
Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  

Ку ба — по бач
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў Мі ге ля 

Дыя са-Ка не ля з абран нем на па са ду Стар шы ні Дзяр жаў на га 

Са ве та і Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Ку ба, па ве да мі лі га зе це 

«Звяз да» ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Упэў не ны, што здо ле е це за ха ваць і пры мно жыць да сяг нен ні 
рэ ва лю цыі, стаць на дзей най апо рай для ге ра іч на га ку бін ска га на-
ро да ў аба ро не яго ін та рэ саў, па спя хо ва ад стой ваць на між на род-
най арэ не пра ва кра і ны на са ма стой нае раз віц цё», — га во рыц ца 
ў він ша ван ні. Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што па між Бе ла рус сю і Ку бай 
скла лі ся асаб лі выя, са юз ніц кія ад но сі ны. «Пе ра ка на ны, што стра-
тэ гіч нае двух ба ко вае су пра цоў ніц тва, якое ды на міч на па шы ра ец ца, 
мае ве лі зар ны па тэн цы ял. Су мес ны мі на ма ган ня мі мы да сяг нём 
яшчэ больш вы со кіх вы ні каў у па лі тыч най, ганд лё ва-эка на міч най 
і ін шых сфе рах уза е ма дзе ян ня», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы так са ма ад ра са ваў він ша валь нае 
па слан не Пер ша му сак ра та ру Цэнт раль на га ка мі тэ та Ка му ніс тыч най 
пар тыі Ку бы Ра у лю Каст ра Ру су, у якім па він ша ваў яго і ку бін скі на-
род з па спя хо вым за вяр шэн нем элек та раль на га пра цэ су і абран нем 
но ва га кі раў ні ка дзяр жа вы. «Вы ні кі вы ба раў яр ка пра дэ ман стра ва лі 
без умоў ную пад трым ку гра ма дзя на мі па лі тыч на га кур су, за сна ва на-
га на ідэа лах ку бін скай рэ ва лю цыі», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Ул. інф.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ДЭ ПУ ТАЦ КАЯ ТА ЛА КА
На род ныя абран ні кі пры ня лі ўдзел 

у ак цыі «Ты дзень ле су»

На пя рэ дад ні рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка дэ пу та ты Па ла ты 

прад стаў ні коў на тэ ры то рыі Пле шча ніц ка га ляс ніц тва па ка-

за лі, як пра ца ваць та ла кой. За да ча бы ла за са дзіць дзя лян ку 

ў тры гек та ры 15 ты ся ча мі со сен і бя роз. Ак цыя ўжо ста ла 

тра ды цый най.

— Для ляс ной га лі ны вель мі важ на ле са ад наў лен не і ле са ўзнаў-
лен не. Та кія «тыд ні ле су» — пра па ган да ся род дзяр жаў ных слу жа-
чых, су пра цоў ні каў роз ных уста ноў, рэ лі гій ных, гра мад скіх ар га ні за-
цый і звы чай ных гра ма дзян па ўсёй кра і не. Мэ та ак цыі — па ка заць 
не толь кі тое, што лес — на ша ба гац це, але і што ён мае па трэ бу 
ў аба ро не і ахо ве, — сцвяр джае Тац ця на КА НАН ЧУК, стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пы тан нях эка ло гіі, 

пры ро да ка ры стан ня і чар но быль скай ка та стро фы.

На дум ку дэ пу та таў, па са дзіць лес — толь кі па ча так спра вы. 
Важ ная пра ца, якая ўскла дзе на на ле са во даў, — да гле дзець дрэ-
вы і ін шыя ляс ныя куль ту ры. Та му ад на з за дач ак цыі: да па маг чы 
пра цаў ні кам ляс ной га лі ны і вы ка заць ім сваю па ва гу.

Рэс пуб лі кан ская ак цыя «Ты дзень ле су», ар га ні за та рам якой 
ста ла Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі, пры мер ка ва на да Го да ма-
лой ра дзі мы.

