
$267 млн 
аса біс тых пе ра во даў з-за 
мя жы атры ма лі бе ла ру сы 
ў дру гім квар та ле 
2017 го да, што на 22,5% 
больш у па раў на нні
з ана ла гіч ным пе ры я дам 
2016 го да, па ве да мі лі 
ў На цы я наль ным бан ку. 
Чыс тая апла та пра цы 
(мі нус вы пла ча ныя 
па да ход ныя па да ткі) скла ла 
$96,6 млн, па вя лі чыў шы ся 
ў па раў на нні з дру гім 
квар та лам 2016 го да на 
19,7%. Гра шо выя пе ра во ды 
ра бот ні каў скла лі 
$143,4 млн, што на 23% 
больш. За мя жу ў дру гім 
квар та ле бе ла ру сы ад пра ві лі 
$27,4 млн аса біс тых 
пе ра во даў, або на 1,5% 
больш.
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На шы дзе ціНа шы дзе ці  

ЦІ ЎСІМ БЫЦЬ 
ВУН ДЭР КІН ДА МІ?

Су час ныя ма лыя ве да юць ал фа віт, 
але не ўме юць гу ляць

Не здзіў ляй це ся, 

але аф ры кан цы 

да двух га доў 

ін тэ ле кту аль на 

лепш раз ві тыя, 

чым іх ра вес ні кі 

ў еў ра пей скіх 

кра і нах. Гэ та 

тлу ма чыц ца тым, 

што на га ра чым 

кан ты нен це 

ма мы, як пра ві ла, 

паў сюд на но сяць 

ма лых пры са бе, 

і не маў ля ты 

па ста ян на 

ўспры ма юць 

на ва кол ле, што да па ма гае ім хут ка раз ві вац ца. 

Пас ля ма лень кія еў ра пей цы аб га ня юць аф ры кан цаў у 

раз віц ці, бо па чы на юць аду коў вац ца. Та кі ці ка вы факт 

па ка за лі да сле да ван ні ву чо ных. Зда ец ца, гэ та па він на 

сты му ля ваць су час ных баць коў па чы наць раз ві ваць 

не маў лят ледзь ве не з пя лю шак, і чым боль шая 
на груз ка — тым лепш. Але не ўсё так прос та. У ран нім 
уз рос це (ад паў го да да трох) з дзець мі трэ ба зай мац ца 
толь кі тым, што яны здоль ны ўспры няць і зра зу мець, 
інакш атры ма ец ца не раз віц цё, а дрэ сі роў ка, 
якая праз га ды ні чым доб рым не ад гук нец ца. СТАР. 4

«Ка ра леў ская» гас па дар ка«Ка ра леў ская» гас па дар ка
Гас па дар аг ра ся дзі бы 
«Бя роз кі», якая 
мес ціц ца ў вёс цы 
з гэт кай жа наз вай 
у Сен нен скім ра ё не, 
Сяр гей ПА ГА РЭЛЬ СКІ 
ў воль ны ад ра бо ты 
час (а ён пра цуе 
еге рам у мяс цо вым 
та ва рыст ве 
па ляў ні чых 
і ры ба ло ваў) 
за хап ля ец ца 
эк за тыч ны мі 
птуш ка мі — фа за на мі. 
Амаль паў та ра 
дзя сят ка пры го жых 
і да гле джа ных 
пту шак га ду юц ца 
ў руп лі ва га гас па да ра. 
Тут і зя лё ны ру мын скі 
фа зан, і звы чай ны 
па ляў ні чы фа зан і —
асаб лі ва — кі тай скі 
ся рэб ра ны фа зан.

— За хап лен не 
фа за на мі пры но сіць 
мне ду шэў ную 
аса ло ду. Ды 
і на вед валь ні кам 
аг ра ся дзі бы так са ма 
па да ба ец ца на зі раць 
за ка ра леў скі мі 
птуш ка мі, — га во рыць 
Сяр гей Па га рэль скі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 
фо та аў та ра.

