
11 верасня 2013 г.НАДЗЁННАЕ2

 
 

 
Ф

А
К

Т
Ы

 
 

 
 

 
П

А
Д

З
Е

І 
 

 
 

 
 

Н
А

В
ІН

Ы
  

 
 

 
 

Ф
А

К
Т

Ы
 

 
 

 
П

А
Д

З
Е

І 
 

 
 

 
 

Н
А

В
ІН

Ы
  

 

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Ле тась быў пер шы вы пуск з ВНУ ма ла-
дых спе цы я ліс таў 1990-х га доў на ра джэн ня, 
які на 30% ака заў ся мен шым, чым па пя рэд ні 
вы пуск. Толь кі праз 5 га доў мы пач нём трош-
кі па ды мац ца, — за явіў на «круг лым ста ле» 

«Су час ныя тэн дэн цыі ўтры ман ня і ўклю чэн-
ня су пра цоў ні каў кам па ніі» кі раў нік кан са-
лтын га вай гру пы «Тут і Ця пер» Аляк сандр 
ПАНЬ КОЎ.

Яшчэ ад на пры чы на, па якой у Бе ла ру сі 
не ха пае ра бо чых рук — ад' езд спе цы я ліс таў 
на пра цу ў за меж жа.

— Ра зам з тым да 2015 го да ў кра і не, 
на прык лад, пла ну ец ца ад крыц цё 40 ла гіс-
тыч ных цэнт раў агуль най пло шчай 10 ты сяч 
квад рат ных мет раў, а так са ма 450 квад рат-
ных мет раў ганд лё вых пло шчаў. Для за бес-
пя чэн ня іх жыц ця дзей нас ці не аб ход на ка ля 
27 ты сяч пра цоў ных рук, — ска заў Аляк сандр 

Пань коў. — Ад куль узяць та кую коль-
касць лю дзей?

Ён лі чыць , што пры цяг нен не міг ран-
таў у Бе ла русь праб ле му не да хо пу пра-
цоў ных рэ сур саў не вы ра шыць.

Пра ца даў цам сён ня, асаб лі ва ў ста-
лі цы, да во дзіц ца іс ці на ўступ кі сва ім 
су пра цоў ні кам. На дум ку Аляк санд ра 
Пань ко ва, дэ фі цыт кад раў пры вя дзе да 
та го, што да вя дзец ца па вя ліч ваць зар-
пла ты ра бот ні кам. Пры чым гэ ты крок не 
бу дзе звя за ны з рос там іх ква лі фі ка цыі. І 
за ста ец ца ак ту аль най праб ле ма пра дук-
цый нас ці пра цы.

— Пра дук цый насць пра цы ў Бе ла-
ру сі па ап ты міс тыч ных ацэн ках ад стае 
ад еў ра пей скай у тры-ча ты ры ра зы, а 
па пе сі міс тыч ных — на не ка то рых прад-
пры ем ствах аж но ў шэсць-сем ра зоў. 
— за яў ля юць экс пер ты. — Каб мі ні мі-
за ваць стра ты ад не да хо пу пра цоў ных 
рук, пра ца даў цы ідуць на ма дэр ні за цыю, 
па мян шэн не за леж нас ці ад пер са на лу, 
пе ра ход на аў та ма ты за цыю пра цэ саў. 
Ін ша га вый сця ня ма.

Свят ла на БУСЬ КО.

ПРА ЦОЎ НЫХ РУК НЕ ХА ПАЕ, 
АЛЕ ЗАР ПЛА ТЫ ПАВІННЫ РАС ЦІ

�� Коль касць ра бот нi каў, пры ня тых на пра цу     �� Коль касць зволь не ных ра бот нi каў

Транс парт i су вязь

Аду ка цыя

Бу даў нiц тва

Сель ская гас па дар ка, 
па ля ван не 

i ляс ная гас па дар ка

Ган даль; ра монт аў та ма бi ляў, 
бы та вых вы ра баў i прад ме таў 

аса бiс та га ка ры стан ня

Пра мыс ло васць

IН ФАГ РА ФI КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Коль касць пры ня тых i зволь не ных 

ра бот нi каў па рэс пуб лi цы 
ў лi пе нi 2013 го да (ты сяч ча ла век)*
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У Бе ла ру сі пры ня ты да дат ко выя ме ры па 
лік ві да цыі і не да пу шчэн ні рас паў сюдж ван ня 
АЧС. Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Са ве-
та Мі ніст раў № 758 ад 29 жніў ня 2013 го да 
«Аб да дат ко вых ме рах па лік ві да цыі і не да-
пу шчэн ні рас паў сюдж ван ня аф ры кан скай 
чу мы сві ней і ін шых не бяс печ ных за хвор ван-
няў жы вёл», якая афі цый на апуб лі ка ва на на 
На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Абл вы кан ка мам і Мінск аму гар вы кан ка му да ру-
ча на да 1 каст рыч ні ка 2013 го да ства рыць сіс тэ му 
пра фі лак тыч ных мер па не да пу шчэн ні ўзнік нен ня 
і рас паў сюдж ван ня аф ры кан скай чу мы сві ней і ін-
шых не бяс печ ных за хвор ван няў жы вёл.

Акра мя та го, у на се ле ных пунк тах, у якіх за-
рэ гіст ра ва на аф ры кан ская чу ма сві ней, за ба ро-
не на ўтры ман не сві ней на аса біс тых пад вор ках 
гра ма дзян на тэр мін не мен шы чым 6 ме ся цаў 
пас ля за бою ўсіх сві ней і пра вя дзен ня комп лек су 
ве тэ ры нар на-са ні тар ных ме ра пры ем стваў, а так-
са ма на пад вор ках ра бот ні каў жы вё ла га доў чых 
аб' ек таў. За ба ро не на рэа лі за цыя жы вых сві ней 
(акра мя ма лад ня ку сві ней) са сві на га доў чых комп-
лек саў, за вы клю чэн нем зда чы ў мя са пе ра пра цоў-
чыя ар га ні за цыі.

