30 ліпеня 2013 г.

...ФУНДАМЕНТ ЖЫЦЦЯ
НАШЫХ НАРОДАЎ

ДУХОЎНАЯ РАДАСЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Аляксандр Лукашэнка з задавальненнем падкрэслiў той факт, што
памiж свецкай i духоўнай уладай у Беларусi ўстанавiлiся па-сапраўднаму
партнёрскiя адносiны. 10 гадоў таму было падпiсана пагадненне аб супрацоўнiцтве памiж дзяржавай i Беларускай праваслаўнай царквой.
Патрыярх Маскоўскi i ўсяе Русi Кiрыл у сваю чаргу звярнуў увагу,
што святкаванне 1025-годдзя Хрышчэння Русi з'яўляецца ўнiкальнай
падзеяй. Паводле яго слоў, у час святкавання 1000-годдзя Хрышчэння Русi быў iншы настрой у людзей. Ён адзначыў вялiкiя перамены,
якiя адбылiся ў Беларусi за 25 гадоў. «Сёння мы ўсе ўжо iншыя.
I тыя, хто 25 гадоў таму яшчэ прадчуваў, сёння можа сведчыць,
што праваслаўная вера нясе ў сабе духоўную сiлу, якая з'яўляецца
фундаментам не толькi асабiстага, сямейнага жыцця, але i жыцця
народаў», — адзначыў Патрыярх Маскоўскi i ўсяе Русi.
«Той духоўны фундамент, якi быў закладзены 1025 гадоў таму,
з'яўляецца агульным для ўсiх народаў — нашчадкаў князя Уладзiмiра, Кiеўскай Русi, i гэты агульны фундамент i ёсць самае галоўнае
i асноўнае, што павiнна ляжаць у аснове нашага ўзаемадзеяння,
у аснове нашай iнтэграцыi, — лiчыць Патрыярх Кiрыл. — Мы ўпэўнены, што калi гэты фундамент будзе пакладзены ў тым лiку i ў аснову нашай iнтэграцыi, калi на гэтым фундаменце будзе вырастаць
«будынак» будучага, яго не змыюць нiякiя лiўнi i не знiшчаць нiякiя
землетрасеннi, гэты «будынак» вытрымае выпрабаванне часам».

Бласлаўленне Патрыярха Кірыла,
Крыж Андрэя Першазванага і сотні вернікаў на мінскім чыгуначным
вакзале. Карэспандэнт «Звязды» занатаваў асноўныя імгненні сустрэчы
прадстаяцеляў і прадстаўнікоў праваслаўных памесных цэркваў на сталічнай прывакзальнай плошчы.

У Вiцебску адкрылася фотавыстава, прысвечаная 1025-й гадавiне
хрышчэння Русi. Аўтар здымкаў — протаiерэй Аляксандр Захараў.

Указам прадугледжваецца, што тэрмiн прыёму дакументаў ад
абiтурыентаў, якiя паступаюць ва ўстановы вышэйшай адукацыi
сельскагаспадарчага профiлю, прадаўжаецца да 31 лiпеня ўключна,
за выключэннем профiляў (напрамкаў) спецыяльнасцяў «правазнаўства» i «эканамiчны» гэтых устаноў адукацыi.

