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Бе ла рус кія пла цель шчы-
кі да кан ца го да атры ма юць 
маг чы масць за паў няць не ка-
то рыя дэк ла ра цыі не па срэд-
на на пар та ле Мі ніс тэр ства 
па па дат ках і збо рах.

У Бе ла ру сі пад ме ды цын-
скім на зі ран нем зна хо дзяц ца 
больш як 120 тыс. адзі но кіх 
лю дзей пен сій на га ўзрос ту, 
у до гля дзе ма юць па трэ бу 
амаль 24 тыс.

Па ром ная пе ра пра ва гру-
за па ды маль нас цю 55-60 тон 
звя жа два бе ра гі ра кі Днепр 
у Ло еў скім ра ё не Го мель скай 
воб лас ці. Учо ра ў Рэ чы цы ад-
быў ся спуск парома на ва ду.

У кра мах Бе ла ру сі не 
пра да юць пра дук ты хар-
ча ван ня, якія змя шча юць 
ген на-ма ды фі ка ва ныя ар-
га ніз мы, па ве да міў кі раў нік 
На цы я наль на га ка ар ды на-
цый на га цэнт ра бія бяс пе кі 
пры Ін сты ту це ге не ты кі і цы-
та ло гіі На цы я наль най ака-
дэ міі на вук Бе ла ру сі Сяр гей 
Дра маш ка.

Су пра цоў ні ка мі мыт ні ў 
На цы я наль ным аэ ра пор це 
Мінск быў за тры ма ны гра-
ма дзя нін Турк ме ні ста на, 
які спра ба ваў пра вез ці 61,8 
ты ся чы до ла раў, сха ва ных 
у ноў тбу ку.

УВА ГА!
Змя ніў ся час пра вя дзен ня ў «Звяз дзе» «пра мой лі ніі» з 

мі ніст рам аду ка цыі Сяр ге ем Аляк санд ра ві чам МАС КЕ ВІ ЧАМ. 
За даць свае пы тан ні, якія ты чац ца са мых роз ных ас пек таў дзей-
нас ці сіс тэм да школь най, агуль най ся рэд няй і вы шэй шай аду ка-
цыі, мож на бу дзе 3 каст рыч ні ка з 9.00 да 10.00 па рэ дак цый ных 
тэ ле фо нах (8 017) 287 18 66 і (8 017) 287 18 71.

Па пя рэд нія пы тан ні мож на за даць па тэ ле фо не 
(8 017) 287 17 41 або па e-maіl: nіkalaeva@maіl.ru.

«Экс пе ры мент па ўка ра нен-
ні га лі но вай сіс тэ мы апла ты 
пра цы пе да го гаў, які стар-
та ваў у ве рас ні ў пя ці ста-
ліч ных уста но вах аду ка цыі, 
па ві нен даць ад каз на шэ раг 
пы тан няў», — пра гэ та за-
явіў жур на ліс там на прэс-
кан фе рэн цыі, пры све ча най 
Дню на стаў ні ка, мі ністр аду-
ка цыі Сяр гей МАС КЕ ВІЧ.

Га лі но вая апла та пра цы пе-
да га гіч ных ра бот ні каў мае на 
ўва зе, акра мя вы пла ты пе да го гам акла ду 
так са ма і да дат ко выя вы пла ты, якія ад люст-
роў ва юць спе цы фі ку іх ра бо ты, да пла ты за 
ўзро вень ква лі фі ка цыі пе да га гіч на га ра-
бот ні ка і га лі но выя вы пла ты за вы ка нан не 
асоб ных ві даў ра бот. Мяр ку ец ца, што но вая 
сіс тэ ма апла ты пра цы бу дзе сты му ля ваць 
пед ра бот ні каў да па вы шэн ня пра фе сій на га 
ўзроў ню. А но выя паў на моц твы, якія атры-
ма юць кі раў ні кі гэ тых уста ноў, да зво ляць 
ім рэ гу ля ваць апла ту пра цы не па срэд на ў 
ка лек ты вах.

