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Яшчэ адзін кі ру нак пра цы Ака дэ міі — ства рэн не так зва ных 
клас та раў, уста ноў, скі ра ва ных на вы яў лен не «кро пак рос ту» і 
апе рад жаль ных аб лас цей раз віц ця на ву кі. Ужо пра цуе не каль кі 
дзя сят каў та кіх цэнт раў. На ба зе НАН па ста ян на ства ра юц ца 
вы твор чыя прад пры ем ствы. Адзін з са мых буй ных пра ек таў, 
які ўжо зна хо дзіц ца ў ста дыі рэа лі за цыі, — «Бел бія град», шмат-
функ цы я наль ны на ву ко ва-тэх ніч ны парк.

«Мі ну лы год быў Го дам мо ла дзі, і вель мі важ на, што пя тая 
част ка да след чы каў НАН — гэ та ма ла дыя на ву коў цы, — ад-
зна чыў Ула дзі мір Гу са коў. — А ўво гу ле, я ска заў бы, што 
ака дэ мія на вук — гэ та ма ла дзёж ная ар га ні за цыя, ся рэд ні 
ўзрост су пра цоў ні каў зна хо дзіц ца на ўзроў ні 50 га доў. Іс ну-
юць цэ лыя ма ла дзёж ныя ла ба ра то рыі і пра ек ты, а іх удзель-
ні кі атрым лі ва юць шмат лі кія прэ міі і ўзна га ро ды, у тым лі ку 
між на род ныя».

«Доб рая сіс тэ ма аду ка цыі без доб рай на ву кі не маг чы-
мая, — упэў не ны мі ністр аду ка цыі Мі ха іл ЖУ РАЎ КОЎ. — Та-
му мы ўсе свае ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі раз гля да ем як 
комп лек сы, дзе пры яры тэт ны мі з'яў ля юц ца на ву ко выя да сле-
да ван ні. У нас сён ня ў сіс тэ ме аду ка цыі дзей ні чае пры клад на 
300 на ву ко вых школ па роз ных кі рун ках. І ка лі ка заць пра 
пры яры тэ ты дзяр жа вы, то нам па да ец ца, што ме на ві та ва 
ўні вер сі тэ тах па він ны ад ноль ка ва раз ві вац ца як фун да мен-
таль ны, так і пры клад ны сек та р».

У бе ла рус кіх уні вер сі тэ тах ства ра юц ца і ўста но вы транс-
фер ту ве даў, дзе сту дэн таў ву чаць ука ра няць на ву ко выя ве ды 
на вы твор час ці. Ад сюль — вя лі кая коль касць прад пры ем стваў 
і цэнт раў, ство ра ных на ба зе ВНУ. Раз ві ва юц ца і но выя фор-
мы сту дэнц кай на ву кі, у пры ват нас ці стар тап-рух. Ле тась у 
Па лес кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це прай шоў пер шы фо рум, 
пры све ча ны ме на ві та гэ та му ві ду дзей нас ці.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by

НА ВУ КА 
НА СЛУЖ БЕ 
ЭКА НО МІ КІ

БЕЗ МА ЛО ГА 
СТО АБ' ЕК ТАЎ

Прэ зі дэнт Ука зам №30 за цвер дзіў 
Дзяр жаў ную ін вес ты цый ную пра гра му на 2016 год

На фі нан са ван не 99 аб' ек таў, уклю ча ных у пра гра му, пла ну-
ец ца на кі ра ваць Br4 трлн 584,1 млрд, у тым лі ку за кошт дзяр-
жаў ных ка пі таль ных укла дан няў — Br1 трлн 156,1 млрд, срод каў 
рэ зер во ва га фон ду Прэ зі дэн та Бе ла ру сі — Br730  млрд, срод-
каў рэс пуб лі кан ска га да рож на га фон ду — Br1 трлн 65,5  млрд, 
срод каў на за ха ван не і па шы рэн не сель ска гас па дар чых угод-
дзяў (аб' ек ты ме лі я ра цыі) — Br517 млрд, срод каў дзяр жаў на-
га мэ та ва га бюд жэт на га фон ду на цы я наль на га раз віц ця — 
Br1 трлн 115,4 млрд.

