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СВЯ ЦІ ЦЕЛЬ МІ КА ЛАЙ ЦУ ДА ТВО РАЦ
На цы я наль ны банк уво дзіць у аба ра чэн не ся рэб ра-
ную па мят ную ма не ту «Свя ці цель Мі ка лай Цу да тво-
рац. 2013» се рыі «Пра ва слаў ныя свя тыя. 2013» на мі-
на лам 500 руб лёў.

Ма не та ў се раб ры, про бай спла ву 999, ма сай 500 г вы-
раб ле на якас цю «пруф», ты ра жом да 999 штук. На ад ным 
ба ку ма не ты — вы ява ма ке та-рэ кан струк цыі Спа са-Пра аб-
ра жэн ска га хра ма ў По лац ку, а на дру гім — аб раз свя ці це ля 
Мі ка лая Цу да твор ца. Ма не ты ад ча ка не ны ў ак цы я нер ным 
та ва рыст ве «Ма нет ны двор Поль шчы».

Вы пу шча ныя ў аба ра чэн не ма не ты з'яў ля юц ца за кон ным 
пла цеж ным срод кам Бе ла ру сі і пры ма юц ца па на мі наль ным 
кош це пры ўсіх ві дах пла ця жоў без уся ля кіх аб ме жа ван няў.

Сяр гей КУР КАЧ.

БЫ ЛІ ЕЛ КІ — СТА ЛІ КВЕТ КІ 
Не звы чай ную ак цыю пра па на ваў пра вес ці ў Ма гі лё ве 
Цэнтр га рад скіх іні цы я тыў. Ар га ні за та ры да мо ві лі ся 
з ка му наль ні ка мі, каб пад тыя ел кі, якія пас ля Но ва га 
го да пой дуць на звал ку, бы лі ад ве дзе ны спе цы яль-
ныя пля цоў кі. Яны бу дуць пра ца ваць з 10 па 16 сту-
дзе ня.

Як па ве да міў ка ар ды на тар пра ек та Аляк сандр Ла за раў, 
гэ тыя пас ля свя точ ныя дрэў цы бу дуць вы ве зе ны не на па лі-
гон бы та вых ад хо даў, як гэ та ра бі ла ся ра ней, а пе ра роб ле ны 
«Ма гі лёў зе лян бу дам» на дран ку. Па лі ва бу дзе вы ка ры ста на 
на аба гра ван не цяп ліц, дзе вы рошч ва юц ца квет кі для ўпры-
гож ван ня га рад скіх ву ліц.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПЕ РАД СВЯ ТОЧ НЫ РАС КЛАД ЧЫ ГУН КІ: 
КА ЛІ І ЯК?

Уні тар нае прад пры ем ства «Мін скае ад дзя лен не Бе-
ла рус кай чы гун кі» пра ін фар ма ва ла аб кур сі ра ван ні 
цагнікоў рэ гі я наль ных лі ній эка ном-кла са і га рад скіх 
лі ній у пе ры яд ка ляд ных і на ва год ніх свят.

На ўчаст ках Мінск — Ма ла дзеч на, Мінск — Ор ша, Мінск — 
Ба ра на ві чы — Брэст, Мінск — Асі по ві чы 24 і 31 снеж ня, 4 сту-
дзе ня яны бу дуць ха дзіць па рас кла дзе пят ні цы. 25 снеж ня, а 
так са ма 1–2, 5–7 сту дзе ня — як па ня дзе лях згод на з дзей-
ным рас кла дам. Цягнікі га рад скіх лі ній Мінск — Ру дзенск ад-
праў лен нем са стан цыі Мінск-Па са жыр скі ў 8.18, са стан цыі 
Ру дзенск у 9.25 — ад мя ня юц ца. 3 і 10–11 сту дзе ня па яз ды 
бу дуць кур сі ра ваць як па пра цоў ных днях.

На ўчаст ках Ма ла дзеч на — Гу да гай, Ма ла дзеч на — Кру-
ляў шчыз на — По лацк, Ма ла дзеч на — Лі да 24, 31 снеж ня, 
3–4, 10–11 сту дзе ня цягнікі бу дуць ха дзіць як па пра цоў ных 
днях, а 25 снеж ня, 1–2, 5–7 сту дзе ня — як па вы хад ных 
згод на з дзей ным рас кла дам.

На ўчаст ку Ор ша — Ле пель рас клад кур сі ра ван ня бу дзе 
та кім: 24–25, 31 снеж ня, 1–7, 10–11 сту дзе ня — як па пра-
цоў ных днях. 7 сту дзе ня да дат ко ва пры зна ча ец ца цягнік 
рэ гі я наль ных лі ній эка ном-кла са Ор ша — Ле пель ад праў-
лен нем са стан цыі Ор ша-Цэнт раль ная ў 18.41.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ШКОЛЬ НІК ДА ПА МОГ
РАС КРЫЦЬ ЗЛА ЧЫН СТВА 

Ву чань чац вёр та га кла са ў Рэ чы цы да па мог мі лі цыі. 
Алег Шан дар чук ішоў з гім на зіі на трэ ні роў ку, ка лі 
стаў свед кам дзёрз ка га зла чын ства.

