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НАДВОР’Е СЁННЯ

Пер шую ў Бе ла ру сі ма гут ную 
со неч ную элект ра стан цыю пла-
ну юць па бу да ваць у Смар го ні. 
Для раз мя шчэн ня вя лі кай коль-
кас ці со неч ных ба та рэй вы зна-
ча ны ўчас так зям лі, які не вы ка-
рыс тоў ва ец ца, пло шчай 36,8 га 
ў пра мыс ло вай зо не на ўсход няй 
ус кра і не го ра да.

Кі тай па ві нен пра да ста віць 
ар хі тэк тур ны пра ект но вай уз-
лёт на-па са дач най па ла сы На цы-
я наль на га аэ ра пор та Мінск да 
10 ліс та па да.

Ва Укра і не пад час пра вер кі 
прад пры ем стваў, якія рэа лі зу юць 
школь ныя та ва ры, за бра ка ва на і 
зня та з рэа лі за цыі 40% пра ве ра-
най пра дук цыі.

Больш як 20 служ бо вых асоб 
дзяр жаў ных ар га ні за цый мо гуць 
пры цяг нуць да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці па вы ні ках вы ба рач на-
га аб сле да ван ня вы ка ры стан ня не-
ру хо май дзяр жаў най ма ё мас ці.

Ма ла ды га мяль ча нін так і не 
да ча каў ся па сыл кі з ма ры ху а най з 
Га лан дыі: яе пе ра ха пі лі су пра цоў-
ні кі Мін скай рэ гі я наль най мыт ні. 
По лі эты ле на вы па кет з ма ры ху-
а най, які прый шоў па по шце, быў 
сха ва ны ў плас ты ка вым чах ле для 
смарт фо на.

3 5

КОЖ НЫ ВЫ БАР ШЧЫК 
ПАВІНЕН МЕЦЬ 

УСЮ ІН ФАР МА ЦЫЮ 
АБ КАН ДЫ ДА ТАХ

Па праў кі ў Вы бар чы ко дэкс Бе ла ру сі бу дуць 
прад стаў ле ны Прэ зі дэн ту да 30 жніў ня

Аб гэ тым ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА па ве да мі ла стар шы ня 
Цэнт рвы бар ка ма Лі дзія ЯР МО ШЫ НА.

Кі раў нік ЦВК пра ін фар ма ва ла, што на сён няш няй на ра дзе 
па пы тан нях удас ка на лен ня вы бар ча га за ка на даў ства пры ня та 
ра шэн не, што Цэнт рвы бар кам ра зам з Цэнт рам за ка на даў ства 
і пра ва вых да сле да ван няў Бе ла ру сі па ві нен прад ста віць за ко на-
пра ект Прэ зі дэн ту да 30 жніў ня.

«Пла ну ец ца, што на пра ця гу пер ша га тыд ня ве рас ня гэ ты да ку-
мент бу дзе ўне се ны ў пар ла мент як за ко на пра ект ад імя кі раў ні ка 

дзяр жа вы», — ска за ла Лі дзія 
Яр мо шы на.

Па вод ле слоў стар шы-
ні Цэнт рвы бар ка ма, адзін з 
най больш аб мяр коў ва е мых 
мо ман таў да ты чыў ся па рад-
ку фі нан са ван ня кан ды да та мі 
сва ёй пе рад вы бар най агі та цыі. 
Пла ну ец ца, што яно ста не пры-
ват ным.

«Пры гэ тым за ста юц ца 
дзяр жаў ныя га ран тыі пра да-

стаў лен ня бяс плат на га эфір на га ча су на ра дыё і тэ ле ба чан ні, 
бяс плат ных пло шчаў, як гэ та ця пер пра ду гледж вае Вы бар чы 
ко дэкс. Вы зва ле ныя та кім чы нам срод кі бу дуць пра да стаў ле ны ў 
не аб ход ным па ме ры вы бар чым ка мі сі ям, каб кож ны вы бар шчык 
змог атрым лі ваць ін фар ма цыю аб кан ды да тах, якія ба ла ці ру юц ца 
па яго акру зе», — рас тлу ма чы ла Лі дзія Яр мо шы на.

