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Кі тай аб ва ліў аме ры кан скія бір жы
Аме ры кан скія фон да выя ін дэк сы аб ва лі лі ся на фо не ўзмац-

нен ня су праць ста ян ня ЗША і Кі тая ў ме жах ганд лё вай вай ны, 

свед чаць да ныя бір жаў. Рэз кі спад ад быў ся пас ля та го, як Пе-

кін аб вяс ціў аб увя дзен ні з 1 чэр ве ня ў ад каз уваз ных пош лін у 

да чы нен ні да больш чым пя ці ты сяч та ва раў, якія па сту па юць з 

ЗША. Так, ін дэкс Dоw Jоnеs на Нью-Ёрк скай фон да вай бір жы 

ўпаў на 695,21 пунк та (2,68 пра цэн та) і склаў 25247,16 пунк та. 

Ін дэкс S & Р, які ўклю чае 500 най буй ней шых аме ры кан скіх кам-

па ній, стра ціў 79,87 пунк та (2,77 пра цэн та) і апы нуў ся на ад зна-

цы 2801,53 пунк та. Ін дэкс элект рон най бір жы NАSDАQ упаў на 

247,36 пунк та (3,12 пра цэн та), апус ціў шы ся да 7669,58 пунк та. Як 

ад зна чае Thе Wаll Strееt Jоurnаl, на фо не су пя рэч нас цяў ЗША і 

Кі тая рэз ка вы рас (на 28 пра цэн таў) ін дэкс ва ла ціль нас ці VІХ, які 

так са ма на зы ва юць «ін дэк сам стра ху». Ён па вя ліч ва ец ца, ка лі 

на бір жах на зі ра ец ца па дзен не, і яго най буй ней шы з каст рыч ні ка 

рост з'яў ля ец ца не га тыў ным зна кам для ін вес та раў. Больш за ўсё 

ад ганд лё вых вой наў на гэ ты мо мант па ку ту юць тэх на ла гіч ныя 

кам па ніі. Знач ныя стра ты ня суць і аў та вы твор цы. На прык лад, 

ак цыі Tеslа ўпа лі за дзень на 5,22 пра цэн та.

Са удаў ская Ара вія за яві ла аб ды вер сіі 
на сва іх наф та вых тан ке рах

У тэ ры та ры яль ных во дах Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў (ААЭ) 

па блі зу пор та Фу джэй ра бы лі ата ка ва ныя ча ты ры за меж ныя суд-

ны. Гэ тую ін фар ма цыю па цвер-

дзі лі ў МЗС ААЭ. Араб скі тэ ле-

ка нал «Аль-Ара бія» па ве да міў, 

што ка раб лі па цяр пе лі «з-за ўза-

е ма дзе ян ня з не вя до мым прад-

ме там». Ні па цяр пе лых, ні ўцеч кі 

не бяс печ ных вад ка сцяў у вы ні ку 

ін цы дэн ту не ад бы ло ся. Тым не 

менш тое, што ад бы ло ся, атры ма ла шы ро кі між на род ны рэ за-

нанс. Мі ністр энер ге ты кі, пра мыс ло вас ці і мі не раль ных рэ сур саў 

Са удаў скай Ара віі Ха лед аль-Фа лех за явіў, што два з ча ты рох 

па цяр пе лых суд наў — наф та выя тан ке ры ка ра леў ства, і яны «ста-

лі мэ тай са ба та жу». «Ад но з двух суд наў ру ха ла ся для па груз кі 

на яго наф ты ў пор це Рас-Тан ну ра, ад куль па він на бы ло быць 

на кі ра ва на ў Злу ча ныя Шта ты клі ен там Sаudі Аrаmсо», — удак-

лад ніў ён, да даў шы, што кан струк цыі абод вух суд наў на не се ны 

іс тот ны ўрон. Паз ней ста ла вя до ма, што ін шыя два па цяр пе лыя 

суд ны на ле жаць са мім ААЭ і Нар ве гіі. 

