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У нас. Мі ну лы ты дзень 
стаў «кад ра вым» — Прэ зі-
дэнт зра біў шэ раг пры зна-
чэн няў. І гэ та дае маг чы-
масць зра біць пэў ныя вы-
сно вы ад нос на кад ра вай 
па лі ты кі дзяр жа вы.

Но выя кад ра выя ра-
шэн ні мож на на зваць 
зба лан са ва ны мі. На мес-
ні кам кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та стаў Ва ле рый Іва ноў, 
ста ра жыл бе ла рус кіх улад ных 
ко лаў, вы ха дзец з Ма гі лёў скай 
воб лас ці, які мае вя лі кі ўпраў-
лен чы до свед у роз ных га лі нах. 
Пэў ны час ён з'яў ляў ся на ват ві-
цэ-спі ке рам ніж няй па ла ты бе ла-
рус ка га пар ла мен та. Апош ні час 
ён зай маў па са ду ге не раль на га 
ды рэк та ра Бе ла рус кай ка лій най 
кам па ніі. Вель мі ці ка ва, як аха-
рак та ры за ваў гэ тае пры зна чэн-
не сам Аляк сандр Лу ка шэн ка: 
«Ва ле рыя Іва на ві ча мы пе ра вя-
дзём на ін шую пра цу. У нас та кіх 
вя лі кіх быц цам і прэ тэн зій да яго 
ня ма, але яму цяж ка пра ца ваць 
у гэ тай сфе ры, па коль кі ён з ёй 
ні ко лі не су ты каў ся. Та му мы яго 
во пыт бу дзем вы ка рыс тоў ваць 
тут, унут ры кра і ны, ён бу дзе 
пры зна ча ны на ін шую па са ду». 
Ві да воч на, што Ва ле рый Іва ноў 
бу дзе зай мац ца больш звык лай 
спра вай. На га да ем, ра ней яго 
дзей насць бы ла цес на звя за на 

з кад ра вай па лі ты кай 
і сель скай гас па дар-
кай.

Но вую па са ду на-
быў яшчэ адзін ве тэ ран 
бе ла рус ка га ўлад на га 
«алім па» — Аляк сандр 
Па зняк, які стаў но вым 
кі раў ні ком Са вец ка-
га ра ё на ста лі цы. Да 

гэ та га ён уз на чаль ваў По лац кі 
гар вы кан кам. Але най боль шую 
вя до масць Па зняк на быў, ка лі 
з'яў ляў ся стар шы нёй Ка мі тэ та 
па спра вах мо ла дзі і быў ад ным 
з га лоў ных «ар хі тэк та раў» дзяр-
жаў най мо ла дзе вай па лі ты кі ў 
на шай кра і не. Яго сме ла мож на 
за лі чыць да та го па ка лен ня па-
раў наль на ма ла дых кі раў ні коў 
(40-50 га доў), на якіх збі ра ец ца 
ра біць стаў ку Прэ зі дэнт.

Па ка заль на, што ся род но-
вых пры зна чэн цаў — у асноў-
ным пра фе сі я на лы, лю дзі, якія 
вы рас лі да сва іх па сад унут ры 
га лін, які мі ця пер ім прый дзец ца 
кі ра ваць. Да стат ко ва ўзга даць 
Ле а ні да Шан ца, які стаў пер шым 
на мес ні кам мі ніст ра энер ге ты кі, 
а да гэ та га пра цяг лы час зай маў-
ся пы тан ня мі энер га збе ра жэн ня 
ў тым жа мі ніс тэр стве.

Мно гія звяр ну лі ўва гу на тое, 
што Бе ла рус кую ка лій ную кам-
па нію ўзна ча лі ла жан чы на — 
Але на Куд ра вец. Але га лоў нае 

тут хут чэй не ген дар ны фак тар, 
а так са ма во пыт і хват ка, бо но-
вы ге не раль ны ды рэк тар ра ней 
пра ца ва ла ў той жа кам па ніі на-
мес ні кам па ка мер цый ных пы-
тан нях і ла гіс ты цы.

У пэў ным сэн се да кад ра вай 
па лі ты кі мож на ад нес ці і дзве 
но выя гуч ныя кры мі наль ныя 
спра вы — су праць стар шы ні 
Бел ка ап са ю за і бы ло га кі раў ні-
ка Са вец ка га ра ё на Мін ска. Гэ та 
свед чыць, што па тра ба ван ні да 
кі раў ніц кіх кад раў не ста но вяц ца 
мен шы мі, і іх ні хто не збі ра ец ца 
па слаб ляць.

Ва кол нас. Ад ной з га лоў ных 
між на род ных тэм, якія ак тыў на 
аб мяр коў ва юц ца, па-ра ней ша-
му за ста ец ца ві зіт Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі ў Кі тай, што ад быў ся 
15-17 лі пе ня, і яго вы ні кі. Пры-
нам сі, для Бе ла ру сі.

Вар та звяр нуць ува гу на тую 
пра па ган дысц кую кам па нію, 
якая бы ла рас кру ча на пэў ны мі 
сі ла мі дзе ля та го, каб да ка заць, 
што су пра цоў ніц тва з Кі та ем для 
Бе ла ру сі не ка рыс нае, на ват не-
бяс печ нае, ледзь ве не бес сэн-
соў нае.

Пры гэ тым у ход пус ка юц ца 
роз ныя плёт кі пра мі фіч ных «600 
ты сяч кі тай цаў», якія ні бы та пры-
едуць у Бе ла русь, ве лі зар ныя ка-
вал кі зям лі, быц цам вы куп ле ныя 
ўсё ты мі ж гра ма дзя на мі Пад-

ня бес най. Вы ка рыс тоў ва юц ца і 
больш тон кія спе ку ля цыі, звя за-
ныя з ад моў ным саль да на ша га 
ганд лю з Кі та ем і страт нас цю цэ-
мент ных за во даў, па бу да ва ных 
пры кі тай скай да па мо зе.