«Са мая рас паў сю джа ная скар га, якая па сту пае ад вы бар шчы-
каў у час вы ба раў, за вы клю чэн нем прэ зі дэнц кіх, — лю дзі да па-
хо ду на вы бар чы ўчас так не ве да юць, хто ўдзель ні чае ў вы ба рах. 
Ка лі кан ды да ты аб са бе кла по цяц ца дрэн на, то гэ ту га ран тыю 
поў на га ін фар ма ван ня вы бар шчы каў на ся бе бя рэ дзяр жа ва ў 
асо бе вы бар чых ка мі сій», — да да ла кі раў нік ЦВК.

Мяр ку ец ца, што кан ды да там у Прэ зі дэн ты бу дзе па вя лі ча ны 
да пу шчаль ны па мер аса біс тых фі нан са вых фон даў, бу дуць так-
са ма ўво дзіц ца фі нан са выя фон ды для кан ды да таў у дэ пу та ты 
мяс цо вых Са ве таў. Ня змен ным пла ну ец ца па кі нуць гра ніч на да-
пу шчаль ны фонд, які да зво ле на фар мі ра ваць кан ды да ту ў дэ пу-
та ты Па ла ты прад стаў ні коў, — ты ся ча ба за вых ве лі чынь (ад на 
БВ ця пер скла дае Br100 тыс.).

Пра па но ва па вя лі чыць па мер фон ду да 3 тыс. ба за вых ве лі-
чынь не прай шла. Пры чым, як ад зна чы ла кі раў нік ЦВК, па ві не 
са міх удзель ні каў вы ба раў. Ста тыс ты ка пар ла менц кай вы бар чай 
кам па ніі 2012 го да свед чыць аб тым, што толь кі ка ля 40 пра цэн таў 
кан ды да таў па спра ба ва лі сфар мі ра ваць свае вы бар чыя фон ды. 
На дум ку Лі дзіі Яр мо шы най, ады ход ад бюд жэт на га фі нан са ван ня 
па слу жыць сты му лам для та го, каб усе кан ды да ты сфар мі ра ва лі 
свае фон ды на бу ду чых вы ба рах.

«Лі чу, час па вы шаць план ку ўдзель ні каў у вы ба рах. Гэ та ўсё ж 
та кі спа бор ніц твы са цы яль на па спя хо вых, да стой ных лю дзей, тых, 
хто мо жа за ра біць са бе на вы бар чую кам па нію або за ру чыц ца пад-
трым кай лю дзей, якія мо гуць гэ ту кам па нію пра фі нан са ваць. Гэ та 
ў пэў ным пла не і ба раць ба з утры ман скі мі на стро я мі. Не ка то рыя 
кан ды да ты лі чаць, што ман да ты па він ны быць пад не се ны на спо-
дач ку з бла кіт ным бе раж ком», — пад крэс лі ла Лі дзія Яр мо шы на.

Жні во-2013Жні во-2013  ��

Ся мей ны экі паж у скла дзе Мі ка лая і На тал лі ДВА РЭЦ КІХ 
пер шы ў Ві лей скім ра ё не на ма ла ці ў больш за 1 тыс. то н 
збож жа.

Мін ская воб ласць пер шай пе ра адо ле ла міль ён ную мя жу ў на ма-
ло це збож жа но ва га ўра джаю: на ра ні цу 7 жніў ня на ма ло ча на 
1 млн 28 тыс. тон збож жа, убра на 57% за пла на ва ных пло шчаў. 

Свя точ ны сноп пры няў ад аг ра ры яў ад кры та га ак цы я нер на га та ва-
рыст ва «Сце шы цы» стар шы ня Мі набл вы кан ка ма Ба рыс Ба ту ра. Тут 

жа, на по лі, ад бы ло ся ўра чыс тае ўша на ван не пер ша га на Ві лей шчы-
не кам бай нер ска га экі па жа, які на ма ла ціў звыш 1 тыс. тон збож жа. 
Мі ка лай і На тал ля Два рэц кія хоць і пра цу юць ра зам на жні ве шос ты 
се зон, толь кі сё ле та ста лі пер шы мі ў ра ё не. Яны атры ма лі з рук 
Ба ры са Ба ту ры га на ро выя гра ма ты, квет кі і гро шы.
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Br2 млн 
102,4 тыс.

