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— Лю дзям важ на тлу ма чыць. 

Мы не да хо дзім да кож на га ча ла-

ве ка, а трэ ба ўсім рас тлу ма чыць, 

ча му пы тан не не вы ра ша на, што 

трэ ба здзейсніць, у які бок зра-

біць кро кі, каб пы тан не бы ло вы-

ра ша на, — пад крэс лі ла яна.

Так, ад ра зу не каль кі ча ла век 

з Дзяр жын ска па скар дзі лі ся на 

да ро гі ў го ра дзе: маў ляў, стан іх 

дрэн ны, у ямі нах. Бы лі зва ро ты 

жы ха роў ра ё на па транс парт-

ным аб слу гоў ван ні, доб ра ўпа-

рад ка ван ні тэ ры то рыі, пен сій-

ным за бес пя чэн ні і ін шыя. Усе 

яны не за ста нуц ца без на леж-

най ува гі, узя ты на кант роль.

Пад вод зя чы вы ні кі пры ёму, 

Воль га Шпі леў ская ад зна чы ла, 

што боль шасць пы тан няў да-

ты чы ла ся доб ра ўпа рад ка ван ня 

і на вя дзен ня па рад ку ў Дзяр-

жын ску:

— Прэ зі дэнт аса біс та бя рэ на 

кант роль раз віц цё ўсіх рай цэнт-

раў, у пер шую чар гу гэ та да ты-

чыц ца вя лі кіх га ра доў. Па коль кі 

гэ та го рад-спа да рож нік, то пы-

тан не да рог па він на вы ра шац ца. 

Пы тан не на ба ле лае, яно ўзнік ла 

не ўчо ра, та му і вы ра шыц ца не 

за дзень. Але мяс цо вая ўла да 

скі ра ва на на ра бо ту. Ад па вед на, 

бу дуць пры ня тыя ра шэн ні, пы тан-

ню бу дзе ад да дзе на асаблівая 

ўва га, — ад зна чы ла яна.

Між ін шым, гу ча лі пы тан-

ні і ад жы ха роў ін шых ра ё наў. 

Па сло вах на чаль ні ка га лоў на-

га ідэа ла гіч на га ўпраў лен ня, з 

ад на го бо ку, дрэн на, што лю-

дзі звяр та юц ца не да мяс цо вай 

ула ды, а ад ра зу ідуць «на верх». 

Гэ та азна чае, што яны не ве раць 

у тое, што мяс цо вая ўла да да-

па мо жа ў вы ра шэн ні іх праб ле-

мы. З дру го га бо ку — не ка то рыя 

праб ле мы мяс цо вая ўла да на 

сва ім уз роў ні вы ра шыць не мо-

жа, лю дзі гэ та ра зу ме юць. Та му 

трэ ба вы но сіць та кія пы тан ні на 

больш вы со кі ўзро вень, маг чы-

ма, на ват уно сіць ка рэк ты вы ў 

за ка на даў ства, ка лі гэ та па тра-

бу ец ца.

Па вод ле Бел ТА.

Фі нан са вая па лі ты ка

У лі пе ні 
стаў ка рэ фі нан са ван ня 
ста не 7,75 % га да вых

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе На цы я наль на га бан ка 

кра і ны, з 1 лі пе ня 2020 го да стаў ка рэ фі нан са-

ван ня зні жа ец ца з 8 % да 7,75 % га да вых, стаў ка 

па крэ ды це авер найт — з 9 % да 8,75 % га да вых, 

стаў ка па дэ па зі це авер найт — з 7 % да 6,75 % 

га да вых.

Ад па вед ныя ра шэн ні пры ня тыя 22 чэр ве ня праў лен-

нем На цы я наль на га бан ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь па вы-

ні ках да дат ко ва га па ся джэн ня па гра шо ва-крэ дыт най 

па лі ты цы.

Па вы ні ках па ся джэн ня праў лен нем зроб ле ны за-

явы. Ін фля цыя за па воль ва ец ца хут чэй, чым ча ка ла ся. 

У маі пры рост спа жы вец кіх цэн у га да вым вы ра жэн ні 

склаў 4,9 % пры 5,4 % у кра са ві ку. Га да вая ба за вая 

ін фля цыя за па во лі ла ся да 3,9 % (4,5 % у кра са ві ку 

гэ та га го да).

