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Ёсць на го даЁсць на го да  

ДЛЯ ДА РА ГІХ ДАМ

Ста тыс ты каСта тыс ты ка  

За муж пас ля 60 га доў

На дзён ныя пы тан ні 
да па мо жа вы ра шыць ула да
У су бо ту, 10 са ка ві ка, у Мін гар вы кан ка ме і абл вы-

кан ка мах чар го вы раз ад бу дуц ца пра мыя тэ ле фон ныя 

лі ніі. З 9.00 да 12.00 іх пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ва дзім 
Іва на віч Аль шэў скі (8 016 221 31 21);

стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА аб лса ве та дэ пу та таў Ула дзі мір 
Ула дзі мі ра віч Ця рэнць еў (8 021 222 22 22);

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Анд рэй Ва сі ле віч Ка нюш ка (8 023 233 12 37);

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ігар 
Анд рэ е віч Па поў (8 015 273 56 44);

пер шы на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан-
ка ма Алег Іва на віч Чы кі да (8 022 250 18 69);

кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 
Аляк санд ра віч Гу ры но віч (8 017 500 41 60);

на мес нік стар шы ні МІН ГАР ВЫ КАН КА МА Ігар Вік та ра віч 
Юр ке віч (8 017 222 44 44).

СВЕТ ВА ЧЫ МА ЖАН ЧЫ НЫ

— Жан чы ны больш ад-
каз на па ды хо дзяць да 
спра вы, больш уваж лі выя 
да дро бя зяў, якія ўпус ка-
юць муж чы ны. Та му жан чы-
ны-кі раў ні кі час та боль шых 
пос пе хаў да ся га юць у жур-

на лісц кім ра мяст ве. Амаль 
траціна кі раў ні коў рэ гі я наль-
ных ка на лаў — жан чы ны, 
а ча ты ры з пя ці ка на лаў 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі ўзна-
чаль ва юць жан чы ны. Пэў на, 
гэ та не здар ма, — вы ка заў-

ся Па вел ЛЁГ КІ, на мес нік 

мі ніст ра ін фар ма цыі.

Пры сут ныя пад крэс лі лі, 
што ў су час ным све це ро ля 
жан чы ны як ахоў ні цы ача га 
па він на за ста вац ца, але ўжо 
не быць да мі нант най, як ра-
ней. Ця пер нель га ад мо віць 
са бе ў жа дан ні быць па спя-
хо вы мі і рас кры ваць па тэн-
цы ял, за кла дзе ны пры ро дай, 
чым жан чы ны і зай ма юц ца.

— Са мы га лоў ны пра рыў 
для на шых жан чын — маг-
чы масць быць са ма за ня тай. 
Ад па вед ны ўказ даў жан чы-
нам маг чы масць зай мац ца 
сям' ёй і дзець мі, у той жа 
час рэа лі зоў вац ца для ся бе 
і гра мад ства. Пла ціць адзі-

ны па да так і зай мац ца ды-
зай нам, цы руль ніц кай спра-
вай, быць ві за жыс там, —
за ўва жы ла Ган на СТА РА-

ВОЙ ТА ВА, дэ пу тат Па ла-

ты прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду Бе ла ру сі. — 
Гэ та да зва ляе жан чы не
стаць па спя хо вай і рэа лі за-
ваць ся бе.

Мін скае аб' яд нан не Бе-
ла рус ка га са ю за жан чын на 
шля ху ства рэн ня клу ба, які 
да зво ліць жан чы нам, што 
хо чуць пай сці па шля ху прад-
пры маль ніц тва і ма ло га біз не-
су, рас крыць ал га рытм пра-
хо джан ня шля ху па па чат ку 
сва ёй спра вы, да да ла яна.

Іры на СІ ДА РОК.

Жан чы на ўмее хут ка пе ра клю чац ца з ад ной спра вы 

на ін шую, і пры гэ тым амаль ні ко лі не за ся родж ва-

ец ца поў нас цю толь кі на чымсь ці ад ным, тры ма ю чы 

пад кант ро лем ад на ча со ва не каль кі мо ман таў. Жан-

чы на-кі раў нік — гэ та заўж ды кры ху ма ту ля, якая апя-

кае, да па ма гае і нянь чыц ца з пад на ча ле ны мі. Жан-

чы на мо жа ах вя ра ваць сва ёй кар' е рай дзе ля му жа, 

каб да па маг чы яму іс ці ўга ру. Жан чы на да каз вае, 

на што яна здоль ная, улас ным пры кла дам — прос та 

ідзе і ро біць... Та кія мер ка ван ні пра ро лю жан чы ны-

кі раў ні ка-жур на ліс та гу ча лі пад час круг ла га ста ла 

«Свет ва чы ма жан чы ны», дзе са бра лі ся вы дат ныя 

прад стаў нікі гэ тай пра фе сіі.

