
Іры на КАС ЦЕ ВІЧ, 
мі ністр пра цы 
і са цы яль най аба ро ны:

«Што да ты чыц ца 
за ра бот най пла ты, па 
апош ніх да ных за са ка вік, 
мы вый шлі на ўзро вень 
Br1057. За да ча — не 
прос та ўтры маць, а 
пры рас таць кож ны ме сяц. 
Як ужо па ве дам ля ла ся, 
ста лі ца ў раз рэ зе рэ гі ё наў 
тра ды цый на лі дзі руе па 
гэ тым па каз чы ку: ся рэд няя 
зар пла та ра бот ні каў Мін ска 
за са ка вік сфар мі ра ва ла ся 
ў па ме ры Br1544,5 (тэмп 
рос ту да са ка ві ка 
2018 го да — 105,9 %). 
У Мін скай воб лас ці яна 
скла ла Br1051,1 (110,4 %), 
у Го мель скай — Br930,2 
(107,3 %), у Гро дзен скай — 
Br892,7 (108 %), у 
Брэсц кай — Вr892 (107,4 %). 
Ся рэд ні за ро бак у Ві цеб скай 
воб лас ці — Br867 (107 %), 
у Ма гі лёў скай — Br846,3 
(104,4 %). У цэ лым па 
краіне рэ аль ная за ра бот ная 
пла та (за ра бот ная 
пла та, раз лі ча ная з улі кам 
рос ту спа жы вец кіх цэн 
на та ва ры і па слу гі) у 
сту дзе ні—са ка ві ку ў 
па раў на нні з ад па вед ным 
пе ры я дам 2018 го да ўзрас ла 
на 7,8 %».
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• 2 мая кі раў нік Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля 

Ка ча на ва на ве да ла Спе-

цы я лі за ва ны лі цэй пры Уні-

вер сі тэ це гра ма дзян скай 

аба ро ны МНС.

• Пра фі цыт рэс пуб лі-

кан ска га бюд жэ ту Бе ла-

ру сі ў 1-м квар та ле склаў 

Br0,8 млрд.

• Збор ная Бе ла ру сі па 

ха кеі абы гра ла Сла ве нію 

(4:1) і атры ма ла трэ цюю 

пе ра мо гу за пар на ЧС 

(дывізіён 2) у Ка зах ста не.

КОРАТКА

ВЯСЁЛЫЯ 
ГІСТОРЫІ 
НАШЫХ 
ЧЫТАЧОЎ

МЕСЦА 
І ЧАС 
ДЗЕЯННЯ
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Ад кры ва ючы та лен тыАд кры ва ючы та лен ты

Яд ві га ПА ПЛАЎ СКАЯ:

«У ПЕС НЯХ ТРЭ БА КОЖ НЫ РАЗ 
УКЛЮ ЧАЦЬ ДУ ШУ І СЭР ЦА»

У да лё кім 1974 го дзе бе ла рус кі ва каль-

на-ін стру мен таль ны ан самбль «Ве ра сы» 

выступіў на Усе са юз ным кон кур се 

ар тыс таў эст ра ды (а ў на мі на цыі 

«Ан самб лі» бы ло ка ля 40 удзель ні каў!) і 

не толь кі ім гнен на стаў па пу ляр ным, але 

і пе ра ка наў ча па цвер дзіў, што не толь кі 

«Пес ня ры» мо гуць за даць і тры маць 

са мую вы со кую твор чую план ку. Ма не ру 

рас пе ву і чыс ці ню ін та на цыі бе ла ру саў 

ужо ў пер шым ту ры ад зна чыў не 

хто-не будзь, а мэтр са вец кай эст ра ды 

Юрый Сі ланць еў. «Так пры ем на, што 

і сён ня, на прык лад, зор ка су свет най 

опе ры Лю боў Ка зар ноў ская зга да ла пра 

гэ ты факт на ад ным з тэ ле кон кур саў», — 

га во рыць Яд ві га Па плаў ская, чыё імя 

слу ха чы да гэ туль ата я сам лі ва юць са 

зна ка мі тым ка лек ты вам.

Сён ня на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі 

ўжо са ма дае пу цёў кі на вя лі кую 

сцэ ну ма ла дым вы ка наў цам — яе 

час та за пра ша юць у жу ры бе ла рус кіх 

і між на род ных кон кур саў. Яна мо жа 

бяс кон ца і з за хап лен нем рас каз ваць, якія 

та ле на ві тыя ў на шай кра і не дзе ці, якія са ма ад да ныя і твор чыя пе да го гі, 

а га лоў нае — ча му так важ на ўдзель ні чаць у кон кур сах, каб 

пра біць са бе да ро гу «на пра стор, на шы ро кі пра стор»...

ВЕ ТЭ РА НАМ 
АКА ЖУЦЬ 

МА ТЭ РЫ ЯЛЬ НУЮ 
ДА ПА МО ГУ

У Бе ла ру сі па ста не на 1 кра са ві ка пра жы ва юць 

6250 ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны. Пра гэта 

па ве да міў жур на ліс там на мес нік мі ніст ра пра цы і 

са цы яль най аба ро ны Аляк сандр РУ МАК. У ад па-

вед нас ці з Ука зам Прэ зі дэн та № 118 ад 28 са ка ві ка 

2019 го да ве тэ ра нам ака жуць ад на ра зо вую ма тэ-

ры яль ную да па мо гу. Па мер вы плат скла дзе ад 650 

і да 2000 руб лёў.

