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З 1 ліс та па да гэ та га го да ў Бе ла ру сі 
па вя лі чы лі ся дзі ця чыя да па мо гі, што 
вы ліч ва юц ца ў за леж нас ці ад па ме ру 
бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му 
і ся рэд няй зар пла ты.

Ад на ра зо выя дзі ця чыя да па мо гі і да па мо гі 
на дзя цей-ін ва лі даў вы рас лі з 1 ліс та па да ў 
су вя зі са змя нен нем бюд жэ ту пра жыт ко ва га 
мі ні му му ў краіне.

Па ме ры да па мог па до гля дзе дзі ця ці да 3-х 
га доў, якія вы ліч ва юц ца ад па ме ру ся рэд няй 
зар пла ты бе ла ру саў, па вя лі чы лі ся ў су вя зі са 
зме най па ме ру ся рэд няй за ра бот най пла ты 
за 3 квар тал 2014 го да.

А цяпер канкрэтныя лічбы:
Ад на ра зо вая да па мо га пры на ра джэн- �

ні пер ша га дзі ця ці — 13 960 200 руб. (10 
БПМ).

Ад на ра зо вая да па мо га пры на ра джэн ні  �
дру го га і на ступ ных дзя цей — 19 544 300 
руб. (14 БПМ).

Ад на ра зо вая да па мо га жан чы нам, якія  �
ста лі на ўлік у дзяр жаў ных ар га ні за цы ях ахо-
вы зда роўя да 12-тыд нё ва га тэр мі ну ця жар-
нас ці, — 1 396 000 руб. (100% БПМ).

Мі ні маль ны па мер да па мо гі па ця жар нас- �
ці і ро дах — 698 000 руб. (50% БПМ за кож ны 
ме сяц вод пус ку па ця жар нас ці і ро дах).

Гра шо вая кам пен са цыя ў су вя зі з на ра- �
джэн нем двай нят (на кож на га бліз ню ка) — 
2 792 050 руб. (2 БПМ).

Да па мо га па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос- �
це да 3 га доў (на пер шае дзі ця) — 2 233 950 

руб. (35% ад ся рэд няй зар пла ты за квар-
тал).

Да па мо га па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це  �
да 3 га доў (на дру го га і на ступ ных дзя цей) — 
2 553 100 руб. (40% ад ся рэд няй зар пла ты 
за квар тал).

Да па мо га па до гля дзе дзі ця ці-ін ва лі да ва  �
ўзрос це да 3 га доў — 2 872 200 руб. (45% ад 
ся рэд няй зар пла ты за квар тал).

Да па мо га па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це  �
да 3 га доў пры пра жы ван ні на тэ ры то рыі ра-
дые ак тыў на га за брудж ван ня ў зо не на ступ-
на га ад ся лен ня або з пра вам на ад ся лен не 
(на пер шае дзі ця) — 3 350 900 руб. (150% ад 
уста ноў ле най да па мо гі).

Да па мо га па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це  �
да 3 га доў пры пра жы ван ні на тэ ры то рыі ра-
дые ак тыў на га за брудж ван ня ў зо не на ступ-
на га ад ся лен ня або з пра вам на ад ся лен не 
(на дру го га і на ступ ных дзя цей) — 3 829 650 
руб. (150% ад уста ноў ле най да па мо гі).

Што ме сяч ная да па мо га на дзі ця-ін ва лі- �
да, ста рэй ша га за 3 га ды, — 977 200 руб. 
(70% БПМ).

Што ме сяч ная да па мо га на ін шых дзя- �
цей у сям'і пры на яў нас ці дзі ця ці-ін ва лі да — 
698 000 руб. (50% БПМ).

Што ме сяч ная да па мо  � га па до гля дзе 
дзі ця ці-ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў — 
1 396 000 руб. (100% БПМ).

Што ме сяч ная да па мо га на дзі ця ва ўзрос- �
це да 18 га доў, ін фі цы ра ва нае ВІЧ, — 977 200 
руб. (70% БПМ).

Свят ла на БУСЬ КО

�

У Жло бі не ад крыў ся рэ кан стру я ва ны 
Па лац куль ту ры ме та лур гаў. Ле тась 
да свя та «Да жын кі» тут па спе лі за вяр-
шыць толь кі фа сад ныя ра бо ты, а за 
мі ну лы год па мяш кан не прын цы по ва 
змя ні лі і на поў ні лі су час ным аб ста ля-
ван нем.

Рэ кан струк цыя да зво лі ла на 500 кв.м па-
вя лі чыць ка рыс ную пло шчу па ла ца. У яго 
сту ды ях і гурт ках ця пер змо гуць зай мац ца 
больш за 600 юных жы ха роў Жло бі на і ра-
ё на. Тэх ніч нае аб ста ля ван не гля дзель най 
за лы да зва ляе пра во дзіць кан цэр ты са ма га 
вы со ка га ўзроў ню. Ме та лур гі якас цю ра бот 
за ста лі ся за да во ле ны. Да рэ чы, бу ды нак ні-
ко лі не пус та ваў, але ж апош ні год кан цэр ты 
шмат лі кіх ка лек ты ваў пра во дзі лі ся на ін шых 
пля цоў ках. Ды рэк тар Жло бін ска га Па ла ца 
куль ту ры ме та лур гаў Ган на Лег ча ко ва га во-
рыць, што больш за 20 твор чых ка лек ты ваў 
з не цяр пен нем ча ка лі ад крыц ця:

— На шы вы ха ван цы, удзель ні кі твор чых 
ка лек ты ваў вель мі лю бяць па лац. І мы пры-

кла дзём усе на ма ган ні, каб за ха ваць та кую 
пры га жосць і каб гэ та ўсё доў га-доў га це шы-
ла лю дзей, якія сю ды прый дуць.

