
1 жніўня 2020 г.НАДЗЁННАЕ2

Iры на ДАЎ ГА ЛА, дэ пу тат 

Па ла ты прад стаў нi коў На цы-

я наль на га схо ду:

— Шмат мож на га ва рыць пра 

да сяг нен нi на шай кра i ны за апош-

нiя га ды, пра тое, як мя ня лi ся мы 

i на шы за пы ты i як хут ка за бы-

ва юц ца праб ле мы, ка лi яны вы-
ра ша ны.

Вя до ма, кож ная кра i на, як i кож ны ча-

ла век, iдзе па сва iм шля ху. Бе ла русь ру-

ха ец ца на пе рад, раз вi ва ец ца, квiт нее. Як 

ка ра нi ча ла ве ка — у тра ды цы ях яго сям'i, 

так ка ра нi на ро да — у яго гiс то рыi. I Бе ла-

русь кла по цiц ца аб за ха ван нi ўся го та го, 

што до ра га па мя цi на род най.

Гуч на ка заць пра да сяг нен нi сва-

ёй кра i ны не со рам на нi ко му i нi ко лi. 

У Бе ла ру сi больш 

за пяць з па ло вай 

ты сяч аб' ек таў гiс-

то ры ка-куль тур най 

спад чы ны. Скеп ты-

кi, вя до ма ж, бу дуць 

ка заць, што ёсць 
i тут праб лем ныя 
ас пек ты. Вя до ма, 
ёсць. Але ча му не 

пад крэс лiць тое, коль кi ўжо зроб ле на 
i да сяг ну та для за ха ван ня на шай гiс-
то рыi? Мно гiя кра i ны зайз дрос цяць бе-

ла ру сам, бо не ма юць та кой вы со кай 

пад трым кi гэ тай тэ мы ме на вi та на дзяр-

жаў ным уз роў нi.

Толь кi ў Го мель скай воб лас цi за 

апош нi час но вае жыц цё па до ра на 

шэ ра гу гiс то ры ка-куль тур ных аб' ек таў. 

У iх лi ку вя до мыя на мiж на род ным уз-

роў нi па ха валь ня i кап лi ца кня зёў Ру-

мян ца вых i Па ске вi чаў у Го мель скiм 

па ла ца ва-пар ка вым ан самб лi. Ужо не 

пер шы год, хоць рэ кан струк цыя пра-

цяг ва ец ца, пры мае гас цей ся дзi ба Ко-

зел-Па клеў скiх у Чыр во ным Бе ра зе 

Жло бiн ска га ра ё на. Я ўжо не ка жу пра 

iн шыя рэ гi ё ны Бе ла ру сi: Мiр скi, Ня свiж-

скi, Крэў скi, Люб чан скi, Ко саў скi, Лiд скi 

за мкi... Усё гэ та за ха ва лi! I не толь кi 

для нас, бе ла ру саў, але i для но вых па-

ка лен няў i для ка ла саль най коль кас цi 

ту рыс таў, якiя з за да валь нен нем едуць 

у на шу кра i ну.

Чыс та. Пры го жа. Утуль на. Бяс печ-

на... У Бе ла ру сi ра ды ўсiм, хто прый шоў 

з мi рам!

Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

вы каз вае глы бо кае спа чу ван не вя ду ча му бух-

гал та ру Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Тац ця не Мi хай-

лаў не Кар ня ен ка вай у су вя зi з на пат каў шым яе 

вя лi кiм го рам — смер цю МА ЦI.

СПА ЖЫ ВЕЦ КI БЮД ЖЭТ 
ПА ВЯ ЛI ЧЫЎ СЯ
ДЛЯ ПЕН СI Я НЕ РАЎ, ДЗЯ ЦЕЙ 

I СЯ РЭД НЕ СТА ТЫС ТЫЧ НЫХ СЕМ' ЯЎ
Амаль па ло ву (49,3 %) вы зна ча на га 
мi нi маль на га спа жы вец ка га бюд жэ ту (МСБ) 
бе ла рус кая сям'я з ча ты рох ча ла век тра цiць 
на хар ча ван не. Менш за ўсё (1,3 %) яны 
вы дат коў ва юць на куль тур на-асвет нiц кiя 
ме ра пры ем ствы i ад па чы нак. Мi нi маль ны 
спа жы вец кi бюд жэт пры мя ня ец ца як 
са цы яль ны нар ма тыў для праг на за ван ня 
змен уз роў ню жыц ця на сель нiц тва 
i ўзмац нен ня са цы яль най пад трым кi 
гра ма дзян, якiя ма юць па трэ бу ў да па мо зе, 
па ве дам ля ец ца на сай це Мi нiс тэр ства пра цы 
i са цы яль най аба ро ны.

