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• Мін фін іні цы юе зме ны 

ў сфе ры стра ха ван ня.

• З па чат ку го да ў Грод не 

і Гро дзен скім ра ё не па бы-

ва лі звыш 65 ты сяч бяз ві-

за вых ту рыс таў — на 60 %

больш, чым ле тась.

• Больш за 530 ча ла-

век пры цяг ну тыя да ад-

каз нас ці за па ру шэн ні 

па жар най бяс пе кі ў ля сах 

кра і ны.

• У су дзе Бе рас та віц ка га 

ра ё на раз гля да ла ся спра ва 

экс-ра бот ні цы бан ка, якая 

вы кра ла з ра хун каў клі ен-

таў Br850 тыс.

КОРАТКА

Дзміт рый КРУ ТОЙ,

мі ністр эка но мі кі:

«На ша мі ніс тэр ства 
ацэнь вае вы ні кі паў год дзя 
як нар маль ныя: ВУП вы рас 
на 0,9 % у тых скла да ных 
знеш ніх умо вах, у якіх 
мы апы ну лі ся. Якас ныя 
па ра мет ры рос ту на шай 
эка но мі кі пе ра вы ка на ны. 
Гэ та і ін фля цыя ні жэй 
за ўста ноў ле ныя за дан ні, 
і аб' ём пра мых за меж ных 
ін вес ты цый. Лі да ры 
ў пер шым паў год дзі — 
бу даў ні чы сек тар і роз ніч ны 
та ва ра зва рот. Коль кас ныя 
па ра мет ры — ВУП 
і экс парт — не да сяг ну лі 
сва іх пра гноз ных зна чэн няў. 
Вы му ша ны мі аў тсай да ра мі 
ака за лі ся Мінп рам і 
кан цэрн «Бел наф та хім». 
На эка на міч ныя вы ні кі 
пры кмет на паў плы ва лі 
знеш нія фак та ры. Ёсць 
аб' ек тыў ны фак тар — 
фак тар бруд най наф ты, 
гэ та кра са вік—май. Ка лі 
мы па гля дзім экс парт ную 
ста тыс ты ку, то па 
Бел наф та хі му гэ та мі нус 
800 міль ё наў до ла раў да 
мі ну ла га го да. Вя до ма, 
пе ра крыць та кія аб' ёмы 
за кошт ін шых сек та раў 
бы ло вель мі скла да на. Мы 
па куль не ад маў ля ем ся ад 
пер ша па чат ко ва га пра гно зу 
на год, у якім пра ду гле джа ны 
рост ВУП на 4 %».

ЦЫТАТА ДНЯ

«ПАЛЕСКІЯ ХРОНІКІ» 
КУПАЛАЎЦАЎ

ПАДАРОЖНІЧАЕМ 
ПА ЕЎРАЗІІ
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СТАР. 4

У паў ноч на-ўсход нім ра ё не Мін шчы ны — Круп скім — па-
ча ло ся ма са вае жні во. Мне да вя ло ся па быць на прад пры ем-
стве ААТ «Кля но ві чы», спе цы я ліс ты яко га — і ме ха ні за та ры, 
і жы вё ла во ды — не пер шы год дэ ман стру юць доб рыя вы ні кі 

сва ёй пра цы. На гэ тым здым ку як раз тыя лю дзі, без якіх 
не маг чы ма ўя віць ні па сяў ную кам па нію, ні тым больш жні-
во, — кам бай нёр Аляк сандр МЯДЗ ВЕДЗЬ (зле ва) 
і на чаль нік участ ка Аляк сандр ВЕ ЯЛ КА. СТАР. 3

ШТО ПА СЕ ЕШ, ШТО ПА СЕ ЕШ, 
ТОЕ І ПА ЖНЕШТОЕ І ПА ЖНЕШ

Ванд роў ка па тры ё таВанд роў ка па тры ё та

«МЫ НА ЧОР ТА ВЫМ 
КРУ ЦІ ЛІ СЯ КО ЛЕ...»
Ат рак цы ё ны, ба га тыя на род ныя 
тра ды цыі, уні каль ны са бор, 

вет лі выя лю дзі — Хо цімск не рас ча руе 
на ват ту рыс таў-адзі но чак

Гэ та са мы ад да ле ны рай цэнтр воб лас ці, на аў-

то бу се ад Ма гі лё ва да яго ча ты ры га дзі ны яз ды. 

