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Пра шмат дзет ную сям'ю Га лі ны 
Жу ка вай з вёс кі Стры га ва Коб рын ска га 
ра ё на ўся кра і на да ве да ла ся пас ля 
та го, як зна ё мая ўкра ла яе 9-га до вую 
дач ку Ксе нію і вы вез ла не ма ве да ма 
для ча го ў Ра сію.

Дзяў чын ка, на шчас це, праз ты дзень 
знай шла ся. Але з'я ві ла ся ін фар ма цыя, што 
ў Га лі ны за бі ра юць пя ця рых ма лод шых дзя-
цей. Ін тэр нэт лі та раль на ўза рваў ся гнеў ны мі 
ка мен та ра мі на ад рас чы ноў ні каў, якія раз-
лу ча юць ма ці з дзець мі. Каб вы свет ліць, як 
вы гля дае сі ту а цыя на са мой спра ве, ка рэс-
пан дэнт га зе ты на кі ра ва ла ся ў Стры га ва.

Дом Га лі ны Жу ка вай зу сім не ма лень кі, 
мес ца тут ха пае для ўсёй вя лі кай сям'і. Але 
ж і праб лем у гэ тай ха це так са ма ха пае. 
Вось ка рот кі апо вед 35-га до вай ма ці се мя-
рых дзя цей пра жыц цё:

— На ра дзі ла ся і вы рас ла ў вёс цы Хме ле-
ва Жа бін каў ска га ра ё на. У 16 га доў па еха ла 
да цёт кі ў Ві цеб скую воб ласць, па зна ё мі ла ся 
з 23-га до вым хлоп цам, ду ма ла, гэ та лёс. Ця-
пер ста рэй шай да чцэ Ка ці сям нац цаць з па-
ло вай га доў. Пас ля Ка ці праз год на ра дзіў ся 
Анд рэй. Але жыц ця з му жам не атры ма ла ся. 
Ён амаль не пра ца ваў, піў, па чаў ру ку на мя-
не пад ні маць. Па тэ ле фо не пра сі ла ся ў ма ці 
вяр нуц ца да до му. Праз ней кі час пры еха лі 

ма ці з сяст рой ды за бра лі мя не з дзець мі і 
ча ма да нам рэ чаў.

Пра ца ва ла ў кал га се ця лят ні цай, ні я кай 
ра бо ты не цу ра ла ся, кар мы і ва ду на са бе 
на сі ла. Су стрэў ся ча ла век, які пра па на ваў 
жыць ра зам. На той час ён быў за гад чы кам 
фер мы. Па ду ма ла: ста ноў чы муж чы на, на-
рэш це бу дзе са праўд ная сям'я. Сыш лі ся, 
ста лі на ра джац ца дзе ці. Шу ка лі са сва ім 
гра ма дзян скім му жам мес ца, дзе да дуць 
доб рае жыл лё. Пе ра мя ні лі не каль кі мес-
цаў жы хар ства. Дом да лі ў вёс цы Пес цянь кі 
Коб рын ска га ра ё на. Але гра ма дзян скі муж 
не спя шаў ся ўза конь ваць ад но сі ны. Ні вод-
на га з дзя цей ён на ся бе не за пі саў. Ра бо ту 
кі нуў. Біў — цяр пе ла, аж па куль не ста ла 
кры вёю каш ляць. Да вя ло ся рас стац ца.

На пе ра езд у Стры га ва ме лі ся дзве пры-
чы ны. Той кал гас ны до мік па чаў раз бу рац ца, 
а на ра монт не бы ло ні сіл, ні срод каў. І га лоў-
нае, што тут аг ра га ра док, шко ла, са док по-
бач, не трэ ба дзе цям мерз нуць на пры пын ку 
ў ча кан ні аў то бу са. У вёс цы ёсць му зыч ная 
шко ла, Ксе нія зай ма ец ца му зы кай. Та му я 
ўзя ла крэ дыт на па куп ку до ма, з яко га 200 
міль ё наў руб лёў па га сі ла дзяр жа ва як да па-
мо гу шмат дзет най сям'і. Сем міль ё наў трэ ба 
вы пла ціць са мой па да моў ле нас ці 
з бы лы мі гас па да ра мі.

