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ВЯ ЛІ КАЯ СЯМ'Я — ВЯ ЛІ КАЕ ШЧАС ЦЕ
Мі ка лай і Тац ця на Глаз ко вы з Ма гі лё ва вы ха ва лі 5 дзя-

цей. Ле тась яны ста лі сям' ёй го да Бе ла ру сі.
Мі ка лай Вік та ра віч (ды рэк тар ма гі лёў скай шко лы 

№ 43):
— Для нас у свой час знач най пад трым кай бы ло бу даў ніц-

тва ква тэ ры пад 3%. Тое, што вя лі кая сям'я па тра буе вя лі кіх 
гро шай, мы ве да ем вель мі доб ра. І тая пад трым ка, якую па-
абя цаў у сва ім Па слан ні да бе ла рус ка га на ро да Прэ зі дэнт, 
вель мі ад чу валь ная. Зра зу ме ла, гэ та па спры яе па ляп шэн ню 
дэ ма гра фіч най сі ту а цыі ў кра і не. Яшчэ больш бу дуць спры-
яць па ве лі чэн ню ўзроў ню на ра джаль нас ці моц ная эка но мі ка 
і доб ры за ро бак.

Тац ця на Ры го раў на (на стаў ні ца ма гі лёў скай шко лы 
№ 34):

— Га ран тыі, пра якія мы па чу лі, ста нуць доб рым сты му лам 
для бе ла рус кіх сем' яў. З кож ным го дам вы хоў ваць дзя цей 
ста но віц ца ляг чэй. На ша му ма лод ша му 5 га доў. Ка лі ён на-
ра дзіў ся, быў цал кам па га ша ны наш крэ дыт за ква тэ ру. Для 
мя не вель мі га на ро ва бы ло атры маць ор дэн Ма ці. На огул, 
кло пат дзяр жа вы мы ад чу ва ем па ста ян на і з бо ку на ву чаль-
ных уста ноў, дзе пра цу ем, і з бо ку вы ка наў чай ула ды. Вель мі 
ад чу валь най да па мо гай ста ла бяс плат нае хар ча ван не для 
на шых дзя цей у шко ле, вы дзя лен не срод каў на іх пад рых тоў-
ку да на ву чаль на га го да, маг чы масць прай сці азда раў лен не 
за мя жой, бяс плат ная ву чо ба на ша га дзі ця ці ў му зыч най 
шко ле. За на вед ван не дзі ця ча га сад ка, ка ры стан не пад руч-
ні ка мі мы пла цім толь кі 50%, па ло ву бя рэ на ся бе дзяр жа ва. 
Вя лі кая сям'я — гэ та вя лі кае шчас це. Тым больш, што ўмо вы 
для гэ та га ство ра ны.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

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

ТРАМ ВАЙ... НА ПРА КАТ
На чар го вым па ся джэн ні се на та ры ўхва лі лі 12 за ко на-
пра ек таў.

Пас ля вы ступ лен ня Прэ зі дэн та Бе-
ла ру сі з Па слан нем да бе ла рус ка га 
на ро да і На цы я наль на га схо ду дэ-
пу та ты абедз вюх па лат пар ла мен та 
ме лі маг чы масць за даць кі раў ні ку 
дзяр жа вы свае пы тан ні, як пра ві ла, 
сфар му ля ва ныя ў вы ні ку су стрэч 
з вы бар шчы ка мі. Та му ад ка зы на 
іх — гэ та по гляд лі да ра кра і ны на 
на дзён ныя для яе жы ха роў праб-
ле мы. Па най больш скла да ных пы-
тан нях Прэ зі дэнт даў кан крэт ныя 
да ру чэн ні ўра ду і сва ёй Ад мі ніст-
ра цыі.

