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Бе ла ру сам час та не ха пае ве даў пра 

па хо джан не і раз віц цё свай го эт на су. Каб 

вы пра віць сі ту а цыю, у Ін сты ту це гіс то рыі 

Ака дэ міі на вук ужо не пер шы год вя дуц ца 

да сле да ван ні, звя за ныя з та кой праб ле-

ма ты кай. Як па ве да міў ды рэк тар гэ та га 

ін сты ту та Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ, рас пра-

ца ва на кан цэп цыя гіс то рыі бе ла рус кай 

дзяр жаў нас ці. У но вай грун тоў най пра-

цы да след чы кі ўпер шы ню прад стаў ля юць 

абагу ле ную гіс то рыю, дзе рас каз ва ец ца 

аб ста наў лен ні дзяр жаў нас ці ад ста ра жыт-

на сці да на шых дзён.

— У гэ тай кні зе па ка за ны ўвесь той 

скла да ны шлях, які прай шлі ты ся чы па-

ка лен няў бе ла рус ка га на ро да, каб сён ня 

жыць у не за леж най рэс пуб лі цы. Бе ла русь 

ні ко лі не бы ла ка ла ні яль най тэ ры то ры яй. 

Бе ла рус кі эт нас, зна хо дзя чы ся ў скла дзе 

Кі еў скай Ру сі, Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска-

га,Рэ чы Па спа лі тай, Ра сій скай ім пе рыі, 

заў сё ды вы сту паў як скла дальная част ка 

дзяр жа ваў тры маль на га пра цэ су. Гэ та нам 

уда ло ся па ка заць на асно ве най ба га цей-

ша га ар хеа ла гіч на га ма тэ ры я лу і ін фар-

ма цыі, вы яў ле най у ар хі вах кра ін Еў ро пы, 

Ра сіі. Мы па він ны га ва рыць, што белару-

сы — на род, які на су пе рак усім цяж кас цям 

за ха ваў сваю мо ву, куль ту ру, тра ды цыі і 

на быў дзяр жаў насць, — за ўва жыў ака дэ-

мік-сак ра тар ад дзя лен ня гу ма ні тар ных 

на вук і мас тац тваў НАН Бе ла ру сі Аляк-

сандр КА ВА ЛЕ НЯ.

Ужо ўба чыў свет пер шы ілюст ра ва ны 

том, што ахоп лі вае ча сы да кан ца ХVІІІ 

ста год дзя, які і быў прад стаў ле ны на ву-

коў ца мі. Над ім пра ца ва лі 29 аў та раў, ся-

род якіх не толь кі су пра цоў ні кі Ін сты ту та 

гіс то рыі, але і вы клад чы кі вя ду чых ВНУ 

кра і ны.

Ву чо ныя доў га спра ча лі ся, што трэ ба 

па да ваць у гэ тым да сле да ван ні, і вы ра шы-

лі, што нель га не за кра нуць тыя ча сы, ка лі 

тэ ры то рыя Бе ла ру сі толь кі па ча ла за ся-

ляц ца. У выданні па ка за на, як асвой ва ла-

ся тэ ры то рыя. Так, дак лад на вя до ма, што 

пер шыя лю дзі тут з'яў ля юц ца ка ля ста ты-

сяч га доў та му, але, дзя ку ю чы най ноў шым 

ар хеа ла гіч ным да сле да ван ням, ужо мож на 

сцвяр джаць, што на поўд ні на шай кра і ны 

гэ та ад бы ло ся пры клад на 250 ты сяч га доў 

та му. У Іва наў скім ра ё не ад кры та но вае 

мес ца зна хо джан не ка мен ных ар тэ фак таў. 

Гэ та ад но з са мых най ста ра жыт ных па ся-

лен няў на тэ ры то рыі Еў ро пы.

Ар хе о ла га мі бы лі зной дзе ны і ант ра па-

ла гіч ныя ма тэ ры я лы, якія да лі пад ста ву 

для рэ кан струк цыі. І сён ня мы мо жам ве-

даць, як вы гля да лі на шы да лё кія прод кі. 

