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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Мi нi маль ная за ра бот ная пла та за 
лiс та пад 2013 го да iн дэк су ец ца на 6,8 
пра цэн та, як i ў мi ну лым ме ся цы. Гэ та 
аб умоў ле на тым, што iн дэкс спа жы-
вец кiх цэн за лiс та пад не пе ра вы сiў 
пя цi пра цэнт ны па рог да ме ся ца па-
пя рэд няй iн дэк са цыi (ве ра сень гэ та га 
го да).

Бе ла русь атры мае больш як 
1,8 млн еў ра на вы ра шэн не праб ле мы 
не ле галь най мiг ра цыi па пра ек ту ЕС/
ПРА АН. Пра ект мiж на род най тэх нiч-
най да па мо гi на кi ра ва ны на па вы шэн-
не па тэн цы я лу Дзярж па гран ка мi тэ та 
Бе ла ру сi ў сфе ры про цi дзе ян ня не ле-
галь най мiг ра цыi i за бес пя чэн ня за ха-
ван ня пра воў сла ба а ба ро не ных груп.

У Бе ла ру сi ў сту дзе нi—ве рас нi 
2013 го да до ля хат нiх гас па да рак з 
уз роў нем ся рэд не ду ша вых на яў ных 
рэ сур саў нi жэй шым за бюд жэт пра-
жыт ко ва га мi нi му му (на цы я наль най 
мя жы ма ла за бяс пе ча нас цi) скла ла 
4,1 пра цэн та. У га ра дах i па сёл ках 
га рад ско га ты пу гэ ты па каз чык быў 
3,4 пра цэн та, у сель скiх на се ле ных 
пунк тах — 6 пра цэн таў.

ХI II Мiж на род ны фес ты валь пра-
ва слаў ных пес на пен няў «Ка лож-
скi бла га вест» прой дзе ў Грод не
19-22 лю та га 2014 го да.

У Мiн ску гэ тай зi мой бу дуць пра ца-
ваць 80 кат коў для ма са ва га ка тан ня 
(у тым лi ку 71 ка ток — на тэ ры то ры ях 
уста ноў аду ка цыi), 36 ха кей ных ка ро-
бак, 16 лыж ных трас.
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Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 13.12.2013 г. 
Долар ЗША    9420,00
Еўра 12990,00
Рас. руб. 287,50
Укр. грыўня 1138,37
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АНОНС «ПРА МОЙ ЛІ НІІ»
УСЕ ПЫ ТАН НІ

ГРА ШО ВА-КРЭ ДЫТ НАЙ ПА ЛІ ТЫ КІ
18 снеж ня 2013 го да з 11.00 да 12.00 у рэ дак цыі на шай га зе ты ад бу-

дзец ца «пра мая лі нія» з удзе лам стар шы ні праў лен ня На цы я наль на-
га бан ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь Над зеі Анд рэ еў ны ЕР МА КО ВАЙ. Ка лі 
вас хва лю юць пы тан ні ста біль нас ці кур су бе ла рус ка га руб ля, за ха ван ня 
ўлас ных збе ра жэн няў, пра цэн таў па ўкла дах і крэ ды тах і лю быя ін шыя 
ас пек ты гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі на шай кра і ны, — тэ ле фа нуй це!

За да ваць пы тан ні пад час «пра мой лі ніі» мож на бу дзе па тэ ле фо-
нах 8 (017) 287 18 66 і 8 (017) 287 18 71. Па пя рэд нія пы тан ні да сы-
лай це на элект рон ны ад рас рэ дак цыі іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу.

