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КОЖ НЫ 5-Ы РУ БЕЛЬ ПА ДАТ КАЎ —
АД БІЗ НЕ СУ

Больш за 1 трыль ён руб лёў па дат каў і пла ця жоў сё ле-
та па сту пі ла ў бюд жэт Ві цеб скай воб лас ці ад суб' ек таў 
ма ло га прад пры маль ніц тва. Гэ та ка ля 19% ад усіх 
пе ра лі чэн няў у бюд жэт воб лас ці. Та кія вы ні кі пра цы 
біз не су толь кі за пер шыя 5 ме ся цаў го да.

На Ві цеб шчы не за раз на ліч ва ец ца больш за 35,4 ты ся-
чы суб' ек таў ма ло га прад пры маль ніц тва, у тым лі ку ка ля 
26,5 ты ся чы ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў і больш за 
8,9 ты ся чы фір маў. І, як кан ста ту юць у аб лас ной пад атко вай 
ін спек цыі, у па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го-
да коль касць та кіх пла цель шчы каў па дат каў уз рас ла на 4%. 
Па ступ лен ні ад юры дыч ных асоб скла лі больш за 956 міль-
яр даў руб лёў (тэмп рос ту ў фак тыч ных цэ нах — 152,3%), ад 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў — 127 міль яр даў руб лёў 
(рост — 144,8%).

90,4% ад усіх ар га ні за цый ма ло га прад пры маль ніц тва — 
гэ та так зва ныя мік ра ар га ні за цыі, ад якіх з па чат ку го да па 
май па сту пі ла ў бюд жэт 221,4 міль яр да руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПА ВЯ ЛІ ЧА НЫ ЦЭ НЫ
НА ЗВАД КА ВА НЫ ГАЗ У БА ЛО НАХ

Па вя лі ча ны цэ ны на звад ка ва ны газ, які рэа лі зу ец ца на-
сель ніц тву ў ба ло нах. Та кое ра шэн не змя шча ец ца ў па ста-
но ве № 36 Мі ніс тэр ства эка но мі кі, па ве дам ляе БЕЛ ТА. Ца на 
ўста ноў ле на ў па ме ры Br2500 за 1 кг (ра ней бы ло Br2400).

ЗА ГАД ЧЫ ЦА ЗВОЛЬ НЕ НА,
ЗАА ТЭХ НІК АТРЫ МАЎ ЗА ЎВА ГУ...

На па чат ку чэр ве ня ў ін тэр нэт тра піў ві дэа ро лік аб 
не апраў да най жорст кас ці пад час зда рэн ня на фер ме 
«Зна мен ка» Брэсц ка га ра ё на. Ка ро ву гру зі лі ў транс-
парт. Ня шчас ная жы вё лі на не маг ла ру хац ца са ма-
стой на, пас ля ацё лу ў яе па рва лі ся звяз кі. Та му бы ло 
пры ня та ра шэн не ад пра віць яе на мя са кам бі нат.

Ра бот ні кі фер мы вы ра ша лі за да чу з да па мо гай тэх ні кі так, 
ні бы спра ву ме лі не з жы вой іс то тай, а з ка вал кам бе то ну 
ці сто гам се на. Спа чат ку ка ро ву за граб лі каў шом па груз-
чы ка, а за тым пад ня лі і з не ма лой вы шы ні кі ну лі ў гру за вік. 
Пры гэ тым пры сут ні ча ла шмат ра бот ні каў і спе цы я ліс таў, 
але ні хто не спы ніў жорст кую рас пра ву. Ах вот ныя знай шлі-
ся толь кі зды маць пра цэс на ві дэа, якое і тра пі ла паз ней у 
сет кі ін тэр нэт.

Пас ля амаль што су свет на га рэ за нан су ад бы ло ся па-
ся джэн не на зі раль на га са ве та та ва рыст ва «Мед наў ская 
птуш ка фаб ры ка», у склад яко га ўва хо дзіць вы шэй зга да ная 
фер ма. Па са ды па зба ві ла ся за гад чы ца фер мы. Ас тат нія, 
што на зы ва ец ца, атры ма лі толь кі лёг кі спа лох: па моч ні ку 
за гад чы цы і вет фель ча ру аб' яві лі вы мо ву, заа тэх ні ку ўчаст-
ка — за ўва гу.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ГРА МА ДЗЯН КА КОН ГА СІ МУ ЛЯ ВА ЛА 
РО ДЫ Ў МІН СКІМ АЭ РА ПОР ЦЕ

Гра ма дзян ка Кон га сі му ля ва ла ро ды ў мін скім аэ ра-
пор це, а за тым па пра сі ла ста тус бе жан ца. Пра гэ та 
ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА па ве да мі лі ў Дзяр жаў ным па-
граніч ным ка мі тэ це Бе ла ру сі.

