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Фран цу зы пра тэс ту юць 
су праць пен сій най рэ фор мы

У Фран цыі пра хо дзіць 

маш таб ная агуль на на цы я-

наль ная за бас тоў ка праф-

саюзаў су праць пен сій най 

рэ фор мы. Пра гэ та па ве да мі-

ла РІА «На ві ны». Мяр ку ец ца, 

што ак цыя бу дзе бес тэр мі но-

вая. У Па ры жы ўчо ра спы ні-

лі ся адзі нац цаць лі ній мет ро, ад зна ча лі ся збоі ў ра бо це 

элект ры чак, вы са ка хут кас ных цяг ні коў TGV і аў то бу саў. 

На цы я наль ная кам па нія чы гу нак SNCF аб вяс ці ла, што 

рух бу дзе моц на ўсклад не ны да 12 снеж ня. У страй ку 

так са ма ўдзель ні ча юць мед ра бот ні кі, на стаў ні кі, ад ва ка-

ты і сту дэн ты. Ад зна ча ец ца, што пра тэс ты пад трым лі вае 

68 пра цэн таў фран цу заў. Ра бо ту над пен сій най рэ фор май 

за вяр шае фран цуз скі ўрад, які мае ма нер пра вес ці яе 

праз пар ла мент у па чат ку 2020 го да. Рэ фор ма пра ду-

гледж вае зме ну прын цы пу на лі чэн ня вы плат і пе ра ход 

да сіс тэ мы пен сій ных ба лаў. У вы пад ку за ха ван ня пен-

сій на га ўзрос ту 62 га ды (пра ва вы ха ду на пен сію) для 

атры ман ня поў най пен сіі (без ад лі чэн няў) фран цу зам 

да вя дзец ца пра ца ваць мі ні мум да 64 га доў. Гэ ты ўзрост 

бу дзе па вы шац ца для та го, каб пен сій ная сіс тэ ма за ста-

ва ла ся без дэ фі цыт най.

Вай скоў цы ЗША пад тры ма лі ін тэр вен цыю 
ў ін шыя кра і ны

Трое з ча ты рох аме ры кан скіх ва ен ных лі чаць, што ін-

тэр вен цыя ў ін шыя кра і ны — гэ та пра віль ная знеш няя па-

лі ты ка, па ве дам ляе Mіlіtary Tіmes са спа сыл кай на апош нія 

да сле да ван ні. Апы тан не пра во дзі ла ся Прэ зі дэнц кім фон дам 

і ін сты ту там Ро наль да Рэй га на. У ім узя ло ўдзел ка ля ты ся-

чы аме ры кан скіх вай скоў цаў, боль шая част ка з іх за яві ла, 

што Ва шынг тон па ві нен вес-

ці больш ак тыў ную знеш нюю 

па лі ты ку. «Ня гле дзя чы на тое 

што са цы ё ла гі даў но ад зна ча-

юць іс на ван не іза ля цы я нісц кіх 

на стро яў у ЗША, яны ўяў ля юць 

хут чэй мен шую част ку», — ад-

зна ча ец ца ў рэ зю мэ да сле да-

ван ня. У пры ват нас ці, апы тан-

не па ка за ла, што 76 пра цэн таў рэ спан дэн таў пад трым лі вае 

вы ка ры стан не аме ры кан скай ва ен най сі лы за мя жой не за-

леж на ад та го, ці іс нуе пра мая па гро за для ЗША. Акра мя 

та го, 65 пра цэн таў вы ка за ла ся за за ха ван не аме ры кан скай 

сет кі ва ен ных баз за мя жой.