Так са ма за ба ро не на рэа лі за цыя без уз гад нен-
ня з дзяр жаў най ве тэ ры нар най служ бай сві ні ны і 
пра дук таў за бою сві ней, кам бі кар моў, кар ма вых 
су ме сяў, вот руб'я, кар ма вых ад хо даў му ка моль най 
і кру пя ной вы твор час ці, бял ко ва-ві та мін ных мі не-
раль ных да ба вак і прэ мік саў юры дыч ны мі і фі зіч-
ны мі асо ба мі, у тым лі ку ін ды ві ду аль ны мі прад пры-
маль ні ка мі, за вы клю чэн нем мя са пе ра пра цоў чых 
прад пры ем стваў, а так са ма ім парт гэ тай пра дук цыі 
з ня доб ра на дзей ных па аф ры кан скай чу ме сві ней 
кра ін (рэ гі ё наў), не ар га ні за ва ны ган даль сві ні най.

Акра мя та го па ста но вай за цвер джа ны Па ла жэн не 
аб Рэс пуб лі кан скім шта бе па пры няц ці эк стран ных 
мер па лік ві да цыі аф ры кан скай чу мы сві ней і ін шых 
не бяс печ ных за хвор ван няў жы вёл і яго склад, Ча со-
вае па ла жэн не аб асаб лі вым рэ жы ме вы ка ры стан ня 
рэ сур саў дзі ка на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
План пер ша чар го вых ме ра пры ем стваў па лік ві да цыі 
аф ры кан скай чу мы сві ней і не да пу шчэн ні яе рас паў-
сюдж ван ня на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Па ла-
жэн не аб па рад ку ўста наў лен ня і зняц ця ка ран ці ну, 
Па ла жэн не аб па рад ку ада бран ня хво рых жы вёл і 
(або) пра дук таў жы вёль на га па хо джан ня, атры ма ных 
ад іх, і кам пен са цыі ўро ну юры дыч ным і фі зіч ным 
асо бам, у тым лі ку ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні-
кам, пры лік ві да цыі ача гоў за раз ных хва роб жы вёл і 
шэ раг ін шых нар ма тыў ных да ку мен таў.

МНС су мес на з Мін фі нам і Мін сель гас хар чам 
прад пі са на ў 2013 го дзе і пер шым паў год дзі 2014 
го да на быць аб ста ля ван не для дэз ын фек цыі.

Лі чыц ца мэ та згод ным Бе ла грап рам бан ку і Бе-
ла рус бан ку пра да ста віць ар га ні за цы ям, якія ма юць 
па цяр пе лыя ад аф ры кан скай чу мы сві ней жы вё ла-
га доў чыя аб' ек ты, да двух га доў ад тэр мі ноў ку на-
ліч ва е мых пра цэн таў і па га шэн ня за па зы ча нас ці па 
атры ма ных ра ней крэ ды тах з да лей шай рас тэр мі-
ноў кай пла ця жу, а так са ма за бяс пе чыць вы дзя лен-
не льгот ных крэ ды таў на зва ным ар га ні за цы ям для 
ад наў лен ня стра ча най ма гут нас ці і рэ кан струк цыі 
жы вё ла га доў чых аб' ек таў зы хо дзя чы з су час ных 
па тра ба ван няў ад наў лен ня па га лоўя сві ней.

Мін сель гас хар чу су мес на з Мін фі нам да 15 каст-
рыч ні ка гэ та га го да да ру ча на пра пра ца ваць пы-
тан не аб ства рэн ні На цы я наль на га ла ба ра тор на-
га цэнт ра па пы тан нях ды яг нос ты кі за хвор ван няў 
жы вёл, кант ро лю за бяс пе кай кар моў, у тым лі ку 
кам бі кар моў, і хар чо вай пра дук цыі.

Акра мя та го, Мін сель гас хар чу су мес на з Мі нэ ка-
но мі кі, Мі ніс тэр ствам пра цы і са цы яль най аба ро ны 
і ін шы мі за ці каў ле ны мі прад пі са на за бяс пе чыць 
уза е ма дзе ян не з Між на род ным эпі заа тыч ным бю-
ро, кам пе тэнт ны мі ор га на мі кра ін — удзель ніц МС, 
СНД і ЕС па вы бу доў ван ні агуль най стра тэ гіі па 
пра фі лак ты цы і лік ві да цыі не бяс печ ных ін фек цый-

ных за хвор ван няў жы вёл, у тым лі ку агуль ных для 
ча ла ве ка і і жы вёл.

На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі да ру ча-
на за вяр шыць у 2014-2015 га дах рэ кан струк цыю 
аб' ек таў Ін сты ту та экс пе ры мен таль най ве тэ ры на-
рыі імя С.М. Вы ша лес ка га.

Мяс цо вым ула дам да ру ча на пра во дзіць рас тлу-
ма чаль ную ра бо ту з на сель ніц твам, у тым лі ку з 
вы ка ры стан нем усіх да ступ ных СМІ, па пы тан нях 
ба раць бы з АЧС і ін шы мі не бяс печ ны мі за хвор ван-
ня мі жы вёл, ад па вед ную рас тлу ма чаль ную ра бо ту 
рэ ка мен да ва на пра во дзіць дэ пу та там усіх уз роў няў 
і чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду.

Мі нюс ту і Мін сель гас хар чу да ру ча на су мес на 
з за ці каў ле ны мі ў ме сяч ны тэр мін рас пра ца ваць 
і ўнес ці ва ўста ноў ле ным па рад ку ў Са вет Мі ніст-
раў пра ект За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб удас-
ка на лен ні пра ва ад но сін у га лі не ве тэ ры нар най 
дзей нас ці. Пры тым па він ны быць уне се ны змя-
нен ні ў Кры мі наль ны ко дэкс і Ко АП, якія да ты чац ца 
ўзмац нен ня мер ад каз нас ці за не па ве дам лен не аб 
па дзя жы жы вё лы (іх за хвор ван ні), вы твор часць, 
про даж або вы ка ры стан не не даб ра якас ных кар-
моў і кар ма вых да ба вак, па ру шэн не ка ран цін ных 
пра ві лаў і аб ме жа ван няў, а так са ма ін шых ве тэ ры-
нар ных пра ві лаў.