скла дае ў жніў ні гэ та га го да 
ся рэд няя пен сія ўсіх ві даў. Гэ та 
на 11,5% больш, чым у снеж ні 
мі ну ла га го да, па ве дам ляе Мі-
ніс тэр ства пра цы і са цы яль-
най аба ро ны. Па мер ся рэд няй 
пра цоў най пен сіі ў жніў ні да-
сяг нуў Br2 млн 128 тыс. 800 
руб лёў (на 11,5% пе ра вы шае 
ўзро вень снеж ня 2012 г.). Ся-
рэд няя пен сія па ўзросце скла-
дае Br2 млн 179,8, мі ні маль ная 
па ўзрос це (з улі кам да пла ты да 
яе) — Br1 млн 505,7. Ся рэд няя 
пен сія па ін ва лід нас ці скла дае 
Br1 млн 925,6 ты сячы, з пры-
чы ны стра ты кар мі це ля — 
Br1 млн 374,6, за вы слу гу га-
доў  — Br2 млн 832,5, за асаб лі-
выя за слу гі пе рад рэс пуб лі кай — 
Br3 млн 97,7 ты сячы. Ся рэд ні 
па мер са цы яль най пен сіі скла-
дае ў жніў ні Br946,1 тыс. — гэ-
та на 15,9% вы шэй у па раў на нні 
са снеж нем мі ну ла га го да.

ЛІЧБА ДНЯ

На са мым ра гу вёс кi, ка ля 
ха ты Лi дзii i Вiк та ра Асi пу коў, 
зрабіў гняз до бу сел. Ад ной чы 
гэ ты птах цвёр да вы ра шыў 
па ся лiц ца ме на вi та тут. 
Ён спра ба ваў спа чат ку 
ўлад ка ваць сваё жыт ло 
на ко мi не су сед ня га до ма, 
але быў вы гна ны гас па да ра мi. 
Ад ной чы яго гняз до 
зва лi ла бу ра. 
I да вя ло ся лю дзям вы во зiць 
поў ны трак тар ны пры чэп 
га лiн i роз на га ла мач ча. 
Але ня ўрымс лi вы бе лы птах 
зноў i зноў ад ра джаў сваю 
пту шы ную ся дзi бу. 
I ця пер на апо ры элект ра лi нiй 
уз вы ша ец ца са праўд ная 
бус лi ная ха та, у якой гэ тым 
ле там вы га да ва ла ся трое 
пту ша нят. Ця пер ма ла дых 
не ад ра зу ад роз нiш ад ста лых: 
яны роў ныя рос там. Толь кi 
ка лi пры гле дзiш ся, ста но вiц ца 
яс на: да рос лыя птуш кi 
па-ра ней ша му пры но сяць 
дзе цям ежу.

Кроп ка на кар цеКроп ка на кар це  ��

ЖЫ ВУЦЬ 
МА ЛЫЯ КА МАР НI КI
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Та кой вёс кi на кар це Ка мя нец ка га ра ё на ня ма ўжо больш за 
30 га доў. Яна ўвай шла ў склад су сед няй вёс кi Ко лад на i ста ла 
яе ву лi цай. Ця пер М. Ка мар нi кi зна чац ца толь кi ў да ку мен тах 
ту тэй шых жы ха роў як мес ца на ра джэн ня. Тых, хто па ста ян на 
жы ве на ву лi цы, за ста ло ся ня мно га. Боль шасць да моў ста iць 
з за бi ты мi вок на мi. Праў да, ле там вёс ка ажы вае: у баць коў скiя 
да мы пры яз джа юць дзе цi, уну кi. Не ка то рыя ся дзi бы на бы ва-
юць дач нi кi.

Ва ўра дзеВа ўра дзе  ��

Но вая эка но мі ка па тра буе 
і но вых па ды хо даў

Праб лем ныя пы тан ні раз віц ця га лін эка но мі кі і шля хі іх вы-
ра шэн ня, эфек тыў насць ра бо ты асоб ных мі ніс тэр стваў, ве-
дам стваў і абл вы кан ка маў раз гля да лі ся на чар го вым па ся-
джэн ні Са ве та Мі ніст раў, якое прай шло пад стар шын ствам 
Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА, па ве дам ляе ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Прэм' ер-мі ністр кры ты ка ваў дзярж ор га ны за не эфек тыў ную 
ра бо ту па вы ка нан ні найваж ней шых па ра мет раў са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця кра і ны ў пер шым паў год дзі гэ та га го да. Аб 
гэ тым бы ло за яў ле на 6 жніў ня на па ся джэн ні, па ве да мі лі ка рэс-
пан дэн ту БЕЛ ТА ў прэс-служ бе ўра да. У пры ват нас ці, Мі ніс тэр-
ства пра мыс ло вас ці Бе ла ру сі кры ты ка ва лася за спад экс пар ту 
і аб' ёмаў вы твор час ці на раў не з рос там дэ бі тор скай і 
крэ ды тор скай за па зы ча нас ці прад пры ем стваў. 2

