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Дня мі ў ін тэр нэ це з'я ві ла ся ін фар ма цыя аб тым, што з 1 кра са ві ка ад на па езд ка ў 
ста ліч ным гра мад скім транс пар це па да ра жэе з 3 да 3,7 ты ся чы руб лёў.

— Мы не па срэд на не зай ма ем ся па вы шэн нем та ры фаў на пра езд, да нас толь кі пры хо-
дзіць ра шэн не аб гэ тым, — па тлу ма чы ла па моч ні ца ге не раль на га ды рэк та ра дзярж прад-
пры ем ства «Мінск транс» Зоя Ла ба тая. — Па куль афі цый нае ра шэн не не пры ня та, на гэ ты 
конт ні чо га ска заць нель га, — ад зна чы ла яна.

Як ста ла вя до ма паз ней, звест кі пра па вы шэн не ака за лі ся праў дай. Па ін фар ма цыі 
прэс-служ бы Мін гар вы кан ка ма, з 1 кра са ві ка ў ста лі цы зме няц ца та ры фы на пра езд у 
гра мад скім транс пар це. Ад на па езд ка ця пер са праў ды бу дзе каш та ваць 3,7 ты ся чы руб лёў. 
Кві ток, на бы ты ў ва дзі це ля, абы дзец ца па са жы ру ў 4 ты ся чы руб лёў. Быў агу ча ны так са ма 
і но вы кошт пра яз ных. Так, пра яз ны на ме сяц на адзін від транс пар ту мож на бу дзе на быць 
за 166,5 ты ся чы руб лёў, а на ча ты ры ві ды транс пар ту на та кі ж тэр мін — за 299,7 ты ся чы 
руб лёў. У пра яз ных на пэў ную коль касць па ез дак свая «кош та вая па лі ты ка». На прык лад, 
за маг чы масць ка рыс тац ца транс пар там 10 ра зоў да вя дзец ца ад даць 35,2 ты ся чы руб-
лёў, а за 60 па ез дак — 188,7 ты ся чы. Як удак лад ні лі ў прэс-служ бе Мін гар вы кан ка ма, да 
1 кра са ві ка яшчэ мож на на быць пра яз ны па ра ней шым та ры фе.

Трэ ба ска заць, што апош ні раз апла та за пра езд у ста лі цы па вя ліч ва ла ся ў снеж ні мі ну-
ла га го да. Та ды кошт ад ной па езд кі з 2,5 ты ся чы руб лёў «пад рос» да 3 ты сяч.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

Транс парт ны век тарТранс парт ны век тар  ��

За пра езд да вя дзец ца 
пла ціць больш

З 30 са ка ві ка авія кам па нія «Бел авія» пе ра хо-
дзіць на лет ні рас клад, які бу дзе дзей ні чаць 
да 25 каст рыч ні ка. У на ды хо дзя чым се зо не 
«Бел авія» ад крые два но выя кі рун кі, па вя-
лі чыць час та ту вы ка нан ня па лё таў па ўжо 
дзей ных марш ру тах і тра ды цый на ўвя дзе 
се зон ныя рэй сы.

Так, з 28 кра са ві ка па лё ты ў аэ ра порт «Ні ца 
Бла кіт ны бе раг» (Фран цыя) бу дуць да ступ ныя па-
са жы рам авія кам па ніі трой чы на ты дзень: па па-
ня дзел ках, чац вяр гах і су бо тах. Пер шы са ма лёт 
«Бел авія» пры зем ліц ца ў між на род ным аэ ра пор це 
Крас на да ра (Ра сія) 30 кра са ві ка. Ту ды бу дуць вы-
кон вац ца тры рэй сы на ты дзень: па па ня дзел ках, 
се ра дах і пят ні цах.

У лет ні пе ры яд па вя лі чыц ца час та та вы ка нан-
ня ўжо іс ну ю чых рэй саў. Рэй сы ў Па рыж, Пра гу і 
Аста ну бу дуць вы кон вац ца што дзён на, рэй сы ў 

Амстэр дам — шэсць ра зоў на ты дзень, а рэй сы ў 
Кі еў — двой чы на дзень. Акра мя та го, са ма лё ты 
авія кам па ніі бу дуць вы кон ваць па лё ты ў Бар се-
ло ну, Бу да пешт, Бел град, Са ма ру, Франк фурт з 
час та той тры ра зы на ты дзень, у Ба ту мі і Лар-
на ку — ча ты ры, а ў Вар ша ву — пяць ра зоў на 
ты дзень.

У пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту па ха-
кеі бу дуць да дат ко выя рэй сы ў Стак гольм, Па рыж 
і Бар се ло ну.

У ку рорт ны се зон «Бел авія» вы кон вае рэй сы 
ў Ман чэс тар, пра доў жыць па лё ты ў Ка лі нінг рад з 
Брэс та, Го ме ля і Грод на. Так са ма ў лет нія ме ся цы 
па са жы ры авія кам па ніі змо гуць ска рыс тац ца маг-
чы мас цю авія пе ра лё ту з Мін ска ў Го мель двой чы 
на ты дзень — па се ра дах і су бо тах.

У на ды хо дзя чым се зо не авія кам па нія пла на вы-
ка наць на 30 пра цэн таў чар тар ных авія пе ра во зак 
больш у па раў на нні з ле таш нім се зо нам.

Лет ні рас клад, но выя авія рэй сы — 
се зон стар туе!