Па ста но ва ўсту пае ў сі лу з дня яе пры няц ця.

ПРЫ НЯ ТЫ ДА ДАТ КО ВЫЯ МЕ РЫ ПА ЛІК ВІ ДА ЦЫІ 
І НЕ ДА ПУ ШЧЭН НІ РАС ПАЎ СЮДЖ ВАН НЯ АЧС

АКЦЫІ ДА ДНЯ ГО РА ДА
У Мін ску скід кі на бы та выя па слу гі да Дня го ра да бу-
дуць пра да стаў ле ны ўдзель ні кам Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, ін ва лі дам, пен сі я не рам і шмат дзет ным сем' ям, 
па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА ў дзяр жаў най уста но-
ве «Упраў лен не бы та во га і гас ці ніч на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва Мін гар вы кан ка ма».

Іль го ты дзей ні ча юць па 14 ве рас ня ў за леж нас ці ад ві ду 
па слуг. Яны рас паў сюдж ва юц ца на ра монт адзен ня, абут ку, 
юве лір ных упры га жэн няў, па слу гі цы руль няў, праль няў, лаз-
няў, хім чыст кі, пра ка ту і фо та па слу гі. Па мер скі дак вар' і ру-
ец ца ад 10 пра цэн таў да 100 пра цэн таў. З поў ным пе ра лі кам 
ар га ні за цый, якія ўдзель ні ча юць у ак цыі, мож на азна ё міц ца 
на сай це Мін гар вы кан ка ма.

Уся го ка ля 180 аб' ек таў бы та во га аб слу гоў ван ня ад гук-
ну лі ся на іні цы я ты ву зні зіць кошт па слуг да Дня го ра да, а 
цы руль ні ААТ «Ус ход» і зу сім з 12 па 14 ве рас ня абя ца юць 
бяс плат ныя стрыж кі для ве тэ ра наў ВАВ і асоб, пры раў на ва-
ных да іх, ін ва лі даў І-ІІ груп, шмат дзет ных сем' яў.

СА МАЯ ВЫ СО КАЯ ЗАР ПЛА ТА — 
У ІТ-СФЕ РЫ І ФІ НАН СА ВАЙ ДЗЕЙ НАС ЦІ
У Мін ску ў сту дзе ні—лі пе ні гэ та га го да са мая вы со кая 
ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та бы ла ў ар га ні за-
цы ях, звя за ных з вы лі чаль най тэх ні кай (Br12 млн 767,1 
тыс.) і фі нан са вай дзей нас цю (Br10 млн 161,1 тыс.). Аб 
гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў га лоў ным ста тыс тыч ным 
упраў лен ні Мін ска.

На мі наль ная на лі ча ная ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла-
та ра бот ні каў па вя лі чы ла ся на 45,9 пра цэн та ў па раў на нні са 
сту дзе нем—лі пе нем 2012 го да і скла ла Br6 млн 301,4 тыс.

За ра бо так бу даў ні коў (Br7 млн 594,5 тыс.) пе ра вы сіў па-
каз чы кі ў ся рэд нім па го ра дзе на 20,5 пра цэн та. На прад пры-
ем ствах апра цоў чай пра мыс ло вас ці ў ся рэд нім за раб ля лі 
Br6 млн 293,8 тыс., у тым лі ку ў лі пе ні — Br6 млн 817,9 тыс. 
Ра бот ні кам транс пар ту і су вя зі ў сту дзе ні—лі пе ні гэ та га го да 
бы ла на лі ча на за ра бот ная пла та ў па ме ры Br6 млн 671,3 тыс., 
у тым лі ку чы гу нач на га транс пар ту — Br7 млн 835,2 тыс., па-
вет ра на га — Br9 млн 939,3 тыс. Ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная 
пла та ў ар га ні за цы ях ганд лю, ра мон ту аў та ма бі ляў, бы та вых 
вы ра баў і прад ме таў аса біс та га ка ры стан ня за сем ме ся цаў 
гэ та га го да скла ла Br6 млн 185,5 тыс.

Рэ аль ная за ра бот ная пла та ра бот ні каў Мін ска (за ра бот ная 
пла та, раз лі ча ная з улі кам спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па-
слу гі) у сту дзе ні—лі пе ні 2013 го да ў па раў на нні з ана ла гіч ным 
пе ры я дам мі ну ла га го да па вя лі чы ла ся на 21,1 пра цэн та.

І ДЗЕ ВА ЛЮ ТА?
Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю ад зна чае рост знеш-
няй дэ бі тор скай за па зы ча нас ці ў Ві цеб скай воб лас ці 
з па чат ку го да.

— За па зы ча насць на 1 лі пе ня скла ла 5838 міль яр даў руб-
лёў і па вя лі чы ла ся за сту дзень — чэр вень на 6,4%. Пра тэр мі-
на ва ная знеш няя дэ бі тор ская за па зы ча насць па вя лі чы ла ся 
на 20,8 % (77,2 міль яр да руб лёў). Най боль шы рост пра тэр мі-
на ва най за па зы ча нас ці — на 52,9% — да пу шча ны ар га ні за-
цы я мі рэс пуб лі кан ска га пад па рад ка ван ня. Ад на з асноў ных 
пры чын рос ту — па ру шэн не суб' ек та мі тэр мі наў па ступ лен ня 
экс парт най ва лют най вы руч кі і ім пар та ва ных та ва раў, — рас-
ка за лі ў кант роль ным ве дам стве.

