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Цёп ла і з даж джа мі
Цык лон, які са пса ваў на двор'е ў Бе ла ру сі ў чац вер, 

у пят ні цу па кі не ме жы на шай тэ ры то рыі. Але ад на-

стай най сі нап тыч ная аб ста ноў ка ў пры кан цы тыд ня 

не бу дзе. Пад ра бяз ней пра яе рас ка за лі спе цы я ліс-

ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то-

рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Та кім чы-
нам, у пят ні-
цу ра ні цай і 
ўдзень на боль-
шай част цы тэ-
ры то рыі кра і ны 
ча ка юц ца ка-
рот ка тэр мі но-
выя даж джы. 
У асоб ных 
раё нах пра гры-
мяць на валь ні-
цы. Удзень ча ка ец ца ад 20 да 26 гра ду саў цяп ла.

У су бо ту мы ака жам ся ў зо не па вы ша на га ат мас фер-
на га ціс ку. Але з не ка то ры мі асаб лі вас ця мі — ноч чу і 
ра ні цай па паў ноч ным ус хо дзе бу дзе вы яў ляц ца ўплыў 
ня ўстой лі вай па вет ра най ма сы. А вось удзень да за ход ніх 
ме жаў на блі зіц ца ат мас фер ны фронт. Та му там прой дуць 
не вя лі кія даж джы. Ноч чу і ра ні цай ча ка юц ца сла быя ту ма-
ны. Хо лад на не бу дзе — уна чы ад 8 да 13, удзень — ад 21 
да 27 цяп ла.

Ня дзе ля ра зам з тым вы дас ца даждж лі вая. Ат мас-
фер ныя фран ты з За ход няй Еў ро пы пры ня суць з са бой 
ка рот ка ча со выя даж джы. У асоб ных ра ё нах не абы дзец-
ца без на валь ні цы. Ноч чу і ра ні цай так са ма ча ка юц ца 
сла быя ту ма ны. Уна чы слу пок тэр мо мет ра не апус ціц ца 
ні жэй за 11—18 гра ду саў. Удзень жа бу дзе ад 20 да 26 
са зна кам «плюс».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«ЗВЯЗ ДА» 
ПРЫ МАЕ ВІН ША ВАН НІ!
Так-так: сён ня, 9 жніў ня, 
ёй спаў ня ец ца... 102!

Зрэш ты, ста лым чы та чам-пад піс чы кам на гад ваць 
пра гэ та не вар та: ра зам з на мі, і зда ец ца, толь кі ўчо-
ра, яны свят ка ва лі звяз доў скія 100, 90, 80, 70...

«Усё жыц цё га зе ту вы піс ва лі баць кі. Мы, дзе ці, 
атры ма лі яе ў спад чы ну», «У ваш му зей да сы лаю 
ну мар за 22 мая 1945-га, які знай шоў на га ры шчы», 
«Чы та ем «Звяз ду» з кан ца 60-х», «У вас дру ка ваў ся 
мой верш...», «Га зе та да па маг ла ад ра ман та ваць да-
ро гу...», «Не ка лі ў звяз доў скай ла та рэі мы вый гра лі 
ха ла дзіль нік...», «Ба бу ля нас з му жам бла слаў ля ла 
іко най Ка зан скай Бо жай ма ці. У ёй з тыль на га бо ку 
(гэ та мы по тым уба чы лі) быў ну мар «Звяз ды»...

Цы та ваць ліс ты мож на доў га. Пры нам сі, кры ла-
тае:

Ты ад но за пом ні, бра це,

Са «Звяз дой» свят лей у ха це!

— так са ма ад туль — з рэ дак цый най пош ты.
А зна чыць, з днём на ра джэн ня трэ ба він ша ваць 

не толь кі нас, су пра цоў ні каў га зе ты, але і чы та чоў! 
Сто га доў вам — у доб рым зда роўі... У да стат ку і 
зго дзе!..

