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Упраў лен не След ча га ка мі тэ та па Мін ску 
за вяр шы ла рас сле да ван не кры мі наль най 
спра вы па фак це за бой ства Свят ла ны Хі-
не віч. Жан чы на пра ца ва ла на чаль ні кам ад-
дзе ла кад раў ААТ «Крыш таль» і ад на ча со ва 
з'яў ля ла ся чле нам Цэнт раль най ка мі сіі па 
вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ-
фе рэн ду маў. Дак лад на ўста ноў ле на, што 
зла чын ства не звя за на з пра фе сій най і гра-
мад скай дзей нас цю па цяр пе лай, — яно но-
сіць бы та вы ха рак тар.

На га даю, што ў жніў ні мі ну ла га го да це ла 
Свят ла ны Хі не віч знай шлі ва ўлас най ква тэ ры са 
шмат лі кі мі ра нен ня мі. У за бой стве па да зра ец ца 
35-га до вы нар ка за леж ны, які жыў з ёю ў ад ным 
пад' ез дзе. Яго, па ра не на га на жом (спра ба ваў 
скон чыць жыц цё са ма губ ствам) і ў не свя до мым 

ста не, за тры ма лі до ма. Але, ня гле дзя чы на тое, 
што муж чы на стра ціў шмат кры ві, ура чы па спе лі 
яго вы ра та ваць. Пас ля та го, як па да зра ва ны прый-
шоў у ся бе, яго да пы та лі ў пры сут нас ці ад ва ка та. 
Дзяр жаў ны ка мі тэт су до вых экс пер тыз, у сваю 
чар гу, пра вёў ка ля двац ца ці роз ных да сле да ван-
няў, у тым лі ку комп лекс ную псі хо ла га-псі хі ят рыч-
ную экс пер ты зу. Вы свет ле на, што аб ві на вач ва ны 
ўда рыў без да па мож ную жан чы ну на жом не менш 
за двац цаць ра зоў, пры гэ тым ён зна хо дзіў ся ў 
ста не ал ка голь на га ап'я нен ня і пад уз дзе ян нем 
псі ха троп ных рэ чы ваў. Дзе ян ні аб ві на вач ва на-
га ква лі фі ка ва ныя як за бой ства, здзейс не нае з 
асаб лі вай жорст кас цю, з ху лі ган скіх па мкнен няў. 
Акра мя та го, арыш та ва ны аб ві на вач ва ец ца ў не-
за кон ным на быц ці, за хоў ван ні і пе ра воз цы псі ха-
троп ных рэ чы ваў.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

СУ СЕД НА НЁС БОЛЬШ ЗА 20 УДА РАЎ НА ЖОМ

Да хо ды з-за мя жы
Спе цы я ліс ты пад атко вай га лі ны асоб на 

ад зна ча юць, што аба вяз ко ва дэк ла ру юц ца 
лю быя да хо ды, што бы лі атры ма ны за мя жой 
і (або) з-за мя жы на шай кра і ны. Па доб ны мі 
да хо да мі лі чац ца сё ле та і крэ ды ты ад за-
меж ні каў.

Ця пер гэ та і да хо ды ў вы гля дзе па зык і 
крэ ды таў, атры ма ных ад за меж ных ар га ні-
за цый, якія не ажыц цяў ля юць прад пры маль-
ніц кую дзей насць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі; ад 
гра ма дзян, якія не ад но сяц ца да тых асоб, 
што па ста ян на пра жы ва юць на тэ ры то рыі 
на шай кра і ны, і ад за меж ных ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў.

Гэ тыя па зы кі і крэ ды ты дэк ла ру юц ца ў 
пад атко вых служ бах у тым вы пад ку, ка-
лі яны бы лі атры ма ны ў 2013 го дзе, але 
ле тась па га ша ны не бы лі. Ка лі крэ ды та-
атры маль нік цал кам вяр нуў та кія гро шы на 
пра ця гу 2013 го да, то па доб ны да ход дэк-
ла ра ваць не трэ ба. Не трэ ба дэк ла ра ваць 
па зы кі і крэ ды ты, атры ма ныя ад бліз кіх 
сва я коў і асоб па лі ніі сва яц тва (муж, жон-
ка). Бліз кі мі сва я ка мі лі чац ца ма ці, баць ка, 
род ныя брат і сяст ра, дзед і ба бу ля, дзе ці, 
уну кі і праў ну кі.

У па да дзе най дэк ла ра цыі ад люст роў ва юц-
ца гра шо выя срод кі, якія яшчэ не вяр ну лі. На 
та кую су му не па га ша ных крэ дыт ных срод каў 
на ліч ва ец ца па да так у па ме ры 12%. Пас ля 
та го, як та кая па зы ка, атры ма ная ад за меж-
ні каў, бу дзе цал кам па га ша на, то пад атко выя 
ор га ны ад да дуць ра ней апла ча ны па да так. 
За паў няць пад агуль ня ю чую дэк ла ра цыю бу-
дуць тыя, хто атры маў да хо ды ад фі зіч ных 
асоб, што не з'яў ля юц ца ін ды ві ду аль ны мі 
прад пры маль ні ка мі, у вы гля дзе да рэ ння не-
ру хо май ма ё мас ці і (або) па да мо вах рэн ты 
бяз вы плат на пры ўмо ве, што та кія да хо ды ў 
агуль най су ме за мі ну лы год пе ра вы сі лі 500 
ба за вых ве лі чынь.

Вя до ма, што пры зда чы ква тэр гас па да-
ры жыл ля пла цяць што ме сяц фік са ва ную 
стаў ку па да ход на га па да тку, ад нак... Па вы-
ні ках го да дэк ла ру юц ца да хо ды, што бы лі 
атры ма ны ад зда чы ў арэ нду (суб арэн ду), 
на ём (пад на ём) гра ма дзя нам жы лых і не-
жы лых па мяш кан няў, ка лі па мер па доб на га 
да хо ду за год склаў больш за 33,1 міль ё на 
руб лёў.

