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Да школь ная ўста но ва № 115 горада 
Мін ска раз ме шча на ў но вым мік ра ра ё-
не ста лі цы — Бры ле ві чах. Доў гі час яна 
бы ла адзі най на тэ ры то рыі, за бу до ва 
якой жы лы мі да ма мі на мно га апя рэдж-
ва ла ўзвя дзен не аб' ек таў сац культ бы ту. 
На ту раль на, што ў та кіх умо вах склаў ся 
ажы я таж ны по пыт на аду ка цый ныя па-
слу гі зга да най да школь най уста но вы.

Гэ тая ака ліч насць ус клад ня ец ца яшчэ і 
сі ту а цы яй, якая паў та ра ец ца з го да ў год. 
Не ка то рыя з баць коў дзя цей, што да сяг ну лі 
школь на га ўзрос ту, ад маў ля юц ца ад да ваць 
іх у шко лу, па кі да ю чы ў дзі ця чым сад ку. А 
мно гія з ма туль ка рыс та юц ца пра вам на-
кі ра ван ня дзі ця ці ў да школь ную ўста но ву, 
зна хо дзя чы ся до ма ў вод пус ку па до гля дзе 
дзі ця ці, — ад да юць іх у ясель ныя гру пы. Як 
пра ві ла, гэ тая праб ле ма вы ра ша ец ца што-
год за кошт ка рэк ці роў кі на бо ру дзя цей у 
ма лод шыя гру пы, а так са ма за кошт па ве-
лі чэн ня коль кас ці вы ха ван цаў у ста рэй шых 
гру пах.

Яшчэ вяс ной пра во дзі ла ся апы тан не ся-
род баць коў вы ха ван цаў «вы пуск ных» груп 
на конт та го, пой дуць іх дзе ці во сен ню ў шко-
лу або за ста нуц ца ў сад ку. Сё ле та, ві даць па 
ўсім, та кая ра бо та ў сад ку бы ла пра ве дзе на 
ня якас на. Пры гэ тым бы ла на бра на да дат ко-
вая, так зва ная «ка мер цый ная» гру па, якая, 
па не ка то рых звест ках, сфар мі ра ва на ўво гу-
ле без улі ку чар го вас ці і па трэ бы. У вы ні ку 
да сі ту а цыі, ка лі 26 дзя цей, за мест та го, 
каб іс ці ў шко лу, за ста лі ся ў дзі ця чым 
сад ку, уста но ва ака за ла ся не пад рых та-
ва на. Та му стар шыя гру пы сфар мі ра ва-
лі та кім чы нам, што коль касць дзя цей у 
кож най з іх пе ра вы шае 40 ча ла век — пры 
нар ма ты ве ў 20. Ад па вед на, па ру ша ны са ні-
тар ныя, су праць па жар ныя і ін шыя нор мы.

У та кіх умо вах не толь кі не мо жа пра-
во дзіц ца на леж ным чы нам пад рых тоў ка да 
шко лы, а ўво гу ле трэ ба вес ці раз мо ву як 
пра псі ха ла гіч на-эма цы я наль ную і фі зіч ную 
бяс пе ку дзя цей, так і пра не вы нос ныя ўмо вы 

пра цы вы ха валь ні каў і па моч ні каў вы ха валь-
ні каў, якія пра цу юць з па двое най (і на ват 
па тро е най) на груз кай.

Па вы ша ная стам ляль насць з-за ску ча-
нас ці, ад сут нас ці аса біс тай пра сто ры ста но-
віц ца пры чы най агрэ сіў ных па во дзін дзя цей. 
Кан флік ты, якія ўзні ка юць, не заў сё ды мо-
гуць быць свое ча со ва па пя рэ джа ны вы ха-
валь ні ка мі — зноў жа з-за вя лі кай коль кас ці 
дзя цей, за па во дзі на мі якіх трэ ба са чыць. 
Зва ро ты баць коў да кі раў ніц тва ўста но вы 
ні я ка га вы ні ку не пры нес лі. Пра па на ва ныя 
баць кам ва ры ян ты вы ра шэн ня праб ле мы 
зво дзяц ца пе ра важ на да маг чы ма га ўма-
ца ван ня ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы. Фак-
тыч на не пры ста са ва ныя для та кой коль кас ці 
дзя цей па мяш кан ні пла ну ец ца да дат ко ва за-
гру зіць мэб ляй (лож ка мі, крэс ла мі і г.д.), што 
зро біць іх яшчэ больш траў ма не бяс печ ны мі 
для вы ха ван цаў.

Праб ле мы, якія ўзні ка юць з-за пра лі каў 
у ар га ні за цыі ра бо ты ДДУ № 115, яго кі раў-

ніц тва пе ра клад вае на баць коў, ста вя чы іх 
фак тыч на пе рад вы ба рам — па кі даць дзя-
цей у пе ра поў не най гру пе або сы хо дзіць з 
яе за год да па ступ лен ня ў шко лу. І гэ та пры 
тым, што ўжо скла ла ся ўза е ма ра зу мен не і 
доб ра зыч лі выя ад но сі ны з вы ха валь ні ка мі, 
а так са ма вы дат ка ва ны пэў ныя срод кі на 
ма тэ ры яль ную ба зу гру пы.

Без умоў на, ня пра віль на бы ло б з на ша га 
бо ку асу джаць усіх баць коў, якія вы ра шы-
лі шас ці га до вых дзя цей «па кі нуць на дру гі 
год» у сад ку або на кі ра ваць ма ло га ў яс лі, 
зна хо дзя чы ся пры гэ тым до ма, — у кож на га 
мо гуць быць свае аб' ек тыў ныя пры чы ны. У 
той жа час з улі кам вя лі кай коль кас ці та кіх 
дзя цей мож на да пус ціць, што ў асоб ных вы-
пад ках маг ло мець мес ца і зло ўжы ван не пра-
вам, не аб ду ма насць дзе ян няў баць коў пры 
ад сут нас ці на леж най ар га ні за цыі ра бо ты ў 
са мім сад ку. Пэў ную ро лю ў кан флік це, не 
вы клю ча на, ады гра ла і на яў насць пра бе лаў 
у за ка на даў стве.