Ад нак гэ тая кры ты ка не да 
мес ца. Што ты чыц ца су пра-
цоў ніц тва з Кі та ем, то як раз 
тут вель мі па ды хо дзіць вя до-
мая фра за «пры ўсім ба гац ці 
вы ба ру аль тэр на ты вы ня ма». 
Кі тай — гэ та тая су свет ная сі-
ла, з якой су пра цоў ні ча юць усе. 
Аме ры кан скія па лі то ла гі на ват 
увя лі та кі тэр мін «Чы ме ры ка», 
які аба зна чае вель мі шчыль ную 
эка на міч ную ка а пе ра цыю КНР 
і ЗША.

На су пра цоў ніц тва з Кі та ем 
трэ ба гля дзець вель мі ра цы я-
наль на і цвя ро за. Бы ло б не ра-
зум на раз ліч ваць у хут кім ча се 
да маг чы ся вя лі ка га экс пар ту 
бе ла рус кіх та ва раў на ры нак 
кра і ны, што з'яў ля ец ца, па ўсе-
агуль ным пры знан ні, «фаб ры-
кай све ту». Пры нам сі, гэ так 
жа не ра зум на, як па тра ба ваць 
рэн та бель нас ці ад за во даў, што 
бы лі толь кі ня даў на за пу шча ны. 
Для Бе ла ру сі Кі тай — гэ та не 
ры нак збы ту на шых та ва раў, а 
кры ні ца ін вес ты цый, но вых тэх-
на ло гій, ад чы не ныя дзве ры да 
су свет на га ганд лю. І асноў ны 
шлях пра соў ван ня тут сва іх ін-

та рэ саў — ства рэн не су мес ных 
прад пры ем стваў. Ме на ві та для 
гэ та га і бу ду ец ца ўні вер саль-
ная пля цоў ка — ін дуст ры яль ны 
парк пад Мінск ам. Да рэ чы, та кі 
ж парк у свой час быў па бу да ва-
ны сін га пур ца мі ў са мім Кі таі.

Су пра цоў ніц тва з Кі та ем — 
гэ та но выя ра бо чыя мес цы, но вы 
ўзро вень якас ці на шых та ва раў, 
буй ныя ін вес ты цыі і па ста ян ны 
пры бы так. Та му не трэ ба ба яц ца 
зблі жэн ня з Кі та ем. Трэ ба ба-
яц ца па воль на га тэм пу та ко га 
зблі жэн ня.

З гіс то рыі. Не толь кі ў Мін-
ску, але ў Кі е ве і Маск ве шы ро ка 
ад зна ча ец ца 1025-год дзе Хры-
шчэн ня Ру сі.

Гіс то ры кі да гэ туль спра ча юц-
ца аб дак лад най да це і аб ста-
ві нах, пры якіх ад бы ло ся пры-
няц це вя лі кім кня зем кі еў скім 
Ула дзі мі рам і пад улад ным яму 
на сель ніц твам хрыс ці ян ства. 
Але ме на ві та 988 год стаў той 
ка на ніч най ве хай, на якую пры-
ня та ары ен та вац ца. Хрыс ці ян-
скія мі сі я не ры і ра ней з'яў ля лі ся 
на бе ра гах Дняп ра і За ход няй 
Дзві ны. На прык лад, вя до ма, што 
кня гі ня Воль га, баб ка Ула дзі мі-
ра і за сна валь ні ца Ві цеб ска, пе-
рай шла з языч ніц тва ў хрыс ці ян-
скую ве ру. І ўсё ж сла ва і го нар 
хрыс ці це ля на ле жаць ме на ві та 
Ула дзі мі ру Свя та сла ві чу.

Ра шэн не кі еў ска га ўла да ра, 
які здо леў рас паў сю дзіць свой 
уплыў на ве лі зар ную тэ ры то-
рыю, мож на тлу ма чыць роз ны мі 
пры чы на мі — і геа па лі тыч ны мі, і 
гас па дар чы мі. Пры гэ тым не трэ-
ба за бы вац ца пра вы нік — Хры-
шчэн не ста ла най важ ней шай 
па дзе яй у на шай гіс то рыі, з якой 
ні што не мо жа па раў на цца.

Тут ка ра ні ўся го: і пісь мен ства, 
і куль ту ры ўво гу ле, і све та по гля-
ду, і мно гіх звы ча яў і тра ды цый. 
Важ на і тое, што хры шчэн не ад-
бы ло ся па ўсход нім, ві зан тый скім 
аб ра дзе. Гэ та за кла ла свое асаб-
лі вы гіс та рыч ны код у раз віц цё 
на ша га на ро да, ня гле дзя чы на 
ўсе да лей шыя ўплы вы і па ве вы.

Між ін шым, і геа па лі тыч ныя 
на ступ ствы та го вы дат на га ак-
та ад чу ва юц ца да гэ та га ча су. 
Імк нен не да ед нас ці рус кіх, бе ла-
ру саў і ўкра ін цаў, бліз касць на-
шых куль тур і моў бя рэ па ча так 
ме на ві та ў 988 го дзе, ка лі на шы 
прод кі жы лі ў адзі най дзяр жа ве 
вя лі ка га кня зя Ула дзі мі ра. І пас-
ля ак та Хры шчэн ня яны здо ле лі 
ства рыць ад ну з са мых раз ві тых 
у куль тур ным сэн се еў ра пей скіх 
дзяр жаў та го ча су.

Та му ка лі мы за раз свят ку-
ем чар го вы юбі лей Хры шчэн ня 
Ру сі, то гэ та ад на ча со ва і свя та 
на ра джэн ня на шай куль ту ры.
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АДЗІ НЫ ТА РЫФ 
НА СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ ПА СЛУ ГІ

Сё ле та ў трэ цім квар та ле бу дзе ўста ноў ле ны адзі ны та рыф 
на са цы яль ныя па слу гі. Пра гэ та па ве да міў на мес нік мі ніст ра 
пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі Аляк сандр РУ МАК.