Га лоў ным ко ле рам 2020-га 
на зва ны «кла січ ны сі ні»

Між на род ны да след чы ін сты тут Pantone аб раў га лоў ны 

ко лер 2020 го да. Пра гэ та кам па нія аб вяс ці ла на афі цый-

ным сай це і ў сва ім Іnstagram-акаў нце. Ко ле рам го да 

пры зна на ад цен не Pantone 19-4052 Classіc Blue, або «кла-

січ ны сі ні». «Гэ та спа кой нае ад цен не, эле гант нае ў сва ёй 

пра ста це. Яно на во дзіць на дум кі аб змроч ным не бе і 

дае ад чу ван не аба ро не нас ці», — апі са лі ко лер ад мі ніст-

ра та ры акаў нта Pantone. Ра ней у лю тым ві цэ-прэ зі дэнт 

Pantone Ло ры Прэс ман прад ка за ла, што га лоў ным ко ле-

рам 2020 го да ста не сі ні. Па сло вах экс пер та, ме на ві та 

мар скія ад цен ні бу дуць асноў най кры ні цай на тхнен ня для 

бу ду чых ды зай нер скіх ка лек цый. Як вя до ма, аме ры кан-

скі ін сты тут ко ле ру Pantone вы бі рае га лоў нае ад цен не з 

2000 го да. У ся рэ дзі не XX ста год дзя кам па нія рас пра ца-

ва ла стан дар ты за ва ную сіс тэ му пад бо ру ко ле ру, у якой 

вы ка рыс тоў ва ец ца ліч ба вая ін ды ка цыя. Узо ры рэ гу ляр на 

вы пус ка юц ца ў спе цы яль ных ка та ло гах. Га лоў ным ко ле-

рам 2019 го да Pantone вы бра ла ад цен не 16-1546 Lіvіng 

Coral, ці «жы вы ка ра ла вы».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У асноў ным звяр та лі-

ся з на ба ле лым. Ад ны 

імк ну лі ся вы ра шыць, 

хто па ві нен зай мац ца 

ўбор кай пры да ма вой 

тэ ры то рыі. Дру гіх не па-

ко іў стан род най вёс кі і 

тых аб' ек таў, якія пус-

ту юць. Жы ха ры ўзбя-

рэж жа рэч кі Га рад ні-

чан кі звяр ну лі ўва гу на 

пад тап лен не два роў і 

да моў, якое зда ра ец ца 

ў час па вод кі.

Пер шы быў пры ня ты зва-

нок з га рад ско га па сёл ка 

Каз лоў шчы на Дзят лаў ска-

га ра ё на. Праў да, муж чы-

на не стаў ся бе на зы ваць, 

а па ве да міў, што ў па сёл ку 

вар та звяр нуць ува гу на са-

цы яль на важ ныя аб' ек ты. 

У пры ват нас ці, муж чы на 

вы ка заў пра па но ву па шы-

рыць лож ка вы фонд мяс цо-

вай баль ні цы за кошт бы лой 

шко лы, якая ця пер част ко ва 

пус туе.

Праб ле ма доб ра ўпа рад-

ка ван ня га рад ско га па сёл ка 

Каз лоў шчы на бу дзе вы ра-

шац ца, ад зна чыў Іван Лаў-

ры но віч. На се ле ны пункт 

ра зам з Люб чай тра піў у лік 

па сёл каў Гро дзен скай воб-

лас ці, якія пад па да юць пад 

рэс пуб лі кан скую пра гра му 

на бу ду чы год. Згод на з ёй, 

тут бу дуць ад наў ляц ца да-

ро гі, са цы яль ныя аб' ек ты, 

жы лы фонд. Ця пер рых ту-

ец ца пра ект на-ар хі тэк тур-

нае ра шэн не, вяс ной пач-

нуц ца ра бо ты — срод кі на 

гэ та за кла дзе ны ў аб лас ны 

бюд жэт.