— За якую ра бо ту, за якія пра фе сій ныя 
да сяг нен ні пе да го гам бу дуць да плач ваць — 

вы ра ша юць не па срэд на ў пе да-
га гіч ных ка лек ты вах. Зра зу ме-
ла, мы да лі ўдзель ні кам экс пе-
ры мен та пэў ныя рэ ка мен да цыі. 
Але тыя кры тэ рыі, што бу дуць 
рас пра ца ва ны і ўхва ле ны са мі-
мі пе да го га мі, мы бу дзем рас-
паў сюдж ваць і ўка ра няць па 
ўсёй кра і не, — за пэў ніў Сяр гей 
Мас ке віч.

Пе ра эк за ме ноў ку 
прай шлі не ўсе

Па звест ках Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 
сён ня ва ўста но вах агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі пра цу юць больш як 104 ты ся чы 
пе да га гіч ных ра бот ні каў, у тым лі ку больш 
як 90 ты сяч на стаў ні каў-прад мет ні каў. 
Вы шэй шую і пер шую ква лі фі ка цый ную 
ка тэ го рыі ма юць 75% на стаў ні каў-прад-
мет ні каў. З ле таш ня га го да да пе да го гаў 
з вы шэй шай ка тэ го ры яй прад' яў ля юц ца 
но выя па тра ба ван ні. Ця пер яны па він ны 
кож ныя 5 га доў па цвяр джаць сваю ка тэ-
го рыю. У Ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка-
цыі эк за мен на па цвяр джэн не вы шэй шай 
ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі зда ваў ужо 

581 пе да гог: па цвер дзіць най вы шэй шы 
пі ла таж у пра фе сіі здо ле лі 468 пе да го гаў, 
або 80,6% ад агуль най коль кас ці тых, хто 
ад ва жыў ся на «пра фе сій ную пе ра эк за ме-
ноў ку».

Так са ма бы ла ўве дзе на но вая ква лі фі-
ка цый ная ка тэ го рыя «на стаў нік-ме та дыст». 
Прэ тэн дэн ты на но вую ка тэ го рыю па він ны 
мець аў тар скую ме то ды ку вы кла дан ня прад-
ме та або ўлас ны до свед, які быў аб агуль не-
ны і вы ка рыс тоў ва ец ца ін шы мі пе да го га мі. 
Сён ня ква лі фі ка цый ная ка тэ го рыя пры свое-
на 31 пе да го гу. У якас ці пры кла ду Сяр гей 
Мас ке віч пры вёў до свед на стаў ні цы гім на зіі 
№ 5 Ві цеб ска Га лі ны Ана толь еў ны Су ха вай, 
якая пра па нуе сва ім вуч ням не стан дарт ныя 
ме та ды вы кла дан ня бе ла рус кай мо вы і лі-
та ра ту ры. Дыс ку сій ныя тэх на ло гіі ак тыў на 
вы ка рыс тоў вае ў аду ка цый ным пра цэ се 
ды рэк тар Па плаў ска га комп лек су дзі ця чы 
сад — ся рэд няя шко ла Бя рэ зін ска га ра ё на 
Ві таль Мі ка ла е віч Дуд ко. А не стан дарт ныя 
па ды хо ды да між прад мет ных су вя зяў на 
пры кла дзе ма тэ ма ты кі, ін фар ма ты кі і пра-
цоў на га на ву чан ня мо жна ўба чыць, на ве-
даў шы урок на стаў ні ка Лош ніц кай ра ён най 
гім на зіі Ба ры саў ска га ра ё на Іва на 
Вік та ра ві ча Які мен кі.