На пен сі я нер ку ся род бе ла га дня на пры пын ку гра мад-
ска га транс пар ту на паў п'я ны муж чы на. Школь нік пай шоў у 
мі лі цыю, дзе не толь кі рас ка заў пра зла чын ства, але і апі саў 
пры кме ты зло дзея. Не ўза ба ве гра ма дзя ні на за тры ма лі «па 
га ра чых сля дах», але ж хлоп чык, пад крэс лі ва юць у прэс-
служ бе ўпраў лен ня УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма, ака заў 
вя лі кую да па мо гу ў рас крыц ці гэ та га зла чын ства. У гім на зіі 
ва ўра чыс тых аб ста ві нах яму ўру чы лі га на ро вую гра ма ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ТВОР ЧАЯ «СПРА ВА ЗДА ЧА»
МА ЛА ДЫХ МАС ТА КОЎ 

З 20 снеж ня па 18 сту дзе ня ў мас тац кай га ле рэі «Уні-
вер сі тэт куль ту ры « (Каст рыч ніц кая пло шча, 1, Па лац 
Рэс пуб лі кі) бу дзе дзей ні чаць Рэс пуб лі кан ская мас тац-
кая вы ста ва лаў рэ а таў, сты пен ды я таў і дып ла ман таў 
спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та па пад трым цы та ле-
на ві тай мо ла дзі.

На вы ста ве прад стаў ле ны ра бо ты сту дэн таў, ма гіст ран-
таў, ма ла дых пе да го гаў Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 
мас тац тваў, Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры 
і мас тац тваў, на ву чэн цаў Мінск ага дзяр жаў на га мас тац ка га 
ка ле джа імя А. Гле ба ва і Мін скай дзяр жаў най гім на зіі ка ле-
джа мас тац тваў.

Усе ра бо ты прай шлі стро гі ад бор экс перт на-мас тац кай 
ка мі сіі спе цы яль на га фон ду. Але ся Ска ра ба га тая, Воль га 
Мель нік-Ма ла ха ва, Ган на Ко на на ва і ін шыя ма ла дыя мас та кі 
і ды зай не ры, ад зна ча ныя ўзна га ро да мі спе цы яль на га фон-
ду, з'яў ля юц ца ўдзель ні ка мі мно гіх рэс пуб лі кан скіх і між на-
род ных вы стаў і атры ма лі за слу жа нае пры знан не не толь кі 
ў Бе ла ру сі, але і за яе ме жа мі. Вы ста ва ста не свое асаб лі вай 
спра ва здач най ак цы яй ма ла до га па ка лен ня су час най бе ла-
рус кай мас тац кай шко лы.

Пра ца ваць яна бу дзе што дня, акра мя ня дзе лі і па ня дзел-
ка, з 11.00 да 19.00. Ува ход сва бод ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЗА ТРЫ МА НА ДЫ РЭК ТАР
ФАБ РЫ КІ «СЛО ДЫЧ» 

Ды рэк тар ААТ «Кан ды тар ская фаб ры ка «Сло дыч» 
за тры ма на па па да зрэн ні ў зло ўжы ван ні служ бо вы мі 
паў на моц тва мі. Пра гэ та БЕЛ ТА па ве да міў афі цый ны 
прад стаў нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та па Мін ску 
Аляк сандр Ге ра сі маў.

Упраў лен не рас сле дуе кры мі наль ную спра ву, якая за-
ве дзе на Ка мі тэ там дзяр жаў най бяс пе кі ў да чы нен ні да 
служ бо вых асоб ад на го з ка мер цый ных прад пры ем стваў 
Мін ска па пры кме тах зла чын ства, пра ду гле джа на га ч. 2 
арт. 376 Кры мі наль на га ко дэк са Бе ла ру сі (учы нен не служ-
бо вай асо бай з вы ка ры стан нем служ бо вых паў на моц тваў 
не за кон на га вы ра бу ў мэ тах збы ту і збы ту спе цы яль ных 
тэх ніч ных срод каў, пры зна ча ных для сак рэт на га атры ман ня 
ін фар ма цыі). Вы яў ле на да чы нен не да гэ та га зла чын ства ды-
рэк та ра фаб ры кі «Сло дыч». У вы ні ку пра вер кі, пра ве дзе най 
пра ку ра ту рай Мін ска су мес на з упраў лен нем па рас крыц ці 
цяж кіх эка на міч ных зла чын стваў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма і 
АБЭЗ Пар ты зан ска га РУ УС, вы свет лі ла ся, што ды рэк тар 
фаб ры кі рас па ра дзі ла ся на быць у вы шэй на зва най фір мы 
спе цы яль нае аб ста ля ван не для пад слу хоў ван ня і за пі су гу-
ку за кошт прад пры ем ства і ўста ля ваць яго ў служ бо вых 
па мяш кан нях.

Упраў лен нем След ча га ка мі тэ та па Мін ску дзе ян ні ды-
рэк та ра фаб ры кі «Сло дыч» рас цэ не ны як зло ўжы ван не 
служ бо вы мі паў на моц тва мі ў аса біс тых ін та рэ сах з на ня-
сен нем прад пры ем ству шко ды ў асаб лі ва буй ным па ме ры 
(больш як Br202 млн). Так са ма ды рэк та рам на не се на шко да 
пра вам і за кон ным ін та рэ сам гра ма дзян шля хам па ру шэн ня 
тай ны тэ ле фон ных пе ра моў і ін шых спо са баў зно сін з вы ка-
рыс тоў ван нем спе цы яль ных срод каў, што па ру шае дзей нае 
за ка на даў ства.