«Ра ні цай 16 чэр ве ня ў Бе ла русь рэй сам Маск ва — Мінск 
пры бы лі дзве гра ма дзян кі Кон га — ма ці і яе ця жар ная дач-
ка. Кан ца вым пунк там іх за пла на ва на га марш ру ту бы ла 
Гер ма нія. Ад нак пад час па меж на га кант ро лю вы свет лі ла ся, 
што шэн ген скія ві зы ў іх пад роб ле ныя, та му жан чы нам бы ло 
ад моў ле на ў рэ гіст ра цыі на рэйс Мінск — Бер лін. Так са ма ў 
іх ад сут ні ча лі і бе ла рус кія ві зы: жан чы ны еха лі тран зі там і не 
пла на ва лі за трым лі вац ца», — рас па вя лі ў ДПК.

Прад стаў нік авія кам па ніі па цвер дзіў, што ўве ча ры гэ-
тыя гра ма дзян кі бу дуць ад праў ле ны ў Ра сію зва рот ным 
рэй сам. «Ра зу ме ю чы, што ў Гер ма нію ім не па тра піць, яны 
па спра ба ва лі па-свой му па збег нуць вяр тан ня ў Ра сію. Тут 
жа ў ця жар най жан чы ны рап там уз нік пе рад ро да вы стан, 
і ёй эк стран на спат рэ бі ла ся ме ды цын ская да па мо га. Яе 
да ста ві лі ў 3-ю мін скую га рад скую клі ніч ную баль ні цу, дзе 
пас ля пра вя дзен ня не аб ход на га аб сле да ван ня ме ды кі да лі 
за клю чэн не, што да ро даў па куль да ле ка ва та», — ад зна-
чы лі ў ка мі тэ це.

Пас ля гэ та га прад стаў ні цы аф ры кан ска га кан ты нен та 
вы ка за лі жа дан не афор міць ха дай ніц тва для на быц ця ста-
ту су бе жан цаў у Бе ла ру сі. Іх пе рад алі су пра цоў ні кам міг ра-
цый най служ бы.

УСЁ ПРА ВОД ПУСК
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Ці аба вя за ны най маль нік пра да стаў-
ляць ра бот ні ку вод пуск у су вя зі з 
ус туп лен нем у шлюб і якой пра цяг-
лас ці?

Ігар Ста ра вой таў: Не, не аба вя за ны. У 
ад па вед нас ці з арт. 190 Пра цоў на га ко дэк са 
па ся мей на-бы та вых пры чы нах, для ра бо ты 
над ды сер та цы яй, на пі сан ня пад руч ні каў і 
па ін шых уваж лі вых пры чы нах ра бот ні ку па 
яго пісь мо вай за яве мо жа быць пра да стаў-
ле ны на пра ця гу ка лян дар на га го да вод-
пуск без за ха ван ня за ра бот най пла ты не 
больш як 30 ка лян дар ных дзён, ка лі ін шае 
не пра ду гле джа на ка лек тыў ным да га во рам, 
па гад нен нем.

Вы зна чэн не ўваж лі вас ці пры чын — гэ та 
прэ ра га ты ва най маль ні ка. Ус туп лен не ра-
бот ні ка ў шлюб мо жа з'яў ляц ца ўваж лі вай 
пры чы най для пра да стаў лен ня са цы яль на га 
вод пус ку.

Ра зам з тым, у ка лек тыў ным да га во ры, 
па гад нен ні мо жа быць пра ду гле джа на боль-
шая коль касць дзён, якія най маль нік дае 
ра бот ні кам, і вы пад кі аль бо пры чы ны, якія 
з'яў ля юц ца ўваж лі вы мі, пры на яў нас ці якіх 
най маль нік аба вя за ны прад ста віць ка рот-
ка ча со вы вод пуск без за ха ван ня за ра бот-
най пла ты. Кан крэт ная пра цяг ласць дзён, 
якія пра да стаў ля юц ца па роз ных пры чы нах, 
так са ма мо жа быць ука за на ў ка лек тыў ным 
да га во ры, па гад нен ні.

На прык лад, у ка лек тыў ны да га вор мо-
жа быць уклю ча на па ла жэн не аб пра да-
стаў лен ні ра бот ні ку, які ўсту пае ў шлюб, 
са цы яль на га вод пус ку без за ха ван ня за-
ра бот най пла ты пра цяг лас цю да 3 ка лян-
дар ных дзён.

Ці ма юць пра ва на вод пуск або атры-
ман не за яго гра шо вай кам пен са цыі 
пры зваль нен ні су мя шчаль ні кі, ча со-
выя, се зон ныя ра бот ні кі?

Ігар Ста ра вой таў: Пра ва на гра шо-
вую кам пен са цыю пры зваль нен ні ў ад-
па вед нас ці з арт. 179 Пра цоў на га ко дэк-
са ма юць лю быя ка тэ го рыі ра бот ні каў. 
Вы клю чэн няў на зва ная нор ма пра ва не 
пра ду гледж вае.