За хап лен не аве чкамі фран цуз скай па ро ды прэ кас да жы ха ра вёс кi Гай на Ла гой-
ска га ра ё на Сяр гея СЕ ЛЯ ХА (на фо та здым ку) прый шло амаль з па чат кам за сна ван ня 
iм сва ёй ар га ся дзi бы «Гаенскія вытокі». Тры га ды та му пра фе сiй ны пча ляр вы ра шыў, 
што тан ка рун ныя пры га жу ны ста нуць «жы вы мi экс па на та мi» яго пад вор'я i бу дуць вы-
клi каць цi ка васць у на вед валь нi каў ся дзi бы. Асаб лi ва дзя цей. Так яно i атры ма ла ся.

— Дзе цям вель мi па да ба ец ца «раз маў ляць» на аве чай мо ве, — пры вет на ўсмi-
ха ец ца гас па дар. — Ба ран чы ку яны ка жуць «бэ», авеч кам — «ме».

Не ўза ба ве кал ма тыя жы вё лы ста лi са праўд ным за хап лен нем гас па да ра, i ця пер 
на гай нен скiм пад вор ку iх на лiч ва ец ца амаль тры дзя сят кi. Чым не ата ра?

— Гэ тая па ро да не па тра буе пiль на га до гля ду, — ка жа Сяр гей Се лях, час ту-
ю чы сва iх га да ван цаў мо ла тым зер нем. — А яшчэ авеч кi вы кон ва юць важ ную 
функ цыю на на шым пад вор'i — вы скуб ва юць усю траў ку i па збаў ля юць мя не 
не аб ход нас цi час та брац ца за ка су.

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К. Фо та аўтара.

ПОЎ НЫ ДВОР БЕ ЛЫХ КА ЖУШ КОЎПОЎ НЫ ДВОР БЕ ЛЫХ КА ЖУШ КОЎ

Гас па да рыГас па да ры  ��

ЯКОЕ СЁ ЛЕТ НЯЕ ДАЧ НАЕ ДА СЯГ НЕН НЕ 
ВАС АСА БЛІВА ПА РА ДА ВА ЛА?

Люд мi ла СI ВУ ХА, пен сi я нер ка:
— 18 га доў та му мы ку пi лi пус ты ўчас так, за рос лы пус та зел лем. На iм муж па бу-

да ваў дом. I ўсё, што на да чы, зроб ле на сва i мi ру ка мi: са жал ка, ба сейн i шмат ча го 
яшчэ. На да чу мы, да рэ чы, ез дзiм на ве ла сi пе дах — атрым лi ва ец ца та кi эка ла гiч ны лад 
жыц ця. Што ты чыц ца да сяг нен няў, у мя не, ба дай, ра ней за ўсiх са спя ва юць па мi до ры. 
На сен не аду сюль вы пiс ваю. I з за меж жа, i мя ня ю ся га тун ка мi з роз ны мi се лек цы я не-
ра мi... Ця пер на ват про сяць вы слаць у Ра сiю асоб ныя не звы чай ныя га тун кi. Ра ней я 
са дзi ла па 180 га тун каў — па ад ным кус це кож на га. Ця пер ве даю, якiя са мыя леп шыя. 
I ўсё роў на кож ны год мя не цяг не на неш та но вае. Зда ец ца, ужо лепш не мо жа i быць, 

але ж мне хо чац ца вы рас цiць тое, што па куль не ве даю. Вi на град сё ле та доб ры ў нас са спеў — тры га ды 
та му ча ран кi па са дзi лi. Кож ная грон ка больш за кi ла грам ва жыць. Кож ная ягад ка — з грэц кi арэх.

Вя ча слаў РАД ЧАН КА, бу даў нiк:
— За ўсю гiс то рыю да чы ў нас не бы ло та кой буль бы, як сё ле та. Ка ву ноў са бра лi 