Ад ным з ак ту аль-
ных пра ек таў, які 
мог бы за бяс пе чыць 
пе ра ўтва рэн не еў ра-
зій скай ін тэ гра цыі ў 
са праўд ны ме ха нізм 

су мес на га раз віц ця кра ін-удзель ніц, 
з'яў ля ец ца пра ект ства рэн ня Аб' яд на-
най транс парт на-ла гіс тыч най кам па ніі 
(АТЛК) Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста на. Яго 
рэа лі за цыя мо жа па вя лі чыць пры быт кі 
ўсіх на цы я наль ных чы гу нач ных пе ра-
воз чы каў трох кра ін у не каль кі ра зоў, а 
так са ма даць ім пульс раз віц цю транс-
парт на-ла гіс тыч най сфе ры не толь кі 
кра ін — удзель ніц МС, але і ўсёй Еў-
ра зіі ў цэ лым. Па вод ле са мых сціп лых 
ацэ нак, та ва ра зва рот па між дзяр жа ва-
мі Азіі і Еў ро пы ў блі жэй шыя не каль кі 
га доў бу дзе рас ці што год у ся рэд нім на 
2–3 пра цэн ты. У 2020 го дзе ён да сяг не 
240 міль ё наў тон у фі зіч ным вы мя рэн ні, 
што скла дзе 1,8 трыль ё на до ла раў ЗША 
ў гра шо вым вы ра жэн ні. Уклад у ВУП 
кра ін «мыт най трой кі» да 2020 го да мо-
жа склас ці 11,3 млрд до ла раў, пры чым 
для Ра сіі — амаль 5 млрд до ла раў, для 
Ка зах ста на — 5,3 млрд до ла раў, для 
Бе ла ру сі — ка ля ад на го міль яр да.

У гэ тай су вя зі ў дзяр жаў бу ду ча га 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за з'яў-
ля ец ца маг чы масць пе ра тва рыц ца ў 
тры ва лае транс парт на-ла гіс тыч ныя звя-
но, якое мо жа «са шча піць» еў ра пей скі 
і азі яц кі арэ а лы эка на міч на га раз віц ця 
і скан цэнт ра ваць та кім чы нам у са бе 
знач ны па ток гру за пе ра во зак.

АД БРЭС ТА ДА ДА СТЫ КА 
Сён ня ўсе пост са вец кія кра і ны ма-

дэр ні зу юць сваю транс парт ную інф ра-
струк ту ру. На прык лад, Ка зах стан па-
ста ян на па вя ліч вае аб' ём ін вес ты цый 
у раз віц цё чы гу нач на га транс пар ту. За 
апош нія га ды бы ла пра кла дзе на дру гая 
чы гун ка з Кі тая пра пуск ной здоль нас цю 
ў 25 міль ё наў тон. Кошт 293-кі ла мет ро-

ва га ад рэз ка ад Жэ ты ге на да Кар га-
са на кі тай скай мя жы склаў больш за 
1 млрд до ла раў ЗША. Гэ ты шлях стаў 
част кай ма гіст ра лі, якая пра цяг ну ла ся 
на 10800 кі ла мет раў з кі тай ска га Чун-
цы ня ў ня мец кі Дуй сбург. Ка зах стан 
мае на мер ўклас ці сё ле та ў раз віц цё 
чы гун кі яшчэ 1,3 млрд до ла раў ЗША.

З мэ тай па ве лі чэн ня гру за-і па са-
жы ра па то каў з кра ін За ход няй Еў ро пы 
праз тэ ры то рыю Бе ла ру сі, Ра сіі, Ка зах-
ста на ў кра і ны Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, 
Кі тая і Пер сід ска га за лі ва і на зад бы ло 
вы ра ша на ства рыць Аб' яд на ную транс-
парт на-ла гіс тыч ную кам па нію (АТЛК) 
Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста на.

Пла ну ец ца, што «Ра сій скія чы гун-
кі» ўня суць у су мес нае прад пры ем-
ства свае 50 ад сот каў плюс дзве ак цыі 
«Транс кан тэй нер» і 100-пра цэнт ны па-
кет ак цый ААТ «РЖД-Ла гіс ты ка». АТ 
«Казахстан те мір жо лы» ўня се ак ты вы 
АТ «Казт ранс сэр віс» і «Ке дэнт ранс-
сэр віс», а бе ла рус кі бок, у сваю чар гу, 
мо жа даць ка ля 3 ты сяч 
фі тын га вых плат фор маў. 
Акра мя та го, пла ну ец ца, 
што ўсе ўдзель ні кі здзел-
кі пе рад адуць АТЛК ва го-
ны для пе ра воз кі кан тэй-
не раў, са мі кан тэй не ры і 
не аб ход ную для дзей нас ці 
ма ё масць гру за вых чы-
гу нач ных тэр мі на лаў на 
стан цы ях За бай кальск 
(Ра сія), Да стык (Ка зах-
стан), Ал тын коль (Ка зах-
стан), Брэст-Паў ноч ны 
(Бе ла русь).

Ства рэн не АТЛК дасць 
маг чы масць ства рыць 
гру за адп ра ві це лям мак-
сі маль на зруч ныя ўмо вы, 
пры якіх ім больш не да вя-
дзец ца да маў ляц ца з Ка-
зах ста нам, Ра сі яй і Бе ла-
рус сю па асоб ку. Гру за адп-

ра ві це лям бу дуць пра да стаў ляц ца адзі-
ныя та рыф ныя і не та рыф ныя ўмо вы на 
пра ця гу ўся го шля ху ад па меж на га пе-
ра хо ду на ка зах стан ска-кі тай скай мя жы 
«Да стык» да «Брэс та».

НА СТУП НЫ КРОК — НО ВЫ 
ВЯ ЛІ КІ ШАЎ КО ВЫ ШЛЯХ 

Ві да воч на, што ўсе ча ты ры асноў-
ныя эка на міч ныя дзяр жа вы еў ра зій ска-
га кан ты нен та (ЕС, Ра сія, Кі тай і Ін дыя) 
вель мі за ці каў ле ны ў раз віц ці транс-
парт ных су вя зяў у рэ гі ё не. Еў ра са юз 
сён ня ства рае транс парт ны ка лі дор 
ТРА СЕ КА, які пра хо дзіць праз но выя 
кра і ны — чле ны ЕС у Цэнт раль най і 
Ус ход няй Еў ро пе ва Укра і ну, на Каў-
каз і да лей — у Цэнт раль ную Азію, 
але не ахоп лі вае Ра сію. На дру гім ба ку 
кан ты нен та, у Азіі, імк лі ва раз ві ва ец-
ца «Транс азі яц кая чы гун ка». Азі яц кі 
банк раз віц ця ак тыў на ўдзель ні чае ў 
ства рэн ні ка лі до раў, якія ідуць праз 

Цэнт раль ную Азію ў рам ках пра гра мы 
ЦА РЭС.

