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Дзя ку ю чы та ко му па ды хо-
ду на бя гу чы мо мант у 38 ра-
ё нах кра і ны зар пла та пе ра-
вы сі ла 500 до ла раў ЗША. У 
лі да рах — Мін ская і Гро дзен-
ская воб лас ці.

Тэмп рос ту на мі наль най 
за ра бот най пла ты па кра-
і не ў 2013 го дзе склаў 37% 
(5139,4 ты ся чы руб лёў), рэ-
аль ная за ра бот ная пла та ў па-
раў на нні з 2012 го дам па вя лі-
чы ла ся на 15,8%. На мі наль ная 
на лі ча ная ся рэд ня ме сяч ная 
зар пла та ра бот ні каў бюд жэт-
ных ар га ні за цый у 2013 го дзе 
скла ла 3791 ты ся чу руб лёў. 
Па вы шэн не ўзроў ню апла ты 
пра цы ра бот ні каў бюд жэт най 
сфе ры ад бы ва ла ся шля хам 
па ве лі чэн ня та рыф най стаў кі 
пер ша га раз ра ду.

Дзе ля са цы яль най аба-
ро ны ра бот ні каў ка тэ го рый 
з ніз кай апла тай мі ні маль-
ная за ра бот ная пла та што-
год вы зна ча ец ца ў па ме ры, 
не ні жэй шым за па мер ся-
рэд не ду ша во га мі ні маль на-
га спа жы вец ка га бюд жэ ту 
сям'і з ча ты рох ча ла век, які 
дзей ні чаў на па ча так го да. 
З 1 сту дзе ня 2013 го да МЗП 
скла да ла 1395 ты сяч руб лёў, 
з 1 сту дзе ня 2014 го да яна 
па вя лі чы ла ся да 1660 ты сяч 
руб лёў.

Сі ту а цыя на рын ку пра-
цы зна хо дзіц ца пад па ста ян-
ным кант ро лем мі ніс тэр ства. 
У сту дзе ні-снеж ні 2013 го да 
па са дзей ні чан не ў пра ца-
ўлад ка ван ні ў ад па вед ныя 
ор га ны звяр ну лі ся 257 ты сяч 
ча ла век, з іх за рэ гіст ра ва ны 
бес пра цоў ны мі 158,3 ты ся-
чы ча ла век. Коль касць сва-
бод ных пра цоў ных мес цаў 
у па раў на нні з ад па вед ным 
пе ры я дам 2012 го да зні зі ла-
ся на 18,5% і на 1 сту дзе ня 

2014 го да скла ла 50,5 ты ся-
чы ва кан сій. Коль касць бес-
пра цоў ных на ад ну ва кан сію 
за ста ла ся на ўзроў ні 2012 го-
да і на 1 сту дзе ня 2014 го да 
скла ла 0,4. Агуль ны ўзро вень 
бес пра цоўя на гэ ты пе ры яд 
склаў 0,5%.

Што но ва га 
ў за ка на даў стве?

Ле тась за вер ша на ра-
бо та па ўдас ка наль ван ні 
пра цоў на га за ка на даў ства. 
Сё ле та ў сту дзе ні пры ня ты 
За кон «Аб уня сен ні змен і 
да паў нен няў у Пра цоў ны ко-
дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь», 
які ўнёс ка рэк ты вы больш 
чым у 180 ар ты ку лаў ко-
дэк са. У За ко не ад люст ра-
ва лі ся пы тан ні пра ва во га 
рэ гу ля ван ня сфе ры пра фе-
сій на га спор ту, па ляп шэн ня 
эфек тыў нас ці вы твор час ці, 
біз не су, вы ка ры стан ня пра-
цоў ных рэ сур саў.