На ве даць пад атко вую ін спек цыю трэ ба 
бу дзе і тым гра ма дзя нам, якія вяр ну лі ўзно сы 
(у тым лі ку пра ін дэк са ва ныя) пас ля спы нен ня 

бу даў ніц тва ква тэр ці ін ды ві ду аль ных жы лых 
да моў або ў вы пад ку па тан нен ня бу даў ніц-
тва, а так са ма та ды, ка лі ча ла век вы бы вае 
з чле наў ар га ні за цый за бу доў шчы каў да за-
кан чэн ня бу даў ніц тва жы ло га до ма.

Дэк ла ра ваць та кія да хо ды трэ ба ў су вя зі з 
тым, што на гэ тыя ўзно сы рас паў сюдж ваў ся 
прын цып ма ё мас на га пад атко ва га вы лі ку, 
звя за на га з бу даў ніц твам ці на быц цём жыл-
ля. Дэк ла ра ваць свае да хо ды па вы ні ках го да 
па він ны і тыя гра ма дзя не, у ка го ўтры ман не 
па да тку з та кіх сум не пра ду гле джа на па -
д атко вы мі аген та мі з лі ку ар га ні за цый і ін ды-
ві ду аль ных прад пры маль ні каў.

За паў няць дэк ла ра цыю 
лепш у ін спек цыі

Не па срэд на дэк ла ра цыю аб да хо дах за 
мі ну лы год па да юць у пад атко вы ор ган аса-
біс та ці праз прад стаў ні ка. Маг чы ма на кі роў-
ваць та кі да ку мент у ін спек цыю па по шце і ў 
элект рон ным вы гля дзе.

Ра зам з тым, спе цы я ліс ты МПЗ ад зна-
ча юць, што ў дэк ла ра цы ях, да сла ных па 
по шце, ча сам су стра ка ец ца да во лі шмат 
па мы лак, якія хут ка вы пра віць не маг чы-
ма. Та му па дат ка пла цель шчы ку лепш са-
ма стой на на ве даць ін спек цыю і атры маць 
там ква лі фі ка ва ную кан суль та цыю ад спе-
цы я ліс та.

Тут трэ ба ад ра зу на га даць, што блі жэй да 
«ча су пік» у пад атко вых ін спек цы ях мо гуць 
на зі рац ца вя лі кія чэр гі, а вось да трэ цяй дэ-
ка ды лю та га там звы чай на сва бод на. Ця пер 
пры ём дэк ла ра цый ажыц цяў ля ец ца пад атко-
вы мі ор га на мі па агуль ным гра фі ку з 8.00 

да 19.00 у пра цоў ныя дні. Маг чы ма, што ў 
лю тым асоб ныя ін спек цыі бу дуць пра ца ваць 
па лі ніі дэк ла ра ван ня і па су бо тах.

Пра ду гле джа на ад каз насць
У тым вы пад ку, ка лі гра ма дзя нін, які аба-

вя за ны быў гэ та зра біць, за быў ся ці вы ра-
шыў не па да ваць дэк ла ра цыю, то ён атры-
мае штраф — 2 ба за выя ве лі чы ні (за раз 
гэ та 260 ты сяч руб лёў) плюс па 0,5 ба за вай 
за кож ны ме сяц пра тэр мі ноў кі. Ад нак по-
тым і па да ткі не аб ход на бу дзе за пла ціць 
на поў ні цу.

Да рэ чы, ка лі дэк ла ра цыю аб да хо дах за 
мі ну лы год не аб ход на па да ваць да 3 са ка ві-
ка, то за пла ціць па да ткі ў бюд жэт не аб ход на 
бу дзе да 15 мая.

Мож на атры маць 
пад атко выя вы лі кі

Ка лі ча ла век пе ра пла ціў па да ход ныя 
па да ткі за мі ну лы год, то праз ін спек цыі 
гэ тыя гро шы ён мо жа яшчэ вяр нуць. У гэ-
тым вы пад ку дэк ла ра цыю аб да хо дах за 
год па да юць тыя гра ма дзя не, якія ма юць 
пра ва на атры ман не пад атко вых вы лі каў 
(са цы яль ных, ма ё мас ных і пра фе сій ных), 
пры ўмо ве, што аба вя зак па пра да стаў лен-
ні та кіх вы лі каў гра ма дзя нам ус кла дзе ны 
на пад атко выя ор га ны. Уво гу ле ўзор фор-
мы пад атко вай дэк ла ра цыі аб да хо дах за 
год мож на знай сці на афі цый ным сай це 
Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах (www.
nаlоg.gоv.bу).

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ма дэр ні за цыя мае на ўва зе 
вы зна ча ныя тэр мі ны і гра фі кі. Гэ-
та зна чыць, што прад пры ем ства 
па він на свое ча со ва па чаць вы-
пуск пра дук цыі. Але ка лі гэ та га 
не ад бы ва ец ца, хто ад ка жа за 
тое, што дзяр жа ва ўкла ла гро-
шы і не атрым лі вае вы га ду? Гэ та 
ўпу шча ная вы га да. І яе не аб ход-
на спа га няць з ві на ва тых асоб. 
Ра цы я наль нае вы ка ры стан не 
бюд жэт ных срод каў і пы тан ні 
без гас па дар лі вас ці — сё ле та гэ-
та адзін з пры яры тэт ных кі рун каў 
на шай дзей нас ці.

Жур на ліс ты вы ка за лі за не па-
ко е насць, што праз мер ная ўва га 
да прад пры ем стваў мо жа на шко-
дзіць тым, хто доб ра сум лен на 
пра цуе. Ці не ста не гэ та «па ля-
ван нем на вядзь ма рак»?

— Ні пра якое «па ля ван не на 
вядзь ма рак» га вор ка не вя дзец-
ца. Ня ма пры чын для хва ля ван-
няў. Мы га во рым вы ключ на аб 
бе раж лі вым вы дат коў ван ні дзяр-
жаў ных срод каў. Ка лі ў кі раў ні ка 
да лё ка не са ма га буй но га прад-
пры ем ства 12 на мес ні каў ці 50 
служ бо вых ма шын, то та кія фак-
ты іг на ра ваць нель га, трэ ба пры-
маць ме ры.

