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— У Кры ча ве мы рас-

каз ва ем пра маг чы масць 

за роб ку на сва ім участ ку 

ўсім за ці каў ле ным, а не 

толь кі жан чы нам, і гэ та 

доб ра, бо лю дзям з роз-

ных мес цаў трэ ба ка а пе-

ра вац ца адно з ад ным, — 

лі чыць Ры ма ЕПУР, вы-

ка наў чы ды рэк тар пра-

ек та «Прад пры маль ная 

зем ле ўлас ні ца». — Хо ць 

наш пра ект, які фі нан са-

ва пад трым лі вае кам па нія 

«Ко ка-ко ла», да ты чыц ца 

толь кі Ар шан ска га ра ё-

на, мы мо жам па дзя ліц ца 

сва ім во пы там ар га ні за-

цыі і да во се ні ўжо пад рых ту ем мяс цо вых 

лю дзей, з які мі вяс ной мо жам стар та ваць 

на ступ ным го дам. Ка лі бу дзе ці ка васць, то 

мы бу дзем шу каць гро шы, каб рэа лі за ваць 

пра ект на зям лі так са ма і для Кры чаў ска-

га ра ё на.

Яна не вы клю чае, што ўжо на ват сё ле-

та мож на бу дзе ку піць кры ху на сен ня для 

мяс цо вых, каб яны ў маі па са дзі лі тую ж 

спар жу ці спар жа вую фа со лю. А спе цы я-

ліс ты-аг ра но мы змо гуць пад' яз джаць кан-

суль та ваць лю дзей і сю ды, а не толь кі на 

Ар шан шчы не.

Кры чаў ская ўла да не спіць у шап ку і ўжо 

ар га ні за ва ла шэ раг ме ра пры ем стваў, якія 

па він ны ста ноў ча ад біц ца на эка но мі цы раё-

 на. Так, ле тась тут ад крыў ся біз нес-цэнтр 

па пад трым цы ўсіх іні цы я тыў ра ё на, які быў 

ство ра ны ў ме жах пра ек та «Са дзей ні чан не 

за ня тас ці і са ма за ня тас ці на сель ніц тва ў 

ма лых і ся рэд ніх га ра дах Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, які рэа лі зу-

ец ца Пра гра май раз віц ця ААН. 

Стар шы ня Кры чаў ска га рай-

вы кан ка ма Дзміт рый БАЧ КОЎ 

(на фота) па зі цы я нуе яго як 

«цэнтр іні цы я тыў ных лю дзей» і 

спа дзя ец ца, што ён ста не мес-

цам для аку му ля цыі ідэй, скі ра-

ва ных на са ма раз віц цё.

Пад цэнтр пад трым кі прад-

пры маль ніц тва ў 2016 го дзе 

пры ста са ва лі бу ды нак мяс-

цо ва га рын ку, які зна хо дзіў ся 

ў ва ло дан ні ка му наль ні каў. 

На па чат ку пад гэ та вы дзе лі лі 

25 квад рат ных мет раў. Гэ тае 

па мяш кан не ста ла зруч ным, бо 

тут скан цэнт ра ва ны ўсе служ-

бы: пад атко вая, зя мель ная, ад но акно і 

ін шыя. Так што мож на атры маць кан суль-

та цыю ад ра зу па ўсіх пы тан нях.

Ця пер у цэнт ры ар га ні за ва на 12 ра бо чых 

мес цаў з усім не аб ход ным аб ста ля ван нем, 

каб лю дзі не ду ма лі, дзе ім ар га ні за ваць 

ра бо ту, а пры хо дзі лі са сва і мі іні цы я ты ва мі 

і маг лі рэа лі зоў ваць іх тут. Аду ка цый ныя 

ме ра пры ем ствы так са ма ста ра юц ца пра-

во дзіць для лю дзей. Вось як сён няш няе, 

ка жа стар шы ня рай вы кан ка ма:

— Нам не аб ход на ўстой лі васць з пунк ту 

гле джан ня раз віц ця іні цы я тыў, якая бу дзе 

пры вя за на да дак лад ных па трэб на сель ніц-

тва. І лю дзі пра яў ля юць ся бе. Праз упраў лен-

не па пра цы і са цы яль най аба ро не мож на 

шля хам суб сі да ван ня вы дзя ляць няхай і не-

вя лі кі, але стар та вы ка пі тал у 2000 руб лёў, 

ка лі ча ла век звер нец ца да нас з ідэ яй і прад-

ста віць свой біз нес-план. 

Вось, на прык лад, да нас 

прый шла па ру га доў таму 

На тал ля Бат ра нец, якая бы-

ла не за ня тая ў эка но мі цы. 

Яна пры на шай пад трым цы 

ад кры ла кра му для пча ля-

роў, і яна ж пра па на ва ла 

пра вес ці ў 2017-м фо рум 

пча ля роў. Ле тась гэ тае 

ме ра пры ем ства ўжо ста ла 

знач на боль шым.

У кан цы 2017-га ў Кры-

ча ве пра вя лі пер шы фо рум 

іні цы я тыў ных лю дзей і па-

ча лі рэа лі зоў ваць роз ныя 

пра ек ты. Ле тась прай шоў 

дру гі фо рум, дзе мяс цо-

выя і да ве да лі ся аб пра-

екце «Прад пры маль ная 

зем ле ўлас ні ца» ды вы ра шы лі на ву чыц ца 

за раб ляць на ўлас най зям лі.