З улі кам па ве лі чэн ня ро лі 
ма ло га біз не су ў эка но мі цы 
больш чым 45 ты сяч мік ра-
ар га ні за цый атры ма лі маг чы-
масць за клю чаць з ра бот ні ка-
мі па зго дзе ба коў тэр мі но-
выя пра цоў ныя да га во ры без 
улі ку ха рак та ру ра бо ты. Ба кі 
бу дуць мець пра ва вы ба ру ві-
ду пра цоў на га да га во ра. Гэ та 
дасць маг чы масць суб' ек там 
ма ло га біз не су апе ра тыў на 
пад ладж вац ца пад зме ны 
эка на міч най сі ту а цыі на рын ку 
пра цы, а так са ма афарм ляць 
ад но сі ны з ра бот ні ка мі па вод-
ле за ка на даў ства, тым са мым 
за бяс печ ва ю чы ім са цы яль-
на-пра цоў ныя га ран тыі.

Апроч та го, па шы ра на па-
няц це пра цы на да му. Ця пер 
ра бот нік-на до мнік мо жа пра-
ца ваць не толь кі до ма, але і ў 
лю бым ін шым па мяш кан ні на 
яго вы бар, у тым лі ку ў ін шай 

мяс цо вас ці па-за мес цам раз-
мя шчэн ня най маль ні ка. Пры 
гэ тым бу дуць вы кон вац ца ўсе 
па тра ба ван ні пра цоў на га за-
ка на даў ства — за клю чэн не 
пісь мо ва га пра цоў на га да га-
во ра, у якім бу дуць змя шчац-
ца ўмо вы пра цы, у тым лі ку 
ўмо вы апла ты; рэ жым пра цы 
і ад па чын ку, пра вы і аба вяз кі 
ба коў.

Вод пуск па до гля дзе дзі-
ця ці ця пер мо жа да вац ца 
баць ку ці ін ша му сва я ку, 
які пра цуе. Пры гэ тым та кі 
водпуск мож на атры маць 
не толь кі за мест ма ці, якая 
пра цуе па пра цоў ным да га-
во ры, але і ў вы пад ку, ка лі 
яна з'яў ля ец ца ін ды ві ду аль-
ным прад пры маль ні кам, на-
та ры у сам, ад ва ка там, твор-
чым ра бот ні кам, ра мес ні кам, 
ра бот ні кам у сфе ры аг ра эка-
ту рыз му.

Удак лад ня ец ца і пы тан не 
аб су ад но сі нах вод пус каў па 
до гля дзе дзі ця ці і па ця жар-
нас ці і ро дах.

Умо ва пен сіі — 
10 га доў ста жу 

Мі ністр ад зна чы ла, што 
ад бу дзец ца плаў ная адап-
та цыя пен сій най сіс тэ мы. З 
1 сту дзе ня па вя лі ча ны мі ні-
маль ны стаж ра бо ты з упла-
тай аба вяз ко вых стра ха вых 
унёс каў, не аб ход ны для пры-
зна чэн ня пра цоў ных пен сій 
па ўзрос це і за вы слу гу га-
доў — з 5 да 10 га доў. Ра ней-
шыя ўмо вы па мі ні маль ным 
ста жы за ха ва ныя для пры зна-
чэн ня да тэр мі но вых пен сій па 
ўзрос це баць кам ін ва лі даў з 
дзя цін ства, шмат дзет ным 
ма ці, ін ва лі дам з дзя цін ства і 
не ка то рым ін шым ка тэ го ры-
ям гра ма дзян, а так са ма пен-
сій па ін ва лід нас ці і ў вы пад ку 
стра ты кар міль ца.

Так са ма з 1 каст рыч ні ка 
2013 го да да дзе на пра ва 
на да тэр мі но вую пен сію ў 
агуль най пен сій най сіс тэ ме 
ра бот ні кам, якія да 1 сту дзе-
ня 2009 го да ад пра ца ва лі не 
менш за па ло ву спе цы яль-
на га ста жу, не аб ход на га 
для пры зна чэн ня льгот най 
пен сіі па спі сах № 1 і № 2. 
Ін шым ра бот ні кам, за ня тым 
у шкод ных умо вах пра цы ці 
асоб ны мі ві да мі пра фе сій най 
дзей нас ці, якія да 1 сту дзе-
ня 2009 го да ад пра ца ва лі 
менш за па ло ву не аб ход на-
га спе цы яль на га ста жу, да-
дзе на пра ва вы бі раць спо-
саб кам пен са цыі за та кую 
пра цу: фар мі ра ваць пра ва 
на да тэр мі но вую пра фе сій-
ную пен сію аль бо атрым лі-
ваць што ме сяч ную да пла ту 
да за роб ку.

