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• За меж ныя ін вес та ры 

ўкла лі ў сту дзе ні — ве-

рас ні 2019 го да ў рэ аль-

ны сек тар эка но мі кі Бе-

ла ру сі (акра мя бан каў) 

$7,1 млрд.

• Уз ро вень за рэ гіст ра ва-
на га бес пра цоўя на 1 ліс та-
па да склаў 0,3 %.

• Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя пра во дзіць ан-
лайн-апы тан не пра ра бо-
ту сіс тэ мы элект рон ных 
рэ цэп таў.

• Аб ноў ле ны ра дзіль ны 
дом Ма гі лёў скай га рад ской 

баль ні цы хут кай ме ды цын-

скай да па мо гі пры няў пер-

шых па ра дзіх.

• Беларуская біятла-

ністка, алімпійская чэм-

піёнка Надзея Скардзіна 

стала мамай.

• У Бе ла русь пры бы лі 

пер шыя два зні шчаль ні кі 

Су-30СМ з ча ты рох, якія 

Уз бро е ныя Сі лы пла ну юць 

атры маць сё ле та.

КОРАТКА

Аляксандр РУМАК, 

намеснік міністра працы

і сацыяльнай абароны:

«Каб чалавек з інваліднасцю, 
які можа працаваць, здолеў 
сябе рэалізаваць, у праекце 
закона «Аб правах інвалідаў 
і іх сацыяльнай інтэграцыі» 
прадугледжваюцца пэўныя 
механізмы. У іх ліку — 
кватаванне працоўных 
месцаў. Гэта значыць 
прадпрыемству, зыходзячы 
з колькасці работнікаў, 
будзе даводзіцца квота на 
працаўладкаванне інвалідаў. 
У многіх еўрапейскіх 
краінах распаўсюджана 
практыка ўключэння людзей 
з абмежаванымі магчымасцямі 
ў звычайныя працоўныя 
калектывы — як для іх 
сацыялізацыі і інтэграцыі 
ў грамадства, так і для 
змены стаўлення грамадства 
да такіх людзей».

ЦЫТАТА ДНЯ

ПРЫ ПОЎНЫМ ПАРАДЗЕ

Лю дзі — су се дзіЛю дзі — су се дзі

ГО РАД, У ЯКІМ 
НЕ АДЗІ НО КА
Як ства ра юц ца су пол кі, 
і пры чым тут агур кі

Пер шая су стрэ ча з су се дзя мі пад час 

атры ман ня клю чоў ад но вай ква тэ ры 

звы чай на пра хо дзіць на ўзды ме. 

Усе шчас лі выя, што да ча ка лі ся за па вет ных 

«мет раў», та му вель мі лёг ка зна ё мяц ца 

па між са бой. І я не вы клю чэн не. Атры маў шы 

клю чы ад ква тэ ры, ад ра зу ж да лу чы ла ся 

да вай бер-гру пы, якую ства ры лі ак тыў ныя 

су се дзі. Мэ та гру пы бы ла прос тая: пры браць 

тэ ры то рыю і пад' ез ды ра зам, ар га ні за ва на. 

Але праз год гэ ты чат змог  аб' яд наць ва кол 

ся бе су се дзяў цэ ла га квар та ла.

Па мя таю, як пас ля су бот ні ка нех та з гру пы пра па-

на ваў пра вес ці ма лень кае свя та для дзя цей: маў ляў, 

мно гія ма лыя са ро ме юц ца зна ё міц ца па між са бой, 

а так, на свя це, по бач з баць ка мі ім бу дзе ляг чэй. 

Скі ну лі ся гра шы ма на ані ма та ра, ба тут, пры сма кі, і 

ў пэў ны час усе, хто за ся ліў ся, вый шлі на двор. Гэ та 

бы ло са праўд нае свя та для ма лых! Яны хут ка пе ра-

зна ё мі лі ся і знай шлі но вых сяб роў. Дзе ці больш не 

су ма ва лі кож ны ў сва ёй ква тэ ры. На на ступ ны дзень 

яны ўжо ха дзі лі ў гос ці адзін да ад на го, 

ра зам гу ля лі ў два ры.

На ша гіс то рыяНа ша гіс то рыя

У БЕ ЛА РУ СІ 
БУ ДЗЕ СТВА РАЦ ЦА 
АР ХЕА ЛА ГІЧ НАЯ 
КАР ТА
Ка лі Ска ры на 
пры ехаў у Кра каў, і як вы гля даў 
ма лы Раг ва ло да віч

Толь кі за апош нія дзе сяць га доў ву чо ны мі 

Ін сты ту та гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі 

на вук ад кры ты і да сле да ва ны сот ні ар хеа-

ла гіч ных аб' ек таў па ўсёй кра і не. І ў най-

блі жэй шы час пе рад да след чы ка мі ста іць 

за да ча па ства рэн ні ар хеа ла гіч най кар ты на пад ста ве су цэль на га вы ву чэн ня 

ўсёй тэ ры то рыі кра і ны. На яе бу дуць на не се ны ўсе вя до мыя пом ні кі ар хеа-

ло гіі і зо ны ахо вы. Так са ма на спе ла пы тан не аб пры сва ен ні ар хеа ла гіч ным 

фон дам ста ту су на цы я наль на га зда быт ку.

Ар хе о ла га мі ін сты ту та пра ве дзе ны шы ро ка маш таб ныя вы ра та валь ныя да сле да-

ван ні ў зо нах бу даў ніц тва Гро дзен скай і Ві цеб скай ГЭС, атам най стан цыі, Не жын ска га 

ка лій на га кам бі на та, дру гой Мін скай каль ца вой аў та да ро гі, а так са ма пад час доб ра-

ўпа рад ка ван ня аб лас ных і ра ён ных цэнт раў кра і ны. Раз ві ва юц ца но выя 

кі рун кі — на прык лад, пад вод ная і ар хі тэк тур ная ар хеа ло гія...
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