Пра служ бо вае жыл лё 
і па цяр пе лыя тэ ры то рыі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па га дзіў ся з дэ-
пу та там ад Бы хаў скай вы бар чай акру гі 
№ 81 (Ма гі лёў ская воб ласць) Тац ця най 
КА НАН ЧУК пра не спра вяд лі васць аб ме-
жа ван няў па пры ва ты за цыі служ бо ва га 
жыл ля на тэ ры то ры ях, якія па цяр пе лі ад 
ава рыі на Чар но быль скай АЭС. Ён па абя-
цаў ра за брац ца ў сі ту а цыі і па ста віў вер-
ты ка лі ўла ды за да чу знач на пад цяг нуць 
уз ро вень жыц ця на сель ніц тва на поўд ні і 
паў днё вым ус хо дзе кра і ны.

«Мы тро хі ска рэк ту ем сваю па лі ты ку 
ў пла не пе ра адо лен ня на ступ стваў чар-
но быль скай ава рыі», — ска заў Прэ зі дэнт 
і да даў, што па ка заль най у гэ тым пла не 
бу дзе Ма гі лёў ская воб ласць.

Ён па абя цаў пад час сва ёй тра ды цый най 
па езд кі ў па цяр пе лыя ад чар но быль скай 
ка та стро фы рэ гі ё ны азна ё міц ца з пла на мі 
мяс цо вых уладаў па раз віц ці гэ тых тэ ры-
то рый і кан цэп цы яй па раз віц ці паўд нё ва-
ўсход няй част кі Ма гі лёў шчы ны. Па мер ка-
ван ні кі раў ні ка дзяр жа вы, гэ та бу дзе па ка-
заль на і ха рак тэр на і для ін шых рэ гі ё наў, у 
тым лі ку поўд ня Го мель скай воб лас ці.

Пра маг чы масць пры ва ты за цыі жы-
лых па мяш кан няў ка мер цый на га вы ка ры-
стан ня су пра цоў ні ка мі ор га наў унут ра ных 
спраў, суд дзя мі, пра ку рор скі мі ра бот ні-
ка мі, якія ма юць стаж вай ско вай аль бо 
дзяр жаў най служ бы больш за 20 га доў, 
спы та ла дэ пу тат Па ста ян най ка мі сіі Па-
ла ты прад стаў ні коў па за ка на даў стве 
На тал ля ГУЙ ВІК (По лац кая га рад ская 
вы бар чая акру га № 28). Гэ тая праб ле-
ма да ты чыц ца вы шэй на зва най ка тэ го рыі 
лю дзей, якія атры ма лі ве да мас нае жыл-
лё пас ля 8 кра са ві ка 2006 го да ў су вя зі 
са служ бо вай не аб ход нас цю. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за ўва жыў, што ка лі та кое 
пы тан не фар му люе на род ны вы бран нік, 
зна чыць, яно па тра буе вы ра шэн ня. Ён 
да ру чыў сва ім па моч ні кам дэ та лё ва ра-
за брац ца ў гэ тай праб ле ме.

Пра па вы шэн не цэн 
на ал ка го ль і ты тунь 

Дэ пу тат Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па аду ка цыі, куль ту ры 
і на ву цы На тал ля КУ ЧЫН СКАЯ (Іў еў-
ская вы бар чая акру га № 53) пра па на-
ва ла Прэ зі дэн ту па вы сіць ак цы зы на ал-
ка голь ную і ты ту нё вую пра дук цыю, каб 
на кі ра ваць вы ру ча ныя срод кі на куль тур-
ныя, аду ка цый ныя і спар тыў ныя пра ек ты. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў, што да 
вы ра шэн ня та кіх за дач трэ ба па ды хо дзіць 
аб ду ма на. «Мы мо жам на ал ка голь і ты-
тунь па вы сіць ак цы зы. Чы тай — па вы-
сіць цэ ны. Паў стае пы тан не: дзе бу дзем 
пра да ваць ал ка голь і ты тунь, асаб лі ва ва 
ўмо вах Мыт на га са ю за? Ка лі ца на бу дзе 
вы шэй шай, чым на «бар ма ту ху», на ват 
ня якас ную, якую мы ча сам атрым лі ва ем 
з-за ме жаў кра і ны, наш на род бу дзе піць 
гэ тую «бар ма ту ху», аж да адэ ка ло ну. Бы-
лі ж та кія пе ры я ды. Та му па вы шаць цэ ны 
на ал ка голь і ты тунь трэ ба вель мі аку рат-
на і асця рож на, каб не за крыць для ся бе 
рын кі і не стра ціць унут ра ны ры нак».

