
10 красавіка 2015 г.2 НАДЗЁННАЕ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
в дополнение и изменение к проектной декларации, 
опубликованной 5 марта 2015 г. в газете «Звязда».

Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района 
г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загород-
ный пер., 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 256-64-18.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45–16.45, вы-

ходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Проектом предусмотрено строительство 10-этажного жилого дома № 22 по 

генплану, расположенного во Фрунзенском административном районе г. Минска, 
на территории бывшей деревни Сухарево.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания 
объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 19 квартир: 3 однокомнатные (№№ 54, 
69, 74) площадью 44,55 кв.м; 10 трехкомнатных квартир (№№ 44, 56 площадью 
85,41 кв.м, №№ 43, 55, 63, 67 площадью 85,61 кв.м, №№ 19, 27 площадью 92,75 
кв.м, №№ 9, 21 площадью 92,2 кв.м), 6 двухкомнатных (№№ 4, 8, 12, 24, 28, 32) 
площадью 80,41 кв.м.

 Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования проектной 
декларации составляет при строительстве однокомнатной квартиры – 17 949 000 
белорусских рублей; двухкомнатной квартиры – 14 500 000 белорусских рублей, 
трехкомнатной квартиры – 15 750 000 белорусских рублей.

Начало строительства – 25.11.2014 года, окончание – сентябрь 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомить-

ся по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, тел. 256-64-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) лица, с кем заключается 

договор;
- оплата 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты получения договора. 
Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м общей площади 

квартир и их количество считаются действительными до момента опубликования 
новой декларации. УНП 190580553

Пад му рак 
за кла дзе ны

На ша кра і на і Ірак да мо ві лі ся пра 
вы бу доў ван не фун да мен ту су пра цоў ніц тва
Аб гэ тым іш ла раз мо ва на су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла ру-
сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі з мі ніст рам за меж ных спраў 
Іра ка Іб ра гі мам аль-Джа фа ры, па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што бе ла рус ка-ірак скае су пра-
цоў ніц тва «мае доб рую гіс то рыю». «Сён няш нія бе ла рус ка-ірак скія 
ад но сі ны ха рак та ры зу юц ца тым, што ба кі пра зан дзі ра ва лі гле бу 
для вы бу доў ван ня да лей шых су вя зяў і ця пер мож на вы бу доў ваць 
іх на перс пек ты ву», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Зра зу ме ла ад но: мы па він ны вый сці на но вы ўзро вень су-
пра цоў ніц тва. Трэ ба вы бу да ваць са праўд ны фун да мент ад но-
сі наў. Ім мо жа быць ганд лё ва-эка на міч нае і ва ен на-тэх ніч нае 
су пра цоў ніц тва. Мы га то вы да вы бу доў ван ня ад но сі наў па гэ тых 
на прам ках», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

На яго дум ку, перс пек тыў най для двух ба ко вых кан так таў 
з'яў ля ец ца і аду ка цый ная сфе ра. Ця пер ужо ў Бе ла ру сі на ву ча-
юц ца ірак скія сту дэн ты, і маг чы ма па шы рэн не ўза е ма дзе ян ня 
ў гэ тай сфе ры.

Як лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка, для ства рэн ня асно вы ганд-
лё ва-эка на міч ных ад но сі наў па між Бе ла рус сю і Іра кам па трэб-
ны кан крэт ныя пра ек ты, маг чы ма, для па чат ку два-тры, у якіх 
не аб ход на раз ві ваць да лей шае су пра цоў ніц тва.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы так са ма за кра нуў тэ му ста-
біль нас ці сі ту а цыі ў Іра ку. «Га лоў ны наш ін та рэс у Іра ку — гэ та 
ста біль ны Ірак. Мы хо чам, каб ірак скі на род жыў ста біль на ў 
дзяр жа ве, каб лю дзі ад чу ва лі, што жы вуць у са праў ды ба га тай 
дзяр жа ве і гэ тыя ба гац ці — зда бы так ірак ска га на ро да», — ад-
зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу мі ністр за меж ных спраў Іра ка па дзя ка ваў бе ла-
рус ка му бо ку за ака за ную яго кра і не гу ма ні тар ную да па мо гу. Ён 
вы со ка аца ніў па тэн цы ял Бе ла ру сі ў га лі не пра мыс ло вас ці і вы ка заў 
за ці каў ле насць у раз віц ці су вя зяў з бе ла рус кай дзяр жа вай у гэ тым 
на прам ку, а так са ма ў сель скай гас па дар цы і мно гіх ін шых сфе рах. 
Усе гэ тыя пы тан ні не аб ход на больш дэ та лё ва раз гле дзець на па ся-
джэн ні су мес най ка мі сіі па ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве.

