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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 12.07.2017 г.
Долар ЗША    1,9794
Еўра 2,2549
Рас. руб. 0,0325
Укр. грыўня 0,0762

1,3%
скла дзе рост ВУП у Бе ла ру сі 
па вы ні ках 2017 го да па вод ле 
пра гно зу Еў ра зій ска га 
бан ка раз віц ця. Тэн дэн цыя 
ад наў лен ня эка на міч на га 
рос ту ў кра і не за хоў ва ец ца. 
Па вы ні ках сту дзе ня — мая 
пры рост ВУП склаў 0,9% 
да сту дзе ня — мая 2016 
го да. «Па вод ле на шых 
ацэ нак, ча ка ец ца за ха ван не 
ста ноў чай ды на мі кі і вы хад 
па вы ні ках го да на рост ВУП 
на ўзроў ні 1,3%», — га во рыц ца 
ў мак ра агля дзе фі нан са вай 
уста но вы. У ЕАБР так са ма 
кан ста ту юць пры рост аб' ёмаў 
пра мыс ло вай вы твор час ці 
ў Бе ла ру сі — у маі ён склаў 
8,4%. Ста ноў чая ды на мі ка 
за ха ва ла ся ў зда быў ной і 
апра цоў чай пра мыс ло вас ці. 
Га да вая ін фля цыя па вы ні ках 
мая зні зі ла ся да 6,1% з 6,3% 
у кра са ві ку, пра цяг ва ю чы 
за ста вац ца ні жэй 
за мэ та вы ўзро вень 
Нац бан ка Бе ла ру сі ў 9%.
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На слы хуНа слы ху  

ШТО НО ВА ГА 
Ў СА ЦЫ ЯЛЬ НЫМ 
АБ СЛУ ГОЎ ВАН НІ?

У Бе ла ру сі з'я вяц ца 
за мя шчаль ныя сем'і для ста рых

Пла ну ец ца, што ў най блі жэй шы час у на шай кра і не бу дуць уве-
дзе ны но выя фор мы са цы яль на га аб слу гоў ван ня і стан дар ты 
якас ці са цы яль ных па слуг. Спрос ціц ца і пра цэ ду ра дзяр жаў на га 
са цы яль на га за ка зу. Гэ тыя і ін шыя на ва цыі пра ду гле джа ны За-
ко нам «Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у За кон Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Аб са цы яль ным аб слу гоў ван ні».

«За мя шчаль ная сям'я»: што гэ та та кое
Што год па вя ліч ва ец ца ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця. Але пры гэ тым 

ад на ча со ва ста но віц ца больш ста рых, у тым лі ку адзі но кіх і адзі но ка 
пра жы ва ючых. А гэ та зна чыць, рас це коль касць лю дзей, якія ма юць 
па трэ бу ў са цы яль ным аб слу гоў ван ні. У апош нія га ды ў на шай кра і не 
ак тыў на ўка ра ня лі ся но выя ві ды са цы яль ных па слуг. Гэ та і са цы яль-
ная пе рад ыш ка, і са цы яль ны па тра нат, і су пра ва джа нае пра жы ван не, 
і па слу гі ня ні. За раз, каб яшчэ больш гра ма дзян, што ма юць па трэ бу ў 
са цы яль ным аб слу гоў ван ні, атры ма лі яго, за ко нам уве дзе на яшчэ ад на 
фор ма са цы яль на га аб слу гоў ван ня — за мя шчаль ная сям'я. Гэ та свай го 
ро ду ана лаг пры ём най сям'і.

