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Кож ны дзень мы жы вём бу-
дзён ны мі кло па та мі, вы ра ша-
ем на дзён ныя праб ле мы. І ко ла 
гэ тых дзён ня спын на ко ціц ца 
на пе рад… За раз мы су стра-
ка ем но вы, 2014 год. Кож ны 
з нас упэў не ны: ён пры ня-
се ўсё толь кі са мае доб рае. 
А што за ста ло ся ў мі ну лым? 
Пра якія па дзеі мы га ва ры лі 
больш, чым пра ін шыя? Якія з 
іх зра бі лі най боль шы ўплыў на 
жыц цё кра і ны, на жыц цё кож-
на га з нас і, маг чы ма, зро бяць 
на да лей? «Звяз да» азір ну ла-
ся на год 2013-ы, каб ко рат ка 
пры га даць, як і з чым мы яго 
пра жы лі…

ТА РЫ ФЫ. З 1 лю та га ў кра-
і не ўве дзе на ды фе рэн цы я ва ная 
апла та за элект ра энер гію і га за за-
бес пя чэн не. Уста ноў ле на трох сту-
пен ьча тая сіс тэ ма та ры фаў у за леж-
нас ці ад аб' ёмаў спа жы ван ня элект-
ра энер гіі і га зу. На прык лад, для 
спа жыў цоў, чые да мы аб ста ля ва ны 
га за вы мі плі та мі, пра ду гледж ва ла ся 
на ступ ная сіс тэ ма апла ты элект ра-
энер гіі: пры ме сяч ным спа жы ван ні 
да 150 кВт/г — па ўста ноў ле ных та-
ры фах, ад 150 да 300 кВт/г уключ-
на — па та ры фах з па вы шаль ным 
ка э фі цы ен там 1,3, звыш 300 кВт — 
па та ры фах, якія за бяс печ ва юць 
поў нае па крыц цё вы дат каў.

«ЛІЧ БА». З 1 са ка ві ка ў Бе ла-
ру сі па ча ла пра цу да ве дач на-ін фар-
ма цый ная служ ба, якая бы ла пры-
зва на кан суль та ваць на сель ніц тва 
па пы тан нях пе ра хо ду на ліч ба вае 
тэ ле ві зій нае вя шчан не. Пе ра ход 
з ана ла га ва га на ліч ба вае ТБ-вя-
шчан не бу дзе за вер ша ны ў кра і не 
ў 2015 го дзе.

ШТОРМ. На Бе ла русь аб ры-
нуў ся сне га вы шторм «Хаў ер», які 

па ра лі за ваў прак тыч на 
ўсе аў та тра сы кра і ны, 
аб ме жа ваў рух па вет-
ра ных суд наў і пры вёў 
да за крыц ця аэ ра пор та 
ў Мін ску. Са ма лё ты пе-
ра на кі роў ва лі ў Го мель 
і Кі еў. На да ро гах са-
мая скла да ная сі ту а-
цыя скла ла ся на вы-
ез дзе са ста лі цы ў бок 
ра сій скай мя жы. Так-
са ма быў пе ра кры ты 
рух на Ма гі лёў, Грод на 
і ў ін шых на прам ках. У 
са мым Мін ску была па-
ра лі за ва на пра ца гра-
мад ска га транс пар ту. 
Цягнікі ха дзі лі з вя лі кім спаз нен нем. 
На ба раць бу са сты хі яй на кі ра ва лі 
ўсе сі лы МНС. На пя рэ дад ні бе ла-
ру саў па пя рэдж ва лі аб на блі жэн ні 
не па га дзі. Толь кі ў тое, што ад бу-
дзец ца, прак тыч на ні хто не па ве-
рыў…

ВЯР ТАН НЕ. З-за не спры яль-
ных умоў на двор'я на Зям лі на су ткі 
бы ла пе ра не се на па сад ка кас ма-
на ўтаў, што пла на ва ла ся на 15 са-
ка ві ка. У скла дзе экі па жу быў наш 
зям ляк, ура джэ нец Чэр ве ня, трэ ці 
бе ла рус кі кас ма наўт Алег На віц кі. 
Ня гле дзя чы на та кую за трым ку за-
вяр шэн ня кас міч най ады сеі, якая 
па ча ла ся са стар ту кас міч на га ка-
раб ля 23 каст рыч ні ка 2012 го да, усё 
по тым прай шло доб ра.

ТЭ АТР. Пас ля рэ кан струк цыі, 
якая доў жы ла ся два з па ло вай га-
ды, ад крыў ся Ку па лаў скі тэ атр (на 
фота). Пе рад пад рад чы кам ра бот 
ста я ла ня прос тая за да ча — вяр нуць 
бу дын ку гіс та рыч ны воб лік, а ўнут ры 
ўста на віць су час нае аб ста ля ван не. 
Для гэ та га прый шло ся дэ ман ці ра-
ваць усе апор ныя кан струк цыі, уз-
мац ніць пад му рак і сце ны, пры бу-

да ваць да дат ко вы кор пус. За раз у 
но вым тэ ат ры — су час ныя за лы для 
рэ пе ты цый, зруч ныя гры мёр ныя. 
Боль шай ста ла і га лоў ная сцэ на.