ЧАС КАМПЛЕКТАВАЦЬ
РАНЦЫ!
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Менавіта цяпер прадстаўлены найбольш шырокі асартымент па
ўсіх групах тавараў, ды і чэргаў пакуль няма, — сказала намеснік начальніка аддзела арганізацыі гандлю ЦУМа Вольга ДРАЗДОВА.
Выбар школьных тавараў сапраўды багаты: абутак і адзенне дзелавога стылю розных мадэляў і матэрыялаў, ранцы і сумкі на любы густ,
а ад разнавіднасцяў канцылярскіх тавараў проста разбягаюцца вочы.
Сярод усёй гэтай разнастайнасці я вырашыла падлічыць, у якую суму
абыдзецца збор дзіцяці ў школу ва ўнівермагу. Што ж уваходзіць у мінімальны набор для школьніка? Дзённік для вучня малодшых і старэйшых
класаў, сшыткі рознага аб'ёму, альбомы для малявання і чарчэння,
каляровая папера, кардон, ручкі, акварэльныя і гуашавыя фарбы, пластылін... Кошт на набор канцылярскіх тавараў складае ад 220 тыс. да 350
тыс. рублёў для малодшых школьнікаў і ад 280 тыс. да 650 тыс. рублёў
для старэйшых. Ранцы і сумкі каштуюць ад 180 тыс. да 520 тыс. рублёў
для хлопчыкаў і ад 190 тыс. да 580 тыс. рублёў для дзяўчат.
Каб яшчэ і апрануць дзіця ў школу, спатрэбіцца аддаць 200 тыс.
— 570 тыс. рублёў на касцюм для вучня малодшай школы, 240 тыс.
— 770 тыс. рублёў — для старшакласніка. Кашулі для малодшых
школьнікаў каштуюць 61 тыс. — 152 тыс. рублёў, для старэйшых
— 81 тыс. — 173 тыс. рублёў. Каб апрануць дзяўчынку ў школьны
камплект (касцюм, сарафан), спатрэбіцца 135 тыс. — 530 тыс. рублёў. Блузы для малодшых школьніц каштуюць ад 81 500 да 185 тыс.
рублёў, для старэйшых дзяўчат — 95 тыс. — 247 тыс. рублёў.
На туфлі для хлопчыка давядзецца выдаткаваць 177 тыс. — 423 тыс.
рублёў. Каб абуць дзяўчынку, спатрэбіцца 173 тыс. — 450 тыс. рублёў.
Калі дадаць да ўсяго пералічанага спартыўныя касцюмы і абутак
для заняткаў фізкультурай, выніковы кошт на школьныя тавары складзе для хлопчыкаў 1 мільён 184 тысячы — 3 мільёны 250 тысяч рублёў;
для дзяўчат 1 мільён 140 тысяч — 3 мільёны 233 тысячы рублёў. І гэта
калі набываць рэчы па адным камплекце. Але ж варта мець на ўвазе,
што наўрад ці школьнік будзе ўвесь час насіць адзін касцюм, ды і сезоны года трэба ўлічваць: неўзабаве давядзецца дапаўняць школьныя
камплекты цёплымі рэчамі, зімовым абуткам і верхнім адзеннем. Як
бачым, «капеечка» атрымліваецца даволі «круглая», таму, магчыма,
ёсць сэнс пачаць паслядоўную падрыхтоўку да школы ўжо цяпер —
гэта будзе і зручней, і спакайней, і не так адчувальна для кашалька.
Дзіяна СЕРАДЗЮК.

Сустрэча Патрыярха Кірыла
і Мітрапаліта Філарэта.

— Я сачыла за святкаваннем Хрышчэння
Русі з дапамогай радыё і тэлебачання. Пасля чарговага рэпартажу адчула, што нешта
вельмі згубіла, — кажа Наталля, якая прыехала ў Мінск з няблізкага Вялікага Ноўгарада. — А калі ўбачыла святочны Кіеў, дык
у мяне проста душа разбалелася. Адразу
села на цягнік і паехала ў Беларусь.
Мікалай ЛАДУЦЬКА, старшыня Мінгарвыканкама, таксама тут. Аднак ён
наўрад ці чуе, што
Разам з праваслаўнымі іерархамі
ў Мінск прыбыла кажуць за чырвосапраўдная святыня — най стуж кай агакрыж Андрэя Першазванага.
ро джы. Ён увесь
за ся ро джа ны на
сваіх думках.
— Хры шчэнне Русі — значнае
і вель мі важ нае
свята, — Мікалай
Аляксандравіч усё
ж такі знайшоў хвілінку для «Звязды». — Магчыма,
многія яшчэ не цалкам ацэньваюць яго
значнасць і маштаб.
Духоўныя праяўленні матэрыялізуюцца
не так хутка. Мы ве-

Фота Надзеі БУЖАН.

Падчас адкрыцця выставы першым наведвальнiкам нагадалi, што ў
межах Полацкага княства, у склад якога ўваходзiў i Вiцебск, хрысцiянства
сцвердзiлася ў канцы Х стагоддзя. Ужо ў 992 г. была ўтворана Полацкая
праваслаўная епархiя — царкоўная акруга, якой правiлаў бiскуп. Аўтар
прац — протаiерэй Аляксандр Захараў — любiць свой горад i захапляецца яго прыгажосцю. Ён лiчыць, што асаблiвае хараство надаюць храмы, бо ў храмах адлюстравана душа народа. Народ iх заўсёды ствараў
з радасцю i натхненнем. Яго фатаграфii незвычайныя тым, што цэрквы
старажытнага Вiцебска паказаны з высокiх кропак горада. Месцамi здымак для Аляксандра Захарава з'яўляюцца званiца Успенскага сабора,
вежы ратушы i аблвыканкама, вышынныя будынкi Вiцебска.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

Адпаведны ўказ падпiсаў Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка, паведамiлi ў БЕЛТА ў прэс-службе кiраўнiка дзяржавы.

Фота БЕЛТА.

