
Пры клад на ме сяц та му вы пад ко ва стаў свед кам раз мо вы двух 
ста рых, якія гу та ры лі ка ля пом ні ка пі я не ру-ге рою Ма ра ту Ка-
зею ў ста ліч ным пар ку імя Ку па лы. Ува гу пры цяг ну ла ад на 
рэп лі ка: «Ве да еш, а ў Мін ску ж ёсць і ву лі ца, на зва ная ў го нар 
Ма ра та. Але што яна ўяў ляе са бой ця пер, не маг чы ма вы ка заць 
сло ва мі…» 

За гад кі па ча лі ся ад ра зу, у пра цэ се по шу ку ву лі цы Ма ра та Ка зея. Яна 
ака за ла ся са праўд ным фан то мам. На ад ной кар це ста лі цы, вы да дзе най 
два га ды та му, гэ ты та по нім ад сут ні чае ўво гу ле. У дру гім ат ла се Мін ска 
ву лі ца Ка зея ў па ка заль ні ку зна чыц ца, але не па срэд на на кар це не пад-
пі са на. Кры ху пра яс ніў сі ту а цыю план мяс цо вас ці, зной дзе ны на сай це 

ад мі ніст ра цыі Каст-
рыч ніц ка га ра ё на го-
ра да Мін ска, з яко га 
ўда ло ся сёе-тое за-
па зы чыць. Ака за ла-
ся, што па між пра-
мыс ло вай зо най на 
поўд ні Каст рыч ніц-
ка га ра ё на Мін ска 
і чы гун кай на Асі-
по ві чы за ціс ну ты 
дзве не вя ліч кія ву-
лі цы — Віл каў шчы-
на і Ма ра та 
Ка зея.

ISSN 1990 - 763X

16 СТУДЗЕНЯ 2014 г. ЧАЦВЕР Кошт 1800 рублёў№ 7  (27617)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 16.01.2014 г. 
Долар ЗША    9560,00
Еўра 13040,00
Рас. руб. 286,50
Укр. грыўня 1148,07

Стасункі 
з марсіянамі — 
па-беларуску! 

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    – 3° 
Віцебск    – 6° 
Гомель    – 3°  
Гродна    – 6° 
Магілёў    – 7° 
Мінск    – 7° 

ЛІЧБА ДНЯ

СітуацыяСітуацыя  ��

4Ста ліч ная ву лі ца імя Ма ра та Ка зеяСта ліч ная ву лі ца імя Ма ра та Ка зея
на гад вае хут чэй ляс ную сцеж ку, але з ліх та ра мі.на гад вае хут чэй ляс ную сцеж ку, але з ліх та ра мі.

5 млн кв. м
жыл ля

пла ну ец ца па бу да ваць 
сё ле та ў кра і не. Та кое 
за дан не за цвер джа на 
па ста но вай Са ве та Мі-
ніст раў № 1191. З дзяр-
жаў най пад трым кай для 
гра ма дзян, якія ма юць па-
трэ бу ў па ляп шэн ні жыл-
лё вых умоў, сё ле та бу дзе 
па бу да ва на 2,5 млн кв. м 
жыл ля. У сель скіх на се-
ле ных пунк тах і ма лых 
га рад скіх па се лі шчах за-
пла на ва на ўзвес ці 1,5 млн 
кв. м. За цвер джа ны так-
са ма за дан ні для кож най 
воб лас ці і Мін ска. Так, у 
Мін скай воб лас ці бу дзе 
па бу да ва на 1,1 млн кв. м, 
Брэсц кай — 770 тыс., 
Го мель скай — 650 тыс., 
Гро дзен скай — 660 тыс., 
Ві цеб скай — 410 тыс., 
Ма гі лёў скай — 410 тыс. 
У Мін ску на ме ча на ўзвес-
ці 1 млн кв. м жыл ля.

Ра ды каль ных уз ру шэн няў у 
пен сій най сіс тэ ме ў 2014 го дзе 
не бу дзе.

Пен сій ная сіс тэ ма, па сло вах 
на мес ні ка на чаль ні ка га лоў на га 
ўпраў лен ня пен сій на га за бес пя-
чэн ня і са цы яль на га стра ха ван ня 
Мінп ра цы і са ца ба ро ны Ла ры сы 
ЯШ КО ВАЙ, — гэ та не сфе ра для 
экс пе ры мен таў. Сён ня дзяр жа ва га-
ран туе су ад но сі ны пен сіі па ўзрос це 
да ся рэд ня га за роб ку ра бот ні каў на 
ўзроў ні 40% (гэ та між на род ны стан-
дарт) і вы пла ту пен сій ва ўста ноў ле-
ныя тэр мі ны і ў поў ным аб' ёме.

— Мы вель мі асця рож на ста вім ся 
да пы тан ня ўдас ка на лен ня пен сій на-
га за бес пя чэн ня, праб лем зба лан са-
ва на га функ цы я на ван ня пен сій най 
сіс тэ мы ў доў га тэр мі но вай перс пек-
ты ве. У нас пе ра ўтва рэн ні ў пен сій-
най сфе ры ажыц цяў ля юц ца па кро ка-
ва, па воль ны мі тэм па мі, але ўпэў не-
на, — за яві ла Ла ры са Яш ко ва.

Што ты чыц ца 2014 го да, то пла-
ну ец ца з да па мо гай пер са ні фі ка ва-
на га ўлі ку спрас ціць ме ха нізм збо ру 
да ку мен таў для пры зна чэн ня пен сіі. 
Акра мя та го, з мэ тай спра шчэн ня 
ад мі ніст ра ван ня вы пла ты пен сіі па 

між на род ных да га во рах бу дзе па шы-
ра ны элект рон ны да ку мен та а ба рот з 
Ра сі яй, Лат ві яй і Літ вой.

