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Вель мі доб ра на ла джа на пра ца Бе ла ру-
сі з Гер ма ні яй. Адоз ва гра ма дзя ні на на шай 
кра і ны на атры ман не алі мен таў на кі роў ва-
ец ца ў Фе дэ раль нае ве дам ства юс ты цыі, 
якое з'яў ля ец ца цэнт раль ным ор га нам па 
гэ тых спра вах згод на з Кан вен цы яй ААН. 
Су пра цоў ні кі ве дам ства, кі ру ю чы ся сва ім 
за ка на даў ствам, у доб ра ах вот ным па рад ку 
вы ра ша юць пы тан не з асо бай, якая му сіць 
вы плач ваць алі мен ты. Ка лі ўзні кае па трэ ба, 
яны да па ма га юць на ват пры ўста наў лен ні 
баць коў ства. Су ма алі мен таў вы зна ча ец ца 
згод на з за ка на даў ствам Гер ма ніі і скла-
да ец ца, зы хо дзя чы з уз рос ту дзі ця ці, яго 
па трэб нас цяў і да хо даў даў жні ка.

З ЗА МЕЖ НА ГА ПЕН СІ Я НЕ РА 
ГРО ШАЙ НЕ СПАГ НАЦЬ?

Най боль шая коль касць за яў на атры ман-
не алі мен таў пры па дае на кра і ны, з які мі 
мя жуе Бе ла русь. Перш за ўсё гэ та Ра сій ская 
Фе дэ ра цыя. 31 снеж ня 2015 го да па між Бе-
ла рус сю і Ра сі яй за клю ча на па гад нен не аб 
па рад ку ўза ем на га вы ка нан ня су до вых па-
ста ноў па спра вах аб спаг нан ні алі мен таў. 
Да мо ва спра шчае пра цэ ду ру пра хо джан ня 
ра шэн ня су да праз яго пры знан не і вы ка-
нан не. На пад ста ве па гад нен ня вы ка наў чы 
да ку мент, вы да дзе ны бе ла рус кім су дом, 
на кі роў ва ец ца не па срэд на ў служ бу пры-
му со ва га вы ка нан ня Ра сіі, і яна кі ру ец ца ім 
як ра шэн нем, пры ня тым на тэ ры то рыі фе дэ-
ра цыі. Дзя ку ю чы гэ та му, тэр мін пра хо джан-
ня да ку мен таль ных пра цэ дур ска ра ціў ся да 
1-1,5 ме ся ца за мест 5-6 ме ся цаў.

— Та кая да мо ва ста ла ся маг чы май, та му 
што ў Бе ла ру сі і Ра сіі вель мі па доб нае за-
ка на даў ства ў гэ тай сфе ры, а так са ма най-
боль шая коль касць за пы таў аб спаг нан ні 
алі мен таў. У Ра сіі за раз зна хо дзіц ца ка ля 
5000 даў жні коў-бе ла ру саў, — ад зна чы ла 
Ма ры на ЖАН ДА РА ВА. — На до лю Літ вы, 
Лат віі, Поль шчы і Укра і ны пры па дае не так 
шмат адоз ваў — па 10-20 за яў у год. Ёсць 
так са ма адзін ка вы вы па дак на кі ра ван ня 
адоз вы ў Ні дэр лан ды.

Пры спаг нан ні алі мен таў з асоб, якія пра-
жы ва юць у Літ ве, ёсць ці ка вая асаб лі васць. 
Служ ба пры му со ва га вы ка нан ня там — пры-
ват ная струк ту ра. Ка лі ра шэн не бе ла рус ка га 
су да ўжо пры ня тае і да зво ле на да вы ка нан ня 
на тэ ры то рыі Літ вы, там тэй шы суд на кі роў-
вае за яў ні ку-бе ла ру су вы ка наў чы ліст, які 
ча ла век сам па ві нен прад' явіць у служ бу 
пры му со ва га вы ка нан ня Літ вы.

Да ай чын ных алі мент шчы каў так са ма най-
час цей звяр та юц ца з Ра сіі і знач на менш — з 
ас тат ніх кра ін, што мя жу юць з Бе ла рус сю. 
Пры гэ тым іх коль касць у па раў на нні з ліч бай 

адоз ваў за яў ні каў-бе-
ла ру саў вы лі ча ец ца 
ледзь ве не дзя сят-
кам у год. Адзін ка выя 
вы пад кі па сту па лі з 
Поль шчы, Літ вы, Лат-
віі, Чэ хіі. Дзе ля спаг-
нан ня алі мен таў звяр-
та юц ца не толь кі жан-
чы ны, але і муж чы ны, 
ад нак та кіх вы пад каў 
у Мі нюс це фік су ец ца 
лі та раль на адзін-два 
ў тры га ды ў абод вух 
на прам ках.

У Бе ла ру сі алі-
мен ты спа га ня юць з 
усіх ві даў да хо даў і 
за роб ку, у тым лі ку са сты пен дый і пен сій. 
За мя жою з са цы яль ных да та цый даў жні ка 
алі мен ты не ўтрым лі ва юц ца.