МАЙ ДАН МО ЖА ПЕ РА ШКО ДЗIЦЬ УКРА I НЕ 
ЗА ЛУ ЧЫЦЬ АЛIМ ПI Я ДУ

Ста но вi шча ў цэнт ры Кi е ва, на пло шчы Не за леж нас цi, учо ра за ста ва ла ся 
спа кой ным. Да ся рэ дзi ны дня чац вяр га там са бра лася ка ля двух дзя сят каў пры-
хiль нi каў еў ра iн тэг ра цыi. Так са ма не каль кi ты сяч ча ла век з ра нi цы пi ке та ва лi 
бу ды нак Ге не раль най пра ку ра ту ры, па тра бу ю чы спы нiць «рэ прэ сii» су праць 
удзель нi каў ак цый пра тэс ту. Па ра лель на ля бу дын ка Вяр хоў най Ра ды не каль кi 
ты сяч пры хiль нi каў Пар тыi рэ гi ё наў пры ня лi ўдзел у мi тын гу ў пад трым ку прэ-
зi дэн та Вiк та ра Яну ко вi ча. Ка мен ту ю чы тое, што ад бы ва ец ца ў цэнт ры ўкра iн-
скай ста лi цы, прэм' ер-мi нiстр Мi ка лай Аза раў зра бiў цi ка вую за яву: па лi тыч ная 
не ста бiль насць у кра i не мо жа пе ра шко дзiць Укра i не прэ тэн да ваць на зi мо вую 
Алiм пi я ду 2022 го да. «Вя до ма, сён няш няя па лi тыч ная не ста бiль насць у кра i не, 
без умоў на, знi жае на шы шан цы на па спя хо вае пра хо джан не ад бо рач на га ту-
ра», — цы туе NEWSru.ua вы ступ лен не прэм' е ра. Аза раў вы ка заў над зею на 
больш хут кае ўрэ гу ля ван не сi ту а цыi.

СПIРТ НОЕ Ў НЕ ВЯ ЛI КIХ ДО ЗАХ ПАД АЎ ЖАЕ 
ЖЫЦ ЦЁ?

Унi вер сi тэт Тэх аса за яў ляе: ал ка голь пад аў жае жыц цё. Але па зi тыў на ўплы-
вае толь кi ўме ра нае спа жы ван не спiрт но га, пi ша Micro Finance Monitor. Ана лiз 
больш як 1000 ча ла век 55–65 га доў, якi пра во дзiў ся на пра ця гу 20 га доў, па-
ка заў: 1–3 пор цыi ал ка го лю за дзень — iдэа льны аб' ём спа жы ван ня. За час 
да сле да ван ня 60% лю дзей, якiя шмат вы пi ва лi, i 69% лю дзей, якiя не пi лi зу сiм, 
па мер лi. З гру пы, якая пi ла ўме ра на, та кiх быў 41%. Па доб ныя вы сно вы агу чы лi 
яшчэ ў 2010 го дзе. Але та ды рэ ка мен да ва ла ся вы пi ваць па 1–2 пор цыi спiрт но-
га. Ак тыў нае спа жы ван не ал ка го лю па вы ша ла смя рот насць на 42%, а ад мо ва 
ад спiрт но га — на 49%. Маг чы ма, гэ та бы ло вы клi ка на тым, што не пi лi бы лыя 

ал ка го лi кi i лю дзi з праб ле ма мi са зда роў ем i 
нiз кiм уз роў нем фi зiч най ак тыў нас цi. Са мо па 
са бе час тае спа жы ван не спiрт но га не бяс печ-
нае для жыц ця i зда роўя. Да рэ чы, па доб нае 
да сле да ван не ня даў на аб на род аваў i ўнi вер сi-
тэт Тэль-Авi ва. Па вод ле яго, ка фе iн ска ра чае 
пра цяг ласць жыц ця, а ал ка голь, на ад ва рот, 
па вя лiч вае.