А та ды і га зе це — яшчэ раз — сто!
Звяз доў цы.

Да ты

Ад іх жа шчы рае пры ві тан не і ніз кі 
па клон усім, хто пра ца ваў у га зе це ра ней.

АК ТУ АЛЬ НЫЯ ПЫ ТАН НІ І ІХ РА ШЭН НІ
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу-

дуц ца 10 жніў ня ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан-

ка ме. З 9.00 да 12.00 у су бо ту на зван кі бу дуць 

ад каз ваць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ге-
надзь Іо сі фа віч БА РЫ СЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;

кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Аляк-
сандр Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ-
пу та таў Ка ця ры на Ана то леў на ЗЕН КЕ ВІЧ. Тэл. 8 023 
233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан-
ка ма Але на Аляк санд раў на БУ БЕН ЧЫК. Тэл. 8 015 
273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА аб лас но га Са-
ве та дэ пу та таў Рус лан Вік та ра віч ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 
8 022 250 18 69;

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма 
Ігар Мі ка ла е віч МА КАР. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Аляк-
сандр Ві кенць е віч ДА РА ХО ВІЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

На днях у На цы я наль-

ным бан ку прай шоў 

бры фінг па вы ні ках па-

ся джэн ня праў лен ня 

Нац бан ка па гра шо ва-

крэ дыт най па лі ты цы. 

З асноў ны мі ра шэн ня мі 

і прагнозамі рэ гу ля та ра 

жур на ліс таў азна ё міў 

стар шы ня праў лен ня 

На цы я наль на га бан ка 

Па вел КА ЛА УР.

Ры зы кі рос ту цэн 
вы шэй за 5 % — 
ма лыя

Рост цэн у дру гім паў год-
дзі за ма ру дзіц ца. Да кан ца 
го да ін фля цыя ста бі лі зу ец ца 
па блі зу мэ та ва га па каз чы-
ка ў 5 %, упэў не ны Па вел 
Ка ла ур.

— Ра зам з тым мы не 
вы клю ча ем, што га да вая ін-
фля цыя ў лі пе ні гэтага го да 
бу дзе вы шэй шыя за ўзро-
вень чэр ве ня, — за ўва жыў 
стар шы ня праў лен ня Нац-
бан ка. — Але гэ та абумоў-
ле на эфек там ніз кай ба зы 
мі ну ла га го да. На га даю, 
у лі пе ні 2018 го да бы ло за-
фік са ва на рэ корд нае для гэ-
та га пе ры я ду го да зні жэн не 
цэн на пло да а га род нін ную 
пра дук цыю. Акра мя та го, 
ад бы ло ся змя нен не тэр мі-
наў па вы шэн ня та ры фаў 
на па слу гі ЖКГ: у бя гу чым 
го дзе яно ад бы ло ся ў лі пе-
ні, у той час як у 2018 го дзе 
па вы шэн не та кіх та ры фаў 
бы ло ў ве рас ні. Ме на ві та за 
кошт гэ тых па зі цый мы мо-
жам уба чыць больш вы со кія 
ліч бы па ін фля цыі ў лі пе ні 
гэ та га го да. У той жа час 
ба за вая ін фля цыя, па вод ле 
на шых ацэ нак, пра цяг не зні-
жац ца. У на ступ ныя ме ся цы 
ін фля цыя бу дзе за па воль-
вац ца і да кан ца 2019 го да 
скла дзец ца ка ля 5 %.

Ры зы кі рос ту цэн вы шэй 
за 5 % ма лыя за кошт нейт-
раль на га ўплы ву на ды на-
мі ку ін фля цый ных пра цэ саў 
унут ра най эка но мі кі. Так, 
ніз ка му рос ту цэн бу дуць 
спры яць зні жэн не ін тэн сіў-
нас ці спа жы вец ка га крэ-
ды та ван ня, а так са ма той 
факт, што рост за роб каў, 
як пла ну ец ца, бу дзе за сна-
ва ны на па вы шэн ні пра дук-
цый нас ці пра цы.