Кошт са цы яль ных па слуг, якія ўва хо дзяць у пе ра лік бяс плат ных 
і агуль на да ступ ных, па-ра ней ша му ніз кі. Ён зна хо дзіц ца ў ме жах 
ад Br1990 у Ма гі лёў скай воб лас ці да Br2950 у Брэсц кай воб лас ці 
(ма ец ца на ўва зе кошт нор ма-га дзі ны. — Аўт.). У су вя зі з гэ тым 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны пра па ноў вае вы зна чыць 
адзі ны кошт нор ма-га дзі ны на са цы яль ныя па слу гі, якія аказ ва юц-
ца тэ ры та ры яль ны мі цэнт ра мі са цабс лу гоў ван ня на сель ніц тва — у 
пра цэн тах ад ве лі чы ні бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му ў ся рэд нім 
на ду шу на сель ніц тва.

Та кі па ды ход, па вод ле слоў Аляк санд ра Ру ма ка, да зво ліць не 
толь кі звя заць кошт са цабс лу гоў ван ня з вы пла та мі, якія не пра ца-
здоль ныя гра ма дзя не атрым лі ва юць што ме сяц (над баў ка на до гляд і 
ўзрос та выя бо ну сы), але і рэ гу ля ваць кош ты на са цы яль ныя па слу гі 
без пры няц ця абл вы кан ка ма мі і Мін гар вы кан ка мам да дат ко вых ра-
шэн няў. На дум ку на мес ні ка мі ніст ра, адзі ны та рыф на сац пас лу гі 
трэ ба вы зна чыць у та кім па ме ры, пры якім агуль ны кошт са цы яль-
ных па слуг не бу дзе вы хо дзіць за рам кі над баў кі на до гляд адзі но кім 
пен сі я не рам (50% мі ні маль на га па ме ру пен сіі па ўзрос це — ця пер 
Br121 тыс. 764).

Пы тан не аб за ка на даў чым за ма ца ван ні гэ тай пра па но вы бу дзе 
пра пра ца ва на ў трэ цім квар та ле.

На дзея ДРЫ ЛА.

ТРАЙ НЯ ТЫ НА РА ДЗІ ЛІ СЯ 
Ў ВІ ЦЕБ СКУ

Дня мі ў Ві цеб скай аб лас ной ра дзіль ні зда бы ла ра дасць доў га-
ча ка на га ма ця рын ства жан чы на, у якой на ра дзі лі ся трай ня ты. 
На свет з'я ві лі ся хлоп чык і дзве дзяў чын кі.

Як па ве да мі лі ў ме ды цын скай уста но ве, як і на ле жыць, хлоп чык 
аба гнаў па ва зе — 2200 гра маў — сва іх сяст ры чак, якія на ра дзі лі-
ся ад ноль ка вы мі, па 1810 гра маў кож ная. Ма лыя зна хо дзяц ца пад 
па ста ян ным на гля дам не ана то ла гаў. Ма ма ад чу вае ся бе доб ра, бо 
ра дасць ад з'яў лен ня на свет не маў лят, без умоў на, ні з чым не па-
раў наць.

Ма ці дзя цей, На тал ля Гру га на ва, пра цуе ў сфе ры па ака зан ні 
ка му наль ных па слуг: яна — кант ра лёр жыл лё ва-экс плу а та цый на га 
ўчаст ка № 26; баць ка Дзміт рый пра цуе ма шы ніс там эк ска ва та ра на 
прад пры ем стве «Ві цеб скія цеп ла сет кі». Баць кі па ве да мі лі ме ды кам 
і сва я кам, што ўжо пры ду ма лі ім ёны трай ня там: Ва дзім, Вік то рыя і 
Кі ра. Гэ та пер шыя сё ле та трай ня ты на Ві цеб шчы не.

Акра мя іх, толь кі за ты дзень з 22 па 29 лі пе ня ва ўста но ве ахо вы 
зда роўя «Ві цеб скі аб лас ны клі ніч ны ра дзіль ны дом» на ра дзі ла ся 
51 дзі ця, з іх 28 хлоп чы каў і 23 дзяў чын кі. Пер шын цы на ра дзі лі ся ў 
18 жан чын, дру гое дзі ця — у 25 мам, трэ цяе — у пя ці, і чац вёр тае 
— у ад ной жан чы ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПРА ДОЎ ЖА НЫ ТЭР МIН ПРЫ ЁМУ 
ДА КУ МЕН ТАЎ У ВНУ 

СЕЛЬ СКА ГАС ПА ДАР ЧА ГА ПРО ФI ЛЮ
Ад па вед ны ўказ пад пi саў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка-
шэн ка, па ве да мi лi ў БЕЛ ТА ў прэс-служ бе кi раў нi ка дзяр жа вы.

Ука зам пра ду гледж ва ец ца, што тэр мiн пры ёму да ку мен таў ад 
абi ту ры ен таў, якiя па сту па юць ва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыi 
сель ска гас па дар ча га про фi лю, пра даў жа ец ца да 31 лi пе ня ўключ на, 
за вы клю чэн нем про фi ляў (на прам каў) спе цы яль нас цяў «пра ва знаў-
ства» i «эка на мiч ны» гэ тых уста ноў аду ка цыi.

«ВI ЦЕБСК СТА РА ЖЫТ НЫ, 
ПРА ВА СЛАЎ НЫ»

У Вi цеб ску ад кры ла ся фо та вы ста ва, пры све ча ная 1025-й га да вi не 
хры шчэн ня Ру сi. Аў тар здым каў — про та i е рэй Аляк сандр За ха раў.

