
СНД як адзі ная пля цоў ка для дыя ло гу 
і вы пра цоў кі су мес ных ра шэн няў

Най перш, вы сту па ю чы пе рад жур на ліс та мі, Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў пра 
не аб ход насць за хоў ваць і раз ві ваць Са друж насць Не за леж ных Дзяр жаў як адзі ную 
пля цоў ку для дыя ло гу і вы пра цоў кі су мес ных ра шэн няў. «Ча сам за да юць пы тан не, 
ска заў ён, быў і ці за ста ец ца ця пер сэнс у іс на ван ні СНД? Пры гэ тым час та ўказ ва юць 
на тое, што мно гія кра і ны ўжо ары ен ту юц ца на роз ныя цэнт ры сі лы. Ра сія, Ка зах стан і 
Бе ла русь бу ду юць Еў ра зій скі эка на міч ны са юз. Укра і на, Мал до ва, зболь ша га Ар ме нія 
спра бу юць па шы рыць су вя зі з ЕС. У Цэнт раль най Азіі не па днях, а па га дзі нах рас це 
пры цяг нен не Кі тая. Вы ка жу дум ку, якая ка мусь ці мо жа здац ца па ра дак саль най. Той 
факт, што кра і ны Са друж нас ці пра вод зяць роз ную па лі ты ку, не толь кі не аслаб ляе, 
але, на ад ва рот, уз мац няе па трэ бу ў ней кім аб агуль ня ю чым ме ха ніз ме, знач ным эле-
мен там яко га з'яў ля ец ца агуль ная пля цоў ка для дыя ло гу».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ўпэў не ны, што трэ ба за хоў ваць СНД як пля цоў ку для 
пры няц ця кан крэт ных ра шэн няў. «Ка лі мы ў вуз кіх ко лах аб мяр коў ва ем гэ тую 
праб ле му (не аб ход насць за хоў ваць СНД. — За ўва га БЕЛ ТА), па чы на ем вель мі 
рэз ка на кат ваць на СНД, на не эфек тыў насць яе функ цы я на ван ня, аж да та го, 
што ці ка вас ці ня ма. Я заў сё ды ка жу: не спя шай це ся, яно ж нам ня до ра га каш-
туе сён ня. Рас пус ціць, ра за гнаць, ра зы сці ся — пра сцей. А вось по тым са брац ца 
ра зам бу дзе вель мі скла да на», — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка. Па вод ле яго 
слоў, цал кам на ту раль на, ка лі не ка то рыя з кра ін Са друж нас ці «шу ка юць шчас ця 
дзесь ці за ма ра мі». Але гэ та не азна чае, што трэ ба ад мо віц ца ад СНД. «Ка лі ця-
пер нам рас пус ціць, ра за гнаць Са друж насць, якая іс нуе як пля цоў ка для су стрэч, 
пе ра моў, вы пра цоў кі ра шэн няў, што бу дзе та ды, ка лі мно гія з нас, па шу каў шы 
шчас це за ма ра мі-акі я на мі, за хо чуць зноў вяр нуц ца раз маў ляць на агуль ныя тэ-
мы», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць, што пас ля рас па ду Са вец ка га Са ю за не бы ло ін шай 
гіс та рыч най аль тэр на ты вы, акра мя ства рэн ня но ва га аб' яд нан ня. «Са вец кі Са юз быў 
вя лі кай дзяр жа вай, ка ла саль най геа па лі тыч най сі лай, якая не па срэд на ўплы ва ла 
на лё сы све ту. Та кая дзяр жа ва, вя до ма, не маг ла згі нуць бяс след на: за над та ма гут-
ным бы ло пры цяг нен не эка на міч ных, куль тур ных, ду хоў ных су вя зяў, якія скла лі ся ў 
СССР. Та му пе ра ход у но вае ўтва рэн не — СНД — стаў аб са лют на на ту раль ным і 
гіс та рыч на не аб ход ным», — ад зна чыў Прэ зі дэнт. Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, 
што нель га бы ло раз ры ваць тры ва лыя і эфек тыў на пра цу ю чыя су вя зі, трэ ба бы ло 
раз ві ваць ін тэ гра цыю на пост са вец кай пра сто ры, але ўжо на но вай па лі тыч най і 
эка на міч най асно ве — як са друж насць роў ных, су ве рэн ных дзяр жаў.

Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць, што ў ін тэ гра цый ных пра цэ сах не вар та ўвесь час 
азі рац ца на Еў ра са юз. «Трэ ба на ву чыц ца больш ша на ваць тое, што ўжо даў но ёсць 
у нас са міх. Бо Еў ро па шмат у чым па куль толь кі ідзе да аб' яд нан ня, і ў гэ тым імк-
нен ні ёй яшчэ вель мі шмат трэ ба пе ра адо лець. У на шых жа кра ін ёсць ка ла саль ны 
гіс та рыч ны во пыт су мес на га жыц ця», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. У ад роз-
нен не ад Еў ра са ю за, дзяр жа вы яко га не ме лі во пы ту жыц ця ў адзі ным аб' яд нан ні, 
кра і ны Са друж нас ці та кі во пы там ма юць, і ў гэ тым іх пе ра ва га. «З са вец кіх ча соў 
нас звяз вае агуль ная кры вя нос ная сіс тэ ма эка но мі кі — адзі ныя энер ге тыч ная і 
тру ба пра вод ная сет кі, аў та ма біль ныя да ро гі і чы гун кі, су вязь (праў да, ка рыс тац ца 
гэ тым на ка рысць усіх кра ін СНД мы яшчэ не на ву чы лі ся). І на шы вы твор ча-ка а-
пе ра цый ныя су вя зі па-ра ней ша му для мно гіх прад пры ем стваў за ста юц ца без аль-
тэр на тыў ны мі, за бяс печ ва юць пра цоў ны мі мес ца мі міль ё ны лю дзей», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт. У якас ці пры кла ду ён пры вёў той факт, што прад пры ем ствы 
Бе ла ру сі да юць пра цу пры клад на 7 млн лю дзей у Ра сіі.
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Яны ўдва іх ства ра юць эка но мі ку кра і ны. Іх нель га раз мя жоў ваць. Пры-
ват ны біз нес і дзяр жа ва — гэ та ўсё роў на што фур ман ка са шмат лі кім 
май ном для про да жу і конь, які яе цяг не на кір маш: ка лі конь прый дзе 
адзін на торг, то сэн су ад гэ та га ні я ка га не бу дзе; тая ж сі ту а цыя — ка лі 
фур ман ка без ка ня бу дзе ста яць на мес цы. У Бе ла ру сі гэ та зра зу ме лі. 
Дня мі ў Мін ску прай шла між на род ная кан фе рэн цыя «Дзяр жаў на-пры-
ват нае парт нёр ства: най леп шы між на род ны во пыт і перс пек ты вы для 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Яна з'яў ля ец ца пер шым важ ным ін фар ма цый ным 
ме ра пры ем ствам двух га до ва га пра ек та «Ума ца ван не на цы я наль на га 
па тэн цы я лу ў га лі не пры мя нен ня ме ха ніз маў дзяр жаў на-пры ват на га 
парт нёр ства ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь».

З'я віц ца На цы я наль ны цэнтр 
дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства?

Мі ка лай Снап коў, мі ністр эка но мі кі, ад зна чыў на кан фе рэн цыі, што ў Бе ла ру сі 
фар мі ру юц ца не аб ход ныя 
нар ма тыў на-пра ва выя 
ўмо вы для раз віц ця дзяр-
жаў на-пры ват на га парт-
нёр ства (ДПП). За цвер-
джа на кан цэп цыя і пад-
рых та ва ны пра ект за ко на 
аб дзяр жаў на-пры ват ным 
парт нёр стве. У асно ве гэ-
тых ін сты ту цый ных да ку-
мен таў — пра ект між на-
род най тэх ніч най да па мо гі 
па ўма ца ван ні на цы я наль-
на га па тэн цы я лу ў га лі не 
пры мя нен ня ме-
ха ніз маў ДПП.

У АСНО ВЕ ГРА МАД СТВА — 
ІН ТА РЭ СЫ БІЗ НЕ СУ?