Сён ня ка ар ды на цыя па між гэ ты мі 
пра ек та мі прак тыч на цал кам ад сут ні-
чае. На прык лад, Ра сія не ўдзель ні чае 
ў пра ек тах ЦА РЭС і ТРА СЕ КА. Ана ла-
гіч на ства рэн не агуль на еў ра пей скіх ка-
лі до раў не ад па вя дае пра ек ту «Транс-
азі яцкай чы гун кі».

Пэў ная спро ба ка ар ды на цыі транс-
парт ных пра ек таў бы ла зроб ле на Кі та-
ем, які сфар му ля ваў пра ект Но ва га Вя лі-
ка га Шаў ко ва га шля ху — ства рэн ня вы-
са ка хут кас ных чы гу нак, якія злу ча юць 
Кі тай з Еў ро пай, дзя ку ю чы яко му да ро га 
з Лон да на ў Пе кін бу дзе зай маць уся го 
толь кі два тыд ні. Вы ка рыс тоў ва ю чы сет-
ку сва іх унут ра ных чы гу нак у якас ці ад-
праў ной кроп кі, Кі тай пла нуе па бу да ваць 
но выя чы гу нач ныя лі ніі ў паў днё вым на-
прам ку (Сін га пур), у паў ноч на-за ход нім 
на прам ку (Сі бір) і ў за ход нім на прам ку 
(Ін дыя, Ка зах стан і Тур цыя), хут касць на 
якіх бу дзе да ся гаць 380 км/г.

На дум ку экс пер таў, адзі ная да рож-
ная сет ка ад Ці ха га акі я на да Бал ты кі 
да зво ліць лік ві да ваць ганд лё выя бар'-
е ры, ска ра ціць тэр мі ны да стаў кі гру-
заў і па вя лі чыць уза е ма раз лі кі ў на цы-
я наль ных ва лю тах. Та кі пра ект дасць 
маг чы масць мі ні мі за ваць транс парт ныя 
вы дат кі, па коль кі Но вы Вя лі кі Шаў ко вы 
шлях пры клад на на тра ці ну ка ра цей шы 
за мар скі шлях, які аб гі нае Азію і Ара-
вій скі паў вост раў.

У вы ні ку рэа лі за цыі гэ та га пра ек та 
тэр мі ны да стаў кі гру заў з Кі тая бу дуць 
знач на ска ро ча ны. Ка лі за раз та ва ры 
ў Еў ро пу па мо ры ідуць 45 су так, па 
Транс сі бе — ка ля двух тыд няў, то но вы 
шлях бу дзе са мым ка рот кім і зой ме не 
больш за 10 су так.

Пра ект Но ва га Вя лі ка га Шаў ко ва га 
шля ху ста віць сур' ёз ныя па тра ба ван-
ні да ма дэр ні за цыі чы гу нач ных інф ра-
струк тур і сіс тэм кі ра ван ня імі ў Бе ла ру-
сі, Ра сіі і Ка зах ста не. Ме на ві та гэ та меў 
на ўва зе Прэ зі дэнт кра і ны, пра вод зя чы 
на ра ду па пы тан нях раз віц ця транс-
парт на-ла гіс тыч на га комп лек су Бе ла-
ру сі ме сяц та му. Кі раў нік дзяр жа вы ў 
вель мі жорст кай фор ме па тра ба ваў ад 
ура да і гу бер на та раў апе рад жаль на га 
вы ка нан ня пла наў па па шы рэн ні ла гіс-
тыч най інф ра струк ту ры на Бе ла ру сі і 
ўдас ка на лен ні ад па вед ных мыт ных 
і ін шых пра цэ дур. А ў Ка зах ста не зу-
сім ня даў на бы ла пры ня та дзяр жаў ная 
пра гра ма раз віц ця і ін тэ гра цыі інф ра-
струк ту ры транс парт най сіс тэ мы да 
2020 го да, якая прак тыч на цал кам 
бу дзе скан цэнт ра ва на на рас крыц ці 
тран зіт на га па тэн цы я лу кра і ны шля-
хам зліц ця мяс цо вай інф ра струк ту ры з 
ра сій скай і бе ла рус кай. Ня здоль насць 
вы ра шыць гэ тыя ма дэр ні за цый ныя за-
да чы «вы кі не» Еў ра зій скі эка на міч ны 
са юз на пе ры фе рыю еў ра зій ска га кан-
ты нен таль на га ганд лю.

Ар сен СІ ВІЦ КІ, 
ды рэк тар Цэнт ра стра тэ гіч ных 

і знеш не па лі тыч ных да сле да ван няў.

ЧЫ ГУ НАЧ НЫЯ СКРЭ ПЫ ЕЎ РА ЗІІ 

30 января 2013 г. в 13.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Элегант».

