
УДА ЛЫ МАР КЕ ТЫН ГА ВЫ ХОД
— Вы ка ры стан не бе ла рус кай мо вы на ўпа-

коў ках і эты кет ках на шых та ва раў пра цуе на 

па пу ля ры за цыю ай чын ных вы твор цаў. Ло зунг 

«Куп ляй це бе ла рус кае» па ві нен пад ма цоў-

вац ца і ін шы мі кро ка мі, — упэў не ны пер шы 

на мес нік ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це 

Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус кай мо вы, 

куль ту ры і лі та ра ту ры На цы я наль най ака-

дэ міі на вук Бе ла ру сі ака дэ мік Аляк сандр 

ЛУКАША НЕЦ. — Бе ла рус кія пра дук ты, як вя-

до ма, ка рыс та юц ца за ме жа мі кра і ны вя лі кім по-

пы там. Але як, на прык лад, апа знаць, што «Са-

вушкин про дукт» мае да чы нен не 

да Бе ла ру сі? Па якіх мар ке рах?
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ЕЎ РА СА ЮЗ ПРЫ ГРА ЗІЎ ЗША ГАНД ЛЁ ВАЙ ВАЙ НОЙ
Стар шы ня Еў ра ка мі сіі Жан-Клод Юн кер пры гра зіў ЗША за ха да мі ў ад каз 

на ра шэн не аме ры кан ска га прэ зі дэн та До наль да Трам па ўвес ці мыт ныя 

пош лі ны на па стаў кі ста лі і алю мі нію. Пра гэ та га во рыц ца ў рэ лі зе Еў ра ка-

мі сіі. «Мы вель мі шка ду ем аб па доб ным ра шэн ні, якое ста ла абу раль ным 

умя шан нем у су свет ныя рын кі дзе ля аба ро ны ўлас на га», — за явіў кі раў нік 

Еў ра ка мі сіі.

ПАД ЧАС ПА ЖА РУ Ў НАР КА ЦЭНТ РЫ Ў БА КУ ЗА ГІ НУ ЛА 25 ЧА ЛА ВЕК
Па жар па чаў ся ра ні цай 2 са ка ві ка. На мес ца зда рэн ня пры бы лі па жар ныя і ра та валь ні кі, але як 

рас ка за лі ві да воч цы, яны не маг лі тра піць у бу ды нак. Да та го ж уз га ран не ўзмац ня ла ся з-за па ры ваў 

вет ру. Па да ных Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, уся го ў баль ні цы зна хо дзі лі ся ка ля 200 па цы ен таў і су пра-

цоў ні каў, а ў кор пу се, які га рэў, — 55 ча ла век. З іх 30 уда ло ся эва ку і ра ваць. Рас па ча та кры мі наль ная 

спра ва, сі ту а цыю ўзяў пад кант роль прэ зі дэнт Азер бай джа на Іль хам Алі еў. Па вод ле па пя рэд няй вер сіі, 

пры чы най уз га ран ня ста лі не па лад кі ў элект ра сет цы.

ПУЧ ДЭ МОН АД МО ВІЎ СЯ АД КІ РАЎ НІЦ ТВА КА ТА ЛО НІ ЯЙ
Бы лы кі раў нік жэ не ра лі та та Кар лес Пуч дэ мон ад маў ля ец ца ад кі раў ніц-

тва ўра дам аў та ном най су поль нас ці на ка рысць па лі ты ка Жор зі Сан чэ са, 

які зна хо дзіц ца ў тур ме. Пра гэ та ён за явіў у зва ро це з Бру се ля. Ра ней 

пар ла мент Ка та ло ніі, дзе пры хіль ні кі не за леж нас ці ма юць аб са лют ную боль-

шасць, ухва ліў рэ за лю цыю, у якой вы ка за ны «да вер Кар ле су Пуч дэ мо ну 

як стар шы ні» жэ не ра лі та та (ура да) Ка та ло ніі, па цвер дзіў за кон насць рэ фе рэн ду му аб не за леж нас ці 

1 каст рыч ні ка, ад нак не пры знаў аб вя шчэн не не за леж нас ці 27 каст рыч ні ка.