Пра дэ валь ва цыю
і кан ку рэн та здоль насць 

Ад каз ва ю чы на пы тан не стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-
ні коў па бюд жэ це і фі нан сах Люд мі лы 
ДА БРЫ НІ НАЙ (Ар шан ская га рад ская 
вы бар чая акру га № 26), Прэ зі дэнт за-
пэў ніў, што аб валь най дэ валь ва цыі ў Бе-
ла ру сі не бу дзе.

«Бу дзем ра біць усё, каб яе па збег-
нуць», — за пэў ніў кі раў нік дзяр жа вы. Ён 
да даў, што ў Бе ла ру сі не ма юць на ме ру 
пра во дзіць дэ валь ва цыю ад мі ніст ра цый-
на, як, на прык лад, у Ка зах ста не. «Ка лі 
мы бу дзем ба чыць, што гэ та не аб ход на, 
што ў нас ня ма зо ла та ва лют ных рэ зер ваў 
або яны апус ка юц ца ні жэй за пла ну е мы 
кры тыч ны ўзро вень, мы спа кой на пра вя-
дзём дэ валь ва цыю. Ка лі да кан ца го да 
да ба вім яшчэ 5–6 пра цэн таў, бу дзе нар-
маль на», — лі чыць Прэ зі дэнт.

Прэ зі дэнт на зваў скан даль ны мі чут кі 
аб тым, што пас ля чэм пі я на ту све ту па 

ха кеі ў Мін ску бу дзе дэ валь ва ва на на цы-
я наль ная ва лю та. На яго дум ку, за клік 
«бег чы ў аб мен ні кі» з'яў ля ец ца бес пад-
стаў ным. «Ка лі ка му-не будзь за хо чац ца 
бег чы — бя жы це. Там сён ня праб лем 
ня ма. Мя няй це, але крыў да ваць по тым 
бу дзе це са мі на ся бе. Аб валь ваць мы ні-
чо га не бу дзем, не пе ра жы вай це, траць це 
гро шы ў ма га зі нах», — вы ка заў ся Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Пра жыц цё ў но вым Са ю зе 
Ад каз ва ю чы на пы тан не стар шы ні Па-

ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па эка на міч най па лі ты цы Вік та ра ВА-
ЛЮ ШЫЦ КА ГА (Брэсц кая-За ход няя вы-
бар чая акру га № 1), што ча кае бе ла рус-
кую эка но мі ку і суб' ек таў гас па да ран ня 
пас ля ства рэн ня Еў ра зій ска га эка на міч-
на га са ю за, кі раў нік дзяр жа вы пад крэс-
ліў: «Гор шых, чым ця пер, умоў не бу дзе. 
Мо жа быць, на ват лепш, ка лі Ра сія, перш 
за ўсё, вы ка нае сваё абя цан не. Мой ка ле-
га, ра сій скі прэ зі дэнт, у свой час ска заў, 
што яны га то вы з 1 сту дзе ня 2015 го да 
зняць вы клю чэн ні і аб ме жа ван ні. Гэ та бы-
ло ска за на ў вуз кім і шы ро кім ко ле два ці 
два з па ло вай га ды таму. Прэм' ер-мі ністр 
Мядз ве дзеў пра гэ та так са ма ка заў, яшчэ 
ка лі быў прэ зі дэн там». Аляк сандр Лу ка-
шэн ка ад зна чыў, што ўсе гэ тыя за явы ён 
вы пі саў і га то вы па ка заць на су стрэ чы 
прэ зі дэн таў Бе ла ру сі, Ка зах ста на і Ра сіі 
29 кра са ві ка ў Мін ску.

