
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Але, Ігар Мі ка ла е віч, вы мо-
жа це раз ліч ваць на бяс плат нае 
хар ча ван не для ва ша га ма ло га. 
Так са ма вы мо жа це звяр нуц ца ў 
Лель чыц кі рай вы кан кам па ад-
на ра зо вую да па мо гу, якая мо жа 
да ся гаць да 10 БПМ.

— Я тэ ле фа ную вам з Глы-
бо ка га Ві цеб скай воб лас ці. 
Мя не за вуць Ша ра бай ка Зі-
на і да Пят роў на. У мя не ба-
буль ка — 91 год, якая ўжо 
не хо дзіць. Коль кі ра зоў я 
ма гу звяр нуц ца па да па мо-
гу на на быц цё пад гуз каў?
— Зі на і да Пят роў на, а ба-

буль ка ў вас ін ва лід?
— Не, яна прос та вель мі 

ста рая.
— Да па мо га на на быц цё 

пад гуз каў пра ду гле джа на для 
ін ва лі даў 1 гру пы. Та му, ка лі ва-
ша ба буль ка не хо дзіць, трэ ба 
афор міць ін ва лід насць. Та ды 
змо жа це атры маць гэ тую да-
па мо гу. Яна вы да ец ца ча ты ры 
ра зы ў год і су мар на раў ня ец ца 
6 БПМ. Ча ла ве ку без ін ва лід-
нас ці та кая да па мо га не пра-
ду гле джа на.

— Але ня хо ра ша так ста-
віц ца да та кіх лю дзей... Я, ка-
неш не, бу ду і да лей куп ляць 
пад гуз кі за свае гро шы...

— Зі на і да Пят роў на, трэ ба 
ўсё ж та кі, каб вы са бра лі ад па-
вед ныя да ку мен ты — гэ та ў ва-

шых жа ін та рэ сах. Та ды ва шай 
ба буль цы бу дзе іс ці і да да так да 
пен сіі, і роз ныя льго ты. Вы вель-
мі вый гра е це.

— Я ра зу мею, але гэ та 
вель мі ня лёг ка, ды яшчэ з ча-
ла ве кам, які не хо дзіць.

— Ка лі ба буль ка ля жа чая, 
мед ра бот ні кі па він ны пры хо-
дзіць да ха ты, у тым лі ку і для 
афарм лен ня да ку мен таў. У 
ва шым упраў лен ні пра цы, за-
ня тас ці і са цы яль най аба ро ны 
доб рыя су пра цоў ні кі, я іх ве даю. 
Вы, ка лі лас ка, па ды дзі це да іх, 
ска жы це, што тэ ле фа на ва лі на 
«пра мую лі нію». І ка лі вам усё ж 
та кі ад ка жуць, та ды я бу ду раз-
бі рац ца. Я ра зу мею, што трэ ба 
па ха дзіць, са браць да ку мен ты, 
вы дат ка ваць час, але з ад ных 

ва шых слоў вам не мо гуць на-
зна чыць да па мо гу — ёсць пэў ны 
па ра дак. Так што вам не аб ход на 
гэ тым за няц ца.

— Доб ры дзень! Ва лян ці на 
Ус ці наў на са Смар гон ска га 
ра ё на тэ ле фа нуе. Мая дач-
ка на ра дзі ла трэ цяе дзі ця. 
Яна мае пра ва на бяс плат-
нае хар ча ван не? На огул, 
якія льго ты пра ду гле джа ны 
ў та кім вы пад ку?
— Сям'я ва шай дач кі за раз 

на ле жыць да шмат дзет ных сем'-
яў і мае пра ва на ма тэ ры яль ную 
і са цы яль ную да па мо гу. На пэў-
на, вам ужо ска за лі, што пры 
на ра джэн ні трэ ця га дзі ця ці і на-
ступ ных дзя цей сям'я мае пра ва 
атры маць су му, роў ную 50 бюд-
жэ там пра жы тач на га мі ні му му.

На ад рас ную са цы яль ную 
да па мо гу ў вы гля дзе пра дук таў 
хар ча ван ня для дзя цей пер шых 
двух га доў жыц ця мо гуць раз ліч-
ваць сем'і, у якіх ся рэд не ду ша вы 
да ход ні жэй шы за кры тэ рый па-
трэб нас ці (1 128 тыс. руб лёў).

Пла та за ўтры ман не дзя цей у 
сад ках зні жа ец ца на па ло ву для 
сем' яў, якія ма юць тра іх і больш 
дзя цей да 18 га доў.

Дзе ці са шмат дзет ных сем' яў 
ма юць пра ва атрым лі ваць бяс-
плат на да дат ко вую аду ка цыю ў 
шко лах мас тац тваў.

Да на ву чаль на га го да вя лі-
кія сем'і, дзе дзе ці ву чац ца ва 
ўста но вах агуль най ся рэд няй і 
спе цы яль най аду ка цыі, атрым-
лі ва юць ад на ра зо вую да па мо гу 
— да 30% БПМ на кож на га на ву-
чэн ца. Для гэ та га трэ ба па кі нуць 
у шко ле ад па вед ную за яву.

Пла та за ка ры стан не пад руч-
ні ка мі і ву чэб ны мі да па мож ні ка-
мі для дзя цей з вя лі кіх сем' яў 
зні жа ец ца на 50%.

