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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 13.09.2017 г.
Долар ЗША    1,9286
Еўра 2,3058
Рас. руб. 0,0336
Укр. грыўня 0,0740

Алег ТО КУН, на чаль нік 
упраў лен ня па лі ты кі за ня тас ці 
Мі ніс тэр ства пра цы і 
са цы яль най аба ро ны:

«Сён ня ў кра і не на кож на га 
бес пра цоў на га ўмоў на пры па дае 
дзве ва кан сіі, а ў Мін ску — амаль 
ча ты ры. У апош нія ме ся цы ў цэ лым 
па рэс пуб лі цы ад зна ча ец ца рост 
коль кас ці ва кан сій: так, за жні вень 
іх ста ла больш на 1,9 ты  ся  чы, 
за лі пень — на 1 ты ся чу, 
за чэр вень — на 4 ты ся чы, 
а ў цэ лым за мі ну лы год — 
у 1,5 ра за. Так, на 1 ве рас ня 
2016 го да сва бод ных пра цоў ных 
мес цаў у кра і не бы ло 37,4 
ты ся чы, а на 1 ве рас ня 2017-га — 
ужо 56,6 ты ся чы. Што да 
ста лі цы, то тут на 1 ве рас ня 
гэ та га го да на 3,6 ты ся чы 
за рэ гіст ра ва ных бес пра цоў ных 
пры па да ла больш як 13,5 ты ся чы 
ва кан сій. Маг чы масць умоў на га 
пра ца ўлад ка ван ня бес пра цоў ных 
на ва кан сіі ў цэ лым па кра і не 
па вя лі чы ла ся больш чым удвая. 
Да рэ чы, жні вень—ве ра сень — 
ме ся цы мак сі маль най за ня тас ці 
на сель ніц тва».
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Ідучы ў грыбы, 
апранайцеся 

ярка

Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2017 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ ЛЯДОЎНЮ АБО ВЯНДЛЯРНЮ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Стуж кі на він су свет ных агенц тваў ужо 
дру гі ты дзень поў няц ца на ві на мі з аме-
ры кан ска га кан ты нен та. На зме ну ўра га ну 
«Хар ві» прый шла не менш страш ная «Ір-
ма». І ўзні кае ла гіч нае пы тан не: а на коль кі 
доб ра пра цуе сіс тэ ма па пя рэ джан ня аб 
та кіх па гроз лі вых з'я вах на двор'я? Ка рэс-
пан дэнт «Звяз ды» шу каў ад каз на яго з да-
па мо гай су пра цоў ні каў Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра кі ра ван ня і рэ ага ван ня на над звы-
чай ныя сі ту а цыі МНС Бе ла ру сі.

Ад на ча со ва са ства рэн нем Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Бе ла ру сі ўзнік ла па-
трэ ба ў ад мыс ло вай рэ гу лю ю чай струк ту ры. 

Мер ка ва ла ся, што яна ар га ні за ва ла б уза е ма-
дзе ян не з усі мі дзяр жаў ны мі ор га на мі на шай 
кра і ны, узя ла на ся бе аба вяз кі па апа вя шчэн ні 
ор га наў і ка мі сій, а так са ма на сель ніц тва аб па-
гро зе і ўзнік нен ні над звы чай най сі ту а цыі. Та кой 
струк ту рай і стаў Рэс пуб лі кан скі цэнтр кі ра ван ня 
і рэ ага ван ня на над звы чай ныя сі ту а цыі.

Ён да 2015 го да зна хо дзіў ся ў Мін ску на Ла-
гой скім трак це. Два га ды та му скон чы ла ся бу-
даў ніц тва но ва га комп лек су на ву лі цы Іе ру са-
лім скай. Бу ды нак ужо ўзво дзіў ся пад су час нае 
аб ста ля ван не — тэ ле ка му ні ка цый ныя сіс тэ мы 
кі ра ван ня і су вя зі, якое да зва ляе пра ца ваць як 
з аб ста ноў кай унут ры дзяр жа вы, так і на між на-
род ным уз роў ні ў ад па вед нас ці з па гад нен ня мі, 

якія за клю чы лі ўра ды і МНС. Аб мен ін фар ма цы-
яй ідзе што су тач на, пры па гро зе над звы чай най 
сі ту а цыі — не ад клад на. Ця пер, ся род ін ша га, 
з'я ві ла ся маг чы масць пра во дзіць і се ан сы ві-
дэа кан фе рэнц су вя зі для та го, каб пры цяг ваць 
экс пер таў і ў рэ жы ме ан лайн аб мяр коў ваць бя-
гу чую сі ту а цыю.