ка ля сот нi. Усе мае сяб ры па спы та лi i аца нi лi. Са дзiў iх не пер шы раз, але ра ней не 
атрым лi ва ла ся, каб бы ла та кая вя лi кая коль касць якас ных ягад — пер шы раз та кiя 
вя лiз ныя i вель мi са лод кiя. Са спе лi тры га тун кi вi на гра ду — са лод кi, смач ны. Мы iм 
па час та ва лi ўсiх сяб роў i су се дзяў. Бак ла жа ны вы рас лi — па 9 штук на ад ным ка ра нi 
(ле тась бы ло не больш за 2). Пра па мi до ры на ват не ка жу — i на рых тоў кi зра бi лi, i яшчэ 
шмат за ста ло ся. Сак рэ ты доб ра га ўра джаю — у ство ра най сва i мi ру ка мi ара шаль най 
сiс тэ ме. Асаб лi ва га на ру ся штуч ным ва да ёмам, якi я зра бiў не па срэд на на ага ро дзе з 
вя лiз най ёмiс тас цi на 12 ку ба мет раў. Ця пер у iм пла вае 3 лiнь кi i 5 ка ра сi каў.

Свят ла на НА ЗДРЫН-ПЛАТ НIЦ КАЯ, член Бе ла рус ка га 
са ю за мас та коў i Бе ла рус ка га са ю за ды зай не раў:

— Сё ле та ў на шым вяс ко вым до ме я за кон чы ла рос пiс «Iе ру са лiм». Ён на гад вае 
пра па лом нiц кую па езд ку ў гэ ты дзi вос ны го рад, дзе мне па шчас цi ла жыць у га тэ лi 
з вi дам на га лоў ны хрыс цi ян скi храм, дзе ў су бо ту пе рад Вя лi ка днем за паль ва ец ца 
Даб ра дат ны агонь. Вось ме на вi та гэ ты вiд i з'я вiў ся за раз на сця не ў рэ кры я цый-
на-ста ло вай зо не. Збо ку ад яго — за пi сы з дзён нi ка пра са му па езд ку. Упер шы ню 
сё ле та па ча ла зай мац ца жы ва пi сам на све жым па вет ры, а не ў май стэр нi, як звы-

чай на. Тры га ды та му мы па са дзi лi дзе вяць ма ла дых яб лынь, i сё ле та ад на з iх да ла ўра джай — аж но 
цэ лы яб лык. На гля дзе лi ся тэ ле вi зiй ных пра грам пра зем ля роб ства ў Но вай Зе лан дыi. На iх пры кла дзе 
на сва ёй пяс ча най гле бе мы вы ка па лi не каль кi тран шэй, у якiя за сы па лi хар чо выя ад хо ды i ме на вi та 
ту ды па са дзi лi ча ран кi ма лi ны. Усё доб ра пры ня ло ся — на ле та бу дзем ча каць ура джай.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

Сяр гей МАС КЕ ВІЧ:

«НА СТАЎ НІ КАМ МО ЖА БЫЦЬ 
ДА ЛЁ КА НЕ КОЖ НЫ»
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Пры ем ная на ві наПры ем ная на ві на  ��

СТА РАСЦЬ ПА ВЫ ША НАЙ 
КАМ ФОРТ НАС ЦІ

У вёс цы Вен да раж Ма гі лёў ска га ра ё на бу дзе ство ра ны но вы 
дом-ін тэр нат для са ста рэ лых лю дзей, які бу дзе ад роз ні вац-
ца ад ін шых больш кам форт ны мі, амаль што хат ні мі ўмо ва мі 
жыц ця.

У Ка мі тэ це па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Ма гі лёў-
ска га абл вы кан ка ма рас ка за лі, што бы лы бу ды нак сель ска га дзі-
ця ча га сад ка, які не вы ка рыс тоў ва ец ца, бу дзе рэ кан стру я ва ны ў 
дом-ін тэр нат.

Тут вы ка рыс тоў ва юць еў ра пей скі до свед ства рэн ня па доб ных 
уста ноў. Дом-ін тэр нат бу дзе раз лі ча ны толь кі на не каль кі дзя сят каў 
ча ла век. У ім пла ну юць зра біць мі ні-ква тэ ры на ад на го аль бо на 
два іх, ка лі раз мо ва ідзе пра сям'ю, жы ха роў. У ква тэ рах, вя до ма, 
бу дуць усе вы го ды і на ват не вя лі кія кух ні, хоць агуль ны хар чо вы 
блок бу дзе так са ма пра ца ваць. Уво гу ле да та ко га амаль што асоб-
на га пра жы ван ня ў до ме-ін тэр на це бу дзе да да вац ца цэ лы па кет 
са цы яль ных па слуг.

