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КАРАНАВІРУС. 
І Ў БЕЛАРУСІ, 
НА ЖАЛЬ, 
ТАКСАМА

У ШКОЛУ 
ХОДЗЯЦЬ.  
А ЕЗДЗІЦЬ 
НЕЛЬГА? 7

4

• На цы я наль ную стра-

тэ гію ўстой лі ва га раз віц-

ця Бе ла ру сі — 2035 пла-

ну юць унес ці ў Саў мін да 

1 кра са ві ка.

• Пер шыя вы пра ба ван-

ні ай чын най зе ніт най кі ра-

ва най ра ке ты па спя хо ва 

прай шлі ў Бе ла ру сі.

• Поль шча за ці каў ле-

на ў па стаў ках наф ты ў 

Бе ла русь.

КОРАТКА

СТАР. 5

Не ска заць, што тэ ма но вая, але... Упер шы ню за ду мац ца над гэ-

тай тэн дэн цы яй пры му сі ла су стрэ ча з ці ка вым ча ла ве кам. Ва ле рый 

Аляк санд ра віч ЖЭДЗЬ пе ра ехаў у амаль пус тую вёс ку Аколь нік, што 

ў Бе ла веж скай пу шчы, з Мін ска ад ра зу пас ля вы ха ду на пен сію. Ін-

жы нер-бу даў нік па спе цы яль нас ці, за сваё жыц цё шмат ча го ўзвёў 

спа чат ку ў Мал до ве, дзе ўзна чаль ваў вя лі кае бу даў ні чае ўпраў лен не, 

а по тым і ў на шай ста лі цы.

На шча дак ты по ва га жы ха ра пу шчы
Не ка лі яны з жон кай, вы пуск ні кі Брэсц ка га ін жы нер на-бу даў ні ча га ін сты-

ту та, па еха лі ў Кі шы нёў па раз мер ка ван ні. Там Ва ле рый зра біў па спя хо вую 

кар' е ру. Жы лі, пра ца ва лі, ме лі да ста так. Але ж вя до мыя па дзеі на ру бя жы 

ста год дзяў пры му сі лі сям'ю па кі нуць звык лае мес ца. Пра да лі дзве доб рыя 

ква тэ ры, ас тат нюю ма ё масць — за гэ та ледзь ве ку пі лі не вя ліч кую ква тэ ру ў 

Мін ску. Тут і ра бі лі да пен сіі. Тым ча сам баць ка Ва ле рыя Аляк санд ра ві ча, які

жыў у вёс цы, рас хва рэў ся, яму быў па трэб ны до гляд, і сын пе ра браў ся 

ў Аколь нік. По тым тут за рэ гіст ра ваў ся, аб жыў ся і не за ха цеў пе ра яз джаць 

на зад у ста лі цу. Жон ка Ва лян ці на Сяр ге еў на жы ве ця пер на два да мы, ле-

там — больш у вёс цы, зі мой — больш у го ра дзе. Яна, бы лая брас таў чан ка, 

мае га рад скі мен та лі тэт, ёй тут ча сам ста но віц ца сум на, та ды яна 

едзе ў ста лі цу, дзе ма га зі ны, ка вяр ні, тэ ат ры, шум і тлум.

Тэн дэн цыяТэн дэн цыя ПО КЛІЧ МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ
Га ра джан, якія з вы ха дам на пен сію вяр та юц ца ў баць коў скія да мы, ста но віц ца ўсё больш

Пы тан ні, якія хва лю юць кож на га: і та го, 

хто пра цуе, і та го, хто ўжо за слу жыў 

ад па чы нак, і ра шэн ні, якіх ча ка лі. Усё 

гэ та бы ло ў вы ступ лен ні Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі ў Па ла цы куль ту ры праф-

са юзаў. Не здар ма пра мо ва кі раў ні ка 

дзяр жа вы не ад на ра зо ва вы клі ка ла 

апла дыс мен ты ва ўдзель ні каў з'ез ду.

