
ISSN 1990 - 763X

4 КРАСАВІКА 2020 г. СУБОТА № 66 (29180)

• Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя ўста на вi ла пра вi-

лы па во дзiн у са ма iза ля-

цыi лю дзей, якiя пры бы лi 

з-за мя жы.

• Кi тай на кi руе ў Бе ла-

русь яшчэ тры са ма лё ты з 

ме ды цын скай гу ма нi тар най 

да па мо гай.

• ФПБ па чаў што тыд-

нё вы ма нi то рынг цэн на 

са цы яль на знач ныя та-

ва ры. Уста ля ва ны па рог 

рос ту кош ту — не больш 

за 0,5 % у ме сяц.

• У Iта лii па мёр вя до мы 

ды зай нер жа но ча га абут ку 

Сер джыа Ро сi.

• У «Бел наф та хi ме» 

па цвер дзi лi па стаў кi наф-

ты на НПЗ у кра са вi ку ў 

аб'ёме 2 мiль ё на тон.

• Пра па но вы па пла не 

пад рых тоў кi за ко на пра-

ек таў на 2021 год мож на 

ўнес цi да 4 мая.

КОРАТКА

Алег ТО КУН, 

на чаль нік упраў лен ня 

па лі ты кі за ня тас ці 

Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны:

«Ма ла до му ча ла ве ку 
заў сё ды цяж ка знай сці 
пер шае ра бо чае мес ца, 
і су свет ны во пыт гэ та 
па цвяр джае. У За ход няй 
Еў ро пе, на прык лад, 
уз ро вень бес пра цоўя 
ся род мо ла дзі да ся гае 
20-25 %. Дзя ку ю чы 
на яў най у Бе ла ру сі сіс тэ ме 
га ран тый па да ван ні 
пер ша га ра бо ча га мес ца 
ўда ло ся па збег нуць 
на пру жан ня на рын ку 
пра цы ў гэ тым сег мен це. 
Па вы ні ках 2019 го да 
ўзро вень бес пра цоўя ся род 
мо ла дзі ў Бе ла ру сі скла дае 
6,6 % і апош нія пяць га доў 
па ста ян на зні жа ец ца».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 5

СТАР. 2

Ува гу на но вы дом Вяр хоў на га су да, пра яз джа ю чы па ву лi цы 

Ар лоў скай, звяр тае, ба дай, кож ны. Ма ну мен таль ны шкля ны 

бу ды нак, аб рам ле ны з бо ку на цы я наль ным ар на мен там, 

у со неч ныя днi быц цам ззяе. Ды i ўво гу ле ра ён асаб лi вы: 

на су праць — Па лац Не за леж нас цi, аб ноў ле ны вы ста вач ны 

комп лекс («Ра мо нак») i Пло шча Дзяр жаў на га сця га. 

Ды зай нер скiя ра шэн нi для Вяр хоў на га су да за слу гоў ва юць 

ува гi. Эк скур сii ту ды вод зяць не так час та, але пя та га кра са вi ка 

бу ды нак бу дзе свят ка ваць пер шы год з ад крыц ця, i з гэ тай 

на го ды ме на вi та для чы та чоў «Звяз ды» зра бi лi вы клю чэн не. 

«Гi дам» вы сту пiў пер шы на мес нiк стар шы нi Вяр хоў на га су да 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь Ва ле рый Ка лiн ко вiч, якi кант ра ля ваў 

усе эта пы бу даў нiц тва i па мя тае дом пра ва суд дзя 

яшчэ пус той бе тон най ка роб кай.
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Для ка гось цi пят нi ца пра хо дзiць у за па во ле ным 

ра бо чым рыт ме, у прад чу ван нi бу ду чых вы хад ных. 

Для Прэ зi дэн та Бе ла ру сi гэ ты дзень, на ад ва рот, — 

адзiн з са мых на пру жа ных на тыд нi. Не каль кi пят нiц 

за пар ён пра во дзiць у ка ман дзi роў ках. Учо ра яго 

марш рут пра ля гаў на Сма ля вiц кi ра ён. Там яго ча ка лi 

на мя са-ма лоч най фер ме фi лi яла «Сма ля вi чы Дэй рыз» 

ААТ «Сма ля вi чы Брой лер» i на прад пры ем стве 

па вы твор час цi мя са-каў бас ных вы ра баў ЗАТ «Юнi мiт».

НОУ-ХАУ АЙ ЧЫН НАЙ «МА ЛОЧ КI»
Гру па кам па нiй «Сер ва люкс», прад пры ем ства якой на ве даў Прэ зi-

дэнт, — адзiн з най буй ней шых вы твор цаў сель ска гас па дар чай пра дук цыi 

ў кра i не. На ра хун ку iх экс пар ту 114 ты сяч тон мя са птуш кi, 3,5 ты ся чы 

тон кам бi кар моў, 4 ты ся чы тон ма лоч най пра дук цыi. Аб' ёмы вы твор час цi 

да зво лi лi не толь кi за бяс пе чыць ра бо чы мi мес ца мi больш за 9600 ча-

ла век, але i га ран та ваць iм год ныя за роб кi. У 2019 го дзе 

ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та скла ла 1330 руб лёў. Фо
та

 Б
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ТА

.

«Рэ аль нае жыц цё нi ў якi на ват 
са мы дас ка на лы за кон не ўмес цiш»
Пра пер шы год жыц ця Вяр хоў на га су да ў но вым бу дын ку рас ка заў 

пер шы на мес нiк яго стар шы нi Ва ле рый КА ЛIН КО ВIЧ

«Што трэ ба ра біць, мы ве да ем»
Пад час ра бо чай па езд кі ў Сма ля віц кі ра ён Прэ зі дэнт вы ка заў ся аб на дзён ных 

пы тан нях у сель скай гас па дар цы і сі ту а цыі ва кол пан дэ міі каранавіруса

З кра са ві ка ў ста лі цы 
па чы на ец ца се зон 

на ня сен ня раз ме так 
на пра ез ных участ ках 

ву ліц і пра спек таў. 
Ня гле дзя чы на ня спын ны 

аў та ма біль ны 
рух, спе цы я ліс ты 
Спе цы я лі за ва на га 

мантаж на-
эксплуатацыйнага 

прад пры ем ства 
Мін гар вы кан ка ма 

на но сяць лі ніі 
і стрэл кі для кі роў цаў, 

аба зна ча юць пе ра хо ды 
для пе ша хо даў. 

Ша фёр і ма ляр у ад ной 
асо бе Мі ха іл БУ РАК 

(на фо та спра ва) 
са сва ім па моч ні кам 

Аляк се ем ВЕР НІ КО ВІ ЧАМ 
гэ ты мі дня мі пра цу юць 

на Пар ты зан скім 
пра спек це, а дак лад ней 

на скры жа ван ні 
пра спек та з за вул кам 

Ра бо чым. На ўзбра ен ні 
бры га ды — су час ная 
ўста ноў ка «Кон тур», 

з да па мо гай якой 
фар ба лёг ка на но сіц ца 

на ас фаль та вае 
па крыц цё.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Мас та кі да рогМас та кі да рог
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