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Бу да ваць пар ты 
сяб роў ства

Пад час су стрэ чы з гу-

бер на та рам Ле нiн град скай 

воб лас цi Аляк санд рам Драз-

дзен кам Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 

пра па на ваў па бу да ваць су-

мес ны тэр мi нал у пор це на 

Бал ты цы.

«Вель мi шмат мы за раз 

ка жам аб змя нен нi ла гiс ты-

кi па стаў кi на шых та ва раў. 

Порт Усць-Лу га — гэ та ж 

Ле нiн град ская воб ласць. 

Нам трэ ба да мо вiц ца, ча го 

б гэ та нi каш та ва ла, а пы-

тан не ад но — гэ та чы гу нач-

ныя та ры фы i пе ра вал ка ў 

пар тах. Ка лi я су стра каў ся з 

Прэ зi дэн там Ра сii, мы вель-

мi шмат аб мяр коў ва лi гэ та 

пы тан не, i я яму ска заў, што 

мы мо жам з ле нiн град ца мi 

ска а пе ра вац ца i па бу да ваць 

там свой пры чал, порт», — 

па ве да мiў Прэ зi дэнт Бе ла-

ру сi.

Па яго сло вах, фi нан сы на 

гэ ту iнф ра струк ту ру мож на 

ўзяць са срод каў, сэ ка ном-

ле ных на атам най стан цыi, 

што бу ду ец ца за ра сiй скiя 

крэ ды ты: «Мы га то вы ўзяць 

крэ дыт з сэка ном ле на га i 

ўклас цi ў бу даў нiц тва тэр мi-

на ла там».

Прэ зi дэнт на га даў прад-

стаў нi кам паў ноч на га рэ гiё-

на Ра сii пра на шы маг чы-

мас цi ў сель гас ма шы на бу-

да ван нi, лiф та вай вы твор-

час цi. Га то вы да па маг чы 

бе ла ру сы i ў раз вiц цi сель-

скай гас па дар кi.

«БНБК, на ша но вая бiя-

тэх на ла гiч ная кам па нiя, па-

ча ла вы твор часць су пер су-

час ных кар моў. Ве даю, што 

ў вас рыб ная гас па дар ка 

вель мi раз вi тая. Яны мя не 

пра сi лi, каб я вам пе ра даў, 

ка лi вас за да во лiць (а я 

ўпэў не ны, што вы ад дас це 

пе ра ва гу гэ тай кам па нii, та-

му што якасць, уз ро вень, 

лю дзi нар маль ныя пра цу-

юць) i для рыб най гас па дар-

кi не аб ход ныя бу дуць гэ тыя 

кар мы, мы з за да валь нен-

нем бу дзем з ва мi су пра цоў-

нi чаць», — пад крэс лiў бе ла-

рус кi Прэ зi дэнт i пра па на ваў 

раз гле дзець маг чы масць су-

мес на га рыб на га прад пры-

ем ства.

Пры тым ён пад крэс лiў, 

што бе ла ру сы пра па ну юць 

толь кi тое, у чым Ле нiн град-

ская воб ласць мае па трэ бу. 

«Мы га то вы шмат зра бiць 

для ва шай воб лас цi, бо мы 

ў пэў най сту пе нi i кан ку рэн-

ты. Ле нiн град ская воб ласць 

за бяс печ вае сель гас пра дук-

цы яй i iн шым Пi цер. Маг чы-

ма, не ў поў ным аб' ёме. Мы 

га то вы аб' ём да поў нiць, каб 

поў нас цю за крыць патрэ-

бы Пi це ра», — пра па на ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Аляк сандр Драз дзен ка 

па вiн ша ваў Прэ зi дэн та Бе-

ла ру сi з абран нем на па са ду 

i ад зна чыў, што пе рагаворы 

двух лi да раў «да юць на шым 

рэ гi ё нам над зею, што мы 

пра цяг нем курс на су пра-

цоў нiц тва на ўза е ма вы гад-

най асно ве».