— Ка лі лю дзі ўба чаць няхай яшчэ не 

роск віт, а хо ць бы пер шыя па раст кі рэа-

лі за цыі сва ёй іні цы я ты вы, у іх бу дзе яшчэ 

больш за ці каў ле нас ці, — упэў не ны Дзміт-

рый Бач коў. — А яшчэ важ на, каб бы ло 

на ву чан не і пе ра ква лі фі ка цыя лю дзей, каб 

яны маг лі рэа лі зоў ваць ся бе.

Дум ку аб не аб ход нас ці па ста ян на га на-

ву чан ня, бо свет імк нец ца да та го, што 

лю дзям да вя дзец ца за жыц цё мя няць не-

каль кі пра фе сій і мець роз ныя кам пе тэн-

цыі, пад трым лі вае і Ры ма Епур. Яна да дае, 

што ў Еў ро пе, у пры ват нас ці, вель мі цэ ніц-

ца ця пер кам пе тэн цыя прад пры маль нас ці. 

Сю ды ўклад ва ец ца ўмен не да маў ляц ца, 

ка му ні ка ваць, вы бу доў ваць ста сун кі і ін-

шае. Усё тое, што трэ ба для біз не су на 

зям лі.

Зо ла та, якое цу доў на вы рас це
Пер шая гру па на се мі на ры амаль цал-

кам скла да ла ся з на ву чэн цаў Кры чаў ска га 

аг ра-тэх ніч на га ка ле джа, якія, ня гле дзя чы 

на юны ўзрост, пі са лі ў ан ке тах да во лі да-

рос лыя дум кі. На кшталт жа дан ня пра вес ці 

ана ліз гле бы на сва ім участ ку і ідэі аб вы-

рошч ван ні час на ку і па мі до раў як пры быт-

ко вых куль тур.

У мо ла дзі стар шы ня рай вы кан ка ма ба-

чыць па тэн цы ял аграр най бу ду чы ні краю і 

хо ча, каб дзе ці з ма лен ства ра зу ме лі, што 

да ча го, зна ё мі лі ся з укла дам сель ска га 

жыц ця. «Хо чам, каб вуч ні аграр ных кла саў 

атры ма лі і на вы кі пра цы, і ве ды. Вя до ма, 

яны не ста нуць ад ра зу біз нес ме на мі, ад нак 

за дзей ні ча юць свой мозг, да ве да юц ца, як 

гэ та пра цуе», — ка жа ён.

У ме жах су стрэ чы пры сут ныя не толь кі 

да ве да лі ся пра сам пра ект і маг чы мас ці за-

роб ку, але і атры ма лі не ка то рыя пад каз кі 

ад ар га ні за та раў. На прык лад, пра тое, што 

яны са мі мо гуць ку піць на сен не спар жы і 

па спра ба ваць вы рас ціць яе на ўлас ным 

участ ку ўжо гэ тым ле там.

— Спар жа за сей ва ец ца, і тры га ды вы, 

лі чы це, на тым мес цы ні чо га не ро бі це. Яна 

рас це як хрэн, — ка жа Ры ма Епур. — На 

чац вёр ты год з сот кі спар жы вы мо жа це 

атры маць 700 до ла раў, на пя ты — ты ся-

чу, на шос ты і да лей — 1200, і так ця гам 

15 га доў. Гэ та зо ла та, якое цу доў на вы-

рас це. Тым больш што гэ та экап ра дук цыя, 

па якую па едуць па куп ні кі з Ра сіі. Вя лі кія 

фер мер скія гас па дар кі та кой эка ло гіі не 

ство раць, бо ўсе вы ка рыс тоў ва юць хі мію, 

а ў не вя лі кіх да па мож ных гас па дар ках — 

ка лі лас ка.

Пра ект «Прад пры маль ная зем ле ўлас-

ні ца» быў раз лі ча ны на 600 удзель ніц, 

якія ўжо прай шлі на ву чан не. Ад нак за ці-

каў ле ных з Ар шан ска га ра ё на ўжо знач на 

больш.

— Лю дзі пра цяг ва юць ці ка віц ца гэ тым 

са цы яль ным па чы нан нем, пры чым ка жуць, 

што да ве да лі ся пра яго ад су се дзяў і знаё-

мых. Яны за піс ва юц ца, хо чуць удзель ні-

чаць, — ка жа Яні на ЛА ПА ЦЕН КА, ад мі-

ніст ра тар Цэнт ра пад трым кі прад пры-

маль ніц тва г. Ба рань, што ў Ар шан скім 

ра ё не. — На ват зва ні лі з ад на го прад пры-

ем ства з ін ша га ра ё на, якое за кры ва юць, 

і пра сі лі ар га ні за та раў пры ехаць да іх, каб 

да па маг чы за няць лю дзей, ад нак мы фі-

зіч на не мо жам па куль аха піць усіх ах вот-

ных.