Пад час ад крыц ця вы ста вы пер шым на вед валь нi кам на га да лi, што ў 
ме жах По лац ка га княст ва, у склад яко га ўва хо дзiў i Вi цебск, хрыс цi ян ства 
сцвер дзi ла ся ў кан цы Х ста год дзя. Ужо ў 992 г. бы ла ўтво ра на По лац кая 
пра ва слаў ная епар хiя — цар коў ная акру га, якой пра вi лаў бiс куп. Аў тар 
прац — про та i е рэй Аляк сандр За ха раў — лю бiць свой го рад i за хап ля-
ец ца яго пры га жос цю. Ён лi чыць, што асаб лi вае ха раст во на да юць хра-
мы, бо ў хра мах ад люст ра ва на ду ша на ро да. На род iх заў сё ды ства раў 
з ра дас цю i на тхнен нем. Яго фа та гра фii не звы чай ныя тым, што цэрк вы 
ста ра жыт на га Вi цеб ска па ка за ны з вы со кiх кро пак го ра да. Мес ца мi зды-
мак для Аляк санд ра За ха ра ва з'яў ля юц ца зва нi ца Ус пен ска га са бо ра, 
ве жы ра ту шы i абл вы кан ка ма, вы шын ныя бу дын кi Вi цеб ска.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Бла слаў лен не Па тры яр ха Кі ры ла, 
Крыж Анд рэя Пер ша зва на га і сот-
ні вер ні каў на мін скім чы гу нач ным 
вак за ле. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» за-
на та ваў асноў ныя ім гнен ні су стрэ чы 
прад ста я це ляў і прад стаў ні коў пра ва-
слаў ных па мес ных цэрк ваў на ста ліч-
най пры вак заль най пло шчы.

Цёп лы ве чар ня дзе лі. У лі ча ныя хві лі ны 
вя лі кае блі шчас тае фае вак за ла з шум на га 
вул ля пе ра тва ры ла ся ў са праўд ны аплот 
маўк лі вас ці. Яшчэ не каль кі хві лін та му ў ім 
са праў ды не бы ло дзе пры ткнуц ца, а ця пер 
тут па нуе ці шы ня, раз-по раз чу ваць аб рыў-
кі фраз з раз моў ахоў ні каў. Ме ры бяс пе кі 
ўзмоц не ныя, бо ўпер шы ню ў Бе ла русь на 
свят ка ван не 1025-год дзя Хры шчэн ня Ру сі 
пры яз джа юць прад ста я це лі і прад стаў ні кі 
амаль усіх па мес ных цэрк ваў.

Але боль шая част ка вер ні каў ча кае Свя-
цей ша га Па тры яр ха Мас коў ска га і ўсяе Ру сі 
Кі ры ла ка ля вы ха ду. Тры ма ю чы ў ру ках ма-
лі тоў ні кі, яны час ад ча су пе ра шэпт ва юц ца, 
са здзіў лен нем па зі ра юць на мо ладзь, што 
так і не зра зу ме ла, ку ды тра пі ла.

— Люд цы, а што тут ро біц ца? — па чуў ся 
ніз кі го лас з бо ку шмат люд на га на тоў пу. — 
Кі но зды ма юць?

Ад нак ся род дзі ва коў во ка зна хо дзіць 
больш ці ка вых су раз моў ні каў. Прый шлі да 
вак за ла су стрэць Па тры яр ха і за меж ныя 
па лом ні кі.

— Я са чы ла за свят ка ван нем Хры шчэн ня 
Ру сі з да па мо гай ра дыё і тэ ле ба чан ня. Пас-
ля чар го ва га рэ парт ажу ад чу ла, што неш та 
вель мі згу бі ла, — ка жа На тал ля, якая пры-
еха ла ў Мінск з ня бліз ка га Вя лі ка га Ноў га-
ра да. — А ка лі ўба чы ла свя точ ны Кі еў, дык 
у мя не прос та ду ша раз ба ле ла ся. Ад ра зу 
се ла на цяг нік і па еха ла ў Бе ла русь.

Мі ка лай ЛА ДУЦЬ КА, стар шы ня Мін-
гар вы кан ка ма, так са ма тут. Ад нак ён 

на ўрад ці чуе, што 
ка жуць за чыр во-
най стуж кай ага-
ро джы. Ён увесь 
за ся ро джа ны на 
сва іх дум ках.

— Хры шчэн-
не Ру сі — знач нае 
і вель мі важ нае 
свя та, — Мі ка лай 
Аляк санд ра віч усё 
ж та кі знай шоў хві-
лін ку для «Звяз-
ды». — Маг чы ма, 
мно гія яшчэ не цал-
кам ацэнь ва юць яго 
знач насць і маш таб. 
Ду хоў ныя пра яў лен-
ні ма тэ ры я лі зу юц ца 
не так хут ка. Мы ве-

рым, што тыя па жа дан ні, якія вы каз ва юць у 
гэ тыя дні, ад гук нуц ца ў сэр цах, ду шах на шых 
жы ха роў, да зво ляць зра біць жыц цё яшчэ 
больш чыс тым, доб рым, мі ла сэр ным, што 
ада б'ец ца і на якас ці жыц ця.

Не па да лёк, ка ля год на га прад стаў ніц-
тва бе ла рус ка га ду ха вен ства, з ве дан нем 
спра вы рас стаў ляе ха рыс таў Дзміт рый Так-
ма коў, рэ гент свя точ на га муж чын ска га хо-
ру Усіхс вяц ка га пры хо да.

— Свя цей ша га су стра ка ем упер шы ню, 
але асаб лі ва га хва ля ван ня не ад чу ва ем. 
У нас пры сут ні чае ду хоў ная ра дасць, — ба-
дзё ра, ах вот на ка жа Дзміт рый. — Вы кон ваць 
бу дзем тра па ры да 1000-год дзя Хры шчэн ня 
Ру сі і тра па ры Анд рэю Пер ша зва на му. Рых-
та ва лі ся ты дзень. Пра цы бы ло шмат, а та му 
збі ра лі ся так час та, як гэ та бы ло маг чы ма. 
Рас пеў кі бы лі да во лі плён ны мі.

