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Гро шыГро шы  ��

ТРА ЦІЦЬ 
У МЕ СЯЦ БОЛЬШ 

ЗА 600 РУБ ЛЁЎ
мо жа да зво ліць са бе 
толь кі кож ны вось мы 

бе ла рус
Бел стат пад лі чыў ся рэд-

не ду ша выя рэ сур сы, якія мае 
на сель ніц тва. У ста тыс ты цы 
ўліч ва юц ца ўсе жы ха ры: бес-
пра цоў ныя, пен сі я не ры, дзе-
ці. Па ло ва бе ла ру саў у трэ цім 
квар та ле рас па ра джа ла ся су-
май, мен шай за 350 руб лёў у 
ме сяц. Ад 350 да 600 руб лёў 
ме ла 37 пра цэн таў на сель-
ніц тва. І толь кі 13 пра цэн таў 
маг лі па хва ліц ца, што мо-
гуць да зво ліць са бе па кі нуць 
у кра ме за ме сяц больш чым 
600 руб лёў.

Амаль у шас ці пра цэн таў 
бе ла ру саў ся рэд не ду ша выя 
рэ сур сы ака за лі ся мен шы мі 
за бюд жэт пра жы тач на га мі-
ні му му. Трэ ба ска заць, што 
коль касць ма ла за бяс пе ча-
ных вы рас ла ва ўсіх рэ гі ё-
нах. Больш за ўсё іх бы ло ў 
Брэсц кай і Го мель скай аб лас-
цях — 8,1 і 7,9 пра цэн та ад-
па вед на. У ста лі цы за мя жой 
бед нас ці жы ве 1,5 пра цэн та 
га ра джан.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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Па шы рац ца маг чы мас ці і ў сту дэн таў. 
Акра мя стан дарт ных аб ме наў, як мяр ку-
ец ца, бу дуць пра пра цоў ваць су мес ныя 
ма гіс тар скія пра гра мы на асно ве сет ка-
ва га ўза е ма дзе ян ня. Тыя, хто іх асво іць, 
змо гуць атры маць двай ны дып лом. Да га-
вор па між дзвю ма ВНУ пад пі са лі ў се ра ду, 
30 ліс та па да, пад час І Бе ла рус ка-фран цуз-
ска га між рэ гі я наль на га фо ру му ў Мін ску.

Рэк тар Вы шэй шай шко лы вы клад чыц-
ка га скла ду і аду ка цыі Ака дэ міі Лі ё на Ален 
МУНЬ ЁТ ад зна чыў, што парт нёр ства з Ус-
ход няй Еў ро пай з'яў ля ец ца вель мі ці ка вым 
кі рун кам. «Я спа дзя ю ся на плён нае су пра-

цоў ніц тва і вя лі кія пра ек ты», — пад крэс ліў 
спа дар Мунь ёт.

У сваю чар гу рэк тар БДПУ Аляк сандр ЖУК 
рас ка заў аб су мес ных пла нах у раз віц ці на ву кі:

— Мы да мо ві лі ся аб пра вя дзен ні су мес ных 
да сле да ван няў у сфе ры аду ка цыі з вы ха дам 
на пад рых тоў ку су мес ных ма на гра фій і ар-
ты ку лаў. За апош нія га ды БДПУ за клю чыў 
39 да га во раў з роз ны мі ўні вер сі тэ та мі све ту. 
Я ду маю, што гэ тая да мо ва бу дзе спры яць 
па шы рэн ню і па глыб лен ню су пра цоў ніц тва 
па між га ра да мі-па бра ці ма мі Мінск ам і Лі ё нам 
і, вя до ма ж, па між на шы мі ўні вер сі тэ та мі.

