
ВЫ СО КАЯ 
ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НАСЦЬ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка, які зна хо дзіц ца з афі цый ным 
ві зі там ва Укра і не, учо ра пра вёў пе ра га во ры са сва ім укра ін скім ка ле гам 
Вік та рам Яну ко ві чам.

Пе ра га во ры прай шлі спа чат ку ў вуз кім, а за тым у па шы ра ным скла дзе. Кі раў-
ні кі дзяр жаў аб мер ка ва лі шы ро кі спектр пы тан няў двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва. 
Бе ла русь раз гля дае Укра і ну як пры яры тэт на га парт нё ра, перш за ўсё ў ганд лё-
ва-эка на міч най га лі не. Укра і на з'яў ля ец ца для Бе ла ру сі трэ цім па аб' ёмах та ва ра-
аба ро ту і экс пар ту ганд лё вым парт нё рам у све це. Бе ла русь у знеш не ганд лё вым 
аба ро це Укра і ны зай мае чац вёр тае мес ца пас ля Ра сіі, Кі тая і Гер ма ніі. Пры гэ тым 
Бе ла русь мае ста біль на да дат нае саль да двух ба ко ва га ганд лю.

Бе ла русь і Укра і на за ці каў ле ны ў бес пе ра шкод ным до сту пе сва іх та ва раў 
на рын кі адзін ад на го і га то выя ўста ра няць аб ме жа валь ныя ме ры ва ўза ем ным 
ганд лі, за явіў учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі лі чыць, што рэ-
зер вам для на рошч ван ня та ва ра аба ро ту з'яў ля юц ца па стаў кі скла да на тэх ніч най 
пра дук цыі па лі зін гу. На яго дум ку, ура ды Бе ла ру сі і Укра і ны па він ны па ско рыць 
пад рых тоў ку да пад пі сан ня між ура да ва га па гад нен ня аб ства рэн ні спры яль ных 
умоў для ак ты ві за цыі лі зін га вай дзей нас ці. Ад па вед нае да ру чэн не Прэ зі дэнт 
Укра і ны ўжо даў ура ду.

На цы я наль ныя бан кі дзвюх кра ін у блі жэй шы час ма юць на мер пры няць су мес-
ныя ме ры па па шы рэн ні вы ка ры стан ня ва ўза ем ным ганд лі су час ных фі нан са вых 
ін стру мен таў — экс парт на га крэ ды та ван ня, між на род на га лі зін гу. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на не аб ход насць раз віц ця су пра цоў ніц тва і па больш 
вы гад ным вы ка ры стан ні тран зіт ных маг чы мас цяў дзвюх кра ін, ка ар ды на ван не 
сва іх пла наў і дзе ян няў у гэ тай сфе ры, ра бо ты на рэ гі я наль ным і між на род ным 
уз роў нях.

У час пе ра га во раў лі да ры дзвюх кра ін да мо ві лі ся ак ты ві за ваць ганд лё ва-эка на-
міч ныя су вя зі Бе ла ру сі і Укра і ны, і ў пер шую чар гу ў сфе ры вы твор чай ка а пе ра цыі 
як най больш пра су ну тай фор мы су пра цоў ніц тва. Най боль шую перс пек ты ву ба кі 
ба чаць у раз віц ці су мес ных вы твор час цяў і прад пры ем стваў у га лі не сель гас ма-
шы на бу да ван ня, асва ен ня і вы твор час ці га рад ско га па са жыр ска га транс пар ту. 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад крэс ліў, што ад ным з пры яры тэ таў з'яў ля ец ца ўза е ма-
дзе ян не ў энер ге тыч най сфе ры. Ба кі да мо ві лі ся яго знач на ак ты ві за ваць, у тым 
лі ку па пад рых тоў цы кад раў для ядзер най энер ге ты кі, што для Бе ла ру сі сён ня з 
бу даў ніц твам пер шай АЭС асаб лі ва ак ту аль на.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што знач ны па тэн цы ял мае па шы рэн не між рэ-
гі я наль ных кан так таў. На яго дум ку, не аб ход на па глыб ляць ужо іс ну ю чыя парт-
нёр скія су вя зі бе ла рус кіх рэ гі ё наў з усі мі 24 аб лас ця мі Укра і ны, Кры мам, Кі е вам 
і Се ва сто па лем.