Без умоў на, га лоў най ад-
мет нас цю сё лет няй пры-
ём най кам па нii ста нуць 
над звы чай вы со кiя пра-
хад ныя ба лы на ад ны спе-
цы яль нас цi i не да бо ры на 
iн шыя.

Так, на прык лад, у БДУ для 
та го, каб па сту пiць на спе цы-
яль насць «Мiж на род нае пра ва» 
на бюд жэт, трэ ба бы ло на браць 
у гэ тым го дзе 388 ба лаў, на 
«Ла гiс ты ку» — 374, «Ме недж-
мент у сфе ры мiж на род на га 
ту рыз му» — 373, «Су свет ную 
эка но мi ку» — 372 ба лы. Вель мi 
вы со кiя пра хад ныя ба лы скла-
лi ся ў БДУ так са ма на пры ро да-
знаў чых спе цы яль нас цях: 366 
ба лаў — на «Ак ту ар най ма тэ-
ма ты цы», 358 ба лаў — на «Iн-
фар ма ты цы», 355 ба лаў — на 
«Пры клад ной iн фар ма ты цы», 
352 — на «Кам п'ю тар най бяс-
пе цы», 343 — на «Эка на мiч най 
кi бер не ты цы», 336 — на «Хi мii 
ле ка вых спа лу чэн няў», 325 — 

на «Пры клад ной ма тэ ма ты-
цы», 310 — на «Хi мii вы со кiх 
энер гiй» i гэ так да лей. Уво гу-
ле, ся род за лi ча ных у БДУ на 
пер шы курс 60% абi ту ры ен таў 
ме лi ў агуль най су ме 300 ба лаў 
i больш. Да та го ж ся род абi ту-
ры ен таў БДУ ўзо ру 2013 го да 
ака за лi ся i та кiя ўнi ку мы, якiя 
на бра лi ў су ме 399 i 397 ба лаў 
з 400 маг чы мых!

У Бе ла рус кiм дзяр жаў ным 
унi вер сi тэ це iн фар ма ты кi i ра-
дыё элект ро нi кi вы нi ка мi пры ём-
най кам па нii так са ма за ста лi ся 
цал кам за да во ле ныя. Па сло вах 
рэк та ра БДУ IР Мi ха i ла Ба ту ры, 
сё ле та ва ўнi вер сi тэт прый шоў 
вель мi моц ны абi ту ры ент. У па-
раў на ннi з 2012 го дам ся рэд нi 
кон курс вы рас з 1,4 да 1,5 ча ла-
века на мес ца, але на асоб ных 
спе цы яль нас цях на ад но мес ца 
прэ тэн да ва лi больш як ча ты ры 
ча ла ве кі. Та кiм чы нам, апа-
сен нi, што па вы шэн не нiж ня га 
зна чэн ня тэс та ва га ба ла ска ро-

цiць коль касць прэ тэн дэн таў на 
сту дэнц кi бi лет, у да чы нен нi да 
БДУ IР не спраў дзi лi ся. Мi ха iл 
Ба ту ра ўпэў не ны, што но вы па-
рог, на ад ва рот, пры му сiў абi ту-
ры ен таў ма бi лi за вац ца:

— Для нас са мае га лоў нае, 
што якас ны склад абi ту ры ен таў 
гэ та га го да на мно га вы шэй шы, 
чым ле тась. Ка лi ў мi ну лым го-
дзе да нас ва ўнi вер сi тэт па сту-
па лi га ра джа не з ба ла мi 219 i 
вы шэй, то ў гэ тую ўступ ную 
кам па нiю на бюд жэт прый-
шлi абi ту ры ен ты з ба ла мi 263 
i больш, а для абi ту ры ен таў з 
сель скай мяс цо вас цi гэ тая лiч-
ба вы рас ла з 210 да 241 ба ла.