Праб ле мы аду ка цыі: гра мад ская дыс ку сіяПраб ле мы аду ка цыі: гра мад ская дыс ку сія  ��

СО РАК ДЗЯ ЦЕЙ — 
ЗА МЕСТ ДВАЦ ЦА ЦІ

Пра па но вы па пы тан нях раз віц ця і ўдас ка на лен ня аду ка-
цыі мож на на кі роў ваць на спе цы яль ны паш то вы ад рас ура-
да Рэс пуб лі кі Бе ла русь оbrаzоvаnіе@gоvеrnmеnt.bу (ад рас 
трэ ба аба вяз ко ва на бі раць уруч ную, па коль кі ўста ноў ле на 
аба ро на ад «спа му») або на На цы я наль ны аду ка цый ны пар-
тал www.аdu.bу (раз дзел «Ін фа лі нія»).

Утерянный представительством Белгосстраха по Партизанскому району 
г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных случа-
ев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛ 
№ 0544784 считать недействительным. УНП 100122726

КЛАС НЫЯ НА ВІ НЫ
Экс пе ры мент аца ні лі на «дзя сят ку»

Урад Бе ла ру сі да ру чыў Мі ніс тэр ству аду ка цыі пра доў-
жыць экс пе ры мент па апра ба цыі га лі но вай сіс тэ мы 
апла ты пра цы ў шко лах.

Га лі но вая апла та пра цы пе да га гіч ных ра бот ні каў пра ду-
гледж вае акра мя вы пла ты пе да го гам акла ду, так са ма і да-
дат ко выя вы пла ты, якія ад люст роў ва юць спе цы фі ку іх ра бо ты, 
да пла ты за ўзро вень ква лі фі ка цыі пе да га гіч на га ра бот ні ка і 
га лі но выя вы пла ты за вы ка нан не асоб ных ві даў ра бот. Па мер 
за роб каў пе да го гаў ста віц ца ў пра мую за леж насць ад якас ці 
іх ра бо ты.

Рэа лі за цыя экс пе ры мен та ў 2013/2014 на ву чаль ным го-
дзе па ка за ла іс тот ную ды фе рэн цы я цыю ў апла це пра цы, 
аб умоў ле ную ха рак та рам і якас цю функ цый, якія вы кон ва юц-
ца пе да го га мі. У вы ні ку ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та 
пе да га гіч ных ра бот ні каў, якія ўдзель ні ча лі ў экс пе ры мен це, 
па вя лі чы ла ся ў па раў на нні з ся рэд няй за ра бот най пла тай 
па га лі не на 20—40%. Уліч ва ю чы па спя хо васць экс пе ры мен-
ту, бы ло пры ня та ра шэн не пра доў жыць яго пра вя дзен не з 
1 ве рас ня 2014 го да ў шас ці ўста но вах агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі Мін ска і Го ме ля. А з 1 сту дзе ня 2015 го да экс пе ры-
мент пла ну ец ца рас паў сю дзіць на боль шую коль касць уста ноў 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі, да лу чыў шы да яго так са ма ін шыя 
на се ле ныя пунк ты.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПА СЛУ ГІ ЭЛЕКТ РА СУ ВЯ ЗІ 
ПА ДА РА ЖЭ ЮЦЬ

З 1 каст рыч ні ка ў кра і не па вя лі чац ца та ры фы на па-
слу гі элект ра су вя зі для фі зіч ных і юры дыч ных асоб. 
Та кое ра шэн не змя шча ец ца ў па ста но ве Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі №66 ад 19 ве рас ня, якое ўжо апуб лі ка ва на на 
На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

Згод на з да ку мен там, што ме сяч ная аба ненц кая пла та для 
фі зіч ных асоб за пе ра ве дзе ны на па ча со вую апла ту тэ ле фон 
бу дзе па вя лі ча на да 17 650 руб лёў, за не пе ра ве дзе ны — да 
24 950 руб лёў. Та кім чы нам, па вя лі чэн не скла дзе амаль 20 
пра цэн таў. Гэ так жа, як і па ча со вая пла та за кож ную поў ную 
ці ня поў ную хві лі ну злу чэн ня — да 44,6 руб ля.

Пра да стаў лен не між га род няй су вя зі без да па мо гі тэ ле фа-
ніс та па вя лі чыц ца амаль на 10 пра цэн таў — да 89,4 руб ля за 
хві лі ну, з да па мо гай тэ ле фа ніс та — да 134 руб лёў.

Для юры дыч ных асоб і ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў 
аба ненц кая пла та за асноў ны тэ ле фон, пе ра ве дзе ны на па ча-
со вую сіс тэ му апла ты раз моў, па вя лі чыц ца больш чым на 17 
пра цэн таў — да 21,5 ты ся чы руб лёў, не пе ра ве дзе ны — да 40,7 
ты ся чы руб лёў. Аба ненц кая пла та за ра дыё кроп ку вы рас це на 
14,3 пра цэн та — да 2,4 ты ся чы руб лёў у ме сяц.

Пры гэ тым пла та за па слу гі до сту пу да ін тэр нэ ту ў пунк тах 
ка лек тыў на га ка ры стан ня не змя ні ла ся. Як і пла та за пра да-
стаў лен не до сту пу да мяс цо вай тэ ле фон най сет кі — пад клю-
чэн ня.

КІР МА ШЫ — ПА ЎСЁЙ КРА І НЕ
Про даж сель ска гас па дар чай пра дук цыі ў ста лі цы бу-
дзе вес ці ся што дня на 162 пля цоў ках па 15 ліс та па да 
ўключ на.

