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На тал ля Ула са ва, Мінск:
— У 2014 го дзе я да сяг ну пен сій на-
га ўзрос ту. Па ды хо дзі ла ў ад дзел 
пра цы. Мне ска за лі, што трэ ба збі-
раць да ку мен ты з 1984 го да. Мя не 
ці ка віць, як бу дзе на ліч вац ца пен-
сія, ка лі я з 1982 го да зна хо дзі ла-
ся ра зам з му жам па мес цы яго 
служ бы на Зям лі Фран ца Іо сі фа 
(в/ч 03184), пра цоў ныя кніж кі зна-
хо дзі лі ся на Но вай Зям лі. З ліс-
та па да 1983 г. бы ла ў дэ крэт ным 
ад па чын ку. По тым на шым мес цам 
жы хар ства ста лі Мал до ва, Са ха лін 
— і ў 1987 го дзе мы пе ра еха лі ў 
Мінск. Як мне са браць ад па вед ныя 
да ку мен ты, ка лі Са юз раз ва ліў ся? 
Ды і мно гіх прад пры ем стваў, на 
якіх пра ца ва ла, ужо ня ма.

На тал ля МУ РАШ КЕ ВІЧ:
— Па мер пен сіі па ўзрос це за ле-

жыць ад ста жу і за роб ку. Асноў ным 
да ку мен там, які па цвяр джае стаж, з'яў-
ля ец ца пра цоў ная кніж ка. Ка лі за пі сы 
ў пра цоў най кніж цы зроб ле ны ка рэкт-
на, то да дат ко выя да вед кі, якія 
па цвяр джа юць пра цу ў гэ тыя 
пе ры я ды, як пра ві ла, не па тра-
бу юц ца.

У 2014-м пен сія бу дзе вы ліч-
вац ца, зы хо дзя чы з за роб ку за 
лю быя 20 га доў за пар з апош ніх 
30 га доў пра цы ці ін шай дзей нас-
ці, уклю ча ных у стаж. Гэ та зна-
чыць, не аб ход на па даць да ку мен-
ты аб за роб ку мі ні мум за 20 га доў 
за пар, да ку мен ты аб за роб ку за 
ўсе 30 га доў — па жа да на. За 
са дзей ні чан нем у по шу ку да ку-
мен таў аб за роб ку рэ ка мен ду ем 
звяр нуц ца ў ор ган па пра цы, за ня-
тас ці і са цы яль най аба ро не праз 
пра ца даў цу.

А.І. Пят роў ская, Мінск:
— Я збі раю да ку мен ты для 
пры зна чэн ня пен сіі. У па чат-
ку 90-х га доў я пра ца ва ла ў 
ка мер цый най ар га ні за цыі, 
якой ця пер ужо ня ма. У пра-
цоў най кніж цы за пі сы аб ра-
бо це ёсць. Дзе ўзяць да вед-
ку аб за роб ку?

На чаль нік ад дзе ла пен сій на-
га за ка на даў ства Але на ГО МА-
РА ВА :

— Пры ад сут нас ці маг чы мас ці 
атры маць да вед ку аб за ра бот най 
пла це (гэ та па він на быць па цвер-

джа на да ку мен таль на) факт атры ман ня 
за роб ку за пэў ны пе ры яд ра бо ты і ў пэў-
ным па ме ры мо жа быць уста ноў ле ны ў 
су до вым па рад ку. Пры вы ра шэн ні гэ та га 
пы тан ня суд мо жа пры маць пад ува гу 
да ку мен ты, якія ўс кос на свед чаць аб 
фак тыч ным за роб ку.

В.Л. Са ро кі на, г. Ма гі лёў:
— У свой час я ву чы ла ся на дзён-
ным ад дзя лен ні ін сты ту та. Пас ля 
чац вёр та га кур са пе ра вя ла ся на за-
воч нае ад дзя лен не. Ці бу дзе мне 
за лі ча ны час на ву чан ня ў стаж, і 
якія для гэ та га па трэб ны да ку мен-
ты?

На тал ля МУ РАШ КЕ ВІЧ:
— У стаж пра цы для пры зна чэн ня 

пен сіі за ліч ва ец ца час на ву чан ня ў вы-
шэй шай на ву чаль най уста но ве на дзён-
най фор ме атры ман ня аду ка цыі (не за-
леж на ад та го, за вер ша на на ву чан не 
ці не). Ка лі аду ка цыя не за вер ша на ці 
меў мес ца пе ра вод на за воч ную або 
вя чэр нюю фор му, то пе ры я ды на ву чан-
ня ў дзён най фор ме па цвяр джа юц ца 
ад па вед ны мі да вед ка мі, вы да дзе ны мі 
не па срэд на уста но вай аду ка цыі або 

ар хіў най уста но вай (у за леж нас ці ад 
та го, дзе зна хо дзяц ца на за хоў ван ні 
да ку мен ты).

П.Г. Лі неў скі, г. Го мель:
— У снеж ні 2013 го да мне спаў ня-
ец ца 60 га доў. З за роб ку за якія 
га ды бу дзе вы лі чац ца мне пен сія? 
Хто па ві нен збі раць да вед кі аб за-
роб ку: я ці ар га ні за цыя, у якой я 
пра цую?

Ні на ЛУ ЗІ НА:
— У 2013 го дзе пен сія вы лі ча ец ца з 

за роб ку за лю быя 19 га доў за пар (на 
вы бар та го, хто звяр нуў ся па пен сію) з 
апош ніх 29 га доў ста жу пра цы.

За яву аб пры зна чэн ні пен сіі пра цу-
ю чыя гра ма дзя не па да юць праз пра-
ца даў цу па мес цы апош няй пра цы, які 
ў 10-дзён ны тэр мін з дня па ступ лен ня 
за явы афарм ляе не аб ход ныя да ку мен-
ты і ра зам з па да дзе най за явай і сва ім 
прад стаў лен нем на кі роў вае іх у ор га ны 
па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро-
не па мес цы жы хар ства за яў ні ка.