Цёплы вечар нядзелі. У лічаныя хвіліны
вялікае блішчастае фае вакзала з шумнага
вулля ператварылася ў сапраўдны аплот
маўклівасці. Яшчэ некалькі хвілін таму ў ім
сапраўды не было дзе прыткнуцца, а цяпер
тут пануе цішыня, раз-пораз чуваць абрыўкі фраз з размоў ахоўнікаў. Меры бяспекі
ўзмоцненыя, бо ўпершыню ў Беларусь на
святкаванне 1025-годдзя Хрышчэння Русі
прыязджаюць прадстаяцелі і прадстаўнікі
амаль усіх памесных цэркваў.
Але большая частка вернікаў чакае Свяцейшага Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі
Кірыла каля выхаду. Трымаючы ў руках малітоўнікі, яны час ад часу перашэптваюцца,
са здзіўленнем пазіраюць на моладзь, што
так і не зразумела, куды трапіла.
— Людцы, а што тут робіцца? — пачуўся
нізкі голас з боку шматлюднага натоўпу. —
Кіно здымаюць?
Аднак сярод дзівакоў вока знаходзіць
больш цікавых суразмоўнікаў. Прыйшлі да
вакзала сустрэць Патрыярха і замежныя
паломнікі.

«ВIЦЕБСК СТАРАЖЫТНЫ,
ПРАВАСЛАЎНЫ»

ПРАДОЎЖАНЫ ТЭРМIН ПРЫЁМУ
ДАКУМЕНТАЎ У ВНУ
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАГА ПРОФIЛЮ

 Соцыум

УСЯЛЕНСКАЯ ЛІТУРГІЯ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
На набажэнстве пад адкрытым небам прысутнічалі намеснік
прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь Анатоль Тозік, старшыня
Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта Мікалай Ладуцька,
упаўнаважаны па справах рэлігій
і нацыянальнасцяў Рэспублікі Беларусь Леанід Гуляка, а таксама
іерархі Рымска-Каталіцкай Царквы — Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі
архіепіскап Тадэвуш Кандрусевіч і
епіскап Пінскі Антоній Дзям'янка.
— Мы святкуем сёння ў сталіцы Беларусі 1025-годдзе хрышчэння Русі, падзеі, пра якую
гавораць як пра паваротную ў
лёсе народаў, што з'яўляюцца
спадкаемцамі традыцыі і той веры Святой Русі, якая выйшла з
Дняпроўскіх водаў хрышчэння,
— звярнуўся да вернікаў пасля
завяршэння літургіі Патрыярх
Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. — Мы
ведаем, што гэтая падзея выклікала вялізныя перамены ў ментальнасці людзей, іх маральнасці,
уладкаванні дзяржаўнага жыцця.
Яна падштурхнула бурнае развіццё культуры, мастацтва...
Прадстаяцель РПЦ нагадаў,
што ў Хрышчэнні Русі самым галоўным была сувязь з Богам Жывым. «Праз хрышчэнне мы атрымліваем Божы дар Святога Духа,
уваходзім у абшчыну апосталаў,
якой называецца Царква. Мы наладжваем асабістую сувязь з Богам. Менавіта праз хрышчэнне і
мірапамазанне адбываецца гэта
сувязь паміж Богам і чалавекам.

Актам хрышчэння мы ўключаем
спосаб злучэння з Богам, і ток (не
электрычнай, але Божай энергіі)
ад Бога пераходзіць да нас, а насустрач Богу ідуць нашы малітвы. І
гэта было самым галоўным у Хрышчэнні. Усё астатняе — другаснае», — сказаў Патрыярх Кірыл.
Калі б Хрышчэнне Русі было
толькі культурным актам, то ад яго
нічога б не засталося, заўважыў перашаіерарх. Усё было б разбурана,
згарэла ў агні войнаў і рэвалюцый.
«Але ж мы як народ і як Царква
прайшлі праз гэтыя выпрабаванні. І няма іншага інстытута, акрамя
Праваслаўнай Царквы, якая пасля гэтых выпрабаванняў захавала
сваю еднасць і духоўную сілу. Не
таму, што ў духавенстве разумныя
людзі, а таму, што 1025 гадоў таму
замкнулася сувязь паміж кіяўлянамі і Госпадам. І пазней хрышчэнне
адбылося па ўсёй Русі.
«Мы ведаем, што адным з

