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«НЕ ХА ЦЕ ЛА НІ КО МУ БЫЦЬ У ЦЯ ЖАР І ЎВО ДЗІЦЬ У ГРЭХ...»
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
Да рэ чы, спа чат ку Але на 

Аў ра маў на ха це ла па жыць у 
«Сві тан ку» ме сяц, па гля дзець, 
ці спа да ба ец ца (та кі ва ры янт 
цал кам да пус ці мы), але по тым 
пе ра ду ма ла: сіл ліш ніх на пе-

ра ез ды ня ма, трэ ба ўсё вы ра-
шаць ад ра зу. «Тым больш, тут 
вяс ко вае па вет ра, ці шы ня... 
Што яшчэ трэ ба па жы ло му 
ча ла ве ку? — усмі ха ец ца яна, 
і пра мень чы кі мар шчы нак ка-
ля ва чэй ста но вяц ца вы раз-
ней. — Ка лі б ра ней мне пра-
па на ва лі з'е хаць з го ра да, я, 
вя до ма б, ад мо ві ла ся, але ў 
ста лым ве ку пры яры тэ ты мя-
ня юц ца. Вы го ды тут ёсць, ежу 

га ту юць, бя ліз ну мож на здаць 
у мыц цё. Пры чым ра ні цай зда-
сі, а ў тры га дзі ны ўжо мож на 
за бі раць чыс тае. Чым дрэн на? 
У нас ёсць і агуль ная кух ня. Ка-
лі хо чаш, мож на са бе і са мо му 
што-не будзь пры га та ваць. Я 
ле тась пяк ла блі ны на Мас ле-
ні цу, і ў гэ тым го дзе так са ма 
бу ду. Пры яз джай це, па час тую, 
яны ў мя не смач ныя атрым лі-
ва юц ца...».

На раз ві тан не яна суе мне ў 
ру кі апель сін: «Вазь мі це, з'яс-
це до ма!» По тым ці ха ка жа пра 
сваю ма ру: «Ха чу па мер ці пры-
го жа. Га лоў нае — каб ні ко му 
не на да ку чаць. Я ні пра што не 
шка дую. Я па мру, ра на ці поз-
на. А ква тэ ру з са бой усё роў на 
не за бя рэш...».

�   � �
Па доб ная гіс то рыя і ў Ма-

рыі Іва наў ны Бе ля ко вай, якая 
так са ма пас ля смер ці му жа за-
ду ма ла ся, як ёй жыць да лей, і 
вы бра ла та кі ж ва ры янт, што і 
Але на Аў ра маў на.

— Ча ла век я ўжо ва ўзрос це, 
хво ры. Ад ной у ча ты рох сце нах 
ста ла ад чу ваць ся бе не як ня ў-
туль на, на ват страш на. Вось і вы-
зна чы ла ся, — ка жа яна. — Пе рад 
тым, праў да, доў га ду ма ла, ме-
ся цаў во сем. Але я са ма бы лы 

мед ра бот нік, ве даю, якія бы ва-
юць страш ныя хва ро бы ў ма ім 
уз рос це: і ін фарк ты, і ін суль ты. 
А ка лі я ака жу ся пры ка ва най 
да лож ка, хто мя не бу дзе да гля-
даць? Вось і вы ра шы ла: што я 
губ ляю? Вя до ма, ква тэ ра ёсць 
ква тэ ра, але тут я бу ду не ад на. 
І ве да е це, я за да во ле на. Вось 
заўт ра іду да зуб но га док та ра, 
так мне ўжо не каль кі ра зоў на га-
да лі, каб я не за бы ла ся. І кор мяць 
доб ра. Ды і сяб роў кі но выя ўжо 
з'я ві лі ся, свая кам па нія...»

�   � �
Вось та кія гіс то рыі. Ма ла-

досць, маг чы ма, лег ка дум на 
па ду мае: я на іх мес цы пра-
даў бы ква тэ ру і па ехаў бы на 
ўзбя рэж жа цёп ла га мо ра, каб 
там пры го жа скон чыць свае 

дні... Але ёй цяж ка зра зу мець 
і пры няць, што пас ля 70 маг-
чы мас ці ча ла ве ка, хо чам мы 
та го ці не, рэз ка зву жа юц ца. 
Па жы ло му ча ла ве ку ўжо не 
трэ ба чу жое мо ра і чу жыя лю-
дзі, якія раз маў ля юць на не 
зра зу ме лай яму мо ве, — яму 
па трэб ны род ныя і іх кло пат і 
лю боў. Ну, а ка лі род ных лю-
дзей не за ста ло ся, то прос та 
кам форт і до гляд, зно сі ны з ін-
шы мі людзь мі, па ва га і ад нос-
ная не за леж насць.

Здаць ква тэ ру ква та ран там і 
жыць на гэ тыя гро шы ў тым жа 
до ме-ін тэр на це, у ад дзя лен ні па-
вы ша най кам форт нас ці? Але з 
ква та ран та мі мо гуць быць праб-
ле мы: лю дзі ж роз ныя бы ва юць. 
Ды і пас ля іх трэ ба ра біць ра монт. 
А ква тэ ра, ка лі ня ма спад чын ні-
каў, усё роў на по тым да ста нец-
ца дзяр жа ве. Пра даць ква тэ ру? 
Ва ры янт для сме лых лю дзей, 
якія доб ра раз бі ра юц ца ў кан'-
юнк ту ры рын ку, да якіх па жы лыя 
лю дзі, як пра ві ла, не ад но сяц-
ца. Па да рыць ква тэ ру ка мусь ці 
з да лё кіх сва я коў або зна ё мых у 
аб мен на до гляд? На шы ге ра і ні 
па тлу ма чы лі, ча му яны не ста лі 
гэ та га ра біць. Уво гу ле, вы бар за 
са мім ча ла ве кам.

Свят ла на БУСЬ КО.