Важ най тэ май пе ра мо ваў прэ зі дэн таў з'я ві ла ся су пра цоў ніц тва ў куль тур най і 
гу ма ні тар най сфе рах. Пла ну ец ца, што ў 2014 го дзе ва Укра і не прой дуць Дні бе-
ла рус кай куль ту ры, а ў 2015-м — Дні куль ту ры Укра і ны ў Бе ла ру сі.

Бе ла русь за ці каў ле на ва ўма ца ван ні ўза е ма дзе ян ня з Укра і най з улі кам ак тыў-
на га раз віц ця еў ра зій скай ін тэ гра цыі. «Мы га то выя да пра вя дзен ня як двух ба ко-
вых, так і шмат ба ко вых кан суль та цый у гэ тай сфе ры для вы пра цоў кі ўзгод не ных 
па ды хо даў. Кі еў мо жа раз ліч ваць на зба лан са ва ны, за ці каў ле ны па ды ход з бо ку 
Мін ска пры пры няц ці ра шэн няў па ад чу валь ных для ўкра ін ска га бо ку тэ мах», — 
пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён ска заў, што Бе ла русь, Ка зах стан і Ра сія га-
то вы ба чыць Укра і ну ўдзель ні цай АЭП. «Што да ты чыц ца Мыт на га са ю за, Адзі най 
эка на міч най пра сто ры, якая сфар мі ра ва на тры ма дзяр жа ва мі, вы ве да е це маё 
стаў лен не да гэ та га, і яно ана ла гіч нае з па зі цы яй Ра сіі і Ка зах ста на — мы вель мі 
ха це лі б, каб Укра і на не прос та су пра цоў ні ча ла, а бы ла по бач з на мі ў Адзі най 
эка на міч най пра сто ры», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы. На дум ку Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі, «гэ та бу дзе ма гут нае аб' яд нан не». «Я ду маю, што з та кім аб'-
яд нан нем бу дзе лі чыц ца ўвесь свет. І гэ та на ша агуль ная па зі цыя», — пад крэс ліў 
ён. «А што да ты чыц ца мя не аса біс та, Укра і на не чу жая мне кра і на, і я ўсё бу ду 
ра біць як кі раў нік дзяр жа вы, каб пад трым лі ваць вель мі цес ныя, дру жа люб ныя, 
мак сі маль на вы гад ныя для Укра і ны ад но сі ны», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Укра і на на стро е на на больш поў нае вы ка ры стан не роз ных маг чы мас цяў для 
ак ты ві за цыі су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю, за явіў у сваю чар гу Прэ зі дэнт Укра і ны 
Вік тар Яну ко віч. Ён лі чыць, што ак ты ві за цыі роз ных на прам каў су пра цоў ніц тва 
бу дзе са дзей ні чаць па шы рэн не су вя зяў дзе ла вых ко лаў. На дум ку кі раў ні ка ўкра-
ін скай дзяр жа вы, удзель ні кам бе ла рус ка-ўкра ін скіх ка мі сій роз на га ўзроў ню не-
аб ход на даць маг чы масць пра па на ваць па ра дак дня, які б ак ты ві за ваў 
ад но сі ны па між дзвю ма кра і на мі.