Пра жы ван не з па вы ша най кам форт нас цю бу дзе каш та ваць 
больш, чым у звы чай ных да мах-ін тэр на тах. Да вя дзец ца раз ліч-
ваць не толь кі на сваю пен сію, але і на ма тэ ры яль ную пад трым ку 
сва я коў. Спе цы я ліс ты ў са цы яль ных спра вах лі чаць, што сён ня 
ёсць ня ма ла лю дзей, га то вых пла ціць гро шы за тое, каб іх баць-
кі жы лі на ско не жыц ця з пра фе сій ным до гля дам і ў вы дат ных 
умо вах.

Да кан ца гэ та га го да мяр ку ец ца за вяр шыць рас пра цоў ку пра-
ект на-смет най да ку мен та цыі но ва га до ма-ін тэр на та, а з на ступ на га 
го да рас па чаць бу даў ні чыя ра бо ты.

Іло на ІВА НО ВА

�

Воль га 
ГЕ РА СЕН КА, 

спе цы я ліст 
па су вя зях 

з гра мад скас цю 
Фон ду ААН 

у га лі не 
на ро да -

на сель ніц тва 
(ЮНФ ПА) 

у Бе ла ру сі:

«Пра цяг ласць жыц ця бе ла ру саў 
што год па вя ліч ва ец ца ў ся рэд нім 
на 0,3 го да. Ча ка ная пра цяг ласць 
жыц ця пры на ра джэн ні, па звест-
ках На цы я наль на га ста тыс тыч-
на га ка мі тэ та, у 2012 го дзе ў муж-
чын скла дае 66,6 го да, у жан чын 
— 72,5 го да. У 2000 го дзе гэ тыя 
па каз чы кі бы лі 63,4 і 70,7 ад па вед-
на. Па пра гно зах экс пер таў, до ля 
асоб, ста рэй шых за пра ца здоль ны 
ўзрост, у 2025 го дзе скла дзе больш 
за 28%, а ўдзель ная ва га асоб пра ца-
здоль на га ўзрос ту — толь кі 54%. 
Дэ ма гра фіч ная на груз ка да 2025 
го дзе скла дзе 862 ча ла ве кі на 1000 
ча ла век. Ця пер на 1000 ча ла век у 
пра ца здоль ным уз рос це пры па дае 
630 ча ла век ва ўзрос це, ста рэй шым 
за пра ца здоль ны».

Фота БЕЛТА.

ЭКА НО МІЯ — 
НОР МА ЖЫЦ ЦЯ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 1 каст рыч ні ка пры-
няў з дак ла дам прэм' ер-мі ніст ра Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча. Аб гэ-
тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«На су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся сі ту а цыя ў эка но мі цы, ход ма дэр-
ні за цыі прад пры ем стваў, еў ра зій ская ін тэ гра цыя і ўза е ма дзе ян не 
Бе ла ру сі з за меж ны мі парт нё ра мі на двух ба ко вай асно ве», — ад-
зна чы лі ў прэс-служ бе.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся вы ні ка мі пра ве дзе на га ня даў на 
ў Аста не па ся джэн ня Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та 
на ўзроў ні кі раў ні коў ура даў і пра па на ваў аб мер ка ваць пы тан ні свай-
го ма ю ча га ад быц ца афі цый на га ві зі ту ў Ка зах стан. Кі раў нік дзяр жа-
вы так са ма ад зна чыў, што на на ступ ным тыд ні ад бу дзец ца на ра да, 
пры све ча ная перс пек ты вам эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі.