На мес нік стар шы ні Ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са ца ба ро не 
Мін гар вы кан ка ма Іры на ДУД КА:

Афарм лен не та кіх рэн та вых ад но сін маг чы ма ў двух ва ры ян тах: ча ла-
век за ста ец ца пра жы ваць у сва ёй ква тэ ры ці пе ра яз джае ў Рэс пуб лі кан-
скі дом-ін тэр нат для ве тэ ра наў вай ны і пра цы па вы ша най кам форт нас ці 
«Сві та нак», у асоб ны блок.

Наш са мы пер шы атры маль нік рэн ты, муж чы на з Каст рыч ніц ка га 
ра ё на, з якім мы за клю чы лі да га вор па жыц цё ва га ўтры ман ня на ўмо вах 
рэн ты ў 2011 го дзе, аб раў пер шы ва ры янт. У гэ тым вы пад ку ча ла век 
за ста ец ца жыць у сва ёй ква тэ ры, і да яго пяць ра зоў на ты дзень пры-
хо дзіць сац ра бот нік. Пры чым усе яго па слу гі бяс плат ныя.

Ха чу ад зна чыць, што пер шы ва ры янт вы бі ра юць, як пра ві ла, лю дзі, 
якія яшчэ ня дрэн на ся бе ад чу ва юць і поў ныя сіл, тыя, хто хо ча за стац-
ца ў сва ёй звык лай аб ста ноў цы, у ка го доб рыя су се дзі. Сац ра бот нік 
да па мо жа та ко му ча ла ве ку пры жа дан ні сха дзіць у тэ атр ці ў якую-не-
будзь ін шую куль тур ную ўста но ву — пры жа дан ні мож на склас ці цэ лую 
куль тур ную пра гра му. Так са ма сац ра бот нік мо жа су пра ва дзіць свай го 
па да печ на га ў па лі клі ні ку, да мес ца па ха ван ня сва я коў на мо гіл кі і г.д. 
Ад ным сло вам, ча ла век за ста ец ца жыць у сва ёй ква тэ ры да смер ці і 
ка рыс та ец ца та кі мі вы го да мі.

У той жа час адзі но кія лю дзі за 70, якіх ня ма ка му да гля даць, мо гуць 
вы браць «Сві та нак», дзе для іх ар га ні за ва на па ста ян нае ме ды цын скае 
су пра ва джэн не, на зі ран не дак та роў вуз кіх спе цы яль нас цяў, пра вод зяц ца 
роз ныя рэ абі лі та цый ныя ме ра пры ем ствы, фі зі я тэ ра пія, ёсць за ня ткі ў 
спар тыў най за ле і г. д. Да та го ж у «Сві тан ку» пра цу юць роз ныя гурт кі, 
пра цоў ныя май стэр ні, клу бы па ін та рэ сах, лі та ра тур ныя гас цёў ні — мож-
на ці ка ва пра во дзіць свой воль ны час. А хар ча ван не мож на за каз ваць 
на вы бар.

Па він на ска заць, што тыя па жы лыя лю дзі, якія за раз ка рыс та юц ца 
па слу га мі рэнт ных ад но сін, вель мі пра ду ма на па ды шлі да гэ та га пы тан-
ня. Бо га ран ты яй слу жыць іх улас нае жыл лё. Та му яны доў га і ста ран на 
ўсё ўзваж ва лі, скру пу лёз на пра гля да лі ўсе пунк ты да га во ра, пра ліч ва лі 
ўсе «за» і «су праць».

Тым больш, што бы ло шмат не га тыў ных мо ман таў, ка лі гра ма дзя не 
за клю ча лі та кія да га во ры з фі зіч най асо бай, гэ та зна чыць, з ін шым ча-
ла ве кам. Да пус цім, з су се дам або цёт ка з пля мен ні кам, або ся бар сям'і 
з ба бу ляй... Дык вось, гэ тую ба бу лю аб ходж ва лі толь кі да та го мо ман ту, 
па куль не за ва лод ва лі яе ква тэ рай. Як толь кі гэ та зда ра ла ся, пра яе тут 
жа за бы ва лі. Та му лю дзі, на слу хаў шы ся па доб ных гіс то рый, ста  ві лі ся 
вель мі асця рож на да па доб най пра па но вы.

Але да га вор рэн ты, за клю ча ны з дзяр жа вай, — гэ та тро хі ін шае. Тут 
ча ла ве ка аб слу гоў вае сац ра бот нік, аб са лют на не за ці каў ле ны ў яго 
жыл лі, і гэ та вы клі кае ў лю дзей больш да ве ру. Да та го ж да га во рам 
пра ду гле джа на, што ка лі па жы лы ча ла век не зной дзе агуль най мо вы з 
са цы яль ным ра бот ні кам, то па яго жа дан ні мы зна хо дзім для яго ін ша га 
ча ла ве ка. Праў да, па куль у нас та кіх вы пад каў не бы ло.

Я ду маю, гэ ты на кі ру нак бу дзе раз ві вац ца. Пер шы во пыт ака заў ся ста-
ноў чым, лю дзі ад гу ка юц ца доб ра. За раз у нас 16 ча ла век, якія за клю чы лі 
з дзяр жа вай да га вор рэн ты. Ся род іх — тры ся мей ныя па ры. Да рэ чы, ад на 
ся мей ная па ра за ста ла ся жыць до ма, а дзве — пе ра еха лі ў «Сві та нак».

Згод на з па ста но вай Са ве та Мі ніст раў № 
738 ад 08.06.2011, гра ма дзя не, якія да сяг ну лі 
70-га до ва га ўзрос ту, мо гуць за клю чыць да га-
вор па жыц цё ва га ўтры ман ня на ўмо вах рэн ты, 
пас ля ча го атрым лі ва юць пра ва бяс плат на га 
пра жы ван ня ў до ме-ін тэр на це са на тор на га ты-
пу «Сві та нак» або са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на да му і атры ман ня ад дзяр жа вы гра шо вых 
сум вы плат рэн ты за ква тэ ру.