Так са ма 27-28 ве рас ня, 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 каст рыч ні ка 
і 1-2 ліс та па да ў Мін ску бу дуць пра хо дзіць кір ма шы ў ад мі-
ніст ра цый ных ра ё нах го ра да. Уво гу ле на сай це Мі ніс тэр ства 
ганд лю (mіntorg.gov.by) мож на азна ё міц ца з гра фі кам пра вя-
дзен ня сель ска гас па дар чых кір ма шоў у во сень скі пе ры яд не 
толь кі ў ста лі цы, але і па ўсёй тэ ры то рыі кра і ны, па чы на ю чы 
ад аб лас ных цэнт раў і за кан чва ю чы рай цэнт ра мі: дзе, ка лі бу-
дуць пра па ноў ваць ах вот ным сель ска гас па дар чую пра дук цыю. 
Праў да, пад час гэ тых ме ра пры ем стваў маг чы мыя не ка то рыя 
змя нен ні па ча се і мес цы іх пра вя дзен ня.

КЛЕТ КА НА ПАД ВОР КУ ЗА МЕСТ БЯР ЛО ГІ
На тэ ле фон да ве ру Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па сту піў зва нок: у вёс цы Лі па ві чы Чаш ніц ка га 
ра ё на на пры ват ным пад вор ку ў ня во лі ўтрым лі ва ец ца... 
мядз ведзь. Су пра цоў ні кі Ле пель скай між рай інс пек цыі 
вы еха лі на пра вер ку і са праў ды ўба чы лі ў цес най клет-
цы чыр ва на кніж ную жы вё лу.

— На вы гляд мядз ве дзю бы ло ка ля трох га доў. Гас па дар 
до ма па тлу ма чыў, што на быў жы вё лу ў па ляў ні чай гас па дар цы 
ў Док шыц кім ра ё не з мэ тай ства рэн ня «жы во га кут ка», — рас-
па вя ла прэс-сак ра тар Дзярж ін спек цыі Воль га Гра мо віч. — 
Па вод ле слоў муж чы ны, ён пла на ваў зай мац ца аг ра эка ту-
рыз мам. Ад нак ні я кай інф ра струк ту ры для гэ та га на ўчаст ку 
ство ра на не бы ло. Ад сут ні ча ла на ват ага ро джа. Не бы ло і 
валь е ра для мядз ве дзя. Ра зам з тым не бы лі аформ ле ны і 
ад па вед ныя да ку мен ты — да звол на ўтры ман не дзі кай жы-
вё лы ў ня во лі.

На сця ро жы лі дзярж ін спек та раў і ін шыя фак ты. На прык лад, 
ца на за мядз ве дзя. Згод на з на клад ной, ён быў на бы ты ўся го 
за адзін міль ён руб лёў. Па ляў ні чая гас па дар ка, якая пра да ла 
жы вё лу, са ма толь кі ў жніў ні атры ма ла ў Мінп ры ро ды да звол 
на яго ўтры ман не, а ўжо 12 ве рас ня пе ра пра да ла фі зіч най 
асо бе. Пры гэ тым не пе ра ка наў шы ся, што для жы вё лы ство-
ра ны нар маль ныя ўмо вы.

Раз бі рац ца ў сі ту а цыі бу дзе Чаш ніц кая ін спек цыя пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Мінп-
ры ро ды. Мядз ве дзя, хут чэй за ўсё, вер нуць у па ляў ні чую 
гас па дар ку.

АБ ГА РЭЎ, РА ТУ Ю ЧЫ ДОМ
У Ка пыль скім ра ё не, спра бу ю чы за ту шыць па ла ю чы 
дом, па цяр пеў пен сі я нер.

Мяр ку ец ца, што пры чы най па жа ру ў жы лым до ме ў вёс цы 
Са ві чы ста ла ка рот кае за мы кан не элект ра пра вод кі. Муж чы на 
быў шпі та лі за ва ны з тэр міч ны мі апё ка мі га ла вы, ву шэй, рук і 
пе рад плеч ча. Ка лі на мес ца вы клі ку пры бы лі пад раз дзя лен-
ні па жар ных-вы ра та валь ні каў, до м га рэў знут ры, ад кры тым 
по лы мем па лы хаў дах. У Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС 
на га да лі, што, ка лі не спра віц ца з за га ран нем за ад ну-дзве 
хві лі ны, да лей шая стра та ча су пры вя дзе да рас паў сюдж ван-
ня агню.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БРЭСЦ КІЯ ПА МЕЖ НІ КІ ЗА ТРЫ МА ЛІ 
БУЙ НУЮ ПАР ТЫЮ ГА ШЫ ШУ

Ка ля 30 кі ла гра маў нар ка тыч на га рэ чы ва зной дзе на ў 
аў та ма бі лі, які пе ра ся каў мя жу ў пунк це аў та да рож на га 
про пус ку «Брэст» 25 ве рас ня. Кі роў ца мік ра аў то бу са 
«Форд», 46-га до вы гра ма дзя нін Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
вы браў для ру ху «Зя лё ны ка лі дор». Але ма шы ну на кі-
ра ва лі ў бокс для спе цы яль на га агля ду.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ бы Брэсц кай па меж най гру-
пы, пад абіў кай са ло на аў та ма бі ля вар та выя мя жы і мыт ні кі 
знай шлі 37 па кун каў, пе ра цяг ну тых скот чам. Унут ры кож на га 
з іх бы ло рэ чы ва цём на га ко ле ру рас лін на га па хо джан ня, 
знеш не па доб нае на га шыш. Агуль ная ма са не ле галь на га 
гру зу скла ла ка ля 30 кі ла гра маў.

Па да зро нае рэ чы ва па меж ні кі кан фіс ка ва лі і пе рад алі су-
пра цоў ні кам экс перт на-кры мі на ліс тыч на га цэнт ра аб лас но га 
УУС. Ва дзі цель і яго транс парт ны сро дак за тры ма ны.

НЕ РЭЎ НАСЦЬ — АГОНЬ
У Ба ра на ві чах гра ма дзя нін атры маў тэр мін па збаў лен-
ня во лі за пад пал чу жой ква тэ ры. Страс ці ра зы гра лі ся 
яшчэ ў маі, ка лі 58-га до ва га га ра джа ні на па кі ну ла яго 
су жы цель ка. Яна сыш ла да ін ша га муж чы ны, а па крыў-
джа ны ўся ляк ха цеў яе вяр нуць. Ка лі ж ён зра зу меў, 
што яго 47-га до вая сяб роў ка не вер нец ца, аб ліў дзве ры 
са пер ні ка га ру чым і пад па ліў.

