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Па ла та прад стаў нi коў 
На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сi пя та га склi-
кан ня за вяр шы ла пер-
шы год ра бо ты. З гэ-
тай на го ды Стар шы ня 
Па ла ты прад стаў нi коў 
Ула дзi мiр АНД РЭЙ-
ЧАН КА даў iн тэр в'ю 
«Звяз дзе».

— Ула дзi мiр Паў ла вiч, 
на коль кi кам форт на пра цу-
ец ца вам з дэ пу тац кiм кор-
пу сам iс тот на аб ноў ле най 
Па ла ты прад стаў нi коў?

— Да во лi кам форт на, 
ка лi ра зу мець пад гэ тым 
энер гiч ны дзе ла вы на строй 
i ўза ем ную ад каз насць. Ме-
на вi та ў та кiм то ну се мы i 
пра цу ем.

— Ка лi мер ка ваць па 
се сiй ных па ся джэн нях, 
вы пра во дзi це тры ва лую 
лi нiю на ўпа рад ка ва ную, 
кан струк тыў ную ра бо ту?

— I, ра зам з тым, на пру-
жа ную i пра дук тыў ную. Гэ-
та не толь кi мая лi нiя, яна 
пра во дзiц ца на шым ка ле гi-

яль ным кi раў нiц кiм ор га нам 
— Са ве там па ла ты i па ста-
ян ны мi ка мi сi я мi.

— Ад нак жа дэ пу та ты 
— лю дзi ам бi цый ныя, са 
сва i мi iдэ я мi i по гля да мi. 
Цi не за мi нае гэ та ў по-
шу ку зго ды па прын цы-
по вых за ка нат вор чых i 
iн шых пы тан нях?

— У зда ро вай ам бi-
цый нас цi нi чо га дрэн на га 
ня ма, але пра яў ляц ца яна 
па вiн на най перш у якас най 
ра бо це над за ко на пра ек та-

мi, на кан крэт ным да ру ча-
ным участ ку пар ла менц кiх 
спраў. Та кi наш па ды ход. 
Ра зу мен не гэ та га ў ма iх ка-
лег, я ўпэў нiў ся, ёсць.

— Зна чыць, мож на кан-
ста та ваць, што ўва хо дзi-
ны на род ных вы бран нi каў 
у пра фе сiю дэ пу та та пар-
ла мен та прай шлi да во лi 
ўпэў не на?

— Та кой пра фе сii не iс-
нуе. Ёсць дэ пу тац кая ра бо-
та на пра фе сi йнай 
асно ве. 

БЛI ЖЭЙ ДА ЖЫЦ ЦЯ — БЛI ЖЭЙ ДА ЛЮ ДЗЕЙ
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З ЛIС ТА ПА ДА ПАВЫШАЮЦЦА 
ДЗI ЦЯ ЧЫЯ ДА ПА МО ГI

Сё ле та ў су вя зi з рос там 
ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла ты 
i па ве лi чэн нем бюд жэ ту 
пра жыт ко ва га мi нi му му 
дзi ця чыя да па мо гi павышаюцца 
ўжо чац вёр ты раз.

Для раз лi ку па ме ру да па мо гi па до гля дзе 
дзi ця цi ва ўзрос це да 3 га доў з 1 лiс та па да 
2013 го да па 31 сту дзе ня 2014 го да бу дзе 
пры мя няц ца ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная 
пла та за III квар тал бя гу ча га го да. Па вод ле 
звестак Бел ста та, у лi пе нi-ве рас нi яна бы ла 
роў ная 5 460 345 руб лям. Ад па вед на, з лiс-
та па да па мер што ме сяч най да па мо гi па до-
гля дзе дзi ця цi ва ўзрос це да 3 га доў скла дзе 
на пер шае дзi ця — 1 911 100 руб лёў (цi 35 % 
ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла ты), на дру-
гое i на ступ ных дзя цей — 2 184 100 руб лёў 
(цi 40 % ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла-
ты), на дзi ця-iн ва лi да ва ўзрос це да 3 га доў 
— 2 457 200 руб лёў (45 % ся рэд ня ме сяч най 
за ра бот най пла ты не за леж на ад чар го вас цi 
на ра джэн ня).

Сем' ям, якiя пра жы ва юць на тэ ры то рыi ра-
дые ак тыў на га за брудж ван ня ў зо не на ступ-
на га ад ся лен ня або з пра вам на ад ся лен не, 
да па мо га па до гля дзе дзi ця цi ва ўзрос це да 3 
га доў, як i ра ней, бу дзе пры зна чац ца i вы плач-
вац ца ў па ме ры 150% да вы зна ча най 
за ко нам.