Не пер шы раз пад час 

пры ёмаў чы ноў ні каў ста вяц-

ца пы тан ні па ра монт ных ра-

бо тах. Вось і гэ тым ра зам да 

па моч ні ка Прэ зі дэн та звяр-

нуў ся жы хар мік ра ра ё на 

Фо люш аб лас но га цэнт ра, 

яко га не па ко яць бяс кон цыя 

ра бо ты па пра клад цы цеп ла-

тра сы. У вы ні ку ўвесь двор 

доў гі час раз ры ты, тру бы 

ля жаць на вер се. Іван Лаў-

ры но віч абя цаў па бы ваць 

на мес цы і ра за брац ца, ча-

му там ма руд на ідзе гэ ты 

пра цэс. На кант роль бу дзе 

ўзня та і праб ле ма ста ну ста-

рых да моў. З та кой прось-

бай звяр ну ла ся жы хар ка 

пры ват на га сек та ра Але на 

Ва сі леў на. У яе драў ля ны 

дом, пяч ное ацяп лен не, але 

ў су сед ніх ква тэ рах ні хто 

не жы ве, та му трэ ба вель-

мі шмат па лі ва, каб утрым-

лі ваць цяп ло. У той жа час 

арэнд ныя ква тэ ры пры ад-

па вед ным ра мон це мож на 

бы ло б за ся ліць.

— Гэ та пас ля ва ен ныя да-

мы, і трэ ба па гля дзець гас-

па дар скім во кам, што там 

мож на зра біць, — за ўва жыў 

Іван Лаў ры но віч. — Та му ад-

па вед ныя служ бы па він ны 

гэ тым за няц ца. Вя до ма, не 

ўсе мо гуць атры маць доб-

ра ўпа рад ка ва нае жыл лё, 

а вось ад ра ман та ваць, па-

леп шыць стан та го, што 

ёсць, рэ аль на.

Праб ле ма з жы ха ра мі 

ву ліц, якія зна хо дзяц ца на 

бе ра зе рэч кі Га рад ні чан кі, 

бу дзе вы ра шац ца больш 

кар ды наль на. Пад тап лен не 

два роў і да моў зда ра ец ца 

тут да во лі час та. А не так 

даў но ка ля ад на го з бу-

дын каў змы ла мост, і лю дзі 

хо дзяць у аб ход, рас ка заў 

пад час пры ёму пен сі я нер 

Та дэ вуш Ка лікс та віч. Яму 

па ве да мі лі, што тэ ры то рыя 

бе ра гоў Га рад ні чан кі згод-

на з ге не раль ным пла нам 

раз віц ця го ра да бу дзе доб-

ра ўпа рад ка ва на, але пе ра-

тво рыц ца ў зя лё ную зо ну 

без жы лых за бу доў. Ад па-

вед на, лю дзей, якія жы вуць 

на не каль кіх ву лі цах ка ля 

рэч кі, бу дуць пе ра ся ляць у 

доб ра ўпа рад ка ва ныя ква тэ-

ры. Пра ект па раз віц ці тэ ры-

то рыі рас пра цу юць на ле та, 

са мі ра бо ты рас пач нуц ца ў 

трэ цім квар та ле.

— Ка лі бы ла па вод ка, мы 

вы яз джа лі ра зам з мэ рам, 

там бу дын кі зна хо дзяц ца ў 

не бяс печ ным ста не. Ума ца-

ван не бе ра га не па леп шыць 

сі ту а цыю, яна праз ней кі час 

зноў паў то рыц ца. Лю дзей 

трэ ба ад на знач на пе ра ся-

ліць, даць ім нар маль нае 

жыл лё згод на з пра піс кай і 

мет ра жом. Тым больш што 

там жы вуць у асноў ным пен-

сі я не ры, — за зна чыў Іван 

Лаў ры но віч.

Да во лі пра цяг лая раз-

мо ва ад бы ла ся ў па моч ні ка 

Прэ зі дэн та з жы хар кай вёс-

кі Маст кі, што пад Грод нам. 

Люд мі ла Сяр ге еў на пе ра-

еха ла ў баць коў скі дом з го-

ра да, за вя ла ста так ка роў. 