«Бы ло не ад на ра зо ва ска за на, што 
гэ тыя вы клю чэн ні і аб ме жа ван ні бу дуць 
зня ты. Ра сія ў гэ тым пра цэ се на ват іш-
ла на пе ра дзе. Мы вы каз ва лі на сця ро жа-
насць, што гэ та мо жа пры вес ці да пэў ных 
на ступ стваў па вы твор час ці ле каў, ал ка-
го лю, у бан каў скай сфе ры. Асаб лі ва гэ тая 
сфе ра і транс парт хва ля ва лі Ка зах стан. 
Мы гэ та ўсё вы каз ва лі, але ра сій скі бок 
увесь час на стой ваў на зняцці вы клю чэн-
няў і аб ме жа ван няў», — па ве да міў кі раў-
нік бе ла рус кай дзяр жа вы. Ця пер сі ту а цыя 
не каль кі ін шая. «Ка зах стан быц цам бы 
за да валь няе ўсё, што ад бы ва ец ца, та му 
што яго га лоў ны пры яры тэт — ус ту піць 
у Су свет ную ганд лё вую ар га ні за цыю, а 
по тым у наш эка на міч ны са юз. Ра сію ні бы 
так са ма за да валь няе ця пе раш няя сі ту а-
цыя. Бе ла русь жа дак лад на за яў ляе, што 
мы пры трым лі ва ем ся тых на шых за яў, 
якія бы лі зроб ле ны ра ней», — рас тлу ма-
чыў Прэ зі дэнт.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПРА ФІ ЛАК ТЫ КА ЗА ЎЛАС НЫ КОШТ
Сяр гей КА РЫЦЬ КА, га лоў ны ўрач Рэс пуб лі кан ска-

га цэнт ра ме ды цын скай рэ абі лі та цыі і баль не а ля чэн ня 
(г. Мінск):

— У сва ім Па слан ні да бе ла рус ка га на ро да і На цы я наль-
на га схо ду кі раў нік дзяр жа вы за кра нуў у тым лі ку тэ му за-
ха ван ня зда роўя — з да па мо гай раз віц ця доб ра ах вот на га 
ме ды цын ска га стра ха ван ня, на огул плат ных па слуг. Плат ныя 
ме ды цын скія па слу гі вель мі за па тра ба ва ны на сель ніц твам 
у на шым цэнт ры.

Без умоў на, дзяр жа ва па він на за бяс пе чыць, так бы мо-
віць, ба за вую ахо ву зда роўя, ака зан не ме ды цын скіх па слуг 
вуз кі мі спе цы я ліс та мі — ура ча мі-ан ко ла га мі, ней ра хі рур га мі, 
гі не ко ла га мі і інш. Ад нак што да ты чыц ца па няц цяў азда раў-
лен ня, пра фі лак ты кі за хвор ван няў, то тут трэ ба ары ен та ваць 
зда ро вае на сель ніц тва на атры ман не ме ды цын скіх па слуг 
за ўлас ны кошт. На шы лю дзі да во лі шмат гро шай тра цяць 
на што га до выя па езд кі ў га ра чыя кра і ны, дзе ня рэд ка толь кі 
пад ры ва юць зда роўе. А ча му б ім з та кой жа за ці каў ле нас цю 
не прай сці за ўлас ны кошт што га до вы «тэх агляд» — дыс пан-
се ры за цыю? Маг чы мас цяў сён ня ха пае. Толь кі прый дзі — і 
ўрач вы пра цуе для ця бе аса біс тую «пра гра му зда роўя»!