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Время регистрации в день проведения собрания с 12.30 до 13.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

23.12.2013 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. УНП 400078331

СІС ТЭ МУ АПЛА ТЫ ПРА ЦЫ БЮД ЖЭТ НІ КАЎ ЧА КАЕ РЭ ФАР МА ВАН НЕ
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Сён ня за ра бот ная пла та ра-
бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый 
рэ гу лю ец ца цэнт ра лі за ва на. Гэ та 
зна чыць, што па ме ры срод каў, якія 
на кі роў ва юц ца на вы пла ты сты му-
ля валь на га ха рак та ру і ма тэ ры яль-
ную да па мо гу, вы зна ча ны Прэ зі дэн-
там; та ры фі ка цыя ажыц цяў ля ец ца 
па Адзі най та рыф най сет цы ра бот-
ні каў; па мер та рыф най стаў кі пер-
ша га раз ра ду вы зна ча ец ца ўра дам; 
умо вы апла ты пра цы бюд жэт ні каў, 
у тым лі ку і га лі но выя асаб лі вас ці, 
вы зна ча юц ца нар ма тыў ны мі пра-
ва вы мі ак та мі Мінп ра цы і са ца ба-
ро ны.

У хо дзе рэ фар ма ван ня сіс тэ мы 
апла ты пра цы бюд жэт ні каў пла-
ну ец ца за ха ваць цэнт ра лі за ва нае 
рэ гу ля ван не ў да чы нен ні да та рыф-
най част кі за ра бот най пла ты і ўмоў 
апла ты пра цы, агуль ных для ўсіх 
га лін бюд жэт най сфе ры.

Што даты чыц ца вы плат сты му-
ля валь нага і кам пен са валь на га 
ха рак та ру і ін шых умоў, звя за ных 
з га лі но вы мі асаб лі вас ця мі (над та-
рыф ная част ка за ра бот най пла ты), 

то мяр ку ец ца, што іх рэ-
гу ля ван не бу дзе ажыц-
цяў ляц ца на га лі но вым і 
рэ гі я наль ным уз роў ні.

У хо дзе рэ фар ма ван ня 
за ра бот най пла ты ра бот-
ні каў бюд жэт най сфе ры 
мяр ку ец ца пе рай сці ад 
цэнт ра лі за ва на га рэ гу ля ван ня да 
спа лу чэн ня цэнт ра лі за ва на га і га лі-
но ва га (рэ гі я наль на га) рэ гу ля ван ня 
ўмоў апла ты пра цы пры гэ тым па-
шы рыць пра вы кі раў ні коў дзярж-
ор га наў і ар га ні за цый ад нос на вы-
зна чэн ня па рад ку, умоў і па ме раў 
вы плат, якія за ле жаць ад га лі но-
вай спе цы фі кі і асаб лі вас цяў пра-
цы; удас ка на ліць Адзі ную та рыф-
ную сет ку; ад мя ніць ка рэк ту ю чыя 
ка э фі цы ен ты да та рыф ных ста вак 
(акла даў); ап ты мі за ваць струк ту ру 
за ра бот най пла ты ра бот ні каў бюд-
жэт ных ар га ні за цый.

Апра ба цыя га лі но вай сіс тэ мы 
апла ты пра цы, па сло вах пер ша га 
на мес ні ка мі ніст ра пра цы і са цы-
яль най аба ро ны, пра во дзіц ца Мі-
ніс тэр ствам аду ка цыі з 1 ве рас ня 
гэ та га го да ў якас ці экс пе ры мен та 
па ўдас ка на лен ні сіс тэ мы апла ты 

пра цы пе да га гіч ных 
ра бот ні каў.

Сіс тэ ма пра ду-
гледж вае за леж-
насць  уз  роў  ню 
апла ты пра цы пе да-
га гіч ных ра бот ні каў 
ад якас ці і вы ні каў 
іх пра цы. Пры гэ тым 

уліч ва юц ца га лі но выя асаб лі вас ці, 
ін тэн сіў насць пра цы пе да га гіч ных 
ра бот ні каў шля хам уста наў лен ня 
га лі но вых вы плат за ажыц цяў-
лен не вы ха ваў чай і ар га ні за цый-
най пра цы, вы кла дан не ву чэб ных 
прад ме таў на па вы ша ным уз роў ні, 
пра ца з адо ра ны мі на ву чэн ца мі, 
удзел у экс пе ры мен таль най і іна-
ва цый най дзей нас ці ўста но вы аду-
ка цыі і ін шае. Пры гэ тым знач на 
спра шча ец ца на лі чэн не за ра бот-
най пла ты.

Апра ба цыя га лі но вай сіс тэ мы 
апла ты пра цы ажыц цяў ля ец ца ў 
5 ся рэд ніх шко лах г. Мін ска.

Па коль кі гэ ты экс пе ры мент не 
за вер ша ны і бу дзе пра во дзіц ца да 
31 жніў ня 2014 го да, ка заць пра 
яго вы ні кі яшчэ ра на. Пры гэ тым 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі што ме сяц 
пра во дзіць ма ні то рынг школ, якія 
ўдзель ні ча юць у пра вя дзен ні экс-
пе ры мен та.

Атры ма ныя вы ні кі апра ба цыі га-
лі но вай сіс тэ мы апла ты пра цы пе-
да га гіч ных ра бот ні каў мяр ку ец ца 
вы ка рыс таць пры рэ фар ма ван ні 
сіс тэ мы апла ты пра цы ра бот ні каў 
бюд жэт ных ар га ні за цый і ў пер шую 
чар гу — для сфе ры аду ка цыі.

Свят ла на БУСЬ КО.

Па вод ле звес так Бел ста та, коль касць 
бюд жэт ні каў за каст рыч нік 
2013 го да скла ла 854,5 тыс. ча ла век, 
ці 27,5% ад коль кас ці ра бот ні каў 
па рэс пуб лі цы.

У Бе ла ру сі сён ня за ра бот ная пла та 
бюд жэт ні каў рэ гу лю ец ца цэнт ра лі за ва на 
(з да па мо гай Адзі най та рыф най сет кі, 
та рыф най стаў кі пер ша га раз ра ду, якая 
за цвяр джа ец ца ўра дам, і ка рэк ту ю чых 
ка э фі цы ен таў).