Ад крыў ся 72-і Кан скі кі на фес ты валь
У кон курс най пра гра ме сё-

лет ня га Кан ска га кі на фес ты ва-

лю бу дуць прад стаў ле ны ад ра зу 

ча ты ры філь мы, зня тыя рэ жы сё-

ра мі-жан чы на мі. Пры гэ тым ад-

зна ча ец ца, што за ўсю гіс то рыю 

кі на фо ру му толь кі ад ной кі не ма-

та гра фіст цы — Джэйн Кэм пі ён — уда ло ся атры маць га лоў ны прыз 

«За ла тую паль ма вую га лін ку». Стар шы ня жу ры 72-га Кан ска га 

кі на фес ты ва лю — мек сі кан скі рэ жы сёр Але ханд ра Ган са лес Інь-

я ры ту. Жу ры пра гра мы «Асаб лі вы по гляд» уз на чаль вае лі ван ская 

акт ры са і рэ жы сёр На дзін Ла ба кі. Кі на фес ты валь ад крые фільм 

«Мёрт выя не па мі ра юць» Джы ма Джар му ша. У кон курс ную пра-

гра му так са ма ўвай шоў фільм Квен ці на Та ран ці на «Ад ной чы ў Га-

лі ву дзе» з Ле а нар да Дзі Кап рыа, Брэ дам Пі там і Мар го Ро бі. Адзін 

з кан ды да таў на «За ла тую паль ма вую га лін ку» — фільм іс пан ска-

га рэ жы сё ра Пед ра Аль ма до ва ра «Боль і сла ва», які рас каз вае 

пра кі не ма та гра фіс таў, што ста рэ юць. У га лоў ных ро лях — Ан то ніа 

Бан дэ рас і Пе не ло па Крус. Су свет на вя до ма му фран цуз ска му 

ак цё ру Але ну Дэ ло ну ў Ка нах бу дзе ўру ча на га на ро вая «За ла тая 

паль ма вая га лін ка» за яго вы дат ную кар' е ру ў кі не ма то гра фе. 72-і 

Кан скі кі на фес ты валь прой дзе да 25 мая.
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• Мі ністр за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір 

Ма кей упэў не ны ў пад пі-

сан ні ві за ва га па гад нен ня 

Бе ла ру сі з ЕС да па да ра-

жэн ня шэн ген скіх віз.

• Но вая апе ра цый ная ў 

Го мель скай аб лбаль ні цы 

да зво ліць удвая па вя лі-

чыць коль касць апе ра-

цый на па зва ноч ні ку.

• Шы ро кая гра шо вая 

ма са ў Бе ла ру сі за кра са вік 

змен шы ла ся на 3,2 %.

• Бе ла русь вя дзе пе-

ра га во ры аб ар га ні за цыі 

пра мых авія рэй саў з Мін-

ска ў Аме ры ку і Ін дыю.

• У Бе ла ру сі ство ра ны 

экс перт ны са вет па пы тан-

нях цэн і та ры фаў.

КОРАТКА
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Ва да па чы нае 
смя рот ны ад лік
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Ге надзь БАЛ БА ТОЎ СКІ, 

ды рэк тар 

Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па азда раў лен ні 

і са на тор на-ку рорт ным 

ля чэн ні на сель ніц тва:

«Мы пла ну ем, што з улі кам 
срод каў з роз ных кры ніц, 
а так са ма за роб ле ных 
на рэс пуб лі кан скім 
су бот ні ку, ка ля Br12 млн 
бу дзе вы дат ка ва на 
на пад рых тоў ку ба зы 
ста цы я нар ных ла ге раў. 
Іх у гэ тым се зо не бу дзе 
пра ца ваць больш за 140. 
Нам уда ло ся спы ніць 
тэн дэн цыю ма са ва га 
за крыц ця ста цы я нар ных 
ла ге раў. Шы ро ка 
ўжы ва ец ца во пыт 
вы ка ры стан ня за кры тых 
ма ла кам плект ных школ 
у эка ла гіч на чыс тых 
рэ гі ё нах, дзе ёсць уся 
інф ра струк ту ра. 
Рэс пуб лі кан ска му цэнт ру 
на пра вя дзен не дзі ця чай 
лет няй азда раў лен чай 
кам па ніі вы дзе ле на больш 
за Br47 млн, з якіх 
Br1,3 млн — на на быц цё 
пу цё вак для льгот ных 
ка тэ го рый дзя цей, 
якія пра жы ва юць на 
за бру джа ных тэ ры то ры ях, 
больш за Br500 ты сяч — 
на пад рых тоў ку».

ЦЫТАТА ДНЯ

Сё лет няя вяс на ўжо па спе ла ад зна чыц ца 

ма гут ным лет нім акор дам, ка лі тэм пе ра ту-

ра па вет ра не каль кі дзён ся га ла за плюс 

25 гра ду саў. Па цяп лен не на сту пі ла рэз ка, і 

не ка то рыя ад па чы валь ні кі ўжо на кі ра ва лі-

ся та ды да ва да ёмаў. Але па коль кі спя ко та 

грым ну ла рап тоў на, то ва да нар маль на за 

та кі ка рот кі час пра грэц ца не здо ле ла. І як 

вы нік, пад час ку пан ня ўжо та ну лі лю дзі.