Ка лі ў сям'і трое і больш дзя цей 
ва ўзрос це да 18 га доў, школь ні-
кам, на ву чэн цам уста ноў спе цы-
яль най аду ка цыі на ўзроў ні агуль-
най ся рэд няй аду ка цыі, а так са ма 
ўста ноў вы шэй шай аду ка цыі пры 
за сва ен ні аду ка цый най пра гра мы 
ся рэд няй аду ка цыі пры зна ча ец ца 
бяс плат нае хар ча ван не.

Ма ці (баць ку, апе ку ну, па пя-
чы це лю), якая вы хоў вае тра іх і 
больш дзя цей ва ўзрос це да 16 
га доў, пра да стаў ля ец ца адзін 
да дат ко вы сва бод ны ад пра-
цы дзень у ты дзень з апла тай 
у па ме ры ся рэд ня га дзён на га 
за роб ку.

Кі раў ні кі ВНУ, ССНУ, ПТВ і 
ка ле джаў ма юць пра ва пра да-
стаў ляць зніж кі з кош ту на ву-
чан ня ў па рад ку і па ме рах, якія 
вы зна ча юц ца ўра дам, вы хад цам 
з сем' яў, дзе трое і больш не паў-
на лет ніх.

— Дзя куй за ін фар ма цыю!
Свят ла на БУСЬ КО.

(За кан чэн не ў на ступ ным 
ну ма ры.)

НАДЗЁННАЕ 22 лютага 2014 г.2
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Фі нан са вы склад нікФі нан са вы склад нік  ��

КАШ ТОЎ НЫЯ ПА ПЕ РЫ — 
І «СВА ІМ», І ІН ВЕС ТА РАМ
Бе ла ру сы ад да юць пе ра ва гу звы чай ным бан каў скім ра хун-
кам, ад нак да ход ад улас ных гро шай мож на атры маць і ін шым 
спо са бам, на прык лад, на бы ва ю чы ак цыі роз ных прад пры ем-
стваў. Пра ект за ко на «Аб рын ку каш тоў ных па пер» мае на мер 
рас ста віць ак цэн ты ў гэ тай сфе ры, у пры ват нас ці, зра біць 
за кон ад па вед ным ча су. На «круг лым ста ле», пры све ча ным 
аб мер ка ван ню за ко на пра ек та, прад стаў ні кі па ста ян ных ка-
мі сій Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах і 
Па ла ты прад стаў ні коў па бюд жэ це і фі нан сах су мес на з Бе-
ла рус кай ва лют на-фон да вай бір жай зра бі лі свае пра гно зы па 
раз віц ці рын ку каш тоў ных па пер у на шай кра і не.

Мя ня ец ца мыс лен не — мя ня ец ца за кон
Ра ней шы за кон быў пры ня ты ў 1992 го дзе, на ту раль на, за больш 

чым 20 га доў ён зра біў ся не ак ту аль ным. На прак ты цы і ў юры дыч-
ных ар га ні за цый, і асаб лі ва ў звы чай ных лю дзей узні кае шмат пы-
тан няў, звя за ных з каш тоў ны мі па пе ра мі. Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ, 
член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па бюд жэ це і фі нан сах, ад зна чыў, 
што ад ной з на ва цый ста не ства рэн не са ма рэ гу ля ва най ар га ні за-
цыі пра фе сій ных удзель ні каў рын ку каш тоў ных па пер, якая бу дзе 
вы ра шаць мно гія праб ле мы.

Пра ект но ва га за ко на змя шчае на мно га больш ар ты ку лаў, чым 
ста ры. «Вя до ма, ён у боль шай сту пе ні ўліч вае во пыт Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі — аба вяз ко ва па він ны бы лі быць улі ча ны сур' ёз ныя да моў ле-
нас ці пра тое, што мы бу дзем ру хац ца да агуль на га рын ку фі нан саў, 
— пад крэс ліў Ба ра дзе ня. — У асно ву па кла дзе ны ўсе прын цы пы, 
якія ёсць у ад па вед ных за ка на даў чых ак тах Ра сіі і Ка зах ста на, так 
што ён мак сі маль на ўні фі ка ва ны ўжо сён ня».

Крок на суст рач ін вес та рам
Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах кан ста та ваў, што 
ад уз роў ню раз віц ця рын ку каш тоў ных па пер за ле жыць агуль ны ўз-
ро вень кан ку рэн та здоль нас ці эка но мі кі на шай кра і ны. Так, у 2014 

го дзе ўрад пла нуе пры цяг нуць 
праз раз мя шчэн не ва лют ных аб-
лі га цый пры клад на па ло ву срод-
каў, не аб ход ных для пла ця жоў па 
знеш нім доў гу.

Пан цю хоў на зваў не ка то рыя 
праб ле мы сфе ры — гэ та не жа-
дан не ін вес та раў ува хо дзіць у 
ры нак каш тоў ных па пер, не да хоп 
ін вес ты цый ных маг чы мас цяў, не-
да стат ко вая да свед ча насць па-

тэн цы яль ных удзель ні каў рын ку каш тоў ных па пер пра яго маг чы мас ці. 
«Нам вель мі важ на пры цяг нуць ува гу на сель ніц тва да маг чы мас цяў 
рын ку каш тоў ных па пер як кры ні цы ўлас ных да хо даў, — за явіў ён. — 
Мы пла ну ем пры няць якас ны за кон па рын ку каш тоў ных па пер».