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 14°
Віцебск     + 5°
Гомель     + 7°
Гродна     + 8°
Магілёў     + 5°
Мінск     + 5°  

Спы ні це ся і ўсміх ні це ся!
Ма лень кі дом з жоў тым фран то нам і со ней кам, бе лы мі ака ні ца мі з чыр во ны мі квет ка мі, пло там, 
раз ма ля ва ным птуш ка мі і жы вё ла мі. Гэ ты дом нель га не за ўва жыць, і кры ху шка да, што ся дзі ба 
сха ва на на ад ной з глы бін ных ву лак, а зу сім не на га лоў ным шля ху праз Па ры чы: ня хай бы ба чы лі 
ўсе, бо на на шых тва рах так час та не ха пае ўсме шак! Я вы пад ко ва на тра піў — спа чат ку на пры ся-
дзіб ны вер ні саж, по тым, не ўстры маў шы ся, па пра сіў ся ў ха ту. Ця пер дак лад на ве даю, дзе жы ве 
сон ца і хто мас тач ка, якая на гад вае ін шым, што ў жыц ці яшчэ ёсць мес ца каз кам. Жы ха ры Па ры чаў, 
што дня пра хо дзя чы паўз дом №23 на Кам са моль скай ву лі цы, ка жуць, што ад чу ва юць пры ліў доб-
рай энер гіі, якая ідзе ад гэ тых ма люн каў і фар баў. Яны пе ра ка на ны, што гэт кай пры га жос ці больш 
не су стрэ неш. І ма юць ра цыю — ні ў па сёл ку над Бя рэ зі най, ні ў ін шых на се ле ных пунк тах 
гас па да ры не бя руць у ру кі пэнд злі, каб шчод ра дзя ліц ца паэ тыч ным ста нам ду шы.

ДОМ, ДЗЕ ЖЫ ВЕ СОН ЦАДОМ, ДЗЕ ЖЫ ВЕ СОН ЦА

Анд рэй КА БЯ КОЎ, кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та

«Да лё ка не ва ўсіх аб лас цях 
кра і ны ра бо та па лік ві да цыі 
праб лем ных да моў вя дзец ца 
роў на. Прэ тэн зій у гэ тым пла-
не прак тыч на ня ма да Брэсц-
кай і Гро дзен скай аб лас цей, 
там спра вы ідуць лепш, чым у 
ін шых рэ гі ё нах кра і ны, ад нак 
гэ та не зна чыць, што праб-
лем ня ма на огул. Па раў наль на 
нейт раль ная сі ту а цыя скла-
ла ся ў Ма гі лёў скай воб лас ці, 
а са мая скла да ная — у Ві цеб-
скай, Го мель скай, Мін скай аб-
лас цях і бе ла рус кай ста лі цы. 
Та му мы вяр та лі ся і бу дзем 
вяр тац ца да хо ду вы ка нан ня 
ра шэн няў ра бо чай гру пы, якія 
ты чац ца вы ка нан ня аба вя за-
цель стваў, што ўзя лі на ся бе 
мяс цо выя ор га ны ўла ды па 
ўвод зе ў экс плу а та цыю жы-
лых да моў, якія бу ду юц ца з 
пе ра вы шэн нем нар ма тыў ных 
тэр мі наў бу даў ніц тва. Гэ та 
не аб ход на для поў на га вы ра-
шэн ня гэ тай праб ле мы».
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З сён няш ня га дня ўсту пае ў сi лу Указ Прэ зi дэн та ад 9 каст-
рыч нi ка 2013 го да № 462 «Аб не ка то рых пы тан нях пры зна чэн-
ня i вы пла ты дзяр жаў ных да па мог сем' ям, якiя вы хоў ва юць 
дзя цей».

Нор мы гэ та га ўка за рас паў сюдж ва юц ца на iн ды вi ду аль ных прад-
пры маль нi каў, пры ват ных на та ры у саў, ад ва ка таў i ра мес нi каў, якiя 
ажыц цяў ля юць до гляд дзi ця цi ва ўзрос це да 3 га доў. Згод на з ука зам, 
уста ноў ле на пра ва на пры пы нен не дзей нас цi гэ тых ка тэ го рый асоб у 
су вя зi з до гля дам дзi ця цi ва ўзрос це да 3 га доў. Пры пры пы нен нi iмi 
ад па вед най дзей нас цi з гэ тай пры чы ны iм бу дзе пра да стаў ле на пра ва 
на атры ман не да па мо гi ў поў ным па ме ры.

