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• Вы шы ня снеж на га по-

кры ва ў Го ме лі ў тры ра зы 

пе ра вы сі ла ся рэд нія шмат-

га до выя зна чэн ні, ха рак тэр-

ныя для канца сту дзе ня.

• Бе ла рус кі бія тла ніст 

Мі кі та Ла бас таў вый граў 

«се раб ро» ў ін ды ві ду аль-

най гон цы на юні ёр скім 

чэм пі я на це све ту ў Сла-

ва кіі.

• У Ві цеб скай воб лас ці 

агуль ная пад лет ка вая зла-

чын насць у 2018 го дзе ў па-

раў на нні з 2017-м зні зі ла ся 

на 13,5 %.

• Гро дзен скія мі лі цыя-

не ры па за яве сва я коў 

ад шу ка лі ў Ра сіі знік ла га 

21 год та му муж чы ну.

КОРАТКА

Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, 

мі ністр фі нан саў:

«Бюд жэт Бе ла ру сі 
за 2018 год вы ка на ны 
з пра фі цы там больш чым 
$2 млрд у эк ві ва лен це. 
Гэ та до сыць вы со кі 
вы нік, што да зва ляе нам 
з ап ты міз мам гля дзець 
у бу ду чы ню, ня гле дзя чы 
на тое, якое «на двор'е» 
бу дзе ў су свет най 
эка на міч най сіс тэ ме. 
Ста біль насць да сяг ну та 
за кошт двух асноў ных 
фак та раў — агуль най 
эка на міч най па лі ты кі 
дзяр жаў ных ор га наў, 
а так са ма за кошт 
уз ва жа най і аб ду ма най 
бюд жэт на-пад атко вай 
па лі ты кі, на кі ра ва най 
у тым лі ку на па вы шэн не 
эфек тыў нас ці кі ра ван ня 
дзяр жаў ны мі срод ка мі. 
Гэ та ўсё ў су куп нас ці 
і дае кан чат ко вы вы нік — 
да хо ды рас туць, а вы дат кі 
бюд жэ ту за бяс печ ва юць 
эфек тыў нае ака зан не 
бюд жэт ных па слуг 
гра ма дзя нам».
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Гро шыГро шы

ДА ПЛА ТЫ 
МА МАМ 

І ПА ЖЫ ЛЫМ
З 1 лю та га па вы ша юц ца не ка то рыя 

пен сіі і да па мо гі на дзя цей
З на ступ на га ме ся ца тра ды цый на вы рас це 

бюд жэт пра жыт ко ва га мі ні му му (БПМ), 

а ўслед за ім па ды муц ца ўсе вы пла ты, 

пры вя за ныя да яго. Так, зме ны за кра нуць 

мі ні маль ныя пра цоў ныя і са цы яль ныя пен сіі, 

ад на ра зо выя да па мо гі пры на ра джэн ні дзя цей 

і не ка то рыя ін шыя вы пла ты. 

Па мер БПМ скла дзе 216,9 руб ля.

ЯК ЗМЕ НЯЦ ЦА ПЕН СІІ
Са цы яль ная пен сія ін ва лі дам 1-й гру пы, у тым 

лі ку ін ва лі дам з дзя цін ства, скла дзе 238 руб лёў 

(110 % ад БПМ), ін ва лі дам з дзя цін ства 2-й гру пы — 

206 руб лёў (95 % ад БПМ), ін шым ін ва лі дам 2-й гру-

пы, а так са ма дзе цям у вы пад ку стра ты кар мі це-

ля — 184 руб лі (85 % БПМ), ін ва лі дам 3-й гру пы — 

162 руб лі (75 % БПМ).

Пен сія дзе цям-ін ва лі дам да 18 га доў, у за леж нас ці ад 

сту пе ні стра ты зда роўя, скла дзе ад 173 да 238 руб лёў.

У су вя зі са змя нен нем БПМ па вя лі чац ца так са ма 

над баў кі, па вы шэн ні да пен сій і да пла ты бе ла ру сам, 

якім 75 га доў і больш, а так са ма да па мо гі па до гля дзе 

ін ва лі да І гру пы або асо бы, якая да сяг ну-

ла 80-га до ва га ўзрос ту.

Сам-на самСам-на сам

«МАЁ ЖЫЦ ЦЁ — 
ГЭ ТА БЕГ З ПЕ РА ШКО ДА МІ»
Ні ка Мі ка ла еў на ШЫШ КІ НА, уда ва Ге роя Са вец ка га Са ю за, ле ген дар на га 

ва ен на га лёт чы ка 1-га кла са Яка ва Шыш кі на, і са ма асо ба ле ген дар ная: 

гу ля ла ў ва лей бол з мар ша лам Ра ка соў скім, бы ла зна ё мая з Юры ем 

Га га ры ным і сяб ра ва ла 

з сям' ёй сы на Анас та са Мі ка я на. 

Ня гле дзя чы на свае 90, 

асво і ла кам п'ю тар 

і па скай пе кан так туе з сяб роў кай 

у Із ра і лі і сва яч кай у ЗША, 

со чыць за па дзея мі ў спор це 

(бо ча ты ры дзе ся ці год дзі 

ад пра ца ва ла ўра чом 

у дыс пан се ры спар тыў най 

ме ды цы ны, і мно гія бе ла рус кія 

спарт сме ны да гэ туль жа да ныя 

гос ці ў яе ква тэ ры), мае вы дат нае 

па чуц цё гу ма ру і ні ко лі 

не скар дзіц ца на свае ба ляч кі.

Яе сям'я ад но сі ла ся да са праўд най 
са вец кай элі ты, але жыц цё вы 
шлях Ні кі Мі ка ла еў ны ні ко лі 
не быў засцелены ру жа мі: яна 
ра на за ста ла ся без му жа, а за тым 
і без адзі на га сы на, са ма 
зма га ла ся з цяж кай хва ро бай, 
але не стра ці ла ці ка васць да 
жыц ця. Спра віц ца з цяж кас ця мі 
да па ма га ла ра бо та — 
60 га доў жан чы на ад пра ца ва ла 
ўра чом, і толь кі ў 81 год сыш ла 

на за слу жа ны 

ад па чы нак.СТАР. 4 Фо
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У Ла гой скім ра ё не на ба зе ад па чын ку «Пле шча ні цы-2» прай шоў Між на род ны фес ты валь 
ама та раў ез да во га спор ту «Паў ноч ныя са ба кі — 2019». Гас па да ры сі бір скіх хас кі, аляс кін скіх ма ла му таў, па ляў ні чых ла ек 
і аў ча рак з Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны спа бор ні ча лі ў лыж ных і сан ных гон ках-за бе гах.

ТОЛЬ КІ СНЕГ З-ПАД ЛАП!ТОЛЬ КІ СНЕГ З-ПАД ЛАП!
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