НАР ВЕ ГIЯ ПРО СIЦЬ 
ШВЕ ЦЫЮ ЗДАЦЬ ЁЙ 
У АРЭН ДУ ТУР МЫ

Нар ве гiя па пра сi ла сваю су сед ку Шве цыю 
здаць ёй у арэн ду ту рэм ныя па мяш кан нi, гэ-
тым яна хо ча па клас цi ка нец дэ фi цы ту ка мер, 
з-за яко га па лi цыi да во дзiц ца вы зва ляць зла-
чын цаў, па ве дам ляе The Local. Па звест ках 
нар веж скай па лi цыi, ця пер у кра i не зна хо дзяц-
ца 1200 зла чын цаў, якiм па тра бу юц ца мес цы 
ў тур мах. «Мы больш не мо жам пра цяг ваць 
жыць пры сi ту а цыi, якая скла ла ся. У на шы тур-
мы доў гiя чэр гi, та му мы звя за лi ся са швед скiм 
бо кам, каб аб мер ка ваць, цi маг чы ма нам аран-
да ваць у iх мес цы», — за явiў мi нiстр юс ты цыi 
Нар ве гii Ан дэрс Анунд сан. Гэ ты крок ста не 
пра меж ка вым за ха дам, пад крэс лiў мi нiстр. 
У перс пек ты ве ра шэн нем ста не бу даў нiц тва 
боль шай коль кас цi тур маў, ад нак гэ та за па тра-
буе ча су. Зда ча ў арэн ду мес цаў па збаў лен ня 
во лi мо жа па чац ца ўжо ў 2014 го дзе, ад зна ча-
юць мяс цо выя СМI. Нар ве гiя не пер шая кра i на, 
якая про сiць у Шве цыi здаць у арэн ду ту рэм-

ныя па мяш кан-
ні. У 2010 го дзе 
Бель гiя ад пра вi-
ла 500 сва iх гра-
ма дзян на ад бы-
ван не ту рэм на га 
тэр мi ну за мя жу. 
За арэн ду па мяш-
кан ня Бель гiя за-
пла цi ла Шве цыi 
30 млн еў ра.
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ПЛАТ НЫЯ ДА РО ГI ДА ДУЦЬ
КРАІНЕ 400 млрд РУБ ЛЁЎ

BelToll, элект рон ная сiс тэ ма збо ру пла ты за пра езд, дзей нi чае больш за 4 ме ся цы. Яе 
ка мер цый ная экс плу а та цыя па ча ла ся 1 жнiў ня. Коль касць за рэ гiст ра ва ных ка рыс таль-
нi каў (транс парт ных срод каў) у сiс тэ ме ўжо пе ра вы шае 150 ты сяч.

УСЯ М4 СТА НЕ ПЛАТ НАЙ З 1 СТУ ДЗЕ НЯ
«Але сiс тэ ма раз вi ва ец ца да лей, — за явiў учо ра жур на лiс там Яў ген Ра ка ла, на чаль нiк Га лоў-

на га ўпраў лен ня аў та ма бiль ных да рог Мi нiс тэр ства транс пар ту i ка му нi ка цый. — Мы ча ка ем, што 
з 1 сту дзе ня 2014 го да бу дзе ўве дзе ны да дат ко вы ўчас так плат ных аў та ма бiль ных да рог. Мяр ку-
ец ца так са ма, што з 1 лi пе ня на ступ на га го да сет ка плат ных аў та да рог па вя лi чыц ца яшчэ». Па 
сло вах чы ноў нi ка, з 1 сту дзе ня бу дзе ўве дзе на пла та за пра езд па да ро зе М4 (Мiнск — Ма гi лёў) 
на ўсёй яе даў жы нi. Сён ня пла та на гэ тай да ро зе бя рэц ца толь кi на ўчаст ку ад вы ез ду з Мiн ска 
да 74-га кi ла мет ра. «У да лей шым, пас ля рэ кан струк цыi, плат най ста не да ро га Мiнск — Го мель. 
Плат ны мi бу дуць ста на вiц ца i iн шыя да ро гi, што ад па вя да юць не аб ход ным па ра мет рам».