НАЙ БА ГА ЦЕЙ ШЫЯ ЛЮ ДЗІ СВЕ ТУ СТРА ЦІ ЛІ $128 МЛРД
За сна валь нік і кі раў нік ін вес ты цый най кам па ніі Bеrkshіrе Hаthаwау Уо рэн Ба фет з 26 па 28 лю та га 

стра ціў 3,74 міль яр да до ла раў з-за па дзен ня фон да вых ін дэк саў. Пра гэ та па ве дам ляе Blооmbеrg. За-

сна валь нік «фэй сбу ку» Марк Цу кер берг па зба віў ся за гэ ты ж пе ры яд $3,7 млрд. Га лоў ны вы ка наў чы 

ды рэк тар Аlрhаbеt Ла ры Пэйдж стра ціў 3,1 міль яр да до ла раў, за сна валь нік Gооglе Сяр гей Брын — 

$3 млрд. У цэ лым 500 най ба га цей шых лю дзей све ту за тры дні стра ці лі 128 міль яр даў до ла раў. Са мыя 

буй ныя стра ты па нес лі біз нес ме ны з ЗША — $55 млрд, кі тай скія маг на ты збяд не лі на $14 млрд.

СТАР. 2

Па вел КА ЛА УР, 

стар шы ня праў лен ня 

На цы я наль на га бан ка:

«Век тар на зні жэн не 
пра цэнт ных ста вак 
у эка но мі цы за ха ва ец ца. 
Ру хац ца бу дзем 
у рам ках па ра мет раў, 
пра ду гле джа ных 
асноў ны мі на прам ка мі 
гра шо ва-крэ дыт най 
па лі ты кі на 2018 год. 
Ва ўза е ма дзе ян ні з ура дам 
бу дзе пра доў жа на ра бо та 
па ўма ца ван ні да ве ру 
да на цы я наль най ва лю ты 
і дэ да ла ры за цыі эка но мі кі».

ЦЫТАТА ДНЯ Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

«Без ін шых га зет жыць 
мож на, а без сва ёй...»

Мой баць ка быў ча ла ве кам на-

чы та ным, вы піс ваў ча со пі сы 

«Вок руг све та», «Искусство», 

«Знание — сила», «На ука и 

религия», не каль кі га зет. Але 

ж «Звяз ду» — як бы ні ста міў-

ся — браў у ру кі пер шай, чы таў 

(шмат што ўго лас) ад па чат ку 

да кан ца, і та ды на тва ры ў яго 

бы ло на пі са на, што за ці ка ві ла 

най больш, што — кан крэт на — 

бу дзе заўт ра аб мяр коў вац ца ў 

бры га дзе. Там, на ра ніш нім на-

ра дзе, нех та ледзь не што дня 

да ста ваў з кі шэ ні «Звяз ду», 

пра во дзіў свай го ро ду па літ-

інфар ма цыю.

Мя не ў той час яны не вель мі 

ці ка ві лі, але ж я не мог не ба чыць 

па ва гу да рос лых да дру ка ва на га 

сло ва, да вы дан ня. Маг чы ма, та му 

з па чат ку ся мі дзя ся тых га зе та «пры-

пі са ла ся» і на мой ад рас. Пры чым 

я быў не толь кі яе пад піс чы кам ды 

чы та чом, а яшчэ і аў та рам мно гіх 

до пі саў, удзель ні кам шмат лі кіх звяз-

доў скіх вік та рын і кон кур саў...

Да рэ чы, гэ та сён ня ў ін тэр нэ це 

мож на знай сці лю бую ін фар ма-

цыю — амаль усё, што ця бе ці ка-

віць, а вось ра ней...

Каб па поў ніць сваю біб лі я тэ ку 

ней кі мі да ве дач ны мі ма тэ ры я ла мі, 

да во дзі ла ся шмат што вы ра заць з 

га зет ды ча со пі саў. У вы ні ку амаль 

кож ны ну мар «Звяз ды» трап ляў пад 

мае на жні цы, по тым гэ тыя га зет ныя 

вы раз кі ўклей ва лі ся ў вя лі кія агуль-

ныя сшыт кі, якія і сён ня зай ма юць 

га на ро вае мес ца на кніж най па лі цы, 

да па ма га юць ад каз ваць на пы тан ні 

края знаў чых вік та рын і кон кур саў.

