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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 30.01.2014 г. 
Долар ЗША    9630,00
Еўра 13160,00
Рас. руб. 278,50
Укр. грыўня 1133,61

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    – 3° 
Віцебск    – 6° 
Гомель    – 3°  
Гродна    – 6° 
Магілёў    – 7° 
Мінск    – 7° 

На тэму дняНа тэму дня  ��

МІ НІ МАЛЬ НЫ 
СПА ЖЫ ВЕЦ КІ БЮД ЖЭТ 

ПА ВЯ ЛІ ЧА НЫ
У кра і не ўста ноў ле ны но выя па ме ры мі ні маль ных спа жы вец-
кіх бюд жэ таў (МСБ) у цэ нах снеж ня мі ну ла га го да. З пер ша га 
лю та га для роз ных ка тэ го рый на сель ніц тва яны па вя лі чац ца 
на 6,7-9,2 %.

Мі ні маль ны спа жы вец кі бюд жэт на ад на го ча ла ве ка:
Пра ца здоль нае на сель ніц тва — 2 289 690 руб.
Пен сі я не ры — 1 788 880 руб.
Сту дэн ты — 1 776 580 руб.
Дзе ці ва ўзрос це да трох га доў — 1 400 350 руб.
Дзе ці ва ўзрос це ад трох да шас ці га доў — 1 707 640 руб.
Дзе ці ва ўзрос це ад шас ці да ва сям нац ца ці га доў — 1 968 230 руб.
Сям'я з ча ты рох ча ла век — 1 780 680 руб.
Ма ла дая сям'я з трох ча ла век — 1 900 470 руб.
На га да ем, што мі ні маль ны спа жы вец кі бюд жэт уяў ляе са бой рас-

хо ды на на быц цё на бо ру спа жы вец кіх та ва раў і па слуг для за да валь-
нен ня асноў ных фі зі я ла гіч ных і са цы яль на-куль тур ных па трэб нас цяў 
ча ла ве ка. Так, па сло вах спе цы я ліс таў, асноў ныя ар ты ку лы рас хо даў 
МСБ сям'і з ча ты рох ча ла век у цэ нах снеж ня 2013 го да на ступ ныя: 
пра дук ты хар ча ван ня — 53,2%, адзен не, бя ліз на, абу так — 21,3%, жыл-
лё ва-ка му наль ныя па слу гі — 5,7%, бы та выя па слу гі, транс парт, су вязь 
— 6,6%, мэб ля, прад ме ты куль тур на-бы та во га і гас па дар ча га пры зна-
чэн ня — 7,8%, прад ме ты са ні та рыі і гі гі е ны, ле кі — 2,1%, куль тур ныя 
ме ра пры ем ствы і ад па чы нак — 1,6%, уз но сы і пла ця жы — 1,7%.

У су вя зі з па ве лі чэн нем бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му ў ся рэд-
нім на ду шу на сель ніц тва ў лю тым бу дуць пе ра раз лі ча ны мі ні маль-
ныя і са цы яль ныя пен сіі, над баў кі, павышэнні і да пла ты да пен сій.

Свят ла на БУСЬ КО.

Лі дзія ЯР МО ШЫ НА, 
стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі 
па вы ба рах і пра вя дзен ні 
рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў:

