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ЛЮ БIЦЬ СЯМ'Ю, РА ДЗI МУ, ЛЮ БIЦЬ СЯМ'Ю, РА ДЗI МУ, 
МЕС ЦА, ДЗЕ ЖЫ ВЕШ...МЕС ЦА, ДЗЕ ЖЫ ВЕШ...

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— На сён няш нi дзень ся мей-
ным ка пi та лам ска рыс та лася 
амаль 90 ты сяч сем' яў. У цэ лым 
пры зна ча ны ка пi тал на су му 
прак тыч на 850 мiль ё наў до-
ла раў, — ад зна чыў се на тар. — 
Ство ра ны ўсе не аб ход ныя ўмо-
вы для да школь на га вы ха ван ня. 
Бу ду юц ца дзi ця чыя сад кi ў кро-
ка вай да ступ нас цi. Толь кi ў 2019 
го дзе iх ад кры та 15. Уз вод зяц ца 
су час ныя шко лы з ба сей на мi i 
трэ на жор ны мi за ла мi. Усё гэ та 
дае маг чы масць дзе цям гар ма-
нiч на раз вi вац ца.

Вiк тар Лiс ко вiч пад крэс лiў, 
што са мае га лоў нае, каб дзi ця 
рас ло ў дружалюбнай сям'i.

— З са ма га дзя цiн ства мы па-
вiн ны вы ха ваць дзя цей та кi мi, 
каб яны лю бi лi сваю сям'ю, Ра-
дзi му, мес ца, дзе жы вуць. Трэ ба 
пры вi ваць iм якас цi, не аб ход ныя 
для жыц ця, — да даў ён.

Жан чы ны, якiх пры еха лi па-
вiн ша ваць вы со кiя гос цi, атры-
ма лi па да рун кi: квет кi, на бо ры 
для не маў лят. Сiм ва лiч нае ў той 
дзень бы ло i ад крыц цё ма ну мен-
та, пры све ча на га ма ця рын ству, 
ка ля ўва хо да ў ра дзiль ны дом. 
Па iнi цы я ты ве га лоў на га ўра-
ча баль нi цы Мi ха i ла НА ЗА Р-
ЧУ КА на на ту раль ным ка ме нi 

скульп та рам Аляк санд рам Шо-
ма вым быў ство ра ны брон за вы 
ма ну мент. Iдэя на ра дзi ла ся ад-
ра зу пас ля ад крыц ця но ва га кор-
пу са ра дзiль на га до ма, яко му ў 
снеж нi споў нiц ца пяць га доў.

«Мы даў но вы нош ва лi гэ ту 
iдэю i сён ня, на рэш це, ува со бi лi 
яе ў жыц цё. Скульп ту ра пры све-
ча на ўсiм на шым ма цi i дзе цям, 
ня хай яна пры но сiць пос пех 
i даб ра быт», — ска заў Мi ха iл 
На за рчук. Удзел у цы ры мо нii 
ад крыц ця скульп ту ры пры ня лi 
се на та ры i кi раў нi кi ста лiч най 
ад мi нiст ра цыi. Гос цi па вiн ша ва лi 

жан чын, якiя на ра дзi лi ў Дзень 
ма цi, а так са ма шмат дзет ных 
ма цi, чые сем'i на днях так са ма 
па поў нi лi ся не маў лят ка мi. Па 
сло вах га лоў на га ўра ча, у Дзень 
ма цi пер шы ма лы з'я вiў ся на свет 
у 1.48. Гэ та быў хлоп чык. Усе 

ма мы ў свя точ ны дзень 
ад чу ва лi ся бе доб ра, у iх 
пры ўзня ты на строй.

«У мя не на ра дзi ла ся 
чац вёр тае дзi ця, сын Са-
ве лiй, — ска за ла Тац ця на 
Гон та ра ва. — У гэ тым ра-
дзiль ным до ме на ра дзi ла 
дру гi раз, вель мi ха це ла 

сю ды па тра пiць. Тут но выя па ла-
ты, вель мi доб рыя кам форт ныя 
ўмо вы. А пе рад ро да вая па ла та 
на огул шы коў ная — усё на мес-
цы, нi ку ды не трэ ба бе гаць.

