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• У Бе ла ру сі рас пра-

цоў ва ец ца но вая ма дэль 

вы зна чэн ня па трэб нас ці 

ў сац пас лу гах.

• Бе ла рус кі сцяг па ды-

муць на га ры Манб лан пад-

час эс та фе ты «По лы мя мі-

ру» ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

• У рам ках рэс пуб лі-

кан скай ак цыі «Бе ла русь 

пом ніць» да дзе ны старт 

кон кур су «Фран та вы 

аль бом», пры све ча на му 

75-й га да ві не вы зва лен ня 

Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-

шысц кіх за хоп ні каў.

• Бе ла рус банк па пя-

рэдж вае аб шкод най рас-

сыл цы ні бы ад імя бан ка. 

Пры па ступ лен ні па да зро-

ных ліс тоў ад імя бан ка не-

аб ход на аба вяз ко ва звя-

зац ца з кан такт-цэнт рам 

па тэ ле фо не 147.
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У жыц ці бы ва юць уся кія не прад ба-

ча ныя сі ту а цыі. Бо ні хто не за стра-

ха ва ны, на прык лад, ад па лом кі ха-

ла дзіль ні ка і не аб ход нас ці яго ра-

мон ту або тэр мі но вай куп лі но ва га 

(на ўза мен ста ро га). Бы вае, што 

цяж ка «ўця чы» ад хва роб і не пра-

ца здоль нас ці, а як вы нік — праб ле-

мы з пра цай ці ін шыя не пры ем нас-

ці. Доб ра, што ўсе гэ тыя цяж кас ці 

да нас яшчэ не прый шлі, але...

У вас аба вяз ко ва па ві нен быць рэ зер во-

вы фонд, які з'яў ля ец ца свай го ро ду стра-

ха вым по лі сам, і які мож на вы ка рыс таць 

у вы пад ку форс-ма жо ру. Кан ды дат эка-

на міч ных на вук Воль га КУП ЧЫ НА ВА 

да па ма га ла нам рас клас ці ся мей ны бюд-

жэт па па лі чках і рас тлу ма чы ла, як сфар-

мі ра ваць фі нан са вую па душ ку бяс пе кі.

ПЛА НУЙ ЦЕ СВАЕ РАС ХО ДЫ
Каб ся мей ны бюд жэт быў заў сё ды з 

плю сам, не аб ход на ад на ча со ва вес ці 

пад лік усіх ар ты ку лаў яго вы дат каў. Гэ-

та мо гуць быць паў ся дзён ныя вы дат кі, 

што ме сяч ныя і се зон ныя. Да апош ніх 

ад но сяц ца, на прык лад, куп ля зі мо ва га 

(лет ня га) адзен ня, на быц цё пад руч ні-

каў у шко лу. Сю ды ўва хо дзяць рас хо-

ды на па дзеі жыц цё ва га (ву чо ба, шлюб 

дзя цей, юбі леі сва я коў), а так са ма на 

не прад ба ча ныя сі ту а цыі (на прык лад, 

ра монт аў та ма бі ля пас ля ава рыі) і ін-

шыя.

Уво гу ле, вы дат кі мо гуць кла сі фі ка вац-

ца і па мэ та вых на прам ках, але га лоў-

нае ў тым, каб кож ны член сям'і свя до ма 

ад роз ні ваў рас хо ды на тое, што «ха чу» і 

што «трэ ба», і ўмеў пра віль на 

вы зна чаць пры яры тэ ты.

Сё ле та 
бюд жэт ні кам 

двой чы пла ну юць 
па вы сіць за роб кі

Мі ністр фі нан саў Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, звяр та ю чы ся 

з дак ла дам да ўдзель ні каў су мес на га па ся джэн ня 

Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма-

кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі і Са ве та Ака дэ міі 

кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

анан са ваў па вы шэн не за роб каў бюд жэт ні кам.

Ён на га даў, што ў цэлым па бюд жэт ным сек та ры не-

аб ход на да вес ці па мер ся рэд ня га за роб ку да 80 % ад 

ся рэд няй за ра бот най пла ты па эка но мі цы, але за да ча, 

якая па стаў ле на кі раў ні ком дзяр жа вы, ні ле тась, ні ў 

сту дзе ні бя гу ча га го да не бы ла вы ка на на.