Пра ектПра ект  

ЗА СПЯ ВАЙ
ПЕС НЮ ПРА БРЭСТ

Брэсц кі гар вы кан кам аб' явіў кон курс на най леп шую 

пес ню пра род ны го рад. Му зыч ны пра ект «Пес ні 

пра Брэст» пры свя ча ец ца 1000-га до ва му юбі лею 

го ра да, які бу дзе свят ка вац ца на ле та. Рас пра ца ва на 

і апуб лі ка ва на па ла жэн не аб кон кур се для тых, хто 

па жа дае да лу чыц ца да ўдзе лу.

— А па спра ба ваць ся бе ў та кой твор чай спра ве за пра-
ша ем і пра фе сій ных, і са ма дзей ных паэ таў ды кам па зі та-
раў, — рас ка за ла за гад чык сек та ра куль ту ры ад дзе ла 

ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 

гар вы кан ка ма Свят ла на СЯ МАШ КА.

Па вод ле слоў Свят ла ны Мі ка ла еў ны, ідэя пра ек та за-
ра дзі ла ся не ўчо ра. Апош нім ча сам і ў сек тар куль ту ры, 
і да стар шы ні гар вы кан ка ма звяр та лі ся аў та ры пе сень з 
прось бай уклю чыць іх тво ры ў пра гра му свя точ ных кан-
цэр таў. Вось і вы ра шы лі па шу каць яшчэ больш та лен таў. 
А за ад но і пад штурх нуць твор чых лю дзей да на пі сан ня 
пе сень пра го рад. Гэ та мо гуць быць як па тры я тыч ныя, так 
і лі рыч ныя тво ры. Толь кі б яны бы лі пры го жыя, яр кія, ну і 
су час ныя, та кія, якія ха це ла ся б спя ваць.

Па вод ле ўмоў кон кур су, сло вы пес ні па він ны быць на 
бе ла рус кай аль бо рус кай мо вах. Да пус ка ец ца аран жы-
роў ка тво ра пра фе сі я на ла мі ў га лі не му зы кі. Пра па но вы 
пры ма юц ца да 1 ве рас ня. Кон курс прой дзе ў тры эта пы: 
ад бо рач ны тур, пад рых тоў ка пе сень да вы ка нан ня і са мо 
вы ка нан не аль бо кан цэрт. Ацэнь ваць ра бо ты бу дзе пра-
фе сій нае жу ры. Фі нал за пла на ва ны ў маі, на пя рэ дад ні 
свят ка ван ня ты ся ча год дзя. А дзя сят ка паў та ра най леп-
шых тво раў ар га ні за та ры пла ну юць апуб лі ка ваць у нот-
ным збор ні ку — вы ні ко вым аль бо ме пра ек та «Пес ні пра 
Брэст». «На ват праз 50 аль бо 100 га доў на шчад кі змо-
гуць знай сці гэ ты збор нік у біб лі я тэ цы і па раў наць пес ні
свай го ча су з на шы мі, — ска за ла Свят ла на Ся маш ка. — 
А рап там мы зной дзем та ко га та ле на ві та га аў та ра, пес ню
яко га ўжо праз паў го да-год усе бу дзем слу хаць са сва іх 
тэ ле фо наў? Гэ та ж тое, што нас, брас таў чан, здоль нае 
аб' яд ноў ваць».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Па звест ках На цы я наль на га ста-

тыс тыч на га ка мі тэ та, у на шай 

кра і не пра жы вае 5,1 міль ё на 

жан чын. Гэ та 53,4 пра цэн та ад 

агуль най коль кас ці на сель ніц тва. 

Боль шасць (79 %) «пра пі са ла ся» 

ў га ра дах і па сёл ках га рад ско га 

ты пу. І толь кі кож ная пя тая бе ла-

рус ка жы ве ў вёс цы.

Ся рэд ні ўзрост жан чын — 42,6 го да. 
Пры чым га ра джан кі знач на ма ла дзей-
шыя за сяль ча нак: іх ся рэд ні ўзрост — 
41,2 го да і 47,8 го да ад па вед на.