Рэн та — гэ та да га вор па жыц цё ва-
га ўтры ман ня, згод на з якім, гра ма дзя нін, 
атрымальнік рэнты, пе рад ае жы лое па мяш-
кан не, якое яму на ле жыць, ва ўлас насць 
г.  Мін ска, а пла цель шчык рэн ты аба вя зу-

ец ца ажыц цяў ляць па жыц цё вае ўтры ман не 
гра ма дзя ні на і (або) яго жон кі (му жа). Пла-
цель шчы кам рэн ты з'яў ля ец ца го рад Мінск 
у асо бе Мінгар вы кан ка ма.

Га ран тыі для атры маль ні каў рэн ты з бо-
ку дзяр жа вы:

1. Апла та на та ры яль ных па слуг пры за-
клю чэн ні да га во ра, яго дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі, афарм лен ня здзе лак, звя за ных з 
пе ра да чай жы ло га па мяш кан ня;

2. Што ме сяч ныя пла ця жы ў па ме ры 1-3 
ба за вых ве лі чынь;

3. Ад лі чэн ні на ка пі таль ны ра монт за 
жы лое па мяш кан не;

4. Тэх ніч нае аб слу гоў ван не жы ло га па-
мяш кан ня;

5. Ад лі чэн ні на апла ту ка му наль ных па-
слуг;

6. Ака зан не са цы яль ных па слуг са цы-
яль ны мі ра бот ні ка мі;

7. Ака зан не па слуг па па ха ван ні і ін шыя 
ўмо вы.

Каб за клю чыць да га вор па жыц цё ва га 
ўтры ман ня на ўмо вах рэн ты, не аб ход на 
звяр нуц ца ў тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня па мес цы зна хо-
джан ня ква тэ ры.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Та кі па ды ход, скі ра ва ны на кан са лі да-
цыю на яў ных рэ сур саў з мэ тай раз віц ця 
най больш моц ных струк тур, рэа лі зу ец ца 
і на рэ гі я наль ным уз роў ні. Так, у 2013 го-
дзе ў Ма гі лёў скай воб лас ці ство ра на ка-
му наль нае вы да вец кае ўні тар нае прад-
пры ем ства «Ін фар ма цый нае агенц тва 
«Ма гі лёў скія ве да мас ці», якое вы пус кае 
аб лас ныя вы дан ні і стуж ку аб лас ных на-
він. У Ві цеб скай воб лас ці на ба зе аб лас-
ных га зет «Ві цеб скі ра бо чы» і «На род нае 
сло ва» сфар мі ра ва на рэ дак цыя га зе ты 
«Витебские вести».

Ад ным з на прам каў па вы шэн ня якас-
ці ра ён най прэ сы быў абра ны пе ра ход 
шэ ра гу га зет, у пер шую чар гу — «ад-
ста ю чых», на што тыд нё вы фар мат. 
Прак ты ка па ка за ла, што та кі па ды ход 
дае ста ноў чыя вы ні кі. Перш за ўсё, фар-
мат што тыд нё ві ка да зва ляе па леп шыць 
змест вы дан ня за кошт па ве лі чэн ня ін-
фар ма цый най на сы ча нас ці, пуб лі ка цыі 
буй ных жан раў: ана лі ты кі, жур на лісц кіх 
рас сле да ван няў, праб лем ных ма тэ ры я-
лаў. Сён ня ў та кім фар ма це вы хо дзіць 
23 ра ён ныя га зе ты, пры чым 15 ста лі што-
тыд нё ві ка мі сё ле та.

Ар га ні за цый ныя пе ра ўтва рэн ні пра-
цяг нуц ца і ў 2014 го дзе, але га лоў най 
за да чай сён ня з'яў ля ец ца якас нае змя-
нен не са мо га ін фар ма цый на га пра дук ту. 
Пры чым най важ ней шым склад ні кам у 
гэ тым пла не з'яў ля ец ца тэх на ла гіч нае 
асна шчэн не СМІ. На шы но выя ін фар ма-
цый ныя струк ту ры па він ны знай сці адэ-
кват ны ад каз на вы клік кан вер ген цыі і 
за бяс пе чыць мак сі маль нае рас паў сюдж-
ван не свай го кан тэн ту за кошт ін тэ гра цыі 
роз ных ме ды яп лат фор маў (дру ка ва ных, 
ін тэр нэт-, ма біль ных вер сій, аў ды я ві зу-
аль ных рэ сур саў і г.д.).

З гэ тай мэ тай пла ну ец ца знач на 
ўзмац ніць ін тэр нэт-склад нік у дзей нас-
ці ўста но вы Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Рэ дак цыя га зе ты 
«Со вет ская Белоруссия», дзе бу дуць аб'-
яд на ны вэб-рэ сур сы ўсіх СМІ ўста но вы, 
пра ду гле джа на шы ро кая ін тэ гра цыя з са-
цы яль ны мі сет ка мі, ар га ні за цыя элект-
рон най пад піс кі на дру ка ва ныя і ін тэр-
нэт-вер сіі вы дан няў і асоб ныя пуб лі ка цыі. 
Уста но ве так са ма бу дзе пе ра да дзе ны ін-

тэр нэт-пар тал «СМІ Бе ла ру сі», які ста не 
не толь кі адзі ным пунк там ува хо ду для 
ўсіх дзяр жаў ных СМІ, але і бу дзе аказ-
ваць ме та дыч ную да па мо гу рэ гі я наль най 
прэ се ў раз віц ці яе вэб-рэ сур саў.