— Ка лі ня ма маг чы мас ці спаг наць алі мен-
ты з та ко га ча ла ве ка, а да ход ма ці ня знач ны, 
то яна мо жа звяр нуц ца па пры зна чэн не ёй 
пэў ных вы плат у Бе ла ру сі згод на з за ко нам 
«Аб дзяр жаў ных вы пла тах сем' ям, якія вы-
хоў ва юць дзя цей», — па тлу ма чы ла спе цы-
я ліст. — Тым не менш пра ца з даў жні ка мі 
за мя жой на гэ тым не спы ня ец ца. Ка лі мы 
атрым лі ва ем з-за мя жы ад каз, што на да-
дзе ны мо мант ма тэ ры яль нае ста но ві шча 
даў жні ка не да зва ляе спаг наць з яго гро-
шы, гэ та не зна чыць, што яно не зме ніц ца ў 
бу ду чы ні. Як толь кі ў асо бы з'я віц ца кры ні ца 
да хо ду, з якой да зво ле на на лі чыць алі мен ты, 
пра гэ та бу дзе па ве дам ле на нам, і вы пла та 
прый дзе за яў ні ку.

ВЫ ПЛА ТЫ Ў ШЛЮ БЕ, 
ДА ДАТ КО ВЫЯ 
І «ПА ЛЮ БОЎ НЫЯ»

Вы пла ты на ад но дзі ця ў Бе ла ру сі скла да-
юць 25%, на два іх — 33%, на тра іх і больш — 
50%. Ка лі хтось ці з баць коў ухі ля ец ца ад 
кло па ту пра дзі ця, па даць адоз ву на атры-
ман не алі мен таў мож на як пас ля ска са ван ня 
шлю бу, так і зна хо дзя чы ся ў ім і на ват не 
па браў шы ся шлю бам. Га лоў нае, каб ін фар-
ма цыя пра абод вух баць коў бы ла за пі са на 
ў па свед чан ні аб на ра джэн ні не маў ля ці. Да-
каз ваць, што ты не «ўхі ле нец» і ўтрым лі ва еш 
ма ло га як след, асо ба, з якой па тра бу юць 
гро шы, бу дзе ў су дзе.

Зда ра ец ца, што пра гро шы баць ку і ма-
ці ўда ец ца да мо віц ца па лю боў на, і за мест 
алі мен таў та та са праў ды за бяс печ вае дзі ця 
ўсім не аб ход ным. Ад нак каб рап там не пра-
сла віц ца даў жні ком, лепш усё ж та кі мець 
да ку мен таль нае па цвяр джэн не ма тэ ры яль-
на га ўтры ман ня дзі ця ці.

— Як ва ры янт, мож на пад пі саць і на та ры-
яль на за ве рыць па гад нен не ба коў аб алі мен-
тах, дзе пра пі саць су му не ва ўста ноў ле ных 
пра цэн тах, а боль шую, — ад зна чы ла Ма-
ры на Іва наў на. — Ад нак ка лі асо ба рап там 
пач не ўхі ляц ца ад абя ца ных вы плат, спа га-
няць бу дуць ме на ві та тую су му, што ўка за на 
ў па гад нен ні.

У пэў ных вы пад ках маг чы мы да дат ко-
выя вы пла ты на дзя цей, у тым лі ку і пас ля 
да сяг нен ня 18 га доў. Ка лі ў паў на лет ня га 
рап там уз ні кае па трэ ба ў срод ках (цяж кая 
хва ро ба, ка лец тва), асо ба, якая атрым лі ва-
ла алі мен ты, мо жа звяр нуц ца ў суд дзе ля 
пры зна чэн ня да дат ко вых вы плат на час, 
па куль паў на лет ні мае па трэ бу ў гра шах і 
да па мо зе, а пры атры ман ні ім ін ва лід нас-
ці — на ўсё жыц цё.

Ка лі да дат ко вая да па мо га праз хва ро бу 
ці ка лец тва па тра бу ец ца не паў на лет ня му, 
атры маль нік алі мен таў мо жа ў су до вым па-
рад ку звяр нуц ца па па ве лі чэн не су мы вы-
плат, ка лі іх не да стат ко ва. Ра шэн не пры гэ-
тым бу дзе вы не се на, зы хо дзя чы з за роб ку 
абод вух ба коў. Ка лі пры бы так за яў ні ка пе-
ра вы шае да хо ды пла цель шчы ка алі мен таў, 
апош ні мо жа ар гу мен та ваць сваю ад мо ву 
ад па вы шэн ня су мы, кі ру ю чы ся тым, што ён 
пла ціць за цвер джа ныя дзяр жа вай пра цэн ты, 
а да дат ко выя су мы па він ны брац ца з да хо ду 
бо ку, які больш за раб ляе.

Іры на СІ ДА РОК. sіdаrоk@zvіаzdа.bу

ЯК НІ БЯ ЖЫ, 
АЛІ МЕН ТЫ АД ДАЙ І З-ЗА МЯ ЖЫ

У Бе ла ру сі алі мен ты спа га ня юць 
з усіх ві даў да хо даў і за роб ку, 
у тым лі ку са сты пен дый 
і пен сій. За мя жою з са цы яль ных 
да та цый даў жні ка алі мен ты 
не ўтрым лі ва юц ца.

Л
ЮД МІ ЛА Ула дзі мі ра-
ўна, у 1986 го дзе па ча-
ло ся вя лі кае пе ра ся-

лен не лю дзей, якое доў жы ла ся 
да 2006 го да. Маг чы ма, сён ня 
важ на пра ана лі за ваць — ці ўсё 
бы ло зроб ле на ап ты маль на?