У кні зе асвят ля юц ца ўсе най ноў шыя да-

сле да ван ні бе ла рус кіх ву чо ных.

У вы дан ні на ву коў цы да каз ва юць, 

што фар мі ра ван не дзяр жаў нас ці на на-

шых зем лях па чы на ец ца ў ІХ ста год дзі. 

Улас на, ча му ад лік ідзе ме на ві та з гэ та-

га ча су? «Не толь кі та му, што ле та пі сец 

згад вае пра По лацк і пля мё ны, якія жы лі 

на на шых зем лях, — за ўва жае за гад чы-

ца цэнт ра Ін сты ту та гіс то рыі Воль га 

ЛЯЎКО. — Са ма наз ва пля мён свед чыць, 

што сфар мі ра ва лі ся ней кія больш-менш 

па ста ян ныя тэ ры то рыі, на якіх пра жы-

ва ла шчыль на звя за нае эка на міч ны мі і 

куль тур ны мі ін та рэ са мі на сель ніц тва, і яно 

ся бе ўжо ўсве дам ля ла ўла да ра мі пэў най 

тэ ры то рыі і ад стой ва ла ін та рэ сы. Да ся-

рэ дзі ны ІХ ста год дзя гэ ты пра цэс аха піў 

усю ўсход нюю Еў ро пу. І тут на гэ тым фо не 

вы ма лёў ва ец ца тры буй ныя цэнт ры сла-

вян ска га на сель ніц тва — Ноў га рад, Кі еў 

і По лацк. Не аб ход на бы ло да ка заць, што 

По лацк быў та кім жа раў на знач ным цэнт-

рам, як і два ін шыя, якія пас ля скла лі адзі-

ную дзяр жа ву — Кі еў скую Русь».

Но вае вы дан не па він на стаць на столь-

най кні гай усіх, хто ад каз вае за фар мі-

ра ван не ідэа ло гіі. Ужо сён ня рас пра цоў-

ва юц ца ву чэб ныя пра гра мы кур саў па 

гіс то рыі бе ла рус кай дзяр жаў нас ці для 

сту дэн таў ВНУ.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

На двор'еНа двор'е

У ВЫ ХАД НЫЯ 
ЗЛЁГ КУ ПАД МА РО ЗІЦЬ

А ўна чы на аў то рак ча ка ец ца да мі нус 18 гра ду саў
З па чат ку тыд ня ў кра і не ад зна ча ла ся воб лач нае 

з апад ка мі на двор'е, а тэм пе ра тур ны фон утрым-

лі ваў ся на 1—5 гра ду саў вы шэй за клі ма тыч ную 

нор му. У пят ні цу за ха ва ец ца ў асноў ным цёп лае 

на двор'е, але на вы хад ных тэм пе ра ту ра па вет ра 

пач не па сту по ва па ні жац ца, і на на ступ ным тыд ні 

ўста лю ец ца ма роз нае на двор'е, па ве да мі лі спе цы я-

ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то-

рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Не вя лі кі ма ро з бу дзе і на вы хад ныя. У су бо ту і ня дзе лю 

ча ка ец ца ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ка-

рот ка ча со вы снег, бу дзе га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе 3—9 гра ду саў ні жэй за нуль, мес ца мі пры пра-

яс нен нях яна па ні зіц ца да 10—12 ма ро зу. Удзень ча ка ец ца 

ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў. У па ня дзе лак уна чы на боль шай 

част цы тэ ры то рыі кра і ны, днём мес ца мі прой дзе ка рот ка ча-

со вы снег. На асоб ных участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі-

ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 гра ду саў 

да мі нус 10 гра ду саў, пры пра яс нен нях пе ра важ на па поўд ні 

кра і ны — 11—14 ма ро зу. Удзень бу дзе 2—9 ма ро зу.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў, у аў то рак у асоб ных 

ра ё нах кра і ны ча ка ец ца не вя лі кі ка рот ка ча со вы снег. На 

асоб ных участ ках да рог — га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 5 да мі нус 12 гра ду саў, а пры 

пра яс нен нях — ад мі нус 13 да мі нус 18 гра ду саў. Удзень 

бу дзе ад мі нус 3 да 11 ма ро зу.

