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Як ад зна чы лі ў Нац бан ку, цэ ны на пло да а га род нін ную 

пра дук цыю ў га да вым вы мя рэн ні ў ліс та па дзе па-ра ней-

ша му дэ ман стру юць зні жэн не, але больш уме ра нае, чым 

ме ся цам ра ней — 2,5 % су праць 6,6 % у каст рыч ні ку. Пры 

гэ тым най больш хут ка рас лі цэ ны на агур кі і па мі до ры.

З-за ча го ж у лю дзей уз ні кае ад чу ван не вы со кай ін-

фля цыі?

Ін дэкс спа жы вец кіх цэн (ін фля цыя) — уся рэд не ная ве лі-

чы ня, якая ўліч вае зме ны кош ту вы зна ча на га фік са ва на га 

на бо ру та ва раў і па слуг па кра і не. Але ча ла век не аба-

вяз ко ва на бы вае ўсе 459 та ва раў і па слуг, па якіх раз ліч-

ва ец ца ін дэкс (мо жа не мець аў та ма бі ля, не ка рыс тац ца 

плат ны мі ме ды цын скі мі па слу га мі, не ля таць на са ма лё це). 

Струк ту ра спа жы вец кіх рас хо даў кож най сям'і за ле жыць 

ад шмат лі кіх фак та раў: аса біс тых пе ра ваг, уз роў ню да хо-

ду, на яў нас ці дзя цей, па жы лых лю дзей і ін шае.

Экс пер ты ад зна ча юць, што на ча кан ні бе ла ру саў 

паў плы ваў рост цэн па не каль кіх знач ных па зі цы ях. На-

прык лад, пра цяг вае да ра жэць па лі ва. У снеж ні вы рас лі 

та ры фы на ста цыя  нар ную тэ ле фон ную су вя зь і паш то выя 

ад праў лен ні.

Па вод ле апы тан ня, рост ін фля цый ных ча кан няў 

паў плы ваў і на спа жы вец кія па во дзі ны на сель ніц-

тва — коль касць тых, хто лі чыць, што ця пер доб ры 

час для буй ных па ку пак, вы рас ла да 39,1 % (31,4 % 

у жніў ні). Яшчэ больш пры кмет на (да 41,6 % з 33 % 

у жніў ні) вы рас ла коль касць гра ма дзян, якія мяр-

ку юць, што ця пер са мы час для буй ных па ку пак у 

крэ дыт.

У па ве дам лен ні рэ гу ля та ра га во рыц ца, што га да вая 

ін фля цыя ад па вя дае пра гноз най ды на мі цы. У бу ду чы-

ні рост цэн бу дзе склад вац ца ў ме жах уста ля ва най на 

2019—2020 га ды мэ ты 5 %. Пе ра шкод для гэ та га з бо ку 

ўнут ра най эка но мі кі не ча ка ец ца. Пэў ныя пра ін фля цый-

ныя ры зы кі фар мі ру юц ца з-за на пру жа ных знеш не эка-

на міч ных умоў і ўзрос лай ня вы зна ча нас ці іх да лей ша га 

раз віц ця. Важ ным фак та рам гэ та га вы сту пае сі ту а цыя 

ў Ра сіі, перш за ўсё з-за па ве лі чэн ня ганд лё вых аб ме-

жа ван няў і па лі ты кі санк цый су праць яе. Па вы ні ках 

2018 го да ін фля цыя ча ка ец ца ка ля 5,5 % пры мэ та вым 

па каз чы ку не больш за 6 %.

Сяр гей КУР КАЧ.

Будзь 
у кур се!

Гра фік

2 СТУ ДЗЕ НЯ — НА РА БО ТУ
Як бу дуць пе ра но сіць ра бо чыя дні ў на ступ ным го дзе
Гра фік за цвер джа ны па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 

ад 15 снеж ня 2018 го да № 906. У ад па вед нас ці з ім, у 

2019-м ра бо чы дзень з па ня дзел ка 6 мая пе ра но сіц-

ца на су бо ту 4 мая (5, 6 і 7 мая ад па чы ва ем). Пят ні цу 

10 мая бу дзем ад пра цоў ваць у су бо ту 18-га (ча ты ры 

дні за пар — 9, 10, 11 і 12 мая — бу дуць вы хад ны мі).

Пят ні ца 8 ліс та па да пе ра но сіц ца на су бо ту 16-га. Ад па чы-

ваць зноў бу дзем ча ты ры дні — з 7 да 10 ліс та па да ўключ на. 

А вось пра 2 сту дзе ня ні чо га не ска за на. Атрым лі ва ец ца, 

се ра да пас ля Но ва га го да бу дзе звы чай ным ра бо чым днём. 