Ры ма Епур мяр куе ар га ні за ваць па езд-

ку для стар шынь сель скіх Са ве таў Кры чаў-

ска га ра ё на і зва зіць іх на Сто-

лін шчы ну, каб па ка заць ім, як 

там пра цу юць моц ныя «ага род-

нін ныя» прад пры маль ні кі. Каб 

на ступ ным го дам мож на бы ло 

ар га ні за ваць па доб ны аграр ны 

пра ект і ў гэ тым ра ё не.

— Лю дзі ез дзі лі з на мі па 

гас па дар ках, і яны мя ня лі сваё 

стаў лен не да аг ра біз не су і свай-

го ўдзе лу ў ім прос та на ва чах. 

На па чат ку і ў кан цы ме ра пры-

ем ства гэ та бы лі ўжо жан чы ны 

з зу сім ін шы мі за пы та мі, — ка-

жа яна. — Па ма іх раз лі ках, пры 

пра віль на вы бу да ва най сіс тэ ме 

(з да па мо гай біз нес-ін ку ба та ра, 

лі ні яй пе ра пра цоў кі пра дук цыі, 

на ла джа най сіс тэ май рэа лі за цыі ага род ні-

ны) мож на па го дзе за ра біць 300 до ла раў 

у ме сяц.

Пад час пер шай па езд кі з «Прад пры-

маль най зем ле ўлас ні цай», ка лі мы на вед-

ва лі пры ват ныя гас па дар кі, па чу ла фра зу: 

«У нас на Сто лін шчы не са мы вя лі кі пра-

цэнт тых, хто пра цуе на сва ім ага ро дзе, 

і са мы вя лі кі аб' ём ганд лю ў сель по, а ў 

па саг до раць цяп лі цу». Гэ та яск ра ва па-

цвяр джае, на коль кі там лю дзі за ці каў ле ны 

ў аграр ным за роб ку. Пры гэ тым зям лі там 

ужо не ха пае на ўсіх ах вот ных. У Кры чаў-

скім і Ар шан скім ра ё нах яе па куль мож на 

ўзяць у ка ры стан не. Так што тыя, хто да-

лу чыц ца да пра ек та, ду ма ец ца, не па шка-

ду юць. На ступ ны крок — гра ды. Так што 

яшчэ су стрэ нем ся.

Іры на СІ ДА РОК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

ГРО ШЫ — З ЗЯМ ЛІ, 
ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА — АД ЛЮ ДЗЕЙ

Атры маць жыл лё і па леп шыць жыл лё выя ўмо вы ў 2018 го-

дзе змаг лі 2,1 ты ся чы мін чан, якія ста яць на ўлі ку для па ляп шэн-

ня жыл лё вых умоў. Пра гэ та ка рэс пан дэн ту агенц тва «Мінск-На-

ві ны» па ве да мі лі ў га лоў ным ста тыс тыч ным упраў лен ні го ра да 

Мін ска. Ся род іх 600 ма ла дых сем' яў, 600 шмат дзет ных сем' яў і 

200 гра ма дзян (сем' яў), якія ма юць пра ва на атры ман не жы лых 

па мяш кан няў са цы яль на га ка ры стан ня. Па вод ле ста тыс тыч-

ных да ных, на ўлі ку для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў на ка нец 

2018 го да зна хо дзі лі ся 198,7 ты сяч жы ха роў ста лі цы, што на 

4,3 ты ся чы менш, чым на ка нец 2017 го да.

Кож ны спа жы вец ста лі цы за раз вы ка рыс тоў вае ў ся рэд-

нім 3,9 ку ба мет ра ва ды ў ме сяц, у той час як у 2005 го дзе гэ ты 

па каз чык скла даў 8 ку ба мет раў, па ве да міў ка рэс пан дэн ту агенц-

тва «Мінск-На ві ны» на чаль нік цэнт ра па раз лі ках са спа жыў ца мі 

«Ва да збыт» УП «Мінск во да ка нал» Ва сіль Ана ніч. «У дзень на 

ча ла ве ка пры хо дзіц ца пры клад на 127 літ раў — прак тыч на як 

у Еў ро пе, — ска заў В. Ана ніч. — Та му што лю дзі ста лі па-гас-

па дар ску ста віц ца да каш тоў на га пры род на га рэ сур су і ва ду 

эка но мяць. Гэ та му па спры я лі ў тым лі ку ўста ноў ка лі чыль ні каў 

і па вы шэн не та ры фаў». Па сло вах В. Ана ні ча, у Мін ску ўста-

ноў ле на ка ля 1 млн 800 тыс. пры бо раў улі ку спа жы ван ня ва ды. 

Імі аб ста ля ва на 98 % жы ло га фон ду і 89 % пры ват на га сек та ра 

(15 тыс. до ма ўла дан няў). Пры клад на адзін раз на 4-5 га доў лі-

чыль ні кі пра хо дзяць пра вер ку на па цвяр джэн не іх мет ра ла гіч най 

дак лад нас ці.