У гэ тых умо вах На цы я наль ны банк Бе ла ру сі так са ма 

пра цяг нуў змяк чэн не гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі. «Пад-

тры ман не ўме ра на мяк кіх ма не тар ных умоў да зва ляе 

за ха ваць пры маль ны ўзро вень цэ на вай і фі нан са вай 

ста біль нас ці», — тлу ма чыць свае дзе ян ні кі раў ніц тва 

На цы я наль на га бан ка кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

У мно гіх ра ё нах кра і ны ўжо выпала 

ме сяч ная нор ма апад каў, а мес ца-

мі і пе ра вы ша на. У лі да рах — ме-

тэа стан цыя Бя рэ зін скі за па вед нік, 

дзе ўжо ад зна ча на 234 % ме сяч най 

нор мы. Ві да воч ны не да бор апад каў 

ад зна ча ец ца толь кі па ўсхо дзе Го-

мель скай воб лас ці, па ве дам ля юць 

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. На прык лад, на ме тэа-

стан цыі Док шы цы вы па ла па куль 

60 % чэр вень скай нор мы даж джоў.

Ад нак сі ноп ты кі праг на зу юць за кан чэн-

не пе ры я ду амаль што дзён ных на валь ніц. 

Над Скан ды наў скім паў вост ра вам на бі рае 

сі лу ўме ра на цёп лы ан ты цык лон, які ста не 

асноў ным ула да ром на двор'я ўжо сён ня 

на поў на чы Еў ро пы, у тым лі ку і на поў на-

чы Бе ла ру сі, дзе абы дзец ца без апад каў. 

На паўд нё вай па ло ве кра і ны прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, пра гры мяць на-

валь ні цы і маг чы мыя на ват ліў ні.

Блі жэй да ся рэ дзі ны тыд ня рост ат мас-

фер на га ціс ку па сту по ва ад су не зо ну даж-

джоў на поў дзень, і на ша кра і на апы нец ца 

ва ўла дзе скан ды наў ска га ан ты цык ло ну, 

які тры мае шлях да лей на паў днё вы ўсход. 

Та му ў се ра ду ча ка ец ца пе ра мен ная воб-

лач насць. Бу дзе без апад каў, толь кі ўна чы 

мес ца мі па Брэсц кай воб лас ці прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы. У ніз кіх мес цах 

і па блі зу ва да ёмаў мо гуць згу шчац ца не-

пра цяг лыя ту ма ны. Ве цер паў ноч на-ўсход-

ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

бу дзе ад плюс 9 да плюс 16 гра ду саў, уд-

зень — 21—27 цяп ла.

У чац вер — не вя лі кая воб лач насць, 

без апад каў. Уна чы і ра ні цай у асоб ных 

ра ё нах праг на зу ец ца сла бы ту ман. Ве-

цер ус ход ні сла бы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 10 да плюс 15 гра-

ду саў, удзень — 24—29 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын-

ных сі ноп ты каў, у пят ні цу за ха ва ец ца 

цёп лае чэр вень скае на двор'е. У мно гіх 

ра ё нах абы дзец ца без апад каў. Ве цер 

бу дзе паўд нё ва-ўсход ні, паў днё вы — уна-

чы сла бы, удзень уме ра ны. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ў раз гар дня бу дзе па ды мац ца 

да плюс 25—29 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Кі раў ніц тва Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та пра цяг вае су стра кац ца 
з людзь мі ў рэ гі ё нах.

Заўт ра, 24 чэр ве ня, на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та Воль га Іва наў на ЧУП РЫС у Пін ску на ве дае Па лес кі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт. Там жа бу дзе пра ве дзе ны аса біс ты пры ём 
гра ма дзян, які пач нец ца а 14-й га дзі не.

У чац вер, 25 чэр ве ня, па моч нік Прэ зі дэн та па пы тан нях фі-
нан са ва-крэ дыт най сіс тэ мы Ва ле рый Іва на віч БЕЛЬ СКІ на ве-
дае ў Жло бі не Бе ла рус кі ме та лур гіч ны за вод. Аса біс ты пры ём 
гра ма дзян, які бу дзе пра ве дзе ны там жа, пач нец ца ў 12.00.

ПАД ТРЫМ ЛІ ВАЦЬ 
СТА БІЛЬ НАСЦЬ І ЗГО ДУ
Пад час уча раш няй па езд кі ў Брэст 

Прэ зі дэнт на ве даў 38-ю Брэсц кую 

асоб ную гвар дзей скую дэ сант на-

штур ма вую бры га ду.

