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• У Бе ла ру сі ня ма 

пры чын для ўвя дзен ня 

эк стран ных мер па цэ на-

вым рэ гу ля ван ні, па вы-

ні ках 2018 го да ін фля цыя 

не пе ра вы сіць пра гноз-

ных 6 %.

• Ма біль ны ка ток ка ля 

Па ла ца спор ту ў Мін ску ад-

крыў се зон.

• У Ві цеб ску бу дуць 

бу да ваць пу цеп ра вод 

«По лац кі» праз чы гун-

ку. Ця пе раш ні збі ра юц ца 

знес ці (ён пры зна ны пе-

ра да ва рый ным), а на яго 

мес цы ўзвя дуць цал кам 

но вы.

КОРАТКА

ПОЛАЦКАЯ 
«ЛЕНІНІЯНА»

ПАДАРОЖЖА 
ПРАЗ ШЭСЦЬ 
МЕЖАЎ

Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, 

мі ністр фі нан саў:

«Так зва ны да рож ны 
па да так не бу дзе з'яў ляц ца 
пад атко вым пла ця жом, 
гэ та бу дзе пла та за до пуск 
да да рож на га ру ху, 
і ён не бу дзе пры вя за ны 
да тэх агля ду. Гэ та зу сім 
вы клю чае пры мя нен не 
якіх-не будзь штра фаў 
да пла цель шчы ка 
за ня вы пла ту збо ру, 
але ад каз насць і санк цыі 
за ня вы пла ту гэ та га 
пла ця жу пра ду гле джа ныя. 
Пра ду гледж ва ец ца вы пла та 
збо ру на пе ры яд па чы на ю чы 
з ад на го ме ся ца. Гра ма дзя нін 
вы плач вае гэ ты пла цеж 
праз сіс тэ му АРІП 
у бюд жэт і пас ля гэ та га 
атрым лі вае пра ва 
экс плу а та ваць транс парт ны 
сро дак, гэ та зна чыць 
ка рыс тац ца да рож най 
інф ра струк ту рай. Па мер 
збо ру бу дзе раз ліч вац ца 
аў та ма тыч на са мой 
сіс тэ май на пад ста ве да ных 
аб транс парт ным срод ку. 
І бу дзе ажыц цяў ляц ца 
кант роль, у тым лі ку 
з вы ка ры стан нем сіс тэм 
фо та фік са цыі 
і ві дэа на зі ран ня».

ЦЫТАТА ДНЯ

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

Трап нае пы тан неТрап нае пы тан не

ЦІ ЁСЦЬ ДА ЗВОЛ 
НА АД ПА ЧЫ НАК?

Ча му за меж ныя ту рыс ты 
мі на юць пры гра ніч ную аг ра ся дзі бу

Бе рас та віц кі ра ён сам па са бе не вя ліч кі — уся го 700 квад рат-

ных кі ла мет раў, та му і аг ра ся дзіб тут ня шмат — паль цаў ад ной 

ру кі хо піць, каб пе ра лі чыць. Та кое ста но ві шча аб умоў ле на не 

толь кі ад сут нас цю ці ка вых гіс та рыч ных мяс цін і ланд шаф таў.

Як вы свет лі ла ся, ёсць праб ле ма ў пры ём цы на

аг ра ся дзі бах за меж ных ту рыс таў. СТАР. 13

Са цы яль ны век тарСа цы яль ны век тар

З ЛІС ТА ПА ДА 
ПЕН СІІ ПА ВЫ ША НЫ 
ТРЭ ЦІ РАЗ ЗА ГОД

Ці пла ну ец ца пе ра гля даць мі ні маль ны стра ха вы стаж, не аб ход ны 

для пры зна чэн ня пра цоў най пен сіі? А як на конт пе ра гля ду пен-

сій на га ўзрос ту? І што ра біць ра бот ні кам тых ар га ні за цый, якія 

не да пла ці лі ўзно сы ў ФСАН? Як мож на рэ аль на паў плы ваць на 

та кія прад пры ем ствы? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні ад ка за лі прад-

стаў ні кі Мінп ра цы і са ца ба ро ны ў хо дзе ня даў няй ан лайн-кан фе-

рэн цыі. Са мыя ці ка выя ад ка зы — у гэ тай пуб лі ка цыі.

Мі ні маль ны стра ха вы стаж за ста ец ца без змен
— У маі гэ та га го да па ве дам ля лі, што ў Бе ла ру сі 3,6 ты ся чы ча ла-

век не вы пра ца ва лі стра ха вы стаж, та му не атрым лі ва юць пра цоў ную 

пен сію, а толь кі са цы яль ную. Коль кі ця пер у кра і не на ліч ва ец ца та кіх 

лю дзей? На якую ма тэ ры яль ную пад трым ку яны мо гуць раз ліч ваць?

На мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Ва ле рый 

КА ВАЛЬ КОЎ:

— Коль касць гэ тых лю дзей за ста ла ся на ра ней шым уз роў ні. Ад ным 

з ін сты ту таў ма тэ ры яль най пад трым кі гра ма дзян з'яў ля ец ца дзяр жаў-

ная ад рас ная са цы яль ная да па мо га. Па пы тан ні яе ака зан ня не аб ход на 

звяр тац ца ва ўпраў лен не па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не.

— Ці пла ну ец ца ў Бе ла ру сі пе ра гля даць мі ні маль ны стра ха вы стаж, 

не аб ход ны для пры зна чэн ня пра цоў най пен сіі? І ці ёсць на мер пе ра гле-

 дзець пен сій ны ўзрост у бок па ні жэн ня або па вы шэн ня? 

На прык лад, у Поль шчы і Іта ліі яго па ні зі лі... СТАР. 4

У мі ну лыя вы хад ныя ў «Сі лі чах» прай шоў этап чэм пі я на ту Бе ла ру сі 

па эн ду ра. Так на зы ва ец ца дысцыпліна мо та- і ве ла спорту: агрэ сіў-

ны стыль яз ды па без да ра жы і спе цы я лі за ва ных тра сах з пе ра шко-

да мі. Ад мыс ло ва для гэ тых спа бор ніц тваў у гар на лыж ным цэнт ры 

па бу да ва лі эн ду ра-парк з тра са мі, на якіх ство ра ны раз на стай ныя 

пе ра шко ды. Удзель ні кам прый шло ся спраў ляц ца з пе ра шко да мі 

з ка мя нёў, ка ра нёў, з уз ды ма мі, спус ка мі, пе ра адоль ваць бро ды. 

А што гэ та бы ло вель мі ві до вішч на — і ка заць не трэ ба.

Па лёт нар маль ны!Па лёт нар маль ны!