На дзея АНІ СО ВІЧ. anіsovіch@zvіazda.by
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МОЦ НЫЯ, 
ФУН ДА МЕН ТАЛЬ НЫЯ 

АД НО СІ НЫ
ўста ноў ле ны па між Бе ла рус сю і Азер бай джа нам

Пра гэ та за явіў кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка-
шэн ка на су стрэ чы з Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом Азер бай джа на ў Бе ла ру сі Іс фан дзі я рам Ва габ-
за дэ з на го ды за вяр шэн ня яго дып ла ма тыч най мі сіі ў 
на шай кра і не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што апош нія шэсць га доў 
бы лі «най больш бур ны мі ў ад но сі нах па між Бе ла рус сю і Азер-
бай джа нам». «У гэ ты час мы за клад ва лі асно ву для моц ных, 
фун да мен таль ных ад но сін, за што я Вам удзяч ны», — пад-
крэс ліў Прэ зі дэнт.

Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на важ насць пра-
ве дзе на га на днях ві зі ту ў Ба ку. «Мы вяр ну лі ся з Ва шай ра дзі мы. 
Ду маю, што Бе ла русь ста не Ва шай дру гой ра дзі май, бо Вы тут 
пра пра ца ва лі ка ля 6 га доў. Яшчэ не бы ло та ко га вы пад ку, каб 
па сол, пра пра ца ваў шы столь кі га доў, з'е хаў, не ад чуў шы Бе ла-
русь сва ёй дру гой ра дзі май», — за ўва жыў бе ла рус кі лі дар.

У сваю чар гу па сол Азер бай джа на ска заў, што ў час дып-
ла ма тыч най мі сіі вя лі кую ўва гу ўдзя ліў раз віц цю бе ла рус ка-
азер бай джан скіх куль тур ных су вя зяў, па ве дам ляе прэс-служ-
ба Прэ зі дэн та. У пры ват нас ці, зай маў ся пе ра кла да мі тво раў 
бе ла рус кіх кла сі каў, каб блі жэй па зна ё міць азер бай джан цаў 
з бе ла рус кай лі та ра ту рай і куль ту рай, што ў цэ лым спры яе 
ўма ца ван ню ўза е ма ра зу мен ня па між на ро да мі.

З улі кам да сяг ну тых на вы шэй шым уз роў ні да моў ле нас цей 
Бе ла русь і Азер бай джан ма юць на мер на рас ціць уза ем ны 
та ва ра аба рот да $700 млн.

ПП  �� ар ла менц кі дзён нікар ла менц кі дзён нік

Дыялог з бізнесам
Бе ла рус кія пар ла мен та рыі пра цяг нуць ак тыў на су-
пра цоў ні чаць з біз нес-су поль нас цю для да лей ша га 
па ляп шэн ня пад атко ва га за ка на даў ства і спра шчэн ня 
пад атко вай сіс тэ мы. Аб гэ тым учо ра за яві ла стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па бюд жэ це 
і фі нан сах Люд мі ла ДА БРЫ НІ НА на су стрэ чы з прад-
стаў ні ка мі гра мад скай ар га ні за цыі «Аса цы я цыя па дат-
ка пла цель шчы каў Укра і ны». Та кім чы нам дэ пу та ты 
па шы ра юць геа гра фію су пра цоў ніц тва з дзе ла вы мі 
су поль нас ця мі. Ба кі аб мер ка ва лі пы тан ні ўдас ка на лен-
ня пад атко ва га і бюд жэт на га за ка на даў ства, уза е ма-
дзе ян ня з экс пер та мі ў за ка на даў чым пра цэ се.