У 2016 го дзе на ме ча на па чаць фі нан са ван не бу даў ніц тва 
(рэ кан струк цыі) 19 но вых аб' ек таў, у тым лі ку 9 жы лых да моў 
для сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей-сі рот, дзі ця ча га са да на 
190 мес цаў у мік ра ра ё не №2, во да за бо ра №2 і ка цель ні №2 
у Аст раў цы, дру гой штуч най уз лёт на-па са дач най па ла сы ў На-
цы я наль ным аэ ра пор це Мінск. З лі ку аб' ек таў, якія па чы на юць 
бу да вац ца, 11 пла ну ец ца ўвес ці ў экс плу а та цыю сё ле та.

Уся го ў 2016 го дзе ў ад па вед нас ці з пра гра май пра ду гледж-
ва ец ца ўвес ці 36 аб' ек таў, па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка 
дзяр жа вы.

ВЫ СО КАЯ 
АЦЭНКА

Прэ зі дэнт пад пі саў два ўка зы аб пры су джэн ні 
дзяр жаў ных уз на га род

У пры ват нас ці, на мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў — на-
чаль нік мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі Мі ка лай Мель чан ка ўзна-
га ро джа ны ор дэ нам «За служ бу Ра дзі ме» ІІІ сту пе ні. У лі ку 
ўзна га ро джа ных ор дэ нам Фран цыс ка Ска ры ны — вя ду чы май-
стар сцэ ны На цы я наль на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра 
імя Яку ба Ко ла са Та дэ вуш Кок тыс, ме да лём «За ад зна ку ў 
ахо ве гра мад ска га па рад ку» — мі лі цы я нер-ва дзі цель гру пы 
за тры ман ня ро ты мі лі цыі Ба ры саў ска га ад дзе ла дэ парт амен та 
ахо вы МУС Сяр гей Глод, «За пра цоў ныя за слу гі» — ды рэк тар 
ААТ «Пі я нер-Аг ра» Ка пыль ска га ра ё на Аляк сандр Ма кар чук, 
ме да лём Фран цыс ка Ска ры ны — ак цёр кі но, кас ка дзёр і па ста-
ноў шчык тру каў, член Бе ла рус кай гіль дыі ак цё раў кі но Ге надзь 
Чац ве ры коў.

Уз на га род уда сто е ны так са ма прад стаў ні кі Ака дэ міі кі ра-
ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Так, ме да лём «За 
пра цоў ныя за слу гі» ўзна га ро джа ны дэ кан фа куль тэ та па вы-
шэн ня ква лі фі ка цыі Ін сты ту та дзяр жаў най служ бы Ака дэ міі 
кі ра ван ня Мі ха іл Кус тоў скі. Га на ро вае зван не «За слу жа ны 
ра бот нік аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь» пры свое на пра рэк-
та ру па ву чэб най ра бо це — ды рэк та ру Ін сты ту та дзяр жаў най 
служ бы Сяр гею Шаў ру ку.

Акра мя та го, га на ро выя зван ні пры свое ны прад стаў ні кам 
ін шых сфер. У пры ват нас ці, за слу жа ным ар тыс там Бе ла ру сі 
ста ла вя ду чы май стар На цы я наль на га ака дэ міч на га дра ма-
тыч на га тэ ат ра імя Яку ба Ко ла са Га лі на Бу ка ці на, за слу жа ным 
дзея чам мас тац тваў Бе ла ру сі — за гад чык ка фед ры ін стру-
мен тоў кі Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі Вя ча слаў 
Куз ня цоў, за слу жа ным май страм спор ту Бе ла ру сі — спарт-
смен-ін струк тар на цы я наль най ка ман ды па цяж кай ат ле ты цы 
Дзі на Са за на вец і ін шыя.

Такія задачы ставяць 
перад дзелавымі коламі 
ўрады Беларусі і Санкт-
Пецярбурга. Пра гэ та ды 
ін шыя кі рун кі ўза ема-
дзеяння па ве да міў Анд-
рэй КА БЯ КОЎ, прэм' ер-
мі ністр Бе ла ру сі, пад час 
па ся джэн ня Са ве та дзе-
ла во га су пра цоў ніц тва 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
Санкт-Пе цяр бур га, якое 
ад бы ло ся ўчо ра ў го ра-
дзе на Ня ве. На ступ ная 
су стрэ ча та ко га ж уз роў-
ню прой дзе ў чац вёр тым 
квар та ле 2016 го да.

