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ТРЫМАЙЦЕСЯ КАРАНЯМІ!

ЦЫТАТА ДНЯ

Ма ры я на ШЧОТ КІ НА, 
мі ністр пра цы 
і са цы яль най аба ро ны:
«На пы тан не, 
ці не па гра жае 
ма дэр ні за цыя 
ска ра чэн ня мі, ад каз — 
не. Па коль кі за ха ваць 
пра цоў ныя мес цы мож на 
за кошт па шы рэн ня 
вы твор час ці, асва ен ня 
но вых ві даў пра дук цыі. 
Праб ле ма  не ў коль кас ці 
пра цоў ных мес цаў, 
а ў тым, што вы со ка тэх-
на ла гіч ныя апе ра цыі 
на вы твор час ці 
па тра бу юць вы со-
ка ква лі фі ка ва ных, 
пад рых та ва ных кад раў. 
Та му маг чы масць мець 
ста біль ную 
і доб ра аплат ную пра цу 
на ўпрост за ле жыць 
ад імк нен ня ра бот ні ка 
па вы шаць свой 
пра фе сій ны ўзро вень».

Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай сувя 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 «Бел са юз дру ка»; у паш таль ё наў.

СЁННЯ ВЫ ЯШЧЭ ПАСПЯВАЕЦЕ! Пад піс ка, да рэ чы, 
мо жа стаць 

доб рым па да рун кам 
для ва шых род ных 

і бліз кіх, для ва шых сяб роў.

За пры няц це за ко на аб дар ма ед стве вы сту па юць 45% ра сі ян
Амаль па ло ва на сель ніц тва Ра сіі (45%) — за не аб ход насць пры няц ця за ко на аб дар ма ед стве. Та кія вы ні кі апы тан-

ня Усе ра сій ска га цэнт ра вы ву чэн ня гра мад скай дум кі. Ад зна ча ец ца, што 45% апы та ных вы зна ча юць дар ма ед ства 
як ад сут насць пра цы без уваж лі вай пры чы ны, а так са ма не жа дан не пра ца ваць. 21% рэ спан дэн таў на зы ва юць дар-
ма е да мі ўсіх бес пра цоў ных, а 8% — усіх тых, хто жы ве за чу жы кошт. У кра са ві ку СМІ па ве дам ля лі, што дэ пу та ты 
пе цяр бург ска га за ка на даў ча га схо ду пра па ну юць ка раць па праў чы мі або пры му со вы мі ра бо та мі тэр мі нам да го да 
ра сі ян, якія ўхі ля юц ца ад пра ца ўлад ка ван ня пры на яў нас ці па ды хо дзя чай пра цы. УЦДГМ па ве дам ляе, што за ўвя-
дзен не за ко на ў асноў ным вы сту па юць пен сі я не ры (59%) і пры хіль ні кі КПРФ (53%).

Кі тай: ад на сям'я — двое дзя цей
Па ста ян ны ка мі тэт Усе кі тай ска га Схо ду На род ных Прад стаў ні коў пра га ла са ваў за 

пры няц це пе ра гле джа на га за ко на аб на ро да на сель ніц тве і пла на вым дзе та ра джэн ні, 
згод на з якім у Кі таі з 1 сту дзе ня 2016 го да бу дзе ажыц цяў ляц ца па лі ты ка «ад на сям'я — 
двое дзя цей». ЦК Ка му ніс тыч най пар тыі Кі тая ў каст рыч ні ку 2015 на чар го вым пле ну ме 
пры няў ра шэн не ўка ра ніць пра ві ла «два іх дзя цей», якое рас паў сюдж ва ец ца на ўсе сем'і. 
Яно па він на прый сці на зме ну па лі ты цы, якая дзей ні ча ла на пра ця гу дзе ся ці год дзяў: — 
«ад на сям'я — ад но дзі ця». Упер шы ню па лі ты ка аб ме жа ван ня на ра джаль нас ці бы ла 
ўве дзе на ў Кі таі ў па чат ку 1970-х га доў з мэ тай ска ра чэн ня коль кас ці на сель ніц тва. За 
гэ ты час у Кі таі ўда ло ся не да пус ціць па ве лі чэн ня коль кас ці на сель ніц тва пры клад на на 
400 млн ча ла век, ад нак гэ тую па лі ты ку на зы ва юць пры чы най узнік нен ня мно гіх са цы яль ных праб лем, та кіх як ска ра-
чэн не коль кас ці пра ца здоль ных і ста рэн не на сель ніц тва.