У су вя зі з за крыц цём у ста лі цы аў та вак за ла «Мас коў скі», 
з 1 кра са ві ка рух аў то бу саў па між га род ніх і пры га рад ных 
марш ру тах, якія аб слу гоў ва юц ца «Мі наб лаў тат ран сам», бу дзе 
ажыц цяў ляц ца ад дыс пет чар скай стан цыі «Сла він ска га» і аў-
та вак за ла «Цэнт раль ны».

Ад ДС «Сла він ска га» бу дуць аб слу гоў вац ца марш ру ты: Мінск — Ба ры саў, 
Мінск — Ві лей ка праз Пле шча ні цы, Мінск — Ві лей ка праз Даў гі на ва, Мінск — 
Ві лей ка праз Ба раў ля ны, Мінск — Жо дзі на, Мінск — Жо дзі на (во ін ская часць), 
Мінск — Даў гі на ва, Мінск — Кра мя нец, Мінск — Ку ля шы, Мінск — Ла гойск, 
Мінск — Пле шча ні цы, Мінск — Пле шча ні цы праз Ска ро ды, Мінск — Сма ля-
ві чы.

Ад АВ «Цэнт раль ны» з 1 кра са ві ка з Мін ска бу дуць ха дзіць аў то бу сы па 
марш ру тах: Мінск — в.На рач, Мінск — АВ «На рач», Мінск — сан. «Сос ны», 
Мінск — Свір, Мінск — Ві лей ка праз Ілью, Мінск — Ві лей ка праз Жда но-
ві чы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Ад' езд з Мін ска — 
з ін ша га мес ца

НА ШЫХ МЫТ НІ КАЎ НЕ ПАД МА НЕШ
Су пра цоў ні кі Ві цеб скай мыт ні кан фіс ка ва лі аў то «Мі-
цу бі сі» кош там 215 міль ё наў руб лёў.

— Аў та ма біль быў яшчэ зі мой аформ ле ны на пунк-
це мыт на га афарм лен ня гра ма дзя ні нам Лат віі як транс-
парт ны сро дак для аса біс та га ка ры стан ня па ад па вед най 
пра цэ ду ры ча со ва га ўво зу. Але по тым на ма шы не ездзіў 
гра ма дзя нін на шай кра і ны, які пра жы вае ў По лац кім ра ё-
не. У вы ні ку бы ло па ру ша на за ка на даў ства ў рам ках Мыт-
на га са ю за. Згод на з ім, ін ша зе мец не мо жа пе ра да ваць 
пра вы ка ры стан ня або рас па ра джэн ня ча со ва ўве зе ным 
транс парт ным срод кам ін шай асо бе, — па ве да мі лі «Звяз-
дзе» ў мыт ні.

Ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях пра ду-
гледж вае на кла дан не штра фу — ад 5 да 30 ба за вых ве лі-
чынь з кан фіс ка цы яй транс парт ных срод каў не за леж на ад 
та го, у чы ёй улас нас ці яны зна хо дзяц ца, або без кан фіс ка-
цыі. Пры чым за не за кон ную пе ра да чу за меж на га аў та ма бі ля 
ад каз вае не толь кі той, хто на ім пры ехаў, але і той, хто ім 
кі ра ваў по тым.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

45 МОЎ ЗА ГУ ЧАЦЬ НА ФЕС ТЫ ВА ЛІ 
АД НА ЧА СО ВА

Дру гі Мін скі фес ты валь моў прой дзе 30 са ка ві ка на 
фі ла ла гіч ным фа куль тэ це БДУ. У гэ ты дзень ува зе 
гас цей бу дуць прад стаў ле ны 45 моў све ту — як су-
час ных і па пу ляр ных, так і ма ла вя до мых, а так са ма 
тых, што вый шлі з ужыт ку.

У межах гэ тай уні каль най ак цыі ад бу дуц ца дзе сяць 
на ву ко ва-па пу ляр ных, лінг віс тыч ных лек цый і су стрэч 
з нось бі та мі роз ных моў. Гос ці змо гуць на ве даць прэ-
зен та цыі — за хап ляль ныя 40-хві лін ныя мі ні-лек цыі па 
гіс то рыі і раз віц ці кан крэт най мо вы, яе ста наў лен ні і 
су час ным ста не. Прад стаў ляць іх бу дуць сту дэн ты, ас пі-
ран ты і вы клад чы кі фі ла ла гіч на га фа куль тэ та і фа куль-
тэ та між на род ных ад но сін БДУ, Мінск ага дзяр жаў на га 
лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та, а так са ма лінг віс ты і мо ва-
знаў цы з Маск вы, Санкт-Пе цяр бур га і Кі е ва. Пры няць 
удзел у фес ты ва лі змо гуць усе ах вот ныя. А на пры кан-
цы дня зна ём ства з мо ва мі за вер шыц ца лінг віс тыч най 
вік та ры най.

Пер шы Мін скі фес ты валь моў прай шоў год та му: на 
ім бы лі прад стаў ле ны 35 моў і 7 лінг віс тыч ных лек цый. 
А пер шы ў све це фес ты валь моў быў пра ве дзе ны ў 1995 
го дзе ў фран цуз скім го ра дзе Тур і са браў 800 гас цей. Яго 
ар га ні за ваў аме ры кан скі лінг віст і эс пе ран тыст Дэ ні Кіф. 
Ужо ў на ступ ным го дзе ў Ча бак са рах прай шоў пер шы 
ра сій скі фес ты валь моў. За тым ана ла гіч ныя ме ра пры ем-
ствы ад бы лі ся ў ЗША, Ве не су э ле, Кі таі, Бель гіі, Шве цыі, 
Мал до ве, Укра і не і ін шых кра і нах. У мно гіх га ра дах све ту 
пра вя дзен не фес ты ва ляў моў ужо па спе ла стаць што га-
до вай тра ды цы яй.