Ры нак праб лем ны, але перс пек тыў ны
«Па куль што на ўсіх важ ных су стрэ чах у Бе ла ру сі і за мя жой мы 

па зі цы я ну ем ры нак каш тоў ных па пер як ры нак, які зна хо дзіц ца на 
ста дыі ста наў лен ня, — за явіў Сяр гей СУШ КО, ды рэк тар дэ пар -
т амен та па каш тоў ных па пе рах Мі ніс тэр ства фі нан саў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. — Сён ня ство ра ны ўсе не аб ход ныя умо вы для пры цяг-
нен ня рэ сур саў у эка но мі ку кра і ны праз вы пуск ак цый, аб лі га цый 
— сфар мі ра ва на за ка на даў ства і інф ра струк ту ра».

Па сло вах ды рэк та ра дэ парт амен та па каш тоў ных па пе рах, для 
эфек тыў на га функ цы я на ван ня ад па вед на га рын ку сён ня знач на 
спро шча ны ад мі ніст ра цый ныя пра цэ ду ры, звя за ныя з вы пус кам і 
аба ра чэн нем каш тоў ных па пер. Коль касць да ку мен таў, якія трэ ба 
па да ваць для дзяр жаў най рэ гіст ра цыі каш тоў ных па пер, змен ша на, 
з 30 да 15 дзён ска ро ча ны тэр мін іх рэ гіст ра цыі. «Мы пра цу ем ва 
ўмо вах зні жа най пад атко вай на груз кі на ўдзель ні каў рын ку каш тоў-
ных па пер, — ад зна чыў Суш ко. — Сён ня эмі сій ны да ход па ак цы ях 
і да ход па аб лі га цы ях вы зва ле ны ад па дат ка аб кла дан ня. Зні жа ны 
пад атко выя стаў кі па да хо дах ад про да жу ак цый — сён ня яны скла-
да юць 12% для фі зіч ных асоб і эмі тэн таў і 9% для юры дыч ных. Ня ма 
аб ме жа ван няў на на быц цё каш тоў ных па пер не рэ зі дэн та мі (гра ма-
дзя на мі ін шых дзяр жаў)».

Ра зам з тым Сяр гей Суш ко пры знаў, што ўзро вень раз віц ця 
рын ку каш тоў ных па пер за ста ец ца ніз кім з-за ад сут нас ці ў Бе ла-
ру сі ін сты ту таў ка лек тыў ных ін вес ты цый (ін вес ты цый ных фон даў), 
стры ма най па лі ты кі ў сфе ры пры ва ты за цыі і кі ра ван ня дзяр жаў най 
ма ё мас цю.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

У 2014 го дзе ўрад пла нуе 
пры цяг нуць праз 
раз мя шчэн не ва лют ных 
аб лі га цый пры клад на 
па ло ву срод каў, 
не аб ход ных для пла ця жоў 
па знеш нім доў гу.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пры сво іў ге не раль скія зван ні

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 20 лю та га пад пі саў 
ука зы аб пры сва ен ні во ін скіх і спе цы яль ных зван няў. Аб гэ-
тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Чар го вае во ін скае зван не ге не рал-ма ё ра пры свое на пал коў ні кам 
Ва дзі му Дзе ні сен ку і Юрыю Ка ра е ву.

Пал коў ні кам юс ты цыі Сяр гею Буй ноў ска му і Ва ле рыю Гай ду чон ку 
пры свое на чар го вае спе цы яль нае зван не ге не рал-ма ё ра юс ты цыі.

Чар го вае спе цы яль нае зван не ге не рал-ма ё ра ўнут ра най служ бы 
пры свое на Ва сі лю Сце па нен ку.

Акра мя та го, на мес ні ку ге не раль на га пра ку ро ра Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Аляк сею Сту ку пры свое ны клас ны чын дзяр жаў на га са вет ні ка 
юс ты цыі 3-га кла са.

�

Не збі ра ла ся пі саць пра па-
дзеі ва Укра і не. Не мая гэ та тэ-
ма... Але па зва ні ла даў няя сяб-
роў ка, ска за ла, што яе ка ле га па 
ра бо це шу кае до мік у вёс цы для 
сва ёй ма ці. Хо чуць, вя до ма, не-
да лё ка ад Брэс та. Ка ле га ро дам 
з Укра і ны, але пра цуе ў Брэс це, 
у буй ной бу даў ні чай ар га ні за цыі. 
Та ды, у 1980-я га ды, мно гія хлоп-
цы і дзяў ча ты з су сед ніх ра ё наў 
Укра і ны ву чы лі ся ў Брэсц кім ін-
жы нер на-бу даў ні чым ін сты ту це. 
Ня ма ла вы пуск ні коў-укра ін цаў 
пра цуе і жы ве ця пер у аб лас ным 
цэнт ры. Вось і Тац ця на вый шла 
за муж за брэсц ка га хлоп ца, за-
ста ла ся ў на шым го ра дзе на заў-
сё ды. А ма ці жы ла ў ма лень кім 
рай цэнт ры не да лё ка ад Кі е ва. 
Ак тыў ны мі по шу ка мі па куп ні коў 
на яе ква тэ ру сва я кі за ня лі ся ад-
ра зу, як рас па чаў ся Май дан. Вя-
до ма, ста лая жан чы на не вель мі 
ха це ла з'яз джаць з го ра да, дзе 
вы га да ва ла дзя цей, дзе за ста-
ец ца ма гі ла яе му жа, дзе прай-
шло ўсё жыц цё. Але дзе ці па ба-
я лі ся па кі даць яе там. На ста я лі. 