Мі ха іл Мяс ні ко віч да ла жыў Прэ зі дэн ту, што па вы ні ках са мі ту ў 
Аста не ўда ло ся пры няць ра шэн не па шэ ра гу важ ных пы тан няў. Ба кі 
да мо ві лі ся аб увя дзен ні больш вы со кай за га ра джаль най пош лі ны на 
ім парт збож жа ўбо рач ных кам бай наў, што ство рыць доб рыя пе рад-
умо вы для про да жаў ад па вед най пра дук цыі на рын ках Ка зах ста на 
і Ра сіі. Да сяг ну ты да моў ле нас ці аб па рад ку за куп кі ў трэ ціх кра і нах 
па са жыр скіх са ма лё таў. «Гэ та так са ма бу дзе да во лі сур' ёз ная пад-
трым ка, па коль кі пош лі на сён ня скла дае ка ля 20 пра цэн таў. Мы 
да мо ві лі ся аб бяс пош лін ным уво зе са ма лё таў фак тыч на да 2019 
го да», — ад зна чыў прэм' ер-мі ністр.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Мі ха іл Мяс ні ко віч так са ма аб мер ка ва лі 
перс пек ты вы раз віц ця бе ла рус ка-ка зах стан скіх ад но сін. Ад ной з 
тэм су стрэ чы бы ло раз віц цё ганд лё ва-эка на міч ных су вя зяў з Укра-
і най і ма ю чы ад быц ца 7-8 каст рыч ні ка афі цый ны ві зіт у Бе ла русь 
прэм' ер-мі ніст ра гэ тай кра і ны Мі ка лая Аза ра ва. Па вод ле слоў Мі ха-
і ла Мяс ні ко ві ча, пла ны Укра і ны пад пі саць па гад нен не аб аса цы я цыі 
з Еў ра пей скім са юзам не па він ны не га тыў на паў плы ваць на аб' ёмы 
ганд лю з Бе ла рус сю: «У гэ тай сі ту а цыі Бе ла русь ні ў якім ра зе не 
па він на стра ціць ган даль з Укра і най, а мо жа, на ват знай сці пэў ныя 
плю сы. У нас там вель мі вя лі кі ры нак».

Ра зам з тым прэм' ер-мі ністр лі чыць, што ў пы тан ні ўдзе лу Украі -
ны ў пра цэ сах еў ра зій скай ін тэ гра цыі не трэ ба пры трым лі вац ца 
вы ба рач на га па ды хо ду.

Што да ты чыц ца эка на міч най сі ту а цыі ў кра і не, то ўрад ад зна чае 
сур' ёз ны не да бор бюд жэт ных па ступ лен няў, але за кошт ап ты мі за-
цыі рас хо даў па вы ні ках го да ча ка ец ца не вя лі кі дэ фі цыт бюд жэ ту. 
«Ап ты мі за цыя рас хо даў, паў сюд ная эка но мія па він ны быць нор май 
жыц ця», — ска заў прэм' ер-мі ністр. Аляк сандр Лу ка шэн ка ў су вя зі з 
гэ тым вы ка заў у ад рас ура да кры ты ку за тое, што на мес цах ёсць 
яшчэ шмат не ар га ні за ва нас ці і не аку рат ных ад но сін да рас хо да-
ван ня бюд жэт ных срод каў.

Прэ зі дэн ту так са ма да ло жа на аб ма дэр ні за цыі. За 8 ме ся цаў 
гэ та га го да на гэ тыя мэ ты на кі ра ва на Br95 трлн пры га да вым пла не 
ка ля Br120 трлн. Пра цэс ма дэр ні за цыі, у пры ват нас ці, па спя хо ва 
рэа лі зу ец ца на Бе лА Зе, БМЗ, наф та пе ра пра цоў чых за во дах. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што срод кі на ма дэр ні за цыю па він ны 
ўклад вац ца вы ключ на ў эфек тыў ныя пра ек ты.