«Лі чу, што вэб-ка ме ры, 
якія ўста ноў ле ны на вы бар-
чых участ ках, не вы кон ва юць 
ус кла дзе ныя на іх функ цыі: з 
іх да па мо гай нель га кант-
ра ля ваць вы бар чы пра цэс, 
«кар цін ка» не дае та кой маг-
чы мас ці. У Азер бай джа не на 
апош ніх прэ зі дэнц кіх вы ба рах, 
дзе я пры сут ні ча ла ў якас ці 
на зі раль ні ка мі сіі СНД, 15% 
участ каў бы лі асна шча ны 
вэб-ка ме ра мі,  мне ўда ло ся на 
свае во чы ўба чыць прын цып 
іх пра цы. Пры зна ю ся шчы ра, 
што за ста ла ся не за да во ле-
ная: гук ня якас ны, не маг чы-
ма ра за браць, што ка жуць 
чле ны ўчаст ко вых ка мі сій, 
вы бар шчы кі, на зі раль ні кі. Па 
ма ім глы бо кім пе ра ка нан ні, 
уста ноў ле ныя на вы бар чых 
участ ках вэб-ка ме ры вы кон-
ва юць толь кі дэ ка ра тыў ныя 
функ цыі».
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Ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны да 
70-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-
фа шысц кіх за хоп ні каў ака жуць ма тэ ры яль-
ную да па мо гу. Ад па вед ны Указ № 54 «Аб 
ака зан ні ад на ра зо вай ма тэ ры яль най да па мо-
гі» кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад пі саў 29 сту дзе ня, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«У су вя зі са свят ка ван нем 70-й га да ві ны вы зва-
лен ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў ма тэ ры яль ная да па мо га бу дзе ака за на 
ўсім ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны, чле нам 
сем' яў ва ен на слу жа чых, пар ты зан і пад поль шчы-
каў, якія за гі ну лі або пра па лі без вес так у час ба-
я вых дзе ян няў у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

ін ва лі дам з дзя цін ства ў вы ні ку ра нен ня, кан ту зіі і 
ка лец тва, звя за ных з ба я вы мі дзе ян ня мі ў пе ры яд 
Вя лі кай Ай чын най вай ны або з іх на ступ ства мі, 
бы лым вяз ням фа шысц кіх канц ла ге раў, тур маў, 
ге та і ін шых мес цаў пры му со ва га ўтры ман ня, ство-
ра ных фа шыс та мі і іх са юз ні ка мі ў га ды Дру гой 
су свет най вай ны, якім уста ноў ле на па вы шэн не 
пен сіі па ўка за най пад ста ве ў ад па вед нас ці з за ка-
на даў ствам», — пра ін фар ма ва лі ў прэс-служ бе.

Ге ро ям Са вец ка га Са ю за, асо бам, уз на га ро-
джа ным ор дэ на мі Сла вы трох сту пе няў, Ге ро-
ям Са цы я ліс тыч най Пра цы, уда сто е ным гэ та-
га зван ня за за слу гі ў га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, бу дзе ака за на ма тэ ры яль ная да па мо га 
ў па ме ры Br10 млн.

Ма тэ ры яль ная да па мо га ў па ме ры Br8 млн 
бу дзе ака за на ін ва лі дам і ўдзель ні кам Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, асо бам, якія пры ма лі ўдзел у 
скла дзе спе цы яль ных фар мі ра ван няў у раз мі ні-
ра ван ні тэ ры то рый і аб' ек таў пас ля вы зва лен ня 
ад ня мец кай аку па цыі ў 1943—1945 га дах.

Асо бам, уз на га ро джа ным ор дэ на мі або ме-
да ля мі СССР за са ма ад да ную пра цу і без да-
кор ную во ін скую служ бу ў ты ле ў га ды Вя лі-
кай Ай чын най вай ны, асо бам, якія пра ца ва лі 
на аб' ек тах у ме жах ты ла вых гра ніц дзе ю чых 
фран тоў, а так са ма ас тат нім ка тэ го ры ям гра-
ма дзян, якія па цяр пе лі ад на ступ стваў вай ны, 
ака жуць ма тэ ры яль ную да па мо гу ў па ме ры 
Br3,5 млн.

Зда ро вая ме ды цы наЗда ро вая ме ды цы на  ��

БОЛЬ ШЫ ЗА РО БАК — 
ДЛЯ МЕ ДЫ КАЎ НА «ХУТ КАЙ»

Мі ністр ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ва сіль Жар ко на па ся-
джэн ні ка ле гіі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя пад вёў вы ні кі пра цы за 
мі ну лы год і на зваў сё лет нія асноў ныя кі рун кі дзей нас ці.