— Усе ў гэ тай спра ве бы лі пер-
ша пра ход ца мі. І, маг чы ма, ра бі лі 
неш та не так, як трэ ба бы ло, ка-
лі гля дзець з вы шы ні сён няш ня га 
дня. У пра цэ се пе ра ся лен ня па ча лі 
бу да ваць но выя па сёл кі ў паў ноч-
ных ра ё нах Го мель шчы ны — дзе 
так са ма, як вы свет лі ла ся не ўза ба-
ве, тэ ры то рыі бы лі за бру джа ныя. А 
ўсё та му, што спа чат ку пра ве ры лі 
толь кі тры паў днё выя ра ё ны і па-
лі чы лі, што на поў на чы ўсё доб ра. 
Ка лі ака за ла ся, што гэ та зо на за-
брудж ван ня звыш 15 кю ры і там 
нель га ся ліць лю дзей, бе тон ныя 
да мы так і за ста лі ся пус ты мі. Боль-
шасць з тых, ка го ад ся ля лі з род-
ных мяс цін — вяс ко выя жы ха ры. 
Іх на кі роў ва лі ў роз ныя ба кі — пе-
ра ся ля лі час цей за ўсё блі жэй да 
дзя цей ці ін шых сва я коў. Не ўліч ва-
лі та ды, што лю дзям цяж ка бу дзе 
пры жы ва цца на но вым мес цы. Так 
лю дзей рас кі да ла па ўсёй кра і не. 
У нас бы ла та кая праб ле ма: лю дзі 

атрым лі ва лі жыл лё як па цяр пе лыя, 
але пры гэ тым вяр та лі ся ў свае 
род ныя вёс кі — не маг лі пры жыц-
ца на но вым мес цы. Да рэ чы, на ву-
ча ныя на на шым гор кім во пы це, у 
Япо ніі лю дзей пе ра ся ля юць у пэў-
нае мес ца ад ра зу ўсім на се ле ным 
пунк там. Бы ло і так, што, ма ю чы 
вы бар, не ка то рыя лю дзі па чы на лі 
пе ра бі раць. Для іх жыл лё бу да ва лі, 
а яны по тым за яў ля лі, што хо чуць 
у ін шае мес ца. Нам пры хо дзі ла ся 
ў ме жах за ко на па ста ян на вы ра-
шаць та кія скла да ныя пы тан ні.

— Стра хі бы лі — у пер шую 
чар гу ад ад сут нас ці дак лад най 
ін фар ма цыі. Вя до ма ж, бы ло 
шмат і тых, хто кі нуў усё і ад'-
ехаў з сям' ёй у ін шыя кра і ны.

— Так, згод ная, але ж не ўсе. 
Да рэ чы, у пер шыя тры ме ся цы 
ўла ды зра бі лі ўсё, каб на кі ра ваць 
прак тыч на ўсіх школь ні каў на 
азда раў лен не за ме жы кра і ны. Гэ-
тым жа да во дзі ла ся зай мац ца на 
пра ця гу мно гіх га доў пас ля чар но-
быль скай ава рыі. У 1989 го дзе да 
мя не, на той мо мант ін струк та ра 
гар ка ма пар тыі, звяр ну лі ся кам са-
моль цы Са вец ка га ра ё на Го ме ля 
і па пра сі лі да па маг чы ад пра віць 
дзя цей на азда раў лен не ў Еў па то-
рыю. Каб гэ та зра біць, прый шло ся 
вы хо дзіць на на чаль ні ка чы гун кі, 
бо трэ ба бы ло не толь кі знай сці 
ва го ны, але і ад ра ман та ваць іх. І 
пас ля цэ лы са стаў дзя цей па ехаў 
ад па чы ваць.

— У 1993 го дзе бы ло ство ра на 
Чар но быль скае ўпраў лен не пры 
Го мель скім абл вы кан ка ме. Вы ў 
ім па ча лі пра ца ваць з 1995-га, 
та му мо жа це пра фе сі я наль на 
па раў ноў ваць і ана лі за ваць сі-
ту а цыю ў тыя га ды і ця пер.

— У Бе ла ру сі 21 ра ён па цяр-
пеў ад на ступ стваў чар но быль скай 
ка та стро фы, з іх 13 зна хо дзяц ца 
на Го мель шчы не. Уво гу ле ж ра-
дые нук лі ды вы па лі на ўсёй тэ ры-
то рыі воб лас ці, акра мя не каль кіх 
на се ле ных пунк таў у Ак цябр скім 
і Пет ры каў скім ра ё нах. За тыя 20 
га доў, па куль іш ло пе ра ся лен не 
лю дзей, усе, хто меў на гэ та пра ва, 
мог атры маць жыл лё. Пры гэ тым 
за ка на даў ства не каль кі ра зоў змя-
ня ла ся. Бы ло і мах ляр ства, бы лі і 
тыя, хто, на прык лад, у Ра сіі атры-
маў жыл лё як па цяр пе лы, а по тым 
спра ба ваў атры маць яго ў Бе ла ру-
сі. Гэ та ўсё трэ ба бы ло пра вя раць і 
ад соч ваць. Пры хо дзі ла ся вы яў ляць 
пад роб ле ныя да вед кі. Бы лі і вель мі 
скла да ныя сі ту а цыі. У Бра гін скім 
ра ё не ад ся лі лі ўсю вёс ку, акра мя 
трох ча ла век. Да мя не ад туль пры-
еха ла ма ла дая жан чы на з два і мі 
дзець мі — як раз пас ля та го, як 
вый шла па ста но ва, што яе на се-
ле ны пункт ужо вы ве дзе ны з зо ны 
аба вяз ко ва га ад ся лен ня. Хоць усё 
жыц цё пра жы ла ў зо не звыш 15 
кю ры. Пла ча і га во рыць: у вёс цы 
за ста ло ся трое ста рых, якія не за-
ха це лі ад ся ляц ца, і яна з хво ры мі 
ма лы мі. Я рас тлу ма чы ла ёй, што 
ў нас ёсць ка ле гія дэ парт амен та 
і ў вы ключ ных вы пад ках яна пры-
мае ка ле гі яль нае ра шэн не на-
конт спрэч ных праб лем. Та ды мы 
змаг лі да па маг чы: падрыхтавалі 
ўсе да ку мен ты, пры кла лі да вед кі, 
і жан чы не вы да лі жыл лё ў чыс тай 
зо не.

