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білетаў ужо рэалізавана
на цырымоніі адкрыцця і
закрыцця ІІ Еўрапейскіх
гульняў. У цэлым жа
з агульнай колькасці
білетаў, якія паступілі
ў продаж на 120 сесій,
рэалізавана больш за
40 %. Продажы ідуць
досыць бойка. Жаданне
далучыцца да галоўнай
мультыспартыўнай падзеі
Еўропы 2019 года выказалі
ўжо прадстаўнікі 28 краін.
Самыя папулярныя
сесіі, акрамя цырымоній
адкрыцця і закрыцця, —
спаборніцтвы па лёгкай
атлетыцы, пляжным
футболе, мастацкай
гімнастыцы і акрабатыцы,
каратэ, на якія таксама
ўжо прададзена 50 %
і больш білетаў.

КОРАТКА
• У Беларусі распрацоўваецца новая мадэль
вызначэння патрэбнасці
ў сацпаслугах.
• Беларускі сцяг падымуць на гары Манблан падчас эстафеты «Полымя міру» ІІ Еўрапейскіх гульняў.
• У рамках рэспубліканскай акцыі «Беларусь
помніць» дадзены старт
кон кур су «Фран та вы
альбом», прысвечанаму
75-й гадавіне вызвалення
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

• Бе ла рус банк па пярэджвае аб шкоднай рассылцы нібы ад імя банка.
Пры паступленні падазроных лістоў ад імя банка неабходна абавязкова звязацца з кантакт-цэнтрам
па тэлефоне 147.
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Любамір ФІЛІПОВІЧ надзвычай пазітыўны
чалавек. Бадай, адзіны на ўвесь стольны Мінск
вулічны музыкант, які спявае па-беларуску.
Звонкі голас яго гармоніка і душэўныя песні
можна пачуць у пераходах на розных станцыях метро, але асабліва музыканту падабаецца
выступаць перад мінакамі на «Партызанскай»
і «Плошчы Перамогі» — для гэтых пляцовак

у яго складзены адпаведны ваенна-патрыятычны рэпертуар.
На жаль, гэтым здымкам нельга паказаць
і сотую частку натхнення і душэўнага ўздыму нашага героя. Але ў невялікім відэа, якое
змешчана на звяздоўскім сайце (раю ўсім
паглядзець), можна адчуць, наколькі віртуозна валодае інструментам былы настаўнік

Сёлета
бюджэтнікам
двойчы плануюць
павысіць заробкі
Міністр фінансаў Максім ЕРМАЛОВІЧ, звяртаючыся
з дакладам да ўдзельнікаў сумеснага пасяджэння
Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі і Савета Акадэміі
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь,
анансаваў павышэнне заробкаў бюджэтнікам.
Ён нагадаў, што ў цэлым па бюджэтным сектары неабходна давесці памер сярэдняга заробку да 80 % ад
сярэдняй заработнай платы па эканоміцы, але задача,
якая пастаўлена кіраўніком дзяржавы, ні летась, ні ў
студзені бягучага года не была выканана.
— Гэтую задачу мы з вамі абавязаны ў 2019 годзе
вырашыць, — падкрэсліў ён, звяртаючыся да народных
абраннікаў. — Гэта азначае, што мы павінны знайсці рэсурсы дзеля чарговага павышэння заработнай платы.
Па словах міністра фінансаў, сёлета плануецца два
этапы павышэння: у маі (у межах тых сродкаў, якія прадугледжаны ў бюджэце) і ў верасні (дзеля гэтага неабходна дадаткова каля 200 мільёнаў рублёў). Дасягненне
такіх параметраў прадугледжана мэтавым сцэнарыем
развіцця эканомікі на 2019 год.
Вольга АНУФРЫЕВА.

фізікі, а цяпер пенсіянер з пасёлка Смілавічы
Чэрвеньскага раёна, які сваімі песнямі «запальвае» пешаходаў. У сюжэце ён надзвычай
цікава апавядае, як у дзевяць гадкоў навучыўся іграць, які ў яго гармонік і чаму спявае на
роднай мове. А таксама пра сваё незвычайнае
імя — Любамір.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Разумныя грошы

СЯМЕЙНАЯ
ПАДУШКА БЯСПЕКІ
У жыцці бываюць усякія непрадбачаныя сітуацыі. Бо ніхто не застрахаваны, напрыклад, ад паломкі халадзільніка і неабходнасці яго рамонту або тэрміновай куплі новага
(наўзамен старога). Бывае, што
цяжка «ўцячы» ад хвароб і непрацаздольнасці, а як вынік — праблемы з працай ці іншыя непрыемнасці. Добра, што ўсе гэтыя цяжкасці
да нас яшчэ не прыйшлі, але...
У вас абавязкова павінен быць рэзервовы фонд, які з'яўляецца свайго роду страхавым полісам, і які можна выкарыстаць
у выпадку форс-мажору. Кандыдат эканамічных навук Вольга КУПЧЫНАВА
дапамагала нам раскласці сямейны бюджэт па палічках і растлумачыла, як сфарміраваць фінансавую падушку бяспекі.

ПЛАНУЙЦЕ СВАЕ РАСХОДЫ
Каб ся мейны бюд жэт быў заўсё ды з
плю сам, не аб ход на ад нача со ва вес ці
падлік усіх артыкулаў яго выдаткаў. Гэ-

Дзе ўзяць
фінансы
на форсмажор

та могуць быць паўся дзён ныя вы дат кі,
што ме сяч ныя і се зон ныя. Да апош ніх
адносяц ца, напрык лад, купля зі мовага
(лет ня га) адзен ня, на быц цё пад руч нікаў у школу. Сю ды ўвахо дзяць расходы на падзеі жыццёвага (вучоба, шлюб
дзя цей, юбілеі сва я коў), а таксама на
не прад бача ныя сі ту а цыі (на прык лад,
ра монт аў тамабі ля пас ля аварыі) і іншыя.
Увогуле, выдаткі могуць класіфікавацца і па мэтавых напрамках, але галоўнае ў тым, каб кожны член сям'і свядома
адрозніваў расходы на тое, што «хачу» і
што «трэба», і ўмеў правільна
вызначаць прыярытэты.
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