Са мы мі жа но чы мі сфе ра мі дзей-
 нас ці за ста юц ца ахо ва зда роўя 

і са цы яль ныя па слу гі (там 85,7 % ра-
бот ні каў — прад стаў ні цы пры го жа га 
по лу), аду ка цыя (81,7 %), фі нан сы і 
стра ха ван не (74,8 %), па слу гі па ча со-
вым пра жы ван ні і хар ча ван ні (70,1 %).
Менш за ўсё дам у сель скай, ляс-
 ной і рыб най гас па дар цы (39,3 %), 
транс пар це, скла дзі ра ван ні і кур' ер-
скай дзей нас ці (37,2 %), бу даў ніц тве 
(19,8 %). Ся род пра цу ю чых у ар га-
ні за цы ях бе ла ру сак кож ная трэ цяя 
мае вы шэй шую аду ка цыю, кож ная 
чац вёр тая — ся рэд нюю спе цы яль-
ную, кож ная шос тая — пра фе сій на-
тэх ніч ную.

Ле тась вый шлі за муж 66,2 ты ся чы 
жан чын, для тра ці ны з іх гэ та ўжо не пер-
шы шлюб. Ся рэд ні ўзрост ня вес ты — 
25,8 го да (у 2011-м ён скла даў 24,5 го-
да). Ка ля ты ся чы дам у мі ну лым го дзе 
за клю чы лі шлюб пас ля 60-ці.

У воль ны час бе ла рус кі не за бы-
ва юць пра спорт. Чвэрць жан чын ад 
16 га доў і ста рэй шыя зай ма юц ца фі зіч-
най куль ту рай, пры гэ тым кож ная шос-
тая ўдзя ляе час пад тры ман ню фор мы 
што дзён на, амаль 42 % трэ ні ру юц ца 
два-тры ра зы на ты дзень.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



У Між на род ны жа но чы дзень вя-

ду чыя тэ ле ка на ла АНТ пад рых та-

ва лі сва ім су вя ду чым-па нен кам 

эфір ны вы хад ны, а гле да чам 

асаб лі вы па да ру нак — спе цы-

яль ны свя точ ны вы пуск пра гра-

мы «На ша ра ні ца».

Як вы свет лі ла «Звяз да», цэ лы дзень 
вес ці ўсе на ві ны, а так са ма спар тыў ны 
агляд, бу дуць вы ключ на муж чы ны — 
ра зум ныя, дас ціп ныя і пры го жыя, якія 
абя ца юць ра да ваць во ка і слых жа но-
чай аў ды то рыі.

Твор чая ка ман да «На шай ра ні цы» 
пай шла яшчэ да лей і вы ра шы ла па ка-
заць ідэа льны жа но чы дзень... зноў жа, 
муж чын скі мі ва чы ма. «Не афі цый ны 

дэ віз свя точ най пра гра мы — «Ад чуй-
це наш боль, муж чы ны!» — інт ры гуе 
кі раў нік ды рэк цыі ра ніш ня га вя шчан ня 
Тац ця на Ру да коў ская. У пры ват нас ці, 
вя ду чым да вя дзец ца вы пра ба ваць на 
са бе кас ме тыч ныя пра цэ ду ры па до-
гля дзе за тва рам, атры маць кан суль-
та цыю ды е то ла га і, што на зы ва ец ца, 
як след пра нік нуц ца, што та кое дэ пі-
ля цыя... А не ка то рым трэ ба бу дзе пра-
явіць ся бе на кух ні — не тэ ле ві зій най, 
а звы чай най. Пры чым, мяр ку ю чы па 
анон сах, якія з'я ві лі ся ў са цы яль ных 
сет ках тэ ле ка на ла, там бу дзе го ра ча 
ў пра мым і пе ра нос ным сэн се.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Тан цор Мі ка лай ЛЁ ЛІС, 

фіт нес-трэ нер і ма дэль Анд рэй ТКА ЧОЎ 

і чэм пі ён Бе ла ру сі па бо дзі біл дын гу 

Ар цём ЛУ КА ШЭН КА 

ў рэ клам ным ро лі ку па ка за лі, 

што муж чы на на кух ні — гэ та эфект на, 

ве се ла і ў ку лі нар ным сэн се вы ні ко ва.

На слыхуНа слыху   Сяст ра 
вы ра та ва ла бра та

Яны жы вуць у роз ных вёс ках Го рац ка га ра ё на на 

ад лег лас ці пя ці кі ла мет раў, але моц ны снег не спы-

ніў жан чы ну, ка лі яна ра зам з му жам ад пра ві ла ся 

на ве даць бра та Мі ка лая, які цяж ка пе ра хва рэў. Ка лі 

су жэн цы па ды шлі да яго до ма, то ўба чы лі, што ў 

ка лі до ры га рыць пад ло га. 

