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СТАЎ КА РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ 
Ў ЖНІЎ НІ НЕ ЗМЕ НІЦ ЦА

Та кое ра шэн не пры ня та на па ся джэн ні праў-
лен ня На цы я наль на га бан ка 13 жніў ня. Та кім 
чы нам, стаў ка рэ фі нан са ван ня за ста нец ца на 
ра ней шым уз роў ні — 23,5% га да вых, па ве дам-
ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя-
зяў Нац бан ка Бе ла ру сі.

Як вя до ма, у мі ну лым ме ся цы пад уз дзе ян нем скла-
да най сі ту а цыі ў знеш не эка на міч ным сек та ры і се зон ных 
фак та раў на зі ра ла ся па ве лі чэн не по пы ту на за меж ную 
ва лю ту з бо ку на сель ніц тва і прад пры ем стваў, ад ток 
руб лё вых укла даў і іх пе ра афарм лен не ў ва лют ныя дэ-
па зі ты. «Пры ня тыя На цы я наль ным бан кам у ся рэ дзі не 
лі пе ня за ха ды да зво лі лі спы ніць да дзе ныя пра цэ сы, і 
сі ту а цыя на ўнут ра ным ва лют ным рын ку і рын ку дэ-
па зі таў да кан ца лі пе ня у цэ лым ста бі лі за ва ла ся», — 
тлу ма чаць у Нац бан ку. У мэ тах за ха ван ня ўстой лі ва га 
ста ну на фі нан са вым рын ку і аб ме жа ван ні ін фля цыі 
пры ня та ра шэн не аб за ха ван ні жорст кас ці пра цэнт най 
па лі ты кі. «Пад тры ман не вы со ка га ўзроў ню да ход нас ці 
руб лё вых дэ па зі таў, якая знач на пе ра вы шае да ход-
насць дэ па зі таў у за меж най ва лю це, бу дзе са дзей ні чаць 
за бес пя чэн ню ўстой лі ва га рос ту руб лё вых збе ра жэн няў 
у бан ках», — лі чаць спе цы я ліс ты Нац бан ка.

Між ін шым, На цы я наль ны банк бу дзе пра цяг ваць 
пра вя дзен не пра цэнт най па лі ты кі, на кі ра ва най на 
аб ме жа ван не ін фля цый ных пра цэ саў і пад тры ман не 
фі нан са вай ста біль нас ці.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ЗА КУП КІ: ШТО ПА ЧЫМ?
Ле та — доб рая па ра, каб за ра біць ліш нюю ка-
пей чы ну, здаў шы ліш кі сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі з улас на га ага ро да ці са ду. Што па 
чым за раз пры ма юць на рых тоў шчы кі?

Як па ве да мі лі ў Бел ка ап са ю зе, ця пер чыр во ную 
ра бі ну мож на здаць па 2-3 ты ся чы руб лёў за кі ла грам, 
а чар на плод ную — па 3-4 ты ся чы. Яб лы кі на рых тоў-
чыя ар га ні за цыі пры ма юць ад на сель ніц тва па 500-
700 руб. за кі ла грам. За ку пач ныя цэ ны на ага род ні ну 
сён ня та кія. Буль бу бя руць па 2,5-4 ты ся чы руб лёў 
за кі ла грам, бу ра кі — па 2-5 ты сяч руб лёў. Морк ву 
мож на здаць па 2,5-5 ты сяч, а цы бу лю — па 3-5 ты сяч 
руб лёў за кі ла грам.

ДОБ РА ТАК «ПА РЫ БА ЧЫ ЛІ»...
Пад час ад пра цоў кі апе ра тыў най ін фар ма цыі 
ра бот ні кі Го мель скай між рай інс пек цыі за-
тры ма лі ка ля ва да ёма па блі зу вёс кі Кар паў ка 
Ло еў ска га ра ё на чац вя рых га мяль чан, два з якіх 
ака за лі ся ры ба ло ва мі пра мыс ло вай бры га ды.