Най буй ней шым у све це лі чыц ца пер шы кі тай скі фес ты-
валь, які прай шоў у 2008 го дзе ва ўні вер сі тэ це Нан кі на і за 
два дні са браў 13500 на вед валь ні каў. На ім бы ло прад стаў-
ле на больш як 70 моў і дыя лек таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

17 ТОН БУЛЬ БЫ АРЫШ ТА ВА ЛІ
Су пра цоў ні кі На ва по лац ка га між ра ён на га ад дзе ла 
фі нан са вых рас сле да ван няў і ДАІ за тры ма лі гру за вік, 
на якім без су пра ва джаль ных да ку мен таў вез лі з Ра сіі 
17 тон буль бы кош там больш як 78 міль ё наў руб лёў.

За ру лём гру за во га ця га ча «Рэ но» з паў пры чэ пам зна-
хо дзіў ся 27-га до вы жы хар Брэсц кай воб лас ці, ва дзі цель 
фер мер скай гас па дар кі. Вы свет лі ла ся, што буль бу ён вёз 
аж з Санкт-Пе цяр бур га ў Брэсц кую воб ласць.

На та вар і аў то быў на кла дзе ны арышт. У да чы нен ні да 
фер мер скай гас па дар кі рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс. 
За па ру шэн не пра ду гле джа на за ко нам да во лі су ро вае па-
ка ран не. У пры ват нас ці, па мер маг чы ма га штра фу — да 50 
ба за вых ве лі чынь. Мо гуць і буль бу кан фіс ка ваць.

У ЗА КІ НУ ТАЙ ВЁС ЦЫ... 
СА МА ГОН НЫ ЗА ВОД

У Шар каў шчын скім ра ё не ў за кі ну тай вёс цы пра ца-
ваў мі ні-за вод па вы твор час ці са ма го ну, які тут гна лі 
то на мі.

— У драў ля ным бу дын ку мі лі цы я не ры знай шлі са ма гон-
ны апа рат і ёміс тас ці з бра гай. Кан фіс ка ва на больш як 7,3 
ты ся чы літ раў са ма гон най бра гі і 40 літ раў са ма го ну. Па 
гэ тым фак це пра во дзіц ца пра вер ка, — па ве да мі лі ў ад-
дзя лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў УУС Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЛЕПШ, ЧЫМ ДЗЕ, 
КОР МЯЦЬ «У ГАН НЫ» І «ЯН КІ»

Мі ніс тэр ства ганд лю ра зам з Бе ла рус кім праф са юзам 
ра бот ні каў ганд лю пад вя лі вы ні кі рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су «Леп шы рэ ста ран, ка вяр ня го да».

У ім у вась мі на мі на цы ях бра лі удзел 14 рэ ста ра наў, 
ка вяр няў усіх фор маў улас нас ці і пад па рад ка ва нас ці. Ад 
Брэсц кай воб лас ці бы лі два ўдзель ні кі, ад Ві цеб скай і Мін-
скай — па тры, ад Го мель скай і Ма гі лёў скай па ад ным, ад 
Гро дзен скай воб лас ці — ча ты ры ўдзель ні кі.

У пры ват нас ці, «Леп шым рэ ста ра нам, ка вяр няй го да» 
ста лі: рэ ста ран «Па лес се» УП «Ган даль сэр віс» з г.Рэ чы цы 
(дып лом пер шай сту пе ні), рэ ста ран «У Ган ны» Ві цеб скай 
брой лер най птуш ка фаб ры кі (дып лом дру гой сту пе ні). Гэ-
та му ж прад пры ем ству на ле жыць і ка вяр ня «Пры азёр ны 
двор «У Ган ны», якое ста ла леп шым прад пры ем ствам 
пры да рож на га сэр ві су. У на мі на цыі «Леп шы рэ ста ран, 
ка вяр ня бе ла рус кай на цы я наль най кух ні» пе ра маг ла ка-
вяр ня «Ян ка» УП «Яна-Трэйд» (г. Ма гі лёў). Пе ра мо га ў 
на мі на цыі «Леп шы аб' ёкт гра мад ска га хар ча ван ня за-
баў ляль най уста но вы» да ста ла ся нач но му ба ру «Ба за» 
ўні тар на га прад пры ем ства па ака зан ні па слуг «Мет ро 
Клуб» з Грод на. «Ад крыц цём го да», апроч ін шых, ста лі, 
на прык лад, дзі ця чая ка вяр ня «Ве ро на» ААТ «Школь нік» 
з Пін ска і ка вяр ня «Ка лі зей» УП «Сі ці-Шоу» са Слуц ка га 
ра ё на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пра пра ца ва на пы тан не пра ез ду ба лель-

