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ПА ТРА БА ВА ЛІ ХА БАР У $500 ТЫС.?
Ка мі тэт дзяр жаў най бяс пе кі вы явіў про ці праў ную 
дзей насць кі раў ні коў Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска-
га са ю за спа жы вец кіх та ва рыст ваў і прад стаў ні коў 
ка мер цый ных струк тур, якія зай ма лі ся вы ма галь-
ніц твам за пра да стаў лен не ра бот на аб' ек тах спа-
жыў ка а пе ра цыі, а так са ма за про даж ін вес та рам 
зя мель ных участ каў і аб' ек таў не ру хо мас ці.

Як па ве дам ля юць у прэс-служ бе КДБ Бе ла ру сі, па ме ры 
ха ба ру, якія па тра ба ва лі ся да пе ра да чы за маг чы масць 
бу даў ніц тва і про да жу не ру хо мас ці, да ся га лі 500 тыс. до ла-
раў. Пад час пе ра да чы чар го вай част кі ха ба ру быў за тры-
ма ны на чаль нік упраў лен ня ка пі таль на га бу даў ніц тва і яго 
на мес нік, а так са ма стар шы ня Бел ка ап са ю за, прад стаў ні кі 
ка мер цый ных струк тур. За ве дзе на 5 кры мі наль ных спраў, 
па да зро ныя зме шча ны ў след чы іза ля тар.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

МАС ТАЦ ТВА РА ТУЕ СВЕТ
У Ма гі лё ве прай шоў ву ліч ны фес ты валь, дзе не 
прос та за баў ля лі га ра джан, але і збі ра лі срод кі 
на да па мо гу дзі ця ча му хос пі су.

Даб ра чын ны аў кцы ён пра вя ла ар га ні за цыя «Ма гі-
лёў скія май стры»: на аў кцы ё не вы ра баў ра мес ні каў і 
мас та коў уда ло ся са браць 3 міль ё ны руб лёў.

Са мо свя та раз гар ну ла ся на пе ша ход най ву лі цы Ле-
нін скай, дзе ву ліч ныя му зы кан ты і ар тыс ты за клі ка лі 
ма гі лёў цаў зра біць свой уклад у доб рую спра ву. Пры-
ма лі не толь кі гро шы, але і цац кі, канц та ва ры, адзен не. 
Агуль ны доб ры на строй не пса ваў і дождж. Мас тац кія 
вы ста вы, бо дзі-арт і даб ра чын нае піц цё чаю пры цяг ну лі 
лю дзей да ак цыі. У гра мад скай даб ра чын най ар га ні за-
цыі «Ма гі лёў скі дзі ця чы хос піс» удзяч ны за да па мо гу, 
але лі чаць вель мі важ ным і тое, што лю дзі больш да ве-
да лі ся пра хос піс і пра тое, як трэ ба пад тры маць дзя цей, 
якія па ку ту юць ад не вы леч ных хва роб.

Іло на ІВА НО ВА.

«ЗДАЦЬ» ЦТ ЯШЧЭ РАЗ...
Збор ні кі за дан няў цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня 
2013 го да ўжо па сту пі лі ў продаж. Яны змя шча-
юць усе 10 ары гі наль ных ва ры ян таў, якія бы лі 
на сё лет нім тэс ці ра ван ні. Пра гэ та жур на ліс ту 
«Звяз ды» рас ка заў ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 
ін сты ту та кант ро лю ве даў Мі ка лай Фясь коў.

Да па мож ні кі кож ны год вы пус ка юц ца да за кан чэн ня 
пры ёму да ку мен таў у ВНУ для та го, каб усе ах вот ныя 
маг лі яшчэ раз прай сці ся па тэс тах, якія яны вы кон ва лі, 
і пра ве рыць свае па мыл кі. Ця пер не толь кі ў абі ту ры ен таў 
бу дзе маг чы масць склас ці ўлас ную дум ку пра змест і скла-
да насць ма тэ ры я лаў цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

РАСКРЫТА ЗАБОЙСТВА ГА МЯЛЬ ЧАН КІ
Рэ за нанс нае зла чын ства рас кры та го мель скi мi 
апе ра тыў нi ка мi. Яны за су ткi ўста на вi лi асо бу 
зла чын цы i мес ца зна хо джан ня дзяў чы ны, якая 
не ча ка на знiк ла.

