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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 і ра бот ні кі сак ра та -
ры я та Па ла ты прад стаў ні коў вы каз ва юць глы бо-
кае спа чу ван не чле ну Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту-
ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы Адзін цо вай 
Свят ла не Ула дзі мі ра ўне ў су вя зі з на пат каў шым 
яе вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

Фі ніш ныя 
вы пра ба ван ні пе рад 
пус кам рэ ак та ра

Па ча лі ся на пер шым энер га бло ку Бе ла рус кай 

атам най элект ра стан цыі вы ва дам рэ ак та ра на 

мі ні маль на кант ра лю е мы ўзро вень ма гут нас ці 

(менш за 1 % ад на мі наль най). Гэ та азна чае, 

што ў ак тыў най зо не рэ ак та ра па ча ла ся кі ру е-

мая ядзер ная рэ ак цыя, якая пад трым лі ва ец ца 

са ма стой на, па ве дам ляе прэс-служ ба дзярж-

кар па ра цыі «Ра са там».

На гэ тай ста дыі вы пра ба ван няў спе цы я ліс ты мо-

гуць бяс печ на пра вес ці шэ раг вы мя рэн няў і пра ве-

рыць фі зіч ныя ха рак та рыс ты кі ак тыў най зо ны рэ ак-

та ра на ад па вед насць па тра ба ван ням пра ек та.

Бу дзе пра ве де на больш за 50 да сле да ван няў, якія 

да зво ляць удак лад ніць атры ма ныя пры раз лі ках ней-

трон на-фі зіч ныя ха рак та рыс ты кі пер шай па ліў най за-

груз кі ядзер на га рэ ак та ра, а так са ма па цвер дзіць 

на дзей насць функ цы я на ван ня аба рон, бла кі ро вак і 

ўсёй сіс тэ мы ядзер на-фі зіч на га кант ро лю і ядзер най 

бяс пе кі рэ ак тар най уста ноў кі.

Вы ні кі вы пра ба ван няў пе рад адуць упаў на ва жа ным 

ор га нам кра і ны для атры ман ня да зво лу на энер ге тыч-

ны пуск энер га бло ка, пас ля ча го пач нец ца па этап ны 

на бор ма гут нас ці.

Іры на СІ ДА РОК.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па вод ле слоў на мес ні ка 

мі ніст ра пра цы і са цы я-

ль най аба ро ны Ва ле рыя

КА ВАЛЬ КО ВА, у Бе ла ру сі 

ство ра ны спры яль ныя ўмо-

вы для ма ця рын ства. Ад на з 

са цы яль ных га ран тый, якая 

пад трым лі вае сям'ю пры з'яў-

лен ні дзя цей — пра гра ма ся-

мей на га ка пі та лу. Пер шая з 

іх рэа лі зоў ва ла ся з 2015 да 

2019 го да. Каб ёй ска рыс-

тац ца, у сям'і па він на бы ло 

на ра дзіц ца трэ цяе ці на ступ-

ныя дзе ці.

— Ана ліз дэ ма гра фіч най 

сі ту а цыі за 2015—2019 га-

ды па ка заў, што ў па раў на н-

ні з па пя рэд няй пя ці год кай

коль касць трэ ціх і на ступ ных 

дзя цей у сем' ях вы рас ла на 

40 %, — ад зна чыў Ва ле рый 

Ка валь коў. — У нас па вя ліч-

ва ец ца і коль касць шмат дзет-

ных сем' яў. Сён ня ў кра і не іх 

больш за 110 ты сяч (па да ных 

пе ра пі су 2009 го да іх бы ло 

62,5 ты ся чы). Та му пра гра ма 

па доў жа на на но вы пя ці га-

до вы тэр мін — да 31 снеж ня 

2024 го да. Акра мя та го, пер-

шая пра гра ма па ка за ла не аб-

ход насць па шы рэн ня кі рун каў 

да тэр мі но ва га вы ка ры стан ня 

ся мей на га ка пі та лу з улі кам 

па трэ баў шмат дзет ных сем'-

яў — на бу даў ніц тва і рэ кан-

струк цыю ці на быц цё жыл ля, 

аду ка цыю ці ме ды цын скія 

па слу гі. Па ста не на 1 каст-

рыч ні ка гэ та га го да, ад кры та 

амаль 90 ты сяч укла даў-дэ-

па зі таў «Ся мей ны ка пі тал». 

