
Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 30.07.2016 г.
Долар ЗША    1,9958
Еўра 2,2141
Рас. руб. 0,0297
Укр. грыўня 0,0804

30 ЛІПЕНЯ 2016 г. СУБОТА № 145 (28255)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ISSN 1990 - 763X

СТАР. 6

Як 
падманваюць 
пенсіянераў?

Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ, 
мі ністр жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі:

«У кра і не ця пер ак тыў на 
вя дуц ца ра бо ты па раз віц ці 
сіс тэ мы раз дзель на га збо ру 
ад хо даў. І хоць, згод на з 
вы ні ка мі ма ні то рын гаў, 
мно гія гра ма дзя не па куль 
не га то выя ад мо віц ца 
ад смец цеп ра во даў і 
ўзвя дзен ня да моў без гэ тых 
тра ды цый ных збу да ван няў, 
з людзь мі трэ ба вес ці 
тлу ма чаль ную ра бо ту. 
Ад мо ва ад смец цеп ра во даў 
і раз дзель ны збор дру гас ных 
рэ сур саў — гэ та змян шэн не 
та ры фаў на вы ваз і 
ўты лі за цыю ад хо даў».

ЦЫТАТА ДНЯ

Аляк сандр Лу ка шэн ка ажыц ця віў 
учо ра ра бо чую па езд ку ў Мін скую воб ласць, 
у хо дзе якой азна ё міў ся з раз віц цём 
у кра і не фер мер скіх гас па да рак. 
Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра, 
у Ла гой скім ра ё не кі раў нік дзяр жа вы на ве даў 
ся лян скую фер мер скую гас па дар ку 
«Цнян скія экап ра дук ты», якая спе цы я лі зу ец ца 
на вы рошч ван ні буль бы і збож жа вых. 
У гас па дар цы вы ка рыс тоў ва юц ца су час ныя 
тэх на ло гіі за хоў ван ня і пе ра пра цоў кі буль бы, 
што да зва ляе ўпэў не на рэа лі зоў ваць пра дук цыю 
на ўнут ра ным і знеш нім рын ках.

Прэ зі дэн ту так са ма ў час па езд кі рас ка за лі аб прак ты-
цы рэа лі за цыі дзяр жаў най па лі ты кі па раз віц ці фер мер скіх 
гас па да рак і ўка за ад 4 лі пе ня 2016 го да №253 «Аб ме рах 
па фі нан са ва му азда раў лен ню сель ска гас па дар чых ар га ні-
за цый».

Раз мо ва так са ма іш ла аб хо дзе ўбо рач най кам па ніі ў Бе-
ла ру сі ў цэ лым і Мін скай воб лас ці ў пры ват нас ці, кі раў ні ку 
дзяр жа вы пра дэ ман стра ва лі перс пек тыў ную сель ска гас па-
дар чую тэх ні ку.

Пад час на вед ван ня фер мер скай гас па дар кі «Цнян скія эка-
п ра дук ты», кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў спра ве ад наў-
лен ня не рэн та бель ных або ніз ка рэн та бель ных сель гас прад-
пры ем стваў трэ ба ў тым лі ку ары ен та вац ца на 
фер ме раў.

ТРЭ БА ШЫ РЭЙ ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЦЬ ФЕР МЕ РАЎ
Прэ зі дэнт лі чыць, што з пры ват ні кам ча сам на ват пра сцей пра ца ваць, Прэ зі дэнт лі чыць, што з пры ват ні кам ча сам на ват пра сцей пра ца ваць, 

чым з дзяр жаў ным упраў лен цамчым з дзяр жаў ным упраў лен цам

СТАР. 2

З на ступ на га ме ся ца да па мо га 
па до гля дзе за дзець мі да трох га доў 
ста не боль шай на 7-9,5 руб ля. 
Ма мы, якія вы хоў ва юць пер шын ца, 
бу дуць атрым лі ваць у ме сяц 252,4 руб ля, 
тыя, хто ся дзіць до ма з дру гім 
ці трэ цім ма лым, — па 288,4 руб ля. 
На дзі ця з ін ва лід нас цю бу дуць 
вы дат коў ваць 324,5 руб ля.

Та кія су мы вы плат уста наў лі ва юц ца да па чат-
ку ліс та па да.

Па мер да па мо гі па до гля дзе за дзець мі да трох 
га доў за ле жыць ад ся рэд ня га за роб ку па кра і не. 
Па коль кі ў мі ну лыя тры ме ся цы зарплата бе ла-
ру саў пад рас ла (ся рэд не ста тыс тыч ны ра бот нік 
атрым лі ваў 721 ру бель), то і вы пла ты па вы сі лі. 
Што ме сяч ная да па мо га на пер шае дзі ця раз ліч ва-
ец ца ў па ме ры 35 пра цэн таў ад за роб ку па кра і не 
за квар тал, на дру го га і на ступ ных скла дае 40 
пра цэн таў, на сы на ці дач ку з ін ва лід нас цю — 45 
пра цэн таў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by

СА ЖНІЎ НЯ 
ВЫ РАС ТУЦЬ 
ВЫ ПЛА ТЫ 
НА ДЗЯ ЦЕЙ

Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат  ��
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Вуч нёў скі дрэс-кодВуч нёў скі дрэс-код  ��

ША КА ЛАД НЫ ПІН ЖАК 
І БЛУ ЗА З ЖА БО

Да на ву чаль на га 
го да за стаў ся 
ме сяц. 
Не ка то рыя баць кі, 
каб не бе гаць 
у спеш цы 
ў апош нія дні 

пе рад лі ней кай, 

па ча лі ўжо пад бі раць 

дзе цям 

школь ную фор му. 

Ці за да валь няе 
іх сё лет ні 
асар ты мент? 
У коль кі абы дзец ца 

апра нуць вуч ня 
на за ня ткі? 
І якой ба чаць 
школь ную 
фор му 
са мі дзе ці?Фо
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У шос ты клас Ан ге лі на МА ЗІЦ КАЯ У шос ты клас Ан ге лі на МА ЗІЦ КАЯ 
пой дзе ў но вай фор ме. Вы зна чыц ца пой дзе ў но вай фор ме. Вы зна чыц ца 
з вы ба рам ёй да па ма га юць ма ма Воль га і сяст ра Ка ця.з вы ба рам ёй да па ма га юць ма ма Воль га і сяст ра Ка ця. СТАР. 9

СТАР. 12

Віртуальны 
лекар

СТАР. 21

Усё, што трэба 
ведаць 

пра плёткі

Ра зам Ра зам 
з баць ка мі з баць ка мі 
ацэнь ва ем ацэнь ва ем 

асар ты мент асар ты мент 
школь най школь най 

фор мыфор мы