Сё ле та па ру шэн ні па рад ку ажыц цяў лен ня знеш не ганд лё-
вых апе ра цый вы яў ле ны Ка мі тэ там дзяр жаў на га кант ро лю ў 
10 юры дыч ных асоб. Уся го з па ру шэн нем тэр мі ну па экс парт-
ных апе ра цы ях па сту пі ла 71,5 міль ё на ра сій скіх руб лёў, 170,2 
ты ся чы еў ра і 10 ты сяч до ла раў ЗША... Да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці за па ру шэн ні тэр мі наў пра вя дзен ня знеш не ганд лё-
вых апе ра цый пры цяг ну та 15 юры дыч ных асоб з на кла дан нем 
штра фу на агуль ную су му больш як 5,2 міль яр да руб лёў.

Як вы свет лі лі кант ра лё ры, не ка то ры мі прад пры ем ства мі не 
ро бяц ца за ха ды па спаг нан ні за па зы ча нас ці за ад гру жа ную 
на экс парт пра дук цыю. Та ва ры ад гру жа юц ца пры на яў нас ці 
пра тэр мі на ва най за па зы ча нас ці па куп ні ка па ра ней зроб ле-
ных ад груз ках та ва раў. Пе ры яд пе ра вы шэн ня вы зна ча ных 
тэр мі наў за вяр шэн ня знеш не ганд лё вых апе ра цый да хо дзіць 
да 3 га доў! На прык лад, за па зы ча насць за пра дук цыю за рэ-
гіст ра ва ных у РФ дзвюх фір маў пе рад за сна валь ні кам — ві-
цеб скім ААТ «Ві цязь» — скла ла 8,5 міль ё на ра сій скіх руб лёў, 
а з пе ра вы шэн нем тэр мі наў пра вя дзен ня знеш не ганд лё вых 
апе ра цый да 636 дзён па сту пі ла 56,7 міль ё на ра сій скіх руб-
лёў. Пры гэ тым ажыц цяў ля ла ся ад груз ка пра дук цыі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

МУЖ ЧЫ НА АБ РА БА ВАЎ БАНК, 
ЗА ГIП НА ТЫ ЗА ВАЎ ШЫ КА СI РА

У Сма лен ску мах ляр скраў з бан ка амаль 1 мiль ён 
ра сiй скiх руб лёў, за гiп на ты за ваў шы ка сi ра, па ве дам-
ля юць iн фар ма генц твы.

Сма лен ская па лi цыя ад шук вае мах ля ра, яко му су пра цоў нi-
ца бан ка пад гiп но зам ад да ла 980 ты сяч руб лёў. Як рас ка за лi 
ра бот нi кi бан ка, дзiў ны на вед валь нiк зай шоў да iх пад ка нец 
пра цоў на га дня. Па ды шоў шы да ка сi ра, ён на зваў ся ды рэк-
та рам ганд лё ва га до ма, у якiм раз мя шча ец ца фi лi ял бан ка, 
i за явiў, што ха цеў бы за браць гро шы за арэн ду тэр мi на ла. 
Ка сiр не за да ла нi я кiх пы тан няў, не па пра сi ла прад' явiць да-
ку мен ты i ад да ла гра ма дзя нi ну ўсе гро шы, якiя на той мо мант 
ме лi ся ў ка са вым апа ра це, — 980 ты сяч руб лёў.

Зы хо дзя чы з за пi су ка мер вi дэа на зi ран ня вя до ма, што не зна ё-
мец зна хо дзiў ся ў па мяш кан нi не больш за 3 хвi лi ны, ён спа кой на 
зай шоў унутр, атры маў гро шы i гэ так жа спа кой на па кi нуў па мяш-
кан не бан ка. Праз не ка то ры час ка сiр зра зу ме ла, што гро шы 
скра лi, i звяр ну ла ся да ад мi нiст ра та ра, якi вы клi каў па лi цыю. 
Iн цы дэнт дзяў чы на па тлу ма чы ла тым, што яе за гiп на ты за ва лi.

ЗА БОЙ ЦУ ДЗЯЎ ЧЫ НЫ З РЭ ЧЫ ЦЫ 
ПА ГРА ЖАЕ СМЯ РОТ НАЕ ПА КА РАН НЕ

Ма ла ды ча ла век, які аб ві на вач ва ец ца ў звер скім за-
бой стве 19-га до вай жы хар кі Рэ чы цы, зна хо дзіц ца пад 
вар тай.

«19-га до ва му хлоп цу, які так са ма пра жы вае ў Рэ чы цы і ра-
ней быў не ад на ра зо ва су дзі мы, прад' яў ле на аб ві на вач ван не ў 
здзяйс нен ні за бой ства з асаб лі вай жорст кас цю (п. 6 ч. 2 арт.139 
Кры мі наль на га ко дэк са), — па ве да мі ла афі цый ны прад стаў нік 
След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі Юлія ГАН ЧА РО ВА. — Санк цыя 
гэ та га ар ты ку ла пра ду гледж вае вы ключ ную ме ру па ка ран ня».

«Пра ве дзе на больш за сто след чых дзе ян няў. У якас ці 
рэ чыў ных до ка заў кан фіс ка ва на і да лу ча на да ма тэ ры я лаў 
кры мі наль най спра вы больш за сот ню роз ных аб' ек таў, якія 
вы ву ча юц ца след чы мі і экс пер та мі», — да да лі ў ад дзе ле ін-
фар ма цыі і су вя зі з гра мад скас цю След ча га ка мі тэ та.

На га да ем, што це ла дзяў чы ны знай шлі ра ні цай 29 жніў ня 
ка ля До ма твор час ці мо ла дзі ў Рэ чы цы. Смерць бы ла гвал-
тоў най, на це ле за бі тай зной дзе ны шмат лі кія па шко джан ні, 
у тым лі ку сля ды ад уда раў. У той жа дзень па па да зрэн ні ў 
жорст кім за бой стве за тры ма лі тра іх мяс цо вых жы ха роў, якія 
бы лі зна ё мыя з дзяў чы най. «Два іх з іх ад пус ці лі пад аба вя за-
цель ства аб яў цы, — па тлу ма чы ла Юлія Ган ча ро ва. — Яны 
пра цяг ва юць за ста вац ца ў ста ту се па да зра ва ных».