— Мно гае ўжо рэа лі за ва на ў сель скай мяс цо вас ці — і пра гра ма 
аг ра га рад коў, і ад ра джэн ня вёс кі, — ад зна чыў Ба ляс лаў ПІРШ ТУК, 

на мес нік стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў. — Прый шла вя лі кая 
ме ха ні за цыя, прый шлі буй на та вар ныя вы твор цы — і на сель ніц тва 
за ста ло ся без руч ной пра цы. Гэ та, з ад на го бо ку, плюс, аб ляг чэн не, 
а з дру го га — мі нус, бо вель мі ма ла за ста ло ся пра цоў ных мес цаў. 
Та му нам усім ра зам трэ ба ства рыць умо вы, пры якіх на шы ма ла-
дыя лю дзі бу дуць за ста вац ца ў вёс цы. 

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ВОСЬ ГЭ ТАЯ ВУ ЛІ ЦА, 
ВОСЬ ГЭ ТЫ ДОМ

Ся дзіб ныя ўчаст кі зай ма юць 
амаль пя тую част ку ста лі цы. На 
тэ ры то рыі ка ля 1560 га раз мя-
шча юц ца больш за 16 ты сяч пры-
ват ных да моў. У іх пра жы ва юць 
108 ты сяч ча ла век. Са мы ба га ты 
на пры ват ны сек тар Цэнт раль ны 
ра ён — на 300 га раз мя шча юц ца 
2700 да моў. На дру гім мес цы — 
са мы пра ца ві ты, За вод скі, дзе 
на 280 га пры хо дзіц ца больш за 
3400 ся дзіб. За бу до ва там больш 
шчыль ная, а пло шчы ўчаст каў 
знач на мен шыя, та му і вы хо дзіць 
та кая роз ні ца.

Част ка сён няш няй ся дзіб най 
за бу до вы — гэ та на шчад кі бы лых 
вё сак Су ха ра ва, Кун цаў шчы ны, 
Ма сю коў шчы ны, Ло шы цы, якія 
раз мя шча лі ся ва кол Мін ска. Ра-
бот ні ка мі буй ных прад пры ем стваў 
у са вец кія ча сы бы лі па бу да ва ны 
па сё лак Аў та за во да, 
Гру шаў ка.
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МІН ФІН ЗША: САНК ЦЫІ СУ ПРАЦЬ РА СІІ 
ДА СЯГ НУ ЛІ ПА ТРЭБ НА ГА ВА ШЫНГ ТО НУ ВЫ НІ КУ

Ад мі ніст ра цыя прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па мяр куе, што 
апош нія ан ты ра сій скія санк цыі да сяг ну лі жа да на га Ва шынг то нам 
эфек ту, аме ры кан ская стра тэ гія ў гэ тай сфе ры бу дзе па ста ян на 
ка рэк та вац ца, у тым лі ку ў за леж нас ці ад кан фі дэн цы яль ных 
фак та раў. Пра гэ та за явіў учо ра мі ністр фі нан саў ЗША Сты вен 
Мну чын у эфі ры тэ ле ка на ла Fox News. «Санк цыі, якія мы ўвя лі 
ў да чы нен ні да алі гар хаў і ра сій скіх па лі ты каў, ме лі не аб ход ны 
эфект», — да даў мі ністр. «Як ка заў прэ зі дэнт, мы га то выя быць 
вель мі жорст кі мі ў да чы нен ні да Ра сіі, мы ўжо гэ та ра бі лі», — ска-
заў Мну чын. Кі раў нік мін фі на ЗША па га дзіў ся з ацэн кай ад нос на 
та го, што «да дзе ныя санк цыі ў да чы нен ні да Ра сіі бы лі больш 
дзейс ны мі, чым якія-не будзь да іх».

TІME АПУБ ЛІ КА ВАЎ ТОП-100 СА МЫХ УПЛЫ ВО ВЫХ 
ЛЮ ДЗЕЙ СВЕ ТУ

Аме ры кан скае вы дан не Tіme скла ла све жы рэй тынг топ-100 
са мых уплы во вых лю дзей све ту. Спіс апуб лі ка ва ны на сай це ча-
со пі са. Рэй тынг Tіme не пры свой вае пэў ныя мес цы, але па дзя ляе 
сот ню са мых уплы во вых лю дзей пла не ты на ка тэ го рыі: «на ва-
та ры», «лі да ры», «мас та кі», «іко ны» і інш. У ка тэ го рыі «лі да ры» 
прад стаў ле ны До нальд Трамп, Эма ну эль Мак рон, Сі Цзінь пін, 
Кім Чэн Ын. Так са ма ў гэ тую ка тэ го рыю тра пі лі прэм' ер-мі ністр 