Пад час су стрэ чы з ка ман дзі ра мі 

во ін скіх час цей Брэсц ка га гар ні зо на 

і афі цэ ра мі 38-й бры га ды Прэ зі дэнт 

пад крэс ліў, што «дэ ма кра тыі ў тым 

вы гля дзе, як мы яе ра зу ме ем, бліз-

ка ня ма ні ў ад ной кра і не». «Дэ ма-

кра тыя — гэ та пры крыц цё, у асно-

ве ля жыць заў сё ды са мая жорст кая 

кан ку рэн цыя. І, перш за ўсё, у сфе ры 

эка но мі кі», — у прык лад Прэ зі дэнт 

пры вёў Фран цыю і ЗША. Вя ду чая 

ядзер ная дзяр жа ва све ту, пра цы та-

ваў аме ры кан ска га ка ле гу бе ла рус кі 

Прэ зі дэнт, «не мо жа да зво ліць са бе 

та кі раз гул сты хій».

У Бе ла ру сі ство ра на і эфек тыў на 

функ цы я нуе сіс тэ ма за бес пя чэн ня 

на цы я наль най бяс пе кі, асно ву якой 

скла да юць Уз бро е ныя Сі лы. «Мной 

па стаў ле на жа ле за бе тон ная за да ча: 

ка лі мы хо чам аба ра ніц ца, мы па він-

ны асноў ныя бо еп ры па сы і зброю вы-

раб ляць са мі», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу афі цэ раў, 

што для да лей ша га па вы шэн ня прэ-

сты жу ва ен най служ бы бу дзе ра біц ца 

ўсё. Хлоп цы, якія прай шлі тэр мі но вую 

служ бу, ужо атры ма лі пе ра ва гі і льго-

ты. У пры ват нас ці, сту дэн ты па він ны 

мець маг чы масць пас ля служ бы за-

кон чыць ВНУ. Дзя ку ю чы дзяр жаў най 

пра гра ме доб ра ўпа рад ка ван ня ва ен-

ных га рад коў у на леж ны вы гляд пры-

ве дзе ны сот ні во ін скіх час цей. Ра бо та 

па гэ тых кі рун ках бу дзе пра цяг ну тая, 

у тым лі ку і з дзяр жаў най пад трым кай, 

па абя цаў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На яго дум ку, у ста но ві шчы, якое 

скла ла ся, за да ча ар міі і сіл спе цы-

яль ных апе ра цый — у пер шую чар гу 

аба ро на Ай чы ны, пад тры ман не ста-

біль нас ці і зго ды ў гра мад стве. І гэ-

та — за гад. Прэ зі дэнт упэў не ны, што 

і на да лей афі цэ ры бе ла рус кай ар міі 

за ста нуц ца пры кла дам доб ра сум лен-

на га вы ка нан ня служ бо ва га аба вяз-

ку, бу дуць уся ляк спры яць ума ца ван-

ню аў та ры тэ ту і прэ сты жу Уз бро е ных 

Сіл. Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў 

зра біць усё маг чы мае, каб аба ра ніць 

су ве рэ ні тэт і за бяс пе чыць бяс пе ку на-

шай дзяр жа вы.

Кі раў нік дзяр жа вы за кра нуў так-

са ма тэ му COVІD-19, ад зна чыў шы, 

што ка лі б у кра і не бы лі спы не ныя 

эка но мі ка і вы твор час ці ў вы ні ку рэ-

ага ван ня на пан дэ мію ка ра на ві ру са, 

то ад на віць іх у ра ней шых маш та бах 

ужо б не атры ма ла ся ні ко лі. «Мы ра-

зу ме лі, што ў нас экс парт на ары ен-

та ва ная эка но мі ка. Мы ра зу ме лі, што 

спра вім ся, ар га ні за цыя на шай дзяр-

жа вы да зва ляе гэ та зра біць», — ска-

заў Прэ зі дэнт.

Ён упэў не ны — да боль шас ці бе-

ла ру саў пры хо дзіць ра зу мен не, што 

абра ны шлях рэ ага ван ня быў пра віль-

ны. «Эка но мі ка па чы нае ад наў ляц ца, 

у нас ёсць пэў ны за пас», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА,

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Бор кі — Ала — Светлагорск — 

Брэст.