Ці раз гля да ец ца пы тан не аб увя дзен ні 
ў перс пек ты ве ка ляд ных і май скіх ка-
ні ку лаў у Бе ла ру сі?

Але на Се кер жыц кая: Па куль што пы-
тан не аб ка ляд ных і май скіх ка ні ку лах у Бе-
ла ру сі не раз гля да ец ца.

Су пра цоў ні ца на шай кам па ніі зна хо-
дзіц ца ў вод пус ку па до гля дзе дзі ця ці 
да трох га доў. Ад нак, у су вя зі з не аб-
ход нас цю да дат ко ва га до гля ду дзі ця-
ці (ня ма ні я кіх па цвяр джаль ных да ку-
мен таў і да ве дак) яна хо ча па доў жыць 
гэ ты вод пуск яшчэ на тры ме ся цы. Ці 
пра ва мер на па тра ба ван не ра бот ні ка і 
як па сту піць най маль ні ку ў та кой сі-
ту а цыі?

Ва лян ці на Мас лоў ская: Най маль нік 
аба вя за ны пра да ста віць пра цу ю чым жан-
чы нам не за леж на ад пра цоў на га ста жу, па 
іх жа дан ні пас ля пе ра пын ку ў пра цы, вы клі-
ка на га ро да мі, ад па чы нак па до гля дзе дзі-
ця ці да да сяг нен ня ім трох га доў з вы пла тай 
за гэ ты пе ры яд што ме сяч най дзяр жаў най 
да па мо гі.

Мак сі маль ны тэр мін пра да стаў лен ня 
гэ та га вод пус ку аб ме жа ва ны за ка на даў-
ствам аб пра цы і за кан чва ец ца ў дзень 
да сяг нен ня дзі цем трох га до ва га ўзрос ту. 
Пад аў жэн не гэ та га вод пус ку не да пус ка-
ец ца не за леж на ад та го, хто з'яў ля ец ца 
іні цы я та рам пад аў жэн ня — ра бот нік або 
най маль нік.

У на шай з ва мі сі ту а цыі га вор ка мо-
жа іс ці аб вод пус ку, што пра да стаў ля-
ец ца ра бот ні ку ў ад па вед нас ці з арт.190 
Пра цоў на га ко дэк са, згод на з якім па ся-
мей на-бы та вых пры чы нах, для ра бо ты 
над ды сер та цы яй, на пі сан ня пад руч ні каў 
і па ін шых уваж лі вых пры чы нах (акра мя 
тых, якія пра ду гле джа ны част кай пер шай 
арт. 189 Пра цоў на га ко дэк са), ра бот ні ку 
па яго пісь мо вай за яве мо жа быць пра да-
стаў ле ны на пра ця гу ка лян дар на га го да 
вод пуск без за ха ван ня за ра бот най пла ты 
не больш як 30 ка лян дар ных дзён, ка лі 
ін шае не пра ду гле джа на ка лек тыў ным да-
га во рам, па гад нен нем.

Ці пла ну ец ца змя няць ка лян дар дзяр-
жаў ных свят?

Але на Се кер жыц кая: Па куль не пла-
ну ец ца.

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 у пе ры яд ра бо ты і ў якіх вы-
пад ках? На прык лад, ка лі ў ра бот ні ка 
на за па сі ла ся 59 ка лян дар ных дзён 
пра цоў на га вод пус ку за не каль кі га-
доў?

Іры на Пыр ко: Вы пла та гра шо вай кам-
пен са цыі ра бот ні ку за пра цоў ны вод пуск 
мо жа быць пра ве дзе на ў дзвюх роз ных сі-
ту а цы ях:

— пры зваль нен ні (арт. 179 Пра цоў на га 
ко дэк са);

— у вы пад ку за ме ны вод пус ку кам пен са-
цы яй (арт. 161 Пра цоў на га ко дэк са).

Па ра дак за ме ны вод пус ку гра шо вай кам-

пен са цы яй пра ду гледж вае, што тая част ка 
пра цоў на га вод пус ку (асноў на га і да дат-
ко ва га), якая пе ра вы шае 21 ка лян дар ны 
дзень, па да мо ве па між ра бот ні кам і най-
маль ні кам мо жа быць за ме не на гра шо вай 
кам пен са цы яй.

Не да пус ка ец ца за ме на гра шо вай кам-
пен са цы яй на ступ ных вод пус каў: якія пра-
да стаў ля юц ца аван сам, ця жар ным жан чы-
нам, ра бот ні кам, якія пры зна ны ін ва лі да мі, 
ра бот ні кам ва ўзрос це да 18 га доў і ра-
бот ні кам за пра цу ў зо нах ра дые ак тыў на-
га за брудж ван ня ў вы ні ку ка та стро фы на 
Чар но быль скай АЭС, а так са ма да дат ко вых 
вод пус каў за ра бо ту са шкод ны мі (не бяс-
печ ны мі) умо ва мі пра цы і за асаб лі вы ха-
рак тар пра цы.