шчы каў на мат чы чэм пі я на ту ў між на род ных, 
між рэ гі я наль ных зно сі нах, а так са ма цяг ні ка-
мі га рад скіх лі ній у мін скім чы гу нач ным вуз ле 
ў пры вяз цы да па чат ку і за кан чэн ня мат чаў, 
не раў на мер нас ці пра вя дзен ня спа бор ніц тваў 
па днях тыд ня і ця гам су так (пяць пе ры я даў 
пра вя дзен ня мат чаў). Гра фік пра ду гледж вае 
транс парт ныя зно сі ны з Мінск ам у пе ры яд 
пра вя дзен ня чэм пі я на ту: у між рэ гі я наль ных 
зно сі нах су вязь з аб лас ны мі цэнт ра мі як рэ-
гу ляр ны мі, так і да дат ко вы мі цяг ні ка мі — 43 
цяг ні кі што дзён на; у між на род ных зно сі нах па 
марш ру тах Віль нюс — Мінск, Ры га — Мінск, 
Санкт-Пе цяр бург — Мінск, Маск ва — Мінск, 
Яра слаўль — Мінск, Аста на — Са ма ра — 
Мінск, Вар ша ва — Мінск як рэ гу ляр ны мі, 
так і да дат ко вы мі цяг ні ка мі — 34 са ста вы 
што дзён на.

Цяг ні кі га рад скіх лі ній мэ та ва га пры зна-
чэн ня (для за бес пя чэн ня пра ез ду ба лель-
шчы каў не па срэд на на мат чы і пас ля іх за-
кан чэн ня, з улі кам раз мя шчэн ня спар тыў ных 
аб' ек таў «Мінск-Арэ на» і «Чы жоў ка-Арэ на») 
бу дуць ха дзіць: з 9 па 20 мая ў зно сі нах Мінск 
— «Чы жоў ка-Арэ на» і Мінск — «Мінск-Арэ-
на» — 9 пар; 22 мая ў тых жа зно сі нах 6 пар; 
24 мая ў зно сі нах Мінск — «Мінск-Арэ на» — 6 
пар; 25 мая ў зно сі нах Мінск — «Мінск-Арэ-
на» — 6 пар.

Гра фік цяг ні коў га рад скіх лі ній пра ду-
гледж вае ін тэр валь насць іх кур сі ра ван ня ў 
10-15 хві лін, трох хві лін ную ста ян ку на пры-
пы нач ных пунк тах «Ма сю коў шчы на» і «Ло-
шы ца» для па сад кі і вы сад кі ба лель шчы каў. 
Так са ма гра фі кам ру ху цяг ні коў га рад скіх 
лі ній пра ду гледж ва ец ца і скраз ны рух у зно-
сі нах Жда но ві чы — Мінск-Па са жыр скі — Ка-
ля дзі чы.

На чы гу нач ных вак за лах стан цый «Брэст-
Цэнт раль ны», «Грод на» раз ме шча ны эле-
мен ты пра сто ра вай на ві га цыі з ін фар ма цы яй 
на анг лій скай мо ве, якая да зво ліць ары ен-
та вац ца на аб' ек тах транс пар ту. На вак за ле 
стан цыі «Мінск-Па са жыр скі», пры пы нач ных 

пунк тах «Ма сю коў шчы на» і «Ло шы ца» пры-
ве дзе ны ў ад па вед насць ін фар ма цый ныя 
па ка заль ні кі ў част цы ад люст ра ван ня пік та-
грам і тэкс та вай ін фар ма цыі на бе ла рус кай 
і анг лій скай мо вах.

На вак за ле стан цыі «Мінск-Па са жыр скі» 
ма дэр ні за ва на ін фар ма цый нае таб ло ў раз-
мер ка валь ным вес ты бю лі вак за ла з вы ва дам 
ін фар ма цыі аб рас кла дзе ру ху цяг ні коў на 
анг лій скай мо ве. У за ле ча кан ня ма дэр ні за-
ва на ін фар ма цый ная сіс тэ ма, уста ноў ле ны 
су час ныя таб ло ві зу аль най ін фар ма цыі са 
звест ка мі на рус кай і анг лій скай мо вах.

Мяк ка га ўсім пры зям лен ня!
Што да ты чыц ца па вет ра на га транс пар ту, 

дык з па чат ку мі ну ла га го да ад кры ты но выя 
авія рэй сы на рэ гу ляр най асно ве і па вя лі ча на 
час та та рэй саў у Са ма ру, Бар се ло ну, Ку та і-
сі, Бу да пешт, Бялг рад, Жэ не ву, Ка лі нінг рад, 
Кі еў, Ры гу, Вар ша ву, Маск ву, Санкт-Пе цяр-
бург, Віль нюс. З 28 кра са ві ка бу дзе ад кры ты 
рэ гу ляр ны авія рэйс у Ні цу, з 30 кра са ві ка — 
авія рэйс у Крас на дар.

Як бы ло ад зна ча на на па ся джэн ні, во пыт 
за меж ных кра ін і ана ліз раз мер ка ван ня па-
са жы ра па то каў па каз вае, што ўдзель ні ка мі 
і заў зя та ра мі пе ра важ на бу дуць вы ка рыс-
тоў вац ца чар тар ныя рэй сы. У су вя зі з гэ тым 
з за меж ны мі авія кам па ні я мі пра пра ца ва на 
пы тан не аб да дат ко вых рэ гу ляр ных і чар тэр-
ных рэй сах у пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я на ту 
све ту, якія пла ну юц ца.

