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ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 29.08.2013 г. 

Долар ЗША    8960,00
Еўра 11980,00
Рас. руб. 270,00
Укр. грыўня 1103,04

СЕМ’І З ДЗЕЦЬ МІ: СЕМ’І З ДЗЕЦЬ МІ: 
ДЗЯРЖПАДТРЫМКА ДЗЯРЖПАДТРЫМКА 

МАЦЯРЫНСКАГА «КАПІТАЛУ»МАЦЯРЫНСКАГА «КАПІТАЛУ»
Ці ста іць яшчэ на па рад ку дня пы тан не аб увя дзен ні ў на шай кра і не 
ма ця рын ска га ка пі та лу? Якія да лей шыя ме ры пла ну юц ца ў Бе ла ру сі 
па пад трым цы сем' яў з дзець мі? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні мож на бы-
ло атры маць ад ка зы пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на сай тах Мінп ра цы 
і са цы яль най аба ро ны і БЕЛ ТА. У ёй пры ня лі ўдзел на мес нік мі ніст ра 
пра цы і са цы яль най аба ро ны Аляк сандр РУ МАК, прад стаў ні кі ад дзе ла 
на ро да на сель ніц тва, ген дар най і ся мей най па лі ты кі Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны, Фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва.

— У якім аб' ёме вы пла ча на ма тэ ры яль ная да па мо га бе ла рус кім сем' ям 
на пад рых тоў ку дзя цей да шко лы? Ці ад ноль ка вая яна ў ра ё нах?

На мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Аляк сандр РУ МАК:

— У рам ках На цы я наль най пра гра мы дэ ма гра фіч най бяс пе кі, з 2012 го да 
ро біц ца што га до вая вы пла та ад на ра зо вай ма тэ ры яль най да па мо гі да на ву-
чаль на га го да сем' ям, якія вы хоў ва юць тра іх і больш дзя цей, якія на ву ча юц ца 
ва ўста но вах агуль най ся рэд няй і спе цы яль най аду ка цыі, у па ме ры да 30% 
бюд жэ ту пра жы тач на га мі ні му му, дзе ю ча га на 1 жніў ня ка лян дар на га го да, 
на кож на га на ву чэн ца. Бюд жэт пра жы тач на га мі ні му му на 1 жніў ня 2013 
го да скла дае 1026290 руб лёў. Ма тэ ры яль ная да па мо га аказ ва ец ца ва ўсіх 
рэ гі ё нах рэс пуб лі кі, зы хо дзя чы з маг чы мас цяў мяс цо вых бюд жэ таў.

За раз вы пла та ма тэ ры яль най да па мо гі пра цяг ва ец ца. Вы ні кі 
бу дуць пад ве дзе ны да 1 каст рыч ні ка. 3 4

«НА ВАТ МУЖ ЧЫН СКАЯ 
ПРА ФЕ СІЯ НЕ НА БЛІ ЗІЦЬ 

ЖАН ЧЫ НУ ДА ТАН КА»
На тал ля Фё да ра ва — адна з нямногіх бе ла рус кіх жан чы н, якія 
кі руюць аў то бу сам. Ідзеш на су стрэ чу. Ду ма еш, пра тое, што 
іс нуе стэ рэ а тып: «жан чы на і аў то бус — па няц ці не су мя шчаль-
ныя». Хто яна? Якая? Ча го ча каць ад На тал лі Фё да ра вай? 
І як з ёй раз маў ляць? Пра што? З жан чы най та кой пра фе сіі 
па він на быць вель мі скла да на: цяж кая пра ца — цяж кі ха рак-
тар, ці не так? Ча ка еш, хут чэй, муж чы ну ў спад ні цы. І тут з'яў-
ля ец ца яна, та кая строй ная і лёг кая, та кая ад кры тая і свет лая. 
Пры го жы твар. А яшчэ — со неч ны на строй.

Па куль На тал ля ад зна ча ец ца ў аў то бус ным пар ку, за ўва жа еш 
га лу боў. Нех та па ста віў для іх мі сач ку з ва дой і ўсю ды хле ба на-
кры шыў. За ўва жа еш: на лаў цы дзве жан чы ны па-змоў ніц ку па смей-
ва юц ца, го ра ча аб мяр коў ва юць сваё, кра моль нае. А га лу бы так і 
хо дзяць кру га мі. Тлус тыя, яны па важ на пе ра мя шча юц ца ад крош кі 
да крош кі. Зноў жа но чы смех.

На блі жа ем ся да аў то бу са. На тал ля ад чы няе дзве ры, усмі ха ец ца: 
«У та кое на двор'е транс парт пе ра тва ра ец ца ў лаз ню». І са праў ды, 
ад чу ва еш ся бе па мі до рам у цяп лі цы. Але ні чо га, коль кі хві лін — 
і ўжо мож на ды хаць, на ват пы тан ні за да ваць мож на.

Пра На тал лю Фё да ра ву пі са лі не ад ной чы, і тэ ле сю жэ ты зды ма лі 
не раз. Але ўсіх ці ка віць яна, як рэд кі пра фе сі я нал. Жан чы на, што 
кі руе аў то бу сам, — ты по вы яр лык: маў ляў, «ба ба за ру лём». Усім ці-
ка ва: як яно, кі ра ваць? Цяж ка ці лёг ка? Што ду ма юць пра На тал лю 
ка ле гі-муж чы ны? Што га во раць па са жы ры? Хто ён, «ка роль да ро гі»? 
Ня ўжо пе ша ход — пуп зям лі? Да вай це ж па кі нем гэ тыя і мно гія ін шыя 
аў то бус на-тра лей бус ныя пы тан ні за спі най. Са мы час па гля дзець на 
На тал лю Фё да ра ву як на прос та пры го жую жан чы ну з ад мет-
ным лё сам, дач ку, сяст ру і шчас лі вую ма му.

