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ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует, 
что с 12.12.2013 установлена процентная ставка 

как по вновь принимаемым, так и открытым в период 
с 04.12.2013 до 12.12.2013 срочным банковским вкладам (депозитам) 

в белорусских рублях «Гарантированный доход» 
на 35 дней — в размере 45% годовых 

(по вкладам, принятым до 04.12.2013, установленный размер 
процентной ставки применяется с даты автоматического 
перезаключения на новый срок, начиная с 12.12.2013). 

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка». 

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г., 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Стар шы ня Брас лаў ска-
га рай вы кан ка ма Сяр-
гей ШМАТ АЎ вяс ной 
мі ну ла га го да агу чыў 
ідэю ак тыў на раз ві ваць 
ту рызм. У пры ват нас ці, 
ён за ду маў ад ра дзіць 
тра ды цыі пра вя дзен ня 
рэ гат у азёр ным краі, 
ад крыць яхт-клуб.

— На конт яхт-клу ба і 
рэ гат... Мо жа, з-за не аб-
ход нас ці вы ка наць больш 
важ ныя пы тан ні ад мо ві лі-
ся ад рэа лі за цыі сва ёй ідэі?

— Не. Тое, што пла на ва ла ся, па этап на ажыц цяў ля ец ца. Яхт-
рух ад ра дзі лі, ужо прай шлі дзве рэ га ты. І ў на ступ ным го дзе ў нас 
прой дуць спа бор ніц твы пад эгі дай Фе дэ ра цыі па рус на га спор ту. 
Пла ну ем ад крыць дзі ця ча-юнац кую шко лу: фе дэ ра цыя да па ма гае 
ях та мі, мы ку ры ру ем пы тан ні трэ нер ска га са ста ву, па мяш кан ня.

— Брас лаў шчы на — уні каль ны край. У Брас лаў скую гру пу 
азёр ува хо дзіць больш як трыц цаць азёр агуль най пло шчай 
113,2 кв. км. Ці мо жа ра ён пры няць усіх ах вот ных (не за леж на 
ад ма тэ ры яль на га да стат ку) ад па чыць?

— Без умоў на, ту рыс тыч ныя кроп кі па він ны быць роз на га ўзроў-
ню. Вяс ной ад кры ва ец ца ту рыс тыч ны комп лекс «Ні ка-прэ стыж» 
з не каль кі мі рэ ста ра на мі, 60 мес ца мі для раз мя шчэн ня гас цей. 
Гэ ты комп лекс доб ра га ўзроў ню. З тур ка мі вя дзём пе ра мо вы: яны 
хо чуць па бу да ваць атэль. За ду ма на, што там з'я віц ца спа-са лон, 
за баў ляль ны цэнтр. Сён ня гэ тае пы тан не зна хо дзіц ца на ўзроў ні 
за клю чэн ня ін вес ты цый на га пра ек та.

Да лё ка за ме жа мі Бе ла ру сі вя до мы На цы я наль ны парк «Брас-
лаў скія азё ры». Ту рыс таў ту ды пры яз джае шмат, але ж ня ма інф-
ра струк ту ры ад па чын ку. Гэ тае пы тан не бу дзе аб мяр коў вац ца з 
кі раў ніц твам упраў лен ня спра ва мі, яко му на ле жыць за па вед нік. 
Ка лі ка заць пра раз віц цё ту рыз му — мы ру ха ем ся на пе рад, але 
ж, вя до ма, каб рэа лі за ваць усё за ду ма нае, па трэб ны гро шы.

— Коль кі лю дзей, па ва шых пад лі ках, што год пры яз джае 
ад пачыць у ра ён?

— Ту рыс таў, ка лі яны не пры яз джа юць ар га ні за ва ны мі гру па-
мі, без умоў на, вель мі скла да на пад лі чыць. Але ма гу па дзя ліц ца 
ці ка вы мі на зі ран ня мі ды рэк та ра на ша га хле ба за во да. Ён ка жа, 
што коль касць пры ез джых мож на пад лі чыць па тым, на коль кі па-
вя ліч ва ец ца спа жы ван не хле ба. Ле там гэ ты па каз чык у два ра зы 
боль шы. У рай цэнт ры жы ве ка ля 10 ты сяч ча ла век, пры клад на 
столь кі ж ту рыс таў пры яз джае ў пік се зо на ад па чын ку.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

ТУ РЫС ТАЎ... 
ПА ХЛЕ БЕ ЛІ ЧАЦЬ

У штаб-ква тэ ры СНД у 
Мін ску прай шла прэ-
зен та цыя се рыі кніг 
«Су гуч ча сэр цаў», 
якія прад стаў ля юць 
мас тац кую лі та ра ту-
ру кра ін СНД.