На пя рэ дад ні ліс та па даў ска га свя та сем'і 
32 ма ла дых спе цы я ліс таў са Жло бі на атры-
ма лі клю чы ад ква тэ ры. Ра зам з імі і ін шыя 
жы ха ры го ра да за ся ля юц ца ў арэнд нае жыл-
лё. Пер шы 126-ква тэр ны жы лы дом та кой 
фор мы ўлас нас ці ўве дзе ны ў экс плу а та цыю 
ў Жло бі не. Яго бу даў ніц тва каш та ва ла амаль 
38 млрд руб лёў.

Трэ цім па да рун кам ра дзі мы жы ха рам Го-
мель шчы ны ста ла зда дзе ная ў вёс цы Пу да коў 
Хой ніц ка га ра ё на ма лоч на та вар ная фер ма на 
600 га лоў дой на га стат ка. Яе фі нан са ван не 
ажыц цяў ля ла ся з 2012 го да з пры цяг нен нем 
срод каў аб лас но га і рэс пуб лі кан ска га бюд жэ-
таў у рам ках аб лас ной ін вес ты цый най пра гра-
мы і Дзяр жаў най пра гра мы па пе ра адо лен ні 
на ступ стваў ка та стро фы на Чар но быль скай 
АЭС. За два га ды на аб' ект бы ло на кі ра ва на 
ка ля 85 млрд руб лёў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Дак лад ны раз лікДак лад ны раз лік  ��

Па ме ры дзі ця чых да па мог 
у ліс та па дзе

Уся го сіс тэ май дзяр жаў ных дзі ця-
чых да па мог ахоп ле на звыш 371,6 ты-
ся чы хлоп чы каў і дзяў чынак (21,1% 
ад іх агуль най коль кас ці).

У 2013 го дзе коль касць но ва на-
ро джа ных да сяг ну ла мак сі му му за 
апош нія 20 га доў — 118 ты сяч.

ТРЫ ПА ДА РУН КІ
атры ма лі да свя та жы ха ры Го мель шчы ны

Па да ру чэн ні стар шы ні Мі набл вы-
кан ка ма Ся мё на Ша пі ры з аб лас-
но га бюд жэ ту вы дзе ляць 200 млрд 
руб лёў на доб ра ўпа рад ка ван не Ба-
раў ля наў.
Сён ня для гэ та га на се ле на га пунк-
та больш па ды хо дзіць наз ва «го-
рад». Ка лі браць у раз лік па сё лак 
Ляс ны, які ўшчыль ную пры мы кае 
да Ба раў ля наў, — тут пра жы вае 
35 тыс. ча ла век. Толь кі за апош нія 
тры га ды коль касць жы ха роў па вя-
лі чы ла ся на 5 ты сяч. А ў цэ лым на 
тэ ры то рыі сель са ве та, ку ды ўва хо-
дзіць 18 на се ле ных пунк таў, за рэ-
гіст ра ва на 45 тыс. на сель ніц тва.

З улі кам гэ тых аб ста він, а так са ма 
не па срэд най бліз ка сці да Мін ска па він-
на быць і доб рая інф ра струк ту ра. Ад нак 
да кам форт ных умоў пра жы ван ня тут 
да лё ка. І гэ та за ўва жа еш ужо на ўез-
дзе ў Ба раў ля ны, дзе ра ні цай і ве ча рам 
ства ра юц ца за то ры, ка лі лю дзі едуць на 
ра бо ту ў Мінск і вяр та юц ца на зад да до-
му. Не леп шая сі ту а цыя і ў са мім на се-
ле ным пунк це. На цэнт раль най ву лі цы, 
што вя дзе да Мін скай аб лас ной баль-
ні цы, ледзь ве мо гуць раз' ехац ца дзве 
ма шы ны. Ста ян ка не змя шчае ўвесь 
транс парт: аў та ма бі лі ста яць «як па-
па ла», у тым лі ку і на або чы не да ро гі. 
На су праць — за ба ло ча нае «во зе ра» з 
рэшт ка мі ва ды, дзе пла вае смец це. У 
Ба раў ля нах ня ма ліў не вай ка на лі за цыі: 
пас ля даж джу, вес на во га раз вод дзя яна 

сця кае сю ды, у ні зі ну. На ўвесь па сё-
лак — толь кі адзін свят ла фор, ас фаль-
та вае па крыц цё ву ліц у вы бо і нах, ня доб-
ра ўпа рад ка ва ныя пе ша ход ныя да рож кі, 
тра ту а ры, прак тыч на ня ма аба зна ча ных 
пе ша ход ных пе ра хо даў. Ад сут ні ча юць 
і зо ны ад па чын ку, пар кі, скве ры, ня ма 
ўста ноў куль ту ры. А яшчэ ка та стра фіч-
на не ха пае дзі ця чых сад коў (сён ня іх 
толь кі тры). Каб вы ра шыць праб ле му, 
на тэ ры то рыі сель са ве та трэ ба па бу-
да ваць 12 дзі ця чых да школь ных уста-
ноў, бо толь кі сё ле та тут на ра дзі ла ся 
600 не маў лят.