Пад рых та ваць да ку мен ты, не аб ход-
ныя для пры зна чэн ня пен сіі, на пра ця гу 
10 дзён не маг чы ма. Та му за ка на даў-

ствам на пра ца даў цу ўс кла-
дзе ны аба вя зак па па пя рэд-
няй пад рых тоў цы да ку мен таў, 
у тым лі ку аб ста жы і за роб ку, 
не аб ход ных для пры зна чэн ня 
пен сіі сва ім ра бот ні кам. Та кая 
пра ца па па пя рэд няй пад рых-
тоў цы да ку мен таў па чы на ец ца, 
як пра ві ла, за год да на быц ця 
ра бот ні кам пра ва на пен сію.

П.Н. Мі гу но ва, г. Грод на:
— Я пай шла на да тэр мі но вую 
пен сію па ўзрос це ў 50 га доў і 
пра цяг ва ла пра ца ваць. Сё ле-
та мне споў ні ла ся 55 га доў. 
Звяр ну ла ся ва ўпраў лен не са-
цы яль най аба ро ны з пы тан-
нем аб пе ра раз лі ку пен сіі з 
улі кам ста жу і за роб ку пас ля 
пры зна чэн ня пен сіі, ад нак у 
пе ра раз лі ку мне ад мо ві лі. Ці 
пра віль на гэ та?

На тал ля МУ РАШ КЕ ВІЧ:
— Пе ра раз лік пен сіі з за роб-

ку за пра цу пас ля пры зна чэн ня 
пен сіі па ўзрос це за ка на даў-
ствам не пра ду гле джа ны. Што 
ты чыц ца ста жу, то, згод на з арт. 
51 За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб пен сій ным за бес пя чэн ні» 
пе ры я ды пра цы, якія ме лі мес-
ца пас ля пры зна чэн ня пен сіі па 
ўзрос це або за вы слу гу га доў, 
за ліч ва юц ца ў стаж пра цы, 

пры ўмо ве ка лі пен сі я нер не атрым лі-
ваў пен сію за гэ тыя пе ры я ды. Та му ка лі 
вы пра цяг ва лі пра ца ваць і атрым лі ваць 
пен сію, у стаж не мо жа быць за лі ча ны 
час пра цы пас ля пры зна чэн ня да тэр мі-
но вай пен сіі.

А.Л. Ся роў, г. Грод на:
— Я зна хо дзіў ся ў за меж най ка ман-
дзі роў цы ў Ман го ліі ў 1986—1989 
га дах. Ці за лі чаць мне гэ ты час у 
стаж і як бу дзе лі чыц ца за ро бак у 
ва лю це?

Ні на Лу зі на:
— Згод на з за ка на даў ствам Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, пра ца гра ма дзян СССР 
па най ме за мя жой да 1 сту дзе ня 1992 
го да за ліч ва ец ца ў стаж для пры зна чэн-
ня пен сіі на пад ста ве да ку мен таў, якія 
змя шча юць звест кі пра пе ры я ды пра-
цы за мя жой. Та кі мі да ку мен та мі мо жа 
быць за піс аб пра цы ў пра цоў най кніж цы 
або ад па вед ная да вед ка аб пра цы, з не-
аб ход най ін фар ма цы яй, у тым лі ку спа-
сыл кай на пер ша сныя да ку мен ты, што 
па слу жы лі пад ста вай яе вы да чы.

Што ты чыц ца за роб ку ў ва лю це, то 
ён не ўклю ча ец ца ў раз лік пен сіі. У ад па-
вед нас ці з арт. 58 і 61 За ко на Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Аб пен сій ным за бес пя чэн ні» 
асо бам, якія вы яз джа юць на пра цу за 
мя жу, пен сіі вы ліч ва юц ца з за роб ку, які 
атрым лі ваў ся ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, на 
які згод на з за ка на даў ствам на ліч ва лі ся і 
з яко га вы плач ва лі ся аба вяз ко выя стра-
ха выя ўнёс кі.

А.П. Лас тоў скі, г. Ча ву сы:
— Мне пры зна чы лі пен сію ў 2009 
го дзе. Сё ле та я да ве даў ся, што ў 
да вед цы аб за роб ку су мы па ка за-
ны ня пра віль на. Мне бы ла вы да-
дзе на но вая да вед ка аб за роб ку, 
ад нак пен сію па вя лі чы лі толь кі 
пас ля па да чы но вай да вед кі ва 
ўпраў лен не са цы яль най аба ро ны. 
Хто аба вя за ны вы пла ціць роз ні цу 
ў пен сіі за мі ну лы час?

Але на ГО МА РА ВА:
— Ма тэ ры яль ную ад каз насць пе рад 

пен сі я не рам за шко ду, пры чы не ную не-
свое ча со вым і ня поў ным афарм лен нем 
да ку мен таў, не аб ход ных для пры зна чэн-
ня пен сіі, ня се пра ца даў ца. Ка лі вы лі чы-
це, што з пры чы ны ня поў на га афарм лен-
ня пра ца даў цам да ку мен таў для пры зна-
чэн ня пен сіі вам на не се ны ма тэ ры яль ны 
ўрон, вы ма е це пра ва звяр нуц ца да пра-
ца даў цы па яго кам пен са цыю ў доб ра ах-
вот ным па рад ку аль бо ў суд з іс кам аб 
спаг нан ні з ві на ва тай асо бы па не се на га 
ма тэ ры яль на га ўро ну.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Па звест ках Су свет най ар-
га ні за цыі ахо вы зда роўя, стан 
зда роўя на сель ніц тва за ле жыць 
ад сіс тэ мы ахо вы зда роўя (якой 
бы раз ві тай яна не бы ла) толь кі 
на 8-10%; ад эка ла гіч ных фак та-
раў — на 20-23%; ад хар ча ван ня 
— на 10-11%; а ад ла ду жыц ця 
— на 58-60%!

За ко на пра ект на кі ра ва ны на 
тое, каб больш ува гі на даць ме-
на ві та зда ро ва му ла ду жыц ця. 
Не сак рэт, што ў нас прад пры ем-
ствам бы вае на ват вы гад на, каб 
яго су пра цоў ні кі хва рэ лі, бо гэ та 
да зва ляе эка но міць фонд за ра-
бот най пла ты. Дні, ка лі ра бот нік 
быў не пра ца здоль ным, аплач-
вае Фонд са цы яль най аба ро ны. 
Ды і ў мен та лі тэ це на шым за-
кла дзе на спа гад лі ва ста віц ца да 
хва ра ві тых лю дзей. Та кія час цей 
ка рыс та юц ца льго та мі, ім вы дзя-
ля юць пу цёў кі ў са на то рыі... Та му 
ў нас, на маю дум ку, быць зда ро-
вым ня вы гад на і не прэ стыж на.