Та кім чы нам, пры за ме не вод пус каў за 
не каль кі пра цоў ных пе ры я даў гра шо вай 
кам пен са цы яй ра бот нік па ві нен вы ка рыс-
таць не менш чым 21 ка лян дар ны дзень з 
кож на га пра цоў на га вод пус ку, які пад ля гае 
за ме не гра шо вай кам пен са цы яй, а тыя, ка-
лян дар ныя дні, што за ста лі ся, па да моў ле-
нас ці з най маль ні кам ён мае пра ва за мя ніць 
гра шо вай кам пен са цы яй.

Не да пус ка ец ца за ме на гра шо вай кам-
пен са цы яй пра цоў ных вод пус каў поў най 
пра цяг лас ці.

Ці праў да, што ёсць пра па но вы па ад-
ме не са цы яль на га вод пус ку ў су вя зі з 
ка та стро фай на ЧА ЭС?

Ігар Ста ра вой таў: У ад рас Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны та кія пра па но-
вы не па сту па лі.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»

Вод пус кі пад па дзя ля юц ца на пра цоў ныя і са цы яль ныя. Да пра цоў ных вод пус каў ад но-
сяц ца асноў ны і да дат ко выя.

Пра цяг ласць асноў на га вод пус ку не мо жа быць мен шай за 24 ка лян дар ныя дні. Гэ ты 
мі ні мум га ран ту ец ца кож на му ра бот ні ку.

Да дат ко выя вод пус кі да юц ца толь кі не ка то рым ка тэ го ры ям ра бот ні каў у су вя зі з асаб-
лі вы мі ўмо ва мі або ха рак та рам пра цы, аль бо ў якас ці за ах воч ван ня за пра цяг лую бес-
пе ра пын ную пра цу на ад ным прад пры ем стве. Пра цоў ны ко дэкс пра ду гледж вае 4 ві ды 
да дат ко вых вод пус каў: за ра бо ту са шкод ны мі і (або) не бяс печ ны мі ўмо ва мі пра цы і за 
асаб лі вы ха рак тар пра цы; за не нар ма ва ны пра цоў ны дзень; за пра цяг лы стаж ра бо ты; 
за ах воч валь ны вод пуск.

Да са цы яль ных ад па чын каў ад но сяц ца: ад па чы нак па ця жар нас ці і ро дах; ад па чы нак 
па до гля дзе дзі ця ці да трох га доў, у су вя зі з на ву чан нем, у су вя зі з ка та стро фай на ЧА ЭС; 
па ўваж лі вых пры чы нах аса біс та га і ся мей на га ха рак та ру.

Пра цяг ласць вод пус ку вы лі ча ец ца ў ка лян дар ных днях. У лік ка лян дар ных дзён пра цоў-
на га вод пус ку не ўклю ча юц ца і не аплач ва юц ца дзяр жаў ныя свя ты і свя точ ныя дні, якія 
пры па да юць на час ад па чын ку. У су вя зі з гэ тым коль касць ка лян дар ных дзён вод пус ку 
па вя ліч ва ец ца за кошт дзяр жаў ных свят і свя точ ных дзён, якія пры па да юць на пе ры яд 
ад па чын ку.

За ха ван не за ра бот най пла ты га ран ту ец ца за час пра цоў ных вод пус каў ва ўсіх вы пад-
ках, а за час са цы яль ных вод пус каў за ра бот ная пла та за хоў ва ец ца толь кі ў вы пад ках, 
пра ду гле джа ных Пра цоў ным ко дэк сам.

17—18 чэр-
ве ня пра хо дзіў 
ві зіт Прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ва 
Укра і ну. Важ-

насць гэ та га ві зі ту мо жа быць 
ад со ча на ад ра зу ў не каль кіх кі-
рун ках. Перш за ўсё, Бе ла русь і 
Укра і на яшчэ ў 2010 го дзе пры-
ня лі ра шэн не аб раз віц ці стра-
тэ гіч на га парт нёр ства па ўсім 
спект ры ад но сін — па лі тыч ных, 
ганд лё ва-эка на міч ных, на ву ко ва-
тэх ніч ных, ін вес ты цый ных і гу ма-
ні тар ных. У той жа час па-ра ней-
ша му ёсць сур' ёз нае ад ста ван не 
па не ка то рых з гэ тых ас пек таў. 
Без умоў на, больш пра дук тыў ным 
мо жа быць па лі тыч нае су пра цоў-
ніц тва, а так са ма су пра цоў ніц тва 
ў сфе ры на ву ко ва-тэх ніч най і 
вы твор чай ка а пе ра цыі. Ві зіт на 
вы шэй шым уз роў ні быў за клі ка-
ны даць ім пульс пе ра адо лен ню 
ўзнік шых пе ра шкод на шля ху 
рэа лі за цыі ўзгод не ных ра ней кі-
рун каў раз віц ця су пра цоў ніц тва 
дзвюх кра ін.

