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РПЦ уво дзіць «санк цыі» су праць 
Кан станціно паль ска га па тры яр ха ту

Рус кая пра ва слаў ная 

царк ва ўво дзіць «санк-

цыі» су праць Кан стан-

ці но паль ска га па тры яр-

ха ту. Свя ты сі нод РПЦ 

вы ра шыў спы ніць удзел у 

струк ту рах пад кі ру ю чай 

ро ляй Кан стан ці но паль-

ска га па тры яр ха ту і пе ра стаць па мі наць Су свет на га па тры-

яр ха Вар фа ла мея пад час на ба жэн стваў. За ява зме шча на 
на афі цый ным сай це Мас коў ска га па тры яр ха ту.

Ра шэн не кі раў ніц тва РПЦ звя за на з пры зна чэн нем 
Су свет ным па тры яр хам Вар фа ла ме ем двух эк зар хаў у 
Кі еў. Ча ка ец ца, што яны рэа лі зу юць план аб ства рэн ні 
Украінскай аў та ке фаль най пра ва слаў най царк вы, якая бу-
дзе пад юрыс дык цы яй Кан стан ці но паль ска га па тры яр ха ту. 
У Маск ве та кія кро кі на зы ва юць «гру бей шым па ру шэн нем 
цар коў на га пра ва», «ува рван нем ад ной па мес най царк вы 
на тэ ры то рыю ін шай». Кі раў ніц тва РПЦ не па га джа ец ца, 
што «Кі еў ская міт ра по лія... ні ко лі і не пе ра да ва ла ся ў юрыс-
дык цыю Мас коў ска га па тры яр ха ту».

У РПЦ па раў ноў ва юць сваё ра шэн не з раз ры вам дып ла-
ма тыч ных ад но сін па між кра і на мі. На сён няш ні дзень кан-
так ты Рус кай пра ва слаў най царк вы з Кан стан ці но паль скім 
па тры яр ха там за хоў ва юц ца, але іх мо гуць спы ніць пас ля 

аб вя шчэн ня ў Кі е ве аў та ке фа ліі.

Фран цыя рых ту ец ца ад зна чыць 100-год дзе 
за кан чэн ня Пер шай су свет най вай ны

Па рыж рых ту ец ца да ліс та-

па даў скіх ура чыс тас цяў у го-

нар 100-й га да ві ны за кан чэн-

ня Пер шай су свет най вай ны 

(1914—1918). Як па ве да мі лі ў 

фран цуз скай Мі сіі ста год дзя, 

га лоў ны мі па дзея мі ў дзень 

га да ві ны, 11 ліс та па да, ста-

нуць ме ма ры яль ная цы ры мо-

нія ка ля Тры ум фаль най ар кі, 

а так са ма Фо рум мі ру.

«На між на род ную цы ры мо нію за про ша ны больш за 

120 вы со кіх за меж ных гас цей, якія прад стаў ля юць кра і-

ны — удзель ні цы Пер шай су свет най вай ны, еў ра пей скія 

ін сты ту ты, ААН і мно гія ін шыя між на род ныя ар га ні за цыі, — 

ад зна чы лі ў Мі сіі ста год дзя. — Цы ры мо нія ўклю чыць ад-

дан не па ша ны за гі ну лым, ус кла дан не кве так і за паль ван не 

агню на ма гі ле Не вя до ма га сал да та».

Пер шая су свет ная вай на пра цяг ва ла ся 1568 дзён. Яна 

за бра ла жыц ці 18,6 міль ё на ча ла век.

На пя рэ дад ні 100-год дзя яе за кан чэн ня Эма ну эль Мак-

рон і фе дэ раль ны канц лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель пры-

муць удзел у фран ка-гер ман скай ме ма ры яль най цы ры-

мо ніі, якая прой дзе 10 ліс та па да ў Кам п'ен скім ле се за 

80 кіламетраў на поў нач ад Па ры жа. Ме на ві та там на 

Па ля не пе ра мір'я ра ні цай 11 ліс та па да 1918 го да і бы ло 

за клю ча на па гад нен не, якое па кла ла ка нец больш чым 

ча ты рох га до вым ва ен ным дзе ян ням.