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

ТРА ГЕ ДЫЯ НА КУ КУ РУЗ НЫХ ПА ЛЕТ КАХ
Ка ля вёс кi Лоз кi На ва груд ска га ра ё на жня яр кай кор ма-
ўбо рач на га кам бай на пры ўбор цы ку ку ру зы атры маў 
смя рот ныя траў мы мяс цо вы жы хар 1938 го да на ра-
джэн ня, па ве дам ляе прэс-служ ба ўпраў лен ня След-
ча га ка мi тэ та па Гро дзен скай воб лас цi.

У хо дзе агля ду мес ца зда рэн ня, след ча га экс пе ры мен та 
вы яў ле на, што ку ку ру за знач на пе ра вы ша ла рост пен сi я-
не ра, i та му ме ха нi за тар не меў маг чы мас цi ўба чыць у ёй 
ча ла ве ка. Пры гэ тым i ме ха нi за тар, i за гi ну лы, па вод ле за-
клю чэн ня экс пер ты зы, бы лi цвя ро зыя. Ад нак пен сi я нер меў 
праб ле мы з апор на-ру халь ным апа ра там, што са дзей нi ча ла 
тра ге дыi. Пра вер ка пра цяг ва ец ца: след ству трэ ба ад ка заць 
на шэ раг iн шых пы тан няў, у тым лi ку вы свет лiць пры чы ну 
зна хо джан ня па жы ло га ча ла ве ка на ку ку руз ным па лет ку.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

На пы тан ні на шых чы та чоў 
ад ка за лі су пра цоў ні кі Мі ніс-
тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Бе ла ру сі.

В.І. Іва ноў ская, г. Го мель:
— З кра са ві ка 2013 го да мне 
па да сяг нен ні 50 га доў пры-
зна ча на да тэр мі но вая пен-
сія па ўзрос це за ра бо ту з 
асаб лі вы мі ўмо ва мі пра цы. 
Я ўзна га ро джа на зна кам па-
ша ны «Га на ро вы до нар Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь», ад нак у 
па вы шэн ні пен сіі мне ад мо-
ві лі. Ці пра ва мер на гэ та?

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

— Так, пра ва мер на. Пра ва на 
па вы шэн не пен сіі ўзні кае пры 
да сяг нен ні агуль на вы зна ча на га 
пен сій на га ўзрос ту (для жан чын 
— 55 га доў).

Ган на Фё да раў на, г. Брэст:
— Тры ме ся цы та му я зволь-
ні ла ся з пра цы, а праз два 

ме ся цы мне спаў ня ец ца 55 
га доў. Хто па ві нен рых та-
ваць да ку мен ты для пры-
зна чэн ня мне пен сіі?

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
пен сій на га за бес пя чэн ня 
На тал ля МУ РАШ КЕ ВІЧ:

— У ад па вед нас ці з за ка на-
даў ствам пра цу ю чыя гра ма дзя не 
па да юць за яву аб пры зна чэн ні 
пен сіі па мес цы апош няй пра-
цы. За ява аб пры зна чэн ні пен сіі 
ін шы мі гра ма дзя на мі па да ец ца 
не па срэд на ў ра ён нае (га рад-
ское) упраў лен не (ад дзел) па 
пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не.

На ор га ны па пра цы, за ня тас-
ці і са цы яль най аба ро не аба вя-
зак па збо ру да ку мен таў, не аб-
ход ных для пры зна чэн ня пен сіі, 
за ка на даў ствам не ўскла дзе ны. 
Пры не аб ход нас ці за яў ні ку аказ-
ва ец ца са дзей ні чан не ў вы па тра-
ба ван ні та кіх да ку мен таў.

Для атры ман ня кан суль та цыі 
па пы тан нях афарм лен ня пен сіі 

і не аб ход ных для гэ та га да ку-
мен таў вы мо жа це звяр нуц ца ў 
ор га ны па пра цы, за ня тас ці і са-
цы яль най аба ро не.

І. Ва рэ нік, 
Ма ла дзе чан скі ра ён:
— У 2005 го дзе ра зам з 
асноў най пра цай я пра ца-
ваў у той жа ар га ні за цыі па 
да га во ры пад ра ду. Ці ўвой-
дуць су мы за роб ку па гэ тым 
да га во ры для пры зна чэн ня 
пен сіі? Якія для гэ та га па-
трэб ны да ку мен ты?

На чаль нік ад дзе ла 
ар га ні за цыі пен сій на га 
за бес пя чэн ня Ні на ЛУ ЗІ НА:

— У за ро бак для вы лі чэн ня пен-
сіі ўклю ча юц ца вы пла ты ўсіх ві даў, 
на лі ча ныя на ка рысць ра бот ні ка, у 
тым лі ку і ўзна га ро джан ні па гра-
ма дзян ска-пра ва вых да га во рах, 
прад ме там якіх з'яў ля юц ца ака-
зан не па слуг, вы ка нан не ра бот і 
ства рэн не аб' ек таў ін тэ ле кту аль-
най улас нас ці, на якія, згод на з 

за ка на даў ствам аб дзяр жаў ным 
са цы яль ным стра ха ван ні, на ліч ва-
лі ся і з якіх вы плач ва лі ся аба вяз-
ко выя стра ха выя ўзно сы.

Асо бы, якія пра ца ва лі ў 2005 
го дзе па да га во рах пад ра ду 
ў юры дыч ных асоб, пад ля га лі 
аба вяз ко ва му дзяр жаў на му са-
цы яль на му стра ха ван ню. З сум 
уз на га ро джан ня за пра цу па 
та кіх да га во рах пра ца даў ца мі 
па він ны бы лі вы плач вац ца аба-
вяз ко выя стра ха выя ўнёс кі. Ка-
лі ўнёс кі вы плач ва лі ся, то та кія 
су мы ўзна га ро джан ня за ра бо ту 
па да га во рах пад ра ду ўвой дуць у 
за ро бак для вы лі чэн ня пен сіі.