Ква тэ ру пра да лі да во лі тан на, 
у Брэс це за та кія гро шы ні чо га 
не ку піш. Та му вы бра лі ва ры янт 
по шу ку до мі ка ў вёс цы. Ця пер 
вель мі ра ды, што ма ма пе ра еха-
ла да па чат ку са мых кры ва вых 
па дзей. А яна гля дзіць тэ ле ві зар 
і пла ча. Што дня...

Вось на ступ ствы па дзей ва 
Укра і не, пра якія па куль ні хто 
не га во рыць. Тут хоць бы не як 
па ста рац ца ўсвя до міць тое, што 
ад бы ва ец ца — смерць, ка лец-
тва лю дзей. Ка му ёсць спра ва 
да ней кай не вя до май пен сі я нер-
кі, якую дзе ці фак тыч на пры му-
сі лі па кі нуць род нае гняз до? А 
яна хі ба не ах вя ра?

Хі ба не ах вя ра той ка ман дзір 
вай ско вай час ці, дзе гвал там за-
бра лі зброю і па тро ны? Па вод ле 
вай ско ва га ста ту та, ён па ві нен 
быў стра ляць у ра баў ні коў. Ві-
даць, не змог. Не кож ны змо жа 
ад крыць агонь па сва іх лю дзях. 
А ма ла дзень кія мі лі цы я не ры? А 
вы пад ко выя лю дзі, якія ака за лі ся 
не ў тым мес цы не ў той час? А 
тыя, хто не да ча каў ся «хут кую» з 

сар дэч ным ці ін шым пры сту пам, 
бо бры га да ме ды каў бы ла за ня-
та да па мо гай шмат лі кім па ра не-
ным і ска ле ча ным? Вай на ўсё 
спі ша. Як на пі саў адзін бло гер, 
пе ра мож цы «па ве сяць ах вя ры» 
на пе ра мо жа ных. І ні хто ні ко лі 
не да ве да ец ца ўсёй праў ды. Ды 
і ка му яна ўжо бу дзе па трэб на, 
тая праў да? Ма ці дзяў чы ны, якая 
зды ма ла па дзеі на тэ ле ка ме ру і 
якую за стрэ ліў снай пер, род ныя 
дру гой дзяў чы ны-ва лан цё ра, 
што спра ба ва ла да па маг чы па-
ра не на му і ўпа ла ад снай пер скай 
ку лі, ды пля ваць ім на іх праў ду, іх 
ло зун гі аб сва бод най і не за леж-
най Укра і не, па лі тыч ную трас-
кат ню з абод вух ба коў! Смерць 
лю дзей пе ра крэс лі ла ўсё, што 
бы ло ра ней.

Хоць па чы наў ся Май дан на-
ват да во лі ра ман тыч на. Спя ва лі 
пес ні, кар мі лі бар шчом і ка шай 
усіх ах вот ных, пра да ва лі рэ ва-
лю цый ныя су ве ні ры. Усе таб ло-
і ды на пе ра бой пі са лі, га рэл ку 
чы ёй вы твор час ці бяс плат на 
раз да юць пра тэ стан там, коль-

кі гро шай пла цяць за дзень і як 
кла по цяц ца пра сек су аль ную 
бяс пе ку рэ ва лю цы я не раў, раз-
да ючы срод кі ін ды ві ду аль най 
кант ра цэп цыі. Маж ныя жан чы-
ны, якія ганд лю юць на рын ках 
ін шых га ра доў, асу джа лі пра тэ-
стан таў у ка ме ру, на зы ва ю чы іх 
лай да ка мі. Шчы рае не ра зу мен-
не вы каз ва лі стом ле ныя шах цё-
ры. Яны ж, но выя жы ха ры Май-
да на, лі чы лі ся бе са праўд ны мі 
рэ ва лю цы я не ра мі-ге ро я мі. Але 
з рэ ва лю цы яй жар та ваць нель-
га. Даў ным-даў но пас ля Вя лі кай 
фран цуз скай бур жу аз най рэ ва-
лю цыі бы ло ска за на, што ўся-
ля кая рэ ва лю цыя ра на ці поз на 
зні шчае сва іх дзя цей. Жорст ка, 
але, ві даць, праў дзі ва.

Ця пер ужо не важ на, хто ў 
ка го стра ляе ў Кі е ве, хто ў чыю 
фор му пе ра апра на ец ца, хто якія 
пра ва ка цыі здзяйс няе. Кож ны 
ка нал па ка жа тое, што ад па вя-
дае яго па тра ба ван ням. А ма тэ-
ры я лу хо піць на ўсіх. Іг ра коў на 
гэ тай арэ не коль кі хо чаш: ула да, 
алі гар хі, пад бух тор шчы кі з за-

меж жа, кі раў ні кі ра ды каль ных 
гру по вак. Кож ны ду мае аб пе-
ра мо зе і сва іх ам бі цы ях. А пра 
Укра і ну, пра яе прос тых лю дзей, 
та кіх, як пен сі я нер ка, што тэр-
мі но ва пе ра еха ла да дзя цей у 
ін шую кра і ну, ду маць, ві даць, 
ня ма ка му.

А ду маць трэ ба бы ло ра ней. 
Ду маць, ча му кра і на з да во лі 
знач ны мі пры род ны мі рэ сур са-
мі, вы ха дам да мо ра, урад лі вы мі 
зем ля мі, та кая бед ная, ча му так 
рас паў сю джа на ў ёй ка руп цыя. 
Ка лі не ду ма лі са мі, то па ду ма лі 
ін шыя і ўме ла вы ка рыс та лі не-
за да во ле насць вя лі кай част кі 
на ро да. І на ват у гэ тай сі ту а цыі 
вай ну трэ ба бы ло па пя рэ дзіць 
лю бой ца ной. Ця пер жа ўсё ста-
ла ня важ на. Ця пер ні хто не мо жа 
прад ба чыць, якія на ступ ствы ня-
се ў са бе гэ тая не бяс пе ка.