Гіс та рыч ны ва гон мар ша ла Фер ды нан да Фо ша, дзе быў 

пад пі са ны гэ ты акт, спа лі лі ў га ды Дру гой су свет най вай ны 

па за га дзе Гіт ле ра. Ця пер у Кам п'ен скім ле се ўста ноў ле ны 

ідэн тыч ны ва гон гэ тай жа се рыі. Фран цуз скія рэ стаў ра та ры 

ад на ві лі яго ін тэр' еры.

У Поль шчы п'я ны муж чы на 
ачуў ся ў ха ла дзіль ні ку мор га

Па ін фар ма цыі вы дан ня PatrztuNews, у го ра дзе Се мя-

но ві цэ-Слён ску вы пад ко вы пра хо жы за ўва жыў ча ла ве ка, 

які ля жаў без пры том нас ці на ву лі цы. Хут кая да па мо га 

кан ста та ва ла смерць ча ла ве ка з пры чы ны за над та вя лі кай 

коль кас ці вы пі та га спірт но га.

Муж чы ну да ста ві лі ў морг. Це ла ча ка ла экс пер ты зы 

ўра ча. Праз не ка то ры час з ха ла дзіль ні ка ста лі чут ныя 

шу мы і стог ны. Ахоў нік вы ра шыў пра ве рыць, што ад бы-

ло ся. Ака за ла ся, што ча ла век, які лі чыў ся па мер лым, 

апры том неў. Ахоў нік быў у шо ку ад уба ча на га — муж чы на 

дры жаў ад хо ла ду і пра сіў коў дру. Са грэў шы ся, ён узяў 

свае рэ чы, апра нуў ся і пай шоў, ня гле дзя чы на пя рэ чан-

ні ўра чоў. Але па да ро зе да до му пе ра ду маў і вы ра шыў 

па ехаць на ве ча ры ну, якую ён па кі нуў да та го, як яго 

да ста ві лі ў морг.

Па лі цыя пра во дзіць рас сле да ван не зда рэн ня. А ўра ча, 

які па ве да міў аб спы нен ні сэр ца, вы клі ка лі на до пыт.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пра гэ та па ве да мі ла жур на ліс-

там мі ністр пра цы і са цы яль най 

аба ро ны Іры на КАС ЦЕ ВІЧ пе рад 

рэс пуб лі кан скай на ра дай «Ро ля 

тэ ры та ры яль ных цэнт раў са цы-

яль на га аб слу гоў ван ня на сель-

ніц тва (ТЦСАН) у вы ра шэн ні са-

цы яль ных праб лем».

Іры на Кас це віч ад зна чы ла, што ста-

рэн не на сель ніц тва — гэ та сур' ёз ны 

вы клік, які ста іць пе рад усі мі кра і на-

мі, у тым лі ку і пе рад Бе ла рус сю. До-

ля асоб ва ўзрос це 65 га доў і ста рэй, 

у нас пе ра вы шае 14 %, а да 2030 го да, 

па пра гно зах, па вя лі чыц ца да 20 %.

— Та му мы ра зу ме ем, што коль касць 

гра ма дзян, якія бу дуць мець па трэ бу ў 

са цы яль ных па слу гах, бу дзе па вя ліч вац-

ца, але, акра мя гэ та га, на ша за да ча — 

па ляп шаць і якасць гэ тых па слуг, — 

ска за ла мі ністр. — Як мы пла ну ем гэ та 

ра біць? Ужо рас пра ца ва ны стан дарт 

якас ці сац пас луг. У 2018—2019 га дах 

пла ну ем раз гар нуць ма ні то рынг якас ці 

гэ тых па слуг. Так са ма пра вя дзём ран-

жы ра ван не тэ ры та ры яль ных цэнт раў 

па зга да ным кры тэ рыі. Хтось ці бу дзе 

на пер шым мес цы, хтось ці апы нец ца на 

апош нім. І на ват ка лі цэнтр са цабс лу-

гоў ван ня апы нец ца на 146-м мес цы — 

план ка якас ці са цы яль ных па слуг усё 

роў на па він на быць вы со кай.

