
Ор дэн Ма ці 
сё ле та атры ма ла 
621 бе ла рус ка

Гэ тая вы со кая дзяр жаў-

ная ўзна га ро да пра ду гле-

джа на для ма ці, якія вы ха-

ва лі пя цё ра і больш дзя цей. 

«У на шай кра і не ўжо ўзна га-

ро джа ны больш за 9,5 ты ся-

чы ма ці, з іх 621 жан чы на — 

у 2018 го дзе, — па ве да міў 

жур на ліс там на мес нік мі-

ніст ра пра цы і са цы яль-

най аба ро ны Ва ле рый 

КАВАЛЬ КОЎ. — Та кім чы-

нам, пра ца ма ця рын ства вы-

со ка ацэнь ва ец ца на дзяр-

жаў ным уз роў ні».

Да ор дэ на пра ду гле джа на 

гра шо вая вы пла та ў па ме ры 

пя ці бюд жэ таў пра жыт ко ва-

га мі ні му му (з 1 жніў ня да 

31 каст рыч ні ка 2018 го да 

1 БПМ — гэ та 213,67 руб ля).

У Бе ла ру сі бу дзе 
ство ра на ба за да ных 
шмат дзет ных сем' яў

Як за явіў Ва ле рый Ка-

валь коў, Рэс пуб лі кан ская 

між ве да мас ная ба за да ных 

шмат дзет ных сем' яў бу дзе 

ство ра на да 2020 го да. За-

раз распра цоўваецца пра ек т 

ука за аб яе фар мі ра ван ні. 

Гэ ты рэ сурс да зво ліць вы-

яў ляць шмат дзет ныя сем'і і 

ма ні то рыць, на коль кі поў на 

ім аказ ва ец ца дзяр жаў ная 

пад трым ка.

«Да лё ка не заў сё ды гра-

ма дзя не кра і ны ве да юць аб 

тых са цы яль ных га ран ты-

ях, якія да юц ца ў Бе ла ру сі 

шмат дзет ным сем' ям, — 

ад зна чыў на мес нік мі ніст ра 

пра цы і са цы яль най аба ро-

ны. — Ця пер улік шмат дзет-

ных сем' яў вя дзец ца на рэ гі-

я наль ным уз роў ні — на ба зе 

тэ ры та ры яль ных цэнт раў 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва, у якія па сту-

пае ін фар ма цыя з уста ноў 

аду ка цыі, ахо вы зда роўя, 

сіс тэ мы МУС. Бан кі да ных 

роз ных ка тэ го рый сем' яў з 

дзець мі, якія ма юць па трэ бу 

ў са цы яль най пад трым цы і 

да па мо зе, уклю ча юць ін-

фар ма цыю, што да ты чыц ца 

ўмоў пра жы ван ня, за ня тас ці 

баць коў, фак та раў са цы яль-

най не ўлад ка ва нас ці. Да рэ-

чы, на ўлі ку ў ТЦСАН на 1 лі-

пе ня 2018 го да зна хо дзі ла ся 

звыш 100 ты сяч шмат дзет-

ных сем' яў, 29 ты сяч сем' яў, 

якія вы хоў ва юць дзя цей-ін-

ва лі даў, і амаль шэсць ты-

сяч ня поў ных сем'яў.

Са мая 
за па тра ба ва ная — 
па слу га нянь кі

Тэ ры та ры яль ныя цэнт ры 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва ар га ні зу юць ра-

бо ту з сем' я мі, якія вы хоў ва-

юць дзя цей у за леж нас ці ад 

іх па трэб: аказ ва юць кан суль-

та цыі, са цы яль на-псі ха ла гіч-

ныя і па срэд ніц кія па слу гі, па-

слу гі па га дзін на га до гля ду за 

дзець мі, ча со ва га пры тул ку, 

са цы яль на га па тра на ту. Пры 

гэ тым най больш за па тра ба-

ва най Ва ле рый Ка валь коў 

на зваў па слу гу нянь кі. Яна 

пра да стаў ля ец ца сем' ям, якія 

вы хоў ва юць два іх і больш 

дзя цей, што на ра дзі лі ся ад-

на ча со ва (двой ні, трой ні) ва 

ўзрос це да трох га доў, дзя цей-

ін ва лі даў ва ўзрос це да 18 га-

доў. Толь кі за пер шае паў год-

дзе 2018 го да па слу га мі ня ні 

ска рыс та лі ся амаль 2 ты ся чы 

сем' яў, у тым лі ку больш за 

1,7 ты ся чы сем' яў, якія вы-

хоў ва юць двой ню, 46 сем' яў 

з трой няй і 200 сем'яў, якія вы-

хоў ва юць дзя цей-ін ва лі даў.