Учо ра ўве ча ры ад бы ла ся су стрэ-

ча Прэ зi дэн та з ак ты вам Брэсц кай 

воб лас цi. Пад ра бяз нас цi — у на-

ступ ным ну ма ры «Звзя ды» i ўжо 

сён ня на сай це zviazda.by.

На двор'е

ДАЖ ДЖОЎ 
УЖО ХО ПІЦЬ
БУ ДЗЕ ПРОС ТА ЦЁП ЛА

Бліз кая ўла да

ЛЮ ДЗЯМ ТРЭ БА РАС ТЛУ МА ЧЫЦЬ
Ула ды па він ны дай сці да кож на га ча ла ве ка і да па маг чы яму 

ў вы ра шэн ні пы тан ня, як мі ні мум рас тлу ма чыць, ча му за раз 

штось ці зра біць не атрым лі ва ец ца і ка лі з'я віц ца ад па вед ная 

маг чы масць. Та кое мер ка ван не вы ка за ла жур на ліс там на-

чаль нік га лоў на га ідэа ла гіч на га ўпраў лен ня Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Воль га ШПІ ЛЕЎ СКАЯ пад час аса біс та га пры ёму 

гра ма дзян у Дзяр жын скім рай вы кан ка ме.

Пад час зна хо джан ня ў Го-

мель скай воб лас ці Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ўзяў удзел у ад крыц-

ці рэ гу ляр на га ру ху элект ра-

цяг ні коў па марш ру це Свет ла-

горск — Жло бін — Мінск.

Ця пер жы ха ры Свет ла гор ска атры-

ма лі маг чы масць што дня ра ні цай і 

ўве ча ры ез дзіць кам фар та бель ным 

цяг ні ком № 756 у Мінск (ра ні цай) і 

на зад (уве ча ры). Цяг нік № 174 бу-

дзе кур сі ра ваць па пят ні цах, су бо тах 

і ня дзе лях (днём з Мін ска, уве ча ры — 

на зад). Кошт пра ез ду скла дае ка ля 

9 руб лёў, бі ле ты мож на на быць у тым 

лі ку праз ін тэр нэт.

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся ста нам спраў 

з ін вес ты цы я мі ў чы гун цы. На на ступ-

ную пя ці год ку рост гэ та га па каз чы ка 

ча ка ец ца не менш за 10 пра цэн таў.

Кі раў ні ку дзяр жа вы па ка за лі 

бела  рус ка-ра сій скую рас пра цоў ку 

па аў та ма тыч ным про да жы пра яз-

ных да ку мен таў. Больш за 150 та-

кіх аў та ма таў ужо ўста ноў ле на ў 

Бе ла ру сі. Да рэ чы, ле тась больш 

за 4 міль ё ны бі ле таў бы лі куп ле-

ныя па са жы ра мі чы гун кі па-за 

па мяш кан ня мі вак за лаў, з да па мо-

гай су час ных ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій. Яшчэ адзін прад мет го на ру 

чы гу нач ні каў — элект рон ная да ве-

дач ная служ ба.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ра зам з чы-

гу нач ні ка мі пра ехаў па но вым марш-

ру це да пер шай пра меж ка вай стан-

цыі. У гэты час пра цяг ну ла ся раз мо-

ва пра тэр мі ны экс плу а та цыі і кошт 

ру хо ма га са ста ву чы гун кі, пра за па-

тра ба ва насць і кам форт гэ та га ві ду 

транс пар ту, пра пра гно зы ад крыц ця 

ме жаў, ім парт аза мя шчэн не...

За раз бе ла рус кі склад нік у элек-

тры фі ка цыі чы гун кі скла дае 50 пра-

цэн таў. Ім парт аза мя шчэн не ра зам з 

якас цю і экс пар там бу дуць асноў ны мі 

прыярытэтамі бу ду чай пя ці год кі, па-

ве да міў бе ла рус кі лі дар. «Гэ та ж не 

спра ва — ма шы на бу даў ні чая кра і на, 

а мы цяг нем усё з Кі тая або Ра сіі», — 

ска заў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу на до гляд пры да рож ных па-

лос: «Гэ та люс тэр ка кра і ны. Кі раў нік 

дзяр жа вы за стаў ся за да во ле ны па-

езд кай. «Мяк ка ідзе», — па хва ліў ён 

чы гу нач ні каў.

МІНСК — МІНСК — 
СВЕТ ЛА ГОРСКСВЕТ ЛА ГОРСК
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