— Санкт-Пе цяр бург — 
адзін з са мых важ ных гад-
лё ва-эка на міч ных парт нё раў 
Бе ла ру сі ся род ра сій скіх рэ-
гі ё наў, — за явіў Анд рэй Ка-
бя коў. — Па вы ні ках 2015 го-
да наш та ва ра зва рот склаў 
амаль паў та ра міль яр да до ла-
раў. Гэ та не ма ла, але знач на 
менш, чым бы ло ў 2014 го дзе. 
Та ды мы ме лі два міль яр ды 
до ла раў. Гэ та быў пік. Мы 
па він ны ў блі жэй шай перс-
пек ты ве вый сці на тое, каб 
па каз чы кі 2014-га го да ста лі 
звы чай ны мі і на ват пе ра ўзы-
дзе ны мі.

Бе ла рус кі прэм' ер ста ноў-
ча аца ніў су пра цоў ніц тва па-
між Бе ла ру ссю і го ра дам на 
Ня ве і ад зна чыў, што «ўсім 
нам не аб ход на са дзей ні чаць 
яго раз віц цю». Асноў ны мі 
кі рун ка мі му сяць стаць сфе-
ры вы твор чай ка а пе ра цыі, 
транс парт ных, бу даў ні чых 
па слуг, экс парт ных па ста вак 
бе ла рус кіх та ва раў, хар чо вых 
пра дук таў. Двух ба ко выя ад-
но сі ны, па сло вах стар шы ні 
Саў мі на, — доб ры прык лад 
на ладж ван ня між рэ гі я наль-
ных су вя зяў.

Бе ла рус кая ўра да вая дэ ле-
га цы я агледзела экс па зі цыю 
Цэнт ра ім парт аза мя шчэн ня і 
ла ка лі за цыі і на ведала на ву-
ко ва-вы твор чае аб' яд нан не 
па пе ра пра цоў цы пласт мас 
«Кам са моль ская праў да». 
Ге не раль ны ды рэк тар аб'-
яд нан ня Сяр гей ЦЫ БУ КОЎ 
пад крэс лі ў, што су мес ны бе-
ла рус ка-пі цер скі пра ект «доў-
гай гра ю чы, стра тэ гіч ны, рас-
пі са ны па га дах».

Для піцерскага НВА былі за-
куплены тэрмапласт-апараты 
Баранавіцкага станкабудаўні-
чага завода «Атлант». «Мы 

ар га ні за ва лі су мес ны на ву-
чаль ны цэнтр, ства ры лі но вую 
пра фе сію — ме ха нік-на лад-
чык, за пус ці лі спе цы яль ныя 
кур сы. Ця пер ства ра ец ца ін-
жы ні рын га вы цэнтр, — ска заў 
Сяргей Цыбукоў, ка мен ту ю чы 
пад пі сан не ад па вед на га да ку-
мен та.

Гу бер на тар Санкт-Пе-
цяр бур га Ге ор гій ПАЛ ТАЎ-
ЧАН КА за ўва жыў, што ў 
двух ба ко вым су пра цоў ніц тве 
на зі ра ец ца ста ноў чы трэнд 
раз віц ця. «Ён за клю ча ец ца не 
толь кі ў на рошч ван ні па ступ-
лен няў тых ці ін шых та ва раў, 
у тым лі ку пра дук таў хар ча-
ван ня, — лі чыць кі раў нік паў-
ноч най ста лі цы Ра сіі. — Мы 
ма ем доб рую тэн дэн цыю да 
раз віц ця ка а пе ра цыі, ня хай 
па куль і пер ша сна га ўзроў ню. 
Мы ста вім пе рад са бой за да-
чу пе ра ха дзіць ад ка а пе ра цыі 
да больш шчыль на га су пра-
цоў ніц тва для ства рэн ня іна-
ва цый ных, вы со ка тэх на ла гіч-
ных пра дук таў, з які мі го рад 
Санкт-Пе цяр бург і Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь маг лі бы вы ха дзіць 
на знеш нія рын кі». 