На не ка то рых спе цы яль нас-
цях пра хад ны бал быў ад 360 i 
вы шэй, ся род iх «Iн фар ма ты ка 
i тэх на ло гii пра гра мi ра ван ня» 
i «Пра грам нае за бес пя чэн не 
iн фар ма цый ных тэх на ло гiй». 
З тых, хто па сту пiў на бюд-
жэт, больш як 60% ма юць у 
агуль най су ме (тры сер ты фi-
ка ты плюс атэс тат) 300 ба лаў i 

больш. На плат нае ад дзя лен не 
ў БДУ IР на бра лi 907 ча ла век: 
10% з агуль най коль кас цi сту-
дэн таў-плат нi каў так са ма ма-
юць 300 ба лаў i больш.

Па мер ка ван нi рэк та ра, 
пры ця галь ным для абi ту ры ен-
таў ста ла ўка ра нен не ў БДУ IР 
сiс тэ мы на ву чан ня «4+2»: ча ты-
ры га ды на ву чан ня на пер шай 
сту пе нi i два га ды на ву чан ня ў 
ма гiст ра ту ры:

— Гэ та са мая ап ты маль ная, 
эфек тыў ная i су час ная сiс тэ ма, 
улас цi вая для боль шас цi еў ра-
пей скiх кра iн. Пра па на ва ная 
на мi ма дэль — аб грун та ва-
ная i па цвер джа ная раз лi ка мi 
маг чы масць пад рых та ваць на 
пер шай сту пе нi спе цы я лiс та з 
та кой жа ква лi фi ка цы яй, што i 
пры пя цi га до вай аду ка цыi, але 
за мен шы час. Пры гэ тым ча-
ты рох га до вы ву чэб ны план не 
стра цiў нi вод най пра фе сiй най 
кам пе тэн цыi ў па раў на ннi з пя-
цi га до вым, — сцвяр-
джае Мi ха iл Ба ту ра.

АдукацыяАдукацыя  ��РЭ КОР ДЫ I НЯ ЎДА ЧЫ 
ПРЫ ЁМ НАЙ КАМ ПА НII
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1/4 ад агульнай 
колькасці навучэнцаў 
школы па падрыхтоўцы 
прапаршчыкаў складаюць 
дзяўчаты. Яны 
з задавальненнем ідуць 
вучыцца на спецыялістаў 
сувязі, тылавыя 
спецыяльнасці. 

Калі раней студэнты 
вучыліся і падпрацоўвалі, 
то зараз яны працуюць 
і падвучваюцца. 
Але што рабіць,  калі 
студэнт жадае скасаваць 
працоўны кантракт, 
а наймальнік яму 
ў гэтым адмаўляе?

Не кожнае мястэчка можа 
пахваліцца сваім князем. 
А ў вёсцы Брадзец такі 
ёсць. «Князем» празвалі 
механізатара Сяргея 
Аўсянскага.  Каму як 
не яму сеяць авёс  — 
нават прозвішча 
абавязвае... 

ПАС ЛЯ ЗЕМ ЛЯ ТРУ СУ 2011 ГО ДА ЯПОН КІ 
СТА ЛІ ЧАС ЦЕЙ НА РА ДЖАЦЬ ДЗЯЎ ЧЫ НАК

11 са ка ві ка 2011 го да ў Япо ніі ад быў ся са мы ма гут ны зем ля трус у кра і не, які за-
браў жыц ці пры клад на 16000 ча ла век. 2900 пра па лі без вес так, больш за шэсць ты сяч 
атры ма лі ра нен ні і траў мы. Больш за ўсё па цяр пе лі прэ фек ту ры Іва тэ, Мі я гі і Фу ку сі ма. 
Як па ка за лі да сле да ван ні, пас ля зда рэн ня тут рэз ка ска ра ці лі ся па каз чы кі на ра джаль-
нас ці хлоп чы каў. Тэ о рыя та кая: аль бо стрэс пад час ця жар нас ці пра ва куе вы кі ды шы, 
аль бо па ру ша юц ца пра пор цыі (107 хлоп чы каў на 100 дзяў чы нак) яшчэ пад час за чац-
ця. Маг чы ма, спра ва і ў тэс тас тэ ро не. У стрэ са вых сі ту а цы ях у муж чын вы раб ля ец ца 
менш тэс тас тэ ро ну, а гэ та па мян шае коль касць і якасць спер ма та зо і даў, якія ня суць 
Y-хра ма со му, што ад каз вае за на ра джэн не сы ноў.