У но вым го дзе мы пры сту пім і да рэ-
фор мы сіс тэ мы ар га ні за цый «Са юз друк». 
Як і ў вы пад ку з рэ фор май дру ка ва ных 
СМІ, тут ра бо та бу дзе вес ці ся аку рат на і 
ўзва жа на, каб за ха ваць усе тыя доб рыя 
на пра цоў кі, якія сён ня ёсць у гэ тай сіс-
тэ мы. Ра зам з тым не аб ход на па вы шаць 
эфек тыў насць ла гіс ты кі, ак тыў на па шы-
раць ганд лё вую сет ку, бу да ваць но выя 
су час ныя ганд лё выя па віль ё ны. Сло вам, 
па трэб на кан цэнт ра цыя рэ сур саў у мэ-
тах уз мац нен ня кан ку рэнт ных пе ра ваг на 
рын ку рас паў сюдж ван ня дру ку.

На спе ла і ап ты мі за цыя сіс тэ мы дзяр-
жаў ных вы да вец тваў. Ба чыц ца мэ та згод-
ным аб' яд наць вы да вец твы, якія вы пус-
ка юць лі та ра ту ру па доб ных тэ ма тыч ных 
на прам каў.

УСЮ КРА І НУ ПЕ РА ВЕС ЦІ НА ЛІЧ БУ
Най важ ней шым на прам кам раз віц-

ця элект рон ных СМІ з'яў ля ец ца іх поў ны 
пе ра ход на ліч ба вае вя шчан не да 2015 
го да.

У 2013 го дзе су мес на з Мі ніс тэр ствам 
су вя зі і ін фар ма ты за цыі бы ло ар га ні за-
ва на па этап нае ад клю чэн не вя шчан ня ў 
ана ла га вым фар ма це. З 1 каст рыч ні ка 
2013-га па ча ла ся транс ля цыя дру го га і 
трэ ця га муль ты плек саў эфір на га ліч ба ва-
га тэ ле ба чан ня ў асоб ных рэ гі ё нах кра і ны. 
Там, акра мя вась мі тэ ле пра грам аба вяз-
ко ва га агуль на да ступ на га па ке та («Бе-
ла русь-1», «Бе ла русь-2», «Бе ла русь-3», 
АНТ, СТБ, «РТР-Бе ла русь», «НТБ-Бе ла-
русь», «Мір»), за ўме ра ную пла ту ця пер 
да дат ко ва да ступ на 24 тэ ле пра гра мы роз-
най жан ра вай на кі ра ва нас ці. Гэ тая пра ца 
бу дзе пра доў жа на ў 2014 і 2015 га дах.

Ця пер Мі нін фар мам су мес на з Мін-
су вя зі вя дзец ца ра бо та па пе ра вод зе 
на ліч ба вае вя шчан не рэ гі я наль ных тэ-
ле пра грам. Мяс цо вае тэ ле ба чан не па-
трэб на лю дзям і па він на раз ві вац ца як 
твор ча, так і тэх на ла гіч на.

Пра цяг вае раз ві вац ца на цы я наль нае 
тэ ле вя шчан не і ў пла не змес ту. Важ най 
па дзе яй у сфе ры спар тыў най жур на ліс-
ты кі ста ла ад крыц цё тэ ле ка на ла «Бе ла-

русь-5». Гэ ты ка нал за клі ка ны асвят ляць 
на цы я наль ныя спар тыў ныя ме ра пры ем-
ствы, най буй ней шыя су свет ныя спа бор-
ніц твы, най больш ці ка выя і ві до вішч ныя 
спар тыў ныя па дзеі за мя жой.

ІН ТЭР НЭТ — НА СЛУЖ БУ 
ГРА МАД СТВУ І ДЗЯР ЖА ВЕ

Па да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы Мі-
ніс тэр ства ін фар ма цыі пра цуе над ства-
рэн нем Адзі на га дзяр жаў на га ін тэр нэт-
пар та ла для зва ро таў гра ма дзян («Вір-
ту аль ная пры ём ная»).

Гэ ты пра ект да зво ліць на шым гра ма-
дзя нам не зай мац ца по шу кам сай та та го 
ці ін ша га дзяр жаў на га ор га на або ар га ні за-
цыі. Усе не аб ход ныя звест кі мож на бу дзе 
знай сці ў ад ным «пунк це ўва хо ду». Дзяр-
жаў ныя ор га ны бу дуць аб' яд на ны ў агуль-
ную вір ту аль ную сіс тэ му, тым са мым знач-
на спрос ціц ца пра цэ ду ра зва ро ту да іх.

«Вір ту аль ная пры ём ная» да зво ліць 
ана лі за ваць увесь па ток зва ро таў, а так-
са ма вы яў ляць най больш праб лем ныя 
пы тан ні, якія тур бу юць гра ма дзян. Гэ та 
аб са лют на но вы ўзро вень ма ні то рын гу 
і апе ра тыў на га рэ ага ван ня, кан крэт ны 
крок у кі рун ку да элект рон на га ўра да.

Сур' ёз ныя кро кі зроб ле ны ў сфе ры 
нар мат вор час ці. Ле тась ус ту піў у сі лу За-
кон «Аб вы да вец кай спра ве ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь». Уве дзе на лі цэн за ван не ў га-
лі не вя шчан ня. Фак тыч на мы ўні фі ка ва лі 
за ка на даў ства з на шы мі парт нё ра мі па 
Мыт ным са ю зе — Ра сі яй і Ка зах ста нам.

У 2014 го дзе Мі нін фарм пры мае 
ўдзел у пад рых тоў цы пра ек та да га во-
ра аб Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе. 
Кож ная з кра ін — удзель ніц Адзі най эка-
на міч най пра сто ры ўнес ла ў да да так да 
пра ек та да га во ра свае пра па но вы па за-
ха ван ні асоб ных аб ме жа ван няў до сту пу 
на на цы я наль ныя рын кі ін фар ма цый ных 
па слуг.

