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ШТО ВЯДОМА
ПРА НОВЫ ШТАМ
«АМІКРОН»

ЛІЧБА ДНЯ

18,3
млрд долараў
склаў знешні дзяржаўны
доўг па стане на
1 лістапада 2021 года,
зменшыўшыся з пачатку
года на $0,3 млрд
(з улікам курсавых
розніц), або на 1,6 %,
паведаміла Міністэрства
фінансаў. У студзені—кастрычніку 2021 года
прыцягнуты знешнія
дзяржаўныя пазыкі на
суму, эквівалентную
$1 065,5 млн, у тым
ліку $857,1 млн — урада
Расіі, $163,5 млн —
МБРР, $20 млн — Фонду
міжнароднага развіцця
АПЕК, $14,9 млн — Экспартна-імпартнага
банка Кітая, $10 млн —
ЕБРР і СІБ. Пагашэнне
знешняга дзяржаўнага
доўгу ў студзені-кастрычніку склала $1 451,1 млн,
з якіх $638,8 млн —
урада і банкаў Расіі,
$406,9 млн — банкаў
Кітая, $276,6 млн —
ЕФСР, $121,6 млн —
МБРР, $6,5 млн — ЕБРР
і ПІБ, $0,7 млн —
Таварна-крэдытнай
карпарацыі ЗША.
Дзяржаўны доўг Беларусі
на 1 лістапада склаў
Br55,3 млрд і зменшыўся
ў параўнанні з пачаткам
года на Br2,5 млрд, або на
4,3 %.
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• Праект «Мінск — здаровы горад» дапоўніцца
постковідным аздараўленнем.
• У Беларусі скарачаецца колькасць малазабяспечаных сем'яў.
• Школьнік рэалізоўвае ў БДУ эка ла гіч ны
праект па перапрацоўцы
адходаў лясной прамысловасці.
• Натарыусы і адвакаты
Мінскай вобласці 2 снежня пракансультуюць бясплатна.

№ 232 (29601)

Самы зімовы
сюжэт

Сталічнае прадпрыемства «Мінскрэклама»
па традыцыі да першага зімовага месяца ўпрыгожвае горад навагоднімі ёлкамі. Вось і сёлета
спецыялісты механазборачных работ фірмы
ўжо паспелі ўсталяваць і аздобіць шмат зялёных (хай сабе і штучных) прыгажунь: каля Палаца спорту і Нацыянальнай бібліятэкі, на плошчы Незалежнасці і каля Лядовага палаца,

у Лошыцкім парку і каля філармоніі, а таксама на
іншых пляцоўках. Адзін з удзельнікаў падрыхтоўкі горада да свята — Павел ПЕТУХОЎ. Трэці
год ён працуе ў «Мінскрэкламе» і ў пераднавагодні сезон разам з брыгадай афарміцеляў
прыбірае карункамі і шарамі наш спрадвечны
сімвал. Сёлета Паўлу выпаў гонар усталёўваць
і ўпрыгожваць галоўную ёлку сталіцы на Каст-

Парламенцкі дзённік

КОРАТКА

СЕРАДА

СНЕЖНЯ 2021 г.

рычніцкай плошчы — каля Палаца Рэспублікі.
Па некалькі разоў на дзень пры дапамозе аўтавышкі спецыяліст падымаецца на вышыню і
надзейна мацуе люстраныя рознакаляровыя
шары. І з кожным пад'ёмам зялёная прыгажуня ўсё больш набывае свой адметны вобраз і
непаўторнасць.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара

Перспектыва

ШКОЛЬНЫЯ АБЕДЫ
СУПРАЦЬ ФАСТ-ФУДУ

ІНДУСТРЫЯ
СУСТРЭЧ

Пра што сёння варта задумацца
арганізатарам харчавання

Беларусь гатова развіваць MІCE-турызм

Сучасныя дзеці вельмі пераборлівыя ў ежы. З такой
праблемай сутыкаюцца многія сем'і. А як накарміць, напрыклад, тысячу альбо дзве
тысячы дзяцей? Пры гэтым
усе не аб ход ныя нор мы
захаваць і задаволіць жаданні школьнікаў. А галоўнае, не
страціць пазіцыі падчас татальнага наступлення фастфуду. Карэспандэнт «Звязды» адправілася ў сумесны
рэйд з дэпутатам і спецыялістам у сферы дзяржкантролю ў сталовую гродзенскай школы.

СТАР. 4

Пандэмія значна паўплывала на турызм, паспрыяла новым гібрыдным формам зносін. Так, адначасова з жывымі сустрэчамі можа ісці кантактаванне праз інтэрнэт.
Але чым больш стасункаў праходзіць у анлайн-фармаце,
тым больш нарастае патрэба ў жывых зносінах. І дзелавы
турызм таму не выключэнне. Апошнім часам усё часцей
выкарыстоўваецца тэрмін МІСЕ-турызм (гэта абрэвіатура
ад англійскіх слоў Meetіngs —
кар па ра тыў ныя су стрэ чы,
Іncentіves — тымбілдынгі і матывацыйныя туры для супрацоўнікаў, Conferences — з'езды, семінары, канферэнцыі,
Exhіbіtіons — выстаўкі, нефармальныя
сустрэчы).
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Кожны дзень – са «Звяздой»!
Усім, хто падпісаўся на І квартал або І паўгоддзе 2022 года, — у падарунак
чатыры календары — маляўнічы насценны, рэлігійны, народны і месяцавы