...
У ме жах ра бо ча га ві зі ту ў Бе ла ру сі Іб ра гім аль-Джа фа ры так-

са ма су стрэў ся са стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам. «Вя до ма, гэ та ваш пер шы ві зіт у 
на шу кра і ну. Я ду маю, што на шы су стрэ чы бу дуць на сіць рэ гу-
ляр ны ха рак тар», — вы ка заў над зею се на тар. Асоб ную ўва гу 
спі кер верх няй па ла ты на даў не толь кі эка на міч ным пы тан ням, 
але і за ка на даў чым: «Бе ла рус кія пар ла мен та рыі бу дуць ра біць 
усё для та го, каб і ганд лё ва-эка на міч ныя, і гу ма ні тар ныя, і па-
лі тыч ныя кан так ты па спя хо ва раз ві ва лі ся». Мі ха іл Мяс ні ко віч 
за пэў ніў, што дэ пу та ты і се на та ры зро бяць усё маг чы мае, каб 
у ірак ска га бо ку не ўзні ка ла праб лем з нар ма тыў на-да га вар ной 
і пра ва вой ба зай у на шай кра і не, а за клю ча ныя па гад нен ні па-
між дзяр жа ва мі не су ты ка лі ся з пе ра шко да мі ў за ка на даў стве. 
Акра мя та го, ён пад крэс ліў, што Бе ла русь за ці каў ле на «ў тым, 
каб Ірак быў моц най і ста біль най дзяр жа вай».

Но выя схе мы 
су пра цоў ніц тва

Бе ла русь пра па нуе Чу ва шыі раз ві ваць су пра цоў ніц тва 
ў сфе ры па са жыр ска га транс пар ту. Пра гэ та ўчора за-
явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы з кі-
раў ні ком Чу ваш скай Рэс пуб лі кі Мі ха і лам Іг наць е вым, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што Бе ла русь раз гля дае Чу-
ва шыю як ста біль на га ганд лё ва-эка на міч на га парт нё ра. «Асноў-
ныя на прам кі на ша га ўза е ма дзе ян ня — гэ та вы твор чая ка а пе-
ра цыя, аг ра комп лекс, бу даў ні чая сфе ра, — за ўва жыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Бе ла рус кія і чу ваш скія прад пры ем ствы ўжо даў но 
за вя за ны ў адзі ны вы твор чы лан цуг. Ад нак нам не аб ход на раз-
ві ваць но выя на прам кі, іс ці да лей, ні ў якім вы пад ку не спы няц ца 
на тым уз роў ні, які сён ня ў нас іс нуе».