Баць кі ма іх су се дзяў жы вуць 
у ад ной з вё сак Ма ла рыц ка га ра-
ё на, на са май мя жы з Укра і най. 
Яны ўжо вы каз ва юць тры во гу. 
Вяс коў цы доб ра па мя та юць ка нец 
1940-х -па ча так 1950-х га доў, ка лі 

ў ля сах за ста ва лі ся бан дэ раў цы. 
Бан ды ты па во дзі лі ся бе ча сам 
горш за фа шыс таў. Пра гэ та мне, 
да рэ чы, шмат рас каз ваў і кі раў нік 
му зея Мель ніц кай шко лы Ма ла-
рыц ка га ра ё на Пётр Кі ва чук. Ста-
рыя лю дзі не здар ма па зі ра юць з 
апа сен нем у бок су се дзяў. Яны на 
ўлас ным до све дзе ве да юць, што 
вай на — гэ та яшчэ бан ды тызм 
і раз ру ха. Зло ж заў сё ды ўме ла 
зна хо дзіць свае сцеж кі. А сён ня 
ва Укра і не зло свят куе баль. І ня-
важ на, які мі вы са ка род ны мі за-
клі ка мі яно пры кры ва ец ца.

...Рап там ус пом ніў ся фраг-
мент ад на го ста ро га філь ма пра 
ра сій скіх рэ ва лю цы я не раў-тэ ра-
рыс таў. Ад бом бы мсці ўцы за гі-
нуў вя лі кі князь — род ны брат 
ца ра. Вя лі кая кня гі ня прый шла ў 
ка ме ру да асу джа на га. Яна пра-
гну ла да ве дац ца, ча му ма ла ды 
ча ла век за біў да ра го га ёй ча ла-
ве ка. «Я ха цеў, каб зла ў све це 
ста ла менш», — вы гук нуў фа на-
тык. «Але яго ста ла больш», — 
гор ка кан ста та ва ла жан чы на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат  ��

КА ЛІ ЗЛА СТА НО ВІЦ ЦА БОЛЬШ...

МЗС РЭ КА МЕН ДУЕ БЕ ЛА РУС КІМ 
ГРА МА ДЗЯ НАМ УС ТРЫ МАЦ ЦА 

АД ПА ЕЗ ДАК ВА УКРА І НУ
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
рэ ка мен дуе бе ла рус кім гра ма дзя нам ус тры мац ца без 
край няй не аб ход нас ці ад па ез дак ва Укра і ну, асаб лі-
ва ў го рад Кі еў і Кі еў скую воб ласць, па ве да мі лі ка-
рэс пан дэн ту БЕЛ ТА ў знеш не па лі тыч ным ве дам стве 
на шай кра і ны.

«У су вя зі з па дзея мі, якія ад бы ва юц ца ва Укра і не, бла кі-
ра ван нем аў та трас, пад' ез даў да між на род на га аэ ра пор та 
Ба рыс паль, ма ю чы мі мес ца аб стрэ ла мі транс парт ных срод-
каў і фак та мі ма ра дзёр ства Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь рэ ка мен дуе бе ла рус кім гра ма дзя нам 
ус тры мац ца без край няй не аб ход нас ці ад па ез дак ва Укра-
і ну, асаб лі ва ў го рад Кі еў і Кі еў скую воб ласць», — ад зна чы лі 
ў МЗС Бе ла ру сі.

Акра мя та го, гра ма дзя нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якія зна-
хо дзяц ца ва Укра і не, на стой лі ва рэ ка мен ду ец ца па збя гаць 
на вед ван ня мес цаў пра вя дзен ня пра тэс ных ак цый да нар-
ма лі за цыі аб ста ноў кі.

«ДОБ РЫ ДЗЕНЬ, МАЯ КА ХА НАЯ!»
Крэ а тыў ныя пра цаў ні кі пош ты ра зам з афі цэ ра мі ва-
ен на га ка мі са ры я та Ві цеб скай воб лас ці пра вод зяць 
кон курс са чы нен няў эпі ста ляр на га жан ру ся род сал-
дат.

— Ні я кае SMS-па ве дам лен не або тэ ле фон ная раз мо ва і 
ў на ша ста год дзе «вы со кіх тэх на ло гій» не за ме няць ар ку ша 
з род ным по чыр кам. Дзіў на, як з да па мо гай па пе ры і руч-
кі мож на пе ра даць пе ра жы ван ні, ту гу ча ла ве ка, які за раз 
да лё ка ад ка ха ных, род ных, сяб роў... Пер шы та кі кон курс 
ле тась прай шоў «на ўра»! Са чы нен ні на шых сал дат да слёз 
уз руш ва лі сва ёй ду шэў нас цю і шчы рас цю! Ні хто з пе ра мож цаў 
не за стаў ся без пры за і дып ло ма. Сё ле та ча ка ем боль шай 
ак тыў нас ці, бо тэ ма кон кур су бліз кая для кож на га сал да-
та», — па ве да мі ла «Звяз дзе» Ка ця ры на Зін ке віч, на мес нік 
ды рэк та ра Ві цеб ска га фі лі яла РУП «Бел пош та».

