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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 03.04.2014 г. 
Долар ЗША    9900,00
Еўра 13660,00
Рас. руб. 281,00
Укр. грыўня 868,42

Плюсы і мінусы 
сумеснага жыцця 

з бацькамі

Сакрэт 
ураджайных сотак 

не ў колькасці 
ўгнаенняў
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Ге не раль ны ды рэк тар 
СЗАТ «Сер ва люкс» 
Яў ген БАС КІН ува хо дзіць 
у склад між ве да мас най
 ра бо чай гру пы 
па рэ фар ма ван ні 
аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су,
якую ўзна чаль вае 
Прэм' ер-мі ністр 
Мі ха іл Мяс ні ко віч. 
Яў ген Ра фа і ла віч па дзя ліў ся 
з на шы мі чы та ча мі 
сва і мі мер ка ван ня мі 
па гэ тай праб ле ме.

С
ЁН НЯ на ды шоў час па гля дзець на сель скую гас па дар ку не як 
на па ста ян на га прось бі та бюд жэт ных рэ сур саў дзе ля доб рых 
мэт, а як на паў на вар тас на га суб' ек та эка но мі кі кра і ны, які 
мае сур' ёз ны экс парт ны па тэн цы ял. У гэ тым сэн се па вы шэн-

не мар жы наль нас ці і эфек тыў нас ці ста но віц ца ак ту аль ным, 
ла гіч ным і важ ным.

ПОС ПЕ ХІ 
Ў ЗО НЕ РЫ ЗЫ КІ

Людзі і справыЛюдзі і справы  ��Жыл лё вае пы тан неЖыл лё вае пы тан не  ��

ЧАР ГА ВІ КОЎ СТА ЛА 
НА 40 ТЫ СЯЧ МЕНШ

На ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў на пры-
кан цы мі ну ла га го да бы ло за рэ гіст ра ва на амаль 773 тыс. гра ма-
дзян (сем' яў), што на 40,6 тыс. менш, чым год та му, па ве да мі лі 
спе цы я ліс ты На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та.

Пры чым ся род усіх жыл лё вых чар га ві коў 90,1% — гэ та га рад скія 
жы ха ры, а до ля сель скіх — уся го толь кі 9,9%.

Па вод ле пад лі каў спе цы я ліс таў, па мян шэн не коль кас ці гра ма дзян, 
якія ста яць на та кім улі ку, ад бы ло ся ў асноў ным за кошт ад па вед най 
тэн дэн цыі ў Мін ску (мі нус 15,1 тыс. ча ла век). Боль шая част ка бес ква-
тэр ных пры па дае на ма ла дыя сем'і — 354,5 тыс. (45,9%), па трэ бу ў 
больш пра стор ным жыл лі ма юць 24,2 тыс. шмат дзет ных сем' яў (3,1%), а 
20,1 тыс. гра ма дзян ма юць пра ва на атры ман не жы лых па мяш кан няў 
са цы яль на га ка ры стан ня (2,6%). На пры кан цы мі ну ла га го да 154,6 тыс. 
гра ма дзян (сем' яў), або 20%, пра цяг ва юць ста яць на ўлі ку 10 і больш 
га доў. Па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў ма юць 123,5 тыс. (16%) 
ча ла век (сем' яў), якія пра жы ва юць у ін тэр на тах, з іх больш за 10 га-
доў — 34,8 тыс., 13,8 тыс. — у ква тэ рах з не каль кі мі най маль ні ка мі, а 
1,9 тыс. — у да мах, якія пры зна ны не пры дат ны мі для пра жы ван ня.

У па раў на нні з 2012 го дам коль касць гра ма дзян (сем' яў), якія ста яць 
на ўлі ку 10 і больш га доў, змен шы ла ся на 10,6 тыс., а тых, якія пра жы-
ва юць у ін тэр на тах, — на 8,1 тыс.

Ле тась у на шай кра і не атры ма лі жыл лё і па леп шы лі жыл лё выя ўмо вы 
38,7 тыс. ча ла век, або 4,8% ад агуль най коль кас ці чар га ві коў. Ся род іх 
16,6 тыс. ма ла дых сем' яў, 4,6 тыс. шмат дзет ных сем' яў і 2,7 тыс. тых, 
хто мае пра ва на атры ман не жы лых па мяш кан няў са цы яль на га ка ры-
стан ня.

Сяргей КУР КАЧ.

ПА ДЗЕЯ ДНЯ
Учо ра, у ад па вед нас ці з 

95-м ар ты ку лам Кан сты-
ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
ад бы ло ся ад крыц цё чац-
вёр тай се сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў і Са ве та Рэс пуб-
лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га 
склі кан ня.