З гэ та га го да прэ тэн да-

ваць на па слу гу нянь кі так-

са ма мо гуць сем'і, у якіх 

абод ва баць кі аль бо адзін з 

іх у ня поў най сям'і з'яў ля юц-

ца ін ва лі да мі І або ІІ гру пы. 

А сем' ям, якія вы хоў ва юць 

дзя цей з ін ва лід нас цю, на ба-

зе да моў-ін тэр на таў для дзя-

цей-ін ва лі даў аказ ва ец ца па-

слу га са цы яль най пе рад ыш-

кі. Яна дае маг чы масць для 

баць коў та кіх дзя цей кры ху 

ад па чыць ад аба вяз каў па 

до гля дзе, ад на віць сі лы, вы-

ра шыць ся мей на-бы та выя і 

ін шыя пы тан ні. Пры чым на 

пе ры яд ака зан ня па слу гі за 

сям' ёй за хоў ва ец ца пра ва 

на ўсе са цы яль ныя вы пла ты 

(пен сія, да па мо гі).

Свят ла на БУСЬ КО.
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Усіх нас ці ка віць ад но пы тан не: ці 

зні зяц ца та ры фы на элект ра энер-

гію для на сель ніц тва пас ля ўво ду 

Бе лА ЭС? Па куль што дак лад на-

га ад ка зу Мі нэ нер га не дае, але ў 

той жа час яно вы сту пае за ка рэк-

ці роў ку са мой схе мы спа жы ван ня 

элект ра энер гіі на сель ніц твам.

І раз мо вы ў ку лу а рах мі ніс тэр ства 

свед чаць пра тое, што хут ка ўста лю-

ец ца адзі ная ца на на элект рыч насць, 

а ды фе рэн цы я цыі та ры фаў не бу дзе. 

Ужо на ват вя до ма, ка лі гэ та ад бу дзец-

ца. «З улі кам та го, што на сель ніц тва 

на блі зі ла ся ўшчыль ную да па крыц ця 

вы дат каў, якія ня се энер га сіс тэ ма па 

вы твор час ці элект ра энер гіі, раз гля-

да ец ца пы тан не ад сы хо ду ад ды фе-

рэн цы я цыі та ры фаў у за леж нас ці ад 

аб' ёмаў спа жы ван ня па ўсіх хат ніх гас-

па дар ках, па чы на ю чы з 2019 го да», — 

за яві ла пад час энер ге тыч на га фо ру му 

на мес нік мі ніст ра энер ге ты кі кра і ны 

Воль га ПРУД НІ КА ВА.

Гэ та асноў ны фак тар. Але ёсць і ін-

шыя. На прык лад, больш за 80 % хат ніх 

гас па да рак уклад ва юц ца ў ды фе рэн цы-

ра ва ны та рыф, суб сі да ва ны дзяр жа вай. 

Акра мя гэ та га, у на шай кра і не пры ня ты 

да дат ко вы план дзе ян няў, які да ты чыц-

ца па ве лі чэн ня элект ра спа жы ван ня ў 

рэ аль ным сек та ры. Так, увод двух энер-

га бло каў Бе лА ЭС знач на па вя лі чыць 

ма гут насць ай чын най энер га сіс тэ мы.

У ТЭ МУ
На га да ем, што ця пер па суб-

сі да ва ных дзяр жа вай рас цэн ках 

мож на браць толь кі 150 кВт, ка лі 

ёсць га за вая плі та, або 250 кВт, 

ка лі яна элект рыч ная. Ка лі лі міт 

бу дзе пе ра вы ша ны, прый дзец ца 

пла ціць на 16—28 % больш.

Ка лі іні цы я ты ва Мі нэ нер га рэа лі-

зу ец ца, то сі ту а цыя зме ніц ца — ца-

на ста не адзі най. «Га вор ка не ідзе аб 

па вы шэн ні нар ма ты ву спа жы ван ня 

ў 150 кі ла ват-га дзін элект ра энер-

гіі. Мы вы сту па ем за тое, каб зняць 

яго на огул, а не па вы сіць да 200 або 

300 кВт, ні я кіх гра ніч ных ліч баў не па-

він на быць», — рас тлу ма чы ла на мес-

нік мі ніст ра.

Яшчэ ад ным но ва ўвя дзен нем ста-

не дыс тан цый нае зняц це па ка зан няў 

з ква тэр ных элект ра лі чыль ні каў, якія 

ма юць на мер уста лёў ваць спа чат ку ў 

но ва бу доў лях. Пер шыя па доб ныя пра-

ек ты ўжо за пу шча ны.

Па доб ная ра бо та пра во дзіц ца і 

ў га лі не га за і цеп ла за бес пя чэн ня. 