— За пас ля ава рый ны пе ры-
яд на Го мель шчы не пе ра ста ла 
іс на ваць 357 сель скіх на се ле-
ных пунк таў і 40 гас па да рак, 
вы ве дзе на з аба ро ту больш як 
200 ты с. га сель гас угод дзяў. І ў 
той жа час дзяр жа ва не кі ну ла 
кан чат ко ва гэ тыя тэ ры то рыі.

— Так, пяць дзяр жаў ных чар-
но быль скіх пра грам вы ка на на за 
1991—2015 га ды, а з 2016 го да па-
ча ла ся рэа лі за цыя шос тай. Да рэ-
чы, та кой ра бо ты, якую пра во дзіць 
на ша дзяр жа ва ў гэ тым кі рун ку, 
ня ма ні ў Ра сіі, ні ва Укра і не. За 
пяць па пя рэд ніх га доў, на прык лад, 
у струк ту ры вы дат каў, звя за ных 

з пе ра адо лен нем на ступ стваў ка-
та стро фы на ЧА ЭС, у Го мель скай 
воб лас ці 55% срод каў бы ло на кі ра-
ва на на мэ та выя ме ра пры ем ствы 
па ад наў лен ні і раз віц ці па цяр пе-
лых рэ гі ё наў, а так са ма ахоў ныя 
ме ра пры ем ствы ў сель ска гас па-
дар чай вы твор час ці. Ас тат нія — на 
вы пла ту да па мог і кам пен са цый, 
бяс плат нае хар ча ван не на ву чэн-
цаў. Ка лі ў пер шыя га ды пас ля тра-
ге дыі срод кі ўкла да лі ся ў раз віц цё 
са цы яль най сфе ры, то ў апош нія 
пяць га доў бюд жэт чар но быль скай 
пра гра мы рас хо ду ец ца га лоў ным 
чы нам на ства рэн не ўмоў для эка-
на міч на га раз віц ця па цяр пе лых 
ра ё наў — ад кры ва юц ца но выя 
вы твор час ці, ства ра ец ца для гэ-
та га інф ра струк ту ра. Уво гу ле па 
рэс пуб лі цы дзяр жа ва што дзень 
укла дае ў чар но быль скія тэ ры то-
рыі $1 млн.

— Са цы яль ныя пры яры тэ ты 
на шай дзяр жа вы на кі ра ва ны на 
рэ кан струк цыю і ма дэр ні за цыю 
ўста ноў ахо вы зда роўя, дзі ця-
чых рэ абі лі та цый на-азда раў-
лен чых цэнт раў. Што зроб ле на 
за апош нія пяць га доў?

— За кошт «чар но быль скіх» 
срод каў на Го мель шчы не па бу-

да ва на 404 ква тэ ры для ін ва лі-
даў, чыё за хвор ван не звя за на з 
на ступ ства мі ка та стро фы на Чар-
но быль скай АЭС, і спе цы я ліс таў, 
якія пры яз джа юць на пра цу ў на-
се ле ныя пунк ты на тэ ры то ры ях 
з уз роў нем за брудж ван ня цэ зі- 
ем-137 звыш 5 Кі/км2. Рэ кан стру я-
ва ны па лі клі ніч ны кор пус Го мель-
ска га аб лас но га клі ніч на га ан ка-
ла гіч на га дыс пан се ра пад апе ра-
цый ны блок, па бу да ва ны кор пус 
у Ло еў скай баль ні цы, ля чэб на-
азда раў лен чы кор пус у дзі ця чым 
рэ абі лі та цый на-азда раў лен чым 
цэнт ры «Пра лес ка» Жло бін ска га 
ра ё на, на ву чаль ны блок шко лы 
ў вёс цы Ра ду га Вет каў ска га ра ё-
на, ма дэр ні за ва на дзі ця ча-юнац-
кая спар тыў ная шко ла ў Ча чэр-
ску і шмат ча го яшчэ. У рам ках 
раз віц ця сель скай гас па дар кі 
па бу да ва ны і рэ кан стру я ва ны 41 
ма лоч на та вар ная фер ма, 4 сві на-
комп лек сы, 3 вы гуль ныя пля цоў кі 
ў 11 ра ё нах воб лас ці, за вер ша на 
ма дэр ні за цыя цэ ха Го мель ска га 
бял ко ва-тлу шча ва га за во да.