Экс плу а та цыя но вай сiс тэ мы апла ты пры нес ла i не ка то рыя не га тыў ныя мо ман ты. Ёсць прэ-
тэн зii, не за да во ле насць. Хтось цi не зго дзен з вы стаў ле ны мi ак та мi па ру шэн ня па спаг нан нi 
пла ты ў па вя лi ча ным па ме ры. Хтось цi не зго дзен з па рад кам спаг нан ня пла ты. «Мы са служ ба-
мi тэх нiч на га апе ра та ра гэ тай сiс тэ мы пра вя лi ана лiз i ма ем пры блiз ныя лiч бы — са 150 ты сяч 
ка рыс таль нi каў пры клад на толь кi 1-2% вы каз ва юць не за да валь нен не i скар гi. Час цей за ўсё 
па ру шэн нi ад бы ва юц ца з-за та го, што ча ла век не да чы таў, не ра за браў ся, не там за ма ца ваў 
бар та вую пры ла ду цi ўво гу ле яе не за ма ца ваў, не па поў нiў свое ча со ва ба ланс», — пе ра лiч вае 
Яў ген Ра ка ла. Да рэ чы, ён сцвяр джае, што менш за ўсё пы тан няў уз нi кае ў пра фе сiй ных пе ра-
воз чы каў, якiя ўжо зна ё мы з ана ла гiч ны мi сiс тэ ма мi ў Еў ро пе. Але ця пер ужо iдзе спад прэ тэн зiй 
i зва ро таў — лю дзi пры вык лi, ра за бра лi ся.

У НЕ КА ТО РЫХ ВЫ ПАД КАХ АПЛА ТУ ЗНI ЗЯЦЬ?
«Мы рых ту ем нар ма тыў ны акт, якi даў бы нам маг чы масць знi зiць апла ту ў па вя лi ча ным 

па ме ры ў пэў ных вы пад ках па ру шэн няў. Гэ та бу дзе ты чыц ца тых прэ цэ дэн таў, якiя ад бы лi ся ў 
пер шыя два ме ся цы экс плу а та цыi, ка лi лю дзi яшчэ не ве да лi, як усё пра цуе», — ска заў Яў ген 
Ра ка ла. Ад нак чы ноў нiк па пя рэ дзiў, што не трэ ба ча каць поў на га вы зва лен ня ад вы-
пла ты — яна мо жа быць толь кi знi жа на, i толь кi ад нос на не ка то рых па ру шэн няў. 2

Пар ла менц кi дзён нiк Пар ла менц кi дзён нiк   ��

ДЭ ПУ ТА ТЫ 
РАЗ ГЛЕ ДЗЕ ЛI 

БЮД ЖЭТ НЫ ПА КЕТ
На пру жа насць аб ста ноў кi, у якой рас пра цоў ваў ся 
за ко на пра ект аб рэс пуб лi кан скiм бюд жэ це на 2014 год, 
ад чу ва ла ся i на па ся джэн нi Па ла ты прад стаў нi коў, 
дзе да ку мент быў учо ра пры ня ты ў пер шым чы тан нi. 
Акра мя тра ды цый ных для пя та га склi кан ня пы тан няў 
асноў на му дак лад чы ку, бы ла агу ча на пра па но ва 
вы ста вiць нор му аб увя дзен нi аў та ма бiль най пош лi ны 
на га ла са ван не асоб на. Ад нак пра па но ва не бы ла 
пад тры ма на, у тым лi ку з-за та го, што па ру ша ла 
рэг ла мент.
Тым не менш дэ пу та там, якiя не згод ны з тым, як 
пра пi са ная гэ тая нор ма, па кi ну лi пра ва ўнес цi свае 
пра па но вы ў га лаў ную ка мi сiю пад час пад рых тоў кi 
за ко на пра ек та да дру го га чы тан ня.

ФОНД СА ЦЫ ЯЛЬ НАЙ АБА РО НЫ — 
З ПРА ФI ЦЫ ТАМ 

Част ка бюд жэт на га па ке та за ко на пра ек таў бы ла ўчо ра пры ня та 
Па ла тай прад стаў нi коў ад ра зу ў двух чы тан нях. Яна ты чыц ца па за-
бюд жэт ных фон даў са цы яль най аба ро ны на сель нiц тва, Дэ парт амен-
та вы ка нан ня па ка ран няў i гра ма дзян скай авiя цыi.