Люд мі ла Да бры ні на ад зна чы ла, што пар ла мен та рыі кан-
струк тыў на пра цу юць у гэ тым на прам ку з Рэс пуб лі кан скай 
кан фе дэ ра цы яй прад пры маль ніц тва, якая рэ гу ляр на за пра-
шае іх на раз гляд На цы я наль най плат фор мы біз не су. Дэ-
пу та ты ў сваю чар гу ўваж лі ва вы ву ча юць пра па но вы біз-
нес-су поль нас ці, у тым лі ку прад пры маль ні каў на тэ ры то рыі 
іх вы бар чых акруг. У пры ват нас ці, яна пад крэс лі ла, што ў 
на шай кра і не сён ня дзей ні чае са праў ды ста біль нае пад атко-
вае за ка на даў ства, гэта асаб лі ва важ на для біз не су. Па вод ле 
слоў Люд мі лы Да бры ні най, пе рад пар ла мен та ры я мі сён ня 
ста іць за да ча і на да лей за хоў ваць гэ тую ста біль насць, не 
па вя ліч ваць пад атко вую на груз ку на эка но мі ку, а зай мац ца 
да лей шым спра шчэн нем пад атко ва га ад мі ніст ра ван ня. Спі кер 
за ўва жы ла, што до ля пры ват на га біз не су ў эка но мі цы Бе ла-
ру сі ця пер скла дае ка ля 30%. Але нам ёсць ку ды рас ці, бо ў 
еў ра пей скіх кра і нах гэ та до ля да ся гае 50% і на ват 70%. Яна 
так са ма па ве да мі ла, што ў ся рэ дзі не снеж ня Па ла та прад-
стаў ні коў бу дзе раз гля даць за ко на пра ект аб ін вес ты цый ных 
фон дах, што па спры яе раз віц цю пры ват най іні цы я ты вы.

Акра мя та го, дэ пу тат звяр ну ла ўва гу, што сё ле та ўда ло ся 
да сяг нуць пэў най устой лі вас ці і ў гра шо ва-крэ дыт най па лі ты-
цы, ка лі стаў ка рэ фі нан са ван ня Нац бан ка зні жа ла ся не каль кі 
ра зоў. У сваю чар гу гэ та да зво лі ла па вя лі чыць да ступ насць 
крэ ды таў для ма ло га і ся рэд ня га біз не су, чым прад пры маль ні кі 
не пра мі ну лі ска рыс тац ца. Люд мі ла Да бры ні на вы ка за ла ўпэў-
не насць, што ка лі та кая ды на мі ка за ха ва ец ца, то знач ныя зру хі 
бу дуць да сяг ну ты і ў рэа лі за цыі ін вес ты цый ных пра ек таў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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— Хо цім скія май стры лі-
чац ца ад ны мі з леп шых у 
воб лас ці. Сё ле та Гран-пры 
і ты тул аб са лют на га пе ра-
мож цы фі наль на га эта пу 
аб лас но га агля ду-кон кур су 
«Ма гі лёў ская ляль ка ў рэ гі-
я наль ным строі» атры ма ла 
ме на ві та май стры ха хо цім-
ска га До ма ра мёст ваў Тац-
ця на На ву ма ва. Якім на огул 
быў гэ ты год для твор чых 
ка лек ты ваў ва ша га ра ё на?

— Да рэ чы, пе ра мо га Тац-
ця ны На ву ма вай не адзі ная 
на ра хун ку хо цім ска га До ма 
ра мёст ваў. На ву чэн ка сту дыі 
«Ча роў ная са лом ка» Мар га-
ры та Лу пе кі на ста ла дру гой у 
між на род ным кон кур се «Дып-
ло мафф», які пра во дзіў ся ў 
Крас на яр ску. Яе вы клад чы-
ца так са ма атры ма ла дып лом 
за на леж ную пад рых тоў ку 
ўдзель ні цы кон кур су.

Мы па пу ля ры зу ем на шу 
на род ную твор часць не толь-
кі ў Бе ла ру сі, але і ў Ра сіі. 
Пад час пя та га Між на род на га 
фо ру му «Тра ды цый ная куль-
ту ра як стра тэ гіч ны рэ сурс 
устой лі ва га раз віц ця гра мад-
ства» на род ны фальк лор ны 
ка лек тыў «Вер бі ца» Іва наў-
ска га сель ска га до ма куль ту-

ры быў за ўва жа ны гас ця мі з 
Бран скай воб лас ці і атры маў 
за пра шэн не на іх фальк лор-
ны фес ты валь «Дзяс нян скі 
ка ра год», які ад бу дзец ца 
на ле та.