Ка на ды Джас цін Тру до, прынц 
Вя лі ка бры та ніі Га ры са сва ёй 
ня вес тай Ме ган Маркл і інш. 
Ся род са мых уплы во вых дзея-
чаў мас тац тваў на зва ныя акт-
ры сы Ні коль Кід ман, Галь Га дот, 
ак цёр Х'ю Джэк ман, рэ жы сё ры 
Гіль ер ма дэль То ра і Грэ та Гер-

віг, тэ ле вя ду чы Джы мі Кі мел і ін шыя. Так са ма тра пі лі ў спіс тэ-
ле вя ду чая Оп ра Уін фры і вы на ход нік Ілан Маск. Акра мя та го, у 
рэй тын гу фі гу руе пад ле так: 14-га до вая акт ры са Мі лі Бо бі Браўн, 
якая вы ка на ла ро лю дзяў чын кі Іле вен у се ры я ле «Вель мі дзіў ныя 
спра вы». Ся род «на ва та раў» — ка ме дый ная акт ры са Ты фа ні Хе-
дыш, рэп-спя вач ка Cardі B, алім пій ская чэм пі ён ка Хлоі Кім. У спіс 
увай шлі так са ма швей цар скі тэ ні сіст Ро джэр Фе дэ рэр, ін дый скі 
гу лец у кры кет Ві рат Ках лі, аме ры кан скія фі гу рыст Адам Ры пон і 
бас кет ба ліст Ке він Дзю рант, гу лец «Х'ю ста на» Джэй Джэй Уот.

КА РОЛЬ СВА ЗІ ЛЕН ДА ПЕ РА НА ЗВАЎ СВАЮ КРА І НУ
Паўд нё ва а фры кан скае ка ра-

леў ства Сва зі ленд змя ні ла наз ву. 
Ра шэн не аб афі цый ным пе рай-
ме на ван ні кра і ны пры няў ка роль 
Мсва ці ІІІ з-за па да бен ства анг лій-
скіх на зваў Сва зі лен да (Swazіland) 
і Швей ца рыі (Swіtzerland). Ад зна-

ча ец ца, што ця пер дзяр жа ва вяр ну ла ся да сва ёй гіс та рыч най 
наз вы — Ка ра леў ства Эс ва ці ні (Kіngdom of eSwatіnі), што ў пе ра-
кла дзе з мяс цо вай мо вы сва ці азна чае «Зям ля сва зі». За ява аб 
пе рай ме на ван ні пра гу ча ла пад час свя точ най цы ры мо ніі з на го ды 
50-год дзя Мсва ці ІІІ, а так са ма 50-год дзя не за леж нас ці дзяр жа-
вы. «Мно гія аф ры кан скія кра і ны пас ля атры ман ня не за леж нас ці 
вяр ну лі ся да сва іх ста ра жыт ных, род ных най мен няў», — ска заў 
ка роль Мсва ці ІІІ. Ён так са ма ўка заў, што з-за ста рой наз вы 
дзяр жа вы час та ад бы ва лі ся не па ра зу мен ні: «Кож ны раз, ка лі мы 
вы яз джа ем за мя жу, лю дзі ду ма юць, што мы са Швей ца рыі». Гіс-
та рыч ную наз ву ка ра леў ства Мсва ці ІІІ ра ней ужо вы ка рыс тоў ваў 
пад час сва іх вы ступ лен няў. Наз ву «Эс ва ці ні» ка роль агуч ваў, у 
пры ват нас ці, пад час пра мо вы на Ге не раль най асамб леі ААН у 
2017 го дзе, пад час са мі ту Аф ры кан ска га са ю за, а так са ма на 
ін шых між на род ных кан фе рэн цы ях.
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Мі ка лай ШАРС НЁЎ, 

стар шы ня 

Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма:

«Ад ной з клю ча вых 
праб лем 
пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў 
рэ гі ё на сён ня стаў 
дэ фі цыт кад раў. 
Пра мыс ло васць 
на бі рае аба ро ты, 
ёсць пры рост 
вы твор час ці, 
і для да лей ша га 
раз віц ця па трэб ны 
кад ры. За раз 
па вы ша ны по пыт 
на пра фе сі я на лаў. 
Клю ча выя за да чы 
для вы твор час ці — 
ап ты мі за цыя 
вы дат каў, зні жэн не 
са бе кош ту. 
У іх вы ра шэн ні 
ро ля кад раў вель мі 
вы со кая. 
Толь кі 
вы со ка пра фе сій ныя 
спе цы я ліс ты 
здоль ныя ства рыць 
эфек тыў ную 
вы твор часць. 
Іх трэ ба 
мэ та на кі ра ва на 
рых та ваць 
су мес ны мі 
на ма ган ня мі 
прад пры ем стваў 
і ўста ноў аду ка цыі».

