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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

АД КРЫЦ ЦІ

стар. 14

Як за ра біць на му хах 
і ма не ты за ваць 
улас нае за хап лен не.

Не каль кі жыц цё вых 
гіс то рый ад жы ха роў 
па лес кай глы бін кі.

Біз нес 
на па меж жы

стар. 15

540 ва кан сій та кіх 
спе цы я ліс таў бы ло 
на Гро дзен шчы не на 
па ча так са ка ві ка. Ча му?

Кі роў цы 
ў дэ фі цы це

стар. 4

Ад дай це 
за ро бак!

З які мі скар га мі час цей 
за ўсё звяр та юц ца 
пра цоў ныя міг ран ты. стар. 3

Гас па дынь ву чаць 
на Ар шан шчы не, як ня бла га 
за ра біць на сва ім 
ка вал ку зям лі.

Ты ся ча з сот кі

Па ехаць і... 
вяр нуц ца

стар. 13

стар. 2

На праб ле му знеш няй пра цоў най міг ра цыі, асаб лі ва вы ез ду 
лю дзей з вы со кай ква лі фі ка цы яй, не так даў но звяр нуў ува гу дэ-
пу тац ка га кор пу са рэ гі я наль на га ўзроў ню спі кер верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та Мі ха іл Мяс ні ко віч. Вы сту па ю чы на су-
мес ным па ся джэн ні Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі і Са ве це Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ён ад зна чыў, што па да ных 
вы ба рач на га аб сле да ван ня хат ніх гас па да рак, ле тась коль касць 
гра ма дзян, якія пра ца ва лі за ме жа мі на шай кра і ны (не змя ня ю чы 
па ста ян на га мес ца жы хар ства), скла да ла 95,4 ты ся чы ча ла век. 
Гэ та вы шэй за па за ле таш ні ўзро вень.

Больш за ўсё ўплыў ад знеш няй пра цоў най міг ра цыі, без умоў на, 
ад чу ва юць пры гра ніч ныя тэ ры то рыі, бо не заў сё ды вы трым лі ва-
юць кан ку рэн цыю з пра па но ва мі на рын ку пра цы з бо ку су се дзяў. 
На прык лад, гро дзен цы час цей за ўсё едуць пра ца ваць у Поль шчу 

ў якас ці кі роў цаў — там вя лі кі по пыт на та кіх спе цы я ліс таў. Ва біць іх 
і Літ ва з ана ла гіч ны мі пра па но ва мі. Жы ха ры Пры дзвін ска га краю, 
ды і не толь кі яны, вы бі ра юць ус ход ні кі ру нак: Ра сія, па да ных 
МУС, зай мае пер шую пры ступ ку ў пе ра ва гах пра цоў ных міг ран таў. 
Да рэ чы, дзве на ступ ныя мы ўжо так са ма на зва лі.

Ча му на шы су ай чын ні кі з'яз джа юць пра ца ваць за мя жу? Едуць па 
доў гі ру бель, вя до ма, але які яго кошт?! Не каль кі жыц цё вых гіс то рый 
ка рэс пан дэн ты «МС» знай шлі ў па лес кай глы бін цы. Аба вяз ко ва да 
пра чы тан ня тым, хто толь кі за дум ва ец ца аб маг чы мым вы ез дзе.

А яшчэ мы вы ра шы лі вы свет ліць, ці мож на ня дрэн на за ра біць 
у сва ёй мяс цо вас ці, на прык лад у не вя ліч кай вёс цы пад Ор шай, 
і не быць пры гэ тым ай ціш ні кам і, на огул, як рас па чаць улас ны 
біз нес на па меж жы?

Пад ра бяз ней аб гэ тым чы тай це ў сён няш нім ну ма ры на 
стар. 3—15.

КУ ДЫ РУ БЕЛЬ ПА КЛІ ЧА?КУ ДЫ РУ БЕЛЬ ПА КЛІ ЧА?
Знеш няя пра цоў ная міг ра цыя асаб лі ва ад чу валь ная на пры гра ніч ных тэ ры то ры ях

ТЭ МА ТЫД НЯ

ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ Ў ЗДА РОЎЕІН ВЕС ТЫ ЦЫІ Ў ЗДА РОЎЕ
Но выя прэ па ра ты для ля чэн ня ге па ты ту, ВІЧ, дыя бе ту 

пач нуць вы пус каць на бе ла рус ка-ін дый скім прад пры ем стве ў Скі дзе лі

Н
А ПА ЧАТ КУ таб лет кі, кап су лы, 
бліс та ры бу дуць фар мі ра вац ца 
з пры ваз ной сы ра ві ны, але з ця гам 

ча су пач не пра ца ваць і за вод па вы пус ку 
са мой суб стан цыі. Аб гэ тым бы ло 
за яў ле на пад час цы ры мо ніі ад крыц ця 
но ва га прад пры ем ства, бу даў ніц тва 
яко га вя ло ся пад па тра на жам стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, 
упаў на ва жа на га па су пра цоў ніц тве 
з Ін ды яй.

Для ся бе і на экс парт
Два га ды та му ў фун да мент бу ду ча га за-

во да бы ла за кла дзе на сім ва ліч ная кап су ла. 
Ін вес ты цый ны пра ект на су му 3,3 міль ё на 
до ла раў ажыц ця ві ла ін дый ская кам па нія 
«Лок Бэ та». На ай чын ным рын ку яна пра-
цуе 15 га доў. Но вае су мес нае бе ла рус ка-
ін дый скае прад пры ем ства атры ма ла наз ву 
«На ва лок». 

Як ад зна чыў пад час ад крыц ця Мі ха іл 
Мяс ні ко віч, вы бар парт нё ра не вы пад ко-
вы. Ме на ві та Ін дыя лі чыц ца ад ным з най-

буй ней шых у све це вы твор цаў ле ка вых 
прэ па ра таў. І для Бе ла ру сі яна так са ма 
стра тэ гіч ны парт нёр. Ад туль па сту пае 30 % 
ле каў, сы ра ві ны і суб стан цый уся го аб' ему 
ім пар ту фар ма цэў тыч най га лі ны. З уво дам 
но ва га прад пры ем ства част ка не аб ход ных 
прэ па ра таў бу дзе вы раб ляц ца ў Бе ла ру сі. 
Гэ та дасць і знач ны эка на міч ны эфект. 

Да та го ж у прад пры ем ства «На ва-
лок» ёсць пла ны за няц ца экс пар там 
ле каў у ме жах Еў ра зій ска га эка на-
міч на га са ю за.