Та кiм чы нам, як па ве да мi лi ў Мi нiс тэр стве пра цы i са цы яль най 
аба ро ны Бе ла ру сi, ця пер пры вы зна чэн нi па ме ру да па мо гi ў пе ры яд 
ажыц цяў лен ня до гля ду дзi ця цi ва ўзрос це да 3 га доў бу дуць ураў на-
ва ны ўсе ка тэ го рыi за ня тых асоб (i тыя, хто пра цуе па най ме, i тыя, 
хто ажыц цяў ляе iн шыя вi ды дзей нас цi).

Па ра дак пры пы нен ня i ад наў лен ня ад па вед най дзей нас цi бу дзе 
ўста ноў ле ны Са ве там Мi нiст раў. Пра ек там па ста но вы пра ду гледж-
ва ец ца, што пры пы нен не дзей нас цi ў су вя зi з до гля дам дзi ця цi ва 
ўзрос це да 3 га доў, а так са ма яе ад наў лен не да спаў нен ня дзi ця цi 
ўзрос ту 3 га доў бу дуць ажыц цяў ляц ца на пад ста ве пiсь мо вай за явы. 
Яе трэ ба бу дзе па да ваць iн ды вi ду аль ным прад пры маль нi кам, ра-
мес нi кам — у пад атко вы ор ган па мес цы па ста ноў кi на ўлiк у якас цi 
пла цель шчы ка па да тку (збо ру); пры ват ным на та ры у сам — у га лоў-
нае ўпраў лен не юс ты цыi абл вы кан ка ма, Мiн гар вы кан ка ма (па мес цы 
рэ гiст ра цыi пры ват на га на та ры у са); ад ва ка там — у тэ ры та ры яль ную 
ка ле гiю ад ва ка таў, чле нам якой ён з'яў ля ец ца.

Свят ла на БУСЬ КО.

Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

ПА МЕР ДА ПА МО ГI МАМАМ, 
ЯКIЯ ПРА ЦА ВА ЛI, 

БУ ДЗЕ АД НОЛЬ КА ВЫМ

АЎ ТО БУС У ВАЛ ГА ГРА ДЗЕ ЎЗА РВА ЛА СМЯ РОТ НI ЦА
У здзяйс нен нi тэ рак ту ў Вал га гра дзе за па до зры лi тэ ра рыст ку-

смя рот нi цу. Пра гэ та са спа сыл кай на след чае ўпраў лен не След ча га 
ка мi тэ та Ра сii па Вал га град скай воб лас цi па ве дам ля юць iн фар ма генц-
твы. Па да ных след ства, жан чы на ня даў на пры ня ла iс лам i з'яў ля ла ся 
жон кай ад на го з лi да раў банд фар ма ван няў. Для пад ры ву рэй са ва га 
аў то бу са жан чы на, iмя якой не на зы ва ец ца, вы ка рыс та ла за ма ца ва-
нае на сва iм це ле вы бу хо вае пры ста са ван не. Вы бух у Вал га град скiм 

аў то бу се мар кi Лi АЗ ад быў ся ў 14:25 па мас коў скiм ча се ка ля пры пын ку «Ле са ба за» на ву лi цы 
Ла за ра вай. У вы нi ку вы бу ху за гi ну лi шас цё ра i па цяр пе лi 20 ча ла век. Ад ным з па цяр пе лых з'яў ля-
ец ца паў та ра га до вае дзi ця. Уся го ў мо мант зда рэн ня ў аў то бу се зна хо дзi ла ся ка ля 40 ча ла век.

У МАЛ ДО ВЕ ПА ПУ ЛЯ РЫ ЗУ ЮЦЬ СIМ ВО ЛI КУ СНД
Ак цыя, iнi цы я ва ная гра мад скiм ру хам «Ра дзi ма — Еў ра зiй скi са юз», 

па ча ла ся на поўд нi Мал до вы, дзе мяс цо выя ўла ды пер шы мi ад рэ ага ва лi 
на пра па но ву па вы веш ван нi сця гоў. Пер шыя сця гi СНД ужо ўзня ты на 
ад мi нiст ра цый ных бу дын ках i iн шых бу дын ках га ра доў Та рак лiя, Ка гул i 
Вул ка неш ты на поўд нi Мал до вы.

