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• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад пі саў указ аб за цвяр-

джэн ні скла ду арг ка мі тэ-

та па свят ка ван ні 75-год-

дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі 

і Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай-

чын най вай не. Уз на ча ліў 

арг ка мі тэт прэм' ер-мі-

ністр Сяр гей Ру мас.

• Прад стаў ніц тва Дзярж-

бан ка раз віц ця Кі тая ад-

кры ла ся ў Мін ску.

• Пра цоў ныя пен сіі ў 

Бе ла ру сі мо гуць быць па-

вы ша ны на 5,3 % з 1 ліс та-

па да. Ад па вед ны пра ект 

ука за ўне се ны ў Ад мі ніст-

ра цыю Прэ зі дэн та.

• ВУП Бе ла ру сі ў сту дзе-

ні — ве рас ні 2018 го да вы-

рас на 3,7 % у па раў на нні 

з ана ла гіч ным пе ры я дам 

мі ну ла га го да.
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Br80,5 млрд, 
або ў су па стаў ных 
цэ нах 106,8 %, склаў 
аб' ём пра мыс ло вай 
вы твор час ці ў Бе ла ру сі 
ў сту дзе ні — ве рас ні 
ў бя гу чых цэ нах 
да ўзроў ню сту дзе ня — 
ве рас ня 2017 го да. 
У тым лі ку пра мыс ло вая 
вы твор часць 
у гор на зда бы ва ю чай 
пра мыс ло вас ці 
па вя лі чы ла ся на 
3,6 %; у апра цоў чай 
пра мыс ло вас ці — 
на 6,9 %; у за бес пя чэн ні 
элект ра энер гі яй, га зам, 
па рай, га ра чай ва дой 
і кан ды цы я на ва ным 
па вет рам — на 7,7 %. 
Ін дэкс пра мыс ло вай 
вы твор час ці за ве ра сень 
2018 го да да ве рас ня 
2017-га склаў 104,4 %. 
Ва ўсіх га лі нах 
апра цоў чай 
пра мыс ло вас ці аб' ём 
прам выт вор час ці за 
сту дзень — ве ра сень 
2018 го да пе ра сяг нуў 
уз ро вень дзе вя ці ме ся цаў 
2017-га.

ЛІЧБА ДНЯ

Маз га вы штурмМаз га вы штурм

ШКО ЛА 
ЗАЎТ РАШ НЯ ГА 

ДНЯ
У трэн дзе — ме ды я на вы кі, гей мі фі ка цыя 

і сто ры тэ лінг
«Што для мя не ЕdСаmр? Маг чы масць су стрэц ца з на стаў ні ка мі 

з усёй Бе ла ру сі, якія ўжо ста лі сяб ра мі пад час та кіх жа не фар-

маль ных кан фе рэн цый і фес ты ва ляў. Маг чы масць быць воль-

най у вы ба ры. Маг чы масць па чуць без ліч ці ка вых ідэй! Го нар 

за тое, што ў нас столь кі не абы яка вых і ці ка вых пе да го гаў! Не-

ве ра год ная коль касць пры ёмаў у «скар бо нач ку». Ней кі вы бух 

моз га! За раз ад бы ва ец ца бес пе ра пын ная рэ флек сія, і мя не не 

па кі дае дум ка, што мне ма ла! Так шка да, што не маг чы ма бы ло 

ра за рвац ца, бо ха це ла ся па бы ваць на ўсіх май стар-кла сах, якія 

пра хо дзі лі ад на ча со ва. Мі ну лы ЕdСаmр быў ці ка вы, а гэ ты ней кі 

не пе ра да валь на яск ра вы і эма цы я наль ны... Са праўд нае ад крыц-

цё — мност ва ма ла дых і бяс кон ца та ле на ві тых на стаў ні каў. Гэ та 

раз бу рэн не стэ рэа ты паў пра тое, што ў пе да го гі ідуць толь кі 

тыя, ка му больш ні ку ды для па ступ лен ня ба лаў не ха пі ла. Гэ та 

кру та на зі раць і ра дас на! З кож ным ра зам усё больш і больш 

люб лю гэ ту «на стаў ніц кую ту соў ку», якая мно жыц ца, але ста но-

 віц ца ад гэ та га яшчэ больш якас най і ці ка вай. Столь кі апан та-

ных сва ёй спра вай на стаў ні каў (і не толь кі) на адзін квад рат ны 

метр пло шчы не час та су стрэ неш. Ня хай нам усім хо піць сіл, каб 

да ча кац ца на ступ най су стрэ чы», — па дзя лі ла ся сва і мі мер ка-

ван ня мі пас ля за вяр шэн ня дру гой пе да га гіч най не кан фе рэн цыі 

на стаў ні ца па чат ко вых кла саў з ся рэд няй шко лы 

№ 1 Ла гой ска Свят ла на ІВА НЮ ШЫ НА. СТАР. 7

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ФОР МУ ЛА 
КІ РА ВАН НЯ ЖЫЛ ЛЁМ
Да вер улас ні каў, да па мо га дзяр жа вы

і на ву ча ныя пра фе сі я на лы
У Бе ла ру сі ство раць шко лу на ву чан ня спе цы я ліс таў па кі ра ван ні 

не ру хо мас цю, пе рад па чат кам кап ра мон ту бу дуць пра во дзіць 

гра мад скія слу хан ні па та ры фах жыл лё ва-ка му наль ных па-

слуг, а мяс цо выя ўла ды, якія зай ма юц ца пы тан ня мі дзей нас-

ці та ва рыст ваў улас ні каў, ста нуць па вы шаць свае ве ды. Пра 

зме ны ў Жыл лё вы ко дэкс Бе ла ру сі, не аб ход насць дыя ло гу 

па між ула да мі і ўлас ні ка мі, аба вяз ко вую да па мо гу дзяр жа вы 

і шмат што ін шае га ва ры лі ўдзель ні кі кан фе рэн цыі па пра фе-

сій ным кі ра ван ні жыл лём, якую сё ле та ўжо дзя вя ты раз ар-

га ні за ва ла Між на род ная аса цы я цыя ме недж мен ту 

не ру хо мас ці (МАМН). СТАР. 4

Жы вё ла вод з вёс кі Кня жы цы Шкло ўска га ра ё на Аляк сей УСІ КАЎ лю біць 

не толь кі ко ней (у яго іх тры), але так са ма і тэх ні ку — ма шы ны. 

Каб кам форт ней бы ло да бі рац ца да фер мы і на па шу, ён улас на руч на 

са браў вось та кі «ко не ма біль». У ба гаж ні ку ста рой «Аў дзі» во зіць плуг, 

у ка бі не — маг ні то ла, вен ты ля тар, клак сон. За мест ру ля — лей цы. А яшчэ 

за паль ва юц ца па ва рот ні кі. Мож на ска заць, усё — па апош нім сло ве тэх ні кі.

Аляк сей пра цуе на фер ме бо лей за дзе сяць га доў, не раз атрым лі ваў 

па дзя кі за сваю ра бо ту ад кі раў ніц тва гас па дар кі і ра ё на.
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