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Сён ня вы зна ча ны тэр мін за кан чэн ня аб-

ме ну чэ каў на ак цыі — да 31 снеж ня 2020-

га. Пас ля — толь кі кам пен са цыя ад дзяр-

жа вы. Ад нак «час Х» ужо не ад на ра зо ва пе-

ра но сіў ся, а су ма гро шай на кам пен са цыю 

за чэ кі, ка лі пе ра ліч ваць яе па на мі на ле 

сер ты фі ка таў, што быў уста ноў ле ны ў 90-я, 

вы зна ча ла ся б міль яр да мі. На та кі подз віг 

бюд жэт не здоль ны... Хі ба што ў пе ра лі ку 

на дэ на мі на ва ныя гро шы. Што ра біць і ча го 

ча каць, «Звяз да» па ці ка ві ла ся ў Анд рэя 

НА ГОР НА ГА, кан суль тан та ўпраў лен ня 

ўла даль ніц ка га на гля ду і аба ра чэн ня ак-

цый Дзярж кам ма ё мас ці.

Пер шае, што мож на зра біць, — аб-

мя няць чэ кі на ак цыі дзярж прад пры ем-

стваў.

Тым больш што пас ля чар го ва га пра-

даў жэн ня тэр мі ну аб ме ну чэ каў на ак цыі 

(мер ка ва ла ся, што гэ тая маг чы масць 

знік не сё ле та 30 чэр ве ня) ка мі тэт змяс ціў 

на сва ім сай це спіс ак цы я нер ных ар га-

ні за цый, у якія мож на ўклас ці свае імян-

ныя па пе ры. Праб ле ма толь кі ў тым, што 

трэ ба ўліч ваць мес ца ва ша га жы хар ства. 

У ад дзя лен ні Бе ла рус бан ка па мес цы рэ-

гіст ра цыі ча ла ве ка мож на атры маць спіс 

прад пры ем стваў, ку ды ўклас ці чэ кі, ад нак 

гэ та не зна чыць, што гэ тыя ар га ні за цыі 

атрым лі ва юць вя лі кі пры бы так або ўво гу-

ле бу дуць здоль ныя вы плач ваць на вас пе-

ча на му ак цы я не ру ней кія гро шы. Так што 

раз ліч ваць на аба вяз ко выя ды ві дэн ды і 

тым больш раз гля даць іх як да дат ко вы 

ка пі тал не пры хо дзіц ца.

Яшчэ адзін шлях рэа лі за ваць чэ кі — 

пра даць іх, ад нак у гэ тым вы пад ку ска-

рыс тац ца па пе ра мі но вы ўла даль нік змо жа 

толь кі на чэ ка вым аў кцы ё не (ка лі ён бу дзе 

пра во дзіц ца), як срод кам пла ця жу. На быць 

за іх ак цыі ў Бе ла рус бан ку ці атры маць 

кам пен са цыю бу дзе не маг чы ма.

Каб усё ж вы ка рыс таць сер ты фі ка ты і 

стаць ак цы я не рам, не аб ход ныя імян ныя 

чэ кі або атры ма ныя ў дар ці спад чы ну, пры-

чым толь кі ад сва я коў: сва ёй дру гой па ло-

вы, це шчы, баць кі, дзя цей, бра та і ін шых 

род ных. Ад нак зло ўжы ваць атры ман нем 

сер ты фі ка таў не вар та, па коль кі кож ны бе-

ла рус змо жа аб мя няць на ак цыі не больш 

як 250 чэ каў, пе ра аформ ле ных на яго род-

ны мі. Па до ра ныя чэ кі, да рэ чы, не аб ход на 

пе ра афор міць на імя но ва га ўла даль ні ка ў 

Бе ла рус бан ку, за пла ціў шы за пра цэ ду ру 

0,03 ба за вай ве лі чы ні (75 ка пе ек).

44 КА ПЕЙ КІ І 167 МІЛЬ Ё НАЎ
Ця пе раш ні на мі нал сер ты фі ка та — 

44 ка пей кі, хоць на мо мант яго ўста наў лен-

ня ў 2005-м ліч ба скла да ла 4400 руб лёў. 

