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Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат  

Ад рас ную сац да па мо гу 
атры маць будзе пра сцей

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 15 чэр ве ня пад пі саў Указ 
№211 «Аб удас ка на лен ні па рад ку пра да стаў лен ня дзяр жаў-
най ад рас най са цы яль най да па мо гі», які ўсту піць у сі лу 
з 1 лі пе ня. Ён на кі ра ва ны на па вы шэн не да ступ нас ці і 
ўзроў ню са цы яль най пад трым кі на сель ніц тва, а так са ма на 
ства рэн не адзі най сіс тэ мы за бес пя чэн ня тэх ніч ны мі срод-
ка мі са цы яль най рэ абі лі та цыі.

У ад па вед нас ці з гэ тым ука зам ін ва лі ды ІІІ гру пы і дзе ці, якія 
ма юць па трэ бу ў срод ках рэ абі лі та цыі (не аба вяз ко ва ін ва лі ды), 
на дзя ля юц ца пра вам іль гот на га за бес пя чэн ня та кі мі срод ка мі. У 
су вя зі з гэ тым з сіс тэ мы дзяр жаў най ад рас най са цы яль най да па-
мо гі бу дзе вы клю ча на са цы яль ная да па мо га на апла ту тэх ніч ных 
срод каў са цы яль най рэ абі лі та цыі.

Ін ва лі ды ІІІ гру пы і дзе ці, якія ма юць па трэ бу ў срод ках рэ абі лі та-
цыі, змо гуць бяс плат на атрым лі ваць праз дзяр жаў ныя ар га ні за цыі 
ахо вы зда роўя слы ха выя апа ра ты, воч ныя пра тэ зы, ін су лі на выя 
шпры цы і ігол кі для шпрыц-ру чак, тэст-па лос кі. За бес пя чэн не пра тэ-
за мі (ар тэ за мі) верх ніх і ніж ніх ка неч нас цяў, вы ра ба мі для кан сер ва-
тыў на га ля чэн ня на бы тых і пры ро джа ных дэ фар ма цый у дзя цей, ар-
тэ за мі на па зва ноч нік, ар та пе дыч ным абут кам, пра тэ за мі ма лоч най 
за ло зы бу дзе ажыц цяў ляц ца Бе ла рус кім пра тэз на-ар та пе дыч ным 
ад наў лен чым цэнт рам і яго фі лі яла мі. Так са ма па шы ра ны пе ра лік 
прад ме таў гі гі е ны, вы дат кі на на быц цё якіх бу дуць кам пен са вац ца ў 
рам ках вы пла ты са цы яль най да па мо гі для па крыц ця вы дат каў на на-
быц цё пад гуз каў. Спра шча ец ца і пра цэ ду ра зва ро ту за та кім ві дам 
да па мо гі. Па даць ад па вед ную за яву ў ор га ны па пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не змо гуць бліз кія сва я кі ін ва лі даў.

Ад на ча со ва бу дзе ўзмоц не на дзярж пад трым ка асоб ных ка тэ го-
рый ма ла за бяс пе ча ных сем' яў. Так, сем'і, якія вы хоў ва юць не паў на-
лет ніх дзя цей, у якіх баць кі з'яў ля юц ца ін ва лі да мі І ці ІІ гру пы аль бо 
адзін з баць коў з'яў ля ец ца ін ва лі дам І гру пы, а дру гі ажыц цяў ляе 
яго до гляд, змо гуць атрым лі ваць што ме сяч ную са цы яль ную да па-
мо гу 12 ме ся цаў.

Свят ла на БУСЬ КО. busko@zviazda.by



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 смут ку юць у су вя зі са смер цю 
дэ пу та та Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь чац вёр та га склі кан ня АЎ ЧЫН НІ КА ВА 
Вік та ра Ва сіл е ві ча і вы каз ва юць глы бо кія спа чу ван ні 
яго род ным і бліз кім.

«Ле тась пер шы клас 
з кі тай скай мо вай мы 
сфар мі ра ва лі хут чэй, чым 
з анг лій скай. Баць кі хо чуць 
іс ці ў на гу з ча сам».

Пра «не на шко дзіць», 
баць коў скі бум 
і бе ла рус ка моў ныя 
пе ра пын кі

Урок заў сё ды быў для мя-
не асоб ным све там, та ям ні-
цай. Та му, ка лі тры га ды на-
зад узна ча лі ла гім на зію, узя ла 
са бе не каль кі ву чэб ных га дзін 
на ты дзень. Кла сы бы лі вель мі 
доб рыя. Але па чы наць на но вай 
па са дзе заў сё ды да во лі скла-
да на. І я, каб не на шко дзіць 
дзе цям (заў сё ды кі ра ва ла ся 
гэ тым прын цы пам), пе рад ала 
іх ін шай на стаў ні цы. Хоць мне 
бы ло вель мі шка да. За раз жа, 
ка лі ста ла кры ху ляг чэй, на-
стаў ні каў бе ла рус кай мо вы і лі-
та ра ту ры ў нас ха пае. Та му мне 
не ха пі ла га дзін. Тым не менш 
я люб лю ўсіх дзе так. З за да-
валь нен нем на вед ваю ўро кі 
ін шых на стаў ні каў. І ўсё час-
цей за дум ва ю ся, што гім на зія 
на ша бу дзе рас ці. І не ка лі, без 
шко ды для ін шых на стаў ні каў, 
я зма гу па спя хо ва су мя шчаць 
кі ра ван не і вы кла дан не.