РАС СПА ЖЫЎ НАГ ЛЯД НЕ ЗА ДА ВО ЛЕ НЫ 
КАНТ РО ЛЕМ ЯКАС ЦІ ВІ НА Ў МАЛ ДО ВЕ

Рас спа жыў наг ляд вы ка заў не за да во ле насць сіс тэ май кант-
ро лю якас ці ві на роб най пра дук цыі ў Мал до ве. Як ад зна ча ец ца ў 
за яве ра сій ска га ве дам ства, ад сут насць у Мал до ве эфек тыў най 
сіс тэ мы кант ро лю якас ці з'яў ля ец ца стры маль ным фак та рам 
для нар ма лі за цыі до сту пу мал даў скай ал ка голь най пра дук цыі 
на ра сій скі ры нак. Рас спа жыў наг ляд за явіў, што, на жаль, не 
ба чыць па зі тыў най ды на мі кі па ве лі чэн ня аб' ёмаў пра дук цыі, якая прай шла вы пра ба ван ні 
ў На цы я наль ным цэнт ры вы пра ба ван ня якас ці ал ка голь най пра дук цыі Мал до вы.

КОЛЬ КІ ЗА РАБ ЛЯ ЮЦЬ НА КВЗ?
Ра сій скі Forbes да сле да ваў ім пе рыю, ство ра ную ар га ні за та рам Клу ба вя сё лых і 

зна ход лі вых Аляк санд рам Мас ля ко вым. Па пад лі ках 
Forbes (мець зно сі ны з вы дан нем Мас ля коў ад мо віў-
ся), да ход «АМіК» ад тэ ле транс ля цый, су мес ных гаст-
роль ных ту раў ка манд КВЗ і асоб ных вы ступ лен няў 
удзель ні каў роз ных ліг КВЗ скла дае не менш за 3,5 
міль ё на до ла раў за год. Пры гэ тым у вы твор часць 
кан тэн ту (са чы нен не гу ма рыс тыч ных тэкс таў, пад рых-
тоў ку ну ма роў і г.д.) «АМіК» не ўклад ва ец ца.

СВЕ ЖЫ ЧАС НОК 
ПРА ДУ ХІ ЛЯЕ РАЗ ВІЦ ЦЁ 
РА КУ ЛЁГ КІХ

Ка лі двой чы на ты дзень ес ці час нок, 
ры зы ка ра ку лёг кіх ска ро ціц ца амаль 
на па ло ву, да ка за лі кі тай скія спе цы-
я ліс ты. Дак лад ней, зні жэн не ры зы кі 
скла дае 44%, пі ша The Daіly Maіl. 

Час нок да па ма гаў 
на ват кур цам: ры зы ка 
зні жа ла ся на 30%. Між 
тым, ку рэн не з'яў ля ец-
ца пры чы най як мі ні мум 
80% усіх вы пад каў ра ку 
лёг кіх. Вы жы ва льнасць 
вель мі ніз кая: менш за 
ад на го ча ла ве ка з кож ных дзе ся ці з ды яг-
на зам жы вуць даў жэй чым пяць га доў пас ля 
яго па ста ноў кі. Да рэ чы, Уні вер сі тэт Паўд нё-
вай Аў стра ліі ўста на віў, што час нок па мян-
шае ве ра год насць ра ку кі шэч ні ка амаль на 
тра ці ну. Вы яў ле ны ад на знач ны па зі тыў ны 
эфект све жа га час на ку. Ці спра цуе тэр міч на 
апра ца ва ны час нок, на ву коў цы не ве да юць. 
Ра ней бы ло па ка за на: клю ча вы ін грэ ды ент 
час на ку — алі цін — вы зва ля ец ца, ка лі га-
лоў ку раз ду шыць або здраб ніць. Злу чэн не 
пад аў ляе за па лен не і пра цуе як ан ты ак сі-
дант, па мян ша ю чы сту пень па шко джан няў 
сва бод ных ра ды ка лаў. Та му час нок лі чыц ца 
вы дат ным срод кам су праць пра сту ды, баль-
ніч ных су пер бак тэ рый і на ват ма ля рыі. Зна-
чыць, ён мо жа пра ца ваць у якас ці прэ вен-
тыў на га ме та ду ў ба раць бе з ра кам лёг кіх.