— Усе ах вя ры зна хо дзі лі ся ў не цвя ро зым ста-

не, — ка жа вя ду чы спе цы я ліст рэс пуб лі кан-

ска га са ве та Та ва рыст ва ра та ван ня на во дах 

Алег БА РАЗ НА. — На прык лад, 20 кра са ві ка 

ў тэх ніч ным ва да ёме ў Ка ло дзі шчах, што пад 

Мінск ам, пад час ку пан ня па та нуў 47-га до вы 

муж чы на. Дзве ін шыя тра ге дыі ра зы гры ва лі ся 

па па доб ным сцэ на рыі.

Смя рот ны «гра дус»
Для та го каб ча ла век мог 

зна хо дзіц ца ў ва дзе без ры зы-

кі атры маць пе ра аха ла джэн не, 

яна па він на пра грэц ца мі ні мум 

да 18 гра ду саў. Ды і тэм пе ра-

ту ра па вет ра му сіць быць не 

ні жэй за 22—23 цяп ла. Ка лі ж 

раз беж ка па між гэ ты мі дву ма 

па каз чы ка мі іс тот ная, то та-

кі кант раст мо жа пры вес ці да 

зву жэн ня са су даў га лаў но га 

моз га і агуль на га па ру шэн ня 

ра бо ты ўнут ра ных ор га наў. 

А гэ та, у сваю чар гу, пры во-

дзіць да ры зы кі ля-

таль на га зы хо ду.

Як без ры зы кі ад па чыць ка ля рэк і азёр?

Звя но з ча ты рох штур ма ві коў 

Як-130 да поў ні ла на вы хад-

ных авія цый ную эс кад рыл лю 

з 12 кры ла тых ма шын 116-й 

штур ма вой авія цый най ба зы ў 

Лі дзе. Пер шыя ву чэб на-ба я выя 

са ма лё ты тут атры ма лі яшчэ 

ча ты ры га ды та му. За гэ ты 

час тэх ні кі і лёт чы кі дас ка на ла 

асво і лі ўні каль ныя маг чы мас ці 

ма шы ны, якая ва ўме лых ру-

ках мо жа быць як ка рыс ным 

па моч ні кам, так і не бяс печ най 

збро яй. А якія пі ру э ты здоль ны 

ра біць у не бе што са праўд ны 

са ма лёт, што яго сі му ля тар... 

гэ та трэ ба ўба чыць. Што і па-

спя ша лі ся зра біць ка рэс пан-

дэн ты «Звяз ды».

Хто ў са ма лё це гас па дар
Авія цый ная тэх ні ка са вец ка га 

пар ка ста рэе, і пад трым лі ваць яе 
ў бая здоль ным ста не ўсё больш 
скла да на, та му ў ме жах кан цэп-

цыі бу даў ніц тва і раз віц ця Уз-

бро е ных Сіл да 2020 го да і бы лі 

за куп ле ны шмат функ цы я наль-
ныя са ма лё ты Як-130, за зна чыў 
мі ністр аба ро ны ге не рал-лей-
тэ нант Анд рэй РАЎ КОЎ:

— Як трэ ні ро вач ны сро дак 
ён да зва ляе рых та ваць лёт чы-
каў, пры чым і на тыя ма шы ны, 
што пла ну юц ца да за куп кі, — 

Су-30СМ. А як ба я вая ма шы-

на — здоль ны ўзняць на са бе да 

трох тон ба я вой на груз кі. Наш 

ця пе раш ні штур ма вік Су-25 бя рэ 

з са бою да ча ты рох тон уз бра ен-

ня. А па ін шых ха рак та рыс ты-

ках, у тым лі ку спектр узбра ен-

ня і эфек тыў нас ці дзе ян ня ў баі, 

Як-130 — прак тыч на 

ана лаг Су-25. СТАР. 3
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КРЫ ЛА ТЫЯ АБА РОН ЦЫ
Штур ма вік, зні шчаль нік, ву чэб ны трэ на жор і зброя

БЕЗ ЛІШ НІХ 
ВЫ ДАТ КАЎ

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў па бу да ваць 
На цы я наль ны вы ста вач ны цэнтр да 2021 го да

«Та кі вы ста вач ны цэнтр у кра і не — у лю бой кра і не — патрэб-

ны. У су час ным све це не маг чы ма без ар га ні за цыі вы ста вак 

і па доб ных ме ра пры ем стваў вес ці перш за ўсё ган даль, 

а для экс парт на ары ен та ва най кра і ны на огул не маг чы ма 

раз віц цё», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы на пры све ча най 

гэ тай тэ ме на ра дзе.

