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Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, 

стар шы ня Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма:

«Эка но мі ка Гро дзен скай 
воб лас ці за мі ну лы год 
пра дэ ман стра ва ла ста ноў чую 
ды на мі ку. Пры рост ёсць 
па ўсіх асноў ных га лі нах: 
і ў пра мыс ло вас ці, і ў аграр ным 
сек та ры, і ў бу даў ні чым 
комп лек се. Вы ка на ны 
ўсе асноў ныя клю ча выя 
па ра мет ры эфек тыў нас ці 
ра бо ты вы ка наў чай ула ды. 
Аб' ём ва ла во га рэ гі я наль на га 
пра дук ту ў 2017 го дзе склаў 
102,6 % да ўзроў ню 
2016 го да. Упэў не на 
пра цяг ва ец ца рэа лі за цыя са ма га 
буй но га на тэ ры то рыі воб лас ці 
пра ек та па бу даў ніц тве 
Бе ла рус кай АЭС у Аст ра вец кім 
ра ё не. Ды на міч на раз ві ва ец ца і 
го рад атам шчы каў Аст ра вец. 
Буй ныя пра ек ты ў сфе ры 
пра мыс ло вас ці рэа лі зу юц ца ў 
Грод не, у пры ват нас ці ў ААТ 
«Грод на Азот», а так са ма ў 
ін шых ра ё нах воб лас ці».
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 13.02.2018 г.
Долар ЗША    1,9959
Еўра 2,4499
Рас. руб. 0,0344
Укр. грыўня 0,0743

Надзейная падтрымкаНадзейная падтрымка

Асо баАсо ба  

СЭР ЦА БІ ЛА СЯ 
ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ

Сён ня спаў ня ец ца 100 га доў 
з дня на ра джэн ня Пят ра Мі ро на ві ча Ма шэ ра ва

Вы дат ны дзе яч са вец кай эпо хі, які шмат ча го зра біў для род най 

Бе ла ру сі, з'я віў ся на свет у вёс цы Шыр кі Сен нен ска га па ве та

Ма гі лёў скай гу бер ні (ця пе раш няя Ві цеб шчы на). Сын се ля ні на-

бед ня ка, ён з дзя цін ства ве даў ца ну хле ба. Не вы пад ко ва,

уз на ча ліў шы ў са ка ві ку 1965 го да Ка му ніс тыч ную пар тыю Бе-

ла ру сі, з пер шых дзён пры слу хоў ваў ся да ін та рэ саў 

на ро да.

Фо
 та

 Я
ў г
е н
а П

Я С
ЕЦ

 КА
 ГА

.

СТАР. 4

У час ман та жу ін ста ля цыі ра бо ча га ка бі не та Пят ра Мі ро на ві ча Ма шэ ра ва.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

СЕМ РА ЗОЎ ПРА ЧЫ ТАЙ, 
АДЗІН — ПАД ПІ ШЫ

У крэ дыт ным да га во ры 
трэ ба чы таць усе пунк ты і на ват тое, 

што на пі са на па між рад коў
Не каль кі га доў та му мой даў ні ся бар вы ра шыў зра біць рэ кан-

струк цыю сва ёй да чы пад Мінск ам. Каб узяць не вель мі да ра гі 

крэ дыт на гэ тыя мэ ты, звяр нуў ся ў банк. Для атры ман ня та-

 ко га крэ ды ту, тэр мі нам на 10 га доў, яму спат рэ бі ла ся са браць 

цэ лую «тор бу» да ку мен таў з пра цы, мяс цо ва га вы кан ка ма, 

а так са ма ад шу каць не каль кіх па ру чы це ляў.

Усё бы ло доб ра, але на фі ні шы бу доў лі ўлас ні ку за га рад най не-

ру хо мас ці не ха пі ла не каль кі міль ё наў ста рых яшчэ руб лёў. Су ма, 

вя до ма, не вель мі вя лі кая, ад нак... Гро шы ў бан ку яму та ды да лі, 

пад спа жы вец кі крэ дыт, але там неш та бы ло дроб нень ка на дру-

 ка ва на. Ён на ват та ды і не чы таў тое... А вар та бы ло. Бо там 

на пі са на, што да га вор мае так са ма на ўва зе ака зан не бан каў скіх 

па слуг, вя до ма ж, не бяс плат ных. Сяб ру яны і не па трэб ныя бы лі, 

але доб рую ка пей ку за іх за пла ціць да вя ло ся.

У ба раць бе за спа жыў ца
Ця пер сі ту а цыя склад ва ец ца інакш. Ай чын ныя бан кі пры спа жы-

вец кім крэ ды та ван ні кі ру юц ца рэ ка мен да цы я мі Нац бан ка. Гэ та да па-
ма гае па збег нуць вы пад каў, па доб ных та му, з якім су тык нуў ся мой
сябар, — ка лі не ка то рыя бан кі дзе ля за бес пя чэн ня рэн та бель нас ці 
спа жы вец ка га крэ ды та ван ня ўвяз ва лі вы да чу крэ ды таў з афарм-
лен нем клі ен та мі так зва ных па ке таў па слуг, ца на аб слу гоў ван ня 
якіх бы ла су па стаў ная з кош там аб ве шча най пра цэнт най 
стаў кі па крэ ды це. СТАР. 7
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Мінчанін Аляксандр ШЧАРБІНСКІ вучыць стаяць на каньках унучку Паліну 

і яе сяброўку Ганну ЗУБОК на лёдзе ў Лошыцкім парку.

Крэм, дэсерт 
і кактэйль… 
з бульбы

«Міс Беларусь»: 
прыгожая, 

разумная, годная

Парады 
для штогадовага 

яблычнага 
ўраджаю


