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Ула дзi мiр ЗI НОЎ СКI, 
мi нiстр эка но мi кi:

«Мы па вiн ны ады хо дзiць — i 
гэ та ро бiць урад з мi ну ла га 
го да — ад агуль най пад трым кi 
дзярж прад пры ем стваў 
i пад трым лi ваць 
вы со ка рэн та бель ныя, якiя 
да юць доб рую да баў ле ную 
вар тасць. Гэ та i па да ткi, i 
бюд жэт. I гэ та аб са лют на 
апраў да на. З iн ша га бо ку, мы 
па вiн ны пад трым лi ваць тыя 
на прам кi i вi ды дзей нас цi, 
якiя да юць iна ва цый ную 
эка но мi ку, — для та го, каб 
дзяр жа ва i гра мад ства ў 
бу ду чыні маг лi атры маць 
пэў ныя ды вi дэн ды. Аб са лют на 
страт ныя прад пры ем ствы мы 
не мо жам пад трым лi ваць. Мы 
па вiн ны iх рэ струк ту ры за ваць, 
ней кiя iн шыя эка на мiч ныя 
дзе ян нi з iмi пла на ваць».

З хобі 
давядзецца 
развітацца

СТАР. 8

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 19.01.2016 г. 
Долар ЗША    20419,00
Еўра 22227,00
Рас. руб. 259,75
Укр. грыўня 828,36

Ад антычных 
віл 

да савецкай эпохі
СТАР. 9

Транс ген ная 
буль ба

на прылаўку?
СТАР. 5

Лепш 
па пя рэ дзіць за га дзя...

— Сён ня мы мо жам пад во дзіць 
вы ні кі не толь кі за год, але і за пя ці год-
ку ў цэ лым. Мы раз гар ну лі са праўд ны 
пра фі лак тыч ны фронт і ба чым дзя-
ку ю чы яму шмат па зі тыў ных зру хаў. 
За хоў ва ец ца тэн дэн цыя да зні жэн ня 
як коль кас ці ўзга ран няў, так і вы пад-
каў гі бе лі лю дзей на іх. Ка лі яшчэ ў 
2010 го дзе за гі ну лых бы ло 1124, то 
ле тась нам уда ло ся збіць гэ тую ліч бу 
да 579. Па сут нас ці гэ та ста ла вы ні-
кам уза е ма дзе ян ня ўсіх за ці каў ле ных 
струк тур, ор га наў ула ды, ін шых суб'-
ек таў пра фі лак ты кі, якія ра зам з Мі-
ніс тэр ствам па над звы чай ных сі туа-
цы ях і зай ма юц ца гэ ты мі пы тан ня мі. 
Мы ж вы кон ва ем да ру чэн не кі раў ні ка 
дзяр жа вы — быць блі жэй да лю дзей. 
Ідзём на пра мыя кан так ты з на сель-
ніц твам, тлу ма чым на яск ра вых пры-
кла дах, да ча го пры вод зяць бес кла-
пот ныя па во дзі ны. Аб раў шы та кую 
так ты ку пра цы, мы ўжы лі ўжо шмат 
яе форм. Гэ та і су стрэ чы ў ка лек ты-
вах, і ар га ні за цыя сель скіх схо даў, і 

па ква тэр ныя аб хо ды... Па ра лель на 
мы дэ ман стра ва лі, што ад бы ва ец ца 
з людзь мі, з іх жыт лом, з ма ё мас цю 
пры без ад каз ных па во дзі нах. У на-
шым ар се на ле — да ку мен таль ныя 
фо та- і ві дэа ма тэ ры я лы з мес цаў тра-
ге дый. Яны кра на юць на ват вель мі 
моц ных ду хам лю дзей.

— Якія акцэнты бу дуць зроб-
ле ны ў бя гу чым го дзе?

— Вель мі піль на пра цяг нем пра-
ца ваць з людзь мі, якія ма юць па-
трэ бу ў да па мо зе больш за ас тат-
ніх — гэ та ста рыя, адзі но кія і сем'і з 
дзець мі. Пра цяг нем рас каз ваць пра 
тое, як жыць бяс печ на, у дзі ця чых 
сад ках і шко лах. У апош нія га ды рас-
па ча лі ак тыў нае су пра цоў ніц тва са 
сту дэн та мі. Ле тась пад пі са лі да мо ву 
аб уза е ма дзе ян ні з БРСМ. Мы шу-
ка ем роз ныя ме та ды, вы на хо дзім і 
апра боў ва ем іх для та го, каб пры цяг-
нуць да на шай пра цы як ма га больш 
за ці каў ле ных лю дзей. А да лей лю дзі 
на ву чац ца ча мусь ці ка рыс на му са-
мі, пад ка жуць штось ці сва ім сяб рам, 
род ным і бліз кім, тыя пра цяг нуць та кі 
ін фар ма цый ны лан-
цу жок да лей... СТАР. 2

Ула дзі мір ВА ШЧАН КА: 

«МІ НУ ЛЫМ ЛЕ ТАМ СТА РЫЯ 
Ў ВЁС КАХ НА ВАТ ХА ДЗІ ЛІ 
З ІКО НА МІ...»