Па мер за роб ку за пе ры яд пас-
ля 1 сту дзе ня 2003 го да па цвяр-
джа ец ца вы піс кай з ін ды ві ду аль-
на га аса бо ва га ра хун ку за стра-
ха ва най у сіс тэ ме дзяр жаў на га 
са цы яль на га стра ха ван ня асо бы. 
Вы піс ка вы да ец ца ра ён ны мі ад-
дзе ла мі аб лас ных і Мінск ага га-
рад ско га ўпраў лен няў Фон ду.

Пад рых та ва ла 
Свят ла на БУСЬ КО

�

ТРЫ ПЫ ТАН НІ ПРА ПЕН СІЮ

Па жа дан не та ко га пе ра хо ду 
пра гу ча ла з абод вух ба коў 
на ўча раш няй бе ла рус ка-
лат вій скай пар ла менц кай 
су стрэ чы ў Са ве це Рэс пуб-
лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Гэ та пер шая па доб ная су стрэ-
ча з лат вій скі мі ка ле га мі для бе-
ла рус кіх пар ла мен та ры яў пя та га 
склі кан ня і пер шы ві зіт дэ пу та таў 
Сей ма ў та кім шы ро кім скла дзе 
— бы лі прад стаў ле ны прак тыч на 
ўсе яго фрак цыі.

— Мы вель мі вы со ка ацэнь ва-
ем афі цый ны ві зіт пар ла менц кай 
дэ ле га цыі Лат вій скай рэс пуб лі кі ў 
на шу кра і ну, — за пэў ні ла гас цей 
Свят ла на ГЕ РА СІ МО ВІЧ, стар-
шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі-
я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні. — Спа дзя ём ся, 
што ён бу дзе са дзей ні чаць ак ты-
ві за цыі ста сун каў па між на шы мі 
кра і на мі як у сфе ры за ка на даў чай, 
так і ў сфе ры эка но мі кі, ін вес ты-
цый, аду ка цыі, на ву кі, куль ту ры.

Свят ла на Ге ра сі мо віч пад-
крэс лі ла так са ма, што ў да чы-

нен ні да Лат вій скай Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь зай мае па зі цыю ўза-
ем най па ва гі. «Мы раз гля да ем 
Лат вію як вель мі важ на га і сур'-
ёз на га на ша га парт нё ра, — ска-
за ла яна. — З за да валь нен нем 
ад зна ча ем кан струк тыў ную па зі-
цыю лат вій ска га бо ку па шэ ра гу 
важ ных кі рун каў ва ўза е ма дзе-
ян ні з Еў ро пай. Мы спа дзя ём-
ся, што і на да лей Лат вія бу дзе 
пры маць узва жа ную па зі цыю па 
бе ла рус кім пы тан ні».

Бе ла рус кія пар ла мен та рыі 
па ве да мі лі, што Бе ла русь за ці-
каў ле на ў рэа лі за цыі кан крэт ных 
пра ек таў з Лат ві яй у га лі не транс-
пар ту, тран зі ту, транс гра ніч най 
бяс пе кі, пры цяг нен ня ін вес ты-
цый. Лат вія з'яў ля ец ца важ ным 
эка на міч ным парт нё рам на шай 
кра і ны. У 2012 го дзе ўдзель ная 
ва га Лат віі ў агуль ным аб' ёме 
бе ла рус ка га экс пар ту скла ла 
больш за 7 ад сот каў.

— На шы доб рыя су сед скія 
ад но сі ны з'яў ля юц ца ма лень кім 
мос ці кам па між Еў ро пай і Бе ла-
рус сю, нам ляг чэй раз маў ляць 
з Еў ро пай, бо мы вель мі доб ра 
вас ве да ем, у нас вя лі кія эка-
на міч ныя, куль тур ныя су вя зі, 

— звяр нуў ува гу на яшчэ адзін 
ас пект уза е ма ад но сін дзвюх кра-
ін кі раў нік лат вій скай дэ ле га-
цыі, стар шы ня пар ла менц кай 
гру пы Сей ма Лат вій скай Рэс-
пуб лі кі па су пра цоў ніц тве з На-
цы я наль ным схо дам Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Ар тур РУ БІКС. 
— Мы доб ра су пра цоў ні ча ем ва 
ўсіх сфе рах. Ня даў на ад бы ла ся 
су стрэ ча га ра доў-па бра ці маў у 
Лат віі, дзе пра хо дзі ла шчы рая 
раз мо ва, на якой прад стаў ні-
кі ўсіх дэ ле га цый за клі ка лі да 
больш кан крэт ных спраў.

— Я знаю і люб лю Бе ла русь з 
2006 го да, — да да ла Яні на КУР СІ-
ТЭ-ПА КУ ЛЕ, член Ка мі сіі Сей ма 
Лат вій скай Рэс пуб лі кі па аду ка-
цыі, куль ту ры і на ву цы. — З та го 
ча су я амаль што год пры яз джаю 
на бе ла рус кае Па лес се са сту дэн-
та мі Лат вій ска га ўні вер сі тэ та для 
вы ву чэн ня бе ла рус кай тра ды цый-
най куль ту ры. Мне вель мі ці ка выя 
аду ка цый ныя, куль тур ныя і на ву-
ко выя су мес ныя пра ек ты па між 
на шы мі кра і на мі.

— Ду маю, што кан так ты па між 
Бе ла рус сю і Лат ві яй раз ві ва юц ца 
да стат ко ва ды на міч на, але ў нас 
ёсць яшчэ вя лі кі па тэн цы ял, які 

мы па він ны вы ка рыс таць, — гэ та 
ма лы і ся рэд ні біз нес, — звяр нуў 
ува гу ка лег Ро манс НА ЎДЗІНЬШ, 
член ка мі сіі Сей ма Лат вій скай 
Рэс пуб лі кі па эка на міч най, 
аграр най, рэ гі я наль най па лі-
ты цы і па лі ты цы на ва коль на га 
ася род дзя. — Ад но сі ны ў та кім 
біз не се больш скла да на зла маць, 
чым у буй ным, та му вар та ра біць 
стаў кі ме на ві та на ма лы і ся рэд ні 
біз нес.