Да слаць сваё са чы нен не на за да дзе ную тэ му мож на прос-
тым або за каз ным ліс том — у ад дзел мар ке тын гу Ві цеб ска га 
фі лі яла РУП «Бел пош та» (пр. Мас коў скі, д.10, 210015, г.Ві-
цебск) — да 1 са ка ві ка. Пад вя дзен не вы ні каў ад бу дзец ца 
10 са ка ві ка 2014 го да. Пе ра мож цаў ча ка юць дып ло мы і па мят-
ныя па да рун кі ад Ві цеб ска га фі лі яла РУП «Бел пош та».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У ГО МЕ ЛІ З'Я ВІЦ ЦА ПАД ЗЕМ НЫ ЎНІ ВЕР МАГ
Вя ліз ную кра му ў аб лас ным цэнт ры па бу ду юць на ву-
лі цы Са вец кай, ка ля кар пу соў до ма № 97. Ганд лё вы 
цэнтр бу дзе зай маць пло шчу 3 ты ся чы квад рат ных 
мет раў. Пад зям лёй бу дуць раз ме шча ны брэн да выя 
кра мы. Не вы клю ча на, што там бу дзе зна хо дзіц ца і 
аб' ект гра мад ска га хар ча ван ня.

Між тым, і жы ха ры На ва бе ліц ка га ра ё на Го ме ля не за ста-
нуц ца без маг чы мас цяў шо пін гу не да лё ка ад до ма. У блі жэй-
шыя два га ды на тэ ры то рыі ра ё на пла ну ец ца ад крыць тры 
буй ныя ганд лё выя аб' ек ты. У тым лі ку ў но вым мік ра ра ё не 
№ 104, па куль аб дзе ле ным інф ра струк ту рай, бу дзе па бу да-
ва ны ганд лё вы цэнтр пло шчай ка ля 800 кв.м, а не да лё ка, у 
бы лым бу дын ку за во да «Крыш таль», з'я віц ца су пер мар кет 
пло шчай больш за 5 ты сяч кв.м.

На чаль нік упраў лен ня ганд лю і па слуг Го мель ска га гар-
вы кан ка ма Свят ла на Ка рат ке віч рас ка за ла, што зу сім хут ка 
бу ды нак бы ло га за во да «Сан тэп» у жы лой част цы Са вец ка га 
ра ё на Го ме ля пе ра тво рыц ца ў вя ліз ны ганд лё вы цэнтр пло-
шчай 23 тыс. кв.м, які не мае ана ла гаў у Го ме лі. У ім бу дуць 
зо ны для ганд лю пра дук та мі і пра мыс ло вы мі та ва ра мі, рэ ста-
ран хут ка га хар ча ван ня, а так са ма кі на тэ атр і па коі для гуль ні. 
«На па ды хо дзе» і но вы су пер мар кет на Рэ чыц кім пра спек це, 
дзе ўжо ідуць унут ра ныя ра бо ты.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

У ЛЖЭ ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КАЎ 
КАН ФІС КА ВА ЛІ 12 ДА РА ГІХ МА ШЫН

Спы ні лі дзей насць зла чын най гру пы, якая не за кон-
ным прад пры маль ніц твам на нес ла ўрон дзяр жа ве ў 
па ме ры больш за Br6 млрд.

— У Мін ску на пра ця гу 4 га доў зла чын ная гру па ад імя 70 
пад кант роль ных ёй іл жэ прад пры маль ніц кіх струк тур ажыц цяў-
ля ла прад пры маль ніц кую дзей насць без дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі, — па ве да міў на мес нік на чаль ні ка га лоў на га след ча га 
ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі Дзміт рый Ва раб' ёў. 
— За тры ма лі трох ак тыў ных удзель ні каў гэ тай гру пы, у да чы-
нен ні да іх рас сле ду ец ца кры мі наль ная спра ва.

Акра мя та го, Дэ парт амент фі нан са вых рас сле да ван няў 
КДК рас па чаў кры мі наль ную спра ву ў да чы нен ні да 12 служ-
бо вых асоб, 10 прад пры ем стваў, якія з'яў ля лі ся клі ен та мі 
гэ тых лжэ прад пры маль ніц кіх струк тур. Яны аб ві на вач ва юц ца 
ва ўхі лен ні ад вы пла ты па дат каў.

Каб кам пен са ваць на не се ны ўрон, на ма ё масць і гра шо выя 
срод кі фі гу ран таў кры мі наль ных спраў на кла дзе ны арышт у 
су ме больш за $ 340 тыс, кан фіс ка ва на 12 да ра гіх лег ка вых 
аў та ма бі ляў на агуль ную су му Br2,55 млрд.

Да рэ чы, ця пер След чы ка мі тэт рас сле дуе ка ля 10 ана-
ла гіч ных спраў, звя за ных з не за кон най прад пры маль ніц кай 
дзей нас цю.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

А ПАЎ ЛА ЎЖО НЕ ВЯР НУЦЬ...
Бліз кія 16-га до ва га пад лет ка з Чэ ры ка ва ў шо ку. Па вел 

скон чыў жыц цё са ма губ ствам, па ве сіў шы ся на га ры шчы до ма, 
у якім жыў. Пра вер кай ня шчас на га вы пад ку зай ма ец ца Чэ ры-
каў скі рай ад дзел След ча га ка мі тэ та. Па ад ной з вер сій, пры чы-
най та го, што зда ры ла ся, маг ло стаць ня шчас нае ка хан не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Сяр гей Па пкоў на зна ча ны 
мі ніст рам су вя зі і ін фар ма ты за цыі
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка на-
зна чыў Сяр гея Па пко ва мі ніст рам су вя зі і ін фар ма ты за цыі, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Мі ка лай Пан ця лей вы зва ле ны ад па са ды мі ніст ра су вя зі і ін фар-
ма ты за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су вя зі з вы ха дам у ад стаў ку.