На слы хуНа слы ху  �� «ХА ЧУ, КАБ ДЗЕ ЦІ
БЫ ЛІ СА МНОЙ»
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ЦЭНТР, 
ЗДОЛЬ НЫ ВЫ РА ТА ВАЦЬ ЖЫЦ ЦЁ
Срод кі, за роб ле ныя на рэс пуб лі кан скім су бот ні ку, які пра во дзіц ца сён ня, 

пой дуць на ства рэн не цэнт ра па зіт рон на-эмі сій най та маг ра фіі ў РНПЦ ан ка ло-
гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя М.М. Аляк санд ра ва. Та кое ра шэн не пры ня ла 
ра бо чая гру па па пад рых тоў цы су бот ні ка пад кі раў ніц твам на мес ні ка прэм' ер-
мі ніст ра Ана то ля ТО ЗІ КА.

«Рэа лі за цыя да ра го га пра ек та ўжо рас па ча та, — па тлу ма чыў ві цэ-прэм' ер. — З 
бюд жэ ту на кі ра ва на больш за 100 млрд руб лёў. Трэ ба яшчэ 460 млрд, і срод кі, за-
роб ле ныя на су бот ні ку, вель мі да па мо гуць».

Да рэ чы, па зіт рон на-эмі сій ная та маг ра фія — са мы су час ны і дак лад ны ме тад, які 
да зва ляе вы яў ляць ра ка выя пух лі ны па ме рам ка ля 1-2 мм. Ні вод нае аб ста ля ван не 
больш не здоль на на гэ та. Па сло вах на мес ні ка ды рэк та ра РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды-
цын скай ра ды я ло гіі Сяр гея ЧЫР ВО НА ГА, вы ка ры стан не ме та ду да зва ляе вы зна-
чыць сту пень рас паў сю джан ня пух лін на га пра цэ су, вы явіць драб нют кія ме та ста зы, 
аца ніць эфек тыў насць пра ве дзе на га ля чэн ня і са мае га лоў нае — свое ча со ва вы явіць 
рэ цы дыў за хвор ван ня. На пер шым эта пе асноў ны цэнтр раз мес ціц ца на тэ ры то рыі 
РНПЦ ан ка ло гіі, дзе бу дзе тры ска на валь ныя та мог ра фы. У да лей шым маг чы ма раз-
мя шчэн не та кіх жа та мог ра фаў у рэ гі ё нах і ста лі цы.

Вар та на га даць, што сё ле та Бе ла русь свят куе 70-ю га да ві ну вы зва лен ня ад ня-
мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і 100-год дзе з па чат ку Пер шай су свет най вай ны. Ана-
толь То зік ад зна чыў, што ў су вя зі з гэ тым рэс пуб лі кан скім ор га нам дзярж кі ра ван ня і 
ін шым дзяр жаў ным ар га ні за цы ям, пад па рад ка ва ным ура ду, мяс цо вым вы ка наў чым і 
рас па рад чым ор га нам, ін шым ар га ні за цы ям рэ ка мен да ва на на доб ра ах вот най асно ве 
пра вес ці рэс пуб лі кан скі су бот нік на пра цоў ных мес цах або доб ра ўпа рад ка ваць і пры-
вес ці ў на леж ны стан ме ма ры яль ныя комп лек сы, пом ні кі, мес цы ба я вой і вай ско вай 
сла вы, па ха ван ні ча соў Пер шай і Дру гой су свет ных вой наў.

Ула дзі слаў СОЎ ПЕЛЬ.

Агуль ная спра ваАгуль ная спра ва  ��

Та рас 
НА ДОЛЬ НЫ, 
пер шы 
на мес нік 
стар шы ні 
праў лен ня 
На цы я наль-
 на га бан ка:

«Зні жэн не Нац бан кам стаў кі 
рэ фі нан са ван ня на 1% вы клі ка-
на аб' ек тыў ны мі пры чы на мі. 
Сён ня ёсць маг чы масць пры 
за ха ван ні жорст кас ці гра шо-
ва-крэ дыт най па лі ты кі стаў ку 
рэ фі нан са ван ня зні зіць. Іс ну юць 
пэў ныя па трэ бы ў крэ ды та ван-
ні эка но мі кі. Без умоў на, стаў кі 
ў бе ла рус кім руб лі не тое што 
жорст кія, але дзесь ці за га ра-
джаль ныя. Зы хо дзя чы з та го, 
што ўзро вень ін фля цыі ідзе на 
зні жэн не, маг чы мас ці для зні-
жэн ня стаў кі рэ фі нан са ван ня 
на адзін пра цэнт ны пункт да-
стат ко ва аб' ек тыў ныя. Не ма-
ла важ нае зна чэн не мае і пэў-
ная ста бі лі за цыя на гра шо вым 
рын ку Бе ла ру сі».

