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Еўра 13740,00
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ЛІЧБА ДНЯ

Лёс і любоў 
памочніка 
ляснічага

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 17° 
Віцебск    + 18° 
Гомель    + 18°  
Гродна    + 17° 
Магілёў    + 17° 
Мінск    + 17° 
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На што здольны 
3D-друк?

Дзённік 
першакурсніцы: 

як перажыць сесію

АПК: праб ле мы і ра шэн ніАПК: праб ле мы і ра шэн ні  ��

ПРЫ НЯ ТЫХ МЕР 
НЕ ДА СТАТ КО ВА

Не вар та на рошч ваць вы твор часць 
любой ца ной. А сіс тэ му ацэн кі вы ні каў 
гас па да ран ня на ды шоў час змя ніць

Стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га аг ра пра мыс ло ва га Са ю за «Бе лАПС», 
кі раў нік вя до ма га сель гас прад пры ем ства «Аст ра ме ча ва» Брэсц-
ка га ра ё на Аляк сей СКА КУН гэ ты мі дня мі з ка ле га мі па са ю зе ак-
тыў на аб мяр коў ваў ак ту аль ную для ўсёй кра і ны тэ му па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці аг ра пра мыс ло ва га комп лек су.

У гу тар цы з ка рэс пан дэн там «Звяз ды» Аляк сей Сця па на віч ад зна чыў:
— Нель га не за ўва жыць, што апош нім ча сам аг ра пра мыс ло вы комп-

лекс да сяг нуў знач ных вы ні каў. Да стат ко ва ска заць, што ў па раў на-
нні з 2000 го дам аб' ём вы твор час ці збож жа вы рас у два ра зы, удвая 
бо лей мы ста лі вы пус каць ма ла ка і мя са. За бяс пе ча на на цы я наль ная 
хар чо вая бяс пе ка, знач на па вя лі чыў ся экс парт пра дук цыі. Пры ем на 
кан ста та ваць, што якасць жыц ця сель ска га жы ха ра так са ма знач на 
па леп шы ла ся — як за кошт па ве лі чэн ня да хо даў лю дзей, так і дзя ку-
ю чы ства рэн ню ўмоў для кам форт на га пра жы ван ня ў аг ра га рад ках, 
раз віц цю ў на се ле ных пунк тах са цы яль най і вы твор чай інф ра струк ту ры. 
Гэ та вы нік па ста ян на га кло па ту і ўва гі кі раў ні ка дзяр жа вы да праб лем 
пра цаў ні коў вёс кі, ра бо ты ўра да, ор га наў дзяр жаў на га і гас па дар ча га 
кі ра ван ня.

Але ж сён ня ві да воч на, што пры ня тых мер ака за ла ся не да стат ко ва. 
Аграр ны сек тар не на быў не аб ход най устой лі вас ці. Кар ды наль на га па ляп-
шэн ня фі нан са ва га ста ну ар га ні за цый АПК не на сту пі ла. Не ўсё доб ра з 
кад ра мі кі раў ні коў і спе цы я ліс таў. Ад ток кад раў не спы ня ец ца, а ма ла дыя 
спе цы я ліс ты, якія пры бы ва юць па раз мер ка ван ні, ад пра цоў ва юць два га ды 
і зваль ня юц ца з га лі ны.

Пе ра ўтва рэн не кал га саў і саў га саў у ка а пе ра ты вы і ак цы я нер ныя та ва-
рыст вы не за кра ну ла ка рэн ных ад но сін улас нас ці і пра цоў най за ня тас ці. 
Ні чо га не змя ні ла ся ў ма ты ва цыі пра цы. Гас па дар кі ва ўмо вах не да хо пу 
фі нан са вых срод каў ста лі цал кам за леж ны мі ад дзяр жа вы.

Ме ха нізм кі ра ван ня аг ра пра мыс ло вым комп лек сам, на наш по гляд, ся-
бе вы чар паў. Не пра ве дзе на ў жыц цё най важ ней шая ўста ноў ка кі раў ні ка 
дзяр жа вы аб вы твор час ці сель гас пра дук цыі не лю бой ца ной, а на пад ста ве 
зні жэн ня страт нас ці і па вы шэн ня рэн та бель нас ці. Ад гас па да рак 
па-ра ней ша му па тра бу юць на рошч ван ня аб' ёмаў вы твор час ці.

