
ISSN 1990 - 763X

Але на КУ ХА РЭ ВІЧ, 

на мес нік стар шы ні 

На цы я наль на га 

ста тыс тыч на га ка мі тэ та:

«Змя ніць свя до масць і звыч кі, 
вы пра ца ваць пры хіль насць 
да зда ро ва га ла ду жыц ця 
скла да на, але вы ка наль на. 
У якас ці па цвяр джэн ня 
мож на пры вес ці той 
факт, што на пра ця гу 
шэ ра гу га доў до ля кур цоў 
ад агуль на га на сель ніц тва 
кра і ны ва ўзрос це 16 га доў 
і ста рэй шых па воль на, але 
зні жа ец ца. Ка лі ў 2011 го дзе 
яна скла да ла ка ля 27 %, 
то ў 2017-м — 23 пра цэн ты. 
За гэ ты пе ры яд до ля 
муж чын, якія ку раць, 
ска ра ці ла ся з 51 % да 44 %, 
ся род жан чын — з 10 % да 
9 %. Пры гэ тым з агуль на га 
лі ку тых, хто ку рыць, больш 
за 60 % ха це лі б па зба віц ца 
гэ тай шкод най звыч кі».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 31.01.2018 г.
Долар ЗША    1,9839
Еўра 2,4514
Рас. руб. 0,0352
Укр. грыўня 0,0708

Хараство 
аграсядзібы – 

узімку

Эфектыўны 
сродак ад... 
наіўнасці

Як падрыхтаваць 
спіну да дачнага 

сезона
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.
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Бу даў ні чыя ра бо ты нель га ўя віць 

без кра на. Функ цы я на ван не гэ тых «жа лез ных 

па моч ні каў» ня ўхіль на звя за на з жорст кім 

вы ка нан нем пра ві лаў тэх ні кі бяс пе кі. 

Па ру шэн не яе мо жа пры вес ці ў най гор шым 

вы пад ку і да ля таль на га кан ца. Ле тась 

у Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на 10 зда рэн няў пад час 

ра бо ты кра наў. Пры чы ны ў асноў ным ма юць 

ар га ні за цый ны ха рак тар. Гэ та зна чыць, ка лі б 

су пра цоў ні кі вы кон ва лі пра ві лы тэх ні кі 

бяс пе кі, то ні чо га б і не зда ры ла ся. І толь кі 

аднойчы пры чы ны ня шчас на га вы пад ку бы лі 

і ар га ні за цый ныя, і тэх ніч ныя.

Усе кроп кі над «і» да па маг лі рас ста віць

у Дзярж пра мнаг ля дзе.

«Бу кет» па ру шэн няў скон чыў ся смер цю
У Го мель скай воб лас ці ле тась ад бы ло ся чатыры 

ня шчас ныя вы пад кі пры вы ка нан ні ра бот гру за пад'-

ём ны мі кра на мі. Тры з іх пры вя лі да цяж кіх вы твор-

чых траў маў. Адзін скон чыў ся смер цю. Ад мет на, што 

ў 2016 го дзе ў рэ гі ё не быў за рэ гіст ра ва ны 

ўся го адзін ня шчас ны вы па дак.

КРАН КРАН 
ПА МЫ ЛАК ПА МЫ ЛАК 
НЕ ДА РУЕНЕ ДА РУЕ

Як па збег нуць ня шчас ных 
вы пад каў на вы шы ні?
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Вёска Навасёлкі, Барысаўскі раён.
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Ак ту аль наАк ту аль на  

НЕ ТОЛЬ КІ 
ВЫ СО КІ 

БАЛ АТЭС ТА ТА...
У Мі ніс тэр стве аду ка цыі агу чы лі асноў ныя за да чы 

на най блі жэй шы год
«У су час ным све це ўстой лі вае са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё шмат у чым 

за ле жыць ад уз роў ню і якас ці аду ка цыі. Сіс тэ ма аду ка цыі па він на быць гнут-

кай, ад каз ваць на гла баль ныя вы клі кі, змя няц ца і ўдас ка наль вац ца ў ін та рэ сах 

ча ла ве ка, гра мад ства і дзяр жа вы», — та кую дум ку агу чыў на вы ні-

ко вай ка ле гіі свай го ве дам ства мі ністр аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА. СТАР. 4


