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Ад мет нас цю сё лет няй ак цыі стаў удзел 

ў ме ра пры ем ствах вя лі кай коль кас ці ва-

лан цё раў і школь ні каў. Мност ва не абы-

яка вых бе ла ру саў вы кон ва ла ў на ва год-

нія дні ма ры хлоп чы каў і дзяў чы нак, ім 

да ры лі не толь кі цац кі і пры сма кі, але і 

ве ру ў бу ду чы ню, у тое, што да бро іс-

нуе. На пра ця гу ме ся ца чы ноў ні кі са ма-

га роз на га ран гу, бан кі ры, біз нес ме ны, 

прад стаў ні кі гра мад скіх і рэ лі гій ных аб'-

яд нан няў на вед ва лі баль ні цы, пры тул кі, 

дзі ця чыя да мы, ін тэр на ты, шмат дзет ныя 

і ма ла за бяс пе ча ныя сем'і.

— Ме ра пры ем ствы пра ве дзе ны на ўсіх 

уз роў нях: ад дзі ця чых сад коў да вы шэй шых 

на ву чаль ных уста ноў, — па ве да міў пад час 

прэс-кан фе рэн цыі на чаль нік Га лоў на га 

ўпраў лен ня вы ха ваў чай ра бо ты і ма ла-

дзёж най па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

Эду ард ТА МІЛЬ ЧЫК. — Ад па вед на, і ў рэ гі-

ё нах прай шлі «ёл кі» на ра ён ных, аб лас ных і 

га рад скіх уз роў нях з удзе лам кі раў ніц тва ра ё-

наў, аб лас цей і га ра доў, а па да рун кі атры ма лі 

больш за 800 ты сяч дзя цей.

Мі ніс тэр ствам аду ка цыі бы лі па да бра ныя 

122 са цы яль на знач ныя ўста но вы: шко лы-

ін тэр на ты, дзі ця чыя да мы, дзі ця чыя да мы 

ся мей на га ты пу, цэнт ры ка рэк цый на-раз ві-

валь на га на ву чан ня і рэ абі лі та цыі, дзі ця чыя 

баль ні цы. А ў якас ці па да рун каў вы сту па лі не 

толь кі са лод кія сюр пры зы, але і план шэ ты, і 

бы та вая тэх ні ка, аб ста ля ван не для спорт пля-

цо вак і спар тыў ныя трэ на жо ры.

Уся го са бра на і пе ра да дзе на ў дзі ця чыя 

ўста но вы ка ля 1,3 млн руб лёў.

— Па лі ніі Мі ніс тэр ства аду ка цыі су мес-

на з шэ ра гам ганд лё вых прад пры ем стваў і 

вы шэй шы мі на ву чаль ны мі ўста но ва мі бы ло 

са бра на яшчэ пры клад на 30 ты сяч руб лёў, — 

да даў Эду ард Та міль чык. — Ця пер у кож ным 

рэ гі ё не вы зна ча юц ца сель скія шко лы, якім на 

гэ тыя срод кі мы за ку пім спар тыў ны ін вен тар 

і аб ста ля ван не.

Ад ной з асаб лі вас цяў ак цыі сё ле та ста ла 

пра вя дзен не на ва год ніх ба ляў для сту дэн таў, 

на ву чэн цаў і мо ла дзі.

— Гэ тыя ба лі атры ма лі ста ноў чы вод гук як 

ад дзя цей, так і ад іх баць коў і пе да го гаў, — 

рас ка за ла кан суль тант Га лоў на га ўпраў-
лен ня вы ха ваў чай ра бо ты і ма ла дзёж най 
па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Ла ры са 
ЕМЯЛЬ ЯН ЧЫК. — Ака за ла ся, мо ла дзі вель-

мі па да ба ец ца тан ца ваць не толь кі рок, але і 

па ла нэз, і вальс. Та му па доб ная прак ты ка ў 

рэ гі ё нах за ха ва ец ца.

Ак цыя «На шы дзе ці» так са ма бы ла ад мет-

ная ма са вым удзе лам ва лан цё раў і школь ні-

каў. Яны не толь кі да па ма га лі ар га ні зоў ваць 

ме ра пры ем ствы, але і са мі бы лі не па срэд ны мі 

іх удзель ні ка мі, на вед ва ю чы дзі ця чыя да мы, 

да мы для са ста рэ лых і лю дзей з асаб лі вы мі 

па трэ ба мі. Школь ні кі сва і мі ру ка мі рых та ва лі 

па да рун кі і паш тоў кі ве тэ ра нам.