Ся рэд не ду ша выя мi нi маль ныя спа жы вец кiя бюд-

жэ ты што квар таль на за цвяр джа юц ца па ста но вай 

Мiнп ра цы ў цэ нах апош ня га квар та ла для шас цi са-

цы яль на-дэ ма гра фiч ных груп на сель нiц тва i двух 

вi даў сем' яў роз на га скла ду.

З 1 жнiў ня да 31 каст рыч нi ка МСБ для пра ца здоль-

на га на сель нiц тва скла дае 522,13 руб ля, а для пен-

сi я не раў — 404,52 руб ля. Для дзя цей да трох га доў 

пра ду гле джа на 344,25 руб ля, ва ўзрос це ад трох да 

шас цi га доў — 447,30 руб ля, для ма лых ад шас цi да 

ва сям нац ца цi — 449,28 руб ля.

Ся рэд не ду ша вы мi нi маль ны спа жы вец кi бюд жэт 

сям'i з ча ты рох ча ла век слу жыць пад ста вай для вы-

зна чэн ня пра ва бе ла ру саў на атры ман не льгот ных 

крэ ды таў i суб сi дый на бу даў нiц тва (рэ кан струк цыю) 

цi на быц цё жы лых па мяш кан няў. А так са ма пра-

ва гра ма дзян, якiя па ста ян на пра жы ва юць i пра цу-

юць у на се ле ных пунк тах з коль кас цю жы ха роў да 

20 ты сяч ча ла век, на льгот ныя крэ ды ты на ка пi таль-

ны ра монт i рэ кан струк цыю жыл ля, бу даў нiц тва iн жы-

нер ных се так, уз вя дзен не гас па дар чых па мяш кан няў 

i збу да ван няў, ад зна чае Мiнп ра цы.

Акра мя за трат на хар ча ван не i ад па чы нак мi нi-

маль ны спа жы вец кi бюд жэт бе ла рус кай сям'i з ча-

ты рох ча ла век у цэ нах на чэр вень уклю чае так са ма 

апла ту жыл лё ва-ка му наль ных па слуг (8,6 % МСБ); 

на быц цё адзен ня, абут ку i бя лiз ны (18,5 %); вы дат кi 

на бы та выя па слу гi, транс парт i су вязь (8,7 %); мэб лю 

i куль тур на-бы та выя i гас па дар чыя прад ме ты (8,7 %); 

на ўзно сы i пла ця жы пры хо дзiц ца 2,5 % МСБ; на ле кi 

i прад ме ты са нi та рыi i гi гi е ны — 2,5 %.

МСБ для сям'i з ча ты рох ча ла век ця пер скла дае 

413 руб лёў i 10 ка пе ек, а ма ла дой сям'i з трох ча ла-

век — 446 руб лёў i 97 ка пе ек.

Iры на СI ДА РОК.

«МЫ Ў СВА ЁЙ КРА I НЕ 
ПРА ЦЯГ ВА ЕМ ПРА ЦА ВАЦЬ, 

I ГЭ ТА ДА ЗВА ЛЯЕ ГЛЯ ДЗЕЦЬ 
У БУ ДУ ЧЫ НЮ З АП ТЫ МIЗ МАМ»

Аляк сандр ЯФ РЭ МАЎ, на род ны ар тыст Бе ла ру сi, 

за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Рэс пуб лi кi Бе ла-

русь, мас тац кi кi раў нiк Тэ ат ра-сту дыi кi на ак цё ра, 

рэ жы сёр тэ ат ра i кi но, сцэ на рыст, ак цёр:

— Увесь той час, 

што я зна хо джу ся ў 

шта це на цы я наль най 

кi на сту дыi (а на ле та 

споў нiц ца ўжо 45 га доў, 

як я прый шоў на «Бе ла-

русь фiльм», i 30 га доў, 

як кi рую Тэ ат рам-сту ды-

яй кi на ак цё ра), я нi ку ды 

не сы хо дзiў, хоць мно гiя 

лю дзi мас тац тва шу ка лi леп шай до лi ў iн шых кра i нах. 

