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Ка ша лёкКа ша лёк  ��

ЯК ПРА ЦУ ЕШ — 
ТАК І ЗА РАБ ЛЯ ЕШ
Але пра дук цый насць пра цы па він на пры рас таць за кошт ма дэр ні за цыі, 
а не да дат ко вых «на пруж ван няў» ра бот ні ка

КАН ФІС КА ВАЦЬ ЛІШ КІ?
З та кой пра па но вай раз-по раз вы-

сту па юць на ін тэр нэт-фо ру мах пры 
аб мер ка ван ні зга да най па ста но вы. 
На прык лад, вось у та кой фар му лёў цы: 
«Ду маю, што трэ ба ўво гу ле ўвес ці за-
кон, па якім уз ро вень да хо даў фі зіч най 
асо бы не мо жа пе ра вы шаць, ска жам, 
2000 до ла раў у ме сяц, а ліш кі кан фіс ка-
ваць... Та кі за кон аба ра няў бы на рэш це 
ін та рэ сы 95% на сель ніц тва, якія атрым-
лі ва юць менш за 2000 «зя лё ных». Ін-
шыя вы каз ва юц ца не так ра ды каль на: 
«Доб ра му ра бот ні ку па він ны пла ціць 
доб рую зар пла ту, а кі раў ні ку — згод на 
з тым, як ён ар га ні зуе пра цу і ма ты вуе 
ра бо ча га». Спра бу юць апраў дац ца і кі-
раў ні кі: «Вы шмат не ўліч ва е це. Вось вы 
атры ма лі 100 руб лёў вы руч кі і за пла ці лі 
20% ПДВ. Мі нус вы дат кі на арэн ду і ін-
шае. За пла ці лі па да так на пры бы так. 
Каб на лі чыць вам з гэ тых 100 руб лёў 
30, ар га ні за цыя па він на ўнес ці ў Фонд 
са ца ба ро ны 34% ад ва шай зар пла ты, а 
зна чыць, ужо больш за 40 руб лёў. Мі нус 
ін шыя вы лі кі. У вы ні ку па ві нен за стац ца 
чыс ты пры бы так, ці ды ві дэн ды за сна-
валь ні каў, з якіх так са ма трэ ба пла ціць 
па да так...»

Ка ра цей, так ці інакш да ку мент за кра-
нуў усіх. У боль шай сту пе ні, зра зу ме ла, 
дзяр жаў ныя ар га ні за цыі і ар га ні за цыі, у 
ста тут ным фон дзе якіх до ля ўлас нас ці 
дзяр жа вы скла дае больш за 50%, бо 
для іх гэ тыя нор мы аба вяз ко выя. Пры 
не вы ка нан ні гэ тай умо вы фонд за ра-
бот най пла ты за спра ва здач ны ме сяц 

па мян ша ец ца да па ме ру, які за бяс печ-
вае су ад но сі ны рос ту пра дук цый нас ці 
пра цы і за ра бот най пла ты не менш за 
1,0. А вось улас ні кам ма ё мас ці ар га ні-
за цый не дзяр жаў най фор мы ўлас нас-
ці, у тым лі ку ар га ні за цый, у ста тут ным 
фон дзе якіх до ля ўлас нас ці дзяр жа вы 
скла дае менш за 50%, толь кі рэ ка мен-
да ва на не да пус каць апя рэ джан ня рос ту 
на мі наль най на лі ча най ся рэд ня ме сяч-
най за ра бот най пла ты ра бот ні каў над 
рос там пра дук цый нас ці.

Ча ка ец ца, што нор мы па ста но вы па-
він ны на цэ ліць ар га ні за цыі не толь кі на 
вы твор часць пра дук цыі, та ва раў, ра бот, 
па слуг, але і на іх рэа лі за цыю, што бу-
дзе са дзей ні чаць зні жэн ню склад скіх 
за па саў і рос ту да хо даў ар га ні за цый. У 
су вя зі з гэ тым у якас ці па каз чы ка пры 
вы зна чэн ні пра дук цый нас ці пра цы ў 
ар га ні за цы ях вы зна ча на вы руч ка ад 
рэа лі за цыі пра дук цыі, та ва раў, ра бот, 
па слуг на ад на го ся рэд ня спі сач на га 
ра бот ні ка.

Да рэ чы, па ста но вай уста ноў ле ны 
адзі ны для ар га ні за цый усіх фор маў 
улас нас ці па ра дак вы пла ты бо ну саў. 
У мэ тах ска ра чэн ня раз ры ву ў апла це 
пра цы кі раў ні коў і ра бот ні каў ка мер-
цый ных ар га ні за цый за цвер джа на, што 
пры раз лі ку ка э фі цы ен та іх су ад но сін 
бу дуць уліч вац ца га да выя бо ну сы. Яны 
вы плач ва юц ца кі раў ні кам та кіх ар га ні-
за цый, у су ме якая пе ра вы шае 12 акла-
даў. Пры гэ тым па мер га да во га бо ну са 
для кі раў ні коў дзяр жаў ных ар га ні за цый 
аб мя жоў ва ец ца 12 акла да мі. Да ар га-
ні за цый усіх фор маў улас нас ці так са ма 

да ве дзе на, што раз рыў у за ра бот най 
пла це кі раў ні ка і ра бот ні каў не па ві нен 
пе ра вы шаць 8. Ін шы мі сло ва мі, вы ліч-
ва ец ца ся рэд ні за ро бак па прад пры ем-
стве, на які дзе ліц ца за ро бак кі раў ні ка. 
Пас ля гля дзяць на атры ма ны ка э фі цы-
ент: ка лі ён будзе пе ра вы шаць 8, то 
аль бо па вя ліч ва юць за ро бак ра бот ні-
кам, аль бо па мян ша юць кі раў ні ку. Гэ-
тая нор ма на кі ра ва на на за бес пя чэн не 
са цы яль най спра вяд лі вас ці і ад каз нас ці 
біз не су.

