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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 06.03.2014 г. 
Долар ЗША    9790,00
Еўра 13440,00
Рас. руб. 271,50
Укр. грыўня 1058,38

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

ВЫ ПУСК НЫЯ 
ВЕ ЧА РЫ ПЛА НУЙ ЦЕ 
НА 11 і 12 ЧЭР ВЕ НЯ

Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы зна чы ла ся з да та мі пра вя дзен ня ў 
шко лах кра і ны вы пуск ных іс пы таў за курс ба за вай і ся рэд няй 
шко лы, вы пуск ных ве ча роў, а так са ма з гра фі кам пра вя дзен-
ня эк за ме наў у лі цэях.

Ву чэб ныя за ня ткі ў шко лах за кан чва юц ца 30 мая. Апош нія зван кі 
для на ву чэн цаў вы пуск ных кла саў прой дуць у су бо ту 31 мая.

Вы пуск ныя эк за ме ны для дзе вя ці клас ні каў і адзі нац ца ці клас ні каў 
прой дуць у пе ры яд з 1 па 12 чэр ве ня. Рас клад вы пуск ных іс пы таў 
скла да ец ца ўста но ва мі аду ка цыі з улі кам адзі ных па кра і не тэр мі наў 
пра вя дзен ня пісь мо вых вы пуск ных эк за ме наў. Вы пуск ні кі ба за вай 
шко лы зда юць ча ты ры вы пуск ныя эк за ме ны: пі шуць дык тоў ку па 
бе ла рус кай і рус кай мо вах, ма тэ ма ты ку (пісь мо ва) і дэ ман стру юць 
сваё ве дан не гіс то рыі Бе ла ру сі (вус ны эк за мен). Пісь мо выя іс пы ты 
для дзе вя ці клас ні каў прой дуць па кра і не 3, 5, 7 і 10 чэр ве ня.

Для адзі нац ца ці клас ні каў пра ду гле джа ны ча ты ры эк за ме ны: тры аба-
вяз ко выя (па бе ла рус кай ці рус кай мо ве, ма тэ ма ты цы і за меж най мо ве) 
і адзін — на вы бар вы пуск ні ка. Пад пісь мо выя за рэ зер ва ва ны 2, 4, 6 і 
9 чэр ве ня. Тэкс ты і за дан ні для пра вя дзен ня пісь мо вых іс пы таў 
бу дуць, па тра ды цыі, аб' яў ляц ца па тэ ле ба чан ні і ра дыё. 3

— Не ха це ла ся б паў та раць агуль на вя до мае, але тут, на пэў на, прый дзец ца, — 
пры зна ла Іры на Іг на таў на. — Час ця пер та кі, што нель га спы няц ца на да сяг ну тым, 
нель га не іс ці на су страч па жа дан ням клі ен таў. А яны ў нас до сыць ма біль ныя: 
пры нам сі, мно гія вяс ко выя пен сі я не ры на зі му з'яз джа юць да дзя цей у га ра ды, 
мно гія з га ра джанн на ле та пе ра ся ля юц ца ў вёс кі ды на да чы, пра цу юць.

І по тым ма юць кло пат ез дзіць на пош ту па мес цы жы хар ства, каб атры-
мліваць пен сіі. Тра ціц ца час, гро шы, нер вы, бен зін. А між тым у кра і не больш 
за тры ты ся чы ад дзя лен няў паш то вай су вя зі. Гэ та зна чыць, што ней кае з іх 
ад пен сі я не ра не па да лёк — на ват у сель скай мяс цо вас ці, не ка жу чы пра га-
рад скую. Вось мы і вы ра шы лі зра біць крок на су страч — кло пат па вы пла це 
пен сій узяць на ся бе. Праў да, па куль не ў поў ным аб' ёме: па чы на ем з 5 са-
ка ві ка, з Мін ска. На чар зе — аб лас ныя цэнт ры, по тым ра ён ныя. А блі жэй да 
кан ца го да наш пен сі я нер ужо змо жа атры маць сваю пен сію ў лю бым кут ку 
сва ёй кра і ны, дзе б ён ні жыў і дзе б ні зна хо дзіў ся.

— Спра ва доб рая, вар тая ўдзяч нас ці!
— Мы спа дзя ём ся... І ро бім на ступ ны крок. Умоў на: на ва ша імя прый шоў 

гра шо вы пе ра вод. Ён вам вель мі па трэб ны, але вы не мо жа це яго атры маць 
— ра на ідзя це на пра цу, поз на вяр та е це ся аль бо вас на огул ад пра ві лі ў ка-
ман дзі роў ку... У хут кім ча се гэ та не бу дзе пе ра шко дай: вы змо жа це 
атры маць свае гро шы ў лю бым з на шых ад дзя лен няў су вя зі. 4

ЦЫТАТА ДНЯ

Дзей ныя асо быДзей ныя асо бы  ��

ХУТКА, НАДЗЕЙНА, 
ДАСТУПНА...

