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НАДЗЁННАЕ

15 жніўня 2013 г.

ВЫРАШЫЦЬ ПРАБЛЕМУ НЯХВАТКІ
ДЗІЦЯЧЫХ САДКОЎ І ІНТЭРНАТАЎ ВНУ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Прэм'ер-міністр даручыў
за вяр шыць пад рых тоў ку
ўстаноў адукацыі Беларусі
да новага навучальнага года да 29 жніўня.
«Да 29 жніўня ўсе работы
ва ўстановах адукацыі павінны быць завершаны, адпаведныя пашпарты гатоўнасці
і акты павінны быць падпісаны», — запатрабаваў прэм'ер-міністр.
Асаблівая ўвага была нададзена пытанням падрыхтоўкі да новага навучальнага года ў аграгарадках і
сельскіх населеных пунктах.
У некаторых з іх праверкі
выявілі недахопы ў арганізацыі гандлю школьнымі таварамі. «Тавары там павінны
быць прадстаўлены для ўсіх
узроставых груп школьнікаў
— і форма, і абутак, і пісьмовыя прылады ў дастатковым
асартыменце», — запатрабаваў прэм'ер-міністр.
Міхаіл Мясніковіч паставіў задачу прадпрыемствам
лёг кай пра мыс ло вас ці
больш ак тыўна працаваць

Мас ке віч, да но ва га на вучальнага года на міжведамас ным ка ар ды на цый ным
са ве це за цвер джа ны новыя ўзоры адзення дзелавога стылю. «Прапануецца
270 мадэляў для дзяўчат і
250 для хлопчыкаў, больш
за 80 ма дэляў тры ка тажных вырабаў, а таксама 85
мадэляў ранцаў і рукзакоў,
— пра ін фар ма ваў ён. —
Для заняткаў фізкультурай
і спор там пра па ну ец ца 80
ма дэляў абут ку для хлоп-

3,5 кнігі
на аднаго жыхара ў год

чыкаў і 70 для дзяўчынак,
50 мадэляў трыкатажных і
швейных вырабаў».
Кошт камплекта адзення
для школьнікаў сёння вар'іруецца ад Br900 тыс. да Br3,5
млн.
«Неабходна, каб аблвыканкамы кардынальна палепшылі работу па замацаванні
маладых кадраў на сваіх першых рабочых месцах, — лічыць прэм'ер-міністр. — Гэта
датычыцца вырашэння бытавых праблем. Матэрыяльна
дзесьці трэба падтрымаць,
дапамагчы ў жыллёвых пытаннях».
На думку Міхаіла Мясніковіча, гэта праблема набы ла асаб лі вую ак туальнасць. Бы лі пры ве дзе ны
канкрэтныя прыклады. Так,
у мінулым годзе замацаванне маладых спецыялістаў у
Лёзненскім раёне Віцебскай
вобласці склала толькі 51
працэнт, Шумілінскім — 50
працэнтаў, Ушацкім — 47,5
працэнта.
У гэтым годзе на работу
ў школы прыйдуць больш за
6 тыс. маладых спецыялістаў.

Тэма кнігавыдання ўздымалася на пасяджэнні круглага
стала ў рэдакцыі газеты «Гродзенская праўда» з удзелам
прадстаўнікоў Беларускага саюза журналістаў і Нацыянальнага саюза журналістаў Украіны.
Як паведаміла Лілія Ананіч, у год у Беларусі выдаецца
амаль 11 тыс. назваў кніг, якія выходзяць амаль 35-мільённым
тыражом. Паказчык параўнальны з Расійскай Федэрацыяй, ва
Украіне ён некалькі ніжэйшы. У гэтым адлюстроўваецца вялікая дзяржаўная падтрымка кнігавыдання ў Беларусі, лічыць
першы намеснік міністра.
У краіне ў поўным аб'ёме прафінансаваны выпуск усіх падручнікаў для дзяцей, якія пойдуць у школу. За бюджэтныя
сродкі выпускаюцца кнігі з шрыфтам Брайля — як вучэбнага
характару, так і мастацкая літаратура. Аказваецца падтрымка літаратарам.
Мінулы год у Беларусі быў аб'яўлены Годам кнігі, што таксама дало дадатковыя магчымасці для развіцця кнігавыдання,
прыняты рашэнні па падтрымцы таленавітых аў тараў, моладзі. Сёння ў Беларусі дзяржпадтрымка дастатковая для
таго, каб выдаць добры, якасны прадукт, лічыць Лілія Ананіч.
Вынік — перамогі Беларусі на міжнародных выстаўках кніжнай прадукцыі, у якіх краіна імкнецца актыўна ўдзельнічаць,
дадала яна.