— Між тым на Го мель шчы не 
па-ра ней ша му за ста ец ца вост-
рай праб ле ма за бес пя чэн ня 
пры род ным га зам жы лых да-
моў у на се ле ных пунк тах на па-
цяр пе лых тэ ры то ры ях.

— Са праў ды, гра фік га зі фі ка-
цыі за бру джа ных ра дые нук лі да мі 
ра ё наў Го мель скай воб лас ці на 
2011–2015 га ды быў вы ка на ны не 
больш як на 30%, і ця пер шэ раг 
перс пек тыў ных на се ле ных пунк-
таў, у тым лі ку аг ра га рад коў, раз-
ме шча ных у зо нах звыш 1 мЗв у 
год, за ста юц ца не га зі фі ка ва ны мі. 
У су вя зі з гэ тым не аб ход на рас-
пра цоў ка гра фі ка га зі фі ка цыі на 
2016–2020 га ды з вы пра цоў кай но-
вых кры тэ ры яў ад бо ру на се ле ных 
пунк таў да га зі фі ка цыі ва ўмо вах 
рэ аль на на яў на га фі нан са ван ня.

— Люд мі ла Ула дзі мі ра ўна, 
у воб лас ці рэа лі зу ец ца шмат 
спе цы яль ных іна ва цый ных 
пра ек таў, на кі ра ва ных на са-
цы яль на-эка на міч нае раз віц цё 
па цяр пе лых ра ё наў.

— На пра ця гу апош ніх пя ці 
га доў бы ло рэа лі за ва на 17 та кіх 
спец пра ек таў. На іх рэа лі за цыю 
на кі ра ва на 470,2 млрд руб лёў. 
Вось толь кі не каль кі пры кла даў. 
У Вет цы ўка ра нё на ка над ская тэх-
на ло гія па вы твор час ці ас фаль-
та бе тон ных су ме сяў для ра мон ту 

да рож ных па крыц цяў. Для КСУП 
«Бра тэр ства» На раў лян ска га ра-
ё на на бы лі 50 га лоў пле мян ных 
цё лак. За вер ша на рэ кан струк цыя 
сві на га доў чай фер мы для пле мян-
но га па га лоўя ў ПСУП «Роў ка ві-
чы» Ча чэр ска га ра ё на. Для Хой-
ніц ка га за во да гід ра апа ра ту ры 
на бы ты стан кі. Там жа ма дэр ні-
за ва ны цэ хі ра монт на га за во да. 
Іс тот ная ма тэ ры яль ная пад трым-
ка ака за на вы твор час ці ў На роў лі, 
Бра гі не, Кар ме, Ува ра ві чах, Глуш-
ке ві чах, Лель чы цах...

— Як вы лі чы це, ча му бе ла-
ру саў на ву чыў Чар но быль?

— Лю бая бя да сплоч вае лю-
дзей. Больш за 100 ты сяч сем' яў 
бы ло пе ра се ле на на чыс тыя тэ-
ры то рыі толь кі з Го мель шчы ны. 
Да та го ж шмат лю дзей ад' еха лі 
са ма стой на, асаб лі ва ў пер шыя 
га ды пас ля ава рыі. Але ж ад на-
ча со ва ад бы ваў ся і ін шы пра цэс. 
Да нас пры еха ла шмат лю дзей 
з Ка зах ста на, Укра і ны, ін шых 
рэс пуб лік бы ло га СССР. Яны за-
ся лі лі і пра цяг ва юць за ся ля ць у 
тым лі ку чар но быль скія ра ё ны. 
Бе ла русь ста ла са праў ды квіт не-
ю чай кра і най, і ў лю дзей з'я ві ла-
ся ад чу ван не, што яны мно га мо-

гуць са мі. Сён ня ўсе рай цэнт ры 
на поўд ні воб лас ці пры ве дзе ны 
ў па ра дак. У кож ным ра ё не ёсць 
доб ра асна шча ныя баль ні цы. У 
Па лес кім дзяр жаў ным ра ды я-
цый на-эка ла гіч ным за па вед ні ку 
вя дуц ца важ ныя на ву ко выя да-
сле да ван ні. Ву чо ныя Рэс пуб лі-
кан ска га на ву ко ва-прак тыч на га 
цэнт ра ра ды я цый най ме ды цы ны 
і эка ло гіі ча ла ве ка ба га та зра бі-
лі для су свет най на ву кі. Да рэ чы, 
на пер шым эта пе нам вель мі 
шмат да па ма га ла су свет ная су-
поль насць. Та му чар но быль ская 
бя да аб' яд на ла не толь кі бе ла ру-
саў, але і мно гіх лю дзей ва ўсім 
све це.

— Але ж па ра лель на ад бы-
ва лі ся і ін шыя пра цэ сы. Быў 
час, ка лі пэў ная част ка лю дзей 
па ча ла ду маць, што ім усе па-
він ны. І не ка то рыя лю дзі на ват 
ста лі за леж ны мі ад та кой да-
па мо гі.