— Акра мя та го, мы пра ве рым 
вы ка нан не пад атко ва га за ка на-
даў ства, у тым лі ку Мі ніс тэр ствам 
па па дат ках і збо рах, а так са ма 
мяс цо вы мі ор га на мі, — пра доў-
жыў Аляк сандр Ка нюк. — На 
жаль, па куль у Бе ла ру сі яшчэ 

ня ма ра зу мен ня та го, што пад-
атко выя зла чын ствы — ад ны з 
са мых цяж кіх. Ка лі не вы пла ціў 
па да так, на прык лад, у Гер ма ніі 
— праз дзень бу дзеш у тур ме. 
У нас та ко га мен та лі тэ ту яшчэ 
ня ма, у нас за над та лёг кае стаў-
лен не да па дат каў.

Пра ка лій ную спра ву
«Мы бу дзем па да ваць іск у суд 

і спа га няць ма тэ ры яль ную шко ду 
не за леж на ад та го, бу дзе ча ла-
век пры цяг ну ты да кры мі наль най 
ад каз нас ці ці не. Гэ та да ты чыц-
ца і ка лій най спра вы, і спра вы па 
«Ві цеб скдрэ ве», ка лі ві на бу дзе 
да ка за на. У Бе ла ру сі пра пра цоў-
ва ец ца пы тан не аб змя нен ні су до-
вай прак ты кі ў част цы спаг нан ня 
шко ды. Сён ня та кое па няц це, як 
упу шча ная вы га да, не ад но сіц ца 
да рэ аль най шко ды ў ме жах кры-
мі наль най спра вы і не з'яў ля ец ца 
прад ме там да каз ван ня. Але мы 
бу дзем за яў ляць іс кі ў рам ках гра-
ма дзян ска га су да вод ства і спа га-
няць гэ тую стра ча ную вы га ду.

Ка лій ная спра ва яшчэ рас-
сле ду ец ца, на ла джа на ак тыў-
нае су пра цоў ніц тва з ра сій скі мі 
ка ле га мі. Я ха чу, каб вы ра зу-

ме лі, што мы не пе ра да ва лі ў 
Ра сію цал кам спра ву, а толь кі 
асоб ныя ма тэ ры я лы з яе (Ген -
п ра ку ра ту ра Бе ла ру сі да ла зго ду 
на вы да чу Ра сіі за тры ма на га ў 
Мін ску ген ды рэк та ра «Урал ка-
лія» і кі раў ні ка на зі раль на га са-
ве та Бе ла рус кай ка лій най кам-
па ніі (БКК) Ула дзі сла ва Баў м -
герт не ра). Мы пра цяг ва ем рас-
сле да ваць «ка лій ную спра ву» і 
вы яў ляць бе ла рус кіх гра ма дзян, 
якія ма юць да чы нен не да гэ тай 
шко ды (след чыя ор га ны Бе ла-
ру сі лі чаць, што су праць праў ныя 
дзе ян ні Баў мгерт не ра і шэ ра гу 
ін шых топ-ме не джа раў БКК на-
нес лі «Бе ла русь ка лію» і БКК 
шко ду ў па ме ры да $100 млн).

Пра зневажанні 
на фо ру мах

Што ты чыц ца аб раз у ін тэр нэ-
це, на фо ру мах, то, як ад зна чыў 
Генп ра ку рор, ня даў на ўста на ві-
лі факт аб ра зы ад ной вы со кай 
служ бо вай асо бы вы кан ка ма.

«Вы лі чыць гэ та га ча ла ве ка 
бы ло скла да на, бо на фо ру мах 
лю дзі ха ва юц ца пад не са праўд-
ны мі фо та, псеў да ні ма мі. Тым не 
менш, вы лі чы лі. Гэ ты ча ла век, 
які «па лі ваў бру дам» чы ноў ні ка, 
жы ве не да лё ка ад вы кан ка ма. 
На пер шы раз мы яго па пя рэ дзі-
лі. Бу дзем і на да лей ад соч ваць 
пра ва па ру шэн ні ў ін тэр нэ це. Лю-
дзі па він ны ра зу мець, што бяс-
след на гэ та не прой дзе».

На дзея ДРЫ ЛА.

Ужо коль кі га доў пра ва ахоў ні кі за клі ка юць 
бе ла ру сак не спа ку шац ца на абя цан ні хут ка 
за ра біць доб рыя гро шы за мя жой. У шмат лі кіх 
тэ ле пра гра мах па ка за лі ўжо не адзін дзя ся так 
не пры ду ма ных гіс то рый, якія па чы на лі ся ад-
ноль ка ва — ней кая ар га ні за цыя на бі ра ла для 
пра цы за кар до нам гу вер нан так, тан цоў шчыц 
або па ка ё вак. Але ча мусь ці не ўсе дзяў ча ты 
спя ша юц ца пры слу хац ца да па рад і па ву чыц ца 
на чу жых па мыл ках.

Так, ле тась су пра цоў ні кі МУС спы ні лі дзей насць 
ар га ні за ва най зла чын най гру поў кі, якая па стаў ля ла ў 
Ра сію бе ла ру сак для ўдзе лу ў здым ках філь маў для да-
рос лых, а пас ля пе ра праў ля ла іх у фран цуз скія бар дэ лі. 
Уся го ж 2013 год ад зна чыў ся пе ра крыц цём амаль трох 
дзя сят каў ка на лаў экс пар ту «жы во га та ва ру» ў во сем 
кра ін све ту. Хоць праб ле му між дзяр жаў на га ганд лю 
людзь мі зболь ша га вы ра шыць уда ло ся, але яно за-
ста ец ца на ўзроў ні ча ла ве ча га фак та ру.