Пе ра ка на ны, што спа лу чэн не пра-
віль ных ар га ні за цый ных за ха даў, ды-
на міч на га тэх на ла гіч на га раз віц ця і 
цвёр дай па зі цыі, скі ра ва най на аба ро ну 
на цы я наль ных ін та рэ саў, да зво ліць нам 
за бяс пе чыць кан ку рэн та здоль насць на-
цы я наль най ін фар ма цый най пра сто ры ў 
су час ным змен лі вым све це.

Алег ПРА ЛЯС КОЎ СКІ,
мі ністр ін фар ма цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

КАБ ПА СПЕЦЬ ЗА ЗМЕ НА МІ, 
ТРЭ БА МЯ НЯЦ ЦА СА МІМ

КА МЕН ТА РЫЙ СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТА

АФІ ЦЫЙ НА

Па ла та прад стаў ні коў вы зна чы ла па ра дак раз гля ду за ко на пра ек-
таў, якія па сту пі лі ў пар ла мент.

За 2 ме ся цы да па чат ку вяс но вай се сіі На цы я наль на га схо ду на раз гля дзе 
па ста ян ных ка мі сій ніж няй па ла ты зна хо дзіц ца 47 за ко на пра ек таў. У гра фік 
іх пад рых тоў кі для раз гля ду на се сіі ўклю ча на 38 пы тан няў, у тым лі ку 16 за-
ко на пра ек таў у пер шым чы тан ні і 20 — у дру гім. Да па чат ку кра са ві ка гэ тыя 
ліч бы мо гуць змя ніц ца, па пя рэдж ва юць за ка на даў цы, бо гра фік не з'яў ля ец ца 
кан чат ко вым.

— Гэ ты год для пар ла мен та ры яў бу дзе вель мі на пру жа ным, — па пя-
рэ дзіў ка лег на Са ве це Па ла ты прад стаў ні коў яе Стар шы ня Ула дзі мір 
АНД РЭЙ ЧАН КА. — Пра што свед чыць ня прос ты ха рак тар за дач, якія 
ста яць пе рад эка но мі кай кра і ны. У вы ра шаль ную фа зу ўва хо дзіць ма-
дэр ні за цыя прад пры ем стваў, ам бі цый ныя пла ны па на рошч ван ні экс-
парт на га па тэн цы я лу, ча кае вя лі кая пра ца па ства рэн ні Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за.

Вы ні кі пер ша га го да ра бо ты дэ пу тац ка га кор пу са пя та га склі кан ня 
да зва ля юць раз ліч ваць на тое, што і на да лей бе ла рус кі пар ла мент бу дзе 
пра ца ваць эфек тыў на, лі чыць спі кер ніж няй па ла ты. Са 180 пры ня тых на 
пра ця гу 2013 го да за ко на пра ек таў 113 ужо ста лі за ко на мі.

Ле тась мно гія з пра па ноў дэ пу та таў ад нос на бюд жэт на га па ке та за ко на-
пра ек таў (уся го та кіх пра па ноў бы ло больш за 100) бы лі ўлі ча ны ўра дам.

— Як ба чым, Са вет Мі ніст раў га то вы да кан струк тыў на га су пра цоў ніц-
тва, — за ўва жыў Ула дзі мір Анд рэй чан ка, — і з на ша га бо ку па він ны быць 
пад рых та ва ны сур' ёз ныя, рэ аль ныя, аб грун та ва ныя пра па но вы да пра ек та 
бюд жэ ту на 2015 год, ра бо та над якім рас пач нец ца ўжо ў маі. Пры гэ тым у 
ра бо це над бюд жэт ным па ке там па він ны ўзяць удзел не толь кі про філь ная 
ка мі сія, але і ўвесь дэ пу тац кі кор пус.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка за клі каў пар ла мен та ры яў шы рэй пры цяг ваць 
да пра цы над за ко на пра ек та мі ву чо ных, прак ты каў, кі раў ні коў прад пры-
ем стваў, прад стаў ні коў гра мад скас ці. Па яго да ру чэн ні пад рых та ва ны 
пра ект па гад нен ня аб су пра цоў ніц тве Па ла ты прад стаў ні коў з Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным уні вер сі тэ там, які пла ну ец ца пад пі саць у блі жэй шы час.

— Яго рэа лі за цыя за кла дзе асно ву на ву ко ва га за бес пя чэн ня на шай 
дзей нас ці, уклю ча ю чы на ву ко вую экс пер ты зу пра ек таў, і, як вы нік, па вы-
сіць якасць за ко наў, якія пры ма юц ца на мі, — лі чыць Стар шы ня Па ла ты 
прад стаў ні коў.

Яшчэ ад на за ўва га кі раў ні ка Па ла ты прад стаў ні коў да ты чы ла ся ак-
тыў нас ці дэ пу та таў у рэа лі за цыі пра ва за ка на даў чай іні цы я ты вы. «На шы 
пра па но вы на 2015 год па він ны быць аб грун та ва ныя, ар гу мен та ва ныя і, 
па маг чы мас ці, уз год не ныя з про філь ны мі мі ніс тэр ства мі, — ска заў Ула-
дзі мір Анд рэй чан ка. — У гэ тым вы пад ку іх бу дзе пра сцей ад стой ваць пры 
за цвяр джэн ні пла на».

Ка жу чы пра ро лю пар ла мен та ў між на род най дзей нас ці дзяр жа вы, 
Ула дзі мір Анд рэй чан ка ад зна чыў доб рыя вы ні кі мі ну ла га го да і вы ка заў 
не за да во ле насць пэў ным за ціш шам у гэ тай сфе ры апош нім ча сам.

— Зні жаць тэмп ні ў якім ра зе нель га, — ска заў ён. — У апош нія ме-
ся цы знач на па шы ра ла ся сет ка дып ла ма тыч най пры сут нас ці Бе ла ру сі 
ў дзяр жа вах аф ры кан ска га кан ты нен та. Ду маю, гэ та вель мі сур' ёз ная 
на го да вы ву чыць маг чы мас ці раз віц ця пар ла менц кіх су вя зяў з аф ры кан-
скі мі дзяр жа ва мі, у тым лі ку ўста ля ван ня кан так таў з пан аф ры кан скім 
пар ла мен там, як гэ та мы па чы на ем ра біць у да чы нен ні да Ла ці на а ме ры-
кан ска га пар ла мен та.