КОЖНАЯ ДВАЦЦАТАЯ СЯМ'Я — ШМАТДЗЕТНАЯ

Такое рашэнне прынята на пасяджэнні праўлення Нацыянальнага банка 13 жніўня. Такім
чынам, стаўка рэфінансавання застанецца на
ранейшым узроўні — 23,5% гадавых, паведамляе ўпраўленне інфармацыі і грамадскіх сувязяў Нацбанка Беларусі.

сведчыць аб тым, што іх матэрыяльная
забяспечанасць пераважна не выклікае
сумненняў. І ў краіне зараз ёсць добры
патэнцыял, рэалізацыя якога дапаможа
ёй паступова спыніць працэс дэпапуляцыі насельніцтва.
Падтрымка вялікіх сем'яў кладзецца
на плечы рэспубліканскага і мясцовага
бюджэтаў. Так, сёлета толькі на Гомельшчыне адраснай сацыяльнай дапамогай
да пачатку новага навучальнага года
ахоплены 3 тысячы сем'яў. Дзеля набыцця школьных аксесуараў іх бацькам выплацяць больш за 3 мільярды рублёў.
Нельга забывацца і на іншыя віды
дапамогі. Гэта і суперільготны па цяперашніх мерках крэдыт на пабудову
жылля, які выдаецца на 40 гадоў пад
1% гадавых. І адзін вольны ад працы
на працягу месяца дзень.
— Больш за тое, спіс ільгот дапоўніўся паслугай нянькі. Займацца гэтым пытаннем будуць тэрытарыяльныя цэнтры
сацыяльнага абслугоўвання. На такую
паслугу змогуць разлічваць тыя сем'і,
дзе выхоўваюцца два і больш дзіцяці,
маладзейшыя за тры гады. А ў сталіцы
плануецца павялічыць памер штомесяч-

най дапамогі на двайнят, — гаворыць
старшыня Камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Жанна РАМАНОВІЧ. Зараз
ён складае адну базавую велічыню.
Спецыяліс ты вылучаюць цікавую
тэндэнцыю: усё больш шматдзетных
сем'яў набываюць гэты статус дзякуючы ўсынаўленню дзяцей з дамоў-інтэрнатаў. Таму паўстае лагічнае пытанне:
ці ўсе бацькі робяць гэта бескарысліва,
не жадаючы без асаблівых намаганняў
атрымаць для сябе новае жыллё. Зрэшты, як запэўнівае начальнік аддзела
сацыяльна-педагагічнай, фізкультурна-аздараўленчай працы і аховы
дзяцінства ўпраўлення сацыяльнай
і выхаваўчай работы Міністэрства
адукацыі Галіна РУДЗЯНКОВА, маніторынг за становішчам дзяцей у вялікіх
сем'ях вядзецца няспынна.
Увогуле, галоўнае — каб стварэнне
шматдзетнай сям'і было свядома запланавана бацькамі. А за неабходнымі
выплатамі справа не стане. Бо дзеці —
гэта найлепшыя інвестыцыі ў будучыню
любой краіны.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

СТАЎКА РЭФІНАНСАВАННЯ
Ў ЖНІЎНІ НЕ ЗМЕНІЦЦА

НАВІНЫ

За дваццаць апошніх гадоў насельніцтва нашай краіны зменшылася на 800 тысяч чалавек. Адступаць далей няма куды, і дзяржава
імкнецца ўсяляк падтрымліваць
сем'і, дзе выхоўваюцца больш за
двое дзяцей. Часам на айчынных
інтэрнэт-форумах у іх адрас парой
гучаць самыя непахвальныя выказванні. Маўляў, на такія сем'і выдаткоўваецца з бюджэту зашмат
грошай. Але без садзейнічання
вось такім сем'ям любая нацыя
ў доўгатэрміновай перспек тыве
фактычна прыгаворана...
— Па нашых падліках, сёння колькасць шматдзетных сем'яў на Беларусі крыху перавышае 62 тысячы. Зараз
толькі палова дзяцей нараджаюцца
першынцамі, што азначае паступовы
адыход грамадства ад панаваўшай
апошнія дзесяцігоддзі стратэгіі «Адна сям'я — адно дзіця», — лічыць начальнік аддзела народанасельніцтва,
гендарнай і сямейнай палітыкі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны краіны Вера ЛАБКОВІЧ. — Калі
бацькі адважваюцца на такі крок, гэта

У Беларусі на аднаго жыхара ў год выдаецца па 3,5
кнігі, паведаміла 13 жніўня ў Гродне першы намеснік
міністра інфармацыі Лілія Ананіч, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

ПАДЗЕІ

Фота БЕЛТА.