«Спа дзя ю ся, што праз пэў ны пе ры яд 

ча су кож ная сям'я бу дзе мець лі чыль-

нік цеп ла вой энер гіі і рэ гу ля ваць маг-

чы масць вы ка ры стан ня энер га рэ сур-

саў для ўлас ных па трэб», — ска за ла 

Воль га Пруд ні ка ва.

Сяр гей КУР КАЧ.

Мер ка ван неМер ка ван не

Нар ма тыў на элект рыч насць хут ка ад ме няць?

Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат МА МА — ПЕР ШАЕ СЛО ВА...
Пра ца, якая вы со ка ацэнь ва ец ца на дзяр жаў ным уз роў ні

Дзень ма ці — свя та між на род нае, але ад зна ча ец ца 

яно ў роз ных кра і нах не ў адзін і той жа дзень. У Бе-

ла ру сі яно адзначаецца 14 кастрычніка і мае ка ра ні ў 

рэ лі гій ным свя це — Па кро ве Пра свя той Ба га ро дзі цы, 

і ў гэ ты дзень ва ўсіх пра ва слаў ных цэрк вах пра хо-

дзяць свя точ ныя на ба жэн ствы. А ўсе тыя, у ка го ёсць 

ма ма, він шу юць яе — тэ ле фа на ван нем, паш тоў кай, 

ін шы мі па да рун ка мі, як кож ны сам вы ра шыць. І, на-

пэў на, асаб лі ва шмат він ша ван няў атрым лі ва юць 

у гэ ты дзень шмат дзет ныя ма ці...

Да рэ чы, сло ва, якое па зна чае ма му, прак тыч на ва ўсіх 
мо вах скла да ец ца з двух ад ноль ка вых скла доў. Бе ла рус-
кія і рус кія дзе ці ка жуць «ма ма», ма лень кія фран цу зы — 
«ма ман», ня мец кія хлоп цы — «ма ма», анг лій скія — «мэм-
ма», кі тай скія — «ма ма», ка рэй скія — «ама на». На ву коў цы 
лі чаць, што гэ та звя за на з маў лен чым апа ра там не маў ля ці. 
Ён устро е ны та кім чы нам, што дзі ця ці ляг чэй за ўсё вы ма-
віць ад кры ты га лос ны гук «а» і губ ныя зыч ныя «м», «б», 
«п», якія ёсць ва ўсіх мо вах. А яшчэ дзі цён ку скла да на 
ад ра зу паў та рыць пас ля доў насць роз ных скла доў, та му 
спа чат ку вы маў ля ец ца «ма-ма», «па-па», «ба-ба»...

Ігар Кру той 
зро біць шоу 

для ІІ Еў ра пей скіх гуль няў
Цы ры мо ні я мі ад крыц ця і за крыц ця Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да зой мец ца твор чая гру па 

пад кі раў ніц твам вя до ма га кам па зі та ра 

і прад зю са ра, на род на га ар тыс та Ра сіі 

Іга ра Кру то га. Акра мя та го, над ві до вішч най 

за баўляль на-му зыч най пра гра май пра цу юць 

ад ра зу два рэ жы сё ры: Аляк сандр Ва ві лаў 

ад Бе ла ру сі і Аляк сей Се ча наў ад Ра сіі.

«На ша за да ча — па ка заць све ту Бе ла русь ва ўсёй яе 

пры га жос ці. Мы рас ка жам ці ка вую гіс то рыю, у якой ад-

люст ру ем са ма быт ную куль ту ру і тра ды цыі бе ла рус ка га 

на ро да», — рас ка заў Ігар Кру той на прэс-кан фе рэн цыі 

ў Мін ску.

На ра хун ку кам па ніі «Арт Сі ці 5», якую ўзна чаль вае 

Кру той, ужо ёць шэ раг па спя хо ва рэа лі за ва ных на 

між на род ным уз роў ні куль тур на-ма са вых ме ра пры-

ем стваў, у тым лі ку цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця 

7-х зі мо вых Азі яц кіх гуль няў (Аста на, 2011 год), шоу 

для 27-й Су свет най лет няй Уні вер сі я ды (Ка зань, 2013), 

16-ы чэм пі я нат FІNA па вод ных ві дах спор ту (Ка зань, 

2015), па пу ляр ныя му зыч ныя кон кур сы «Но вая хва ля» 

і «Дзі ця чая Но вая хва ля» (Со чы), тэ ле пра ект «Пес ня 

го да», соль ныя кан цэр ты вя ду чых ар тыс таў ра сій скай 

эст ра ды.