— У па сёл ку Ляс ны ёсць жы лыя квар-
та лы і ву лі цы — але яны без на зваў. Пра-
ну ма ра ва ны толь кі да мы, — па скар дзі лі-
ся мяс цо выя жы ха ры. — Знай сці па трэб-
ны ад рас — га лаў ны боль для ўра чоў 
«хут кай да па мо гі», спе цы я ліс таў МНС. 
А сва іх гас цей мы «вя дзём» па со та вым 
тэ ле фо не, пад каз ва ю чы ім пэў ныя ары-
ен ці ры.

Усе гэ тыя праб ле мы ста лі прад ме-
там сур' ёз най раз мо вы пас ля та го, як у 
Ба раў ля нах па бы ваў стар шы ня Мі набл-
вы кан ка ма Ся мён Ша пі ра. У вы ні ку на 
доб ра ўпа рад ка ван не па сёл ка вы дзе ле на 
200 млрд руб лёў з аб лас но га бюд жэ ту. 
Яны пой дуць на рас шы рэн не ву ліц, пры-
вя дзен не ў па ра дак транс парт ных раз вя-
зак, ума ца ван не ма тэ ры яль най ба зы ка-
му наль на га ўні тар на га прад пры ем ства.

Стар шы ня Ба раў лян ска га сель вы кан-
ка ма Аляк сандр Са вон чык па га дзіў ся, 
што са праў ды не да хо паў ха пае. Шмат 

якія аб' ек ты, што бу да ва лі ся ў 60–70 гг. 
мі ну ла га ста год дзя, прый шлі ў за ня-
пад і па тра бу юць знач ных фі нан са вых 
укла дан няў. Што год у бюд жэт сель вы-
кан ка ма па сту пае ка ля 12 млрд руб лёў: 
па да так на не ру хо масць, зя мель ны па-
да так, срод кі ад про да жу зя мель ных 
участ каў на аў кцы ё нах і іх арэн ды. З 
бюд жэ ту сель вы кан ка ма вы дат ка ва ны 
срод кі на доб ра ўпа рад ка ван не два ро-
вых тэ ры то рый двух да моў, па вя лі ча на 
коль касць пар ко вач ных мес цаў. Ка ля 
ін тэр на та Мін скай аб лас ной баль ні цы 
па бу да ва на ста ян ка для транс пар ту. Не-
ўза ба ве бу дуць пры ве дзе ны ў па ра дак 
кан тэй нер ныя пля цоў кі для збо ру бы-
та во га смец ця і буй на га ба рыт ных ад хо-
даў. Пры вы кан ка ме ство ра на так са ма і 
ка му наль нае ўні тар нае прад пры ем ства 
(КУП), але яго ма гут нас цяў на ўсё не 
ха пае.

Праб ле му Аляк сандр Са вон чык ба-
чыць і ў тым, што за стан да рог, вы ваз 
смец ця ад каз ва юць роз ныя струк ту ры, 
якія не пад па рад коў ва юц ца сель вы кан-
ка му. І не ўсе на сва ім участ ку на леж ным 
чы нам вы кон ва юць аба вяз кі. У гэ тай су-
вя зі ён пра па ноў ваў на ба зе КУ Па ства-
рыць уні вер саль ную ар га ні за цыю.

Ця пер у Ба раў ля нах за ва ру шы лі ся: на 
ву лі цах зна хо дзіц ца ня ма ла спец тэх ні кі. 
Ра бо ты бу дуць вес ці ся, па куль да зва ляе 
на двор'е — да за ма раз каў. А пра доў жац-
ца яны ран няй вяс ной, у са ка ві ку, і па 
да ру чэн ні гу бер на та ра па він ны за кон-
чыц ца менш чым за год. Ужо ство ра на 

спе цы яль ная ар хі тэк тур ная гру па для 
рас пра цоў кі дэ та лё ва га пла на доб ра-
ўпа рад ка ван ня па сёл ка.

— Ці рэ аль на спра віц ца з па стаў ле най 
за да чай у та кі сціп лы тэр мін? — па ці ка-
ві ла ся ў ды рэк та ра ЗАТ «Будп ра ект» з 
Ма ла дзеч на Воль гі Вя ліч кі.

— Цал кам рэ аль на, — лі чыць яна. — 
У нас шмат пад рад чы каў, якія мо гуць 
якас на і пра фе сій на вес ці доб ра ўпа рад-
ка ван не га ра доў. Тут доб рыя, іні цы я-
тыў ныя спе цы я ліс ты, якія і са мі ўно сяць 
шмат пра па ноў, як зра біць той ці ін шы 
на се ле ны пункт пры го жым, кам форт ным 
для жыц ця. У на шай ар га ні за цыі для гэ-
та га так са ма ха пае во пы ту. Мы пра ек-
та ва лі доб ра ўпа рад ка ван не Ма ла дзеч на 
да свя та «Да жын кі», За слаўя — да Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства.