— Што тут мо жа па мя няць 
за кон?

— За ко на пра ект пра па нуе 
да поў ніць За кон «Аб ахо ве зда-
роўя» цэ лым са ма стой ным раз-
дзе лам: «Пы тан ні ар га ні за цыі і 
пра вя дзен ня пра фі лак тыч ных 
ме ра пры ем стваў па ахо ве зда-
роўя на сель ніц тва». У ім вы зна-
ча ны асноў ныя кі рун кі пра фі лак-
тыч ных ме ра пры ем стваў, іх ві ды 
і суб' ек ты, якія ўдзель ні ча юць у 
іх ажыц цяў лен ні.

Ця пер на ме ра пры ем ствы па 
фар мі ра ван ні зда ро ва га ла ду 
жыц ця мяс цо выя ор га ны ўла ды 
змо гуць за кла даць фі нан са ван-
не. А зна чыць, та кая ра бо та па-
він на стаць больш эфек тыў най.

— За ко на пра ект так са ма іс-
тот на ка рэк ці руе ар ты кул пра 
ві ды ме ды цын скай да па мо гі...

— Так, да ку мент за ма цоў вае 
но выя ві ды ака зан ня ме ды цын-
скай да па мо гі, та кія як вы со ка тэх-
на ла гіч ная ме ды цын ская да па мо-
га, якая пры вы леч ван ні за хвор-
ван ня па тра буе вы ка ры стан ня 
но вых, скла да ных, уні каль ных, 
рэ сур са ё міс тых ме та даў. Раз мо-
ва ідзе аб пры мя нен ні да ра гой 
апа ра ту ры, з вы ка ры стан нем 
да ра гіх рас ход ных ма тэ ры я лаў, 
ства рэн ні асаб лі вых умоў.

Яшчэ два но выя ві ды ме ды-
цын скай да па мо гі — до гляд па-
цы ен та і па лі ятыў ная. Апош няя 
аказ ва ец ца пры не вы леч ных 
хва ро бах, якія пра грэ сі ру юць, 
для па ляг чэн ня бо лю і ін шых 
сімп то маў.

Пра ект за ко на па шы рае пе ра-
лік умоў ака зан ня ме ды цын скай 
да па мо гі. Акра мя ам бу ла тор ных 
і ста цы я нар ных, пра ду гледж ва-
ец ца ака зан не ме ды цын скай да-
па мо гі ў ад дзя лен нях дзён на га 
зна хо джан ня (ка лі па цы ен ту не 
па тра бу ец ца круг ла су тач нае на-
зі ран не ме ды каў) і па-за ар га-
ні за цы я мі ахо вы зда роўя. Гэ та 
бы ло заў сё ды — вы езд бры га-
ды хут кай да па мо гі, вы клік ме-
ды цын ска га ра бот ні ка да моў, 
ака зан не пер шай да па мо гі ў 
транс парт ным срод ку, пры эва-
ку а цыі... Ад нак ра ней та кія ві ды 
ме ды цын скай да па мо гі не бы лі 
пра пі са ны ў за ко не.

За ко на пра ект так са ма пра ду-
гледж вае ўдас ка наль ван не па-
рад ку за бес пя чэн ня гра ма дзян 
ле ка вы мі срод ка мі, як пры ака-
зан ні ме ды цын скай да па мо гі за 
кошт рэс пуб лі кан ска га і мяс цо-
вых бюд жэ таў, так і ў ад дзя лен-
нях дзён на га пра бы ван ня і па-за 
ар га ні за цы я мі ахо вы зда роўя.

— Удак лад ні це, ка лі лас ка, 
на якіх умо вах бу дзе аказ вац-
ца ме ды цын ская да па мо га ў 
дзён ных ста цы я на рах?

— За ко на пра ект толь кі даў 
юры дыч нае аб грун та ван не іс-
на ван ню дзён ных ста цы я на раў. 
Больш кан крэт на пра тое, што 
там бу дзе плат ным, а што — бяс-
плат ным, пра пі шуць пад за кон ныя 
ак ты Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя. 
Фі нан са ван не та кіх ад дзя лен няў 
так са ма бу дзе за ле жаць ад ра-
шэн ня мяс цо вых ор га наў ула ды.

— Рас ка жы це, хто пра цуе 
над змя нен ня мі ў за ко на пра-
ек це?

— У скла дзе між ве да мас най 
пра цоў най гру пы па да пра цоў цы 
пра ек та за ко на пра цуе 20 ча ла-
век. Гэ та дэ пу та ты пар ла мен та, 
прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя, На цы я наль на га цэнт-
ра за ка на даў ства і пра ва вых да-
сле да ван няў, юрыс ты, кі раў ні кі ў 
сфе ры ахо вы зда роўя.

За ко на пра ект па сту піў у пар-
ла мент 14 са ка ві ка 2013 го да, 
ён быў раз ме шча ны на сай це 
Па ла ты прад стаў ні коў і вель мі 
шы ро ка аб мяр коў ваў ся. За гэ ты 
час мы атры ма лі больш за 2,5 
ты ся чы зва ро таў з пра па но ва мі і 
за ўва га мі. Да нас з кан крэт ны мі 
пра па но ва мі пры хо дзі лі іні цы я-

тыў ныя гру пы, якія вы сту па юць 
су праць абор таў.

— Яны бы лі па чу тыя?
— Так. У тым лі ку і па іх пра-

па но ве 27 ар ты кул пра ду гледж-
вае аба вяз ко вае пе рад аборт нае 
кан суль та ван не ця жар ных жан-
чын. З гэ тай мэ тай у ля чэб най 
уста но ве бу дуць ство ра ны ад па-
вед ныя ўмо вы. Пры маг чы мас ці 
та кія кан суль та цыі бу дуць пра во-
дзіц ца ра зам з баць кам па куль 
яшчэ не на ро джа на га дзі ця ці.

— Мэ та та кіх кан суль та цый 
— ад га ва рыць ад на ме ру зра-
біць аборт?

