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У на шай кра і не ў 2015 го дзе мац ней за 
ўсё да ра жэ лі са да ві на, га род ні на і цу кар, 
ад нак сур' ёз на па тан не ла сві ні на і кры ху 
на ват ке фір. Уся го за год цэ ны на хар чо-
выя та ва ры ў ся рэд нім па вя лі чы лі ся на 
11%, па ве да міў на бры фін гу на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня ста тыс ты кі цэн 
На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та 
Аляк сей ЯР КА ВЕЦ.

ПА ДА РА ЖЭ ЛІ 
ЦЫТ РУ СА ВЫЯ І РЫ БА

Зра зу ме ла, што ле тась больш хут кі мі 
тэм па мі даражэлі хар чо выя та ва ры ім парт-
най гру пы. Та му і ад зна чаў ся знач ны рост 
цэн на пло да а га род нін ную пра дук цыю: за год — 
на 37,7%. Дру гое мес ца ў хар чо вай ін фля цыі 
зай мае цу кар, які па да ра жэў на 32,1%. Ры ба і 
ры бап ра дук ты ле тась па вя лі чы лі свае цэн ні кі на 
21,9%. Так са ма іс тот на — на 20,4% — за мі ну лы 
год па да ра жэ лі ім парт ны алей і тлу шчы. По-
тым ідуць кру пы і ба бо выя, якія пры плю са ва лі 
18,3%. Ле тась ты ту нё выя вы ра бы па да ра жэ лі 
на 17,8%, кан ды тар скія вы ра бы — на 15,4%, 
яй кі — на 13,6%. Кры ху сла бей па вя ліч ва лі ся 
цэ ны на ма ка ро ну, якая па да ра жэ ла на 9,6%, 
а ал ка голь ныя на поі пад рас лі на 6,5%. Ня знач-
на па да ра жэ лі ма ла ко і ма лоч ная пра дук цыя 
(на 1,3%), а ца на на мя са па вя лі чы ла ся толь кі 
на 0,3%.

СВІ НІ НА — 
НЕ Ў ПА ША НЕ?

За мі ну лы год цэ ны на сві ні ну ў за леж нас ці 
ад ві ду і ка тэ го рыі зні зі лі ся ад 10,9% да 10,4%, 
на са ла і гру дзін ку — на 4,6%. Сён ня гэ та ўжо 
між на род ная тэн дэн цыя, бо ў су свет ных СМІ 
бы ла пра ве дзе на маш таб ная ан ты рэ кла ма 
ўжы ван ня чыр во на га мя са. Дру гі фак тар — 
сва бод ная кан ку рэн цыя ся род вы твор цаў на 
рын ку. Ра зам з тым кош ты на яла ві чы ну за-
ста лі ся на ўзроў ні 2014 го да. Каў ба са і вэн-
джа ні на па да ра жэ лі на 3,6%, ку ры — на 4,65%. 
Пры клад на на 30,6% па да ра жэў у мі ну лым 
го дзе са лё ны се ля дзец, на 26,9% — ма ро жа-

ная ры ба, на 26,4% — ры ба са лё ная і вэн-
джа ная, на 21,4% па вя лі чы лі ся цэ ны на 
мо рап ра дук ты. Менш за ўсё па да ра жэ ла 
ай чын ная жы вая ры ба (плюс 10,1%).

РЭ КІ КЕ ФІ РУ
Асоб на Аляк сей Яр ка вец спы ніў ся на 

ма лоч най гру пе та ва раў. Ка лі раз гля даць 
ма ла ко, ма лоч ную пра дук цыю і сы ры, то 
тут па не ка то рых ка тэ го ры ях ёсць па дзен-
не кош таў. Так, ке фір за год па тан неў на 
2,6%, ма ла ко — на 1,2%. А вось тлус ты 
тва рог па да ра жэў на 1,3%, смя та на — на 
2%, ёгурт — на 5%. Больш за ўсё за год 
па да ра жэ лі (на 12,5%) су хія ма лоч ныя су-
ме сі для дзі ця ча га хар ча ван ня.