— За 10 га доў асу джа на больш за 2 ты ся чы тра фі-
кё раў — ганд ля роў людзь мі, — га во рыць на мес нік на-
чаль ні ка Упраў лен ня па нар ка кант ро лі і су праць дзе-
ян ні ганд лю людзь мі МУС Бе ла ру сі Сяр гей КОЎ ТУН. 
— Яны на ма га лі ся вы вез ці за мя жу для сек су аль най і 
не ле галь най пра цоў най экс плу а та цыі пяць ты сяч ча ла-
век. Ця пер мы мо жам ка заць аб тым, што тра фі кё ры 
імк нуц ца па збя гаць час тых на вед ван няў Бе ла ру сі.

Ло вяць зла чын цаў, як пра ві ла, «на га ра чым» — 
не па срэд на пры спро бе вы вез ці чар го вую ах вя ру за 
мя жу. Так, у снеж ні мі ну ла га го да бы ла за тры ма на 
тра фі кёр ша з Іс па ніі, якая за вер ба ва ла і на ма га ла ся 
пе ра пра віць ту ды дзяў чы ну для пра цы ў бар дэ лі. Сем 

га доў тур мы атры маў гра ма дзя нін Гер ма ніі, які ха цеў 
вы вез ці да ся бе на ра дзі му дзвюх жы ха рак Грод на 
з па доб ны мі мэ та мі. Але на праб ле му трэ ба па гля-
дзець з ін ша га бо ку — ня ўжо да гэ туль лю дзі ве раць 
у гіс то рыі пра за мор ска га прын ца?

Сек су аль ная экс плу а та цыя, ад нак, мае мес ца і ўнут ры 
Бе ла ру сі. Ле тась яе ах вя ра мі ста лі ка ля сот ні ча ла век. Не 
так даў но бы ла спы не на дзей насць зла чын най гру пы, 
якая па стаў ля ла дзяў чат за мож ным клі ен там у эліт ныя 
за баў ляль ныя і гас ці ніч ныя комп лек сы ста лі цы.

Што ад мет на, ле тась на ўлік тра пі лі 45 муж чын-
пра сты ту так. Уся го ж за плат ныя лю бо шчы да ад-
каз нас ці пры цяг ну лі амаль ты ся чу ча ла век. Кож ны 
шос ты вы па дак за кон чыў ся арыш там. Але аб' ек та мі 
для ін ты му ста но вяц ца не толь кі да рос лыя лю дзі, якія 
мо гуць ра зу мець свае ўчын кі і пра ліч ваць іх на ступ-
ствы, але і дзе ці...

— У кра са ві ку мі ну ла га го да кра і ну аб ля це ла жу-
дас ная на ві на аб тым, як баць ка-вы ха валь нік дзі ця ча га 
до ма ся мей на га ты пу ра зам з сы нам бы лі за тры ма ны 
па па да зрэн ні ў гвал та ван ні сва іх па да печ ных, — пра-
цяг вае Сяр гей Коў тун. — Ма тэ ры я лы 13 кры мі наль ных 
спраў ужо пе ра да дзе ны ў суд. А 17-га до вы сын ужо 
асу джа ны на 9 га доў па збаў лен ня во лі.

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў ужо іні цы я ва ла пра-
па но ву па ўзмац нен ні ў за ка на даў стве ад каз нас ці за 
пе да фі лію. Шэ раг дэ пу та таў пар ла мен та вы каз ва-
ец ца за вель мі жорст кае па ка ран не за гэ ты ўчы нак 
— да 20 га доў па збаў лен ня во лі. Акра мя та го, ка лек-
цы я не ры дзі ця чай пар наг ра фіі так са ма мо гуць не ўза-
ба ве тра піць на ла ву пад суд ных. Па доб ная прак ты ка 
іс нуе амаль ва ўсіх еў ра пей скіх кра і нах.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ПАД СУ МА ВАЦЬ ДА ХО ДЫ...
МАЙ НА ЎВА ЗЕ
� Дэк ла ра ваць свае да хо ды па вы ні ках го да па він ны і тыя гра ма дзя не, у ка го ўтры ман не 

па да тку з та кіх сум не пра ду гле джа на пад атко вы мі аген та мі — ар га ні за цыямі і ін ды ві ду-
аль нымі прад пры маль ні камі.
� Па да так за зда чу ква тэ ры па ві нен пла ціць не ква та рант, а ўлас нік жыл ля, які атрым-

лі вае ад па вед ны да ход. У Мін ску фік са ва ны па да так за зда чу ад на го жы ло га па мяш кан ня 
ле тась вы зна ча ны ў ме жах ад 95 да 135 ты сяч руб лёў у ме сяц за кож ны па кой.
� Ка рот ка ча со вая арэн да жыл ля пад па дае пад прад пры маль ніц кую дзей насць. Ка лі 

ча ла век здае ква тэ ру ў ка рот ка ча со вую арэн ду без ад па вед най рэ гіст ра цыі ў якас ці ін ды-
ві ду аль на га прад пры маль ні ка, то гэ та ўжо ажыц цяў лен не не за рэ гіст ра ва най прад пры маль-
ніц кай дзей нас ці. У та кім вы пад ку на ша за ка на даў ства пра ду гледж вае на ват кан фіс ка цыю 
ма ё мас ці, якая вы ка рыс тоў ва ла ся пры ажыц цяў лен ні не за рэ гіст ра ва най ін ды ві ду аль най 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці. У гэ тай сі ту а цыі кан чат ко вае ра шэн не пры мае суд, ка лі 
фак ты па ру шэн ня бу дуць уста ноў ле ны.
� Дэк ла ра цыю аб да хо дах і ма ё мас ці мо гуць па тра ба ваць у лю бо га гра ма дзя ні на ў 

тым вы пад ку, ка лі ў пад атко вай ін спек цыі ўзнік нуць пы тан ні аб тым, за якія да хо ды бы ла 
на бы та тая ці ін шая ма ё масць.
� Тэр мі ну даў нас ці па пад атко вых па ру шэн нях не іс нуе. Як пра ві ла, пра вер кі ажыц цяў-

ля юц ца за апош нія 10 га доў.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

НЕ «БА БУ ЛЯ — БО ЖЫ ДЗЬМУ ХА ВЕЦ», 
А МОЦ НЫ МУЖ ЧЫ НА З АР СЕ НА ЛАМ?