«Мы ма ем усе пад ста вы сцвяр джаць, 

што ў най ноў шай гіс то рыі праф са-

юз ны рух з'яў ля ец ца паў на праў ным 

удзель ні кам бу даў ніц тва на шай кра і-

ны. Мы ства ры лі дзяр жа ву, га лоў ны мі 

каш тоў нас ця мі якой з'яў ля юц ца лю дзі 

і спра вяд лі вае да іх стаў лен не. Гэ ты 

вы бар прад вы зна чыў да лей шае раз-

віц цё парт нёр ска га ўза е ма дзе ян ня 

па між ула дай і гра мад скі мі ар га ні за-

цы я мі», — пе ра ка на ны Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 

ў на шай кра і не мэ ты дзяр жаў на га раз-

віц ця і ін та рэ сы на ро да су па да юць. 

Дзя ку ю чы гэ та му адзін ству гіс то рыя 

су ве рэн най Бе ла ру сі не ве да ла ма са-

вых су праць ста ян няў і «па ка заль ных» 

вы ступ лен няў гра мад скіх ар га ні за цый, 

пры кла ды ча го мы так час та на зі ра ем 

у між на род ных на ві нах.

«Бе ла рус кі на род вы браў шлях са-

цы яль на га дыя ло гу, і мы не раз пе-

ра кон ва лі ся ў яго ра зум нас ці і перс-

пек тыў нас ці», — ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы.

«Дэ ма кра тыя» 
ці дэ ма кра тыя?

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны: у Бе-

ла ру сі пра цоў ныя аба ро не ныя як ні ў якой 

ін шай кра і не — ад Кан сты ту цыі да зу сім 

ня даў на пры ня та га Ука за па да тэр мі но вых 

пра фе сій ных пен сі ях. Пры гэ тым ён вы ка заў 

за не па ко е насць ска ра чэн нем коль кас ці чле-

наў праф са юзаў у не ка то рых су се дзяў.

«На прык лад, па звест ках Між на род най 

ар га ні за цыі пра цы, у Эс то ніі толь кі 5 пра цэн -

таў ра бот ні каў зна хо дзіц ца ў праф са ю зе, 

у Літ ве — 8 пра цэн таў, у Поль шчы — 13 пра -

цэн таў. Ну, гэ та на зы ва ец ца «дэ ма кра тыя». 

У вы ні ку праф са ю зы па збаў ле ныя маг чы-

мас ці вы сту паць паў на вар тас ным бо кам са-

цы яль на га парт нёр ства. Руй ну ец ца сіс тэ ма 

так зва на га тры пар тыз му і ў цэ лым са цы-

яль на га ба лан су ў гра мад стве», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ра зам з тым ёсць і ін шыя пры кла ды — 

Іс лан дыя, Шве цыя, Да нія, дзе ахоп праф-

са юз ным член ствам скла дае ад 70 да 

90 пра цэн таў. У Бе ла ру сі гэ ты па каз чык — 

93 пра цэн ты.

«Пос пе хі на шай Фе дэ ра цыі ў ра бо це па 

ства рэн ні пяр віч ных праф са юз ных ар га ні за-

цый ураж ва юць. Уся го з 2015 го да з'я ві ла ся 

больш за 4200 но вых праф са юз ных ар га ні за-

цый, з іх 75 пра цэн таў — на пры ват ных прад-

пры ем ствах. За слу гоў вае ўва гі ра бо та па ма-

дэр ні за цыі ва шых струк тур. Сён ня праф са ю-

зы — гэ та ўжо не раз роз не ныя ар га ні за цыі, 

а адзі ны рух, з якім лі чац ца і го лас яко га 

чу юць і най маль ні кі, і ор га ны 

ўла ды», — пры знаў Прэ зі дэнт.

Ва ле рый ЖЭДЗЬ.

«Мы ства ры лі дзяр жа ву, «Мы ства ры лі дзяр жа ву, 
га лоў ны мі каш тоў нас ця мі якой га лоў ны мі каш тоў нас ця мі якой 

з'яў ля юц ца лю дзі і спра вяд лі вае да іх стаў лен не»з'яў ля юц ца лю дзі і спра вяд лі вае да іх стаў лен не»

СТАР. 2

Пра што га ва рыў Аляк сандр Лу ка шэн ка на VІІІ з'ез дзе Фе дэ ра цыі праф са юзаў

На з'ез дзе ад быў ся і ўра чыс ты мо мант: Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ў знак сва ёй і бе ла рус ка га на ро да 

па ва гі да праф са юз най ар га ні за цыі кра і ны ўру чыў стар шы ні ФПБ Га на ро вы дзяр жаў ны сцяг.
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