
АД КАЗ НАСЦЬ ЗА СМЕЦ ЦЕ
З 2012 го да ў на шай кра і не дзей ні чае прын цып па-

шы ра най ад каз нас ці вы твор цаў. Згод на з ім, вы твор цы 

ці ім пар цё ры ня суць ад каз насць за абы хо джан не са 

сваі  мі та ва ра мі і ўпа коў кай, ка лі тыя стра цяць спа жы-

вец кія якас ці і пя рой дуць у ка тэ го рыю ад хо даў.

— У су свет най прак ты цы ёсць не каль кі спо са баў вы-

ка нан ня гэ та га аба вяз ку, ана ла гіч ныя пра ду гле джа ны 

і ў Бе ла ру сі: вы твор цы і па стаў шчы кі ства ра юць улас ную 

сіс тэ му збо ру ад хо даў та ва раў і ўпа коў кі ці фі нан су юць 

агуль ную сіс тэ му збо ру, — тлу ма чыць на чаль нік упраў-

лен ня па ка ар ды на цыі дзей нас ці ў сфе ры абы хо джан-

ня з дру гас ны мі ма тэ ры яль ны мі рэ сур са мі ДУ «Апе-

ра тар дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў» Ана толь 

ША ГУН. — Усё гэ та пра пі са на ва Ука зе № 313 «Аб не-

ка то рых пы тан нях абы хо джан ня з ад хо да мі 

спа жы ван ня», пры ня тым у 2012 го дзе.
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• Ча ка ная ся рэд няя пра-

цяг ласць жыц ця ў Бе ла ру сі 

да 2030 го да па він на склас-

ці 80 га доў.

• Но вы рэ зі дэнт СЭЗ 

«Мінск» па бу дуе ў Фа ні-

па лі за вод па вы твор час-

ці спец тэх ні кі, якая пры-

зна ча на для зем ля ных, 

бу даў ні чых і транс пар ці-

ро вач ных ра бот.

• Пра ект па ста но вы аб 

уз на га ро дзе за ка мер цый-

нае вы ка ры стан не фана-

грам вы не се ны на аб мер-

ка ван не.

• У Бе ла ру сі стар-

туе дру гі се зон пра ек та 

«Жано чая спра ва».

• Ін вес тар з Кон га ство-

рыць у Ві цеб скай воб лас ці 

вы твор часць за пал ка вай 

са лом кі.

• У Ба ра на віц кім ра-

дзіль ным до ме аб на ві лі 

аб ста ля ван не для рэ ані-

ма цыі но ва на ро джа ных.

КОРАТКА

ІГАР ПЕТ РЫ ШЭН КА, 

НА МЕС НІК 

ПРЭМ' ЕР-МІ НІСТ РА:

«Ча ка ец ца, што да 2050 го да 
ў 64 кра і нах до ля лю дзей 
ста рэй ша га ўзрос ту 
скла дзе больш за 30 % 
на сель ніц тва. Гэ та 
сур' ёз ны вы клік, які мо жа 
мець знач ныя на ступ ствы 
для ўстой лі ва га раз віц ця 
гра мад ства. Ста рэн не 
на сель ніц тва не га тыў на 
ад бі ва ец ца на рын ку пра цы, 
ста біль нас ці пен сій най 
сіс тэ мы. Па стаў ле ныя 
кі раў ні ком дзяр жа вы за да чы 
па ўма ца ван ні дэ ма гра фіч най 
бяс пе кі па тра бу юць ад нас 
дэ та лё ва га раз гля ду ўсіх 
ас пек таў дэ ма гра фіч на га 
раз віц ця, пры няц ця 
вы ве ра ных ра шэн няў 
па кож ным на прам ку. 
Важ на не толь кі ўсвя до міць 
маш таб насць пра цэ су 
ста рэн ня, аца ніць яго ўплыў 
на эка но мі ку, але і ўба чыць 
па тэн цы ял лю дзей ста ла га 
ўзрос ту, вы зна чыць шля хі яго 
маг чы ма га пры мя нен ня».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4

Па па лі чкахПа па лі чках

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ўру чыў дып ло мы дак та роў на вук 

і атэс та ты пра фе са раў 
18 на ву коў цам

Іх ма ты ву юць на здзяйс нен ні вы клі кі су час нас ці і хва ро бы, 

на тхня юць ня вы ра ша ныя за гад кі пры ро ды і муд ра ге ліс тыя 

за ко ны жыц ця, ім да юць на тхнен не но вая эка на міч ная і 

гра мад ская рэ ча іс насць. Дзя ку ю чы іх ін ту і цыі, ве дам, са ма-

ах вяр нас ці і пра цы кра і на атрым лі вае шан цы за няць па чэс-

нае мес ца на вяр шы нях між на род на га на ву ко ва га Алім па.

Вы пад ко выя ад крыц ці 
не вы пад ко вых лю дзей

Па сло вах Прэ зі дэн та, у Бе ла ру сі на ву ка ка рыс та ец ца асаб лі-

вай пад трым кай і да ве рам з бо ку дзяр жа вы, і па тра ба ван ні вель мі 

сур' ёз ныя. Ён упэў не ны, што ву чо ным у Бе ла ру сі стаць ня прос та, 

атры маць зван не, аба ра ніць кан ды дац кую ці док тар скую ды сер-

та цыю з кож ным го дам ста но віц ца скла да ней.

Вы со кі ін тэ лект на цыі і жы ва твор ная кры ні ца куль тур ных тра-

ды цый, як ад зна чыў пад час вы ступ лен ня на цы ры мо ніі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, — дзве га лоў ныя сі лы, якія жы вяць моц 

на шай дзяр жа вы. СТАР. 2

«На ву ка ка рыс та ец ца 
асаб лі вай пад трым кай 

і да ве рам з бо ку дзяр жа вы»

Дыплом доктара навук з рук Прэзідэнта 
атрымлівае шматгадовая супрацоўніца «Звязды» Таццяна Падаляк.

Ці пры ба вяць ад хо ды рас хо даў?
Як ада б'юц ца на на сель ніц тве і біз не се зме ны ў за ка на даў ства ў сфе ры абы хо джан ня з ад хо да мі
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Гас па дар аг ра ся дзі бы 
«Поў свіж», якая зна хо дзіц ца 
ў Ле пель скім ра ё не, Ва сіль 
ШКІН ДЗЕР, зім ні мі дня мі, 
ка лі ту рыс таў не вель мі 
шмат, лю біць зай мац ца цяс-
ляр ска-ста ляр най пра цай, 
разь бяр ствам. Мэб лю для 
гас ця вых до мі каў — ста лы, 
крэс лы, лаў кі і зэ длі кі — ён 
ро біць сва і мі ру ка мі, звы чай-
ным дзе даў скім рыш тун кам. 
Час та ў гэ тай спра ве яму да-
па ма га юць уме лыя і пра ца-
ві тыя су се дзі-вяс коў цы.Фо
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На ся дзі бе На ся дзі бе 
ка ні кул ка ні кул 

не бы ваене бы вае

Толь кі за пер шы ме сяц 

го да ў кра і не бы ло 

пры ня та тры да ку мен ты, 

якія рэ гу лю юць 

сфе ру абы хо джан ня 

з  ад хо да мі. 

Якія зме ны яны 

ня суць? Раз бі ра ем ся 

са спе цы я ліс та мі.

4