Мы зна хо дзім срод кі і час, каб па да рваць сваё зда роўе 
— на цы га рэ ты, вы піў ку, не ка рыс нае хар ча ван не... А га доў 
у 50 трап ля ем да ўра ча з цэ лым бу ке там хра ніч ных за хвор-
ван няў і здзіў ля ем ся: «Ча му мя не не мо гуць вы ле чыць?». 
А та му што ў вас, спа дар хво ры, бы лі і ёсць гро шы на што 
за ўгод на. Толь кі не на ўлас нае зда роўе!

Не аб ход на шу каць но выя шля хі су фі нан са ван ня ме ды цы-
ны ў цэ лым. Наш цэнтр сён ня ак тыў на пра цуе з прад пры ем-
ства мі, якія, зы хо дзя чы з фі нан са вых маг чы мас цяў, за клю-
ча юць да моў ле нас ці на ме дабс лу гоў ван не сва іх ра бот ні каў. 
Па трэб на раз ві ваць і доб ра ах вот нае ме ды цын скае стра ха-
ван не для пра вя дзен ня вель мі да ра гіх су час ных ма ні пу ля цый, 
якія не маг чы ма пад трым лі ваць і раз ві ваць толь кі за кошт 
бюд жэ ту. Трэ ба пра ду гле дзець са мыя роз ныя ва ры ян ты, а 
па ра лель на вы хоў ваць ча ла ве ка, для яко га зда роўе ста не 
не аб ход нас цю, пы тан нем прэ сты жу ў да сяг нен ні са мых вы-
са ка род ных мэт у аса біс тым жыц ці і кар' е ры.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь вы каз вае глы бо кія спа чу ван ні мі ніст ру за-
меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ма кею Ула дзі мі ру 
Ула дзі мі ра ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім 
го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

ЭКА НА МІЧ НАЯ ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ
Знач ная част ка Па слан ня Прэ зі дэн та да бе ла рус ка-
га на ро да і На цы я наль на га схо ду бы ла пры све ча на 
эка на міч на му раз віц цю кра і ны. Ігар ЧАР НЯ КОЎ, су-
стар шы ня Рэс пуб лі кан скай кан фе дэ ра цыі прад пры-
маль ніц тва, пра ка мен та ваў асноў ныя ас пек ты:

— У чар го вы раз бы ла пад крэс ле на важ насць па шы рэн-
ня прад пры маль ніц тва. І гэ та ж са праў ды асноў ны рэ зерв 
раз віц ця эка но мі кі. Шмат бы ло ска за на аб кан ку рэн цыі. 
Але гэ тае па няц це трэ ба па дзя ляць на два: кан ку рэн цыя ў 
прын цы пе і кан ку рэн цыя па між дзяр жаў ны мі і пры ват ны мі 
прад пры ем ства мі. Пры ват нік заў сё ды га то вы пра ца ваць у 
кан ку рэнт ным ася род ку. Прад пры маль ніц тва ўво гу ле цяж ка 
ўя віць без кан ку рэн цыі. А вось умо вы іс на ван ня дзяр жаў на га 
і пры ват на га сек та ра вель мі ад роз ні ва юц ца. У пер ша га заў-
сё ды ёсць шмат роз ных прэ фе рэн цый, апош ня му да во дзіц ца 
пе ра адоль ваць без ліч цяж кас цяў на сва іх пля чах. І вя лі кае 
зна чэн не мае тое, што Прэ зі дэнт аб вяс ціў га тоў насць дзяр-
жа вы да до пус ку пры ват ні ка ў роз ныя сфе ры і да са дзей ні-
чан ня біз не су.