ЗА РОБ КІ Ў ПЕ ДА ГО ГАЎ ПА ВЫ СЯЦ ЦА, 
АЛЕ І ПРА ЦА ВАЦЬ ДА ВЯ ДЗЕЦ ЦА БОЛЬШ

Як па ве да мі ла прэс-служ ба бе ла рус ка га ўра да, з 1 ве рас ня за ра-
бот ная пла та асоб ных ка тэ го рый пе да га гіч ных ра бот ні каў у на шай 
кра і не па вы сіц ца. Та кое ра шэн не змя шча ец ца ў па ста но ве Са ве та 
Мі ніст раў ад 6 жніў ня 2013 го да № 689.

Па вы шэн не та рыф ных ста вак скла дзе 25% і рас паў сю дзіц ца на на стаў-
ні каў уста ноў аду ка цыі, пе да го гаў да дат ко вай аду ка цыі ўста ноў аду ка цыі 
і ін шых ар га ні за цый, якім, у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам, пра да стаў-
ле на пра ва ажыц цяў ляць аду ка цый ную дзей насць, вы клад чы кам уста ноў 
аду ка цыі, якія рэа лі зу юць аду ка цый ныя пра гра мы пра фе сій на-тэх ніч най і 
ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі. Дзе ян не па ста но вы № 689 рас паў сюдж-
ва ец ца на бюд жэт ныя ар га ні за цыі і ін шыя ар га ні за цыі, якія атрым лі ва юць 
суб сі дыі, ра бот ні кі якіх пры раў на ва ны па апла це пра цы да ра бот ні каў 
бюд жэт ных ар га ні за цый.

Ра зам з тым, як удак лад ні лі ў Мі ніс тэр стве аду ка цыі, з 1 ве рас ня на-
стаў ні кам і пе да го гам да дат ко вай аду ка цыі бу дзе па вя лі ча на на 2 га дзі ны 
што тыд нё вая пе да га гіч ная на груз ка.

— У мэ тах ап ты мі за цыі коль кас ці шта ту пе да га гіч ных ра бот ні каў, а так-
са ма да лей ша га па ве лі чэн ня за ра бот най пла ты і ўдас ка на лен ня струк ту ры 
пра цоў на га ча су бы ло пры ня та ра шэн не па вы сіць на стаў ні кам і пе да го гам 
да дат ко вай аду ка цыі нор му пе да га гіч най на груз кі з 18 да 20 га дзін у ты-
дзень, а вы клад чы кам уста ноў пра фе сій на-тэх ніч най і ся рэд няй спе цы яль-
най аду ка цыі — з 720 да 800 га дзін у год. Та кім чы нам, па вы шэн не за ра-
бот най пла ты ўза е ма звя за на з па вы шэн нем нор мы пе да га гіч най на груз кі 
на стаў ку, — пад крэс лі лі ў га лоў ным аду ка цый ным ве дам стве.

Рэс пуб лі кан скім ор га нам дзяр жаў на га кі ра ван ня, у пад па рад ка ван ні 
якіх зна хо дзяц ца ўста но вы аду ка цыі, прад пі са на на кі роў ваць срод кі, якія 
вы зва ля юц ца ў вы ні ку ап ты мі за цыі дзяр жаў ных уста ноў аду ка цыі і коль-
кас ці іх ра бот ні каў, а так са ма эка но міі ін шых вы дат каў, пра ду гле джа ных 
на аду ка цыю ў рэс пуб лі кан скім бюд жэ це на 2013 год, на па вы шэн не за ра-
бот най пла ты і сты му ля ван не пра цы пе да га гіч ных ра бот ні каў. Аб лас ным 
і Мінск аму га рад ско му Са ве там дэ пу та таў рэ ка мен да ва на не ска ра чаць 
аб' ёмы бюд жэт на га фі нан са ван ня аду ка цыі па вы ні ках ап ты мі за цыі дзяр-
жаў ных уста ноў аду ка цыі і коль кас ці іх ра бот ні каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.2
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