Ці ка васць да бе ла рус кай 
мо вы ўзрас ла ў гра мад стве, і 
гэ та мя не вель мі ра дуе. Баць кі 
хо чуць, каб іх дзет кі атры ма лі 
аду ка цыю на род най мо ве. На-
ват у тых сем' ях, якія ў паў ся-
дзён ным жыц ці раз маў ля юць 
на рус кай мо ве. Ра ней та ко га 
бу му не бы ло. Сі ту а цыя змя ні ла-
ся ле тась, ка лі ах вот ных пай сці 
ў пер шы клас ака за ла ся больш, 
чым мес цаў. Каб дзе ці ву чы лі ся 

ў бе ла рус ка моў ным ася род ку, 
баць кі на ват ноч чу дзя жу ры лі 
пад гім на зі яй.

На жаль, на ша гім на зія не-
вя ліч кая. Для пер шых кла саў 
мы аран ду ем па мяш кан ні ў дзі-
ця чым сад ку. Та му больш за 
50 вуч няў не мо жам на браць. 
Фак тыч на на пра цэн таў 80 мы 
за да во лі лі за пы ты баць коў. У 
пер шую чар гу бра лі тых дзе-
так, у якіх брат ці сяст ра ўжо 
ву чац ца ў на шай гім на зіі. У дру-
гую чар гу — шмат дзет ныя сем'і. 
Ну, і аба вяз ко ва тых дзе так, якія 
пра жы ва юць у Са вец кім ра ё не 
і за ма ца ва ныя за на шай на ву-
чаль най уста но вай. Ле тась іх 
прый шло аж но 23, амаль цэ лы 
клас. Сё ле та мы пра сі лі баць коў 
не браць штур мам гім на зію з са-
ма га ран ня. Ар га ні за ва лі за піс 
па тэ ле фо не, каб мож на бы ло 
прый сці на пры ём і спа кой на вы-
ра шыць пы тан не. Фак тыч на мы 
ўжо на бра лі адзін клас па ўсе-
на ву чы (дзет кі, якія за ма ца ва-
ны за гім на зі яй). З тых, хто ўжо 
за пі саў ся на пры ём, так са ма на 
цэ лы клас хо піць.

Я ра да, што ў нас ня ма не-
да хо пу ў пер ша клас ні ках. Ка лі 
бу дзе больш дзе так, то бу дзе і 
ад бор у пя тыя кла сы. Апош нія 
два га ды на зі ра ец ца тэн дэн цыя, 
што і з ін шых школ да нас пры-
хо дзяць па сту паць вуч ні. Хо чац-
ца, каб быў кон курс, каб у на шы 
пя тыя кла сы трап ля лі ме на ві та 
са мыя леп шыя. Бо вы со кі ўзро-
вень ве даў дзя цей — гэ та вы со-
кі ста тус гім на зіі.

Гэ та тра ге дыя ў пер шую чар-
гу баць коў, што іх дзі ця не па-
сту пі ла ў гім на зію. Не здзейс ні-
лі ся ма ры і ча кан ні да рос лых. І 
яны не мо гуць знай сці трап ныя 
сло вы, па бу да ваць ад но сі ны з 
дзет ка мі, каб не як пе ра маг чы 
стрэс. Так тра ге дыя баць коў 
аў та ма тыч на ста но віц ца тра-
ге ды яй дзя цей. Я лі чу, што не 
трэ ба ба яц ца вы пра ба ван няў 
у жыц ці. І дзя цей трэ ба ву чыць 
не ад чай ваец ца, ка лі неш та не 
атрым лі ваец ца. А шу каць вый-
сце і заў сё ды іс ці на пе рад. Бо 

ка лі неш та не атры ма ла ся ця-
пер, атры ма ец ца по тым, і, маг-
чы ма, яшчэ лепш.

На жаль, ця пер ад чу ва ец ца 
за леж насць баць коў ад ад знак 
дзі ця ці. Доб ра, ка лі для ма ло-
га гэ та ў за да валь нен не. Час та 
ж баць кі прос та імк нуц ца рэа-
лі за вац ца за кошт дзі ця ці, па-
тра бу ю чы ад яго не маг чы ма га. 
Але не ўсім да дзе на ве даць усе 
прад ме ты на дзе вяць-дзе сяць. 
Га лоў нае, каб дзі ця ці бы ло ці ка-
ва ву чыц ца. А ад зна ка — гэ та 
дру гас нае.

У кож най уста но вы па він на 
быць свая мі сія. Мы сва ёй мі сіяй 
вы бра лі ме на ві та поў нае па гру-
жэн не ў ат мас фе ру бе ла рус кас-
ці. Пра цу ем над тым, каб на ват 
на пе ра пын ках гу ча ла род ная 
мо ва, не ка жу чы ўжо пра ўро кі 

і ме ра пры ем ствы. У ін тэр нэ це 
ёсць ві дэа ро лік, дзе дзет кі з гім-
на зіі апіс ва юць, што яны ба чаць 
на кар ці нах зна ка мі тых бе ла рус-
кіх мас та коў. Клас ны кі раў нік гэ-
тых дзе так бы ла пер шай на стаў-
ні цай сё лет ніх вы пуск ні коў. Пад-
час свай го раз ві таль на га сло ва 
Лю боў Мі ка ла еў на пра па на ва ла 
трэ ця клас ні кам вы ка заць свае 
па жа дан ні адзі нац ца ці клас ні-
кам. З усіх па жа дан няў толь кі 
ад но бы ло па-рус ку. Усе ас тат-
нія гу ча лі на род най мо ве. Пры-
чым яны бы лі вель мі глы бо кія.