ДА РА ЖЭЎ КАНЬ ЯК, 
ЦЫ ГА РЭ ТЫ І... 
МЕ ДЫ КА МЕН ТЫ

Ся род ал ка голь ных на по яў больш за ўсё па-
да ра жэў кань як — на 17,5%, шам пан скае па-
вя лі чы ла свой кошт на 15,3%, пі ва — на 14,3%, 
ві но — на 13,4%, га рэл ка — на 2,6%. Цэн ні кі 
на ім парт ныя цы га рэ ты з філь трам вы рас лі на 
24,5%, на ай чын ныя цы га рэ ты з філь трам — на 
17,6%, на цы га рэ ты без філь тра — на 14,1%. 
Ся род та ва раў не хар чо вай гру пы на зі ра ец-

ца па ве лі чэн не кош таў у па ме ры 11,5%. Тут 
больш за ўсё па да ра жэ лі ме ды ка мен ты — на 
28,3%, сін тэ тыч ныя мый ныя срод кі — на 22,2%, 
пар фу мер на-кас ме тыч ныя та ва ры — на 18,5%, 
элект ра та ва ры — на 17,2%.

«УКУ СІ ЛА» КА МУ НАЛ КА
Ся род ак ту аль ных і ба лю чых вы дат каў на-

сель ніц тва мац ней за ўсё па вя лі чы лі ся ле тась 
та ры фы на жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі — 
на 20,2%, да лей ідуць пра ва выя — на 20%, 
па слу гі су вя зі — на 17%. Бы та выя па слу гі па-
да ра жэ лі на 13,9%, ме ды цын скія — на 10,8%, 
а па слу гі да школь ных уста ноў вы рас лі ў кош це 
на 10%. Па бы та вых па слу гах больш за ўсё 
па да ра жэў тэх ніч ны агляд аў та ма бі ляў — на 
22,2%, цэ ны на па слу гі лаз няў вы рас лі на 19%, 
цы руль няў — на 16,8%, а ра монт абут ку па-
да ра жэў на 16,4%. Менш за ўсё па да ра жэ лі 
ры ту аль ныя па слу гі, дзе цэн ні кі пры плю са ва лі 
толь кі 4,5%.

Цэ ны на па слу гі па вет ра на га транс пар ту 
вы рас лі сё ле та на 24,3%, чы гу нач на га — на 
6,4-6,3%, га рад ско га — на 4,5%. Цэ ны на ту-
рыс тыч ныя па слу гі па да ра жэ лі на 26,7%. У 
вы ні ку спе цы я ліс ты Бел ста та ад зна чы лі, што 
ін фля цыя ў на шай кра і не за 2015 го д скла ла 
12%, а ў снеж ні — 1,2%.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Гра шо вы каль ку ля тарГра шо вы каль ку ля тар  ��

НА ВАТ СВІ НІ НА ПА ТАН НЕ ЛА
Зніжэнне коштаў летась адбылося і па некаторых іншых катэгорыях тавараў

***
Пра ве дзе нае са цы я ла гіч нае да сле-

да ван не па ка за ла, што 17,8% гра ма-
дзян на шай кра і ны ма юць на мер ад-
клас ці зва рот па пен сію пры да сяг нен ні 
55 га доў (жан чы ны) і 60 га доў (муж чы-
ны) і пра цяг нуць пра ца ваць. Пры чым 
жан чы ны пры ма юць та кое ра шэн не 
больш ах вот на. Так, ад клас ці зва рот 
па пен сію га то выя 18,8% прад стаў ніц 
пры го жа га по лу і 17% прад стаў ні коў 
моц на га по лу. Так са ма ака за ла ся, што 
жа дан не ад клас ці вы хад на пен сію і 
пра доў жыць пра цу ўлас ці ва ў знач най 
сту пе ні кі раў ні кам (29,2%), слу жа чым 
без спе цы яль най аду ка цыі (25,9%), 
а так са ма спе цы я ліс там вы твор чай 
(22,5%) і не вы твор чай сфе ры (18,4%).

Са цы я ла гіч нае апы тан не так са ма па-
ка за ла, што 28% бе ла ру саў збі ра юц ца 
афор міць пен сію, але пры гэ тым пра цяг-
нуць пра ца ваць. Ад па вед на, яны бу дуць 
атрым лі ваць і пен сію, і за ро бак.