Сён ня — Між на род ны дзень сям'іСён ня — Між на род ны дзень сям'і  ��

МА ЛА ДЫЯ ЎСЁ ПАЗ НЕЙ 
УС ТУ ПА ЮЦЬ У ШЛЮБ,
а бе ла рус кія муж чы ны ўсё больш 
удзель ні ча юць у хат ніх спра вах

Сем'і ў на шай кра і не ства ра юц ца ў асноў ным па між гра ма дзя на мі 
Бе ла ру сі. Ле тась на до лю та кіх шлю баў пры па да ла 92,9%. Ся род 
шлю баў, за рэ гіст ра ва ных у 2013 го дзе з за меж ны мі гра ма дзя на-
мі, боль шасць скла да лі шлюб ныя са ю зы з гра ма дзя на мі з кра ін 
СНД — 76,2%, з іх з гра ма дзя на мі Ра сіі — 66,1%.

� � �
Спе цы я ліс ты ка жуць, што тэн дэн-

цыі, якія на зі ра юц ца ў апош ні час, 
свед чаць аб ума ца ван ні ін сты ту та 
сям'і. І пры вод зяць га лоў ны ар гу-
мент — рост на ра джаль нас ці. У 2013 
го дзе боль шасць но ва на ро джа ных 
з'я ві ла ся ў за рэ гіст ра ва ным шлю бе. Удзель ная ва га дзя цей, на ро джа ных 
па-за шлю бам, скла ла 16,1%, у той час як у 2005 го дзе до ля та кіх дзя цей 
скла да ла 24,2%.

Вар та ад зна чыць, што ў апош нія га ды ў бе ла рус кім гра мад стве ідзе пе-
ра асэн са ван не ро лі муж чын у вы ха ван ні дзя цей, вя дзен ні хат няй гас па дар кі. 
Так, па вы ні ках шмат ін ды ка тар на га клас тар на га аб сле да ван ня па ацэн цы 
ста но ві шча дзя цей і жан чын у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, пра ве дзе на га Бел ста там 
ў 2012 го дзе, до ля дзя цей ва ўзрос це 3-5 га доў, з які мі баць кі зай ма лі ся на ву-
чаль ны мі або раз ві ва ю чы мі ві да мі дзей нас ці, скла ла 68,4%. А са цы я ла гіч нае 

да сле да ван не, пра ве дзе нае ся род сту дэнц кай 
мо ла дзі ста лі цы ў 2012 го дзе, па ка за ла, што 
ўдзел муж чын у хат ніх спра вах ус пры ма ец ца 
як нар маль ная з'я ва боль шас цю сту дэн таў і 
сту дэн так уні вер сі тэ таў. Боль шасць сту дэн таў 
(86%) і сту дэн так (92%) лі чыць, што муж чы ны 
мо гуць доб ра кла па ціц ца аб дзе цях.

Акра мя та го, бе ла рус кім за ка на даў ствам 
пра да стаў ля ец ца пра ва баць ку зна хо дзіц ца ў дэ крэт ным ад па чын ку па до-
гля дзе дзі ця ці — у цэ лым гэ тае пы тан не ад да дзе на на мер ка ван не са мой 
сям'і. І ста тыс ты ка свед чыць, што з кож ным го дам коль касць муж чын, якія 
зна хо дзяц ца ў та кім ад па чын ку, па вя ліч ва ец ца. Так, у 2012 го дзе ў ім зна-
хо дзі ла ся амаль 3,6 тыс. муж чын (для па раў на ння: у 2010-м — 2,4 тыс.).

Свят ла на БУСЬ КО
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Між на род ны дзень сям'і 
быў за сна ва ны Ге не раль най 
Асамб ле яй ААН у 1993 го дзе.

На 2009 год у Бе ла ру сі 
ся мей ны мі ад но сі на мі 
бы ло звя за на больш за 
8 млн ча ла век, або 86% 
на сель ніц тва кра і ны.

44 ды яс пары 
бу дуць удзель нi чаць у X фес-
ты ва лi на цы я наль ных куль-
тур у Грод не — сю ды з'е-
дуц ца 900 прад стаў нi коў 
на цы я наль ных аб' яд нан няў. 
Гэ та афi цый ныя ўдзель нi-
кi твор чай пра гра мы фес-
ты ва лю — тыя, хто стаў 
пе ра мож цам кон курс ных 
ад бо раў. Уся го ў днi фес-
ты ва лю ў аб лас ным цэнт-
ры рых ту юц ца пры няць 
не менш за 1,5 тыс. толь-
кi за про ша ных гас цей, ча-
ка юц ца i ту рыс ты. За раз 
у Грод не ство ра ны штаб 
фес ты ва лю, прак тыч на 
што дня пра хо дзяць на ра-
ды, на якiх пра пра цоў ва-
юц ца ўсе ар га нi за цый ныя 
мо ман ты — па чы на ю чы 
ад пе ша ход на га i аў та ма-
бiль на га ру ху, рас ся лен ня i 
хар ча ван ня гас цей, за вяр-
ша ю чы пра гон кай эпi зо даў 
свя та.

ЗНІТАВАНЫЯ НА ЖЫЦЦЁ