Сяр гей КУР КАЧ.

Жыц цё ста лі цыЖыц цё ста лі цы

Го ра ду — квіт нець і раз ві вац ца
У Мін ску на 2019 год за пла на ва на вя лі кая рэ кан-

струк цыя пар каў і скве раў, па ве да міў ге не раль ны 

ды рэк тар УП «Мінск зе лян буд» Ігар КУШ НЯ РЭ ВІЧ.

Пра цяг нец ца ра бо та па рэ кан струк цыі пар каў імя Уга 

Ча ве са і імя Мі ха і ла Паў ла ва. Пры клад на ў чэр ве ні-лі пе ні 

яна бу дзе скон ча на.

— Асоб на, — ад зна чыў Ігар Куш ня рэ віч, — хо чац ца 

спы ніц ца на пар ку Гор ка га. Згод на з да ру чэн нем Прэ зі-

дэн та, ле тась на мі бы ла ўста ноў ле на кан цэп цыя па раз-

віц ці гэ та га пар ку. Яна на ліч вае ка ля 20 па зі цый, па якіх 

мы бу дзем пра ца ваць. Мы так збі ра ем ся пры браць кі ёс кі 

з на бя рэж най, якія абу ра юць жы ха роў го ра да, у асоб ную 

ганд лё вую зо ну. Акра мя та го, са ма на бя рэж ная бу дзе рэ-

стаў ра вац ца, асаб лі ва ў ра ё не Па ла ца шлю баў, дзе яна 

най больш дэ фар ма ва ная. Так са ма мы хо чам за мя ніць 

част ку ат рак цы ё наў. Бу дзе пра во дзіц ца ра монт да рож най 

сет кі. Раз гля да ец ца пы тан не ар га ні за цыі асоб най дзі ця чай 

пля цоў кі. Пра вя дзём ра монт асвят лен ня, у тым лі ку і на 

ко ле агля ду. Над пі су «Мінск» на ім ужо пят нац цаць га доў, 

і сё ле та мы пла ну ем гэ ты над піс цал кам аб на віць.

Так са ма бу дуць пра во дзіц ца ра бо ты на Сля пян скай вод най 

сіс тэ ме. Яна бы ла па бу да ва на ў 60-я га ды мі ну ла га ста год дзя, і 

ў не ка то рых ра ё нах част ка на бя рэж ных ля жыць у ва дзе. Прый-

шоў час ка пі таль на яе ра ман та ваць. Што да ты чыц ца зна ка мі-

тых 15-ці кас ка даў, то і яны ча ка юць свай го ра мон ту.

Як яшчэ рас ка заў Ігар Ана то ле віч, вя лі кая ўва га бу дзе 

ад да дзе на квет ка ва му афарм лен ню го ра да. Пла ну ец ца 

па са дзіць ка ля 2 220 ты сяч кве так. У 2018 го дзе з'я ві ла ся 

вя лі кая коль касць ма лых ар хі тэк тур ных фор маў — гэ та 

кве тач ні цы, урны, ка рэ ты, ча шы. У 2019 го дзе бу дзе на бы-

та яшчэ 2400 гэ тых прад ме таў ву ліч на га ўпры гож ван ня.

Як заў сё ды, у го ра дзе бу дзе вы са джвац ца вя лі кая коль-

касць дрэў і кус тоў. У 2019 го дзе вы ра шы лі зра біць ак цэнт 

на два ро вых тэ ры то ры ях. Пла ну ец ца шы ро ка пры цяг ваць 

да па сад кі дрэў жы ха роў на ва коль ных да моў.