ПА СЛА ЗША ТЭР МI НО ВА ВЫ КЛI КА ЛI Ў МЗС ФРАН ЦЫI 
З-ЗА СКАН ДА ЛУ З ПРА СЛУШ КАЙ

Мi нiс тэр ства за меж ных спраў Фран цыi вы клi ка ла для тлу ма чэн няў па сла ЗША пас ля та го, 
як у га зе це Le Monde бы ла апуб лi ка ва на iн фар ма цыя аб са чэн нi аме ры кан ска га Агенц тва 
на цы я наль най бяс пе кi за фран цуз скi мi гра ма дзя на мi. Па сло вах кi раў нi ка ве дам ства Ла-
ра на Фа бi ю са, па сол быў вы клi ка ны «не ад клад на». Ра ней га зе та Le Monde рас па вя ла пра 
тое, што АНБ ЗША пра слу хоў ва ла тэ ле фон ныя пе ра мо вы з фран цуз скiх ну ма роў i за хоў ва-

ла SMS-па ве дам лен нi, а так са ма ад соч ва ла элект рон ную 
пе ра пiс ку. Iн фар ма цыя бы ла атры ма на га зе тай ад бы ло га 
су пра цоў нi ка ЦРУ Эд вар да Сноў дэ на. У апуб лi ка ва ных 
ра ней ма тэ ры я лах, прад стаў ле ных Сноў дэ нам, змя шча-
ла ся iн фар ма цыя аб са чэн нi аме ры кан скiх спец служ баў 
за кi раў нiц твам iн шых кра iн. У пры ват нас цi, вы свет лi ла ся, 
што Гер ма нiя бы ла для ЗША «парт нё рам трэ ця га кла са», 
што ме ла на ўва зе маг чы масць шпi я на жу.

IНI ЦЫ Я ТА РЫ IДЭI 
ЗНО СУ ПОМ НI КА 

СА ВЕЦ КIМ ВО I НАМ 
У РЫ ЗЕ НА СТОЙ ВА ЮЦЬ 

НА ЯГО ЗНI ШЧЭН НI
Iнi цы я та ры пра па но вы аб зно се 

пом нi ка са вец кiм во i нам — вы зва-
лi це лям Са вец кай Лат вii i Ры гi ад 
ня мец ка-фа шысц кiх вой скаў на-
стой ва юць на тым, каб ма ну мент 
быў знi шча ны. Ро бертс Крас-
цiньш, Эмiлс Гай лiс i Ма рыс Рукс 
лi чаць, што тэ ры то рыя ў Па рдаў-
га ве, дзе ўста ля ва ны ме ма ры ял, 
гiс та рыч на з'яў ля ла ся пло шчай 
Пе ра мо гi лат вiй скай дзяр жа вы, 
пе рад ае Delfi.

Тым ча сам на сай це Manabalss.
lv, якi пры зна ча ны для збо ру под-
пi саў з на ступ ным раз гля дам iнi-
цы я тыў у лат вiй скiм сей ме, пад 
за клi кам знес цi пом нiк пад пi са лi ся 
больш за 10 ты сяч ча ла век. Гэ тых 
под пi саў хо пiць, каб пе ра даць iнi-
цы я ты ву на раз гляд лат вiй ска га 
сей ма.

Аб пад трым цы iнi цы я ты вы ра-
ней за явi лi i не ка то рыя афi цый ныя 
асо бы кра i ны — у пры ват нас цi, 
мi нiстр аба ро ны Ар цiс Па брыкс. У 
сваю чар гу, ка тэ га рыч на су праць 
знi шчэн ня пом нi ка вы ка заў ся мэр 
Ры гi Нiл Уша коў.

ЕЎ РА ЗІЙ СКІ ЭКА НА МІЧ НЫ 
СА ЮЗ І ЕЎ РА СА ЮЗ 

СТА НУЦЬ РОЎ НА ВЯ ЛІ КІ МІ 
ПАРТ НЁ РА МІ

Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся ўчо ра з кі раў ні ка мі срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі кра ін СНД, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Прэ зі дэн та. Су стрэ-
ча прай шла на пя рэ дад ні па ся джэн ня Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў СНД, 
якое ад бу дзец ца 25 каст рыч ні ка ў Мін ску і ста не клю ча вым ме ра пры-
ем ствам у рам ках стар шын ства Бе ла ру сі ў Са друж нас ці.
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Жыл лёЖыл лё  ��

ЦI ЎПАД ЗЕ КОШТ КВАД РАТ НА ГА 
МЕТ РА Ў МIН СКУ?..