Пра кі тай скую 
мо ву, прос тыя 
алоў кі і зва но чак 
для Іск ры ка

На ша гім на зія ад мет ная не 
толь кі тым, што тут усе прад ме ты 
вы кла да юц ца па-бе ла рус ку. Сё-
ле та мы ўпер шы ню ў кра і не вы-
пус ці лі дзя цей, якія 11 га доў та му 
па ча лі вы ву чаць кі тай скую мо ву.

Я не спра ба ва ла ву чыць кі-
тай скую. Вя до ма, не ка то рыя 

сло вы ёсць ва ўжыт ку. Бо ў нас 
да во лі час та бы ва юць у гас цях 
прад стаў ні кі па соль ства КНР. 
Мо жа быць, у да лей шым са-
праў ды з'я віц ца на гэ та час.

Кі тай ская мо ва да во лі скла-
да ная, шмат там за ле жыць ад 
ін та на цыі. Ка лі ў дзі ця ці ня ма 
му зыч на га слы ху, то вель мі 
цяж ка да ец ца яе вы ву чэн не. Ра-
зам з тым ле тась пер шы клас з 
кі тай скай мо вай мы сфар мі ра-
ва лі хут чэй, чым з анг лій скай. 
Ад бі ва ец ца раз віц цё бе ла рус-
ка-кі тай скіх ад но сін у па лі ты цы, 
эка но мі цы. Баць кі хо чуць іс ці ў 
на гу з ча сам. Сён ня пе ра клад-
чык з кі тай скай мо вы — да во лі 
вы со ка аплат ная пра ца. Ле тась, 
я ці ка ві ла ся, та кія спе цы я ліс ты 
атрым лі ва лі паў та ра міль ё на 
(ста ры мі гра шы ма) за га дзі ну. 
Упер шы ню сё ле та на шы дзве 
вы пуск ні цы атры ма лі ўра да вую 
сты пен дыю і 4 га ды бу дуць ву-
чыц ца ў Кі таі. Ка санд ра збі ра-

ец ца па сту паць на фа куль тэт 
жур на ліс ты кі, а Са фія — на 
юры дыч ны.

(У ка бі не це Іры ны Ле а ні даў-
ны за ўва жаю ка лек цыю зва ноч-
каў. — Аўт.) Зва ноч кі я па ча ла 
збі раць вы пад ко ва. Ка лі бы ла 
ды рэк та рам рус ка моў най шко-
лы, вуч ні 4-га кла са на свой 
вы пуск ны па да ры лі мне пер-
шы зва но чак. По тым на пен сію 
сы хо дзі ла цу доў ная на стаў ні ца 
ма тэ ма ты кі. Так са ма па да ры-
ла мне зва но чак. Фак тыч на з 
гэ тых двух зва ноч каў і па ча ла-
ся ўся ка лек цыя. Мно гія з іх я 
да ру дзе цям. У пры ват нас ці, 
адзін ад да ла свай му бу ду ча му 
пер ша клас ні ку. Ка лі прый шла 
пра ца ваць у гэ тую гім на зію, да 
мя не на пры ём за ві та ла ма ту-
ля са сва ім пя ці га до вым сы нам 
Ры го рам-Ва ла дзе ем Іск ры кам. 
Хлоп чык мне рас ка заў на чыс-
цют кай род най мо ве не толь кі 

пра тое, ча му ён хо ча ву чыц ца 
ў нас, але і як не ўза ба ве да са-
май сто лі вы рас це мой фі кус. 
Ён вель мі за ці ка віў ся ма і мі зва-
ноч ка мі. Яны хлоп чы ку так спа-
да ба лі ся, што я не стры ма ла ся 
і па да ры ла яму адзін.

Са мы га лоў ны зва но чак на-
шай гім на зіі, якім зво няць на 
пер шым і апош нім зван ку, за-
хоў ва ец ца ў май го на мес ні ка па 
гас па дар чых спра вах. Дру гі — у 
мя не ў ка бі не це. Вось ён (па каз-
вае). Гэ ты зва но чак па да ры лі 
мне муж з сы нам пад час чар-
го вай ся мей най ванд роў кі. Два 

га ды та му ў гім на зіі з'я ві ла ся но-
вая тра ды цыя. У нас на пер шым 
і апош нім зван ку за мест ад на го 
гу чаць два зва ноч кі. Гэ та вель-
мі пры го жа, больш ме ла дыч на. 
Цу доў ная ідэя на ле жыць бух гал-
та ру на шай гім на зіі.