Так са ма Нац банк ча кае, 
што па ступ лен не но ва га 
ўра джаю дасць маг чы масць 
ні ве лі ра ваць рост хар чо вых 
цэн дру гой па ло вы мі ну ла га 
го да і зні зіць ве ра год насць 

уз нік нен ня кан' юнк тур ных 
шо каў у най блі жэй шай бу-
ду чы ні.

Па вел Ка ла ур ад зна чыў і 
зні жэн не знеш ніх пра ін фля-
цый ных ры зык, асаб лі ва 
на ка рот ка тэр мі но вым га-
ры зон це. «У пер шую чар гу 
гэ та да ты чыц ца Ра сіі, дзе 
сфар мі ра ва ла ся ўстой лі вая 
тэн дэн цыя да за па во лен ня 
ін фля цыі. Банк Ра сіі па леп-
шыў пра гноз па рос це спа-
жы вец кіх цэн, што да зво лі ла 
яму ў лі пе ні бя гу ча га го да 
чар го вы раз зні зіць клю ча-
вую стаў ку», — ска заў Па-
вел Ка ла ур.

І ЗША, і Еў ра пей скі цэнт-
раль ны банк так са ма за яві лі 
пра змяк чэн не ма не тар най 
па лі ты кі на фо не па слаб-
лен ня ін фля цый на га ціс ку і 
за па во лен ня су свет най эка-
но мі кі.

Тэн дэн цыя змян шэн ня 
пра ін фля цый на га ўплы ву 
знеш ніх фак та раў на ўнут-
ра ныя цэ ны за ха ва ец ца і ў 
ся рэд не тэр мі но вым пе ры я-
дзе, лі чаць у Нац бан ку. Усе 
гэ тыя фак та ры ў су куп нас ці 
прад вы зна чы лі, па сло вах 
Паў ла Ка ла у ра, ра шэн не 
праў лен ня На цы я наль на га 
бан ка аб зні жэн ні стаў кі рэ-
фі нан са ван ня на 50 ба зіс-
ных пунк таў.

Стаў кі па крэ ды тах 
мо гуць ня знач на 
ва гац ца

Вар та ад зна чыць, што но-
вая стаў ка рэ фі нан са ван ня, 
анан са ва ная Нац бан кам 
7 жніў ня, зні жа на да рэ корд-
на ніз ка га ўзроў ню — з 10 % 
да 9,5 % га да вых. Яшчэ ні 
ра зу за ўсю гіс то рыю не за-
леж най Бе ла ру сі стаў ка рэ-
фі нан са ван ня не апус ка ла ся 
ні жэй за 10 %.

Як гэ ты крок ада б'ец ца 
на пра цэнт ных стаў ках па 
крэ ды тах? Па вел Ка ла ур 

лі чыць, што з улі кам зні-
жэн ня стаў кі рэ фі нан са ван-
ня ця пер бу дуць зні жац ца і 
стаў кі па крэ ды тах на жыл-
лё. Ра зам з тым прад стаў-
нік Нац бан ка ад зна чае, што 
пра цэнт ныя стаў кі на рын ку 
за ле жаць ад ры зык. Та му ў 
бу ду чы ні маг чы мыя не вя-
лі кія ва ган ні ў абод ва ба кі. 
«Гэ та нар маль ны стан рын-
ку», — лічыць ён.

Тэм пы рос ту 
спа жы вец ка га 
крэ ды та ван ня 
за ма ру дзяц ца

На цы я наль ны банк ча кае 
за па во лен ня тэм паў рос ту 
спа жы вец ка га крэ ды та ван-
ня. Гэ та па він на ад быц ца на-
ват пры зні жэн ні ста вак на 
гра шо ва-крэ дыт ным рын ку і 
бу дзе звя за на з комп лек сам 
мер, на кі ра ва ных на мі ні мі-
за цыю сіс тэм най ры зы кі фі-
нан са ва га сек та ра. Так са ма, 
па сло вах Паў ла Ка ла у ра, 
мае мес ца і на сы чэн не по-
пы ту.