Пас ля су стрэ чы Ар тур Ру бікс 
вы ка заў жур на ліс там за да во ле-
насць раз мо вай, якая ад бы ла ся 
ў сце нах верх няй па ла ты бе ла-
рус ка га пар ла мен та:

— Мы раз гле дзе лі ўсе пы тан-
ні, якія мо гуць нас за ці ка віць, і 
пер шае, пра што мы да мо ві лі ся, 
— больш шчыль ныя гра фі кі су-
стрэч, аб мен во пы там, бо ёсць і 
вам што пра па на ваць — ва ўсіх 
сфе рах (у эка но мі цы, са цы яль-
най па лі ты цы), і нам ёсць чым па-
хва ліц ца. Аб мен на та кім узроў-
ні вель мі ста ноў чы, і гэ та доб ры 
знак для ўсёй Еў ро пы пра тое, 
што мы су пра цоў ні ча ем і ма ем 
ін та рэс з абод вух ба коў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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АД СЛОЎ ДА КАН КРЭТ НЫХ ПРА ЕК ТАЎ

СоцыумСоцыум  ��

РАБОТА ПАСЛОЎ 
ПА ВІН НА ПРЫ НО СІЦЬ 
КАН КРЭТ НЫЯ ВЫ НІ КІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На зна ча ю чы па слоў, Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што іх 
ра бо та па він на пры но сіць кан крэт ныя вы ні кі для кра і ны не толь кі ў 
сфе ры па лі ты кі, але перш за ўсё ў эка но мі цы.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што на лі пень на ступ на га го да 
за пла на ва на яго су стрэ ча з дып ла ма тыч ны мі ра бот ні ка мі. «Гэ та 
бу дзе вель мі прын цы по вая раз мо ва не толь кі з ва мі, людзь мі, якія 
прак тыч на за год да гэ тай су стрэ чы на зна ча юц ца, але і ты мі, якія 
бу дуць на зна ча ны ў каст рыч ні ку-ліс та па дзе, — ска заў Прэ зі дэнт. — 
І ўжо сён ня трэ ба ў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та вы зна чыць сур' ёз ныя 
кры тэ рыі ацэн кі ра бо ты па слоў. Трэ ба вы пра ца ваць і ў ды на мі цы 
ацэнь ваць іх ра бо ту. Гэ тых кры тэ ры яў не па він на быць шмат, але 
яны па він ны ахоп лі ваць га лоў ныя на прам кі іх ра бо ты».

«Зра зу ме ла, што наш па лі тыч ны ўплыў не ўсё аб дым ны. Мы на 
гэ тым і не на стой ва ем, мы не ста вім са бе маш таб ныя геа па лі тыч-
ныя мэ ты. На ша па лі ты ка аб са лют на праг ма тыч ная, — за ўва жыў 
кі раў нік дзяр жа вы. — Што да ты чыц ца, да пус цім, пост са вец кай 
пра сто ры, на шых су се дзяў, так, наш дып ла ма тыч ны, па лі тыч ны 
ўплыў вя лі кі, і тут ні ку ды не дзе неш ся. Мы па він ны пад трым лі ваць 
на гэ тым уз роў ні на ша ўза е ма дзе ян не, уплыў у сфе ры дып ла ма-
тыі і па лі ты кі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад зна чыў важ насць раз віц ця 
па лі тыч на га ўза е ма дзе ян ня з та кі мі кра і на мі, як, на прык лад, КНР 
або Ве не су э ла. «Тут і па лі тыч ныя пы тан ні важ ны. Але важ ней за 
ўсё ганд лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны. Гэ та га лоў нае. І там, дзе мы 
мо жам і па він ны па лі тыч на іг раць важ ную ро лю, усё роў на пы тан ні 
ганд лю, эка но мі кі, ін вес ты цый і ін ша га з'яў ля юц ца най важ ней шы-
мі», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

«Я пад вод жу вас да та го, што вы ўжо заўт ра па він ны не ад клад на 
за няц ца гэ ты мі пы тан ня мі і праб ле ма мі. З мі ніст ра і прэм' ер-мі ніст-
ра я за па тра бую за тое, як па соль ствы за мя жой ста лі перш за ўсё 
ганд лё ва-эка на міч ны мі прад стаў ніц тва мі, па ра со нам для дзе ян ня 
прад пры ем стваў, мі ніс тэр стваў і ве дам стваў па рэа лі за цыі на шай 
пра дук цыі за ме жа мі кра і ны», — звяр нуў ся кі раў нік дзяр жа вы да 
на зна ча ных дып ла ма таў.

У су вя зі з гэ тым Прэ зі дэнт пры вёў кан крэт ны прык лад ад нос на 
сі ту а цыі на ка лій ным рын ку. «Я ўжо аб гэ тым пуб ліч на вы ка заў ся. 
Ха чу кан крэ ты за ваць. Сён ня, зра зу ме ла, у нас скла лі ся ў су вя зі з 
не пры стой ны мі дзе ян ня мі гэ тых ра сій скіх ня год ні каў пэў ныя праб-
ле мы з рэа лі за цы яй ка лій ных угна ен няў, — ад зна чыў кі раў нік дзяр-
жа вы. — Пы тан не не толь кі ў тым, што гэ та на ша асноў ная кам па нія 
(хоць гэ та не асноў ны па дат ка пла цель шчык, але вель мі знач ны). 
Пы тан не ў тым, што гэ та ўсё ж та кі ка лек тыў, го ра даў тва раль нае 
прад пры ем ства, твар на шай кра і ны. Мы ту ды ня ма ла ўкла лі пра цы 
і срод каў, каб пас ля лі хіх 80-х і 90-х пры вес ці ў на леж ны стан гэ та 
прад пры ем ства, пры го жы го рад па бу да ва ны. І на огул у нас шах-
цё раў больш у кра і не, акра мя іх, ня ма».