Ад па вед ныя ўка зы кі раў нік дзяр жа вы пад пі саў 21 лю та га.
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ўзгад ніў на-

зна чэн не Дзміт рыя Шад ко пер шым на мес ні кам мі ніст ра су вя зі і ін-
фар ма ты за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Ін эсы Кан ца вой — на мес ні кам 
мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Прэ зі дэн там да дзе на зго да на вы зва лен не Іва на Ра ка ад па са-
ды пер ша га на мес ні ка мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты за цыі, Мі ка лая 
Стру ка ва — ад па са ды на мес ні ка мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты за цыі 
Бе ла ру сі.

ПАД ТРЫМ КА ПА АД РА СЕ

ДА ВЕД КА «Звяз ды»
Асноў ны мі атры маль ні ка мі што ме сяч най і ад на ра зо вай 

са цы яль ных да па мог тра ды цый на з'яў ля юц ца шмат дзет ныя 
і ня поў ныя сем'і, якія вы хоў ва юць не паў на лет ніх дзя цей, — 
75%. Коль касць адзі но кіх пен сі я не раў і ін ва лі даў у агуль най 
коль кас ці атры маль ні каў на зва ных да па мог скла ла ле тась 
3,6 тыс. ча ла век, ці 3,6%.

Ска ро цяць коль касць па праў чых 
уста ноў за кры та га ты пу

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 21 лю та га пры няў з 
дак ла дам мі ніст ра ўнут ра ных спраў Іга ра Шу не ві ча. Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Мі ністр да ла жыў аб вы ні ках ра бо ты ор га наў унут ра ных спраў у 
2013-м і па чат ку 2014 го да, кры мі на ген най аб ста ноў цы і не ка то рых 
апе ра тыў ных ма тэ ры я лах, якія зна хо дзяц ца ў вя дзен ні.

Ува га так са ма бы ла ўдзе ле на пра цэ су рэ фар мі ра ван ня ор га наў 
унут ра ных спраў. Да гэ та га пра цэ су да лу ча ны і Дэ парт амент вы ка-
нан ня па ка ран няў МУС.

Па вод ле слоў Іга ра Шу не ві ча, на пра ця гу ўжо не каль кіх га доў ад-
зна ча ец ца зні жэн не коль кас ці асоб, якія асу джа юц ца да па збаў лен ня 
во лі. Па вы ні ках ана лі зу апе ра тыў най аб ста ноў кі кі раў ні ку дзяр жа вы 
пра па на ва на ска ра ціць дзве па праў чыя ўста но вы за кры та га ты пу, 
у тым лі ку ад ну ка ло нію для не паў на лет ніх. Ад па вед нае ра шэн не 
адоб ра на і бу дзе рэа лі за ва на ў блі жэй шы час.

АфіцыйнаАфіцыйна  ��

«Пы тан ні ап ты мі за цыі сет кі ўста ноў аду-
ка цыі най больш ак ту аль ныя для кі раў ніц-
тва га лі но ва га праф са ю за», — пад крэс ліў 
у сва ім вы ступ лен ні на ка ле гіі га лоў на га 
аду ка цый на га ве дам ства стар шы ня ЦК 
Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот ні каў аду-
ка цыі і на ву кі Аляк сандр БОЙ КА.

На пра ця гу го да най маль ні кі су мес на з праф-
са юз ны мі ка мі тэ та мі пры ма лі ме ры па пра ца-
ўлад ка ван ні ра бот ні каў, ска ро ча ных у вы ні ку 
ап ты мі за цыі: пра па ноў ва лі ім но выя пра цоў ныя 
мес цы, пе ра раз мяр коў ва лі на груз ку, на кі роў ва-
лі на кур сы пе ра пад рых тоў кі. І ўсё ж, ня гле дзя-
чы на ўсе на ма ган ні, за 2013 год па ска ра чэн ні 
шта таў бы ло зволь не на 640 ра бот ні каў, у тым 
лі ку 249 пе да га гіч ных ра бот ні каў. На 1 сту дзе ня 
2014 го да ў цэнт рах за ня тас ці на сель ніц тва зна-
хо дзяц ца на ўлі ку як бес пра цоў ныя 217 бы лых 
ра бот ні каў ар га ні за цый аду ка цыі, у тым лі ку 159 
пе да га гіч ных ра бот ні каў.

Па звест ках Мі ніс тэр ства аду ка цыі, у вы-
ні ку пра ве дзе най ап ты мі за цыі коль касць 
ра бот ні каў уста ноў аду ка цыі ўсіх уз роў няў 
ска ра ці ла ся на 12 ты сяч ча ла век. А гэ та, між 
ін шым, цэ лы ра ён ны цэнтр! У 2013 го дзе бы лі 
за кры ты 109 уста ноў агуль най ся рэд няй аду-
ка цыі і 143 уста но вы рэ ар га ні за ва ны. Бы лі 
лік ві да ва ны ўсе вя чэр нія шко лы, а за мест іх на 
ба зе 57 агуль на аду ка цый ных уста ноў ад кры-
ты вя чэр нія кла сы.Так са ма бы лі за кры ты 20 
між школь ных ву чэб на-вы твор чых кам бі на таў 
пра цоў на га на ву чан ня і пра фе сій най ары ен-
та цыі. І тры між школь ныя ву чэб на-вы твор чыя 
кам бі на ты бы лі да лу ча ны ў якас ці фі лі ялаў да 
ўста ноў пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі.