Маг ніт ная бу ра аб ры нец ца на Зям лю ў на ва год нюю ноч
На ву коў цы за фік са ва лі ўспыш ку на Сон цы, яна мо жа вы клі каць маг ніт ную бу ру ў ноч 

на 1 сту дзе ня. Пра гэ та за яві лі ра сій скія ву чо ныя Ін сты ту та зям но га маг не тыз му, іо на-
сфе ры і рас паў сюдж ван ня ра дыё хва ляў. Ус пыш ка пра цяг лас цю больш за тры га дзі ны 
за фік са ва на 28 снеж ня ў цэнт раль най част цы со неч на га дыс ка. Па звест ках на ву коў цаў, 
вы пра мень ван не ад успыш кі да хо дзіць да на шай пла не ты за два-тры дні, ад па вед на вы-
кі ну ты па ток час ціц да сяг не Зям лі як раз у на ва год нюю ноч. На ву коў цы па пя рэдж ва юць, 
што ў гэ ты дзень не ка то рыя лю дзі мо гуць ад чу ваць лёг кае не да ма ган не. Ад зна ча ец ца, 
што амаль па ло ва на сель ніц тва Зям лі ад чу вае на са бе ўплыў маг ніт ных бур.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Ша ка лад ура туе 
ад дыя бе ту

Як пе рад ае Fооd Соnsumеr, на ву коў цы 
вы свет лі лі: ма ла дыя лю дзі з нар маль най 
ва гой, якія рэ гу ляр на спа жы ва юць ша ка-
лад, аба ро не ны ад дыя бе ту. 

У прын цы пе, пра цуе і ша ка лад, і ка-
ка ва. Ра ней ужо бы ло ўста ноў ле на, што 
гэ тыя пра дук ты зма га юц ца з ін су лі на-
вай рэ зіс тэнт нас цю, акіс ляль ным стрэ-
сам, за па лен нем. Так, спа жы ван не ша-
ка ла ду зні жае ры зы ку дыя бе ту на 17%. 
Пры чым вы га ду ад ша ка ла ду ў боль шай 
сту пе ні мож на аца ніць, ка лі ня ма гіс то-
рыі сар дэч на-са су дзіс тых хва роб. Усе 
плю сы ў мен шай сту пе ні пра яў ля юц ца 
ў зу сім да рос лых лю дзей і асоб з ліш-
няй ва гой. Экс пер ты пад крэс лі ва юць: 
ка ка ва і пра дук ты з яе даў но тра пі лі ў 
пе ра лік су пер пра дук таў. Яны да па ма га-
юць пра ду хі ліць раз віц цё хва роб сэр ца. 
Праў да, спе цы я ліс ты да гэ та га ча су не 
вы зна чы лі-
ся ад нос-
на ка рыс ці 
ма лоч на га 
ша ка ла ду. 
У ім шмат 
тлу шчу і 
цук ру.

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА! 