Ня гле дзя чы на тое, што рэс пуб лі кан скія 

«ёл кі» ў Па ла цы Рэс пуб лі кі і Па ла цы Не за-

леж нас ці ста лі тра ды цый ны мі, яны так са ма 

на поў ні лі ся но вым гу чан нем. У іх узя лі ўдзел 

не толь кі дзе ці — вы дат ні кі ву чо бы, пе ра мож-

цы алім пі яд, роз ных спар тыў ных спа бор ніц-

тваў з усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі, але і на ву чэн цы 

шко лы імя Ска ры ны з Віль ню са, з Рыж скай 

бе ла рус кай шко лы, а так са ма дзе ці прад стаў-

ні коў бе ла рус кай ды яс па ры Поль шчы, Укра-

і ны і Ра сіі.

Фар мат да па мо гі дзі ця чым да мам і пры-

тул кам — ця пер не штось ці ра за вае — гэ та 

ўжо пры кме та па ста ян на га ўза е ма дзе ян ня і 

апе кі. Га лоў ная мэ та, якую вы зна чыў Прэ зі дэнт 

чвэрць ста год дзя та му, ка лі гэ тая тра ды цыя 

толь кі-толь кі за ра джа ла ся, — не па кі нуць без 

ува гі ні вод нае дзі ця. І вось ужо мно гія га ды 

хлоп чы кам і дзяў чын кам, якія ма юць па трэ бу 

ў асаб лі вай ува зе і кло па це дзяр жа вы, ак цыя 

«На шы дзе ці» да па ма гае па ве рыць у цуд і ад-

чуць ся бе ге ро я мі на ва год няй каз кі.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

ПА СТА ЯН СТВА Ў ЧАС ПЕ РА МЕН
З тол кам 
і без рэ ва лю цый

Прак ты ка пра мо га дыя-

ло гу Прэ зі дэн та з рас пра-

цоў шчы ка мі са цы яль на-

эка на міч ных пра ек таў, якія 

ўне се ны яму на раз гляд, 

ужо па ка за ла сваю эфек-

тыў насць. Яна за ха ва ец ца і 

сё ле та. «Ча му я іх не пад-

пі саў, а вы нес на кан суль-

та цыі гэ тыя: та му што мне 

па трэб на ін фар ма цыя. Ча-

гось ці я не ве даю. Пы тан ні 

вель мі важ ныя, та му ў гэ тым 

скла дзе мы па він ны раз гле-

дзець гэ тыя пра па но вы. Мы 

так са ма ко рат ка аб мяр ку ем 

бя гу чую сі ту а цыю, маг чы-

ма, за кра нём пы тан ні мі ну-

ла га го да. Хоць вы ні кі мы 

бу дзем пад во дзіць асоб на. І 

ка нешне, ак ту аль нае пы тан-

не на шай эка но мі кі — за бяс-

пе ча насць сы ра ві най на шых 

прад пры ем стваў, пе рад усім 

вуг ле ва да ро да мі», — агу чыў 

па ра дак на ра ды Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Па сло вах кі раў ні ка кра-

і ны, прын цы пы дзяр жаў най 

эка на міч най па лі ты кі, якую ў 

Бе ла ру сі фар мі ра ва лі га да-

мі, за ста нуц ца ня змен ныя. 

«...Як бы хто ні ры даў і ні 

стаг наў, што ка мусь ці трэ-

ба пе ра ме ны. Пе ра ме ны 

па трэб ныя, і яны ідуць, і бу-

дуць іс ці, та му што жыц цё 

не спы ня ец ца. Ка лі хтось ці 

хо ча пе ра мен, якія бу дуць 

на кі ра ва ны на злом той па-

лі ты кі, што пра во дзіц ца, — 

гэ та га не бу дзе, — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт і да даў: — Вось 

бу дуць вы ба ры, бу дуць аль-

тэр на тыў ныя кан ды да ты, 

пра па ну юць злом ста рой сіс-

тэ мы і но выя пе ра ме ны, на-

род вы зна чыц ца. Мы бу дзем 

спа кой на, мэ та на кі ра ва на 

рэа лі зоў ваць тыя за дум кі, 

якія ёсць. І пе ра ме ны гэ тыя 

бу дуць аб са лют на спа кой-

ныя, не рэ ва лю цый ныя».

У цэнт ры дзяр жаў най па-

лі ты кі за ста нуц ца лю дзі — іх 

ін та рэ сы і даб ра быт, пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт.