Па вод ле слоў Воль гі Вя ліч кі, у Ба раў-
ля нах ство ра ны да лё ка не ўсе ўмо вы для 
зруч на га пра жы ван ня. І гэ та му ёсць тлу-
ма чэн не. Ра ней ву лі цы не пра ду гледж ва-
лі та кіх транс парт ных па то каў, не бы ло 

піль най па трэ бы і ў пар коў ках. Час унёс 
свае ка рэк ты вы: сён ня не ка то рыя сем'і 
ма юць на ват па два аў та ма бі лі.

Акра мя та го, у Ба раў ля нах зна хо дзіц-
ца во сем буй ных ме ды цын скіх уста ноў, 
ку ды пры яз джа юць на ля чэн не лю дзі з 
усёй Бе ла ру сі. Хво рых на вед ва юць сва я-
кі, сяб ры і, як пра ві ла, на аса біс тых аў то. 
Толь кі ў НДІ ан ка ло гіі бы вае да ты ся чы 
на вед ні каў што дзень.

— На ша за да ча — зра біць па сё лак 
кам форт ным як для яго жы ха роў, так і 
для гас цей, — ска за ла Воль га Вя ліч ка. — 
Перш за ўсё — афор міць уезд у го рад, 
пра ду гле дзець зо ны ад па чын ку, рас шы-
рыць, па маг чы мас ці, ву лі цы, тра ту а ры, 
каб лю дзі не ба я лі ся па іх ха дзіць, па ста-
віць да дат ко выя свят ла фо ры…

Да дам, што Ба раў ля ны — «пер-
шая лас таў ка» маш таб на га на вя дзен-
ня па рад ку ў пры ста ліч ным рэ гі ё не. З 
праб ле ма мі не ўпа рад ка ва нас ці што дня 
су стра ка юц ца і жы ха ры ін шых буй ных 
на се ле ных пунк таў. Пры чы ны гэ та га, як 
лі чаць спе цы я ліс ты, — у вы со кіх тэм пах 
бу даў ніц тва жыл ля ў Мін скім ра ё не. На-
прык лад, толь кі ле тась тут уз ве дзе на яго 
столь кі, коль кі ў Ма гі лёў скай воб лас ці. 
Та му, па вод ле ра шэн ня абл вы кан ка ма, 
на чар зе — доб ра ўпа рад ка ван не Га та ва, 
Ка ло дзі шчаў, Ма чу лі шчаў, Са ма хва ла-
ві чаў, Жда но ві чаў, Мі ха на ві чаў. Кож ны 
год — па ад ным на се ле ным пунк це.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

Праб ле мы і ра шэн ні Праб ле мы і ра шэн ні   ��

БА РАЎ ЛЯ НЫ: УЖО НЕ ПА СЁ ЛАК,
АЛЕ ЯШЧЭ І НЕ ГО РАД 

КА ЛІ ТУТ БУ ДЗЕ ГЭ ТАК ЖА КАМ ФОРТ НА, ЯК У СТА ЛІ ЦЫ?

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі глы бо ка смут куе ў су вя зі са 
смер цю рэк та ра Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Ана то ля Мі ка ла е ві ча МА РА ЗЕ ВІ ЧА і вы каз вае 
спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут ку юць у су вя зі са смер-
цю рэк та ра Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь МА РА ЗЕ ВІ ЧА Ана то ля Мі ка ла е ві ча і вы каз ва юць 
глы бо кае спа чу ван не яго род ным і бліз кім.

Ка ле гія Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь глы бо ка смут куе ў су вя зі са смер цю рэк та ра ўста но вы 
аду ка цыі «Ака дэ мія кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь» МА РА ЗЕ ВІ ЧА Ана то ля Мі ка ла е ві ча і вы каз вае 
шчы рыя спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь глы бо ка смут куе ў су вя зі са смер цю рэк та ра Ака дэ міі 
кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь МА РА ЗЕ ВІ ЧА
Ана то ля Мі ка ла е ві ча і вы каз вае шчы рыя спа чу ван ні яго род-
ным і бліз кім.

Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» глы бо ка смут куе 
ў су вя зі са смер цю рэк та ра Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн-
це Рэс пуб лі кі Бе ла русь МА РА ЗЕ ВІ ЧА Ана то ля Мі ка ла е ві ча і 
вы каз вае шчы рыя спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

ПА ДАТ КІ
СТА НУЦЬ БОЛЬШ ГІБ КІ МІ 

На ле та пла ну ец ца на дзя ліць мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў 
пра вам па вя ліч ваць або па мян шаць стаў кі па да тку на не ру-
хо масць і зя мель на га па да тку асоб ным ка тэ го ры ям пла-
цель шчы каў да 2,5 ра за. Аб гэ тым па ве да мі ла кан суль тант 
упраў лен ня пра мо га па дат ка аб кла дан ня га лоў на га ўпраў лен-
ня па дат ка аб кла дан ня ар га ні за цый Мі ніс тэр ства па па дат ках 
і збо рах Бе ла ру сі Тац ця на КА ВАЛЬ ЧУК.

На га даю, што ця пер мяс цо выя Са ве ты мо гуць змя няць стаў кі 
гэ тых па дат каў не больш чым у 2 ра зы.