Па вод ле яго слоў, ідэя аб мяр коў ва ла ся даў но, бы ла па стаў ле на 

за да ча аб пра пра цоў цы пы тан няў раз віц ця вы ста вач най дзей нас ці 

і бу даў ніц тва свай го На цы я наль на га комп лек су, які б ад па вя даў 

усім су час ным па тра ба ван ням.

«Але пы тан не не апраў да на за цяг ну ла ся, — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Та му на та кім вы со кім уз роў ні да вай це вы зна чац ца і 

да вай це зро бім так, каб ужо ў 2021 го дзе мы ме лі па доб ны цэнтр».

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што для ак тыў най і аба вяз ко ва эфек-

тыў най ра бо ты па ар га ні за цыі вы ста вач най дзей нас ці ў кра і не не-

аб ход на па ду маць аб ства рэн ні адзі най сіс тэ мы і адзі на га цэнт ра 

вы ста вач най дзей нас ці.

«Пры ма юц ца ўсе пра па но вы, ра шэн ні трэ ба пры маць у гэ тым 

паў год дзі па дру гім пы тан ні, ды і па пер шым трэ ба вы зна чац ца і 

па чы наць бу даў ніц тва гэ та га цэнт ра. Адзі нае па тра ба ван не: цэнтр 

не па ві нен быць па ла ца вым, гэ та па ві нен быць функ цы я наль ны 

цэнтр з усі мі бу дын ка мі і па мяш кан ня мі для пра вя дзен ня па доб ных 

ме ра пры ем стваў», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Што да ты чыц ца кош ту вы ста вач на га комп лек су, Прэ зі дэнт за-

клі каў не муд ра ге ліць на ка рысць тан нас ці. Па вод ле яго слоў, 

цэнтр па ві нен быць пры го жым знеш не, але гэ та не зна чыць, што 

за сім па тыч ную «аб горт ку» і не функ цы я наль ную ар хі тэк ту ру трэ ба 

пла ціць ша лё ныя гро шы. «Трэ ба зра біць прос та і пры го жа, дых тоў-

на, якас на», — пад крэс ліў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў нас ёсць во пыт бу даў ніц-

тва якас ных і не да ра гіх аб' ек таў. «Яшчэ раз па пя рэдж ваю: ліш ніх 

трат быць не па він на», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

У ТЭ МУ
Вы ста вач ны комп лекс пла ну ец ца па бу да ваць 
у ра ё не «Экс па бе ла»

Пад ра бяз нас ця мі аб бу даў ніц тве На цы я наль на га вы ста вач на га 

цэнт ра па вы ні ках на ра ды па дзя ліў ся пер шы на мес нік кі раў ні ка 

ўра да Аляк сандр ТУР ЧЫН.

На дум ку пер ша га ві цэ-прэм' е ра, пры ня тае ра шэн не аб бу даў-

ніц тве з'яў ля ец ца вель мі важ ным, па коль кі Бе ла русь — экс парт на 

ары ен та ва ная кра і на, па бу до ва та ко га комп лек су раз гля да ец ца 

праз гэ тую прыз му.

«Коль касць вы ста вак, удзел у іх за меж ных кам па ній, за меж-

ных парт нё раў, і як вы нік — пра соў ван не на шых та ва раў за мя-

жу, — рас тлу ма чыў Аляк сандр Тур чын. — На са май спра ве, я б 

ска заў, што гэ та на цы я наль ны пра ект — бу даў ніц тва та ко га цэнт ра. 

Без умоў на, у мно гіх кра і нах ёсць спе цы я лі за ва ныя вы ста вач ныя 

цэнт ры, ары ен та ва ныя ме на ві та на пра вя дзен не вы ста вак, якія ў 

тым лі ку дэ ман стру юць па тэн цы ял гэ тых кра ін. Ра шэн не пры ня-

та, па пя рэд ні ар хі тэк тур ны пра ект мы сён ня па каз ва лі кі раў ні ку 

дзяр жа вы».