ЦЫТАТА 
ДНЯ

У ад ным з паў днё вых ра ё наў 
Го мель скай воб лас ці — 
Хой ніц кім — пры сту пі лі да сяў бы 
ку ку ру зы. У КСУП імя І. Ме ле жа 
пад гэ тую куль ту ру ў бя гу чым 
го дзе ад ве дзе на 1,92 тыс. га, 
150 з якіх — на на сен не. 
У гэтыя спрыяльныя вясновыя 
дні на сяўбе шчыруе 
і ме ха ні за тар Ра ман РА МА ЗАЎ.
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Ме га по лісМе га по ліс  

МОЙ ДОМ — МАЯ КРЭ ПАСЦЬ
Якая бу ду чы ня ў ся дзіб ных участ каў ста лі цы?

Ка ля да моў уз вы ша юц ца пла да ві тыя яб лы ні, па аба пал тра-

ту а раў цяг нуц ца ка ля ро выя стуж кі кве так, за га радзь аб ві вае 

ві на град ная ла за, а дзесь ці чу ваць ба дзё ры го лас пеў ня. 

Цяж ка ўя віць, што та кі пей заж ха рак тэр ны для ме га по лі-

са. Але гэ та — рэ ча іс насць су час на га Мін ска, дзе шмат па-

вяр хо выя да мы су сед ні ча юць з ся дзіб ны мі ўчаст ка мі. Лёс 

гэ тых аазі саў ся род жа ле за бе тон ных джунг ляў не ад ной чы 

ста на віў ся пры чы най раз ла ду го ра да бу даў ні коў і до ма ўлас-

ні каў. Як сён ня жы ве пры ват ны сек тар Мін ска, раз бі ра ла ся 

ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

Ся дзіб ныя за бу до вы ў мік ра ра ё не Пят роў шчы на.

У стрэ се 
мы не ба чым аль тэр на тыў

— Ча му мы так ба ім ся стра ціць ра бо ту?

— Гэ ты страх — ад га ло сак ку ды больш ста-
ра жыт на га стра ху смер ці. Бо стра ціць ра бо ту ў 
на шым уяў лен ні — гэ та за стац ца без срод каў да 
іс на ван ня. Па мя таю, ад на клі ент ка, ка лі зваль-
ня ла ся, а но вай пра па но вы яшчэ не па сту пі ла, 
вель мі пе ра жы ва ла. А яна не мін чан ка, ёй трэ ба 
бы ло зды маць жыл лё. Жан чы ну пад тры ма ла та кая 
прос тая сі ту а цыя: яна спус ці ла ся ў кра му на пер-
шым па вер се свай го до ма і ўба чы ла аб' яву аб тым, 
што па тра бу ец ца пры бі раль шчы ца. І та го за роб ку 
ха пі ла б, каб пла ціць за здым ную ква тэ ру.

Ка лі мы зна хо дзім ся ў стрэ са вай сі ту а цыі, то 
ба чым яе ў вуз кім дыя па зо не і не раз гля да ем 

аль тэр на тыў. Ча ла век, на прык лад, вы зна чыў, што 
яму па ды хо дзіць толь кі та кая ва кан сія, і ка лі яму 
яе не пра па ну юць, то ўсё — вый сця ня ма. Але ж 
ра бо ты ха пае.

Страх грун ту ец ца на тым, што мы не хо чам 
стра ціць пэў ны ўзро вень кам фор ту. Хоць, як па-
каз вае прак ты ка, вель мі хут ка пры ста соў ва ем ся 
да мен ша га да хо ду. Так, да вя дзец ца ад мно га га 
ад мо віц ца, але гэ та маг чы ма.

— Якія па мыл кі мы да пус ка ем пры по шу ку 

пра цы?