Хто ад ка жа за тое, што 
дзяр жа ва ўкла ла гро шы 
і не атрым лі вае вы га ду? 
Гэ та ўпу шча ная вы га да. 
І яе не аб ход на спа га няць 
з ві на ва тых асоб. 

Час і но ра выЧас і но ра вы  ��

ЗА БА РО НЕ НАЯ «КЛУБ НІЧ КА»
Ся род пры цяг ну тых ле тась да ад каз нас ці за пра сты ту цыю — 45 муж чын

Гро шыГро шы  ��

НА ЦРЭ ЗЕР ВЫ ЗМЕН ШЫ ЛІ СЯ, 
АЛЕ ЎЗРО ВЕНЬ ПАД ТРЫМ ЛІ ВА ЕЦ ЦА
Па вы ні ках сту дзе ня зо ла та ва лют ныя рэ зер вы Бе ла ру сі 
ска ра ці лі ся (згод на з ме та да ло гі яй МВФ) на 427,7 млн до-
ла раў ЗША і, па па пя рэд ніх звест ках, на 1 лю та га скла лі 
6,223 млрд до ла раў у эк ві ва лен це, па ве дам ляе ўпраў лен не 
ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў На цы я наль на га бан ка.

У на цы я наль ным вы зна чэн ні аб' ём зо ла та ва лют ных рэ зер ваў 
ска ра ціў ся на 435,1 млн до ла раў і на 1 лю та га склаў 6,802 млрд. 
«Асноў ным фак та рам, які паў плы ваў на зні жэн не зо ла та ва лют ных 
рэ зер ваў, ста ла апла та ўра дам і На цы я наль ным бан кам знеш ніх 
і ўнут ра ных аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це ў поў ным аб'-
ёме», — за яў ля юць у га лоў ным бан ку кра і ны. У той жа час пад-
тры ман ню ўзроў ню на црэ зер ваў спры яў рост ца ны на зо ла та на 
між на род ным рын ку каш тоў ных ме та лаў.

НА СЕЛЬ НІЦ ТВА СТА ЛА 
ПРА ДА ВАЦЬ ВА ЛЮ ТУ

Бе ла ру сы ў сту дзе ні бы лі чыс ты мі пра даў ца мі за меж най 
ва лю ты, а юры дыч ныя асо бы — чыс ты мі па куп ні ка мі. Аб 
гэ тым га во рыць ста тыс ты ка На цы я наль на га бан ка.

Так, у мі ну лым ме ся цы фі зіч ныя асо бы пра да лі на яў най і без на-
яў най ва лю ты на 787,6 млн до ла раў ЗША ў эк ві ва лен це, а на бы-
лі — 713,1 млн. Та кім чы нам, чыс ты про даж ва лю ты за сту дзень 
склаў 74,5 млн до ла раў. Ад нак на сель ніц тва на бы ло на чыс тай 
асно ве 24,4 млн до ла раў без на яў най ва лю ты. А вось про даж 
фі зіч ны мі асо ба мі га тоў кі за сту дзень склаў 710,8 млн до ла раў, 
куп ля — 611,8 млн. Атрым лі ва ец ца, што чыс ты про даж склаў 
99 млн до ла раў. У сваю чар гу, суб' ек ты гас па да ран ня — рэ зі дэн ты 
Бе ла ру сі  — за сту дзень пра да лі за меж най ва лю ты на 1,6673 млрд 
до ла раў, на бы лі — 1,7564 млрд. Чыс тая куп ля скла ла 89,2 млн. 
Юры дыч ныя асо бы — не рэ зі дэн ты Бе ла ру сі пра да лі за сту дзень 
74,3 млн до ла раў у эк ві ва лен це, а на бы лі — 106,7 млн, пры чым 
чыс тая куп ля скла ла 32,4 млн.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

CNN ПРЫ НЕС ЛА ПРА БА ЧЭН НІ 
БРЭСЦ КАЙ КРЭ ПАС ЦІ

Аме ры кан ская тэ ле кам па нія CNN скла ла спіс-рэй тынг 
дзе ся ці са мых выродлівых пом ні каў у све це. У гэ ты спіс 
увай шла... скульп тур ная кам па зі цыя «Муж насць» — адзін з 
га лоў ных ма ну мен таў Брэсц кай крэ пас ці. Там тэй шых жур-
на ліс таў не за да во ліў над та су ро вы вы раз тва ру сал да та.

На гэ ты факт вель мі бур на ад рэ ага ва лі не толь кі ў Бе ла ру сі, але і 
ў Ра сіі, ін шых кра і нах. Пра тэст апуб лі ка ва ла па соль ства Ра сіі ў ЗША. 
Ды рэк тар ме ма ры я ла «Брэсц кая крэ пасць» Ры гор Бы сюк на зваў 
гэ ты факт не прос та абу раль ным, але аб раз лі вым для па мя ці ўсіх 
аба рон цаў Ра дзі мы, якія за гі ну лі на вай не. Сваё абу рэн не вы ка за лі 
прад стаў ні кі мно гіх гра мад скіх і між на род ных ар га ні за цый.

