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Пад трым ка 
экс пар ту
Ме ха нiз мы пад трым кi экс пар ту су мес най 
бе ла рус ка-ра сiй скай пра дук цыi на рын кi 
трэ цiх кра iн аб мер ка ва лi пад час ра бо чай 
су стрэ чы ў Са ве це Рэс пуб лi кi. Яна бы ла 
пры мер ка ва на да су мес на га па ся джэн ня 
ка мi сiй па бюд жэ це i фi нан сах i эка на мiч най 
па лi ты цы Пар ла менц ка га схо ду Са ю за 
Бе ла ру сi i Ра сii, якое за пла на ва на на 
лiс та пад.

У хо дзе су стрэ чы стар шы ня Па ста ян най 
ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi па эка но мi цы, бюд-
жэ це i фi нан сах Тац ця на Ру нец ад зна чы ла, 
што на на цы я наль ных уз роў нях рэа лi зу юц ца 
ад па вед ныя пра грам ныя да ку мен ты па пад-
трым цы i ды вер сi фi ка цыi экс пар ту. Вы твор цы 
на шых кра iн зна хо дзяц ца ў по шу ку ра шэн няў 
па фi нан са ван нi экс пар ту су мес на вы раб ле-
най пра дук цыi, та му бе ла рус кiя i ра сiй скiя 
пар ла мен та рыi не мо гуць за стац ца ўба ку ад 
гэ тых пы тан няў. У пры ват нас цi, ад ным з цi-
ка вых пi лот ных пра ек таў з'яў ля ец ца крэ ды-
та ван не экс пар ту ў трэ цiя кра i ны кар' ер ных 
са ма зва лаў вы твор час цi «Бе лА За».

Аб ра шэн нях па раз вiц цi экс пар ту су мес-
най бе ла рус ка-ра сiй скай пра дук цыi ў трэ цiя 
кра i ны, пры ня тых пад час па шы ра на га па ся-
джэн ня на цы я наль ных дзе ла вых са ве таў у 
рам ках Фо ру му рэ гi ё наў Бе ла ру сi i Ра сii, па-
ве да мiў стар шы ня Бе ла рус кай ганд лё ва-пра-
мыс ло вай па ла ты Ула дзi мiр Ула хо вiч.

Дыя лог 

як ва ры янт
Член Па ста ян най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi 
па за ка на даў стве i дзяр жаў ным бу даў нiц тве, 
пер шы пра рэк тар Гро дзен ска га ўнi вер сi тэ та 
iмя Ян кi Ку па лы Алег РА МА НАЎ 
уз на ча лiў дыя ло га вую пля цоў ку 
«Кан сты ту цый нае рэ фар ма ван не i 
пар тый нае бу даў нiц тва». Мэ ты дыя ло гу — 
аб мер ка ван не кан сты ту цый най рэ фор мы 
i iн шых за ка на даў чых ак таў для па вы шэн ня 
эфек тыў нас цi дзяр жаў на га, эка на мiч на га, 
са цы яль на-куль тур на га бу даў нiц тва.

Па вод ле слоў се на та ра, пля цоў кай для 
тэ ма тыч на га бло ка «Кан сты ту цый нае рэ-
фар ма ван не i пар тый нае бу даў нiц тва» ста-
не Гро дзен скi ўнi вер сi тэт. У рам ках дыс ку сiй 
змо гуць вы сту паць прад стаў нi кi дзяр жаў ных 
ор га наў, пра фе сiй ных i бiз нес-су поль нас цяў, 
дэ пу та ты, лi да ры i ак ты вiс ты гра мад скiх ар-
га нi за цый i па лi тыч ных пар тый, iн шых гра-
ма дзян скiх iнi цы я ты ваў, мо ладзь i лю дзi з 
ак тыў най гра ма дзян скай па зi цы яй, у якiх 
ёсць кан струк тыў ныя пра па но вы па змя нен-
нi дзе ю ча га за ка на даў ства.

У ча кан нi 
но вай зор кi
Член Па ста ян най ка мi сii Cавета Рэс пуб лi кi 
па мiж на род ных спра вах i на цы я наль най 
бяс пе цы, на чаль нiк Го мель скай мыт нi 
Фе лiкс ЯШ КОЎ пры няў удзел у цы ры мо нii 
ад крыц ця Алiм пiй скiх дзён мо ла дзi 
i пер шын ства Го мель скай воб лас цi 
па цяж кай ат ле ты цы ся род юна коў i дзяў чат.

Тур нiр тра ды цый на пра во дзiц ца ў спар-
тыў ным комп лек се «Гом сель ма ша», дзе вя-
дзец ца ак тыў ная ра бо та па папулярызацыі 
зда ро ва га спо са бу жыц ця, фiз куль ту ры i 
спор ту ся род на сель нiц тва ўсiх уз рос та вых 
ка тэ го рый. Ство ра ны i функ цы я ну юць спар-
тыў ныя аб' ек ты для за ня ткаў лёг кай ат ле ты-
кай, пла ван нем, фут бо лам i мно гi мi iн шы мi 
вi да мi спор ту.