— Са праў ды, су стра ка ла ся і 
ўтры ман ства. Не ка то рыя дзе ці 
ез дзі лі ад па чы ваць і ву чыц ца ў ін-
шыя кра і ны, а по тым па раў ноў ва-
лі, хто больш па да рун каў пры вёз. 
Ад нак, ду маю, апош нія 10 га доў 
з'я ві лі ся зу сім ін шыя тэн дэн цыі. 
У Го мель свое ча со ва бы лі пе ра-
ве дзе ны ўсе на ву ко ва-да след чыя 
ўста но вы, якія зай ма юц ца ад па-
вед ны мі праб ле ма мі. Дзяр жаў ная 
чар но быль ская пра гра ма, якая не 
бы ла ска ро ча на на ват у эка на-
міч ны кры зіс, спры я ла пе ра хо ду 
ад рэ абі лі та цыі да ад ра джэн ня і 
ды на міч на га раз віц ця па цяр пе-
лых ра ё наў — пры без умоў ным 
за бес пя чэн ні па тра ба ван няў ра-
ды я цый най бяс пе кі. З 2011 го да 
кра і на пе рай шла да но ва га эта пу 
ў ра шэн ні чар но быль скіх праб-
лем. Так, нам і сён ня да па ма-
гае су свет ная су поль насць, але 
ж ку ды больш ро біць дзяр жа ва. 
Тым ча сам ад гу ма ні тар ных пра-
ек таў мы пе рай шлі да пра ек таў 
між на род най тэх ніч най да па мо-
гі. І гэ та прын цы по ва ін шы па ды-
ход да да па мо гі звон ку, ка лі мы 
пра цу ем на роў ных. Най больш 
па спя хо вы мі рэа лі за ва ны мі пра-
ек та мі з'яў ля юц ца: «Па вы шэн не 
ўзроў ня бяс пе кі ча ла ве ка на тэ-
ры то ры ях, па цяр пе лых ад ка та-
стро фы на Чар но быль скай АЭС» 
(2012–2013 гг. — Пра гра ма раз-
віц ця ААН, Фонд ААН (ЮНІ СЕФ); 
Фонд ААН у воб лас ці на ро да на-
сель ніц тва (ЮНФ ПА); «Ка ра ні 
тра вы» (2011–2015 гг. — Па соль-
ства Япо ніі ў Бе ла ру сі). Сён ня 
рэа лі зу юц ца пра ек ты «Са дзей-
ні чан не пе ра хо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь да «зя лё най» эка но мі кі» 
(2015–2016 гг. — ЕС, ПРА АН); 
«Са дзей ні чан не раз віц цю на 

мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь» (2015—2018 гг. — ЕС, 
ПРА АН) і ін шыя.

— А ка лі кан крэт на, што ста-
іць за сло ва мі «рост тэх ніч най 
да па мо гі»?

— За 2011–2015 гг. яе кошт 
па між на род ных пра ек тах толь кі 
«чар но быль скай» скі ра ва нас ці ў 
Го мель скай воб лас ці склаў ка ля 
$3 млн. Ся род ува соб ле ных пра-
ект ных іні цы я тыў па бу да ва ная ў 
Халь чы Вет каў ска га ра ё на спар-
тыў ная пля цоў ка. У Вет цы ўцяп-
лі лі жы лы дом, зра бі лі дзі ця чую 
пля цоў ку і пар коў ку. За мя ні лі 
вок ны ў мно гіх уста но вах аду ка-
цыі воб лас ці. Ад кры лі мо та клуб у 
Жыт ка ві чах, у Бу да-Ка ша лё ве — 
сек цыю ве ла спор ту. Па бу да ва лі 
дам бу ад па вод кі ў Жыт ка віц кім 
ра ё не. Важ на, што гэ та бы лі іні-
цы я ты вы лю дзей і яны ак тыў на 
пад клю ча лі ся да іх ува саб лен ня.

— Ка та стро фа за кра ну ла не 
толь кі Бе ла русь, Укра і ну і Ра-
сію, але ж і мно гія кра і ны Еў ро-
пы. У све це іс ну юць і бу ду юц ца 
но выя атам ныя стан цыі, і той 
во пыт, які на пра ца ва ла на ша 
кра і на, ві даць, мо жа быць за-
па тра ба ва ным?

— Ён прос та не мае ца ны. Тое, 
праз што прай шлі мы, сён ня па-
він на ве даць кож ная кра і на — каб 
пра віль на дзей ні чаць у па доб най 
сі ту а цыі. Ава рыя на АЭС «Фу ку-
сі ма-1» 11 са ка ві ка 2011 го да ак-
ты ві за ва ла су пра цоў ніц тва па між 
Бе ла рус сю і Япо ні яй. Япон скі бок 
вы со ка ацэнь вае до свед Бе ла ру сі. 
Для су свет най су поль нас ці на шы 
спе цы я ліс ты з'яў ля юц ца экс пер-
та мі, іх па ста ян на за пра ша юць на 
між на род ныя сім по зі у мы і се мі на-
ры. За апош нія пяць га доў больш 
за 40 дэ ле га цый з Япо ніі на ве да-
лі Го мель скую воб ласць. Быў час, 
ка лі нас кан суль та ва лі япон цы, а 
сён ня на шы ву чо ныя да пама га юць 
ім вы ра шаць праб ле мы на ступ-
стваў ава рыі на атам най стан цыі. 