Ад мет най па дзе яй мі ну-
ла га го да ста лі Дні Мін ска ў 
Санкт-Пе цяр бур гу, якія ад-
бы лі ся ўво сень. Па сло вах 
Анд рэя ШОР ЦА, стар шы ні 
Мінск ага га рад ско га вы ка-
наў ча га ка мі тэ та, дзя ку ю чы 
ім быў пад пі са ны шэ раг да ку-
мен таў, пад час кір ма шоў — 
кант рак ты на 500 ты сяч 
до ла раў, агу ча ны да моў ле-
нас ці аб ад крыц ці пунк таў па 
про да жы бе ла рус кіх абут ку 
і кас ме ты кі, раз віц ці ме ды-
цын скай і фар ма цэў тыч най 
сфер. «Мы і на да лей бу дзем 
раз ві ваць уза е ма вы гад нае 
су пра цоў ніц тва і ча ка ем 
Санкт-Пе цяр бург з ві зі там у 

ад каз», — ска заў мэр бе ла-
рус кай ста лі цы.

Мі ністр ін фар ма цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Лі лія 
АНА НІЧ ста ноў ча ад зна чы-
ла ўзаемадзеянне ў воб лас ці 
дру ку і ін фар ма цыі. Па яе сло-
вах, пі цер скія ка ле гі па пя ры 
па ста ян на ўдзель ні ча юць у 
про філь ных ме ра пры ем ствах 
бе ла рус ка га бо ку. «Гэ та па вы-
шае пра фе сій нае май стэр ства 
і са мае га лоў нае — са дзей ні-
чае аб' ек тыў на му ін фар ма ван-
ню аб шмат гран ным су пра цоў-
ніц тве Бе ла ру сі і Санкт-Пе цяр-
бур га», — лі чыць міністр.

Так са ма важ ным кі рун кам 
у гу ма ні тар ным су пра цоў ніц-
тве вы сту пае кніж на-вы да-
вец кая дзей насць, да да ла 
Лі лія Ана ніч. Яна вы ка за ла 
па дзя ку гу бер на та ру Ге ор гію 
Пал таў чан ку за тое, што Бе-
ла русь бы ла прад стаў ле на 
на Санкт-Пе цяр бург скім між-
на род ным кніж ным са ло не ў 
якас ці кра і ны — га на ро ва га 
гос ця. Мі ністр ад зна чы ла, што 
ўжо праз коль кі дзён Бе ла русь 
ча кае прад стаў ні коў Санкт-
Пе цяр бур га на ХХІ ІІ Мін скую 
між на род ную кніж ную вы ста-
ву-кір маш.

Што ты чыц ца ліч ба ва га 
вы мя рэн ня ад но сін, то на пра-
ця гу апош ніх га доў уза ем ны 
та ва ра зва рот па сту по ва па-
вя ліч ваў ся і вы рас з 983 міль-
ё наў до ла раў у 2010 го дзе да 
1950 міль ё наў у 2014-м. Але ў 
сту дзе ні—ліс та па дзе мі ну ла-
га го да зні зіў ся амаль на 30% 
у па раў на нні з па за мі ну лым 
і склаў 1 млрд 284 міль ё наў 
до ла раў. Саль да тра ды цый-
на за ста ло ся ста ноў чым — 
303 міль ё ны до ла раў.

Асно ву бе ла рус ка га экс-
пар ту ў Санкт-Пе цяр бург 
скла да юць па стаў кі мяс ной 

і ма лоч най пра дук цыі, наф та-
пра дук таў, а так са ма цук ру, 
та ма таў, яб лы каў ды груш. У 
сту дзе ні—ліс та па дзе мі ну ла га 
го да амаль па ўсіх пунк тах на-
зі раў ся спад экс пар ту, акра мя 
са да ві ны, цук ру і вы ра баў з 
пласт ма сы. Пры гэ тым па стаў-
кі наф та пра дук таў ска ра ці лі ся 
ў 2,7 ра за, а яла ві чы ны, якая 
з'яў ля ец ца пер шай у гра шо-
вым эк ві ва лен це па аб' ёмах 
экс пар ту, на 31%.