ЯК ПА СЕ ЕШ, 
ТАК І ПА ЖНЕШ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Хоць я не вы клю чаю, штось ці мож на і ва ўлас насць ад да ваць. У пры-

ват ную ўлас насць зям лю мы не пе рад аём, у нас гэ та не маг чы ма. Але 

«Трайпл» пра цуе, гэ та пры ват ная гас па дар ка і аран дуе зям лю. І нар-

маль на пра цуе. Пры нам сі, не горш за ін шых», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэн ту пра дэ ман стра ва лі но выя ма дэ лі сель ска гас па дар чай тэх-

ні кі. Асаб лі ва вы дзя ляў ся гіб рыд ны трак тар МТЗ на элект ра ця зе. Ён 

аб ста ля ва ны тра ды цый ным ды зель ным ру ха ві ком і элект ра транс мі сі яй, 

якая да зва ляе эка но міць па лі ва. Кі раў нік кра і ны да ру чыў вы ву чыць маг-

чы мас ці вы ка ры стан ня но ва га трак та ра.

Так са ма ўчо ра Прэ зі дэнт на ве даў жы вё ла га доў чы комп лекс сель ска-

гас па дар ча га цэ ха «Гай на» Мінск ага трак тар на га за во да і ма шын ны двор 

сель ска гас па дар ча га комп лек су «Аст ро шы цы», які ад но сіц ца да Мінск ага 

кам бі на та хле ба пра дук таў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Ла гой скі ра ён.

Пе ра да ві кі 
тэх на вы твор час цяў

У Мін ску пра хо дзіць ХХVІ Між на род ны фо рум па ін фар ма цый на-

ка му ні ка цый ных тэх на ло гі ях «ТІ БО-2019». Пры ві тан не яго ўдзель-

ні кам і гас цям на кі ра ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Дзя ку ю чы гэ тым што га до вым су стрэ чам Мінск стаў ад ной з са мых знач-

ных пля цо вак ва Ус ход няй Еў ро пе для прэ зен та цыі най ноў шых да сяг нен няў у 

сфе ры ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій», — ска за на ў пры ві тан ні.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, ме на ві та на гэ тым фо ру ме дзя сят кі 

кам па ній з роз ных кра ін прад стаў ля юць пра грэ сіў ныя рас пра цоў кі ў воб-

лас ці штуч на га ін тэ ле кту, ін тэр нэ ту, воб лач ных тэх на ло гій, да поў не най 

рэ аль нас ці і ма біль най су вя зі.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што на ша кра і на зра бі ла стаў ку на ліч ба-

ві за цыю сва ёй эка но мі кі, што да зво лі ла ёй стаць ліч ба вым мос там па між 

кра і на мі ЕС, Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за і Азі яц ка-Ці ха акі ян ска га 

рэ гі ё на. Важ на, што ай чын ны Парк вы со кіх тэх на ло гій па ста ян на пры-

рас тае но вы мі рэ зі дэн та мі, а мо ладзь усё час цей звяз вае сваю бу ду чы ню 

з ІT-сфе рай.

Та кім чы нам, упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка, аб мен пе ра да вым во-

пы там на фо ру ме бу дзе са дзей ні чаць раз віц цю іна ва цый ных тэх на ло гій 

у Бе ла ру сі і за яе ме жа мі.

На ад крыц ці «ТІ БО-2019» мі ністр су вя зі і ін фар ма ты за цыі Кан стан цін 

Шуль ган за явіў, што ў Бе ла ру сі не аб ход на сфар мі ра ваць дак лад ную і 

кан крэт ную стра тэ гію ліч ба ві за цыі ўсіх га лін і кра і ны ў цэ лым.

На дум ку мі ніст ра, гэ ты фо рум за клі ка ны ўнес ці свой уклад у вы ра-

шэн не па стаў ле ных за дач і фар мі ра ван не раз гор ну та га пла на дзе ян няў 

па комп лекс най ліч ба вай транс фар ма цыі.

На га да ем, ме ра пры ем ства бу дзе доў жыц ца да 12 кра са ві ка на пля-

цоў цы комп лек су «Мінск-Арэ на». Фо рум пра хо дзіць што год, у 2018 го дзе 

яго на вед валь ні ка мі ста лі 27,5 ты ся чы ча ла век.

Па вод ле Бел ТА.

Кніж ная вы стаў ка 
да па мят ных дат

Да 25-год дзя з дня пры няц ця Кан сты ту цыі Бе ла ру сі і ста наў лен ня 

ін сты ту та прэ зі дэнц тва пры мер ка ва ная кніж ная вы стаў ка, якая 

ад кры ла ся Мі ніс тэр ствам ін фар ма цыі ў Ін сты ту це дзяр жаў най 

служ бы Ака дэ міі кі ра ван ня, пе рад ае ка рэс пан дэнт Бел ТА.

На вы ста ве прад стаў ле ны вы дан ні, аў та ры якіх у роз ны час уно сі лі 

свой уклад у фар мі ра ван не дзяр жа вы, асноў для най важ ней шай за да чы 

струк ту ра ван ня ідэа ло гіі, кан са лі ду ю чай гра мад ства на цы я наль най ідэі.

«Дзя ку ю чы біб лі я тэ цы Ака дэ міі кі ра ван ня, На цы я наль най кніж най 

па ла це і ін шым біб лі я тэч ным рэ сур сам, кні гам, якія ёсць у ар се на ле Мі-

ніс тэр ства ін фар ма цыі, мы па ста ра лі ся прад ста віць шы ро кую па літ ру той 

лі та ра ту ры, якая ад люст роў вае га лоў ны дзе ю чы за кон жыц ця ў на шай 

кра і не — Кан сты ту цыю, са цы яль ныя, эка на міч ныя і па лі тыч ныя ад но сі ны 

ў дзяр жа ве і гра мад стве», — ад зна чыў на ад крыц ці мі ністр ін фар ма цыі 

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ.