«НАША ПЕРАВАГА — 
АБСАЛЮТНА СУМЯШЧАЛЬНЫЯ 

ЭКАНОМІКІ»
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чае ды на-
міч нае раз віц цё ад но сін Бе ла ру сі і Ка зах ста на. Аб гэ тым ён 
за явіў учо ра ў ін тэр в'ю агенц тву «Ха бар» і тэ ле ка на лу «24 KZ», 
да дзе ным на пя рэ дад ні ві зі ту ў Ка зах стан, пе рад ае БЕЛ ТА.

«Сён ня пла на ваць якісь ці пра рыў у на шых ад но сі нах бу дзе ня пра-
віль на. У нас ад но сі ны раз ві ва юц ца вель мі роў на, ды на міч на, ня гле-
дзя чы на не ка то ры спад та ва ра аба ро ту ў су вя зі з су свет ным кры зі сам, 
але гэ та зра зу ме ла», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Аляк сандр Лу-
ка шэн ка ад зна чыў, што ў дзвюх кра ін ня ма ні я кіх праб лем у па лі ты цы, 
дып ла ма тыі, дзяр жа вы вы сту па юць з адзі ных па зі цый на між на род най 
арэ не, ма юць ідэн тыч ныя па ды хо ды па між на род ным па рад ку дня, 
поў нае ўза е ма ра зу мен не па між ура да мі і прэ зі дэн та мі.

Што да ты чыц ца эка но мі кі, то Бе ла русь ак тыў на ўдзель ні чае 
ў пра ек тах па ін дуст ры я лі за цыі Ка зах ста на. «Мы сён ня пра цу ем 
пры клад на па 20 буй ных пра ек тах. Гэ та сот ні міль ё наў срод каў, 
якія Ка зах стан тра ціць. Мы асвой ва ем гэ тыя срод кі, ства ра ем там 
су мес ныя прад пры ем ствы па ўсіх на прам ках, — ска заў бе ла рус кі 
лі дар. — У нас аб са лют на су мя шчаль ныя эка но мі кі, мы амаль ні дзе 
не кан ку ры ру ем — гэ та вя лі кая пе ра ва га».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што прэ зі дэн ты да-
мо ві лі ся што год су стра кац ца з тым, каб кант ра ля ваць вы ка нан не 
да моў ле нас цяў, ход рэа лі за цыі двух ба ко вых пра ек таў.

БРЫ ТАН СКІМ БЕС ПРА ЦОЎ НЫМ ДА ВЯ ДЗЕЦ ЦА ПРА ЦА ВАЦЬ
Канц лер каз на чэй ства Вя лі ка бры та ніі Джордж Ос барн аб вяс ціў аб 

уз мац нен ні жорст кас ці пра ві лаў атры ман ня да па мог па бес пра цоўі. 
З на ступ на га го да бры тан скія бес пра цоў ныя, каб пра цяг ваць атрым-
лі ваць да па мо гу, па він ны бу дуць вы кон ваць без аплат ную са цы яль на 
ка рыс ную пра цу або што дня на вед ваць цэнт ры пра ца ўлад ка ван ня, 
або пра хо дзіць на ву чаль ныя кур сы. Но выя пра ві лы пач нуць дзей-
ні чаць у кра са ві ку 2014 го да і рас паў сю дзяц ца на тых, хто лі чыц ца 
бес пра цоў ным больш за два га ды. Па вод ле пры бліз ных пад лі каў, 
но вая пра гра ма за кра не 200 ты сяч ча ла век. Бес пра цоў ным прый-
дзец ца або 30 га дзін на ты дзень, на прык лад, пры бі раць смец це, ці 

што дня ха дзіць у цэнт ры пра ца ўлад ка ван ня, ці пра хо дзіць на ву чан не гра ма це або ля чыц ца ад 
псі хіч ных рас строй стваў і роз ных ві даў за леж нас ці. Тыя, хто не бу дзе вы кон ваць умо вы, мо гуць 
па зба віц ца да па мо гі па бес пра цоўі на ча ты ры тыд ні, паў тор нае па ру шэн не па зба віць іх дзяр-
жаў най да та цыі на тры ме ся цы.