(На пра цоў ным ста ле Іры ны 
Ле а ні даў ны шмат ад ноль ка вых 
за вост ра ных алоў каў. — Аўт.). 
Я люб лю ней кія за пі сы ра біць 
прос тым алоў кам. Не та му што 
мож на сцер ці. Я звы чай на ні-
чо га не сці раю, а за крэс лі ваю. 
Ка лі ка рыс тац ца гум кай, то на 
гэ та трэ ба яшчэ за тра ціць час. А 
так за крэс ліў — і ху цень ка пра-
цяг нуў пі саць да лей. Час — са-
мае да ра гое, што мы ма ем. Та-
му ста ра юся не шка да ваць пра 
зроб ле нае. Гэ та мая жыц цё вая 
па зі цыя. Не азі рац ца. Ру хац ца 
толь кі на пе рад.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
nаdzіеjа@zvіаzdа.bу

У кра і не пла ну ец ца ўдас ка на ліць сіс тэ му 

га ран та ван ня бяс пе кі пры пра вя дзен ні 

да рож ных ра бот і па леп шыць умо вы 

для ве ла сі пед на га ру ху. Гэ тыя два 

пы тан ні аб мяр коў ва лі ся на па ся джэн ні 

Па ста ян най ка мі сіі па за ха ван ні 

бяс пе кі да рож на га ру ху пры Са ве це 

Мі ніст раў пад кі раў ніц твам на мес ні ка 

прэм' ер-мі ніст ра Ана то ля КА ЛІ НІ НА.

Ві цэ-прэм' ер па ве да міў, што апош нім ча сам 
па час ці лі ся вы пад кі траў мі ра ван ня ра бот ні каў, 
якія ра ман ту юць да рож нае па лат но. Ня гле дзя-
чы на тое, што ра бо ты пра вод зяц ца ар га ні за-
ва на, са зна ка мі, ёсць вы пад кі гі бе лі лю дзей. 
Та му не аб ход на па леп шыць сіс тэ му бяс пе кі ў 
та кіх мес цах. Ахі ле са вай пя той у за ка на даў-
стве з'яў ля ец ца тое, што па вы ша ныя хут кас-
ныя рэ жы мы пры ар га ні за цыі да рож ных ра бот 

не ўліч ва юц ца. «Мы па чы на ем да зва ляць рух 
120 км/г і ў той жа час за хоў ва ем ра ней шую сіс-
тэ му ага ро джы мес цаў та кіх ра бот. Ду маю, на 
ма гіст раль ных да ро гах мы бу дзем пе ра хо дзіць 
на ін тэ ле кту аль ную сіс тэ му кі ра ван ня ру хам. 
На прык лад, ужо за 2 км ад та ко га мес ца бу дзе 
ста яць знак, а рух па па ла се бу дзе за кры ты, каб 
ра монт да ро гі не быў рап тоў нас цю для ўдзель-
ні каў ру ху», — рас ка заў на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня аў та ма біль ных да рог Мінт ран са 

Аляк сандр ГА ЛАЎ НЁЎ.

У кра і не так са ма ёсць над чым па пра ца ваць 
і па пы тан ні ства рэн ня інф ра струк ту ры для ве-
ла сі пед на га ру ху. На дум ку Ана то ля Ка лі ні на, 
ста ноў чым мо ман там з'яў ля ец ца тое, што коль-
касць ве ла сі пе дыс таў рас це. Але пры гэ тым 
ска ра чэн ня аў та ма біль ных па то каў, асаб лі ва ў 
вя лі кіх га ра дах, не ад бы ва ец ца. Та му ў Мінт ран-
се ўжо вы ра шы лі, што пы тан ні раз віц ця та кой 

інф ра струк ту ры на на ступ ныя пяць га доў бу дуць 
клю ча вой за да чай.

Экс перт рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз транс парт ні каў» 
Па вел АСТА ПЕ НЯ ад зна чыў, што ве ла рух на бі-
рае аба ро ты не толь кі ў Мін ску, але і ў рэ гі ё нах. 
«Та кім пры кла дам мо жа слу жыць По лацк. Там 
быў рэа лі за ва ны план устой лі вай га рад ской ма-
біль нас ці — рас пра ца ва на схе ма ве ла сі пед на га 
ру ху, па бу да ва на звя за ная адзі нац ца ці кі ла мет-
ро вая ве ла сі пед ная сет ка. Акра мя та го, По лацк 
ад ным з пер шых рэа лі за ваў ве ла да рож ку на 
пра ез най част цы. Та му ма са вая ці ка васць да 
ве ла ру ху вы во дзіць так са ма на пер шы план пы-
тан ні бяс пе кі, асаб лі ва з-за час тых кан флік таў 
ве ла сі пе дыс таў і пе ша хо даў, ве ла сі пе дыс таў і 
ва дзі це ляў», — да даў ён.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Kryzhevіch@zvіazda.by



Асноў ныя за да чы, якія 
ста я лі пе рад бюд жэ там на 
2016 год вы ка на ны. Та кое 
мер ка ван не вы ка заў пер шы 
на мес нік мі ніст ра фі нан саў 
Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ пад час 
па шы ра на га па ся джэн ня 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па бюд жэ це 
і фі нан сах.

«Пад час скла дан ня бюд жэ ту 
ўліч ва лі ся кан сер ва тыў ныя ацэн кі 
пры пла на ван ні да ход най і рас ход-
най яго час так. Рэ аль ная сі ту а цыя 
ака за ла ся не каль кі гор шай, чым ча-
ка ла ся. Прый шло ся адап та вац ца 
да не спры яль ных фак та раў мак ра-
эка на міч на га ася род дзя, ары ен та-
вац ца на сі ту а цыю ў су свет най эка-
но мі цы і стан спраў ганд лё вых парт-
нё раў на шай кра і ны. Гэ та пры вя ло 
да зме ны ўмоў па ста вак та ва раў і 
вы ка нан ня да ход най част кі бюд жэ-
ту. На нас паў плы ва ла і па дзен не 
су свет ных цэн на ка лій ныя ўгна ен ні, 
наф ту і наф та пра дук ты, якія з'яў ля-
юц ца асноў ным ін ды ка та рам фі нан-
са вай пла це жаз доль нас ці на шых 
парт нё раў», — ад зна чыў Мак сім 
Ер ма ло віч. Ён пад крэс ліў, што для 
змяк чэн ня ўздзе ян ня не спры яль най 

кан' юнк ту ры ў эка но мі цы па вы ша-
ла ся эфек тыў насць вы ка ры стан ня 
фі нан са вых рэ сур саў. На прык лад, 
ды рэк тыў нае крэ ды та ван не за мя-
шча ец ца но вы мі ча со вы мі кры ні-
ца мі фі нан са ван ня.