Акра мя та го, у пра ек це за ко на аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен-
няў у Пад атко вы ко дэкс Бе ла ру сі на 2015 год пра ду гле джа ны ме ры 
па ўдас ка на лен ні па рад ку вы лі чэн ня па да тку на не ру хо масць. У 
пры ват нас ці, пра па ну ец ца вы клю чыць з аб' ек таў аб кла дан ня гэ тым 
па дат кам ка пі таль ныя па бу до вы (бу дын кі, збу да ван ні), якія кла сі фі ку-
юц ца ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам як бу дын кі збор на-раз бор ныя 
і пе ра соў ныя.

Сяр гей КУР КАЧ

�

НО ВЫ ЗА ВОД НА ЛІД ЧЫ НЕ 
Но вае, уні каль нае для на шай кра і ны, прад пры ем ства па ўты-
лі за цыі ад хо даў жы вёль на га па хо джан ня (Bіovast) ад кры ла ся 
ў вёс цы Да ржы Лід ска га ра ё на.

Гэ ты пра ект рэа лі за ва ны на ба зе ве тэ ры нар на-са ні тар на га ўты лі-
за цый на га за во да дзя ку ю чы ін вес ты цы ям лі тоў скай кам па ніі ARVІ і 
крэ дыт най пад трым цы ААТ «БПС-Ашчад банк». Вы ра ша ец ца не каль-
кі важ ных за дач: ве тэ ры нар ная і эка ла гіч ная бяс пе ка, іна ва цый ныя 
тэх на ло гіі і леп шыя ўмо вы пра цы, знач нае па ве лі чэн не аб' ёму і па-
вы шэн не якас на га ўзроў ню пра дук цыі (мя са кос най му кі і тэх ніч на га 
тлу шчу), якая за па тра ба ва на на рын ку Бе ла ру сі і су сед ніх кра ін. 
Да рэ чы, не ўза ба ве на за вод зе за пла на ва ны пуск дру гой вы твор чай 
лі ніі — аб' ём пе ра пра цоў кі сы ра ві ны па вя лі чыц ца да 30 ты сяч тон у 
год. Акра мя та го, кам па нія ARVІ ў парт нёр стве з «БПС-Ашчад бан-
кам» ця пер пра цуе, зноў жа на Лід чы не, над ства рэн нем комп лек су 
па вы твор час ці мя са ін дыч кі, а так са ма мае на мер удзель ні чаць у 
рэ кан струк цыі гас ці ні цы «Бе ла русь» у Грод не.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Пры нам сі Пры нам сі   ��

МО РА І ПА МЯЦЬ 
ЯД НА ЮЦЬ 

Су ха пут ны Ра сон скі ра ён стаў блі жэй да мо ра дзя ку ю чы эн-
ту зі яс там, якія ўста ля ва лі па мят ныя зна кі, пры све ча ныя сла-
ву та му ві цэ-ад мі ра лу Іла ры ё ну Афа нась е ві чу Па ва лі шы ну. 
Гэ ты фла та во дзец з ро ду па том ных два ран Ра зан скай гу бер ні 
зра біў для сла вы ра сій ска га фло ту не менш, чым сла ву ты Уша-
коў і ін шыя. Да рэ чы, яго баць ка быў ва ен ным, тры бра ты і тры 
сы ны — так са ма. І яго лёс цес на звя за ны з на шай ра дзі май.

На пэў на, толь кі тыя, хто ці ка-
вяц ца гіс то ры яй фло ту, ве да юць, 
што ме на ві та на тэ ры то рыі су-
час най Ві цеб шчы ны ві цэ-ад мі рал 
ва ло даў ма ёнт кам Па ва лі шы на 
(ця пер Ян ка ві чы Ра сон ска га 
ра ё на. — Аўт.). На бе ра зе ра кі 
Дры са па бу да ваў шко лу для ся-
лян скіх дзя цей і царк ву. У скле пе 
апош няй ён у кра са ві ку 1799 го-
да і быў па ха ва ны. Ці ка ва, што 
мес ца па ха ван ня фла та вод ца і 
яго жон кі ня даў на ўста на ві лі по-
шу ка ві кі. Да на шых дзён за ха ва-
лі ся ду бы, вы са джа ныя Іла ры ё-
нам Афа нась е ві чам.

Ак цыя ўве ка ве чан ня па мя ці 
бы ла пры све ча на 275-й га да ві не 
з дня на ра джэн ня Па валі шы на. 
Яна ад бы ла ся пры са дзей ні чан-

ні Па ста ян на га ка мі тэ та Са юз-
най дзяр жа вы Ра сіі і Бе ла ру сі 
па іні цы я ты ве гра мад ска-па тры-
я тыч на га ру ху «Мар ское бра тэр-
ства — не па руш нае».

Ся род тых, хто пры ехаў на Ра-
сон шчы ну, бы лі і га на ро выя гос ці 
з Маск вы, Кранш та та… Па коль-
кі Іла ры ён Па ва лі шын слу жыў і 
там, вель мі сім ва ліч ным стаў па-
да ру нак — цэг ла са сця ны гэ та га 
фар пос ту фло ту.

