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СТАР. 4

Дар’я Домрачава 
думае 

аб завяршэнні 
кар’еры?

Барометр 
сталічнага 

рынку працы

Шчаслівыя 
разам — 

ужо 62 гады!

ЦЫТАТА ДНЯ

Юрый СЕ ЛІ ВЕРС ТАЎ, 

на мес нік мі ніст ра фі нан саў:

«Той пра фі цыт у 2,8 млрд 
BYN, або 2,7 % да ВУП, які 
быў ле тась, у нас за ха ва ны, 
і зроб ле ны ней кі за чын на 
бя гу чы год — мы ма ем рэ зерв, 
каб у пер шую чар гу па га шаць 
дзярж доўг. Ка лі і ў 2018 го дзе 
бу дзе пра фі цыт бюд жэ ту, 
гэ та дасць маг чы масць 
нам больш кам форт на 
аб слу гоў ваць дзяр жаў ны доўг. 
Але трэ ба яшчэ ска заць, што 
бюд жэт на 2018 год мы лі чы лі, 
зы хо дзя чы з кан сер ва тыў на га 
сцэ на рыя, як і на 2017-ы, што 
ся бе апраў да ла. Та му на рост 
эка но мі кі мы за кла лі яшчэ 
да дат ко вы рэ зер во вы фонд. 
Ка лі эка но мі ка бу дзе рас ці
па ап ты міс тыч ным сцэ на рыі, 
то ў нас пра ду гле джа ны срод кі 
ў рэ зер во вым фон дзе, якія 
бу дуць на кі ра ва ныя на вы дат кі 
і ў пер шую чар гу на па вы шэн не 
за роб каў ра бот ні кам 
бюд жэт най сфе ры».
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Га ла са ван не до ма. 

На марш ру це 

Сяр гея БОН ДА РА ВА 

і Да ві да КА ЗА РА НА — 

сям нац цаць 

вы бар шчы каў. Пер шы мі 

яны за ві та лі 

да 96-га до вай 

Ні ны Кан стан ці наў ны 

ЦЕ РА БА ВАЙ.

Дзень мяс цо вых вы ба раў 2018 го да за пом ніц ца 

тым ма ла дым лю дзям, якія прый шлі на вы бар чы ўчас так 

у Се ніц кі цэнтр куль ту ры (Мін скі ра ён). Пас ля та го 

як мо ладзь апус ці ла ў скры ні бю ле тэ ні, 

хлоп цаў і дзяў чат за пра сі лі здзейс ніць агляд ны па лёт

на вер та лё це Мі-2 са сця гам-рас цяж кай «Га ла суй!».

На ват па жар ная не пад' е дзе
Гас па да ры два ра рас каз ва юць, што ра ней тры за-

ез ды ў двор пе ра кры ва лі дэ ка ра тыў ныя ме та ліч ныя 

ва ро ты, унутр аў та ма бі лі маг лі тра піць толь кі праз 

вя лі кую ар ку з бо ку ву лі цы Ян кі Ку па лы. Але га доў 

15 та му ва ро ты ад чы ні лі.

Боль шасць пры пар ка ва ных пад вок на мі аў та ма бі ляў 

на ле жыць не гас па да рам, што ма юць тут ква тэ ры, а 

пры ез джым з дру гіх ра ё наў Мін ска, а то і рэ гі ё наў і на-

ват кра ін. Зра зу ме ла, тут на ват га вор кі пра сва бод нае 

пе ра мя шчэн не на сва ім аў то быць не мо жа. Ка лі па-

шан цуе, мож на па тэ ле фа на ваць па ну ма ры, які па кі нуў 

пад шклом ула даль нік ма шы ны. Ка лі не — да вя дзец ца 

вы клі каць так сі аль бо іс ці да бліж ня га пры-

пын ку гра мад ска га транс пар ту.

Спрэч ны мо мантСпрэч ны мо мант  

НЕ ПРА ЕХАЦЬ І ЯБ ЛЫ КУ НЕ ЎПА СЦІ
Дом ну мар 28 на ста ліч ным 

пра спек це Не за леж нас ці 

мае не каль кі без умоў ных 

вы год. По бач Па лац 

Рэс пуб лі кі, парк Гор ка га, 

Дом афі цэ раў. За не каль кі 

кро каў — толь кі ву лі цу 

пе рай сці — Бел дзярж цырк. 

Вось толь кі пад час 

прад стаў лен няў і ма са вых 

ме ра пры ем стваў жы ха ры 

аказ ва юц ца лі та раль на 

за ба ры ка дзі ра ва ны мі ва 

ўлас ным два ры ма шы на мі 

«чу жа коў»... СТАР. 4Фо
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Ужо ка то ры год жы ха ры Ужо ка то ры год жы ха ры 
зма га юц ца су праць агуль най зма га юц ца су праць агуль най 

пар коў кі ў два рыпар коў кі ў два ры

Яў ка ў больш чым 77 % — до сыць вы со кі па каз чык 

для вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў. 

Ме на ві та та кую ліч бу за фік са ва лі ў Цэнт раль най 

вы бар чай ка мі сіі. Па сло вах Лі дзіі Яр мо шы най, яе 

стар шы ні, гэ та тлу ма чыц ца ак тыў най ра бо тай як 

мяс цо вых улад, так і СМІ, а яшчэ — не абы яка вас цю 

да па лі тыч най кам па ніі са міх кан ды да таў 

у дэ пу та ты. Уся го бы ло абра на 18 110 дэ пу та таў. 

Свой го лас 18 лю та га ад даў і Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, які га ла са ваў на ўчаст ку № 1 

Вяс нян скай вы бар чай акру гі № 39 Цэнт раль на га 

ра ё на Мін ска, раз ме шча ным у Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це фі зіч най куль ту ры.

Яко га кан ды да та ле пей абраць у дзень вы ба раў у мяс-

цо выя Са ве ты дэ пу та таў? Па ра да ад кі раў ні ка дзяр жа вы: 

лепш та го, ка го вы ба чы це ў дзе ян ні. Па сло вах Прэ зі дэн-

та, ён пра га ла са ваў за «дзей на га ча ла ве ка, які пра цуе 

і пры но сіць ка рысць на шай дзяр жа ве». «Гэ та га лоў ны 

ма тыў для мя не як Прэ зі дэн та, і ін ша га ма ты ву, на пэў на, 

быць не мо жа», — за явіў бе ла рус кі лі дар на 

вы бар чым участ ку. СТАР. 2Фо
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