Тут жы ве ра зам з дзець мі і 

вя дзе пад соб ную гас па дар-

ку. Пад час пры ёму жан чы на 

рас ка за ла, што па ша, якую 

ёй вы дзе лі лі, зна хо дзіц ца 

да лё ка ад до ма, са чыць за 

жы вё ла мі на та кой ад лег-

лас ці не маг чы ма. У вы ні-

ку зда ра юц ца па тра вы на 

кал гас ных па лях, жан чы не 

вы піс ва юць штраф. Люд-

мі ла ха це ла б раз ві вац ца, 

ства рыць фер мер скую гас-

па дар ку, але не ве дае, як 

гэ та зра біць.

— Та кім лю дзям трэ ба 

да па ма гаць, — лі чыць Іван 

Лаў ры но віч. — У мя не ад бу-

дзец ца раз мо ва з кі раў ні ком 

гас па дар кі, па тлу ма чу, што 

трэ ба вы дзе ліць зям лю, каб 

лю дзі зай ма лі ся пад соб най 

гас па дар кай. У не ка то рых 

вы пад ках трэ ба іс ці на кам-

пра міс і ра біць усё не аб ход-

нае для та го, каб ака заць 

рэ аль ную да па мо гу ча ла-

ве ку.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фі нан сы

Зо ла та ва лют ныя рэ зер вы 
кра і ны скла лі амаль 
9,2 міль яр да до ла раў

Па вод ле ста ну на 1 снеж ня 

на шы між на род ныя рэ зер во выя ак ты вы 

скла лі 9158,9 міль ё на до ла раў ЗША 

(у эк ві ва лен це).

За ліс та пад зо ла та ва лют ныя рэ зер вы зні зі лі ся на 

34,9 міль ё на до ла раў (на 0,4 %) пас ля рос ту ў каст рыч ні-

ку на 362,9 міль ё на до ла раў (на 4,1 %). Зні жэн не ўзроў-

ню рэ зер во вых ак ты ваў па вы ні ках ліс та па да аб умоў ле-

на пла на вым па га шэн нем ура дам і На цы я наль ным бан-

кам знеш ніх і ўнут ра ных аба вя за цель стваў у за меж най 

ва лю це на агуль ную су му 193 міль ё на до ла раў.

Пад тры ман ню ўзроў ню зо ла та ва лют ных рэ зер ваў 

у ліс та па дзе спры я лі куп ля за меж най ва лю ты На цы-

я наль ным бан кам на тар гах ААТ «Бе ла рус кая ва лют-

на-фон да вая бір жа» і па ступ лен не за меж най ва лю ты ў 

бюд жэт, у тым лі ку ад збі ран ня экс парт ных пош лін на 

наф ту і наф та пра дук ты.

Як ад зна чае прэс-служ ба Нац бан ка, згод на з асноў ны мі 

кі рун ка мі гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі на 2019 год, аб' ём 

між на род ных рэ зер во вых ак ты ваў на 1 сту дзе ня 2020 го да 

па ві нен склас ці не менш за 7,1 міль яр да до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Роз ныя-роў ныя

Ін клю зія: 
аду ка цыя 
і кар' е ра

ІІІ Між на род ная на ву ко ва-прак тыч ная 

кан фе рэн цыя «Бес пе ра пын ная пра фе сій ная 

аду ка цыя для лю дзей з асаб лі вы мі па трэ ба мі» 

прай шла ў Ін сты ту це ін фар ма цый ных тэх на ло гій 

БДУ ІР. Яна аб' яд на ла экс пер таў з Бе ла ру сі, Ра сіі, 

Швей ца рыі, Уз бе кі ста на, Лат віі і Поль шчы.

— На ша ме ра пры ем ства пры све ча на ў пер шую чар гу 

пы тан ням, звя за ным з ін клю зіў най аду ка цы яй і па шы-

рэн нем да ступ нас ці пра фе сій най аду ка цыі для асоб з 

асаб лі вы мі аду ка цый ны мі па трэ ба мі. Але не толь кі на-

ву чаль ныя ма тэ ры я лы па він ны быць сён ня адап та ва ныя 

для ўсіх чле наў гра мад ства. Не менш важ нае пы тан не — 

фар мі ра ван не эка а ся род дзя для пра фе сій на га і твор-

ча га раз віц ця асо бы, — пад крэс ліў пад час ад крыц ця 

кан фе рэн цыі рэк тар БДУ ІР Ва дзім БО ГУШ.

