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ПЕН СІЙ НЫ ЎЗРОСТ: 
ЦІ ВАР ТА ПА ВЫ ШАЦЬ?

Раз мо вы пра маг чы масць па вы шэн ня пен сій на га ўзрос ту вя дуц ца даў но. І ха ця афі цый-
най за явы аб гэ тым ад Мінп ра цы па куль не гу ча ла, рэ фор мы, зда ец ца, нам не па збег-
нуць. Сён ня на 100 асоб пра ца здоль на га ўзрос ту пры па дае 40 пен сі я не раў. У бу ду чы ні 
дыс пра пор цыя толь кі па вя лі чыц ца. Дзя цей ва ўзрос це 10-14 га доў у нас ка ля 440 ты сяч, 
а тых, ка му за ста ло ся пяць га доў да вы ха ду на пен сію, — 720 ты сяч. Пры та кім рас кла-
дзе ві да воч на, што за бяс пе чыць усіх вы пла та мі бу дзе цяж ка.
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Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь:
«На боль шас ці ва лаў тва раль ных 
прад пры ем стваў кра і ны — 
ка ля 350 дэ пу тац кіх груп, 
якія пра цу юць до сыць ак тыў на 
і з'яў ля юц ца ў пэў ным сэн се 
па моч ні ка мі для ад мі ніст ра цый 
прад пры ем стваў і ад па вед ных 
струк тур ула ды. Та му 
пры раз гля дзе бюд жэ ту і пра гно зу 
на 2016 год важ на ўлі чыць 
рэ ка мен да цыі дэ пу тац кіх груп. 
Акра мя та го, на пра ця гу го да 
з удзе лам дэ пу тац ка га кор пу са 
пра ве дзе на 118 рэ гі я наль ных схо даў, 
дзе бы лі пры ня ты ад па вед ныя 
ра шэн ні. Усе яны па він ны знай сці 
ад люст ра ван не пры за цвяр джэн ні 
на се сі ях мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў пла наў на 2016 год».
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ЖЫ ВЫЯ ЗНА КІ 
НА ДА РО ГАХ

Фа то граф Ян Хвед чын і сты ліст Воль га Ко пры 
пад трым цы гро дзен скай Дзяр жаў та інс пек цыі 
прад ста ві лі пра ект «Жы выя зна кі».

У ро лі ма-
дэ ляў вы сту-
пі лі пра фе сій-
ныя тан цо ры. 
Аў та ры пра-
ек та за мя ні лі 
сім ва лы на 
зна ках жы вы-
мі фо та здым-
ка мі лю дзей, 
каб па ка заць, 
што вы ка нан-
не ПДР — гэ та 
не пус тая фар-
маль насць, а 
не аб ход насць, якая вы ра тоў вае жыц ці.

Та кім чы нам яны хо чуць пры цяг нуць ува гу гра-
мад скас ці да вы ка нан ня пра ві лаў да рож на га ру ху, 
па ру шэн не якіх вя дзе да цяж кіх на ступ стваў. Толь кі 
сё ле та ў вы ні ку ава рый на да ро гах Гро дзен шчы ны 
па цяр пе лі амаль 500 ча ла век, ся род іх ёсць і за гі-
ну лыя.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
prakopchіk@zvіazda.by

Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал 2016 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай 

аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад-
піс ка» на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках «Белса юз дру ка»; у паш таль ё наў.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА 
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ 
З НАМІ — 

БУДЗЕ 
ЦІКАВА!

На тра се, якая вя дзе да Ба ры са ва, гэ тай ра ні цай бы ло ня звыч на 
шмат аў та ма бі ляў. Сю ды, у Пе чы, з усіх кан цоў кра і ны спя ша лі ся 
ты ся чы лю дзей. На кі роў ва лі ся яны ў 72-і гвар дзей скі аб' яд на ны 
ву чэб ны цэнтр пад рых тоў кі пра пар шчы каў і ма лод шых спе цы я ліс-
таў да сва іх дзя цей, сяб роў... Ка ля дзвюх ты сяч хлоп цаў, якія бы лі 
пры зва ны ў ліс та па дзе на тэр мі но вую служ бу і ў рэ зерв, ура чыс та 
па кля лі ся вер на слу жыць Бе ла ру сі і яе на ро ду.
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ШЫ РО КI 
СПЕКТР 
ПЫ ТАН НЯЎ
бу дзе аб мер ка ва ны 
пад час пе ра га во раў на 
найвы шэй шым уз роў нi 
ў Маск ве

Прэ зi дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пры быў 
з афi цый ным вi зi там 
у Ра сiй скую Фе дэ ра цыю.

Са ма лёт з кi раў нi ком бе ла рус-
кай дзяр жа вы на бор це ўчо ра ве-
ча рам пры зям лiў ся ў аэ ра пор це 
Уну ка ва, па ве дам ляе ка рэс пан-
дэнт БЕЛ ТА. Пра гра май вi зi ту на 
15 снеж ня пра ду гле джа ны пе ра-
га во ры Аляк санд ра Лу ка шэн кi з 
Прэ зi дэн там Ра сii Ула дзi мi рам Пу-
цi ным у вуз кiм i па шы ра ным скла-
дах. Ча ка ец ца, што ў цэнт ры ўва-
гi бу дзе шы ро кi спектр пы тан няў 
двух ба ко вых ад но сiн i мiж на род-
на га па рад ку дня, уза е ма дзе ян ня 
ў iн тэ гра цый ных аб' яд нан нях. Па 
вы нi ках за пла на ва на пад пi сан не 
мiж на род ных да ку мен таў.

Акра мя та го, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ўскла дзе вя нок да ма-
гi лы Не вя до ма га сал да та.