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

У ЧА КАН НІ ЗНІ ЖЭН НЯ
Па вет ра ны ша рык нель га на дзі маць за над та моц на, бо ў пэў-

ны мо мант ён мо жа лоп нуць. Гэ тая прос тая, з дзя цін ства за свое-
ная іс ці на вы дат на ілюст руе сі ту а цыю з не на ту раль на вы со кім 
кош там еў ра.

Вель мі дзіў на, што да гэ туль Еў ра пей скі Цэнт ра банк не пры мае 
ней кіх кан крэт ных за ха даў па зні жэн ні кур су сва ёй ва лю ты. Ча го 
яны ча ка юць — не зра зу ме ла. Але агуль на вя до ма, што за вы ша ны 
курс не пры во дзіць ні да ча го доб ра га. А на між бан каў скім рын ку 
ўво гу ле за над та вы со кі кошт з'яў ля ец ца свое асаб лі вым сіг на лам 
да та го, што хут ка мо жа ад быц ца рэз кае зні жэн не, а зна чыць, пэў-
ную ва лю ту трэ ба «скід ваць», каб не пра га рэць. Не здар ма гра фі кі, 
якія ад люст роў ва юць ды на мі ку кур су той ці ін шай гра шо вай адзін кі, 
як пра ві ла, вель мі «нер во выя» і скла да юц ца з плаў ных пе ры я даў 
рос ту і рэз кіх аб ва лаў. Апош нім ча сам ана лі ты кі прад ра ка юць еў ра 
знач нае зні жэн не ўжо да ся рэ дзі ны го да. І мне зда ец ца, што яны 
ма юць ра цыю.

Бе ла рус кі ру бель зноў па тан неў. За гэ ты ты дзень до лар ад нос на 
на шай ва лю ты па да ра жэў на 20 руб лёў (плюс 0,2%) да 9920. А еў ра 
пад ня ўся аж но на 230 руб лёў (плюс 1,7%) да 13790. Ад сту піў на зад 
толь кі ра сій скі ру бель — на 0,5 гра шо вай адзін кі (мі нус 0,2%) да 
278,5. Да рэ чы, «ра сі я нін» за апош нія дні здаў па зі цыі і ад нос на еў ра 
з до ла рам. На гэ та паў плы ва лі хва ля ван ні ва ўсход няй Укра і не.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.
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Усё 
аб ільготах 

для 
шматдзетных

Навошта рукі, 
калі ёсць 
грошы?

«Белыя 
Росы» 

вяртаюцца…

РА СІЯ НЕ ВЫ ДАСЦЬ ЯНУ КО ВІ ЧА
Генп ра ку ра ту ра Ра сіі не ба чыць пад стаў для эк стра ды цыі Вік та ра Яну ко ві ча ва Укра і ну. 

Пра гэ та за явіў у пят ні цу, 11 кра са ві ка, ге не раль ны пра ку рор РФ Юрый Чай ка ў Сім фе ро-
па лі. «...Па на шых да ных, ён не здзейс ніў ні я кіх зла чын стваў», — ска заў Чай ка, да даў шы, 
што Маск ва па-ра ней ша му лі чыць Яну ко ві ча ле гі тым ным прэ зі дэн там».