На шчас це, па жар быў па ту ша ны, гас па да ры не па цяр пе лі. 
А пад паль шчык атры маў тры га ды ка ло ніі ўзмоц не на га рэ жы-
му і пры му со вае ля чэн не ад ал ка га ліз му.

Яна СВЕ ТА ВА.

ПА ЗА ЧАР ГО ВАЯ СЕ СІЯ ПАР ЛА МЕН ТА 
МО ЖА ПРАЙ СЦІ НА СТУП НЫМ ЛЕ ТАМ

На ступ ныя прэ зі дэнц кія вы ба ры ў кра і не па він ны прай сці не 
паз ней за 15 ліс та па да 2015 го да. Ра шэн не аб да це вы ба раў пры-
ма ец ца не толь кі пар ла мен там, уліч ва ец ца так са ма мер ка ван не 
чле наў ура да і ін шых уплы во вых вы шэй шых служ бо вых асоб 
дзяр жа вы. Пра гэ та за яві ла жур на ліс там Лі дзія ЯР МО ШЫ НА, 
стар шы ня Цэнт раль най вы бар чай ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў.

— Для пад рых тоў кі вы ба раў не аб ход ны трох ме сяч ны тэх на ла гіч ны 
пе ры яд, — па тлу ма чы ла стар шы ня Цэнт раль най вы бар чай ка мі сіі. — 
Рас цяг ваць яго больш чым на тры ме ся цы не мэ та згод на, бо лю быя 
вы ба ры бу да ра жаць гра мад скую дум ку і ад бі ва юц ца на ста біль нас ці 
гра мад ска га ла ду.

Лі дзія Яр мо шы на так са ма звяр ну ла ўва гу і на тое, што ка лі раз-
гля даць да тай прэ зі дэнц кіх вы ба раў 15 ліс та па да на ступ на га го да, то 
спат рэ біц ца пра вя дзен не па за чар го вай се сіі пар ла мен та — лет няй.

Стар шы ня Цэнт раль най вы бар чай ка мі сіі на га да ла, што, згод на з 
за ка на даў ствам, вы ба ры прэ зі дэн та па він ны прай сці не паз ней, чым за 
два ме ся цы да за кан чэн ня тэр мі ну паў на моц тваў. Па ка лен да ры гэ та 
пят ні ца 20 ліс та па да, а ў буд ні дзень та кія ме ра пры ем ствы звы чай на не 
пра вод зяц ца. Та му ме на ві та ня дзе ля 15 ліс та па да з'яў ля ец ца апош нім 
днём, які ўклад ва ец ца ў пра ду гле джа ныя за ка на даў ствам тэр мі ны.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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ТА РЫФ НУЮ СТАЎ КУ 
ПЕР ША ГА РАЗ РА ДУ 
ПЕ РА ГЛЕ ДЗЯЦЬ

Маг чы масць яе чар го ва га 
па вы шэн ня ця пер раз гля да юць 
ад па вед ныя ве дам ствы з улі-
кам фі нан са вых маг чы мас цяў 
дзяр жа вы. Да рэ чы, сё ле та па-
мер та рыф най стаў кі пер ша га 
раз ра ду па вя ліч ваў ся двой чы: 
з 1 кра са ві ка і з 1 мая да Br275 
тыс. Акра мя та го, на га да ла 
мі ністр, па вя лі чыў ся за ро бак 
асоб ных ка тэ го рый бюд жэт ні-
каў. Так, з 1 кра са ві ка вы рас лі 
су мы ў раз лі ко вых ліст ках ра-
бот ні каў уста ноў аду ка цыі, якія 
рэа лі зу юць аду ка цый ныя пра-
гра мы да школь най аду ка цыі, і 
мед ра бот ні каў, якія аказ ва юць 
тэр мі но вую ме ды цын скую да па-
мо гу і да па мо гу ў ам бу ла тор ных 
умо вах. З 1 ве рас ня ўсту пі лі ў сі-
лу па ста но вы Саў мі на, якія паў-
плы ва юць на рост за ра бот най 
пла ты вы ха ва це ляў і на стаў ні-
каў, асоб ных ра бот ні каў уста ноў 
аду ка цыі (акра мя ВНУ), ура чоў-
спе цы я ліс таў, мед ра бот ні каў з 
ся рэд няй спе цы яль най аду ка-
цы яй, ма лод шых ме ды цын скіх 
сяс цёр, са ні та рак, ня нек, сяс-
цёр-гас па дынь, са ні та рак бюд-
жэт ных ар га ні за цый.

ПЕН СІ Я НЕ РАЎ БУ ДУЦЬ 
СТЫ МУ ЛЯ ВАЦЬ 
ДА ПРА ЦЫ

Сён ня гра ма дзя не, якія пра-
цяг ва юць пра цу пас ля да сяг-
нен ня пен сій на га ўзрос ту без 
атры ман ня пен сіі, за пер шы год 
«звыш уроч най» пра цы па вя ліч-
ва юць сваю пен сію на 6% за-
роб ку для яе на лі чэн ня, за дру гі 

год — на 8%, за трэ ці — на 10%, 
за чац вёр ты — на 12%, за пя ты 
і на ступ ныя — на 14%. Па вод ле 
слоў мі ніст ра, коль касць гра ма-
дзян, якія ка рыс та юц ца маг чы-
мас цю па вы сіць па мер сва ёй 
пен сіі, пра цяг ва ю чы пра цу, па-
сту по ва рас це.