З 1 сту дзе ня па вы ша ны та-
ры фы ўзно саў на пра фе сій-
нае пен сій нае стра ха ван не за 
ра бот ні каў, за ня тых на ра бо-
тах па спі се № 1, — з 4,8 да 
9%, па спі се № 2 — з 2,6 да 
6%.

Ле тась у па раў на нні з 
2012 го дам ся рэд ня ме сяч ны 
па мер пен сіі па ўзрос це па-
вя лі чыў ся на 37,5% і склаў 
2091,5 ты ся чы руб лёў. Рэ аль-
ны па мер пен сіі па ўзрос це 
па вя лі чыў ся на 16,3%, ся рэд-
ня ме сяч ны па мер мі ні маль-
най пен сіі па ўзрос це стаў 
боль шым на 34,4% і склаў 
1444,3 ты ся чы руб лёў.

«Ужо больш за 6 ты сяч ча-
ла век ад мо ві лі ся ад вы пла ты 
пен сій пры да сяг нен ні пен сій-
на га ўзрос ту», — па ве да мі ла 
Ма ры я на Шчот кі на.

Сац да па мо га — 
па но вых пра ві лах 

У сфе ры са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 

ле тась пра цяг ва ла ся вы да-
ван не ма ла за бяс пе ча ным 
сем' ям (гра ма дзя нам), а 
так са ма тым, хто зна хо дзіц-
ца ў скла да най жыц цё вай 
сі ту а цыі, дзяр жаў най ад рас-
най са цы яль най да па мо гі. 
У 2013 го дзе яе атры ма лі 
200,7 ты ся чы ча ла век на су-
му 372,9 млрд руб лёў. 75% 
ад коль кас ці атры маль ні каў 
са цы яль най да па мо гі скла-
лі шмат дзет ныя і ня поў ныя 
сем'і, якія вы хоў ва юць не паў-
на лет ніх дзя цей. Коль касць 
адзі но кіх пен сі я не раў і ін ва-
лі даў скла ла 3,6 ты ся чы ча-
ла век (3,6%).

Сё ле та дзяр жаў ная ад-
рас ная са цы яль ная да па мо-
га бу дзе да вац ца па но вых 
пра ві лах, на кі ра ва ных на 
пра фі лак ты ку ўтры ман ства. 
За да ча, як і ра ней, за клю-
ча ец ца ў тым, каб да па мо гу 
атрым лі ва лі толь кі тыя, хто 
са праў ды ма юць у ёй па трэ-
бу. А на мес нік прэм' ер-мі ніст-
ра Ана толь То зік за ўва жыў, 
што вяр тан ня да ра ней ша га 
па рад ку на лі чэн ня да па мо-
гі па не пра ца здоль нас ці не 
бу дзе. На яго дум ку, пад-

тры маць ра бот ні ка, які мае 
не вя лі кі па мер да па мо гі па 
не пра ца здоль нас ці, мо гуць 
праф са ю зы. «Ка лі ча ла век 
ні чо га не па клаў у Фонд са-
цы яль най аба ро ны на сель-
ніц тва, то і вы нуць для яго 
ад туль ні чо га нель га», — лі-
чыць ві цэ-прэм' ер.

Пад час вы ні ко вай ка ле гіі 
аб мяр коў ва лі ся і ін шыя тэ-
мы. Так, бы ло ад зна ча на, 
што Бе ла русь рых ту ец ца 
да лу чыц ца да Кан вен цыі 
пра воў ін ва лі даў і пра во-
дзіць ад па вед ную ра бо ту 
ў гэ тым кі рун ку. За кра на-
ла ся пы тан не за бес пя чэн-
ня пра цай ра бот ні каў, якія 
тра пі лі пад ап ты мі за цыю. 
Ста ноў чай на ві ной у сфе ры 
дэ ма гра фіі стаў на ту раль-
ны пры рост на сель ніц тва, 
за фік са ва ны ўпер шы ню за 
20 га доў. Пер шы на мес нік 
мі ніст ра пра цы і са цы яль-
най аба ро ны Пётр Груш нік 
пад су ма ваў, што «сіс тэ ма 
пра цы і са цы яль най аба ро-
ны вы ка на ла ўсе па каз чы-
кі, за пла на ва ныя ў 2013 го-
дзе».