над пашырэннем асартыменту адзення для школьнікаў і
выпускаць больш вырабаў з
натуральных тканін.
Прэм'ер-міністр наведаў
выстаўку школьных тавараў.
Айчынныя вытворцы прадставілі тут новыя і найбольш
папулярныя мадэлі адзення,
абутку і рукзакоў для школьнікаў, а таксама ўзоры падручнікаў і навучальных дапаможнікаў.
Як ад зна чыў мі ністр
аду ка цыі Бе ла ру сі Сяр гей

«Александ рый скае», але
кожны сезон ён ужо звыкла
перасаджваецца з «Фольксвагена» на грузавы «МАЗ»,
каб браць удзел у жніве.
— Сёмы год так працую,
кожны раз імкнуся перавезці
ўсё больш збожжа і, безумоўна, зарабіць больш, — усміхаецца малады чалавек.
Перасесці на грузавік, пераконвае ён, не вельмі цяжка, тым больш што «МАЗ»,
як жартуюць усе вадзіцелі,
заўсёды на галоўнай дарозе.
Сам Дзяніс калісьці прыехаў
з бацькамі ў Александрыю з
Расіі, з Казані.
— Мне тут спадабалася:
прырода, людзі, усё, — кажа
Латыпаў.
Цяпер Дзянісу 27 гадоў,
яго жонка працуе галоўным
дыспетчарам у гаспадарцы.
У маладой сям'і вялікія планы
на будучае. А цяпер Дзяніс
хоча, каб на жніве іх не падводзіла тэхніка, ураджайнасць
была добрая і ўсе былі здаровымі. Тады і вынікі будуць.
Цяпер у Магілёўскай вобласці 205 экіпажаў камбайнаў, якія намалацілі больш за

тысячу тон збожжа, і 333 вадзіцелі, якія перавезлі больш
за тысячу тон. Пётр Руднік
падкрэслівае, што гэта сведчыць пра эфектыўнасць выкарыстання новай тэхнікі,
якой забяспечвае сельскую
гаспадарку дзяржава.
У гэтым за прыклад усім
ставяць ААТ «Александрыйскае», дзе новыя сучасныя
тэхніка і тэхналогіі дазволілі
атрымаць 72-73 цэнтнеры з
гек тара. Увогуле Шклоўскі
ра ён тра ды цый на дэ манструе вы со кую ўра джайнасць — сёлета 53-54 цэнтнеры з гектара.
«Тэхніка ў добрых руках!»
— гаворыць на гэта кіраўнік
вобласці, але найперш дзякуе
людзям, якія на ёй працуюць.
Жніво ў рэгіёне завершыцца ў бліжэйшыя некалькі дзён. Засталося ўбраць
менш за 5% пасяўных плошчаў. Аднак аграрыям раяць
не расслабляцца: наперадзе
ўборка кукурузы. Праца працягваецца.
Ілона ІВАНОВА,
фота аўтара.
Шклоўскі раён.

ДОБРА ТАК «ПАРЫБАЧЫЛІ»...
ФАКТЫ

памяць, кароткія інтэрв'ю для
прэсы.
Мі ха і лу Бай да ко ву —
45 гадоў. Ён нарадзіўся на
Шкло ўшчы не, усё жыц цё
працуе ў сельскай гаспадарцы.
— Нам прыемныя ўвага і
падарункі, і добрыя заробкі,
— кажа селянін. — Галоўнае
— хацець працаваць, і я жадаю ўсім працаўнікам жніва
пазітыўнага настрою, добрага надвор'я і нармальных
заробкаў.
Сыну Міхаіла і яго памочніку Сяргею толькі 19 гадоў.
З бацькам на жніве ён працуе ўжо 8-ы(!) сезон. Ён цяпер
вучыцца ў Буйніцкім прафесійным агралесатэхнічным каледжы і мяркуе з часам атрымаць вышэйшую адукацыю.
— Я з дзяцінства прызвычаіўся да сельскай працы, але прыносіць карысць
грамадству можна не толькі
будучы трактарыстам ці камбайнерам, але і, напрыклад,
інжынерам, — разважае пра
сваё будучае Сяргей.
Дзяніс Латыпаў — вадзіцель кіраўніка таварыства