Мi нiстр пра цы i са цы яль най аба ро ны Ма ры я на ШЧОТ КI НА 
па ве да мi ла дэ пу та там, што агуль ная су ма да хо даў бюд жэ ту фон ду 
са цы яль най аба ро ны на сель нiц тва Рэс пуб лi кi Бе ла русь на 2014 год 
пла ну ец ца ў су ме Br95 трлн. Най боль шую ўдзель ную ва гу (99%) у 
струк ту ры да ход най част кi бюд жэ ту ма юць аба вяз ко выя стра ха-
выя ўнёс кi. У да чы нен нi да ВУП да хо ды бюд жэ ту фон ду скла да юць 
амаль 13%.

«Вы дат кi бюд жэ ту фон ду раз лi ча ны ў су ме Br93,6 трлн. I вя лi кая iх 
част ка (77%, або Br72 трл) на кi роў ва ец ца на пен сiй нае за бес пя-
чэн не, — ад зна чы ла мi нiстр. — Вы дат кi на вы пла ту пен сiй вы зна ча-
юц ца, зы хо дзя чы з коль кас цi атры маль нi каў, якiя ў нас ёсць (гэ та 
2,5 млн), а так са ма зы хо дзя чы з та го, што ка э фi цы ент за мя шчэн ня 
па вi нен быць не менш за 40%».

Бюд жэт фон ду так са ма пра ду гледж вае за хоў ван не апла ты па слуг 
па вы пла це пен сiй. «Br840 млрд за кла дзе на на тое, каб лю дзям бы ло 
зруч на атрым лi ваць пен сii тым спо са бам, якi яны вы бi ра юць: аль бо 
праз пош ту, аль бо праз да стаў ку на дом», — ад зна чы ла Ма ры я на 
Шчот кi на.

На ступ ны па ве лi чы нi ар ты кул вы дат каў бюд жэ ту (амаль 21%) 
скла дае вы пла та да па мог па дзяр жаў ным са цы яль ным стра ха ван нi: 
па ма ця рын стве, ся мей ныя да па мо гi, да па мо гi па ча со вай не пра ца-
здоль нас цi.

З бюд жэ ту фон ду бу дзе ажыц цяў ляц ца так са ма фi нан са ван не 
са на тор на-ку рорт на га ля чэн ня, азда раў лен ня на сель нiц тва, спе цы-
я лi за ва ных ву чэб на-спар тыў ных уста ноў Фе дэ ра цы і праф са юзаў. 
Ма тэ ры яль ная да па мо га пен сi я не рам, якiя ма юць у гэ тым па трэ бу, 
пра ду гле джа на ў па ме ры Br36 млрд. Асоб ным ар ты ку лам пра ду гле-
джа на вы пла та да дат ко вых пра фе сiй ных пен сiй.

«У цэ лым бюд жэт фон ду сфар мi ра ва ны з пе ра вы шэн нем да хо даў 
над рас хо да мi за кошт срод каў пра фе сiй на га пен сiй на га стра ха ван ня 
ў су ме Br1,4 трлн. I ў ад па вед нас цi з за ка на даў ствам пад ля гае на за-
па шван ню, — ад зна чы ла мi нiстр пра цы i са цы яль най аба ро ны. — То 
бок, гэ та пра фi цыт, якi з кож ным го дам бу дзе рас цi».

— У Кан сты ту цыi Бе ла ру сi гра ма дзя нам га ран ту ец ца пра ва на са-
цы яль нае за бес пя чэн не ў ста рас цi, у вы пад ку хва ро бы, iн ва лiд нас цi, 
стра ты пра ца здоль нас цi, кар мi це ля i ў iн шых вы пад ках, — звяр нуў 
ува гу ка лег су дак лад чык па за ко на пра ек це Ула дзi мiр ШЫЦЬ КО, 
на мес нiк стар шы нi Па ста ян най ка мi сii Па ла ты прад стаў нi коў па 
бюд жэ це i фi нан сах. — Бюд жэт фон ду спла на ва ны з пра фi цы там, 
што да зво лiць га ран та ваць вы пла ту пен сiй i да па мог у 
за пла на ва ным аб' ёме. 2

11 снеж ня ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры тэх ніч най твор час ці ад кры ла ся рэс пуб лі кан ская вы ста ва ёлак, ёлач ных ца цак 
і ўпры га жэн няў «Ёл ка як арт-аб' ект». На вы ста ве прад стаў ле ны больш за 600 арт-ёлак і ўпры га жэн няў для іх.