У сва iм вы ступ лен нi се на тар па дзя ка ваў 
ка лек ты вам спар тыў най шко лы i «Гом сель-
ма ша» за асаб лi вую ўва гу да раз вiц ця цяж-
кай ат ле ты кi. Па вод ле яго слоў, спарт сме-
ны зай ма юц ца тут у кам форт ных умо вах, у 
за лах, аб ста ля ва ных усiм не аб ход ным для 
трэ нi ро вак. Акра мя та го, пры са дзей нi чан нi 
аб лас но га ад дзя лен ня Бе ла рус ка га цяж ка-
 ат ле тыч на га са ю за бы ло на бы та аб ста ля ван-
не, якое да зва ляе пра во дзiць спа бор нiц твы па 
цяж кай ат ле ты цы са ма га вы со ка га ўзроў ню.

На дум ку Фе лiк са Яш ко ва, сён ня на гэ тых 
спа бор нiц твах, мы, маг чы ма, уба чым на ра-
джэн не но вай зор кi цяж кай ат ле ты кi, як гэ та 
бы ло ўжо не ад ной чы.

На  па чат ку ацяп ляль на га се зо на спраў насць 
элект ра пра вод кi i пяч но га ацяп лен ня ў жы лых 
да мах — на асаб лi вым кант ро лi ўдзель нi каў 
на зi раль ных ка мi сiй. У Го мель скiм ра ё не пер шы 
пра фi лак тыч ны рэйд пра вя лi па тэ ры то рыi 
Пры бар ска га сель са ве та.

У шас цi на се лен ых пунк тах пра жы вае амаль 
дзве ты ся чы ча ла век. Ка ля шас цi сот да моў у мяс-
цо вых вёс ках — з пяч ным ацяп лен нем. Та кiя до ма-
ўла дан нi, вя до ма, на асаб лi вым кант ро лi на зi раль-
най ка мi сii. У яе скла дзе — кi раў нiц тва Пры бар ска га 
сель вы кан ка ма, iн спек тар ра ён на га ад дзе ла па 
над звы чай ных сi ту а цы ях, су пра цоў нi кi «Го мель-
абл га за» i «Энер га на гля ду», участ ко вы iн спек тар 
мi лi цыi, а так са ма са цы яль ны i ме ды цын скi ра-
бот нi кi.

Рэйд пра вя лi перш за ўсё па до ма ўла дан нях 
аг ра га рад ка Пры бар. Га лоў ная за да ча — аца нiць 
стан пяч но га, га за ва га аб ста ля ван ня, спраў насць 
ды ма хо даў i элект ра пра вод кi ў да мах, дзе 
пра жы ва юць шмат дзет ныя сем'i, адзi но кiя 
па жы лыя лю дзi, iн ва лi ды.

— Сён ня ў Бе ла ру сi на лiч ва ец ца больш за
110 ты сяч шмат дзет ных сем' яў. У iх вы хоў ва юц ца 
ка ля 360 ты сяч дзя цей. За апош нiя 10 га доў коль-
касць шмат дзет ных упэў не на рас це, — ска заў 
Вiк тар Лiс ко вiч. — Дзяр жа ва на цэ ле на на тое, каб 
бе ла рус кiя сем'i бы лi моц ныя i шчас лi выя, каб у 
iх на ра джа лi ся жа да ныя дзе цi.

Па сло вах се на та ра, у Бе ла ру сi пра ду гле джа-
ны i ме ха нiз мы ма тэ ры яль на га сты му ля ван ня. 
З 1 сту дзе ня 2021 го да пе ры я ды дэ крэт на га вод-
пуску бу дуць за лiч вац ца ў агуль ны стаж ра бо ты 
ў ме жах 12 га доў, а не 9 га доў, як ця пер. У той жа 
час пры на ра джэн нi чац вёр та га дзi ця цi стра ха-
вы стаж змен шыц ца з 17,5 да 10 га доў. Гэ та два 
знач ныя мо ман ты, якiя ў на ступ ным бу дуць рэ-
гу ля ваць пы тан нi пен сiй на га за бес пя чэн ня 
жан чын. Яшчэ ад на вя лi кая пад трым ка — 
ся мей ны ка пi тал.

З НА ГО ДЫ

ЛЮ БIЦЬ СЯМ'Ю, РА ДЗI МУ, ЛЮ БIЦЬ СЯМ'Ю, РА ДЗI МУ, 
МЕС ЦА, ДЗЕ ЖЫ ВЕШ...МЕС ЦА, ДЗЕ ЖЫ ВЕШ...
Се на та ры па вiн ша ва лi жан чын у ра дзiль нi з Днём ма цi

РЭЙД

Бяс пе ка як трэнд жыц ця на вёс цы

стар. 2

стар. 4

Дзяр жа вай ство ра ны ўсе 
ўмо вы, каб у бе ла рус кiх 
сем' ях на ра джа лi ся 
жа да ныя дзе цi, за явiў 
жур на лiс там стар шы ня 
Па ста ян най ка мi сii 
па аду ка цыi, на ву цы, 
куль ту ры i са цы яль ным 
раз вiц цi Са ве та Рэс пуб лi кi 
Вiк тар ЛIС КО ВIЧ пад час 
вi зi ту з кi раў нi ка мi го ра да 
Мiн ска ў ра дзiль ню 5-й 
га рад ской клi нiч най 
баль нi цы. Там яны 
ад кры лi скульп тур ную 
кам па зi цыю «Ма цi i 
дзе цям» i па вiн ша ва лi 
жан чын са свя там.
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