— Асноў ная на ша за да ча, — ска заў Ігар Куш ня рэ віч, — 

гэ та бя гу чае ўтры ман не го ра да. А з улі кам та го, што нас 

ча ка юць ІІ-я Еў ра пей скія гуль ні, мы па ды мем яго на са мую 

вы со кую план ку.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

МАГ ЧЫ МАСЦЬ ВЫ КА ЗАЦ ЦА
Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 19 сту дзе ня 

ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме. На пы тан ні 

ў су бо ту з 9.00 да 12.00 бу дуць ад каз ваць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ге-

надзь Іо сі фа віч БА РЫ СЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Мі ка ла е віч БЕ ЛА ВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Анд рэй Ва сі ле віч КА НЮШ КА. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры гор 

Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Мі ка-

лай Мі хай ла віч РА ГА ШЧУК. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Аляк-

сандр Пят ро віч КРЭ ПАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

ШЛЯХ НА РО ДА
Ву чо ныя пад рых та ва лі пя ці том нік 
па гіс то рыі бе ла рус кай дзяр жаў нас ці

Ча му ім важ на пла на ваць 

сваю пен сій ную бу ду чы-

ню ўжо сён ня і што для 

гэ та га трэ ба, рас ка за лі 

прад стаў ні кі Фон ду са-

цы яль най аба ро ны на-

сель ніц тва Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най аба-

ро ны.

Ука зам № 500 «Аб дзяр-

жаў ным са цы яль ным стра-

ха ван ні» да дзе на пра ва 

ўдзель ні чаць у дзяр жаў ным 

са цы яль ным стра ха ван ні 

са ма за ня тым гра ма дзя нам, 

дзей насць якіх не ад но сіц ца да прад-

пры маль ніц кай. А ІП, на та ры у сы і ад-

ва ка ты змо гуць вы плач ваць гэ тыя 

ўзно сы толь кі за пе ры яд фак тыч на га 

ажыц цяў лен ня сва ёй дзей нас ці з атры-

ман нем да хо ду. Так са ма ўрэ гу ля ва ны 

пы тан ні за бес пя чэн ня пра воў і га ран-

тый у га лі не дзяр жаў на га са цы яль на га 

стра ха ван ня не ка то рых ін шых ка тэ го-

рый гра ма дзян.

Па звест ках пад атко вай службы, 

у кра і не ка ля 37 ты сяч са ма за ня тых 

асоб, — столь кі ча ла век за пла ці лі адзі-

ны па да так.

Каб у іх з'я ві ла ся пра ва на пен сію, 

ім трэ ба ад лі чаць у бюд жэт фон ду 

29 % ад су мы мі ні маль най за ра бот най 

пла ты. Мі ні маль ны ме сяч ны пла цеж 

для гэ тай ка тэ го рыі, з улі кам ве лі чы-

ні МЗП у сту дзе ні 2019 го да, скла дзе 

95,7 рубля.

«Мы бу дзем вес ці ін фар ма цый на-

тлу ма чаль ную ра бо ту ся род та кіх гра-

ма дзян аб не аб ход нас ці фар мі ра ван ня 

свай го стра ха во га ста жу», — ад зна чыў 

у прэс-цэнт ры Бел ТА на чаль нік упраў-

лен ня ме та да ло гіі збо ру пла ця жоў і 

пра фе сій на га пен сій на га стра ха ван-

ня ФСАН Ула дзі мір КЛІМ ЧАН КА. Ён 

пад крэс ліў, што ці ка васць да ўка за з 

бо ку са ма за ня тых бы ла вя лі кая яшчэ 

ў пе ры яд аб мер ка ван ня да ку мен та. А ў 

пер шыя два тыд ні пас ля яго вы ха ду 

ў ор га ны фон ду звяр ну лі ся больш за 

200 ча ла век па тлу ма чэн ні аб 

па рад ку і су мах вы пла ты.

Да рэ чы, ця пер у на шай кра-

і не 3,6 ты ся чы ча ла век атрым-

лі ва юць са цы яль ную пен сію, 

па коль кі не сфар мі ра ва лі не-

аб ход на га стра ха во га ста жу. 