«АЛЬ ФА» АД МО ВІ ЛА СЯ ІС ЦІ НА ШТУРМ У ДА НЕ ЦКУ І ЛУ ГАН СКУ
Кі раў ніц тва ўкра ін ска га спец пад раз дзя лен ня «Аль фа» ад мо ві ла ся штур ма ваць за хоп-

ле ныя па-пра ра сій ску на стро е ны мі ак ты віс та мі бу дын кі ў Да не цку і Лу ган ску. Афі цэ ры 
ад кры та за яві лі пра гэ та на на ра дзе сі ла ві коў з удзе лам пер ша га ві цэ-прэм' е ра Ві та ля 
Ярэ мы ў Да не цку і ў пры сут нас ці сак ра та ра СНБА Укра і ны Анд рэя Па ру бія ў Лу ган ску, 
пе ре дае Frоm-UА. «Мы не пой дзем ма чыць усіх за пар у за ня тых бу дын ках Лу ган ска і Да-
не цка. Мы бу дзем пра ца ваць вы ключ на ў рам ках за ко на. На шы пад раз дзя лен ні ство ра ны 
для вы зва лен ня за лож ні каў і ба раць бы з тэ ра рыз мам», — за яві лі спец на за ўцы.

ФРАН ЦУЗ СКІМ ПРА ЦА ДАЎ ЦАМ ЗА БА РО НЕ НА 
ТУР БА ВАЦЬ ПАД НА ЧА ЛЕ НЫХ ПАС ЛЯ 18.00

Праф са ю зы і ар га ні за цыі пра ца даў цаў Фран цыі за клю чы лі 
па гад нен не, якое за ба ра няе пра ца даў цам тур ба ваць сва іх пад-
на ча ле ных пас ля за кан чэн ня пра цоў на га дня, пе ра да юць ін фар м-
а генц твы. Ця пер ра бот ні кі кам па ній мо гуць не ад каз ваць на дзе-
ла выя тэ ле фон ныя зван кі або элект рон ныя па ве дам лен ні да 9.00 і пас ля 18.00.

МЕС ЦА ЗНА ХО ДЖАН НЕ ЧОР НЫХ СКРЫНЬ МА ЛАЙ ЗІЙ СКА ГА 
«БО ІН ГА» ВЫ ЗНА ЧА НА

Пра гэ та па ве да міў прэм' ер-мі ністр Аў стра ліі То ні Эбат. Па вод ле яго слоў, вы ра та валь-
ні кі ўпэў не ны, што ве да юць мес ца зна хо джан не чор ных 
скрынь з дак лад нас цю да не каль кіх кі ла мет раў. Ад нак ён 
ад зна чыў, што па куль на пе ра дзе шмат цяж кас цяў: перш 
чым зра зу мець, што ад бы ло ся пад час па лё ту «Бо ін га», 
прый дзец ца спа чат ку пад няць яго са ма піс цы з мар ско-
га дна, з глы бі ні ка ля ча ты рох з па ло вай ты сяч мет раў. 
Між тым, чор ныя скры ні ў хут кім ча се мо гуць спы ніць 
сіг на лы.

ХО ЧА ЦЕ 
ДОЎ ГА ЖЫЦЬ? 
ДА РУЙ ЦЕ СА БЕ
Лі чыц ца, што здоль-
насць ча ла ве ка спраў-
ляц ца са стрэ сам уплы-
вае на стан зда роўя. 
Ця пер жа спе цы я ліс ты 
ра яць не прос та вы ка-
рыс тоў ваць ме то ды кі 
рас слаб лен ня для па-
ве лі чэн ня пра цяг лас ці 
жыц ця. 

На іх дум ку, нель га быць 
да ся бе за над та па тра ба валь-
ным, пі ша Thе Tеlеgrарh. Не-
аб ход на пры няць па зі цыю 
«са ма спа чу ван ня». Ка лі ча-
ла век не ві на ва ціць ся бе за 
тое, што пе ра жы вае з на го-
ды стрэ са вых мо ман таў, што 
не мо жа ся бе ўзяць у ру кі, 
ён толь кі вый грае ад гэ та га. 
Жыц цё ста не ляг чэй шым і 
больш шчас лі вей шым. Лю дзі, 
не здоль ныя да са ма спа чу-
ван ня, пад вяр га юц ца боль ша-
му стрэ су. Яны чап ля юц ца за 
пе ра жы ван ні, што па вы шае 
ры зы ку ўзнік нен ня хва роб (у 
тым лі ку ан ка ла гіч ных, сар-
дэч на-са су дзіс тых, а так са ма 
хва ро бы Аль цгей ме ра).