Як ча ка ец ца, вы ста ўка бу дзе экс па на вац ца ў Ін сты ту це дзяр жаў най 

служ бы Ака дэ міі кі ра ван ня на пра ця гу тыд ня. «Мне зда ец ца, што гэ ты 

пра ект, ка лі ён пра бу дзе на гэ тай пля цоў цы не каль кі дзён, ста не ас но вай 

для мно гіх раз ва жан няў, а прад стаў ле ная лі та ра ту ра, без умоў на, па ка жа, 

у якім кі рун ку ру ха ла ся фі ла соф ская, па лі тыч ная, са цы яль ная, эка на міч-

ная дум ка ву чо ных на шай кра і ны», — пад крэс ліў мі ністр.

Пад час ві зі ту ў Ла гой скі ра ён Прэ зі дэнт пра ка мен та ваў рэ ак-

цыю на яго ад ка зы на конт вы ба раў ва Укра і не. Сваё стаў лен не да 

сі ту а цыі ў па ня дзе лак Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў у ін тэр в'ю 

ту рэц ка му агенц тву «Ана до лу».

«Не, ён ка жуць Па ра шэн ку пад трым лі вае. Як быц цам Па ра шэн-

ка ў мя не ся бар, а Зя лен скі во раг, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка і за даў пы тан не: «А што, ак цёр не мо жа быць прэ зі дэн там?»

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што прэ зі дэнт ва Укра і не не мо жа 

вы ра шыць важ ныя пы тан ні без пар ла мен та.

«Усё вы ра шыц ца на пар ла менц кіх вы ба рах. А там бу дзе рос кід 

вя лі кі», — за клю чыў Прэ зі дэнт.

У тэ му
Пас ля су стрэ чы з Прэ зі дэн там на пы тан ні жур на ліс таў ад ка заў 

Дзміт рый СІ ДАР, ды рэк тар СК «Аст ро шы цы» фі лі яла ААТ «Мін-

скі кам бі нат хле ба пра дук таў».

«Гас па дар ка мае дзве ма лоч на та вар ныя фер мы і 2500 гек та раў 

сель гас угод дзяў з іх 2000 гек та раў рал лі. Зай ма ем ся ма лоч най жы-

вё ла га доў ляй і вы рошч ван нем збож жа вых куль тур, — рас ка заў пра 

сваю гас па дар ку кі раў нік. — Па вы ні ках па езд кі прый шлі да ра шэн ня, 

што трэ ба ма дэр ні за ваць тэ ры то рыю май стэр няў, зра біць усё больш 

кам пакт на, ства рыць леп шыя ўмо вы для лю дзей».

Ня гле дзя чы на не вя лі кія па ме ры ў па раў на нні з ас тат ні мі гас па-

дар ка мі ра ё на, «Аст ро шы цы» імк нуц ца быць у лі да рах вы твор час ці. 

Па ўдою на ка ро ву зай ма юць трэ цяе мес ца ў ра ё не за 2018 год, па 

ўра джай нас ці збож жа — чац вёр тае.

«У пер шую чар гу, як ска заў Прэ зі дэнт, трэ ба бу да ваць ма лоч на-

та вар ны комп лекс. Гэ та пра віль нае ра шэн не, і яно нас вы ра туе», — 

лі чыць Дзміт рый Сі дар.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

СТА РЭН НЕ — 
НЕ ПА ГРО ЗА, 
А ВЫ КЛІК

У Бе ла ру сі рас пра цоў ва ец ца 
На цы я наль ная стра тэ гія ў ін та рэ сах 

па жы лых гра ма дзян
Доб рая на ві на: мы ста лі жыць даў жэй, і гэ та тэн дэн-

цыя ста біль ная. Дрэн ная: да 2040-га кож ны чац вёр-

ты бе ла рус бу дзе ва ўзрос це 65 і бо лей. Та кім чы нам, 

Бе ла русь — не прос та ста рая, па ацэн ках Су свет най 

ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, але і кра і на, што ўстой лі-

ва, ін тэн сіў на ста рэе. Гэ та ў прын цы пе ха рак тэр на для 

еў ра пей скіх дзяр жаў: па каз чык ста рэн ня на сель ніц тва 

ў Гер ма ніі, на прык лад, 21,5 %. У Бе ла ру сі — 14,7 %, 

толь кі ў Ка зах ста не — 7 %, дзя ку ю чы вы со кай на ра-

джаль нас ці.

Як па мен шыць не га тыў ны ўплыў уз рос ту і за ха ваць яго 

пе ра ва гі, аб мер ка ва лі ўдзель ні кі круг ла га ста ла «Са цы яль-

ныя прак ты кі і стра тэ гіі ак тыў на га даў га лец ця — па тэн цы ял 

для раз віц ця гра мад ства», што пра вя лі Па ста ян ныя ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў па пра цы і са цы яль ных пы тан нях і па 

ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най 

па лі ты цы.