Праз рыс тасць 
су праць ка руп цыі

Ад но з га лоў ных пы тан няў, 

якія аб мяр коў ва лі ся ўчо ра на 

на ра дзе з кі раў ніц твам Саў-

мі на, — пра ект ука за аб па-

вы шэн ні эфек тыў нас ці ра бо-

ты дзяр жаў ных прад прыем-

стваў шля хам вы клю чэн ня ў 

іх дзей нас ці ня доб ра сум лен-

ных фор маў па ся рэд ніц тва. 

«Да жы лі ся да та го, што 

та ва ры, якія ства ра юц ца ў 

Бе ла ру сі, праз па ся рэд ні-

каў пра да юць бе ла рус кім 

жа прад пры ем ствам. Гэ-

та, што, нар маль на? Гэ та 

не нар маль на. І ні я кай ар гу-

мен та цыі тут быць не па він-

на, — абу рыў ся Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Най важ ней-

шае пы тан не — ім парт аза-

мя шчэн не і кант роль над 

тым, як ад каз ныя асо бы ім 

зай ма юц ца».

У сва ім дак ла дзе пер шы 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Дзміт рый Кру той спа слаў ся 

на тое, што ад не аб грун та-

ва на га па ся рэд ніц тва па ку-

ту юць на ват са мыя пра су ну-

тыя эка но мі кі све ту і адзі ных 

рэ цэп таў, як вы ра шыць гэ та, 

па куль не іс нуе. «Ра зам з 

тым за ці каў ле ны мі ор га на мі, 

у тым лі ку сі ла вы мі, ад зна-

ча на, што поў нае ўвя дзен не 

за ба ро ны на ўдзел па ся рэд-

ні каў у за куп ках не мэ та згод-

на, та му што ў мно гіх вы пад-

ках яно не аб ход на і да зва ляе 

вы твор цу эка но міць на збы-

та вых і транс парт ных за тра-

тах, звя за ных з пра соў ван-

нем сва іх та ва раў», — ска-

заў Дзміт рый Кру той.

Пас ля на ра ды ён па ве да-

міў жур на ліс там, што ў пер-

шую чар гу кі раў ні ка дзяр жа-

вы ці ка ві ла, як на прак ты цы 

пра цу юць зме ны ў ба за вы 

За кон аб дзяр жаў ных за-

куп ках, якія ўвай шлі ў сі лу 

1 лі пе ня 2019 го да.

На ва цыі за ко на да ты чац-

ца ства рэн ня дзяр жаў най 

ін фар ма цый на-ана лі тыч най 

сіс тэ мы, якая ця пер функ-

цы я нуе ў тэс та вым рэ жы-

ме і з кра са ві ка гэ та га го да 

па він на за пра ца ваць у поў-

ным аб'ёме. Дзміт рый Кру-

той тлу ма чыў: «Мэ та гэ тай 

ліч ба ві за цыі — мак сі маль на 

вы клю чыць ча ла ве чы фак-

тар і маг чы мыя ка руп цый-

ныя пра явы ў пра цэ се дзяр-

жаў ных за ку пак».

Прэ зі дэнт так са ма ці ка-

віў ся, як пра цуе ўве дзе ная 

за ба ро на на змя нен не ўмоў 

да га во ра за куп кі ў пра цэ се 

яго вы ка нан ня. 

«Да лей бу дзе ўдзя ляц ца 

больш піль ная ўва га та кой 

пра цэ ду ры за ку пак, як «ад на 

кры ні ца», ка лі кан ку рэнт ныя 

ві ды кон кур саў не ад бы лі ся 

і прад пры ем ства мае пра-

ва за куп ляць ней кія та ва ры 

з ад ной кры ні цы. На сён ня, 

уліч ва ю чы, што элект рон ны 

пра дукт у паў на цэн ным вы-

гля дзе па куль не ство ра ны, 

у гэ тай сфе ры ў нас бы лі 

най боль шыя ка руп цый ныя 

пра явы, — па ве да міў пер шы 

віцэ-прэм' ер. — Ця пер па-

стаў ле на дак лад ная за да ча 

так са ма цал кам аліч ба ваць 

гэ ты пра цэс, каб экс перт ная 

су пол ка, жур на ліс ты, прэ са 

маг лі ана лі за ваць за куп кі 

тых ці ін шых ар га ні за цый».

Жыл лё — 
гэ та не рас ко ша...