ВАК ЗАЛ ДЛЯ СПА ДА РОЖ НІ КА
У бу ду чым спа да рож ні-
ку Мін ска, мяс тэч ку Ру-
дзенск, скон чы ла ся рэ-
кан струк цыя чы гу нач на га 
пры пы нач на га пунк та. Ад-
ноў ле ны бу ды нак вак за ла 
ўжо пры мае па са жы раў.

— Кож ныя су ткі на стан цыі 
пра да ец ца ка ля ты ся чы квіт-
коў, — рас каз вае Воль га Доў гая, 
на чаль нік стан цыі «Ру дзенск». — 
Лю дзі едуць на пра цу ў па сёл кі, 

што зна хо дзяц ца по бач. Вя лі кая 
коль касць жы ха роў Ру дзен ска 
пра цуе ў ста лі цы. Та му маг чы-
масць кам форт най па езд кі, якая 
па чы на ец ца з на быц ця квіт ка, — 
гэ та крок на су страч па са жы-
рам.

Ра бо ты па ад наў-
лен ні пры пы нач на га 
пунк та па ча лі ся ў 
кра са ві ку бя гу ча га 
го да. Пад час рэ кан-
струк цыі быў цал-

кам зме не ны пе рон, зроб ле ны 
пад зем ныя вы ха ды да плат фор-
маў, за ла ча кан ня ста ла цёп лай 
і ўтуль най.

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА.
Фо та аў та ра.

На мес нiк ды рэк та ра 
Дэ парт амен та па ядзер най 
энер ге ты цы Мi нiс тэр ства 
энер ге ты кi Бе ла ру сi
Ва сiль ПА ЛЮ ХО ВIЧ:

«З пус кам атам най элект ра-
стан цыi до ля ядзер най энер ге-
ты кi ў энер ге тыч ным ба лан се 
Бе ла ру сi скла дзе ка ля 40%. Дзя-
ку ю чы ўво ду ў экс плу а та цыю Бе-
ла рус кай атам най элект ра стан-
цыi знi зiц ца до ля га зу, што вы-
ка рыс тоў ва ец ца для вы пра цоў кi 
элект ра энер гii. Гэ та пры вя дзе 
наш энер ге тыч ны ба ланс у нар-
маль ны стан. У мно гiх кра i нах 
пры ня та, каб нi вод ная кры нi ца 
не да мi на ва ла ў вы твор час цi 
элект ра энер гii, а ўсё раз мяр коў-
ва ла ся па мiж роз ны мi кры нi ца-
мi. Улас ная АЭС дасць маг чы-
масць i ды вер сi фi ка ваць па лi ва, i 
па вы сiць энер ге тыч ную бяс пе ку 
кра i ны, па коль кi атам ная стан-
цыя дасць маг чы масць атрым лi-
ваць бес пе ра бой ную вы пра цоў ку 
элект ра энер гii на пра ця гу ад на го 
го да як мi нi мум. За па саў па лi ва 
на стан цыi ха пае на адзiн год, а 
за год мож на вы ра шыць лю быя 
пы тан нi i не так за ле жаць ад 
ва ган няў цэн на энер га нось бi ты 
на рын ку».

Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы сту пі ла з пра па но вай 
да зво ліць пра ца ваць з дзець мі ў азда раў лен-
чых лет ні ках сту дэн там лю бых спе цы яль нас-
цяў. Але гэ тую іні цы я ты ву га лоў на га аду ка-
цый на га ве дам ства па він ны яшчэ пад тры маць 
у Мі ніс тэр стве пра цы і аба ро ны.

— У гэ тым за ці каў ле ны і мы, і ўлас ні кі азда раў-
лен чых лет ні каў, і са мі сту дэн ты, — за явіў жур-
на ліс там на прэс-кан фе рэн цыі на мес нік мі ніст ра 
аду ка цыі Вік тар ЯК ЖЫК.