Яшчэ ад зна чу так зва ны «дык тат эка на міч най эфек тыў-
нас ці». Гэ та са мы пра віль ны па ды ход да пра цы эка но мі кі. 
Прад пры ем ствы па він ны пра ца ваць не дзе ля па каз чы каў, а 
дзе ля та го, каб атры маць пры бы так. Па ва рот у гэ тым кі рун ку 
і агу чыў кі раў нік кра і ны.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ПА ПЫ ТАН НЯХ ДЭ ПУ ТА ТАЎ —
КАН КРЭТ НЫЯ ДА РУ ЧЭН НІ

За клад ва ец ца ас но ва 
су пра цоў ніц тва

з Ла о сам і Кам бо джай
Су стра ка ю чы ся ўчо ра са стар шы нёй На цы я наль на га 

схо ду Ла ос кай На род на-Дэ ма кра тыч най Рэс пуб лі кі Па ні 
Ят хо ту Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 
што ле тась упер шы ню ў гіс то рыі двух ба ко вых ад но сін ад-
быў ся ві зіт Прэ зі дэн та Ла о са Цю ма лі Сай ня со на ў Мінск, 
паведамляе БЕЛ ТА. «З гэ та га ві зі ту па чаў ся вель мі сур'-
ёз ны но вы этап на ша га су пра цоў ніц тва», — ска заў бе ла-
рус кі лі дар.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, для су пра цоў ніц тва лю бых кра ін 
вель мі важ ныя ганд лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны — яны з'яў ля-
юц ца ба за вы мі, па іх ацэнь ва юць маш таб і глы бі ню між дзяр-
жаў ных ад но сін. «Бу дзем шчы ры мі: тут нам па хва ліц ца ня ма 
чым, — кан ста та ваў кі раў нік дзяр жа вы. — На шы ад но сі ны 
толь кі па чы на юць раз ві вац ца. Мы спра бу ем за клас ці не ка-
то рую асно ву гэ тых ад но сін». Прэ зі дэнт вы ка заў над зею, 
што пар ла мен та рыі ады гра юць сваю ро лю ў двух ба ко вых 
ад но сі нах. Бе ла русь раз ліч вае на ўста наў лен не та кіх жа цёп-
лых і дру жа люб ных ад но сін, якія іс ну юць з сяб рам і су се дам 
Ла о са В'ет на мам.

У сваю чар гу Па ні Ят хо ту па га дзі ла ся з Аляк санд рам 
Лу ка шэн кам, што на раў не з па лі тыч ны мі ад но сі на мі трэ ба 
раз ві ваць ганд лё ва-эка на міч ныя су вя зі.

Бе ла русь ба чыць вя лі кія перс пек ты вы па раз віц ці су пра-
цоў ніц тва з Кам бо джай. Аб гэ тым за явіў учо ра Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на су стрэ чы з прэм' ер-мі ніст рам Ка ра леў ства 
Кам бо джа Хун Се нам. «Мы з вя лі кі мі на дзея мі гля дзім на 
су пра цоў ніц тва з ва шай кра і най», — ска заў бе ла рус кі лі дар. 
Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у Бе ла ру сі і Кам бо джы ёсць шмат 
агуль ных ін та рэ саў і пра ек таў, якія мож на су мес на рэа лі за-
ваць. «У нас ёсць тое, што ці ка віць вас, што мы мо жам пра-
па на ваць вам, і мы га то вы гэ та зра біць, ня хай гэ та бу дуць 
су мес ныя прад пры ем ствы па вы твор час ці аў та ма біль най 
тэх ні кі, ва ен на-тэх ніч нае су пра цоў ніц тва, ра бо та ў гор на зда-
быў най га лі не», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Прэм' ер-мі ністр Кам бо джы ў сваю чар гу вы ка заў над зею, 
што яго ві зіт уня се сваю леп ту ў да лей шае раз віц цё двух ба-
ко вых ад но сін. Хун Сен рас ка заў, што ўпер шы ню па бы ваў 
у Бе ла ру сі ў 1981 го дзе, і звяр нуў ува гу на па спя хо вае раз-
віц цё кра і ны. Ён так са ма пе ра даў за пра шэн не Прэ зі дэн ту 
Бе ла ру сі ад ка ра ля Кам бо джы на ве даць кра і ну з афі цый ным 
ві зі там.