I на ват зды ма ю чы кi но па за ка зах мас коў скiх прад зю-

са раў, усё ад но пра ца ваў у Мiн ску — бо бе ла рус кае 

кi но на ват у са мыя скла да ныя пе ры я ды не спы ня ла-

ся. Нi ко лi не ду маў, што бу ду зды маць фiль мы пра 

вай ну, але прый шоў час, i я зра зу меў, што не ма гу 

абы сцi ся без та го, каб не зра бiць свой сцiп лы ўнё сак 

у гэ ту тэ му. I вось у жнiў нi на тэ ле эк ран у эфi ры «Бе-

ла русь 1» вый дзе мой ча ты рох се рый ны фiльм «Тан-

кiст». Ска жу пра аса бiс тыя ад чу ван нi: якiя б цяж кiя, 

ня прос тыя ча сы не пе ра жы ва ла ця пер мас тац тва ў 

Бе ла ру сi i ва ўсiм све це, мы ў сва ёй кра i не пра цяг ва-

ем пра ца ваць, i гэ та да зва ляе гля дзець у бу ду чы ню з 

ап ты мiз мам. Мяр кую, што са мыя га лоў ныя кар цi ны 

i пос пе хi кi на сту дыi «Бе ла русь фiльм» яшчэ на пе-

ра дзе — яны не прос та маг чы мыя, але аба вяз ко ва 

бу дуць, я ве ру i пе ра ка на ны ў гэ тым. Па куль жа мы 

ў тэ ат ры, за су ма ваў шы без сва iх гле да чоў, вель мi 

ча ка ем но вых су стрэч!

«ВУ ЛI ЦА» — ГЭ ТА ШЛЯХ У НI КУ ДЫ»
Стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Па-

ла ты прад стаў нi коў На цы я наль-

на га схо ду Бе ла ру сi па мiж на род-

ных спра вах Анд рэй СА ВI НЫХ 

ад зна чае iмк нен не вы бар шчы-

каў да аб мер ка ван ня рэ аль ных 

праб лем:

— За га ды не за леж нас цi Бе ла-

русь са праў ды здзейс нi ла вель мi 

сур' ёз ны ры вок на пе рад у сва iм раз вiц цi. Не за ўва жыць гэ та мо жа 

толь кi не вi ду шчы — та му што раз вiц цё ад бы ло ся i па кi рун ках эка-

на мiч ных, струк тур ных, iнф ра струк тур ных, куль тур ных, спар тыў-

ных, у мiж на род ных ад но сi нах... Змя нi ла ся ўсё: кра i на са праўд ы 

ўста ла на но гi, у ёй з'я вi лi ся тра ды цыi дзяр жаў нас цi, су ве рэ нi тэ ту. 

Мы здо ле лi кан са лi да ваць асноў ныя гра ма дзян скiя iн сты ту ты на-

ша га гра мад ства, i сён ня мо жам вель мi ўпэў не на ад чу ваць ся бе 

на мiж на род най арэ не.

Пры чым зра бi лi мы ўсё гэта не дзя ку ю чы ба га тым пры род ным 

рэ сур сам, а ўлас най пра цы. Я ра зу мею, што ка мусь цi маг ло б ха-

цец ца боль ша га, а да ста так, на пэў на, мог бы быць боль шы, але 

гэ та тое, ча го мы да сяг ну лi са мi. Гэ та вы нiк на шых су мес ных на-

ма ган няў. Нам ня ма ка го вi на ва цiць — як, уво гу ле, i ўдзяч ныя мы 

му сiм быць толь кi са мiм са бе.

Са цы яль нае раз вiц цё i са цы яль ная зго да ў гра мад стве да ся га-

юц ца да стат ко ва скла да ным i кар пат лi вым шля хам. Толь кi праз 

дыя лог, сiс тэм ную пра цу — на ву лi цах та кiя рэ чы не вы ра ша юць. 

Хут чэй, «ву лi ца» — гэ та шлях у нi ку ды; шлях, якi хут чэй за ўсё пры-

вя дзе да па ру шэн ня дэ ма кра тыч ных тра ды цый, якiя толь кi-толь кi 

па ча лi фар мi ра вац ца ў Бе ла ру сi, да раз бро ду i хi стан ня. I мы мо жам 

згу бiць усё, што ма ем.

Мы му сiм га ва рыць шчы ра i сум лен на пра ўсё — не толь кi аб 

да сяг нен нях, але i аб праб ле мах. Шмат у чым я ба чу, да рэ чы, па 

сва iх вы бар шчы ках, што яны хо чуць ба чыць аб мер ка ван нi рэ аль-

ных праб лем, ба чыць, як i чы ноў нi кi, i мяс цо вая ўла да, i гра мад скiя 

ар га нi за цыi з гэ тым праб ле ма мi спраў ля юц ца.

Гэ та вель мi сур' ёз ны за пыт гра мад ства, i без уся ка га су мнен ня 

мы па вiн ны на яго ад рэ ага ваць.