22% РА СІ ЯН ПРЫ ЗНА ЛІ СЯ Ў ІН ТЭР НЭТ-ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ
Па звест ках ра сій ска га фон ду «Гра мад ская дум ка», па коль кас ці ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў 

Ра сія зай мае пер шае мес ца ў Еў ро пе — 50,1 міль ё на ра сі ян што дня ка рыс та юц ца ін тэр нэ-
там.

Па вод ле апы тан ня аб за хоп ле нас ці ра сі ян ін тэр нэ там, 22% рэ спан дэн таў пры зна лі ся, што пра-
вод зяць у се ці ве за над та шмат ча су. 16% апы та ных па ве дам ля юць, што ўвесь час ка рыс та юц ца 
са цы яль ны мі сет ка мі, 19% за яві лі, што ра зам з ін тэр нэ там шмат ча су пра вод зяць за пра гля дам 
тэ ле ві за ра або ма біль на га тэ ле фо на ці смарт фо на. З ак тыў ных ка рыс таль ні каў ін тэр нэ ту 48% 
па ве да мі лі са цы ё ла гам, што за над та час та ся дзяць у су свет ным па ву цін ні, а 34% ска за лі, што 
за над та доў га за седж ва юц ца ў са цы яль ных сет ках. Больш за ўсё лю дзей з ін тэр нэт-за леж нас цю 
ся род мо ла дзі: 53% ра сі ян ва ўзрос це ад 18 да 24 га доў пры зна лі ся, што 

ін тэр нэт ады мае ў іх шмат ча су, 44% 
з іх за яві лі, што шмат ча су тра цяць на 
са цы яль ныя сет кі, а 39% ад зна ча юць 
за ліш нюю коль касць ча су, які яны 
мар ну юць на ма біль ны тэ ле фон або 
смарт фон. Па сло вах псі хо ла гаў, ва 
ўсім све це ка ля 10% на сель ніц тва 
мож на лі чыць ін тэр нэт-за леж ны мі.

ШВЕ ЦЫЯ — ЛЕП ШАЯ 
КРА І НА ДЛЯ СТА РЫХ

Скла дзе ны спіс най больш кам-
форт ных кра ін для лю дзей па ва жа-
на га ўзрос ту. Так ста ла ся, што лепш 
за ўсё су стра каць сваю ста расць у 
Шве цыі — там ство ра ны ўсе ўмо вы 
для пен сі я не раў. Най леп шай якас цю 
жыц ця для лю дзей, ста рэй шых за 60 
га доў, мо гуць па хва ліц ца дзяр жа вы 
Паў ноч най Еў ро пы. Звя за на гэ та 
шмат у чым са шчод ры мі да па мо-
га мі і пен сі я мі для ста рых, доб рым 
транс пар там і па чуц цём су поль нас ці, 
якое ёсць у па жы лых лю дзей у гэ тых 
кра і нах. Ад ра зу за лі да рам у спі се ідзе 
Нар ве гія, на трэ цім мес цы апы ну ла ся 
Гер ма нія. Ня дрэн на так са ма, па вод ле 
рэй тын гу, пра вес ці сваю ста расць у 
Ні дэр лан дах, Ка на дзе і Швей ца рыі. 
Пры ем ныя ўмо вы для пен сі я не раў 
ство ра ны ў Но вай Зе лан дыі, ЗША і 
Іс лан дыі. За мы кае пер шы дзя ся так 
кам форт ных для па жы лых лю дзей 
кра ін Япо нія. З рэс пуб лік бы ло га Са ю-
за лепш за ўсё спра вы ідуць у Эс то ніі, 
якая за ня ла 29-ы ра док рэй тын гу.

«Закідаем 
камянямі 

ўсіх, 
хто не свой».

Якія аўто 
любіў 

Фідэль 
Кастра?

Ленін 
матэрыялізаваўся 

ў Чудзіне.