Мі ніс тэр ства фі нан саў рас тлу ма чы ла па ра дак пе ра лі чэн ня гра шо вых 
срод каў, за роб ле ных на рэс пуб лі кан скім су бот ні ку 12 кра са ві ка. Ад па вед ная 

ін фар ма цыя раз ме шча на на афі цый ным сай це мі ніс тэр ства.
Фі зіч ныя і юры дыч ныя асо бы пе ра ліч ва юць гра шо выя срод кі на бан каў скія ра хун кі 

рай вы кан ка маў і гар вы кан ка маў, ну ма ры якіх вар та ўдак лад няць на мес цах. Потым рай-
вы кан ка мы і гар вы кан ка мы на кі роў ва юць срод кі, якія паступілі, на бан каў скія ра хун кі абл-
вы кан ка маў і Мін гар вы кан ка ма. Да лей грошы бу дуць пе ра лі ча ны на ра ху нак Мі ніс тэр ства 
фі нан саў у На цы я наль ным бан ку. Ну мар ра хун ку ў бе ла рус кіх руб лях: 3640900000105, 
код бан ка 153005042, атры маль нік — Мі ніс тэр ства фі нан саў, УНП 100691903.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

СЕ НА ТА РЫ 
ПРА ГА ЛА СА ВА ЛІ 

ЗА «БОЛЬШ ПРАЗ РЫС ТЫ» 
ВОД НЫ КО ДЭКС

На дру гім па ся джэн ні чац вёр тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
пя та га склі кан ня се на та ры раз гле дзе лі больш за дзе сяць 
пы тан няў. Ад но з іх да ты чы ла ся но вых прын цы паў ахо-
вы і вы ка ры стан ня вод ных рэ сур саў у Бе ла ру сі, змен у 
дзяр жаў ным рэ гу ля ван ні во да ка ры стан ня і па ляп шэн ня 
эка ла гіч на га ста ну па верх не вых ва да ёмаў.

БА СЕЙ НА ВАЕ КІ РА ВАН НЕ
— У пра ек це Вод на га ко дэк са пра ду гледж ва ец ца ба сей на-

вы прын цып кі ра ван ня вод ны мі рэ сур са мі, у ад па вед нас ці з 
якім асноў нымі адзін ка мі кі ра ван ня вы сту па юць тэ ры то рыі рач-
ных ба сей наў, — пра ка мен та ваў жур на ліс там кан цэп ту аль ныя 
зме ны ў пра ва вым рэ гу ля ван ні ад но сін у га лі не вы ка ры стан ня 
і ахо вы вод член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ-
гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні, ге не раль ны 
ды рэк тар су мес на га та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю 
«Мар ко» Мі ка лай МАР ТЫ НАЎ. — Бу дуць ства рац ца ба сей на-
выя са ве ты та кіх рэк, як Днепр, За ход няя Дзві на, За ход ні Буг, 
Нё ман, Пры пяць. Ра шэн ні пры ро да ахоў на га мі ніс тэр ства бу дуць 
за цвяр джац ца і ўзгад няц ца з ты мі абл вы кан ка ма мі або Мін скім 
гар вы кан ка мам, на тэ ры то рыі якіх гэ тыя рэ кі пра ця ка юць. Са мае 
га лоў нае тут — удзел гра мад скас ці, прад стаў ні кі якой увой дуць 
у ба сей на выя са ве ты, што да зво ліць пры маць больш аб' ек тыў-
ныя ра шэн ні.

Пра ек там пра ду гле джа ны так са ма «больш праз рыс тыя» па-
тра ба ван ні да ўзвя дзен ня і лік ві да цыі вы ка па ных са жа лак на 
тэ ры то рыі зя мель ных участ каў. «Мож на бу дзе зра біць гэ та без 
да дат ко вых уз гад нен няў, пры трым лі ва ю чы ся пэў ных аб ме жа-
ван няў, мэ та якіх — па пя рэ дзіць ушчам лен не пра воў і ін та рэ саў 
ін шых зем ле ка рыс таль ні каў», — за ўва жыў се на тар.

Дзе ю чае за ка на даў ства пра ду гледж вае знос усіх па бу да ва ных 
без ад па вед ных пра ек таў жы вё ла га доў чых ферм па блі зу азёр. 
Згод на з тэкс там но ва га ко дэк са, гэ тыя фер мы мо гуць іс на ваць, 
але яны па він ны быць рэ кан стру я ва ныя та кім чы нам, каб за бру-
джа ная ва да з іх тэ ры то рыі не трап ля ла ў грунт, а по тым — у 
ва да ёмы.