У Чу ва шыі доб ра ве да юць бе ла рус кую тэх ні ку: сель ска гас па-
дар чую, бу даў ні чую, да рож на-бу даў ні чую, аў та ма біль ную. «Перс-
пек тыў ным бу дзе на ша су пра цоў ніц тва ў сфе ры па са жыр ска га 
транс пар ту», — вы ка заў упэў не насць Прэ зі дэнт. «Сён ня чу ваш-
скія парт нё ры мо гуць на бы ваць бе ла рус кую тэх ні ку па но вых 
вы гад ных для спа жыў ца схе мах», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Яшчэ адзін з на прам каў двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва — 
сель ская гас па дар ка. Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што 
раз мо ва тут ідзе не толь кі аб прос тым на быц ці тэх ні кі і гэ так 
да лей, але і аб на ву цы, пле мян ной спра ве, на сен ня вод стве, се-
лек цыі сель ска гас па дар чых куль тур — пра тое, што за бяс печ вае 
аг ра комп лек су ўстой лі вае перс пек тыў нае раз віц цё.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што бе ла рус кія і чу ваш скія 
на ро ды па доб ны пра ца ві тас цю, пра ца здоль нас цю. На дум ку 
Прэ зі дэн та, гэ та тая ас но ва, на якой ба кі мо гуць рэа лі за ваць 
аб са лют на лю бы пра ект.

Та кое мер ка ван не вы ка за ла на 
вы яз ным па ся джэн ні ка ле гіі Мі ніс-
тэр ства ін фар ма цыі па пы тан нях 
дзей нас ці рэ гі я наль ных СМІ кі раў-
нік ве дам ства Лі лія АНА НІЧ.

Па сло вах мі ніст ра, на ста рон ках 
аб лас ных, га рад скіх і ра ён ных га зет 
прад стаў ле ны са мы шы ро кі зрэз жыц ця 
рэ гі ё наў. Праб лем на-тэ ма тыч нае по ле 
мяс цо вай прэ сы ўклю чае ў ся бе па дзеі 
гра мад ска-па лі тыч на га жыц ця, раз віц цё 
эка но мі кі, куль ту ры, са цы яль най сфе ры, 
спор ту, ту рыз му (у тым лі ку рэа лі за цыю 
дзяр жаў ных і рэ гі я наль ных пра грам), пы-
тан ні пра па ган ды зда ро ва га ла ду жыц ця, 
бяс пе кі жыц ця дзей нас ці, пра фі лак ты кі і 
ба раць бы са зла чын нас цю, шэ раг ін шых 
тэм. Прак тыч на ва ўсіх вы дан нях ёсць 
ад па вед ныя па ста ян ныя руб ры кі і тэ ма-
тыч ныя ста рон кі.

«Але ма ла сён ня даць толь кі зрэз ін-
фар ма цыі пра тое, што ад бы ва ец ца ў 
ра ё не, гэ та га не да стат ко ва», — пе ра ка-
на на Лі лія Ана ніч. Па вод ле яе слоў, усе 
дзяр жаў ныя рэ гі я наль ныя га зе ты сён ня 
ма юць свае сай ты. Па каз чы кам за па тра-
ба ва нас ці элект рон ных вер сій вы дан няў 
з'яў ля ец ца на вед валь насць рэ сур саў. У 
су ткі ад зна ча ец ца ад 100 да 350 на вед-
ван няў. Геа гра фія на вед валь нас ці до сыць 
шы ро кая і вы хо дзіць за ме жы рэс пуб лі кі.

Важ ным фак та рам функ цы я на ван-
ня ін тэр нэт-рэ сур саў з'яў ля ец ца ак ту-
аль насць і аб наў ля е масць ма тэ ры я лаў. 
На огул, ма тэ ры я лы га лоў ных ста ро нак 
сай таў рэ гі я наль ных га зет аб наў ля юц-
ца да стат ко ва рэ гу ляр на, ахоп лі ва юць 
асноў ныя пы тан ні жыц ця аб лас цей, га ра-

доў і ра ё наў кра і ны. Шэ раг рэ дак цый вы-
ка рыс тоў ва юць та кія фор мы вы ву чэн ня 
мер ка ван ня аў ды то рыі, як бліц-апы тан ні 
і га ла са ван ні, якія зна хо дзяць жы вы вод-
гук у ка рыс таль ні каў.

Ра зам з тым, не аб ход на ўдас ка наль-
ваць ды зайн-струк ту ру сай таў, сіс тэ му 
ўнут ра ных руб рык, ра бо ту фо ру маў (у 
мно гіх сай таў гэ та ад сут ні чае), ін тэ гра-
цыю з са цы яль ны мі сет ка мі і г.д.

На мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Ігар БУ ЗОЎ СКІ, які браў 
удзел у ра бо це вы яз но га па ся джэн ня ка-
ле гіі, па ве да міў, што на ша кра і на ў 2015 
го дзе за вер шыць пе ра ход на ліч ба вае тэ-
ле вя шчан не. Ігар Бу зоў скі ўпэў не ны, што 
пе ра ход не бу дзе стрэ са вым, па коль кі 
боль шая част ка пра цы ўжо пра ве дзе на. 
У мног іх ра ё нах ён ужо ажыц цёў ле ны 
і тэ ле ба чан не пра цуе ў ліч ба вым фар-

ма це. Ігар Бу зоў скі пад крэс ліў, што раз-
віц цё СМІ ў су час ных умо вах ты чыц ца 
і рэ гі я наль ных срод каў ма са вай ін фар-
ма цыі. Рэ гі я наль ныя га зе ты мя ня юц ца, 
мя ня юц ца па ды хо ды да іх афарм лен ня, 
тэ ма ты ка. Важ на аб мяр коў ваць на пра-
ца ва ны до свед рэс пуб лі кан скіх і рэ гі я-
наль ных СМІ, каб вы жы ваць у сур' ёз най 
кан ку рэн цыі на ін фар ма цый ным по лі, дзе 
пры сут ні ча юць не толь кі ай чын ныя СМІ.

Га во ра чы пра ра бо ту рэ гі я наль ных 
СМІ, на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та ад зна чыў спе цы фі ку ін фар ма-
цыі, якая там раз мя шча ец ца, па коль кі ў 
пер шую чар гу жы ха роў рэ гі ё наў ці ка вяць 
на ві ны воб лас ці, ра ё на, го ра да. «Але мяс-
цо выя вы дан ні не мо гуць аб мя жоў вац ца 
толь кі гэ тым: яны па він ны вы хо дзіць за 
ме жы рэ гі ё на», — да даў ён.

Ана толь СЛА НЕЎ СКІ.

ЗА КОН СУ ПРАЦЬ ХА БАР НІ КАЎ 
ПРЫ НЯ ТЫ Ў ПЕР ШЫМ ЧЫ ТАН НІ

У жніў ні і ве рас ні пра хо дзі ла гра мад скае аб мер ка ван не 
пра ек та за ко на «Аб ба раць бе з ка руп цы яй». Усе атры-
ма ныя пра па но вы вы ву ча лі ся, ана лі за ва лі ся і ме на ві та з 
улі кам іх быў пад рых та ва ны кан чат ко вы ва ры янт гэ та га 
за ка на даў ча га да ку мен та. Учо ра дэ пу та ты пры ня лі пра ект 
за ко на «Аб ба раць бе з ка руп цы яй» у пер шым чы тан ні.

На га да ем, што да ку мент быў рас пра ца ва ны Ге не раль най 
пра ку ра ту рай су мес на з за ці каў ле ны мі дзярж ор га на мі ў ад-
па вед нас ці з да ру чэн нем Прэ зі дэн та кра і ны. Як ад зна чыў 
Ге не раль ны пра ку рор Аляк сандр КА НЮК, аб мер ка ван не 
пра ек та за ко на па ка за ла: аб са лют ная боль шасць на шых гра-
ма дзян вель мі не га тыў на ста віц ца да ка руп цыі.

У да ку мен це ўста ноў ле на за ба ро на на паў тор ны пры ём 
на дзярж служ бу асоб, якія ра ней бы лі зволь не ны па дыс крэ-
ды ту ю чых аб ста ві нах. За ко на пра ект так са ма ўдас ка наль вае 
па ра дак дэк ла ра ван ня да хо даў і ма ё мас ці асоб ных ка тэ го рый 
дзяр жаў ных слу жа чых для мак сі маль на поў на га ўста наў лен ня 
іх рэ аль на га ма ё мас на га ста но ві шча. Пра пі са на ўвя дзен не 
ме ха ніз ма вяр тан ня ў дзяр жаў ную каз ну не за кон ных да хо даў, 
атры ма ных дзярж слу жа чым.