Да 1 мая неабходна павялічыць коль-
кас ць ста я нак са штуч ным па крыц цём для 
па вет ра ных суд наў (з 45 да 67). Пры не аб-
ход нас ці біз нес-са ма лё ты бу дуць аб слу гоў-
вац ца ў аэ ра пор це «Мінск-1», дзе ма ец ца 
20 мес цаў ста я нак па вет ра ных суд наў. У 
На цы я наль ным аэ ра пор це Мінск з па чат ку 
кра са ві ка ўво дзіц ца ў экс плу а та цыю аў та-
ма тыч ная сіс тэ ма апра цоў кі ба га жу, якая 
мае пя ці ўзроў не вы кант роль бяс пе кі. Яна 
да зва ляе апра цоў ваць пры мак сі маль ных 
пі ка вых на груз ках ка ля 3,6 ты ся чы адзі нак 

ба га жу ў га дзі ну.
У рам ках рэ кан струк цыі бу дын ка аэ ра-

вак заль на га комп лек су ўста ноў ле на і аб-
ста ля ва на ўсі мі не аб ход ны мі ка му ні ка цы-
я мі, срод ка мі ахоў най сіг на лі за цыі і су вя зі 
11 ка бін па гра ніч на га кант ро лю, уве дзе на ў 
экс плу а та цыю 8 ліф таў, уста ноў ле ны но выя 
ся дзен ні для па са жы раў. Уста ноў ле ны ін фар-
ма цый ныя стой кі для аб слу гоў ван ня асоб з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Пра ве дзе на 
рэ кан струк цыя рэ ста ра на «Лай нер», ад кры-
ты да дат ко выя аб' ек ты гра мад ска га хар ча-
ван ня. З 10 лю та га вя дзец ца аб слу гоў ван не 
па са жы раў у аб ноў ле най за ле пры лё таў. За-
вер ша ны ра бо ты па ўлад ка ван ні і тэх ніч ным 
асна шчэн ні но вай тэ ры то рыі за лы афі цый-
ных асоб і дэ ле га цый. Ство ра ны ін ды ві ду-
аль ныя зо ны для аб слу гоў ван ня па са жы раў 
ка тэ го рыі VІP/CІP.

Да ро гі ка жуць «welcomе»
Да 30 са ка ві ка пла ну ец ца пры вес ці ў па-

ра дак рэс пуб лі кан скія аў та ма біль ныя да ро гі 
і па ло сы іх ад во ду.

З мэ тай вы зва ліць ка рыс таль ні каў плат-
ных аў та ма біль ных да рог, якія вы ка рыс тоў-
ва юць транс парт ныя срод кі, за рэ гіст ра ва ныя 
на тэ ры то рыі дзяр жаў, што не ўва хо дзяць у 
Мыт ны са юз, з тэх ніч на да пу шчаль най агуль-
най ма сай не больш за 3,5 то ны, і бук са ва ных 
імі пры чэ паў ад пла ты за пра езд па плат ных 
аў та ма біль ных да ро гах у пе ры яд з 25 кра са-
ві ка па 31 мая, у Са вет Мі ніст раў Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь уне се ны на раз гляд ад па вед ны 
Указ Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

У Мін ску для па ляп шэн ня транс парт на га 
аб слу гоў ван ня ўдзель ні каў і гас цей чэм пі я-
на ту пра ве дзе на ма дэр ні за цыя сет кі транс-
парт ных ка му ні ка цый. Па бу да ва на сем аб'-
ек таў да рож най інф ра струк ту ры: ча ты ры 
транс парт ныя раз вяз кі, пу цеп ра вод і два 
мас ты.

Ра бот ні кі ДП «Мінск транс», На цы я наль-
на га аэ ра пор та Мінск, стан цый «Мінск-Па са-
жыр скі» і «Брэст-Цэнт раль ны» прай шлі на ву-
чан не на кур сах анг лій скай мо вы. Вы да дзе ны 
спе цы яль ныя раз моў ні кі для пер са на лу Бе-
ла рус кай чы гун кі, ра бот ні каў па вет ра на га 
і аў та ма біль на га транс пар ту. На вак за лах 
стан цый «Мінск-Па са жыр скі», «Брэст-Цэнт-
раль ны» і «Грод на» аб' явы, звя за ныя з пры-
быц цём і ад праў лен нем цяг ні коў між на род-
ных зно сін, вя дуц ца на бе ла рус кай, рус кай і 
анг лій скай мо вах.

На 18 пры пы нач ных пунк тах га рад ско га 
па са жыр ска га транс пар ту Мін ска, пры лег лых 
да мес цаў пра вя дзен ня спа бор ніц тваў, уста-
ноў ле ны ін фар ма цый ныя элект рон ныя таб ло 
з ад люст ра ван нем ін фар ма цыі на рус кай і 
анг лій скай мо вах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ТРАНС ПАРТ НІ КІ ГА ТО ВЫЯ...

Гра фік цяг ні коў га рад скіх лі ній 
пра ду гледж вае ін тэр валь насць 
іх кур сі ра ван ня ў 10-15 хві лін, 
трох хві лін ную ста ян ку на 
пры пы нач ных пунк тах 
«Ма сю коў шчы на» і «Ло шы ца» для 
па сад кі і вы сад кі ба лель шчы каў. 