У ад па вед нас цi з су свет ным во пы там 
iн вес та ван не ў жыл лё вую сфе ру мо жа 
ажыц цяў ляц ца, як пра вi ла, не каль кi мi 
спо са ба мi: iпа тэч нае крэ ды та ван не, жыл-
лё выя бу даў нi чыя збе ра жэн нi, жыл лё выя 
аб лi га цыi, дзяр жаў ны за каз на бу даў нiц-
тва, фi нан са вая арэн да (лi зiнг) жыл ля, 
бу даў нiц тва за кошт срод каў прад пры-
ем стваў i ар га нi за цый. У кож ным з гэ тых 
вы пад каў, па сло вах спе цы я лiс таў Нац бан-
ка, аба вяз ко ва пры сут нi чае якая-не будзь 
кры нi ца фi нан са ван ня. Гэ та мо гуць быць 
аса бiс тыя срод кi iн вес та раў (гра ма дзян, 
ар га нi за цый), пры цяг не ныя срод кi (па зы кi, 
крэ ды ты, у тым лi ку льгот ныя), а так са ма 
бяз вы плат ная фi нан са вая да па мо га дзяр-
жа вы. Раз гле дзiм кож ны вiд па асоб ку.

Iпа тэч нае крэ ды та ван не
Iпа тэ ка — гэ та за клад не ру хо май i iн-

шай ма ё мас цi, якая за ка на даў ча пры раў-
ноў ва ец ца да не ру хо май. Яна мо жа за бяс-
печ ваць аба вя за цель ствы па крэ дыт ных 
да га во рах, да га во рах па зы кi, куп лi-про да-
жу, арэн ды, пад ра ду i iн шых. Да фак та раў, 
якiя стрым лi ва юць раз вiц цё ай чын на га iпа-
тэч на га рын ку, мож на ад нес цi:

— агуль ныя эка на мiч ныя па каз чы кi (су-
свет ная прак ты ка свед чыць, што iпа тэ ка 
з'яў ля ец ца перс пек тыў най там, дзе га да-
вая iн фля цыя не пе ра вы шае 6% у на цы я-
наль най ва лю це);

— роз нi ца па мiж да хо да мi на сель нiц-
тва i кош там не ру хо мас цi (жыл лё за над та 
да ра гое пры ця пе раш нiм уз роў нi да хо даў 
на сель нiц тва, та му, як бы нi змяк ча лi ся 
ўмо вы iпа тэч на га крэ ды та ван ня, по пыт 

на яго мо жа вель мi доў га за ста вац ца на 
нiз кiм уз роў нi);

— праб ле ма за да валь нен ня бан кам 
сва iх па тра ба ван няў да крэ ды та атры-
маль нi каў, якiя не вы кон ва юць аба вя за-
цель ствы па крэ дыт ным да га во ры, за кошт 
рэа лi за цыi прад ме та iпа тэ кi;

— праб ле мы аба ра чэн ня за клад ных 
(iмян ных каш тоў ных па пер, якiя за да валь-
ня юць пра ва ўла даль нi ка на атры ман не 
вы ка нан ня па аба вя за цель стве, што за-
бяс пе ча на iпа тэ кай, без пра да стаў лен ня 
iн шых до ка заў iс на ван ня гэ та га аба вя за-
цель ства);

— ад сут насць ме ха нiз му пры цяг нен ня ў 
iпа тэч ную сiс тэ му доў га тэр мi но вых рэ сур саў 
праз вы пуск каш тоў ных iпа тэч ных па пер, без 
якiх рэ фi нан са ван не ра ней вы да-
дзе ных крэ ды таў не маг чы ма.
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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Воб ласць-пе ра мож ца рэс-

пуб лі кан ска га спа бор ніц тва 
«Да жын кі» за да сяг нен не вы-
со кіх па каз чы каў на ўбор цы 
ўра джаю збож жа вых і зер не-
ба бо вых куль тур у 2013 го дзе 
атры мае Br240 млн.

Ва ла вы знеш ні доўг Бе ла ру-
сі за пер шы квар тал 2013 го да 
па вя лі чыў ся на 0,8 пра цэн та і 
на 1 кра са ві ка склаў $34 млрд 
466 млн.

У бюд жэт ных ар га ні за цы ях 
Бе ла ру сі на мі наль ная на лі ча-
ная ся рэд ня ме сяч ная за ра бот-
ная пла та ў сту дзе ні—кра са ві-
ку гэ та га го да скла ла Br3 млн 
443,7 тыс., у тым лі ку ў кра са ві-
ку — Br3 млн 626,6 тыс. і ў па-
раў на нні з са ка ві ком 2013 го да 
па вя лі чы ла ся на 4,2 пра цэн та, 
або на Br145,4 тыс.