Пры гэ тым пры ня та больш за 

22 ты ся чы ра шэн няў аб да-

тэр мі но вым рас па ра джэн ні 

срод ка мі. З іх 90 % — на па-

ляп шэн не жыл лё вых умоў.

На мес нік мі ніст ра пад крэс-

ліў, што ў кра і не рэа лі зу ец ца 

і вя лі кая пра гра ма ся мей ных 

да па мог. Да рэ чы, да па мо га 

на дзі ця да трох га доў сён ня 

вы шэй шая за мі ні маль ную 

за ра бот ную пла ту. На пер шае 

дзі ця яна скла дае 430 руб-

лёў, на дру гое і на ступ ных — 

амаль 490 руб лёў. Знач ны мі 

з'яў ля юц ца і адзі на ра зо выя 

да па мо гі. Для сям'і пры на ра-

джэн ні пер ша га дзі ця ці гэ та 

2 560 руб лёў, дру го га і на-

ступ ных — 3 585 руб лёў. Да-

дат ко выя вы пла ты ў на шай 

кра і не ажыц цяў ля юц ца пры 

на ра джэн ні двай нят і трай нят, 

гэ та два бюд жэ ты пра жы тач-

ных мі ні му маў на кож нае дзі-

ця ці, або па 512 руб лёў.

Сён ня ў Бе ла ру сі да па мо-

га вы плач ва ец ца на 463 ты-

ся чы дзя цей, а гэ та зна чыць, 

што яе атрым лі вае кож нае 

чац вёр тае дзі ця. За мі ну лы 

год у якас ці да па могі бы ло 

вы пла ча на 2,3 міль яр да руб-

лёў, а гэ та 1,7 % ад ВУП.

А вось сем' ям з ніз кім уз-

роў нем да хо даў аказ ва ец ца 

ад рас ная да па мо га. У пер-

шым паў год дзі бя гу ча га го да 

атры маль ні ка мі што ме сяч най 

і ад на ра зо вай да па мог ста лі 

больш за 42 ты ся чы ча ла век, 

якія вы хоў ва юць не паў на лет-

ніх дзя цей. Дзе ці да двух га-

доў атрым лі ва юць бяс плат-

нае хар ча ван не. Та кую пад-

трым ку атры ма лі 12,5 ты ся чы 

дзя цей, пры чым амаль 4 ты-

ся чы атрым лі ва юць яе не за-

леж на ад уз роў ню да хо даў 

сям'і. Кошт хар ча ван ня, якое 

атрым лі вае дзі ця, — 110 руб-

лёў у ме сяц.

Што год шмат дзет ным і ін-

шым ка тэ го ры ям сем' яў да па-

ма га юць з пад рых тоў кай дзе-

так да шко лы. Сё ле та та кую 

да па мо гу атры ма лі больш 

за 100 ты сяч шмат дзет ных 

сем' яў. Ся рэд ні па мер гэ тай 

вы пла ты — 56 руб лёў на кож-

на га школь ні ка.

Тэ ры та ры яль ныя цэнт ры 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня, 

у тым лі ку са цы яль на га аб-

слу гоў ван ня ся мей і дзя цей 

(яны зна хо дзіц ца ў Мін ску і 

Го ме лі) аказ ва юць па слу гі па 

до гля дзе за дзець мі. Па слу-

га мі нянь кі мо гуць ска рыс-

тац ца сем'і, якія вы хоў ва юць 

дзя цей-ін ва лі даў, а так са ма 

двай нят і трай нят. Па слу гі 

нянь кі бяс плат ныя для сям'і 

з трай ня та мі (гэ та да 40 га-

дзін у ты дзень), і двай ня та-

мі (да 20 га дзін у ты дзень), а 

так са ма для ня поў ных сем' яў 

і сем' яў, дзе рас це дзе ця-ін-

 ва лід да чатырох га доў. Гэ тыя 

ж па слу гі па са цы яль на ніз кіх 

та ры фах (60 ка пе ек у га дзі-

ну) пра па ну юц ца сем' ям, дзе 

вы хоў ва ец ца дзі ця-ін ва лід 

ад 4 да 18 га доў.