Пры го жыя наз вы ў 
збор ні каў, якія вы да вец кі 
дом «Звяз да» пры свя ціў 
мас тац ка му сло ву на ро-
даў Бе ла ру сі, Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, Азер бай джа-
на, Ар ме ніі, Ка зах ста на, 
Кыр гыз ста на, Уз бе кі ста-
на, Мал до вы, Та джы кі ста-
на, Турк ме ні ста на, Укра і ны: «Зор ная кры-
ні ца», «Край мой за па вед ны», «Шчас лі вае 
ім гнен не», «Свет лая да ля чынь», «Жы вое 
сло ва», «Свя тая лю боў», «Шчас лі вая су стрэ-
ча», «Люб лю ця бе, Ай чы на», «Не ве да ю чы 
ме жаў», «За ла тая стру на»... За вок лад ка мі 
— су час нае пры го жае пісь мен ства, тво ры, 
якія прый шлі да чы та ча ў асноў ным пас ля 
1991 го да. Скла да ны час для пост савец кай 
пра сто ры, ня лёг кія вы пра ба ван ні прой дзе ны 
на ро да мі па шля ху да су ве рэ ні тэ ту, не за-
леж нас ці. По руч са зда быт ка мі — і ба лю чыя 
па мыл кі і пра лі кі, якіх на ўрад ці па збег нуць 
мож на бы ло. У кні гах, дзе знай шло ся мес ца і 
вер шам, і ўрыў кам з ра ма наў, апа вя дан ням, 
— парт рэт ча су, мас тац кі ле та піс, ад люст-
ра ван не та го, што бы ло ўлас ці ва бліз ка му 
мі ну ла му. Дыя лог з чы та чом вя дуць Юрый 
Бон да раў і Ва лян цін Рас пу цін, Аван ес Гры га-

ран і Эд вард Мі лі та нян, Паў-
ло Моў чан і Ба рыс Алій нік... 
А яшчэ і бе ла ру сы — Ян ка 
Брыль, Іван Ша мя кін, Ва сіль 
Бы каў, Аляк сей Ду да раў, 
Але на Па по ва, Алесь Ба дак, 
Алесь Жук, Алесь Пісь мян-
коў, Тац ця на Сі вец...

Ус туп ным сло вам раз-
мо ву пра зда быт кі па прад-
стаў лен ні ў Бе ла ру сі лі та-
ра тур най твор час ці на ро даў 
СНД ад крыў пер шы на мес-
нік стар шы ні Вы ка наў ча га 
ка мі тэ та — вы ка наў ча га 
сак ра та ра СНД Ула дзі мір 
Гар кун. Пра вар тас ці твор-

ча га пра ек та на прэ зен та цыі га ва ры лі пер-

шы на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Лі лія Ана ніч (яна, да рэ чы, — аў тар 
ідэі і ка ар ды на тар се рыі), па эт Алесь Ба-
дак, га лоў ны рэ дак тар га зе ты «Лі та ра ту ра 
і Мас тац тва» Тац ця на Сі вец, га лоў ны рэ дак-
тар ча со пі са «По лы мя» Мі ко ла Мят ліц кі, на-
мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня Еў ра зій скай 
ін тэ гра цыі МЗС Рэс пуб лі кі Бе ла русь Сяр гей 
Есін, Па ста ян ны паў на моц ны прад стаў нік 
Укра і ны пры каар ды на цый ных ін сты ту тах 
Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў Іван 
Бу неч ка... Усе бы лі адзі на душ ны мі ў вы-
каз ван нях пра не аб ход насць узнаў лен ня і 
па шы рэн ня лі та ра тур ных су вя зяў на пост са-
вец кай пра сто ры. А «Су гуч ча сэр цаў» аца-
ні лі як доб ры па ча так у вы ра шэн ні гэ та га 
кло па ту.

Кас тусь ХА ДЫ КА.

ЗОР НЫ МІ СЦЕЖ КА МІ 
КУЛЬ ТУР І НА РО ДАЎ

Вiн ша ван не Прэ зi дэн та
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка па вiн ша ваў ка-
лек тыў ААТ «Iн тэ грал» — кi ру ю чая кам па нiя хол дын га «Iн-
тэ грал» з 50-год дзем з дня ўтва рэн ня прад пры ем ства.

«Ка лек тыў прад пры ем ства змог раз вiць ма гут ны на ву ко ва-
гас па дар чы комп лекс, якi за бяс печ вае поў ны цыкл рас пра цоў кi 
i вы твор час цi вы со ка тэх на ла гiч най пра дук цыi — ад крэм нi е вых 
плас цiн да iн тэ граль ных мiк ра схем i элект рон най апа ра ту ры», — 
га во рыц ца ў вiн ша ван нi.

«Сён ня «Iн тэ грал» з'яў ля ец ца ад ным з ус ход не еў ра пей скiх 
лi да раў у мiк ра элект рон най вы твор час цi. Хол дынг пра во дзiць роз-
на ба ко выя да сле да ван нi, ука ра няе пе ра да выя тэх на ло гii i больш 
за 70% вы ра баў па стаў ляе амаль на ўсе кан ты нен ты, — ад зна чыў 
кi раў нiк дзяр жа вы. — Упэў не ны, што вы i ў да лей шым за ха ва е це 
да сяг ну тыя па зi цыi, змо жа це па шы рыць пры сут насць бе ла рус кiх 
элект рон ных кам па не нтаў на су свет ным рын ку».

Прэс-служ ба Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

ПЛАТ НЫЯ ДА РО ГI ДА ДУЦЬ 
КРАІНЕ 400 млрд РУБ ЛЁЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Але на ват пры ўмо ве вяр тан ня ней кiх сум гро шай Мi нiс тэр ства 

транс пар ту i ка му нi ка цый ча кае, што да кан ца бя гу ча га го да па ступ-
лен нi ў бюд жэт збо раў, якiя бя руц ца ў сiс тэ ме BelToll, скла дуць ка ля 
400 млрд руб лёў. Мiж iн шым, гэ та i шмат, i не вель мi ад на ча со ва. 
Бо на са мрэч па трэ ба толь кi рэс пуб лi кан скiх да рог скла дае 6-7 трлн 
руб лёў. «810 кi ла мет раў плат ных да рог не мо гуць за бяс пе чыць на-
леж ную экс плу а та цыю i бу даў нiц тва да рог, бо толь кi рэс пуб лi кан скiх 
— 15 ты сяч кi ла мет раў», — ад зна чыў Яў ген Ра ка ла.

