Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Атрымаць
працоўную кніжку...
да заканчэння школы
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НА ЖУРАВІННЫМ БЕРАЗЕ
Нават паўдзельнічаць
у дзіцячым
“Еўрабачанні” —
ужо перамога
ЦЫТАТА ДНЯ

«Грамадзянская авiяцыя —
найважнейшы элемент транспартнай сiстэмы, якая ў значнай ступенi забяспечвае эканамiчны рост, знешнегандлёвыя,
дзелавыя i турыстычныя сувязi,
а таксама мабiльнасць насельнiцтва i транспартную даступнасць рэгiёнаў. Беларусь займае
цэнтральнае месца на еўрапейскай карце. Сёння ў нас налiчваецца 56 мiжнародных паветраных трас. Працягласць гэтай
сеткi складае каля 25,4 тыс. км.
Структура нашай паветранай
прасторы дазваляе выкарыстоўваць транзiтныя маршруты, у
прыватнасцi, памiж Еўропай i
Азiяй. Напрамак Еўропа — Азiя
разглядаецца як адзiн з самых
цiкавых для авiятранспартнага
бiзнесу. У сувязi з гэтым нашай
асноўнай мэтай з'яўляецца пастаяннае развiццё сеткi мiжнародных трас i маршрутаў навiгацыi ў паветранай прасторы Беларусi, якое дазволiць нарасцiць
паток паветраных судоў».
Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 31.10.2013 г.
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Небывалы ўраджай журавiн збяруць у ААТ «Палескiя журавiны»
(Пiнскi раён Брэсцкай вобласцi) — больш за 500 тон ягад. Гаспадарка
прадае сваю прадукцыю ў Беларусi, а таксама адпраўляе ў Расiю,
Германiю, Вялiкабрытанiю, Iталiю, Польшчу i iншыя краiны.

Фота БЕЛТА.

Уладзiмiр КОСЦIН , дырэктар
дэпартамента па авiяцыi
Мiнiстэрства транспарту
i камунiкацый

БЛIЖЭЙ ДА ЖЫЦЦЯ — БЛIЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ
Палата прадстаўнiкоў
Нацыянальнага сходу
Беларусi пятага склiкання завяршыла першы год работы. З гэтай нагоды Старшыня
Палаты прадстаўнiкоў
Ула дзi мiр АНД РЭЙЧАН КА даў iн тэр в'ю
«Звяздзе».
— Уладзiмiр Паўлавiч,
наколькi камфортна працуецца вам з дэпутацкiм корпусам iстотна абноўленай
Палаты прадстаўнiкоў?

— Да волi кам форт на,
калi разумець пад гэтым
энергiчны дзелавы настрой
i ўзаемную адказнасць. Менавiта ў такiм тонусе мы i
працуем.
— Калi меркаваць па
се сiй ных па ся джэн нях,
вы праводзiце трывалую
лiнiю на ўпарадкаваную,
канструктыўную работу?
— I, разам з тым, напружаную i прадуктыўную. Гэта не толькi мая лiнiя, яна
праводзiцца нашым калегiФота БЕЛТА.

З ЛIСТАПАДА ПАВЫШАЮЦЦА
ДЗIЦЯЧЫЯ ДАПАМОГI
Сёлета ў сувязi з ростам
сярэднямесячнай заработнай платы
i павелiчэннем бюджэту
пражытковага мiнiмуму
дзiцячыя дапамогi павышаюцца
ўжо чацвёрты раз.
Для разлi ку памеру дапа мо гi па догля дзе
дзi цяцi ва ўзросце да 3 гадоў з 1 лiс тапа да
2013 го да па 31 студзе ня 2014 го да будзе
пры мя няц ца ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная
пла та за III квартал бя гу ча га го да. Па вод ле
звестак Белстата, у лiпе нi-ве раснi яна бы ла
роў ная 5 460 345 рублям. Ад павед на, з лiста па да па мер штоме сячнай да па мо гi па догля дзе дзiцяцi ва ўзросце да 3 гадоў складзе
на першае дзiця — 1 911 100 рублёў (цi 35 %
сярэднямесячнай заработнай платы), на другое i наступ ных дзяцей — 2 184 100 рублёў
(цi 40 % сярэд ня месяч най зара ботнай платы), на дзi ця-iнвалi да ва ўзрос це да 3 гадоў
— 2 457 200 рублёў (45 % сярэдня ме сяч най
зара бот най платы не за леж на ад чарго вас цi
на ра джэння).
Сем'ям, якiя пражываюць на тэрыторыi радыеак тыўнага забруджвання ў зоне наступнага адсялення або з правам на адсяленне,
дапамога па доглядзе дзiцяцi ва ўзросце да 3
гадоў, як i раней, будзе прызначацца i выплачвацца ў памеры 150% да вызначанай
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законам.

яльным кiраўнiцкiм органам
— Саветам палаты i пастаяннымi камiсiямi.
— Аднак жа дэпутаты
— людзi амбiцыйныя, са
сваiмi iдэямi i поглядамi.
Цi не замiнае гэта ў пошуку згоды па прынцыповых заканатворчых i
iншых пытаннях?
— У зда ро вай ам бiцыйнасцi нiчога дрэннага
няма, але праяўляцца яна
павiнна найперш у якаснай
рабоце над законапраекта-

мi, на канкрэтным даручаным участку парламенцкiх
спраў. Такi наш падыход.
Разуменне гэтага ў маiх калег, я ўпэўнiўся, ёсць.
— Значыць, можна канстатаваць, што ўваходзiны народных выбраннiкаў
у прафесiю дэпутата парламента прайшлi даволi
ўпэўнена?
— Такой прафесii не iснуе. Ёсць дэпутацкая работа на прафесiйнай
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аснове.

 Жыллёвае пытанне

КОЛЬКІ КАШТУЕ
СТАЛІЧНЫ ДАХ НАД ГАЛАВОЙ?
Куды падзеліся тыя часы, калі
аднапакаёвую кватэру ў Мінску
можна было купіць за 30-40 тысяч долараў? Цяпер на сталічным рынку жылля цэны вельмі
«кусаюцца»! І калі вы маеце ў
распараджэнні абмежаваную
суму, то добрую кватэру прыйдзецца не проста пашукаць, а
яшчэ і пачакаць. Карэспандэнт
«Звязды» паспрабаваў знайсці
кватэру на адным з папулярных інтэрнэт-сайтаў па нерухомасці.

Адзін пакой па цане трох
Самая танная аднапакаёвая кватэра ў Мінску (мікрараён Шабаны) зараз каштуе 51,5 тысячы долараў. Яе плошча — 31,85
кв.м. Таксама адной з самых недарагіх з'яўляецца кватэра за 54,5 тысячы долараў. Згодна
з інфармацыяй на сайце, яна зусім невялічкая
(усяго толькі 25 кв.м) і знаходзіцца на вуліцы
Грыбаедава ў доме, пабудаваным у 1959 годзе.
Знешне на элітнае жыллё яна не цягне. Ці не ў
любым іншым горадзе Беларусі за такія грошы

можна было б прэтэндаваць на нармальныя
ўмовы. У тым жа прыгранічным Брэсце — адным з самых папулярных сярод замежных турыстаў беларускіх гарадоў — за гэтую суму
пакупнік пры жаданні можа набыць таксама
аднапакаёвую кватэру, але на пешаходнай
Савецкай вуліцы ў цэнтры горада або
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кватэру ў новабудоўлі.