Пас ля гэ та га кам па нія па кі ну ла на сва ім афі цый ным сай це па ве дам-
лен не, дзе га во рыц ца: «Мы ра зу ме ем, што ўклю чэн не Брэсц кай крэ пас ці 
ў спіс вы клі ка ла абу рэн не ў Бе ла ру сі і Ра сіі. Гэ та ад бы ло ся не зна рок, і мы 
пры но сім свае пра ба чэн ні. Ар ты кул меў на ўва зе гу ма рыс тыч ны агляд 
ма ну мен таль най ар хі тэк ту ры па ўсім све це. CNN пры знае, што пом нік 
для мно гіх лю дзей з'яў ля ец ца сім ва лам ах вяр, пры не се ных сал да та мі». 
І ўсё ж на сай це за стаў ся ар ты кул з су мніў ным рэй тын гам, ха ця ў за га-
лоў ку з'я віў ся пы таль нік. Да рэ чы, у спі се ня ма ла пом ні каў, якія ад люст-
роў ва юць ба раць бу на ро даў за сва бо ду сва ёй кра і ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь вы каз вае глы бо кія спа чу ван ні чле ну Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і са цы яль ным раз віц ці, га лоў на му ўра чу ўста но вы ахо вы 
зда роўя «Ар шан ская цэнт раль ная па лі клі ні ка» Плыт ке ві чу 
Ула дзі мі ру Ці ма фе е ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім 
го рам — смер цю МА ЦІ.

Сак ра та ры ят Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз вае глы бо кія спа чу ван ні за гад-
чы ку ад дзе ла па за бес пя чэн ні ра бо ты Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэце і фі нан сах Бе ка-
са вай Воль зе Іг наць еў не ў су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім 
го рам — смер цю СВЕК РЫ ВІ.

На тэ ры то рыі Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі ўве дзе на ча со вая за ба-
ро на на пе ра воз ку па са жы ра мі 
на бор це па вет ра на га суд на ў 
рэ чах, што зна хо дзяц ца пры іх, 
лю бых ёміс тас цяў (кан тэй не раў) 
з вад ка сця мі, аэ ра зо ля мі, ге ля-
мі, крэ ма мі, па ста мі. Гэ тая ме ра 
пры ня та ў мэ тах за бес пя чэн ня 
бяс пе кі ў пе ры яд пад рых тоў кі і 
пра вя дзен ня Алім пій скіх і Па ра-
лім пій скіх гуль няў у Со чы.

Вы клю чэн не скла да юць ле кі, спе-
цы яль ныя ды е тыч ныя па трэ бы, дзі-
ця чае хар ча ван не, у тым лі ку ма ця-
рын скае ма ла ко ў коль кас ці (аб' ёме), 
не аб ход ным на час па лё ту, пры ўмо ве 
іх ідэн ты фі ка цыі пад час пе рад па лёт-
на га да гля ду.

Вад ка сці і на поі, на бы тыя ў стэ рыль най зо не 
аэ ра пор та пры ўмо ве на яў нас ці дак лад на га па-
цвяр джэн ня здзяйс нен ня па куп кі ў дзень (дні) па-
езд кі, да пус ка юц ца на борт па вет ра ных суд наў ва 
ўста ноў ле ным па рад ку ў праз рыс тых за пя ча та ных 
па ке тах ўста ноў ле на га ўзо ру, якія за бяс печ ва юць 
ідэн ты фі ка цыю іх змес ці ва.

Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры Мінт ран са, з улі кам 
вы шэй вы кла дзе на га, а так са ма ў ад па вед нас ці з 
прось бай Мі ніс тэр ства транс пар ту Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі, у аэ ра пор тах на шай кра і ны на ча со вай 

асно ве з 7 лю та га ўвод зяц ца да дат ко выя ме ры 
бяс пе кі ў да чы нен ні да рэй саў, якія авія пе ра воз чы-
кі вы кон ва юць у аэ ра пор ты Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Яны ана ла гіч ныя тым ме рам, што ча со ва ўве дзе ны 
на па вет ра ным транс пар це Ра сіі.

Для змян шэн ня ча су пра вя дзен ня пе рад па лёт-
на га да гля ду па са жы рам рэ ка мен ду ец ца за га дзя 
раз мя шчаць у ба гаж вад ка сці, аэ ра зо лі, фар бы і 
ге лі, у тым лі ку ёміс тас цю менш за 100 мі лі гра маў, 
якія пла ну ец ца ўзяць з са бой у па лёт.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Бяс пе каБяс пе ка  ��
УВО ДЗІЦ ЦА ЧА СО ВАЯ ЗА БА РО НА 

НА ПЕ РА ВОЗ КУ ВАД КА СЦЯЎ АВІЯ ПА СА ЖЫ РА МІ

25 ве рас ня мі ну ла га го да ў 
мін чан кі Соф'і Ва сіль еў ны 
Ро кач за мя ні лі ў ква тэ ры 
ва да мер. І пас ля та го ў яе 
іс тот на па вя лі чыў ся рас-
ход ва ды. Ка лі да за ме ны 
лі чыль ні ка ў ме сяц на бя гаў 
ку ба метр, дык пас ля спа-
чат ку шэсць, а за тым і ўво-
гу ле — адзі нац цаць ку ба-
мет раў. Трэ ба ска заць, што 
Соф'і Ва сіль еў не — 94 га ды, 
яна пра жы ва ла і пра жы вае 
ў ква тэ ры ад на. Вя до ма, у 
та кім па ва жа ным уз рос це 
са ма стой на ра за брац ца ў 
сі ту а цыі ча ла ве ку скла да на. 
Па гэ тай пры чы не да па мо гі 
пра сі ла не яна, а яе 75-га до-
вая ма лод шая сяст ра.

— Тэ ле фа на ва лі ў дыс пет чар-
скую во да ка на ла. Там ска за лі, 
што вы клік май стра абы дзец-

ца ў 94,8 ты ся чы руб лёў. Гэ та 
толь кі за тое, каб ён па гля дзеў 
ва да мер. Але ж да яго за ме ны 
ні я кіх праб лем не бы ло, — рас-
па вя ла тая.

На чаль нік участ ка па за ме не 
і ра мон це лі чыль ні каў «Мінск во-
да ка на ла» Ва сіль Ана ніч па абя-
цаў пра вес ці пра вер ку ва да ме-
ра. Спа чат ку жан чы не бяс плат на 
за мя ні лі пры бор, на які па сту пі ла 
скар га, на но вы. Не ўза ба ве Ва-
сіль Ва сіль е віч па ве да міў, што 
пра ве дзе ная пра вер ка па цвер-
дзі ла пра ца здоль насць та го ва-
да ме ра: лі чыль нік спраў ны.