Ці бу дзе па вы шац ца та рыф ная стаў ка 
пер ша га раз ра ду з 1 сту дзе ня 2014 го-
да?

Як за явіў пер шы на мес нік мі ніст ра 
пра цы і са цы яль най аба ро ны, у 2014 го-
дзе па вы шэн не та рыф най стаў кі пер ша га 
раз ра ду бу дзе пра во дзіц ца, зы хо дзя чы з 
фі нан са вых маг чы мас цяў рэс пуб лі кан ска-
га бюд жэ ту з улі кам сі ту а цыі, якая склад-
ва ец ца ў эка но мі цы. Ця пер гэ тае пы тан не 
пра пра цоў ва ец ца з ад па вед ны мі дзяр жаў-
ны мі ор га на мі.

Ці раз гля да ец ца ве ра год насць ад ме-
ны кант ракт най фор мы най му ў бюд-
жэт най сфе ры?

За раз, па сло вах Пят ра Груш ні ка, гэ тае 
пы тан не не раз гля да ец ца. Ад нак ён ад зна-
чае, што ў су свет най прак ты цы кант ракт-
ная фор ма най му ра бот ні каў з'яў ля ец ца 
най больш рас паў сю джа най.

Чым тлу ма чыц ца та кая іс тот ная роз-
ні ца ў ся рэд няй зар пла це ра бот ні каў 
роз ных га лін бюд жэт най сфе ры? На-
прык лад, у ра бот ні каў ахо вы зда роўя і 
са цы яль на га за бес пя чэн ня?

Як за явіў Пётр Груш нік, ад каз ва ю чы на 
гэ та пы тан не, уз ро вень за ра бот най пла ты 
ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый за ле-
жыць не толь кі ад па ме ру та рыф най стаў кі 
(акла ду), але і ад ін шых фак та раў. На прык-
лад, удзель най ва гі вы со ка ква лі фі ка ва ных 
ра бот ні каў у агуль най коль кас ці, да хо ду 
ад па за бюд жэт най дзей нас ці ар га ні за цыі, 
струк ту ры за ра бот най пла ты ра бот ні каў і 
ін шых фак та раў.

Па вод ле ста тыс тыч ных звес так, ся рэд-
ня ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ні каў у 

сфе ры ахо вы зда роўя скла ла ў каст рыч ні ку 
2013 го да 3943,8 тыс. руб лёў, у сфе ры са-
цы яль ных па слуг — 3089,1 тыс. руб лёў.

Больш вы со кі ўзро вень ся рэд няй зар-
пла ты ў сфе ры ахо вы зда роўя ў па раў на нні 
з уз роў нем ся рэд няй зар пла ты ра бот ні каў 
у сфе ры са цы яль ных па слуг аб умоў ле ны 
тым, што ў сфе ры ахо вы зда роўя до ля 
вы со ка ква лі фі ка ва ных ра бот ні каў знач на 
вы шэй шая, чым у сфе ры са цы яль ных па-
слуг, а так са ма больш маг чы мас цяў для 
ака зан ня плат ных па слуг.

У сфе ры пра да стаў лен ня са цы яль ных 
па слуг боль шасць са цы яль ных ра бот ні каў 
не ма юць вы шэй шай аду ка цыі, уз ро вень іх 
та ры фі ка цыі не вы со кі (2–5 раз ра ды). Ка-
ля 5,2% ад агуль най коль кас ці ра бот ні каў 
гэ тай сфе ры — лю дзі, якія пра цу юць на 
ўмо вах су мя шчаль ніц тва, гэ та зна чыць, 
ад пра цоў ваюць за ты дзень не 40 га дзін, 
а 20, ад па вед на, і за ра бот ная пла та ім на-
ліч ва ец ца за 20 га дзін.

На коль кі зар пла та жан чын у бюд-
жэт най сфе ры ні жэй шая, чым зар пла та 
муж чын? Чым гэ та тлу ма чыц ца?

Па вод ле ста тыс ты кі, па ста не на сне-
ж ань 2012 го да су ад но сі ны на мі наль най 
на лі ча най ся рэд ня ме сяч най за ра бот най 
пла ты жан чын да за ра бот най пла ты муж-
чын у бюд жэт най сфе ры скла да лі ка ля 
83%. Роз ны ўзро вень за ра бот най пла ты 
тлу ма чыц ца ўмо ва мі і рэ жы мам пра цы, ха-
рак тэр ны мі для асоб ных па сад (пра фе сій), 
спе цы фіч ны мі аба вяз ка мі (у сіс тэ ме ахо вы 
зда роўя — ня ні, са ні тар кі і г. д.), уз роў нем 
укам плек та ва нас ці кі ру ю чых па сад муж чы-
на мі і жан чы на мі, ін шы мі фак та ра мі.

ПЫ ТАН НЕ-АД КАЗ 

Віншаванне аба ро нцам
на цы я наль ных ін та рэ саў кра і ны

Кі раў ніц тву, аса бо ва му скла ду, ве тэ ра нам ор га наў дзяр жаў-
най бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Па ва жа ныя та ва ры шы!
Він шую вас з пра фе сій ным свя там — Днём су пра цоў ні ка ор га наў 

дзяр жаў най бяс пе кі.
З мо ман ту ства рэн ня бе ла рус кай спец служ бы яна што дзень вы-

ра шае ад каз ныя за да чы па аба ро не на цы я наль ных ін та рэ саў кра і ны 
ад знеш ніх і ўнут ра ных па гроз, за бес пя чэн ні яе су ве рэ ні тэ ту і са цы-
яль на-па лі тыч най ста біль нас ці ў гра мад стве. Гэ та ра бо та па тра буе 
вя лі ка га пра фе сі я на ліз му, мэ та на кі ра ва нас ці і муж нас ці, што ў поў-
най ме ры ўлас ці ва ця пе раш ня му па ка лен ню чэ кіс таў.