Гэ тая ве лі чы ня ў свой час вы ка рыс тоў ва-

ла ся Дзярж кам ма ё мас цю, каб пад лі чыць, 

коль кі чэ каў браць за ад ну ак цыю прад пры-

ем ства. На прык лад, за ад ну ак цыю ар га ні-

за цыі МАПІД трэ ба ад даць адзін чэк, а за 

ак цыю, ска жам, кам па ніі «Го мель транс» — 

дзе сяць. Так што гэ та зу сім не кошт чэ ка і 

не азна чае, што за яго мож на бу дзе атры-

маць толь кі 44 ка пей кі, як лі чаць не ка то рыя 

ўла даль ні кі сер ты фі ка таў, але і не 4400 

руб лёў, га во рыць спе цы я ліст:

— Ка лісь ці даў но іс на ва ла рэ-

дак цыя за ко на аб чэ ках, дзе вы-

зна ча ла ся, што чэк бу дзе ін дэк са-

вац ца па кош це, які меў ся на да-

ту за вяр шэн ня вы да чы, — на той 

мо мант гэ та бы ло 100 руб лёў (да 

апош няй дэ на мі на цыі). Сён ня гэ та 

бы ла б ад на ка пей ка. Пас ля гэ ты 

пункт ад туль пры бра лі. Ця пер кош-

ту чэ ка, па якім мо жа быць зроб-

ле на ін дэк са цыя, прос та не іс нуе. 

У ся рэд нім у лю дзей ця пер на ру-

ках па 85 імян ных чэ каў.

А наогул, на ру ках у гра ма дзян ця пер 

167 міль ё наў ня вы ка ры ста ных чэ каў, за якія 

за ка на даў ча пра ду гле джа на на лі чэн не кам-

пен са цыі.

— Ду маю, зы хо дзя чы з маг чы мас цяў 

бюд жэ ту і кі ру ю чы ся ін фар ма цы яй ад Мі-

ніс тэр ства фі нан саў, мы пры ду ма ем ней кі 

ме ха нізм па этап нас ці вы плат, рас цяг нуў шы 

іх на два-тры га ды. Ска жам, спа чат ку кам-

пен су юць су мы гра ма дзя нам, ста рэй шым 

за 50 га доў, пас ля — 40-га до вым і гэ так 

да лей. Што бу дзе з вы ні ка мі чэ каў, як іх спі-

саць, па якім кош це (90-х га доў ці су час ных) 

вы да ваць кам пен са цыю — усё гэ та бу дзе 

пра ду гле джа на ў ад па вед най па ста но ве, 

якая, маг чы ма, і з'я віц ца на ле та, — ка жа 

Анд рэй На гор ны.

Ка лі ра шэн не аб вы пла тах кам пен са цый 

бу дзе ўсё ж афі цый на за цвер джа на, тэр мін 

ва ло дан ня чэ ка мі не бу дзе мець зна чэн-

ня пры на лі чэн ні су мы, мяр куе спе цы я ліст. 

Тым больш што роз ныя ва ры ян ты вы пла ты 

па чэ ках не ад на ра зо ва пра дум ва лі ся. Імі 

пра па ноў ва ла ся, на прык лад, да зво ліць раз-

ліч вац ца за ка му наль ныя па слу гі ці аплач-

ваць пэў ныя та ва ры. Ад нак най больш ве-

ра год ным сцэ на ры ем за ста ец ца, як і ра ней, 

кам пен са цыя.

Ад нак ча каць яе, тры ма ю чы чэ кі пры са-

бе, і бег чы 1 сту дзе ня 2021 го да зай маць 

чар гу на атры ман не гро шай так са ма не 

вар та. Ні я кай кам пен са цыі ўво гу ле мо жа 

не ад быц ца, і сер ты фі ка ты ста нуць прос та 

звы чай най па пе рай — та кі ва ры янт не прос-

та не вы клю ча ны, а па да ец ца най больш 

ве ра год ным. Пра ект за ко на, якім пра ду гле-

джа на ад ме на кам пен са цыі, зме шча ны на 

пра ва вым пар та ле, ад нак па куль не мае 

юры дыч най сі лы.

— Ёсць у вас чэ кі — ідзі це і аб мя няй це 

іх на ак цыі, вы браў шы з пе ра лі ку прад пры-

ем стваў тое, што па ды хо дзіць пад мес ца 

ва шай рэ гіст ра цыі, — ра іць спе цы я ліст 

Дзярж кам ма ё мас ці. — Ак цыя заўж ды за-

ста ец ца ак цы яй, ка лі толь кі ар га ні за цыя не 

аб анк ру ціц ца. А чэк прос та пра пад зе.