Ідзе падпіска на «Звязду» 
на I паўгоддзе 2016 года!
5 разоў на тыдзень!
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Ана толь БУ ТЭ ВІЧ, пісь мен нік, 
на мес нік стар шы ні Бе ла рус-
ка га фон ду куль ту ры, член 
на цы я наль най ка мі сіі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь па спра вах 
ЮНЕС КА:

— Са «Звяз дой» мя не звяз-
ва юць даў нія і шмат лі кія су вя зі, 
якія па ча лі ся ў 60-я га ды мі ну ла-
га ста год дзя, ка лі я яшчэ ву чыў ся 
ў Сноў скай ся рэд няй шко ле. Мае 
баць кі та ды жы лі ў вёс цы Ба я ры 
і вы піс ва лі і «Звяз ду», і ра ён ную 
га зе ту «Чыр во ны сцяг», і ін шыя — 
уся го ў дом у роз ныя га ды пры хо дзі-
ла да пя ці вы дан няў.

У шко ле я ха цеў быць жур на ліс-
там, та му асмель ваў ся пі саць. Най-
перш, вя до ма, у ра ён ку, але на кі роў-
ваў ліс ты так са ма і ў рэс пуб лі кан скія 
вы дан ні. Як ні дзіў на, але най час цей 
мя не дру ка ва ла ме на ві та «Звяз да», 
што для школь ні ка бы ло вель мі га-
на ро ва. Мя не на ват па ча лі на зы ваць 
сель ка рам! Гэ та, а так са ма тое, што 
ва ўсе га ды «Звяз да» бы ла ці ка вай 

га зе тай, вель мі ма ты ва ва ла вы піс-
ваць яе. Мае баць кі, між ін шым, 
за ста лі ся вер ны мі вы дан ню: на ват 
ка лі я ўжо з'е хаў з до му ў Мінск і 
не дру ка ваў ся на яе ста рон ках, яны 
пра цяг ва лі вы піс ваць і «Звяз ду», 
і ма ла дзёжную га зе ту «Чыр во ная 
зме на».

Да рэ чы, з «Чыр вон кай» у мя не 
так са ма са мыя бліз кія ад но сі ны — з 
1975 го да я пра ца ваў у ёй на мес ні-
кам рэ дак та ра, та му і са «Звяз дой» 
меў дзе ла выя су вя зі. Мно гія жур на-

ліс ты «Чыр во най зме ны» ста на-
ві лі ся су пра цоў ні ка мі «Звяз ды», і 
гэ та бы ло га на ро ва і ад каз на. З 
тых ча соў я па мя таю мно гіх доб рых 
рэ дак та раў, якія і са мі пі са лі, і га-
зе ту ці ка вую ра бі лі, і «Чыр вон цы» 
моц на да па ма га лі. Гэ та, на прык-
лад, Мі ха іл Дзя лец, Ар кадзь Тоў-
сцік, Ула дзі мір Нар ке віч... (Пэў на, 
праз та кія цес ныя су вя зі «Чыр во-
ная зме на» і ста ла з ця гам ча су 
да дат кам да «Звяз ды».)

Ка лі баць коў скі дом асі ра цеў, 
я за браў пад шыў кі «Звяз ды» на 

да чу, дзе і за хоў ваю. Яны ўжо ста-
лі гіс то ры яй, якую нель га ад кі нуць. 
«Звяз да», відаць, не здар ма ўзя ла 
дэ віз: «Род ная га зе та на род най мо-
ве». Для мя не аса біс та яна ці ка вая 
сва і мі пуб лі ка цы я мі ў роз ных га лі-
нах: куль ту ры, гіс то рыі на шай зям лі, 
ахо вы пом ні каў. Апош няе, да рэ чы, 
асаб лі ва ба ліць мне. Ха це ла ся б, каб 
і «Звяз да», і ін шыя вы дан ні, звяр та-
лі на гэ тую праб ле му яшчэ больш 
ува гі.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  ��

ПАД ШЫЎ КА ВА ШАЙ ГА ЗЕ ТЫ — 
ГІС ТО РЫЯ, ЯКУЮ НЕЛЬ ГА АД КІ НУЦЬ
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Рэ ха пры ём най кам па нііРэ ха пры ём най кам па ніі  ��

ПА ТРА БУ ЮЦ ЦА ЭКО ЛА ГІ, 
РА ДЫЁ ЭЛЕКТ РОН ШЧЫ КІ І ПА ЛІ ГРА ФІС ТЫ

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ПАД ТРЫ МАЦЬ БІЗ НЕС
мо гуць і мяс цо выя ўла ды, і за меж ныя ін вес ты цыі
Са вет па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня пры 
Са ве це Рэс пуб лі кі на пры кла дзе хол дын га «Мар ка» шу каў 
спо са бы эфек тыў на га ўза е ма дзе ян ня прад пры маль ніц ка га 
сек та ра і дзяр жаў ных ор га наў ула ды.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ звяр нуў ся да 
ге не раль на га ды рэк та ра кі ру ю чай кам па ніі хол дын га «Бе ла рус кая 
гар бар на-абут ко вая кам па нія «Мар ка», чле на Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Мі ка лая Мар ты на ва, з кан крэт ны мі пы тан ня мі: «Вы па да ткі пла ці це, 
за ня тасць за бяс печ ва е це, у тым лі ку для тых, хто мае аб ме жа ва ныя 
маг чы мас ці, але ці ство ра ны ор га на мі мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра-
ван ня на леж ныя ўмо вы для ва шай пра цы? Ці ня ма ў іх ра бо це ця га ні ны, 
абы яка вас ці? Бо гу тар ка ідзе пра кам форт ныя ўмо вы не толь кі для 
вас, а ўво гу ле для прад пры маль ні каў».

— Што ты чыц ца мяс цо вай ула ды аб лас но га, га рад ско га, ра ён на га 
ўзроў няў, я лі чу, што за ка на даў ча ёсць усе маг чы мас ці для та го, каб 
вы ра шаць на ба ле лыя пы тан ні, у тым лі ку звя за ныя з вы ка нан нем 
Ука за № 467 «Аб ме рах па раз віц ці гар бар на-фут ра вай вы твор час ці 
і вы твор час ці абут ку». Уво гу ле ўза е ма па ра зу мен не з мяс цо вы мі ўла-
да мі ў нас ёсць, — ад ка заў Мі ка лай МАР ТЫ НАЎ.

Ад нак кі раў нік «Мар ка» зра біў і не каль кі пра па ноў, якія, на яго 
дум ку, аб лег чаць і па леп шаць пра цу хол дын га і лю бо га ін ша га прад-
пры ем ства, якое пра цуе ў Бе ла ру сі. На прык лад, трэ ба да зво ліць паў-
на вар тас на вы ка рыс тоў ваць маг чы мас ці цэнт ра лі за ва на га фон ду 
кам па ніі. «Ён ство ра ны, але на за ка на даў чым уз роў ні та ко му фон ду 
трэ ба на даць юры дыч ную сі лу», — лі чыць ён.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by

Гро шыГро шы  ��

МІ НІ МАЛЬ НЫ ЗА РО БАК 
ВЫ РАС ЦЕ

Згод на з па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 
№1094, са сту дзе ня 2016 го да мі ні маль-
ная ме сяч ная за ра бот ная пла та бу дзе 
скла даць 2,3 міль ё на. Гэ та на 200 ты-
сяч больш за ця пе раш ні ўзро вень. Яе 
па мер быў пра ін дэк са ва ны з улі кам 
ін фля цыі.

«Мі ні мал ка» пры ма ец ца ў якас ці са май 
ніз кай мя жы апла ты пра цы. Ра бот ні ку, які 
за ня ты цэ лы пра цоў ны дзень і вы кон вае свае 
аба вяз кі, не ма юць пра ва на ліч ваць менш. 
У Мінп ра цы ад зна ча юць, што ка лек тыў ным 
да га во рам мо жа быць вы зна ча ны ін шы па-
мер мі ні маль на га за роб ку, але ён не па ві нен 
быць ні жэй шым за ўзро вень, уста ноў ле ны ў 
ад па вед нас ці з за ко нам.