Але, ка лі не спаць, праз акен ца аў то бу са мож на 

ўба чыць па да ро зе яшчэ ча ты ры ра ён ныя цэнт-

ры — Ча ву сы, Чэ ры каў, Кры чаў і Клі ма ві чы. І гэ та 

не ўліч ва ю чы цэ ла га шэ ра гу ма ляў ні чых вё сак з ці ка вы мі наз ва мі. Едзеш і за-

хап ля еш ся вяс ко вы мі края ві да мі: тым, як бу я юць флёк сы і гар тэн зіі ва ўтуль-

ных квет ні ках, ха та мі з бяр вен ня і раз ны мі лішт ва мі на вок нах, ка ло дзе жа мі і 

раз ма ля ва ны мі брам ка мі. І за гэ тай ці ка вай спра вай не па спя ва еш за ўва жыць, 

як да ро га скон чы ла ся. Вунь ужо за акном бя жыць, да га няе аў то бус та ям ні чая 

Бе сядзь, апе тая шмат лі кі мі бе ла рус кі мі кра са моў ца мі. Іду на вы хад, а ў га ла ве 

кру ціц ца «Трэ ба до ма бы ваць час цей, трэ ба до ма бы ваць не гос цем...» Нех та 

на пі саў гэ тыя сло вы на фа не ры і па ста віў яе ка ля да ро гі, па якой 

мы пра яз джа лі. І, ве да е це, чап ляе...

З 1 ЖНІЎ НЯ 
ПА ВЯ ЛІ ЧАЦ ЦА ПЕН СІІ

Пра цоў ныя пен сіі ў Бе ла ру сі па вы ша юц ца 

з 1 жніў ня. Ад па вед нае ра шэн не пры няў Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі.

Да дзе ным ра шэн нем пра ду гле джа ны пе ра раз лік 

пра цоў ных пен сій, у вы ні ку яко га з 1 жніў ня гэ та га 

го да па ме р пра цоў ных пен сій па вя лі чыц ца ў ся рэд -

нім на 6,6 пра цэн та. Ся рэд ні па мер пра цоў най пен сіі 

скла дзе 438 руб лёў, ся рэд ні па мер пен сіі па ўзрос це —

446,1 руб ля.

Па мер (пра цэнт) па ве лі чэн ня пен сіі ў вы ні ку пе-

ра раз лі ку ў кож на га пен сі я не ра бу дзе за ле жаць ад 

ін ды ві ду аль ных па ра мет раў яго ста жу пра цы і ве лі чы ні 

за роб ку да зва ро ту па пен сію, а так са ма ўста ноў ле ных 

да пен сіі над ба вак, па вы шэн няў і да плат.

Пры гэ тым у Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най 

аба ро ны звяр та юць ува гу, што над баў кі, па вы шэн ні 

і да пла ты, згод на з ука за ным ра шэн нем, не пе ра раз-

ліч ва юц ца. Гэ тыя вы пла ты па вя ліч ва юц ца пры рос це 

бюд жэ ту пра жы тач на га мі ні му му ў ся рэд нім на ду шу 

на сель ніц тва.

Ча ка ец ца, што дзя ку ю чы чар го ва му па вы шэн ню 

пен сій сё ле та ўдас ца вый сці на су ад но сі ны ся рэд няй 

пен сіі па ўзрос це і ся рэд няй за ра бот най пла ты ў 40 %.

Свят ла на БУСЬ КО.

Ляль кі з бе ла рус кім ак цэн там.