Як рас ка заў Аляк сандр 

Драз дзен ка паз ней жур-

на лiс там, аб мяр коў ва лi на 

су стрэ чы не толь кi тра ды-

цый ныя, але i но выя кi рун кi 

су пра цоў нiц тва. Пла ну юць 

ра сi я не куп ляць у Бе ла ру сi 

вя лi кiя i ма лыя ўста ноў кi па 

ачыст цы ва ды. Яшчэ ад на 

цi ка вая тэ ма — па стаў ка 

бе ла рус кiх кам бi на ва ных 

аў то бу саў. Пра ка мен та ваў 

гу бер на тар i маг чы мас цi па-

стаў кi бе ла рус кiх гру заў це-

раз пар ты Фiн ска га за лi ва. 

«Мы сён ня ка за лi пра тое, 

што не аб ход на вы буда ваць 

су час ную ла гiс ты ку. Зра-

зу ме ла, што не аб ход ны 

пры ця галь ныя чы гу нач ныя 

та ры фы, пры ця галь ныя сцi-

вi дор ныя па слу гi, каб бы ло 

вы гад на бе ла рус кiя гру зы 

пе ра гру жаць це раз на шы 

пар то выя комп лек сы», — 

да даў ён.

На конт су мес на га тэр мi-

на ла Аляк сандр Драз дзен-

ка ад зна чыў, што не аб ход на 

вы ра шыць, якiя та ва ры там 

пла ну ец ца пе ра гру жаць. 

Але больш пры ваб ная iн шая 

пра па но ва — увай сцi ка пi-

та лам у пра ек ты, якiя ўжо 

бу ду юц ца.

До ступ у лю бы 
пункт Бе ла ру сi

Най перш пад час су стрэ-

чы Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па вiн ша ваў гу бер на та ра 

Iр куц кай воб лас цi Iга ра 

Ко бы зе ва з пе ра мо гай на 

мяс цо вых вы ба рах з вя лi-

кай пе ра ва гай га ла соў. Ён 

так са ма вы ка заў мер ка ван-

не, што гу бер на та ры ўнес лi 

шмат у раз вiц цё ад но сiн па-

мiж дзяр жа ва мi.

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што 

зда быт кам Са юз най дзяр-

жа вы сён ня ста ла шы ро кая 

сет ка мiж ве да мас ных кан-

так таў i су мес ных ор га наў. 

«Мы вель мi мно гiя пы тан нi 

сён ня мо жам вы ра шаць, 

але не вы ра ша ем. Нам трэ-

ба, каб нас хтось цi па да гнаў. 

I гэ та ў пэў най сту пе нi бя да, 

якая аб ры ну ла ся на Бе ла-

русь у су вя зi з «ка ля ро вы-

мi» рэ ва лю цы я мi, пры му сi ла 

нас сур' ёз на па гля дзець на 

на шы ад но сi ны. Мы зра зу-

ме лi, што нам ня прос та ў 

гэтай сi ту а цыi, Бе ла ру сi i Ра-

сii, мы ўба чы лi, што можам 

абы сцi ся без iх. Ча му мы 

заў сё ды па ку ту ем ад гэ тых 

санк цый?» — за даў ры та-

рыч нае пы тан не Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён ад зна чыў, што ў дзвюх 

кра iн са ма да стат ко вая эка-

но мi ка — доб ра раз вi тыя i 

пра мыс ло васць, i сель ская 

гас па дар ка, i на ву ка. «Нам 

трэ ба са брац ца, на ме цiць 

агуль ныя пла ны i дзей нi чаць 

у гэ тым кi рун ку, за бяс печ-

ва ю чы ўсiм не аб ход ным 

на шых лю дзей. Та му ваш 

пры езд для нас вель мi важ-

ны», — да даў Аляксандр 

Лука шэнка.

Прэ зi дэнт на зваў Iр куц-

кую воб ласць «гi ган там, 

апор най воб лас цю ў Сi бi ры» 

i ска заў, што мно гiя прак-

тыч ныя пы тан нi ўжо вы ра-

ша лi ся, iм не аб ход на толь кi 

на даць дру гое ды хан не.