Тац ця ну пад тры ма ла i су сед-
ка па па ла це, сту дэнт ка Воль га 

Ас кер. Тут прай шлi яе пер шыя 
ро ды. Ма ла дая ма ма лi чыць, 
што ў ра дзiль ным до ме вель мi 
ўваж лi вы пер са нал.

«Я на ра джа ла ўпер шы ню, — 
пры зна ла ся Воль га. — I вель мi 
пе ра жы ва ла, ха це ла ся, каб мая 
дач ка Алi вiя на ра дзi ла ся ў доб-
ра зыч лi вай ат мас фе ры. Так i 
вый шла. Алi вiя з'я вi ла ся на свет у 
цу доў ны дзень, а по бач бы лi пра-
фе сi я на лы. Вель мi пры ем на, што 
нас вiн шу юць не толь кi род ныя, 
але i прад стаў нi кi дзяр жа вы».

На тал ля ТА ЛI ВIН СКАЯ.
Фота Яна ХВЕДЧЫНА.

СУСТРЭЧЫ

Асаб лi вас цi 
вы ха ваў чай 

ра бо ты 
ў ня прос ты пе ры яд
Стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Са ве та 
Рэс пуб лi кi па аду ка цыi, на ву цы, 
куль ту ры i са цы яль ным раз вiц цi Вiк тар 
ЛIС КО ВIЧ i стар шы ня Па ста ян най ка мi сii 
Са ве та Рэс пуб лi кi па мiж на род ных 
спра вах i на цы я наль най бяс пе цы 
Сяр гей РАЧ КОЎ на ве да лi вы шэй шыя 
на ву чаль ныя ўста но вы кра i ны.

Вiк тар Лiс ко вiч су стрэў ся з рэк та-
рам БДУ Анд рэ ем Ка ра лём, з якiм бы-
лi грун тоў на аб мер ка ва ны ак ту аль ныя 
пы тан нi ар га нi за цыi на ву чаль на га пра-
цэ су, асаб лi вас цi вы ха ваў чай ра бо ты 
на су час ным эта пе ва ўнi вер сi тэ це, якi 
з'яў ля ец ца вя ду чай на ву чаль най уста-
но вай кра i ны, а так са ма шля хi фар мi-
ра ван ня ма ла дзёж най па лi ты кi i iн шыя 
зла ба дзён ныя пы тан нi, якiя хва лю юць 
сту дэн таў i пра фе сар ска-вы клад чыц-
кi ка лек тыў, па ве да мi лi ў прэс-служ бе 
Са ве та Рэс пуб лi кi.

Сяр гей Рач коў на ве даў Мiн скi дзяр-
жаў ны лiнг вiс тыч ны ўнi вер сi тэт, дзе су-
стрэў ся са сту дэнц кiм ак ты вам. Пад час 
су стрэ чы се на тар пад ра бяз на рас ка заў 
аб дзей нас цi верх няй па ла ты пар ла мен-
та, пры ня тых се на та ра мi за ко на пра ек-
тах, iх ары ен та ва нас цi на па ляп шэн не 
якас цi жыц ця лю дзей.

Асоб най тэ май гу тар кi ста ла гра-
мад ска-па лi тыч ная сi ту а цыя ў Бе ла ру сi 
пас ля элек та раль най кам па нii, пры ма е-
 мыя ме ры па яе ста бi лi за цыi. Бы лi аб-
мер ка ва ны асноў ныя эта пы сцэ на рыя 
«ка ля ро вай рэ ва лю цыi», рэа лi за цыя 
якой са рва ная дзя ку ю чы ска ар ды на ва-
ным дзе ян ням дзяр жаў ных iн сты ту таў. 
«Бе ла русь — мi ра лю бi вая кра i на. На нас 
аказ ва ец ца бес прэ цэ дэнт ны знеш нi цiск, 
якi ства рае пра тэс ную тур бу лент насць у 
кра i не. Унут ра ная ста бiль насць i спа кой 
з'яў ля юц ца га ран ты яй за ха ван ня Бе ла-
ру сi як не за леж най су ве рэн най дзяр-
жа вы. На ша бу ду чы ня за ле жыць толь кi 
ад нас са мiх», — паведаміў у раз мо ве 
са сту дэн та мi стар шы ня Па ста ян най ка-
мi сii.