СВЯ ТА СВЯ ТА 
«ЗА ЛА ТЫХ» «ЗА ЛА ТЫХ» 

МА ТУЛЬМА ТУЛЬ

Сё ле та ў SOS-вёс цы ў Мар' і най Гор цы ад зна ча юць ад ра зу не-
каль кі свят. Вось ужо дзе сяць га доў ма лень кія жы ха ры Бе ла-
ру сі, што за ста лі ся без баць коў, мо гуць жыць у вёс цы. Яшчэ 
ад на вя лі кая па дзея — «свя та за ла тых пярс цён каў»: ма мам, 
якія ад пра ца ва лі 10 га доў, ва ўра чыс тай аб ста ноў цы ўру чы лі 
за ла тыя ўпры га жэн ні. Пярс цён кі з вы явай хлоп чы ка, дзяў чын кі 

і зна ка «мір» атры ма лі во сем мам. Ад на з іх — Но на Чар ну ха. 
Па він ша ваць яе прый шлі не толь кі дзет кі, што за раз га ду юц-
ца ў вёс цы. Аляк сей, які ўжо даў но па кі нуў яе, сён ня пры ехаў 
да ма мы, каб яшчэ раз ска заць шчы ры дзя куй за тыя га ды 
лю бо ві і ра зу мен ня, што па да ры ла яму Но на Ана толь-
еў на (на фо та). 5

Ан лайн-кан фе рэн цыяАн лайн-кан фе рэн цыя  ��

60 «МАЗаў» ДЛЯ ШКОЛЬ НІКАЎСё ле та іх бу дзе па 10 на кож ную 
воб ласць, а да лей — спра ва 
за ор га на мі мяс цо вай ула ды. 
Па куль но выя адзін кі транс пар ту 
пе рад алі Бан ку раз віц ця 
Бе ла ру сі. Сяр гей Ру мас, кі раў нік 
праў лен ня вы шэй на зва на га 
бан ка, пад крэс лі вае: 
«За пла на ва лі зра біць — зра бі лі. 
Ду маю, бан ку за гэ ты пра ект 
чыр ва нець не да вя дзец ца».
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Чыр ва нець, са праў ды, на ўрад ці да вя дзец ца. Ад на знач ную 
пе ра мо гу ў цяж кім баі за тэн дар МАЗ атры маў не прос та так. 
Тры ін шыя кам па ніі стаць сур' ёз ны мі кан ку рэн та мі не змаг лі 
ўво гу ле, бо школь ны аў то бус «МАЗ» — прад стаў нік на ступ-
на га па ка лен ня. Ён атры маў пры знан не і за ме жа мі Бе ла ру сі. 
Так, на вы ста ве, якая ад бы ва ла ся ў Ра сіі, ай чын ны гра мад скі 
транс парт па лі чы лі пер шым, за цвер дзіў шы за ім ста тус леп-
ша га аў то бу са го да. І школь ны се зон ад кры ец ца з 
не па срэд ным удзе лам ме на ві та гэ тай ма дэ лі. 4

Іры на АР ХІ ПА ВА, пер шы 
на мес нік мі ніст ра 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва:

«Ся рэд ні кошт 1 кв.м жыл-
ля для гра ма дзян, якія ма юць 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё-
вых умоў, па вы ні ках 2013 го да 
скла дзе Br5,9 млн. До ма бу даў-
ні чыя кам бі на ты Бе ла ру сі су-
мес на са спе цы я ліс та мі мі ніс-
тэр ства па ста ян на пры ма юць 
ме ры па зні жэн ні за трат, ад-
па вед на, і кош ту бу даў ніц тва. 
У 2014 го дзе для гра ма дзян, 
якія ма юць па трэ бу ў па ляп-
шэн ні жыл лё вых умоў і пра ва 
на атры ман не льгот ных крэ-
ды таў, пла ну ец ца па бу да ваць 
2,5 млн кв.м жыл ля. З іх 1 млн 
кв.м бу дзе ўзве дзе ны па прын-
цы пе дзярж за ка зу, яшчэ 1 млн 
кв.м — гэ та за вяр шэн не па ча-
та га ўжо бу даў ніц тва жы лых 
да моў, увод якіх на ме ча ны на 
на ступ ны год, а ас тат нія 0,5 
млн кв.м бу дуць ад не се ны да ін-
ды ві ду аль на га жыл бу ду».

Ва каль ныя пра ек ты — 
з'я ва ўні каль ная. Да га дзіць 
пры дзір лі вай аў ды то рыі 
па сі лах не кож на му шоу. 
Пра свой удзел у «Ака дэ міі 
та лен таў» рас па вя дае яго 
пе ра мож ца Ула дзі слаў 
Чы жы каў.

По шук да ху над га ла вой 
— стрэс для мно гіх 
ста ліч ных сту дэн таў. Хто 
мо жа раз ліч ваць на мес ца 
ў ін тэр на це і ў якую ВНУ 
трэ ба па сту паць, 
каб на заў сё ды за быц ца 
пра «ква тэр нае пы тан не»?