«Дзесь цi нам прос та не-

аб ход на стра ся нуц ца, як 

ва Усол лi ў нас прад пры-

ем ства з «Ма гi лёў лiфт ма-

шам». Там ней кiя дроб ныя 

пы тан нi, я ду маю, мы iх змо-

жам вы ра шыць. Ма быць, 

на постсавец кай пра сто ры, 

гэта адзi нае прад пры ем ства, 

з якiм вы мо жа це пра ца ваць 

па за ме не ў та кой коль кас-

цi i аб' ёме лiф таў, — ска-

заў Прэ зi дэнт. — I не толь кi 

лiф ты, а i гор на шах та вае 

аб ста ля ван не, гру за выя аў-

та ма бi лi. Я ве даю, што вы 

ма лай цы, гра мад скi транс-

парт вы пад трым лi ва е це. 

Ка лi лас ка — з аў та ном ным 

хо дам элект ро бу сы, пад за-

ра дзiў ся i па ехаў». Аляк-

сандр Лукашэн ка пра цяг-

нуў тэ му: бе ла ру сы ад да юць 

шмат ува гi элект рыч на му 

транс пар ту, транс пар ту на 

га за ма тор ным па лi ве. «Мы 

за бяс пе чым до ступ у лю бы 

пункт Бе ла ру сi, каб вы маг лi 

па гля дзець яшчэ раз i ўпэў-

нiц ца, што мы штось цi мо-

жам зра бiць для на шых сi бi-

ра коў, якiя заў сё ды ка рыс та-

лi ся па ва гай у бе ла рус ка га 

на ро да. Вы не да лё ка ад нас. 

Сён ня кi ла мет ры — гэ та не 

ад лег ласць», — за явiў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

У раз мо ве з жур на лiс та мi 

Iгар Коб зеў рас ка заў, што 

рэ гi ён за цi каў ле ны ў маш-

таб ным ле са ад наў лен нi, 

таму пла нуе на ве дац ца на 

бе ла рус кiя ле са гадавальнікі. 

У па рад ку дня вi зi ту — зна-

ём ства з пра мыс ло вы мi 

клас та ра мi па ка му наль най 

тэх нi цы.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Сён ня кi ла мет ры — 
гэ та не ад лег ласць»

Фо рум рэ гi ё наў Бе ла ру сi i Ра сii, якi пач нец ца ў па ня-

дзе лак, ужо на бя гу чым тыд нi за даў лейт ма тыў для 

мно гiх су стрэч у Па ла цы Не за леж нас цi. У аў то рак 

пра кi рун кi су пра цоў нiц тва Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк-

сандр Лу ка шэн ка раз маў ляў з гу бер на та рам Пры-

мор'я Але гам Ка жа мя кам, а ў пят нi цу тэ му пад ха пi лi 

яго ка ле гi з Ле нiн град скай i Iр куц кай аб лас цей.

Пар ла менц кi дзён нiк

«За ява Сей ма Лiт вы 
су пя рэ чыць 

зда ро ва му сэн су»
Стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Па ла ты 

прад стаў нi коў па мiж на род ных спра вах 

Анд рэй СА ВI НЫХ та кiм чы нам вы ка заў ся 

на конт пры ня тай 22 ве рас ня рэ за лю цыi 

Сей ма Лiт вы «Аб па гро зе ядзер най бяс пе-

кi Еў ро пе ў су вя зi з па дзея мi ў Бе ла ру сi». 

Яна змя шчае за клiк да на шых улад не ад-

клад на спы нiць пад рых тоў ку да экс плу а-

та цыi Бе лА ЭС.