Па куль што на зi ра ец ца толь кi знi жэн не коль-
кас цi здзе лак на рын ку дру гас на га жыл ля 
ста лi цы. Яно скла ла ка ля 10%.

«Асноў най пры чы най гэ та га ста ла ад мо ва бан каў ад 
вы да чы льгот ных крэ ды таў, што, у сваю чар гу, ад бi ла ся 
на фi нан са вых маг чы мас цях па тэн цый ных па куп нi коў», 
— цы ту юць iн фар ма генц твы на мес нi ка ды рэк та ра па 
про да жах на дру гас ным рын ку жыл ля «Твая ста лi-
ца. Агенц тва не ру хо мас цi» Свят ла ну КУ ДЗЕЛ КУ.

Сён ня на рын ку дру гас на га жыл ля цэ ны на ад на-
па ка ё вую ква тэ ру па чы на юц ца пры клад на ад 54 тыс. 
до ла раў, на двух па ка ё вую — ад 65 тыс., трох па ка ё-
вую — ад 83 тыс. Гэ та кошт жыл ля ў За вод скiм i Каст-
рыч нiц кiм ра ё нах, якiя лi чац ца са мы мi бюд жэт ны мi ў 
пла не про да жаў. Са мым за па тра ба ва ным у па куп нi коў 
за ста ец ца жыл лё ў Фрун зен скiм i Ле нiн скiм ра ё нах, а 
так са ма ў жы лым ра ё не Се раб ран ка. У Фрун зен скiм 
ра ё не цэ ны на ад на па ка ё выя ква тэ ры па чы на юц ца 
ад 60 тыс. до ла раў, на двух па ка ё выя — ад 72 тыс., на 
трох па ка ё выя — ад 92 тыс. У Ле нiн скiм ра ё не кошт ад-
на па ка ё вых ква тэр стар туе ад 54 тыс. до ла раў, двух-
па ка ё вых — ад 75 тыс., трох па ка ё вых — ад 112 тыс. 
Цэ ны на жыл лё ў Се раб ран цы ма ла ад роз нi ва юц ца 
ад кош таў Ле нiн ска га ра ё на. Ад роз нi ва юц ца толь кi 
ад на па ка ё выя ква тэ ры — iх кошт па чы на ец ца ад 60 
тыс. до ла раў. У су вя зi з бу даў нiц твам мет ро на бi рае 
па пу ляр насць i Мас коў скi ра ён. Там па чат ко вы кошт 
ад на па ка ё вай ква тэ ры скла дае 62 тыс., двух па ка ё вай 
— 80 тыс., трох па ка ё вай — 98 тыс. до ла раў.

Спе цы я лiст удак лад нi ла, што пры ве дзе ныя лiч бы 
— кошт пра па но вы, якi пры куп лi, як пра вi ла, знi жа ец-
ца на 15%. На яе дум ку, раз лiч ваць на тое, што кошт 
квад рат на га мет ра рэз ка ўпад зе, не вар та. 

Кi рыл КРА Ё ВЫ.

У атачэнні 
магутных дрэў — 

велічны 
палац

Сямейныя 
фотаздымкі 

сярод 
смецця? 

Ніводзін дзіцячы 
дом не ў стане 

даць галоўнага — 
любові маці
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ВАЖНА

З 1 ЛIС ТА ПА ДА 
ПА ВЫ ША ЮЦ ЦА 

ПЕН СII
Ад па вед ны ўказ № 478 

«Аб па вы шэн нi пен сiй» Прэ-
зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад пi саў 21 каст-
рыч нi ка, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе Прэ зi дэн та. 

З 1 лiс та па да 2013 го да 
бу дзе пра ве дзе на ка рэк цi-
роў ка фак тыч на га за ро б ку 
пен сi я не раў i пе ра лiк пра-
цоў ных пен сiй. У вы нi ку пра-
цоў ныя пен сii гра ма дзян па-
вя лi чац ца ў ся рэд нiм на 5,1 
пра цэн та.Фо
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