Яшчэ ад но важ нае змя нен не — змян шэн не па ме раў во-
да ахоў ных зон на тэ ры то рыі вя лі кіх рэк да 600 мет раў, на 
тэ ры то рыі ма лых — да 50 мет раў. «Гэ та да зво ліць па шы рыць 
бу даў ніц тва па блі зу ва да ёмаў, — лі чыць Мі ка лай Мар ты наў. 
— Нор ма ты чыц ца і бу даў ніц тва аў та за пра ва чных стан цый 
уз доўж да рог, без умоў на, з за ха ван нем аба вяз ку па эка ла гіч-
нас ці та кіх аб' ек таў. Апроч ін ша га, но вы ко дэкс лік ві дуе ўмо вы 
для чы ноў ніц кай ва ла кі ты ў ад но сі нах атры ман ня да зво лу на 
во да ка ры стан не».

Ра зам са спра шчэн нем пэў ных нор маў, пра ект Вод на га ко дэк-
са пра ду гледж вае і больш стро гія ме ры ў спра ве аба ро ны вод-
ных рэ сур саў. На прык лад, пра па ну ец ца ка тэ га рыч ная за ба ро на 
вы груз кі сне гу, пе ра ме ша на га з са ля вы мі рас тво ра мі, на бе ра гі 
рэк і азёр.

ВЫШЭЙ — МОЖНА
Са вет Рэс пуб лі кі так са ма адоб рыў па праў кі ў не ка то рыя за ко ны 

па пы тан нях мі ні маль най за ра бот най пла ты. Но вая рэ дак цыя за ко-
на пра ду гледж вае ўста наў лен не і па ра дак па вы шэн ня мі ні маль най 
за ра бот най пла ты, вы зна чае сфе ру яе пры мя нен ня, ад каз насць за 
па ру шэн не за ка на даў ства аб уста наў лен ні і па рад ку па вы шэн ня 
мі ні маль най зар пла ты.

Мі ністр пра цы і са цы яль най аба ро ны Ма ры я на ШЧОТ-
КІ НА, прад стаў ля ю чы да ку мент се на та рам, ад зна чы ла, што 
асноў ная на ва цыя за клю ча ец ца ў тым, што ўпер шы ню ўрад 
бу дзе ўста наў лі ваць толь кі па мер ме сяч най мі ні маль най зар-
пла ты. Па мер па га дзін най «мі ні мал кі» трэ ба бу дзе вы зна чаць 
раз лі ко вым шля хам для роз ных ка тэ го рый ра бот ні каў, зы хо-
дзя чы з па ме ру мі ні маль най ме сяч най за ра бот най пла ты. «Гэ-
та звя за на з тым, што ўзні ка юць пы тан ні, як аплач ваць пра цу 
ін ва лі даў, як аплач ваць ра бо ту пры ска ро ча ным пра цоў ным 
дні і пры асаб лі вых умо вах пра цы. У за ко на пра ек це да ец ца 
дак лад ны ал га рытм, як раз лі чыць па га дзін ную мі ні маль ную 
за ра бот ную пла ту для кан крэт ных ра бот ні каў», — рас тлу ма-
чы ла яна.

Акра мя та го, па вод ле слоў Ма ры я ны Шчот кі най, у за ко на-
пра ек це да ец ца дак лад нае азна чэн не мі ні маль най зар пла ты, 
уста наў лі ва ец ца, што гэ та — найні жэй шая мя жа, якую га ран туе 
най маль нік пры апла це пра цы ў пэў ных умо вах. «Гэ та зна чыць, 
вы шэй мож на, а ні жэй — нель га. З да па мо гай ка лек тыў ных да-
га во раў і па гад нен няў мо гуць быць уста ноў ле ны больш вы со кія 
ўзроў ні мі ні маль най за ра бот най пла ты», — ска за ла 
кі раў нік ве дам ства. 2

Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка на ве даў прад пры-
ем ства «Слуц кія па ясы». Прэ зі дэнт 
азна ё міў ся з тэх на ла гіч ным пра цэ сам 
вы твор час ці ана ла га слуц ка га по яса і 
су ве нір най пра дук цыі на прад пры ем-
стве, з тэх на ло гі яй са ма быт на га на-
род на га ткац тва, па ве дам ляе БЕЛ ТА. 
Як бы ло да ло жа на кі раў ні ку дзяр жа-
вы, уся вы пу шча ная тут пра дук цыя 
сён ня за па тра ба ва на. У пла нах прад-
пры ем ства — па шы рэн не асар ты мен-
ту, вы пуск пра дук цыі для царк вы.