«За ява Сей ма Лiт вы ад 22 ве рас ня су пя рэ-

чыць зда ро ва му сэн су. Кос нае не пры ман не аб'-

ек тыў най рэ аль нас цi ста но вiц ца сур' ёз ным бар'-

е рам для раз вiц ця лi тоў скай па лi тыч най куль-

ту ры, — пе рад ае сло вы дэ пу та та прэс-служ ба 

Па ла ты прад стаў нi коў. — Мы вы раз на ба чым, 

як яно дэ валь вi руе важ касць мер ка ван няў лi-

тоў ска га пар ла мен та з-за па гар ды да асноў 

цы вi лi за ва ных мiж дзяр жаў ных ад но сiн».

Анд рэй Са вi ных сцвяр джае, што Бе ла рус-

кая АЭС бу дзе са май на дзей най i бяс печ най 

стан цы яй у све це i пры во дзiць пад ста вы, якiя 

да зва ля юць так ка заць, — пра ект бу даў нiц тва 

быў рэа лi за ва ны ў ад па вед нас цi са стан дар-

та мi Мiж на род на га агенц тва па атам най энер-

гii, бы лi пра ве дзе ны стрэс-тэс ты пад на гля дам 

Еў ра са ю за, якiя рас пра ца ва ны для яго чле наў. 

Усе экс пер ты, якiя ўдзель нi ча лi ў шмат лi кiх пра-

вер ках стан цыi, не ад на ра зо ва па цвяр джа лi яе 

бяс пе ку.

«Энер га бло кi Бе ла рус кай АЭС ад но сяц ца 

да най ноў ша га па ка лен ня 3+, дзе вы ка ры ста-

ны са мыя пе ра да выя да сяг нен нi i рас пра цоў кi. 

Яны цал кам ад па вя да юць уз моц не ным мiж на-

род ным нор мам i рэ ка мен да цы ям па бяс пе цы 

МА ГА ТЭ. На роў нi з сiс тэ ма мi бяс пе кi, якiя тра-

ды цый на вы ка рыс тоў ва юц ца, тут ужы ва ец ца 

цэ лы комп лекс да дат ко вых сiс тэм», — ка жа 

пар ла мен та рый.

Па яго сло вах, за пуск Бе ла рус кай АЭС так-

са ма дасць маг чы масць знi зiць вы кi ды пар нi ко-

вых га заў больш чым на 7 мiль ё наў тон у год.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Для шмат дзет ных сем' яў у кра i не 

пра ду гле джа ны роз ныя вi ды пад-

трым кi. Ад на з iх — пад атко выя льго-

ты. Яны да ты чац ца i стан дарт ных 

пад атко вых вы лi каў па па да ход ным 

па да тку з фi зiч ных асоб — той су мы, 

якая не аб кла да ец ца та кiм па дат кам 

у скла дзе зар пла ты. Аб гэ тым рас ка-

заў на чаль нiк га лоў на га ўпраў лен ня 

па дат ка аб кла дан ня фi зiч ных асоб 

Мi нiс тэр ства па па дат ках i збо рах 

Анд рэй КА ВА ЛЕЎ СКI.

— Стан дарт ны пад атко вы вы лiк для 

сем' яў з ад ным дзi цем ро бiц ца ў па ме ры 

34 руб лi, з дву ма i больш — 65 руб лёў на 

кож на га. На прык лад, су пра цоў нiк атрым-

лi вае ты ся чу бе ла рус кiх руб лёў. З улi кам 

та го, што ў яго ёсць дзе цi, па дат кам аб-

кла да ец ца не ўся су ма за ра бот най пла-

ты, а за ра бот ная пла та за вы лi кам гэ тай 

iль го ты — а гэ та прак тыч на 200 руб лёў. 

Стан дарт ны пад атко вы вы лiк што год iн-

дэк су ец ца. Так са ма шмат дзет ным сем' ям 

да юц ца са мыя вя лi кiя льго ты па зя мель ным 

па да тку i па да тку на не ру хо масць. Усё тое, 

што iм на ле жыць (бу дын кi, збу да ван нi, ква-

тэ ры, га ра жы, зя мель ныя ўчаст кi), цал кам 

вы зва ля ец ца ад та кой вы пла ты. Вы клю-

чэн не скла да юць толь кi тыя вы пад кi, ка лi 

гэ тыя ка пi таль ныя бу дын кi або зя мель ныя 

ўчаст кi пры зна ча ны цi вы ка рыс тоў ва юц ца 

для прад пры маль нiц кай дзей нас цi.