першых, хто прыняў хрышчэнне
пасля Кіева, была Полацкая зямля. Гэта тая зямля, якую сімвалічна сёння прадстаўляеце вы як
народ Беларусі», — звярнуўся да
беларускіх вернікаў архіпастыр.
— Усе мы цяпер уяўляем сабой
жывы вобраз Сусветнага Праваслаўя, — сказаў Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, патрыяршы
Экзарх усяе Беларусі. — Нас сабрала разам Божая літургія, якую
здзейснілі каля падмурка найстаражытнейшага мінскага храма
Прадстаяцелі Памесных Праваслаўных Цэркваў і наш Найсвяцейшы Патрыярх Кірыл. Галоўная
дзейная асоба нашай сустрэчы —
Хрыстос. Ён ёсць і будзе пасярод
нас. Перад Ім мы сёння сведчым
аб усеправаслаўным адзінстве.
Пра пачуццё яшчэ больш шырокага адзінства казаў пазней
журналістам і Мітрапаліт МінскаМагілёўскі Рымска-Каталіцкай

Царквы Тадэвуш Кандрусевіч:
«Удзел прадстаўнікоў Каталіцкай
Царквы ў гэтым свяце сведчыць
пра тое, што мы, я думаю, з'яўляемся добрым прыкладам імкнення
да адзінства. Мы заўсёды разам
удзельнічаем у святах, канферэнцыях, сацыяльным служэнні...
Сёння свету трэба вярнуцца да
хрысціянскіх вытокаў, Евангелля, Божых запаветаў... Аднойчы
настаўнік спытаў дзяцей, як вызначыць, калі заканчваецца ноч і
пачынаецца дзень. «Калі, гледзячы ў твар любому чалавеку, ты пазнаеш брата або сястру. Да гэтага часу ноч пануе ў тваім сэрцы».
Такія святы, як сёння, пасяляюць
дзень у нашых сэрцах».
Пасля набажэнства кіраўнікі Памесных Цэркваў на чале з
Патрыярхам Кірылам заклалі
памятную грамату ў алтарную
частку самага старажытнага
храма Мінска.
— Закладка граматы мае вялікі духоўны і гістарычны сэнс,
— лічыць Генадзь Шэйкін, рэферэнт Мінскага епархіяльнага
ўпраўлення Беларускай Праваслаўнай Царквы па гістарычных
пытаннях. — На глыбіні трох з
лішнім метраў знаходзіцца рэальны фундамент храма, контуры якога дакладна абазначаны
на паверхні. Храм гэты захаваў
каменную пліту, на якой стаяў
прастол у XІ стагоддзі. Вось на
гэтае месца мы сёння, у стагоддзі XXІ-м, і заклалі памятную грамату, тым самым сімвалічна злучыўшы час праз тысячу гадоў.
Вольга
МЯДЗВЕДЗЕВА.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

КАДРЫ І ГЕАПАЛІТЫКА НА СВЯТОЧНЫМ ФОНЕ
з кадравай палітыкай
і сельскай гаспадаркай.
Новую пасаду набыў яшчэ адзін ветэран
беларускага ўладнага
«алімпа» — Аляксандр
Пазняк, які стаў новым
кі раў ні ком Са вец кага раёна сталіцы. Да
гэтага ён узначальваў Полацкі
гарвыканкам. Але найбольшую
вядомасць Пазняк набыў, калі
з'яўляўся старшынёй Камітэта
па справах моладзі і быў адным
з галоўных «архітэктараў» дзяржаўнай моладзевай палітыкі ў
нашай краіне. Яго смела можна
залічыць да таго пакалення параўнальна маладых кіраўнікоў
(40-50 гадоў), на якіх збіраецца
рабіць стаўку Прэзідэнт.
Паказальна, што сярод новых прызначэнцаў — у асноўным прафесіяналы, людзі, якія
выраслі да сваіх пасад унутры
галін, якімі цяпер ім прыйдзецца
кіраваць. Дастаткова ўзгадаць
Леаніда Шанца, які стаў першым
намеснікам міністра энергетыкі,
а да гэтага працяглы час займаўся пытаннямі энергазберажэння
ў тым жа міністэрстве.
Многія звярнулі ўвагу на тое,
што Беларускую калійную кампанію ўзначаліла жанчына —
Алена Кудравец. Але галоўнае

тут хутчэй не гендарны фактар,
а таксама вопыт і хватка, бо новы генеральны дырэктар раней
працавала ў той жа кампаніі намеснікам па камерцыйных пытаннях і лагістыцы.
У пэўным сэнсе да кадравай
палітыкі можна аднесці і дзве
но выя гуч ныя кры мі наль ныя
справы — супраць старшыні
Белкаапсаюза і былога кіраўніка Савецкага раёна Мінска. Гэта
сведчыць, што патрабаванні да
кіраўніцкіх кадраў не становяцца
меншымі, і іх ніхто не збіраецца
паслабляць.
Вакол нас. Адной з галоўных
міжнародных тэм, якія актыўна
абмяркоўваюцца, па-ранейшаму застаецца візіт Аляксандра
Лукашэнкі ў Кітай, што адбыўся
15-17 ліпеня, і яго вынікі. Прынамсі, для Беларусі.
Варта звярнуць увагу на тую
пра па ган дысц кую кам па нію,
якая была раскручана пэўнымі
сіламі дзеля таго, каб даказаць,
што супрацоўніцтва з Кітаем для
Беларусі не карыснае, нават небяспечнае, ледзьве не бессэнсоўнае.
Пры гэтым у ход пускаюцца
розныя плёткі пра міфічных «600
тысяч кітайцаў», якія нібыта прыедуць у Беларусь, велізарныя кавалкі зямлі, быццам выкупленыя
ўсё тымі ж грамадзянамі Пад-