ВЫ СТУП ЛЕН НІ. На між-
на род ным пе сен ным кон кур се 
«Еў ра ба чан не-2013» Але на Лан-
ская за ня ла 16 мес ца з 26. Аў ды-
то рыя па дзя лі ла ся: ад ны бы лі ў 
за хап лен ні ад бай цоў скіх якас цяў 
спя вач кі, якая вы ра шы ла ўдзель-
ні чаць у на цы я наль ным ад бо ры 
пас ля скан даль ных па дзей па пя-
рэд ня га ад бо рач на га эта пу, дру гія 
кры ты ка ва лі яе сцэ ніч ны воб раз і 
кам па зі цыю… Удзель нік дзі ця ча-
га «Еў ра ба чан ня», якое прай шло 
праз паў го да пас ля да рос ла га, Ілья 
Вол каў так са ма ў дру гі раз за пар 
меў да чы нен не да пе сен на га кон-
кур су. Але ка лі ле тась вы сту паў 
у пад тан цоў цы, дык за раз дэ бю-
та ваў і як соль ны вы ка наў ца, і як 
аў тар кам па зі цыі. Вы нік — трэ цяе 
мес ца.

КАН ФІС КА ЦЫЯ. Дэ пу та ты 
пры ня лі за кон аб кан фіс ка цыі аў та-
ма бі ляў за паў тор ную яз ду ў ста не 
ал ка голь на га ап'я нен ня. Так са ма 

бы лі па вя лі ча ны 
штра фы за кі ра-
ван не транс пар там 
на пад піт ку і тэр мі-
ны па збаў лен ня во-
лі за здзейс не ныя 
п'я ны мі кі роў ца мі 
да  рож на-транс-
парт ныя зда рэн ні, 
якія па цяг ну лі за 
са бой ча ла ве чыя 
ах вя ры, да 10 га доў 
тур мы. Пер шы аў-
та ма біль быў кан-
фіс ка ва ны ў ліс та-
па дзе ў Мін ску. Яго 
кі роў ца за апош нія 
не каль кі тыд няў 

быў двой чы за тры ма ны за ру лём у 
не цвя ро зым ста не.

ДА РО ГІ. З па чат ку лі пе ня 
не ка то рыя да ро гі ў кра і не ста лі 
плат ны мі. Апла ту праз ад па вед ную 
элект рон ную сіс тэ му пла на ва ла ся 
ўка ра ніць на ўсіх рэс пуб лі кан скіх да-
ро гах пер шай ка тэ го рыі, чыя агуль-
ная пра цяг ласць скла да ла 815 кі ла-
мет раў.

ПЛО ШЧА. 2 лі пе ня Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-
крыў у Мін ску пло шчу Дзяр жаў на-
га сця га. Пло шча раз ме шча на на 
пра спек це Пе ра мож цаў. Яна ўяў ляе 
са бой круг ра ды у сам 50 мет раў, 
у цэнт ры — 70-мет ро вая стэ ла-
флагш ток. Па лот ні шча зроб ле на з 
во да не пра ні каль най тка ні ны, якая 
не вы га рае на сон цы. Каб сцяг заў-
сё ды раз вя ваў ся на вет ры, стэ лу 
ўста на ві лі ў той част цы го ра да, дзе 
ве цер дзьме па ста ян на. Па пе ры-
мет ры пло шчы раз ме шча ны стэ лы з 
кар тай Рэс пуб лі кі Бе ла русь, тэкс там 
гім на, гер ба мі аб лас цей і ста лі цы.

«КА ЛІЙ НЫ СКАН ДАЛ». 
За тры ман ню кі раў ні ка «Урал ка лія» 
па пя рэд ні чаў скан дал па між даў ні мі 

парт нё ра мі. «Урал ка лій» афі цый на 
аб вяс ціў аб ад мо ве ад су пра цоў ніц-
тва з «Бе ла русь ка лі ем» у рам ках 
Бе ла рус кай ка лій най кам па ніі (БКК). 
Ад ной з пры чын на зы ва ла ся ад ме на 
Прэ зі дэн там Бе ла ру сі Аляк санд рам 
Лу ка шэн кам вы ключ на га пра ва БКК 
на экс парт ныя па стаў кі бе ла рус ка-
га ка лію і фак тыч ную са ма стой ную 
рэа лі за цыю пра дук цыі. У ад каз кі-
раў нік «Урал ка лія» ад мо віў ся ад 
парт нёр ства з бе ла рус кай кам па-
ні яй і па чаў пра во дзіць дэм пін га вую 
па лі ты ку на рын ку… На той мо мант 
след ства ацэнь ва ла шко ду, на не се-
ную бе ла рус ка му бо ку, у 100 міль ё-
наў до ла раў.