З 1 кра са ві ка за ра бот ная пла та ра-
бот ні каў да школь ных уста ноў па-
вы сіц ца. Та кое ра шэн не змя шча-
ец ца ў Па ста но ве Са ве та Мі ніст раў 
№ 265 ад 27 са ка ві ка 2014 го да.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба бе ла-
рус ка га ўра да, рост за роб ку пе да га-
гіч ных ра бот ні каў ад бу дзец ца праз па-
вы шэн не над ба вак за ква лі фі ка цый ныя 
ка тэ го рыі. Так, над баў ка за дру гую ка-
тэ го рыю па вя лі чыц ца з 15% да 25%, за 
пер шую ка тэ го рыю — з 20% да 40% і 
за вы шэй шую ка тэ го рыю — з 30% да 
60%. Сён ня роз ні ца па між над баў ка мі 
вы ха валь ні ка, які мае дру гую ква лі фі-
ка цый ную ка тэ го рыю, і вы ха валь ні ка 
з вы шэй шай ка тэ го рыяй скла дае ўся-
го 175 ты сяч руб лёў. А з 1 кра са ві ка 
яна скла дзе 405 ты сяч. У прэс-служ-
бе пад крэс лі ва юць, што па ве лі чэн не 
над ба вак скі ра ва на, у пер шую чар гу, 
на сты му ля ван не твор чых пе да го гаў, 
вы клю чэн не ўраў няль на га па ды хо ду да 
апла ты пра цы і за ха ван не ква лі фі ка ва-
ных кад раў у га лі не.

Што ты чыц ца пе да го гаў, якія не ма-
юць ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі, то ім з 1 
кра са ві ка па вя лі чаць на 10% та рыф ныя 
акла ды. На такі самы працэнт бу дуць па-
вя лі ча ны та рыф ныя акла ды кі раў ні кам 
уста ноў да школь най аду ка цыі, іх на мес-
ні кам па асноў най дзей нас ці, шэф-ку-
ха рам, ку ха рам дзі ця ча га хар ча ван ня 
і ку хон ным ра бо чым. І на 20% па вя лі-
чац ца та рыф ныя акла ды ў па моч ні каў 
вы ха валь ні каў.

У той жа час з 1 кра са ві ка пе ра гля-
да юц ца і ўмо вы апла ты баць ка мі кош ту 
хар ча ван ня дзя цей у да школь ных уста-
но вах. Ка лі да апош ня га ча су баць кі па-

кры ва лі 60% ад дзей ных нор маў вы дат-
каў на хар ча ван не ад на го вы ха ван ца, то 
ця пер яны бу дуць аплач ваць 100% вы-
дат каў на хар ча ван не. Пры гэ тым ко ла 
ка тэ го рый, якія ка рыс та юц ца льго та мі 
па апла це за хар ча ван не дзя цей, па-
шы ры ла ся. Так, на 30% бу дзе зні жа на 
пла та за хар ча ван не для сем' яў, у якіх 
двое дзя цей на вед ва юць да школь ную 
уста но ву, на 50% — для апе ку ноў, пры-
ём ных баць коў, баць коў-вы ха валь ні каў 
дзі ця чых да моў ся мей на га ты пу, дзі ця-
чых вё сак (га рад коў).

Як і ра ней, пла та за хар ча ван не не 
бу дзе спа га няц ца з баць коў дзя цей-
ін ва лі даў, дзя цей з ан ка ла гіч ны мі за-
хвор ван ня мі, хво рых на ту бер ку лёз, 
ін фі цы ра ва ных ві ру сам іму на дэ фі цы ту 
ча ла ве ка, а так са ма з чле наў сем' яў ва-
ен на слу жа чых, якія за гі ну лі (па мер лі) 
пры вы ка нан ні во ін ска га або служ бо-
ва га аба вяз ку. Пла та для сем' яў, якія 
ма юць тра іх і больш дзя цей ва ўзрос це 
да 18 га доў, а так са ма сем' яў, якія пра-
жы ва юць на тэ ры то рыі ра дые ак тыў на-
га за брудж ван ня, па-ра ней ша му бу дзе 
скла даць 50%.

За раз вы дат кі бюд жэ ту на ад на го вы-
ха ван ца ва ўста но ве да школь най аду ка-
цыі скла да юць у ся рэд нім 1,5 міль ё на 
руб лёў за ме сяц, а баць кі аплач ва юць 
уся го 20% ад агуль ных вы дат каў. З 

1 кра са ві ка баць кі бу дуць па кры ваць у 
поў ным аб' ёме толь кі кошт на бо ру пра-
дук таў хар ча ван ня, гэ та зна чыць, што 
пла та баць коў па вя лі чыц ца ў ся рэд нім 
на 150 ты сяч руб лёў.

Срод кі, сэ ка ном ле ныя ў бюд жэ це ў 
вы ні ку ап ты мі за цыі ўдзе лу баць коў у 
апла це хар ча ван ня сва іх дзя цей, бу дуць 
на кі ра ва ны на па вы шэн не за роб ку ра-
бот ні кам да школь ных уста ноў.