Кі ну лі ся ў ха ту, а там ня ма чым ды хаць ад сму род на га 
ды му. Гас па да ра яны знай шлі ў ад ным з па ко яў, ён ля жаў 
на па ро зе без пры том нас ці і з тэ ле фон най труб кай у ру ках. 
Ху цень ка вы цяг ну лі яго на све жае па вет ра. На іх кры кі аб 
да па мо зе збег лі ся су се дзі і агуль ны мі на ма ган ня мі спра-
ві лі ся з аг нём яшчэ да пры ез ду ра та валь ні каў.

— Па жар, па вод ле па пя рэд ніх да ных, ад быў ся з-за коў-
дры, якая ля жа ла на пе чы. Яе гас па дар за ліў ва дой, але, 
ві даць, га рэ ла яшчэ ад на рэч, якую ён вы кі нуў у ка лі дор 
і па кі нуў без на гля ду. Ад яе і ўзнік па жар, — па ве да мі-
ла стар шы ін спек тар Цэнт ра бяс пе кі жыц ця дзей нас ці і 
ўза е ма дзе ян ня з гра мад скас цю Ма гі лёў ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС Воль га Не ха ро шых.

Вы ра та ва на га з ды яг на зам атру чэн не пра дук та мі га-
рэн ня шпі та лі за ва лі. Дом прак тыч на не па цяр пеў: па шко-
джа на ўся го два квад рат ныя мет ры пад ло гі ў ка лі до ры.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

— Бяс спрэч на, усе 
15 ма люн каў ці ка выя, твор-
чыя, ві даць, што вы ка на-
ны з лю боўю, — за зна чыў 
ды рэк тар рын ка Мак сім 

КА СОЎ СКІ. — Дзя куй усім, 
хто паў дзель ні чаў у на шым 
кон кур се. Ду маю, вы зра бі лі 
са мы каш тоў ны па да ру нак 
сва ім лю бі мым ма ту лям.

Здзі віў, пры ва ра жыў твор-
чы ма лю нак, вы ка на ны фар-
ба мі, аў тар ства дзе вя ці клас-
ні цы Па лі ны Ер ма ко вай.

— Ма ту лю бы ло на ма ля-
ваць не скла да на. Парт рэт — 

мой лю бі мы жанр, — ска за-
ла Па лі на.

Стыль ная ка рот кая пры-
чос ка, чыр во ныя вус ны, 
вы раз ныя ка рыя во чы — 
та кой па ка за ла ма ту лю чац-
вёр та клас ні ца Анас та сія Ка-
шчыц, якая на вед вае шко-
лу мас тац тваў. Вя до ма ж, 
ма ля ваць ёй па да ба ец ца. 
Да ве да ла ся пра кон курс ад 
сяб ро вак і вы ра шы ла зра-
біць ма ту лі па да ру нак.

Ся род са мых ма лень кіх 
удзель ні каў-пе ра мож цаў — пя-
ці га до вая Са фія Глі ніс тая. Яна 

лю біць ма ля ваць і гу ляць з хат-
ні мі га да ван ца мі. І вя дзе свой 
ка нал suреrstаr на YоuTubе, 
дзе вы кла дае жыц цё выя ві дэа 
на роз ную тэ ма ты ку.

— Там ёсць ві дэа на ват 
пра тое, як ма ля ва ла ма му. 

А хут ка з'я віц ца і пра сам 
кон курс, як пра хо дзі ла ўзна-
га родж ван не, — за пэў ні ла 
Са фія.

Юлія БУ КЕЛЬ.

Фо та аў та ра



Пры ем ны па да ру накПры ем ны па да ру нак  

ВОСЬ ЯНА — МАЯ МА ТУ ЛЯ
У Бе ра зі не амаль ме сяц упры гож ва юць ганд лё вую зо ну 

на пер шым па вер се рын ку «ТрыА» ад ТАА «Пу ха ві чы-

ган даль» ма люн кі 15 юных мас та коў. Яны — ад удзель-

ні каў кон кур су «Вось яна — мая ма ту ля», які ры нак 

пра во дзіў су мес на з рэ дак цы яй га зе ты «Бя рэ зін ская 

па на ра ма» да 8 Са ка ві ка. Дня мі пад вя лі яго вы ні кі.

Са фія ГЛІ НІС ТАЯ з ма май Да р'яй, Анас та сія КА ШЧЫЦ 
з ма май Воль гай, Мак сім КА СОЎ СКІ, Па лі на ЕР МА КО ВА.