Пер шы ві цэ-прэм' ер да даў, што ў прын цы пе ў Прэ зі дэн та пя рэ-

чан няў не бы ло, ад нак ён яшчэ раз да ру чыў пра пра ца ваць пра ект 

з улі кам эка но міі гра шо вых срод каў. «Усё па він на быць год на, пры-

го жа, але ня до ра га», — рэ зю ма ваў Аляк сандр Тур чын.

Та кім чы нам, па стаў ле на за да ча — у 2021 го дзе На цы я наль ны 

вы ста вач ны цэнтр па ві нен функ цы я на ваць.

«Мес ца раз мя шчэн ня — у ра ё не «Экс па бе ла», — ска заў ён і 

рас тлу ма чыў, што гэ та пля цоў ка з ле ва га бо ку ад ганд лё ва-за баў-

ляль на га цэнт ра. Бы лі і ін шыя пра па но вы, на прык лад, пля цоў ка 

ў ра ё не вёс кі Ма лі наў ка Мінск ага ра ё на на скры жа ван ні МКАД і 

Брэсц кай ша шы, ад нак кі раў нік дзяр жа вы ад хі ліў та кую пра па но-

ву, па коль кі на пра па на ва ным мес цы зна хо дзяц ца жы лыя да мы. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка чар го вы раз пад крэс ліў: не аб ход на ўліч ваць 

ін та рэ сы лю дзей.

«Ча му спат рэ бі ла ся па бу да ваць асоб ны вы ста вач ны цэнтр, ня-

гле дзя чы на на яў насць двух спе цы я лі за ва ных збу да ван няў і пля цо-

вак ты пу Фут боль на га ма не жа?» — па ці ка ві лі ся жур на ліс ты.

«У нас са спе цы я лі за ва ных вы ста вач ных пля цо вак сён ня ў кра-

і не іс нуе два аб' ек ты — гэ та па віль ён «Бел Экс па» на Пе ра мож цаў, 

14 — «Ра мо нак» так зва ны, і па бу да ва ны но вы цэнтр у Кі тай ска-

бе ла рус кім пар ку, — ад зна чыў Аляк сандр Тур чын. — А Фут боль-

ны ма неж, «Мінск-Арэ на» бу да ва лі ся для зу сім ін шых мэт. Мно гія 

вы стаў кі там з аб' ек тыў ных пры чын не мо гуць раз мя-

шчац ца — па га ба ры тах не пра хо дзяць і гэ так да лей».
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Ма зыр скія жы ха ры Кан стан цін і Ва лян ці на ШУР МЕ ЛІ па бра лі ся шлю бам трыц-

цаць адзін год та му. Яны час та пры яз джа юць на ра дзі му Ва лян ці ны ў вёс ку 

На гор ная, бо там, по бач з па се лі шчам, пры пяц кі бе раг — са праўд ны цуд Па лес ся. 

А яшчэ — кры ні цы, у якіх са мая смач ная ў све це ва да. Кры ніч нае мес ца «Доб ры ца» 

зна хо дзіц ца за дзвес це мет раў ад до ма-лецішча Шур ме ляў. Там я і ўба чыў су жэн-

цаў — пас ля ра бо ты на вяс но вым ага ро дзе, яны прый шлі ў гэ ты ця ніс ты ку ток.

— У на шым ся мей ным жыц ці гэ тая кры ні ца з'яў ля ец ца свое асаб лі вым абя рэ гам 

і, як пра ві ла, ка лі на вед ва ем вёс ку, ідзём сю ды — на браць ва ды, на вес ці па ра-

дак, па ся дзець у ха лад ку, бо тут утуль на і спа кой на, — дзе ляц ца сва і мі па чуц ця мі 

Ва лян ці на і Кас тусь. — Па быць на кры ні цы — быц цам бы да кра нуц ца да не ча га 

сак раль на га.

Ле тась вы сіл ка мі Ко зен ска га сель ска га Са ве та кры ні ца на бы ла но вы вы гляд: 

ко ло дзеж нае каль цо на кры лі да хам, зра бі лі сцёк, па ста ві лі лаў кі, ва кол кры ні цы 

па кла лі бут. Ця пер пры хо дзяць і бя руць кры ніч ную ва ду не толь кі свае — вяс ко выя 

жы ха ры, а і ма зы ра не так са ма. А Шур ме лі, як най ста рэй шыя па-ўзрос це і са мыя 

бліз кія жы ха ры да гэ та га га ю ча га вы то ку ста лі свое асаб лі вы мі за ха валь ні ка мі 

«Доб ры цы».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра. Ма зыр скі ра ён.