Гэ та я да та го, што «Звяз да» 

ўжо даў но і на дзей на ўвай шла ў 

маё жыц цё, за ня ла там пэў ную ні-

шу, якую не за мя ніць ні чым. Та му 

і ўпэў не ны, што без ін шых га зет 

жыць мож на, а без сва ёй... Не дай 

бог! І спра ва тут не толь кі ў пры-

вычцы — у не чым боль шым. Мо жа, 

на ват у тым, што ўва хо дзіць у та кое 

ёміс тае па няц це, як па тры я тызм.

Ва лерый ВА СІ ЛЕЎ СКІ,

г. п. Глуск.

Ма лая Ра дзі маМа лая Ра дзі ма  

МАС ТОК 
У БУ ДУ ЧЫ НЮ

Як у Ві лей цы за хоў ва юць 
куль тур на-гіс тарычную спад чы ну

На Ві лей шчы не сён ня на ліч ва ец ца больш як 300 гіс та-

рыч ных, ар хі тэк тур ных і ар хеа ла гіч ных пом ні каў. Мяс цо-

выя ўла ды, ама та ры гіс то рыі і даў ні ны пра цу юць ад ной 

та ла кой над за ха ван нем спад чы ны, пад тры ман нем яе ў 

на леж ным ста не, каб на шчад кі маг лі га на рыц ца сва ёй 

гіс то ры яй. По бач са свед ка мі даў ні ны глы бо кай з'я ві-

ла ся і шмат но вых аб' ек таў. Ся род су час ных — адзі ны 

ў Бе ла ру сі ўні каль ны ме ма ры ял «Па мя ці бы лых вё сак». 

За апош нія паў ста год дзя з кар ты ра ё на знік лі 253 на-

се ле ныя пунк ты па роз ных пры чы нах. Пад час ка лек-

ты ві за цыі ху та ры пе ра но сі лі ў вёс ку, пад час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны не ка то рыя па се лі шчы бы лі спа ле ны 

фа шыс та мі. Част ку вё сак «па глы ну ла» Ві лей скае ва-

да схо ві шча. У му зеі пад ад кры тым не бам уста ноў ле ны 

імян ныя ва лу ны, пры све ча ныя 13 сель са ве там і го ра ду 

Ві лей цы. На кож ным — з іх таб лі ца са спі сам на се ле ных 

пунк таў, якія ады шлі ў гіс то рыю. Адзін з ка мя нёў зроб ле-

ны ў вы гля дзе зво на, што ўпаў, і сім ва лі зуе пяць вё сак, 

якія спа сціг лёс Ха ты ні. У цэнт ры зна хо дзіц ца 25-тон ны 

ка мень з за клі кам спы ніц ца і па ду маць аб 

сва іх вы то ках. СТАР. 3

Бе ла рус кая мо ва і біз нес — ці су мя шчаль ныя яны? На коль-

кі ак тыў на і ўда ла вы ка рыс тоў ва ец ца мо ва ў рэ клам ных 

кам па ні ях? Ці мо жа яна да па маг чы ў пра соў ван ні та ва раў 

і па слуг? Як бе ла рус кая мо ва мо жа ад біц ца на імі джы вы-

твор цы? Ці шмат у нас бе ла рус ка моў ных брэн даў? Гэ тыя 

і мно гія ін шыя пы тан ні ака за лі ся ў цэнт ры ўва гі ўдзель ні-

каў круг ла га ста ла, які прай шоў ў Ін сты ту це мо ва знаў ства 

імя Яку ба Ко ла са На цы я наль най ака дэ міі на вук. Да ўдзе лу 

ў дыс ку сіі бы лі за про ша ны прад стаў ні кі бе ла рус кіх фір-

маў, кам па ній, рэ клам ных агенц тваў, крэ а тыў ных пра ек таў, 

Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю, Па-

ла ты прад стаў ні коў на цы я наль на га схо ду.