У 2016 го дзе па дзен не да хо даў 
бюд жэ ту бы ло звя за на са знеш не-
эка на міч най дзей нас цю: з-за вы-
ваз ных мыт ных пош лін на наф ту 
і наф та пра дук ты, пра ся дан не ка-
лій най га лі ны бюд жэт не да атры маў 
1,3 млрд руб лёў.

«У мэ тах за бяс пе ча нас ці зба-
лан са ва нас ці бюд жэ ту бы лі вы-
пра ца ва ны ўра дам і за цвер джа ны 
кі раў ні ком дзяр жа вы ме ры ў рам-
ках Ука за Прэ зі дэн та ад 23 лю та га 
2016 г. №78. Іх рэа лі за цыя да зво-
лі ла пе ра фар ма ці ра ваць бюд жэт 
з улі кам умоў функ цы я на ван ня 
эка но мі кі», — на га даў на мес нік 
мі ніст ра. У су куп нас ці гэ та да ло 
маг чы масць пры цяг нуць у бюд жэт 
380 млн руб лёў да дат ко вых да хо-
даў і ска ра ціць стра ты ад не да па-
ступ лен ня асоб ных кры ніц да хо даў 
да 300 млн руб лёў.

Па сло вах Мак сі ма Ер ма ло ві ча, 
з па чат ку го да пра во дзі ла ся ак ты-
ві за цыя бюд жэт ных вы дат каў: бы лі 

ска ро ча ны вы дат кі бюд жэт ных ар-
га ні за цый і ін шыя вы дат кі, звя за ныя 
з рэа лі за цы яй бюд жэт най па лі ты кі, 
на агуль ную су му 1,6 міль яр да руб-
лёў. У вы ні ку та кіх ска ар ды на ва-
ных мер бюд жэт у 2016 го дзе быў 
вы ка на ны з пра фі цы там у 1 млрд 
руб лёў або 1,1% ад ВУП. Ука за ны 
пра фі цыт на кі ра ва ны на па га шэн не 
част кі дзярж доў гу.

«Дзяр жаў ны доўг на па ча так го-
да склаў 39,2 міль яр да руб лёў, гэ та 
41,7% ВУП (пры па ро га вым зна чэн-
ні 50%). Та кім узроў нем доў гу маг-
чы ма кі ра ваць, але да лей шы яго 
рост мо жа пры вес ці да да дат ко вых 
ры зык», — за явіў Мак сім Ер ма ло-
віч . Ён пад крэс ліў, што Мін фін і 
ўрад пры кла да юць усе на ма ган ні, 
каб аб ме жа ваць рост дзяр жаў на-
га доў гу і па мен шыць па зы ко вую 
на груз ку на бюд жэт. Пер шы на-
мес нік мі ніст ра па ве да міў, што ў 
2016 го дзе Бе ла русь свое ча со ва і 
ў поў ным аб' ёме ажыц ця ві ла пла-
ця жы па па га шэн ні і аб слу гоў ван ні 
дзяр жаў на га доў гу. Уся го на аб слу-
гоў ван не і вы ка нан не дзярж доў гу 
бы ло на кі ра ва на больш як 7 млрд 
руб лёў. Асноў ная до ля — гэ та 
аб слу гоў ван не знеш ня га доў гу, 

на па га шэн не яко га ў 2016 го дзе 
бы ло на кі ра ва на 3,2 млрд до ла-
раў. «Акра мя срод каў Еў ра зій скага 
фон ду ста бі лі за цыі і раз віц ця бы лі 
пры цяг ну ты срод кі на ўнут ра ным 
фі нан са вым рын ку, каб раз лі чыц-
ца па гэ тых даў гах», — па ве да міў 
Мак сім Ер ма ло віч.

«Мы рых ту ем ся да та го, што бу-
дзем па га шаць 800 млн до ла раў у 
па чат ку на ступ на га го да. Акра мя 
та го, што ў нас ёсць кры ні ца для 
гэ та га па га шэн ня ў вы гля дзе рэшт-
каў срод каў бюд жэ ту на ра хун ках 
ура да ў На цы я наль ным бан ку, каб 
не зні жаць ЗВР, бу дзем пра во дзіць 
ме ра пры ем ствы па пры цяг нен ні гэ-
тых срод каў з між на род на га рын-
ку ка пі та лу. Па куль трэ ба прай сці 
ўсе ста дыі пад рых тоў чай ра бо ты, 
каб зра зу мець, у якой фор ме гэ та 
пры цяг нен не бу дзе ад бы вац ца. Але 
ма гу га ран та ваць, што ў на ступ ным 
го дзе па аба вя за цель ствах пе рад 
знеш ні мі крэ ды то ра мі мы раз лі чым-
ся, як ра бі лі гэ та апош нія як мі ні мум 
10 га доў», — рэ зю ма ваў Мак сім Ер-
ма ло віч.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
Kryzhevіch@zvіazda.by



Ва ўра дзеВа ўра дзе  
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ДЗЯРЖ ДОЎГ ПАД КАНТ РО ЛЕМ

«Трэ ба час цей ка заць бліз кім, 
што мы іх лю бім»

БЛІЦ-АПЫ ТАН КА
— Лю бі мае сло ва на род най мо ве?