— У пер шую чар гу — даць 
поў ную ін фар ма цыю пра ўсе маг-
чы мыя на ступ ствы та ко га кро ку. 
І, па маг чы мас ці, пра ду хі ліць пе-
ра ры ван не ця жар нас ці, ра шэн не 
пра якое бы ло пры ня та пад час 
псі ха ла гіч на га кры зі су, ім пуль-
сіў на. Ка лі са ма жан чы на по тым 
шка дуе пра тое, што зра бі ла.

— Ці раз гля да лі пар ла мен-
та рыі ва ры янт за ба ро ны абор-
таў?

— Не. На ша кра і на мае сум-
ны до свед за ба ро ны абор таў. 
У 1936 го дзе, у су вя зі са скла да-
най дэ ма гра фіч най сі ту а цы яй, 
у СССР апе ра цыі па штуч ным 
пе ра ры ван ні ця жар нас ці бы лі 
за ба ро не ны. Ад ра зу звы чай-
най спра вай ста лі пад поль ныя 
абор ты, якія час та пры во дзі лі да 
гі бе лі жан чын.

Ду маю, за ба ра няць абор ты 
не трэ ба, але да вес ці да жан чы-
ны ін фар ма цыю пра маг чы мыя 

на ступ ствы, асаб лі ва 
пе ра ры ван ня пер шай 
ця жар нас ці, не аб ход-
на. Вель мі час та та кія 
апе ра цыі пры вод зяць 
да бяс плод дзя. Ма ла-
дая жан чы на, якая не 
ве дае, дзе і на што бу-
дзе жыць з дзі цем, па-
він на па ра іц ца з баць-
кам дзі ця ці, з улас ны-
мі баць ка мі. Маг чы ма, 
усё не так дра ма тыч на, 
як ёй зда ец ца.

— Якія яшчэ нор мы 
пра па нуе пра ект за ко-

на для па ляп шэн ня дэ ма гра фіч-
най сі ту а цыі?

— У пры ват нас ці, пра па ну ец ца 
аб ме жа ваць уз рост па цы ен таў, 
якія жа да юць пра вес ці стэ ры лі за-
цыю: яны па він ны быць ста рэй за 
35 га доў. І даць пра ва ўра чу ад мо-
віц ца ад пра вя дзен ня апе ра цыі па 
штуч ным пе ра ры ван ні ця жар нас-
ці. Та кая ад мо ва маг чы мая толь кі 
пры пісь мо вым па ве дам лен ні аб 
ёй кі раў ні ку ар га ні за цыі ахо вы 
зда роўя, і ка лі гэ та ад мо ва не па-
гра жае жыц цю жан чы ны. Пас ля 
атры ман ня та ко га па ве дам лен ня 
кі раў нік аба вя за ны за бяс пе чыць 
ме ды цын скую да па мо гу па пе ра-
ры ван ні ця жар нас ці ін шым ура-
чом-спе цы я ліс там.

— Якое ва ша аса біс тае 
стаў лен не да гэ тай нор мы?

— Нор ма до сыць спрэч ная, 
але па доб ная ёсць і ў ад па вед-
ным за ко не Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі, за ма ца ва на пра ва ўра ча на 
ад мо ву ад пра вя дзен ня абор ту і 
ў Жэ неў скай дэк ла ра цыі Сусвет-
най Ме ды цын скай Аса цы я цыі.

Ра зу мею, на коль кі яна 
ўсклад няе ра бо ту кі раў ні ка ар-
га ні за цыі ахо вы зда роўя. Па 
сут нас ці, гэ та ад мо ва ра бот ні ка 
вы кон ваць част ку сва іх аба вяз-
каў. Гэ та азна чае, што нех та па-
ві нен зра біць ра бо ту за ін ша га. 
Не ве даю ні вод на га аку шэ ра-гі-
не ко ла га, яко му б па да ба ла ся 
пе ра ры ваць ця жар насць. На 
мой по гляд, ка лі ўрач па ма раль-
ных прын цы пах не хо ча ра біць 
абор ты, ня хай ён змя няе спе цы-
я лі за цыю, пе ра хо дзіць толь кі на 
ам бу ла тор ны пры ём аль бо зай-
ма ец ца вуз кай праб ле ма ты кай. 
Гэ та цал кам маг чы ма.

Ра зам з тым нор ма лі чыц ца 
пра грэ сіў най.

— Якія яшчэ зме ны зме-
шча ны ў за ко на пра ек це?

— Па шы ра юц ца вы пад кі пра-
да стаў лен ня ін фар ма цыі аб ста не 
зда роўя па цы ен та, якія скла да-
юць ура чэб ную тай ну, без зго ды 
па цы ен та. Пра да стаў лен не та кой 
ін фар ма цыі да пус ка ец ца па пісь-
мо вых за пы тах стра ха вых кам па-
ній, ва ен ка ма таў, най маль ні каў 
у вы пад ку вы твор чай траў мы. 
Нор ма, ду маю, не на шко дзіць 
па цы ен ту, а ра бо ту на зва ных ар-
га ні за цый знач на спрос ціць.

— Мер ка ва ла ся так са ма пе-
ра гле дзець ар ты кул пра вяр-
тан не вы дат каў на ака зан не 
ме ды цын скай да па мо гі...

— Пад час ра бо ты над за ко-
на пра ек там ра бо чая гру па прый-
шла да вы сно вы, што за раз у нас 
ха пае ме ха ніз маў, якія ўскла да-
юць вы дат кі на ака зан не ме ды-
цын скай да па мо гі на ві ноў ні каў. 
І ў Гра ма дзян скім, і ў Кры мі наль-
ным ко дэк сах іс ну юць ар ты ку лы, 
згод на з які мі тыя, хто на нёс шко-
ду зда роўю ін ша га ча ла ве ка, вяр-
та юць ля чэб най уста но ве вы дат кі 
на па слу гі. А ля чэб ная ўста но ва 
пе ра ліч вае гэ тую су му ў бюд жэт. 
Тое са мае — па вы пла це па баль-
ніч ных ліс тах. Згод на з ад па вед-
най Па ста новай Са ве та Мі ніст-
раў, ка лі ча ла век атры маў траў му 
пад час ал ка голь на га ап'я нен ня, 
яму не вы плач ва ец ца да па мо га 
за 6 пер шых дзён, а за ас тат нія 
вы плач ва ец ца толь кі 50%. Я лі-
чу, гэ та да стат ко вае па ка ран не і 
ў ма тэ ры яль ным, і ў ма раль ным 
пла не.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

УРАЧ ЗМО ЖА 
АД МО ВІЦ ЦА 

РА БІЦЬ АБОРТ

Не сак рэт, што ў нас 
прад пры ем ствам бы вае на ват 
вы гад на, каб яго су пра цоў ні кі 
хва рэ лі, бо гэ та да зва ляе 
эка но міць фонд за ра бот най пла ты. 
У мен та лі тэ це на шым за кла дзе на 
спа гад лі ва ста віц ца да хва ра ві тых 
лю дзей. Та му ў нас, на маю дум ку, 
быць зда ро вым ня вы гад на і 
не прэ стыж на.