— Пры агля дзе аў та ма бі ля, у якім пе ра соў ва лі ся 
за тры ма ныя, дзярж ін спек та ры знай шлі ёміс тас ці з 
ры бай — уся го, ні мно га ні ма ла, 1 022 асо бі ны агуль-
най ва гой 189 кі ла гра маў. У іх лі ку бы лі і 14 па дус таў 
— від, уне се ны ў Чыр во ную кні гу Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
З ча ты рох за тры ма ных толь кі двое гра ма дзян ме лі 
пра мыс ло выя бі ле ты, а вы ні кі лоў лі не бы лі ўне се ны 
ў то не вы жур нал, — рас па вя ла пад ра бяз нас ці прэс-
сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 
рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Воль га Гра мо віч. — Шко да, на не се ная на ва коль на му 
ася род дзю не за кон най ры бал кай, ацэ не на ў 328 ба-
за вых ве лі чынь — 32,8 міль ё на руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За двац цаць апош ніх га доў на-
сель ніц тва на шай кра і ны змен шы-
ла ся на 800 ты сяч ча ла век. Ад сту-
паць да лей ня ма ку ды, і дзяр жа ва 
імк нец ца ўся ляк пад трым лі ваць 
сем'і, дзе вы хоў ва юц ца больш за 
двое дзя цей. Ча сам на ай чын ных 
ін тэр нэт-фо ру мах у іх ад рас па рой 
гу чаць са мыя не па хваль ныя вы-
каз ван ні. Маў ляў, на та кія сем'і вы-
дат коў ва ец ца з бюд жэ ту за шмат 
гро шай. Але без са дзей ні чан ня 
вось та кім сем' ям лю бая на цыя 
ў доў га тэр мі но вай перс пек ты ве 
фак тыч на пры га во ра на...
— Па на шых пад лі ках, сён ня коль-

касць шмат дзет ных сем' яў на Бе ла ру-
сі кры ху пе ра вы шае 62 ты ся чы. За раз 
толь кі па ло ва дзя цей на ра джа юц ца 
пер шын ца мі, што азна чае па сту по вы 
ады ход гра мад ства ад па на ваў шай 
апош нія дзе ся ці год дзі стра тэ гіі «Ад-
на сям'я — ад но дзі ця», — лі чыць на-
чаль нік ад дзе ла на ро да на сель ніц тва, 
ген дар най і ся мей най па лі ты кі Мі ніс-
тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро-
ны кра і ны Ве ра ЛАБ КО ВІЧ. — Ка лі 
баць кі ад важ ва юц ца на та кі крок, гэ та 

свед чыць аб тым, што іх ма тэ ры яль ная 
за бяс пе ча насць пе ра важ на не вы клі кае 
су мнен няў. І ў кра і не за раз ёсць доб ры 
па тэн цы ял, рэа лі за цыя яко га да па мо жа 
ёй па сту по ва спы ніць пра цэс дэ па пу ля-
цыі на сель ніц тва.

Пад трым ка вя лі кіх сем' яў кла дзец ца 
на пле чы рэс пуб лі кан ска га і мяс цо ва га 
бюд жэ таў. Так, сё ле та толь кі на Го мель-
шчы не ад рас най са цы яль най да па мо гай 
да па чат ку но ва га на ву чаль на га го да 
ахоп ле ны 3 ты ся чы сем' яў. Дзе ля на быц-
ця школь ных ак се су а раў іх баць кам вы-
пла цяць больш за 3 міль яр ды руб лёў.

Нель га за бы вац ца і на ін шыя ві ды 
да па мо гі. Гэ та і су пер іль гот ны па ця-
пе раш ніх мер ках крэ дыт на па бу до ву 
жыл ля, які вы да ец ца на 40 га доў пад 
1% га да вых. І адзін воль ны ад пра цы 
на пра ця гу ме ся ца дзень.