У цэ лым атрым лі ва ец ца, што 45,8% 
бе ла ру саў жа да юць пра ца ваць, да сяг-
нуў шы пен сій на га ўзрос ту. Га то выя ад-
ра зу ж кі нуць пра цу пас ля на ступ лен ня 
пен сій на га ўзрос ту толь кі 20,2% на шых 
су гра ма дзян. Яшчэ 33,2% не змаг лі вы-
зна чыць сва ёй па зі цыі па гэ тым пы тан-
ні. У асноў ным гэ та ма ла дыя лю дзі, 
якія па куль не за кла по ча ны сва ёй пен-
сій най бу ду чы няй.

На коль кі га доў на шы су ай чын ні кі 
га то выя ад тэр мі на ваць зва рот па пен-
сію? Так, па вы ні ках апы тан ня, па пра-
ца ва лі б яшчэ 1 год за пры баў ку ў 6% 
да бу ду чай пен сіі 4% на сель ніц тва, 2 
га ды за пры баў ку ў 8% — 2% бе ла ру-
саў, 3 га ды за пры баў ку ў 10% — 3,8% 
на шых гра ма дзян, 4 га ды за пры баў ку 
ў 12% — 1,4%. Пра пра ца ваць яшчэ 5 
га доў і больш за пры баў ку ў 14% за 
пя ты і кож ны на ступ ны га ды га то выя 
6,6% бе ла ру саў.

Ра зам з тым маг чы мае па вы шэн-
не пен сій на га ўзрос ту ў за ка на даў-
чым па рад ку пад трым лі ва юць толь-
кі 10,6% на шых гра ма дзян, а 67,6% 
ака за лі ся су праць. Не змаг лі вы зна-
чыць свай го стаў лен ня да маг чы ма га 
па вы шэн ня пен сій на га ўзрос ту 20,8% 
на сель ніц тва.

***
У 2014 го дзе ў Бе ла ру сі на ліч ва-

ла ся 2 млн 594 тыс. пен сі я не раў усіх 
ка тэ го рый (з улі кам ва ен ных пен сі я не-
раў і інш.). Для па раў на ння: агуль ная 
коль касць пен сі я не раў у на шай кра і не 
ў 1990 го дзе скла да ла 2 млн 375 тыс. 
ча ла век.

На кож на га пен сі я не ра сён ня пры-
па дае па 1,69 пра цоў на га ча ла ве ка. У 
1990 го дзе гэ ты па каз чык быў вы шэй-
шы — 2,17 ча ла ве ка. На цыя ста рэе, па-
жы лых лю дзей ста но віц ца ўсё больш, 
а коль касць пра цоў на га на сель ніц тва 
па мян ша ец ца.

Гэ та і пры му шае дзяр жа ву ду маць 
аб па вы шэн ні пен сій на га ўзрос ту: за-
бяс пе чыць са цы яль ныя га ран тыі для 
па жы лых лю дзей пра цоў ным ста но-
віц ца ўсё ця жэй. У Бе ла ру сі пры ня та 
раз мер ка валь ная (са лі дар ная) пен сій-
ная сіс тэ ма. Гэ та зна чыць, што пен-
сіі ста рэй ша му па ка лен ню вы плач-
ва юц ца са срод каў, што ад ліч ва юць 
ма лод шыя па ка лен ні, якія ця пер пра-
цу юць. Гэ так жа ў свой час ад ліч ва лі 
срод кі на вы пла ту пен сій па жы лым 
лю дзям ця пе раш нія пен сі я не ры, ка лі 
пра ца ва лі. Та кім чы нам, ад бы ва ец ца 
свое асаб лі вае пе ра кры жа ва нае суб-
сі да ван не роз ных па ка лен няў.