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
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Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» 
сообщает о проведении внеочередного собрания акционеров, 

которое состоится 26 февраля 2014 года в 11.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Повестка дня:
1. О принятии новой редакции Устава открытого акционер-

ного общества «Дорожно-строительный трест № 3». 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет 
проводиться 26.02.2014 г. с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, — 14.02.2014 г.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознако-
миться с материалами к собранию по адресу: г. Могилев, ул. Кос-
монавтов, 23, каб. 40.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 23 64 87 — Наблюдательный совет. 

УНП 700049607

СТАЎ КА РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ
ЗНОЎ НЕ ЗВА РУХ НУ ЛА СЯ

Стаў ка рэ фі нан са ван ня ў лю тым за ста нец ца на ра-
ней шым уз роў ні — 23,5% га да вых, па ве да мі лі ў 
Нац бан ку.

Та кое ра шэн не пры ня та праў лен нем На цы я наль на га бан-
ка. «Па звест ках На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та, 
ін дэкс спа жы вец кіх цэн у сту дзе ні 2014 го да склаў 101,6%. 
Та му за ха ван не бя гу ча га ўзроў ню стаў кі рэ фі нан са ван ня 
па цвяр джае ан ты ін фля цый ную на кі ра ва насць гра шо ва-крэ-
дыт най па лі ты кі», — за яў ля юць у га лоў ным бан ку кра і ны. 
Нац банк пра доў жыць што ме сяц раз гля даць пы тан не аб 
уз роў ні стаў кі рэ фі нан са ван ня з улі кам фак тыч най і пра-
гноз най ды на мі кі ін фля цыі і мак ра эка на міч най сі ту а цыі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ГЛЕ БА ДЛЯ ПА РА ЗУ МЕН НЯЎ
ПРА МАЯ ЛІ НІЯ УПАЎ НА ВА ЖА НА ГА

ПА СПРА ВАХ РЭ ЛІ ГІЙ І НА ЦЫ Я НАЛЬ НАС ЦЯЎ 
ПРОЙ ДЗЕ 14 ЛЮ ТА ГА.

У гэ ты дзень з 9.00 да 15.00 Ле а нід Паў ла віч Гу ля ка 
бу дзе ад каз ваць на пы тан ні, якія ты чац ца між на цы я-
наль ных уза е ма ад но сін і іс ну ю чых у Бе ла ру сі кан фе сій. 
На ша кра і на — дзяр жа ва шмат на цы я наль ная, і гле ба 
для дыя ло гу ства ра ец ца, з ад на го бо ку дзя ку ю чы та-
ле рант нас ці бе ла рус ка га на ро да, якая вы пра цоў ва-
ла ся ста год дзя мі, а з дру го га — рэ гу лю ец ца за ка на-
даў ствам (на прык лад, ёсць за кон «Аб на цы я наль ных 
мен шас цях у Рэс пуб лі цы Бе ла русь»). Але Бе ла русь 
яшчэ і шмат кан фе сій ная кра і на (афі цый на за рэ гіст-
ра ва на 25 кан фе сій і рэ лі гій ных ар га ні за цый). У сваю 
чар гу пы тан ні між кан фе сій ных уза е ма ад но сін так са ма 
ад люст ра ва ныя ў за ко не — «Аб сва бо дзе сум лен ня і 
рэ лі гій ных ар га ні за цы ях». Але жыц цё звы чай на пра-
па нуе кан крэт ныя сі ту а цыі для раз ваг, ра за брац ца ў 
якіх мо гуць да па маг чы спе цы я ліс ты.

«Пра мая лі нія» Упаў на ва жа на га па спра вах рэ лі-
гій і на цы я наль нас цяў пра во дзіц ца не пер шы раз і 
звы чай на ў лю дзей шмат прак тыч ных пы тан няў, на 
якія хо чац ца атры маць кам пе тэнт ныя ад ка зы з вус-
наў прад стаў ні коў дзяр жа вы. У пят ні цу 14 лю та га 
да Ле а ні да Паў ла ві ча Гу ля кі мож на звяр тац ца па 
тэ ле фо не ў Мін ску: 8-017 284 89 65.