Ён дэ та лё ва рас ка заў пра знач ныя 
не га тыў ныя на ступ ствы «ка ля ро вай рэ-
ва лю цыi» ў Егiп це, дзе пра ца ваў у той 
пе ры яд па слом Бе ла ру сi. «Дзяр жаў ныя 
пе ра ва ро ты заў сё ды за кан чва юц ца 
сур' ёз ны мi стра та мi для кра i ны ў эка на-
мiч ным i са цы яль ным раз вiц цi, гi нуць 
ня вiн ныя лю дзi, якi мi бяз лi тас на ма нi-
пу лю юць, сур' ёз на па ку туе мiж на род ны 
аў та ры тэт дзяр жа вы. Кра i на ад кiд ва ец-
ца на дзе ся цi год дзi на зад. Па тра бу юц-
ца мно гiя га ды i сур' ёз ныя рэ сур сы для 
ад наў лен ня стра ча на га», — кан ста та ваў 
се на тар.

Сяр гей Рач коў звяр нуў ува гу сту дэн-
таў на ад крыц цё дыя ло га вых пля цо-
вак па аб мер ка ван нi кан сты ту цый най 
рэ фор мы, ма ла дзёж най па лi ты кi, пы-
тан няў эка но мi кi i бiз не су, са цы яль най 
па лi ты кi, рэ гi я наль на га раз вiц ця, аду ка-
цыi. «Ула да ўвесь час вя дзе дыя лог з на-
сель нiц твам, вы ка рыс тоў ва ю чы роз ныя 
ка на лы i фар ма ты, у тым лi ку аса бiс тыя 
пры ёмы гра ма дзян, пра мыя тэ ле фон-
ныя лi нii, су стрэ чы ў пра цоў ных ка лек-
ты вах, праз срод кi ма са вай iн фар ма-
цыi. Дыя ло га выя пля цоў кi на кi ра ва ныя 
на ак ты вi за цыю зно сiн з гра мад ствам з 
мэ тай аб мер ка ван ня шля хоў раз вiц ця 
кра i ны на най блi жэй шую перс пек ты ву, 
якiя пла ну ец ца раз гле дзець пад час Усе-
бе ла рус ка га на род на га схо ду», — ад зна-
чыў сенатар Сяр гей Рач коў.

Ён ад ка заў на пы тан нi сту дэн таў, якiя 
да ты чы лi ся рэ ак цыi за меж ных дзяр жаў 
i СМI на па дзеi, што ад бы ва юц ца ў Бе-
ла ру сi. Ён так са ма за кра нуў тэ му ўплы ву 
пан дэ мii i су свет на га эка на мiч на га кры-
зi су на эка но мi ку Бе ла ру сi i перс пек ты вы 
яе раз вiц ця. Раз мо ва iш ла i аб маг чы мых 
ме та дах i шля хах стрым лi ван ня мiг ра цыi 
бе ла рус кай мо ла дзi за мя жу.

Ле а нiд ТУ ГА РЫН.

МЕР КА ВАН НЕ

На вош та 
ўсё ўсклад няць?