У ЦК Бе ла рус ка га праф са ю за ра-
бот ні каў аду ка цыі і на ву кі, ку ды мы 
звяр ну лі ся па ка мен та рыі, жур на ліс ту 
«Звяз ды» па ве да мі лі, што сён ня за-
ра бот ная пла та вы ха валь ні ка скла дае 
2,6—2,7 міль ё на руб лёў, а па моч ні ка 
вы ха валь ні ка — 1,5 міль ё на руб лёў. 
Ме на ві та та му пы тан не па ве лі чэн ня за-
роб ку ра бот ні кам уста ноў да школь най 
аду ка цыі рэ гу ляр на ўзні ма ла ся га лі но-
вым праф са юзам на ўсіх уз роў нях, у 
тым лі ку на пар ла менц кіх слу хан нях, у 
зва ро це да бе ла рус ка га ўра да. У 2013 
го дзе ад бы ло ся ня знач нае па ве лі чэн-
не та рыф ных ста вак вы ха валь ні каў (на 
25%) і па моч ні каў вы ха валь ні каў (на 
10%), пас ля ча го іх за ро бак вы рас на 
12-13% і 7% ад па вед на. А па ін шых ка-
тэ го ры ях ра бот ні каў уста ноў да школь-
най аду ка цыі па ме ры за роб каў даў но 
не пе ра гля да лі ся.

Ня дзіў на, што ва ўста но вах да школь-
най аду ка цыі вель мі вост ра ад чу ва ец ца 
дэ фі цыт кад раў, асаб лі ва гэ та ты чыц ца 
ста лі цы. У раз дзе ле «Ва кан сіі» на сай це 
Ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма 
змя шча ец ца ін фар ма цыя пра па трэ бу 
ў больш чым 670 вы ха валь ні ках. Са-
мая вя лі кая коль касць ва кан сій — ва 
ўста но вах да школь най аду ка цыі За-

вод ска га, Фрун зен ска га і Мас коў ска га 
ра ё на ў ста лі цы. У асоб ных уста но вах 
не да хоп вы ха валь ні каў скла дае ад 8 
да 12 ста вак. Вост ра не ха пае па моч-
ні каў вы ха валь ні каў, ку ха раў і ку хон-
ных ра бо чых. Па пры чы не ад сут нас ці 
ку ха раў пры га та ван нем страў у шэ ра гу 
вы пад каў вы му ша ны зай мац ца і за гад-
чы кі да школь ных уста ноў, і іх на мес ні кі. 
Пра ца вы ха валь ні каў, па моч ні каў вы-
ха валь ні каў звыш пра цоў на га ча су, на 
жаль, ста ла нор май. Звы чай най ста ла 
і прак ты ка ра бо ты вы ха валь ні каў без 
па моч ні каў. 

Вы клі кае тры во гу і сі ту а цыя з за бес-
пя чэн нем уста ноў да школь най аду ка цыі 
ква лі фі ка ва ны мі кад ра мі з про філь най 
пе да га гіч най аду ка цы яй. З ад на го бо ку, 
коль касць вы ха валь ні каў з вы шэй шай 

аду ка цы яй рас це, а з дру го га бо ку, да-
лё ка не заў сё ды яны ма юць вы шэй шую 
аду ка цыю па про фі лі «Пе да го гі ка дзя-
цін ства», больш за тое, на ват не заў сё-
ды ма юць пе да га гіч ную аду ка цыю.

У ЦК Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот-
ні каў аду ка цыі і на ву кі пад лі чы лі, што 
пас ля ўступ лен ня ў сі лу з 1 кра са ві ка 
па ста но вы ўра да рост за ра бот най пла-
ты ра бот ні каў уста ноў да школь най аду-
ка цыі скла дзе ад 8 да 16% (гэ та яшчэ і 
з улі кам рос ту з 1 кра са ві ка та рыф най 
стаў кі пер ша га раз ра ду).

Вось толь кі на коль кі іс тот на та кое па-
вы шэн не паў плы вае на кад ра вую сі ту а-
цыю і ці да па мо жа гэ ты за хад утры маць 
кад ры ў га лі не? Ад каз на гэ тае пы тан не 
мы хут ка атры ма ем...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЗА РОБ КІ Ў РА БОТ НІ КАЎ ДА ШКОЛЬ НЫХ УСТА НОЎ ПА ВЯ ЛІ ЧАЦ ЦА
А баць кі бу дуць цал кам па кры ваць вы дат кі на хар ча ван не дзя цей

У асоб ных уста но вах не да хоп 
вы ха валь ні каў скла дае ад 8 да 
12 ста вак. Звы чай най ста ла і 
прак ты ка ра бо ты вы ха валь ні каў 
без па моч ні каў.

ПРЫ ЗНА ЧА НЫ НО ВЫ 
КІ РАЎ НІК «БЕЛ ЛЕГП РА МА»

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка даў зго ду на пры зна чэн не 
стар шы нёй Бе ла рус ка га дзяр жаў на га кан цэр на па вы твор-
час ці і рэа лі за цыі та ва раў лёг кай пра мыс ло вас ці Мі ка лая 
Яфім чы ка, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Мі ка лай Ва сіль е віч Яфім чык на ра дзіў ся ў 1960 го дзе ў Са лі гор скім 
ра ё не. У 1982 го дзе скон чыў Бе ла рус кую сель ска гас па дар чую ака дэ мію, 
у 2001 го дзе — Ака дэ мію кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Пра ца ваў у Са лі гор скім рай вы кан ка ме, кі раў ні ком кал га са «Ста ро бін скі». 
З 1997 го да быў на мес ні кам ды рэк та ра па ка мер цый ных пы тан нях ЗАТ 
«Ка лін ка», а ў 2003 го дзе стаў ге не раль ным ды рэк та рам ААТ «Ку па лін-
ка». Уз на га ро джа ны ме да лём «За пра цоў ныя за слу гі».

ГРАН-ПРЫ ПА ЕХАЎ 
У ВІЛЬ НЮС

У Ма гі лё ве пад вя лі вы ні кі ІX Між на род на га ма ла дзёж на га 
тэ ат раль на га фо ру му «М.@rt.Кан такт.»