Са мыя цёп лыя він ша ван ні су пра цоў ні кам ва ен най контр раз вед кі, 
якая гэ ты мі дня мі ад зна чае сваё 95-год дзе, а так са ма ве тэ ра нам ор-
га наў дзяр жаў най бяс пе кі, чый жыц цё вы шлях з'яў ля ец ца пры кла дам 
са ма ад да на га слу жэн ня Ай чы не.

Упэў не ны, што і ў да лей шым вы бу дзе це ад да на і з го на рам вы-
кон ваць свой служ бо вы аба вя зак.

Жа даю вам моц на га зда роўя, шчас ця і даб ра бы ту, плён най пра цы 
ў імя пра цві тан ня Бе ла ру сі.

 Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Верх няя па ла та бе ла рус ка га 
пар ла мен та на пя рэ дад ні за крыц ця 
трэ цяй се сіі раз гле дзе ла больш 
за 30 за ко на пра ек таў,
а так са ма Дэ крэт Прэ зі дэн та
№ 6 «Аб удас ка на лен ні су до вай 
сіс тэ мы Рэс пуб лі кі Бе ла русь», 
пры све ча ны су до вай рэ фор ме 
ў кра і не.

Гас па дар чыя су ды
ста нуць эка на міч ны мі 

У ад па вед нас ці з гэ тым дэ крэ там з 1 сту-
дзе ня 2014 го да ў Бе ла ру сі ства ра ец ца 
адзі ная сіс тэ ма су доў агуль най юрыс дык-
цыі, у якую ўвой дуць і агуль ныя, і гас па дар-
чыя су ды. Уз на ча ліць аб' яд на ную сіс тэ му 
Вяр хоў ны Суд, які ста не вы шэй шым су до-
вым ор га нам, адзі ным ор га нам у кра і не па 
гра ма дзян скіх, кры мі наль ных, ад мі ніст ра-
цый ных і эка на міч ных спра вах.

У мэ тах за бес пя чэн ня пе ра ем нас ці і 
не да пу шчэн ня зні жэн ня эфек тыў нас ці 
гас па дар ча га пра ва суд дзя, за хоў ва юц ца 
ў якас ці спе цы я лі за ва ных су доў гас па дар-
чыя су ды аб лас цей і го ра да Мін ска. Дэ крэ-
там пра па ну ец ца толь кі пе рай ме на ваць іх 
у «эка на міч ныя».

У Вяр хоў ным Су дзе ства ра юц ца спе цы-
я лі за ва ная ка ле гія па эка на міч ных спра-
вах, уз на чаль ваць якую бу дзе на мес нік 
стар шы ні Вяр хоў на га Су да.

— Та кое аб' яд нан не пра дык та ва на жыц-
цём. Гэ та спо саб ра шэн ня даў но ўжо на-
спе ла га пы тан ня па па вы шэн ні ў цэ лым 
якас ці і апе ра тыў нас ці пра ва суд дзя ў на-
шай кра і не і ла гіч ны пра цяг агуль най пра-
ва вой рэ фор мы, якая ад бы ва ец ца ў на шай 
кра і не, — ска заў, прад стаў ля ю чы да ку мент 
се на та рам, стар шы ня Вяр хоў на га Су да 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ва лян цін СУ КА-
ЛА. — На пра ця гу шэ ра гу га доў у Бе ла ру сі 
іс на ва лі ад на ча со ва дзве фак тыч на са ма-
стой ныя сіс тэ мы су доў, за сна ва ныя на ад-
ных і тых жа кан сты ту цый ных прын цы пах 
ажыц цяў лен ня пра ва суд дзя, якія вы кон ва лі 
агуль ныя за да чы, але ме лі роз ныя су до-

выя пра цэ ду ры, роз ныя ма дэ лі су до ва га 
ад мі ніст ра ван ня і за бес пя чэн ня і роз ныя 
спо са бы вы кан ня су до вых ра шэн няў.

Стар шы ня Вяр хоў на га Су да ад зна чыў, 
што па шля ху шы ро ка га раз віц ця спе цы-
я лі за ва ных су доў, але ў рам ках адзі най 
су до вай сіс тэ мы, з адзі ным вы шэй шым 
су до вым ор га нам, які ка ар ды нуе і на кі роў-
вае су до вую прак ты ку і па лі ты ку, ідзе аб-
са лют ная боль шасць кра ін пост са вец кай 
пра сто ры і Мыт на га са ю за.

— Рэа лі за цыя па ла жэн ня дэ крэ та бу дзе 
са дзей ні чаць па вы шэн ню эфек тыў нас ці і 
якас ці ажыц цяў лен ня пра ва суд дзя, лік ві-
дуе су пя рэч нас ці ў пра ва пры мя няль най 
прак ты цы, а так са ма спрос ціць до пуск 
да пра ва суд дзя для гра ма дзян і ар га ні-
за цый, — лі чыць стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па за ка на даў-
стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве Лі лія 
МА РОЗ.

На та ры ус па цвер дзіць 
пе ра піс ку 

Са вет Рэс пуб лі кі так са ма пра га ла са ваў 
за чар го вае на дан не на та ры у сам да дат ко-
вых паў на моц тваў, на гэ ты раз — па за бес-
пя чэн ні пісь мо вых до ка заў.