Ра бот ні ку, у яко га на лі ча ны за ро бак ака-
заў ся мен шым за мі ні маль ны, най маль нік 
аба вя за ны да пла ціць гэ ту роз ні цу. Пры вы-
зна чэн ні па ме ру да пла ты не ўліч ва юц ца кам-
пен са цый ныя вы пла ты і вы пла ты да вод пус-
ку, свят, на азда раў лен не, пры вы ха дзе на 
пен сію, на ра джэн ні дзі ця ці і ін шыя.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

У бя гу чым го дзе па то кі вы пуск ні коў школ раз мер ка ва лі ся 
на ступ ным чы нам: 60,6 пра цэн та адзі нац ца ці клас ні каў зра бі лі свой 
вы бар на ка рысць атры ман ня вы шэй шай аду ка цыі (гэ та 
на 8 пра цэн таў больш, чым у па пя рэд нім го дзе). 20,6 пра цэн та 
па сту пі лі ва ўста но вы ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі 
і 17,2 пра цэн та вы пуск ні коў пай шлі ў праф тэх уста но вы, 
каб атры маць ра бо чую пра фе сію.
З вы пуск ні коў ба за вай шко лы вы бар на ка рысць пра фе сій на-тэх-
ніч най аду ка цыі зра бі лі 19,4 пра цэн та ад іх агуль най коль кас ці 
і 14 пра цэн таў па сту пі лі ва ўста но вы ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цыі. Ас тат нія вы ра шы лі пра доў жыць на ву чан не ў шко ле.

МЭ ТА ВАЯ ПАД РЫХ ТОЎ КА — НЕ ДЛЯ ПРАФ ТЭХ УСТА НОЎ?
План пры ёму ва ўста но вы праф тэх аду ка цыі за кошт срод каў бюд жэ ту быў вы-

ка на ны ў бя гу чым го дзе на 97,2 пра цэн та — не да бор склаў 974 ча ла ве кі.
За тое план па мэ та вай пад рых тоў цы быў вы ка на ны толь кі 

на 77 пра цэн таў.

На якія спе цы яль нас ці сён ня пры цяг нуць мо ладзь праб ле ма тыч на?На якія спе цы яль нас ці сён ня пры цяг нуць мо ладзь праб ле ма тыч на?

СТАР. 2

ЯКАСЦЬ I БЯС ПЕ КА
У кра i не ство ра ны ме ха нiз мы на гля ду за ад па вед нас цю пра дук цыi, 

якая па сту пае на ўнут ра ны ры нак, па тра ба ван ням тэх нiч ных 
рэг ла мен таў Мыт на га i Еў ра зiй скага эка на мiч нага са юзаў

Дзяр жаў ны ка мi тэт па стан дар ты за цыi вы явiў па ру шэн нi ад-
па вед нас цi тэх нiч ным рэг ла мен там у 72% пра ве ра най пра дук цыi, 
за явiў прэм' ер-мi нiстр Анд рэй Ка бя коў на па ся джэн нi Прэ зi ды у ма 
Са ве та Мi нiст раў.

Па вод ле яго слоў, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА, за ба ро не на 
рэа лi за цыя пра дук цыi на агуль ную су му амаль Br63 млрд, скла дзе-
на ка ля 5 ты сяч пра та ко лаў аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях, 
на кла дзе на штра фаў на су му больш як Br16,5 млрд, вы да дзе на 
58 прад пi сан няў аб спы нен нi дзе ян ня на тэ ры то рыi кра i ны да ку мен-
таў аб па цвяр джэн нi ад па вед нас цi тэх нiч ным рэг ла мен там Мыт на га 
са ю за i 66 прад пi сан няў аб за ба ро не ўво зу i аба ро ту не бяс печ най 
пра дук цыi на тэ ры то рыi рэс пуб лi кi.