Пас ля пра вя дзен ня ме ра пры ем стваў па 
па ве лі чэн ні на паў няль нас ці кла саў коль-
касць І—XІ кла саў ска ра ці ла ся ў па раў на нні 
з па пя рэд нім на ву чаль ным го дам на 2 357. 
У га рад скіх уста но вах аду ка цыі коль касць 
кла саў змен шы ла ся на 1992, а ва ўста но вах 
аду ка цыі, раз ме шча ных у сель скіх на се ле-
ных пунк тах, — на 365 кла саў.

Коль касць уста ноў, у якіх функ цы я ну юць 
Х—ХІ-я кла сы з на паў няль нас цю ад 1 да 5 ча-
ла век, змен шы ла ся на 137. Ад нак у гэ тым на ву-
чаль ным го дзе зноў бы ло ад кры та 87 дзя ся тых 
кла саў з коль кас цю вуч няў менш як 5 ча ла век. У 
108 уста но вах аду ка цыі на паў няль насць дзя ся-
тых кла саў скла дае менш як 5 на ву чэн цаў.

Ві да воч на, што і сё ле та ап ты мі за цыя сет кі 
ўста ноў аду ка цыі бу дзе ак ту аль най тэ май 
для га лі ны: на жаль, коль касць на ву чэн цаў 
у мно гіх сель скіх на ву чаль ных уста но вах па-
ра ней ша му ска ра ча ец ца...

Пры гэ тым пы тан не ап ты мі за цыі ак ту аль нае 
не толь кі для ўста ноў да школь най ці агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі. Ле тась упер шы ню ў кра і не 
бы лі рас пра ца ва ны ты па выя шта ты нар ма ты-
ваў коль кас ці ра бот ні каў уста ноў вы шэй шай 
аду ка цыі. У вы ні ку ча го не ка то рыя ВНУ так-
са ма пра вя лі ска ра чэн не ра бот ні каў. Ад нак па 
вы ні ках ап ты мі за цыі коль кас ці ра бот ні каў дзяр-
жаў ныя ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі атры ма-
лі бюд жэт нае фі нан са ван не на ўста наў лен не 
да дат ко вых мер ма тэ ры яль на га сты му ля ван ня 
ў рам ках кант ракт най фор мы най му.

Як за зна чыў мі ністр аду ка цыі Сяр гей 
Мас ке віч, са мы мі фі нан са ва ё міс ты мі ўзроў ня-
мі аду ка цыі за ста юц ца да школь ная і агуль ная 
ся рэд няя аду ка цыі, на якія пры па дае 66,7% ад 

агуль ных аб' ёмаў фі нан са ван ня аду ка цыі.
— Ха цеў бы звяр нуць ува гу, што іс тот на вы-

рас лі за год вы дат кі ў сіс тэ ме пра фе сій най аду ка-
цыі. Ві да воч на, што ўста но вы пра фе сій най і ся рэд-
няй спе цы яль най аду ка цыі — зо на асаб лі вай не-
эфек тыў нас ці, — пад крэс ліў мі ністр.— Упраў лен ні 
пра фе сій най аду ка цыі і Рэс пуб лі кан скі ін сты тут 
пра фе сій най аду ка цыі не на да юць на леж най ува гі 
пы тан ням эка на міч най эфек тыў нас ці сіс тэ мы пра-
фе сій най аду ка цыі. У вы ні ку мы ма са ва рых ту ем 
ра бо ча га па пра гра ме ся рэд няй спе цы яль най аду-
ка цыі, раз лі ча най на ча ты ры га ды.

Па вы ні ках ка ле гіі па гад нен не па між Мі ніс-
тэр ствам аду ка цыі і Бе ла рус кім праф са юзам 
ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі на 2013—2016 га ды 
бы ло да поў не на но вы мі па ла жэн ня мі. Ся род 
іх — па ла жэн ні, за клі ка ныя рэ гу ля ваць ра бо-
ту пе да го гаў у шос ты школь ны дзень, пы тан ні 
пра да стаў лен ня ме та дыч на га дня, па шы рэн ня 
пе ра лі ку ты паў уста ноў аду ка цыі і па сад пе да га-
гіч ных ра бот ні каў, якія ма юць пра ва на што ме-
сяч ныя кам пен са цыі вы дат каў на ме та дыч ную 
лі та ра ту ру, уста наў лен не да дат ко вых мер са цы-
яль най аба ро ны асо бам, з які мі не пла ну ец ца 
пра цяг ваць пра цоў ныя ад но сі ны пры ап ты мі за-
цыі сет кі ўста ноў аду ка цыі, і ін шыя.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Эка но мі ка аду ка цыіЭка но мі ка аду ка цыі  ��

ВЫ НІ КІ АП ТЫ МІ ЗА ЦЫІ:
 МІ НУС 12 ТЫ СЯЧ РА БОТ НІ КАЎ

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»:
У гэ тым на ву чаль ным го дзе бы ло ад-

кры та 87 дзя ся тых кла саў з коль кас цю 
вуч няў менш як 5 ча ла век. Да та го ж у 
кра і не функ цы я ну юць 312 кла саў з 1 
на ву чэн цам.

Фота Надзеі БУЖАН.
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