Спа жы вец кае крэ ды та-
ван не, па вод ле яго слоў, 
пры гэ тым не зні зіц ца, гэ та 
зна чыць яно пра цяг не на-
рас таць, але не ты мі тэм па-
мі, якія на зі ра лі ся ра ней.

На чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ма не тар най 

па лі ты кі і эка на міч на га 

ана лі зу На цы я наль на га 

бан ка Дзміт рый МУ РЫН 
ад зна чыў, што да дат ко выя 
ме ры для стрым лі ван ня 
спа жы вец ка га крэ ды та ван-
ня ця пер не раз гля да юц ца. 
А ся род пры чын яго за па-
во лен ня на зваў, акра мя ін-
ша га, вы чар пан не эфек ту 
ніз кай ба зы. «Да 2017 го да 
крэ ды та ван не бы ло ста біль-
ным, не на рас та ла, по тым 
па чаў ся бур ны ад наў лен чы 
рост. Па мі ну лым го дзе быў 
пры рост 45 %, за раз ён за-
па во ліў ся да 34 %», — за явіў 

Дзміт рый Му рын.
Прад стаў ні кі Нац бан-

ка так са ма за яві лі аб тым, 
што бур нае раз віц цё кар таў 
рас тэр мі но вак ся бе вы чар-
па ла.

Усе ад мі ніст ра цый на 
рэ гу ля ва ныя цэ ны 
бу дзе ўзгад няць 
МАРГ

У тым лі ку гэ та да ты-
чыц ца і цэн на па лі ва. Ужо 
ця пер усё па вы шэн не цэн 
ідзе не па срэд на праз Мі-
ніс тэр ства ан ты ма на поль-
на га рэ гу ля ван ня і ганд лю. 
Вы клю чэн нем бы лі цэ ны на 
па лі ва. «За раз пад рых та ва-
на ра шэн не, і ка лі яно бу дзе 
пры ня та, у на ступ ным усё 
па вы шэн не рэ гу лю е мых цэн 
бу дзе пра хо дзіць вы ключ на 
толь кі праз МАРГ», — за явіў 
Па вел Ка ла ур.

— Гэ та прын цы по вая па-
зі цыя і не па срэд на МАРГ, і 
На цы я наль на га бан ка. Мы 
глы бо ка пе ра ка на ныя, што 
ўсё па він на быць у ад ных 
ру ках, па він на быць за-
бяс пе ча на ка ар ды на цыя 
дзеян няў як мі ні мум у рам-
ках пра гно заў і раз лі каў з 
бо ку На цы я наль на га бан ка 
і МАРГ, — ска заў стар шы ня 
праў лен ня Нац бан ка. Кан-
чат ко вае ра шэн не гэ та га 
пы тан ня за ста ец ца за кі раў-
ні ком дзяр жа вы.

Бюд жэт 2020 го да 
за кла дзе ны 
з дэ фі цы там

Бюд жэт 2020 го да бу дзе 
сфар мі ра ва ны з дэ фі цы там 
у 1,3 млрд руб лёў, па ве да міў 
на бры фін гу на мес нік стар-

шы ні праў лен ня Нац бан ка 

Сяр гей КА ЛЕ ЧЫЦ. Але ней-
ка га ўплы ву на ўзмац нен не 
ін фля цыі, па вод ле яго слоў, 
пры гэ тым не ча ка ец ца. Гэ-
та звя за на з тым, што та кі 
дэ фі цыт за кла дзе ны не з-за 
апе рад жаль на га рос ту рас-
хо даў бюд жэ ту, які мог бы 
паў плы ваць на ін фля цыю, 
а, хут чэй, у су вя зі са змя-
нен нем да ход най част кі, 
па коль кі бюд жэт вярс та ец-
ца з ба за ва га, гэ та зна чыць 
да стат ко ва кан сер ва тыў на-
га раз віц ця эка но мі кі. Там 
за клад ва юц ца асця рож ныя 
па ды хо ды і маг чы масць не-
атры ман ня шэ ра гу ва лют-
ных па ступ лен няў, якія бы лі 
ра ней.