— Больш за тое, спіс іль гот да поў ніў-
ся па слу гай нянь кі. Зай мац ца гэ тым пы-
тан нем бу дуць тэ ры та ры яль ныя цэнт ры 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня. На та кую 
па слу гу змо гуць раз ліч ваць тыя сем'і, 
дзе вы хоў ва юц ца два і больш дзі ця ці, 
ма ла дзей шыя за тры га ды. А ў ста лі цы 
пла ну ец ца па вя лі чыць па мер што ме сяч-

най да па мо гі на двай нят, — га во рыць 
стар шы ня Ка мі тэ та па пра цы, за ня-
тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар-
вы кан ка ма Жан на РА МА НО ВІЧ. За раз 
ён скла дае ад ну ба за вую ве лі чы ню.

Спе цы я ліс ты вы лу ча юць ці ка вую 
тэн дэн цыю: усё больш шмат дзет ных 
сем' яў на бы ва юць гэ ты ста тус дзя ку ю-
чы ўсы наў лен ню дзя цей з да моў-ін тэр-
на таў. Та му паў стае ла гіч нае пы тан не: 
ці ўсе баць кі ро бяць гэ та бес ка рыс лі ва, 
не жа да ю чы без асаб лі вых на ма ган няў 
атры маць для ся бе но вае жыл лё. Зрэш-
ты, як за пэў ні вае на чаль нік ад дзе ла 
са цы яль на-пе да га гіч най, фіз куль-
тур на-азда раў лен чай пра цы і ахо вы 
дзя цін ства ўпраў лен ня са цы яль най 
і вы ха ваў чай ра бо ты Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Га лі на РУ ДЗЯН КО ВА, ма ні-
то рынг за ста но ві шчам дзя цей у вя лі кіх 
сем' ях вя дзец ца ня спын на.

Уво гу ле, га лоў нае — каб ства рэн не 
шмат дзет най сям'і бы ло свя до ма за-
пла на ва на баць ка мі. А за не аб ход ны мі 
вы пла та мі спра ва не ста не. Бо дзе ці — 
гэ та най леп шыя ін вес ты цыі ў бу ду чы ню 
лю бой кра і ны.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
— Хо чам вам ска заць вя-

лі кі дзя куй, — звяр нуў ся да 
пра цаў ні коў стар шы ня Ма гі-
лёў ска га абл вы кан ка ма Пётр 
Руд нік. — Хлеб ні ко лі лёг ка 
не да ваў ся. Умо вы на двор'я 
не спры я лі, але дзя ку ю чы 
ва шай зла джа най пра цы мы 
ма ем вы нік.

Жні во ў Алек санд рыі на-
блі жа ец ца да фі ні шу, але 
кі раў ніц тва Шкло ўска га ра-
ё на вы ра шы ла, што экі паж 
Бай да ко вых мо жа да па маг-
чы на па лях су сед ніх сель скіх 
гас па да рак. Та му са праў ды 
на ма лот у 6 ты сяч тон мо жа 
быць цал кам рэ аль ным.

Кам бай не ры — сціп лыя 
лю дзі, якія шмат не га во раць, 
ма ла ўсмі ха юц ца і ўвесь час 
ні бы та азі ра юц ца на ма шы-
ны, каб хут чэй вяр нуц ца да 
пра цы. Ад нак экі паж Бай да-
ко вых, які вы рваў ся на пе рад 
ва ўбо рач най кам па ніі, і Дзя-
ні са Ла ты па ва, ва дзі це ля, які 
пе ра во зіў збож жа, він шу юць 
з пра цоў ны мі пос пе ха мі не 
ўпер шы ню. Квет кі, па да рун-
кі, сло вы ўдзяч нас ці, фо та на 

па мяць, ка рот кія ін тэр в'ю для 
прэ сы.

Мі ха і лу Бай да ко ву — 
45 га доў. Ён на ра дзіў ся на 
Шкло ўшчы не, усё жыц цё 
пра цуе ў сель скай гас па-
дар цы.