Аб мяр коў ва ла ся праб ле-

ма цэ на ўтва рэн ня на па бу-

да ва нае жыл лё. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў, што за 

апош нія га ды ў рэс пуб лі цы 

шмат зроб ле на для па ве лі-

чэн ня аб' ёмаў жыл лё ва га 

бу даў ніц тва, але па бу да ваць 

улас ную ква тэ ру для бе ла ру-

саў усё яшчэ час та за ста ец-

ца не да ся галь най ма рай.

«Ня ма ча го гра ху та іць: 

у нас тыя прад пры маль ні кі, 

пры ват ні кі, біз нес ме ны, якія 

зай ма юц ца бу доў ляй, асаб лі-

ва тыя, хто бу дуе жыл лё (яны 

прос та рвуц ца ў гэ тую сфе-

ру, каб атры маць ка ва лак 

зям лі, па бу да ваць жыл лё, 

а по тым пра даць ква тэ ры), 

усе яны ста лі міль я не ра мі 

са мае мен шае. До ла ра вы-

мі міль я не ра мі», — на зваў 

ад ну з асаб лі вас цяў гэ тай 

сфе ры Прэ зі дэнт. Рэч не ў 

са мім ба гац ці, а ў тым, якім 

чы нам яно на бы тае, лі чыць 

Прэ зі дэнт.

«Дзя куй Бо гу, што раз ба-

га це лі, — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Ня ма пы тан-

няў. Але ба га цець трэ ба за 

кошт улас най пра цы. А не 

тое, што, спа сы ла ю чы ся на 

ней кую рын ка вую эка но мі ку, 

раз ба га це лі за кошт тых, хто 

куп ляе гэ та жыл лё».

«Бы ло да ру чэн не (пры гэ-

тым яно бы ло ўжо на прак ты-

цы апра ба ва нае) па цэ на ўтва-

рэн ні на жыл лё, якое бу ду ец-

ца», — на га даў кі раў нік дзяр-

жа вы і па пра сіў мэ ра ста лі цы 

да ла жыць, як пра цуе За вод 

эфек тыў ных бу даў ні чых кан-

струк цый, які мае пяць пра-

цэн таў рэн та бель нас ці.

З па чат ку экс пе ры мен та, 

які да ты чыц ца За во да эфек-

тыў ных бу даў ні чых кан струк-

цый, мі ну ла не каль кі га доў, 

прад пры ем ства, якое пер-

ша па чат ко ва зна хо дзі ла ся ў 

най ця жэй шым ста не, ця пер 

ма дэр ні зу ец ца, укла дае ін-

вес ты цыі.

«Зна чыць, прад пры ем-

ства мо жа раз ві вац ца пры 

пя ці пра цэнт най рэн та бель-

нас ці жыл ля, якое бу ду ец-

ца, — зра біў вы сно ву бе ла-

рус кі лі дар. — Ча му ін шыя 

не мо гуць? Не мо гуць, та ды 

ня хай ча ка юць у чар зе: што 

за ста нец ца, ад да дзім ім. 

А тыя, хто жа дае бу да ваць 

з пяці пра цэнт най рэн та-

бель нас цю — гру ба ка жу-

чы, з мен шы мі за тра та мі, з 

ні жэй шы мі цэ на мі, — мы ім 

да дзім маг чы масць бу да-

ваць жыл лё. Мы не бу дзем 

тут вы бі раць: пры ват ныя або 

дзяр жаў ныя. Вось ца на — у 

яе трэ ба ўклас ці ся. У нас не 

ба га тыя лю дзі, каб пла ціць 

па двой ную ца ну за жыл лё і 

да па ма гаць ба га це ям на бі-

ваць кі шэ ні».

Яшчэ ад на ўмо ва Прэ зі-

дэн та — пра па ноў ваць бу-

даў ніц тва жыл ля трэ ба тым 

ар га ні за цы ям, якія ма юць 

вы твор чую ба зу.

«Гэ та не нар маль на, ка лі 

пры хо дзіць ча ла век з ву лі цы: 

ні гро шай, ні ве даў. Не дзе ён 

ка ва лак зям лі вы ма ліў, вы пра-

сіў і па чы нае бу да ваць жыл лё. 

Што ён, сам яго бу дуе? Пай шоў 

у той жа бу даў ні чы трэст — у 

асноў ным яны дзяр жаў ныя, 

ак цы я нер ныя та ва рыст вы з 

кант роль ным па ке там у дзяр-

жа вы — яны яму па бу да ва лі 

гэ тае жыл лё. Ён ні чо га не ра-

біў, а атры маў доб рыя гро шы. 