Ва ле рый Ка валь коў пад-

крэс ліў, што, ня гле дзя чы на 

су свет ны эка на міч ны кры зіс, 

на ша кра і на не ска ра чае ме-

ры па пад трым цы сем' яў, а, 

на ад ва рот, пра цуе над іх па-

шы рэн нем. З 1 ве рас ня бя гу-

ча га го да для шмат дзет ных 

сем' яў па вы ша ны кры тэ рый 

па трэб нас ці пры пры зна чэн-

ні што ме сяч най са цы яль най 

да па мо гі са 100 да 115 % 

бюд жэ ту пра жы тач на га мі-

ні му му і па вя лі ча на пра цяг-

ласць тэр мі ну та кой да па мо гі 

з 6 да 12 ме ся цаў.

— Гэ тая ме ра да зво ліць 

ака заць са цы яль ную пад-

трым ку больш чым шас ці 

ты ся чам шмат дзет ных сем'-

яў, — звяр нуў ува гу на мес нік 

мі ніст ра. — Так са ма ўве дзе-

ны да дат ко выя пен сій ныя га-

ран тыі для шмат дзет ных ма-

ці. Па вя лі ча ны з 9 да 12 га доў 

пе ры яд до гля ду за дзець мі 

да трох га доў, які за ліч ва-

ец ца ў стаж пры на зна чэн ні 

пен сіі. Акра мя та го, жан чы-

нам, якія на ра дзі лі ча ты рох 

і больш дзя цей і вы ха ва лі іх 

да вась мі га до ва га ўзрос ту, 

да ец ца льго та па стра ха вым 

ста жы, які не аб ход ны пры 

на зна чэн ні пен сіі па ўзрос це. 

Для гэ тых жан чын ён скла дае 

дзе сяць га доў. Для ўсіх ас-

 тат ніх — 17,5, і бу дзе што год 

па вя ліч вац ца да 20 га доў.

На мес нік на чаль ні ка га-

лоў на га ўпраў лен ня ар га-

ні за цыі ме ды цын скай да-

па мо гі Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Дзміт рый ЛА ЗАР 

ад зна чыў, што Бе ла русь зай-

мае 25-ю па зі цыю ў све це па 

ўзроў ні кам фор ту для ма ця-

рын ства і ўва хо дзіць у 50 леп-

шых кра ін све ту па вя дзен ні 

ця жар нас ці і ар га ні за цыі ро-

даў ква лі фі ка ва ны мі ме ды ка-

мі. У тым лі ку Бе ла русь на ле-

жыць да 1/5 кра ін све ту, дзе 

100 % ро даў пра хо дзяць пад 

на гля дам ква лі фі ка ва на га 

пер са на лу. На ша кра і на апя-

рэдж вае па гэ тым па каз чы ку 

Аў стрыю, Венг рыю, Гер ма-

нію, Да нію, Нар ве гію, ЗША і 

Фран цыю (ся рэд не су свет ны 

па каз чык скла дае 71 %).

Адзін з асноў ных па каз-

чы каў рэ пра дук тыў на га зда-

роўя жан чын — ма ця рын ская 

смя рот насць — за апош нія 

20 га доў зні зіў ся ў 10 ра зоў. 

Ма ця рын ская смя рот насць 

з аку шэр скіх пры чын у Бе-

ла ру сі ад на з са мых ніз кіх у 

све це. Ле тась быў адзін та кі 

вы па дак, сё ле та іх не бы ло 

ўво гу ле. Па каз чык дзі ця чай 

смя рот нас ці ле тась скла даў 

2,4 на ты ся чу на ро джа ных 

жы вы мі, і тут мы апя рэдж ва-

ем усе кра і ны СНД, а так са ма

Да нію, Літ ву, Поль шчу, Вя лі ка-

бры та нію і ЗША. У рэй тын гу 

кра ін шчас лі ва га дзя цін ства 

Бе ла русь зай мае 35-е мес ца 

ся род 175 кра ін.

