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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 23.01.2014 г. 
Долар ЗША    9590,00
Еўра 13000,00
Рас. руб. 283,00
Укр. грыўня 1140,31

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    – 12° 
Віцебск    – 16° 
Гомель    – 12°  
Гродна    – 15° 
Магілёў    – 15° 
Мінск    – 15° 

СоцыумСоцыум  ��

Ці ёсць 
будучыня 

ў беларускай 
сям'і?

Эксплуатацыя 
аўто ў маразы

У не ка то рыя за ко ны па пы тан нях 
пен сій на га за бес пя чэн ня пла ну-
ец ца ўнес ці па праў кі.

Учо ра на па ся джэн ні Па ста ян най ка-
мі сіі па пра цы і са цы яль ных пы тан нях 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі бы лі раз гле джа ны два 
за ко на пра ек ты аб уня сен ні па пра вак 
у не ка то рыя за ко ны па пы тан нях пен-
сій на га за бес пя чэн ня, якія прад ста ві ла 
дэ пу та там на чаль нік га лоў на га ўпраў-
лен ня пен сій на га за бес пя чэн ня Мі ніс-
тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 
На тал ля МУ РАШ КЕ ВІЧ.

Мэ та за пла на ва ных змен і да паў-
нен няў — пры вес ці дзе ю чае за ка на-
даў ства ў ад па вед насць з Ука за мі Прэ-
зі дэн та № 389 і № 441, якія да ты чац ца 
пы тан няў пен сій на га за бес пя чэн ня і 
са цы яль на га стра ха ван ня, а так са ма 
пра фе сій на га пен сій на га стра ха ван ня 
і пен сій на га за бес пя чэн ня.

Як вя до ма, з 1 сту дзе ня 2014 го да ў 
Бе ла ру сі па вя лі ча на пра цяг ласць мі ні-
маль на га пра цоў на га ста жу, 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. Пры гэ тым ра ней шыя ўмо-
вы па мі ні маль ным ста жы пра цы (гэ та 
зна чыць, 5 га доў) за ха ва ны для пры зна-

чэн ня да тэр мі но вых пен сій па ўзрос це 
са цы яль на ўраз лі вым ка тэ го ры ям гра-
ма дзян: 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.

На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка-
мі сіі па пра цы і са цы яль ных пы тан нях 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на-
га схо ду Бе ла ру сі Зі на і да МАНД РОЎ-
СКАЯ лі чыць па ве лі чэн не мі ні маль на га 
ста жу для атры ман ня пра цоў най пен сіі 
апраў да най і не аб ход най ме рай. «Мы 
ра зу ме ем, што па мер на шай пен сіі за-
ле жыць ад коль кас ці ўзно саў у пен сій ную 
сіс тэ му. Та му, ка лі мы хо чам атрым лі ваць 
год ную пен сію, трэ ба на поў ніць пен сій-
ную сіс тэ му. А ка лі стра ха выя ўзно сы не 
на ліч ва юц ца, то ад куль бу дзе пен сія?» — 
ска за ла Зі на і да Манд роў ская.

Пар ла мен та рый лі чыць 5 га доў мі-
ні маль на га пра цоў на га ста жу за над та 
ма лым тэр мі нам для та го, каб мець у 
бу ду чы ні пра ва на пен сію па ўзрос це. 
Да рэ чы, па ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру-
сі, муж чы ны пас ля вы ха ду на пен сію 
атрым лі ва юць яе ў ся рэд нім 14 га доў, 
а жан чы ны — 24 га ды.