Акра мя та го, Іры на Кас це віч ад зна-

чы ла: «Мы па він ны ў най блі жэй шыя га-

ды ады сці ад за яў на га прын цы пу, ка лі 

ча ла век сам про сіць нас аб да па мо зе, і 

пе рай сці на вы яў ляль ны прын цып. Нам 

трэ ба ўба чыць кож на га ча ла ве ка, да-

кладна ве даць, коль кі ў кан крэт ным 

рэ гі ё не адзі но кіх па жы лых лю дзей ці 

тых, якія адзі но ка пра жы ва юць, коль кі 

ін ва лі даў і якой гру пы, каб пра па ноў-

ваць лю дзям на шы са цы яль ныя па слу-

гі і ні ко га не вы пус ціць з-пад ува гі».

Так са ма най блі жэй шым ча сам Мі ніс-

тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 

ста віць пе рад са бой за да чу рас пра ца-

ваць Стра тэ гію ак тыў на га даў га лец-

ця — да ку мент, які вы зна чыць пры яры-

тэт ныя на прам кі ак тыў на га зда ро ва га 

даў га лец ця бе ла ру саў. «Каб лю дзі, якія 

вый шлі на пен сію, жы лі, а не да жы ва-

лі...», — ска за ла Іры на Кас це віч.

У рэа лі за цыі гэ тай стра тэ гіі цяж ка 

пе ра аца ніць ро лю тэ ры та ры яль ных 

цэнт раў са цабс лу гоў ван ня, якія аказ-

ва юць усе не аб ход ныя па слу гі па жы-

лым лю дзям. А так са ма лю дзям, якія 

тра пі лі ў цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю, 

ін ва лі дам, шмат дзет ным і сем' ям, якія 

ма юць не паў на лет ніх дзя цей...

Раз віц цё ТЦСАН у на шай кра і не 

па ча ло ся з 2004 го да, і за гэ тыя 14 га-

доў ужо на за па ша ны вя лі кі во пыт ра-

бо ты. «Ёсць ба за са цы яль ных па слуг, 

якія ТЦСАН аба вя за ны пра да стаў ляць 

гра ма дзя нам. Але, ра зу ме ю чы асаб лі-

васць гэ тай га лі ны, а так са ма твор чы 

і крэ а тыў ны па ды ход мно гіх рэ гі ё наў, 

якія пай шлі да лей, мы ма ем іна ва цый-

ныя па ды хо ды ў пра цы з гра ма дзя на-

мі, — за яві ла кі раў нік мі ніс тэр ства. — 

Мэ та сён няш няй на ра ды — аб мер ка-

ваць, ча го мы да сяг ну лі за гэ тыя га ды, 

які атры ма лі вы нік, вы зна чыць асноў-

ныя на прам кі да лей шай пра цы».

Свят ла на БУСЬ КО.

Каб жыць паў на вар тас на, 
а не да жы ваць

Мінп ра цы рас пра цуе Стра тэ гію ак тыў на га даў га лец ця

За раз у Бе ла ру сі функ цы я ну-

юць 146 цэнт раў тэ ры та ры яль на-

га аб слу гоў ван ня на сель ніцтва.

Па вод ле між на род ных кры-

тэ ры яў, на сель ніц тва кра і ны лі-

чыц ца ста рым, ка лі до ля асоб ва 

ўзрос це 65 га доў і ста рэй скла-

дае 7 % і больш.

Гро шыГро шы  

СТАЎ КА РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ 
ПА КУЛЬ НЕ МЯ НЯ ЕЦ ЦА

Стаў ка рэ фі нан са ван ня і пра цэнт ныя стаў кі па апе ра-

цы ях рэ гу ля ван ня лік від нас ці На цы я наль на га бан ка 

за хоў ва юц ца на бя гу чым уз роў ні. Гэ та ра шэн не пры-

ня та праў лен нем На цы я наль на га бан ка па вы ні ках 

па ся джэн ня па гра шо ва-крэ дыт най па лі ты цы 19 ве-

рас ня, па ве да мі лі Бел ТА ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і 

гра мад скіх су вя зяў Нац бан ка.