Да лё ка за ме жа мі ра ё на 
вя до мы на род ны ан самбль 
«Спад чы на» За бя лы шын ска-
га сель ска га до ма куль ту ры, 
на род ны тэ ат раль ны ка лек тыў 
«Пра мень». Пад зяч ныя ліс ты з 
між на род на га фес ты ва лю на-
род най твор час ці «На шы ста-
ра жыт ныя ста лі цы», які пра-
хо дзіў у Каст ра ме, пры вез лі ў 
Хо цімск на род ны фальк лор-
ны ан самбль «Ад ра джэн не» 
і муж чын скае трыа «Хлоп цы 
па сял ко выя». «Ад ра джэн не» 
так са ма ад зна ча на дып ло-
мам удзель ні ка Між на род на га 
фес ты ва лю эт ніч най му зы кі і 
ра мёст ваў «Свет Сі бі ры», які 
пра хо дзіў у ся ле Шу шан скім 
Крас на яр ска га краю.

— Пры ем на бы ло да ве-
дац ца, што пад рас та ю чае 
па ка лен не ў Хо цім скім ра ё-
не не толь кі да лу ча ец ца да 
сва іх спрад веч ных ка ра нёў, 
але і ста біль на дэ ман струе 
доб рыя вы ні кі ў круг ла га до-
вай спар та кі я дзе школь ні-

каў. У чым яшчэ лі дзі ру юць 
ва шы на ву чэн цы?

— Сё ле та ад дзел аду ка-
цыі, спор ту і ту рыз му на ша га 
рай вы кан ка ма вось мы раз 
за няў пры за вое мес ца ся род 
ра ё наў воб лас ці па спар та-
кі я дзе. Акра мя гэ та га, на шы 
вуч ні ма юць пэў ныя пос пе хі 
ў га лі не на ву ко вых да сле да-
ван няў. Мы га на рым ся на-
ву чэн ца мі хо цім скай шко лы 
№2 Дзміт ры ем Ху ча вым і 
Кі ры лам Ста рас цен кам, якія 
атры ма лі дып ло мы 3-й сту-
пе ні ў сек цыі «Бе ла рус кая 
мо ва» рэс пуб лі кан ска га кон-
кур су на ву ко ва-да след чых 
ра бот. Школь ні кі ўда сто е ны 
прэ міі спе цы яль на га фон ду 
Прэ зі дэн та па са цы яль най 
пад трым цы адо ра ных на ву-
чэн цаў і сту дэн таў. Гэ та свед-
чыць, што ўзро вень на шых 
пе да го гаў до сыць вы со кі. 
Як прык лад, ма гу ад зна чыць 
ня даў нюю пе ра мо гу на стаў-
ні ка-дэ фек то ла га гэ тай жа 
шко лы На тал лі Ма ка ран кі на 
3-м эта пе ад кры та га дыс тан-
цый на га куль тур на-ін фар ма-
цый на га ма ра фо ну «Культ-
пра-Свет». Яе за ма лёў ка 
«Прай шла да ро га мі вай ны» 
пры зна на леп шай у на мі на цыі 
«Культ Слоў».

— Ця пер шмат ува гі на-
да ец ца ту рыз му і аг ра эка-
ся дзі бам. Ваш ра ён са мы 
эка ла гіч на чыс ты і адзін з 
са мых пры го жых. Чым пры-
ваб лі ва е це ту рыс таў?

— Вя лі кім по пы там ка рыс-
та ец ца аг ра ся дзі ба бра тоў 
Ма ры фа і Ары фа Алі е вых, якія 
зай ма юц ца аг ра эка ту рыз мам. 
Яна зна хо дзіц ца ў ма ляў ні чым 
мес цы ў ле се, по бач лаз ня, во-
зе ра. Тры ма юць у гас па дар цы 
быч коў, ка роў, за ры бі лі са жал-
ку. Пры ма юць удзел ва ўсіх 
мяс цо вых свя тах, іх пад во рак 
заў сё ды шмат люд ны. Ле тась 
Арыф вы ку піў бу ды нак у Хо цім-
ску, дзе збі ра ец ца ра біць ма ла-
дзёж ную і дзі ця чаю ка вяр ню з 
на цы я наль най кух няй.