Каб за ах во ціць пен сі я не раў 
да да лей шай пра цы, раз гля да-
ец ца маг чы масць па ве лі чэн ня ў 
па ме ры пен сіі «кош ту» апош ніх 
га доў пра цяг ла га ста жу, пла ну-
ец ца за дзей ні чаць ін шыя ме ха-
ніз мы сты му ля ван ня пра цы на 
пен сіі. Пры гэ тым па мер ад лі чэн-
няў у Фонд са ца ба ро ны на сель-
ніц тва змя няц ца не бу дзе.

Да сло ва, сён ня ў Бе ла ру сі 
пен сіі атрым лі ва юць 2 млн 550 
тыс. ча ла век, ці больш за 27% 
на сель ніц тва кра і ны. Ка лі ў 2010 
го дзе на 100 пра цу ю чых бе ла ру-
саў пры па да ла 56 пен сі я не раў, 
то сё ле та — ужо 60.

ПЕН СІІ ГЭ ТАЙ 
ВО СЕН НЮ МО ГУЦЬ 
ВЫ РАС ЦІ?

Па вы шэн не пен сій, на га да ла 
мі ністр, ад бы ва ец ца на дзвюх 
пад ста вах: у су вя зі з па ве лі чэн-
нем БПМ у ся рэд нім на ду шу 
на сель ніц тва і ў су вя зі з рос там 
зар пла ты. З пер шай пры чы ны 
пе ра раз лік ад бы ва ец ца што-
квар таль на: з 1 лю та га, 1 мая, 1 
жніў ня і 1 ліс та па да; з дру гой — з 
улі кам рос ту ся рэд няй зар пла ты 
і фі нан са вых маг чы мас цяў дзяр-
жа вы. Сё ле та та кія пе ра раз лі кі 
ад бы лі ся з 1 лю та га і 1 жніў ня. 
Ра шэн не на конт чар го ва га пе ра-
раз лі ку бу дзе пры мац ца з улі кам 
вы шэй зга да ных фак та раў.

ДЛЯ СЕМ' ЯЎ З ДЗЕЦЬ МІ 
РЫХ ТУ ЮЦ ЦА НО ВЫЯ 
ВІ ДЫ ПАД ТРЫМ КІ

У мі ніс тэр стве раз гля да юць 
пы тан не аб да дат ко вых ме рах 
пад трым кі сем' яў, якія вы хоў ва-
юць 2 і больш дзя цей. Ад ной з 
та кіх мер мо жа стаць што ме сяч-
ная вы пла та пэў ным ка тэ го ры ям 
сем' яў 50% бюд жэ ту пра жы тач-
на га мі ні му му, па куль адзін з 
баць коў зна хо дзіц ца ў дэ крэт-
ным вод пус ку. Яшчэ адзін від 
пад трым кі — змян шэн не з 2015 
го да пла ты за ка ры стан не льгот-
ным крэ ды там пры бу даў ніц тве 
жыл ля для ма ла дых сем' яў з 
дву ма дзець мі — зме шча ны ў 
пра ек це ўка за Прэ зі дэн та па да-
дат ко вай пад трым цы сем' яў, якія 
вы хоў ва юць дзя цей. А вось пра 
кан крэт ныя зме ны ў вы пла це 
дзяр жаў ных да па мог, на дум ку 
мі ніст ра, га ва рыць яшчэ ра на.

Акра мя та го, сё ле та ў Бе ла-
ру сі рас пра цоў ва ец ца кан цэп цыя 
На цы я наль най пра гра мы дэ ма-
гра фіч най бяс пе кі на 2016-2020 
га ды. Па вод ле слоў Ма ры я ны 
Шчот кі най, най важ ней шай за-
да чай на гэ ты пе ры яд ста не да-
сяг нен не не толь кі па ве лі чэн ня 
на ра джаль нас ці, але і ства рэн не 
ўмоў для ўстой лі ва га ўзнаў лен ня 
на сель ніц тва. Мэ тай па лі ты кі ў га-
лі не гра мад ска га зда роўя бу дзе 
зні жэн не смя рот нас ці і па ве лі чэн-
не пра цяг лас ці жыц ця за кошт ад-
каз нас ці на сель ніц тва за ўлас нае 
зда роўе, зда роўе не паў на лет ніх 
дзя цей і са ста рэ лых баць коў, раз-

віц цё пра фі лак тыч на га кам па не-
нту ахо вы зда роўя. «Важ ней шай 
за да чай, як нам зда ец ца, з'яў ля-
ец ца па шы рэн не маг чы мас цяў 
сем' яў з дзець мі для су мя шчэн ня 
за ня тас ці баць коў і вы ка нан ня імі 
вы ха ваў чай функ цыі, — ад зна чы-
ла мі ністр. — Вы ра шэн не гэ тай 
за да чы маг чы ма пры па ляп шэн-
ні якас ці па за ся мей на га до гля ду, 
асаб лі ва па слуг для дзя цей ма-
лод ша га ўзрос ту, пры рас паў сю-
джан ні гіб кіх фор маў за ня тас ці 
для баць коў, пе рад усім жан чын, 
пры гіб кас ці вы ка ры стан ня вод-
пус каў па до гля дзе дзі ця ці ва 
ўзрос це да 3 га доў, пры раз віц ці 
ўмоў для рэа лі за цыі пра ва баць кі 
на до гляд дзі ця ці, пры якіх ры-
зы кі, аб умоў ле ныя ады хо дам ад 
пра фе сій най дзей нас ці, раз мяр-
коў ва юц ца па між аба імі баць ка мі 
дзі ця ці».

