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• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

пі саў рас па ра джэн не па пы-

тан нях удас ка на лен ня інф-

ра струк ту ры Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра алім пій скай 

пад рых тоў кі па зі мо вых ві-

дах спор ту «Раў бі чы».

• Но бе леў-

ская прэ мія па 

лі та ра ту ры за 

2018 і 2019 га-

ды пры су джа-

на поль скай 

пісь мен ні цы 

Воль зе Такар-

чук і аў стрый-

ска му пісь-

мен ні ку Пе тэ-

ра Хандке.

• Мін скі ста ды ён «Ды на-

ма» ўвай шоў у топ-15 са-

мых ёміс тых фут боль ных 

арэн СНД.

КОРАТКА

БРЭСТ СТАНЕ 
«РАЗУМНЫМ» 
ГОРАДАМ

ЧАМУ 
Ў ХОЙНІКАХ 
НЕ БАЯЦЦА 
РАДЫЯЦЫІ?

Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, 

мі ністр фі нан саў:

«Мы пла ну ем пад час 
што га до ва га па ся джэн ня 
са ве таў кі раў ні коў 
МВФ і Су свет на га 
бан ка аб мер ка ваць 
вы ні кі рэа лі за цыі мер 
ура да па ста бі лі за цыі 
мак ра эка на міч най 
сі ту а цыі і маг чы мас ці 
для па чат ку пра гра мы з 
МВФ ме на ві та ў мэ тах 
пад трым кі струк тур ных 
змен. Мін фін лі чыць, 
што да рож ная кар та 
па вы шэн ня эфек тыў нас ці 
эка но мі кі Бе ла ру сі, якая 
рых ту ец ца ўра дам і 
Су свет ным бан кам, 
мо жа быць пад тры ма на 
рэ сур са мі з бо ку МВФ. 
Та кая пад трым ка мо жа 
быць як у рам ках но вай 
пра гра мы, так і асоб на 
ад яе. З пунк ту гле джан ня 
на паў нен ня да рож най 
кар ты, гэ ты да ку мент 
рэ аль ны да вы ка нан ня».
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Мы з му жам больш як 10 га доў пра жы лі ў Мін ску. Увесь гэ ты час 

соў га лі ся з рэ ча мі па здым ных ква тэ рах. Свар кі і гуч ная му зы ка за 

сцен кай, не да кур кі ў пад' ез дзе, бай ке ры, што гой са юць пад вок на мі 

ўна чы, ка пі таль ны ра монт, які рас цяг нуў ся амаль на год... Усё гэ та, 

ну і, вя до ма, мая ця жар насць (не ха це ла ся га да ваць дзі ця ў та кіх умо-

вах) на тхні лі нас на дум ку пе ра ехаць жыць у вёс ку. І вось сё ле та, на 

чар го вую га да ві ну вя сел ля, мы зра бі лі са бе па да ру нак — пе ра вез лі 

рэ чы ў Ма лую Ву су, што на Уз дзен шчы не. Гэ тае мес ца асаб лі вае, 

з гіс то ры яй. Па-пер шае, у су сед няй Вя лі кай Ву се на ра дзіў ся Пят ро 

Глеб ка. У го нар паэ та там на зва ная цэнт раль ная ву лі ца. Па-дру гое, 

абедз ве вёс кі ў вай ну бы лі спа ле ныя нем ца мі, а іх жы ха ры са гна ныя 

ў Гер ма нію. Тут і сён ня жы вуць асаб лі выя лю дзі, пра якіх я бу ду пі-

саць у сва іх на тат ках. А так са ма дзя ліц ца на ві на мі з вяс ко вай хат кі 

ды дум ка мі, якіх на све жым па вет ры што дзень з'яў ля ец ца 

проць ма — толь кі па спя вай за піс ваць. СТАР. 4
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Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат

ШТО ПА ТРЭБ НА 
ДЛЯ ЎМА ЦА ВАН НЯ СЕМ' ЯЎ?

Гра шо вая пад трым ка, асве та 
і муж чын скае зда роўе, 

сцвярджаюць спецыялісты
Сён ня ў на шай кра і не шмат чаго ро біц ца для ўма ца ван ня ін-

сты ту та сям'і і ся мей ных каш тоў нас цяў, пры чым на гэ та скі ра-

ва на ра бо та ўсіх ор га наў дзярж кі ра ван ня і мно гіх гра мад скіх 

ар га ні за цый, па ве да міў на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най 

аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ва ле рый КА ВАЛЬ КОЎ.

НА ШТО ПА ТРА ЦІЦЬ СЯ МЕЙ НЫ КА ПІ ТАЛ?
З 2015 го да дзей ні чае так зва ны «ся мей ны ка пі тал», ка лі пры 

на ра джэн ні трэ ця га і на ступ на га ма ло га сям'я мае пра ва на ад на ра-

зо вую вы пла ту. На 1 каст рыч ні ка бя гу ча га го да больш за 74 ты ся чы 

сем' яў ужо ад кры лі дэ па зіт ныя ра хун кі, на якія за лі ча ны 741 міль ён 

до ла раў ЗША. Дзе ю чая пра гра ма за кан чва ец ца 31 снеж ня 2019 го-

да, але Прэ зі дэн там кра і ны ўжо пры ня та ра шэн не аб да лей шым вы-

дзя лен ні ся мей на га ка пі та лу на 2020—2024 га ды. Толь кі ка лі ра ней 

сем' ям, каб ска рыс тац ца гра шы ма, трэ ба бы ло да ча кац ца, ка лі дзі ця, 

у су вя зі з на ра джэн нем яко га пры зна ча ны ся мей ны ка пі тал, да сяг не 

18 га доў, то ў но вай пра гра ме та кія аб ме жа ван ні зня тыя. Срод кі 

мож на вы ка рыс таць да тэр мі но ва і на кі ра ваць на бу даў ніц тва, рэ кан-

струк цыю і на быц цё жыл ля, на не ка то рыя ві ды ме ды цын скіх па слуг 

і на атры ман не плат най аду ка цыі. Пры чым за гэ тыя гро шы мо гуць 

ву чыц ца і ста рэй шыя дзе ці, а не толь кі тыя, пад ка го сям'я 

атры ма ла та кую фі нан са вую да па мо гу ад дзяр жа вы. СТАР. 4
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Ну, ка неш не, яшчэ не зу сім май стры, а на ву чэн цы клу ба дэ ка ра тыў най твор час ці «Ба рэль еф», што дзей ні чае ў Свя ці ла віц кім сель скім 

до ме ра мёст ваў Бя лы ніц ка га ра ё на. Акра мя Да ні і ла КУ ЖЭЛЬ НІ КА ВА і Сяр гея ЦВЫ РА, якіх вы ба чы це на фо та, у клу бе зай ма юц ца яшчэ 

13 хлоп чы каў і дзяў чы нак. Пад кі раў ніц твам Але га Ка ва лё ва яны ву чац ца ства раць вы ра бы з гіп су, але баст ру, ін шых хут ка сох ну чых 

ма тэ ры я лаў. Мяр ку ю чы па ўсім, дзе цям гэ ты за ня так да спа до бы.

МАЙ СТРЫ ЗА СПРА ВАЙ

СА МІ З ВУ СА МІ СА МІ З ВУ СА МІ 
На тат кі но ва спе ча ных вяс коў цаўНа тат кі но ва спе ча ных вяс коў цаў
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