У ця пе раш ні час га лоў ным 
фак та рам раз віц ця бе ла рус ка-
ўкра ін скіх ад но сін з'яў ля ец ца 
та ва ра аба рот, які імк лі ва рас це. 
На га да ем, што Укра і на па вы ні-
ках 2012 го да вый шла на трэ цяе 
мес ца па аб' ёмах та ва ра аба ро-
ту і экс пар ту ся род ганд лё вых 
парт нё раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
А для Укра і ны Рэс пуб лі ка Бе ла-
русь ста ла чац вёр тым па знач-
нас ці ганд лё вым парт нё рам. Між 
тым, так бы ло не заў сё ды. Яшчэ 
дзе сяць га доў та му аб' ём та ва-
ра аба ро ту быў менш за адзін 
міль ярд до ла раў. Па вы ні ках 
2012 го да ён склаў ужо 7 млрд 

879 млн до ла раў. За вя ліз най 
роз ні цай у ліч бах ста іць вя ліз ная 
пра ца па раз віц ці гэ та га та ва ра-
аба ро ту, якая ўклю чае су стрэ чы 
на вы шэй шым уз роў ні, на кшталт 
той, што пра йшла днямі. Ра зам 
з тым, пры ем на ад зна чыць, 
што аб' ём бе ла рус ка га экс пар-
ту склаў 5,6 млрд до ла раў. Гэ та 
зна чыць, ста ноў чае саль да ва 
ўза ем ным ганд лі — амаль 3,3 
млрд до ла раў. І гэ тыя ліч бы — 
да лё ка не ўвесь па тэн цы ял для 
да лей ша га раз віц ця та ва ра аба-
ро ту. У вы ні ку рос ту та ва ра аба-
ро ту ўсё больш укра ін скіх прад-
пры ем стваў зна хо дзяць свае 
біз нес-ін та рэ сы ў Бе ла ру сі, а 

бе ла рус кіх — ва Укра і не. Ма ю-
чы ад быц ца пе ра ход да вы твор-
чай ка а пе ра цыі за ма цуе гэ тую 
тэн дэн цыю.

Пра па но вы Бе ла ру сі па да-
лей шым раз віц ці стра тэ гіч на га 
парт нёр ства ма юць сур' ёз ную 
асно ву для ўспры ман ня ўкра ін-
скім бо кам. Гэ та і гіс та рыч ная 
род насць двух на ро даў, якія 
час та аб' яд ноў ва лі на ма ган ні ў 
ба раць бе за аба ро ну сва іх ін-
та рэ саў з бо ку та го або ін ша га 
агрэ са ра. Не ма ла важ нае і па да-
бен ства куль ту ры, якая да зва ляе 
бе ла ру су і ўкра ін цу ра зу мець 
най драб ней шыя ас пек ты па дзей, 
што ад бы ва юц ца ў су се дзяў. Не-

маг чы ма за быць і пра факт цес-
най ін тэ гра цыі на шых эка но мік 
у рам ках СССР, якая да зва ляе 
су мес на па вя ліч ваць уз ро вень 
даб ра бы ту і бе ла рус кіх, і ўкра-
ін скіх сем' яў.

Ме на ві та апош ні фак тар стаў 
клю ча вым пад час ві зі ту. На жаль, 
ра ней шая цес ная су вязь бе ла-
рус кіх і ўкра ін скіх га лін эка но мі кі 

ака за ла ся част ко ва ра за рва най. 
Рэ корд ны та ва ра аба рот, яко га 
ўда ло ся да сяг нуць па вы ні ках 
2012 го да, мо жа быць на шмат 
боль шым, ка лі ін тэ гра цый ныя і 
ка а пе ра цый ныя су вя зі бе ла рус-
кіх і ўкра ін скіх прад пры ем стваў 
удас ца ад ра дзіць. На ды шоў час 
для маш таб най вы твор чай ка-
а пе ра цыі і ства рэн ня су мес ных 
вы твор час цяў у сель ска гас па-
дар чым ма шы на бу да ван ні, у 
сфе ры аг ра пра мыс ло ва га комп-
лек су, транс пар ту, у хі міч най 
га лі не, у па ліў на-энер ге тыч най 
сфе ры. У пры ват нас ці, ка лі раз-
гля даць па тэн цы ял су пра цоў ніц-
тва ў сель ска гас па дар чым ма-
шы на бу да ван ні, то га вор ка ідзе 
пра маш таб нае су пра цоў ніц тва з 
укра ін скі мі за во да мі сель гас ма-
шы на бу да ван ня для па ве лі чэн ня 
мак сі маль на га ўзроў ню ла ка лі-
за цыі бе ла рус кай тэх ні кі ва Укра-
і не да 30-40%. Гэ та да зво ліць 
як па вя лі чыць збыт бе ла рус кай 
тэх ні кі ва Укра і не, так і па вы сіць 
за ці каў ле насць укра ін ска га бо ку 
ў ма дэр ні за цыі сва ёй сель скай 
гас па дар кі ме на ві та на асно ве 
су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю.