— Нам пры ем ныя ўва га і 
па да рун кі, і доб рыя за роб кі, 
— ка жа се ля нін. — Га лоў нае 
— ха цець пра ца ваць, і я жа-
даю ўсім пра цаў ні кам жні ва 
па зі тыў на га на строю, доб-
ра га на двор'я і нар маль ных 
за роб каў.

Сы ну Мі ха і ла і яго па моч-
ні ку Сяр гею толь кі 19 га доў. 
З баць кам на жні ве ён пра-
цуе ўжо 8-ы(!) се зон. Ён ця пер 
ву чыц ца ў Буй ніц кім пра фе-
сій ным аг ра ле са тэх ніч ным ка-
ле джы і мяр куе з ча сам атры-
маць вы шэй шую аду ка цыю.

— Я з дзя цін ства пры-
звы ча іў ся да сель скай пра-
цы, але пры но сіць ка рысць 
гра мад ству мож на не толь кі 
бу ду чы трак та рыс там ці кам-
бай не рам, але і, на прык лад, 
ін жы не рам, — раз ва жае пра 
сваё бу ду чае Сяр гей.

Дзя ніс Ла ты паў — ва дзі-
цель кі раў ні ка та ва рыст ва 

«Алек санд рый скае», але 
кож ны се зон ён ужо звык ла 
пе ра са джва ец ца з «Фоль к-
сва ге на» на гру за вы «МАЗ», 
каб браць удзел у жні ве.

— Сё мы год так пра цую, 
кож ны раз імк ну ся пе ра вез ці 
ўсё больш збож жа і, без умоў-
на, за ра біць больш, — усмі-
ха ец ца ма ла ды ча ла век.

Пе ра сес ці на гру за вік, пе-
ра кон вае ён, не вель мі цяж-
ка, тым больш што «МАЗ», 
як жар ту юць усе ва дзі це лі, 
заў сё ды на га лоў най да ро зе. 
Сам Дзя ніс ка лісь ці пры ехаў 
з баць ка мі ў Алек санд рыю з 
Ра сіі, з Ка за ні.

— Мне тут спа да ба ла ся: 
пры ро да, лю дзі, усё, — ка жа 
Ла ты паў.

Ця пер Дзя ні су 27 га доў, 
яго жон ка пра цуе га лоў ным 
дыс пет ча рам у гас па дар цы. 
У ма ла дой сям'і вя лі кія пла ны 
на бу ду чае. А ця пер Дзя ніс 
хо ча, каб на жні ве іх не пад во-
дзі ла тэх ні ка, ура джай насць 
бы ла доб рая і ўсе бы лі зда ро-
вы мі. Та ды і вы ні кі бу дуць.

Ця пер у Ма гі лёў скай воб-
лас ці 205 экі па жаў кам бай-
наў, якія на ма ла ці лі больш за 

ты ся чу тон збож жа, і 333 ва-
дзі це лі, якія пе ра вез лі больш 
за ты ся чу тон. Пётр Руд нік 
пад крэс лі вае, што гэ та свед-
чыць пра эфек тыў насць вы-
ка ры стан ня но вай тэх ні кі, 
якой за бяс печ вае сель скую 
гас па дар ку дзяр жа ва.

У гэ тым за прык лад усім 
ста вяць ААТ «Алек санд рый-
скае», дзе но выя су час ныя 
тэх ні ка і тэх на ло гіі да зво лі лі 
атры маць 72-73 цэнт не ры з 
гек та ра. Уво гу ле Шкло ўскі 
ра ён тра ды цый на дэ ман-
струе вы со кую ўра джай-
насць — сё ле та 53-54 цэнт-
не ры з гек та ра.

«Тэх ні ка ў доб рых ру ках!» 
— га во рыць на гэ та кі раў нік 
воб лас ці, але най перш дзя куе 
лю дзям, якія на ёй пра цу юць.