Іры на СІ ДА РОК.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад пі саў Указ № 343 «Аб 

дзей нас ці Ака дэ міі кі ра ван ня 

пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь».

«Указ рас пра ца ва ны ў мэ тах вы-

ка нан ня да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр-

жа вы, да дзе ных у хо дзе дак ла да 

рэк та ра Ака дэ міі кі ра ван ня 24 лі пе ня 

2018 го да, а так са ма для пры вя дзен-

ня ў ад па вед насць з дзе ю чым за ка-

на даў ствам нар ма тыў ных пра ва вых 

ак таў, якія рэ гу лю юць дзей насць на-

ву чаль най уста но вы, і на кі ра ва ны 

на да лей шае яе ўдас ка на лен не», — 

па ве дам ляе прэс-служ ба Ака дэ міі 

кі ра ван ня.

Ука зам за цвяр джа ец ца но вая рэ-

дак цыя Ста ту та, удак лад не ны прад-

мет дзей нас ці Ака дэ міі кі ра ван ня, 

ка рэк ту юц ца за да чы і функ цыі, ус-

кла дзе ныя на яе, змя ня юц ца па ды-

хо ды да фар мі ра ван ня яе струк ту-

ры.

У Ста ту це за ма цоў ва ец ца пра ва 

Ака дэ міі кі ра ван ня ўжы ваць мо дуль-

ны прын цып прад стаў лен ня змес ту 

аду ка цый най пра гра мы ў ву чэб на-

пра грам най да ку мен та цыі. Так са ма 

за цвер джа на Па ла жэн не аб пад-

рых тоў цы, пе ра пад рых тоў цы, ста-

жы роў цы і па вы шэн ні ква лі фі ка цыі 

ў ад па вед нас ці з дзяр жаў ным за ка-

зам, у якім пра ду гле джа ны шэ раг 

аб ноў ле ных па ды хо даў да пад рых-

тоў кі кі ру ю чых кад раў.

Удак лад не ны эта пы фар мі ра-

ван ня і ві ды аду ка цый ных пра грам 

дзяр жаў на га за ка зу на на ву чан не 

кі ру ю чых кад раў і іх рэ зер ву. Удас-

ка наль ва ец ца сіс тэ ма ад бо ру кан-

ды да тур для на ву чан ня ў Ака дэ міі 

кі ра ван ня. «Пры няц це гэ тай нор мы 

бу дзе са дзей ні чаць па вы шэн ню за-

ці каў ле нас ці ў на ву чан ні як з бо ку 

ар га ні за цыі, якая на кі ра ва ла ра бот-

ні ка на на ву чан не, так і са мо га ра-

бот ні ка, а так са ма пра ду хі ліць ня-

мэ та вае рас хо да ван не бюд жэт ных 

срод каў», — лі чаць рас пра цоў шчы кі 

да ку мен та.

У да чы нен ні да най больш здоль-

ных слу ха чоў Ака дэ міі кі ра ван ня 

бу дуць вы пра цоў вац ца пра па но вы 

па вы ка ры стан ні іх кі раў ніц ка га па-

тэн цы я лу ў сіс тэ ме дзяр жаў ных ор-

га наў.

У мэ тах па вы шэн ня ма ты ва цыі 

мо ла дзі да на ву чан ня ў Ака дэ міі кі-

ра ван ня па вя лі ча ны па мер сты пен-

дый сту дэн таў. Пра ду гледж ва юц ца 

ме ры па пры цяг нен ні да вы клад чыц-

кай дзей нас ці най леп шых пра фе сар-

ска-вы клад чыц кіх кад раў і спе цыя ліс-

таў-прак ты каў у сфе ры дзяр жаў на га 

кі ра ван ня.