На чаль нiк упраў лен ня кры мi наль на га вы шу ку УУС 
Го мель ска га абл вы кан ка ма Вiк тар Чы ку ноў рас ка заў, 
што ў ад дзел унут ра ных спраў ад мi нiст ра цыi Са вец ка га 
ра ё на Го ме ля з за явай пра знiк нен не сяст ры звяр ну ла ся 
жы хар ка аб лас но га цэнт ра. Жан чы на па ве да мi ла, што 
ёй па тэ ле фа на ваў су жы цель сяст ры i рас ка заў, што яго 
ка ха ная не вяр ну ла ся да до му. Да рэ чы, 23-га до вая га-
мяль чан ка ве да ла тры за меж ныя мо вы i пад за раб ля ла 
рэ пе ты тар ствам. Пас ля чар го ва га ўро ка ма ла дая жан чы-
на не вяр ну ла ся, а ма бiль ны тэ ле фон быў не да ступ ны.

Пра ва ахоў нi кi хут ка вый шлi на яе зна ё ма га, ма ла-
до га ча ла ве ка, з якiм дзяў чы на су стра ка ла ся ра ней, 
але паў го да та му раз вi та ла ся. За та iў шы крыў ду, ён 
вы нош ваў план жорст кай рас пра вы. Яшчэ ў кра са вi ку 
вы ка паў у ле се яму глы бi нёй у ча ла ве чы рост, а по тым 
пад га ва рыў на ўдзел у здзяйс нен нi зла чын ства сва iх 
зна ё мых, ся мей ную па ру. У су бо ту, 20 лi пе ня, дзяў чы-
не па тэ ле фа на ва лi на конт рэ пе ты тар ства i пры зна чы лi 
су стрэ чу. Ма ла дая жан чы на ад чы нi ла дзве ры бу ду чай 
ах вя ры, а ка лi тая ўвай шла, зза ду ёй быў на не се ны 
ўдар ма ла тком па га ла ве. Це ла дзяў чы ны зла чын цы ся-
род бе лага дня вы нес лi i па гру зi лi ў ба гаж нiк лег ка во га 
аў та ма бi ля. За тым вы вез лi ў лес i за ка па лi ў за га дзя 
пад рых та ва най яме.

Вi на ва тыя ў тра гiч най смер цi ма ла дой жан чы ны за-
тры ма ны i ўжо да юць па ка зан нi.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

У МIН СКУ КАН ФIС КА ВА НА
БУЙ НАЯ ПАР ТЫЯ МЕ ТА НО НУ

У ква тэ ры на ву лi цы Каль ва рый скай, якую зды-
маў 24-га до вы мiн ча нiн са сва ёй су жы цель кай, 
вы яў ле на i кан фiс ка ва на ка ля 2 кг ме та но ну.

Нар ка бiз не сам ма ла ды ча ла век зай маў ся апош нiя 
паў го да. Пры гэ тым ён iмк нуў ся мак сi маль на не пры-
цяг ваць да сва ёй дзей нас цi лiш няй ува гi. Кан так та ваў 
з клi ен та мi га лоў ным чы нам праз iн тэр нэт. Для раз лi каў 
вы ка рыс тоў ваў сiс тэ му элект рон ных пла ця жоў. У мэ тах 
кан спi ра цыi рэ гу ляр на мя няў здым нае жыл лё, аў та ма-
шы ны, га джэ ты, ну ма ры ма бiль ных тэ ле фо наў. Тым не 
менш су пра цоў нi кi нар ка кант ро лю ГУ УС i Фрун зен ска га 
РУ УС Мiн ска пры сi ла вой пад трым цы бай цоў спец пад-
раз дзя лен ня МУС «Ал маз» не каль кi дзён та му ўсё ж та кi 
за тры ма лi ганд ля ра з буй ной пар ты яй ме та но ну.