СТРА ВЫ. У ста лі цы ўпер шы-
ню прай шоў «Ты дзень бе ла рус кай 
кух ні». У ім удзель ні ча лі 12 ка вяр-
няў і рэ ста ра наў, якія пра па на ва лі 
на вед ні кам ад мыс ло вае ме ню з та-
кі мі, на прык лад, стра ва мі, як пла та 
ся лян скае, по лі ўка грыб ная, баб ка 
буль бя ная, дра ні кі са смя та най. Цэ-
ны на іх бы лі ад ноль ка вы мі для ўсіх 
уста ноў не за леж на ад на цэ на чнай 
ка тэ го рыі і кош ту пра дук таў. Па за ду-
ме га рад скіх ула даў, праз та кія ме ра-
пры ем ствы, ка лі жы ха ры і гос ці ста-
лі цы атры ма юць маг чы масць аца ніць 
ка ла рыт бе ла рус кіх страў, мож на па-
пу ля ры за ваць на цы я наль ную кух ню і 
раз ві ваць куль ту ру хар ча ван ня.

ПРА ВІ ЛЫ. У кра і не за рэ гіст-
ра ва на 106 ты сяч па ляў ні чых. А ву ду 
ў ру ках ха ця б зрэд ку тры мае, на пэў-
на, ледзь ве не кож ны дру гі жы хар 
Бе ла ру сі. Та му змя нен ні ў пра ві лах 
вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і 
па ля ван ня, ры ба лоў най гас па дар кі 
і ры ба лоў ства за кра нуць, без умоў-
на, мно гіх. Апроч ін шых но ва ўвя-
дзен няў, вар та ад зна чыць іс тот нае 
ўзмац нен не ад каз нас ці за не за кон-
нае па ля ван не.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Па вод ле звес так Бел ста та, 
на мі наль ная на лі ча ная ся рэд-
ня ме сяч ная зар пла та ў на шай 
кра і не ў сту дзе ні — ліс та па дзе 
гэ та га го да скла ла 5 075 800 руб-
лёў, у тым лі ку ў ліс та па дзе — 
5.348.800 руб лёў.

Рэ аль ная зар пла та, г. зн. 
зар пла та, раз лі ча ная з улі кам 
рос ту спа жы вец кіх цэн на та-
ва ры і па слу гі, у сту дзе ні — ліс-
та па дзе 2013 го да ў па раў на н-
ні са сту дзе нем — ліс та па дам 
2012 го да па вя лі чы ла ся на 17%, 
але ў сё лет нім ліс та па дзе ў па-
раў на нні з каст рыч ні кам змен-
шы ла ся на 3,9%.

Што ты чыц ца ся рэд няй зар-
пла ты бюд жэт ні каў, то яна ў 
сту дзе ні — каст рыч ні ку скла ла 
кры ху больш за 3,7 міль ё на. Да-
рэ чы, гэ та на 28% ні жэй, чым у 
цэ лым па кра і не. Пры чым вар-
та на га даць, што Прэ зі дэн там 
бы ла па стаў ле на за да ча па мен-
шыць гэ ты раз рыў мак сі мум да 
10%. Тэр мін быў за яў ле ны да 
2015 го да.

Ад ны мі з са мых сціп лых з'яў-
ля юц ца раз лі ко выя ліст кі са цы-
яль ных ра бот ні каў: іх ся рэд ні 
за ро бак у ліс та па дзе скла даў 
уся го 3 127 000 руб лёў.

У той жа час, ка лі браць кан-
крэт ныя га лі ны пра мыс ло вас-
ці, то на наф та пе ра пра цоў чых 
прад пры ем ствах кра і ны ся рэд-
няя су ма ў раз лі ко вых ліст ках 
бы ла роў ная 10 060 000 руб лёў. 
Дру гое мес ца ў рэй тын гу са мых 
вы со ка аплат ных спе цы я ліс-
таў — у ра бот ні каў па вет ра-
на га транс пар ту: у ліс та па дзе 
іх ся рэд няя зар пла та бы ла роў-
ная 10 619 000 руб лёў. У лі да-
рах жа тра ды цый на ака за лі ся 
спе цы я ліс ты ў сфе ры ІT — 
іх ся рэд няя зар пла та скла ла 
13 290 000 рублёў.