Прыкметы 
паспяховага 
аграгарадкаа

З таленавітага 
школьніка —
у бізнесмены

Сакрэт 
дэмаграфічнага 

«выбуху» 
ў Лагойску

Ва ўра дзеВа ўра дзе   Эка но мі ка бу дзе 
пра ца ваць у цяп ле

На па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў раз гле дзе лі пы тан ні га-
тоў нас ці да ра бо ты ў асен не-зі мо вы пе ры яд. Па вод ле слоў прэм' ер-
мі ніст ра Анд рэя Ка бя ко ва, сё ле та па гэ тым кі рун ку ў кра і не да сяг ну лі 
кры ху леп шых вы ні каў, чым за ана ла гіч ны пе ры яд ле тась.

«На прык лад, на 14 ве рас ня паш пар ты га тоў нас ці атры ма лі 80,2% спа-
жыў цоў, год та му іх бы ло 71,2%. Га тоў насць цеп ла кры ніц скла дае 76,5%. На 
ана ла гіч ную да ту ле тась па каз чык быў на ўзроў ні 62,5%», — рас тлу ма чыў 
прэм' ер-мі ністр. Ра зам з тым ка то ры год у кра і не не мо гуць за вяр шыць ма-
дэр ні за цыю ка цель няў, якія ма юць па вы ша ны рас ход па лі ва і элект ра энер гіі. 
У па чат ку го да іх на ліч ва ла ся 14. Гэ тую ра бо ту пла ну ец ца за вяр шыць сё ле та, 
акра мя ад ной ка цель ні ў Ма гі лёў скай воб лас ці.

Ся род ін шых праб лем ных пы тан няў, пад ня тых прэм' ер-мі ніст рам на па ся-
джэн ні, быў і пе ра рас ход цеп ла вой энер гіі на яе транс пар ці роў ку ў цеп ла вых 
сет ках па асоб ных ра ё нах у жыл лё ва-ка му наль най гас па дар цы. «Пры нор-
ме 12% у дру гім квар та ле 2017 го да ў Ля ха віц кай ЖКГ Брэсц кай воб лас ці 
стра ты цеп ла энер гіі скла лі 23,1%, у Дры бін скай ЖКГ Ма гі лёў скай воб лас ці — 
21,4%, Ко ха наў скай ЖКГ Ві цеб скай воб лас ці і Свіс лац кай ЖКГ Гро дзен-
 скай воб лас ці — па 20,3%. Ха це ла ся б па чуць ад кам пе тэнт ных служ бо вых 
асоб, ка лі мы раз бя ром ся з гэ тым», — удак лад ніў ён.

Так са ма Анд рэй Ка бя коў за кра нуў тэ мы спраў нас ці пры бо раў улі ку сіс тэ-
мы рэ гу ля ван ня ацяп лен ня і га ра ча га во да за бес пя чэн ня, рас чыст кі пра сек па-
вет ра ных лі ній элект ра пе ра да чы і пры лег ла га да іх ле су ад не бяс печ ных дрэў 
і на са джэн няў, а так са ма за па зы ча нас ці за тар фя ное і драў ня нае па лі ва.

Пад час па ся джэн ня пер шы на мес нік мі ніст ра эка но мі кі Дзміт рый Кру той 
ад зна чыў, што па вы ні ках ана лі зу ін фар ма цыі аб пра ве дзе най ра бо це мож на 
ка заць пра тое, што ме ра пры ем ствы па пад рых тоў цы да асен не-зі мо ва га пе-
ры я ду вы кон ва юц ца ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны. Акра мя та го, ён па ве да міў, што 
ў кра і не на 14 ве рас ня ство ра ны за па сы па лі ва ў на ступ ных аб' ёмах: па ліў ны 
ма зут — 395 тыс. т пры за дан ні 385 тыс. т (тэмп рос ту 102,4% да за дан ня на 
1 каст рыч ні ка), аб' ём за па саў драў ня на га па лі ва на скла дах ар га ні за цый Мін ляс-
га са — 635 тыс. куб. м пры за дан ні 616 тыс. куб. м (103,2% да за дан ня). Ар га ні-
за цы я мі жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі на рых та ва на больш за 1,6 млн куб. м 
драў ня на га па лі ва, або 90% да за дан ня на 1 каст рыч ні ка. Па вод ле яго слоў, у
гэ тым кі рун ку за два тыд ні трэ ба бу дзе на рых та ваць 182 тыс. куб. м. Па ін фар-
ма цыі Мін жыл ка мун га са і Мін ляс га са, праб лем з гэ тым быць не па він на.
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