— Ка хан не
— Лю бі мы бе ла рус кі пісь мен нік?

— Іван Ша мя кін. Люб лю глы бі ню яго тво раў.
— Чым вы най больш га на ры це ся са зроб ле на га ў гім-

на зіі?

— Тым, што ў нас на стаў ні кі, дзе ці і баць кі — ад на дум цы. 
Гэ та са мае га лоў нае. Ну, і без умоў на, вуч ня мі, іх да сяг нен ня мі. 
З го на рам ад зна чаю, што сё ле та з 25 вы пуск ні коў 6 уз на-
га ро джа ны за ла тым ме да лём. Дзве ву ча ні цы ма юць прэ мію 
Прэ зі дэн та. Са фія Яб лон ская на ват цэ лых дзве. Яна тры га ды 
ўтрым лі ва ла лі дзі ру ю чыя па зі цыі на за ключ ным эта пе рэс пуб лі-
кан скай алім пі я ды па кі тай скай мо ве. Ка санд ра Ша хаб — пе ра-
мож ца рэс пуб лі кан скай кан фе рэн цыі па бе ла рус кай лі та ра ту ры, 
па кі тай скай мо ве.

— Ка лі ў вас з'яў ля ец ца воль ны час, як вы яго ба ві це?

— Я яго пры свя чаю сва ёй сям'і. Лю бім ра зам ванд ра ваць 
на ма шы не. Ле тась пра еха лі ся па тых мяс ці нах, дзе слу жыў 
муж.

— Прад мет, без яко га не ўяў ля е це свай го жыц ця?

— Мне цяж ка ўя віць ся бе сён ня без аў та ма бі ля. Жы ву да лё ка 
за го ра дам, та му без яго як без рук.

— Які з пунк таў у кні зе па рад для ва ша га сы на вы б вы-
дзе лі лі тлус тым шрыф там?

— Быць у гар мо ніі з са мім са бой і на ва коль ным све там.
— Як муж і сын ста вяц ца да та го, што вы ды рэк тар?

— З ра зу мен нем. А ра зу ме ем мы адзін ад на го без слоў. І для 
мя не гэ та вель мі важ на. Ад ной чы неш та не кле і ла ся на пра цы, я 
на ват сва ры ла ся. Сын па тэ ле фа на ваў, ад чуў мой гэ ты ўзру ша-
ны стан і ска заў: «Ма ма, я ўсё ад но ця бе люб лю». Гэ та га бы ло 
да стат ко ва, каб дзень пай шоў інакш. Трэ ба час цей ста на віц ца 
ча раў ні ка мі і ка заць на шым бліз кім, што мы іх лю бім.

— Ка лі б за раз з'я віў ся ча раў нік, што б вы па пра сі лі 
ў яго для гім на зіі?

— Гэ та па він на быць неш та не ма тэ ры яль нае (за дум ва ец ца). 
У пер шую чар гу зда роўя ўсім дзе цям.

Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.

«Ах вот ных пай сці ў пер шы 
клас ака за ла ся больш, чым 
мес цаў. Каб дзе ці ву чы лі ся 
ў бе ла рус ка моў ным 
ася род ку, баць кі на ват 
ноч чу дзя жу ры лі 
пад гім на зі яй».

«У кож най уста но вы 
па він на быць свая 
мі сія. Мы сва ёй мі сіяй 
вы бра лі ме на ві та поў нае 
па гру жэн не ў ат мас фе ру 
бе ла рус кас ці».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляк сандр Лу ка шэн ка шмат ува гі ўдзя ляў ад ра джэн ню па цяр пе-
лых тэ ры то рый з са ма га па чат ку свай го прэ зі дэнц тва. Па яго сло вах, 
за 20 га доў змя ні ла ся вель мі мно гае:

— Для мя не са мая вя лі кая ра дасць — гэ та адзін з вы ні каў прэ-
зі дэнц ка га пе ры я ду — што зра біў бе ла рус кі на род. Ён не прос та 
за ха ваў, ён вяр нуў да жыц ця гэ тыя тэ ры то рыі. Ас тат няе вы мо жа це 
па гля дзець у ліч бах, якія Ула дзі мір Анд рэ е віч Двор нік рас каз ваў. За 
тры пя ці год кі ён фак тыч на пад во іў, па тро іў вы твор часць пра дук таў 
хар ча ван ня. А ён бы іх не пад во іў, ка лі б не куп ля лі. А куп ля юць 
толь кі чыс тае, ідзе вель мі жорст кі кант роль. Та му я ра ды, што так 
скла ла ся на гэ тых зем лях жыц цё на шых лю дзей.

У Бе ла ру сі са праў ды мно гае ро біц ца, каб ад на віць тэ ры то рыі, якія 
па цяр пе лі ад ава рыі. Кі раў нік дзяр жа вы рас ка заў, якое зна чэн не і 
для яго аса біс та маюць гэтыя мясціны.

— Гэ та вя лі кі ка ва лак май го жыц ця, на па чат ку не са мы ра дас-
ны, — пры знаў ся Прэ зі дэнт. — Тут пры хо дзі ла ся пры маць са мыя 
сур' ёз ныя ра шэн ні.