Анд рэй Ка бя коў кан ста та ваў, што 49% з вы яў ле ных па ру шэн няў у 
iм парт най пра дук цыi ты чы лi ся не ад па вед нас цi ў га лi не мар кi роў кi iн-
фар ма цыi для спа жыў ца, 25% —  ад сут нас цi да ку мен таў, якiя свед чаць 
якасць i бяс пе ку, 14% —  не ад па вед нас цi за яў ле ным ха рак та рыс ты кам 
та ва раў, 12% —  не ад па вед нас цi па тра ба ван ням бяс пе кi. «У асноў ным 
гэ та ты чыц ца та ва раў для дзя цей i пад лет каў, мэб ле вай пра дук цыi, 
та ва раў лёг кай пра мыс ло вас цi, ца цак», —  ска заў ён.

Па вод ле слоў прэм' ер-мi нiст ра, у краіне ство ра ны ме ха нiз мы на-
гля ду за ад па вед нас цю пра дук цыi, якая па сту пае на ўнут ра ны ры нак, 
па тра ба ван ням тэх нiч ных рэг ла мен таў Мыт на га i Еў ра зiй ска га эка на-
мiч на га са юзаў. «Ука зам №48 у Бе ла ру сi ство ра ны ме ха нiз мы на гля ду 
за ад па вед нас цю пра дук цыi, якая па сту пае на ўнут ра ны ры нак, па тра-
ба ван ням тэх нiч ных рэг ла мен таў Мыт на га i Еў ра зiй ска га эка на мiч на га 
са юзаў, сфар мi ра ва на сiс тэ ма ад каз ных ор га наў дзяр жаў на га на гля ду 
за вы ка нан нем та кiх рэг ла мен таў у сфе ры спа жы вец ка га рын ку па 
ад па вед ных на прам ках», —  ад зна чыў Анд рэй Ка бя коў. Так, Дзяр жаў-
ны ка мi тэт па стан дар ты за цыi ад каз вае за вы ка нан не па тра ба ван няў 
тэх нiч ных рэг ла мен таў, Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя —  са нi тар на-эпi-
дэ мi я ла гiч ных i гi гi е нiч ных па тра ба ван няў i пра цэ дур, Мi нiс тэр ства 
сель скай гас па дар кi i хар ча ван ня —  па тра ба ван няў у га лi не ве тэ ры-
на рыi, за бес пя чэн не якас цi збож жа i кам бi кар моў, хар чо вай сы ра вi ны i 
хар чо вых пра дук таў, Мi нiс тэр ства ганд лю —  у га лi не аба ро ны пра воў 
спа жыў цоў, Мi нiс тэр ства па над звы чай ных сi ту а цы ях —  у га лi не па-
жар най i пра мыс ло вай бяс пе кi.

Анд рэй Ка бя коў кан ста та ваў, што за вяр ша ец ца пра цэс пры вя дзен-
ня за ка на даў ства ў ад па вед насць з ука зам №48. Па вы нi ках па пя рэд-
ня га па ся джэн ня Прэ зi ды у ма Са ве та Мi нiст раў, на якiм раз гля да ла ся 
ана ла гiч ная тэ ма, за цвер джа ны i рэа лi зу ец ца план ме ра пры ем стваў 
на 2015-2016 га ды па ўза е ма дзе ян ні дзяр жаў ных ор га наў па вы яў лен-
ні спа жы вец кiх та ва раў, якiя не ад па вя да юць па тра ба ван ням бяс пе кi 
i за яў ле ным ха рак та рыс ты кам. «Та кiм чы нам, мож на кан ста та ваць, 
што не аб ход ны iн стру мен та рый ство ра ны», —  пад су ма ваў прэм' ер-
мi нiстр.

ЯНЫ ЎЖО ІДУЦЬ ДА ВАСЯНЫ ЎЖО ІДУЦЬ ДА ВАС

Парад навагодніх персанажаў у сталіцы.