Час ця ком мы чу ем у кі но ці ў тэ ле вы-
пус ках на він пра ак цыі. Толь кі не пра 
агі та цый ныя або рэ клам ныя ме ра пры-
ем ствы, а каш тоў ныя па пе ры. Ак цыі 
ней ка га прад пры ем ства пад ня лі ся, ін-
ша га — упа лі... Ак цы я нер нае та ва рыст-
ва аб' яў ляе аб про да жы сва іх ак цый... 
Пра што ўсё гэ та? Што за ак цыі? Ка му 
і на вош та яны па трэб ны? Як на гэ тых 
па пер ках мож на за ра біць? Па спра бу-
ем знай сці ад каз на ўсе акрэс ле ныя 
пы тан ні, бо ак цыі — гэ та яшчэ адзін 
спо саб укла дан ня гро шай.

Ві ды ак цый
Пач нем з та го, што ак цыя — гэ та эмі сій-

ная каш тоў ная па пе ра, якая дае ўла даль ні-
ку (яго так і на зы ва юць — ак цы я нер) пра ва 
на атры ман не част кі пры быт ку ак цы я нер-
на га та ва рыст ва ў вы гля дзе ды ві дэн даў, а 
так са ма на ўдзел у кі ра ван ні ак цы я нер ным 
та ва рыст вам і на част ку ма ё мас ці, якая за-
ста ец ца пас ля яго лік ві да цыі. Ак цы я нер нае 
та ва рыст ва — гэ та ад на з ар га ні за цый на-
пра ва вых фор маў суб' ек таў гас па да ран ня. 
Пры ёй ста тут ны фонд ка мер цый най ар га ні-
за цыі па дзе ле ны на пэў ную коль касць ак цый. 
Бы ва юць за кры тыя і ад кры тыя ак цы я нер ныя 
та ва рыст вы. Нас больш ці ка вяць ак цыі ад-
кры тых та ва рыст ваў, па коль кі іх каш тоў ныя 
па пе ры тэ а рэ тыч на мо жа ку піць аб са лют на 
лю бы ча ла век (у за кры тых ак цыі раз мяр-
коў ва юц ца па між за сна валь ні ка мі ці за га дзя 
вы зна ча ным ко лам асоб).

Пой дзем да лей. Ак цыі па дзя ля юц ца на 
звы чай ныя (да юць пра ва на ўдзел у кі ра ван-
ні та ва рыст вам і ўдзель ні ча юць у раз мер-
ка ван ні пры быт ку) і пры ві ле я ва ныя (мо гуць 
аб мя жоў ваць у пра вах на кі ра ван не аль бо, 
на ад ва рот, па шы раць іх, ма юць шэ раг пе ра-
ваг у па раў на нні са звы чай ны мі: маг чы масць 
атры ман ня га ран та ва на га да хо ду, пер ша чар-
го вае вы дзя лен не пры быт ку на вы пла ту ды-

ві дэн даў і па га шэн не кош ту ак цыі пры лік ві-
да цыі та ва рыст ва). Кры ні цай для вы пла ты 
ды ві дэн даў па ак цы ях звы чай на з'яў ля ец ца 
чыс ты пры бы так ар га ні за цыі (у вы пад ку з 
пры ві ле я ва ны мі ак цы я мі мо гуць вы ка рыс-
тоў вац ца і ін шыя кры ні цы). Раз мер ка ван не 
ды ві дэн даў па між ула даль ні ка мі звы чай ных 
ак цый ажыц цяў ля ец ца пра пар цы я наль на гра-
шам, якія бы лі ўкла дзе ны, — атрым лі ва ец ца, 
у за леж нас ці ад коль кас ці куп ле ных ак цый 
(чым больш ак цый, тым боль шы да ход).

Ана ла гам пры ві ле я ва най ак цыі мож на лі чыць 
ак цыю за сна валь ні ка. Яна рас паў сюдж ва ец ца 
ся род за сна валь ні каў ак цы я нер най кам па ніі і 
дае не ка то рыя пе ра важ ныя пра вы. Гэ та мо гуць 
быць: да дат ко выя га ла сы на збо ры ак цы я не раў; 
пер ша чар го вае пра ва на атры ман не ак цый пры 
но вай эмі сіі (вы пус ку) і ін шыя.

Куп ля і про даж ак цый
Як і аб лі га цыі, пра якія мы ўжо раз ва жа лі, 

ак цыі мо гуць быць імян ны мі і на прад' яў ні ка. 
Апош нія пра сцей раз мяс ціць на дру гас ным 
рын ку для про да жу і пра сцей ку піць — не па-
трэб на пе ра рэ гіст ра цыя ўла даль ні ка. На ак-
цыі па ві нен быць па зна ча ны на мі наль ны кошт 
(на кож най ак цыі ад на го прад пры ем ства ён 
ад ноль ка вы). Агуль ная ве лі чы ня ста тут на га 
фон ду пэў най кам па ніі роў ная агуль най су ме 
на мі на лаў усіх ак цый, што бы лі вы пу шча ны. 
Да рэ чы, на мі наль ны кошт не аба вяз ко ва ад-
люст роў вае рэ аль ны кошт ак цыі. На прык лад, 
пры пер ша сным раз мя шчэн ні ца на ак цый па-
він на быць не ні жэй шай за на мі наль ны кошт 
(гэ та на зы ва юць эмі сій ным кош там ак цыі).