Ра зам з тым ар га ні за цыі з улі кам спе цы фі кі вы твор час ці ма-

юць пра ва са ма стой на ўста наў лі ваць ін шы па ра дак пе ра но су 

ра бо ча га дня.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Га лоў у рач на жы ва ўся 
на прэ мі ях

Як па ве да мі лі ва УСК па Гро дзен скай воб лас ці, Шчу-

чын скім ра ён ным ад дзе лам След ча га ка мі тэ та рас-

сле ду ец ца кры мі наль ная спра ва па фак це кра дзя жу 

шля хам зло ўжы ван ня служ бо вы мі паў на моц тва мі, 

здзейс не на га ў буй ным па ме ры. Зла чын ства, як лі-

чыць след ства, здзейс не на га лоў ным са ні тар ным 

ура чом Шчу чын скага за наль нага цэнтра гі гі е ны і эпі-

дэ мі я ло гіі.

Служ бо вая асо ба па да зра ец ца ў тым, што ў пе ры яд з лю-

та га 2017-га па жні вень 2018 го да вы кра ла амаль 12 ты сяч 

руб лёў, якія бы лі на лі ча ны су пра цоў ні кам у якас ці прэ міі. 

Не ка то рыя «шчас ліў чы кі» пас ля атры ман ня гро шай вяр та лі 

кі раў ні ку да па ло вы вы пла ча най ім су мы.

Для ўста наў лен ня фак тыч ных аб ста він здзяйс нен ня зла-

чын ства бу дзе пра ве дзе на фі нан са вая пра вер ка. Акра мя та го, 

кан фіс ка ва на і вы ву ча ец ца фі нан са ва-гас па дар чая да ку мен-

та цыя, апыт ва юц ца ра бот ні кі ар га ні за цыі, пра вод зяц ца роз ныя 

след чыя і пра цэ су аль ныя дзе ян ні.

Да па да зра ва на га пры ме не на ме ра стры ман ня ў вы гля дзе 

хат ня га арыш ту. Ра ней да кры мі наль най ад каз нас ці ён не 

пры цяг ваў ся. Пры чы не ную ма тэ ры яль ную шко ду кам пен са ваў 

доб ра ах вот на ў поў ным аб' ёме. У мэ тах за бес пя чэн ня ма ё-

мас ных спаг нан няў след чыя на кла лі арышт на яго ма ё масць, 

у тым лі ку на аў та транс парт ны сро дак.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Да кан ца дру гой дэ ка ды снеж ня ў на шай кра і не ча ка-

ец ца па-са праўд на му зі мо вы ха рак тар на двор'я, па ве-

да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра-

ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 

і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня днём умо-

вы на двор'я бу дзе 

вы зна чаць фран-

таль ны раз дзел, які 

аб умо віць у за ход ніх 

і цэнт раль ных ра ё нах 

кра і ны ўме ра ны снег. 

На асоб ных участ ках 

да рог га ла лё дзі ца. 

Тэм пе ра ту ра па вет-

ра на пра ця гу су так скла дзе 3—9 гра ду саў ма ро зу. По тым 

на двор'е пач не мя няц ца. У да лей шым на яго бу дзе аказ ваць 

уплыў пе ры фе рыя ан ты цык ло ну з цэнт рам над Па вол жам. 

Апад каў бу дзе вы па даць менш, а ма ра зы ўзмоц няц ца.

У се ра ду ў асоб ных ра ё нах кра і ны прой дзе ка рот ка ча-

со вы снег. На да ро гах мес ца мі ча ка ец ца га ла лё дзі ца. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 5 да мі нус 12 

гра ду саў, пры пра яс нен нях па вет ра асту дзіц ца да 15—18 

ма ро зу. Удзень бу дзе ад мі нус 2 гра ду саў па за ха дзе да 

мі нус 10 гра ду саў па ўсхо дзе кра і ны. І ў чац вер толь кі ў 

асоб ных ра ё нах маг чы мы не вя лі кі снег. На да ро гах мес ца-

мі га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 7—14 

ма ро зу, пры пра яс нен нях яна па ні зіц ца да мі нус 15—18 гра-

ду саў. Днём па кра і не бу дзе ад мі нус 4 на за ха дзе да мі нус 

11 гра ду саў на ўсхо дзе кра і ны.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

пят ні цу мес ца мі па кра і не не абы дзец ца без ка рот ка ча со-

ва га сне гу. На асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца. Уна чы 

ча ка ец ца 5—12 ма ро зу, пры пра яс нен нях па ўсхо дзе кра і ны 

па вет ра асту дзіц ца да мі нус 13—16 гра ду саў. Удзень бу дзе ад 

мі нус 1 да мі нус 8 гра ду саў, па паў ноч ным ус хо дзе — 9—10 ма-

ро зу. А ў вы хад ныя дні фран таль ны раз дзел, які ру ха ец ца з 

За ход няй Еў ро пы, пры ня се нам снег і не вя лі кае па слаб лен не 

ма ро зу.