У той жа час з Санкт-Пе-
цяр бур га на бе ла рус кі ры нак 
па стаў ля юц ца лег ка выя аў та-
ма бі лі, ты тунь і яго за мен ні кі, 
ба на ны, тру бы, элект рыч ныя 
ру ха ві кі і ге не ра та ры. Рост на-
зі раў ся ў па стаў ках ты ту ню і 
яго за мен ні каў, ру ха ві коў і ге-
не ра та раў, абут ку і хар чо вых 
пра дук таў, а па ас тат ніх па зі-
цы ях ім парт знач на зні зіў ся.

Пра кан крэт ны ха рак тар 
па ся джэн ня Са ве та дзе ла во га 
су пра цоў ніц тва свед чыць і той 
факт, што вы сту поў цы — кі ру-
ю чыя асо бы з абод вух ба коў — 
ка за лі не толь кі пра «плю сы», 
але і аб праб ле мах, і шу ка лі 
спо са бы іх вы ра шэн ня. На-
пры кан цы быў пад пі са ны пра-
та кол, а так са ма на менк ла ту ра 
і аб' ёмы па ста вак хар чо вых та-
ва раў з Бе ла ру сі ў Санкт-Пе-
цяр бург у 2016 го дзе.

Пас ля ўдзе лу ў Са ве це дзе-
ла во га су пра цоў ніц тва прэм'-
ер-мі ністр Бе ла ру сі Анд рэй 
Ка бя коў су стрэў ся з ра сій скім 
ка ле гам Дзміт ры ем Мядз ве-
дзе вым. Кі раў нік бе ла рус ка га 
ўра ду пад крэс ліў, што Бе ла-
русь і Ра сія пра доў жаць су пра-
цоў ніц тва ва ўсіх сфе рах.

«Раз ліч ваю, што сён ня мы 
ўсё змяс тоў на аб мяр ку ем і на-
пя рэ дад ні Вы шэй ша га дзярж-
са ве та Са юз най дзяр жа вы 
да ло жым кі раў ні кам дзяр жаў, 
што ў нас ёсць план, раз лі кі 
і перс пек ты вы, каб пра явы, 
звя за ныя з эка на міч най не-
ста біль нас цю, па спя хо ва пе-
ра адоль ва лі ся», — ад зна чыў 
Анд рэй Ка бя коў.

Па вод ле яго слоў, у гэтым 
годзе ўжо пры ня ты шэ раг ра-
шэн няў у Са юз най дзяр жа ве. 
«Пра па ную пад вес ці вы ні кі і 
на ме ціць план су пра цоў ніц-
тва», — ска заў Анд рэй Ка бя-
коў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by

Санкт-Пе цяр бург.

Ад кааперацыі — 
да сумесных інавацый

Вы зна ча ны лаў рэ а ты кон кур су 
«Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь» 2015 го да. Бы ло ад зна-
ча на 248 та ва раў, якія вы пус ка юц-
ца 143 ар га ні за цы я мі Бе ла ру сі. 

Прад пры ем ствам, та ва ры якіх уда-
сто е ны зван ня лаў рэ а та, бу дуць уру-
ча ны дып ло мы і да дзе на пра ва раз мя-
шчэн ня ла га ты па кон кур су на та ва рах і 
іх упа коў цы, а так са ма ў да ку мен та цыі 
і рэ клам ных ма тэ ры я лах.

У на мі на цыі «Хар чо выя та ва ры» 
лаў рэ а та мі ста лі 168 най мен няў пра-
дук таў 84 ар га ні за цый. Па ка тэ го рыі 
«Пра дук цыя вы твор ча-тэх ніч на га 
пры зна чэн ня» вы зна ча ны 46 та ва раў-
пе ра мож цаў 30 прад пры ем стваў, а ў 
на мі на цыі «Пра мыс ло выя та ва ры для 
на сель ніц тва і вы ра бы на род ных про-
мыс лаў» — 31 та вар, які вы пус ка ец ца 
26 ар га ні за цы я мі. Зван ня лаў рэ а та кон-
кур су ў на мі на цыі «Па слу гі на сель ніц-
тву» ўда сто е ны 3 ар га ні за цыі.