Ку ды па дзе лі ся тыя ча сы, ка лі 
ад на па ка ё вую ква тэ ру ў Мін ску 
мож на бы ло ку піць за 30-40 ты-
сяч до ла раў? Ця пер на ста ліч-
ным рын ку жыл ля цэ ны вель мі 
«ку са юц ца»! І ка лі вы ма е це ў 
рас па ра джэн ні аб ме жа ва ную 
су му, то доб рую ква тэ ру прый-
дзец ца не прос та па шу каць, а 
яшчэ і па ча каць. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» па спра ба ваў знай сці 
ква тэ ру на ад ным з па пу ляр-
ных ін тэр нэт-сай таў па не ру-
хо мас ці.

Адзін па кой па ца не трох
Са мая тан ная ад на па ка ё вая ква-

тэ ра ў Мін ску (мік ра ра ён Ша ба ны) за раз каш-
туе 51,5 тысячы до ла раў. Яе пло шча — 31,85 
кв.м. Так са ма ад ной з са мых не да ра гіх з'яў ля-
ец ца ква тэ ра за 54,5 тысячы до ла раў. Згод на 
з ін фар ма цы яй на сай це, яна зу сім не вя ліч кая 
(уся го толь кі 25 кв.м) і зна хо дзіц ца на ву лі цы 
Гры ба е да ва ў до ме, па бу да ва ным у 1959 го дзе. 
Знеш не на эліт нае жыл лё яна не цяг не. Ці не ў 
лю бым ін шым го ра дзе Бе ла ру сі за та кія гро шы 

мож на бы ло б прэ тэн да ваць на нар маль ныя 
ўмо вы. У тым жа пры гра ніч ным Брэс це — ад-
ным з са мых па пу ляр ных ся род за меж ных ту-
рыс таў бе ла рус кіх га ра доў — за гэ тую су му 
па куп нік пры жа дан ні мо жа на быць так са ма 
ад на па ка ё вую ква тэ ру, але на пе ша ход най 
Са вец кай ву лі цы ў цэнт ры го ра да або 
ква тэ ру ў но ва бу доў лі.

Ула дзi мiр КОС ЦIН , ды рэк тар 
дэ парт амен та па авiя цыi 
Мi нiс тэр ства транс пар ту 
i ка му нi ка цый

«Гра ма дзян ская авiя цыя — 
най важ ней шы эле мент транс-
парт най сiс тэ мы, якая ў знач-
най сту пе нi за бяс печ вае эка на-
мiч ны рост, знеш не ганд лё выя, 
дзе ла выя i ту рыс тыч ныя су вя зi, 
а так са ма ма бiль насць на сель-
нiц тва i транс парт ную да ступ-
насць рэ гi ё наў. Бе ла русь зай мае 
цэнт раль нае мес ца на еў ра пей-
скай кар це. Сён ня ў нас на лiч-
ва ец ца 56 мiж на род ных па вет-
ра ных трас. Пра цяг ласць гэ тай 
сет кi скла дае ка ля 25,4 тыс. км. 
Струк ту ра на шай па вет ра най 
пра сто ры да зва ляе вы ка рыс тоў-
ваць тран зiт ныя марш ру ты, у 
пры ват нас цi, па мiж Еў ро пай i 
Азi яй. На пра мак Еў ро па — Азiя 
раз гля да ец ца як адзiн з са мых 
цi ка вых для авiя транс парт на га 
бiз не су. У су вя зi з гэ тым на шай 
асноў най мэ тай з'яў ля ец ца па-
ста ян нае раз вiц цё сет кi мiж на-
род ных трас i марш ру таў на вi га-
цыi ў па вет ра най пра сто ры Бе-
ла ру сi, якое да зво лiць на рас цiць 
па ток па вет ра ных су доў».
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Жыл лё вае пы тан неЖыл лё вае пы тан не  ��

КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ 
СТА ЛІЧ НЫ ДАХ НАД ГА ЛА ВОЙ?

Нават паўдзельнічаць 
у дзіцячым

 “Еўрабачанні” — 
ужо перамога

Атрымаць 
працоўную кніжку... 

да заканчэння школы

Не бы ва лы ўра джай жу ра вiн збя руць у ААТ «Па лес кiя жу ра вi ны» Не бы ва лы ўра джай жу ра вiн збя руць у ААТ «Па лес кiя жу ра вi ны» 
(Пiн скi ра ён Брэсц кай воб лас цi) — больш за 500 тон ягад. Гас па дар ка (Пiн скi ра ён Брэсц кай воб лас цi) — больш за 500 тон ягад. Гас па дар ка 

пра дае сваю пра дук цыю ў Бе ла ру сi, а так са ма ад праў ляе ў Ра сiю, пра дае сваю пра дук цыю ў Бе ла ру сi, а так са ма ад праў ляе ў Ра сiю, 
Гер ма нiю, Вя лi ка бры та нiю, Iта лiю, Поль шчу i iн шыя кра i ны.Гер ма нiю, Вя лi ка бры та нiю, Iта лiю, Поль шчу i iн шыя кра i ны.

НА ЖУРАВІННЫМ БЕРАЗЕНА ЖУРАВІННЫМ БЕРАЗЕ

Фота БЕЛТА.