«У на шай кра і не амаль 14 % ВУП ідзе на пен сіі і да па мо гі, 

і па ўсіх пра гно зах з ця гам ча су гэ тая су ма бу дзе па вя ліч вац-

ца», — пад крэс лі ла стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па пра цы 

і са цы яль ных пы тан нях Та ма ра КРА СОЎ СКАЯ.

На ву ко ва-да след чы ін сты тут Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль-

най аба ро ны рас пра цоў вае На цы я наль ную стра тэ гію дзе ян няў 

у ін та рэ сах па жы лых гра ма дзян. Змя нен не ўзрос та вай струк-

ту ры — гэ та не па гро за, а вы клік су час нас ці.

«Больш за 2,5 міль ё на гра ма дзян атрым лі ва юць пен сію. 

Сац пас лу гі до ма аказ ва юц ца 91 ты ся чы бе ла ру саў, дзей ні-

чае 72 да мы-ін тэр на ты для па жы лых і ін ва лі даў. Праб ле ма 

ста рэн ня на сель ніц тва — комп лекс ная, за кра нае ўсе ба кі 

жыц ця», — пад крэс ліў на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль-

най аба ро ны Аляк сандр РУ МАК.

Ча ла век мае пра ва на ак тыў ны лад жыц ця ў лю бым уз рос-

це, дзяр жа ва па він на за бяс пе чыць для гэ та га ўмо вы. На прык-

лад, на яў насць у пар ках по бач з дзі ця чы мі — спе цы яль ных зон 

для па жы лых ці ства рэн не без бар' ер на га ася род дзя з улі кам 

іх па трэб нас цяў.

«Ста рас ці так са ма трэ ба ву чыць: як ру хац ца, як хар ча вац-

ца, як мець зно сі ны», — зга дзі лі ся ўдзель ні кі круг ла га ста ла. 

Не пе ра аца ніць у гэ тай спра ве ро лю сяс цёр мі ла сэр нас ці, якіх 

пра цуе 225, ура чоў агуль най прак ты кі, што здоль ныя ўліч ваць 

шмат лі кія «ўзрос та выя» змя нен ні, су пра цоў ні каў ФА Паў (яны 

ў не ка то рых на се ле ных пунк тах уво гу ле за ста юц ца адзі ным 

пунк там пры цяг нен ня).

Са цы яль ная ак тыў насць так са ма дае эфект: у тых, хто 

зай ма ец ца ў гурт ках, ста но віц ца ва лан цё рам, мае шы ро кае 

ко ла ста сун каў, — ры зы ка ін фарк ту ска ра ча ец ца на 14 %, 

ін суль ту — на 8 %. Пра сцей і за ўва жыць пер шыя пры кме ты 

дэ мен цыі.

Для за ха ван ня паў на ты жыц ця вель мі важ на па пя рэ дзіць 

за хвор ван ні і ад мо віц ца ад «зла чын стваў» су праць улас на га 

ар га ніз ма. Асаб лі ва для муж чын: бе ла ру сы на вед ва юць ме-

ды каў у тры ра зы ра дзей за бе ла ру сак — і то, ві даць, пас ля 

«штурш ка» ад пры го жай па ло вы. У тым лі ку і та му, маг чы ма, 

на пэў на, жы вуць на дзе сяць га доў менш. Ра ней жы лі менш 

на два нац цаць.

«Адап та цыя ася род дзя да па трэб ста лых жы ха роў у вы ні ку 

атрым лі ва ец ца рэн та бель най у па ме ры сто сем да ад на го», — 

па дзя лі ла ся за меж ным до све дам між на род ны экс перт Раіса 

СІ НЕЛЬ НІ КА ВА. Яна пад крэс лі ла: не трэ ба вы хоў ваць у ста-

лых лю дзях эга ізм і за леж насць ад бліз кіх і кра і ны, не вар та 

ста віц ца, як да не паў на цэн ных, лі чыць ней кі мі «паў гра ма дзя-

на мі». На ад ва рот, упэў не ны экс перт, пас ля 65 га доў ча ла ве ку 

трэ ба пра ца ваць, дзя ліц ца ве да мі, га на рыц ца тым, што ён 

за па тра ба ва ны.

Не здар ма та кі мі ка рыс ны мі для абод вух ба коў атры ма лі ся 

да мы для дзя цей-сі рот і для па жы лых лю дзей, па бу да ва ныя 

по бач. Ма лыя зай ме лі ба буль і дзя дуль, да рос лыя — «уну каў», 

якія гля дзяць з па ва гай да муд рас ці.

Зра зу ме ла, за бяс пе чыць усіх бе ла ру саў «за ла то га» ўзрос-

ту ўтуль ны мі ра бо чы мі мес ца мі, ад па вед ным ме дабс лу гоў ван-

нем, да стат ко вай су вяз зю з ін шы мі не атры ма ец ца ад ра зу. 

Ад нак пер шым ад ка зам гла баль ным зме нам па він на стаць 

На цы я наль ная стра тэ гія. Та ды дыс кры мі на цыі па ўзрос це не 

бу дзе не толь кі ў за ка на даў стве, але і ў га ло вах і сэр цах.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

«ЗЯ ЛЁ НЫ ДВОР 
РА ЗАМ!»