Сён ня ў кра i не 
пра цу юць дыя ло га выя 
пля цоў кi, прад стаў нi кi 
рэ аль на га сек та ра 
эка но мi кi дзе ляц ца 
сва i мi за ўва га мi на конт 
уня сен ня па пра вак 
у за ка на даў ства. 
Сваё мер ка ван не 
вы ка заў i Сяр гей 
АНЮ ХОЎ СКI, ды рэк тар 
прад пры ем ства 
«Чыр во ны хар ча вiк», член Са ве та Рэс пуб лi кi 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь:

— Лю бое прад пры ем ства па вiн на раз вi вац ца, 
ма дэр нi за вац ца. «Чыр во ны хар ча вiк» не вы клю-
чэн не. Сён ня мы за дзей нi ча ны ў iна ва цый най 
пра гра ме раз вiц ця Рэс пуб лi кi Бе ла русь, ажыц-
цяў ля ем мар ме лад ную вы твор часць у Слаў га-
ра дзе. Пра ект iм парт аза мя шчаль ны, слаў га-
рад ская лi нiя бу дзе вы раб ляць, умоў на ка жу чы, 
3500 ты сяч тон кан ды тар скiх вы ра баў — плюс 
30 % да та го, што сён ня ства рае «Чыр во ны хар-
ча вiк». Гэ та мо дуль ная лi нiя зна чы ла ся ў пра ек це 
прад пры ем ства яшчэ ў 2014 го дзе, ка лi я толь кi 
прый шоў ту ды кi раў нi ком. Я ра зу меў, што ра бiць 
яе ў Баб руй ску — азна чае ўла зiць у ка мер цый-
ныя крэ ды ты, а гэ та вя лi кiя ры зы кi. Мы пай шлi 
па больш ад каз ным шля ху, але ўсё ро бiм мак сi-
маль на асця рож на. Трэ цi год рэа лi зу ем пра ект, i 
ха це ла ся б па ско рыц ца з уво дам, але ра зу мею, 
што лепш не зра бiць лiш нi крок, чым по тым па-
нес цi ад каз насць. Пра ва на ры зы ку i па мыл ку 
ў нас ня ма. У за ка на даў стве ад на знач на па вiн-
ны ад быц ца пе ра ме ны. Бо там ёсць мо ман ты, 
якiя ўсё ўсклад ня юць i пе ра шка джа юць спра ве. 
Прос ты прык лад. Ва ўмо вах пан дэ мii ха це лi ад-
крыць iн тэр нэт-кра му. Па вя лi кiм ра хун ку, што 
мо жа быць пра сцей? Ча ла век неш та за ка заў, 
раз лi чыў ся ан лайн, за браў та вар. Ка лi та кая кра-
ма на ле жыць за меж на му ўлас нi ку, то так яно i 
ёсць. А вось ад бе ла рус ка га пра даў ца Мi нiс тэр-
ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня па тра буе 
яшчэ i ра бот нi ка, якi па вi нен раз лi чыць па куп нi-
ка, тэр мi на ла, якiм спа жы вец мо жа ска рыс тац-
ца, а гэ та ўсё — нi чым не апраў да ныя за тра ты. 
На огул, на вош та ўсё ўсклад няць там, дзе мож на 
зра бiць пра сцей?

За пi са ла Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

ТОЕ, ШТО ХВА ЛЮЕ

Сi ту а цыя з цэ на мi, Сi ту а цыя з цэ на мi, 
або Раз мо ва на ак ту аль ную тэ муабо Раз мо ва на ак ту аль ную тэ му

Учо ра ў рэ жы ме 
вi дэа кан фе рэн цыi ад бы ло ся 
па ся джэн не 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, на якiм 
раз гля да лi ся асаб лi вас цi 
бя гу чай цэ на вай сi ту а цыi ў 
кра i не. На су вя зi бы лi мно гiя 
рэ гi ё ны Бе ла ру сi.

— Цэ ны — тая тэ ма, якая 
хва люе на сель нiц тва больш 
за ўсё, са мая ак ту аль ная. 
Ка лi яны бу дуць вы со кiя, 
то зар пла ты заў сё ды бу дзе 
не ха паць. Та му гэ тай тэ ме 
ад да ец ца ве лi зар ная ўва га ў 
на шай кра i не, яна зна хо дзiц ца на па ста-
ян ным кант ро лi ў Прэ зi дэн та i ўра да, — 
ад зна чы ла ў раз мо ве з жур на лiс та мi 
стар шы ня ка мi сii Тац ця на РУ НЕЦ.