Ган на ШАН ДА РУК, ды рэк-

тар пры ват на га прад пры ем-

ства «Шанц-Па рэч ча»:

— Чвэрць ста год дзя та му 

я вы ра шы ла ад крыць свой 

бiз нес у не вя лi кiм па сёл ку 

Па рэч ча Гро дзен ска га ра ё на. 

Пер шым аб' ек там ста ла хар-

чо вая кра ма. Без пе ра больш-

ван ня ма гу ска заць, што ста вi ла пе рад са бой за да чу 

па даць са мы шы ро кi асар ты мент хар чо вых пра дук таў, 

якiя да гэ туль не трап ля лi на пры лаў кi мяс цо вай ганд-

лё вай сет кi. I жы ха ры гэ та аца нi лi. Та му зра бi ла i дру гi 

крок — ад кры ла пра мта вар ную кра му. А ў хут кiм ча се — 

i рэ ста ран. Но вы бу ды нак уз ве дзе ны ў цэнт ры аг ра га-

рад ка, по бач з чы гу нач ным вак за лам. Да рэ чы, ме на вi та 

праз Па рэч ча амаль 160 га доў та му прай шла пер шая 

на Бе ла ру сi чы гун ка. Да та го ж тут ма ляў нi чыя мяс цi-

ны, ёсць са на то рый «Па рэч ча». Та му ак цэнт зра бi ла 

на ту рыс таў. Але га лоў ным чы нам iмк ну ла ся, каб бы-

ло зруч на мяс цо вым жы ха рам — i вя сел ле спра вiць, i 

юбi лей, i iн шыя важ ныя па дзеi. Дзе ля па трэб мес цi чаў 

ад кры ла цы руль ню, дзе пра цу юць са праўд ныя май стры 

сва ёй спра вы. I на ша па слу га за па тра ба ва на, бо сён ня 

кож ны ча ла век не за леж на ад та го, дзе ён пра жы вае, 

iмк нец ца быць аку рат ным i вы гля даць доб ра. Лi чу, што 

та кая маг чы масць у ма iх зем ля коў ёсць.

Вя до ма, та кiя кро кi бы ло б не маг чы ма зра бiць без 

пад трым кi мяс цо вых ула даў i тых нар ма тыў ных да ку-

мен таў, якiя пры ма юц ца на ўзроў нi кi раў нiц тва кра i ны. 

Дру гi год, як сель скi бiз нес вы зва ле ны ад вы пла ты 

па да тку на да баў ле ную вар тасць. Знач на ска ра цi ла ся 

коль касць да ку мен таў, спра ва здач, уз гад нен няў. Гэ та 

дае маг чы масць раз вi вац ца. А для ах вот ных за няц ца 

сва ёй спра вай — па чы наць бiз нес.

Я вель мi люб лю сваю ма лую ра дзi му i га на ру ся, 

гле дзя чы, як мя ня ец ца яе аб лiч ча. За апош нiя га ды 

аг ра га ра док знач на доб ра ўпа рад ка ва ны. На во дзiц ца 

па ра дак на ву лi цах, ар га нi за ва ны вы ваз смец ця, са мi 

жы ха ры со чаць за па рад кам, аб наў ля юць свае да мы 

i пад вор кi. Як раз ця пер вя дзец ца ка пi таль ны ра монт 

да ро гi з Грод на на Па рэч ча. Гэ та так са ма над звы чай 

важ на, бо па са жы ра па ток па мiж аб лас ным цэнт рам 

i аг ра га рад ком вель мi знач ны. А не ка то рыя i на огул 

iмк нуц ца ўлад ка вац ца ў на шым аг ра га рад ку. Тут мож на 

пра ца ваць у са на то рыi, дзвюх шко лах, ка дэц кiм ву чы лi-

шчы, мяс цо вай гас па дар цы, у iн шых уста но вах. Га лоў-

нае — не ле на вац ца, пра ца ваць, пра яў ляць iнi цы я ты ву, 

прад пры маль насць. I пос пех аба вяз ко ва прый дзе...

Мер ка ван ніМер ка ван ні «Я МА РЫ ЛА 
ЗРА БIЦЬ ШТО-НЕ БУДЗЬ 

КА РЫС НАЕ ДЛЯ ЗЕМ ЛЯ КОЎ, 
I ДЗЯР ЖА ВА 

МЯ НЕ ПАД ТРЫ МА ЛА»

«ГУЧ НА КА ЗАЦЬ ПРА ДА СЯГ НЕН НI СВА ЁЙ КРА I НЫ 
НЕ СО РАМ НА НI КО МУ I НI КО ЛI»
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