На дзея ДРЫ ЛА.

— Ма ры я на Акiн дзi наў на, па ста-
но вай ура да № 597 удас ка на ле ны 
ўмо вы апла ты пра цы кi раў нi коў ка-
мер цый ных ар га нi за цый. Чар го вы 
раз пры ня ты за ха ды па ўзмац нен нi 
за леж нас цi ад вы нi каў фi нан са ва-гас-
па дар чай дзей нас цi. Якiя асноў ныя 
на ва цыi змя шчае да ку мент?

— Вар та ад зна чыць, што ўдас ка на-
лен не нор маў за ка на даў ства — пра цэс 
бес пе ра пын ны, ён па вi нен быць ка рэ ля-
ва ным з па тра ба ван ня мi эка но мi кi. Што 
ты чыц ца зга да най ура да вай па ста но вы 
(яна, да рэ чы, ус ту пае ў сi лу з 1 ве рас ня 
гэ та га го да), то я б на зва ла яе свое ча-
со вым рэ ага ван нем на тыя зме ны, якiя 
ад бы ва юц ца ў эка но мi цы.

Гэ тай па ста но вай, перш за ўсё, па-
шы ра ны пра вы ор га наў, якiя за клю-
ча юць з кi раў нi ка мi ар га нi за цый кант-
рак ты, па ўста ля ван нi больш гнут кай 
сiс тэ мы сты му лю ю чых вы плат. За раз 
у iх з'я вiў ся вы бар: прэ мii, ка рот ка тэр-
мi но выя бо ну сы, га да вы бо нус, уз на-
га ро джан не па вы нi ках пра цы за год, 
уз на га ро джан не ў пра цэнт ных ад но сi-
нах ад вы руч кi або ад су мы знеш не эка-
на мiч най здзел кi. Пры гэ тым агуль ная 
су ма вы плат сты му лю ю ча га ха рак та-
ру (прэ мii, ка рот ка тэр мi но выя бо ну сы) 
не па вiн на пе ра вы шаць трох акла даў у 
раз лi ку на ме сяц. За год гэ та атрым лi-
ва ец ца 36 акла даў. Але, за ўваж це, яны 
не вы плач ва юц ца аў та ма тыч на — iх трэ-
ба за ра бiць, за бяс пе чыў шы вы ка нан не 
пра гноз ных па каз чы каў.

Зме не ны па мер i па ра дак вы пла ты 
га да во га бо ну са. Ён бу дзе вы плач вац ца 
кi раў нi ку ар га нi за цыi ў па ме ры да 1% ад 
атры ма най па вы нi ках спра ва здач на-
га го да чыс та га пры быт ку ар га нi за цыi, 
але не больш за 12 акла даў пры ўмо ве 
вы ка нан ня ўсiх да ве дзе ных пра гноз ных 
па каз чы каў.

Вель мi важ на, што на пе ры яд ма-
дэр нi за цыi прад пры ем стваў iх кi раў нi-
кам мо гуць уста наў лi вац ца фiк са ва ныя 
акла ды. Гэ та дасць маг чы масць у ня-
прос ты пе ры яд пад тры маць кi раў нi коў 

прад пры ем стваў, даў шы iм пэў ны ўзро-
вень апла ты пра цы.

Акра мя та го, за цвер джа ны пе ра-
лiк вы плат, якiя не ўлiч ва юц ца пры 
вы лi чэн нi ка э фi цы ен та су ад но сiн ся-
рэд няй за ра бот най пла ты кi раў нi ка 
i ся рэд няй за ра бот най пла ты па ар га-
нi за цыi ў цэ лым, якi бу дзе ўжы ва цца 
ар га нi за цы я мi ўсiх фор маў улас нас цi. 
Да рэ чы, ра ней ён за цвяр джаў ся толь-
кi для дзяр жаў ных ар га нi за цый. Гэ тай 
нор май усе ар га нi за цыi па стаў ле ны 
ў роў ныя ўмо вы.