«УКРА ІН СКІ ВЕК ТАР» 
СА ЦЫ ЯЛЬ НАЙ ПА ЛІ ТЫ КІ

Гра ма дзя не Укра і ны, якія па-
ста ян на пра жы ва юць у на шай 
рэс пуб лі цы або ма юць ста тус 
бе жан ца ў Бе ла ру сі, мо гуць раз-
ліч ваць на тыя ж са цы яль ныя га-
ран тыі і пад трым кі, што і гра ма-
дзя не Бе ла ру сі. У пры ват нас ці, 
ім аказ ва ец ца са дзей ні чан не ў 
по шу ку пра цы і вы да ец ца на кі ра-
ван не на пра фе сій нае абу чэн не, 
так са ма Мінп ра цы су мес на з аб-
лас ны мі вы ка наў чы мі ка мі тэ та мі 
і Мін гар вы кан ка мам сфар мі ра-
ва ны пе ра лік ар га ні за цый і ва-
кант ных пра цоў ных мес цаў для 
маг чы ма га пра ца ўлад ка ван ня 
гра ма дзян Укра і ны, які аб наў ля-
ец ца кож ныя 10 дзён. Да та го 
ж укра ін цы, якія ча со ва пра жы-
ва юць і афі цый на пра цу юць у 
на шай кра і не, ма юць пра ва на 
атры ман не ў Бе ла ру сі да па мо гі 
на дзі ця да 3 га доў, ка лі яны не 
атрым лі ва юць ана ла гіч най да па-
мо гі на тэ ры то рыі Укра і ны. Але 
без да вед кі, якая па цвяр джае 
ад сут насць та кой вы пла ты з 
укра ін ска га бо ку, на пры зна чэн-
не да па мо гі мо гуць раз ліч ваць 
толь кі жы ха ры Да не цкай і Лу ган-
скай аб лас цей.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА
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Вы ба рыВы ба ры  ��

Ак ту аль наАк ту аль на  ��

ЯК ПРА ЦУ ЕМ — ТАК І МА ЕМ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Нам не па трэб ны на пру жа насць і да дат ко выя раз дзя ляль ныя лі ніі 
на еў ра зій скай пра сто ры. Мы пры хіль ні кі ін тэ гра цыі ін тэ гра цый, вы ха ду 
ў перс пек ты ве на агуль ную эка на міч ную пра сто ру — ад Лі са бо на да 
Ула дзі вас то ка. Упэў не ны, што роз ныя век та ры ін тэ гра цый на га раз віц ця 
Бе ла ру сі і Мал до вы не па він ны пе ра шка джаць двух ба ко ва му эка на міч-
на му су пра цоў ніц тву»,— пад крэс ліў бе ла рус кі Прэ зі дэнт.

За кра на ю чы па лі тыч ныя ад но сі ны Бе ла ру сі і Мал до вы, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка з за да валь нен нем кан ста та ваў вы со кі ўзро вень уза е ма-
дзе ян ня дзвюх кра ін на між на род най арэ не, у тым лі ку ў рам ках ААН, 
АБ СЕ, СНД, ін шых уні вер саль ных і рэ гі я наль ных ар га ні за цый. Ён па дзя-
ка ваў мал даў ска му бо ку за пад трым ку Бе ла ру сі на са мі тах «Ус ход ня га 
парт нёр ства». Бе ла рус кі бок раз ліч вае так са ма на су мес ную ра бо ту 
пар ла мен та ры яў Бе ла ру сі і Мал до вы, на пад рых тоў ку за ка на даў чых 
іні цы я тыў, на кі ра ва ных на сты му ля ван не вы твор чай ка а пе ра цыі, ства-
рэн не су мес ных прад пры ем стваў і вы твор час цяў. Акра мя та го, бе ла-
рус кі бок спа дзя ец ца на больш ак тыў нае су пра цоў ніц тва з Мал до вай 
у СНД. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што бу дзе ча каць у Мін ску 
на чар го вым са мі це Са друж нас ці, які прой дзе ў каст рыч ні ку, кі раў ні ка 
Мал до вы. Ён так са ма за пра сіў Мі ка лая Ці моф ці на ве даць з афі цый ным 
ві зі там Бе ла русь — з тым, каб пра кант ра ля ваць вы ка нан не да сяг ну тых 
да моў ле нас цяў.

***
Жур на ліс ты, якія пры сут ні ча лі на прэс-кан фе рэн цыі па вы ні ках пе-

ра моў лі да раў дзвюх дзяр жаў, за да ва лі бе ла рус ка му Прэ зі дэн ту і ін-
шыя пы тан ні, боль шая част ка якіх ты чы ла ся сі ту а цыі і ўрэ гу ля ван ня 
кан флік ту ва Укра і не.

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, па дзел жы ха роў ад ной кра і ны на 
за ход ніх і ўсход ніх ства ра ец ца штуч на, каб су тык нуць на ро ды, каб 
знай сці ма ты ва цыю для сва іх па зі цый. Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, 
што вы хад з кан флік ту ва Укра і не бу дзе цяж кі, але вай ны не зда рыц-
ца. Па вод ле яго ацэн кі, кан такт ная гру па па Укра і не, якая пра ца ва ла ў 
Мін ску, пра вя ла ка ла саль ную ра бо ту. «Упэў не ны: мы, сла вян скія на ро-
ды, пе ра адо ле ем гэ тыя цяж кас ці, — ска заў бе ла рус кі лі дар. — Лю бая 
вай на за кан чва ец ца мі рам». Пры гэ тым Прэ зі дэнт за пэў ніў: «Мы менш 
за ўсё ба ім ся, што заўт ра нех та прый дзе ў Бе ла русь і пач не ва я ваць. 
Гэ та га не бу дзе».

Па вод ле БЕЛ ТА.

ДРУЖ БА, ПРА ВЕ РА НАЯ ЧА САМ

БЕЗ СУР' ЁЗ НЫХ ПАД СТАЎ «АРЭН ДУ» НЕ АДЫ МУЦЬ
Сён ня ў Бе ла ру сі іс нуе ка ля 26,5 ты ся чы ква тэр, якія вы ка рыс тоў-

ва юц ца ў якас ці ка мер цый на га жыл ля, па ве да мі ла на чаль нік ад дзе ла 
юры дыч най пра цы і кад раў Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Бе ла ру сі На тал ля КУ ХАР ЧЫК. Га лоў ным чы нам гэ та 
бы лое служ бо вае жыл лё і тое, што бы ло па бу да ва на па но вай пра-
гра ме.