Коль касць па ру шэн няў змян ша ец ца
Ле а нiд Ле меш, на чаль нiк транс парт най iн спек цыi Мi нiс тэр ства 

транс пар ту i ка му нi ка цый, рас ка заў, што за пер шы ме сяц экс плу-
а та цыi сiс тэ мы бы ло за фiк са ва на 93 ты ся чы па ру шэн няў, а ўся го 
з па чат ку дзе ян ня — ка ля 180 ты сяч. Пас ля жнiў ня на зi раў ся спад: 
у ве рас нi — 36 ты сяч па ру шэн няў, у каст рыч нi ку — 28 ты сяч, у 
лiс та па дзе — 18 ты сяч. «Прак тыч на ўвесь ка мер цый ны транс парт 
ра зу мее, што трэ ба пла цiць», — да даў прад стаў нiк транс парт най 
iн спек цыi. Так са ма ён звяр нуў ува гу на тое, што амаль па ло ва 
па ру шаль нi каў (ка ля 83 ты сяч) — за меж нi кi, якiя экс плу а ту юць 
лег ка вы транс парт. «Але ўсе да рож ныя зна кi ёсць. Iн фар ма цыi 
ха пае. Яны са мi вi на ва тыя, што яшчэ да пры ез ду не па цi ка вi лi ся 
па доб ны мi рэ ча мi, — ка мен туе сi ту а цыю Сяр гей Бу ры, ме не джар 
па мар ке тын гу, су вя зях з гра мад скас цю i кар па ра тыў ных су вя зях 
ЗТАА «Капш Тэ ле ма тык Сэр вi сiз». — I ўво гу ле: пра вi лы пра во зу 
ал ка го лю ве да юць, на пэў на, усе, а пра плат ныя да ро гi па чы таць 
ча мусь цi лю дзi ля ну юц ца». Да рэ чы, ця пер ад бы ва ец ца ка ля 300-
400 па ру шэн няў што дзень.

Ула даль нi кам элект рон най сiс тэ мы збо ру пла ты за пра езд па 
аў та тра сах з'яў ля ец ца ДУ «Бел аў та стра да». Кi руе пра цай BelToll 
ў Бе ла ру сi кам па нiя-апе ра тар прад пры ем ства «Капш Тэ ле ма ты к 
Сэр вi сiз», у за да чы якой ува хо дзяць за бес пя чэн не на леж на га 
функ цы я на ван ня сiс тэ мы i ажыц цяў лен не ўсiх не аб ход ных функ-
цый, звя за ных з яе дзей нас цю. Кант ра люе спаг нан не збо раў на 
плат ных аў та ма гiст ра лях ДУ «Транс парт ная iн спек цыя».

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

На са ма лё це 
з Мiн ска ў Вi цебск

Асноў ную част ку фон ду гра-
ма дзян скай авiя цыi (83%, або 
Br105 млрд) пла ну ец ца вы дат-
ка ваць на на быц цё но вых па вет-
ра ных суд наў i на ву чан не пер са-
на лу, а так са ма на бу даў нiц тва, 
пра ект на-по шу ка выя ра бо ты i 
на быц цё аб ста ля ван ня. Пра гэ та 
дэ пу та там па ве да мiў, прад стаў-
ля ю чы за ко на пра ект аб бюд жэ це 
фон ду, мi нiстр транс пар ту i ка-
му нi ка цый Ана толь СI ВАК.

На пы тан не на мес нi ка стар-
шы нi Па ста ян най ка мi сii па на-
цы я наль най бяс пе цы Вiк та ра 
РУ СА КА аб тым, цi да стат ко ва 
срод каў па за бюд жэт на га фон ду 
для фар мi ра ван ня стра тэ гii раз-
вiц ця гра ма дзян скай авiя цыi, 
мi нiстр пры знаў ся: «Без умоў на, 
срод каў гэ та га фон ду не да стат-
ко ва». Ра зам з тым ён да даў, што 
праб ле ма ўзрос ту са ма лё таў, 
якiя экс плу а ту юц ца, не з'яў ля ец-
ца ак ту аль най для Бе ла ру сi. «У 
нас ёсць праб ле ма па шы рэн ня 
пар ку са ма лё таў, i гэ тыя пы тан нi 
мы пэў ным чы нам сён ня вы ра ша-
ем», — рас тлу ма чыў Ана толь Сi-
вак. Ён да даў, што, у ад роз нен не 
ад мi ну лых га доў, срод кi фон ду 
бу дуць у асноў ным на кi роў вац ца 
на з'яў лен не i пад трым ку ўнут ры-
рэс пуб лi кан скiх мiж рэ гi я наль ных 
авiя пе ра во зак. Та кiя пра ек ты ў 
нас рас пра цоў ва юц ца, i я як мi-
нiстр ха цеў бы гэ та рэа лi за ваць 
у 2014 го дзе».

Упер шы ню Па ла та прад стаў-
нi коў На цы я наль на га схо ду Бе ла-
ру сi пры ня ла пра ект за ко на «Аб 
за цвяр джэн нi бюд жэ ту дзяр жаў-

на га па за бюд жэт на га фон ду Дэ-
парт амен та вы ка нан ня па ка ран-
няў Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь на 2014 
год». На мес нiк мi нiст ра ўнут-
ра ных спраў Вiк тар ДУ БА ВЕЦ 
па ве да мiў, што да хо ды фон ду на 
2014 год пла ну юц ца ў су ме Br15 
млрд, а рас хо ды, ад па вед на, так-
са ма Br15 млрд. Ад каз ва ю чы на 
пы тан не дэ пу та та Ула дзi сла ва 
ШЧЭ ПА ВА, на мес нiк мi нiст ра да-
даў, што ў сiс тэ ме Дэпартамента 
дзей нi ча юць 15 рэс пуб лi кан скiх 
унi тар ных вы твор чых прад пры ем-
стваў, адзiн фi лi ял i 11 вы твор чых 
май стэр няў.

Да хо ды па за бюд жэт на га 
дзярж фон ду пла ну ец ца фар мi ра-
ваць за кошт па ступ лен няў (да хо-
даў) ад вы ка ры стан ня ма ё мас цi, 
якая зна хо дзiц ца ў дзярж улас нас-
цi. На за куп кi тэх на ла гiч на га аб-
ста ля ван ня i транс парт ных срод-
каў прад пры ем ствам, па праў чым 
уста но вам i ЛПП, якiя пад па рад-
ка ва ны Дэ па та мен ту, за пла на ва-
на Br7,75 млрд. На за куп кi сы ра вi-
ны за кла дзе на Br7 млрд. На та кiя 
мэ ты, як пра вя дзен не се мi на раў, 
кiр ма шоў, вы ста вак, пад пiс ку пе-
ры ё ды кi, вы раб рэ клам ных бук-
ле таў аб пра дук цыi прад пры ем-
стваў i iн шае, пра ду гледж ва юц ца 
за тра ты ў па ме ры Br250 млн.

Транс парт i ЖКГ 
бу дуць да ра жэць 
па этап на

Най боль шую дыс ку сiю вы-
клi ка лi два за ко на пра ек ты, якiя 
ў ад ным дак ла дзе прад стаў ляў 
мi нiстр фi нан саў Анд рэй ХАР-
КА ВЕЦ: аб уня сен нi змя нен няў 
у за ко ны па пы тан нях прад пры-
маль нiц кай дзей нас цi, па дат ка-

аб кла дан нi i ад мi нiст ра цый най 
ад каз нас цi i аб рэс пуб лi кан скiм 
бюд жэ це. Част ка дэ пу та таў вы-
ка за лi су мнен нi, што зной дзе ны 
са мы ап ты маль ны ва ры янт па 
да дат ко вым фi нан са ван нi бе-
ла рус кiх да рог i ву лiц — праз 
аў та ма бiль ную пош лi ну, якую з 
но ва га го да бу дуць вы плач ваць 
ула даль нi кi ма шын пры пра хо-
джан нi тэх агля ду. Да па ня дзел ка 
дэ пу та там, не згод ным з гэ тай 
нор май, трэ ба бу дзе пе ра ка наць 
у сва iх по гля дах Па ста ян ную ка-
мi сiю па бюд жэ це i фi нан сах, 
якая ад каз вае за пад рых тоў ку 
бюд жэт ных да ку мен таў.

Анд рэй Хар ка вец па ве да мiў, 
што па крыц цё на сель нiц твам 
за трат на па слу гi жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кi да кан ца 
2014 го да бу дзе скла даць не 
менш за 25%. У бюд жэ це за-
хоў ва ец ца знач ная пад трым ка 
на сель нiц тва па па слу гах ЖКГ 
i транс пар це. У 2014 го дзе пла-
ну ец ца на кi ра ваць на суб сi да ван-
не жыл лё ва-ка му наль ных па слуг 
срод кi мяс цо вых бюд жэ таў у аб'-
ёме больш як Br9 трлн. Гэ та ка ля 
8% iх агуль ных вы дат каў.

З бу ду ча га го да ўка ра ня ец-
ца но вы ме ха нiзм суб сi да ван ня 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, 
якiя аказ ва юц ца на сель нiц тву. 
Агуль ны па ра дак бу дзе за цвер-
джа ны ўра дам i абл вы кан ка ма мi. 

Суб сi да вац ца бу дуць ака за ныя на-
сель нiц тву жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гi, зы хо дзя чы з вы зна ча ных 
нар ма ты ваў, а так са ма iх на ту-
раль ных аб' ёмаў. Пры гэ тым пра-
ду гледж ва ец ца, што сэ ка ном ле-
ныя ар га нi за цы я мi ЖКГ срод кi за-
ста нуц ца ў iх рас па ра джэн нi. «Гэ та 
па вiн на стаць iс тот ным сты му лам 
па ляп шэн ня ра бо ты ар га нi за цый 
га лi ны», — лi чыць мi нiстр.

Пры пла на ван нi вы дат каў на 
транс парт за хоў ва юц ца па ды-
хо ды па па этап ным па вы шэн нi 
та ры фаў для на сель нiц тва. У 
гэ тых умо вах суб сi дыi ар га нi-
за цы ям транс пар ту на па крыц-
цё част кi за трат па пе ра воз цы 
па са жы раў ска ро цяц ца ў 2014 
го дзе пры клад на на Br0,5 трлн. 
Больш за Br800 млрд срод каў 
мяс цо вых бюд жэ таў пла ну ец ца 
на кi ра ваць на на быц цё ру хо ма га 
скла ду па са жыр ска га транс пар-
ту, што дасць маг чы масць аб-
на вiць транс парт ны парк больш 
чым на 400 адзi нак тэх нi кi.

Уся го ўчо ра бы ло раз гле джа-
на 10 за ко на пра ек таў, у тым лi ку 
ў дру гiм чы тан нi — да паў нен нi i 
змя нен нi ў За ко ны «Аб вай ско-
вай служ бе», «Аб iн фар ма цыi, 
iн фар ма ты за цыi i аба ро не iн фар-
ма цыi» i ў не ка то рыя за ко ны па 
пы тан нях рэ гу ля ван ня зя мель-
ных ад но сiн.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ДЭ ПУ ТА ТЫ РАЗ ГЛЕ ДЗЕ ЛI 
БЮД ЖЭТ НЫ ПА КЕТ

Бюд жэт ным фi нан са ван нем бу дзе за бяс пе ча на 
пра да стаў лен не льгот на га пра ез ду асоб ным ка тэ го ры ям 
гра ма дзян, у тым лi ку пен сi я не рам пры да па мо зе се зон най 
50-пра цэнт най знiж кi кош ту пра ез ду ў пры га рад ных 
зно сi нах на ўсiх вi дах транс пар ту з 1 мая па 30 ве рас ня. 
На гэ тыя мэ ты бюд жэт пра ду гледж вае не аб ход ныя 
асiг на ван нi.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

МеркаваннеМеркаванне  ��

ПА ДА ТАК З ДАР МА Е ДАЎ: 
ЗА i СУ ПРАЦЬ

Пра па но ва аб клас цi пош лi най гра ма дзян, якiя не пра цу-
юць i не пла цяць па дат каў, але з'яў ля юц ца спа жыў ца мi 
са цы яль ных па слуг, вы клi ка ла шы ро кi рэ за нанс. Сён ня 
мы пуб лi ку ем дзве дум кi на гэ ты конт.

ЗА, АЛЕ...
Алег ЛЕЎ ШУ НОЎ, член Па ста ян най ка мi сii па пра цы i са-

цы яль ных пы тан нях Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь:

— У Па ла ту прад стаў нi коў та кi за ко на пра ект не па сту паў. Ка лi 
ён па сту пiць, мы бу дзем вы ву чаць гэ тае пы тан не. Аса бiс та я бу ду 
раз гля даць яго з па зi цыi, каб не па ру ша лi ся пра вы гра ма дзян. I 
яшчэ: ка лi та кi за кон бу дзе пры ня ты, ён па вi нен быць пра цу ю-
чым, г.зн. ка лi ён з'я вiц ца, а вы кон вац ца не бу дзе, то нi я кай ра цыi 
пры маць яго ня ма. Зна чыць, трэ ба бу дзе рас пра ца ваць дзейс ны 
ме ха нiзм яго рэа лi за цыi.

Па куль што, паў та ру ся, я гэ та га за ко на пра ек та не ба чыў. Але, 
улiч ва ю чы тое, што ў гра мад стве вя дуц ца раз мо вы пра яго, я ма гу 
вы ка заць сваю па зi цыю па гэ тым пы тан нi.

Я лi чу, што лю бы гра ма дзя нiн, якi пра жы вае ў той цi iн шай 
дзяр жа ве, па вi нен удзель нi чаць у жыц цi гра мад ства, фар мi ра ваць 
са цы яль ны ко шык i г.д. Кож ны пра ца здоль ны гра ма дзя нiн па вi нен 
пла цiць па да ткi, бо гэ та асноў ны склад нiк на ша га бюд жэ ту. Та му 
ўсе мы, ка рыс та ю чы ся дзяр жаў ны мi вы го да мi, па вiн ны ўно сiць 
па сiль ны ўклад у iх фар мi ра ван не.

Але трэ ба пра пра ца ваць па ды хо ды. Ёсць роз ныя ка тэ го рыi 
на сель нiц тва. На прык лад, хат нiя гас па ды нi. Мая па зi цыя: ка лi 
муж за раб ляе да стат ко ва для та го, каб яго жон ка вы хоў ва ла 
дзя цей i не пра ца ва ла, то ён ужо вы плач вае ад па вед ныя па-
да ткi.

Акра мя та го, сён ня мы га во рым аб ка тэ го рыi гра ма дзян (i тут 
згад ва юц ца роз ныя лiч бы) — недзе пра 445-470 ты сяч пра ца-
здоль ных лю дзей, якiя не пла цяць па дат каў. Але, з дру го га бо ку, 
яны ез дзяць на гра мад скiм транс пар це або на аса бiс тай ма шы-
не — па да ро гах, якiя ра ман туе дзяр жа ва. Па слу гi ЖКГ таксама 
аплач ва юць не цал кам — iх апла ту, як мы ве да ем, част ко ва бя рэ 
на ся бе ўсё тая ж дзяр жа ва. Цi ўзяць ву лiч нае асвят лен не або 
дзi ця чыя са ды, дзе баць кi аплач ва юць толь кi мi зэр ную част ку 
вы дат каў; або га рад скi транс парт, што так са ма да ту ец ца дзяр-
жа вай... Ча му хтось цi па вi нен уно сiць част ку за роб ле ных гро шай 
у вы гля дзе па дат каў на функ цы я на ван не ўсiх са цы яль ных iн сты-
ту таў, а хтось цi — не, пры гэ тым ка рыс та ю чы ся iмi?

Але як рас пра ца ваць ме ха нiзм спаг нан ня та ко га па да тку? Як 
вы явiць та кiя ка тэ го рыi гра ма дзян, як спаг наць з iх гро шы? Пры 
гэ тым трэ ба ўлiч ваць маг чы мас цi та кiх лю дзей, стан iх зда роўя, 
да хо ды i г.д. Па ды хо ды да роз ных сла ёў на сель нiц тва, роз ных 
ка тэ го рый лю дзей па вiн ны быць роз ныя. I на зы ваць гэ ты па да так 
па дат кам з дар ма е даў, на мой по гляд, не зу сiм ка рэкт на. У нас 
жа афi цый ных бес пра цоў ных вель мi ма ла, уся го дзесь цi 0,5% ад 
коль кас цi эка на мiч на ак тыў на га на сель нiц тва...

СУ ПРАЦЬ
Ле а нiд КО ЗIК, стар шы ня Фе дэ ра цыi праф са юзаў Бе ла-

ру сi:
— Ста тыс ты ка свед чыць, што ў нас афi цый на бес пра цоў-

ны мi з'яў ля юц ца 0,5 % эка на мiч на ак тыў на га на сель нiц тва. 
Але афi цый на бес пра цоў ныя — гэ та лю дзi, за рэ гiст ра ва ныя ў 
ор га нах па пра цы i за ня тас цi, якiя ча ка юць зруч ную для ся бе 
пра цу. На прык лад, возь мем вы клад чы ка за меж най мо вы. Яму 
пра па ноў ва юць пра цу ў шко ле, а ён ка жа: «Не, я ха чу вы кла-
даць у ВНУ». I ча кае, па куль там вы зва лiц ца мес ца... Але ж 
гэ та не дар ма е ды. Яны атрым лi ва юць хоць ма лень кую, але 
да па мо гу па бес пра цоўi. А хто та ды дар ма е ды? За ка на даў ча 
гэ та не за ма ца ва на, я та ко га тэр мi ну не ба чыў. Ёсць тыя, хто 
п'юць на пра цы. Але гэ та не дар ма е ды, Яны ўсё ж пра цу юць. 
На пэў на, ёсць i та кiя, хто ба дзя ец ца па ку тах. Але як iх вы явiць? 
I, ду маю, шмат срод каў з iх не збя рэш. Раз яны не пра цу юць, 
то што з iх возь меш?

Дзяр жа ва па вiн на пры ду маць, як з iмi зма гац ца i што ра бiць, 
але гэ та бу дзе не па да так. А ка лi дзяр жа ва лi чыць, што ў нас ёсць 
дар ма е ды, дык ня хай вы зна чыць iх за ка на даў ча. На прык лад, як 
ра ней бы ло ў Са вец кiм Са ю зе: 6 ме ся цаў не пра цу еш — зна чыць, 
дар ма ед.

Я ра зу мею, хто тут ма ец ца на ўва зе: так зва ныя «чаў на кi», 
якiя та кiм чы нам за раб ля юць, або асо бы, якiя пра цу юць не афi-
цый на. Але та ды дзяр жа ва па вiн на рас тлу ма чыць, ча му гэ та га 
нель га ра бiць, i дэк ла ра ваць, што гэ та дар ма е ды. I лю дзi пе ра-
гле дзяць сваю па зi цыю. Што ты чыц ца тых, хто з'е хаў пра ца ваць 
за мя жу, то мы ўсе сён ня га во рым аб ад кры тым рын ку пра цы. 
Да та го ж — за што па вi нен пла цiць та кi ча ла век? За квi ток на 
цяг нiк ён за пла цiў... На конт ля чэн ня: як ён па е дзе сю ды ля чыц-
ца, ка лi яму кож ны дзень трэ ба ха дзiць на пра цу? Што ж да яго 
сям'i, то жон ка, хут чэй за ўсё, не дзе пра цуе i мае пра ва на бяс-
плат нае ля чэн не.

Да та го ж мы пад пi са лi з Ра сi яй па гад нен не аб па збя ган нi па-
двой на га па дат ка аб кла дан ня... Та му ўсё ў ме жах пра ваво га по ля. 
Так што гэ та вель мi скла да нае пы тан не.

За пi са ла Свят ла на БУСЬ КО

�

ДЗЕ ЦI ЗА СТА ЮЦ ЦА Ў СЯМ'I
Пры ня тае ра шэн не на конт лё су дзi ця ча га до ма ся мей на га 
ты пу Она ха вых у Пру жан скiм ра ё не. Пра тра ге дыю, якая 
на пат ка ла гэ ту сям'ю, на ша га зе та пi са ла 29 каст рыч нi ка i 
20 лiс та па да. У адзiн з апош нiх дзён каст рыч нi ка не ста ла 
39-га до вай Ка ця ры ны Она ха вай, ма цi 11 дзя цей, з якiх двое 
бiя ла гiч ных i 9 пры ём ных. Усю кра i ну та ды ўра зi ла вест-
ка пра са ма губ ства не ар ды нар на га ча ла ве ка, па дзвiж нi цы 
пры ём ных сем' яў.

Як па ве да мiў ка рэс пан дэн ту га зе ты стар шы ня Пру жан ска га рай-
вы кан ка ма Мi ха iл СЯР КОЎ, 5 снеж ня пры ня лi ра шэн не аб тым, што 
дзе цi за ста юц ца ў сям'i. Аляк сандр Она хаў, муж Ка ця ры ны, ста но вiц ца 
баць кам-вы ха валь нi кам пя цi дзя цей у дзi ця чым до ме ся мей на га ты пу. 
Ство ра ны яшчэ дзве апя кун скiя сям'i. Апе ку ном два iх дзя цей ста ла 
20-га до вая Аляк санд ра Она ха ва, сту дэнт ка-за воч нi ца Гро дзен ска га 
ўнi вер сi тэ та, ста рэй шая дач ка Ка ця ры ны i Аляк санд ра. Яшчэ два iх 
узя ла пад апе ку ма цi Ка ця ры ны — Воль га Вя ча сла ваў на Стан ке вiч.

— А рэ аль на ўсе дзе цi за ста юц ца, як i ра ней, у сва iм до ме. 
Ду маю, што гэ та най леп шы ва ры янт для iх у та кой сi ту а цыi, — па-
дзя лi ла ся сва ёй дум кай Iры на КА ЗА РЭЗ, на чаль нiк ад дзе ла аду-
ка цыi, спор ту i ту рыз му Пру жан ска га рай вы кан ка ма. — Бу дзем 
спа дзя вац ца, што ўсё ў гэ тай сям'i скла дзец ца доб ра.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

СТУ ДЭНТ ПРА ЦА ВАЎ ВА ЛЮТ ЧЫ КАМ
За меж нiк-сту дэнт БДУ за 7 ме ся цаў ску пiў ва лю ты на больш 
чым 2 млн до ла раў. У да чы нен нi да яго за ве дзе на кры мi-
наль ная спра ва, па ве да мi ла «Звяз дзе» стар шы опер упаў на-
ва жа ны па асаб лi ва важ ных спра вах ГУ БЭЗ МУС Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь Ве ра нi ка Па смец це ва.

Па да зра ва ны дзей нi чаў у скла дзе гру пы асоб (так са ма за меж-
нi каў), якiя на тэ ры то рыi ста лi цы доў гi час зай ма лi ся не за кон най 
скуп кай ва лю ты ў iн та рэ сах трэ цiх асоб. На дум ку апе ра тыў нi каў, 
спа жыў ца мi та кiх «па слуг» з'яў ля лi ся асо бы (iн ды вi ду аль ныя прад-
пры маль нi кi, кi раў нi кi суб' ек таў гас па да ран ня), якiя ак тыў на пра-
ца ва лi ў це ня вым сек та ры эка но мi кi i не ха це лi афi ша ваць свае 
звыш пры быт кi. Су пра цоў нi кi ГУ БЭЗ МУС уста на вi лi, што толь кi 
за 7 ме ся цаў сту дэнт-iн ша зе мец кан вер та ваў 20 млрд бе ла рус кiх 
руб лёў у за меж ную ва лю ту — больш за 2 млн до ла раў ЗША. За 
ака за ную па слу гу ён атрым лi ваў свой пра цэнт. Ця пер ва лют чык 
за тры ма ны, пра во дзiц ца да лей шае рас сле да ван не.

Акра мя та го, пад час пра цы па кры мi наль най спра ве вы яў ле ны 
ана ла гiч ныя фак ты не за кон на га на быц ця ва лю ты за меж ны мi гра-

ма дзя на мi на су му больш за 600 тыс. до ла раў ЗША. Пра ца ў гэ тым 
на прам ку пра цяг ва ец ца.

Да рэ чы, па вод ле кры мi наль на га за ка на даў ства, за не за кон ную 
прад пры маль нiц кую дзей насць, звя за ную з атры ман нем пры быт ку 
ў асаб лi ва буй ным па ме ры, пра ду гле джа на па ка ран не ў вы гля дзе 
па збаў лен ня во лi тэр мi нам ад 2 да 5 га доў з па збаў лен нем пра ва 
зай мац ца пэў най дзей нас цю.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

НА ТРА ЛЕЙ БУ СЕ — АД ХАТ НЯ ГА ГВАЛ ТУ
Не звы чай ную ак цыю пра вя лi су пра цоў нi кi са цы яль на га кры-
зiс на га цэнт ра для жан чын ра зам з ва лан цё ра мi з унi вер сi-
тэ та iмя А. Ку ля шо ва ў Ма гi лё ве.

На гэ тым тыд нi ў жы ха роў i гас цей аб лас но га цэнт ра бы ла маг-
чы масць пра ехац ца бяс плат на на тра лей бу се без ры зы кi тра пiць у 
ра ды зай цаў. Упры го жа ная па вет ра ны мi ша ра мi i пла ка та мi элект-
ра ма шы на з 11 да 15 га дзiн кур сi ра ва ла па марш ру це № 2. Па са-
жы раў час та ва лi цу кер ка мi i рас па вя да лi iм аб мiж на род най ак цыi 
«16 дзён без гвал ту». Яны маг лi па гу та рыць са спе цы я лiс та мi кры-
зiс на га цэнт ра, атры маць iн фар ма цый ны бук лет i квi ток з ну ма рам 
га ра чай лi нii для па цяр пе лых ад хат ня га гвал ту.

Па iн фар ма цыi кры зiс на га цэнт ра, пад час ак цыi ка ля 500 ча ла век 
да ве да лi ся, што iс нуе та кi пра ект, якi да па ма гае жан чы нам i дзе цям, 
што апы ну лi ся ў цяж кiм ста но вi шчы. Да псi хо ла гаў звяр та лi ся на ват 
ах вя ры хат ня га гвал ту, якiя не ве да лi, што iс нуе та кая да па мо га.

Як па ве да мiў на чаль нiк служ бы ру ху ма гi лёў ска га прад пры ем-
ства «Га рэ лект рат ранс парт» Аляк сандр Ку зiн, ня гле дзя чы на тое, 
што па доб ныя ак цыi па тра бу юць да дат ко вых за трат, яны вель мi 
ка рыс ныя i па трэб ныя для на сель нiц тва. «I ка лi да нас звяр та юц ца 
з прось бай пад тры маць той цi iн шы са цы яль ны пра ект, мы заў сё ды 
iдзём на су страч», — ад зна чыў ён.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

КАНТ РА БАНД НЫЯ РЭНТ ГЕ НА ПА РА ТЫ
На пункт мыт на га афарм лен ня «Вар шаў скi мост» пры быў 
аў та ма бiль з Гер ма нii, якiм кi ра ваў не пра цу ю чы ра сi я нiн. 

Ка лi пра вя лi до гляд ма шы ны, то пад сум ка мi з аса бiс ты мi рэ ча-
мi знай шлi два не за дэк ла ра ва ныя рэнт ге наў скiя апа ра ты кош там 
пры клад на 200 мiль ё наў руб лёў. А та ва ры кош там звыш 1500 еў ра, 
якiя ўво зяц ца на тэ ры то рыю Мыт на га са ю за, пад ля га юць дэк ла ра-
цыi. Та му кант ра банд нае ме ды цын скае аб ста ля ван не кан фiс ка ва на 
да ра шэн ня су да.

Яна СВЕ ТА ВА

�

Учо ра, 12 снеж ня, у штаб-
ква тэ ры на цы я наль на га 
пра фцэнт ра Бе ла ру сi ў 
Мiн ску ад быў ся V Пле нум 
Са ве та Фе дэ ра цыi праф са-
юзаў Бе ла ру сi. Удзель нi кi 
пле ну ма, якiя прад стаў ля лi 
ўсе рэ гi ё ны рэс пуб лi кi, аб-
мер ка ва лi пы тан нi пра воў i 
iн та рэ саў пра цоў ных, па вы-
шэн не ўзроў ню iх аба ро ны ў 
пра цоў най i са цы яль на-эка-
на мiч най сфе рах.

Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе-
ла ру сi пра па на ва ла ўра ду i Ад-
мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Бе ла ру сi 
пе ра гле дзець пра вi лы бяз вы-
плат най i льгот най пе ра да чы 
не ка то рым ар га нi за цы ям ма ё-
мас цi.

— Улiч ва ю чы, што ў апош нi 
час ад зна ча ец ца на яў насць пра-
мо га су праць ста ян ня з бо ку асоб-
ных кi раў нi коў пры ват ных фiр маў 
i ар га нi за цый ства рэн ню i дзе ян-
ню праф са юз ных ар га нi за цый, 
ха чу пра па на ваць пе ра гле дзець 
пра вi лы бяз вы плат най i льгот-
най пе ра да чы та кiм ар га нi за цы ям 
ма ё мас цi — з мэ тай вы пла ты iмi 
дзяр жа ве поў на га кош ту атры-
ма най ма ё мас цi, — ска заў стар-
шы ня Фе дэ ра цыi праф са юзаў 
Бе ла ру сi Ле а нiд КО ЗIК.

Кi раў нi кi праф са юз на га ру ху 
аб мер ка ва лi вы нi кi рэс пуб лi кан-
скай на ра ды па бу даў нiц тве i кад-
ра вых пы тан нях, якую 10 снеж ня 
пра вёў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. Ле а нiд Ко зiк 
за явiў:

— Праф са ю зы пад трым лi ва-
юць па зi цыю кi раў нi ка дзяр жа-
вы ў пы тан нях не аб ход нас цi на-
вя дзен ня па рад ку ў бу даў нi чай 
га лi не, ска ра чэн ня вы дат каў на 
пра ект ныя i агуль на бу даў нi чыя 
ра бо ты, тэр мi но ва га за вяр шэн ня 
ўво ду ў строй праб лем ных жы-
лых да моў. Ад па вед ным праф-
са юз ным ка мi тэ там да ру ча на 
ўзяць пад кант роль за вяр шэн не 
бу даў нiц тва праб лем ных жы-
лых да моў i свое ча со вы ўвод iх 
у строй, ства рыў шы праф са юз-
ныя ка мi сii.

У сваю чар гу ўпраў лен не ка-
пi таль на га бу даў нiц тва апа ра та 
Са ве та ФПБ пла нуе пра вес цi 
дэ та лё вы ана лiз i кант роль 
свое ча со ва га якас на га вы ка-
нан ня ра монт на-бу даў нi чых 

ра бот на аб' ек тах, пад ве дам-
ных фе дэ ра цыi, за бяс пе чыў шы 
ска ра чэн не вы дат каў на iх за-
вяр шэн не.

Так са ма сур' ёз ныя пы тан нi 
ў праф са юзаў ФПБ вы клi ка лi 
вы пад кi ўвя дзен ня ска ро ча на га 
пра цоў на га дня, пра цоў на га тыд-
ня, вы му ша ныя ад па чын кi ра бот-
нi каў, за трым кi i спро бы пе ра но-
су тэр мi наў вы пла ты зар пла ты, 
но вы па ра дак раз лi ку па баль-
нiч ных лiс тах i дыс крэ ды та цыя па 
праф са юз най пры кме це.

Бы ла аб мер ка ва на рэ аль ная 
сi ту а цыя ў праф са юз ным ру ху 
кра i ны i пры ня ты ра шэн нi па да-
лей шым яго раз вiц цi.

Свят ла на БУСЬ КО
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