Дзміт рый Ла зар па ве да-

міў, што пры ма юц ца да лей-

шыя ме ры па ўма ца ван ні 

сіс тэ мы ахо вы ма ця рын ства 

і дзя цін ства. У пры ват нас ці, 

з 1 сту дзе ня 2021 го да вы-

зна ча на маг чы масць ад ной 

бяс плат най спро бы ЭКА пры 

на яў нас ці ме ды цын скіх па ка-

зан няў. Муж і жон ка па він ны 

быць гра ма дзя на мі Бе ла ру сі, 

уз рост жон кі не па ві нен быць 

боль шы за 40 га доў. Та кая 

маг чы масць да ец ца толь кі ў 

дзяр жаў ных ме ду ста но вах — 

РНПЦ «Ма ці і дзі ця», Га рад-

скім клі ніч ным ра дзіль ным 

до ме № 2 г. Мін ска і Го мель-

 скім аб лас ным ме ды ка-

ды яг нас тыч ным цэнт ры з кан-

суль та цы яй «Шлюб і сям'я». 

У бу ду чым го дзе пла ну ец-

ца ажыц ця віць дзве ты ся чы 

спроб.

Гэ тыя ме ры му сяць спры-

яць вы ха ду з дэ ма гра фіч най 

ямы, у якой ака за ла ся Бе ла-

русь. Па вод ле слоў стар шы-

ні праў лен ня гра мад скай 

даб ра чын най ар га ні за цыі 

«Цэнтр пад трым кі сям'і і

ма ця рын ства «Ма ту ля» 

Ве ра ні кі СЯР ДЗЮК, ка лі ва ўсе

па пя рэд нія га ды ў Бе ла ру сі 

на ра джа ла ся ад 100 ты сяч 

дзя цей, ле тась іх упер шы ню 

бы ло менш — 87 602 дзі ця ці.

Але на КРА ВЕЦ.

НА 25-М МЕС ЦЫ Ў СВЕ ЦЕ 
ПА КАМ ФОРТ НЫМ МА ЦЯ РЫН СТВЕ

Су пра цоў ні кі ор га наў унут ра ных 

спраў і ва ен на слу жа чыя ўнут ра-

ных вой скаў не сы дуць з ву ліц і ў 

вы пад ку не аб ход нас ці бу дуць пры-

мя няць спец срод кі і ба я вую зброю, 

за явіў пер шы на мес нік мі ніст ра 

ўнут ра ных спраў — на чаль нік кры-

мі наль най мі лі цыі Ге надзь Ка за ке-

віч. Яго ві дэа зва рот раз ме шча ны ў 

Telegram-ка на ле афі цый на га прад-

стаў ні ка МУС Воль гі Ча ма да на вай, 

па ве дам ляе Бел ТА.

«МУС за бяс печ вае гра мад скі па ра-

дак і гра мад скую бяс пе ку ў кра і не. Мы 

ад зна ча ем па сту по вае зга сан не пра-

тэст на га ру ху як па тэ ры то ры ях, так і 

па ма са вас ці. Ад нак пра тэс ты, якія змяс-

ці лі ся пе ра важ на ў Мінск, ста лі ар га ні-

за ва ны мі і вель мі ра ды каль ны мі. Свед-

чан не та му — ак цыі ў ста лі цы ў мі ну лую 

ня дзе лю. Яшчэ ўдзень і ўве ча ры гэ та 

бы лі ка мя ні, бу тэль кі, на жы і за точ кі, а 

ўжо да но чы — ба ры ка ды і пад па ле ныя 

па крыш кі. Ні чо га агуль на га з гра ма дзян-

скім пра тэс там гэ та не мае. Мы су тык-

ну лі ся не прос та з агрэ сі яй, а з гру па мі 

ба е ві коў, ра ды ка лаў, анар хіс таў, фут-

боль ных фа на таў, спро ба мі паў та рыць

па дзеі па чат ку жніў ня», — ад зна чыў 

Ге надзь Ка за ке віч.