На пра ця гу тыд ня за га лоў ны прыз зма га лі ся твор чыя ка лек ты вы 9 
кра ін, у вы ка нан ні якіх бы ло прад стаў ле на 17 спек так ляў у роз ных жан-
рах. Кож ны дзень на сцэ не ча ты рох га лоў ных пля цо вак фо ру му іш ло па 
2-3 па ста ноў кі, ад бы ва лі ся май стар-кла сы, аб мер ка ван ні спек так ляў з 
удзе лам кры ты каў і жур на ліс таў. «Я атры ма ла доб ры во пыт і шмат ста-
ноў чых эмо цый, — ад зна чы ла стар шы ня жу ры — на род ная ар тыст ка 
СССР і Укра і ны Ада Ро гаў ца ва. — Ураж ва ла, ка лі ў па ста ноў цы ад чу-
ва ла ся глы бі ня змес ту, яр касць та лен ту ар тыс таў. Але тэ атр мя ня ец ца. 
Мо ладзь больш ча кае ад яго ней ка га вы бу ху». Ка лісь ці вель мі яр ка па даў 
ся бе на «М.@rt.Кан так це» бе ла рус кі рэ жы сёр Яў ген Кар няг. Ця пер гэ та 
вя до мы да лё ка за ме жа мі кра і ны май стар. Ме на ві та на ма гі лёў скай сцэ-
не ад бы ло ся пер шае ста наў лен не яшчэ ад ной яр кай тэ ат раль най «зор-
кі» — Ка ця ры ны Авер ка вай, якая ця пер пра цуе ў Мін ску. Ад зна ча ла ся і 
тое, што ма гі лёў скі тэ атр так са ма за га ды іс на ван ня фо ру му ўзняў ся на 
больш вы со кую пры ступ ку. Не вы пад ко ва спе цы яль ны прыз ІX фо ру му 
да стаў ся яго акт ры се Але не Кры ва нос за вы ка нан не га лоў най ро лі ў 
па ста ноў цы Са ўлю са Вар на са «Фрэ кен Жу лі».

А вось Гран-пры фес ты ва лю жу ры ад на душ на пры су дзі ла Дзяр жаў на-
му ма ло му тэ ат ру з Віль ню са, які пры ехаў у Ма гі лёў з «гуч ным» спек так-
лем Ры ма са Ту мі на са «Міст рас» (аб апош ніх га дах жыц ця вя до ма га паэ та 
і пуб лі цыс та Ада ма Міц ке ві ча). Прыз за леп шую жа но чую ро лю ўру ча ны 
ня мец кай акт ры се Тэ рэ зе Вай сбах — га лоў най ге ра і не спек так ля-ка ба рэ 
«У ба ры «У кра ка дзі ла». Леп шым у «муж чын скай» на мі на цыі стаў ар-
тыст мінск ага На цы я наль на га ака дэ міч на га драм тэ ат ра імя М. Гор ка га 
Ула дзі мір Гло таў, сыг раў шы Ма ло га ў спек так лі «Ара кул?..»

Леп шым ма ла дзёж ным спек так лем на зва на па ста ноў ка «Зла-
чын ства і па ка ран не» тэ ат ра-сту дыі «Не вя лі кі дра ма тыч ны тэ атр» 
з Санкт-Пе цяр бур га, а прэ мію «Дэ бют» атры маў вы ка наў ца ро лі 
Да ніл кі ў спек так лі «Рас кі да нае гняз до» мінск ага Рэс пуб лі кан ска га 
тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі Ар цём Ку рэнь. Спе цы яль ны мі пры-
за мі ад зна ча ны і не ка то рыя ін шыя ак цё ры і рэ жы сё ры.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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ФестывальФестываль  ��

Адзен не ста рое ака за ла ся но вым
У бе ла ру саў вя лі кім по пы там ка рыс та ец ца адзен не, якое 

прай шло ўцэн ку на рын ках і ў ганд лё вых сет ках Еў ро пы.
По пыт на ра джае пра па но ву, а ра зам з ім жа дан не ня доб ра сум лен ных 

пра даў цоў та ва ру атры маць як ма га больш пры быт ку пры мі ні маль ных вы-
дат ках. У су вя зі з чым та кая воп рат ка, за якую не аб ход на бы ло б за пла ціць 
да во лі вы со кія пош лі ны, уво зіц ца рэа лі за та ра мі як бы лая ва ўжы ван ні.

— У рэс пуб лі кан скім пунк це мыт на га афарм лен ня «Урба ны» мыт-
ні кі ў гру за вым аў то ся род та ва ру, за яў ле на га ў ад па вед ных су пра-
ва джаль ных да ку мен тах як воп рат ка і абу так, што бы лі ва ўжы ван ні, 
знай шлі зу сім но вае адзен не і абу так, без сля доў зно су, з фаб рыч ны-
мі эты кет ка мі і яр лы ка мі, — па ве да мі лі «Звяз дзе» ў Ві цеб скай мыт ні. 
Пад ман по тым па цвер дзіў ся да ку мен таль на — пас ля пра вя дзен ня 
та ва ра знаў чай экс пер ты зы. Та вар агуль ным кош там больш як 516 
міль ё наў руб лёў кан фіс ка ва лі. Пра во дзіц ца пра вер ка.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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Фота БЕЛТА.