На скры жа ван ні ду макНа скры жа ван ні ду мак  

ВУГ ЛЯ ВО ДЫ, ТЛУ ШЧЫ ВУГ ЛЯ ВО ДЫ, ТЛУ ШЧЫ 
І... ВА ВЁР КІІ... ВА ВЁР КІ
Ці мо жа род ная мо ва пры но сіць ды ві дэн ды?Ці мо жа род ная мо ва пры но сіць ды ві дэн ды?

КОРАТКА

Да тэр мі но вая вы пла та пен сій (да па мог) у 

пе рад свя точ ныя дні бу дзе ар га ні за ва на ў ад-

дзя лен нях паш то вай су вя зі РУП «Бел пош та» 

на ступ ным чы нам: з 5 са ка ві ка — у га рад скіх 

ад дзя лен нях паш то вай су вя зі Брэсц кай воб-

лас ці і Мін ска, з 6 са ка ві ка — у сель скіх АПС 

Брэсц кай воб лас ці і ва ўсіх АПС Ма гі лёў скай 

воб лас ці, 7 са ка ві ка — ва ўсіх АПС Ві цеб скай, 

Го мель скай, Гро дзен скай, Мін скай аб лас цей.

Зме не ны гра фік ра бо ты ўста ноў ахо вы 

зда роўя. Баль ні цы 3 і 10 са ка ві ка бу дуць 

пра ца ваць па гра фі ку су бот ня га дня, 8 са-

ка ві ка — свя точ ны дзень, 9 са ка ві ка — пра-

цоў ны дзень, 11 са ка ві ка — вы хад ны дзень. 

Па лі клі ні кі і ап тэ кі 3 са ка ві ка пра цу юць па 

гра фі ку пра цоў на га дня, 8 са ка ві ка — свя-

точ ны дзень, 9 і 10 са ка ві ка — су бот ні дзень, 

11 са ка ві ка — вы хад ны дзень.

На аў та да ро зе Мінск—Ві цебск у ра ё не 

вёс кі Бар су кі ў Ле пель скім ра ё не 1 са ка ві ка 

ка ля 18.20 аў та ма біль Gееlу вы ехаў на па ла-

су су стрэч на га ру ху, дзе су тык нуў ся з фурай 

Vоlvо. Аў та ма бі лем Gееlу кі ра ва ла 60-га до вая 

жы хар ка Мін ска. Яна бы ла да стаў ле на ў ме-

ду ста но ву, але не пры хо дзя чы ў пры том насць 

па мер ла. Па са жыр ка аў та ма бі ля, 43-га до вая 

жан чы на, па мер ла на мес цы зда рэн ня. Кі роў-

ца Vоlvо не па цяр пеў. У вы ні ку да рож на га 

зда рэн ня за гі ну лі вы ка наў чы ды рэк тар Бе-

ла рус кай фе дэ ра цыі пла ван ня Жан на Іса е ня 

і ген сак ра тар гэ тай ар га ні за цыі, член тэх ніч-

на га ка мі тэ та FІNА Тац ця на Жу ка ва.

Па ва жа ныя су пра цоў ні кі ор га наў унут ра-

ных спраў, да ра гія ве тэ ра ны!

Ад усёй ду шы він шую вас з пра фе сій ным 

свя там — Днём мі лі цыі.

Пра цяг ва ю чы аве я ныя сла вай ге ра іч ныя 

тра ды цыі ста рэй шых па ка лен няў, су пра цоў-

ні кі ор га наў унут ра ных спраў з го на рам і год-

нас цю вы кон ва юць свой служ бо вы аба вя зак. 

На ра хун ку ў лю дзей у мі лі цэй скіх па го нах ня-

ма ла да сяг нен няў, доб рай вы ні ко вай ра бо ты, 

у якой спаў на пра яві лі ся муж насць, пра фе сі я-

на лізм, гра ма дзян ская ад каз насць.