— У ква тэ ры за ста ец ца ня-
даў на ўста ноў ле ны но вы пры бор. 
Праз ме сяц пра ве рым па каз чы кі 
— ці бы ло за гэ ты час у спа жыў-
ца пе ра вы шэн не рас хо ду ва ды, 
— ска заў Ва сіль Ва сіль е віч.

Ад нос на ж вы шэй на зва най 
ліч бы 94,8 ты ся чы руб лёў спе-

цы я ліст па тлу ма чыў: маў ляў, гэ-
та кошт па слу гі, якая аказ ва ец ца 
прад пры ем ствам па пра вя дзен ні 
да дат ко вай пра вер кі пры бо раў 
улі ку ў між пра ве рач ны пе ры яд.

— Пас ля пра вер кі пры бо ры 
ўста наў лі ва юц ца з га ран ты яй на 
два га ды. Да пус цім, у гэ ты пе ры яд 
гра ма дзя нін па ней кай пры чы не 
за су мня ваў ся, ці пра віль на пра-
цуе ва да мер, хо ча пе ра ка нац ца 
ў яго спраў нас ці. Вы яз джае май-
стар, зды мае лі чыль нік, уста наў-
лі вае но вы, зня ты вя зе на ба зу, 
пра вя рае на стэн дзе, — рас па-
вёў на чаль нік участ ка па за ме не 
і ра мон це лі чыль ні каў. — Вось з 
гэ та га і скла да ец ца кошт да дат-
ко вай па слу гі. Ка лі пас ля та кой 
пра вер кі вы явіц ца які-не будзь дэ-
фект ва да ме ра, гэ та бу дзе пры-
зна на га ран тый ным вы пад кам і 
за пла ча ныя гро шы вер нуць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВА ДА МЕР БЫЎ СПРАЎ НЫМ. 
ТА ДЫ Ў ЧЫМ ПРАБ ЛЕ МА?

Тэ ма дняТэ ма дня  ��

«НЕПРЫ ВАТ НЫЯ» 
ПРАБ ЛЕ МЫ 

ПРЫ ВАТ НА ГА БІЗ НЕ СУ
Бан каў ская сіс тэ ма па він на па вяр нуц ца тва рам 

да ма лых і ся рэд ніх прад пры ем стваў
Якія праб ле мы па тра бу юць вы ра шэн ня, каб па леп шыць экс-
парт ныя маг чы мас ці пры ват на га біз не су? Гэ тую тэ му аб мер-
ка ва лі ў Грод не на чар го вым па ся джэн ні рэс пуб лі кан ска га 
Са ве та па раз віц ці прад пры маль ніц тва.

Стар шы ня рэс пуб лі кан ска га Са ве та па раз віц ці прад пры маль-
ніц тва Пётр ПРА КА ПО ВІЧ ад зна чыў, што ў апош нія га ды ў кра і не шмат 
зроб ле на ў пла не прэ фе рэн цый, удас ка на лен ня нар ма тыў най ба зы для 
ма ло га і ся рэд ня га біз не су. Ад нак яшчэ за ста юц ца эле мен ты бю ра кра-
тыі ў ра бо це ор га наў кі ра ван ня, пе ра шко ды на шля ху раз віц ця пры ват-
на га біз не су і яго экс парт на га па тэн цы я лу. І ка лі гэ тыя праб ле мы ця пер 
не вы ра шыць, не ўзмац ніць свае экс парт ныя па зі цыі, то праз не каль кі 
га доў бу дзе ўжо поз на: рын кі на тэ ры то рыі Мыт на га са ю за (а не ўза ба ве 
і Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за) бу дуць за ня ты ін шы мі.

На дум ку за сна валь ні ка СТАА «Кон тэ Спа» Ва лян ці на БАЙ-
КО, сён ня ні хто ні ко га на рын ках не ча кае, і та му, каб ажыц цяў ляць 
знеш не эка на міч ную дзей насць, да во дзіц ца ры зы ка ваць. Ка лі не 
за пла цяць свое ча со ва за ад гру жа ную пра дук цыю — прад пры ем ству 
за гэ та штраф аль бо на ват кры мі наль нае пра сле да ван не. А сён ня 
праб ле ма тыч на ўклас ці ся ў вы зна ча ны тэр мін вяр тан ня ва лют най 
вы руч кі. Ад тэр мі ноў ка пла ця жу па экс пар це, у пры ват нас ці, у Ра сію 
маг чы ма да 90 дзён. Ад нак ганд лё выя сет кі дык ту юць тэр мін 120-180 
дзён плюс час на да стаў ку та ва ру. Ёсць, вя до ма, маг чы масць зва ро ту 
праз абл вы кан кам у На цы я наль ны банк з прось бай аб ад тэр мі ноў цы, 
але гэ та звя за на з пэў най ва ла кі тай. Ды і мож на стаць па ру шаль ні-
кам у вы пад ку, ка лі ў та кім да зво ле ад мо вяць.

Асаб лі ва скла да на за ма ца вац ца са сва ёй пра дук цы ях на знеш-
ніх рын ках не вя лі кім прад пры ем ствам. І тут сваё пля чо ім па він на 
пад ста віць на ша ўжо іс ну ю чая та ва ра пра вод ная сет ка ў за меж жы, 
лі чыць стар шы ня Мінск ага ста ліч на га са ю за прад пры маль ні каў 
і пра ца даў цаў Ула дзі мір КА РА ГІН:

— Трэ ба пра ду маць та кую сіс тэ му, каб усе кроп кі на шай та ва-
ра пра вод най сет кі пра ца ва лі і на гэ тых не вя лі кіх вы твор цаў, якія 
вы раб ля юць неш та га то вае для экс пар ту. Вя до ма, не са стра та мі 
для ся бе, але на пры маль ных для та кіх прад пры ем стваў умо вах, 
каб ца на іх та ва ру бы ла кан ку рэн та здоль най.