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў

Коль кі Мінск мяр куе за раб ляць на 
ту рыс тах, ці маг чы ма яшчэ па бу-
да ваць жыл лё ў ме жах МКАД, ча го 
каш туе пра клас ці адзін кі ла метр 
ста ліч на га мет ро і коль кі сем' яў 
сё ле та атры ма юць арэнд ныя ква-
тэ ры... На гэ тыя і ін шыя тэ мы з 
жур на ліс та мі пад час прэс-кан фе-
рэн цыі гу та рыў стар шы ня Мінс-
к ага га рад ско га вы ка наў ча га ка мі-
тэ та Мі ка лай ЛА ДУЦЬ КА.

У са ка ві ку-кра са ві ку ста лі цу ча кае 
цэ лая ча ра да ад крыц цяў но вых гас ці-
ніц. Але не ка то рыя па чы на юць пра цу 
ўжо ця пер. Так, ня даў на бы лі ўве дзе ны 
ў экс плу а та цыю гас ці ні цы на ву лі цах На-
ра чан скай, Але га Ка ша во га.

— На ступ ная на ша за да ча, якая па-
він на быць рэа лі за ва на пас ля чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі — гэ та каб па бу да ва ныя 
аб' ек ты пра ца ва лі з на груз кай і пас ля 
ме ра пры ем ства, — ад зна чыў Мі ка лай 
Ла дуць ка. — Го рад без раз віц ця ўя-
віць нель га, але яго маш та бы па він ны 
быць су раз мер ны мі з ты мі па трэ ба мі, 
якія сён ня ёсць у га рад скім ася род дзі. 
Ні хто не за стра ха ва ны ад па мы лак, та му 
яны ча сам зда ра юц ца. Гэ та да ты чыць і 
сіс тэ мы га рад ско га бу даў ніц тва. Але ў 
пер шую чар гу важ на, каб не паў тор ны 
воб лік Мін ска быў пры ем ны яго жы ха-
рам, а так са ма шмат лі кім гас цям, якія 
бу дуць пры яз джаць у наш го рад.

Як па ве да міў Мі ка лай Ла дуць ка, га-
рад скія ўла ды па ста ві лі са бе мак сі ма-
лісц кую за да чу — атрым лі ваць ад ту рыз-
му да ход у па ме ры 1 міль яр да до ла раў 
за год.

Так са ма стар шы ня Мін гар вы кан ка ма 
звяр нуў ува гу на тое, што ста ла пры чы-
най ма руд на га бу даў ніц тва вя лі ка га гас-
ці ніч на га комп лек су «Кем пін скі», перс-
пек ты ва з'яў лен ня яко га на пра спек це 

Не за леж нас ці ў свой час вы клі ка ла не-
ад на знач ную рэ ак цыю га ра джан.

— «Пад вод ныя плы ні» пры ства рэн-
ні гэ та га аб' ек та за клю ча лі ся ў са мім 
яго раз мя шчэн ні (як вя до ма, бу ды нак 
ста іць на бе ра зе Свіс ла чы). У гас ці ні-
цы ёсць тры пад зем ныя па вер хі. Каб іх 
па бу да ваць, за пра сі лі кам па нію з За па-
рож жа, якая мае вя лі кі во пыт ства рэн ня 
гід ра тэх ніч ных збу да ван няў. Ка лі па ча лі 
пра цу, уз нік ла шмат праб лем з бу рэн-
нем, год да вя ло ся ра біць адзін толь кі 
пад му рак, — рас па вёў стар шы ня Мін-
гар вы кан ка ма.

Гэ тыя ака ліч нас ці нель га бы ло пра ду-
гле дзець у той мо мант, ка лі пры ма лі ся 
ра шэн ні па тэр мі нах рэа лі за цыі пра ек та. 
Мі ка лай Ла дуць ка вы ка заў дум ку, што пры-
сут насць су свет на га гас ці ніч на га апе ра та-
ра, чые аб' ек ты пабудаваны ў 140 кра і нах 
све ту, прын цы по ва важ ная для ста лі цы.