— За раз ад бы ва ец ца рэ фар ма ван не 
на та ры я ту з мэ тай зра біць на та ры яль ныя 
па слу гі больш да ступ ны мі і больш якас ны-
мі, — пра ка мен та ва ла жур на ліс там пра ект 
За ко на «Аб ўня сен ні змя нен няў і да паў нен-
няў у не ка то рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па пы тан нях на та ры яль най дзей нас-
ці» Лі лія Ма роз. — З 1 сту дзе ня 2014 го да 
дзяр жаў ныя на та ры у сы губ ля юць ста тус 
дзяр жаў ных слу жа чых, яны пе ра хо дзяць 
на са ма фі нан са ван не і са ма акуп насць. 
Гэ та зна чыць, іх за ро бак ця пер бу дзе за-
ле жыць ад коль кас ці на вед валь ні каў. За-
ко на пра ект звя за ны з чар го вым па шы рэн-
нем на та ры яль ных па слуг. Апош нім ча сам 
на та ры ус з бю ра кра та пе ра рос у пра ва вую 
фі гу ру, якая аказ вае юры дыч ную да па мо-
гу на сель ніц тву, аба ра няе яго пра вы і за-
кон ныя ін та рэ сы. На та ры у сы ўжо мо гуць 

здзяйс няць вы ка наў чыя над пі сы, пры сут-
ні чаць на па ся джэн нях за сна валь ні каў для 
дак лад най фік са цыі пры ня тых ра шэн няў. 
Ця пер мы бу дзем раз гля даць но вы спектр 
на та ры яль ных па слуг: на та ры ус змо жа за-
бяс печ ваць пісь мен ны до каз.

Ця пер ча ла век, які лі чыць, што яго пісь-
мо вы до каз мо жа быць паз ней зні шча ны, 
або прад' явіць яго ў су дзе бу дзе цяж ка, 
змо жа звяр нуц ца да на та ры у са, які скла-
дзе пра та кол з апі сан нем гэ та га до ка-
зу. Пісь мо вы мі до ка за мі мо гуць быць не 
толь кі па пя ро выя да ку мен ты, але і агуль-
на да ступ ная ін фар ма цыя, якая ма ец ца ў 
ін тэр нэ це. На та ры ус мо жа за бяс пе чыць 
пісь мо вы до каз у вы гля дзе змес ту ста-
рон кі сай та.

Для на та ры яль на га за бес пя чэн ня пісь-
мо ва га до ка зу не аб ход ны дзве аба вяз ко-
выя ўмо вы — зва рот да на та ры у са па ві нен 
ад быц ца да па чат ку раз гля ду спра вы ў су-
дзе, а ін фар ма цыя, якую ча ла век жа дае 
за цвер дзіць, па він на быць аль бо ў агуль-
ным до сту пе, аль бо прад стаў ле на ім доб-
ра ах вот на.

За 50 дзён да алім пі я ды 
Не аб ход най пры ступ кай да пры няц ця 

Спар тыў на га ко дэк са па ві нен стаць раз гле-
джа ны ўчо ра ў Са ве це Рэс пуб лі кі пра ект 
За ко на «Аб фі зіч най куль ту ры і спор це».

— Сім ва ліч на, што мы раз гля да ем гэ-
ты за ко на пра ект за 50 дзён да ад крыц ця 
Алім пі я ды ў Со чы, — за ўва жыў Аляк сандр 
КУР ЛО ВІЧ, член Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці. — Са-
мае важ нае ў гэ тым да ку мен це тое, што 
ён рас пра ца ва ны з улі кам прак ты кі. Да-
ку мент за цвяр джае стан дарт спар тыў най 
пад рых тоў кі спарт сме наў вы со ка га кла са. 
Дру гая важ ная на ва цыя да ты чыц ца до пін гу 
ў спор це, яго па пя рэ джан ня і ба раць бы з 
ім. Шмат ува гі пра ект на дае ўза е ма дзе-
ян ню па між спар тыў ны мі ар га ні за цы я мі, 
вы ка нан ню аба вя за цель стваў і за ха ван ню 
пра воў спарт сме наў і трэ не раў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

У СА ВЕ ЦЕ РЭС ПУБ ЛІ КІ ЎХВА ЛІ ЛІ АБ' ЯД НАН НЕ СУ ДОЎ 

Пад ве дзе ны вы ні кі дзей нас ці най буй ней ша га бан ка кра і ны за 
11 ме ся цаў го да, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Бе ла рус бан ка.

Спе цы я ліс та мі бы ло пад лі ча на, што па ста не на па ча так снеж ня 
срод кі фі зіч ных асоб у гэ тым бан ку (без улі ку на лі ча ных пра цэн таў 
і каш тоў ных па пер) скла да юць 48 трлн руб лёў, у тым лі ку 18,5 трлн 
руб лёў у бе ла рус кіх руб лях і ў за меж най ва лю це — 3 млрд до ла раў 
у эк ві ва лен це. Праз ме ха нізм аб лі га цый для фі зіч ных асоб бан кам 
пры цяг ну та 1,6 трлн руб лёў, у тым лі ку 20 млрд руб лёў, 139 млн 
до ла раў і 22 млн еў ра.

Ця пер у аба ра чэн ні зна хо дзіц ца больш за 5 млн пла цеж ных кар так 
Бе ла рус бан ка, а до ля без на яў ных апе ра цый па іх у агуль ным аб' ёме 
рас ход ных апе ра цый з вы ка ры стан нем пла цеж ных кар так у сет цы 
бан ка за мі ну лы ме сяц скла ла 27,94%.

За сту дзень—ліс та пад аб' ём ва лют на-аб мен ных апе ра цый з удзе-
лам фі зіч ных асоб з на яў най за меж най ва лю тай склаў (з улі кам 
кан вер сіі) у эк ві ва лен це до ла раў ЗША па куп лі — 2 143,1 млн, па 
про да жы — 2 062,4 млн.

Сяр гей КУР КАЧ

�

На сель ніц тва тры мае
ў Бе ла рус бан ку $3 млрд у ва лю це

Гро шыГро шы  ��


