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БЮД ЖЭТ-2014:
вы дат кі на аду ка цыю і ахо ву зда роўя па вя лі чац ца
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ра зам з тым, ён не вы клю чыў 
маг чы мас ці ўвя дзен ня та кіх ста вак 
па дат каў у 2015 го дзе. «Мы спра бу-
ем даць прад пры ем ствам яшчэ ней кі 
час, каб яны на вя лі па ра дак у вы ка-
ры стан ні ма ё мас ці», — па тлу ма чыў 
прад стаў нік Мін фі на.

НА ШТО ПОЙ ДЗЕ 
«АЎ ТА МА БІЛЬ НАЯ 
ПОШ ЛІ НА»?

«Дзяр жаў ная пош лі на за до пуск 
аў та ма бі ляў да да рож на га ру ху бу-
дзе раз мяр коў вац ца па роў ну па між 
рэс пуб лі кан скім і мяс цо вы мі бюд жэ-
та мі і на кі роў вац ца на фі нан са ван не 
ра бот па бу даў ніц тве і рэ кан струк цыі 
да рог», — за пэў ніў Мак сім Ер ма ло-
віч. Нор ма, якая гэ та пра ду гледж вае, 
уне се на ў пра ект за ко на аб рэс пуб лі-
кан скім бюд жэ це на 2014 год. «Гэ та 
зна чыць, што па ло ва пош лі ны бу дзе 
па сту паць у рэс пуб лі кан скі бюд жэт 
і на кі роў вац ца на бу даў ніц тва і рэ-
кан струк цыю аў та ма біль ных да рог 
рэс пуб лі кан ска га ўзроў ню, а дру-
гая па ло ва бу дзе на кі роў вац ца ў 
мяс цо выя бюд жэ ты. Пры 
раз мер ка ван ні срод каў 
па між аб лас ны мі бюд жэ-
та мі бу дзе ўліч вац ца сет-
ка да рог, яе стан, якасць, 
пра цяг ласць», — ад зна чыў 
на мес нік мі ніст ра. Пра ду-
гледж ва ец ца, што срод кі 
мяс цо вых бюд жэ таў бу-
дуць на кі роў вац ца на фі-
нан са ван не бу даў ніц тва і 
рэ кан струк цыю мяс цо вых 
аў та ма біль ных да рог, а 
так са ма ву ліц, якія з'яў ля-
юц ца пра ця гам та кіх да рог. Част ка 
срод каў бу дзе на кі роў вац ца і ў Мінск, 
на ву лі цы, якія з'яў ля юц ца пра ця гам 
ма гіст раль ных аў та ма біль ных да рог, 
для та го, каб па вы сіць якасць і па-
леп шыць стан най больш за гру жа ных 
аў та транс пар там ву ліц го ра да. Што 
ты чыц ца раз мер ка ван ня срод каў 
па між бюд жэ та мі ба за ва га ўзроў-
ню, то тут пра да стаў ля ец ца пра ва 
аб лас ным са ве там дэ пу та таў сва-

ім ра шэн нем раз мяр коў ваць срод кі 
і да во дзіць іх да ўзроў ню ра ён на га 
бюд жэ ту з тым, каб фі нан са ван не да-
рог, бу даў ніц тва да рог і ву ліц ажыц-
цяў ля ла ся не па срэд на з бюд жэ таў 
ба за ва га ўзроў ню. «Гэ та най больш 
ра цы я наль ны па ды ход, і спа дзя ю ся, 
што аб лас ны мі Са ве та мі дэ пу та таў 
раз мер ка ван не бу дзе ажыц цяў ляц-
ца так са ма ў за леж нас ці ад якас ці і 
пра цяг лас ці да рог, най больш вост-
рай не аб ход нас ці іх ра-
мон ту. Мы га то вы сі ла мі 
каз на чэй ства да во дзіць 
гэ тыя срод кі не па срэд на 
з рэс пуб лі кан ска га бюд-
жэ ту да ра ён на га бюд жэ-
ту ад ра зу ж, ка лі бу дзе 
пры ня та ад па вед нае ра-
шэн не», — ска заў Мак сім 
Ер ма ло віч.

Зы хо дзя чы з коль-
кас ці за рэ гіст ра ва ных 
транс парт ных срод каў, 
а так са ма коль кас ці 
транс парт ных срод каў, 
якія прай шлі дзяр жаў ны тэх ніч ны 
агляд у 2012 го дзе, па ступ лен ні 
ў бюд жэт у 2014 ацэнь ва юц ца ў 

1,6 трлн руб лёў. З 
улі кам увя дзен ня 
збо ру з'яў ля ец ца 
маг чы масць па вя-
лі чыць бюд жэт ныя 
вы дат кі на да рож-
ную гас па дар ку ў 
2014 го дзе больш 
чым у 2 ра зы. На-
га да ем, што ўвя-
дзен не дзяр жаў-
най пош лі ны за 
до пуск аў та ма бі-
ляў да да рож на га 

ру ху — но ва ўвя дзен не 2014 го да. 
Мяр ку ец ца, што стаў кі дзярж пош лі-
ны бу дуць уста ноў ле ны ў па ме ры ад 
1 да 25 ба за вых ве лі чынь у за леж-
нас ці ад ма сы і ві ду транс парт на га 
срод ку, а так са ма ад та го, хто ім 
ва ло дае — фі зіч ная або юры дыч-
ная асо ба. Спа га няц ца пош лі на для 
спра шчэн ня ад мі ніст ра ван ня бу дзе 
пад час пра хо джан ня тэх агля ду 
транс парт на га срод ку. Да рэ чы, у 

ін шых кра і нах так са ма іс нуе ана ла-
гіч ны транс парт ны па да так.

СТРУК ТУ РА ВЫ ДАТ КАЎ 
БЮД ЖЭ ТУ ТРО ХІ 
ЗМЕ НІЦ ЦА

«У цэ лым да хо ды кан са лі да ва на га 
бюд жэ ту на 2014 год праг на зу юц ца 
ў су ме 206 трлн руб лёў, рэс пуб лі кан-
ска га — 128,6 трлн. Бюд жэ ты ўсіх уз-

роў няў за пла на ва ны 
без дэ фі цы ту. Іс тот-
ных змен у струк ту ры 
вы дат каў бюд жэ ту 
ня ма. За хоў ва ец ца 
асноў ны пры яры тэт 
са цы яль ных вы дат-
каў. Да рэ чы, вы дат кі 
на аду ка цыю і ахо ву 
зда роўя на ват вы рас-
туць. За тое зні жа ец-
ца до ля вы дат каў на 
пад трым ку на цы я-
наль най эка но мі кі. 
Гэ та звя за на з маг-

чы мым па вы шэн нем эфек тыў нас ці 
вы твор час ці, а так са ма ве ра год ным 
зні жэн нем стаў кі рэ фі нан са ван ня», — 
за явіў Мак сім Ер ма ло віч.

На мес нік мі ніст ра фі нан саў ад зна-
чыў ся род ін ша га змя нен не ме ха ніз му 
па вы шэн ня за ра бот най пла ты: «Сён-
ня гэ та ро біц ца шля хам па ве лі чэн ня 
та рыф най стаў кі пер ша га раз ра ду. 
Але ў за ко не ёсць но вая нор ма, якая 
пра ду гледж вае маг чы масць на кі ра-
ван ня срод каў, якія бы лі сэ ка ном ле-
ны бюд жэт най ар га ні за цы яй, на па-
вы шэн не за роб каў ра бот ні каў».

Яшчэ ад но но ва ўвя дзен не — мяс-
цо выя бюд жэ ты бу дуць фар мі ра ваць 
аса біс тую пад атко вую ба зу. «Мы па-
він ны ра зу мець, што змя нен не па ды-
хо даў да мяс цо вых бюд жэ таў бу дзе 
пры во дзіць да на рас тан ня ад роз нен-
няў у вы дат ках на жы ха ра ра ё на. У 
за леж нас ці ад та го, як эфек тыў на 
пра цуе стар шы ня рай вы кан ка ма, 
столь кі і бу дзе ўклад вац ца ў ра ён», — 
пад крэс ліў чы ноў нік. Ра ё нам прый-
дзец ца спа дзя вац ца толь кі на ся бе і 
жыць па срод ках.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

БЕЗ ПЕ РА КЛАД ЧЫ КА
Ужо тое, што кі тай ска му па слу ў Бе ла ру сі не па тра бу ец ца 
пе ра клад чык, свед чыць аб сту пе ні ўза е ма ра зу мен ня 
па між дзвю ма кра і на мі

Не здар ма пра поў ную пад трым ку на між на род най арэ не і 
ра зу мен не адзін ад на го з паў сло ва іш ла раз мо ва пад час 
су стрэ чы Стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі Ана то ля РУ БІ НА ВА з Над звы чай ным і Паў на моц-
ным Па слом Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі Гун ЦЗЯНЬ ВЭ-
ЕМ. На го дай для су стрэ чы ста ла за кан чэн не двухга до вай 
дып ла ма тыч най мі сіі Гун Цзянь вэя ў на шай кра і не.

— Для нас Кі тай — са мая га лоў ная кра і на, з якой мы су пра цоў-
ні ча ем, ка лі не ка заць пра брац кую Ра сію, — за ўва жыў Ана толь 
Ру бі наў. — Бо мы ве да ем Кі тай не толь кі як вя лі ка га свай го сяб ра, 
на дзей на га парт нё ра, але і як кра і ну бу ду ча га. Кі тай сён ня ды на міч-
на раз ві ва ец ца і бу дуе сваю па лі ты ку на не каль кі ін шых прын цы пах, 
чым у ця пе раш ня га за ход ня га све ту. І мы, без умоў на, га на рым ся 
тым, што Кі тай зна хо дзіц ца ў лі ку на шых сяб роў.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі ад зна чыў, што су пра цоў ніц тва дзвюх 
кра ін па спя хо ва раз ві ва ец ца ва ўсіх сфе рах, пры гэ тым Гун Цзянь-
вэю на ле жыць знач ная за слу га ў раз віц ці рэ гі я наль ных ста сун каў. 
«Трэ ба бы ло б яшчэ ўста на віць пра мыя авія кан так ты, — да даў спі-
кер верх няй па ла ты. — Ду маю, пры та кіх цес ных дзе ла вых зно сі нах 
коль касць па са жы раў ужо да стат ко вая, каб эка на міч на апраў даць 
пра мыя авія рэй сы па між Бе ла рус сю і Кі та ем».

Гун Цзянь вэй на га даў, што сё ле та ў лі пе ні пад час ві зі ту Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі ў КНР кі раў ні кі дзвюх кра ін па ве да мі лі аб но вым 
ста ту се бе ла рус ка-кі тай скіх ад но сін — усе ба ко вым стра тэ гіч ным 
парт нёр стве. За раз пад рых та ва ны да ку мент, які на поў ніць гэ ты 
ста тус ад па вед ным змес там.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Ганд лё вая ін спек цыя Мі ніс тэр ства ганд лю пра вя ла 
пра вер кі шэ ра гу крам сет кі «Руб лёў скі». У вы ні ку, у 
ад па вед нас ці з дзей ным за ка на даў ствам, на юры дыч-
ных асоб, што пра цу юць пад гэ тай ганд лё вай мар кай, 
мо гуць быць на кла дзе ны ад мі ніст ра цый ныя штра фы 
на су му звыш 500 міль ё наў руб лёў.

Як па ве да мі лі ў Мін ганд лю, пра вер кі за свед чы лі, што ў 
кож ным ганд лё вым аб' ек це з лі ку пра ве ра ных за фік са ва ны 
вы пад кі ня пра віль на га афарм лен ня цэн ні каў, амаль у кож-
ным — рэа лі за цыі та ва ру са скон ча ным тэр мі нам пры дат нас-
ці, у кож ным дру гім аб' ек це па ру ша лі ся пра ві лы за хоў ван ня 
пра дук таў. Па ўсіх вы яў ле ных фак тах скла дзе ны пра та ко лы 
аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях.

Да рэ чы, пе рад гэ тым прай шла ана ла гіч ная пра вер ка сет кі 
крам «Еў ра опт». Уся го бы ло пра ве ра на 16 ганд лё вых аб' ек таў 
у Ві цеб ску, Го ме лі, Грод не, Лі дзе, Ма гі лё ве, Ма зы ры, Ка лін-
ка ві чах, Рэ чы цы, Свет ла гор ску, Мін ску і Мін скай воб лас ці. 
Па ру шэн ні дзей на га за ка на даў ства бы лі ўста ноў ле ны ва ўсіх 
пра ве ра ных кра мах. Асноў ную іх част ку скла лі: ад сут насць у 
про да жы та ва ру, пра ду гле джа на га асар ты мент ным пе ра лі кам; 
на яў насць у про да жы та ва раў са скон ча ным тэр мі нам пры дат-
нас ці. Ся род ін шых па ру шэн няў — не за ха ван не ўста ноў ле на-
га па рад ку афарм лен ня цэн ні каў, ад сут насць кант роль ных 
ва га вых і вы мя раль ных пры бо раў, не да вя дзен не да ве да ма 
па куп ні коў не аб ход най і дак лад най ін фар ма цыі пра та ва ры і 
іх вы твор цаў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Но вая нор ма 
пра ду гледж вае 
маг чы масць 
на кі ра ван ня 
срод каў, якія бы лі 
сэ ка ном ле ны 
бюд жэт най 
ар га ні за цы яй, 
на па вы шэн не 
за роб каў ра бот ні каў.

Зні жа ец ца 
до ля вы дат каў 
на пад трым ку 
на цы я наль най 
эка но мі кі. Гэ та 
звя за на з маг чы мым 
па вы шэн нем 
эфек тыў нас ці 
вы твор час ці.

Па той бок пры лаў каПа той бок пры лаў ка  ��

Ін спек цыя
пра ве ры ла «сет кі»

Шчы ра смут ку ем у су вя зі са смер цю ства раль ні ка 
бе ла рус кай шко лы дзі ця чай не ўра ло гіі, док та ра ме ды-
цын скіх на вук, за слу жа на га дзея ча на ву кі, ака дэ мі ка 
БАМН, пра фе са ра ШАНЬ КО Ге ор гія Ге ор гі е ві ча.

Сяб ры, вуч ні, па плеч ні кі, ка лек тыў РНПЦ не ўра ло гіі 
і ней ра хі рур гіі.

ПРАБ ЛЕ МЫ
РА ЁН НА ГА МАШ ТА БУ 

На аса бiс ты пры ём гра ма дзян у Ка пыль скiм ра ё не, якi пра-
вёў Стар шы ня Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь Ула дзi мiр Анд рэй чан ка, прый шлi лю дзi 
з роз ны мi праб ле ма мi: ад кан флiк ту з ад на вяс коў ца мi да 
ад сут нас цi нар маль ных умоў пра жы ван ня. Пры чы на мi, якiя 
вы клi ка юць та кiя зва ро ты, ста но вiц ца як аса бiс тая па зi цыя 
ча ла ве ка, так i iмк нен не вы рвац ца з бю ра кра тыч на га ко ла.

Афе ра з до мам ве тэ ра на 
Ве тэ ран Вя лi кай Ай чын най вай ны Фё дар Кар па вiч Го луб пай шоў 

на пен сiю ў 1994 го дзе. I ме на вi та та ды па ча лi ся яго праб ле мы. Да гэ-
туль ён жыў у Лю ба нi. Там у яго быў дом, якi дзяр жа ва бяз вы плат на 
пе рад ала ў ма ё масць. Стаў шы пен сi я не рам, Фё дар Кар па вiч вы ра-
шыў здаць дом у арэн ду, а са мо му па жыць на да чы ў Ка пыль скiм 
ра ё не. Але най маль нiк ква тэ ры ака заў ся ча ла ве кам з «двай ным 
дном»: ней кiм чы нам у яго ака за лi ся да ку мен ты на про даж до ма 
з под пi сам Фё да ра Кар па вi ча. Ве тэ ран ад маў ляе той факт, што ён 
пра да ваў не ка му свой дом. Вось i атры ма ла ся, што прай шлi га ды, 
аран да тар па мёр, дом пус туе, а пен сi я нер да гэ туль жы ве на да чы ў 
дам ку без вы год. Да ка заць, што ён стаў ах вя рай афе рыс таў, Фё дар 
Кар па вiч iмк нец ца i за раз.

Ула дзi мiр Анд рэй чан ка збi ра ец ца на днях звяр нуц ца з праб ле-
май ве тэ ра на да Стар шы нi Вяр хоў на га Су да Бе ла ру сi Ва лян цi на 
Су ка лы.

Па мяць i бю ра кра тызм — рэ чы не су мя шчаль ныя 
Вiк тар Да шке вiч пры ехаў на пры ём з вёс кi Ка ло дзеж нае Ка пыль-

ска га ра ё на. З 2008 го да ён зай ма ец ца ўпа рад ка ван нем мо гi лак, 
дзе па ха ва ны рас стра ля ныя пад час Вя лi кай Ай чын най вай ны ад-
на вяс коў цы. Зда ва ла ся б, усё доб ра: ёсць ча ла век, якi хо ча да бiц-
ца пэў най мэ ты, ёсць не абы яка выя лю дзi, якiя згод ны да па маг чы 
ма лой ра дзi ме хоць i не вя лi кi мi, але гра шы ма. I тым не менш, з-за 
бю ра кра тыч ных па ды хо даў увесь час уз нi ка лi ней кiя праб ле мы. 
Вось i да гэ туль ага ро джа ва кол мо гi лак не па фар ба ва на. Ма ла та го, 
мяс цо вы ляс гас лi та раль на за 10 мет раў ад па ха ван няў зра бiў свое-
асаб лi вы склад, дзе ля жаць пi ла ма тэ ры я лы, гал лё, што не вель мi 
эс тэ тыч на i этыч на.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў нi коў па абя цаў узяць гэ тае пы тан не 
на кант роль.

У кож на га па вi нен быць свой ку ток 
Жы хар ка Ка пы ля Люд мi ла Шкi рыч жы ве з хво рым на су хо ты сы-

нам. Дом у iх вель мi ста ры: па сло вах жан чы ны, ён да стаў ся яшчэ 
ад пра дзе да. На ту раль на, жыць у iм не вель мi кам форт на, асаб лi ва 
для су хот нi ка. Ма ла та го, па ча лi ся праб ле мы з ацяп лен нем: печ у 
до ме са пса ва ла ся.

Хут ка ў Ка пы лi зда дуць у экс плу а та цыю дом на 16 ква тэр — як-
раз для льгот ных ка тэ го рый на сель нiц тва: дзя цей-сi рот, iн ва лi даў. 
Сын Люд мi лы мае 22 ну мар чар гi на атры ман не са цы яль на га жыл ля, 
але ка лi па бу ду юць но выя ква тэ ры для льгот най ка тэ го рыi на сель-
нiц тва — не вя до ма.

Ула дзi мiр Анд рэй чан ка па ра iў прад стаў нi кам мяс цо вых улад знай-
сцi для ма ла до га ча ла ве ка iн шы ва ры янт.