«Рэа лі за цыя ўка за дасць маг чы-

масць пры вес ці дзей насць Ака дэ міі 

кі ра ван ня ў ад па вед насць з су час ны-

мі за да ча мі па пад рых тоў цы роз на-

ба ко ва аду ка ва ных, вы со ка ква лі фі-

ка ва ных і ідэа ла гіч на да свед ча ных 

кі раў ні коў», — ка мен туе да ку мент 

прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

«Па сут нас ці спра вы, мы раз гля-

да ем маг чы масць вы ха ду з клас на-

ўроч най сіс тэ мы ра бо ты з та кой ка-

тэ го ры яй слу ха чоў, іх за ма ца ван ня 

за тым ці ін шым кі раў ні ком дзярж ор-

га на», — ка жа рэк тар Ака дэ міі кі ра-

ван ня Ге надзь Паль чык. Ён рас тлу-

ма чыў, што га вор ка ідзе пра свай го 

ро ду ра бо ту дуб лё рам не па срэд на ў 

дзярж ор га не, ар га ні за цыі.

«Гэ та аб са лют на но вы крок, і мы 

раз гля да ем яго па ўзгад нен ні з Мі-

ніс тэр ствам аду ка цыі як свое асаб лі-

вы рэс пуб лі кан скі экс пе ры мент», — 

пад крэс ліў рэк тар.

Ге надзь Паль чык ад зна чыў, што 

пры няц це ўка за — най важ ней шы 

этап раз віц ця сіс тэ мы бес пе ра пын-

най пра фе сій най пад рых тоў кі кад-

раў у сфе ры кі ра ван ня. Да ку мент 

комп лекс на рэ гу люе дзей насць ака-

дэ міі, вя ду чай уста но вы аду ка цыі ў 

Бе ла ру сі па пад рых тоў цы кі ру ю чых 

кад раў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

СПРА ВА 
ДЗЯР ЖАЎ НАЙ 
ВАЖ НАС ЦІ

ЧА КАЦЬ НЕЛЬ ГА ЎКЛАС ЦІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ад нос на праб лем Ус ход няй Еў ро пы, бе ла рус-

кі лі дар ад зна чыў, што ўрэ гу ля ваць кан флікт ва 

Укра і не не маг чы ма без удзе лу ЗША: «Я аб са лют-

на ўпэў не ны на сён няш ні дзень, што без удзе лу 

Злу ча ных Шта таў Аме ры кі гэ ты кан флікт урэ гу ля-

ваць не атры ма ец ца. Гэ та аз бу ка дып ла ма тыі, ка лі 

не атрым лі ва ец ца ў пе ра моў шчы каў неш та, трэ ба 

пад клю чаць но выя сі лы, но выя ідэі па він ны з'я віц-

ца. Ду маю, што Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі маг лі б 

са дзей ні чаць урэ гу ля ван ню гэ та га кан флік ту».

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу: у су час ным све це не-

нар маль на, ка лі дзве дзяр жа вы, якія ка лісь ці ва-

я ва лі су праць ад на го во ра га, сён ня ма юць та кія 

сла быя ад но сі ны. «Мы, ка неш не, бу дзем ра біць 

усё, для та го, каб на шы ад но сі ны раз ві ва лі ся», — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Дэ від Хэйл пе ра даў пры ві тан не Прэ зі дэн ту ад 

дзяр жаў на га сак ра та ра ЗША Май ка Пам пеа, які 

на кі ра ваў яго для пры сут нас ці на знач най па дзеі 

для дзвюх кра ін: «Пас ля на шай су стрэ чы мы бу-

дзем ра біць аб' яву пра тое, што мы бу дзем аб-

мень вац ца па сла мі пас ля та кой коль кас ці га доў 

без па слоў. Мы згод ныя з ва мі, што та кі стан рэ чаў 

не на ту раль ны, не нар маль ны, і мы ра ды, што гэ та 

гла ва за кан чва ец ца», — ска заў дып ла мат.

Ён пад крэс ліў, што пад трым лі вае ба чан не Бе-

ла ру сі ва ўнут ра ных спра вах, знеш ніх ад но сі нах, 

і вы ка заў ра шу часць да па маг чы кра і не на гэ тым 

шля ху.

«Мы гэ та ро бім не для спа бор ніц тва з ней кай 

ін шай дзяр жа вай, а ў мэ тах та го, каб па тэн цы ял 

на шых ад но сін быў рэа лі за ва ны ў поў най ме ры, 

і так са ма та му, што нам вель мі да ра гі гэ ты рэ гі ён 

і мы вель мі ўваж лі ва ста вім ся да па гроз бяс пе цы, 

і та му, што мы вель мі пад трым лі ва ем су ве рэ ні тэт і 

не за леж насць Бе ла ру сі», — за явіў на мес нік дзяр-

жаў на га сак ра та ра ЗША.