Імя Анд рэя Пер ша зва на га не здар ма 
пры сут ні чае ў рэ пер ту а ры хо ру. Ра зам з 
га на ро вы мі гас ця мі ў Мінск пры бы ла свя-
ты ня — крыж, на якім быў рас пя ты апос-
т ал. Да 2 жніў ня яна бу дзе зна хо дзіц ца ў 
ста ліч ным хра ме-пом ні ку Усіх Свя тых.

— Крыж Анд рэя Пер ша зва на га ўпер-
шы ню да ста ві лі ў Бе ла русь, — рас па вя дае 
ай цец Сяр гей Ле пін, прэс-сак ра тар Мін-
скай епар хіі. — Пры быц цё свя ты ні, якая 
да па ма гае нам да кра нуц ца да гіс то рыі 
пер шых ста год дзяў хрыс ці ян ства, па він на 
пад ба дзёр ваць нас да ад ра джэн ня ўлас ных 
па чуц цяў, сва ёй ве ры і лю бо ві...

Спе цы яль ны цяг нік пры быў на пе рон з 
Кі е ва пас ля адзі нац ца тай га дзі ны. Свя цей-
шы з'я віў ся на пло шчы ра зам з Міт ра па лі-
там Фі ла рэ там пад раз лі віс ты пе ра звон, ня-
спеш на бла слаў ля ю чы пры сут ных. Ра зам 
з ас тат ні мі гас ця мі ста лі цы ка ля вак за ла 
ён за тры маў ся не на доў га, а пас ля з'е хаў у 
су пра ва джэн ні у кар тэ жы ахо вы...

— Вы толь кі ўя ві це, што ў Мінск з кож най 
памеснай царк вы пры ехаў прад ста я цель, 
прад стаў нік. І кож ны пры вёз з са бой час цін-
ку пра ва слаў най ве ры са сва ёй зям лі, — ужо 
на ўзда гон ка жа нам ма туш ка Гаў ры і ла, ігу-
мен ня ма нас ты ра Рас тва Ба га ро дзі цы ў 
Грод не. — Ве да е це, ёсць та кое вы каз ван не: 
«Па дзе ле нае го ра — па ло ва го ра, а па дзе ле-
ная ра дасць — двай ная ра дасць». Ме на ві та 
двай ную ра дасць мы пе ра жы ва ем за раз.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ДУ ХОЎ НАЯ РА ДАСЦЬ
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Ме на ві та ця пер прад стаў ле ны най больш шы ро кі асар ты мент па 

ўсіх гру пах та ва раў, ды і чэр гаў па куль ня ма, — ска за ла на мес нік на-
чаль ні ка ад дзе ла ар га ні за цыі ганд лю ЦУ Ма Воль га ДРАЗ ДО ВА.

Вы бар школь ных та ва раў са праў ды ба га ты: абу так і адзен не дзе ла-
во га сты лю роз ных ма дэ ляў і ма тэ ры я лаў, ран цы і сум кі на лю бы густ, 
а ад раз на від нас цяў кан цы ляр скіх та ва раў прос та раз бя га юц ца во чы. 
Ся род усёй гэ тай раз на стай нас ці я вы ра шы ла пад лі чыць, у якую су му 
абы дзец ца збор дзі ця ці ў шко лу ва ўні вер ма гу. Што ж ува хо дзіць у мі ні-
маль ны на бор для школь ні ка? Дзён нік для вуч ня ма лод шых і ста рэй шых 
кла саў, сшыт кі роз на га аб' ёму, аль бо мы для ма ля ван ня і чар чэн ня, 
ка ля ро вая па пе ра, кар дон, руч кі, аква рэль ныя і гу а ша выя фар бы, плас-
ты лін... Кошт на на бор кан цы ляр скіх та ва раў скла дае ад 220 тыс. да 350 
тыс. руб лёў для ма лод шых школь ні каў і ад 280 тыс. да 650 тыс. руб лёў 
для ста рэй шых. Ран цы і сум кі каш ту юць ад 180 тыс. да 520 тыс. руб лёў 
для хлоп чы каў і ад 190 тыс. да 580 тыс. руб лёў для дзяў чат.

Каб яшчэ і апра нуць дзі ця ў шко лу, спат рэ біц ца ад даць 200 тыс. 
— 570 тыс. руб лёў на кас цюм для вуч ня ма лод шай шко лы, 240 тыс. 
— 770 тыс. руб лёў — для стар ша клас ні ка. Ка шу лі для ма лод шых 
школь ні каў каш ту юць 61 тыс. — 152 тыс. руб лёў, для ста рэй шых 
— 81 тыс. — 173 тыс. руб лёў. Каб апра нуць дзяў чын ку ў школь ны 
кам плект (кас цюм, са ра фан), спат рэ біц ца 135 тыс. — 530 тыс. руб-
лёў. Блу зы для ма лод шых школь ніц каш ту юць ад 81 500 да 185 тыс. 
руб лёў, для ста рэй шых дзяў чат — 95 тыс. — 247 тыс. руб лёў.

На туф лі для хлоп чы ка да вя дзец ца вы дат ка ваць 177 тыс. — 423 тыс. 
руб лёў. Каб абуць дзяў чын ку, спат рэ біц ца 173 тыс. — 450 тыс. руб лёў.

Ка лі да даць да ўся го пе ра лі ча на га спар тыў ныя кас цю мы і абу так 
для за ня ткаў фіз куль ту рай, вы ні ко вы кошт на школь ныя та ва ры скла-
дзе для хлоп чы каў 1 міль ён 184 ты ся чы — 3 міль ё ны 250 ты сяч руб лёў; 
для дзяў чат 1 міль ён 140 ты сяч — 3 міль ё ны 233 ты ся чы руб лёў. І гэ та 
ка лі на бы ваць рэ чы па ад ным кам плек це. Але ж вар та мець на ўва зе, 
што на ўрад ці школь нік бу дзе ўвесь час на сіць адзін кас цюм, ды і се-
зо ны го да трэ ба ўліч ваць: не ўза ба ве да вя дзец ца да паў няць школь ныя 
кам плек ты цёп лы мі рэ ча мі, зі мо вым абут кам і верх нім адзен нем. Як 
ба чым, «ка пе еч ка» атрым лі ва ец ца да во лі «круг лая», та му, маг чы ма, 
ёсць сэнс па чаць пас ля доў ную пад рых тоў ку да шко лы ўжо ця пер — 
гэ та бу дзе і зруч ней, і спа кай ней, і не так ад чу валь на для ка шаль ка.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Фота БЕЛТА.
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Аляк сандр Лу ка шэн ка з за да валь нен нем пад крэс лiў той факт, што 

па мiж свец кай i ду хоў най ула дай у Бе ла ру сi ўста на вi лi ся па-са праўд на му 
парт нёр скiя ад но сi ны. 10 га доў та му бы ло пад пi са на па гад нен не аб су-
пра цоў нiц тве па мiж дзяр жа вай i Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вой.