З но ва ўвя дзен няў — па ве лі чэн не з 
1 сту дзе ня гэ та га го да мі ні маль на га 
ста жу пра цы, не аб ход на га для пры-
зна чэн ня пра цоў най пен сіі па ўзрос це 
і за вы слу гу га доў, — з 5 да 10 га доў. 
У перс пек ты ве та кі стаж па сту по ва 
бу дзе па вя ліч вац ца і да лей, а ў бу ду-
чы ні, хут чэй за ўсё, бу дзе пры вя за-
ны да ся рэд ня га пе ры я ду атры ман ня 
пен сіі. Ра ней шыя ўмо вы па мі ні маль-
ным ста жы за ха ва ны для пры зна чэн-
ня да тэр мі но вых пен сій па ўзрос це 
баць кам ін ва лі даў з дзя цін ства, шмат-
дзет ным ма ці, ін ва лі дам з дзя цін ства і 
не ка то рым ін шым ка тэ го ры ям гра ма-
дзян, а так са ма пен сій па ін ва лід нас ці 
і з на го ды стра ты кар мі це ля.

У гэ тым го дзе бу дзе пра цяг вац ца 
ра бо та па па вы шэн ні па ме раў пра-
цоў ных пен сій.

Паводле слоў спецыяліста, бу-
дуць за бяс печ вацца су ад но сі ны ся-
рэд няй пен сіі па ўзрос це з ся рэд нім 
за роб кам ра бот ні каў на ўзроў ні 40%, 
ся рэд няй мі ні маль най пен сіі — на 
ўзроў ні БПМ пен сі я не ра.

Свят ла на БУСЬ КО.

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі-
ха іл Мяс ні ко віч на па ся джэн ні 
Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў 
агу чыў клю ча выя пры яры тэ-
ты ра бо ты эка но мі кі ў 2014 го-
дзе, пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

Так, га лоў ны мі за да ча мі на гэ ты 
год з'яў ля юц ца зба лан са ва ны эка на-
міч ны рост і эфек тыў насць. Не менш 
ак ту аль ны мі за ста юц ца так са ма пы-
тан ні, якія да ты чац ца экс пар ту і ап ты-

мі за цыі ім пар ту. «Мы па він ны знач на 
на рас ціць аб' ёмы экс пар ту і ў пэў най 
сту пе ні ра цы я на лі за ваць ім парт, для 
та го каб за бяс пе чыць да дат нае саль-
да», — па ста віў за да чу Мі ха іл Мяс ні-
ко віч. У су вя зі з гэ тым урад раз ліч вае 
на ак тыў ную ра бо ту ка мер цый ных 
бан каў, а так са ма На цы я наль на га 
бан ка як га лоў на га рэ гу ля та ра гра-
шо ва-крэ дыт най па лі ты кі.

Ад нос на ўста ноў ле ных па каз-
чы каў прэм' ер ад зна чыў, што перш 

за ўсё не аб ход на ўво дзіць дык тат 
па каз чы каў эка на міч най эфек тыў-
нас ці, а не ва ла. Ацэн ка ж ра бо ты 
прад пры ем стваў па він на да вац ца, 
у пер шую чар гу, па пры быт ку, за-
бяс пе ча нас ці аба рот ны мі срод ка мі 
і рос ту пра дук цый нас ці пра цы.

«Трэ ба сме ла і ак тыў на іс ці 
на рэ струк ту ры за цыю страт ных 
і не пла це жаз доль ных ар га ні за-
цый», — ад зна чыў прэм' ер. Аб гэ-
тым, па вод ле яго слоў, га во рыц ца 

шмат, але да гэ та га ча су прак тыч на 
ні чо га не зроб ле на. «Не эфек тыў-
ныя прад пры ем ствы і вы твор час ці 
не па він ны жыць за кошт бяс кон цых 
бюд жэт ных да та цый і доб ра пра цу-
ю чых ка лег», — пад крэс ліў кі раў нік 
ура да.

Пе рад усі мі ар га ні за цы я мі ста-
віц ца за да ча на пра ця гу пер ша га 
квар та ла з улі кам раз віц ця но вых 
сек та раў і га лін эка но мі кі 
пра вес ці ап ты мі за цыю.

ЭКА НА МІЧ НЫ РОСТ І ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ
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Ву лі ца-пры від 
Та кую мож на су стрэць не толь кі

ў чар но быль скай зо не, а і ў ста лі цы 

Пен сіі Пен сіі   �� ПЕ РА ЎТВА РЭН НІ —
ТОЛЬ КІ ПА СТУ ПО ВЫЯ 

Месяцовы 
пасяўны
каляндар

Гэ та бу дзе пер шы ў Бе ла ру сі дзі ця чы га ра док ся-
мей на га ты пу, дзе хлоп чы кі і дзяў чын кі змо гуць жыць 
у асоб ных ква тэ рах. Пі лот ны пра ект рэа лі зу ец ца з 
каст рыч ні ка мінулага го да ў Ма зыр скім дзі ця чым до-
ме, у якім пра жы вае больш за 60 дзя цей. 17 з іх — па-
лі ятыў ныя ін ва лі ды. Тут бу дзе ўве дзе на ў строй пяць 
асоб ных ква тэр. Рэа лі за цыя гэ та га пра ек та да зво ліць 
вы ха ван цам ву чыц ца жыць са ма стой на, рас па ра-
джац ца гра шы ма і быць ад каз ны мі за сваё жыц цё.  

Фо
 та

 Б
ЕЛ

 ТА
.

ЖЫЦЦЁВАЯЖЫЦЦЁВАЯ
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