Акра мя та го, Ула дзі мір Ка ра гін лі чыць аб сурд най за ба ро ну суб'-
ек там гас па да ран ня куп ляць не вя лі кія пар тыі кам плек ту ю чых, сы-
ра ві ны і ма тэ ры я лаў за на яў ны раз лік:

— Да зволь це тое, што да зво ле на тым жа ра сій скім прад пры ем-
ствам. І гэ та бу дзе на ка рысць на ша га бу ду ча га экс пар ту.

Пры гэ тым рэа ліі ця пер та кія, што дзяр жаў ная пад трым ка ма ло га 
і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва ў пы тан нях знеш не эка на міч ных су вя-
зяў прак тыч на ад сут ні чае. На фі нан са вым рын ку на зі ра ец ца вост ры 
дэ фі цыт эфек тыў ных і да ступ ных крэ дыт ных пра грам для не вя лі кіх 
прад пры ем стваў, якія ад па вя да лі б іх рэ аль ным па трэ бам. Яны вы-
му ша ны пра ца ваць ва ўмо вах вель мі да ра гіх па зы ко вых срод каў, 
не спры яль на га до сту пу да сы ра ві ны, а так са ма над звы чай вы со кіх 
арэнд ных ста вак. 

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

АБ' ЯД НА НЫ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ 
СЯ БЕ АПРАЎ ДАЎ

Прак ты ка па каз вае, што ства рэн не Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
су до вых экс пер тыз апраў да ла ся бе. Та кое мер ка ван не вы-
ка заў пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі Аляк сандр Радзь коў пад час на вед ван ня ка мі тэ та, 
па ве дам ляе Бел ТА.

Дзярж ка мі тэт су до вых экс пер тыз па чаў дзей насць з 1 лі пе ня 
2013 го да. Ужо ця пер мож на га ва рыць аб ста ноў чым эфек це — 
па ве лі чэн ні апе ра тыў нас ці пра вя дзен ня экс пер тыз, іх якас ці. Сваю 
ро лю ады гра ла тое, што ка мі тэт аб' яд наў па тэн цы ял усіх су до вых 
экс пер таў, па коль кі быў утво ра ны на ба зе экс перт ных пад раз дзя-
лен няў ор га наў унут ра ных спраў, ор га наў і пад раз дзя лен няў па 
над звы чай ных сі ту а цы ях, Уз бро е ных Сіл, Мі ніс тэр ства юс ты цыі, 
а так са ма Дзяр жаў най служ бы ме ды цын скіх су до вых экс пер тыз, 
пад крэс ліў Аляк сандр Радзь коў.

Пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та па бы ваў у 
ла ба ра то ры ях дзярж ка мі тэ та, су стрэў ся з яго аса бо вым скла дам. 
Аляк сандр Радзь коў звяр нуў ува гу на вя лі кую ад каз насць, якая 
ўскла дзе на на спе цы я ліс таў. Яны вы кон ва юць ад ну з най важ ней-
шых дзяр жаў ных за дач — за бяс печ ва юць пра ва вую аба ро не насць 
гра мад ства, па да ючы су дам, пра ва ахоў ным ор га нам якас на пад-
рых та ва ную до каз ную ба зу. «Яны шмат у чым за бяс печ ва юць 
упэў не насць ча ла ве ка ў тым, што ка лі ён мае ра цыю, па во дзіць 
ся бе як год ны гра ма дзя нін, то ён у бяс пе цы», — ад зна чыў пер шы 
на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Га во ра чы аб аса біс тых якас цях, якія па він ны быць улас ці выя 
су пра цоў ні кам дзярж ка мі тэ та, Аляк сандр Радзь коў на зваў вы-
со кі ўзро вень пра фе сі я на ліз му і гра ма дзян скай ад каз нас ці. «Тут 
па він ны быць най больш пад рых та ва ныя афі цэ ры. Гра ма дзя не 
вы со кай про бы. На вы ні ках іх пра цы грун ту ец ца аб ві на вач ван не 
ці аба ро на. Час та за імі вы ра шэн не лё су ча ла ве ка. Яны па він ны 
гэ та ра зу мець, быць да гэ та га пад рых та ва ны мі, быць ад па вед ным 
чы нам вы ха ва нымі», — пад су ма ваў пер шы на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

ЗА ЯВА
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род ных спра вах і на цы я наль най 
бяс пе цы і 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 між на род ных 
спра вах аб сі ту а цыі ва Укра і не

З тры во гай со чым за раз віц цём сі ту а цыі ў су сед няй сяб роў скай 
Укра і не. За не па ко е ны сур' ёз най дэ ста бі лі за цы яй ста но ві шча ў 
кра і не і шка ду ем аб ах вя рах, да якіх пры вя ло сі ла вое су праць-
ста ян не.

Вы сту па ем за ўрэ гу ля ван не па лі тыч на га кры зі су ва Укра і не 
шля хам кан структыўна га, цы ві лі за ва на га дыя ло гу пры без умоў-
ным вы ка нан ні прын цы паў вяр шэн ства за ко ну і без яко га-не будзь 
умя шан ня звон ку ў спра вы су ве рэн най дзяр жа вы.

У гэ тай су вя зі лі чым не пры маль ны мі і контр пра дук тыў ны мі за-
явы і дзе ян ні асоб ных за меж ных па лі ты каў і струк тур, якія не пры-
кры та ўмеш ва юц ца ва ўнут ры па лі тыч ныя пра цэ сы ва Укра і не.

Яр кі апош ні прык лад — пры няц це Еў ра пей скім пар ла мен там 
6 лю та га 2014 го да рэ за лю цыі па Укра і не, якая змя шчае прад узя-
тыя ацэн кі, а так са ма па гро зы і за клі кі да санк цый.

Упэў не ны, што ўкра ін скі на род сам змо жа знай сці вый сце з 
сі ту а цыі, якая скла ла ся, без якіх-не будзь знеш ніх уль ты ма ту маў 
і ціс ку.