Спе цы я ліс ты пра па ну юць яшчэ ад-
но пе ра ўтва рэн не: па сту по вае ўвя-
дзен не ў пен сій ную сіс тэ му кра і ны 
на за па шваль на га кам па не нта. Гэ та 
пра ду гледж вае, што ўжо з ма ла дых 
га доў кож ны бе ла рус па ві нен бу дзе 
ад кла даць гро шы са бе на ста расць 
у спе цы яль ныя фон ды. Праў да, уз-
ро вень да ве ру на сель ніц тва да пры-
ват ных пен сій ных фон даў на сён ня 
вель мі ніз кі: ім да вя ра юць толь кі 4% 
удзель ні каў са цы я ла гіч на га да сле да-
ван ня. На ад ва рот, дзяр жаў на му пен-
сій на му фон ду да вя ра юць 88% апы-
та ных. Та му пры пры няц ці ра шэн ня 
аб рэ фар ма ван ні пен сій най сіс тэ мы ў 
гэ тым кі рун ку спат рэ біц ца ўста ля ван-
не эфек тыў на га кант ро лю над дзей-
нас цю гэ тых фон даў.

Свят ла на БУСЬ КО, 
busko@zvіazda.by

НЕ СЯДЗЕЦЬ 
СКЛАЎШЫ РУКІ

Экі паж у скла дзе су пра цоў ні каў ін спек цыі 
Дзярж стан дар та па Мін скай воб лас ці і го ра дзе 
Мін ску Алы ПІК ТЫ і Але ны РА ДЗЕ ВІЧ пад' яз джае 
да ад ной са ста ліч ных за пра вак. Па куль ра бот ні кі 
за праў кі рых ту юц ца да пра вер кі, ін спек та ры на гад-
ва юць, што ў Дзярж стан дарт па сту пі ла пра па но ва 
кан цэр на «Бел наф та хім» аб пра вя дзен ні пра ве рак 
якас ці ды зель на га па лі ва, што рэа лі зу ец ца на аў-
та за пра ва чных стан цы ях рэс пуб лі кі. Пад ста вай 
для гэ та га па слу жы лі шмат лі кія зва ро ты гра ма-
дзян, якія па сту пі лі ў кан цэрн.

У хо дзе кант роль на-на гляд ных ме ра пры ем стваў 
пра вя ра ец ца ад па вед насць ды зель на га па лі ва тэх ніч-
на му рэг ла мен ту Мыт на га са ю за «Аб па тра ба ван нях 
да аў та ма біль на га і авія цый на га бен зі ну, ды зель на га 
і суд на ва га па лі ва, па лі ва для рэ ак тыў ных ру ха ві коў 
і ма зу ту» (ТР МС 013/2011), у тым лі ку па па каз чы ку 
гра ніч ная тэм пе ра ту ра філь тра ван ня.

Ра бот ні кі ў пры сут нас ці ін спек та раў па чы на юць 
ад бор проб для ла ба ра тор на га ана лі зу — спат рэ-
біц ца два літ ры. На кож ную ёміс тасць з ада бра ным 
па лі вам афарм ля ец ца су пра ва джаль ны да ку мент, які 
змя шчае ну мар аў та за пра ва чнай стан цыі, ка му яна 
на ле жыць, да ту і час, хто ад бі раў про бы, якое ды зель-
нае па лі ва, з яко га рэ зер ву а ра. Гэ так са ма ро біц ца з 
кож най ка лон кай на АЗС.

Як па тлу ма чы лі ін спек та ры, ада бра ныя ўзо ры 
апя чат ва юц ца і на кі роў ва юц ца ў ад ну з акрэ ды та ва-
ных вы пра ба валь ных ла ба ра то рый — у пры ват нас ці, 
202-і хі ма та ла гіч ны цэнтр га ру ча га Уз бро е ных Сіл. 
Вы ні кі вы пра ба ван няў бу дуць га то выя пры клад на 
праз ты дзень, ад іх бу дзе за ле жаць да лей шае ра-
шэн не.

Ала Пік та рас каз вае, што па вы ні-
ках ана лі зу бу дзе вы да дзе ны пра та кол 
вы пра ба ван няў і за клю чэн не аб ад па-
вед нас ці аль бо не ад па вед нас ці гэ та га 
ды зель на га па лі ва па тра ба ван ням ТР 
МС 013/2011.