Пер шы на мес нік мі ніст ра пад крэс-

ліў, што Бе ла русь спра бу юць увес ці ў 

ха ос 1990-х, пры му сіць прай сці сум ны 

шлях рэс пуб лік, якія пе ра жы лі «ка ля-

ро выя рэ ва лю цыі». «Ад імя МУС за яў-

ляю: мы не сы дзем з ву ліц і за бяс пе чым 

па ра дак у кра і не. Су пра цоў ні кі ор га наў 

унут ра ных спраў і ва ен на слу жа чыя ўнут-

ра ных вой скаў у вы пад ку не аб ход нас ці 

бу дуць пры мя няць спец срод кі і ба я вую 

зброю», — да даў Ге надзь Ка за ке віч.

Да слоў на

«Пра ва ахоў ні кі не сы дуць з ву ліц 
і ў вы пад ку не аб ход нас ці бу дуць пры мя няць ба я вую зброю»

На двор'е

ХА ЛОД НЫ ПЕ РА ЛОМ 
З СЯ РЭ ДЗІ НЫ 

КАСТ РЫЧ НІ КА
У вы хад ныя маг чы мы 
пер шы мок ры снег

Эх, якія цу доў ныя паў та ра ме ся ца во се ні мы 

ўжо пра жы лі! На двор'е ў гэ тыя дні — прос та 

вы дат нае, амаль увесь час тэм пе ра ту ра бы ла на 

2—6 гра ду саў вы шэй шай за клі ма тыч ную нор-

му. Так бу дзе да чац вяр га, а да лей ула ду ў свае 

ру кі возь ме дру гая па ло ва се зо ну, так зва ная 

«па ну рая во сень». А па куль да ся рэ дзі ны тыд ня 

бу дзем ра да вац ца паўд нё ва м у цяп лу, па ве дам-

ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя Мінп ры ро ды.

У се ра ду мы апы нём ся ва ўла дзе ат мас фер ных 

фран тоў ад цык ло на над Поль шчай. Ча ка ец ца, што 

бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мі. На боль шай част цы 

тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. 

Ве цер ча ка ец ца за ход ні, паўд нё ва-за ход ні па ры віс ты, 

уна чы ў за ход ніх ра ё нах мес ца мі моц ны па ры віс ты.

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе 7—13 цяп ла, 

удзень — ад плюс 10 гра ду саў да 17 гра ду саў вы шэй за 

нуль, па паў днё вым ус хо дзе кра і ны — да 19 цяп ла.

Пер шыя кроп лі дрэн на га на двор'я мы «зло вім» 

ужо ў чац вер, ка лі пач не мя няц ца на кі ра ва насць па-

вет ра ных па то каў. У дзён ныя га дзі ны паў днё вы ве-

цер бу дзе пе ра хо дзіць на паў ноч на-за ход ні і ста не 

па сту паць ха лод ная ня ўстой лі вая па вет ра ная ма са. 

Вось та ды і пач нец ца па ха ла дан не. Уна чы пе ра важ-

на па паў ноч най па ло ве, удзень мес ца мі па кра і не 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. У нач ныя і ра-

ніш нія га дзі ны — сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе 3—10 цяп ла, удзень — ад плюс 8 да 

плюс 15 гра ду саў, у паўд нё ва-ўсход ніх ра ё нах — да 

17 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты-

каў, у пят ні цу ха лад на ва тае па вет ра рас паў сю дзіц ца 

на ўсю Бе ла русь. Уна чы бу дзе 2—8 цяп ла, па паў-

днё вым ус хо дзе — да плюс 10 гра ду саў. Удзень ча-

 ка ец ца ад 4 да 11 гра ду саў вы шэй за нуль, па поўд-

ні — на па ру гра ду саў цяп лей. Ад чу ван не хо ла ду 

ўзмоц ніць па ры віс ты паў ноч на-за ход ні ве цер. Сі ноп-

ты кі праг на зу юць на вы хад ныя ха лод нае на двор'е, 

Уна чы бу дзе ад ну ля да плюс 2 гра ду саў, пры пра яс-

нен нях — да мі нус 2. Удзень ча ка ец ца 4—10 цяп ла. 

Мес ца мі на поў на чы кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 

апад кі. Гэ та бу дзе дождж, але ў не ка то рых ра ё нах не 

вы клю ча ны пер шы ў гэ тым се зо не мок ры снег. Усё 

мя ня ец ца. Хут ка, ад нак...

Сяр гей КУР КАЧ.

Ге надзь КА ЗА КЕ ВІЧ: 
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