Па тры ярх Мас коў скi i ўсяе Ру сi Кi рыл у сваю чар гу звяр нуў ува гу, 
што свят ка ван не 1025-год дзя Хры шчэн ня Ру сi з'яў ля ец ца ўнi каль най 
па дзе яй. Па вод ле яго слоў, у час свят ка ван ня 1000-год дзя Хры шчэн-
ня Ру сi быў iн шы на строй у лю дзей. Ён ад зна чыў вя лi кiя пе ра ме ны, 
якiя ад бы лi ся ў Бе ла ру сi за 25 га доў. «Сён ня мы ўсе ўжо iн шыя. 
I тыя, хто 25 га доў та му яшчэ прад чу ваў, сён ня мо жа свед чыць, 
што пра ва слаў ная ве ра ня се ў са бе ду хоў ную сi лу, якая з'яў ля ец ца 
фун да мен там не толь кi аса бiс та га, ся мей на га жыц ця, але i жыц ця 
на ро даў», — ад зна чыў Па тры ярх Мас коў скi i ўсяе Ру сi.

«Той ду хоў ны фун да мент, якi быў за кла дзе ны 1025 га доў та му, 
з'яў ля ец ца агуль ным для ўсiх на ро даў — на шчад каў кня зя Ула дзi мi-
ра, Кi еў скай Ру сi, i гэ ты агуль ны фун да мент i ёсць са мае га лоў нае 
i асноў нае, што па вiн на ля жаць у асно ве на ша га ўза е ма дзе ян ня, 
у асно ве на шай iн тэ гра цыi, — лi чыць Па тры ярх Кi рыл. — Мы ўпэў не-
ны, што ка лi гэ ты фун да мент бу дзе па кла дзе ны ў тым лi ку i ў асно-
ву на шай iн тэ гра цыi, ка лi на гэ тым фун да мен це бу дзе вы рас таць 
«бу ды нак» бу ду ча га, яго не змы юць нi я кiя лiў нi i не знi шчаць нi я кiя 
зем ле тра сен нi, гэ ты «бу ды нак» вы тры мае вы пра ба ван не ча сам».

...ФУН ДА МЕНТ ЖЫЦ ЦЯ 
НАШЫХ НА РО ДАЎ

ПА ВЫ ША НЫ БЮД ЖЭТ 
ПРА ЖЫ ТАЧ НА ГА МI НI МУ МУ

За цвер джа ны бюд жэт пра жы тач на га мi нi му му ў ся рэд нiм на 
ду шу на сель нiц тва i па асноў ных са цы яль на-дэ ма гра фiч ных 
гру пах у цэ нах чэр ве ня 2013 го да ў раз лi ку на адзiн ме сяц. 
Та кое ра шэн не змя шча ец ца ў па ста но ве Са ве та Мi нiст раў 
ад 26 лi пе ня бя гу ча га го да № 659, па ве да мi лi ка рэс пан дэн ту 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га ўра да.

Пе ры яд дзе ян ня гэ тых са цы яль ных нар ма ты ваў — з 1 жнiў ня па 
31 каст рыч нi ка 2013 го да.

Бюд жэт пра жы тач на га мi нi му му ў ся рэд нiм на ду шу на сель нiц тва 
са жнiў ня скла дзе Br1 млн 26 тыс. 290 (з 1 мая па 31 лi пе ня ён скла дае 
Br974 тыс. 110). Та кiм чы нам, но вы БПМ па вы сiў ся на 5,4 пра цэн та да 
па пя рэд ня га нар ма ты ву. Для пра ца здоль на га на сель нiц тва БПМ са 
жнiў ня ўста ноў ле ны ў па ме ры Br1 млн 132 тыс. 380, для пен сi я не раў — 
Br849 тыс. 900, для дзя цей ва ўзрос це да 3 га доў — Br877 тыс. 220, для 
дзя цей ва ўзрос це ад 3 да 6 га доў — Br1 млн 157 тыс. 940, для дзя цей ва 
ўзрос це ад 6 да 18 га доў — Br1 млн 142 тыс. 580, для дзя цей-сту дэн таў — 
Br1 млн 24 тыс. 990.

СА ЖНIЎ НЯ ЎЗРАС ТУЦЬ 
ДЗI ЦЯ ЧЫЯ ДА ПА МО ГI

Аб гэтым па ве да мi ла ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА на мес нiк на чаль-
нi ка ад дзе ла на ро да на сель нiц тва, ген дар най i ся мей най па-
лi ты кi Мi нiс тэр ства пра цы i са цы яль най аба ро ны Ма ры на 
АР ЦЁ МЕН КА.

Яна на га да ла, што ў су вя зi з ус туп лен нем у сi лу но вай рэ дак цыi 
за ко на «Аб дзяр жаў ных да па мо гах сем' ям, якiя вы хоў ва юць дзя цей» 
з 1 сту дзе ня 2013 го да па мер да па мо гi па до гля дзе дзi ця цi ва ўзрос-
це да 3 га доў ды фе рэн цы ру ец ца ў за леж нас цi ад коль кас цi дзя цей, 
якiя вы хоў ва юц ца ў сям'i. На пер шае дзi ця ён скла дае 35 пра цэн таў 
ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла ты, на дру гое i на ступ ных дзя цей 
— 40 пра цэн таў. Да па мо га на дзi ця-iн ва лi да на зна ча ец ца i вы плач-
ва ец ца ў па ме ры 45 пра цэн таў ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла ты 
не за леж на ад чар го вас цi на ра джэн ня дзя цей у сям'i.