У Бе ла ру сі ў перс пек ты ве 
мо гуць за ба ра ніць рэ кла му 
ле ка вых срод каў. Дзе ю чым у 
рэс пуб лі цы за ко нам аб рэ кла-
ме за ба ро не на рэ кла ма ле ка-
вых срод каў, што ад пус ка юц ца 
толь кі па рэ цэп це ўра ча.

Коль касць бес пра цоў ных у 
рэс пуб лі цы, за рэ гіст ра ва ных 
у ор га нах па пра цы, за ня тас-
ці і са цы яль най аба ро не, на 
ка нец мая гэ та га го да скла ла 
23,9 тыс. ча ла век.
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Іры на НАР КЕ ВІЧ,
на мес нік мі ніст ра ганд лю:

«У кра і не раз ві ва ец ца 
цы ві лі за ва нае по ле ін тэр-
нэт-ганд лю. Спа чат ку мы 
«ад кры лі тва ры» ін тэр нэт-
ма га зі наў: усе гэ тыя кра мы 
павінны бы лі за рэ гіст ра вац ца 
ў ганд лё вым рэ ест ры. Дру гім 
эта пам ста ла па тра ба ван не 
аб аба вяз ко вым раз мя шчэн ні 
на га лоў най ста рон цы поў най 
ін фар ма цыі аб пра даў цу і та-
ва ры. Яшчэ ад ным мо ман там 
для раз віц ця ін тэр нэт-ганд-
лю ста ла раз віц цё дыс тан-
цый ных пла ця жоў. Усё гэ та 
спры я ла та му, што ў рэс пуб-
лі цы на зі ра ец ца тэн дэн цыя 
па ве лі чэн ня коль кас ці ін тэр-
нэт-ма га зі наў. За раз іх на ліч-
ва ец ца ка ля 6 ты сяч. Па тра-
ба ван не аб аба вяз ко вым вы ка-
ры стан ні ін тэр нэт-кра ма мі 
ка са вых апа ра таў — гэ та на-
ступ ны крок. Но ва ўвя дзен не 
дасць маг чы масць у боль шай 
сту пе ні за бяс пе чыць аба ро ну 
пра воў спа жыў цоў».
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Ту рыс тыч ныя сай ты 
мiль га юць за хоп ле ны мi 
вод гу ка мi па да рож нi каў аб 
чыс цi нi ву лiц у Беларусі... 
Зрэш ты, ча сам ту рыс ты 
ба чаць толь кi яр кую 
вок лад ку, тое, што мы 
хо чам, каб яны 
ўба чы лi...

Паў вост раў на поўд ні 
Укра і ны з даў ніх 
ча соў за па тра ба ва ны 
ў бе ла ру саў. 
А вось пра між на род ны 
дзі ця чы мар скі ку рорт 
Ска доўск, пе ра ка на на, 
ве да юць да лё ка 
не ўсе...

«АН ТЫ ФУТ БОЛЬ НЫ БУНТ» У БРА ЗІ ЛІІ
У Бра зі ліі пра цяг ва юць пра тэс та ваць су праць чэм пі я на-

