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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 15.08.2013 г. 

Долар ЗША    8920,00
Еўра 11840,00
Рас. руб. 269,00
Укр. грыўня 1099,81

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 21° 
Віцебск    + 20° 
Гомель    + 23°  
Гродна    + 19° 
Магілёў    + 21° 
Мінск    + 20° 
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На чаль нік упраў лен ня на-
ро да на сель ніц тва, ген дар най 
і ся мей най па лі ты кі Мі ніс тэр-
ства пра цы і са цы яль най аба-
ро ны Ве ра ЛАБ КО ВІЧ:

«У Бе ла ру сі ёсць па тэн-
цы ял, які мо жа да па маг-
чы вый сці з дэ па пу ля цыі і 
за бяс пе чыць пры рост на-
сель ніц тва. Вя до ма, сем' ям 
ад ва жыц ца мець шмат дзя-
цей не так лёг ка: за над та 
вя лі кая ад каз насць, вель мі 
вя лі кія на груз кі. Ад нак у на-
шай кра і не шмат ро біц ца 
для пад трым кі сем' яў, якія 
вы хоў ва юць дзя цей, а для 
шмат дзет ных сем' яў уста-
ноў ле ны да дат ко выя ме ры 
пад трым кі».

ЗанятасцьЗанятасць  ��

РАС ЦЕ КОЛЬ КАСЦЬ ВА КАН СІЙ 
З ДОБ РЫМ ЗА РОБ КАМ

Як па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба ро ны, кож ная 
пя тая ва кан сія ў на шай кра і не — з за роб кам больш за 4 млн руб лёў.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што ў апош нія ме ся цы коль касць ва кан сій з вы-
со кім уз роў нем за ра бот най пла ты па вя ліч ва ец ца. А зна чыць, у лю дзей, якія 
шу ка юць пра цу, больш шан цаў пра ца ўлад ка вац ца на вы гад ных умо вах.

Уся го ў агуль на рэс пуб лі кан скім бан ку ва кан сій на ліч ва ец ца 19% пра-
цоў ных мес цаў з за ра бот най пла тай ад 4 да 6 млн руб лёў. Пры чым у 
Мін ску та кіх ва кан сій 37%. Па рэс пуб лі цы на ліч ва ец ца 2,8% ва кан сій з 
за ра бот най пла тай ад 6 да 8 млн руб лёў; 0,3% — з за роб кам ад 8 да 10 
млн руб лёў, а так са ма 0,2% ва кан сій — з за роб кам звыш за 10 млн руб-
лёў. Удзель ная ва га ва кан сій з за ра бот най пла тай ад 3 да 4 млн руб лёў 
за раз скла дае ў цэ лым па Бе ла ру сі 22,1%,ад 2 да 3 млн руб лёў — 31,9%, 
ад 1 да 2 млн руб лёў — 26,3%.

За апош нія паў го да ў ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро-
не на шай кра і ны за рэ гіст ра ва ны ў якас ці бес пра цоў ных 1,6 тыс. ча ла век, 
зволь не ных у су вя зі са ска ра чэн нем шта ту або лік ві да цы яй ар га ні за цыі. 
Гэ та на 6,7% больш у па раў на нні са сту дзе нем—лі пе нем 2012 го да. Больш 
за ўсё зволь не ных ра бот ні каў, якія ста лі бес пра цоў ны мі, у Ві цеб скай воб-
лас ці (369), менш за ўсё — у Мін ску (128).

Уся го на 9 жніў ня най маль ні кі за яві лі аб на яў нас ці ў кра і не 71,6 тыс. 
сва бод ных пра цоў ных мес цаў. Пры гэ тым струк ту ра по пы ту на пра цоў ную 
сі лу не змя ні ла ся: па-ра ней ша му боль шасць пра па ноў аб пра ца ўлад ка ван ні 
(79,6%) — для ра бо чых. Ва ўсіх аб лас цях Бе ла ру сі коль касць ва кан сій у 1,5-3 
ра зы пе ра вы шае коль касць бес пра цоў ных, а ў Мін ску — у 16,1 ра за (на 1560 
бес пра цоў ных пры хо дзіц ца 25 тыс. сва бод ных пра цоў ных мес цаў).

Свят ла на БУСЬ КО.

Жні во-2013Жні во-2013  ��

ЁСЦЬ ХЛЕБ НЫ РЭ КОРД!
У ад кры тым ак цы я нер ным та ва рыст ве «Алек санд рый скае» 
Шкло ўска га ра ё на ўша на ва лі пер шых у Ма гі лёў скай воб лас ці 
«5-ты сяч ні каў».

Ся мей ны экі паж кам бай на ў скла дзе Мі ха і ла і Сяр гея Бай да ко вых 
на ма ла ціў у сё лет няе жні во больш за 5 ты сяч тон збож жа. Ва дзі цель 
Дзя ніс Ла ты паў пе ра вёз больш за 5 ты сяч тон хле ба но ва га ўра джаю. 
Гэ та на сён ня леп шы вы нік у рэ гі ё не і кра і не.