Та му трэ ба да ваць бу да ваць 

жыл лё тым, хто мае вы твор-

чую ба зу, — бу даў ні чым ар-

га ні за цы ям, каб і яны раз ві-

ва лі ся, — лі чыць Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Раз моў пра 

тое, што ў нас тут ры нак, быць 

не па він на. Трэ ба зы хо дзіць з 

жыц ця».

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Бе ла ру сі Ула дзі мір Ку ха раў 

па ве да міў жур на ліс там, што 

кі раў нік дзяр жа вы пад тры-

маў пра ект ука за, у якім за-

бу доў шчы кам жыл ля пра па-

ноў ва ец ца з пры цяг нен нем 

срод каў гра ма дзян уста на-

віць най боль шую рэн та бель-

насць у пяць пра цэн таў.

«Мы лі чым, што гэ та да-

зво ліць зні зіць кошт жыл ля 

для ўсіх ка тэ го рый гра ма-

дзян», — пра ка мен та ваў ві-

цэ-прэм' ер. 

Ула дзі мір Ку ха раў за пэў-

ніў: пра ве дзе ныя раз лі кі і на-

бы ты во пыт да зва ля юць га-

ран та ваць, што бу даў ні чыя 

ар га ні за цыі не па цер пяць 

ад увя дзен ня та ко га аб ме-

жа ван ня, якасць бу даў ніц тва 

так са ма не па гор шыц ца.

Урад спа дзя ец ца, што 

ўказ да зво ліць вы ра шыць і 

пы тан не з так зва ны мі праб-

лем ны мі да ма мі — раз мо ва 

пра бу даў ніц тва за срод кі 

гра ма дзян, якое за ста ло ся 

не за вер ша ным.

Ка лі пач нём 
за раб ляць 
на смец ці?

Яшчэ ад на тэ ма на ра-

ды — абы хо джан не з ад хо-

да мі та ва раў і ўпа коў кі. Яно 

зна хо дзіц ца ў Прэ зі дэн та на 

асаб лі вым кант ро лі.

«Нель га да пус ціць, каб 

нас спа сціг ла до ля кра ін-

су се дзяў, ка лі лю дзі за-

ды ха юц ца ад коль кас ці 

зва лак, а гле ба на дзе ся ці-

год дзі атру ча ная хі мі яй, — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. — Стан на ва коль на га 

ася род дзя — най важ ней шая 

за да ча. Зда роўе на шых гра-

ма дзян і на ступ ных па ка лен-

няў бе ла ру саў не ацэн нае».

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, 

што сён ня гэ та не толь кі пы-

тан не эка ла гіч на га даб ра-

бы ту.

«Раз ві тыя кра і ны, у якіх, 

як і ў нас, ня ма ба га тых за-

па саў пры род ных вы кап няў, 

на ву чы лі ся зда бы ваць не аб-

ход ныя рэ сур сы фак тыч на 

са смец ця», — ска заў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па-

пра сіў да ла жыць, як у рас-

пра ца ва ным пра ек це ўка за 

рэа лі за ва ны яго да ру чэн ні 

па на вя дзен ні па рад ку ў гэ-

тай сфе ры на асно ве най-

леп шых су свет ных прак тык 

і да сяг нен няў.

Да тэр мі но вая 
пен сія

Прэ зі дэнт з кі раў ніц твам 

ура да аб мер ка ваў пы тан-

не пра фе сій на га пен сій на-

га стра ха ван ня ра бот ні каў, 

якія пра цу юць у не спры яль-

ных умо вах.

«Ёсць пра па но вы аб тым, 

як мы маг лі б іх пад тры маць, 

даць пра ва атрым лі ваць да-

тэр мі но вую пен сію. Пра шу 

да ла жыць, ці маг чы ма пры-

няц це та ко га ра шэн ня і ці 

ёсць для гэ та га пад ста вы, 

не аб ход ныя срод кі», — звяр-

нуў ся кі раў нік дзяр жа вы да 

су раз моў цаў.

На на ра дзе бы ло вы ра-

ша на, што на зва нае пы тан-

не яшчэ бу дзе пра пра цоў-

вац ца.

Ма рыя ДА ДА ЛКА,

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ТвТва рыць да броа рыць да бро

НО ВАЕ ГУ ЧАН НЕ ТРА ДЫ ЦЫЙ НЫХ ЁЛАК
Мі ніс тэр ства аду ка цыі пад вя ло па пя рэд нія вы ні кі ак цыі «На шы дзе ці»
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