ту све ту па фут бо ле 2014 го да і фут боль на га Куб ка кан-
фэ де ра цый, які пра хо дзіць там ця пер. Ма ні фес та цыі, якія 
па ча лі ся два тыд ні та му, шы рац ца і на бы ва юць ма са вы 
ха рак тар. Най больш маш таб ныя ак цыі пра тэс ту прай шлі 
ў най буй ней шых га ра дах кра і ны. У мар шы ў Сан-Паў лу 
пры ня лі ўдзел 65 ты сяч ча ла век, у Бе лу-Ары зон це на ву-
лі цы вый шлі 20 ты сяч ак ты віс таў, а ў Рыа-дэ-Жа нэй ра на ак цыю пра тэс ту са бра ла ся 
звыш 100 ты сяч ча ла век. У ста лі цы кра і ны Бра зі ліа дэ ман стран ты акру жы лі бу ды нак 
пар ла мен та, пра рва лі ачап лен не і ўзлез лі на дах. Ак ты віс ты кі да лі ў па лі цыю ка мя ні і 
«как тэй лі Мо ла та ва», у ад каз на што пра ва ахоў ні кі вы ка рыс та лі гу мо выя ку лі і слё за-
та чы вы газ. З та кім ма са вым вы каз ван нем не за да во ле нас ці на сель ніц тва паўд нё ва а-
ме ры кан ская кра і на не су ты ка ла ся па мен шай ме ры два дзе ся ці год дзі. Ня гле дзя чы на 
лю боў да фут бо ла, не ма лая част ка бра зіль цаў мяр куе, што шмат міль ярд ныя срод кі, 
якія за трач ва юц ца на бу даў ніц тва і рэ кан струк цыю ста ды ё наў, вар та бы ло б на кі ра-
ваць на вы ра шэн не вост рых са цы яль ных праб лем.

ГЕР МА НІЯ ЎЗМОЦ НІЦЬ СА ЧЭН НЕ Ў ІН ТЭР НЭ ЦЕ
Фе дэ раль ная раз вед валь ная служ ба Гер ма ніі знач на па шы рае свой штат і ўзмац няе 

тэх ніч ныя ма гут нас ці для са чэн ня за ка рыс таль ні ка мі ін тэр нэ ту. Да ця пе раш ня га мо-
ман ту фе дэ раль ны ўрад вы дзе ліў толь кі пяць міль ё наў еў ра. Ад нак да кан ца 2018 го да 
на гэ тыя па трэ бы мяр ку ец ца на кі ра ваць 100 міль ё наў еў ра. У пры ват нас ці, пла ну ец ца 
знач на ўма ца ваць штат ад дзе ла тэх ніч най раз вед кі. Па вод ле апош ніх да ных, у 2011 го дзе 
прад ме там піль най ува гі з бо ку сіл бяс пе кі ФРГ ста лі амаль тры міль ё ны элект рон ных 
ліс тоў і тэ ле фон ных тэкс та вых па ве дам лен няў. Ся род кра ін і рэ гі ё наў, якія асаб лі ва ці-
ка вяць ня мец кую раз ведс луж бу — Ра сія, Ус ход няя Еў ро па, 
аф ры кан скія кан флікт ныя рэ гі ё ны, Бліз кі Ус ход, а так са ма Па-

кі стан і Аф га ні стан. Згод на 
з дзе ю чым за ко нам, Фе-
дэ раль ная раз вед валь ная 
служ ба Гер ма ніі мае пра ва 
кант ра ля ваць 20% пе ра піс кі 
па між ка рыс таль ні ка мі, якія 
зна хо дзяц ца ў Гер ма ніі і за 
мя жой.

ВЫ БРА НЫ ЎДЗЕЛЬ НІ КІ
ПЕР ШАЙ МІ СІІ НА МАРС

NASA ада бра ла аме ры кан цаў, якія да 2020 
го да змо гуць ад пра віц ца з пер шай мі сі яй на 
Марс. Ся род вась мі ўдзель ні каў экс пе ды цыі 
(ча ты ры жан чы ны і ча ты ры муж чы ны) ёсць 
док тар ме ды цын скіх на вук, лёт чы кі-вы пра ба-
валь ні кі, ва ен ныя і на ву коў цы. Усе кан ды да ты 
зна хо дзяц ца ў са мым роск ві це сіл: іх уз рост 
скла дае ад 34 да 39 га доў. У вы ба ры NASA 
пра соч ва ец ца ген дар ны па ры тэт. На дум ку экс-
пер таў, кас міч нае 
агенц тва ўпер шы ню 
пай шло на па доб ны 
крок і зраў на ва ла ў 
пра вах на за сва ен-
не да лё кай пла не ты 
муж чын і жан чын.