Сяр гей КУР КАЧ.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы-

я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ра-

бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў 

вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не на мес ні ку 

на чаль ні ка ар га ні за цый на га ўпраў лен ня Сак-

ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў Се ля дзеў-

скай Тац ця не Мі хай лаў не ў су вя зі з на пат каў-

шым яе вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

На двор'е

ВОСЬ І ВА ЛЁН КІ 
СПАТ РЭ БІ ЛІ СЯ
У ся рэ дзі не тыд ня ноч чу пры пра яс нен нях 

да мі нус 15 — мі нус 18 гра ду саў

НЕАПРАЎДАНАЯ РЫЗЫКА
Што штур ха е спа жыў цоў ра біць буй ныя па куп кі ў крэ дыт

Сне га пад пра ва куе ДТЗ
На за ха дзе Брэсц кай воб лас ці за су ткі вы-

па ла дэ кад ная нор ма апад каў. Больш за ўсё 

сне гу на мя ло ў ва ко лі цах Брэс та. У па ня дзе-

лак за фік са ва на не каль кі ава рый. Спе цы я-

ліс ты звяз ва юць іх з ня пра віль ным рэ жы мам 

ру ху ва ўмо вах сне га па ду.

Да рож на-транс парт нае зда рэн не на тра се 

Брэст — Вы со кае ад бы ло ся ран кам у па ня дзе лак. 

Кі роў ца лег ка ві ка не ўлі чыў умо вы на двор'я, не 

спра віў ся з кі ра ван нем і вы ле цеў на су стрэч ную 

па ла су. Гэ та спра ва ка ва ла су тык нен не з марш рут-

ным мік ра аў то бу сам «Брэст — Вы со кае». У вы ні ку 

ава рыі кі роў ца лег ка ві ка за гі нуў.

Яшчэ ад но ла ба вое су тык нен не ад бы ло ся ў Іва-

цэ віц кім ра ё не. Там кі роў ца не аб ду ма на пай шоў 

на аб гон і збіў су стрэч ную ма шы ну, тры ча ла ве кі з 

якой тра пі лі ў баль ні цу.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Да дат ко выя цяг ні кі 
ў дні свят

З 22 снеж ня да 12 сту дзе ня Бе ла рус кая чы гун ка (БЧ) пры-

зна чае 180 да дат ко вых цяг ні коў: 131 цяг нік у між рэ гі я наль ных 

зно сі нах і 49 — у між на род ных. З улі кам па ве лі чэн ня па са жы-

ра па то ку боль шая коль касць цяг ні коў пра ду гле джа на на 22, 

25, 29 снеж ня і 7 сту дзе ня, па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры БЧ.

Ва ўза е ма дзе ян ні з чы гу нач ны мі ад мі ніст ра цы я мі су меж ных 

дзяр жаў у між на род ных зно сі нах да дат ко выя цяг ні кі пры зна ча-

ны на най больш за па тра ба ва ных марш ру тах: Мінск — Маск-

ва — Мінск, Мінск — Санкт-Пе цяр бург — Мінск, Маск ва — 

Брэст — Маск ва, Санкт-Пе цяр бург — Бранск, Маск ва — Ка лі-

нінг рад — Маск ва, Ад лер — Ка лі нінг рад, Го мель — Сноўск — 

Го мель, Мінск — Віль нюс — Мінск.

У між рэ гі я наль ных зно сі нах пры зна чэн не цяг ні коў і па ве-

лі чэн не пе ры я дыч нас ці кур сі ра ван ня пра ду гле джа на на тра-

ды цый на па пу ляр ных у па са жы раў кі рун ках: Мінск — Го мель, 

Мінск — Брэст, Мінск — Ві цебск, Мінск — Пінск, Ві цебск — 

Ма гі лёў, Ві цебск — Брэст, Ма гі лёў — Го мель, Ма зыр (ст. Ко-

зен кі) — Мінск.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Гро шы

Пры раз гля дзе вы свет лі ла ся, што 

«ак цё ра» для ро лі ляс ні ча га знай-

шлі на вак за ле. Па сло вах муж чы-

ны, там да яго па ды шлі не зна ём цы і 

пра па на ва лі за ра біць. За 50 руб лёў 

ён па ві нен быў ра біць вы гляд, што 

аб мя рае драў ні ну, якую кі роў ца бу дзе 

гру зіць у ле са воз. Спек такль, маг-

чы ма, быў раз лі ча ны на пра цу ю чых 

по бач на рых тоў шчы каў ле су, рас ка-

за лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 

жы вёль на га і рас лін на га све ту. Гэ тая 

бры га да пры еха ла з Ві цеб ска і маг ла 

не ве даць мяс цо вых ра бот ні каў.