нябеснай. Выкарыстоўваюцца і
больш тонкія спекуляцыі, звязаныя з адмоўным сальда нашага
гандлю з Кітаем і стратнасцю цэментных заводаў, пабудаваных
пры кітайскай дапамозе.
Аднак гэтая крытыка не да
мес ца. Што ты чыц ца су працоўніцтва з Кітаем, то якраз
тут вельмі падыходзіць вядомая фраза «пры ўсім багацці
выбару альтэрнатывы няма».
Кітай — гэта тая сусветная сіла, з якой супрацоўнічаюць усе.
Амерыканскія палітолагі нават
увялі такі тэрмін «Чымерыка»,
які абазначае вельмі шчыльную
эканамічную кааперацыю КНР
і ЗША.
На супрацоўніцтва з Кітаем
трэба глядзець вельмі рацыянальна і цвяроза. Было б неразумна разлічваць у хуткім часе
дамагчыся вялікага экспарту
беларускіх тавараў на рынак
краіны, што з'яўляецца, па ўсеагульным прызнанні, «фабрыкай све ту». Пры нам сі, гэ так
жа неразумна, як патрабаваць
рэнтабельнасці ад заводаў, што
былі толькі нядаўна запушчаны.
Для Беларусі Кітай — гэта не
рынак збыту нашых тавараў, а
крыніца інвестыцый, новых тэхналогій, адчыненыя дзверы да
сусветнага гандлю. І асноўны
шлях прасоўвання тут сваіх ін-

Сёлета ў трэцім квартале будзе ўстаноўлены адзіны тарыф
на сацыяльныя паслугі. Пра гэта паведаміў намеснік міністра
працы і сацыяльнай абароны Беларусі Аляксандр РУМАК.
Кошт сацыяльных паслуг, якія ўваходзяць у пералік бясплатных
і агульнадаступных, па-ранейшаму нізкі. Ён знаходзіцца ў межах
ад Br1990 у Магілёўскай вобласці да Br2950 у Брэсцкай вобласці
(маецца на ўвазе кошт норма-гадзіны. — Аўт.). У сувязі з гэтым
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны прапаноўвае вызначыць
адзіны кошт норма-гадзіны на сацыяльныя паслугі, якія аказваюцца тэрытарыяльнымі цэнтрамі сацабслугоўвання насельніцтва — у
працэнтах ад велічыні бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім
на душу насельніцтва.
Такі падыход, паводле слоў Аляксандра Румака, дазволіць не
толькі звязаць кошт сацабслугоўвання з выплатамі, якія непрацаздольныя грамадзяне атрымліваюць штомесяц (надбаўка на догляд і
ўзроставыя бонусы), але і рэгуляваць кошты на сацыяльныя паслугі
без прыняцця аблвыканкамамі і Мінгарвыканкамам дадатковых рашэнняў. На думку намесніка міністра, адзіны тарыф на сацпаслугі
трэба вызначыць у такім памеры, пры якім агульны кошт сацыяльных паслуг не будзе выходзіць за рамкі надбаўкі на догляд адзінокім
пенсіянерам (50% мінімальнага памеру пенсіі па ўзросце — цяпер
Br121 тыс. 764).
Пытанне аб заканадаўчым замацаванні гэтай прапановы будзе
прапрацавана ў трэцім квартале.
Надзея ДРЫЛА.

ТРАЙНЯТЫ НАРАДЗІЛІСЯ
Ў ВІЦЕБСКУ
Днямі ў Віцебскай абласной радзільні здабыла радасць доўгачаканага мацярынства жанчына, у якой нарадзіліся трайняты.
На свет з'явіліся хлопчык і дзве дзяўчынкі.