Як вы нi кае з яе слоў, ро ля Са ве та Рэс-
пуб лi кi i яго чле наў у ма нi то рын гу цэн на 
са цы яль на знач ныя та ва ры ва ўсiх рэ гi ё-
нах бу дзе ўзрас таць. Се на та ры на мi ну-
лым тыд нi па ча лi ўжо ад соч ваць на сва iх 
тэ ры то ры ях сi ту а цыю з цэ на мi па асноў-
ных гру пах спа жы вец кiх та ва раў. Пер шыя 
на зi ран нi i па пя рэд нiя вы сно вы свед чаць, 
што моц на га скач ка не за фiк са ва на, цэ ны 
зна хо дзяц ца ў ме жах iн фля цыi.

На да лей ма нi то рынг у рэ гi ё нах пра-
цяг нец ца. З гэ тай мэ тай се на та ры бу-
дуць ак тыў на ка рыс тац ца ста тыс ты кай 
На цста та, да ны мi праф са юзаў, Дзярж-
кант ро лю, ор га наў дзяр жаў на га кi ра-
ван ня, iн шы мi кры нi ца мi дак лад най i 
све жай iн фар ма цыi. Вы нi кi бу дуць што-
ме сяц ана лi за вац ца.

У вы пад ку вы яў лен ня якiх-не будзь не-
га тыў ных тэн дэн цый, на сця рож ва ю чых 
фак таў, скар гаў i зва ро таў ад вы бар шчы-
каў i па куп нi коў се на та ры бу дуць апе ра-
тыў на рэ ага ваць на iх, свое ча со ва iн фар-
ма ваць для пры няц ця мер ад па вед ныя 
ор га ны дзяр жаў на га кi ра ван ня.

Кры ху ра ней, 9 каст рыч нi ка, Тац-
ця на Ру нец пры ня ла ўдзел у ра бо це 

Экс перт на га са ве та па пы тан нях цэн i 
та ры фаў. Гэ та важ ная пля цоў ка для 
ма нi то рын гу цэ на вай сi ту а цыi ў кра i не, 
па глыб ле на га ана лi зу яго вы нi каў i вы-
пра цоў кi рэ ка мен да цый для пры няц-
ця ра шэн няў у сфе ры цэ на ўтва рэн ня. 
У ра бо це па ся джэн ня Экс перт на га са-
ве та так са ма ўдзель нi ча лi прад стаў нi кi 
Мi нiс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля-
ван ня i ганд лю, Фе дэ ра цыi праф са юзаў, 
На цы я наль на га бан ка, На цы я наль на га 
ста тыс тыч на га ка мi тэ та, дэ пу та ты Па-
ла ты прад стаў нi коў. Асноў ны мi тэ ма мi 
аб мер ка ван ня ста лi эка на мiч ная сi ту а-
цыя ў кра i не i пы тан нi раз вiц ця пра мыс-
ло вас цi.

На га да ем, рэ гу ля ван не цэн на са цы-
яль на знач ныя та ва ры ў Бе ла ру сi, згод на 
з ня даў няй па ста но вай Мi нiс тэр ства ан-
ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня i ганд лю, 
пра цяг ну та да 31 снеж ня. У да ку мен це 
на зва ны са цы яль на знач ныя та ва ры: 
сме тан ко вае мас ла i сла неч нi ка вы алей, 
пша нiч ная му ка, соль, не ка то рыя вi ды 
круп, хле ба, мя са, све жай i све жа ма ро-
жа най ры бы, сы ру, ма ла ка, яй кi, дзi ця-
чае хар ча ван не, чор ны чай. Вы зна ча ны 
так са ма гра нiч ны нар ма тыў рэн та бель-
нас цi, якi ўклю ча ны ў ад пуск ныя цэ ны 
вы твор цаў.

Ле а нiд ТУ ГА РЫН.
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