У се ра ду 14 жніў ня на по лі «Алек санд рый ска га» ка ля вёс кі Ка лі наў ка 
він ша ваць леп шую «трой ку» пры еха лі кі раў ні кі воб лас ці, ра ё на і гас па дар-
кі. Усе лег ка выя аў та ма бі лі зда юц ца ма лы мі по бач з ма гут най сель ска гас-
па дар чай тэх ні кай. На кам бай не і гру за вым «МА Зе» — чыр во ныя 
сцяж кі, бо тут пра цу юць пе ра да ві кі сё лет ня га жні ва ў рэ гі ё не. 2

Мі ха іл Мі ха іл БАЙ ДА КОЎБАЙ ДА КОЎ, , 
Сяр гей Сяр гей БАЙ ДА КОЎБАЙ ДА КОЎ, , 

Дзя ніс Дзя ніс ЛА ТЫ ПАЎЛА ТЫ ПАЎ..

Каб на ва кол квіт не ла і рас ло,
Каб ра дас ці лі пту шак га ла сы
І ў ля доў ні каб заўж ды — бы ло!
На ўсе вы пад кі, ва ўсе ча сы!

Гэ тае па жа дан не ра зам з ін-
шы мі доб ры мі сло ва мі пра гу ча-
ла пе рад ха тай, дзе жы ве сям'я 
Ні чы па ро віч у той ура чыс ты мо-
мант, ка лі мы вы гру зі лі з мік ра аў-
то бу са вя ліз ны ха ла дзіль нік.

Та кое паэ тыч нае па слан не 
ад «звяз доў цаў» мы пры вез лі ў 
вёс ку не вы пад ко ва, бо ве да лі, 
што на ша пад піс чы ца Га лі на Ні-
чы па ро віч — доб рая знаў ца паэ-
зіі, даў но пі ша вер шы, мае тры 
ўлас ныя збор ні кі. Яна — член 
Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі. Яе 
ве да юць усе ама та ры пры го жа-
га пісь мен ства, а як вы дат на га 
паш таль ё на — уся вёс ка. Ха ця 

трэ ба ўдак лад ніць: паш таль ё нам 
яна пра ца ва ла ра ней, трыц цаць 
га доў пры свя ці ла гэ тай пра фе сіі. 
На свае во чы ба чы ла, вы ву ча-
ла жыц цё зем ля коў. Сва і мі на-
га мі ты ся чы ра зоў пе ра ме ры ла 
ўсе мяс цо выя сця жын кі. Хі ба ж 
мож на пас ля гэ та га су мня вац ца ў 
шчы рас ці вось та кіх, на прык лад, 
яе рад коў:

О, мая Бе ла русь!
Тут сця жын ка ма лен ства,
Спеў ны го ман плы ве
Між лу гоў і па лёў.
Ў цэ лым све це та бе
Не знай сці па да бен ства,
Цёп лых лас ка вых слоў,
Каб ка заць пра лю боў.

(З яе збор ні ка вер шаў «І на-
паў ня ец ца ду ша цяп-
лом». Мінск. 2012 год.)

КАБ ЗАЎЖ ДЫ — КАБ ЗАЎЖ ДЫ — 
БЫ ЛО!БЫ ЛО!

Фо та паэ тыч ны рэ пар таж Фо та паэ тыч ны рэ пар таж   ��

Учо ра «Звяз да» ўру чы ла га лоў ны прыз сва ёй ла та рэі ся род 
пад піс чы каў са ма му ўдачліваму. Як мы па ве дам ля лі, ула даль-
ні цай га лоў на га пры за — вя лі ка га ха ла дзіль ні ка — ста ла Га лі на 
Ні чы па ро віч з Уз дзен ска га ра ё на.
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ВЫ РА ШЫЦЬ ПРАБ ЛЕ МУ 
НЯ ХВАТ КІ ДЗІ ЦЯ ЧЫХ 
СА ДКОЎ І ІН ТЭР НА ТАЎ ВНУ

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч да ру чыў вы ра шыць 
праб ле му ня хват кі да школь ных аду ка цый ных уста ноў. Аб гэ тым ён 
за явіў ва ўра дзе, дзе раз гля да лі ся спра ва зда чы дзярж ор га наў па пы-
тан нях пад рых тоў кі да но ва га на ву чаль на га го да, пе рад ае БЕЛ ТА.

«Трэ ба ад ра зу ад зна чыць, што ў нас ёсць да во лі сур' ёз ныя пы тан ні з 
ня хват кай дзі ця чых да школь ных уста ноў, — за явіў кі раў нік ура да. — Та-
му я па пра шу, каб у пла нах 2014 го да пра ду гле дзець ад па вед ныя срод кі 
і пад цяг нуць гэ та пы тан не». 

Прэм' ер-мі ністр так са ма звяр нуў ува гу на не аб ход насць бу даў ніц тва 
ін тэр на таў для ВНУ. «Асаб лі ва гэ та ак ту аль на ў су вя зі з тым, што па вя-
ліч ва ец ца коль касць за меж ных сту дэн таў, — пад крэс ліў ён. — Та му мы 
па він ны, без умоў на, за бяс пе чыць ін тэр на та мі тых, хто мае ў 
гэ тым па трэ бу». 2

Недахоп параўнальна 
таннага арэнднага жылля 
назіраецца ў сталіцы 
ўжо з першых дзён лета. 
Цяпер дэфіцыт стаў яшчэ 
больш адчувальным – 
стандартная аднапакаёўка 
абыдзецца 
ў 400-450 USD.

Тым, хто лі чыць, што 
ро зум і пры га жосць не 
мо гуць су іс на ваць у 
тан дэ ме, вар та па зна ё міц ца 
з Ве ра ні кай Ча чы най. 
Гэ тая дзяў чы на бу дзе 
прад стаў ляць на шу 
кра і ну на кон кур се «Mіss 
Supranatіonal — 2013», які 
прой дзе 6 ве рас ня ў Мін ску.