«У мя не амаль ка мень з ду шы зня ты. 
Мя не пе ра ка на лі, што мы пра віль на зра-
бі лі, ад ра дзіў шы гэ ты прад мет та го ча су. 
Хоць усё і ня тан на, але гэ та та го каш та-

ва ла, та му што за ста нец ца ў гіс то рыі, на 
ста год дзі», — ска заў Прэзідэнт.

Кі раў ні ку дзяр жа вы ўру чы лі пер шы 
слуц кі по яс, зроб ле ны на прад пры ем стве. 
Ён з'яў ля ец ца поў най ко пі яй ары гі наль на-
га гіс та рыч на га по яса. У якас ці сы ра ві ны 
пры вы ра бе гэ та га ана ла га вы ка рыс тоў-
ва лі ся па за ло ча ныя ніт кі і ніт кі з на ту-
раль на га шоў ку. Ко пія слуц ка га по яса 
мае даў жы ню 350 см, шы ры ню 33,5 см і 
ва гу 500 г. Па да ру нак кі раў ні ку дзяр жа-
вы ўру чы лі ра бот ні цы, якія вы тка лі гэ ты 
по яс. Учо ра ж ён быў да стаў ле ны на за-
хоў ван не ў Па лац Не за леж нас ці.

Звяр та ю чы ся да тка чых, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за ўва жыў, што ў іх ня лёг кая 
пра ца. «За ро бак, на пэў на, не той, які вы 

па він ны атрым лі ваць, та му што гэ та цяж-
кая пра ца, — ска заў Прэ зі дэнт. — Ду маю, 
да кан ца на ступ на га го да вы пра яго не 
бу дзе це га ва рыць. Трэ ба па ці ху вы хо-
дзіць на экс парт, па паў цэн та па вы ша ю чы 
ца ну, і та ды прый дзе це да су свет ных цэн. 
Дзяр жа ва ўкла ла вя лі кія гро шы, пры чым 
не ў леп шыя ча сы. Пра дук цыя, якую вы 
ро бі це, па він на зна хо дзіць по пыт. Шу кай-
це, пра па нуй це — трэ ба ма бі лі за вац ца і, 
мо жа быць, больш пра да ваць та го, што 
за па тра ба ва на».

Раз маў ля ю чы з ра бот ні ка мі прад-
пры ем ства «Слуц кія па ясы», Прэ зі дэнт 
за кра нуў не толь кі вы твор чыя тэ мы. У 
пры ват нас ці, га во ра чы аб сі ту а цыі ў су-
сед няй Укра і не, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за явіў, што мы га то вы пры няць укра ін-
цаў у ся бе ў кра і не, ка лі прый дзец ца, 
але лепш, каб у іх бы ло ці ха і спа кой на. 
А са мі жы ха ры Бе ла ру сі, каб не да пус-
ціць сі ту а цыі, па доб най на тую, якая 
зда ры ла ся ў су се дзяў, «па він ны спа-
кой на і ці ха пра ца ваць, за раб ляць для 
ся бе».

У гу та рцы з жы ха ра мі Слуц ка, Прэ зі-
дэнт звяр нуў ува гу на тое, што ў кра і не 
вы ра ша ец ца пы тан не па сту по ва га па ве лі-
чэн ня за ра бот най пла ты ра бот ні каў сфер 
аду ка цыі і ахо вы зда роўя. «Усё за ле жыць 
ад вас. Трэ ба за ра біць да дат ко вую ка пей-
ку. Яна па тра піць у бюд жэт, і мы ад бюд-
жэ ту пад тры ма ем вас», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ Ў ДУ ХОЎ НАСЦЬ
Ра шэн не аб ад ра джэн ні вы твор час ці слуц кіх па ясоў бы ло пра віль ным, 
лічыць Аляксандр Лукашэнка
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Галіна ЖУКАВА з сынам Сярожам.