А вось ка вяр ня Ша мі ля 
Су лей ма на ва ўжо па спя хо-
ва пра цуе. Прад пры маль нік 
спе цы я лі зу ец ца на вы рошч-
ван ні аве чак, і ў яго ка вяр ні 
мож на па каш та ваць са праўд-
ны азер бай джан скі шаш лык 
і плоў, які ро бяць толь кі на 
Каў ка зе. Гэ та той ча ла век, які 
не ба іц ца шу каць най больш 
перс пек тыў ныя шля хі свай го 
раз віц ця. Спра ба ваў зай мац-
ца пі ла ма тэ ры я ла мі, вы рошч-
ваў быч коў. Ця пер пра па нуе 
па ля ван не на фа за наў. Ста-
ра ец ца пры ва біць ту рыс таў 
эк зо ты кай.

Яшчэ адзін прад пры маль-
нік Аляк сандр Кас тэн ка ня-
даў на прэ зен та ваў аг ра ся дзі-
бу «Бе лы ле бедзь» — у яго 
ад бу да ва ны цэ лы комп лекс 
для ад па чын ку з аль тан ка мі, 
лаз няй, спаль ны мі па ко я мі. 
І ўсё гэ та з ві дам на во зе ра, 
дзе шмат ле бе дзяў. Ад ным 
сло вам, умо вы для пры ёму 
ту рыс таў ёсць. Пры яз джай-
це, не па шка ду е це.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
zіgulya@zvіazda.by
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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

ЯСЬ КА СІЎ КА НЮ ШЫ НУ... 
У ХО ЦІМ СКІМ РА Ё НЕ

Ка лі б мож на бы ло ад ным сло вам аха рак та ры за ваць 
кож ны ра ён Ма гі лёў скай воб лас ці, то Хо цім скі атры маў 
бы наз ву лі рыч ны. Тут ня ма буй ных прад пры ем стваў, 
але шмат пры ваб ных ку точ каў з бя ро за вы мі га я мі і сі-
ня во кі мі азё ра мі. На пэў на, та му гэ ты край з'яў ля ец ца 
ста лі цай са ма га ду шэў на га свя та — пе ра зво ну. А яшчэ 
тут шмат ка лек ты ваў, якія пра па ган ду юць на род ныя 
тра ды цыі і мяс цо вы фальк лор. Да рэ чы, пес ню «Ка-
сіў Ясь ка ню шы ну» «Пес ня ры» за па зы чы лі ме на ві та 
ў хо цім скіх ама та раў. Вя до мы бе ла рус кі пісь мен нік 
Аляк сей Пы сін на ват за свед чыў у ад ным са сва іх эсэ 
гэ ты факт. Тут сур' ёз на пра цу юць над ад ра джэн нем 
на цы я наль най кух ні, збі ра юц ца ства рыць хлеб ны фес-
ты валь... Больш пад ра бяз на пра ту тэй шыя да сяг нен ні 
і перс пек ты вы мы па гу та ры лі з на мес ні кам стар шы ні 
Хо цім ска га рай вы кан ка ма па са цы яль ных пы тан нях 
Мі ка ла ем ХУ ЧА ВЫМ.

Ме ра пры ем ства прай шло ў фар ма це «ад-
кры та га дыя ло гу», які ар га ні зуе БРСМ для 
та го, каб ма ла дыя лю дзі маг лі паў дзель ні-
чаць у дыс ку сіі і за даць пы тан не прад стаў-
ні кам ула ды. Іван НА СКЕ ВІЧ, стар шы ня 
След ча га ка мі тэ та, рас ка заў пра ідэю ад-
крыць фі лі ял ка фед ры Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це на ба зе ка мі тэ та.