Па ча так 
но вай гіс то рыі ад но сін

На мес нік дзяр жаў на га сак ра та ра ЗША так-

са ма пра вёў пе ра га во ры з мі ніст рам за меж-

ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мі рам Ма ке ем. 

Пас ля гэ та га Дэ від Хэйл і кі раў нік бе ла рус-

ка га МЗС вы сту пі лі з за ява мі для жур на-

ліс таў.

«Мы аб мер ка ва лі шы ро кі спектр між на род-

ных ад но сін, у тым лі ку і са мыя чул лі выя пы тан-

ні — па лі тыч ныя, аб пра вах ча ла ве ка і пы тан ні 

эка на міч на га дыя ло гу. І па ві нен кан ста та ваць, 

што сён няш нія пе ра га во ры прай шлі ў ат мас фе ры 

аб са лют най ад кры тас ці і ўза ем на га да ве ру», — 

па ве да міў Ула дзі мір Ма кей.

Аб мер ка ва лі дып ла ма ты не толь кі су час ны 

стан уза е ма дзе ян ня, але і перс пек тыў ныя сфе-

ры, якія да па мо гуць вый сці парт нёр ству на но вы 

ўзро вень. Па сло вах кі раў ні ка знеш не па лі тыч на га 

ве дам ства Бе ла ру сі, па лі тык та ко га вы со ка га ран-

гу з Дзяр жаў на га дэ парт амен та ЗША пры яз джае 

да нас упер шы ню за 25 га доў.

«Ёсць ад чу ван не та го, што ўза ем нае прад-

стаў ніц тва дзвюх кра ін у Ва шынг то не і Мін ску 

на ўзроў ні ча со вых па ве ра ных у спра вах ужо не 

ад па вя дае рэа лі ям сён няш ня га дня і па тра буе 

ка рэк ці роў кі. І больш вы со кі ўзро вень прад стаў-

ніц тва мог бы да зво ліць эфек тыў ней рэа лі за ваць 

тыя маг чы мас ці, якія сён ня ад кры ва юц ца пе рад 

на шы мі кра і на мі», — упэў не ны мі ністр за меж ных 

спраў.

Па вы ні ках пе ра га во раў Ула дзі мір Ма кей ад-

зна чыў агуль ную за ці каў ле насць у да лей шым па-

глыб лен ні раз віц ця двух ба ко вых ад но сін і вы ка заў 

га тоў насць да лей ру хац ца ў гэ тым кі рун ку.

Па сло вах Дэ ві да Хэй ла, на стаў гіс та рыч ны мо-

мант у бе ла рус ка-аме ры кан скіх ад но сі нах: «Я рад 

пры няць удзел у аб вя шчэн ні на шай га тоў нас ці да 

аб ме ну па сла мі як на ступ на га кро ку па нар ма лі за-

цыі на шых ста сун каў. Злу ча ныя Шта ты за ста юц ца 

пры хіль ні ка мі пад трым кі су ве рэ ні тэ ту і не за леж-

нас ці Бе ла ру сі, дзе на ступ ныя па ка лен ні бу дуць 

мець па спя хо вую бу ду чы ню».

Аме ры кан скі бок так са ма ві тае па шы рэн не 

су пра цоў ніц тва ў пы тан нях не рас паў сю джан ня 

ядзер най зброі, бяс пе кі на мя жы, эка но мі кі і аб ме-

ну ін фар ма цы яй у сфе ры агуль най бяс пе кі.

«Нар ма лі зу ю чы на шы ста сун кі, мы не про сім 

Бе ла русь ра біць вы бар па між Ус хо дам і За ха дам. 

Злу ча ныя Шта ты па ва жа юць жа дан не Бе ла ру-

сі вы зна чаць свой улас ны шлях і ра біць улас ны 

ўнё сак у мір і ста біль насць у рэ гі ё не», — ска заў 

на мес нік дзяр жаў на га сак ра та ра ЗША.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

 У тэ му

На мес нік 
дзярж сак ра та ра ЗША:

«МЫ НЕ ПРО СІМ БЕ ЛА РУСЬ 
РА БІЦЬ ВЫ БАР 

ПА МІЖ УС ХО ДАМ І ЗА ХА ДАМ»


