
54 210 ча ла век
пра ца ўлад ка ва ны 
ў кра і не ў сту дзе ні–ве рас ні 
гэ та га го да на ня даў на 
ство ра ныя пра цоў ныя 
мес цы за кошт уз нік нен ня 
но вых прад пры ем стваў і 
вы твор час цяў. У эка но мі цы 
краіны ў ве рас ні 
2016 го да бы ло за ня та 
4 386,5 тыс. ча ла век — 
на 2,3% менш, чым у 
ве рас ні 2015 го да. 
У агуль най коль кас ці 
за ня та га на сель ніц тва ў 
ве рас ні 3 024,8 тыс. ча ла век, 
або 69%, скла да лі
 ра бот ні кі ар га ні за цый 
(без мік ра ар га ні за цый і ма лых 
ар га ні за цый без ве да мас най 
пад па рад ка ва нас ці). 
Ар га ні за цы я мі 
(без мік ра ар га ні за цый і ма лых 
ар га ні за цый без ве да мас най 
пад па рад ка ва нас ці) у ве рас ні 
пры ня та на ра бо ту 63,9 тыс. 
ча ла век, зволь не на па роз ных 
пры чы нах 63,7 тыс. ча ла век.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 01.12.2016 г.
Долар ЗША    1,9795
Еўра 2,1033
Рас. руб. 0,0303
Укр. грыўня 0,0774
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У рытме 
хіп-хопа

Жанчын — 
у шахцёры?
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Ідзе падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Абі ту ры ент-2017Абі ту ры ент-2017  ��

З МЕДАЛЁМ... 
У ПРОФІЛЬ

Ці атры ма юць вы пуск ні кі пе да га гіч ных кла саў абя ца ную льго ту?
Рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та Аляк-
сандр ЖУК кан ста туе: тон СМІ ў ад но сі нах да прад стаў ні коў пе да-
га гіч най пра фе сіі апош нім ча сам пры кмет на змя ніў ся.

— І ў гра мад стве ста лі час цей ка заць пра вы со кую мі сію пе да го га, 
пра пе ра ва гі на стаў ніц кай пра фе сіі: яе ста біль насць і са цы яль ную аба-
ро не насць, пра цяг лы лет ні ад па чы нак, — пад крэс лі вае ён. — Фу ту ро-
 ла гі сцвяр джа юць, што ў ся рэ дзі не гэтага ста год дзя ў трой ку са мых за па-
тра ба ва ных пра фе сій увой дуць тры: спе цы я ліст у сфе ры ІТ, урач і пе да гог. 
Та му за стац ца без ра бо ты шан цы ў на стаў ні каў — мі ні-
маль ныя... СТАР. 4

ЗІ МО ВЫ «ЦЯГ НІК»ЗІ МО ВЫ «ЦЯГ НІК»

Снеж ная пра гул ка мін чан кі 
Ма ры ны ЛЮН ДЫ ША ВАЙ: 

у ка ляс цы — да чуш ка Лю ба, 
на сан ках — сын Баг дан.

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  ��

ЦІ БУ ДЗЕ СУХІ ФІ НАЛ 
У МОК РАЙ ГІС ТО РЫІ?..

Па куль ра монт ні кі і жы ха ры вы свят ля юць, якой таў шчы ні 
па ві нен быць уцяп ляль нік, у ква тэ рах пай шла цвіль

Зме на за ка на даў чых да ку мен таў, ня пра віль на вы ка на ныя ра шэн ні і 
на ват на двор'е за цяг ну лі ка пі таль ны ра монт у ста ліч ным до ме №22 
па ву лі цы Ка лі ні на больш як на год. Пра гэ та рас каз ва ла ся ў ар ты ку ле 
«Та кі кап ра монт нам па трэб ны?», які вый шаў у «Звяз дзе» 28 каст-
рыч ні ка. Мі нуў ме сяц, але, як вы свет лі ла ся, да гэ та га ча су фа сад не 
ўцеп ле ны, га за выя на гра валь ныя ка лон кі не дэ ман ці ра ва ны, а праз 
за мо ча ную знеш нюю сця ну ў ква тэ рах з'я ві ла ся цвіль.

Ста ро му до му — 
ста рыя па каз чы кі

Ка ра год праб лем па чаў ся пас ля 
ра шэн ня ад мі ніст ра цыі Пер ша май-
ска га ра ё на ста лі цы вы клю чыць ра-
бо ты па ўцяп лен ні фа са даў з пра ек-
та кап ра мон ту. Яно бы ло пры ня тае 
на пад ста ве ўра да вай па ста но вы, 
якая вый шла ў кра са ві ку 2016-га і
даты чыц ца пла на ван ня, пра вя дзен-
ня і фі нан са ван ня ка пі таль ных ра-
мон таў бу дын каў. Жы ха роў абу ры ла, 
што за мест пер ша па чат ко ва за пла-
на ва на га ўцяп лен ня мі не рал ват ны-
мі плі та мі таў шчы нёй 110 мм фа сад 
вырашылі за крыць 30-мі лі мет ро вым 
сло ем пе нап лас ту.

Ад стой ва ю чы свае пра вы, улас ні кі 
па ча лі пі саць зва ро ты ў роз ныя дзяр-
жаў ныя ўста но вы, у рэ дак цыю. Як 
вы нік — у га зе це з'я ві ла ся зга да ная 

пуб лі ка цыя. Ад каз на яе прый шоў ад 
КУП «Жыл лё вая ка му наль ная гас па-
дар ка Пер ша май ска га ра ё на г. Мін-
ска». У ім ды рэк цыя прад пры ем ства
тлу ма чыць пры ня тыя ў да чы нен ні да 
пра ект на-каш та рыс най да ку мен та-
цыі (да лей — ПКД) зме ны, спа сы ла-
ю чы ся на за гад Мі ніс тэр ства ЖКГ аб 
пра вя дзен ні кап ра мон ту ў 2015 го дзе, 
дзе ска за на, што «цеп ла тэх ніч ныя ха-
рак та рыс ты кі знеш ніх ага ра джаль-
ных кан струк цый па він ны быць да ве-
дзе ны да нар ма тыў ных па тра ба ван-
няў на мо мант пра ек та ван ня жы ло га 
бу дын ка пры яго бу даў ніц тве». Гэ та 
зна чыць, што ста ро му до му па вуліцы 
Ка лі ні на не трэ ба ад па вя даць су час-
ным нар ма ты вам па цяп лу — яму да-
стат ко ва да сяг нуць тых, што дзей ні-
ча лі ў кра і не на мо мант яго бу даў ніц-
тва не каль кі дзе ся ці -
год дзяў та му. СТАР. 3