— Чым аб умоў ле на аб ме жа ван не 
ка э фi цы ен та су ад но сiн ся рэд няй за-
ра бот най пла ты кi раў нi ка ка мер цый-
най ар га нi за цыi i ся рэд няй за ра бот най 
пла ты па ар га нi за цыi (8,0)? Лi чыц ца, 
што во пыт на га ква лi фi ка ва на га кi раў-
нi ка да во лi скла да на знай сцi — ме не-
джа ры вы шэй ша га звя на i вы со ка га 
кла са, мож на ска заць, у дэ фi цы це. 
Цi не па цяг не ўве дзе ны па ста но вай 
аб ме жа валь нiк зар пла ты кад ра вую 
праб ле му?

— Па ста ноў ка пы тан ня — ня пра-
вiль ная i не ка рэкт ная. Пры ня тая па-
ста но ва не ўвя ла нi я кай но вай нор мы 
па су ад но сi нах ся рэд няй за ра бот най 
пла ты кi раў нi ка ка мер цый най ар га-
нi за цыi i ся рэд няй за ра бот най пла ты 
па ар га нi за цыi. Гэ тая нор ма дзей нi-
чае ў рэс пуб лi цы з 1999 го да (па ста-
но ва Са ве та Мi нiст раў ад 31 мая 1999 
го да № 822) — па чы на лi та ды з ка э-
фi цы ен та 3,5. З 2009 го да i па сён ня 
ка э фi цы ент су ад но сiн мо жа вы зна ча-
ц ца да 8,0 уключ на. Пры чым ме ха-
нiзм яго вы зна чэн ня лi бе ра лi за ва ны. 

Так, ка лi ў 2009 го дзе ка э фi цы ент су-
ад но сiн звыш 5,0 вы зна чаў ся па ста-
но вай ура да, то ця пер ка э фi цы ент су-
ад но сiн звыш 6,0 (да 8,0) уста наў лi ва-
ец ца ор га нам, якi за клю чае кант ракт 
з кi раў нi ком, па ўзгад нен нi з прэм' ер-
мi нiст рам. А ў да чы нен нi да кi раў нi-
коў пры ват ных ар га нi за цый — толь кi 
ор га нам, якi за клю чае з iмi кант ракт. 
Пры гэ тым ха чу звяр нуць ува гу на тое, 
што фак тыч ны ка э фi цы ент су ад но сiн 
вы лiч ва ец ца на рас та ю чым вы нi кам з 
па чат ку го да, а не за ме сяц, i асаб лi-
ва га ўплы ву на кад ра вую па лi ты ку ў 
да чы нен нi да ме не джа раў вы шэй ша га 
звя на не аказ вае.

— Як ка э фi цы ент 8,0 су ад но сiц ца 
з су свет най прак ты кай?

— На дум ку мiж на род ных экс пер таў, 
та кiя су ад но сi ны ся рэд нiх за ра бот ных 
плат топ-ме не джа раў ар га нi за цыi i ра-
бот нi каў з'яў ля ец ца най больш ап ты-
маль ным.

Пры вя ду для па раў на ння не каль-
кi па ка заль ных, на мой по гляд, да ных 
мiж на род най кан са лтын га вай кам па нii 
Hау Grоuр: раз рыў па мiж па ме рам за-
ра бот най пла ты ме не джа раў ся рэд ня га 
i вы шэй ша га ўзроў няў i ра да вы мi су пра-
цоў нi ка мi скла дае ва Укра i не 9,4 ра за, 
у Ра сii — 8,3, у Венг рыi — 6,6, у Чэ хii — 
6,4, у Iта лii — 3,9, у ЗША — 3,8 ра за.

— Якiя вы пла ты сты му лю ю ча га ха-
рак та ру пра ду гле джа ны ў Бе ла ру сi 
для кi раў нi коў ка мер цый ных ар га нi-
за цый? Цi пла ну ец ца па шы рэн не (або 
зву жэн не) iх спект ра?

