
Бы лы ста ліч ны жы хар, а ця пер гас па дар ся лян ска-фер мер скай 
гас па дар кі ў вёс цы Скра ба ту ны Глы боц ка га ра ё на Якаў СЕ РА ФІ-
МО ВІЧ шмат га доў зай ма ец ца ко не га доў ляй. У яго та бу не шмат 

ко ней род най мяс цо вай па ро ды — бе ла рус кіх вуп раж ных. А гас па-
дар ка яго за вец ца «Кон ны фаль ва рак» і ўва хо дзіць у ка а пе ра тыў 
па раз віц ці аг ра эка ту рыз му «Вя ле саў шлях».
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• Ляс га сы Бе ла ру сі, 

як мяр ку ец ца, бу дуць пе-

раўтво ра ны ў дзяр жаў-

ныя ка зён ныя прад пры-

ем ствы.

• Бе ла рус кі ру бель на 

тар гах 12 ве рас ня ўма ца ваў-

ся да трох асноў ных ва лют.

• Астан кі ча ты рох чыр-

во на ар мей цаў знай шлі 

по шу ка ві кі ў Ма ла рыц кім 

ра ё не.

• Бе ла рус ка Да р'я 

Домра ча ва і яе муж Уле-

Эй нар Б'ёрн да лен пад пі са лі 

кант ракт з На цы я наль ным 

алім пій скім ка мі тэ там Кі-

тая. Яны бу дуць рых та ваць 

бія тлон ную збор ную гэ тай 

кра і ны (муж чын скую і жа-

но чую ка ман ды) да зі мо вай 

Алім пі я ды-2022, якая прой-

дзе ў Пе кі не.

КОРАТКА

ПОШУКІ МАКСІМА 
МАРХАЛЮКА 
ПРАЦЯГВАЮЦЦА

ЯКІМ МОЖА 
БЫЦЬ ЖЫЦЦЁ 
НА ПЕНСІІ

Іна МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

стар шы ня На цы я наль на га 

ста тыс тыч на га ка мі тэ та:

«Пе ра піс дае ка рэкт ную 
ін фар ма цыю аб коль кас ці 
на сель ніц тва, коль кас ці 
хат ніх гас па да рак, сем' ях 
(коль кі, якія яны, уся 
дэ ма гра фіч ная рас клад ка). 
І гэ та да зва ляе ка рэкт на 
вы бу да ваць ра бо ту ўсёй 
дзяр жа вы. Мы да ём 
уні каль ную ін фар ма цыю 
пра тое, як раз ме шча ны 
пра цоў ныя рэ сур сы, ча му 
на сель ніц тва не пра цуе 
ў ад ным го ра дзе, а едзе 
ў ін шы і г. д. Раз на дзе сяць 
га доў мы атрым лі ва ем 
ін фар ма цыю аб фак тыч ным 
бес пра цоўі. Што квар таль на 
пуб лі ку ем да ныя 
вы ба рач на га аб сле да ван ня 
па вы ву чэн ні за ня тас ці, 
у якім удзель ні чае не вя лі кі 
пра цэнт на сель ніц тва. 
Са мае га лоў нае, што мы 
атрым лі ва ем, — пра гноз 
са цы яль на-эка на мічнага 
раз віц ця Бе ла ру сі. На ступ ныя 
10 га доў бу дзем бу да ваць 
раз лі кі і пра гноз ныя 
па ра мет ры, грун ту ю чы ся 
на вы ні ках пе ра пі су».
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СТА РЭН НЕ — 
НЕ ПА ГРО ЗА

Як прый сці да ак тыў на га даў га лец ця?
Сён ня ў на шай кра і не 22 % на сель ніц тва пе ра сяг ну ла 

60-га до вы ру беж. Праг на зу ец ца, што да 2025 го да гэ тая 

ліч ба скла дзе ўжо 28 %. Па вод ле кла сі фі ка цыі Су свет-

на га бан ка Бе ла русь ад но сіц ца да кра ін, якія ін тэн сіў-

на ста рэ юць. У бу ду чы ні, як мяр ку юць спе цы я ліс ты, 

яшчэ боль шая част ка на сель ніц тва на шай кра і ны бу дзе 

па жы лой. Чым на гэ та ад ка жа гра мад ства і якія ме ры 

не аб ход ныя, каб ста лыя лю дзі за хоў ва лі зда роўе і пра-

цяг ва лі ак тыў нае жыц цё? Пра гэ та і ін шае рас ка за лі 

спе цы я ліс ты.

КОЖ НЫ ЧАЦ ВЁР ТЫ — ПЕН СІ Я НЕР, 
ТРЭЦЬ З ІХ ПРА ЦУЕ

— Са цы я лі за цыя па жы лых лю дзей — важ ны ас пект. За ка-

на даў чая і вы ка наў чая ўла ды па він ны ін тэ гра ваць на ма ган ні, 

каб мець маг чы масць вы ка рыс тоў ваць іх па тэн цы ял на ка-

рысць гра мад ства і да па маг чы ста ла му ча ла ве ку за ха ваць свае 

функ цыі для ак тыў на га даў га лец ця, — ад зна чы ла на мес нік 

стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па пра цы і са цы яль ных пы-

тан нях Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Люд мі ла КА НА НО ВІЧ.

Надвор'еНадвор'е

Во сень бя рэ верх
З та кім цёп лым на двор' ем, якое вы да ла ся ў пер шай па ло ве ве рас ня, 

Бе ла ру сі шан цуе ня час та — адзін раз на дзе сяць-пят нац цаць га доў. 

Ся рэд ня су тач ная тэм пе ра ту ра па вет ра пе ра вы ша ла нор му на 2-4 гра-

ду сы. Зда ва ла ся б, цёп лы ве ра сень і ха лод ны лі пень па мя ня лі ся 

мес ца мі, але... Во сень пач не свой імк лі вы на ступ без пе ра ход на га 

пе ры я ду. Пра тое, што нас ча кае ў бу ду чыя вы хад ныя, рас ка за лі 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды.
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