Стар шы ня Ра сон ска га рай-
вы кан ка ма Аляк сандр Шуб скі з 
го на рам пры няў яшчэ адзін па да-
ру нак — ко пію шпа гі, упры го жа-
най дыя мен та мі, якой уда сто іў ся 
ві цэ-ад мі рал…

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

АкцыяАкцыя  ��

На мі ну лым тыд ні Прэ зі дэнт пры няў важ ныя кад ра выя ра шэн ні. У пры ват нас ці,
стар шы нёй Мін гар вы кан ка ма стаў Анд рэй Шо рац, мі ніст рам фі нан саў — Ула дзі мір Ама рын, 
стар шы нёй Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та — Юрый Сянь ко.
Усе яны бы лі прад стаў ле ны сва ім ка лек ты вам і ўжо пры сту пі лі да пра цы.

МІНСК З НОВЫМ МЭ РАМ
Учо ра дэ пу та ты Мінск ага га рад ско га Са ве та за-
цвер дзі лі Анд рэя Шор ца на па са дзе стар шы ні 
Мін гар вы кан ка ма. 
Ад па вед ны кад ра вы ўказ пад пі саў на пя рэ дад ні 

Дня Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. 
Як па ве дам ля ец ца на афі цый ным ін тэр нэт-пар та ле 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пры зна ча ю чы бы-
ло га мі ніст ра жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Анд-
рэя Шор ца на но вую па са ду, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
звяр нуў ува гу на тое, што той пра ца ваў у гру пе, якая 
зай ма ла ся праб лем ны мі пы тан ня мі ЖКГ. «Быў вы-
пра ца ва ны шэ раг пра па ноў. На ту раль на, ус кры тыя 
асноў ныя не да хо пы ў ра бо це жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі кра і ны і перш за ўсё Мін ска. Я ра зу мею, вы 
ж не ча ка е це май го за клю чэн ня на гэ ты конт або пры-
няц ця яко га-не будзь ра шэн ня, а зной дзе ныя не да хо пы 
лік ві ду юц ца?» — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. Анд рэй 
Шо рац за пэў ніў, што не аб ход ная ра бо та вя дзец ца.

Уве ча ры та го ж дня, прад стаў ля ю чы кан ды да ту ру 
мэ ра ак ты ву Мінск ага га рад ско га вы ка наў ча га ка-
мі тэ та, кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Анд рэй Ка бя коў звяр нуў ува гу, што ад ным з вы зна-
чаль ных кры тэ ры яў вы ба ру ста ла тое, што Анд рэй 
Шо рац — не мін ча нін, не мае ней кіх ста лых су вя зяў 
па-за служ бай з прад стаў ні ка мі го ра да Мін ска. «Та-
му ўсе пры сут ныя на гэ тай на ра дзе, увесь кі раў ні чы 
апа рат ста лі цы, усе роў ныя аб са лют на. Та му ў вас 
у кож на га ёсць маг чы масць ся бе пра явіць, але ка лі 
ча ла век не пра явіць ся бе ў пра фе сій най і служ бо вай 
ста ран нас ці, то раз мо ва, на ту раль на, не бу дзе над та 
доў гай», — ска заў Анд рэй Ка бя коў.

У па ня дзе лак кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
прад стаў ляў но ва га стар шы ню Мінск ага гар вы кан-
ка ма дэ пу та там га рад ско га Са ве та. Анд рэй Ка бя коў 
ад зна чыў, што, ня гле дзя чы на свой да во лі ма ла ды 
ўзрост, но вы мэр з'яў ля ец ца кам пе тэнт ным, іні цы я-
тыў ным, прын цы по вым і па тра ба валь ным кі раў ні ком. 
«На ўсіх да ру ча ных участ ках кі раў ніц кай ра бо ты ён 
пра явіў ся бе вель мі пра ца ві тым ча ла ве кам, які ўмее 
са ма стой на і пас ля доў на вы ра шаць служ бо выя пы тан-
ні. За час ра бо ты Анд рэя Шор ца ў Мі ніс тэр стве ЖКГ 
пры ня ты ме ры па па вы шэн ні эфек тыў нас ці ра бо ты і 
зні жэн ні за трат у ар га ні за цы ях жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі кра і ны, за бяс печ ва ла ся эфек тыў нае 
ўза е ма дзе ян не Мін жыл кам га са з абл вы кан ка ма мі і 
Мін скім гар вы кан ка мам», — ска заў кі раў нік Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та.

Ён так са ма на га даў, што пад не па срэд ным кі-
раў ніц твам Анд рэя Шор ца рас пра ца ва на пры ня тая 
ўра дам Пра гра ма раз віц ця жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Бе ла ру сі да 2015 го да, пла на мер на рэа-
лі зоў ва лі ся за дан ні дзяр жаў ных пра грам: іш ла за ме-
на цеп ла вых се так, ска ра ча ла ся спа жы ван не па ліў-
на-энер ге тыч ных рэ сур саў, пра цяг ва ла па ляп шац ца 
якасць во да за бес пя чэн ня га ра доў і па сёл каў. «Пры 
не па срэд ным удзе ле Анд рэя Шор ца ў сфе ры ЖКГ 
ство ра на нар ма тыў ная ба за і рэа лі зу юц ца на прак-
тыч ным уз роў ні та кія но выя на прам кі ра бо ты га лі-
ны, як пе ра пра цоў ка дру гас ных рэ сур саў, ства рэн не 
рын ку арэнд на га жыл ля. Вы ні кі ра бо ты за 2013 год і 
мі ну лы пе ры яд бя гу ча га го да свед чаць аб па вы шэн ні 
эфек тыў нас ці ра бо ты ЖКГ і якас ці жыл лё ва-ка му-
наль ных па слуг пры ад на ча со вым зні жэн ні за трат на 
іх ака зан не», — пад крэс ліў Анд рэй Ка бя коў.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та ад зна чыў, што 
но вы мэр да па мо жа Мінск аму гар вы кан ка му на вес ці 
па ра дак і лік ві да ваць не да хо пы ў сфе ры жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі. Акра мя та го, асаб лі вую ўва гу 
но ва му кі раў ні ку не аб ход на звяр нуць на ад наў лен не 
ды на міч на га раз віц ця пра мыс ло ва га комп лек су, па-