— Пе ра лiк вы плат сты му лю ю ча га ха-
рак та ру для дзяр жаў ных ар га нi за цый 
i ар га нi за цый з до ляй улас нас цi дзяр-
жа вы ў iх ста тут ным фон дзе больш за 
50% уста ноў ле ны ў но вым па ла жэн-
нi, за цвер джа ным па ста но вай № 597. 
Пры чым пры рас пра цоў цы та кiх за ха даў 
вы ву ча ец ца мiж на род ны во пыт. Узяць, 
на прык лад, га да вы i ка рот ка тэр мi но выя 
бо ну сы — яны шы ро ка рас паў сю джа-
ны ў су свет най прак ты цы (у Ар ген цi не, 
Ве не су э ле, Гер ма нii, Iта лii, Кi таi, Ка рэi, 
Поль шчы, Чэ хii, Шве цыi i iн шых кра i-
нах).

Вы пла ты сты му лю ю ча га ха рак та-
ру кi раў нi кам ар га нi за цый пры ват най 
фор мы ўлас нас цi i ар га нi за цый з до-
ляй улас нас цi дзяр жа вы ў 50% i менш 
вы зна ча юц ца ор га нам, якi за клю чыў 
кант ракт, у са мім кант рак це. Для гэ-
тых кi раў нi коў пе ра лiк сты му лю ю чых 
вы плат цэнт ра лi за ва на не вы зна ча ец-
ца. Та кiм чы нам, зву жаць або па шы-
раць iх спектр — кам пе тэн цыя ор га наў, 
якiя скла да лi кант ракт.

Але на ПРУС, БЕЛ ТА.

УДАС КА НА ЛЕН НЕ ЎМОЎ АПЛА ТЫ ПРА ЦЫ 
КI РАЎ НI КОЎ КА МЕР ЦЫЙ НЫХ АР ГА НI ЗА ЦЫЙ 
ДЫК ТУ ЕЦ ЦА ПА ТРА БА ВАН НЯ МI ЭКА НО МI КI

Агуль ная су ма вы плат 
сты му лю ю ча га ха рак та ру 
(прэ мii, ка рот ка тэр мi но выя 
бо ну сы) не па вiн на 
пе ра вы шаць трох акла даў 
у раз лi ку на ме сяц.

РОСТ ЗА РА БОТ НАЙ ПЛА ТЫ 
Ў МIН СКУ НЕ АБ ХОД НА 
АБ МЕ ЖА ВАЦЬ...

Да лей ша га бес пад стаў на га рос ту за ра бот най пла-
ты пры эка на мiч ных умо вах, што скла лi ся, у ста-
лi цы быць не па вiн на. Та кую дум ку вы ка заў на 
па ся джэн нi Мiн гар вы кан ка ма, пры све ча ным вы-
нi кам са цы яль на-эка на мiч на га раз вiц ця Мiн ска за 
сту дзень—чэр вень 2013 го да, стар шы ня га рад ско-
га вы ка наў ча га ка мi тэ та Мi ка лай Ла дуць ка.

Ён ад зна чыў, што не ка то рыя суб' ек ты гас па да ран ня 
ўжо да сяг ну лi та го ўзроў ню па зар пла це, вы шэй за якi яе 
па вя лiч ваць нель га.

— Хоць на га лi но вых прад пры ем ствах пра мыс ло вас цi 
рост па вi нен быў бы ад быц ца. Але для гэ та га не аб ход-
ныя пэў ныя ўмо вы — про даж. А ка лi про да жу ня ма, аб-
васт ра юц ца iн шыя праб ле мы, — пад крэс лiў стар шы ня 
Мiн гар вы кан ка ма. Па вод ле яго слоў, у цэ лым па го ра дзе 
да лей ша га рос ту за ра бот най пла ты быць не па вiн на.

— Мы ўжо вый шлi на той мак сi маль ны ся рэд нi ўзро-
вень, якi па вi нен быць у Мiн ску, — удак лад нiў ён.