Як паведамілі ў медыцынскай установе, як і належыць, хлопчык
абагнаў па вазе — 2200 грамаў — сваіх сястрычак, якія нарадзіліся аднолькавымі, па 1810 грамаў кожная. Малыя знаходзяцца пад
пастаянным наглядам неанатолагаў. Мама адчувае сябе добра, бо
радасць ад з'яўлення на свет немаўлят, безумоўна, ні з чым не параўнаць.
Маці дзяцей, Наталля Груганава, працуе ў сферы па аказанні
камунальных паслуг: яна — кантралёр жыллёва-эксплуатацыйнага
ўчастка № 26; бацька Дзмітрый працуе машыністам экскаватара на
прадпрыемстве «Віцебскія цепласеткі». Бацькі паведамілі медыкам
і сваякам, што ўжо прыдумалі імёны трайнятам: Вадзім, Вікторыя і
Кіра. Гэта першыя сёлета трайняты на Віцебшчыне.
Акрамя іх, толькі за тыдзень з 22 па 29 ліпеня ва ўстанове аховы
здароўя «Віцебскі абласны клінічны радзільны дом» нарадзілася
51 дзіця, з іх 28 хлопчыкаў і 23 дзяўчынкі. Першынцы нарадзіліся ў
18 жанчын, другое дзіця — у 25 мам, трэцяе — у пяці, і чацвёртае
— у адной жанчыны.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПАВЫШАНЫ БЮДЖЭТ
ПРАЖЫТАЧНАГА МIНIМУМУ
Зацверджаны бюджэт пражытачнага мiнiмуму ў сярэднiм на
душу насельнiцтва i па асноўных сацыяльна-дэмаграфiчных
групах у цэнах чэрвеня 2013 года ў разлiку на адзiн месяц.
Такое рашэнне змяшчаецца ў пастанове Савета Мiнiстраў
ад 26 лiпеня бягучага года № 659, паведамiлi карэспандэнту
БЕЛТА ў прэс-службе беларускага ўрада.
Перыяд дзеяння гэтых сацыяльных нарматываў — з 1 жнiўня па
31 кастрычнiка 2013 года.
Бюджэт пражытачнага мiнiмуму ў сярэднiм на душу насельнiцтва
са жнiўня складзе Br1 млн 26 тыс. 290 (з 1 мая па 31 лiпеня ён складае
Br974 тыс. 110). Такiм чынам, новы БПМ павысiўся на 5,4 працэнта да
папярэдняга нарматыву. Для працаздольнага насельнiцтва БПМ са
жнiўня ўстаноўлены ў памеры Br1 млн 132 тыс. 380, для пенсiянераў —
Br849 тыс. 900, для дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў — Br877 тыс. 220, для
дзяцей ва ўзросце ад 3 да 6 гадоў — Br1 млн 157 тыс. 940, для дзяцей ва
ўзросце ад 6 да 18 гадоў — Br1 млн 142 тыс. 580, для дзяцей-студэнтаў —
Br1 млн 24 тыс. 990.

СА ЖНIЎНЯ ЎЗРАСТУЦЬ
ДЗIЦЯЧЫЯ ДАПАМОГI
Аб гэтым паведамiла карэспандэнту БЕЛТА намеснiк начальнiка аддзела народанасельнiцтва, гендарнай i сямейнай палiтыкi Мiнiстэрства працы i сацыяльнай абароны Марына
АРЦЁМЕНКА.

 Акцэнты тыдня з Вадзімам Гігіным

У нас. Мінулы тыдзень
стаў «кадравым» — Прэзідэнт зрабіў шэраг прызначэнняў. І гэта дае магчымасць зрабіць пэўныя высновы адносна кадравай
палітыкі дзяржавы.
Но выя кад ра выя рашэн ні мож на на зваць
збалансаванымі. Намеснікам кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта стаў Валерый Іваноў,
старажыл беларускіх уладных
колаў, выхадзец з Магілёўскай
вобласці, які мае вялікі ўпраўленчы досвед у розных галінах.
Пэўны час ён з'яўляўся нават віцэ-спікерам ніжняй палаты беларускага парламента. Апошні час
ён займаў пасаду генеральнага
дырэктара Беларускай калійнай
кампаніі. Вельмі цікава, як ахарактарызаваў гэтае прызначэнне сам Аляксандр Лукашэнка:
«Валерыя Іванавіча мы перавядзём на іншую працу. У нас такіх
вялікіх быццам і прэтэнзій да яго
няма, але яму цяжка працаваць
у гэтай сферы, паколькі ён з ёй
ніколі не сутыкаўся. Таму мы яго
вопыт будзем выкарыстоўваць
тут, унутры краіны, ён будзе
прызначаны на іншую пасаду».
Відавочна, што Валерый Іваноў
будзе займацца больш звыклай
справай. Нагадаем, раней яго
дзейнасць была цесна звязана