У ра бо це дэ пу та таў у вы бар чых акру гах на пер шы план Ула дзі мір Анд-
рэй чан ка па ста віў са дзей ні чан не мяс цо вым ор га нам ула ды ў пра вя дзен ні 
шчы рых, ад кры тых, дэ ма кра тыч ных вы ба раў.

— У пер шую чар гу трэ ба пра ца ваць з людзь мі, тлу ма чыць ім важ насць 
удзе лу ў вы бар чай кам па ніі, да па ма гаць ім вы ра шаць праб ле мы, — ска заў 
Ула дзі мір Анд рэй чан ка. — Маг чы ма, не заў сё ды ў дэ пу та таў, ды і ў мяс-
цо вых ор га наў ула ды, ёсць да стат ко выя рэ сур сы для вы ра шэн ня праб лем 
на сель ніц тва рэ гі ё наў — гэ та, без умоў на, асоб нае пы тан не. Але ні ў якім 
ра зе нель га да пус каць абы яка ва га стаў лен ня да лю дзей... Аку му люй це, 
аб агуль няй це пра па но вы вы бар шчы каў, аб мяр коў вай це іх у ка мі сі ях, вы-
нось це на ўзро вень мі ніс тэр стваў, ура да, Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. Гэ та 
тое, што ча кае ад нас і кі раў ніц тва кра і ны.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па дзяр жаў-
ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це Ге надзь 
ГРЫЦ КЕ ВІЧ ся род пер ша чар го вых на зваў за ко на пра ек ты, якія да ты-
чац ца эка на міч ных ад но сін, ма дэр ні за цыі эка но мі кі: па праў кі ў За ко ны 
«Аб пры ва ты за цыі дзяр жаў най улас нас ці і пе ра ўтва рэн ні дзяр жаў ных 
уні тар ных прад пры ем стваў у ад кры тыя ак цы я нер ныя та ва рыст вы», 
«Аб цэ на ўтва рэн ні», шэ раг да ку мен таў, якія ты чац ца транс парт най 
га лі ны.

У са цы яль най сфе ры дэ пу та ты пла ну юць у кра са ві ку — чэр ве ні раз-
гле дзець ка рэк ці роў кі ў за ко ны па пы тан нях пен сій на га за бес пя чэн ня, 
мі ні маль на га за роб ку, вы зна чэн ня мі ні маль на га пра жыт ко ва га мі ні му му. 

Сё ле та дэ пу та ты ў тым лі ку на ме ра ны вы сту піць з за ка на даў чай іні-
цы я ты вай аб змя нен нях і да паў нен нях у за кон «Аб На цы я наль ным схо дзе 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

Спа чат ку — эка но мі ка. 
І са цы яль ная аба ро на

НЕ ЧУ ЖА ЗЕМ НЫЯ — НА ШЫ...
Больш за 4,7 міль яр да руб лёў на кі ра ва лі на да па мо гу 
хлоп чы кам і дзяў чын кам, якія ака за лі ся ў скла да най 
жыц цё вай сі ту а цыі, удзель ні кі сё лет няй на ва год няй 
рэс пуб лі кан скай ак цыі «На шы дзе ці».

Пра гэ та па ве да міў жур на ліс там пад час прэс-кан фе рэн-
цыі мі ністр аду ка цыі Сяр гей Мас ке віч.

— З кож ным го дам ін та рэс да ак цыі «На шы дзе ці» ўзрас-
тае. Сё ле та ў рам ках ак цыі бы ло пра ве дзе на 6,5 ты ся чы 
ме ра пры ем стваў. Трэ ба ска заць, што ў да па мо зе дзе цям 
вель мі ак тыў на ся бе пра яві лі прад стаў ні кі біз не су, спарт сме-
ны і спар тыў ныя ар га ні за цыі, — ад зна чыў мі ністр. — Так са ма 
вель мі ра дуе на ступ ны факт: шэф ства мно гіх удзель ні каў 
не аб ме жа ва ла ся ад ным-дву ма ві зі та мі пад час са мой ак-
цыі. Гэ та свед чыць аб са цы яль най пад трым цы і кло па це 
аб дзе цях.

На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня са цы яль най, вы ха ваў чай 
і ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства аду ка цыі Але на Га лаў-
нё ва рас па вя ла, што ў гэ тым го дзе ак цы яй «На шы дзе ці» 
бы лі ахоп ле ны больш за 900 ты сяч хлоп чы каў і дзяў чы нак. 
Па да рун кі ім пад рых та ва лі са мыя роз ныя: ад свя точ ных 
прад стаў лен няў і эк скур сій да звы чай ных, па трэб ных у паў-
ся дзён ным жыц ці рэ чаў. Так, ад на з бе ла рус кіх кам па ній, 
акра мя прэ зен таў кож на му з вы ха ван цаў, па да ра ва ла дзі-
ця ча му до му па су да мы еч ную ма шы ну, а ін шая — за бяс пе-
чы ла са да ві ной на пя рэ дад ні на ва год ніх свят вы ха ван цаў 
больш чым 50 дзі ця чых уста ноў. Ці ка ва, што сваю да па мо гу 
пра па ноў ва юць не толь кі ар га ні за цыі і прад пры ем ствы, але 
і фі зіч ныя асо бы. Мно гія з іх пра сі лі не згад ваць ім ёнаў і 
проз ві шчаў, да па ма га лі ана нім на.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

ПРЫЗ ЗА ДОБ РА СУМ ЛЕН НАСЦЬ
У Ма гі лё ве пла цель шчы кам, якія не ма юць даў гоў за 
ка му наль ныя па слу гі, уру чаць па да рун кі.