ляп шэн не фі нан са ва га ста ну прад пры ем стваў, на-
рошч ван не ін вес ты цый най ак тыў нас ці. Так са ма ў 
Мін ску трэ ба ак ты ві за ваць ра бо ту па ўклю чэн ні ў 
эка на міч ную дзей насць не за ня тых пра ца здоль ных 
гра ма дзян. «Не аб ход на зні зіць да мі ні му му, а ў перс-
пек ты ве і на огул ад мо віц ца ад пры цяг нен ня міг ран таў 
для ра бо ты ў ста лі цы пры на яў нас ці сва ёй не за ня тай 
ра бо чай сі лы», — пад крэс ліў кі раў нік Ад мі ніст ра цыі.

Акра мя та го, па вод ле слоў Анд рэя Ка бя ко ва, у 
ста лі цы трэ ба іс тот на ўзмац ніць кант роль за якас цю і 
тэр мі на мі бу даў ніц тва жыл ля, а ра бо ту га рад скіх улад 
зра біць больш праз рыс тай і ад кры тай.

На шос тай па за чар го вай се сіі Мінск ага га рад ско га 
Са ве та дэ пу та таў Анд рэй Ка бя коў так са ма па дзя ка-
ваў Мі ка лаю Ла дуць ку, які ўзна чаль ваў Мін гар вы-
кан кам з чэр ве ня 2010 го да па ліс та пад 2014 го да, 
за доб рую ра бо ту, па жа даў яму моц на га зда роўя, 
да сяг нен ня но вых мэт.

Да рэ чы, Анд рэй Шо рац, ка лі быў на па са дзе мі-
ніст ра ЖКГ, удзель ні чаў у «пра мой лі ніі» га зе ты 
«Звяз да». Па ка заль на, што ён пры ехаў у рэ дак цыю 
без па моч ні каў і ад ка заў на ўсе тэ ле фон ныя зван кі 
на шых чы та чоў.

ЖОРСТ КАЯ
ФІ НАН СА ВАЯ ВЕР ТЫ КАЛЬ

Мі ніст ра фі нан саў Ула дзі мі ра Ама ры на прад-
ста віў ка лек ты ву Мін фі на прэм' ер-мі ністр Мі-
ха іл Мяс ні ко віч.
«Без умоў на, вель мі ак тыў най па він на быць ра бо та 

з між на род ны мі фі нан са вы мі ар га ні за цы я мі, са стра-
ха вы мі фон да мі, ін шы мі кам па ні я мі. Та му што Бе ла-
русь як су ве рэн ная дзяр жа ва на ту раль ным чы нам 
па він на быць уман ці ра ва на ў су свет ную фі нан са вую 
сіс тэ му, — пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні ко віч, на гад ва ю чы, 
што ў гэ тым пла не яшчэ ёсць не да пра цоў кі: — Мо жа 
быць, дзесь ці не ха пае ве даў, дзесь ці не ха пае во пы-
ту, але гэ тым зай мац ца трэ ба».

Прэм' ер-мі ністр ак цэн та ваў ува гу, што па він на 
быць вы стра е на вель мі ма гут ная сіс тэ ма, якая да-
зво лі ла б Бе ла ру сі і вы гад на ажыц цяў ляць па зы кі, і ў 
цэ лым быць гуль цом на рын ку су свет на га ка пі та лу.

Пры гэ тым Мін фі ну трэ ба больш жорст ка кант-
ра ля ваць фі нан сы мяс цо ва га ўзроў ню: «Ха ця на шы 
абл вы кан ка мы і Мін скі гар вы кан кам да стат ко ва са-
ма стой ныя па дзей ным за ка на даў стве ў пры няц ці 
ад па вед ных ра шэн няў, але фі нан са вая вер ты каль, 
мне ўяў ля ец ца, па він на быць вы стра е на яшчэ больш 
жорст ка. Мы па він ны ба чыць тут, у цэнт ры, на коль кі 
эфек тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца кож ная дзяр жаў ная 
ка пей ка. Та му што гэ та гро шы на шых па дат ка пла-
цель шчы каў». Мі ха іл Мяс ні ко віч за клі каў да асця рож-
на га і ўзва жа на га па ды хо ду пры пры няц ці ра шэн ня 
аб вы дат коў ван ні бюд жэт ных срод каў.