На са май спра ве за тры ма ныя зай-

ма лі ся не чым ін шым, як кра дзя жом 

ле су. На мо мант пра вер кі яны ўжо за-

гру зі лі ў ле са воз 26 ку ба мет раў дзе ла-

вой хвоі. Ма шы на на ле жыць ад на му 

з жло бін скіх пры ват ных прад пры ем-

стваў, якое ся род ін ша га аказ вае па-

слу гі па пе ра воз цы ле су. Мер ка ва ныя 

ар га ні за та ры кра дзя жу так са ма ўста-

ноў ле ны след чай гру пай. Па коль кі пры-

чы не ная шко да ацэнь ва ец ца ў су му 

ка ля 850 руб лёў, рас па ча та кры мі наль-

ная спра ва. За кра дзеж, здзейс не ны 

гру пай асоб, па ру шаль ні кам па гра жае 

па ка ран не ад буй но га штра фу да ча-

ты рох га доў па збаў лен ня во лі.

За ка на мер нае пы тан не: ча му зла-

мыс ні кам для кра дзя жу вя лі ка га аб'-

ёму ле су да стат ко ва бы ло знай сці 

ўся го толь кі пры дат ны транс парт і 

на іў на га пра сця ка? Ве ра год на — з-за 

лёг ка га до сту пу да шта бя лёў, якія па 

сут нас ці ні кім не ахоў ва юц ца.

Ка лі б ін спек та ры не спы ні лі кра-

дзеж ле су не па срэд на ка ля шта бе ля, 

а спы ні лі ле са воз ужо ў да ро зе, то, з 

пры чы ны абяз лі чан ня драў ні ны, якая 

пе ра во зі ла ся, вы кра даль ні кі цал кам 

маг лі б даць та вар на-транс парт ную 

на клад ную ад якой-не будзь пры ват най 

фір мы і тым са мым сха ваць кра дзеж. 

На дум ку Дзярж ін спек цыі, вы ра шыць 

гэ тую праб ле му мож на толь кі ўка ра-

нен нем што дзён на га элект рон на га 

ўлі ку на рых та ва най драў ні ны з аба-

зна чэн нем яе спе цы яль ны мі бір ка мі, 

якія да зва ля юць уста на віць улас ні ка.

За 11 ме ся цаў гэ та га го да ін спек та-

ры вы яві лі ўжо тры з паловай ты ся чы 

ку ба мет раў драў ні ны, што вы во зі ла ся 

без да ку мен таў або па не са праўд ных 

да ку мен тах, яшчэ ка ля васьмі ты сяч 

ку ба мет раў ле су вы во зі лі ся ў па ру-

шэн не ўста ноў ле на га па рад ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!

«АК ЦЁР-ЛЯС НІК» І БЯЗ МЕЖ НАЕ НА ХАБ СТВА
Дзярж ін спек та ры пра ду хі лі лі буй ны кра дзеж драў ні ны

Па вод ле да сле да ван ня Нац бан ка, у ліс та па дзе 

на шы гра ма дзя не ча ка лі рос ту цэн на 12,6 % на 

пра ця гу го да. У жніў ні ча ка ны імі ўзро вень ін фля-

цыі на 12 ме ся цаў скла даў 11,7 %. У ліс та па дзе 

змя ні лі ся спа жы вец кія цэ ны, а так са ма та ры фы 

на па слу гі ЖКГ, пра езд у транс пар це. Пры рост 

спа жы вец кіх цэн у мі ну лым ме ся цы склаў 5 % у 

га да вым вы ра жэн ні. Га да вая ба за вая ін фля цыя 

ня знач на па ско ры ла ся да 4,1 % (4 % ме ся цам ра-

ней).

На тэ ры то рыі Ка шар ска га ляс ніц тва Ра га чоў ска га ляс га са су пра цоў ні-

кі Жло бін скай між рай інс пек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту 

за ўва жы лі ле са воз, які за гру жаў ся дзе ла вой драў ні най на пра меж-

ка вым скла дзе. По бач з ма шы най зна хо дзі лі ся кі роў ца і яшчэ адзін 

муж чы на, які прад ста віў ся ляс ні чым. Як ака за ла ся — са ма зва нец. 

Аб хіт рыць пра вя ра ю чых яму не ўда ло ся: ін спек та ры ве да лі кі раў ні ка 

Ка шар ска га ляс ніц тва ў твар.