Так ка лісь ці не ка то рыя лю дзі вяр та лі ся ў род ныя вёс кі, ад куль 
іх вы се лі лі. Іх не рэ гіст ра ва лі. Прэ зі дэнт пры га даў па езд ку ў ад ну з 
та кіх вё сак, дзе ён су стрэў ся з мяс цо вы мі жы ха ра мі:

— Яны трой чы вяр та лі ся, і іх трой чы вы ся ля лі з гэ тай зо ны. Яны 
са бра лі ся... У мя не ў па мя ці гэ та за ха ва ла ся: спа ло ха ныя ста яць 
пе ра да мной... Яны хо чуць жыць у сва ёй вёс цы. Мы з імі за клю чы лі 
да га вор. Я ка жу: я вас не бу ду вы га няць, ва ша пра ва, дзе жыць, але 
да вай це да мо вім ся, што ва шы дзет кі — там бы ло 10—12 дзя цей — 
бу дуць ву чыц ца тут по бач у ін тэр на це. Мы для іх ство рым умо вы. 
Згод ныя? Згод ныя. Вы мо жа це ў лю бы час да іх пры ехаць, яны да 
вас мо гуць пры ехаць. Да вай це бе раг чы дзя цей. З гэ та га па чы на ла ся 
маё «чар но быль скае» жыц цё.

КА ЛІ ЦЭ НЫ НЕ РАС ТУЦЬ — ГЭ ТА ІДЭА ЛЬНА
Бы ло пы тан не і па цэ на ўтва рэн ні. Па да ных са цы я ла гіч на га апы-

тан ня Ін фар ма цый на-ана лі тыч на га цэнт ра пры Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та, тры чвэр ці на сель ніц тва кра і ны хва лю юц ца з-за рос ту цэн. 
Кі раў нік дзяр жа вы рас тлу ма чыў: дрэн ны як хут кі рост цэн, так і 
хут кае іх па дзен не.

— Па жа да на, каб мы вый шлі на 3—4% ін фля цыі па го дзе, і гэ-
та нар маль на для жыц ця, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Ёсць 
моц нае па дзен не ін фля цыі, ёсць моц нае па дзен не рос ту цэн. Гэ та 
зна чыць, цэ ны так ужо не рас туць. Бу дзем ста рац ца ўтры мац ца на 
гэ тым уз роў ні. Бо ка лі ад сут ні чае рост цэн уво гу ле — гэ та заў сё ды 
доб ра. І для лю дзей доб ра, вы твор часць да гэ та га пры ста соў ва-
ец ца, са бе кошт яна па чы нае рэ гу ля ваць у гэ тых цэ нах і вы хо дзіць 
на нар маль ную рэн та бель насць. Лю дзей па куль гэ та хва люе, але 
я ўжо ад чу ваю ас тат кі гэ тай на пру жа нас ці. Я ўпэў не ны, што мы на 
та кім уз роў ні за ха ва ем ся, нам гэ та ўдас ца, праз гэ ты і на ступ ны год 
лю дзі за бу дуць пра гэ тую праб ле му.

АД НО ВЯЦЬ ТУ РАЎ СКІ КРЫЖ
Прад стаў ні ца ТРК «Го мель» за да ла пы тан не пра гіс та рыч ную 

спад чы ну рэ гі ё на — пра ад ра джэн не Ту раў ска га кры жа. 55 га доў 
та му — у 1962-м — пад час рас ко пак у Ту ра ве знай шлі ікон кі з гэ-
тай рэ лік віі. Ці мож на спа дзя вац ца на тое, што гэ ты крыж бу дзе 
ад ноў ле ны?

— Мы гэ тую тэ му аб мяр коў ва лі з ва шым зем ля ком — ён за-
раз пра цуе кі раў ні ком Бан ка раз віц ця, бы лы ві цэ-прэм' ер Сяр гей 
Ру мас, — па ве да міў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Мы з ім аб мяр коў ва-
лі гэ тую праб ле му. Ха чу пуб ліч на ўпер шы ню гэ та агу чыць — я яму 
даў да ру чэн не, каб ён з на шы мі дзяр жаў ны мі бан ка мі да лу чыў ся 
да гэ та га і ад на віў Ту раў скі крыж. Вы па мя та е це, у свой час крыж 
Еў фра сін ні По лац кай мы з міт ра па лі там Фі ла рэ там ад на ві лі, і гэ ты 
Ту раў скі крыж мы ад но вім.

ЧА МУ Ў ПРЭ ЗІ ДЭН ТА НЯ МА ВОД ПУС КУ?
Усім вя до ма, што ў кі раў ні ка дзяр жа вы вель мі шчыль ны гра-

фік. А як Прэ зі дэнт ад па чы вае, ці пла нуе ён што-не будзь гэ тым 
ле там?