Па мер гэ тай да па мо гi ў бя гу чым го дзе вы лi ча ец ца ў на ступ ным па-
рад ку: з 1 па 31 сту дзе ня 2013 го да пры мя ня ец ца ся рэд ня ме сяч ная за-
ра бот ная пла та за III квар тал 2012 го да, з 1 лю та га па 30 кра са вi ка 2013 
го да — ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та за IV квар тал 2012 го да, з 1 
мая па 31 лi пе ня — ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та за I квар тал 2013 
го да, з 1 жнiў ня па 31 каст рыч нi ка — ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та 
за II квар тал 2013 го да, з 1 лiс та па да 2013 го да па 31 сту дзе ня 2014 го да 
— ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та за III квар тал 2013 го да.

Па вод ле да ных На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мi тэ та, ся рэд ня ме-
сяч ная за ра бот ная пла та ра бот нi каў за II квар тал 2013 го да скла ла Br5 
млн 10 тыс. 660. Ад па вед на, у жнiў нi—каст рыч нi ку па мер што ме сяч най 
да па мо гi па до гля дзе дзi ця цi ва ўзрос це да 3 га доў скла дае на пер шае дзi-
ця — Br1 млн 753 тыс. 700, на дру гое i на ступ ных дзя цей — Br2 млн 4 тыс. 
300, на дзi ця-iн ва лi да ва ўзрос це да 3 га доў — Br2 млн 254 тыс. 800.

«Тым, хто пра жы вае на тэ ры то рыi ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 
ў зо не на ступ на га ад ся лен ня або з пра вам на ад ся лен не, да па мо га 
па до гля дзе дзi ця цi ва ўзрос це да 3 га доў, як i ра ней, на зна ча ец ца i 
вы плач ва ец ца ў па ме ры 150 пра цэн таў да ўста ноў ле на га за ко нам», 
— да да ла спе цы я лiст.

Цяпер ад на ра зо вая да па мо га пры на ра джэн нi пер ша га дзi ця цi (10 
БПМ) скла дзе ў жнiў нi—каст рыч нi ку Br10 млн 262 тыс. 900, пры на ра-
джэн нi дру го га i на ступ ных дзя цей (14 БПМ) — Br14 млн 368 тыс. 100. 
Ад на ра зо вая да па мо га жан чы нам, якiя ста лi на ўлiк у дзяр жаў ных ар га нi-
за цы ях ахо вы зда роўя да 12-тыд нё ва га тэр мi ну ця жар нас цi, скла дзе Br1 
млн 26 тыс. 300 (100 пра цэн таў БПМ). Што ме сяч ная да па мо га на дзя цей 
ста рэй шых за 3 га ды з асоб ных ка тэ го рый сем' яў, якiя вы зна ча юц ца за-
ка на даў ствам, на дзi ця-iн ва лi да (70 пра цэн таў БПМ) у жнiў нi—каст рыч-
нi ку скла дае Br718 тыс. 400, на iн шых дзя цей у сям'i (50 пра цэн таў БПМ) 
— Br513 тыс. 100; што ме сяч ная да па мо га па до гля дзе дзi ця цi-iн ва лi да 
ва ўзрос це да 18 га доў (100 пра цэн таў БПМ) — Br1 млн 26 тыс. 300; што-
ме сяч ная да па мо га на дзi ця ва ўзрос це да 18 га доў, iн фi цы ра ва нае ВIЧ, 
(70 пра цэн таў БПМ) — Br718 тыс. 400.

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

На на ба жэн стве пад ад кры-
тым не бам пры сут ні ча лі на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Ана толь То зік, стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га вы ка наў ча-
га ка мі тэ та Мі ка лай Ла дуць ка, 
упаў на ва жа ны па спра вах рэ лі гій 
і на цы я наль нас цяў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Ле а нід Гу ля ка, а так са ма 
іе рар хі Рым ска-Ка та ліц кай Царк-
вы — Міт ра па літ Мін ска-Ма гі лёў скі 
ар хі епіс кап Та дэ вуш Кан дру се віч і 
епіс кап Пін скі Ан то ній Дзям' ян ка.

— Мы свят ку ем сён ня ў ста-
лі цы Бе ла ру сі 1025-год дзе хры-
шчэн ня Ру сі, па дзеі, пра якую 
га во раць як пра па ва рот ную ў 
лё се на ро даў, што з'яў ля юц ца 
спад ка ем ца мі тра ды цыі і той ве-
ры Свя той Ру сі, якая вый шла з 
Дняп роў скіх во даў хры шчэн ня, 
— звяр нуў ся да вер ні каў пас ля 
за вяр шэн ня лі тур гіі Па тры ярх 
Мас коў скі і ўсяе Ру сі Кі рыл. — Мы 
ве да ем, што гэ тая па дзея вы клі-
ка ла вя ліз ныя пе ра ме ны ў мен-
таль нас ці лю дзей, іх ма раль нас ці, 
улад ка ван ні дзяр жаў на га жыц ця. 
Яна пад штурх ну ла бур нае раз віц-
цё куль ту ры, мас тац тва...

Прад ста я цель РПЦ на га даў, 
што ў Хры шчэн ні Ру сі са мым га-
лоў ным бы ла су вязь з Бо гам Жы-
вым. «Праз хры шчэн не мы атрым-
лі ва ем Бо жы дар Свя то га Ду ха, 
ува хо дзім у аб шчы ну апост алаў, 
якой на зы ва ец ца Царк ва. Мы на-
ладж ва ем аса біс тую су вязь з Бо-
гам. Ме на ві та праз хры шчэн не і 
мі ра па ма зан не ад бы ва ец ца гэ та 
су вязь па між Бо гам і ча ла ве кам. 