«Да кан ца го да на шы пен сі я не ры змо гуць атры маць 
свае пен сіі ў лю бым ку точ ку кра і ны — дзе б яны ні бы лі»

Да доб ра га ча ла век пры вы-
кае... ад ра зу: сён ня ў лю-
бым ад дзя лен ні су вя зі (вяс-
ко вым, га рад скім) ён мож-
на апла ціць ка му наль ныя 
і ін шыя па слу гі, пра цэн ты 
па крэ ды тах, «па клас ці» 
гро шы на тэ ле фон... Заўт-
ра — гэт кім жа звыч ным 
мо жа стаць атры ман не 
пен сій без «пры вяз кі» да 
мес ца жы хар ства. З пы тан-
няў, чым гэ та вы клі ка на і 
ці хут ка вый дзе за ме жы 
ста лі цы, па ча ла ся гу тар ка 
ка рэс пан дэн та «Звяз ды» з 
ге не раль ным ды рэк та рам 
РУП «Бел пош та» Іры най 
САК СО НА ВАЙ.

Ся мён ША ПІ РА, стар шы ня 
Мінск ага абл вы кан ка ма:

«Зя мель ныя ўчаст кі ў Мін-
скай воб лас ці бу дуць пе ра да-
вац ца па ін вес ты цый ных да-
га во рах толь кі праз аў кцы ё-
ны. На кож ны ўчас так у Мін-
скім ра ё не прэ тэн ду юць не-
каль кі ча ла век, у ра ён ныя ж 
цэнт ры біз нес ідзе не так 
ак тыў на. Але вы дзя ляць 
зям лю ў Мін скім ра ё не та му, 
хто змог тра піць на пры ём 
да гу бер на та ра, ня пра віль-
на. Ні адзін учас так тут 
не бу дзе ад да дзе ны прос та 
так. Гэ тае ра шэн не бу дзе 
ты чыц ца ўсіх. Усё па він на 
быць сум лен на, праз рыс та і 
ад кры та. Усе па він ны зна хо-
дзіц ца ў роў ных умо вах».

Супярэчлівыя 
ўражанні 

ад старажытнага 
Полацка.

Думаць 
і перажываць 

можна 
і трэба ДА 

ўсынаўлення.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 6° 
Віцебск    + 4° 
Гомель    + 5°  
Гродна    + 5° 
Магілёў    + 4° 
Мінск    + 4° 
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Аб гэ тым Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за явіў на 
па ся джэн ні Вы шэй ша га 
Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ве та 
на ўзроў ні кі раў ні коў 
дзяр жаў, якое прай шло 
ў афі цый най рэ зі дэн цыі 
Прэ зі дэн та Ра сіі 
Но ва-Ага ро ве.

ПОЎ НА МАШ ТАБ НЫ СА ЮЗ ПОЎ НА МАШ ТАБ НЫ СА ЮЗ 
БЕЗ АБ МЕ ЖА ВАН НЯЎ І ВЫ КЛЮ ЧЭН НЯЎБЕЗ АБ МЕ ЖА ВАН НЯЎ І ВЫ КЛЮ ЧЭН НЯЎ
Ме на ві та Ме на ві та 
на та кім на та кім 
Мыт ным са ю зе Мыт ным са ю зе 
па він на ба зі ра вац ца па він на ба зі ра вац ца 
но вае ін тэ гра цый на е но вае ін тэ гра цый на е 
ўтва рэн неўтва рэн не
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«На ша прын цы по вая па зі цыя — ства рэн не 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за па він на ба-
зі ра вац ца на поў на маш таб ным Мыт ным са ю зе 
без вы клю чэн няў, у тым лі ку без пош лін, коль-
кас ных аб ме жа ван няў або ча гось ці ін ша га», — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў сва ім вы ступ лен ні ад-
зна чыў два прын цы по выя для Бе ла ру сі мо ман ты 
ў пла не ства рэн ня Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю-
за. «Па-пер шае, у на шым ін тэ гра цый ным пра ек це 

мы па він ны вый сці на кан крэт ныя вы ні кі. Та кім 
вы ні кам з'яў ля ец ца за вяр шэн не ства рэн ня Мыт-
на га са ю за без якіх-не будзь аб ме жа ван няў і вы-
клю чэн няў. У гэ тым пы тан ні ба кі най больш ру шы лі 
на пе рад. Фак тыч на за ста лі ся вы клю чэн ні толь кі 
па не ка то рых, ад нак вель мі знач ных, та ва рах. І 
нам не аб ход на пры няць на конт іх прын цы по вае 
ра шэн не».

Ра зам з тым, Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та-
ваў, што з'я ві лі ся па ды хо ды, ка лі ад ме ну вы клю-

чэн няў па та ва рах па ча лі ўвяз ваць з ад ме най вы-
клю чэн няў па па слу гах, ка пі та ле і ра бо чай сі ле. 
«Сва бо да ру ху та ва раў па він на стаць пры кла дам 
для вы ра шэн ня за да чы па рэа лі за цыі ас тат ніх 
трох сва бод. Без гэ та га бу ду чы эка на міч ны са юз 
бу дзе па збаў ле ны тры ва ла га фун да мен ту, — лі-
чыць бе ла рус кі лі дар. — Ад на ча со ва мы пра даў-
жа ем мэ та на кі ра ва на пра ца ваць над рэа лі за цы-
яй тых да моў ле нас цяў, якія за ма ца ва ны 
ў ба за вых па гад нен нях АЭП».
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