«Га да вая ін фля цыя ад па вя дае пра гноз най ды на мі цы. 

У да лей шым рост цэн бу дзе склад вац ца  блі зу ўста ноў ле най 

на 2019—2020 га ды мэ ты ў 5 %. Пе ра шкод для гэ та га з бо ку 

ўнут ра най эка но мі кі не на зі ра ец ца. Пэў ныя пра ін фля цый-

ныя ры зы кі фар мі ру юц ца з бо ку знеш не эка на міч ных умоў, 

якія па гар ша юц ца, і ўзрос шай ня вы зна ча нас ці іх да лей ша га 

раз віц ця», — ад зна чы лі ў Нац бан ку.

У жніў ні пры рост спа жы вец кіх цэн у га да вым вы мя рэн ні 

склаў 5 %. Па вы ні ках 2018 го да, ін фля цыя ча ка ец ца ка ля 

5,5 % пры мэ та вым па каз чы ку не больш за 6 %.

Унут ра ны по пыт аказ вае ўме ра нае ўздзе ян не на ды на-

мі ку цэн. З бо ку знеш ня га сек та ра пра гля да ец ца не ка то рае 

ўзмац нен не ін фля цый на га ціс ку, звя за на га ў пер шую чар гу 

з ча ка ным па ска рэн нем ін фля цый ных пра цэ саў у Ра сіі.

Для стрым лі ван ня ін фля цый на га ціс ку з бо ку знеш ня га сек-

та ра і да сяг нен ня мэ та ва га па каз чы ка па ін фля цыі спат рэ біц ца 

за ха ван не дэз ін фля цый на га ха рак та ру ма не тар ных умоў.

«За ха ван не стаў кі рэ фі нан са ван ня на бя гу чым уз роў ні 

на кі ра ва на на пад тры ман не ма не тар ных умоў, якія за бяс-

печ ва юць зна хо джан не ін фля цыі  блі зу мэ та ва га ўзроў ню 

5 % у 2019—2020 га дах», — пра ін фар ма ва лі ў Нац бан ку.

На ступ нае па ся джэн не праў лен ня На цы я наль на га бан ка па 

гра шо ва-крэ дыт най па лі ты цы за пла на ва на на 19 снеж ня



Учо ра ка ля ста ліч на га 

ад дзя лен ня паш то вай 

су вя зі № 62 ад бы ла ся 

прэ зен та цыя 

аў та ма ты за ва най 

паш то вай пры ла ды 

са ма аб слу гоў ван ня 

з убу да ва ным 

тэр мі на лам апла ты 

па слуг — паш та ма та.

— Паш та ма ты пры зна-

ча ны для пе ра на кі ра ван ня 

між на род ных рэ гіст ру е мых 

паш то вых ад праў лен няў і 

за клі ка ны забяспечыць клі-

ен там да дат ко вы сэр віс, ад-

на ча со ва зні жа ю чы на груз-

ку на ад дзя лен ні паш то вай 

су вя зі, а так са ма спры я ю-

чы па мян шэн ню чэр гаў, — 

за зна чыў на чаль нік упраў-

лен ня тэх ніч на га і сет ка-

ва га ўза е ма дзе ян ня Бел-

пош ты Аляк сей ЦВІР КО.

Для пе ра на кі ра ван ня яго 

па сыл кі ў лю бы з паш та ма-

таў клі ен ту не аб ход на за рэ-

гіст ра вац ца ў аса біс тым ка-

бі не це на сай це РУП «Бел-

пош та» і адзін раз прай сці 

ідэн ты фі ка цыю ў най блі-

жэй шым да паш та ма та ад-

дзя лен ні паш то вай су вя зі, 

прад' явіў шы паш парт або 

па свед чан не кі роў цы.