У пер шую чар гу «арэн ду» ад дзяр жа вы атрым лі ва юць тыя, хто 
ра ней меў пра ва на са цы яль нае жыл лё: пра ку ро ры, суд дзі, на ву коў-
цы, дзея чы куль ту ры і ін шыя. Гэ тая ка тэ го рыя льгот ні каў атрым лі вае 
пры клад на 40% ад уся го аб' ёма арэнд ных ква тэр. Ас тат няя до ля 
арэнд ных па мяш кан няў раз мяр коў ва ец ца ся род жыл лё вых чар га-
ві коў, пас ля та го як ча ла век па кі не ад па вед ную за яў ку ў мяс цо вым 
вы кан ка ме. Больш за тое, сям'я з рэ гіст ра цы яй Фрун зен ска га ра ё-
на Мін ска мо жа па даць за яву ў Пер ша май скі ра ён і, ка лі па шан цуе, 
атры маць там арэнд нае жыл лё.

Спа да ры ня Ку хар чык па ве да мі ла, што для льгот ні каў здым нае жыл-
лё да ец ца на пе ры яд дзе ян ня пра цоў ных ад но сін (кант рак та), а пас ля 
іх скан чэн ня пра ду гле джа на вы ся лен не на пра ця гу трох дзён. Ква тэ ра, 
атры ма ная на агуль ных пад ста вах, да ец ца на тэр мін да 5 га доў з маг-
чы мас цю на ступ най і не ад на ра зо вай пра лан га цыі. Ка лі жы лец доб ра 
ла дзіць з су се дзя мі, не псуе ква тэ ру і заў сё ды свое ча со ва аплач вае 
арэн ду і ка му нал ку, то ў ра ён ных улад не бу дзе пад стаў ад мо віць яму 
за клю чыць да га вор арэн ды на на ступ ны тэр мін.

Зга дзі це ся, што ўмо вы пры маль ныя, але і не зу сім ла яль ныя да 
па ру шаль ні каў. Так, ка лі жы лец на пра ця гу двух ме ся цаў не за пла ціць 
арэн ду, то ў на ступ ным ме ся цы яго па про сяць за дзве ры.

СТАЎ КІ ПА ВЯ ЛІЧ ВАЦЬ НЕ ПЛА НУ ЮЦЬ
Па мер арэн ды здым на га жыл ля дзяр жаў на га сек та ра на ўпрост за-

ле жыць ад ба за вай стаў кі за квад рат ны метр, якая скла дае 0,2 ба за вай 
ве лі чы ні (30 ты сяч руб лёў). По тым па гэ тых стаў ках дзей ні чае сіс тэ ма 
ка э фі цы ен таў, якую вы зна ча юць мяс цо выя ўла ды са ма стой на.

У аб лас ных цэнт рах гэ ты ка э фі цы ент звы чай на бліз кі да 1, а ў 
ра ён ных цэнт рах мо жа ва гац ца ад 0,3 да 0,6. На тал ля Ку хар чык па-
ве да мі ла, што ў блі жэй шай перс пек ты ве змя нен не ба за вых ста вак не 
пла ну ец ца. І гэ та не дзіў на, бо ў асоб ных не вя лі кіх га ра дах іс ну юць 
на ват пус тыя ква тэ ры ў арэнд ных да мах.

АД НА ПА КА ЁЎ КА — ЗА 1,5 МЛН РУБ ЛЁЎ У МЕ СЯЦ
Ме на ві та та кі мак сі маль ны цэн нік арэн ды ад на па ка ё вак у ста лі цы, 

па ве да міў на чаль нік упраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі Мін гар вы кан ка ма 
Аляк сандр Аў ра мен ка на апе ра тыў най на ра дзе ў мэ рыі го ра да. Ад ра зу 
ўдак лад нім, што га вор ка тут ідзе пра арэнд ныя ква тэ ры му ні цы паль-
на га жыл ля ка мер цый на га вы ка ры стан ня.

А вось са мыя тан ныя ад на па ка ё выя арэнд ныя ква тэ ры зна хо дзяц ца 
ў Пер ша май скім і Фрун зен скім ра ё нах. Пла та за іх арэн ду ары ен ты ро-
вач на скла дае 580 ты сяч руб лёў за ме сяц. Са мыя тан ныя двух па ка ё выя 
ква тэ ры ў Са вец кім ра ё не (ка ля 740 ты сяч руб лёў), трох па ка ё выя — у 
Цэнт раль ным і Пер ша май скім ра ё нах (пры клад на 1 млн 350 ты сяч). 
Са мыя да ра гія ад на па ка ё выя ква тэ ры (1,5 млн руб лёў) раз мяс ці лі ся 
ў Цэнт раль ным ра ё не, двух па ка ё выя — у Ле нін скім (2 млн 260 ты сяч), 
трох па ка ё выя — у Са вец кім ра ё не (3,1 млн руб лёў).

Па мер пла ты за ка ры стан не арэнд ны мі жы лы мі па мяш кан ня мі вы-
зна ча ец ца, зы хо дзя чы з па ме ру ба за вай стаў кі, якую вы зна чае Са вет 
Мі ніст раў, з пры мя нен нем ка э фі цы ен таў Мін гар вы кан ка ма ў за леж нас-
ці ад сту пе ні доб ра ўпа рад ка ван ня і мес ца зна хо джан ня жыл ля. Уся го 
ў го ра дзе па мер та кіх ка э фі цы ен таў ва га ец ца ад 0,5 да 1,5.

Да гэ тых цэн ні каў мож на ста віц ца па-роз на му, але ад зна чу, што 
на ват мі мі маль ны цэн нік арэн ды ад на па ка ё вых ква тэр пры ват на га 
сек та ра ў Мін ску скла дае 350 до ла раў, ці пры клад на 3 млн 670 ты-
сяч руб лёў.