Як пла ну ец ца, гэ ты фі лі ял бу дзе пра ца ваць 
для та го, каб сту дэн ты маг лі атры маць больш 
прак ты ка а ры ен та ва ныя ве ды. Та кім чы нам, у 
на ву чэн цаў Ака дэ міі кі ра ван ня бу дзе шы ро-
кі спектр маг чы мас цей для ўдзе лу ў ра бо це 
След ча га ка мі тэ та, у тым лі ку ў якас ці доб ра-

ах вот ных па моч ні каў. Іван На ске віч рас ка заў, 
што рых ту ец ца ве да мас ны акт, у ад па вед нас ці 
з якім за сноў ва ец ца Ін сты тут доб ра ах вот ных 
па моч ні каў. «Ма ла дыя лю дзі на гэ тай ба зе бу-
дуць мець агуль нае ўяў лен не, чым зай ма ец ца 
След чы ка мі тэт, як ён функ цы я нуе».

Су стрэ ча ў ме жах «ад кры та га дыя ло гу» 
ме ла і праф ары ен та цый ны ха рак тар. Стар-
шы ня След ча га ка мі тэ та ад зна чыў, што яны 
ча ка юць у ся бе на пра цы аду ка ва ных ма ла-
дых лю дзей з па чуц цём ад каз нас ці за да ру ча-
ную спра ву. І па куль што вы пуск ні кі Ака дэ міі 
кі ра ван ня апраўд ва юць спа дзя ван ні. 

На дзея АНІ СО ВІЧ. anіsovіch@zvіazda.by

ДОШ КА ГО НА РУ 
Ў НО ВЫМ ФАР МА ЦЕ
Па ла жэн не аб Рэс пуб лі кан скай Дош цы го на ру вы кла-
дзе на ў но вай рэ дак цыі. Ад па вед ны Указ №435 пад пі-
саў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та, увод зяц ца на мі на-
цыі ў перс пек тыў ных га лі нах у сфе ры са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця: «ся род ар га ні за цый, якія ажыц цяў ля юць ту рыс тыч-
ную дзей насць» і «ся род ар га ні за цый, якія ажыц цяў ля юць вы-
да вец кую дзей насць».

Вы зна ча ны так са ма ўмо вы за ня сен ня на Рэс пуб лі кан скую 
Дош ку го на ру. У іх лі ку ад сут насць пра тэр мі на ва най за па зы ча-
нас ці па вы пла це за ра бот най пла ты на ка нец кож на га ме ся ца 
ў спра ва здач ным го дзе; ад сут насць у спра ва здач ным го дзе 
фак таў пры цяг нен ня кі раў ні коў і на мес ні каў кі раў ні коў ад па вед-
ных мяс цо вых вы ка наў чых і рас па рад чых ор га наў, кі раў ні коў і 
на мес ні каў кі раў ні коў іх струк тур ных пад раз дзя лен няў да кры-
мі наль най ад каз нас ці за ўчы нен не ка руп цый ных зла чын стваў 
аль бо вы зва лен ня ад кры мі наль най ад каз нас ці за ўчы нен не 
та кіх зла чын стваў па не рэ абі лі ту ю чых пад ста вах.

Уста ноў ле на, што вы ні кі ў сфе ры са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця за спра ва здач ны год ся род аб лас цей і го ра да Мін ска 
не пад вод зяц ца пры зні жэн ні ў цэ лым па кра і не аб' ёму ВУП 
да ўзроў ню па пя рэд ня га го да (у пра цэн тах).

Між на род нае су пра цоў ніц тваМіж на род нае су пра цоў ніц тва  ��

НА СТАЎ НІ КІ БУ ДУЦЬ 
СТА ЖЫ РА ВАЦ ЦА Ў ФРАН ЦЫІ

БДПУ і Вы шэй шая шко ла вы клад чыц ка га скла ду 
і аду ка цыі Ака дэ міі Лі ё на пад пі са лі па гад нен не аб су пра цоў ніц тве

Кан так тыКан так ты  ��

МА ЛА ДЫЯ І АД КАЗ НЫЯ

Сту дэн ты Ака дэ міі кі ра ван ня 
су стрэ лі ся са стар шы нёй 

След ча га ка мі тэ та