Паш та ма ты ка рэкт на 

пра цу юць пры тэм пе ра ту-

ры ад -30 да +40 гра ду саў 

па Цэль сіі. Кож ная пры-

ла да аб ста ля ва на тры ма 

ка ме ра мі ві дэа на зі ран ня 

і змя шчае шэсць шаф па 

дзевяць ячэ ек у кож най. 

Мак сі маль ная на груз ка на 

па лі цу ячэй кі скла дае ка-

ля 30 кілаграмаў. Кож ная 

ячэй ка за бяс пе ча на ан ты-

ван даль ным зам ком.

На сён няш ні дзень 

РУП «Бел пош та» вы ка рыс-

тоў вае 20 паш та ма таў: 11 у 

ста лі цы, па ад ным у кож ным 

аб лас ным цэнт ры, а так са ма 

ў Ор шы, Лі дзе, Ба ры са ве і 

Баб руй ску.

У перс пек ты ве па шы рэн-

не сет кі паш та ма таў звя за на 

з раз віц цём ін тэр нэт-ганд-

лю, дзе да стаў ка з'яў ля ец ца 

важ ным звя ном транс парт-

на-ла гіс тыч ных пра цэ саў. 

Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца 

так зва най апош няй мі лі — 

да стаў кі та ва ру кан чат ко ва-

му па куп ні ку. Паш та ма ты ў 

знач най ме ры спра шча юць 

гэ ты этап як для па куп ні коў, 

так і для пра даў цоў.

Тац ця на ТКА ЧО ВА.

Фо та аў та ра



У МІН СКУ ЗА ПРА ЦА ВАЎ НО ВЫ ПАШ ТА МАТ

ХІТ РА-МУД РА І НЯ ДО РА ГА, 
ПРАЎ ДА, НА ДА ВЕ РЫ...

Хат нюю ку лі на рыю і вы печ ку на кір ма шах 
па зна чаць спе цы яль ны мі шыль да мі

У ста лі цы пры ня лі ра шэн не, што фі зіч ныя асо бы 

змо гуць пра да ваць хле ба бу лач ныя і кан ды тар скія 

вы ра бы, га то вую ку лі нар ную пра дук цыю на га рад скіх 

пля цоў ках, па ве да мі ла на мес нік на чаль ні ка га лоў-

на га ўпраў лен ня ганд лю і па слуг Мін гар вы кан ка ма 

Воль га ГАЎ РЫЛЬ ЧЫК.

А мес цы для ганд лю гэ тай пра дук цы яй на сель ска гас-

па дар чых кір ма шах у Мін ску вы лу чаць у асоб ную зо ну. 

Тут раз мес цяць ін фар ма цыю, што пра дук ты хар ча ван ня 

вы раб ле ны ў хат ніх умо вах, не ма юць да ку мен таў, якія па-

цвяр джа юць іх якасць і бяс пе ку. Гэ та ад на з пер шых мер 

па рэа лі за цыі нар ма тыў ных пра ва вых ак таў, на кі ра ва ных 

на ства рэн не ўмоў са ма за ня тас ці гра ма дзян.

Се зон сель ска гас па дар чых кір ма шоў у Мін ску ад кры ец-

ца 22 ве рас ня на пля цоў цы ка ля Па ла ца спор ту з удзе лам 

вы твор цаў Гро дзен скай воб лас ці. На ступ ныя — 29 і 30 ве-

рас ня — збя руць вы твор цаў Ма гі лёў скай, 6—7 каст рыч ні-

ка — Мін скай, 13—14 каст рыч ні ка — Брэсц кай, 20—21 каст-

рыч ні ка — Го мель скай, 27—28 каст рыч ні ка — Ві цеб скай 

аб лас цей. За вер шыц ца се зон сель ска гас па дар чых за ку пак 

3—4 ліс та па да кір ма шом з удзе лам усіх рэ гі ё наў кра і ны.

Так са ма кір ма шы вы хад но га дня прой дуць ва ўсіх ра ё-

нах го ра да. Па куп кі ўдзель ні кам Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

ін ва лі дам І гру пы, гра ма дзя нам, ста рэй шым за 80 га доў, 

да ста вяць да до му бяс плат на. 

Сяр гей КУР КАЧ.
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