АДЗІНЫ ТАРЫФ
НА САЦЫЯЛЬНЫЯ ПАСЛУГІ

рым, што тыя пажаданні, якія выказваюць у
гэтыя дні, адгукнуцца ў сэрцах, душах нашых
жыхароў, дазволяць зрабіць жыццё яшчэ
больш чыстым, добрым, міласэрным, што
адаб'ецца і на якасці жыцця.
Непадалёк, каля годнага прадстаўніцтва беларускага духавенства, з веданнем
справы расстаўляе харыстаў Дзмітрый Такмакоў, рэгент святочнага мужчынскага хору Усіхсвяцкага прыхода.
— Свяцейшага сустракаем упершыню,
але асаблівага хвалявання не адчуваем.
У нас прысутнічае духоўная радасць, — бадзёра, ахвотна кажа Дзмітрый. — Выконваць
будзем трапары да 1000-годдзя Хрышчэння
Русі і трапары Андрэю Першазванаму. Рыхтаваліся тыдзень. Працы было шмат, а таму
збіраліся так часта, як гэта было магчыма.
Распеўкі былі даволі плённымі.
Імя Андрэя Першазванага нездарма
прысутнічае ў рэпертуары хору. Разам з
ганаровымі гасцямі ў Мінск прыбыла святыня — крыж, на якім быў распяты апостал. Да 2 жніўня яна будзе знаходзіцца ў
сталічным храме-помніку Усіх Святых.
— Крыж Андрэя Першазванага ўпершыню даставілі ў Беларусь, — распавядае
айцец Сяргей Лепін, прэс-сакратар Мінскай епархіі. — Прыбыццё святыні, якая
дапамагае нам дакрануцца да гіс торыі
першых стагоддзяў хрысціянства, павінна
падбадзёрваць нас да адраджэння ўласных
пачуццяў, сваёй веры і любові...
Спецыяльны цягнік прыбыў на перон з
Кіева пасля адзінаццатай гадзіны. Свяцейшы з'явіўся на плошчы разам з Мітрапалітам Філарэтам пад разлівісты перазвон, няспешна бласлаўляючы прысутных. Разам
з астатнімі гасцямі сталіцы каля вакзала
ён затрымаўся ненадоўга, а пасля з'ехаў у
суправаджэнні у картэжы аховы...
— Вы толькі ўявіце, што ў Мінск з кожнай
памеснай царквы прыехаў прадстаяцель,
прадстаўнік. І кожны прывёз з сабой часцінку праваслаўнай веры са сваёй зямлі, — ужо
наўздагон кажа нам матушка Гаўрыіла, ігумення манастыра Раства Багародзіцы ў
Гродне. — Ведаеце, ёсць такое выказванне:
«Падзеленае гора — палова гора, а падзеленая радасць — двайная радасць». Менавіта
двайную радасць мы перажываем зараз.
Тарас ШЧЫРЫ.
Фота БЕЛТА.
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тарэсаў — стварэнне сумесных
прадпрыемстваў. Менавіта для
гэтага і будуецца ўніверсальная пляцоўка — індустрыяльны
парк пад Мінскам. Дарэчы, такі
ж парк у свой час быў пабудаваны сінгапурцамі ў самім Кітаі.
Супрацоўніцтва з Кітаем —
гэта новыя рабочыя месцы, новы
ўзровень якасці нашых тавараў,
буйныя інвестыцыі і пастаянны
прыбытак. Таму не трэба баяцца
збліжэння з Кітаем. Трэба баяцца павольнага тэмпу такога
збліжэння.
З гісторыі. Не толькі ў Мінску, але ў Кіеве і Маскве шырока
адзначаецца 1025-годдзе Хрышчэння Русі.
Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца аб дакладнай даце і абставінах, пры якіх адбылося прыняцце вялікім князем кіеўскім
Уладзімірам і падуладным яму
на сель ніц твам хрыс ці ян ства.
Але менавіта 988 год стаў той
кананічнай вехай, на якую прынята арыентавацца. Хрысціянскія місіянеры і раней з'яўляліся
на берагах Дняпра і Заходняй
Дзвіны. Напрыклад, вядома, што
княгіня Вольга, бабка Уладзіміра і заснавальніца Віцебска, перайшла з язычніцтва ў хрысціянскую веру. І ўсё ж слава і гонар
хрысціцеля належаць менавіта
Уладзіміру Святаславічу.