���
За гэ ты год та рыф ная стаў-

ка пер ша га раз ра ду па вя ліч ва-
ла ся трой чы, апош няе яе па вы-
шэн не ад бы ло ся ў ве рас ні, ка лі 
яна вы рас ла на 4% — да 260 ты-
сяч руб лёў. На га да ем: гэ ты па-
каз чык уплы вае на ўзро вень 
апла ты пра цы бюд жэт ні каў. А 
гэ та — 854,5 тыс. ча ла век, ці 
27,5% ад коль кас ці ўсіх ра бот-
ні каў па рэс пуб лі цы (ме на ві та 
та кой бы ла коль касць ра бот ні-
каў бюд жэт ных ар га ні за цый у 
каст рыч ні ку гэ та га го да згод на 
з Бел ста там).

���
У па чат ку 2013 го да мі ні-

маль ная зар пла та скла да ла 
1 395 000 руб лёў (або 162 до-
ла ры па кур се на 1 сту дзе ня). 
На га да ем, што мі ні мал ка ін-
дэк су ец ца, ка лі кош ты вы рас-
лі больш чым на 5% з мо ман ту 
па пя рэд няй ін дэк са цыі. Сё ле та 
пе ра раз лік ад быў ся ў ве рас-
ні. У вы ні ку ця пер мі ні маль ная 
зар пла та ўжо боль шая, чым 
бы ла ў па чат ку го да, і скла дае 
1 466 230 руб лёў (або 155 до ла-
раў па бя гу чым кур се).

Як пра ві ла, мі ні маль ную 
зар пла ту ўрад тра ды цый на аб-
наў ляе з па чат кам но ва га го да. 
Та му ўжо з 1 сту дзе ня бе ла ру-
сам нель га бу дзе пла ціць менш 
чым 1 660 000 руб лёў у ме сяц 
(па афі цый ным кур се сён ня 
гэ та 176 до ла раў). Да рэ чы, 
больш ні на якія ін шыя па каз-
чы кі мі ні маль ная зар пла та не 
ўплы вае. На га да ем, што зар-
пла ты бюд жэт ні каў за ле жаць 
ад та рыф най стаў кі пер ша га 
раз ра ду (260 тыс. руб лёў), а 
штра фы — ад ба за вай ве лі чы-
ні (якая з 1 каст рыч ні ка скла-
дае 130 тыс. руб лёў).

Свят ла на БУСЬ КО.

Год 2013-ы: чым ён нам за пом ніў ся?

Што ў кі шэ ні?Што ў кі шэ ні?  �� КА МУ І КОЛЬ КІ 
Які мі бы лі на шы зар пла ты ў ады хо дзя чым го дзе? Ужо мож на пад вес ці не ка то рыя вы ні кі

Пен сія за ліс та пад
У ліс та па дзе 2013 го да ся рэд няя пра-

цоў ная пен сія па ін ва лід нас ці склала 
2 021 190 руб лёў (у снеж ні 2012 го да — 
1 722 360 руб лёў);

за асаб лі выя за слу гі пе рад рэс пуб лі-
кай — 3 237 750 руб лёў (у снеж ні 2012 го-
да — 2 819 390 руб лёў);

са цы яль ная пен сія — 964 530 руб лёў (у 
снеж ні 2012 го да — 816 000 руб лёў).

Мак сі маль ная пен сія па ўзрос це 
для не пра цу ю чых пен сі я не раў скла ла 
3 490 000 руб лёў, для не пра цу ю чых пен-
сі я не раў з лі ку бы лых шах цё раў — ад 
4 446 320 руб лёў (пры ста жы пад зем най 
пра цы не менш за 10 га доў у муж чын і 
7,5 го да ў жан чын) і да 5 402 900 руб лёў 
(пры ста жы пра цы не менш за 25 (20) 
га доў). Мак сі маль ная пен сія па ўзрос-
це для пра цу ю чых пен сі я не раў скла ла 
2 533 160 руб лёў (пры ін ды ві ду аль ным 
ка э фі цы ен це за роб ку пен сі я не ра 1,3 і 
вы шэй).

P.S. Роз ныя ві ды пен сій у ор га нах па 
пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 
атрым лі ва юць больш за 2,5 млн ча ла век.
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Струк ту ра да хо даў бе ла ру саў 
Па ста тыс ты цы, у струк ту ры да хо даў бе ла ру саў 64,4% пры па дае на зар-

пла ту; 20,8% — на са цы яль ныя вы пла ты (пен сіі, да па мо гі, сты пен дыі і ін шыя 
транс фер ты на сель ніц тву); 10% зай ма юць да хо ды ад прад пры маль ніц кай і 
ін шай дзей нас ці, якая пры но сіць да ход, яшчэ 4,8% скла да юць да хо ды ад улас-
нас ці і з ін шых кры ніц.

Сярэдняя зарплата
ў лістападзе 2013 года

Як змянялася сярэдняя працоўная пенсія ў 2013 годзе

Інфармацыя прадастаўлена Мінпрацы 
і сацабароны Беларусі.
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