А вось пры дру гас ных про да жах ак цый іх 
ца на ўжо бу дзе за ле жаць ад шмат якіх эка-
на міч ных і ін шых фак та раў. Ры нач ны кошт 
звы чай на фар мі ру ец ца на тар гах на фон да-
вай бір жы праз ба ланс по пы ту і пра па но вы на 
кан крэт ныя ак цыі. У за леж нас ці ад эка на міч-
най па спя хо вас ці прад пры ем ства, яго перс-
пек тыў і ін ша га кошт ак цый бу дзе па ні жац ца 
ці па вы шац ца. У апош нім вы пад ку за раб ляць 

мож на не толь кі атрым лі ва ю чы ды ві дэн ды, 
але пра да ючы і куп ля ю чы ак цыі на дру гас-
ным рын ку. Ска жам, ку пі лі вы не каль кі ак цый 
прад пры ем ства паў го да та му, ве да ю чы, што 
яно па спя хо ва раз ві ва ец ца і яго ак цыі бу дуць 
рас ці ў ца не, а пас ля па вы шэн ня кош ту пра-
да лі больш вы гад на. Але вы ра шаць, пра да-
ваць ці не — ва ша спра ва (трэ ба гля дзець 
на тое, што больш вы гад на ў пэў ны мо мант, 
— про даж ак цый ча сам мо жа даць больш 
гро шай, чым атры ман не ды ві дэн даў). Бы вае, 
што больш вы гад на па кі нуць у ся бе ак цыі, 
па якіх ідуць доб рыя пры быт кі. Пра даць іх 
вы заў сё ды па спе е це. Бы ва лі вы пад кі, ка лі 
лю дзям вы пад ко ва пра да ва лі лі та раль на за 
ка пей кі ней кія ак цыі (у 90-я гэ та бы ло вель мі 
рас паў сю джа на). Пра іх ужо за бы ва лі ся, але 
пры хо дзі лі тыя, хто мае вя лі кую коль касць 
ак цый, і пра па ноў ва лі ня дрэн ныя гро шы за 
па куп ку. Зра зу ме ла, што маг ло быць і інакш 
— ак цыі «ўпа лі» і ста лі зу сім ні ко му не па-
трэб ны. Ры зы ка ёсць заў сё ды — ва ўсім, што 
звя за на з гра шы ма. Прос та не аб ход на доб ра 
па ду маць, у чые ак цыі ўклад вац ца.

Па коль кі ак цыя ад но сіц ца да до ле вых каш-
тоў ных па пер, яна вы ка рыс тоў ва ец ца як ін-
стру мент для ін вес та ван ня. Куп ля ю чы ак цыі, 
вы ўклад ва е це свае гро шы ў прад пры ем ства. 
Яно атрым лі вае да дат ко вы ка пі тал, а зна чыць 
— рэ сурс для да лей ша га раз віц ця. Ін шая спра-
ва, што ў на шай кра і не рэд ка ро бяць пуб ліч ныя 
раз мя шчэн ні ак цый, так зва ныя ІРО. Час цей 
вы ка рыс тоў ва ец ца про даж вя лі ка га па ке та ак-
цый буй но му ін вес та ру. Але фі нан са вы ры нак 
Бе ла ру сі бу дзе яшчэ раз ві вац ца.
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Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры стан-

не гра шы ма і ўсё, што з гэ тым звя за на. Вы 
мо жа це звяр тац ца на элект рон ны ад рас 
га зе ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна кай 
«фінансавы выдатнік» ці па тэ ле фо не 
8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

ВЫ ГАД НЫ КА ВА ЛАК 
ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА

Фермерское хозяйство «Савицкий В.В.», дело № 264-7Б\2-007\5, Управляю-
щий Журов В.А. (адрес: 247491, Гомельская обл., г. Речица, ул. Набережная, 
110\12) Хозяйственный суд Гомельской области, УНП 490495377. Торги в фор-
ме конкурса по продаже имущества фермерского хозяйства «Савицкий В.В.», 
назначенные на 09.08.2013, 23.08.2013 признаны несостоявшимися.

БЮД ЖЭТ НЫХ КВА ТЭР 
У МІН СКУ 

НЕ ЗА СТА ЛО СЯ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Но вы кошт двух па ка ё вак — 500—600 USD
Ка та стра фіч на не ха пае ця пер на рын ку і стан дарт ных двух па ка ё-

вых ква тэр. Яшчэ два тыд ні та му мі ні маль ны кошт арэн ды звы чай ных 
двух па ка ё вак па чы наў ся з 400—450 до ла раў. Та ды за та кія гро шы 
мож на бы ло зняць толь кі са праў ды бюд жэт ныя ква тэ ры з мі ні маль-
ным на бо рам бы та вой тэх ні кі і мэб ляй са вец кіх ча соў. Сён ня па доб ных 
ква тэр на рын ку ўжо не за ста ло ся, а пра па ну юц ца толь кі та кія жы лыя 
па мяш кан ні, цэ ны на якія ва га юц ца ў ме жах 500—600 до ла раў. Ад нак 
па доб ных двух па ка ё вак па та кой ца не на рын ку арэн ды ўжо і не ха пае. 
Сён ня кры ху леп шыя па якас ці двух па ка ёў кі па вя лі чы лі свой цэн нік 
арэн ды да 650—800 до ла раў.

Мі ні маль ны кошт арэн ды трох па ка ё вых ква тэр эка ном-кла са за-
ста ец ца і ця пер на ўзроў ні 600 до ла раў. Зу сім пус тыя трох па ка ёў кі ў 
ня зруч ных но ва бу доў лях апош нім ча сам па да ра жэ лі на 50 USD, і цэн-
нік іх арэн ды скла дае 500 до ла раў. Са праў ды «ўпа ка ва ныя» мэб ляй і 
бы та вы мі пры бо ра мі якас ныя трох па ка ё выя ква тэ ры каш ту юць сён ня 
ад 950 да 1200 до ла раў.

Сту дэн ты «вы круч ва юц ца», як мо гуць
У ця пе раш няй сі ту а цыі жорст ка га дэ фі цы ту ўсіх ві даў здым на га 

жыл ля ў са мае скла да нае ста но ві шча тра пі лі ме на ві та сту дэн ты. Амаль 
усе гас па да ры арэнд на га жыл ля ка тэ га рыч на ад маў ля юць гэ тай ка тэ-
го рыі ква та ран таў. Вы клю чэн не ро біц ца толь кі для вя лі кіх па пло шчы 
шмат па ка ё вак з мі ні маль ным на бо рам мэб лі і бы та вых пры бо раў. Та кія 
ква тэ ры звы чай на не ма юць вя лі ка га по пы ту ў боль шас ці па тэн цы яль-
ных ква та ран таў. Та му гас па да ры вя лі кіх шмат па ка ё вак зга джа юц ца і 
на сту дэн таў, ад нак... За раз ква тэ раз дат чы кі гэ та га жыл ля не зда юць 
сваё па мяш кан не цал кам ад на му ква та ран ту, а пра па ну юць пла ціць 
сту дэн там па мак сі му ме, з раз лі ку 200 до ла раў на ча ла ве ка.

