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СТАР. 4

• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пры быў учо ра з афі цый-

ным ві зі там у Аў стрыю.

• Ін фля цыя ў Бе ла ру сі ў 

каст рыч ні ку скла ла 0,5 %.

• Бяз ві за выя ту рыс ты 

пра яў ля юць па вы ша ную 

ці ка васць да ад па чын ку 

ва ўста но вах ахо вы зда-

роўя Гро дзен скай воб-

лас ці.

• У Бе ла ру сі вы яў ле на 

408 ра до ві шчаў прэс ных і 

246 — мі не раль ных вод.

• 11 ліс та па да ў брэсц-

кім мік ра ра ё не Паў днё вы 

на тэ ры то рыі гім на зіі № 6 

ад бы ло ся ад крыц цё но-

вай мі ні-фут боль най пля-

цоў кі.

• З-за ана маль на цёп-

лай во се ні ў Гро дзен скім 

ра ё не за квіт неў рапс.

• Мес ца зна хо джан не 

знік лай у Мін ску шас ці-

га до вай дзяў чын кі ўста-

ноў ле на.

КОРАТКА

Ана толь ХАЦЬ КО, 

м і ністр сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня:

«Мы пла ну ем вы ра біць 
не менш за 10 ты сяч 
тон грэч не вых круп 
і за бяс пе чыць на ша 
на сель ніц тва. Так са ма 
ёсць пе ра хо дзя чыя 
рэшт кі з мі ну ла га го да. 
З улі кам та го, што 
кру пы па ста ян на 
за во зяц ца з Ра сіі, 
Укра і ны, не лі чым, што 
бу дзе ней кая кры тыч ная 
сі ту а цыя. У Ра сіі 
не ўра джай грэч кі, што 
вы клі кае ў на сель ніц тва 
пэў нае хва ля ван не, 
але ні чо га кры тыч на га 
ў гэ тым ня ма».

ЦЫТАТА ДНЯ

Фі нан сыФі нан сы

ІС ТОТ НАЙ 
ІН ФЛЯ ЦЫІ
НЕ БУ ДЗЕ
Ва ўся кім вы пад ку, Нац банк 

не ба чыць пры чын для хва ля ван ня
Пач нём з га лоў на га. 6 ліс та па да ад бы ло ся па ся-

джэн не праў лен ня Нац бан ка па гра шо ва-крэ дыт-

най па лі ты цы, па вы ні ках яко га пры ня та два асноў-

ныя ра шэн ні.

Пер шае — зні зіць з 20 ліс та па да стаў ку рэ фі нан са ван ня 

з 9,5 да 9 пра цэн таў га да вых. Дру гое ра шэн не да ты чыц ца 

ста вак На цы я наль на га бан ка па апе ра цы ях рэ гу ля ван ня 

лік від нас ці бан каў. З пер шых дзён трэ цяй дэ ка ды ліс та-

па да стаў ка па крэ ды це авер найт зні жа ец ца з 10,75 % да 

10 %, па дэ па зі це авер найт — з 8,25 % да 8 %.

Пры пры няц ці ра шэн няў па гра шо ва-крэ дыт най па-

лі ты цы праў лен нем Нац бан ка ўлі ча ны ўвесь комп лекс 

знеш ніх і ўнут ра ных умоў, у пер шую чар гу фак тыч ная 

і ча ка ная ды на мі ка ін фля цыі ў па раў на нні з мэ та вым 

ары ен ці рам, а так са ма сту пен ню рэа лі за цыі 

пра ін фля цый ных ры зык.

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы

МА ШЫ НАМ 
ЗНАЙ ШЛІ МЕС ЦА

«Звяз да» да па маг ла жы ха рам мік ра зо ны Пад гор ная-Пад мі кол ле лік ві да ваць 

сты хій ную пар коў ку ка ля га рад ской баль ні цы ў Ма гі лё ве.

Ува гу на праб ле ме за васт рыў 

стар шы ня ву ліч на га ка мі тэ та 

гэ тай мік ра зо ны 

Аляк сандр Пі ку ля. Ме на ві та 

з ім мы ў кан цы чэр ве ня 

прай шлі ся па ву лі цы Бот кі на, 

каб упэў ніц ца ў тым, што ён 

не пе ра боль швае, сцвяр джа-

ю чы, што ву лі цу пе ра тва ры лі 

ў са праўд ную пар коў ку. «Тут 

дзве ма шы ны не мо гуць раз'-

ехац ца, не ка жу чы пра рэй-

са вы аў то бус. Ле тась бы ло 

ча ты ры ава рыі, дзве з якіх 

з аў то бу сам», — абу раў ся ён, 

ка мен ту ю чы і без гэ тых слоў 

кра са моў ную кар ці ну. Вуз-

кая ву лі ца з кру тым спус кам, 

за стаў ле ная з абод вух ба коў 

лег ка вы мі аў то, на гад ва ла 

хут чэй па ла су пе ра шкод, 

чым пра ез ную 

част ку. СТАР. 9
Аляк сандр ПІ КУ ЛЯ: 

«Па гля дзі це, які за раз па ра дак 
на ву лі цы Бот кі на».
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Шмат га доў ак тыў на вы сту пае на га рад-

скіх, ра ён ных і між рэ гі я наль ных свя тах, фес-

ты ва лях і кон кур сах ан самбль «Ма зыр скія 

гар мо ні кі» з го ра да над Пры цяц цю. Сё ле та 

ка лек тыў, які ба зі ру ец ца ў мяс цо вым до ме 

куль ту ры «Бу даў нік», удзель ні чаў ад ра зу ў 

дзвюх знач ных кан цэрт на-фес ты валь ных

ім прэ зах пад наз вай «Іг рай, гар мо нік». 

Ця пер му зы кан ты рых ту юц ца да вы ступ лен-

няў на вы бар чых участ ках го ра да, пад бі ра-

юць рэ пер ту ар на ка ляд ныя свя ты.

Ана то ль КЛЯШЧУК, фо та аўтара.

А ГАР МО НІК ГРАЕ, ГРАЕ...