Пар тал з та кой наз вай за пра ца ваў у ста лі цы. Тут ад-

люст ра ва ны сет кі ка му ні ка цый амаль усіх мін скіх два-

роў і аба зна ча на, дзе на гэ тых тэ ры то ры ях у перс пек ты-

ве збі ра юц ца неш та ра біць, ка паць і бу да ваць. Усё дзе ля 

та го, каб азе ля няць, доб ра ўпа рад ка ваць і ўпры гож ваць 

два ры пра віль на, ад зна ча юць ства раль ні кі пра гра мы.

Ар га ні за та ры спа дзя юц ца да лу чыць да пра ек та як ма га 

больш лю дзей і мак сі маль на ўлі чыць усе ню ан сы пры азе ля-

нен ні тэ ры то рый. У пра гра му ўне се ны не ўсе два ры, у пры-

ват нас ці ёсць яшчэ 600 тэ ры то рый та ва рыст ваў улас ні каў, 

якія зна хо дзяц ца на са ма аб слу гоў ван ні, ад нак спе цы я ліс ты 

спа дзя юц ца, што ні во дзін не за ста нец ца без ува гі.

На дум ку на мес ні ка стар шы ні Мін гар вы кан ка ма Аляк-

санд ра ДА РА ХО ВІ ЧА, на пар та ле па куль з'я ві лі ся два ры, якія 

па тра бу юць най перш ува гі ад нос на азе ля нен ня, а з ча сам 

пар тал бу дзе ўдас ка наль вац ца.

Каб не мар на ваць ні чыю іні цы я ты ву, на тэ ры то ры ях аба-

зна чы лі мес цы, дзе да зво ле на са джаць дрэ вы, дзе — не, 

дзе мож на ўлад ка ваць толь кі куст. Па куль тут 365 участ каў. 

А больш за сот ню мін чан ужо за рэ гіст ра ва лі ся на сай це і вы-

ка за лі на мер паў дзель ні чаць у азе ля нен ні.

— Мы хо чам, каб гэ ты пра дукт быў якас ны. Каб не бы ло 

так, што вы са дзі лі дрэ вы і па ла жы лі ас фальт, а пас ля ста лі 

ўклад ваць ка бель. Ды і жы ха ры час та са мі са джа юць дрэ ва 

ка ля до ма, ган ка, ад мост кі бу дын ка, а пас ля рас лі на раз бу-

рае ка ра ня мі на ват тра ту ар. На ша за да ча — зра біць так, каб 

пас ля не пе ра роб лі ваць, а рас лі ны ўпры гож ва лі наш го рад і не 

ства ра лі ня зруч нас цяў, — рас ка заў Аляк сандр Да ра хо віч. — 

Ста ра лі ся пра ду маць мност ва дэ та ляў. Улі ча на мно гае, але, 

ду маю, не ўсё, та му мы ад кры тыя для дыя ло гу, та му што толь кі 

ра зам з гра ма дзя на мі мы да сяг нём па трэб на га вы ні ку.

Бе лыя пля мы на кар це свед чаць, на прык лад, пра тое, што 

тэ ры то рыі яшчэ бу дуць за бу доў вац ца. Сі нія — мес цы, дзе 

мож на са джаць, і кож ны жы хар мо жа на кі ра ваць свае за пы ты 

і пра па но вы ў ЖКГ ра ё на. Доб рым па чы нан нем на мес нік стар-

шы ні лі чыць жы выя за га ра дзі ці кам па зі цыі з квіт не ю чых кус-

тоў, якія пры пра віль най па са дцы бу дуць не толь кі за кры ваць 

тэ ры то рыю два ра, але і вы кон ваць эс тэ тыч ную функ цыю.

Іры на СІ ДА РОК.

Пы тан ні пра ца ўлад ка ван ня за ста юц ца ак ту аль ны мі для 

па лес кай глы бін кі. З гэ ты мі праб ле ма мі пры пра вя дзен ні 

ак цыі «Ва ша пы тан не Прэ зі дэн ту» звяр ну лі ся гра ма дзя не 

з Хой ні каў і Ель ска. Не вя ліч кія рай цэнт ры не ма юць вя-

ліз ных маг чы мас цяў, але ж і ў іх ёсць прапановы для тых, 

хто жа дае пра ца ваць.

У Хой ніц кім ра ё не на 1 кра са ві ка бы ло 134 ва кан сіі. На ўлі ку 

ва ўпраў лен ні па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 40 бес-

пра цоў ных. На ад на го бес пра цоў на га атрым лі ва ец ца больш за 

тры ва кан сіі. У Ель скім ця пер 185 ва кан сій на 29 бес пра цоў ных. 

Тут на ад на го бес пра цоў на га — шэсць ва кан сій.

Да рэ чы, у Хой ніц кім раёне сё ле та да ве дзе на за дан не па ства-

рэн ні больш чым 80 ра бо чых мес цаў, у Ель скім — 67.