Свят ла на БУСЬ КО
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Алег ТО КУН, на чаль нік 
упраў лен ня па лі ты кі 
за ня тас ці Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны

«У ад па вед нас ці з Дзяр жаў-
най пра гра май са дзей ні чан-
ня за ня тас ці на сель ніц тва 
ў 2014 го дзе пла ну ец ца ар-
га ні за ваць на ву чан не 8 тыс. 
650 ча ла век, пры чым не 
менш за 70% «кур сан таў» 
па він ны быць на кі ра ва ны 
на на ву чан не па за яў ках 
най маль ні каў з га ран ты яй 
на ступ на га пра ца ўлад ка ван-
ня. На рэа лі за цыю гэ та га на-
прам ку дзей нас ці пра па ну ец-
ца на кі ра ваць фі нан са ван не ў 
аб' ёме Br40,7 млрд. Трэ ба ад-
зна чыць, што ў пер шую чар-
гу на кі роў ва юц ца на пра ф-
на ву чан не бес пра цоў ныя 
ва ўзрос це да 21 го да, тыя, 
хто ўпер шы ню шу ка е пра цу 
і не ма е пра фе сіі. Пры яры-
тэт так са ма за хоў ва ец ца за 
дзець мі-сі ро та мі, юна ка мі 
пры зыў но га ўзрос ту. Асаб лі-
вая ўва га на да ец ца пра фна-
ву чан ню мо ла дзі, жан чын, 
ін ва лі даў».

Агуль ныя ін та рэ сы 
Царк вы
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Да сяг нен не на ле жыць са ма зва лу
Бе лАЗ-75710 гру за па ды маль нас цю 
450 тон. З гэ тай на го ды ў Бе ла русь пры-
ехаў Аляк сей Свіс ту ноў, га лоў ны рэ дак тар 
«Кні гі рэ кор даў Ра сіі».

— За яў ка ад Бе лА За да нас па сту пі ла 
яшчэ во сен ню. Пас ля ча го пра во дзі ла ся 
сур' ёз ная экс пер ты за. Бы лы су свет ны рэ-
корд на ле жаў аме ры кан скай ма шы не, якая 
ва зі ла па па лі го не звыш 404 тон ву га лю, а 
еў ра пей скі рэ корд на ле жаў ня мец ка му са-
ма зва лу «Ліб хер». Яго па каз чык — 363 то-
ны, — ка жа Аляк сей Свіс ту ноў.

Ад нак для на ша га са ма зва ла ўсе гэ-
тыя ліч бы не пе ра адоль най пе ра шко дай 
не ста лі. І пас ля та го, як кран па гру зіў у 

ку заў апош нія бе тон ныя бло кі, а ма шы на 
па спя хо ва вяр ну ла ся з па лі го на, Аляк сей 
Свіс ту ноў афі цый на пры знаў, што Бе лАЗ 
пе ра вёз 503 то ны 505 кг і, уста на віў шы 
тры рэ кор ды (кра ін СНД, Еў ро пы і ўся-
го све ту), ця пер тра піць у Кні гу рэ кор даў 
Гі нэ са.

— Пра гэ тую ідэю мы за ду ма лі ся ўжо ў 
той час, ка лі ства ры лі са ма звал, — рас па-
вя дае Алег Сця пук, пер шы на мес нік ге не-
раль на га ды рэк та ра Бе лА За па тэх ніч най 
па лі ты цы і іна ва цый ных тэх на ло гі ях. — Гэ-
тае ме ра пры ем ства мае вя лі кае зна чэн не 
для на ша га прад пры ем ства.

Та рас ШЧЫ РЫ.
г. Жо дзі на.

САМЫ МАГУТНЫ Ў СВЕЦЕСАМЫ МАГУТНЫ Ў СВЕЦЕ  
БЕ ЛАЗ УСТА НА ВІЎ АД РА ЗУ ТРЫ РЭ КОР ДЫБЕ ЛАЗ УСТА НА ВІЎ АД РА ЗУ ТРЫ РЭ КОР ДЫ

ПРА ЦОЎ НЫ СТАЖ МЕНШ 
ЗА 10 ГА ДОЎ?

У вас бу дзе пра ва толь кі на са цы яль ную пен сію 
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