— Мно гія не вель мі ра зу ме юць, якая ра бо-
та ім па ды хо дзіць. Мы свой пра фе сій ны шлях 
вы бі ра ем у ма ла свя до мым уз рос це. Час та гэ та 
ра шэн не пра дык та ва ны чым па жа да е це, толь кі 
не ін та рэ са мі са мо га ча ла ве ка, або ўяў лен ні аб 
бу ду чай пра фе сіі вель мі да лё кія ад 
рэ аль нас ці.

Уз ро вень кам фор туУз ро вень кам фор ту  

ЯК НЕ «ЗГА РЭЦЬ» 
НА РА БО ЦЕ

Доб рая спра ваДоб рая спра ва  

Пра цу ем, за раб ля ем, 
пе ра ліч ва ем

У ад па вед нас ці з па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь ад 10 кра са ві ка 2018 г. № 276 «Аб пра вя дзен ні 
рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка ў 2018 го дзе» гра шо выя срод кі, 
за роб ле ныя ў дзень пра вя дзен ня рэс пуб лі кан ска га су бот ні-
ка, у тым лі ку на пра цоў ных мес цах, у аб' ёмах, вы зна ча ных 
доб ра ах вот на ра бот ні ка мі, уклю ча ю чы ра бот ні каў, дзей насць 
якіх не звя за на з вы твор час цю пра дук цыі (ра бот), ака зан нем 
плат ных па слуг, пе ра ліч ва юц ца праз ра ён ныя і га рад скія вы-
ка наў чыя ка мі тэ ты ў абл вы кан ка мы і Мін скі гар вы кан кам.

Для за лі чэн ня гра шо вых срод каў, за роб ле ных на рэс-
пуб лі кан скім су бот ні ку 2018 го да, па ве дам ля ем рэ кві зі ты 
асоб на га бан каў ска га ра хун ку Мі ніс тэр ства фі нан саў Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь:

Бе не фі цы яр — Мі ніс тэр ства фі нан саў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь;

УНП бе не фі цы я ра — 100691903;
Ну мар ра хун ку — BY31NBRB36409000001050000000 

у бела рус кіх руб лях;
Банк — На цы я наль ны банк Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

г. Мінск;
БІК бан ка — NBRBBY2X.

І ЧА МУ ГРО ШЫ 
НЕ ЗАЎ СЁ ДЫ 
МА ТЫ ВУ ЮЦЬ

40 га дзін на ты дзень 

мы пра во дзім на 

ра бо це. А з улі кам ча су, 

па тра ча на га на пра езд 

і раз мо вы пра тое, 

як прай шоў пра цоў ны 

дзень, і та го больш. 

Ці па він на ра бо та 

пры но сіць за да валь нен не, 

як пра віль на вы браць 

пра фе сію, ча му ад бы ва ец ца 

эма цы я наль нае 

вы га ран не і ці іс ну юць 

ідэа льныя кі раў ні кі, 

гу та рым з псі хо ла гам 

і кан суль тан там 

па пер са на ле 

Ар се ні ем ВА ЛАДЗЬ КО.

КОРАТКА

На цы я наль ны гіс та рыч-
ны му зей Бе ла ру сі аб вяс-
ціў збор дзі ця чых кні жак на 
бе ла рус кай мо ве для ды яс-
па ры. Усе ах вот ныя мо гуць 
пры нес ці кні гі на бе ла рус кай 
мо ве ў му зей да 29 кра са ві-
ка. Яны бу дуць пе ра да дзе-
ныя для дзе так-бе ла ру саў 
Поль шчы, Літ вы і Лат віі.

Ран нія яра выя ў Бе ла-

ру сі па се я ны больш чым 

на 40 % пло шчаў. Сё ле та 

пад іх пла ну ец ца за няць 

1,019 млн га.

Да тэр мі но вая вы пла та 
пен сій (да па мог) за 9 мая 
з 5 мая пач нец ца ў ад дзя-
лен нях паш то вай су вя зі 
Мін ска; з 7 мая — у АПС 
Ма гі лё ва, у га рад скіх АПС 
Брэсц кай воб лас ці; 8 мая — 
ва ўсіх АПС Ві цеб скай, Го-
мель скай, Гро дзен скай, 
Мін скай, Ма гі лёў скай аб-
лас цей, у сель скіх АПС 
Брэсц кай воб лас ці.

Га ра чае во да за бес пя-

чэн не ў Мін ску пач нуць 

ад клю чаць з 2 мая.
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Хто на полі Хто на полі 
гаспадар?гаспадар?