Ці ка васць вы клі кае ства рэн не сіс-
тэм ма ні то рын гу зда роўя лю дзей, 
кант роль за якас цю пра дук таў 
хар ча ван ня, пра вя дзен не дэз ак-
ты ва цыі, пры бо ры для вы мя рэн ня 
ра дые нук лі даў, што ўжы ва юц ца ў 
Бе ла ру сі. Іх ці ка віць, якім чы нам 
ад бы ва ец ца азда раў лен не дзя цей. 
Яны заў сё ды за ся родж ва юць ува-
гу на на шых на ву ко вых рас пра цоў-
ках па ахоў ных ме ра пры ем ствах у 
сель скай гас па дар цы і атры ман ні 
чыс тай пра дук цыі на за бру джа ных 
тэ ры то ры ях. Шмат пы тан няў на конт 
та го, як пе ра адо лець ра ды я фо бію. 
Іх ці ка вяць і тыя да сле да ван ні, што 
пра вод зяц ца на ву коў ца мі ў Па лес-
кім дзяр жаў ным ра ды я цый на-эка-
ла гіч ным за па вед ні ку. Са праў ды, 
наш за па вед нік — уні каль ны па-
лі гон для да сле да ван няў на ву коў-
цаў уся го све ту. Ад на з ма іх пра па-
ноў — ства рыць на яго ба зе між-
на род ную ла ба ра то рыю. Да нас 
пры яз джа юць не толь кі ву чо ныя ці 
чы ноў ні кі, але ме ды кі, фер ме ры, 
хат нія гас па ды ні, жур на ліс ты... Та-
кім чы нам, во пыт, які мы на пра ца-
ва лі на сва ім ня шчас ці, уні каль ны і 
сён ня за па тра ба ва ны. За ста ец ца 
вель мі ак ту аль ным на прам кам пра-
вя дзен не ін фар ма цый най ра бо ты. 
Ка лі ёсць дак лад ная ін фар ма цыя, 
не бу дзе ні стра хаў, ні фо бій.

— Дзяр жаў ная пра гра ма па 
пе ра адо лен ні на ступ стваў ка-
та стро фы на Чар но быль скай 
АЭС на пе ры яд да 2020 го да мае 
свае асаб лі вас ці...

— Яе мэ та мі вы зна ча на да-
лей шае зні жэн не ры зы кі не спры-
яль ных на ступ стваў для зда роўя 
гра ма дзян, што па цяр пе лі ад 
ка та стро фы на Чар но быль скай 
АЭС. У лі ку пры яры тэ таў — спец-
дыс пан се ры за цыя і азда раў лен не 
на сель ніц тва, бяс плат нае хар ча-
ван не для дзя цей у шко лах, контр-
за ха ды ў сель скай і ляс ной гас-
па дар цы, ра ды я цый ны кант роль 
і ма ні то рынг. Ад ным з но вых кі-
рун каў з'яў ля юц ца спе цы яль ныя 
пра ек ты па раз віц ці па цяр пе лых 
ра ё наў. Яны ўліч ва юць пэў ныя 
праб ле мы на мес цах і за клі ка ны 
рас крыць са цы яль на-эка на міч ны 
па тэн цы ял чар но быль скіх тэ ры-
то рый. Для іх рэа лі за цыі ства ра-
юц ца но выя і ма дэр ні зу юц ца іс-
ну ю чыя вы твор час ці. Бу дуць пра-
цяг ну ты ахоў ныя ме ра пры ем ствы 
ў аг ра пра мыс ло вым комп лек се. 
Пла ну ец ца за вяр шыць ра бо ты па 
га зі фі ка цыі на се ле ных пунк таў, 
зняць пы тан ні па за бес пя чэн ні на-
сель ніц тва якас най піт ной ва дой, 
за бяс пе чыць служ бо вым жыл лём 
спе цы я ліс таў, за вяр шыць ра бо-
ты па доб ра ўпа рад ка ван ні на се-
ле ных пунк таў і зно се пус ту ю чых 
бу дын каў... Сён ня вель мі важ ная 
за да ча на між на род ным уз роў ні — 
па зі цы я на ваць Рэс пуб лі ку Бе ла-
русь як кра і ну-экс пер та ў воб лас ці 
пе ра адо лен ня на ступ стваў ка та-
стро фы на Чар но быль скай АЭС.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by
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АПЛА ЦІЦЬ ЦТ 
МОЖ НА БУ ДЗЕ Ў ІН ФА КІ ЁС КУ
Уно сіць пла ту за пры ём і афарм лен не да ку мен таў для ўдзе лу ў 
цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні сё ле та мож на бу дзе з да па мо гай 
сіс тэ мы АРІП (адзі най раз лі ко вай і ін фар ма цый най пра сто ры).

Но ва ўвя дзен не дасць маг чы масць спрас ціць пра цэ ду ру пра да-
стаў лен ня да ку мен таў ва ўста но вы аду ка цыі для ўдзе лу ў цэнт ра лі-
за ва ным тэс ці ра ван ні.

Абі ту ры ен там не трэ ба бу дзе пра да стаў ляць да ку мент, які па цвяр-
джае факт апла ты, бо ўся ін фар ма цыя аб пра ве дзе ных пла ця жах 
бу дзе аку му ля вац ца ў сіс тэ ме АРІП. І ў элект рон ным вы гля дзе яна 
бу дзе да ступ ная ўста но вам аду ка цыі і Рэс пуб лі кан ска му ін сты ту ту 
кант ро лю ве даў, які за бяс печ вае ар га ні за цыю і пра вя дзен не цэнт-
ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня.