Да кан ца го да за пла на ва на на кi ра ваць 

на па ляп шэн не жыл лё вых умоў 15 ты сяч 

шмат дзет ных сем' яў. На сён ня гэ та за дан не 

вы ка на на на 75 пра цэн таў, рас ка за ла на-

чаль нiк ад дзе ла рэ гу ля ван ня жыл лё вай 

па лi ты кi ўпраў лен ня жыл лё вай па лi ты кi 

Мi нiс тэр ства ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тва 

Iна ПIН КОЎ СКАЯ.

— Iх дзяр жаў ная пад трым ка ажыц цяў-

ля ец ца ў па за чар го вым па рад ку, акра мя 

та го, та кiя сем'i на кi роў ва юць на бу даў нiц тва 

жыл ля на пра ця гу го да з да ты пры няц ця на 

ўлiк тых, хто мае па трэ бу. У сель скiх на се-

ле ных пунк тах, ма лых га ра дах пы тан не за-

бес пя чэн ня шмат дзет ных сем' яў жыл лём на 

пра ця гу го да фак тыч на вы ра ша на. Ду маю, 

у вя лi кiх га ра дах мы так са ма ў най блi жэй шы 

час вый дзем на га да вы тэр мiн. Шмат дзет-

ная сям'я мо жа атры маць або льгот ны крэ-

дыт па ука зе Прэ зi дэн та № 13, або суб сi дыi 

па Ука зе Прэ зi дэн та № 240. Ка лi га ва рыць 

аб бу даў нiц тве жыл ля па пер шым ука зе, 

льгот ны крэ дыт та кой сям'i бу дзе пра па на-

ва ны на 40 га доў пад адзін пра цэнт га да вых. 

Па мер крэ ды ту вы лi чва ец ца зы хо дзя чы з 

20 квад рат ных мет раў на ча ла ве ка i з нар-

ма ты ву кош ту квад рат на га мет ра ў 817 руб-

лёў. Ка лi шмат дзет ная сям'я, на прык лад, 

бу дуе ад на ква тэр ны дом у сель скай мяс цо-

вас цi, то па мер дзяр жаў най пад трым кi там 

знач на боль шы. Ка лi ў сям'i вы хоў ва ец ца 

ча ты ры не паў на лет нiя дзi ця цi, па крэ ды це 

на жыл лё баць кi не бу дуць аплач ваць нi пра-

цэн ты, нi су му асноў на га доў гу, за iх гэ та 

бу дзе па га шаць дзяр жа ва.

Так са ма на сён ня важ най з'яў ля ец ца 

маг чы масць да тэр мi но ва га вы ка ры стан ня 

ся мей на га ка пi та лу на па ляп шэн не жыл-

лё вых умоў, ад зна чы ла Iна Пiн коў ская. 

У вы пад ку, ка лi кошт жы ло га па мяш кан ня 

мен шы, чым па мер дзярж пад трым кi, сям'я 

мо жа гэ тую су му па га сiць за кошт ся мей-

на га ка пi та лу.

Кан суль тант ад дзе ла на ро да на сель-

нiц тва, ген дар най i ся мей най па лi ты кi 

Мi нiс тэр ства пра цы i са цы яль най аба ро-

ны Бе ла ру сi Свят ла на БЕ ЛАШ рас ка за ла, 

што ў кра i не за раз пра жы вае ка ля 110 ты-

сяч шмат дзет ных сем' яў, дзе вы хоў ва ец ца 

больш за 360 ты сяч дзя цей. На та кiя сем'i 

пра ду гле джа на 11 вi даў вы плат.