Іс тот на па вя лі чы лі ся ця пер і цэн ні кі на асоб ныя па коі для гэ тай ка-
тэ го рыі ква та ран таў. Сён ня та кія па коі каш ту юць ужо ад 200 да 250 
до ла раў. А вось та кіх гро шай у «стан дарт ных» сту дэн таў звы чай на і 
ня ма. Што ж ра біць та кім клі ен там?

Ак са на Лу ка шэ віч упэў не на, што і ў та кіх умо вах ста ліч ныя сту-
дэн ты «вы круч ва юц ца» з іс ну ю чай сі ту а цыі. Усё мац ней раз ві ва ец ца 
арэнд нае кам пань ён ства, ка лі сту дэн ты вы да юць ся бе за ма ла дых спе-
цы я ліс таў або па ру ў «гра ма дзян скім шлю бе». Яны ак тыў на шу ка юць 
ча со вы пры ту лак у зна ё мых па ВНУ ці на ват у да лё кіх сва я коў.

Ня знач нае па тан нен не — у ліс та па дзе?
Сі ту а цыя з пры ват най арэн дай у Мін ску сён ня кеп ская, але і пад стаў 

для яе па ляп шэн ня наш экс перт рын ку жыл лё вай не ру хо мас ці па куль 
не ба чыць. За роб кі ў Мін ску іс тот на ад роз ні ва юц ца ад да хо даў у ін шых 
га ра дах кра і ны. Та му пра цяг ва ец ца тэн дэн цыя на па ве лі чэн не пры то ку 
ра бот ні каў роз най ква лі фі ка цыі ме на ві та з рэ гі ё наў. Як мо жа па во дзіць 
ся бе цэн нік арэн ды пры ват на га жыл ля ў блі жэй шы час? Мы ця пер ма-
ем мак сі маль ны кошт арэн ды на ад на па ка ё выя ква тэ ры ў па ме ры 500 
до ла раў. Гэ ты не рэ аль ны цэн нік у іс ну ю чай эка на міч най сі ту а цыі спра-
ва ка ваў сту дэнц кі ажы я таж. Ней кая коль касць клі ен таў зды мае жыл лё 
па та кім кош це, але пла ціць та кія гро шы пра цяг лы час змо гуць да лё ка 
не ўсе ква та ран ты. Ужо праз ме сяц ці два част ка та кіх да ра гіх ква тэр 
бу дзе вы зва ляц ца. З ін ша га бо ку, асоб ныя гас па да ры якас на га пус то-
га жыл ля мо гуць пе ра гле дзець сваё стаў лен не да ква та ран таў. Так, за 
сур' ёз ныя гро шы мож на здаць і доб ра аб ста ля ва ную ква тэ ру. Па доб ныя 
тэн дэн цыі бу дуць спры яць па тан нен ню арэнд на га жыл ля, але...

Спе цы я ліс ты на гад ва юць, што ме на ві та ў ліс та па дзе з рын ку пач не 
зні каць се зон нае жыл лё пен сі я не раў, якое ча со ва зда ва ла ся, па куль 
гас па да ры жы лі на да чах. Уліч ва ю чы ўсе гэ тыя фак та ры, спа да ры ня 
Лу ка шэ віч дае пра гноз аб тым, што да зі мы цэн нік пры ват най арэн ды 
змен шыц ца толь кі ледзь-ледзь — пры клад на на 20—30 до ла раў.

А ця пер не каль кі ўлас ных ду мак. Сён ня афі цый на праз агенц твы не-
ру хо мас ці ўжо не зда юц ца бюд жэт ныя ква тэ ры, што бы лі па бу да ва ны 
з вы ка ры стан нем іль гот ных крэ ды таў. Па та кіх ква тэ рах не маг чы ма 
за клю чаць ад па вед ныя да га во ры ў ЖЭ Сах. Ра зам з тым ця пер па ча-
ла ся но вая тэн дэн цыя пра па но вы та кіх ква тэр клі ен там не толь кі праз 
зна ё мых, але і праз пэў ныя са цы яль ныя сет кі, ін тэр нэт. На коль кі мне 
вя до ма, за раз та кі ва ры янт зда чы ква тэр «у цём ную» на ват на бі рае аба-
ро ты. Але ж, на га даю, што спе цы я ліс ты пад атко вых і ін шых кант роль ных 
ор га наў так са ма ак тыў на «сяб ру юць» з гла баль ным се ці вам.

Сяр гей КУР КАЧ.

БЕН ЗІН ПА ДА РА ЖЭЎ НА 5%
Кан цэрн «Бел наф та хім» за цвер дзіў но-
выя ад пуск ныя і роз ніч ныя цэ ны на наф-
та пра дук ты.

Та кім чы нам, з 3 ве рас ня роз ніч ныя цэ ны на 
бен зін і ды зель нае па лі ва, якія рэа лі зу юц ца праз 
АЗС, па вя лі чы лі ся ў ся рэд нім на 5%. Но выя цэ ны 
пе ра гле джа ны для кам пен са цыі па ве лі чэн ня з 
28 жніў ня ста вак ак цы заў на аў та ма біль ны бен-
зін на 45%, на дыз па лі ва — на 70%, па ве да мі лі 
рэ дак цыі ў прэс-служ бе кан цэр на.

Ця пер бен зін «Нар маль-80» па да ра жэў на 200 
руб лёў да 7400 руб лёў за літр, Аі-92 — на 400 руб-
лёў да 7700-7800 руб лёў, Аі-95 — на 500 руб лёў 
да 8300 руб лёў. Дыз па лі ва за раз каш туе ў за леж-
нас ці ад кла сі фі ка цыі ад 8500 да 9900 руб лёў.

Ра ней у кан цэр не «Бел наф та хім» па ве дам-
ля лі, што рэз ка га па ве лі чэн ня цэн на па лі ва 
не бу дзе.