Акра мя та го, вы ка ры стан не сіс тэ мы АРІП да зво ліць вы клю чыць 
па мыл ко выя пла ця жы і за бяс пе чыць маг чы масць апла ты за ўдзел у 
цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні праз ін тэр нэт і ін фа кі ёс кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

ЗА АХ ВО ЦІЦЬ 
НАЙЛЕП ШЫХ

Ука зам кі раў ні ка дзяр жа вы за сна ва на 100 сты пен дый Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь та ле на ві тым ма ла дым на ву коў цам, 
якія пра цу юць у ар га ні за цы ях, што вы кон ва юць на ву ко выя да-
сле да ван ні і рас пра цоў кі ў га лі не пры ро да знаў чых, тэх ніч ных, 
са цы яль ных і гу ма ні тар ных на вук, на 2017 год.

Для ўдзе лу ў кон кур се вы лу ча юц ца кан ды да ту ры дак та роў на вук 
ва ўзрос це да 45 га доў, кан ды да таў на вук — да 35 га доў і ву чо ных 
без сту пе няў — да 30 га доў, якія да сяг ну лі най леп шых вы ні каў у на-
ву ко вай, на ву ко ва-тэх ніч най і іна ва цый най дзей нас ці.

Вы лу чэн не кан ды да тур ажыц цяў ля ец ца ар га ні за цы я мі па асноў ным 
мес цы пра цы та ле на ві та га ма ла до га ву чо на га, на схо дзе на ву ко вых 
ра бот ні каў ці на ву ко ва-тэх ніч ным (ву чо ным) са ве це на пад ста ве рэ ка-
мен да цыі ка лек ты ву ра бот ні каў струк тур на га пад раз дзя лен ня, дзе ён 
пра цуе. Да ку мен ты на кон курс для пры зна чэн ня сты пен дый на 2017 
год па він ны быць па да дзе ны да 1 лі пе ня 2016 го да.

Поў ную ін фар ма цыю аб па рад ку пра вя дзен ня кон кур су і кры тэ ры-
ях, уста ноў ле ных для да сяг нен няў та ле на ві тых ма ла дых на ву коў цаў, 
мож на знай сці на сай це Дзяр жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь http://gknt.org.by

Сты пен дыі пры зна ча юц ца тэр мі нам на адзін ка лян дар ны год. 
Прэ тэн да ваць на іх не мо гуць ма ла дыя на ву коў цы, якім у па пя рэд нія 
пяць га доў, уклю ча ю чы год вы лу чэн ня для ўдзе лу ў кон кур се, ужо 
пры зна ча лі ся та кія прэ зі дэнц кія сты пен дыі, а так са ма на ву коў цы, якім 
на год пры зна чэн ня сты пен дыі прад стаў ля юц ца прэ зі дэнц кія гран ты 
ў на ву цы, аду ка цыі, ахо ве зда роўя і куль ту ры. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

—

Уво гу ле па рэс пуб лі цы 
дзяр жа ва што дзень 
укла дае ў чар но быль скія 
тэ ры то рыі $1 млн.

Тое, праз што прай шлі 
мы, сён ня па він на 
ве даць кож ная кра і на — 
каб пра віль на дзей ні чаць 
у па доб най сі ту а цыі.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению Логойского райпо (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже магазина № 42 «Сувениры», 
общ. пл. 289,3 кв.м, инв. № 601/С-13149, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
623280804601000025, площадью 0,0698 га 

(предоставлен на праве постоянного пользования) 
по адресу: Минская область, Логойский район, Гайненский с/с, М3, 53 км, 1.

Начальная цена с НДС – 456 747 600 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены  (45 674 000 бел. руб.), перечисляется на р/с 

№ 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, 
УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр ин-
вестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и про-
ведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 24.05.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 23.05.2016 
до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2016 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2016 01.04.2015

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 1 248 1 134

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 302 22

5 Средства в банках 1104 521 744 18 052

6 Ценные бумаги 1105 36 400 49 943

7 Кредиты клиентам 1106 51 852 69 721

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 18 545 19 088

11 Имущество, предназначенное для продажи 1110  -  -

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы 1112 5 418 2 639

14 ИТОГО активы 11 635 509 160 599

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201  -  -

17 Средства банков 1202 83 943 59 354

18 Средства клиентов 1203 22 563

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  -  -

20 Производные финансовые обязательства 1205  -  -

21 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 456 141 1 035

23 ВСЕГО обязательства 120 540 106 60 952

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 46 710 46 710

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 49 584 13 861

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 14 829 14 567

29 Накопленная прибыль 1215 (15 720) 24 509

30 ВСЕГО собственный капитал 121 95 403 99 647

31 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 635 509 160 599

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 апреля 2016 г.

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2016 01.04.2015

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 6 206 3 233

2 Процентные расходы 2012 98 92

3 Чистые процентные доходы 201 6 108 3 141

4 Комиссионные доходы 2021 40 12

5 Комиссионные расходы 2022 53 42

6 Чистые комиссионные доходы 202 (13) (30)

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 9 240 14 571

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 28 174 10 955

12 Прочие доходы 208 2 344 782

13 Операционные расходы 209 5 386 4 639

14 Прочие расходы 210  -  2

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 (15 881) 2 868

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212  - 517

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 (15 881) 2 351

Закрытое акционерное общество 

«Норд Европеан Банк» 
ЗАО «Н.Е.Б. Банк» 

220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51, пом. 1 
тел./факс +37517 306 06 90 

www.nebbank.by

И. о. Председателя Правления А.В. Плитко

Главный бухгалтер М.В. Хорова

Дата подписания: 05 апреля 2016 года

Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности № 32 от 06.05.2013. УНП 807000227

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