— Гэ та пы тан не, да рэ чы, упі ра ец ца ў Кан сты ту цыю кра і ны, — 
звяр нуў ува гу кі раў нік дзяр жа вы. — У Прэ зі дэн та Бе ла ру сі та ко га 
вод пус ку, як у звы чай на га ча ла ве ка, быць не мо жа. Ча му? Та му 
што, да пус цім, кі раў нік сы хо дзіць у ад па чы нак, і ён свай му на мес-
ні ку ад дае паў на моц твы. У мя не ня ма ві цэ-прэ зі дэн та, у мя не ня ма 
на мес ні ка, і па Кан сты ту цыі я свае паў на моц твы ні ко му не ма гу 
пе ра даць. Та му ка лі я, да пус цім, у Со чы на ты дзень або на тры дні 
з'яз джаю, і гэ та лі чыц ца вод пус кам — вы па мы ля е це ся. Усе мае 
аба вяз кі пе ра хо дзяць ту ды, я аба вя за ны іх вы кон ваць у лю бым 
пункце пла не ты. Прос та мя ня ец ца гра фік ра бо ты Прэ зі дэн та. Вось 
што даты чыц ца вод пус ку.

Што да ад па чын ку, то, пры знаў ся Аляк сандр Лу ка шэн ка, ён не 
лю біць цёп лае на двор'е. Уво гу ле ж для яго ад па чы нак — зме на 
аб ста ноў кі і ро ду за ня ткаў. На ват ра бо чая па езд ка ў Го мель скую 
воб ласць у ней кім сэн се ад па чы нак: змя ні ла ся аб ста ноў ка і рытм, 
стыль ра бо ты.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

Хой ніц кі ра ён.

АДЧУВАЦЬ
ЧА С

Учо ра мі ністр ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Лі лія АНА НІЧ на ве да ла 

Ма гі лёў скую воб ласць, дзе ўзя ла 

ўдзел у Адзі ным дні ін фар ма ван ня 

і па ся джэн ні арг ка мі тэ та па 

пад рых тоў цы да свя та «Алек санд рыя 

збі рае сяб роў». Яна так са ма на ве да ла 

прад пры ем ства «Ма гі лёў са юзд рук», дзе 

су стрэ ла ся з пра цоў ным ка лек ты вам.

— Адзі ны дзень ін фар ма ван ня — гэ та яшчэ 
ад на маг чы масць кі раў ні ку вы ву чыць больш 
дэ та лё ва ста но ві шча спраў на прад пры ем-
стве. Тэ ма дня ін фар ма ван ня звя за на з ту-
рыз мам, а «Са юз друк» — ві зі тоў ка лю бо га 
го ра да. Тут мож на на быць га зе ту, кні гу, бук-
лет. Трэ ба імк нуц ца да та го, каб прад пры ем-
ства раз ві ва ла ся, па яў ля лі ся но выя фор мы і 
ві ды па слуг. А гэ та маг чы ма толь кі та ды, ка лі 
бу дуць зла джа на пра ца ваць ка лек ты вы і ра-
зу мець, якія мэ ты і за да чы ста яць пе рад імі. 
Сён ня вы ра ша ец ца пы тан не па ўка ра нен ні 
но вых аў та ма ты за ва ных сіс тэм улі ку про да-
жаў, ста вяц ца за да чы па раз віц ці па віль ён-
на га ганд лю. За дач шмат, і для гэ та га трэ ба 
бы ваць у ка лек ты вах, ад чу ваць іх на строй, — 
па тлу ма чы ла мі ністр мэ ту свай го пры ез ду.

Лі лія Ста ні сла ваў на ад ка за ла так са ма на 
пы тан не ка рэс пан дэн та «Звяз ды» на конт пад-
трым кі сён ня ўра дам бе ла рус ка моў ных вы-
дан няў:

— Пра сё лет ні ста га до вы юбі лей га зе ты 
«Звяз да» мы гу та ры лі не так даў но ў Маск ве 
пад час раз гля ду пы тан ня пра ін тэр нэт-пар тал 
«Су гуч ча», які ро біц ца Вы да вец кім до мам 
«Звяз да» на між дзяр жаў ным уз роў ні кра ін — 
удзель ніц СНД у ме жах Са ве та па гу ма ні тар-
ным су пра цоў ніц тве. Га зе та «Звяз да» сён ня не 
прос та пе ры я дыч нае вы дан не, гэ та гіс то рыя 
на шай кра і ны. Цяпер вя лі кая ўва га ўдзя ля ец-
ца пы тан ням бе ла рус кай мо вы, на цы я наль най 
куль ту ры. Ідзе пэў нае асэн са ван не на шых ка-
ра нёў і вы то каў. Хут ка бу дзе пра ве дзе ны цэ-
лы шэ раг рэ гі я наль ных се мі на раў у кож ным 
рэ гі ё не кра і ны па раз гля дзе дзей нас ці срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі, асвят лен ні пы тан няў са-
цы яль на-эка на міч на га раз віц ця кра і ны. Гэ та 
па трэб на для та го, каб мы асэн са ва лі тое, што 
ма ем, і на ме ці лі, як раз ві вац ца да лей і рэ гі я-
наль на му, і цэнт раль на му вы дан ню, як спа лу-
чаць ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі, як не ска ціц ца 
на шлях толь кі гон кі за фак там, за бы ва ю чы ся 
пра яго глы бо кае асэн са ван не. «Звяз да» заў-
сё ды ад роз ні ва ла ся ўдум лі вым по гля дам на 
жыц цё, на ўсе сфе ры жыц ця дзей нас ці гра-
мад ства. Я жа даю, каб усе вы дан ні заў сё ды 
ўгля да лі ся ў жыц цё бе ла рус ка га гра мад ства. 
Нам ёсць чым га на рыц ца і што па ка заць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

«ЛЮ ДЗІ ТУТ ЖЫ ВУЦЬ 
НАР МАЛЬ НА» Ве ла да рог ста не больш?
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