— Нас бу дуць ад кры ваць праз гэ та, — 
ад зна чыў стар шы ня гар вы кан ка ма.

Па сло вах Мі ка лая Ла дуць кі, за раз 
у «Кем пін скім» ужо вя дуц ца ра бо ты па 
аб лі цоў цы фа са ду.

У 2014 го дзе пла ну ец ца ўвес ці ў экс-
плу а та цыю 70 ты сяч кв. м арэнд на га 
жыл ля і 440 тыс. кв. м жыл ля з дзярж-
пад трым кай для гра ма дзян, якія ма юць 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. 
Арэнд ныя ква тэ ры атры ма юць ка ля ты-
ся чы ста ліч ных сем' яў.

— Мы збі ра ем ся за пра сіць да су пра-
цоў ніц тва вя ду чыя прад пры ем ствы, якія 
маг лі б фі нан са ва пад тры маць бу даў-
ніц тва жыл ля для сва іх ра бот ні каў. Гэ та 
ак ту аль на для фар мі ра ван ня кад ра ва га 
рэ сур су і за ма ца ван ня су пра цоў ні каў на 
вы твор час ці, — па ве да міў Мі ка лай Ла-
дуць ка.

Так са ма ён звяр нуў ува гу, што мес ца 
для бу даў ніц тва ў ме жах Мін скай каль ца-
вой аў та да ро гі з кож ным го дам усё менш. 

Па сло вах стар шы ні Мін гар вы кан ка ма, 
у Еў ро пе ёсць га ра ды, дзе ўжо до сыць 
даў но амаль не бу ду юць жыл лё. У той 
жа Пра зе за год зда ец ца да 150 ты сяч 
квад рат ных мет раў. Гэ ты аб' ём рэг ла мен-
ту ец ца спе цы яль ным ра шэн нем. Мінск 
тут не бу дзе пер ша ад кры ва льні кам. Да 
та го ж, на дум ку Мі ка лая Ла дуць кі, пы-
тан не не да хо пу жыл лёвых ў нас ча сам 
ста віц ца не зу сім ка рэкт на. У ста лі цы 
на па ляп шэн не жы лых умоў прэ тэн дуе 
дзесь ці 260 ты сяч сем' яў, не ма юць ва 
ўлас нас ці ні ад на го квад рат на га мет ра 
толь кі 40 ты сяч з гэ тай коль кас ці.

Мінск імк лі ва раз ві ва ец ца, а та му пы-
тан не з'яў лен ня но вых стан цый мет ро ак-
тыў на аб мяр коў ва ец ца жы ха ра мі са мых 
роз ных ра ё наў ста лі цы. Але ра бо ты па 
па шы рэн ні сет кі мет ра па лі тэ на — спра-
ва ня тан ная.

— Кошт ад на го кі ла мет ра мет ро на 
сён ня скла дае ад 50 да 70 міль ё наў до-
ла раў. А ка лі га ва рыць пра мет ро з са-
мым су час ным аб ста ля ван нем, то су ма 
ўзрас тае да 100 міль ё наў, — на га даў 
Мі ка лай Ла дуць ка.

Што да ты чыць стан цыі «Ма лі наў ка», 
ад крыц ця якой даў но ча ка юць мно гія 
мін ча не, стар шы ня Мін гар вы кан ка ма 
ўдак лад ніў, што, згод на з пра ек там, са-
праўд ны тэр мін зда чы яе ў экс плу а та-
цыю — каст рыч нік 2014 го да, але пе рад 
бу даў ні ка мі па ста ян на ста віц ца за да ча 
тэр мі ны як ма га больш ска ра чаць. Та кім 
чы нам ад крыц цё «Ма лі наў кі» па-ра ней-
ша му за пла на ва на на сё лет ні май.

Сён ня ўжо па стаў ле на за да ча па чаць 
пра ек та ваць чац вёр тую лі нію ста ліч на га 
мет ра па лі тэ на. Гэ та па трэб на для та го, 
каб па ра лель на з бу даў ніц твам трэ цяй 
лі ніі рых та вац ца да па чат ку ра бот на 
чац вёр тай.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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