Ак там хры шчэн ня мы ўклю ча ем 
спо саб злу чэн ня з Бо гам, і ток (не 
элект рыч най, але Бо жай энер гіі) 
ад Бо га пе ра хо дзіць да нас, а на-
су страч Бо гу ідуць на шы ма літ вы. І 
гэ та бы ло са мым га лоў ным у Хры-
шчэн ні. Усё ас тат няе — дру гас-
нае», — ска заў Па тры ярх Кі рыл.

Ка лі б Хры шчэн не Ру сі бы ло 
толь кі куль тур ным ак там, то ад яго 
ні чо га б не за ста ло ся, за ўва жыў пе-
ра ша і е рарх. Усё бы ло б раз бу ра на, 
зга рэ ла ў аг ні вой наў і рэ ва лю цый. 
«Але ж мы як на род і як Царк ва 
прай шлі праз гэ тыя вы пра ба ван-
ні. І ня ма ін ша га ін сты ту та, акра мя 
Пра ва слаў най Царк вы, якая пас-
ля гэ тых вы пра ба ван няў за ха ва ла 
сваю ед насць і ду хоў ную сі лу. Не 
та му, што ў ду ха вен стве ра зум ныя 
лю дзі, а та му, што 1025 га доў та му 
за мкну ла ся су вязь па між кі яў ля на-
мі і Гос па дам. І паз ней хры шчэн не 
ад бы ло ся па ўсёй Ру сі.

«Мы ве да ем, што ад ным з 

пер шых, хто пры няў хры шчэн не 
пас ля Кі е ва, бы ла По лац кая зям-
ля. Гэ та тая зям ля, якую сім ва-
ліч на сён ня прад стаў ля е це вы як 
на род Бе ла ру сі», — звяр нуў ся да 
бе ла рус кіх вер ні каў ар хі па стыр.

— Усе мы ця пер уяў ля ем са бой 
жы вы воб раз Су свет на га Пра ва-
слаўя, — ска заў Міт ра па літ Мін-
скі і Слуц кі Фі ла рэт, па тры яр шы 
Эк зарх усяе Бе ла ру сі. — Нас са-
бра ла ра зам Бо жая лі тур гія, якую 
здзейс ні лі ка ля пад мур ка най ста-
ра жыт ней ша га мінск ага хра ма 
Прад ста я це лі Па мес ных Пра ва-
слаў ных Цэрк ваў і наш Най свя-
цей шы Па тры ярх Кі рыл. Га лоў ная 
дзей ная асо ба на шай су стрэ чы — 
Хрыс тос. Ён ёсць і бу дзе па ся род 
нас. Пе рад Ім мы сён ня свед чым 
аб усе пра ва слаў ным адзін стве.

Пра па чуц цё яшчэ больш шы-
ро ка га адзін ства ка заў паз ней 
жур на ліс там і Міт ра па літ Мін ска-
Ма гі лёў скі Рым ска-Ка та ліц кай 

Царк вы Та дэ вуш Кан дру се віч: 
«Удзел прад стаў ні коў Ка та ліц кай 
Царк вы ў гэ тым свя це свед чыць 
пра тое, што мы, я ду маю, з'яў ля-
ем ся доб рым пры кла дам імк нен ня 
да адзін ства. Мы заў сё ды ра зам 
удзель ні ча ем у свя тах, кан фе-
рэн цы ях, са цы яль ным слу жэн ні... 
Сён ня све ту трэ ба вяр нуц ца да 
хрыс ці ян скіх вы то каў, Еван гел-
ля, Бо жых за па ве таў... Ад ной чы 
на стаў нік спы таў дзя цей, як вы-
зна чыць, ка лі за кан чва ец ца ноч і 
па чы на ец ца дзень. «Ка лі, гле дзя-
чы ў твар лю бо му ча ла ве ку, ты па-
зна еш бра та або сяст ру. Да гэ та-
га ча су ноч па нуе ў тва ім сэр цы». 
Та кія свя ты, як сён ня, па ся ля юць 
дзень у на шых сэр цах».

Пас ля на ба жэн ства кі раў ні-
кі Па мес ных Цэрк ваў на ча ле з 
Па тры яр хам Кі ры лам за кла лі 
па мят ную гра ма ту ў ал тар ную 
част ку са ма га ста ра жыт на га 
хра ма Мін ска.

— За клад ка гра ма ты мае вя-
лі кі ду хоў ны і гіс та рыч ны сэнс, 
— лі чыць Ге надзь Шэй кін, рэ-
фе рэнт Мінск ага епар хі яль на га 
ўпраў лен ня Бе ла рус кай Пра ва-
слаў най Царк вы па гіс та рыч ных 
пы тан нях. — На глы бі ні трох з 
ліш нім мет раў зна хо дзіц ца рэ-
аль ны фун да мент хра ма, кон ту-
ры яко га дак лад на аба зна ча ны 
на па верх ні. Храм гэ ты за ха ваў 
ка мен ную плі ту, на якой ста яў 
пра стол у XІ ста год дзі. Вось на 
гэ тае мес ца мы сён ня, у ста год-
дзі XXІ-м, і за кла лі па мят ную гра-
ма ту, тым са мым сім ва ліч на злу-
чыў шы час праз ты ся чу га доў.

Воль га 
МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЧАС КАМ ПЛЕК ТА ВАЦЬ 
РАН ЦЫ!

УСЯЛЕНСКАЯ ЛІТУРГІЯУСЯЛЕНСКАЯ ЛІТУРГІЯ

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Сустрэча Патрыярха Кірыла 
і Мітрапаліта Філарэта. 

Разам з праваслаўнымі іерархамі Разам з праваслаўнымі іерархамі 
ў Мінск прыбыла ў Мінск прыбыла 

сапраўдная святыня — сапраўдная святыня — 
крыж Андрэя Першазванага.крыж Андрэя Першазванага.