Іс нуе па ста ян ны ін та рэс і да 
раз віц ця ін вес ты цый на га су пра-
цоў ніц тва. За 2012 год аб' ём 
ін вес ты цый з Укра і ны ў Рэс пуб-
лі ку Бе ла русь склаў 352,6 млн 
до ла раў. Укра ін скіх парт нё раў 
за пра сі лі пры няць удзел і ў но вых 

вы со ка тэх на ла гіч ных пра ек тах, 
за ду ма ных у Бе ла ру сі (у пры ват-
нас ці, у сфе ры раз віц ця фар ма-
цэў ты кі і энер ге ты кі).

Пе ра ход да вы твор чай ка а-
пе ра цыі і больш сур' ёз нае ўцяг-
ван не прад пры маль ні каў Укра-
і ны ў бе ла рус кую эка но мі ку 
да зво ліць вы ра шыць і пы тан не 
пе ра ко су ва ўза ем ным ганд лі, 
які сур' ёз на тур буе ўкра ін скі 
бок. Рост ад моў на га саль да ва 
ўза ем ным ганд лі з Бе ла рус сю 
з'яў ля ец ца вы ні кам та го, што 
на рын ку Укра і ны па спя хо ва 
пра цуе больш як 100 струк тур 
та ва ра пра вод най сет кі, якія 
пра соў ва юць на ры нак бе ла-
рус кую пра дук цыю. Гэ та вы клі-
кае спро бы па ста віць за сло ны 
на шля ху бе ла рус кай пра дук цыі 
на ўкра ін скі ры нак. Больш цес-
ная ін тэ гра цыя дзвюх эка но мік 
да зво ліць так аб' яд наць ін та рэ-
сы біз нес-струк тур дзвюх кра ін, 
што ўкра ін ская эка но мі ка ста не 
вый гра ваць не толь кі ад экс пар-
ту сва ёй пра дук цыі ў Бе ла русь, 
але і ад бе ла рус ка га ім пар ту.

Ві зіт бе ла рус ка га Прэ зі дэн та 
вы клі каў жы вы ін та рэс ва ўкра-
ін скіх СМІ. Аб мер ка ван не маг-
чы мых кі рун каў раз віц ця су пра-
цоў ніц тва пад час ві зі ту па ча ло ся 
за доў га да яго. Гэ та цу доў ны па-
каз чык та го, што ў бе ла рус ка-
ўкра ін скіх ад но сін ёсць вя лі кая 
бу ду чы ня. Да рэ чы, пра па ста ян-
ны ін та рэс укра ін цаў да Бе ла ру-
сі свед чыць і прэс-тур трыц ца-
ці ўкра ін скіх жур на ліс таў з усіх 
рэ гі ё наў Укра і ны ў Рэс пуб лі ку 
Бе ла русь, які ад быў ся 21—27 
кра са ві ка 2013 г.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук
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БЕ ЛА РУС КІ ІН ТА РЭС ВА УКРА І НЕ
 Укра і на па вы ні ках 2012 го да вый шла на трэ цяе мес ца 
па аб' ёмах та ва ра аба ро ту і экс пар ту ся род ганд лё вых 
парт нё раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь. А для Укра і ны Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь ста ла чац вёр тым па знач нас ці ганд лё вым 
парт нё рам. Між тым, так бы ло не заў сё ды. 

НА С ПАДЛІЧЫЛІ
На ту раль нае змян шэн не на сель ніц тва Бе ла ру сі за сту-
дзень—кра са вік гэ та га го да зні зі ла ся да 7 тыс. 890 ча ла век 
(у сту дзе ні—кра са ві ку мі ну ла га го да гэ ты па каз чык скла даў 
8 тыс. 110), па ве да мі лі БЕЛ ТА ў На цы я наль ным ста тыс тыч-
ным ка мі тэ це.

Коль касць на сель ніц тва рэс пуб лі кі на 1 мая гэ та га го да скла-
ла 9 млн 459,1 тыс. ча ла век і ў па раў на нні з па чат кам гэ та га го да 
ска ра ці ла ся на 4,7 тыс. ча ла век. Зні жэн не коль кас ці на сель ніц тва 
аб умоў ле на пе ра вы шэн нем коль кас ці па мер лых над коль кас цю на-
ро джа ных (на 7 тыс. 890 ча ла век) пры да дат ным міг ра цый ным пры-
рос це (3 тыс. 181 ча ла век).