Адзін з най больш знач-
ных — «Аб уня сен ні змяненняў 
і да паў нен няў у не ка то рыя за-
ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
пы тан нях вы зна чэн ня пра жы-
тач на га мі ні му му» — вы лу чае 
сту дэн таў у якас ці асоб най 
гру пы на сель ніц тва ў раз лі ку 
бюд жэ ту пра жы тач на га мі-
ні му му. Дру гі важ ны за ко на-
пра ект — «Аб га рад скім элект-
рыч ным транс пар це і мет ра па-
лі тэ не» — ці ка вы ўжо тым, што 
ўпер шы ню ў поў ным аб' ёме на 
за ка на даў чым уз роў ні бу дуць 
урэ гу ля ва ны пра ва выя ста сун-
кі ў азна ча най сфе ры.

За ко на пра ект, які ты чыц ца 
вы зна чэн ня бюд жэ ту пра жы-
тач на га мі ні му му ў кра і не, рас-
пра ца ва ны з улі кам уні фі ка цыі 
па ды хо даў у рам ках Адзі най 
эка на міч най пра сто ры. Як за ў-
ва жыў у раз мо ве з жур на ліс-
та мі Мі ка лай КА ЗА РА ВЕЦ, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па аду ка-
цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы-
яль ным раз віц ці, у но вай рэ-
дак цыі За ко на бу дзе ўве дзе на 
са цы яль на-дэ ма гра фіч най ка-
тэ го рыя «сту дэн ты», якія ра ней 
зна хо дзі лі ся ў ка тэ го рыі «дзе-
ці», што не вель мі ла гіч на.

— Па шы ра юц ца пра вы 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-
яль най аба ро ны ў тым, што 
даты чыц ца за цвяр джэн ня 
бюд жэ ту пра жы тач на га мі-
ні му му, — за ўва жыў се на-

тар. — Бюд жэт пра жы тач на га 
мі ні му му бу дзе за цвяр джац ца 
што квар таль на і, што са мае 
важ нае, з улі кам цэн апош ня-
га ме ся ца кож на га квар та ла. 
Та кім чы нам, па сло вах Мі ка-
лая Ка за раў ца, за ко на пра ект 
мак сі маль на пры блі жа ны да 
рэ аль на га жыц ця.

Як за ўва жыў пар ла мен та-
рый, бюд жэт пра жы тач на га 
мі ні му му па вы ша ец ца або па-
ні жа ец ца ў за леж нас ці ад эка-
на міч най сі ту а цыі ў кра і не.

* * *
Што дзён на трам ваі, тра-

лей бу сы і мет ро пе ра во зяць 
пры клад на 2,5 міль ё на па са-
жы раў.

Ана толь СІ ВАК, мі ністр 
транс пар ту і ка му ні ка цый 
Бе ла ру сі, за ўва жыў, што 
пра ект за ко на «Аб га рад-
скім элект рыч ным транс пар-
це і мет ра па лі тэ не» змя шчае 
па тра ба ван ні, у тым лі ку, па 
ахо ве па са жы раў і ра бот ні каў 
пе ра воз чы ка ад ак таў тэ ра-
рыз му.

Што ці ка ва, за ко на пра ек-
там уво дзіц ца нор ма, якая пра-
ду гледж вае не рэ гу ляр ную пе-
ра воз ку па са жы раў га рад скім 
элект рыч ным транс пар там на 
асно ве да га во ра фрах та ван-
ня. Ма юц ца на ўва зе эк скур сіі, 
ін ды ві ду аль ныя за ка зы, пад-
воз ра бо чых да мес ца пра цы 
ў вы зна ча ны час.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Абмяркоўваем
Пасланне Прэзідэнта