Як па ве да мі ла «Звяз дзе» на чаль нік ад дзе ла ад рас най са цы яль-
най да па мо гі і са цы яль на га аб слу гоў ван ня ўпраў лен ня дзяр жаў най 
са цы яль най пад трым кі на сель ніц тва Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль-
най аба ро ны Тац ця на ФЁ ДА РА ВА, лю бая фі зіч ная асо ба пры жа дан ні 
змо жа ўдзель ні чаць у аб слу гоў ван ні па жы ло га ча ла ве ка ці ін ва лі да 
(які па ві нен быць паў на лет нім), але пры гэ тым іх не па він ны звяз ваць 
ад но сі ны, якія аба вяз ва юць за ко нам утрым лі ваць да дзе на га гра ма дзя-
ні на. Пра ду гле джа на, што яны бу дуць ра зам жыць і вес ці 
агуль ную гас па дар ку. СТАР. 4

ЗЛУ ЧА Ю ЧЫ 
ТЭХ НА ЛО ГІІ

У кож ным ча ла ве ку, па сут нас ці, жы ве вы на ход нік. 
Свед чан не та му шмат лі кія кон кур сы на леп шыя 
ідэі. Але ча му ж та ды мы па ста ян на га во рым пра 

тое, што нам не ха пае ча гось ці но ва га і пе ра да во га? Ме на ві та 
на гэ тую тэ му мы сён ня гу та рым з ды рэк та рам ма гі лёў скай 
іна ва цый най фір мы СТРІМ Сяр ге ем РАД КЕ ВІ ЧАМ (на фота). 
Да рэ чы, СТРІМ рас шыф роў ва ец ца, як су час ныя тэх ніч ныя ра-
шэн ні і ме та ды. Ін шы мі сло ва мі, тут не толь кі пра па ну юць ідэі, 
але яшчэ і ўка ра ня юць іх у жыц цё.

100 ІДЭЙ ДЛЯ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА
Гэ та сён ня Сяр гей Рад ке-

віч і яго ад на дум цы па спя-
хо выя біз нес ме ны, але ў па-
чат ку 2000-х, ка лі на ват са мо 
сло ва «іна ва цыя» прак тыч на 
не су стра ка ла ся ў лек сі ко не 
бе ла ру саў, усё бы ло інакш. 
Ча ты ры та ва ры шы, вы пуск ні-
кі тэх ніч ных ВНУ, якія пра ца-
ва лі ін жы не ра мі на ад ным з 
ма гі лёў скіх прад пры ем стваў, 
за га рэ лі ся жа дан нем ства-
рыць неш та ка рыс нае для 
на род най гас па дар кі кра і ны. 
У якім ста не яна зна хо дзі ла ся 
ў кан цы 90-х, не трэ ба тлу ма-
чыць. Ша лё ная ін фля цыя, раз вал, ад чай, ня ўпэў не насць у заўт раш нім 
дні. На огул дзіў на, што зна хо дзі лі ся лю дзі з «за ла ты мі» маз га мі, якія і не 
ду ма лі збег чы ў больш па спя хо выя кра і ны і да ра жэй ся бе пра даць. На ват 
пры тым, што іх ідэі на род ным прад пры ем стве ўхва ля лі, але браць на 
ўзбра ен не ад маў ля лі ся. «Гэ та я за раз ра зу мею, ча му так ад бы ва ла ся, —
усмі ха ец ца Сяр гей. — Праб ле мы, як ка заў пра фе сар Пра аб ра жэнс кі, па-
чы на юц ца з бяз лад дзя ў га ла ве. Бяз лад дзе бы ло паў сю ды. Кі раў ніц тва 
ра зу ме ла, што трэ ба ра біць ней кія но выя рэ чы, але ка лі не зра зу ме лыя 
мэ ты, пра гра мы, схе мы ма ты ва цыі, не да стат ко ва фі нан-
саў, гэ та ўсё на кла дае аб ме жа ван ні».

Су мес ны пра ект 
«Звяз ды» і Ка мі тэ та 
эка но мі кі Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма

СТАР. 4

Ка ні ку лы з во да рам се наКа ні ку лы з во да рам се на

Пя ці клас ні ца Шар каў шчын скай шко лы, пе ра мож ца між на род на га 
эка ла гіч на га кон кур су «Зя лё ная пла не та» Юлія КА ЖАН у час лет ніх 

ва ка цый да па ма гае свай му дзе ду Ва сі лю ДЗЯМ' Я НА ВУ на на рых тоў-
цы се на ў вёс цы Гры га раў шчы на.

Як вырашыць 
праблему 
палігонаў 
і кар’ераў?

Бальніца 
ў спадчыну

Ці быць 
садку 

ў Бараўлянах?