Ор га ны ўнут ра ных спраў на дзей на вы кон-

ва юць скла да ныя і ад каз ныя за да чы па за-

бес пя чэн ні пра ва па рад ку і за кон на сці ў гра-

мад стве, аба ро не кан сты ту цый ных пра воў і 

сва бод гра ма дзян, за ха ван ні ста біль нас ці ў 

дзяр жа ве.

Пе ра ка на ны, што вы і надалей бу дзе це 

год на слу жыць свай му на ро ду. Дзяр жа ва і 

гра мад ства вы со ка цэ няць ва шы са ма ах вяр-

насць і ад да насць Ай чы не.

Дзя кую за служ бу Ра дзі ме. Жа даю но вых 

пос пе хаў і да сяг нен няў у ва шай ня лёг кай ад-

каз най пра цы. Моц на га зда роўя, шчас ця і 

даб ра бы ту вам і ва шым бліз кім.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУКАШЭНКА.

НА ВАР ЦЕ ЗА КОН НА СЦІ І ПРА ВА ПА РАД КУ

«Ліч ба ста ла 
важ ней шай 
за сут насць»

Га лоў нае пы тан не кі раў ні ка 

дзяр жа вы — да ўра да: якія ме ры 

пры ма юц ца для та го, каб па вы-

сіў ся рэ аль ны ўзро вень жыц ця 

на сель ніц тва? І вя до ма ж, якія ін-

стру мен ты для гэ та га пла ну юць 

вы ка рыс тоў ваць дзяр жаў ныя 

ор га ны? Да сяг ну тыя па каз чы-

кі — гэ та па ча так ста ноў чых тэн-

дэн цый ці ча со вы ўсплёск, цык-

ліч нае ажыў лен не? На прык лад, 

на дум ку стар шы ні Са ве та Рэс-

пуб лі кі Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, цу ду 

не зда ры ла ся: кры ху пад рас ла 

ца на на наф ту і ажы віў ся по пыт 

у Ра сіі, на на шым асноў ным рын-

ку. Атрым лі ва ец ца, рост ад быў ся 

за кошт знеш ніх фак та раў, а не 

ўнут ра ных.

Та му бе ла рус кі лі дар за клі-

каў за ся ро дзіц ца не на ліч бах, 

а на рэ аль ных па каз чы ках. «Ін-

фар ма цыя, якая да мя не па-

сту пае, га во рыць пра тое, што 

лю дзі па ляп шэн няў па куль не 

ад чу ва юць, — ад зна чыў Прэ зі-

дэнт. — Пры гэ тым чле ны ўра да, 

мяс цо выя ор га ны ўла ды за ха пі-

лі ся ін шым — па каз чы ка мі і іх 

да сяг нен нем. Ліч ба ста ла больш 

важ най за сут насць. Та кія па-

ды хо ды — гэ та ра шэн ні ад на го 

дня, і лю дзям ад гэ та га ле пей 

не ста не». Пры гэ тым Аляк-

сандр Лу ка шэн ка за клі каў урад 

і прэм' ер-мі ніст ра не «за му соль-

ваць сіс тэм ныя праб ле мы».

Кі раў нік дзяр жа вы па кры ты-

ка ваў дзе ю чы ўрад, але ад зна-

чыў, што ў яго ёсць да сяг нен ні. 

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, 

што ўсе ор га ны ўла ды па він ны 

глы бо ка ра зу мець важ насць уз-

год не ных дзе ян няў пры вы ра-

шэн ні па стаў ле ных пе рад краі-

най за дач. «Вы шэй шыя служ-

бо выя асо бы ня суць боль шую, 

чым чле ны ўра да, ад каз насць 

за сі ту а цыю ў кра і не, тое ж са-

мае і зні зу — гу бер на та ры. Та-

му да вай це бу дзем дзей ні чаць 

у ад ной звяз цы для та го, каб 

краі на раз ві ва ла ся, а не гля-

дзець ско са на ўрад, — за клі каў 

Прэ зі дэнт. — Раз' яд на нас ці пры 

вы ка нан ні за дач, якія пе рад на мі 

ста яць, быць не па він на».