У пер шы дзень се сіі ніж-
няя па ла та раз гле дзе ла 14 
пы тан няў: з іх 10 за ко на-
пра ек таў, 3 па ста но вы Па-
ла ты прад стаў ні коў і адзін 
пра ект ко дэк са. Дэ пу тат 
па Го мель скай-На ва бе ліц-
кай вы бар чай акру зе Але на 
Аста пюк вы бра на чле нам 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла-
ты прад стаў ні коў па эка-
на міч най па лі ты цы.

Пад час пер ша га па ся-
джэн ня чац вёр тай се сіі се-
на та ры Са ве та Рэс пуб лі кі 
да лі зго ду на пры зна чэн не 
суд дзяў Вяр хоў на га Су да, 
раз гле дзе лі пы тан не аб да-
тэр мі но вым спы нен ні паў-
на моц тваў чле на Са ве та 
Рэс пуб лі кі Ва ле рыя Іва но-
ва, а так са ма аб су мес ным 
па ся джэн ні па лат пар ла-
мен та.

У пер шы дзень пра цы 
абедз ве па ла ты сфар мі ра-
ва лі свае ра бо чыя ор га ны — 
сак ра та ры ят і пад лі ко вую 
ка мі сію.

(Падрабязнасці 
на 2-4 стар.)

Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на ве даў ААТ «558-ы Авія цый ны ра монт ны 
за вод» у Ба ра на ві чах. Пра тое, што азна ям-
лен не з аба рон най вы твор час цю на гэ тым 
прад пры ем стве ад бу дзец ца ў хут кім ча се, 
Прэ зі дэнт абя цаў жур на ліс там пад час гу тар-
кі з імі на вы бар чым участ ку 23 са ка ві ка.

Сут нас цю но ва га эта пу раз віц ця аба рон ча-
га комп лек су кра і ны, па вод ле слоў стар шы ні 

Дзяр жаў на га ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та 
Сяр гея Гу ру лё ва, з'яў ля ец ца асна шчэн не са-
мым су час ным уз бра ен нем, перш за ўсё, бе-
ла рус кай ар міі, а так са ма па стаў кі на знеш ні 
ры нак. Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, што 
гэ та мо жа слу жыць эпі гра фам уся го ме ра пры-
ем ства. «Ар мія ся рэ дзі ны мі ну ла га ста год дзя 
нам не па трэб на. Фронт на фронт мы не пой-
дзем. На шай кра і не па трэб на су час нае вой ска, 
і яго ас но вай па він ны стаць сі лы спе цы яль ных 

апе ра цый, дэ сант на-штур ма выя, ва ен на-па вет-
ра ныя сі лы, а так са ма СПА», — за явіў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Сяр гей Гу ру лёў да ла жыў, што ў сфе ры ВПК 
ёсць вя лі кая ўпэў не насць у вы ка нан ні вы зна ча-
на га пя ці га до ва га пла на. Ён пад ра бяз на пра-
ін фар ма ваў аб да лей шых пла нах па раз віц ці 
га лі ны, рас пра цоў цы но вых ві даў ўзбра ен ня і 
ва ен най тэх ні кі, аб' ёмах экс пар ту, якія 
вы рас лі.

КРА І НЕ ПА ТРЭБ НА СУ ЧАС НАЯ АР МІЯ
На ды хо дзіць якас на но вы этап раз віц ця аба рон ча га комп лек су

ЗЯМЛЯ — ЗЯМЛЯ — 
АСНОВА АСНОВА 
ЎСЁЙ АЙЧЫНЕЎСЁЙ АЙЧЫНЕ

Сяў ба ран ніх яра вых збож жа вых і зер не ба бо вых на блі жа ец ца да 
за вяр шэн ня ў Го мель скай воб лас ці. У гас па дар ках па ста не на 1 кра-
са ві ка за се я на ран ні мі яра вы мі збож жа вы мі і зер не ба бо вы мі ка ля 90% 
за пла на ва ных пло шчаў, пры чым ча ты ры ра ё ны цал кам за вяр шы лі 

сяў бу гэ тых куль тур. На апош ніх гек та рах вя дзец ца сяў ба яра вых 
збож жа вых і ў ад ным з паў днё вых ра ё наў Го мель шчы ны — Доб руш-
скім. На здым ку: ме ха ні за тар Сяр гей Мель ні каў з ад дзя лен ня «На со-
ві чы» ААТ «Чыр во ная Бу да» за ня ты на сяў бе яра во га яч ме ню. 
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