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• На цы я наль ны банк ча-

кае за па во лен ня рос ту цэн i 

лi чыць рэ аль ным вы ка нан-

не мэ ты па iн фля цыi ў 5 % 

па вы нi ках 2020 го да.

• У Бе ла ру сi вы це раб-

ле на больш за па ло ву 

пло шчаў лё ну.

• «Бел авiя» пра цяг ну ла 

пры пы нен не рэй саў у Ра сiю 

да 14 жнiў ня.

• За вод па пе ра пра-

цоў цы алей ных куль тур 

ад крыў ся ў Вi цеб скiм 

ра ё не.

• Зо ла та ва лют ныя рэ-

зер вы да кан ца го да праг-

на зу юц ца на ўзроў нi не 

менш як $7,3 млрд.

• Са мы яр кi за ра пад 

мож на бу дзе ўба чыць з 

16 да 23 жнiў ня.

КОРАТКА

Аляк сандр ЧАР ВЯ КОЎ, 

мi нiстр эка но мi кi:

«Пры цяг нен не 
iн вес ты цый — 
тра ды цый на ад на 
з най важ ней шых за дач 
са цы яль на-эка на мiч-
на га раз вiц ця кра i ны. 
Сён ня ў Бе ла ру сi 
сфар мi ра ва ны, у тым 
лi ку на за ка на даў чым 
уз роў нi, пры ваб ныя 
ўмо вы для iн вес та ван ня 
ў са мыя роз ныя га лi ны. 
Ёсць прэ фе рэн цый ныя 
рэ жы мы ў за леж нас цi 
ад спе цы фi кi 
пра ек таў. Гэ та Парк 
вы со кiх тэх на ло гiй, 
Кi тай ска-бе ла рус кi 
iн дуст ры яль ны парк 
«Вя лi кi ка мень», 
сва бод ныя эка на мiч ныя 
зо ны, асаб лi вая 
эка на мiч ная зо на 
«Брэ мi на-Ор ша».
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АДЗI НО КАЕ 
ЛЕ ТА
Як пра вод зяць най леп шыя ме ся цы 
«ко вiд на га» го да дзе цi, якiя тра пi лi ў пры ту лак

Сё ле та з-за эпi дэ мii ка ра на вi ру са ў мно гiх азда раў лен чых ла-

ге рах за ба ро не на на вед ван не баць ка мi дзя цей. Для не ка то рых 

ма лых гэ та ста ла са праўд най праб ле май, i яны так i не ра шы-

лi ся на рас стан не з ма май i та там.

Але ёсць у на шай кра i не дзе цi, якiя ва ўмо вах су свет най пан дэ мii 

ўво гу ле па збаў ле ны маг чы мас цi ба чыць сва iх баць коў. Па звест ках Мi-

нiс тэр ства аду ка цыi, ле тась ка ля 14 ты сяч бе ла рус кiх сем' яў зна хо дзi лi-

ся ў са цы яль на не бяс печ ным ста но вi шчы. Дзя цей з та кiх сем' яў ча со ва 

змя шча юць у пры тул кi са цы яль на-пе да га гiч ных цэнт раў (СПЦ).

У СПЦ Ле нiн ска га ра ё на Мiн ска рас ка за лi, як iх па да печ ныя пра-

вод зяць гэ тае ле та. Ця пер там 20 дзя цей. З-за ка ран цi ну ба чыц ца з 

баць ка мi нель га, зно сi ны — толь кi ан лайн або па тэ ле фо не, ды па 

су бо тах пры ма юць ад род ных што-не будзь смач нае для ма лых. Вось 

толь кi баць кi не iмк нуц ца ска рыс тац ца на ват та кi мi аб ме жа ва ны мi 

маг чы мас ця мi. Ра бот нi кi пры тул ку раз губ ле ныя: звы чай на атрым лi-

ва ец ца вяр нуць у бiя ла гiч ныя сем'i да 50 пра цэн таў дзя цей, якiя да iх 

трап ля юць, але гэ тым ра зам пан дэ мiя быц цам «уда ры ла» па баць коў-

скiх па чуц цях. У вы нi ку лю бi мая дзi ця чая па ра — ле та — пра хо дзiць 

для ма лых тры вож на.

Ка лi рас сы па юц ца ма ры
Алё на ра зу ме ла, што ёй трэ ба пры сут нi чаць на гэ тым су дзе, — ёй ужо 

споў нi ла ся ча тыр нац цаць. Заўт ра яе ма му па вiн ны па зба вiць баць коў-

скiх пра воў. Ад ад ной гэ тай дум кi пе ра хоп лi ва ла ў гор ле... 

Слё зы зноў i зноў цяк лi на ўжо змак рэ лую па душ ку...

ШКОДА І КАРЫСЦЬ 
ХАРЧОВЫХ 
ДАБАВАК

УЛАДА СЯНЬКОВА 
ПРА МОДУ 
НА БЕЛАРУСКАЕ 
КІНО
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УЛАС НЫ ЗА МАК
Мас так Сяр гей БАН ДА РЭН КА больш 

за пяць га доў бу дуе на пры ся дзiб ным участ ку 
дак лад ную ко пiю Крэў ска га зам ка

У па чат ку XIV ста год дзя вя лi кi князь Ге ды мiн па чаў 

бу даў нiц тва пер ша га ў Вя лi кiм Княст ве Лi тоў скiм цал кам 

му ра ва на га зам ка ка ля злу чэн ня рэк Кра вян ка i Шлях цян ка. 

А ў па чат ку XXI ста год дзя, дак лад ней кры ху больш за 

пяць га доў та му, пен сi я нер са Смар го нi Сяр гей Бан да рэн ка 

пе ра браў ся ў вёс ку Чух ны пад Крэ вам i па чаў бу да ваць прос та 

пад вок на мi свай го до ма дак лад ную ко пiю Крэў ска га зам ка 

ў маш та бе 1:10. Мы вы ра шы лi спы таць у Сяр гея, як iдзе 

рэа лi за цыя ам бi цы ёз на га пра ек та i на вош та яму 

на огул гэ та трэ ба...

 Сяр гей БАН ДА РЭН КА ка ля ўлас на га зам ка.

Гле дзя чы на гэ та га зу ха ва та га муж чы ну, з цяж кас цю 

па ве рыш, што яму за сем дзе сят. А мiж тым Ге на дзю ЦВIР КУ ўжо 

сем дзе сят тры га ды, i як мi нi мум пяць дзя сят пяць з iх ён пра цуе 

ў сель скай гас па дар цы. I сё ле та ў яго пяць дзя сят пя тае жнi во — 

у по лi. Ён да гэ туль пра цуе ў ААТ «Аг ра нё ман скi» — улет ку на 

кам бай не, у iн шы час — бры га дзi рам на вы твор чым участ ку.

ЖНI ВО НУ МАР ПЯЦЬ ДЗЯ СЯТ ПЯЦЬ
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