Па вод ле апе ра тыў ных ста тыс тыч ных да ных, у сту дзе ні—кра са-
ві ку гэ та га го да ў кра і не на ра дзі лі ся 37,2 тыс. дзя цей — на 2,1 тыс. 
но ва на ро джа ных больш, чым у сту дзе ні—кра са ві ку мі ну ла га го да. 
Па мер лі за ча ты ры ме ся цы гэ та га го да 45 тыс. ча ла век, або больш 
на 1,9 тыс. ча ла век у па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га 
го да.

Агуль ная коль касць па мер лых у цэ лым па рэс пуб лі цы ў сту дзе-
ні—кра са ві ку 2013 го да ў па раў на нні са сту дзе нем—кра са ві ком 2012 
го да ўзрас ла на 4,4 пра цэн та. Па вя лі чы ла ся коль касць па мер лых ад 
хва роб ор га наў ды хан ня (на 9 пра цэн таў), ад хва роб сіс тэ мы кро ва-
зва ро ту (на 6,4 пра цэн та), пры гэ тым зні зі ла ся коль касць па мер лых 
ад хва роб ор га наў стра ва ван ня (на 6,9 пра цэн та), не ка то рых ін фек-
цый ных і па ра зі тар ных хва роб (на 4,3 пра цэн та), но ва ўтва рэн няў 
(на 0,3 пра цэн та).

Ад хва роб сіс тэ мы кро ва зва ро ту ў сту дзе ні—кра са ві ку па мер лі 
53,7 пра цэн та ўсіх па мер лых, ад но ва ўтва рэн няў — 13 пра цэн таў, ад 
пры чын, не звя за ных з за хва раль нас цю, — 7,3 пра цэн та.

У сту дзе ні—кра са ві ку гэ та га го да ў пра ца здоль ным уз рос це 
па мер лі 8,7 тыс. ча ла век, што на 2,1 пра цэн та менш, чым у сту-
дзе ні—кра са ві ку 2012 го да. Ад пры чын смер ці, звя за ных з за хва-
раль нас цю, па мер лі 74,1 пра цэн та ўсіх па мер лых у пра ца здоль ным 
уз рос це, з іх ад хва роб сіс тэ мы кро ва зва ро ту — 45,1 пра цэн та. Ад 
пры чын смер ці, не звя за ных з за хва раль нас цю, па мер лі 25,9 пра-
цэн та ўсіх па мер лых у пра ца здоль ным уз рос це, з іх ад са ма за бой-
стваў — 19,4 пра цэн та, ад вы пад ко вых атру чэн няў ал ка го лем — 19,3 
пра цэн та, ад ня шчас ных вы пад каў, звя за ных з транс парт ны мі срод-
ка мі, — 8,2 пра цэн та.

УП «Минский городской центр недвижимости» 
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СТРАЛЯЛІ... ПА КЛУБ НІ ЦАХ
На аў та да ро зе Мінск — Мі ка шэ ві чы ад бы ло ся пра следа ван не 
аў та ма бі ля «ГАЗ-3302», на поў не нага паў то най клуб ніц. Жыт-
ка віц кім ра ён ным ад дзе лам След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь за ве дзе на кры мі наль ная спра ва па фак це ху лі ган ства, 
здзейс не на га з ужы ван нем зброі. Гон ка са страль бой па ча ла-
ся ў Лу ні нец кім ра ё не Брэст чы ны на аў та да ро зе мя жа РФ — 
Го мель — Коб рын і пра цяг ва ла ся ў Жыт ка віц кім ра ё не.

На дзвюх ма шы нах не вя до мыя пра след ава лі «Га зель». Спа чат ку 
ў шкло фур го на па ля це ла бу тэль ка, за тым ма шы ну ста лі пры ціс каць 
да або чы ны. Але кі роў ца не спы няў ся. Та ды ў бок ма шы ны зла дзеі 
не каль кі ра зоў стрэ лі лі з па ляў ні ча га руж жа. У вы ні ку па шко джа ны 
ко лы, па са жыр скія дзве ры, рэ гіст ра цый ны знак, зад ні ліх тар. Кі-
роў ца і па са жыр, абод ва жы ха ры Мін ска, не па цяр пе лі. Ах вя ры па 
ма біль ным тэ ле фо не звяр ну лі ся па да па мо гу ў ор га ны ўнут ра ных 
спраў. На мес ца зда рэн ня быў на кі ра ва ны на рад мі лі цыі з вёс кі Ле-
нін. Ця пер ужо за пра ва па ру шаль ні ка мі на служ бо вым аў та ма бі лі з 
уклю ча ны мі ма яч ка мі гна лі ся мі лі цы я не ры. Ад нак кі роў цы не пад па-
рад ка ва лі ся за кон ным па тра ба ван ням аб пры пын ку і знік лі ў цем ры. 
Пад час агля ду мес ца зда рэн ня зной дзе ны дроб, кар цеч, скрын ка 
з-пад па ляў ні чых па тро наў 16 ка ліб ру. Пра вод зяц ца след чыя дзе ян ні 
і апе ра тыў на-вы шу ко выя ме ра пры ем ствы, на кі ра ва ныя на вы яў лен не 
ўсіх ака ліч нас цяў зда рэн ня, а так са ма асоб, якія здзейс ні лі пра ва па-
ру шэн не, — па ве да мі лі ў гру пе ін фар ма цыі і су вя зі з гра мад скас цю 
ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та па Го мель скай воб лас ці.