— Гэ тую за да чу мы з ва мі аба вя за ны ў 2019 го дзе 

вы ра шыць, — пад крэс ліў ён, звяр та ю чы ся да на род ных 

абран ні каў. — Гэ та азна чае, што мы па він ны знай сці рэ-

сур сы дзе ля чар го ва га па вы шэн ня за ра бот най пла ты.

Па сло вах мі ніст ра фі нан саў, сё ле та пла ну ец ца два 

эта пы па вы шэн ня: у маі (у ме жах тых срод каў, якія пра-

ду гле джа ны ў бюд жэ це) і ў ве рас ні (дзе ля гэ та га не аб-

ход на да дат ко ва ка ля 200 міль ё наў руб лёў). Да сяг нен не 

та кіх па ра мет раў пра ду гле джа на мэ та вым сцэ на ры ем 

раз віц ця эка но мі кі на 2019 год.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Больш 
за 50 %

бі ле таў ужо рэа лі за ва на 
на цы ры мо ніі ад крыц ця і 
за крыц ця ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў. У цэ лым жа 
з агуль най коль кас ці 
бі ле таў, якія па сту пі лі 
ў про даж на 120 се сій, 
рэа лі за ва на больш за 
40 %. Про да жы ідуць 
до сыць бой ка. Жа дан не 
да лу чыц ца да га лоў най 
муль ты спар тыў най па дзеі 
Еў ро пы 2019 го да вы ка за лі 
ўжо прад стаў ні кі 28 кра ін. 
Са мыя па пу ляр ныя 
се сіі, акра мя цы ры мо ній 
ад крыц ця і за крыц ця, — 
спа бор ніц твы па лёг кай 
ат ле ты цы, пляж ным 
фут бо ле, мас тац кай 
гім нас ты цы і акра ба ты цы, 
ка ра тэ, на якія так са ма 
ўжо пра да дзе на 50 % 
і больш бі ле таў.

ЛІЧ БА ДНЯ

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

СЯ МЕЙ НАЯ 
ПА ДУШ КА БЯС ПЕ КІ

Лю ба мір ФІ ЛІ ПО ВІЧ над звы чай па зі тыў ны 

ча ла век. Ба дай, адзі ны на ўвесь столь ны Мінск 

ву ліч ны му зы кант, які спя вае па-бе ла рус ку. 

Звон кі го лас яго гар мо ні ка і ду шэў ныя пес ні 

мож на па чуць у пе ра хо дах на роз ных стан цы-

ях мет ро, але асаб лі ва му зы кан ту па да ба ец ца 

вы сту паць пе рад мінакамі на «Пар ты зан скай» 

і «Пло шчы Пе ра мо гі» — для гэ тых пля цо вак 

у яго скла дзе ны ад па вед ны ва ен на-па тры я-

тыч ны рэ пер ту ар.

На жаль, гэ тым здым кам нель га па ка заць 

і со тую част ку на тхнен ня і ду шэў на га ўзды-

му на ша га ге роя. Але ў не вя лі кім ві дэа, якое 

зме шча на на звяз доў скім сай це (раю ўсім 

па гля дзець), мож на ад чуць, на коль кі вір ту-

оз на ва ло дае ін стру мен там бы лы на стаў нік 

фі зі кі, а ця пер пен сі я нер з па сёл ка Смі ла ві чы 

Чэр вень ска га ра ё на, які сва і мі пес ня мі «за-

паль вае» пе ша хо даў. У сю жэ це ён над звы чай 

ці ка ва апа вя дае, як у дзе вяць гад коў на ву чыў-

ся іг раць, які ў яго гармонік і чаму спявае на 

роднай мове. А так са ма пра сваё не звы чай нае 

імя — Лю ба мір.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ЛЮ БА МІР СУ СТРА КАЕ ВЯС НУ

Дзе ўзяць 
фінансы 
на форс-

ма жор
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