У сваю чар гу но вы мі ністр па ве да міў, што Мі ніс-
тэр ства фі нан саў на цэ ле на ў сва ёй пра цы з бюд жэт-
ны мі срод ка мі на аб' ек тыў насць у мэ тах без умоў на га 
вы ка нан ня за ка на даў ства. «Ду маю, што яшчэ больш 
узмоц нім на шу ўва гу на гэ тых кі рун ках. У перс пек ты-
ве асноў ная ра бо та бу дзе звя за на з ма дэр ні за цы яй 
сіс тэ мы дзяр жаў ных фі нан саў, якая бу дзе на кі ра ва на 
на пры вя дзен не ў ад па вед насць з най леп шай між на-
род най прак ты кай», — за явіў Ула дзі мір Ама рын.

МЫТ НІ ДА ЮЦЬ ДА БРО 
Но ва га стар шы ню Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ-
та прад стаў ляў ка лек ты ву дзяр жаў ны сак ра тар 
Са ве та бяс пе кі Аляк сандр Мя жу еў, па ве дам ляе 
БЕЛ ТА. Ён аха рак та ры за ваў но ва га стар шы ню 
ДМК як аду ка ва на га, кам пе тэнт на га, пры стой-
на га і сум лен на га ча ла ве ка.
Звяр та ю чы ся да ка лек ты ву Дзяр жаў на га мыт на га 

ка мі тэ та, Аляк сандр Мя жу еў ад зна чыў, што іс ну ю чыя 
ў бе ла рус кай мыт ні праб ле мы зна хо дзяц ца на па ста-
ян ным кант ро лі. «Усе праб лем ныя пы тан ні, якія сён ня 
іс ну юць і па ўкам плек та ва нас ці пер са на лам, і па са-
цы яль ных ільго тах, і па ра та цыі кад раў, бы лі агу ча ны 
кі раў ні ку дзяр жа вы», — ска заў Аляк сандр Мя жу еў, 
пад крэс ліў шы, што яны бу дуць вы ра шац ца.

У сваю чар гу но вы стар шы ня Юрый Сянь ко звяр-
нуў ся да ка лек ты ву з прось бай да па маг чы вы ка наць 
тыя за да чы, якія ста яць пе рад мыт ным ка мі тэ там. 
«Мы ад на агуль ная ка ман да. У нас усе спе цы я ліс ты 
з вя лі кай лі та ры, і мы мо жам вы кон ваць па стаў ле ныя 
пе рад на мі за да чы», — пад крэс ліў Юрый Сянь ко.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

З-за спай су ўба чыў
не тое «су зор'е»?

Учо ра блі жэй да кан ца пра цоў на га дня дзіў нае ві до ві шча ра-
зы гра ла ся на ва чах мі на коў, што пра хо дзі лі ка ля скры жа ван ня 
ву ліц Б. Хмяль ніц ка га і Я. Ко ла са, по бач з па пу ляр най не ка лі 
ка вяр няй «Су зор'е», — лі чы це, пад вок на мі До ма прэ сы.

— Ма ла ды ча ла век па во дзіў ся бе яў на не адэ кват на. Ён бе гаў ту ды-
сю ды, рас кід ваў па ба ках тэ ле фо ны, гро шы, рас клад ваў па смец це вых 
ба ках аб раз кі і крэ дыт кі. А по тым на на шых ва чах за лез на дах «сіт ра-
е на» і ско чыў уніз га ла вой «лас таў кай», — рас па вя лі ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» су пра цоў ні кі мі лі цыі, якія пра ца ва лі на мес цы зда рэн ня.

Як вы свет лі ла ся, яны са мі пер шы мі за ўва жы лі не звы чай ныя па во-
дзі ны ма ла до га ча ла ве ка, ка лі еха лі на марш рут (пры нам сі, ні я кіх па-
ве дам лен няў ад све дак у дзя жур ную часць Са вец ка га РУ УС ста лі цы 
на той мо мант, як мы ўдак лад ні лі, не па сту па ла). Ка лі ка рэс пан дэн ты 
пры бы лі на мес ца праз ней кія хві лі ны, пра зда рэн не тут на гад ва лі хі ба 
толь кі пра мо ча ныя кры вёй ка вал кі бін тоў, што ва ля лі ся на тра ту ар най 
пліт цы, ды ма шы ны су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных ор га наў і хут кай 
ме ды цын скай да па мо гі, якія не над та вы бі ва лі ся з агуль на га шэ ра гу 
пры пар ка ва ных на ўзбо чы не ву лі цы аў то. Сам па цяр пе лы зна хо дзіў-
ся ў «хут кай», дзе яму ўжо ака за лі пер шую да па мо гу. «Вось ся дзіць 
зза ду, усмі ха ец ца», — кіў ну лі мі лі цы я не ры. На іх дум ку, пры чы на 
не адэ кват ных па во дзін ма ла до га ча ла ве ка — ужы ван не спай су.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Ну і ну!Ну і ну!  ��

Урачыстае адкрыццё 
абноўленага 

Па лаца куль ту ры ме та лур гаў.
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На цэнт раль най ву лі цы, 
што вя дзе да Мін скай аб лас ной 
баль ні цы, ледзь ве мо гуць 
раз' ехац ца дзве ма шы ны. 
Ста ян ка не змя шчае ўвесь 
транс парт: аў та ма бі лі ста яць 
«як па па ла», у тым лі ку
і на або чы не да ро гі.