Но вы ВУП
«У на ступ най пя ці год цы нам 

кроў з но са трэ ба да сяг нуць 

план кі ВУП $100 млрд. Толь кі 

гэ та дасць маг чы масць мець 

зар пла ту $1 ты ся чу і не ска ціц-

ца ў паст ку бед нас ці. Та му сён-

няш нія на строі «хоць бы да жыць 

да 2025 го да» — не да пу шчаль-

ныя», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Па куль з ак ты ваў ва 

ўра да — ВУП $54 млрд.

Хоць ле тась бы лі да сяг ну ты 

ста ноў чыя вы ні кі, але ча го гэ та 

каш та ва ла? ВУП вы рас, але не 

кам пен са ва на эка на міч нае па-

дзен не на ват 2016-га. Для та го 

каб вый сці на ўзро вень хоць бы 

2014 го да, не ха пае росту яшчэ 

на 4 %. «Дзяр жаў ны доўг рас це 

хут чэй, чым эка но мі ка. Па га сі-

лі 2,3 міль яр да до ла раў ЗША, 

а ўзя лі амаль 3,5», — ад зна чыў 

кі раў нік дзяр жа вы. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па пя рэ дзіў, што за-

крэ ды та ва насць рэ аль на га сек-

та ра эка но мі кі рас це, але пад-

крэс ліў, што гэ ту праб ле му ні ў 

якім ра зе нель га пе ра клад ваць 

на бюд жэт.

Цэ ны, зар пла ты, 
за ня тасць

Адзін з маг чы мых фак та раў 

рос ту эка но мі кі — ства рэн не вы-

со ка пра дук цый ных пра цоў ных 

мес цаў. Але іх за раз уся го 5 % 

ад на васт во ра ных. На ўзроў ні 

рай вы кан ка маў, ад мі ніст ра цый 

га ра доў пра тое ча сам на ват 

не чу лі і ін тэр прэ ту юць гэ ту за-

да чу як «га лоў нае — тры маць і 

не зваль няць». Але на ват ка лі 

знай шоў пра цоў нае мес ца, то 

на коль кі яно доб ра аплат нае? 

Так, ле тась пла ты за сваю пра цу 

ў 1000 руб лёў не па ба чы ла 80 % 

ра бот ні каў, у па ло вы яна ні жэй 

за 640 руб лёў, а 10 % на сель-

ніц тва кра і ны змаг лі за ра біць 

не больш за 300 руб лёў. Ёсць 

пы тан ні і па ін фля цыі, бо яе кож-

ны з нас ад чу вае, пры хо дзя чы ў 

кра му. «А там (у цэ нах на та ва-

ры. — Аўт.) рост — як мі ні мум 

8—10 % за год, а з па слу га мі — 

усе 12 %», — ад зна чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма 

пад крэс ліў, што па куль не ба-

чыў гра фі ка рос ту зар пла ты на 

2018 год. «Па вод ле ма ёй ін фар-

ма цыі, да сяг нен не і ўтры ман не 

ў 2018 го дзе за ра бот най пла ты 

на ўзроў ні ты ся чы руб лёў не па-

цвяр джае ні вод ная з аб лас цей. 

Гэ та так са ма свед чыць аб тым, 

што вы па куль не здоль ны яе 

за бяс пе чыць», — звяр нуў ся да 

прэм' е ра Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

Ён на га даў гу бер на та рам і прэм'-

ер-мі ніст ру, што трэ ба быць 

блі жэй да праб лем лю дзей. Па-

тра ба ван не Прэ зі дэн та ў пла не 

па вы шэн ня зар пла ты за ста ец ца 

ня змен ным — на пра ця гу го да 

яна па він на пе ра сяг нуць уз ро-

вень у ты ся чу руб лёў.

Асоб най тэ май стаў рост цэн 

на спа жы вец кія та ва ры, асаб-

лі ва на ма лоч ную пра дук цыю. 