Атры маць іх змо гуць тыя, хто пры ме ўдзел у ро зыг ры шы 
рэ клам най гуль ні «Са мы дыс цып лі на ва ны пла цель шчык», 
якую ўжо не пер шы год пра во дзіць у Ма гі лё ве Цэнтр га-
рад скіх ін фар ма цый ных сіс тэм. Вы ні кі гуль ні, у пры за вым 
фон дзе якой 160 па да рун каў, бу дуць пад во дзіц ца ў апош ні 
дзень сту дзе ня. А на пя рэ дад ні ад бу дзец ца ак цыя, якую гэ-
тая ж уста но ва ужо трэ ці год ла дзіць су мес на з упраў лен нем 
ДАІ абл вы кан ка ма.

Ін спек тар ДАІ бу дзе спы няць аў та ма бі лі для пра вер кі ў 
кі роў цаў да ку мен таў, а прад стаў нік ЦГІ Са па гля дзіць па ба-
зе звес так, ці ёсць у іх «ка му наль ныя» даў гі. Тых, хто іх не 
мае, а так са ма з'яў ля ец ца дыс цып лі на ва ным удзель ні кам 
да рож на га ру ху, ча кае двай ны па да ру нак — ад ка му наль-
ні каў і дзярж ін спек цыі. У ін шым вы пад ку — за ўва га і па ву-
чаль ная гу тар ка.

Як па ве да міў на мес нік ды рэк та ра ЦГІ Са Па вел Жуй коў, 
гэ тыя ме ра пры ем ствы вель мі дыс цып лі ну юць жы ха роў го ра-
да. Коль касць ня доб ра сум лен ных пла цель шчы каў па мян ша-
ец ца. На прык лад, яшчэ 5 га доў та му іх бы ло ў Ма гі лё ве ка ля 
7-8 ты сяч ча ла век, а ця пер ка ля 5 ты сяч. І гэ та пры тым, што 
жыл фонд за апош нія га ды знач на па вя лі чыў ся.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

КОЛЬ КАСЦЬ РА БОТ НІ КАЎ ПА МЕН ШЫ ЛА СЯ
Коль касць эка на міч на ак тыў на га на сель ніц тва ў на-
шай кра і не ле тась змен шы ла ся на 1,3% у па раў на нні 
з 2012 го дам і скла ла 4 517 800 ча ла век. Пра гэ та 
«Звяз дзе» па ве да мі лі ў На цы я наль ным ста тыс тыч-
ным ка мі тэ це.

Коль касць зволь не ных ра бот ні каў у снеж ні 2013 го да пе-
ра вы сі ла коль касць пры ня тых на 11,5 тыс. ча ла век (у снеж ні 
2012 го да — на 9 тыс. ча ла век). Ка э фі цы ент за мя шчэн ня 
ра бот ні каў (ад но сі ны коль кас ці пры ня тых да коль кас ці зволь-
не ных) склаў 0,832 (у снеж ні 2012 го да — 0,857).

Так, уся го па рэс пуб лі цы ў снеж ні 2013 го да бы ло пры ня та 
на пра цу 57,2 тыс. ча ла век, у тым лі ку на да дат ко ва ўве дзе-
ныя пра цоў ныя мес цы — 3,6 тыс. ча ла век. Зволь не на па роз-
ных пры чы нах 68,7 тыс. ча ла век. З іх 7,3% бы лі зволь не ны 
за пра гул і ін шыя па ру шэн ні пра цоў най дыс цып лі ны, 2,8% 
— у су вя зі са ска ра чэн нем коль кас ці або шта ту ра бот ні каў, 
лік ві да цы яй ар га ні за цый.

Уз ро вень за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя на ка нец снеж ня 
2013 го да, як і на ка нец снеж ня 2012 го да, склаў 0,5% ад 
эка на міч на ак тыў на га на сель ніц тва.

Свят ла на БУСЬ КО.

У ЖЫ ХА РОЎ ВІ ЦЕБ ШЧЫ НЫ 
17 ТЫ СЯЧ «СТВА ЛОЎ»

У жы ха роў Ві цеб скай воб лас ці на ру ках больш як 16,9 
ты ся чы адзі нак так зва най гра ма дзян скай зброі. 

Па вод ле ін фар ма цыі УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, 
боль шасць гэ тай зброі, якую афі цый на да зво ле на за хоў-
ваць, — пры клад на 15,1 ты ся чы «ства лоў» — глад ка стволь-
най па ляў ні чай, ка ля 860 адзі нак — га за вай зброі, ка ля 1000 
— з на раз ным ства лом. На ўлі ку ў мі лі цыі сён ня ка ля 13,9 
ты ся чы ўла даль ні каў зброі.

Ле тась у Пры дзвін скім краі з не за кон на га аба ро ту вы ве-
дзе на ка ля 400 адзі нак не за рэ гіст ра ва най зброі, больш як 
12,8 ты ся чы бо еп ры па саў.

— Пе ра важ ная боль шасць не за рэ гіст ра ва най кан фіс ка-
ва най і доб ра ах вот на зда дзе най на раз ной зброі зной дзе на ў 
мес цах ба ёў ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны, у ста рых до ма-
ўла дан нях аль бо на бы та і пе ра ве зе на з су меж ных дзяр жаў. За 
па ру шэн ні пра ві лаў аба ро ту зброі скла дзе ны 371 пра та кол аб 
ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні. За ве дзе на 130 кры мі наль-
ных спраў, — па ве да мі лі ва УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

СТРА ЛЯ ЛІ, «ПЯТ ЛЯ ЛІ», 
АЛЕ АД АД КАЗ НАС ЦІ НЕ ЎЦЯК ЛІ

У Сен нен скім ра ё не бры га да па ля ва ла на пуш но га 
зве ра. Ад нак за мест зай цаў пад пры цэл ня доб ра сум-
лен ных па ляў ні чых па па лі ся дзве ка зу лі... 