Жні во ў рэ гі ё не за вер-
шыц ца ў блі жэй шыя не каль-
кі дзён. За ста ло ся ўбраць 
менш за 5% па сяў ных пло-
шчаў. Ад нак аг ра ры ям ра яць 
не рас слаб ляц ца: на пе ра дзе 
ўбор ка ку ку ру зы. Пра ца пра-
цяг ва ец ца.

Іло на ІВА НО ВА, 
фо та аў та ра.

Шкло ўскі ра ён.

ЁСЦЬ ХЛЕБ НЫ РЭ КОРД!

КОЖ НАЯ ДВАЦ ЦА ТАЯ СЯМ'Я — ШМАТ ДЗЕТ НАЯ

Выдавецкі дом «Звязда» выказвае глыбокае спачуванне 
cтаршыні Гомельскага абласнога аддзялення ГА «СПБ» 
Уладзіміру Гаўрыловічу з прычыны смерці МАЦІ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Прэм' ер-мі ністр да ру чыў 

за вяр шыць пад рых тоў ку 
ўста ноў аду ка цыі Бе ла ру сі 
да но ва га на ву чаль на га го-
да да 29 жніў ня.

«Да 29 жніў ня ўсе ра бо ты 
ва ўста но вах аду ка цыі па він-
ны быць за вер ша ны, ад па-
вед ныя паш пар ты га тоў нас ці 
і ак ты па він ны быць пад пі са-
ны», — за па тра ба ваў прэм'-
ер-мі ністр.

Асаб лі вая ўва га бы ла на-
дадзена пы тан ням пад рых-
тоў кі да но ва га на ву чаль-
на га го да ў аг ра га рад ках і 
сель скіх на се ле ных пунк тах. 
У не ка то рых з іх пра вер кі 
вы яві лі не да хо пы ў ар га ні за-
цыі ганд лю школь ны мі та ва-
ра мі. «Та ва ры там па він ны 
быць прад стаў ле ны для ўсіх 
уз рос та вых груп школь ні каў 
— і фор ма, і абу так, і пісь мо-
выя пры ла ды ў да стат ко вым 
асар ты мен це», — за па тра-
ба ваў прэм' ер-мі ністр.

Мі ха іл Мяс ні ко віч па ста-
віў за да чу прад пры ем ствам 
лёг кай пра мыс ло вас ці 
больш ак тыў на пра ца ваць 

над па шы рэн нем асар ты мен-
ту адзен ня для школь ні каў і 
вы пус каць больш вы ра баў з 
на ту раль ных тка нін.

Прэм' ер-мі ністр на ве даў 
вы стаў ку школь ных та ва раў. 
Ай чын ныя вы твор цы прад-
ста ві лі тут но выя і най больш 
па пу ляр ныя ма дэ лі адзен ня, 
абут ку і рук за коў для школь-
ні каў, а так са ма ўзо ры пад-
руч ні каў і на ву чаль ных да па-
мож ні каў.

Як ад зна чыў мі ністр 
аду ка цыі Бе ла ру сі Сяр гей 

Мас ке віч, да но ва га на ву-
чаль на га го да на між ве да-
мас ным ка ар ды на цый ным 
са ве це за цвер джа ны но-
выя ўзо ры адзен ня дзе ла-
во га сты лю. «Пра па ну ец ца 
270 ма дэ ляў для дзяў чат і 
250 для хлоп чы каў, больш 
за 80 ма дэ ляў тры ка таж-
ных вы ра баў, а так са ма 85 
ма дэ ляў ран цаў і рук за коў, 
— пра ін фар ма ваў ён. — 
Для за ня ткаў фіз куль ту рай 
і спор там пра па ну ец ца 80 
ма дэ ляў абут ку для хлоп-

чы каў і 70 для дзяў чы нак, 
50 ма дэ ляў тры ка таж ных і 
швей ных вы ра баў».

Кошт кам плек та адзен ня 
для школь ні каў сён ня вар' і ру-
ец ца ад Br900 тыс. да Br3,5 
млн.