У прэс-служ бе Дзярж стан дар та 
ад зна чы лі, што мно гія прад пры ем ствы 
ўдзель ні ча юць у кон кур се што год і пе-
ра ма га юць у ім, бо ста біль на за бяс-
печ ваць вы со кі ўзро вень пра дук цыі і 
па шы ра юць яе асар ты мент. Ся род іх — 

ак цы я нер ныя та ва рыст вы «Са вуш кін 
пра дукт» (Брэст), «Бел лакт» (Ваў-
ка выск), кі ру ю чая кам па нія хол дын-
га «Бе ла рус кая гар бар на-абут ко вая 
кам па нія «Мар ка» (Ві цебск), «Ка лін ка» 
(Са лі горск), Бе ла рус кі ме та лур гіч ны 
за вод — кі ру ю чая кам па нія хол дын га 
«Бе ла рус кая ме та лур гіч ная кам па нія» 
(Жло бін) і ін шыя.

— Ёсць прад пры ем ствы, якія 
ўпер шы ню ўдзель ні ча лі ў гэ тым кон-
кур се і ад ра зу ста лі яго лаў рэ а та мі. 
На прык лад, гэ та Ля ха віц кі ма лоч ны 
за вод, кам бі нат «Ус ход» (Го мель ская 
воб ласць), СВК «Пра грэс-Вер ця ліш-
кі» (Гро дзен ская воб ласць), СВК імя 
В.І. Крам ко (Гро дзен ская воб ласць), 
ТАА «ЭФЕК ТЫЎ НЫЯ СІС ТЭ МЫ ЎПА-
КОЎ КІ» (Мін ская воб ласць) і ін шыя, — 
пад крэс лі лі ў прэс-служ бе ка мі тэ та.

Звест кі аб та ва рах-лаў рэ а тах і іх 
вы твор цах раз мя шча юц ца на сай це 
Дзярж стан дар ту (www.gosstandart.
gov.by) і ў што га до вым ілюст ра ва-
ным ка та ло гу «Най леп шыя та ва ры 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь», які рас сы ла-
ец ца ў прад стаў ніц твы на шай кра і ны 
за мя жой.

Да р'я ШО ЦІК
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Ад зна каАд зна ка  ��

НАЙ ЛЕП ШЫЯ ТА ВА РЫ КРА І НЫ

ПРА КУ РОР СКІ 
ІСК ДА... СЫ НА

Пра ку ро рам усіх ра ё наў да ру чы лі на-
ве даць на да му лю дзей, якія да сяг ну лі 
80-га до ва га ўзрос ту, ін ва лі даў пер шай 
гру пы, і па гля дзець, як пра іх кла по-
цяц ца са цы яль ныя ра бот ні кі, а так са-
ма сва я кі, атрым лі ва ю чы гра шо вую 
да па мо гу па до гля дзе гэ тых лю дзей. 
Аб гэ тым па ве да міў пра ку рор Гро-
дзен скай воб лас ці Вік тар МА РО ЗАЎ.

Як вя до ма, кло пат аб са ста рэ лых баць-
ках — гэ та яшчэ і кан сты ту цый ны аба вя зак 
дзя цей. І ка лі ня ма сум лен ня, то пра па тра-
ба ван ні за ка на даў ства на га дае пра ку ра-
ту ра. Вя лі ка ўзрос та вае дзі ця атрым лі вае 
афі цый нае па пя рэ джан не са спа сыл кай на 
за кон. Не ўсвя до міў сва ёй ад каз нас ці — у 
ін та рэ сах са ста рэ лых баць коў у суд на кі-
роў ва ец ца іск аб спаг нан ні з та кіх дзя цей 
алі мен таў.

— Гэ та ро бяць не са мі па жы лыя лю-
дзі (вя до ма ж, ім со рам на пры цяг ваць да 
су до вай ад каз нас ці сва іх дзя цей), а пра-
ку ро ры. Та кія пры кла ды бы лі ў Гро дзен-
скім, Шчу чын скім ра ё нах, у аб лас ным 
цэнт ры, — за зна чыў Вік тар Ма ро заў.

Акра мя та го, дзя цей, якія іг на ру юць 
свае апя кун скія аба вяз кі па до гля дзе 
баць коў, па збаў ля юць гра шо вай да па мо гі. 
За апош нія га ды на Гро дзен шчы не бы ло 
ка ля двух сот вы пад каў, ка лі ад па вед ныя 
вы пла ты спы ня лі ся.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. 