Лік су іс каль ні каў 
пе ра вы шаў 780 ча-
ла век на ад но мес-
ца. Ця пер чле нам 
пе рад па лёт най гру пы трэ ба бу дзе прай сці 
спе цы яль ную пад рых тоў ку, якая пач нец ца 
ў жніў ні гэ та га го да ў трэ ні ро вач ным цэнт-
ры аме ры кан скіх аст ра наў таў у Х'ю ста не. 
У NASA ін фар ма ва лі, што спе цы яль ныя се мі-
на ры і трэ нін гі прой дуць у роз ных кут ках све-
ту, дзе бу ду чыя за ва ёў ні кі кос ма су па він ны 
на быць прак тыч ныя ве ды і ўмен ні, звя за ныя 
з ма ю чай ад быц ца мі сі яй. Ка лі за ня ткі за вер-
ша цца па спя хо ва, ада бра ныя во сем ча ла век 
да лу чац ца да 48 аст ра наў таў для бу ду чых 
«мі сій на ніз кую ка ля зям ную ар бі ту, астэ ро-
ід і Марс».

«Прай шло ўжо больш 
за дзе ся ць га доў з таго 
часу, як мае доб рыя сяб ры 
перасяліліся ў но вую 
ква тэ ру. Мност ва агрэ хаў, з 
якi мi ква тэ ра бы ла зда дзе на, 
вы праў ля лi па сту по ва, 
па ме ры на за па шван ня 
гро шай» .

Бе раг За ход няй Дзві ны, га рад скі пляж за дзень да 
ад плыц ця... Ка лі на аў то на ша га па за штат на га фа то гра-
фа Вік та ра Ні ка ла е ва яшчэ пе ра яз джа лі па мос це це раз 
ра ку, уба чы лі на бе ра зе пры го жую ях ту. Па куль яхт смен 
рых та ваў ся да ад плыц ця, па гу та рыў з яго сяб рам, стар-
шы нёй ар га ні за цый на га ка мі тэ та гэ та га не звы чай на га і 

вель мі сме ла га па да рож жа. Га рый Сця па наў уз на чаль-
вае Ві цеб скі спар тыў ны клуб «Скар пі ён». За хап ля ец ца 
вінд сёр фін гам. Ра зам з Ула дзі мі рам ён так са ма пла на-
ваў прай сці шлях «з ва ра гаў у грэ кі», ды па ста не зда-
роўя не змог ад пра віц ца ў скла да ны шлях на 
сва ёй ях це — так са ма са ма роб най.

З ВІ ЦЕБ СКА Ў ХЕЛЬ СІН КІ.
 НА СА МА РОБ НАЙ ЯХ ЦЕ

47-га до вы жы хар Ві цеб ска Ула дзі мір 47-га до вы жы хар Ві цеб ска Ула дзі мір 
Ко на раў на са ма роб най ях це Ко на раў на са ма роб най ях це 
ад пра віў ся ў вод нае па да рож жа ад пра віў ся ў вод нае па да рож жа 
па ле ген дар ным шля ху «з ва ра гаў па ле ген дар ным шля ху «з ва ра гаў 
у грэ кі». Яму трэ ба бу дзе пры клад на у грэ кі». Яму трэ ба бу дзе пры клад на 
за ме сяц пе ра адо лець ка ля 2 ты сяч за ме сяц пе ра адо лець ка ля 2 ты сяч 
кі ла мет раў: з Ві цеб ска да Хель сін кі кі ла мет раў: з Ві цеб ска да Хель сін кі 
і на зад.і на зад.
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 19.06.2013 г. 
Долар ЗША    8670,00
Еўра 11580,00
Рас. руб. 272,00
Укр. грыўня 1063,05

ДЗЕ ЎЗЯЦЬ ГРО ШЫ НА ЖЫЛ ЛЁ?
За ка на даў чай ула дзе і фі нан са вым ін сты ту там спат рэ біц ца яшчэ пэўны час для ства рэн ня са праў ды 
ідэа льна га ал га рыт му фі нан са ван ня жыл лё ва га бу даў ніц тва ў на шай кра і не.