Па вод ле iн фар ма цыi Мiн гар вы кан ка ма, на мi наль ная 
ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та за сту дзень—май гэ-
та га го да скла ла 6096 тыс. руб лёў пры пра гно зе на 2013 
год 6005 тыс. У тым лi ку за апош нi вя сен нi ме сяц апла та 
пра цы ўзрас ла да 6305 тыс. руб лёў, або 726 до ла раў у 
эк вi ва лен це. Су ад но сi ны тэм паў рос ту пра дук цый нас цi 
пра цы i рэ аль най за ра бот най пла ты скла лi за гэ ты пе-
ры яд 0,82 пры за дан нi 1,03.

«Мiнск-На вi ны»

Пы тан нi апла ты пра цы заў сё ды ак ту аль ныя —
i ў маш та бах усёй кра i ны, i для кан крэт на га 
пра цоў на га ка лек ты ву, i для кож на га ча ла ве ка 
па асоб ку. Без умоў на, асаб лi вы прад мет для 
аб мер ка ван ня — за ра бот ная пла та кi раў нi коў. 
Ся род ра да вых гра ма дзян iс нуе дум ка аб тым,
што яна прос та-та кi за воб лач ная, а са мi кi раў нi кi 
час та на зы ва юць яе не адэ кват най сва iм 
на ма ган ням, уз роў ню пра фе сi я на лiз му i нер во вым 
вы дат кам. Пра тое, якая ж сiс тэ ма апла ты пра цы 
ме не джа раў вы шэй ша га звя на i якiя ў ёй бу дуць 
зме ны — у iн тэр в'ю мi нiст ра пра цы i са цы яль най 
аба ро ны Ма ры я ны ШЧОТ КI НАЙ.

ДарэчыДарэчы  �� КІ РАЎ НІ КІ АДКАЖУЦЬ 
ЗА НЕ ВЫ КА НАН НЕ ПЛА НАЎ 

МА ДЭР НІ ЗА ЦЫІ
У Бе ла ру сі па вы ша ец ца ад каз насць кі раў ні коў дзяр-
жаў ных прад пры ем стваў за не вы ка нан не пла наў ма-
дэр ні за цыі. Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў № 637 ад 18 лі пе ня 2013 го да, якая афі цый на 
апуб лі ка ва на ўчора на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр-
нэт-пар та ле.

Па ста но ва пры ня та для ўзмац нен ня ад каз нас ці кі раў ні коў 
ар га ні за цый за за бес пя чэн не раз віц ця га лін і вы твор час цяў, 
устой лі ва га рос ту на цы я наль най эка но мі кі.

Згод на з да ку мен там, не вы ка нан не кі раў ні ком або зрыў 
тэр мі наў вы ка нан ня ме ра пры ем стваў, вы зна ча ных у пра гра ме 
(пла не) комп лекс най ма дэр ні за цыі прад пры ем ства, на рэа лі за-
цыю якіх вы дзе ле ны бюд жэт ныя срод кі, бу дзе ква лі фі ка вац ца 
як «гру бае па ру шэн не пра цоў ных аба вяз каў». Акра мя та го, 
у кант рак ты, якія за клю ча юц ца з кі раў ні ка мі ар га ні за цый, бу-
дуць уне се ны пунк ты, якія пра ду гледж ва юць аба вя зак кі раў-
ні ка за бяс печ ваць вы ка нан не ме ра пры ем стваў, вы зна ча ных 
у пра гра ме (пла не) комп лекс най ма дэр ні за цыі ар га ні за цыі, 
і ад каз насць за іх не вы ка нан не.

Дзяр жаў ным ор га нам і ар га ні за цы ям да ру ча на ў двух ме-
сяч ны тэр мін пры вес ці кант рак ты, за клю ча ныя з кі раў ні ка мі 
ар га ні за цый, у ад па вед насць з па ста но вай. Кі раў ні кам рэс пуб-
лі кан скіх ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, ін шых дзяр жаў ных 
ар га ні за цый, пад па рад ка ва ных ура ду Бе ла ру сі, абл вы кан ка-
маў і Мінск ага гар вы кан ка ма да ру ча на за бяс пе чыць кант роль 
за вы ка нан нем уз год не ных імі пра грам (пла наў) комп лекс най 
ма дэр ні за цыі ар га ні за цый.

Кар. БЕЛ ТА
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