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• Уз но сы стра ха вых 

ар га ні за цый у кра і не па 

пра мым стра ха ван ні і су-

стра ха ван ні ў 2018 го дзе 

скла лі Br1 млрд 203,3 міль-

ё на і вы рас лі ў па раў на нні 

з 2017 го дам на 12,4 %.

• У 2018 го дзе ў Бе ла-

ру сі за рэ гіст ра ва на больш 

за 60,7 тыс. шлю баў, з іх ва 

ўра чыс тай аб ста ноў цы — 

больш за 37,2 тыс. (61 %).

• У Мін ску і Ві цеб ску 

ўчо ра па сту пі лі па ве дам-

лен ні аб мі ні ра ван ні офі-

саў «Бел авія». На мес цы 

вы яз джа лі бры га ды са пё-

раў, па ве дам лен ні не па-

цвер дзі лі ся. Уста наў лі ва-

юц ца асо бы лжэ мі нё раў, 

за ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва.

КОРАТКА

47,9 % 
скла ла ўдзель ная ва га 
пла ця жоў ар га ні за цый 
не дзяр жаў на га сек та ра 
эка но мі кі ў фар мі ра ван ні 
да хо даў бюд жэ ту 
ў 2018 го дзе. Гэ та 
на 0,5 пра цэнт на га пунк та 
больш, чым у 2017 го дзе, 
па ве да мі ла прэс-служ ба 
Мі ніс тэр ства 
па па дат ках і збо рах. 
За 2018 год пад атко выя 
ор га ны за бяс пе чы лі 
па ступ лен не да хо даў 
у бюд жэт кра і ны ў 
па ме ры Br24,825 млрд 
(гэ та скла дае 100,8 % 
пла на вых на зна чэн няў 
кан са лі да ва на га 
бюд жэ ту), у тым лі ку
ў рэс пуб лі кан скі 
бюд жэт — Br10,7373 млрд 
(100,7 %), у мяс цо выя 
бюд жэ ты —Br14,0878 млрд 
(100,9 %). Звыш пла на 
ў бюд жэт па сту пі ла 
Br195,2 млн. Тэмп рос ту 
да хо даў кан са лі да ва на га 
бюд жэ ту склаў 99,5 % 
да ўзроў ню 2017 го да, у 
тым лі ку рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту — 103,3 %.
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Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ: 

«КНІ ГІ — 
ГЭ ТА ХА РАК ТАР ЖЫЦ ЦЯ 
Ў РОЗ НЫХ ЯГО ПРА ЯВАХ»

Мі ністр ін фар ма цыі 
аб сэн се дэ ві зу кніж най 
вы стаў кі, аб чы тац кіх 
пе ра ва гах, мас тац кай 

па лі гра фіі і ня кры зі се жан раў
Сён ня ў ста лі цы ад кры ва ец ца 

ўжо тра ды цый ны ў куль тур на-

асвет ніц кім жыц ці кра і ны фо рум — 

ХХVІ Мін ская між на род ная 

кніж ная вы стаў ка-кір маш. 

Ме ра пры ем ства, пры ця галь нае 

і для вы даў цоў, і для пісь мен ні каў,

і для чы та чоў. Аб тэн дэн цы ях 
у вы да вец кай га лі не, аб по пы це
і пра па но вах на кніж ным рын ку, 
аб гра мад скім зна чэн ні 
пісь мен ніц ка га дыя ло гу 
мы напярэдадні ад крыц ця 
па гу та ры лі з мі ніст рам ін фар ма цыі 
Аляк санд рам 
КАР ЛЮ КЕ ВІ ЧАМ.

І хоць кні га пра За мош ша не ста ла экс па на там кніж най 

вы стаў кі-кір ма шу, якая ад кры ва ец ца сён ня ў Мін ску, яе 

з'яў лен не на кніж ным не ба схі ле ста ла зна ка вым для мно-

гіх лю дзей, чые ка ра ні па хо дзяць з за ма шан скай зям лі, а

так са ма кра са моў ным пры кла дам та го, як мож на лю біць

сваю ма лую ра дзі му і за ха ваць аб ёй доб рую 

па мяць.

Не стой 
пад стралой!

Чым не бяс печ ныя 
ве жа выя кра ны?

Ка лі пе ра фра за ваць 

вя до мую пры маў ку, 

то ў мно гіх праб лем 

ёсць тры аба вяз ко выя 

ха рак та рыс ты кі: проз ві шча, імя і імя 

па баць ку. Сла ву ты ча ла ве чы фак тар, 

ад нак, мо жа пры вес ці і да ля таль на га кан ца. 

Пры кла дам та му — сі ту а цыя з пад' ём ны мі 

ме ха ніз ма мі. Ле тась пры ра бо це на кра нах 

у Бе ла ру сі ад бы ло ся 17 ня шчас ных 

вы пад каў. На вя лі кі жаль, два з іх скон чы лі ся 

ля таль на. Пад ра бяз ней пра гэ та рас ка заў 

на чаль нік упраў лен ня на гля ду за бяс пе кай 

пад' ём ных збу да ван няў і ат рак цы ё наў 

Пётр КЛІМ КО.

— Боль шасць ня шчас ных вы пад каў, ава рый і ін-

цы дэн таў, якія звя за ны з вы ка ры стан нем гру за пад'-

ём ных кра наў, мае ар га ні за цый ны ха рак тар, — ка жа 

су раз моў нік. — На прык лад, да кі ра ван ня і аб слу гоў-

ван ня кра наў у якас ці кра наў шчы коў і стро паль шчы-

каў да пус ка юц ца асо бы без належнай ква лі фі ка цыі.  

Ка лі ж з пра фе сій най пад рых тоў кай усё доб ра, то не 

заўж ды ажыц цяў ля ец ца патрэбны кант роль за тым, 

як вы кон ва юц ца ра бо чыя ін струк цыі і тэх на ла гіч ныя 

рэг ла мен ты. Стро паль шчы кі па ру ша юць схе мы ра бо-

ты і вы ка рыс тоў ва юць для апе ра цый ня спраў ныя пры-

ста са ван ні. Чым гэ та за кан чва ец ца —

раз бя ром на кан крэт ных пры кла дах.

ЛЕ ТА ПІС АД НОЙ ВЁС КІ

Не кож ны го рад і, тым больш, не кож ная вёс ка мо гуць па хва ліц ца кні гай 

пра сваю гіс то рыю, ра да во ды, ці ка вых лю дзей і іх лё сы. А не вя лі кай 

вё сач цы За мош ша Чаш ніц ка га ра ё на з яе адзі нац цац цю жы ха ра мі 

ў гэ тым па шан ца ва ла: у на се ле на га пунк та з'я віў ся свой ле та піс

у вы гля дзе кні гі-аль ма на ха. Ня даў на не па срэд на ў вёс цы ад бы ла ся 

прэ зен та цыя кні гі «За мош ша. Гіс то рыя вёс кі і ва ко ліц», свед кам якой 

ста ла і «Звяз да».
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