МІЖ НА РОД НЫЯ АБА ВЯЗ КІ 
ВЫ КОН ВА ЕМ

На ша кра і на ў 1999 го дзе ра ты фі ка ва ла Ор хус кую кан-
вен цыю — аб до сту пе да ін фар ма цыі, удзе лу гра мад ства ў 
пра цэ се пры няц ця ра шэн няў і до сту пе да пра ва суд дзя ў пы-
тан нях, што ты чац ца на ва коль на га ася род дзя. Та кім чы нам, 
яна ўзя ла на ся бе і пэў ныя аба вяз кі. Учо ра дэ пу та ты ў пер шым 
чы тан ні пры ня лі ад па вед ны пра ект за ко на, які ўно сіць зме ны 
і да паў нен ні ў не ка то рыя за ко ны кра і ны па пы тан нях ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя.

Дэ пу тат Ала НА ВУМ ЧЫК, на мес нік стар шы ні Па ста ян-
най ка мі сіі па пы тан нях эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і чар-
но быль скай ка та стро фы, якая прад стаў ля ла гэ ты да ку мент, 
па ве да мі ла: праз пры няц це ак та ў на цы я наль нае за ка на даў-
ства бу дуць уклю ча ны нор мы Ор хус кай кан вен цыі.

— За ко на пра ект важ ны з той пры чы ны, што ад ным з най-
важ ней шых стра тэ гіч ных кі рун каў раз віц ця на шай кра і ны з'яў-
ля ец ца зя лё ная эка но мі ка, — упэў не на дэ пу тат. — Акра мя 
та го, Бе ла русь заў сё ды вель мі бе раж лі ва ста ві ла ся да на ва-
коль на га ася род дзя і на да ва ла шмат ува гі яго ахо ве. Маг чы-
ма, та му што мы на са бе ад чу лі на ступ ствы чар но быль скай 
ка та стро фы...

Як па ве да мі ла пар ла мен та рый, у за кон «Аб ахо ве на ва-
коль на га ася род дзя» ўвод зяц ца на ступ ныя тэр мі ны: «уз дзе-
ян не на на ва коль нае ася род дзе», «гра мад скія аб мер ка ван ні 
пра ек таў эка ла гіч на знач ных ра шэн няў», «эка ла гіч на знач ныя 
ра шэн ні».

— Ска заць, што гэ ты за ко на пра ект у не чым рэ ва лю цый ны, 
нель га, але, ра зам з тым, ён дае маг чы мас ці гра мад скас ці 
вель мі ак тыў на ўдзель ні чаць у пры няц ці ра шэн няў у сфе ры 
эка ло гіі, — ад зна чы ла Ала На вум чык.

ПРА ВА НА ПРА ЦУ МА ЮЦЬ УСЕ
У пер шым чы тан ні быў пры ня ты і пра ект за ко на «Аб знеш-

няй пра цоў най міг ра цыі». Як ад зна чы ла Ган на ЛЯ ВІЦ КАЯ, 
на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па між на род ных 
спра вах, на ша кра і на сён ня па сва ім геа гра фіч ным ста но-

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ЗАЙ МАЦЬ СВАЮ НІ ШУ
Рэ гі я наль ныя СМІ па він ны ства раць ці ка вы чы та чам пра дукт

Кі раў ні ком дзяр жа вы пры ня ты Дэ крэт № 3 «Аб па пя рэ джан-
ні са цы яль на га ўтры ман ства». Гэ ты да ку мент пра ду гледж вае 
ўвя дзен не спе цы яль на га збо ру на фі нан са ван не дзярж вы дат-
каў. Ка лі ў вас уз нік лі пы тан ні аб гэ тым па да тку, то іс нуе маг-
чы масць атры маць на іх ад ка зы не па срэд на ад спе цы я ліс таў 
пад атко вай га лі ны. Пад ра бяз ную кан суль та цыю па гэ тай тэ ме 
на ста рон ках га зе ты пра вя дзе на чаль нік га лоў на га ўпраў-
лен ня па дат ка аб кла дан ня фі зіч ных асоб Мі ніс тэр ства па 
па дат ках і збо рах Бе ла ру сі Мі ха іл РА СОЛЬ КА.

