АЛЕЙНЫЯ
АКВАРЭЛІ
МІХАІЛА
ЛЯЎКОВІЧА
У СПАДЧЫНУ —
І ХАТА,
І ДАЎГІ

5

7

12

КАСТРЫЧНІКА 2021 г.

АЎТОРАК

№ 196 (29565)

Купалава восень

ЦЫТАТА ДНЯ

«Па выніках гэтага года
бюджэтныя чаканні
сціплыя, але пазітыўныя.
Першапачаткова,
калі мы фарміравалі яго
на бягучы год, зыходзілі
з кансерватыўных ацэнак.
Тады было незразумела,
як краіна будзе выходзіць
з пандэміі, колькі
атрымаецца зарабіць
эканоміцы. У нас быў
даволі важкі дэфіцыт,
на ўзроўні Br4 млрд,
які з улікам удакладненняў
у пачатку года ўзрос
да Br6 млрд — больш за 3 %
ВУП. Яго планавалася
пакрыць за кошт рэшткаў
бюджэту, «падушкі»,
якую мы назапасілі
ў папярэднія гады. Але
па выніках 9 месяцаў наш
дэфіцыт складае крыху
больш як Br1 млрд, менш
за 1 % ВУП. Бюджэт на
наступны год плануецца
ў эканомных умовах
і з улікам кансерватыўных
сцэнарыяў. Групуюцца ўсе
прыбыткі, выключаюцца
расходы, якія могуць
пачакаць, каб максімальна
быць у балансе і мець
рэзервы. Пры гэтым
на бюджэтнікаў не будзе
дадатковай нагрузкі.
Рост заработнай платы
ў любым выпадку будзе.
Ён будзе мець рэальнае
значэнне, гэта значыць,
мае быць вышэйшы,
чым інфляцыя».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Юрый СЕЛІВЁРСТАЎ,
міністр фінансаў:

Масквічка Юлія ФІРСАВА любіць бываць у нашай
краіне, яна аб'ездзіла ўсе знакавыя месцы Беларусі.
А на радзіму Янкі Купалы, у Вязынку, прыехала гэтай

восенню яшчэ раз — прызнаецца: вельмі хацела
пабачыць, як выглядаюць мясціны, дзе нарадзіўся
вядомы паэт, у самы рамантычны час года.

Далучайцеся!

Будзьце здаровы!

«РАІМ УСІМ «УКАЛОЦЦА»

МАМАМ
ПРЫСВЯЧАЕЦЦА

Чаму пенсіянеры ДРАПКОВЫ з Крупскага раёна
вырашылі прышчапіцца ад каранавіруса

Пачаўся Тыдзень маці

Вёска Малая Слабада знаходзіцца далекавата ад райцэнтра.
У населеным пункце няма вытворчасцяў, цэнтральнага водаправода, ацяпляюцца дамы печамі на цвёрдым паліве. Жыве
48 чалавек, у асноўным пенсіянеры. У тым ліку і Ніна Яўгенаўна
Драпкова са сваім мужам Анатолем Сяргеевічам. А прыехалі мы
з медыкамі да іх не ў госці, а з канкрэтнай мэтай. Работнікі аховы здароўя — каб зрабіць сужэнцам прышчэпку ад COVІD-19,
а журналісты з дазволу гаспадароў — пагутарць з імі, чаму
прынялі такое рашэнне.

Па ўсёй краіне 11—17 кастрычніка пройдуць разнапланавыя
тэматычныя мерапрыемствы, расказалі БелТА ў Міністэрстве
працы і сацыяльнай абароны.

• Беларусь і Расія плануюць наладзіць абмен
электроннымі паслугамі.
• Натарыусы бясплатна
пра кан сульту юць шматдзетных мам 14 кастрычніка.
• Прышчэпленыя ад
каранавіруса заўзятары
змо гуць бяс плат на наведваць матчы брэсцкага
«Дынама».
ISSN 1990 — 763X

З учарашняга дня ў гарадах, абласных цэнтрах стартавалі ўрачыстыя
прыёмы, на якіх шматдзетных жанчын
узнагароджваюць ордэнам Маці. Усіх
маці будуць ушаноўваць у працоўных
калектывах, дзе пройдуць святочныя
мерапрыемствы, канцэрты і акцыі.
У тым ліку запланаваны ведамасныя
рэспубліканскія акцыі, прамыя тэлефонныя лініі органаў выканаўчай улады па пытаннях дзяржпадтрымкі сем'яў з дзецьмі, круглыя сталы, прэс-канферэнцыі па пытаннях фарміравання
здаровага спосабу жыцця і аховы рэпрадуктыўнага здароўя, бясплатнае
прававое кансультаванне для шматдзетных маці і тых, якія выхоўваюць
дзяцей-інвалідаў, магчымасць набыць
паштовыя карткі і бясплатна адправіць
віншаванне мамам, бабулям, сёстрам,
сяброўкам і калегам па Беларусі, правядзенне заняткаў па бяспецы для маладых маці, тэматычныя пасадкі памятных алей і малебен ва ўсіх храмах краіны аб здароўі маці.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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