— Сён ня iх атрым лi ва юць баць кi кож на га 

чац вёр та га дзi ця цi. Ка лi ў сям'i з'яў ля ец ца 

двой ня або трой ня, для iх ёсць да дат ко вая 

дзярж пад трым ка. Гэ та i ад на ра зо вая вы-

пла та пры на ра джэн нi на на быц цё дзi ця чых 

i iн шых рэ чаў пер шай не аб ход нас цi, — па 

513 руб лёў на кож нае дзi ця. У пер шым паў-

год дзi бя гу ча га го да та кiя вы пла ты атры ма лi 

406 ся мей. Так са ма да па мо га мо жа быць 

не толь кi фi нан са вай. На прык лад, ак ту аль-

ная па слу га ня нi на бяз вы плат най асно ве: 

да 20 га дзiн у ты дзень па до гля дзе за двой-

няй i да 40 га дзiн — за трой няй. Сё ле та та-

кой па слу гай ска рыс та лi ся 1600 сем' яў, якiя 

вы хоў ва юць двай нят i 33 сям'i з трай ня та мi. 

У сiс тэ ме ад рас най са цы яль най да па мо гi для 

сем' яў з двай ня та мi i трай ня та мi пра ду гле-

джа на бяс плат нае за бес пя чэн не пра дук та мi 

хар ча ван ня для дзя цей да двух га доў без 

улi ку да хо даў сям'i. У ся рэд нiм та кi на бор 

абы хо дзiц ца ў 110 руб лёў у ме сяц. Яшчэ ёсць 

маг чы масць да тэр мi но ва вы ка рыс тоў ваць 

ся мей ны ка пi тал на плат ныя ме ды цын скiя па-

слу гi, аду ка цыю i iн шае. Да рэ чы, шмат дзет-

ны мi сем' я мi за пе ры яд з 2015 го да ад кры та 

больш за 78 ты сяч дэ па зiт ных ра хун каў, з iх 

10 ты сяч — сёлета.

У маi ў сi лу ўсту пiў Указ Прэ зi дэн та 

№ 171, па якiм пра ду гле джа ны да дат ко-

выя пен сiй ныя га ран тыi для шмат дзет ных 

сем'яў, яны ўсту пяць у сi лу з 1 сту дзе ня 

2021 го да. Для та кiх сем' яў з 1 ве рас ня 

2021 го да пра ду гле джа на па ве лi чэн не пе-

ры я ду атры ман ня ад рас най са цы яль най 

да па мо гi з 6 да 12 ме ся цаў.

У сiс тэ ме аду ка цыi так са ма ёсць шэ-

раг iль гот для дзя цей, якiя вы хоў ва юц ца ў 

шмат дзет ных сем' ях, рас ка за ла га лоў ны 

спе цы я лiст упраў лен ня са цы яль най, вы-

ха ваў чай i iдэа ла гiч най ра бо ты га лоў-

на га ўпраў лен ня вы ха ваў чай ра бо ты 

i ма ла дзёж най па лi ты кi Мi нiс тэр ства 

аду ка цыi Бе ла русі Але на СI МА КОВА: 

«Ва ўста но вах да школь най аду ка цыi 

баць кам, якiя вы хоў ва юць тра iх i больш 

дзя цей, на 50 пра цэн таў знi жа ец ца кошт 

хар ча ван ня. Ва ўста но вах агуль най ся рэд-

няй i вы шэй шай аду ка цыi (дзе рэа лi зу ец ца 

пра гра ма агуль най ся рэд няй i спе цы яль най 

аду ка цыi) для гэ тых дзя цей пра ду гле джа-

на бяс плат нае хар ча ван не. Так са ма та кiм 

на ву чэн цам да ец ца знiж ка ў 50 пра цэн таў 

на ву чэб ныя да па мож нi кi».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Са цы яль ны век тарСа цы яль ны век тар
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Аб пад атко вых i iн шых 

iль го тах для сем' яў з дзець мi 
рас каз ва юць спе цы я лiс ты