Да Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да яшчэ за ста ец ца 

да стат ко ва ча су, каб цал кам ад каз на і грун тоў на пад рых-

та ваць цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця. На ця пе раш нім 

эта пе, рас ка за лі ўдзель ні кі твор чай ка ман ды, рас пра цоў-

ва ец ца лі та ра тур ны сцэ на рый, пас ля ўзгад нен ня і, пры 

не аб ход нас ці, ка рэк ці роў кі яко га пач нец ца ўжо дэ та лё вая 

«рас кад роў ка» двух га дзін на га шоу. Та му ні я кіх пад ра-

бяз нас цяў ар га ні за та ры па куль не рас кры ва юць, хоць 

і абя ца юць мност ва пры ем ных сюр пры заў для пуб лі кі, 

а так са ма пла ну юць за пра сіць ме ды я пер со ну су свет най 

ве лі чы ні.

Шоу бу дзе цал кам жы вой па дзе яй, пад крэс ліў мі ністр 

куль ту ры Юрый Бон дар, і прой дзе на са мым вы со кім уз-

роў ні, «каб кож ны гля дач сы шоў са ста ды ё на або ад тэ-

ле эк ра на за да во ле ны».

На га да ем, ІІ Еў ра пей скія гуль ні, якія ад бу дуц ца ў Мін-

ску з 21 да 30 чэр ве ня 2019 го да, збя руць са ма ме ней 

18 ты сяч афі цый ных удзель ні каў, у тым лі ку больш як 

4 ты ся чы спарт сме наў, якія вы сту пяць у 15 ві дах спор ту. 

Транс ля ваць па дзеі між на род на га спар тыў на га фо ру му 

пла ну ец ца ў 160 кра інах све ту.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Чулі?!Чулі?!

СА ЎРА САЎ 
У ПА КЕ ЦЕ

Жы ва піс ныя кар ці ны вя до мых мас та коў вы яві лі 

го мель скія мыт ні кі пад час пра вя дзен ня агля ду 

цяг ні ка «Кі еў — Санкт-Пе цяр бург». Па лот ны 

ў па пя ро вай і по лі эты ле на вай упа коў цы 

зна хо дзі лі ся за ха ла дзіль ні кам у служ бо вым ку пэ 

пра вад ні коў.

Як па ве да мі лі ў Го мель скай мыт ні, па вод ле за клю чэн ня 

экс пер та вы свет лі лі, што па на рам ны пей заж з ві дам на 

бе раг ра кі ства рыў вы дат ны рус кі пей за жыст XІX ста год-

дзя Аляк сей Са ўра саў. 

Рын ка вы кошт кар ці ны — ка ля 40 ты сяч до ла раў. Аў тар 

дру гой кар ці ны, на пі са най у 1924 го дзе, — рус кі мас так 

Вік тар За ру бін. 

Абод ва тво ры мас тац тва ад но сяц ца да ка тэ го рыі куль-

тур ных каш тоў нас цяў. Па гэ тым фак це Го мель скай мыт-

няй пра во дзіц ца пра вер ка.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЮРЫ ДЫЧ НЫ 
ПА ДА РУ НАК

для шмат дзет ных ма ці пад рых та ва лі Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі Бе ла ру сі і Бе ла рус кая на та ры яль ная па-

ла та. 11 каст рыч ні ка жан чы ны змо гуць атры маць 

бяс плат ную юры дыч ную кан суль та цыю ў Мі нюс це, 

а 12 каст рыч ні ка — ва ўсіх на та ры яль ных кан то рах 

і бю ро кра і ны.

З на го ды Дня ма ці, які ад зна ча юць у Бе ла ру сі 14 каст-

рыч ні ка, 11 каст рыч ні ка з 11 да 13 га дзін на ву лі цы Ка-

лек тар най, 10, на трэ цім па вер се ў за ле па ся джэн няў 

(ка бі нет 321) Мі нюс та шмат дзет ных ма туль і іх прад стаў-

ні коў ча ка юць юрыс ты, ад ва ка ты і на та ры у сы.

А 12 каст рыч ні ка ўсіх мам Бе ла ру сі, якія вы хоў ва юць 

трох і больш не паў на лет ніх дзе так, на пра ця гу дня ча ка-

юць на та ры у сы па ўсёй кра і не. У гэ тыя дні ма ці змо гуць 

атры маць ад ка зы на роз ныя пы тан ні, якія да ты чац ца 

пры му со ва га вы ка нан ня су до вых па ста ноў, спаг нан ня 

алі мен таў, дзей нас ці на та ры у саў і су пра цоў ні каў за гсаў, 

а так сама вы свет ліць ін шыя пра ва выя мо ман ты. Поў ны 

спіс на та ры яль ных кан тор і бю ро і час іх пра цы мож на 

ўдак лад ніць на сай це Бе ла рус кай на та ры яль най па ла ты 

belnotary.by ў раз дзе ле «Знай сці на та ры у са».

Іры на СІ ДА РОК.

Ся мей нае пра ва

Выяўленая карціна Вік тара За ру біна.