Пэў ныя ме ры ад мі ніст ра цый на га 
ўздзе ян ня да суб' ек таў гас па да ран ня, 
у якіх па лі ва не бу дзе ад па вя даць вы-
зна ча ным па тра ба ван ням, пры ма юц ца 
згод на з Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь №48 «Аб ме рах па за бес пя-
чэн ні дзяр жаў на га кант ро лю (на гля ду) 
за вы ка нан нем па тра ба ван няў тэх ніч-
ных рэг ла мен таў». За та кія па ру шэн-
ні су ма штра фаў для фі зіч най асо бы 
скла дзе ад 20 да 50 ба за вых ве лі чынь, 
для юры дыч най — да 100% ад кош ту 
рэа лі за ва най пра дук цыі, але не менш 
за 200 ба за вых ве лі чынь, — пра ін фар-
ма ва ла спе цы я ліст.

Пла ну ец ца, што аб агуль не ныя вы ні кі пра ве рак, 
якія пра вод зяц ца па ўсёй кра і не на роз ных АЗС, 
Дзярж стан дарт прад ста віць да кан ца сту дзе ня.

ДА ВЕД КА
Згод на з ТР МС 013/2011, ды зель нае па лі ва пад-

ля гае дэк ла ра ван ню ад па вед нас ці. Акра мя та го, ТР 
МС 013/2011 уста ноў ле на, што кож ная пар тыя па лі ва, 
якое вы пус ка ец ца ў аба ра чэн не і (або) зна хо дзіц ца ў 
аба ра чэн ні, су пра ва джа ец ца да ку мен там аб якас ці 
(паш пар там), ко пію яко га пра да вец аба вя за ны прад'-
явіць па па тра ба ван ні спа жыў ца.

Да ку мент аб якас ці па ві нен змя шчаць нар ма тыў-
ныя зна чэн ні і фак тыч ныя вы ні кі вы пра ба ван няў, якія 
па цвяр джа юць ад па вед насць па лі ва гэ тай мар кі па-
тра ба ван ням ТР МС 013/2011, у тым лі ку па па каз чы-
ку «гра ніч ная тэм пе ра ту ра філь тра ван ня».

Гэ ты па каз чык з'яў ля ец ца ад ным з асноў ных экс-
плу а та цый ных па каз чы каў, якія ха рак та ры зу юць ніз-
ка тэм пе ра тур ныя ўлас ці вас ці ды зель на га па лі ва.

Згод на з да дат кам 3 ТР МС 013/2011, гра ніч ная 
тэм пе ра ту ра філь тра ван ня зім ня га ды зель на га па лі-
ва па він на скла даць не больш як мі нус 20 гра ду саў, 
арк тыч на га зім ня га ды зель на га па лі ва — не больш 
як мі нус 38 гра ду саў.

З улі кам гэ та га, для вы зна чэн ня маг чы мас ці 
вы ка ры стан ня зім ня га ды зель на га па лі ва, якое 
рэа лі зу ец ца на аў та за пра ва чных стан цы ях у рэ-
аль ных умо вах на двор'я, па куп ні ку рэ ка мен ду ец ца 
азна ё міц ца з яго фак тыч ным зна чэн нем гра ніч най 
тэм пе ра ту ры філь тра ван ня, пры ве дзе ным у да ку-
мен це аб якас ці.

Да р'я ШО ЦІК. Фо та аў та ра.

На кож на га пен сі я не ра 
пры па дае па 1,69 пра цоў на га 
ча ла ве ка. У 1990 го дзе гэ ты 
па каз чык быў вы шэй шы — 
2,17 ча ла ве ка.

У 2014 го дзе ў краіне 
на ліч ва ла ся 2 млн 594 тыс. 
пен сі я не раў усіх ка тэ го рый.

Спа жы вецСпа жы вец  ��

КАБ НА ДА РО ЗЕ 
НЕ БЫ ЛО ПРАБ ЛЕМ...

Дзярж стан дарт пра цяг вае пра вер кі ды зель на га па лі ва на АЗС

Спе цы я ліс ты ін спек цыі Дзярж стан дар та па Мін скай воб лас ці 
і го ра дзе Мін ску ра зам з ра бот ні ка мі АЗС за паў ня юць 
су пра ва джаль ныя да ку мен ты.(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