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, ча му рост 

цэн на яе ў 2017-м вы шэй шы 

за тэм пы ін фля цыі. Мі ністр ан-

ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю Ула дзі мір Кал то віч рас-

тлу ма чыў, што сён ня вы твор-

цы-пе ра пра цоў шчы кі ма ла ка 

ўклю ча ны ў рэ естр да мі нан таў, 

і на гэ ты год бу дзе ўста ноў ле ны 

ўзро вень рос ту цэн для пе ра-

пра цоў шчы каў на ма ла ко і ма-

лоч ную пра дук цыю на ўзроў ні 

ін фля цыі.

На пры кан цы па ся джэн ня 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў 

усіх дбай на пра ца ваць, дзей ні-

чаць, а не са ма за спа кой вац ца, 

каб у даб ра бы це па кі нуць пас ля 

ся бе кра і ну і дзе цям, і ўну кам.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

ПА ТРЭБ НЫ 
АГУЛЬ НЫЯ НА МА ГАН НІ

Анд рэй КА БЯ КОЎ, прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі:

— У 2017 го дзе кам пен са ва на ад ста ван не 2016-га. Эка но мі ка 

раз ві ва ец ца ў цэ лым у ад па вед нас ці з асноў ны мі па ра мет ра мі 

пра гра мы на 2016—2020 га ды. Пры гэ тым за хоў ва ец ца ста біль-

насць на ва лют ным, крэ дыт на-дэ па зіт ным і фі нан са вым рын ках. 

У поў ным аб' ёме і ва ўста ноў ле ны тэр мін раз лі чы лі ся па ва лют-

ных аба вя за цель ствах. Бюд жэт у 2017 го дзе вы ка на ны з пра фі-

цы там (2,8 млрд бел. руб.), які на кі ра ва ны на па га шэн не част кі 

знеш ня га доў гу. Га лоў ная вы сно ва — мы жы вём па срод ках.

За пла на ва на пры цяг нен не 23 млрд бел. руб. ін вес ты цый з 

усіх кры ніц (тэмп — 105 % да 2017 го да). Асаб лі вая ўва га бу дзе 

ўдзя ляц ца рэа лі за цыі 50 буй ных пра ек таў з аб' ёмам ін вес ты цый 

7,6 млрд бел. руб. Так са ма ў цэнт ры ўва гі за да ча па ся рэд няй 

зар пла це і ства рэн ні но вых ра бо чых мес цаў. Пры гэ тым па тра-

ба ван не па рос це зар пла ты ва ўвяз цы з рос там пра дук цый нас ці 

пра цы за ста ец ца ня змен ным.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ўчо ра за слу хаў спра ва зда-

чу ўра да, На цы я наль на га бан ка, абл вы кан ка маў і Мін гар вы-

кан ка ма па вы ні ках ра бо ты эка но мі кі за мі ну лы год і за да чах 

па за бес пя чэн ні ўстой лі ва га эка на міч на га рос ту.
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Ні ко лі не су стра каў та кіх на зваў ву ліц у на шых вя лі кіх і ма лых 
на се ле ных пунк тах. Маг чы ма і гэ тую — у Слуц ку, не за ўва жыў 

бы, ка лі б са ма шыль да не кі ну ла ся ў во чы сва ёй рас фар боў кай 
і ад мет нас цю на пі сан ня — на род най мо ве. Але, га лоў нае, лю дзі, якія 
спя ша лі ся па сва іх спра вах, — на іх тва рах быў ужо вяс но вы на строй, 

хоць на Зім няй ву лі цы, як і паў сюль, па-ра ней ша му па на ва ла зі ма. 
Вось і ма ла дая ма ту ля Ала ЛІ ПІН СКАЯ (на стаў ні ца шко лы № 12) 
са сва ім трох га до вым сы нам Да ні і лам, іду чы з дзі ця ча га са дка, 

за кру ча ныя ў цёп лыя ша лі кі, ве се ла гля дзе лі на су се дзяў і зна ё мых.
Гэ ты зды мак быў зроб ле ны ме на ві та ў пер шы дзень вяс ны.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Вяс на на Зім няй ву лі цыВяс на на Зім няй ву лі цы