Ка лі браць кан крэт ныя ліч бы, 
то да па мо га бу дзе ака за на ў на-
ступ ных па ме рах:

2000 руб лёў — Ге ро ям Са вец-
ка га Са ю за;

1500 руб лёў — ін ва лі дам і 
ўдзель ні кам Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, асо бам, якія пры ма лі 
ўдзел у аба ро не Ай чы ны да 3 ве-
рас ня 1945 го да, а так са ма тым, 
хто пры маў удзел у скла дзе спе-
цы яль ных фар мі ра ван няў у раз-
мі ні ра ван ні тэ ры то рый і аб' ек таў 

пас ля вы зва лен ня ад ня мец кай 

аку па цыі ў 1943—1945 га дах;

800 руб лёў — ра бот ні кам ты лу;

650 руб лёў — тым, хто па цяр пеў ад на ступ стваў вай ны.

Вы пла та ад на ра зо вай ма тэ ры яль най да па мо гі бу дзе 

пра во дзіц ца ў пе ры яд з 1 чэр ве ня да 1 лі пе ня ў па рад ку, 

уста ноў ле ным для вы пла ты пен сій.

У цэ лым атры маль ні ка мі та кой да па мо гі ста нуць амаль 

22 ты ся чы ча ла век. На яе вы пла ту ў рэс пуб лі кан скім бюд-
жэ це пра ду гле джа на 18 млн руб лёў.

Свят ла на БУСЬ КО.

На сён няш ні 

дзень у жы вых за-

ста ло ся толь кі два 

Ге роі Са вец ка га 

Са ю за — Ва сіль 

Мі чу рын, яко му ў 

лі пе ні споў ніц ца 

103 га ды, і Іван 

Кус таў, яко му ідзе 

96-ы год. Абод ва 

яны пра жы ва юць 

у Мін ску.

УЧО РА ў ста ліч ным На цы я наль ным вы ста-

вач ным цэнт ры «Бел Экс па», што на пра-

спек це Пе ра мож цаў, 14, ура чыс та ад кры ла ся 

ХХІ ІІ Між на род ная спе цы я лі за ва ная вы стаў ка 

«СМІ ў Бе ла ру сі» — тра ды цый нае мес ца су стрэч 

су пра цоў ні каў ай чын ных ме дыя і іх чы та чоў, 

слу ха чоў і гле да чоў.

Ша на ваць да вер аў ды то рыі
— Шчы ра прад стаў ля ю чы гра мад ству жыц цё ва 

ўсёй яго раз на стай нас ці і не ха ва ю чы праб лем, СМІ 

ўсё ж трэ ба больш кан цэнт ра вац ца на пра соў ван ні па-

зі тыў на га па рад ку дня. Не раз бу раць, але ства раць, — 

ад зна чыў мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ-

ВІЧ. — Цэ лыя дзяр жа вы на роз ных кан ты нен тах сён ня 

не прос та вы каз ва юць за кла по ча насць за сіл лем фэй-

ка вых на він, ня на віс ці і жорст кас ці ў ме ды яп рас то ры, а 

на за ка на даў чым уз роў ні спра бу юць зма гац ца з гэ тым 

гла баль ным злом. Ра зу ме ю чы яго пры ро ду, мы ад чу ва-

ем і тое, што ад ны мі за ба ро на мі праў ду не аба ра ніць, 

РО ЛЯ АЎ ТА РЫ ТЭТ НЫХ СМІ
Па све жыя на ві ны — у На цы я наль ны вы ста вач ны цэнтр «Бел Экс па»

а ня на вісць не спы ніць. Ме на ві та ў гэ тай сі ту а цыі як ні ко лі 

важ ная ро ля пра фе сій ных, аў та ры тэт ных СМІ. Вы мо жа це 

эфек тыў на су праць ста яць гэ тай агуль най для роз ных кра ін і 

на ро даў праб ле ме. Усё, што для гэ та га па тра бу ец ца, — свя та 

ахоў ваць прын цы пы жур на ліс ты кі і вы шэй за ўсё ша на ваць 

да вер аў ды то рыі — свай го га лоў на га рэ дак та ра.

На мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ула дзі мір 

ЖАЎ НЯК так са ма пры сут ні чаў на ўра чыс тым ад крыц ці вы-

стаў кі і за чы таў пры ві таль нае сло ва кі раў ні ка кра і ны. «Па спя-

хо вае раз віц цё пра фе сій най жур на ліс ты кі з'яў ля ец ца ад ным 

з най важ ней шых фак та раў за бес пя чэн ня ін фар ма цый на га 

су ве рэ ні тэ ту Бе ла ру сі. За ха ван не этыч ных нор маў, прын цы паў 

сум лен нас ці і дак лад нас ці ў па да чы на він, на яў насць дак лад-

най гра ма дзян скай па зі цыі — пры кме та са лід ных дру ка ва ных 

і элект рон ных вы дан няў, тэ ле ві зій ных пра ек таў, якія вы клі-

ка юць да вер і га то вы су праць ста яць вы клі кам 

су час нас ці», — га во рыц ца ў пры ві тан ні. СТАР. 3
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