Кам пе тэнт наКам пе тэнт на  �� АД НЫ МI «IН СТРУ МЕН ТА МI»
ДОМ НЕ ПА БУ ДУ ЕШ?

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 
па спра ба ва лі вы явіць 

на цы я наль ныя асаб лі вас ці раз віц ця 
іпа тэ кі і ін шых ін стру мен таў 

фі нан са ван ня бу даў ні чай 
сфе ры Бе ла ру сі.

Якiм чы нам мо жа вес цi ся фi нан са ван-
не жыл лё ва га бу даў нiц тва? Ча му не-
ка то рыя iн стру мен ты фi нан са ван ня не 
раз вi ва юц ца ў Бе ла ру сi? Гэ та ка рэс-
пан дэн ту «Звяз ды» рас тлу ма чы лi ў 
На цы я наль ным бан ку на шай кра i ны.
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На тэму дняНа тэму дня  ��

УСЁ
ПРА ВОД ПУСК

Ці аба вя за ны пра ца даў ца пра да стаў ляць 
ра бот ні ку вод пуск у су вя зі з ус туп лен нем у 
шлюб? Ці маг чы ма ў перс пек ты ве не ўклю чаць 
вы хад ныя дні ў пра цяг ласць вод пус ку? Ці мо жа 
най маль нік вы пла ціць ра бот ні ку кам пен са цыю 
за ня вы ка ры ста ны вод пуск і ў якіх вы пад ках? 
На гэ тыя і ін шыя пы тан ні мож на бы ло атры маць 
ад ка зы пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на сай тах 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны і БЕЛ ТА, 
якая прай шла 18 чэр ве ня. Ад на ча со ва пра ца ва ла 
пра мая тэ ле фон ная лі нія. Тэ май дыя ло гу ста лі 
га ран тыі ў сфе ры пра цоў ных ад но сін, у тым лі ку 
пра да стаў лен не пра цоў ных і са цы яль ных вод пус каў. 
У сён няш нім ну ма ры га зе ты мы раз гле дзім пы тан ні, 
якія ты чы лі ся пра да стаў лен ня вод пус каў.

У ан лайн-кан фе рэн цыі пры ня лі ўдзел на мес нік мі ніст ра пра цы і 
са цы яль най аба ро ны Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ, на чаль нік юры дыч на га 
ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны Ва лян ці на 
МАС ЛОЎ СКАЯ, на чаль нік ад дзе ла пра цоў на га за ка на даў ства юры-
дыч на га ўпраў лен ня Мінп ра цы і са цы яль най аба ро ны Іры на ПЫР КО, 
на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня раз віц ця ма ты ва цый на га па тэн цы я лу 
за ра бот най пла ты ў рэ аль ным сек та ры эка но мі кі га лоў на га ўпраў-
лен ня пра цы і за ра бот най пла ты Але на СЕ КЕР ЖЫЦ КАЯ. 2
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Ча му пра цяг ласць вод-
пус ку вы лі ча ец ца ў ка-
лян дар ных днях? Ці 
маг чы мы ў перс пек ты ве 
зме ны (не ўклю чаць вы-
хад ныя дні)?

Ігар Ста ра вой таў: Пад-
лік вод пус каў у ка лян дар ных 
днях пра во дзіц ца з 2000 го-
да пас ля ўступ лен ня ў сі лу 
Пра цоў на га ко дэк са Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь і ад ме ны ра ней 
дзе ю ча га Ко дэк са за ко наў 
аб пра цы Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь (да лей — КЗаП). У КЗаП 
пад лік вод пус каў ад бы ваў ся 
ў пра цоў ных днях і мі ні маль-
ная пра цяг ласць што га до ва га 
вод пус ку скла да ла не менш 
за 15 ра бо чых дзён. З 2000 
го да па ды хо ды ў вы лі чэн ні 
пра цяг лас ці пра цоў на га вод-
пус ку змя ні лі ся, і за раз маг-
чы масць вы лі чэн ня вод пус-
каў у ра бо чых днях 
не раз гля да ец ца.