Па пя рэд нія пы тан ні пры ма юц ца па тэ ле фо не: (8-017) 
287-17-51, а так са ма на элект рон ны ад рас (zvіazda.by@
gmaіl.com) на пра ця гу бя гу ча га тыд ня.

Ува га: за воч ная пра мая лі нія «Звяз ды»

УСЁ ПРА «ДАР МА Е ДАЎ»

ві шчы, па ста біль ным эка на міч ным, па лі тыч ным ста не вель мі 
пры ваб ная для за меж ні каў, у тым лі ку і для пра цоў ных міг ран таў. 
Па сло вах дэ пу та та, сён ня пра цоў ная міг ра цыя вель мі змя ні ла-
ся: і якас на, і коль кас на.

— Ка лі ў 2012 го дзе да нас пры яз джа ла ка ля 10 ты сяч пра-
цоў ных міг ран таў, то ў 2014 го дзе — ужо 37 ты сяч, — ар гу мен-
та ва ла пар ла мен та рый. — Што да пра цоў най міг ра цыі ўво гу ле, 
то най больш да нас пры яз джа юць з кра ін бы ло га Са вец ка га 
Са ю за — гэ та Ра сія, Укра і на... На ту раль на, ёсць і гра ма дзя не 
Кі тая. Пра ца ўлад коў ва юц ца яны ў асноў ным у га лі не сель скай 
гас па дар кі, бу даў ні чай сфе ры і ў сфе ры вы со кіх тэх на ло гій.

Што да но ва га, якое ўво дзіць за ко на пра ект, то гэ та ў пер шую 
чар гу нор мы, што па шы ра юць маг чы мас ці для най маль ні ка.

— Гэ та зна чыць, са сфе ры дзе ян ня за ко на вы клю ча юц ца 
за меж ні кі, якія пра ца ўлад коў ва юц ца на тэ ры то рыі на шай дзяр-
жа вы па спе цы яль нас ці, атрым лі ва е май у бе ла рус кіх ВНУ або 
на пра ця гу го да пас ля та го, як ча ла век атры маў дып лом на ша га 
ўні вер сі тэ та. У да дзе ным вы пад ку най маль нік з Бе ла ру сі бу дзе 
вы зва ле ны ад пра ва атры ман ня да зво лу на пра ца ўлад ка ван не 
да дзе ных за меж ні каў. З чым гэ та звя за на? Лі чыц ца, што гэ тая 
ка тэ го рыя асоб больш хут ка адап ту ец ца ў на шым гра мад стве, 
па коль кі на пра ця гу пя ці га доў лю дзі ўжо прай шлі са цы яль ную 
адап та цыю.

Акра мя та го, у за ко на пра ект уклю ча на но вае па няц це — вы-
со ка ква лі фі ка ва ны спе цы я ліст.

— Най маль нік так са ма бу дзе вы зва ле ны ад атры ман ня да-
зво лу на пра ца ўлад ка ван не вы со ка ква лі фі ка ва на га спе цы я ліс-
та, па коль кі ёсць не аб ход насць у гэ тай ка тэ го рыі су пра цоў ні каў. 
Вы со ка ква лі фі ка ва ны спе цы я ліст — той спе цы я ліст, які атры маў 
вы шэй шую або ся рэд нюю аду ка цыю, мае стаж пра цы па спе цы-
яль нас ці не менш за пяць га доў і атрым лі вае ся рэд нюю за ра бот-
ную пла ту не менш за 15 мі ні маль ных за ра бот ных плат.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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