Між на род ны дзень сям'і быў за цвер джа-

ны Ге не раль най Асамб ле яй ААН невы-

пад ко ва. У па чат ку 90-х ва ўсім све це 

рэз ка вы рас ла коль касць раз во даў, па-

вя лі чыў ся пра цэнт лю дзей, якія да сяг ну лі 

30-га до ва га ўзрос ту і так ні ра зу і не ўсту-

пі лі ў шлюб. Да та го ж, су час ныя лю дзі 

час та хо чуць па збег нуць ліш ніх аба вя за-

цель стваў, та му жы вуць без афі цый най 

рэ гіст ра цыі ад но сін. А боль шасць су час-

ных сем' яў на ра джа юць дзя цей до сыць 

поз на і абы хо дзяц ца пры гэ тым ад ным 

дзі цем, а то і зу сім не хо чуць іх мець на-

огул. Усё гэ та — пры кме ты кры зі су сям'і, 

а зна чыць, і кры зі су ўся го гра мад ства.

Гэ тыя су свет ныя тэн дэн цыі ха рак тэр ныя і 

для на шай кра і ны. Та му асаб лі ва ак ту аль най і 

важ най з'яў ля ец ца пра віль ная па лі ты ка дзяр-

жа вы ў ад но сі нах да «ячэй кі гра мад ства».

Што ж яно пра па нуе і над чым пра цуе, каб 

удас ка на ліць да па мо гу сям'і?

Да дат ко выя га ран тыі 
шмат дзет ным

У пер шую чар гу спе цы я ліс ты ад зна ча-

юць 3-га до вы аплач ва е мы ад па чы нак па до-

гля дзе дзі ця ці — уні каль ную ме ру, якой ня-

ма ў боль шас ці на ват са мых ба га тых кра ін. 

Да па мо га па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це да 

3 га доў на сён ня пры зна ча на больш чым на 

300 ты сяч дзя цей. Акра мя та го, дзяр жа ва вы-

плач вае сем' ям 11 ві даў да па мог, які мі ахоп ле ны 

505 ты сяч дзя цей.

З'яў лен не дзі ця ці ў сям'і — да дат ко вая фі-

нан са вая на груз ка на баць коў, та му сем' ям 

пры яго на ра джэн ні вы плач ва ец ца ад на ра зо-

вая да па мо га. Пры на ра джэн ні пер шын ца яна 

скла дае 10 бюд жэ таў пра жыт ко ва га мі ні му му 

(1 БПМ роў ны 224 руб.), пры на ра джэн ні дру-

го га і на ступ ных дзя цей — 14 БПМ.

З 2015 го да дзей ні чае пра гра ма доў га тэр-

мі но вай пад трым кі шмат дзет ных сем' яў — ся-

мей ны ка пі тал у па ме ры 10 ты сяч до ла раў, 

пры на ра джэн ні трэ ця га і на ступ ных дзя цей. 

Зга да ная пра гра ма за вяр ша ец ца 31 снеж ня 

2019 го да, але ўжо пры ня та ра шэн не аб яе 

пад аў жэн ні яшчэ на пяць га доў.

Па куль што пра ва рас па ра джэн ня срод ка-

мі ся мей на га ка пі та лу з'яў ля ец ца пас ля да-

сяг нен ня дзі цем 18 га доў. Вы ка рыс тоў ваць 

іх мож на на па ляп шэн не жыл лё вых умоў, на 

па слу гі ў сфе ры аду ка цыі, ме ды цы ны, са цы-

яль на га аб слу гоў ван ня, а так са ма на на за-

па шваль ную пен сію для ма ці. Да тэр мі но ва 

ся мей ны ка пі тал мож на вы ка рыс тоў ваць на 

атры ман не не ка то рых плат ных ме ды цын скіх 

па слуг. 

СА МАЯ ВАЖ НАЯ «ЯЧЭЙ КА»
Дзяр жа ва ду мае над тым, як удас ка на ліць да па мо гу сем' ям

СЯ МЕЙ НАЯ КРЫ НІ ЦАСЯ МЕЙ НАЯ КРЫ НІ ЦА

Мі ністр аба ро ны Анд рэй РАЎ КОЎ 
агледзеў новыя штурмавікі 
і пацікавіўся службай на авіябазе.