Свят ла на БУСЬ КО.

Фі нан сыФі нан сы

Ін фля цыя — не больш за 5 %?

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

ВЫ РА ТА ВА ЛІ ПА 40 ГА ПША НІ ЦЫ
У адзін дзень гэ та ад бы ло ся ў Мін скім і Ка рэ ліц кім раёнах.

Як па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве па над звы чай ных сі ту а цы ях, спа-
чат ку ўдзень ра та валь ні кам па сту пі ла па ве дам лен не, што ў по лі 
ка ля вёс кі Мі ха на ві чы Мінск ага ра ё на га рыць пша ні ца на ко ра ні. 
Агуль ная пло шча па се ваў скла да ла 40 гек та раў.

На мес ца пры бы лі пад раз дзя лен ні МНС, якія ад ста я лі ад агню 
39,5 гек та ра. Ні хто не па цяр пеў. У вы ні ку по лы мем зні шча на паў-
гек та ра пша ні цы. Пры чы на зда рэн ня вы свят ля ец ца. Вер сія, якая 
раз гля да ец ца, — пад пал.

У той жа дзень праз дзве з па ло вай га дзі ны па ве дам лен не 
аб за га ран ні яра вой пша ні цы на ко ра ні па сту пі ла з Ка рэ ліц ка га 
ра ё на — агонь рас паў сюдж ваў ся на по лі ка ля вёс кі Вя лі кая Сла-
ба да. У вы ні ку па жа ру бы ло зні шча на два гек та ры па се ваў. Яшчэ 
40 гек та раў вы ра та ва лі ра бот ні кі МНС ра зам з ра бот ні ка мі КСУП. 
Пры чы на зда рэн ня ўста наў лі ва ец ца.

На га да ем, лі та раль на дня мі по ле з пша ні цай у Дзяр жын скім 
ра ё не пад па лі лі дзе ці. У вы ні ку іх сва воль ства зга рэ ла тра ці на 
гек та ра па се ваў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НА ШЫ КІ НО ЛА ГІ — НАЙ ЛЕП ШЫЯ
На Ар мей скіх між на род ных гуль нях, якія ў гэ-

тыя дні пра хо дзяць на па лі го нах не каль кіх 

дзяр жаў, ка ман да ва ен ных кі но ла гаў з Бе ла-

ру сі ўзна ча лі ла тур нір ную таб лі цу па вы ні ках 

прак ты ка ван ня «дог-бія тлон» у ін ды ві ду аль-

най гон цы.

Удзель ні кі па він ны бы лі пе ра адо лець дыс тан цыю 
ў 3200 мет раў. На ёй трэ ба бы ло двой чы тра піць у 
мі шэнь з він тоў кі — у ста но ві шчы ле жа чы і сто я чы. 
Згод на з пра ві ла мі, са ба ка му сіў па ста ян на ру хац ца 
на пе ра дзе ва жа та га і не ад хі ляц ца ад марш ру ту. 
Дру гое мес ца за ня ла ка ман да Ра сіі. «Брон за» па 
вы ні ках пер ша га эта па — ва ўзбек скіх кі но ла гаў. 
У кон кур се «Вер ны ся бар» так са ма бя руць удзел 
ка ман ды з Ка зах ста на і Ал жы ра. Спа бор ніц твы ў 
кі но ла гаў скон чац ца 11 жніў ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

rg.ru