Кі раў нік ФСАН На тал ля ПАЎ-
ЛЮ ЧЭНКА лі чыць, што па маг-

чы мас ці су ма ўзно саў па він на 

быць больш за мі ні маль ную 

(з пры вяз кай да МЗП), та му 

што ка лі вы плач ваць унёс кі 

20 га доў ад мі ні маль най за ра-

бот най пла ты, то мі ні маль ная 

пра цоў ная пен сія па ўзрос це 

скла дзе 216 руб лёў. У тых гра ма дзян, 

якія не сфар мі ра ва лі свой стра ха вы 

стаж, на сён ня па мер са цы яль най пен-

сіі — 50 % БПМ, ці 107 руб лёў.

Да 2014 го да стра ха вы стаж, які 

ўліч ва ец ца пры вы зна чэн ні пра ва на 

пра цоў ную пен сію, скла даў пяць га-

доў, за тым яго па вя лі чы лі да 10, а пас-

ля да 15 га доў. Ця пер пра цяг ва ец ца 

па сту паль нае па вы шэн не стра ха во га 

ста жу — што год на паў го да, каб да 

2025-га ён да сяг нуў 20 га доў. Бе ла ру-

сы, якім не ўда ло ся яго на пра ца ваць, 

мо гуць афор міць са цы яль ную пен сію 

па да сяг нен ні імі агуль на ўста ноў ле на га 

пен сій на га ўзрос ту.

Сяр гей КУР КАЧ.

З гіс то рыі — 
у су час насць

Ста год дзе з дня ўтва рэн ня 

БССР ад зна чы лі ў Ма гі лё-

ве маш таб ным кан цэр там 

і ўша на ван нем леп шых.

Шэ раг прад стаў ні коў роз-

ных га лін дзей нас ці бы лі ўзна-

га ро джа ны па мят ны мі ме да ля-

мі за ўклад у раз віц цё воб лас-

ці, яшчэ пяць жан чын атры ма лі 

ор дэ ны Ма ці за вы ха ван не пя-

ці і бо лей дзя цей. Ся род тых, 

ка му ўру чы лі ўзна га ро ды, Ге-

рой Са цы я ліс тыч най Пра цы 

Аляк сандр Бай коў, поў ныя 

ка ва ле ры ор дэ наў Пра цоў най 

Сла вы Люд мі ла Па ле віч і Ні на 

Пят рэн ка.

Да мі нан тай свя та стаў маш-

таб ны тэ ат ра лі за ва ны кан цэрт 

на сцэ не Па ла ца куль ту ры воб-

лас ці. Твор чыя ка лек ты вы зра-

бі лі рэ кан струк цыю га лоў ных 

па дзей з жыц ця воб лас ці, а на 

эк ра не тым ча сам дэ ман стра-

ва лі ся кад ры яе ге ра іч на га 

мі ну ла га. Бу доў лі ста год дзя, 

бяз лі тас ная вай на, ге ра іч ная 

аба ро на Ма гі лё ва, ад наў лен-

не — усё гэ та прай шло чыр-

во най ніт кай пе рад ва ча мі 

ма гі ляў чан за не каль кі га дзін 

ві до вішч на га кан цэр та.

Ма гі лёў ская воб ласць, 

да рэ чы, з'я ві ла ся на кар це 

Са вец ка га Са ю за так са ма 

15 сту дзе ня, але на год ра-

ней. З яе іс на ван нем звя за-

на шмат знач ных і лё са вы-

зна чаль ных па дзей. За свае 

рат ныя і пра цоў ныя подз ві гі 

Ма гі лёў уз на га ро джа ны ор дэ-

нам Ай чын най вай ны пер шай 

сту пе ні, Баб руйск — ор дэ нам 

Пра цоў на га Чыр во на га Сця га, 

а воб ласць — ор дэ нам Ле ні на. 

У 1991 го дзе Ма гі лёў шчы на 

ста ла част кай су ве рэн най Бе-

ла ру сі. Сён ня Пры дняп роў скі 

край ва ло дае знач ным шмат-

га лі но вым экс парт на-ары ен-

та ва ным пра мыс ло вым па-

тэн цы я лам і з'яў ля ец ца ад ным 

з най буй ней шых куль тур ных 

рэ гі ё наў Бе ла ру сі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Да хо дыДа хо ды

Як за ра біць пен сію 
са ма за ня тым