«Не аб ход на, каб абл вы-
кан ка мы кар ды наль на па леп-
шы лі ра бо ту па за ма ца ван ні 
ма ла дых кад раў на сва іх пер-
шых ра бо чых мес цах, — лі-
чыць прэм' ер-мі ністр. — Гэ та 
да ты чыц ца вы ра шэн ня бы та-
вых праб лем. Ма тэ ры яль на 
дзесь ці трэ ба пад тры маць, 
да па маг чы ў жыл лё вых пы-
тан нях».

На дум ку Мі ха і ла Мяс ні-
ко ві ча, гэ та праб ле ма на-
бы ла асаб лі вую ак ту аль-
насць. Бы лі пры ве дзе ны 
кан крэт ныя пры кла ды. Так, 
у мі ну лым го дзе за ма ца ван-
не ма ла дых спе цы я ліс таў у 
Лёз нен скім ра ё не Ві цеб скай 
воб лас ці скла ла толь кі 51 
пра цэнт, Шу мі лін скім — 50 
пра цэн таў, Ушац кім — 47,5 
пра цэн та.

У гэ тым го дзе на ра бо ту 
ў шко лы прый дуць больш за 
6 тыс. ма ла дых спе цы я ліс таў.

3,5 кні гі 
на ад на го жы ха ра ў год

У Бе ла ру сі на ад на го жы ха ра ў год вы да ец ца па 3,5 
кні гі, па ве да мі ла 13 жніў ня ў Грод не пер шы на мес нік 
мі ніст ра ін фар ма цыі Лі лія Ана ніч, пе рад ае ка рэс пан-
дэнт БЕЛ ТА.

Тэ ма кні га вы дан ня ўзды ма ла ся на па ся джэн ні круг ла га 
ста ла ў рэ дак цыі га зе ты «Гро дзен ская праў да» з удзе лам 
прад стаў ні коў Бе ла рус ка га са ю за жур на ліс таў і На цы я наль-
на га са ю за жур на ліс таў Укра і ны.

Як па ве да мі ла Лі лія Ана ніч, у год у Бе ла ру сі вы да ец ца 
амаль 11 тыс. на зваў кніг, якія вы хо дзяць амаль 35-міль ён ным 
ты ра жом. Па каз чык па раў наль ны з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй, ва 
Укра і не ён не каль кі ні жэй шы. У гэ тым ад люст роў ва ец ца вя лі-
кая дзяр жаў ная пад трым ка кні га вы дан ня ў Бе ла ру сі, лі чыць 
пер шы на мес нік мі ніст ра.

У кра і не ў поў ным аб' ёме пра фі нан са ва ны вы пуск усіх пад-
руч ні каў для дзя цей, якія пой дуць у шко лу. За бюд жэт ныя 
срод кі вы пус ка юц ца кні гі з шрыф там Брай ля — як ву чэб на га 
ха рак та ру, так і мас тац кая лі та ра ту ра. Аказ ва ец ца пад трым-
ка лі та ра та рам.

Мі ну лы год у Бе ла ру сі быў аб' яў ле ны Го дам кні гі, што так-
са ма да ло да дат ко выя маг чы мас ці для раз віц ця кні га вы дан ня, 
пры ня ты ра шэн ні па пад трым цы та ле на ві тых аў та раў, мо-
ла дзі. Сён ня ў Бе ла ру сі дзярж пад трым ка да стат ко вая для 
та го, каб вы даць доб ры, якас ны пра дукт, лі чыць Лі лія Ана ніч. 
Вы нік — пе ра мо гі Бе ла ру сі на між на род ных вы стаў ках кніж-
най пра дук цыі, у якіх кра і на імк нец ца ак тыў на ўдзель ні чаць, 
да да ла яна.
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ВЫ РА ШЫЦЬ ПРАБ ЛЕ МУ НЯ ХВАТ КІ 
ДЗІ ЦЯ ЧЫХ СА ДКОЎ І ІН ТЭР НА ТАЎ ВНУ
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