Да ём тлу ма чэн нi па ўсiх пы тан нях 
— Я не ма гу ска заць, што мяс цо выя ор га ны ўла ды не вы ра ша-

юць пы тан нi свай го ра ё на, — ад зна чыў Ула дзi мiр Анд рэй чан ка. — 
Мы пра гля дзе лi кнi гi скар гаў i зва ро таў гра ма дзян: у гэ тым го дзе 
па Ка пыль скiм рай вы кан ка ме ня ма на ра кан няў. Сён ня мы да ём 
тлу ма чэн нi па ўсiх пы тан нях, з якi мi да нас звяр та юц ца. Неш та мы 
вы ра шым, неш та па ста вiм на кант роль. Ад зна чу, што ёсць скар гi 
аб грун та ва ныя, а ёсць не вель мi.

Ся род iн шых зва ро таў — цяж ба з жыл лё ва-ка му наль най служ бай 
Ка пыль ска га ра ё на. Праб ле ма, якая за клю ча ла ся ў са пса ва ным 
во да пра вод зе. Так са ма быў зва рот гра ма дзян кi, якая, прад стаў ля-
ю чы iн та рэ сы свай го му жа-iн ва лi да, пра сi ла пе ра вес цi яго з па ло вы 
на поў ную пра цоў ную стаў ку. Ад нак, па коль кi ча ла век хво ры, яго 
пра цоў ны дзень па вi нен быць ска ро ча ным… Яшчэ бы лi зва ро ты, дзе 
спра ва зай шла ў ту пiк з-за праб лем у ча ла ве чых ста сун ках…

На дзея ЮШ КЕ ВIЧ,
г. Ка пыль.

ЗА ТРЫ МАЎ
НЕ ЦВЯ РО ЗА ГА КI РОЎ ЦУ 

24-га до вы ва дзi цель вi цеб ска га прад пры ем-
ства «Бел вест» Сяр гей Ба рэй ка за тры маў 
не цвя ро за га, якi кi ра ваў лег ка вым аў то.
— На пе ра ся чэн нi ву лiц Праў ды i Це раш ко вай у 

Вi цеб ску Сяр гей Аляк санд ра вiч Ба рэй ка, кi ру ю чы 
аса бiс тым ма та цык лам «Яма ха», за тры маў не цвя-
ро за га ва дзi це ля аў та ма шы ны «Фоль ксва ген». У 
да чы нен нi да апош ня га — ра ней су дзi ма га 7 ра зоў 
за ана ла гiч ныя зла чын ствы — суд Каст рыч нiц ка га 
ра ё на го ра да Вi цеб ска вы нес аб вi на ваў чы пры суд. 
Яму пры зна ча на па ка ран не ў вы гля дзе па збаў лен ня 
во лi тэр мi нам 1 год 1 ме сяц з ад бы ван нем у па-
праў чай ка ло нii стро га га рэ жы му, — па ве да мi ла Iна 
ГАР БА ЧО ВА, афi цый ны прад стаў нiк упраў лен ня 
След ча га ка мi тэ та па Вi цеб скай воб лас цi.

Пра не цвя ро за га за ру лём па ве да мi лi ў мi лi цыю 
не абы яка выя лю дзi. Зра зу ме ла, па езд ка ў ста не 
«пад му хай» маг ла б скон чыц ца цяж кi мi на ступ-
ства мi. З-за вя лi кай коль кас цi транс пар ту ў час 
пiк пра ва ахоў нi кам ад ра зу не ўда ло ся за тры маць 
па ру шаль нi ка. На да па мо гу прый шоў больш ма-
неў ра ны ма та цык лiст, якi «за гнаў» аў то ў ту пiк i 
за тры маў кi роў цу.

За муж насць i са ма ад да насць, пра яў ле ныя пры 
за тры ман нi ра ней не ад на ра зо ва су дзi ма га, сме-
лы муж чы на ўзна га ро джа ны гра ма тай упраў лен ня 
След ча га ка мi тэ та па Вi цеб скай воб лас цi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Ула дзi мiр ША ЛУ ХIН, на чаль нiк упраў лен ня 
След ча га ка мi тэ та па Вi цеб скай воб лас цi, 
уру чае гра ма ту Сяр гею БА РЭЙ КУ.