Сяр гей КУР КАЧ

�

ФУТ БОЛ — У КОЖ НУЮ ШКО ЛУ
Сер ты фі ка ты на спар тыў ны ін вен тар і па мят ныя фут боль ныя мя чы з аў то-
гра фа мі вя до мых бе ла рус кіх фут ба ліс таў атры ма лі прад стаў ні кі ўсіх рэ гі ё наў 
кра і ны пад час ура чыс та га ад крыц ця рэс пуб лі кан скай ак цыі «Ты дзень спор ту 
і зда роўя» і рэс пуб лі кан ска га пра ек та «Фут боль ныя мя чы — шко лам».

Но вы пра ект «Кож най шко ле — фут боль ны мяч» пра во дзіц ца па іні цы я ты ве 
Бе ла рус кай фе дэ ра цыі фут бо ла, Мі ніс тэр ства аду ка цыі і Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
фі зіч на га вы ха ван ня і спор ту на ву чэн цаў і сту дэн таў. Мэ та пра ек та — па пу ля ры за цыя 
фут бо ла ся род дзя цей і пад лет каў. Пла ну ец ца, што шко лы атры ма юць больш як 26 
ты сяч мя чоў.

— Мы ак тыў на пад трым лі ва ем усе іні цы я ты вы Мі ніс тэр ства аду ка цыі па пра па ган дзе 
ся род пад рас та ю ча га па ка лен ня зда ро ва га ла ду жыц ця і спор ту, — пад крэс ліў стар шы ня 
аса цы я цыі «Бе ла рус кая фе дэ ра цыя фут бо ла» Сяр гей РУ МАС. — Уво гу ле ж для па пу ля-
ры за цыі фут бо ла сё ле та бы лі зроб ле ны важ ныя кро кі — рас па ча лі ся спа бор ніц твы сту-
дэнц кай фут боль най лі гі, стар та ваў па пя рэд ні этап лі гі па мі ні-фут бо ле ся род на ву чэн цаў 
ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных уста ноў. У гуль нях бы ло за дзей ні ча на больш як 600 
на ву чэн цаў. А пе ра мож цам Рэс пуб лі кан ска га тур ні ру па фут бо ле «Ку бак на цый «Да нон» 
да ста нец ца пра ва сыг раць на сла ву тым анг лій скім ста ды ё не «Уэмб лі».

Так са ма прад стаў ні кі рэ гі ё наў атры ма лі кам плек ты фут боль най гуль ня вой фор мы для 
пе ра мож цаў ра ён ных спа бор ніц тваў рэс пуб лі кан ска га тур ні ру «Ку бак на цый «Да нон».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ФактФакт  ��

ЗА РОБА К У ВА ЛЮ ЦЕ 
Ў РАЗ ЛІК ПЕН СІІ НЕ ЎКЛЮ ЧА ЕЦ ЦА

Гучная справаГучная справа  ��

БУ ДА ВА ЛІ 
СПАРТ КОМП ЛЕКС 

— АТРЫ МАЎ СЯ 
ЎЛАС НЫ КА ТЭДЖ

Кі раў ні кі буй ных бу даў ні чых 
прад пры ем стваў Мін ска бу да ва-
лі са бе ка тэ джы за бюд жэт ныя 
срод кі, на кі ра ва ныя на бу даў-
ніц тва куль тур на-за баў ляль на га 
спар тыў на га комп лек су ў мін скім 
ра ё не Чы жоў ка, па ве да мі ла рэ-
дак цыі стар шы опер упаў на ва жа-
ны па асаб лі ва важ ных спра вах 
ГУ БЭЗ МУС Бе ла ру сі Ве ра ні ка 
Па смец це ва.

Апе ра тыў ні кі служ бы па ба раць бе 
з эка на міч ны мі зла чын ства мі ГУ УС 
Мін гар вы кан ка ма вы кры лі зла чын ную 
гру пу, якая скла да ец ца з кі раў ні коў 
і ра бот ні каў прад пры ем ства «Мінск-
прам буд» і КУП «УКБ Мін гар вы кан-
ка ма», якія на пра ця гу го да здзяйс-
ня лі кра дзеж бу даў ні чых ма тэ ры я лаў 
з аб' ек та «Куль тур на-за баў ляль ны 
спар тыў ны комп лекс у жы лым ра ё не 
Чы жоў ка г. Мін ска».

След ствам бы ло ўста ноў ле на, што 
з ліс та па да 2012 го да па сё лет ні лі-
пень «гру па па да зра ва ных служ бо-
вых асоб па па пя рэд няй змо ве, дзей-
ні ча ю чы з ка рыс лі вай за ці каў ле нас ці 
і з вы ка ры стан нем сва іх служ бо вых 
паў на моц тваў, за ва ло да ла бу даў ні чы-
мі ма тэ ры я ла мі прад пры ем ства ААТ 
«Мінск прам буд» на агуль ную су му 
амаль 30 млн руб лёў». Бы лі вы кра-
дзе ны ар ма ту ра, цэг ла, пя сок, цэ мент, 
мяк кія да ха выя ма тэ ры я лы, тын коў ка, 
пі ла ма тэ ры я лы і ін шыя буд ма тэ ры я лы 
з га рад ско га аб' ек та.

Вы свет лі ла ся, што бу даў ні чыя ма тэ-
ры я лы сіс тэ ма тыч на вы кра да лі ся і вы-
во зі лі ся ў вёс ку За гор'е Сма ля віц ка га 
ра ё на, па сё лак Азяр цо і вёс ку Та ра са-
ва Мінск ага ра ё на, дзе вы ка рыс тоў ва-
лі ся пры бу даў ніц тве пры ват ных жы-
лых да моў (ка тэ джаў) па да зра ва ных. 
След ству і апе ра тыў ні кам служ бы па 
ба раць бе з эка на міч ны мі зла чын ства мі 
яшчэ трэ ба вы свет ліць ко ла асоб, якія 
аказ ва лі са дзей ні чан не ў зло ўжы ван-
нях і кра дзя жы бу даў ні чых ма тэ ры я-
лаў з ад на го з га лоў ных спар тыў ных 
аб' ек таў кра і ны, а так са ма кан чат ко-
вую су му шко ды, на не се най бюд жэ ту 
дзяр жа вы.

Сяр гей КУР КАЧ
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