Па па пя рэд ніх да ных, пры чы най кан флік ту мог стаць кан флікт 
у ка вяр ні, дзе мін скі прад пры маль нік і яго та ва рыш вя чэ ра лі пас ля 
за куп кі ў Брэсц кай воб лас ці пар тыі клуб ніц. Пас ля зда рэн ня кі роў ца 
«Га зе лі» і яго ся бар вель мі спа ло ха лі ся, кі ну лі ма шы ну і ўна чы ўцяк лі 
ў лес. Су пра цоў ні кі мі лі цыі змаглі ад шу каць іх толь кі ра ні цай. Ад нак 
яны не за пом ні лі ні лю дзей, якія на па да лі, ні мар кі ма шын.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

�

ВЫ СО КАЯ
ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НАСЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт Укра і ны звяр нуў ува гу так са ма на не аб ход насць раз-
віц ця су пра цоў ніц тва па між рэ гі ё на мі, што ство рыць да дат ко выя 
маг чы мас ці для ўка ра нен ня роз ных пра ек таў.

Пад час пе ра моў кі раў ні кі дзяр жаў прад мет на аб мер ка ва лі перс-
пек ты вы раз віц ця двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва ў сфе ры на ву кі і 
тэх на ло гій, да сле да ван ні і вы ка ры стан ні кас міч най пра сто ры ў мір-
ных мэ тах. Ад бы ло ся так са ма аб мер ка ван не су мес ных дзе ян няў па 
пе ра адо лен ні на ступ стваў ава рыі на Чар но быль скай АЭС.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пас ля за вяр шэн ня пе ра га во раў ад зна чыў, 
што ад бы лі ся кан струк тыў ныя і аб са лют на ад кры тыя пе ра мо вы 
з укра ін скім ка ле гам па ўсім спект ры двух ба ко вых ад но сін. Ён 
ад зна чыў за да во ле насць бе ла рус ка га бо ку па зі тыў най ды на мі-
кай су пра цоў ніц тва. «Мы па цвяр джа ем вы со кую за ці каў ле насць 
у ак тыў ным на рошч ван ні на ша га ўза е ма дзе ян ня ва ўсіх сфе рах, 
— ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы. — За га ды не за леж-
нас ці мы змаг лі не прос та за ха ваць, але і знач на ўма ца ваць і па-
шы рыць бе ла рус ка-ўкра ін скія кан так ты на ўсіх уз роў нях. І сён ня 
на шы кра і ны вый шлі на ўзро вень сіс тэм на га доў га тэр мі но ва га 
парт нёр ства».

Па вод ле ма тэ ры я лаў БЕЛ ТА.

ПАД ПІ СА ЛІ ДА ГА ВО Р 
АБ ДЗЯРЖ ГРА НІ ЦЫ

Бе ла русь і Укра і на пад пі са лі пра та кол аб аб ме не ра ты фі-
ка цый ны мі гра ма та мі да га во ра па між кра і на мі аб дзярж-
гра ні цы ад 12 мая 1997 го да. Под пі сы пад да ку мен там у 
пры сут нас ці прэ зі дэн таў дзвюх кра ін учо ра па ста ві лі мі ністр 
за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей і пер шы на мес-
нік мі ніст ра за меж ных спраў Укра і ны Рус лан Дзем чан ка, 
пе рад ае БЕЛ ТА.

Дзяр жаў ны па гра ніч ны ка мі тэт Бе ла ру сі і Ад мі ніст ра цыя Дзяр жаў-
най па гра ніч най служ бы Укра і ны пад пі са лі пра та кол аб па рад ку аб-
ме ну ін фар ма цы яй аб ста но ві шчы на дзяр жаў ных гра ні цах Бе ла ру сі 
і Укра і ны. Акра мя та го, пад пі са ны па гад нен не аб су пра цоў ніц тве ў 
сфе ры ахо вы і ўстой лі ва га вы ка ры стан ня транс гра ніч ных пры ро да-
ахоў ных тэ ры то рый і па гад нен не аб су пра цоў ніц тве ў га лі не ляс ной 
гас па дар кі. Мі ніс тэр ства ганд лю Бе ла ру сі і Дзяр жаў ная ін спек цыя 
Укра і ны па пы тан нях аба ро ны пра воў спа жыў цоў пад пі са лі па гад-
нен не аб асноў ных на прам ках су пра цоў ніц тва ў сфе ры аба ро ны 
пра воў спа жыў цоў.