Па вод ле слоў мі ніст ра, для па ляп шэн ня дыс пан се ры за цыі не аб ход на 
ўка ра ніць два склад ні кі. Па-пер шае, па вы сіць ад каз насць кі раў ні коў прад-
пры ем стваў і ар га ні за цый, маг чы ма, аба вя заць іх скла даць спра ва зда чу аб 
ра бот ні ках, якія прай шлі дыс пан се ры за цыю. Па-дру гое, не аб ход на ўка ра ніць 
ін ды ка та ры якас ці ра бо ты ўчаст ко вых ура чоў, маг чы масць апла ты іх пра цы 
за да сяг нен не мэ та вых па каз чы каў.

Ва сіль Жар ко за ўва жыў, што не да стат ко вы мі тэм па мі ў кра і не рэа лі зу-
юц ца рас па ча тыя яшчэ ў 2011 го дзе пра ек ты па скры нін гу ра ку пра ста ты, 
ма лоч най за ло зы і шый кі мат кі. Пры чы на як у аб' ек тыў ных цяж кас цях ма-
тэ ры яль на га і кад ра ва га ха рак та ру, так і ў не жа дан ні аб лас ных ан ка дыс-
пан се раў ак тыў на зай мац ца гэ тай праб ле май. Між тым за да чы, звя за ныя 
са зні жэн нем ця жа ру са цы яль на знач ных не ін фек цый ных за хвор ван няў, 
пра па ган да зда ро ва га ла ду жыц ця з'яў ля юц ца асноў ны мі на прам ка мі дзей-
нас ці раз віц ця ай чын най ахо вы зда роўя.

У ме жах ап ты мі за цыі служ бы хут кай да па мо гі мі ніс тэр ства па этап на 
вы да ляе з функ цый хут кай да па мо гі част ку вы клі каў. Так, у тэ ры та ры-
яль ных па лі клі ні ках ар га ні зу юц ца бры га ды не ад клад най да па мо гі для 
за бес пя чэн ня не ад клад ных вы клі каў у час пра цы па лі клі ні кі. Ар га ні зу ец ца 
адзі ная дыс пет чар ская служ ба кштал ту «ад на го акна» ў ста лі цы і рэ гі-
ё нах, пра вод зяц ца ўра чэб ныя, фель чар скія кан суль та цыі па тэ ле фо не, 
ап ты мі зу юц ца марш ру ты да стаў кі па цы ен таў у за леж нас ці ад па та ло гіі, 
цяж кас ці ста ну. У струк ту ры хут кай мед да па мо гі менш ста но віц ца спе-
цы я лі за ва ных бры гад і больш — агуль на про філь ных і фель чар скіх. Для 
зні жэн ня на груз кі на поліклінічную служ бу пра па ну ец ца даць най-
маль ні кам пра ва вы зва ляць хво ра га ра бот ні ка ад пра цы на 
1-3 дні без афарм лен ня баль ніч на га ліс та. 

ВЕТЭРАНЫ АТРЫМАЮЦЬ ДАПАМОГУ

Як аўтар «ЧЗ» 
выкладала асновы 

журналістыкі... 
пенсіянерам

Навошта 
заатэхнік малюе 

«партрэты»?

ДЗЕТКІ — ДЗЕТКІ — 
ЯК КВЕТКІЯК КВЕТКІ

Адзін з важ ных са цы яль ных аб' ек таў, уз ве дзе ных за апош ні час у аг ра га-
рад ку Мі ла шэ ві чы Лель чыц ка га ра ё на — бу ды нак яс ляў-са да. Ця пер гэ тую 
ўста но ву аду ка цыі на вед ва юць со рак вяс ко вых дзя цей.

На фо та здым ках: вы ха валь ні ца ся рэд няй гру пы Ка ця ры на Ве ціс ву чыць дзя цей 
да гля даць па ка ё выя рас лі ны; пад «пром ня мі» со ней ка — на дзён ную пра гул ку.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.