Па дзя ліў шы зда бы чу і раз біў шы ся на па ры, па ру шаль ні кі 
па нес лі тра феі: адзін  — да ма шы ны, дру гі — праз лес да да ро гі, 
каб пад сес ці ў аў та ма біль паз ней.

Стрэ лы ў ле се на сця ро жы лі дзярж ін спек та раў, якія зна хо дзі-
лі ся по бач. Яны так са ма раз бі лі ся на дзве гру пы, уя віў шы, як 
ся бе мо гуць па во дзіць бра кань е ры, і не па мы лі лі ся — вый шлі 
дак лад на на су страч. І «ўзя лі» іх з до ка за мі ві ны,  паведамілі ў 
Дзяр жін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ-
зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Па фак це не за кон на га па ля ван ня, 
якое на нес ла шко ду пры ро дзе ў асаб лі ва буй ным па ме ры (15,6 
міль ё на руб лёў) бу дзе за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

У той жа дзень у Ар шан скім ра ё не дзярж ін спек та ры за-
тры ма лі жы ха ра вёс кі Рус кі Ся лец. У за плеч ні ку ён нёс мя са 
дзвюх ка зуль. Іх бра кань ер зда быў пры да па мо зе ме та ліч ных 
сі лаў, а рэшт кі ўта піў у ра цэ, зра біў шы ў лё дзе па лон кі. Ця пер 
па ру шаль ні ку трэ ба бу дзе па крыць на не се ную на ва коль на му 
ася род дзю шко ду — зноў жа 15,6 міль ё на руб лёў — і ад ка-
заць пе рад су дом.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Дэ парт амент фі нан са вых рас сле да ван няў пра па ноў вае 
но выя ме ры ба раць бы з іл жэ прад пры маль ні ка мі.

Кі раў ніц тва ад ной з буй ных у рэс пуб лі цы кам па ніі, якая за во зі-
ла оп там аў та ма біль ныя зап част кі, вы ра шы ла аб вес ці дзяр жа ву 
ва кол паль ца. Каб не пла ціць па да ткі, за клю чы ла здзел ку з так 
зва най фір май-ад на дзён кай. У вы ні ку, ка лі б не ор га ны фі нан-
са вых рас сле да ван няў, дзяр жаў ны бюд жэт мог не да лі чыц ца 
больш як 3 млрд руб лёў...

Кі раў ні коў прад пры ем ства арыш та ва лі. У іх, па вод ле слоў 
ды рэк та ра Дэ парт амен та фі нан са вых рас сле да ван няў Ка мі-
тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Іга ра МАР ША ЛА ВА, кан фіс ка ва лі 
Br2,4 млрд, больш як 1,2 млн ра сій скіх руб лёў, звыш $400 ты сяч 
і 67 да ра гіх аў та ма бі ляў.

І гэ та толь кі адзін прык лад та го, чым мо жа скон чыц ца гуль ня 
не па пра ві лах і спа дзя ван не на «авось». Уся го за мі ну лы год 
фі нан са вая мі лі цыя вы яві ла 483 іл жэ струк ту ры. На іх ра хун ках 
«за бла кі ра ва на» больш за 55 млрд руб лёў.

— Імк нём ся дай сці да кож на га прад пры ем ства, кі раў ні кі якіх 
спра бу юць ска рыс тац ца па слу га мі фір маў-ад на дзё нак, каб аб-
лег чыць са бе пад атко вы ця жар, — ад зна чыў Ігар Мар ша лаў. 
— Бо ме на ві та яны сва ім по пы там вы клі ка юць пра па но ву і спры-
я юць ус плёс ку зла чын нас ці.

Іл жэ прад пры маль ні кі, у сваю чар гу, не спяць у шап ку. Ка рыс-
та юц ца тым, што дзяр жа ва ідзе на су страч лю дзям, якія пла ну юць 

за няц ца ле галь ным біз не сам, і спра шчае пра цэ ду ру рэ гіст ра цыі. 
Яны рэ гіст ру юць ар га ні за цыі на пад стаў ных асоб (час цей за 
ўсё на ін ша зем ных), ад кры ва юць ра ху нак у бан ку і аказ ва юць 
мядз ве джыя па слу гі ін шым прад пры ем ствам, не ле галь на пе ра-
вод зяць іх гра шо выя срод кі ў на яў ныя.

Во пыт той жа Швей ца рыі па каз вае, што з та кі мі фір ма мі-ад-
на дзён ка мі зма гац ца мож на. Там за рэ гіст ра ваць кам па нію — 
спра ва да лё ка не тан ная і хут кая, пры цяг ва юц ца на та ры у сы і 
ад ва ка ты. Та му фір маў-ад на дзё нак у Швей ца рыі амаль ня ма.

Спро бы кант ра ля ваць гэ тую сфе ру прад пры ма юц ца і ў на шай 
кра і не. Так, па вод ле слоў Іга ра Мар ша ла ва, у пар ла мен це раз-
гля да ец ца за ко на пра ект, які ўво дзіць ад каз насць за ства рэн не 
фік тыў ных кам па ній. Вя лі кія над зеі Дэ парт амент фі нан са вых рас-
сле да ван няў ус кла дае і на элект рон нае ад мі ніст ра ван не па да тку 
на да баў ле ную вар тасць, якое пла ну ец ца ўвес ці ў 2016 го дзе.

А па куль што Ігар Мар ша лаў ра іць кі раў ні кам прад пры ем стваў 
быць абач лі вы мі і, перш чым за клю чаць здзел ку, за зір нуць у 
рэ естр су мнеў ных ка мер цый ных ар га ні за цый і ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў, каб пе ра ка нац ца ў чыс ці ні рэ пу та цыі контр-
аген та. Сён ня ў гэ тым рэ ест ры «за свя ці ла ся» больш як 2,5 
ты ся чы суб' ек таў.

На дзея ДРЫ ЛА
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