Спе цы я ліст па ве да міў, што ця пер у Мін ску іс нуе 3589 арэнд ных 
жы лых па мяш кан няў ка мер цый на га вы ка ры стан ня. Ле тась у са ка ві ку 
на тэ ры то рыі Пар ка вы со кіх тэх на ло гій уве дзе ны ў экс плу а та цыю два 
жы лыя арэнд ныя да мы на 263 ква тэ ры. Сё ле та ў лю тым бы лі раз-
мер ка ва ны 133 ква тэ ры ў арэнд ным до ме ў мік ра ра ё не Чы жоў ка-6 і 
96 ква тэр у до ме па вул.Ся ліц ка га ў мік ра ра ё не Ша ба ны. Уве дзе ны ў 
экс плу а та цыю два жы лыя да мы (на 137 і 91 ква тэ ру) у жы лым комп-
лек се «Ма гістр». Рых ту юц ца да зда чы яшчэ два арэнд ныя да мы па 
181 ква тэ ры кож ны. Жыл лё ў гэ тых да мах атры ма юць ра бот ні кі На цы-
я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, Мі на ду ка цыі, Мін куль ту ры.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗДЫМ НЫ «КВАД РАТ»...

Апла та пра цы і пры зна чэн не пен сій, ака зан не ад рас най 
са цы яль най да па мо гі і но выя ві ды па слуг, праб ле мы за ня-
тас ці і стан рын ку пра цы, вы ка нан не і па ру шэн ні пра цоў на га 
за ка на даў ства, а так са ма пы тан ні дэ ма гра фіі і дзярж пад-
трым кі сем' яў з дзець мі... Гэ тыя і ін шыя тэ мы аб мяр коў ва лі 
гра ма дзя не і пра цоў ныя ка лек ты вы з мі ніст рам пра цы і са-
цы яль най аба ро ны Бе ла русі Ма ры я най ШЧОТ КІ НАЙ пад час 
ан лайн-пры ёму на сай тах БЕЛ ТА і Мінп ра цы. Уся го за час 
пра цы ан лайн-пры ём най мі ністр ад ка за ла больш чым на 
60 роз ных пы тан няў.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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НА СТАЎ НІК — 
НЕ «КАНТ РА ЛЁР»

Мае пра па но вы:

1. Па вы шэн не рэ аль най за ра бот най пла ты ра бот ні кам аду ка-
цыі, каб за ро бак на ват ма ла до га спе цы я ліс та быў не ні жэй шы за 
ся рэд ні па кра і не.

2. Па збаў лен не пе да го гаў, асаб лі ва школь ных на стаў ні каў, ад 
функ цыі «кант ра лё ра» за жыц цём на ву чэн цаў. Шко ла ад каз ная за 
жыц цё і зда роўе дзі ця ці толь кі пад час зна хо джан ня на ву чэн ца на яе 
тэ ры то рыі. У ас тат ні час — ад каз насць па він на ля жаць вы ключ на 
на баць ках або афі цый ных апе ку нах.

3. Пра да стаў лен не на ват ся рэд няй шко ле пра ва вы клю чаць на ву-
чэн цаў за па ру шэн ні пра ві лаў на ву чаль най уста но вы, за здзяйс нен не 
зла чын стваў, не па спя хо васць і г.д.

4. Па вы шэн не мі ні маль ных па тра ба ван няў да тых, хто па сту пае ў 
ВНУ: ве дан не пра гра мы ўступ ных іс пы таў не менш чым на 60%.

5. Пе ра вод усіх «прэ стыж ных» спе цы яль нас цяў толь кі на плат-
ную фор му на ву чан ня.

6. Фар мі ра ваць дзярж за каз толь кі на са цы яль на знач ныя пра фе-
сіі — гэ та на стаў нік, урач, мі лі цыя. Пад рых тоў ку па ас тат ніх ня хай 
аплач вае пра ца даў ца. А сту дэнт па ві нен на кант ракт най асно ве з та кім 
прад пры ем ствам вы ра шаць: або ён кам пен суе вы дат кі на сваё на ву-
чан не, або ад пра цоў вае на прад пры ем стве пэў ны час. Та кія кант рак ты 
не аб ход на пад піс ваць яшчэ пры за лі чэн ні ў сту дэн ты. Прад пры ем ства, 
якое за пра сі ла на прак ты ку на ву чэн ца, па він на вы плач ваць яму за ра-
бот ную пла ту, а так са ма за бяс печ ваць мес цам для пра жы ван ня.

У АБА РО НУ МО ВЫ
Я — баць ка дру гак лас ні ка. Сын хо дзіць у са мую звы чай ную шко-

лу. На баць коў скім схо дзе на стаў нік ска заў, што сі ту а цыя з бе ла-
рус кай мо вай прос та ка та стра фіч ная. Яна паў та ры ла гэ та не каль кі 
ра зоў. Дзе ці не тое што эле мен тар ных слоў не ве да юць — яны на ват 
гу кі па-бе ла рус ку вы ма віць не мо гуць. Я не ўва хо джу ў па лі тыч ныя 
пар тыі і ру хі, але вель мі ха чу, каб мо ве і на шай лі та ра ту ры на да-
ва ла ся больш ува гі. Дзве га дзі ны мо вы і га дзі на лі та ра ту ры на 
ты дзень — гэ та га ві да воч на не да стат ко ва. Не ха це ла ся б ка заць 
на пыш лі вых слоў пра важ насць мо вы для на шай куль ту ры — гэ та 
вы ве да е це лепш за мя не. Ка лі лас ка, пры слу хай це ся.

НЕ ДЗІ ЦЯ ЧЫ ГРУЗ
Ха чу ўзняць пы тан не «цяж кас ці» школь ных парт фе ляў. Дач ка 

ву чыц ца толь кі ў пя тым кла се, а рук зак у яе — не пад' ём ны. На мой 
по гляд, гэ та ня пра віль на. Аса біс та я га то вы апла ціць 100% кош ту 
дру го га кам плек та пад руч ні каў, якія мож на бы ло б па кі даць у шко ле, 
але ад мі ніст ра цыя шко лы на су страч не ідзе.

Падрыхтавала Надзея НІКАЛАЕВА.

«Звязда» пачынае публікацыю 
меркаванняў з нагоды аб'яўленай 
у краіне грамадскай дыскусіі 
па праблемах у сістэме адукацыі