Пры ві таль нае сло ва мі ніст ра за меж ных спраў 

Бела ру сі, стар шы ні На цы я наль най ка мі сіі па спра вах 

ЮНЕС КА Ула дзі мі ра МА КЕЯ за чы та ла ад каз ны сак ра-

тар На цы я наль най ка мі сіі На тал ля Шчас но віч: «Ін клю-

зіў ная аду ка цыя ў Бе ла ру сі з'яў ля ец ца пры яры тэт най 

для пад рых тоў кі кад раў но ва га па ка лен ня, здоль ных 

за бяс пе чыць адап та цыю ва ўмо вах ліч ба вай транс фар-

ма цыі. Хут кі рост су час ных тэх на ло гій па тра буе ад асоб 

з асаб лі вы мі па трэ ба мі, як і ад уся го на сель ніц тва ў цэ-

лым, но вых кам пе тэн цый, якія да зва ля юць бяз боль на 

ўклю чац ца ў су час ныя пра цэ сы».

Сё ле та тэ ма ты ка кан фе рэн цыі знач на па шы ры ла ся. 

У цэнт ры ўва гі бы лі пы тан ні не толь кі ін клю зіў най ІT-аду-

ка цыі, але і са цы я лі за цыі ін ва лі даў у гра мад стве.

Пад час ме ра пры ем ства экс пер ты аб мер ка ва лі dіgіtal 

skіlls і soft skіlls для асоб з асаб лі вы мі па трэ ба мі ва 

ўмо вах ліч ба вай транс фар ма цыі, раз віц цё ін клю зіў най 

аду ка цыі з вы ка ры стан нем ін фар ма цый на-ка му ні ка-

цый ных тэх на ло гій.

Удзель ні кі з роз ных кра ін аб мя ня лі ся пе ра да вым 

во пы там, які да зво ліць ра зам зра біць крок на пе рад, 

пе ра адо лець ліч ба вы раз рыў і ства рыць роў ныя маг чы-

мас ці для до сту пу да ін фар ма цыі лю дзей з асаб лі вы мі 

па трэ ба мі.

Гас ця мі ме ра пры ем ства ста лі дзі ця чы ін клю зія-хор 

«Ра дасць ду шы», а так са ма ін ва лі ды-ка ля сач ні кі, якія 

жы вуць ак тыў ным жыц цём. Гэ тыя лю дзі не па чут ках 

зна ё мыя з праб ле ма мі ін ва лі даў і змаг лі па дзя ліц ца 

сва ім ба чан нем ар га ні за цыі комп лекс на га па ды хо ду 

да фар мі ра ван ня без бар' ер на га ася род дзя, па спя хо вай 

рэа лі за цыі асо бас на га і пра фе сій на га раз віц ця, а так са-

ма рас ка заць аб праб ле мах, якія іх хва лю юць.

Свае пра па но вы і рэ ка мен да цыі па вы ні ках 

кан фе рэн цыі ўдзель ні кі пла ну юць прад ста віць у 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі, Ка мі сію 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 Бе ла ру сі для пад рых тоў кі пра-

ек та за ко на «Аб пра вах ін ва лі даў і іх са цы яль най 

ін тэ гра цыі».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Бліз кая ўла да

КАБ ЛЮ ДЗЯМ ДА ПА МАГ ЧЫ, 
ТРЭ БА ІН ШЫ РАЗ ПАЙ СЦІ НА КАМ ПРА МІС

Па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Гро дзен скай воб лас ці 
Іван Лаў ры но віч вы слу хаў тэ ле фон ныя зва ро ты і пра вёў пры ём гра ма дзян 

у Ле нін скім ра ё не Грод на
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