Рашэнне кіеўскага ўладара,
які здолеў распаўсюдзіць свой
уплыў на велізарную тэрыторыю, можна тлумачыць рознымі
прычынамі — і геапалітычнымі, і
гаспадарчымі. Пры гэтым не трэба забывацца пра вынік — Хрышчэнне стала найважнейшай
падзеяй у нашай гісторыі, з якой
нішто не можа параўнацца.
Тут карані ўсяго: і пісьменства,
і культуры ўвогуле, і светапогляду, і многіх звычаяў і традыцый.
Важна і тое, што хрышчэнне адбылося па ўсходнім, візантыйскім
абрадзе. Гэта заклала своеасаблівы гістарычны код у развіццё
нашага народа, нягледзячы на
ўсе далейшыя ўплывы і павевы.
Між іншым, і геапалітычныя
наступствы таго выдатнага акта адчуваюцца да гэтага часу.
Імкненне да еднасці рускіх, беларусаў і ўкраінцаў, блізкасць нашых культур і моў бярэ пачатак
менавіта ў 988 годзе, калі нашы
продкі жылі ў адзінай дзяржаве
вялікага князя Уладзіміра. І пасля акта Хрышчэння яны здолелі
стварыць адну з самых развітых
у культурным сэнсе еўрапейскіх
дзяржаў таго часу.
Таму калі мы зараз святкуем чарговы юбілей Хрышчэння
Русі, то гэта адначасова і свята
нараджэння нашай культуры.



Яна нагадала, што ў сувязi з уступленнем у сiлу новай рэдакцыi
закона «Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якiя выхоўваюць дзяцей»
з 1 студзеня 2013 года памер дапамогi па доглядзе дзiцяцi ва ўзросце да 3 гадоў дыферэнцыруецца ў залежнасцi ад колькасцi дзяцей,
якiя выхоўваюцца ў сям'i. На першае дзiця ён складае 35 працэнтаў
сярэднямесячнай заработнай платы, на другое i наступных дзяцей
— 40 працэнтаў. Дапамога на дзiця-iнвалiда назначаецца i выплачваецца ў памеры 45 працэнтаў сярэднямесячнай заработнай платы
незалежна ад чарговасцi нараджэння дзяцей у сям'i.
Памер гэтай дапамогi ў бягучым годзе вылiчаецца ў наступным парадку: з 1 па 31 студзеня 2013 года прымяняецца сярэднямесячная заработная плата за III квартал 2012 года, з 1 лютага па 30 красавiка 2013
года — сярэднямесячная заработная плата за IV квартал 2012 года, з 1
мая па 31 лiпеня — сярэднямесячная заработная плата за I квартал 2013
года, з 1 жнiўня па 31 кастрычнiка — сярэднямесячная заработная плата
за II квартал 2013 года, з 1 лiстапада 2013 года па 31 студзеня 2014 года
— сярэднямесячная заработная плата за III квартал 2013 года.
Паводле даных Нацыянальнага статыстычнага камiтэта, сярэднямесячная заработная плата работнiкаў за II квартал 2013 года склала Br5
млн 10 тыс. 660. Адпаведна, у жнiўнi—кастрычнiку памер штомесячнай
дапамогi па доглядзе дзiцяцi ва ўзросце да 3 гадоў складае на першае дзiця — Br1 млн 753 тыс. 700, на другое i наступных дзяцей — Br2 млн 4 тыс.
300, на дзiця-iнвалiда ва ўзросце да 3 гадоў — Br2 млн 254 тыс. 800.
«Тым, хто пражывае на тэрыторыi радыеактыўнага забруджвання
ў зоне наступнага адсялення або з правам на адсяленне, дапамога
па доглядзе дзiцяцi ва ўзросце да 3 гадоў, як i раней, назначаецца i
выплачваецца ў памеры 150 працэнтаў да ўстаноўленага законам»,
— дадала спецыялiст.
Цяпер аднаразовая дапамога пры нараджэннi першага дзiцяцi (10
БПМ) складзе ў жнiўнi—кастрычнiку Br10 млн 262 тыс. 900, пры нараджэннi другога i наступных дзяцей (14 БПМ) — Br14 млн 368 тыс. 100.
Аднаразовая дапамога жанчынам, якiя сталi на ўлiк у дзяржаўных арганiзацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрмiну цяжарнасцi, складзе Br1
млн 26 тыс. 300 (100 працэнтаў БПМ). Штомесячная дапамога на дзяцей
старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў, якiя вызначаюцца заканадаўствам, на дзiця-iнвалiда (70 працэнтаў БПМ) у жнiўнi—кастрычнiку складае Br718 тыс. 400, на iншых дзяцей у сям'i (50 працэнтаў БПМ)
— Br513 тыс. 100; штомесячная дапамога па доглядзе дзiцяцi-iнвалiда
ва ўзросце да 18 гадоў (100 працэнтаў БПМ) — Br1 млн 26 тыс. 300; штомесячная дапамога на дзiця ва ўзросце да 18 гадоў, iнфiцыраванае ВIЧ,
(70 працэнтаў БПМ) — Br718 тыс. 400.