Тра ды цый на пе ра ва га пры ад бо ры кан ды да таў 
на пра цу ў азда раў лен чым лет ні ку ад да ва ла ся пе-
да го гам з во пы там ра бо ты або сту дэн там пе да га-
гіч ных спе цы яль нас цяў. А ў бу ду ча га пра гра міс та 
або ра дыё фі зі ка шан цаў пры ме раць на са бе ро лю 
ва жа та га не бы ло. Без па пя рэд няй пад рых тоў кі ча-
ла ве ка з ву лі цы ні хто б да дзя цей не да пус ціў. І не 
да пус ціць, на ват ка лі пра па но ва Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі і бу дзе за да во ле на. Усё роў на ўсе ах вот ні кі 
па пра ца ваць ле там з дзець мі прой дуць аба вяз ко вы 
«курс ма ла до га бай ца». Па доб ны до свед у Бе ла ру сі 
ўжо ма ец ца...

Пры пад трым цы Мін гар вы кан ка ма, Ка мі тэ та па 
аду ка цыі і Мін скай га рад ской ар га ні за цыі БРСМ два 
га ды та му ў ста лі цы быў за пу шча ны но вы пра ект — 
пе да га гіч ны атрад «Бе лая Русь», «экс клю зіў насць» 
яко га за клю ча ец ца ў тым, што стаць ва жа ты мі або 
кі раў ні ка мі гурт коў маг лі сту дэн ты лю бых ВНУ. 

Праў да, пры ад ной умо ве — пас ля пра хо джан ня 
спец пад рых тоў кі і атры ман ня ад па вед на га сер ты фі-
ка та. І пра ца ва лі ва жа ты мі бе ла рус кія сту дэн ты не ў 
ся бе на ра дзі ме, а ў Ту ап сін скім ра ё не, у дзі ця чым 
са на тор на-азда раў лен чым цэнт ры «За ла ты ко лас», 
дзе ад па чы ва юць дзе ці з усёй Ра сіі. Ба зай, дзе на ва-
бран цы пра хо дзі лі «ба я вое хры шчэн не», быў Мін скі 
га рад скі ін сты тут раз віц ця аду ка цыі. Ма ла дыя лю дзі 
«за кры ва лі» фак тыч на ўвесь спектр «па сад»: пра-
ца ва лі ва жа ты мі, кі раў ні ка мі гурт коў, спар тыў ных 
сек цый, фіз ру ка мі, ін струк та ра мі па пла ван ні, ар-
га ні за та ра мі ме ра пры ем стваў і ды джэ я мі.

Ка лі ў Мі ніс тэр стве пра цы пад тры ма юць пра па-
но ву пе да го гаў, то ўжо на ступ ным ле там бе ла рус кія 
сту дэн ты лю бых спе цы яль нас цяў змо гуць пра ца-
ваць не толь кі ў ра сій скіх, але і ў бе ла рус кіх лет ні ках. 
Як сцвяр джа юць у Мі ніс тэр стве аду ка цыі, за ра біць 
за ад ну зме ну ва жа тыя маг лі сё ле та да 3 міль ё наў 
руб лёў. Праў да, у На цы я наль ным дзі ця чым аду ка-
цый на-азда раў лен чым цэнт ры «Зуб ра ня» ва жа тыя 
за раб ля юць і да 6 міль ё наў руб лёў.

У сту дзе ні на пар та ле Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
абя ца юць прад ста віць увесь спектр азда раў лен-
чых ла ге раў, якія бу дуць дзей ні чаць на ступ ным ле-
там — з ука зан нем іх мес ца зна хо джан ня, про фі лю, 
на паў няль нас ці, тэ ма тыч ных змен і г.д.. Так баць кам 
пра сцей бу дзе ары ен та вац ца і пла на ваць лет ні ад-
па чы нак сва іх дзя цей.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПерспектываПерспектыва  ��

ХА ЧУ СТАЦЬ ВА ЖА ТЫМ.
НЯ ХАЙ МЯ НЕ НА ВУ ЧАЦЬ...

ЁЛКІ З СЮРПРЫЗАМ