Ры нак пра цы ды на міч ны. Банк ва кан сій пе ры я дыч на аб наў ля-

ец ца. Сі ту а цыю кож на га, хто звяр та ец ца па са дзей ні чан не ў пра-

ца ўлад ка ван ні, раз гля да юць ін ды ві ду аль на. Дзве трэ ці ва кан сій у 

Ель скім ра ё не — ра бо чыя спе цы яль нас ці, на кшталт: валь шчы ка 

ле су, да яр кі і ме ха ні за та ра. Тут пра ца ўлад ка вац ца мож на на пя ці 

пра мыс ло вых прад пры ем ствах (у асноў ным дрэ ва ап ра цоў чых) ці 

ў пяць гас па да рак. У мяс цо вым ляс га се два дзя сят кі ва кан сій і 

за роб кі больш за 1000 руб лёў у ме сяц. Ра бо та пры гэ тым вель мі 

цяж кая.

На хой ніц кія прад пры ем ствы ця пер па тра бу юц ца кі роў цы і 

аў та сле са ры, ве тэ ры нар ныя фель ча ры і ўра чы, элект ра га за звар-

шчы кі і ін шыя спе цы я ліс ты, у тым лі ку юрыс кон суль ты. Акра мя 

та го, ле тась жы ха ры ра ё на ак тыў на вы ка рыс тоў ва лі маг чы масць 

атры маць бяз вы плат ную суб сі дыю на ад крыц цё сва ёй спра вы. 

Так, на рэа лі за цыю ўлас на га біз нес-пла на ў 2018 го дзе ра шы-

лі ся 13 ча ла век. З па чат ку гэ та га го да стар та вым ка пі та лам тут 

ска рыс та лі ся чатыры ча ла ве кі. Пры нам сі, у Ель скім ра ё не па куль 

толь кі адзін ча ла век атры маў та кую суб сі дыю.

Для зруч нас ці гра ма дзян на сай тах рай вы кан ка маў ёсць спа-

сыл ка на агуль на рэс пуб лі кан скі банк ва кан сій, ак ту аль ных у 

кож ным рэ гі ё не. Па сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня за ня тас-

ці на сель ніц тва ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не Го мель ска га абл вы кан ка ма Іга ра МІ ХАЛЬ КО ВА, у 

рэ гі ё не на зі ра ец ца тэн дэн цыя зні жэн ня коль кас ці гра ма дзян, якія 

звяр та юц ца для рэ гіст ра цыі ў якас ці бес пра цоў ных. У той жа час 

па вя ліч ва ец ца коль касць пра па ноў ад най маль ні каў. У сту дзе ні — 

са ка ві ку іх коль касць вы рас ла на 15 % у па раў на нні з ана ла гіч ным 

пе ры я дам мі ну ла га го да.

Ця пер банк ва кан сій у Го мель скай воб лас ці на ліч вае 10 316 ра-

бо чых мес цаў: фак тыч на ча ты ры пра па но вы на ад на го за рэ-

гіст ра ва на га бес пра цоў на га. У най маль ні каў воб лас ці най бо лей 

за па тра ба ва ны ме ды цын скія ра бот ні кі, апе ра та ры ма шын на га 

да ен ня і кі роў цы аў та ма бі ляў.

У лі ку пры яры тэт ных кі рун каў са дзей ні чан ня за ня тас ці на сель-

ніц тва — пе ра на ву чан не і па вы шэн не ква лі фі ка цыі тых, хто ста іць 

на ўлі ку ў ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не. Сё-

ле та на пра фе сій ную пад рых тоў ку, пе ра пад рых тоў ку і па вы шэн не 

ква лі фі ка цыі па за па тра ба ва ных пра фе сі ях пла ну ец ца на кі ра ваць 

ка ля 1,3 ты ся чы бес пра цоў ных гра ма дзян.

Вя лі кая ўва га бу дзе ад да вац ца так са ма раз віц цю са ма за ня-

тас ці жы ха роў рэ гі ё на. Бяз вы плат ныя суб сі дыі на ар га ні за цыю 

ўлас най спра вы сё ле та пла ну ец ца даць 379 бес пра цоў ным. Да-

рэ чы, толь кі ў сту дзе ні — са ка ві ку па воб лас ці та кой маг чы мас цю 

ска рыс та лі ся 123 ча ла ве кі.

У 2019 го дзе на рэа лі за цыю ме ра пры ем стваў Дзяр жаў най 

пра гра мы аб са цы яль най аба ро не і са дзей ні чан ні за ня тас ці на-

сель ніц тва ў Го мель скай воб лас ці пла ну ец ца на кі ра ваць 5,6 міль-

ё на руб лёў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Пас ля «Вя лі кай раз мо вы»Пас ля «Вя лі кай раз мо вы»

ВА КАН СІІ ЁСЦЬ. БЫ ЛО Б ЖА ДАН НЕ ПРА ЦА ВАЦЬ
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ЗАО «СМУ-77» извещает своих акционеров о том, что отдельным акционером 01.04.2019 
подано предложение о продаже принадлежащих им акций Общества, в количестве 169 
(сто шестьдесят девять) штук по цене 18 (восемнадцать) рублей за 1(одну) акцию. 
Тел./факс 017-344-23-21.                           УНП 100064641

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж» вносит изменения в объ-
явление, опубликованное в газете «Звязда» 05.04.2019 № 64, дату проведения внео-
чередного общего собрания акционеров 12 апреля заменить словами «16 апреля». 
                 УНП 400052115 