ЗАКУПКІ: ШТО ПА ЧЫМ?
Лета — добрая пара, каб зарабіць лішнюю капейчыну, здаўшы лішкі сельскагаспадарчай
прадукцыі з уласнага агарода ці саду. Што па
чым зараз прымаюць нарыхтоўшчыкі?
Як паведамілі ў Белкаапсаюзе, цяпер чырвоную
рабіну можна здаць па 2-3 тысячы рублёў за кілаграм,
а чарнаплодную — па 3-4 тысячы. Яблыкі нарыхтоўчыя арганізацыі прымаюць ад насельніцтва па 500700 руб. за кілаграм. Закупачныя цэны на агародніну
сёння такія. Бульбу бяруць па 2,5-4 тысячы рублёў
за кілаграм, буракі — па 2-5 тысяч рублёў. Моркву
можна здаць па 2,5-5 тысяч, а цыбулю — па 3-5 тысяч
рублёў за кілаграм.

ЁСЦЬ ХЛЕБНЫ РЭКОРД!
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Хочам вам сказаць вялікі дзякуй, — звярнуўся да
працаўнікоў старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр
Руднік. — Хлеб ніколі лёгка
не даваўся. Умовы надвор'я
не спрыялі, але дзякуючы
вашай зладжанай працы мы
маем вынік.
Жніво ў Александрыі набліжаецца да фінішу, але
кіраўніцтва Шклоўскага раёна вырашыла, што экіпаж
Байдаковых можа дапамагчы на палях суседніх сельскіх
гаспадарак. Таму сапраўды
намалот у 6 тысяч тон можа
быць цалкам рэальным.
Камбайнеры — сціплыя
людзі, якія шмат не гавораць,
мала ўсміхаюцца і ўвесь час
нібыта азіраюцца на машыны, каб хутчэй вярнуцца да
працы. Аднак экіпаж Байдаковых, які вырваўся наперад
ва ўборачнай кампаніі, і Дзяніса Латыпава, вадзіцеля, які
перавозіў збожжа, віншуюць
з працоўнымі поспехамі не
ўпершыню. Кветкі, падарункі, словы ўдзячнасці, фота на

Як вядома, у мінулым месяцы пад уздзеяннем складанай сітуацыі ў знешнеэканамічным сектары і сезонных
фактараў назіралася павелічэнне попыту на замежную
валюту з боку насельніцтва і прадпрыемстваў, адток
рублёвых укладаў і іх пераафармленне ў валютныя дэпазіты. «Прынятыя Нацыянальным банкам у сярэдзіне
ліпеня захады дазволілі спыніць дадзеныя працэсы, і
сітуацыя на ўнутраным валютным рынку і рынку дэпазітаў да канца ліпеня у цэлым стабілізавалася», —
тлумачаць у Нацбанку. У мэтах захавання ўстойлівага
стану на фінансавым рынку і абмежаванні інфляцыі
прынята рашэнне аб захаванні жорсткасці працэнтнай
палітыкі. «Падтрыманне высокага ўзроўню даходнасці
рублёвых дэпазітаў, якая значна перавышае даходнасць дэпазітаў у замежнай валюце, будзе садзейнічаць
забеспячэнню ўстойлівага росту рублёвых зберажэнняў
у банках», — лічаць спецыялісты Нацбанка.
Між іншым, Нацыянальны банк будзе працягваць
правядзенне працэнтнай палітыкі, накіраванай на
абмежаванне інфляцыйных працэсаў і падтрыманне
фінансавай стабільнасці.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Падчас адпрацоўкі аператыўнай інфармацыі
работнікі Гомельскай міжрайінспекцыі затрымалі каля вадаёма паблізу вёскі Карпаўка
Лоеўскага раёна чацвярых гамяльчан, два з якіх
аказаліся рыбаловамі прамысловай брыгады.
— Пры аглядзе аўтамабіля, у якім перасоўваліся
затрыманыя, дзяржінспектары знайшлі ёмістасці з
рыбай — усяго, ні многа ні мала, 1 022 асобіны агульнай вагой 189 кілаграмаў. У іх ліку былі і 14 падустаў
— від, унесены ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.
З чатырох затрыманых толькі двое грамадзян мелі
прамысловыя білеты, а вынікі лоўлі не былі ўнесены
ў тоневы журнал, — распавяла падрабязнасці прэссакратар Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і
расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Вольга Грамовіч. — Шкода, нанесеная навакольнаму
асяроддзю незаконнай рыбалкай, ацэнена ў 328 базавых велічынь — 32,8 мільёна рублёў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

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