Струк ту ра, па доб ная на бе ла рус кі Цэнтр, 
яшчэ з 1995 го да пра цуе ў Ра сіі. Яна шмат у 
чым на гад вае на шу, але мае зу сім ін шыя маш та-
бы. У нас яна — ад на на ўсю кра і ну, у іх — та кіх 
не каль кі з-за ку ды боль шай тэ ры то рыі. Амаль 
поў нас цю ана ла гіч ныя на ша му Цэнт ру струк-
ту ры іс ну юць у на шых су се дзяў — 
Поль шчы, Укра і ны, Літ вы і Лат віі.

ЯК СУ СТРЭЦЬ УРА ГАН?
У Бе ла ру сі на ла джа на сіс тэ ма па пя рэ джан ня аб па гроз лі вых з'я вах на двор'я

У Во лі буль бы ўво люУ Во лі буль бы ўво лю

Жы ха ры вёс кі Во ля Пру жан ска га ра ё на ў мі ну лыя вы хад ныя на пру жа на пра ца ва лі на буль бя ных па лет ках. СТАР. 4СТАР. 4Фо
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«На ды шоў час, ка лі мы па він ны ўжо раз маў ляць мо вай кан крэт ных кант-
рак таў, а не прос та кі рун каў раз віц ця эка но мік. На прам кі мы вы зна чы лі, 
фі ла со фію на шых ад но сін мы вы зна чы лі. Ця пер трэ ба пе ра хо дзіць на 
кан крэ ты ку, а яна ў кант рак тах, ін вес ты цы ях». Гэ тыя сло вы, якія Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў пад час су стрэ чы з ві цэ-прэ зі дэн-
там Ін дыі Вен кай а хам Най ду мож на на зваць лейт ма ты вам афі цый на га 
ві зі ту кі раў ні ка на шай дзяр жа вы ў гэ тую паўд нё ва а зі яц кую кра і ну.
Уво гу ле пра гра ма ві зі ту бе ла рус ка га лі да ра ў Ін дыю бы ла над звы чай на сы-

ча ная. Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся так са ма з Прэ зі дэн там Ра мам На тхам 
Ка він дам, пра вёў пе ра га во ры з мі ніст рам за меж ных спраў Суш мой Сва радж. 
Афі цый ныя пе ра га во ры з прэм' ер-мі ніст рам На дэнд рам Мо дзі прай шлі ў прак-
тыч най плос кас ці — на іх аб мяр коў ва ла ся раз віц цё бе ла рус ка-ін дый ска га су пра-
цоў ніц тва ў ганд лё ва-эка на міч най, па лі тыч най, на ву ко ва-тэх ніч най і 
гу ма ні тар най сфе рах, ту рыз ме.

АД ФІ ЛА СО ФІІ АД НО СІН — АД ФІ ЛА СО ФІІ АД НО СІН — 
ДА КАН КРЭТ НЫХ ПРА ЕК ТАЎДА КАН КРЭТ НЫХ ПРА ЕК ТАЎ

Дрэваапрацоўка 
пачала 

«прачынацца»
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Сустрэча Прэ зі дэнта Бе ла ру сі Аляк сандра Лу ка шэн кі 
і прэм' ер-мі ніст ра Індыі На дэнд ра Мо дзі. 

Вы ні кам ві зі ту Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Ін дыю ста лі важ ныя кро кі Вы ні кам ві зі ту Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Ін дыю ста лі важ ныя кро кі 
на ўма ца ван не і па шы рэн не су пра цоў ніц тва на шых кра ін у роз ных сфе рахна ўма ца ван не і па шы рэн не су пра цоў ніц тва на шых кра ін у роз ных сфе рах
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