19 сту дзе ня пра фе сій нае свя та ад зна ча юць 
бе ла рус кія вы ра та валь ні кі. У іх ак ты ве — ты-
ся чы вы ра та ва ных жыц цяў, дзя сят кі ты сяч 
за ту ша ных па жа раў і не злі чо ная коль касць 
ура та ва най ма ё мас ці. Пра ца іх за па тра ба ва-
ная заўж ды — то з-за вы бры каў ня бес най 
кан цы ля рыі, то з-за сла ву та га ча ла ве ча га 
фак та ру. З які мі ж вы ні ка мі ад но з са мых 
апе ра тыў ных ве дам стваў Бе ла ру сі ўсту пае ў 
2016 год? Аб гэ тым ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па гу та рыў з мі ніст рам па над звы чай ных сі ту-
а цы ях Бе ла ру сі Ула дзі мі рам ВА ШЧАН КАМ.

Іры на КАЗ ЛОЎ СКАЯ (на фо та) час та на вед вае гэ ты ку то чак — 
тут, у Ка пы лі, пад са мым схі лам ста ра жыт на га га ра дзі шча, б'е кры ні ца — 
чыс тая, праз рыс тая... Ва да ў ёй не прос та смач ная. 
Га лоў нае, яна мае га ю чыя ўлас ці вас ці.
— Мно гія ка пы ля не і жы ха ры ра ё на пры хо дзяць і на ват пры яз джа юць 
да гэ та га пом ні ка пры ро ды, каб на браць ва дзі цы: кры ні ца да па ма гае 
хво рым на страў нік, — ка жа Іры на Мі хай лаў на.
На Ва дох ры шча кры ні ца пад га рою ўжо не пер шы год пе ра ўтва ра ец ца 
ў свое асаб лі вую Мек ку: тут збі ра ец ца шмат лю дзей, 
якія хо чуць на браць асвя чо най ва ды.Фо
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ЧЫС ТАЯ, ПРАЗ РЫС ТАЯ, ГА Ю ЧАЯ...ЧЫС ТАЯ, ПРАЗ РЫС ТАЯ, ГА Ю ЧАЯ...

Як бе ла ру сы ста вяц ца да 
новаўвядзенняў у са цы яль-
най сфе ры і, у пры ват нас ці, 
у пен сій най сіс тэ ме? Сек тар 
са цы яль ных іна ва цый Ін сты-
ту та са цы я ло гіі НАН Бе ла ру сі 
пры свя ціў гэ та му спе цы яль нае 
са цы я ла гіч нае да сле да ван не, 
да ныя яко га бы лі апуб лі ка ва-
ныя ў ма на гра фіі «Бе ла русь на 
шля ху ў бу ду чы ню».

Да сле да ван не па ка за ла, што за-
да во ле ны па ме рам сва іх пен сій 39,9% 
па жы лых бе ла ру саў — з іх 41,7% пра-
цу ю чых пен сі я не раў і 38,2% — не пра-
цу ю чых. (На га да ем, што пры гэ тым у 
кра і не ніз кі ўзрост вы ха ду на пен сію. 
Па вы шэн не пен сій на га ўзрос ту ўжо 
ад бы ло ся ва ўсіх кра і нах-су сед ках Бе-
ла ру сі, акра мя Ра сіі.)

У на шай кра і не сён ня пра па ну-
ец ца ін шая маг чы масць — доб ра-

ах вот ны вы хад на пен сію ў больш 
поз нім уз рос це. Гэ та да зво ліць у 
бу ду чы ні па вя лі чыць па мер сва ёй 
пен сіі.

Так, за пер шы поў ны год пра-
цы без атры ман ня пен сіі яна бу-
дзе па вя лі ча на на 6% за роб ку, які 
пры ма ец ца для яе вы лі чэн ня, за 
дру гі — на 8%, за трэ ці — на 10%, 
за чац вёр ты — на 12%, за пя ты і 
кож ны на ступ ны год — на 14%. 
Ка лі пра ца без атры ман ня пен сіі 
пра цяг ва ец ца менш за поў ны год, 
то па ве лі чэн не пен сіі за кож ныя 
поў ныя два ме ся цы та кой пра цы 
скла дае 1% за роб ку. Пры гэ тым 
пен сія мак сі маль ным па ме рам 
(75% за роб ку) не аб мя жоў ва ец-
ца. У вы ні ку за 5 га доў пра цы без 
атры ман ня пен сіі яе па мер мо жа 
па вя лі чыц ца ў 1,7 — 
2 ра зы.

Ліч бы і фак тыЛіч бы і фак ты  ��

НЕ СЯДЗЕЦЬ 
СКЛАЎШЫ РУКІ

Амаль па ло ва насельніцтва 
га то ва пра ца ваць і на пен сіі

СТАР. 4