«З лю бо га бо ку, з яко га ні па ды дзі, гэ та каш тоў насць для на шай 
дзяр жа вы, і мы не тое што стра ціць (мы яго, вя до ма ж, ні ко лі ў жыц ці 
не стра цім і ні ко му не ад да дзім на ра за рван не), мы па він ны як ма-
га хут чэй увай сці ў тое рэ чы шча дзей нас ці гэ та га прад пры ем ства, 
якім яно бы ло ў леп шыя пе ры я ды, — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн-
ка. — А ў леп шыя пе ры я ды кра і на атрым лі ва ла больш за $3 млрд 
да хо ду ад рэа лі за цыі ка лій ных угна ен няў. Зра зу ме ла, што ры нак 
ця пер ня прос ты. Ён да аб ва лу быў скла да ным, та му што эка но мі-
ка су свет ная ў кры зі се. А дзе ян ні ак цы я не раў з бо ку «Урал ка лія» 
яшчэ больш ус клад ні лі сі ту а цыю на між на род ным рын ку ка лій ных 
угна ен няў».

«Тым не менш мы поў ныя ра шу час ці нар ма лі за ваць гэ ту сі ту а-
цыю. Я ча мусь ці пе ра ка на ны, што і ра сі я не пры муць ад па вед нае 
ра шэн не, і кі раў ніц тва Ра сіі та кую ма гут ную ра сій скую кам па нію 
без ува гі не кі не. Ра на ці поз на, для та го каб ад на віць ста тус-кво 
і тое, што бы ло ра ней, ра сі я не прый дуць да нас. Пры нам сі, мы не 
су праць пра ца ваць так, каб бы лі боль шыя да хо ды. Што для гэ та га 
трэ ба зра біць, цал кам зра зу ме ла», — за явіў Прэ зі дэнт.

Мі ністр за меж ных спраў Ула дзі мір Ма кей за пэў ніў кі раў ні ка дзяр-
жа вы, што пры ад бо ры кан ды да тур у пер шую чар гу ўліч ва лі ся іх 
дзе ла выя якас ці, каб кож ны на сва ім мес цы пры нёс мак сі маль ную 
ад да чу дзяр жа ве. «Мы да мо ві лі ся з кі раў ні ком Ад мі ніст ра цыі, што 
ўжо да кан ца ліс та па да, мак сі мум у снеж ні вам бу дуць пра па на-
ва ны кан ды да ту ры па за ме не па слоў у на ступ ным го дзе, каб да 
су стрэ чы ў лі пе ні поў нас цю ўжо бы ла ажыц цёў ле на ра та цыя», — 
ад зна чыў мі ністр.

Уз гад ня ю чы на зна чэн не кі раў ні коў мяс цо вых вы ка наў чых ор га наў, 
Прэ зі дэнт па ра іў но вым стар шы ням рай вы кан ка маў дзей ні чаць у спа-
кой ным клю чы, але ра зам з тым стро га і мэ та на кі ра ва на ары ен та ваць 
пад на ча ле ных на вы ка нан не па стаў ле ных пе рад рэ гі ё нам за дач.

Прад стаў ля ю чы кан ды да ту ру Вік та ра Ро дзі ча на па са ду стар шы-
ні Ушац ка га рай вы кан ка ма, Анд рэй Ка бя коў ак цэн та ваў ува гу на 
ма ла дым уз рос це (1981 год на ра джэн ня) бу ду ча га кі раў ні ка ра ё на. 
Ра зам з тым ён вы ка заў над зею, што той ся бе пра явіць на но вай 
па са дзе, і ад зна чыў на яў насць не аб ход на га для гэ та га во пы ту.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў су вя зі з гэ тым даў не каль кі па рад і 
пры га даў улас ны во пыт, ка лі ў па раў наль на ма ла дым уз рос це стаў 
Прэ зі дэн там. «Я гэ та пра хо дзіў, толь кі на больш вы со кай па са дзе. І 
яму ўжо ня мно га за ста ло ся да май го прэ зі дэнц ка га ўзрос ту, — ад-
зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Трэ ба спа кой на сваю спра ву ра біць, і 
лю дзі ўсе хут ка зра зу ме юць, што ча ла век прый шоў не дзе ля та го, 
каб толь кі ся бе па ка заць і па кра са вац ца на па са дзе».

«Прый шоў, даў шанц па пра ца ваць тым, хто, мо жа быць, вы ра-
шыў, што з ім ні хто пра ца ваць не бу дзе. Заў сё ды ча ла ве ку трэ ба 
да ваць шанц. А з ін ша га бо ку, трэ ба вель мі стро га і мэ та на кі ра ва-
на ары ен та ваць усіх на тую мэ ту, якую вы ста ві це, а яна вы ні кае 
з тых за дач, якія ста яць пе рад дзяр жа вай і воб лас цю. Та му ні чо га 
страш на га тут ня ма», — рэ зю ма ваў бе ла рус кі лі дар.

ІН ФЛЯ ЦЫЯ Ў ЖНІЎ НІ — УСЯ ГО 0,1%
Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі сё ле та ў жніў ні, 
у па раў на нні з лі пе нем, склаў 100,1%, ка лі па слу гі за гэ ты 
час па да ра жэ лі на 1,1%, не пра дук то выя та ва ры — на 0,6%, 
а пра дук то выя та ва ры на ват па тан не лі на 0,6%, па ве да мі лі 
рэ дак цыі ў На цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ це.

У ка тэ го рыі «пра дук ты хар ча ван ня» мац ней за ўсё за апош ні 
ме сяц тан не лі буль ба і ага род ні на — ад па вед на на 28,1 і 20%. На 
1% па тан не ла гар ба та і на 0,2% — мя са і птуш ка. А вось му ка 
пша ніч ная ў жніў ні па да ра жэ ла на 3,3%, яй кі — на 2,3%, хлеб і ма-
ка рон ныя вы ра бы — на 2%. За мі ну лы ме сяц на 1,5% па вя лі чыў ся 
кошт на ве ла сі пе ды, а так са ма на 1,4% — на абу так. Па слу гі па са-
жыр ска га транс пар ту па да ра жэ лі на 2,2%, а су вязь — на 1,7%.

Сяр гей КУР КАЧ.