На цы я наль на му бан ку рэ ка мен-
да ва на пры трым лі вац ца ана ла гіч ных 
па ды хо даў у да чы нен ні да за ра бот най 
пла ты кі раў ні коў і ра бот ні каў бан каў. 
Мі ніс тэр ству пра цы і са цы яль най аба-
ро ны і Мі ніс тэр ству эка но мі кі да ру ча на 
да ваць тлу ма чэн ні па пы тан нях пры мя-
нен ня па ста но вы.

НА НЕ КА ТО РЫХ 
ПРАД ПРЫ ЕМ СТВАХ 
ЗАР ПЛА ТА МО ЖА 
ПА НІ ЗІЦ ЦА?

Мі ха іл КА ВА ЛЁЎ, дэ кан эка на міч-
на га фа куль тэ та БДУ, док тар фі зі-
ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар, 
за слу жа ны дзе яч на ву кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, сцвяр джае, што даб ра быт 
кра і ны і кож на га ча ла ве ка за ле жыць ад 
уся го та го, што мы ства ры лі за год — 
ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту: «У Бе-
ла ру сі ён, па апош ніх звест ках МВФ, 

скла дае пры клад на 16 ты сяч до ла раў 
па па ры тэт ных цэ нах. Для па раў на ння: 
у вя ду чай кра і не Еў ра са ю за Гер ма ніі — 
ка ля 35 ты сяч до ла раў. Атрым лі ва ец ца, 
што наш жыц цё вы ўзро вень скла дае 
ад ня мец ка га 40%, ха ця яшчэ 20 га доў 
та му бы ло толь кі 19%. Гэ та ад бы ва ец ца 
толь кі за кошт рос ту пра дук цый нас ці 
пра цы. Сён ня наш ВУП — су ма да баў-
ле ных вар тас цяў усіх вя лі кіх і ма лых 
прад пры ем стваў кра і ны — зна хо дзіц-
ца пры клад на на ўзроў ні 160 млрд до-
ла раў, а пра цуе ў кра і не 4,5 міль ё на 
ча ла век. Зна чыць у ся рэд нім прадук-
цыйнасць пра цы — пры клад на 35,5 ты-
ся чы до ла раў. Атрым лі ва ец ца, што за 
год наш ра бот нік ства рае та ва раў і па-
слуг на гэ тую су му. У тых жа нем цаў — 
амаль 80 ты сяч. Мы жы вем горш больш 
чым у два ра зы, бо пра цу ем горш у тыя 
ж два ра зы. Та му для па вы шэн ня на-
ша га даб ра бы ту нам не аб ход ны рост 
прадукцыйнасці.

Кож ны гра ма дзя нін ска жа: «Я быц-
цам і так на пруж ва ю ся на пра цы». Зра-
зу ме ла, што гэ та за ле жыць не толь кі ад 
кож на га з нас, але і ад тэх ніч на га ўзбра-
ен ня, тэх на ло гій. Ка лі мы на тра ды цый-
ных вы твор час цях ска ро цім лай да коў, 
а са мі пач нём пра ца ваць лепш, то ўсё 
пой дзе нар маль на. Ска жам, з 1 ве-
рас ня па вы сі лі зар пла ту на стаў ні кам і 
ўра чам. Але мож на бы ло б яе па вы сіць 
яшчэ больш, ка лі б на кож на га, хто ле-
чыць ці вы кла дае, бы ло менш роз ных 
ар га ні за та раў, кант ра лё раў, рэ ві зо раў, 
ме та дыс таў і гэ так да лей. Нам трэ ба да-
маг чы ся та го, што ў апа ра це кі ра ван ня 
бу дуць еў ра пей скія стан дар ты — су ад-
но сі ны па між ты мі, хто ву чыць і ле чыць, 
і ты мі, хто ім гэ та да па ма гае ра біць.

Бес пра цоўя ў кра і не ня ма, та му ні-
чо га страш на га, ка лі вы зва ляць част ку 
ра бо чай сі лы. Але не вы клю чаю, што 
на не ка то рых прад пры ем ствах зар пла-
та мо жа па ні зіц ца. Ка лі яны ства ра юць 
пра дук цыю, якую не ўме юць пра даць, 
то, зра зу ме ла, што ні аб якім па вы шэн ні 

за роб ку не мо жа быць раз мо вы. Але 
гэ та вы ха вае пэў ны па тры я тызм. Ка лі 
ра бо чы за во да «Ат лант» куп ляе ха ла-
дзіль нік «Іndesіt», то гэ тым са мым ён 
ска ра чае са бе зар пла ту. Та ды ён бу дзе 
да круч ваць усе гай кі так, каб са мо му 
за ха це ла ся ку піць ха ла дзіль нік, зроб-
ле ны сва і мі ру ка мі».

СУ ПРАЦЬ ФІ ЗІЧ НЫХ 
НА ГРУ ЗАК І ЗНІ ЖЭН НЯ 
ЗА РОБ КУ

Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сі 
мае сваё мер ка ван не ад нос на па ста-
но вы Саў мі на. Як па ве да мі лі на ша му 
ка рэс пан дэн ту ў прэс-служ бе, «фе дэ-
ра цыя заў сё ды вы сту па ла і вы сту пае за 
тое, каб па вы ша ла ся пра дук цый насць 
пра цы, бо гэ та адзін з най важ ней шых 
фак та раў, якія ўплы ва юць на рост пры-
быт ку і па ве лі чэн не да хо даў прад пры-
ем стваў». Ад нак рост пра дук цый нас ці 
пра цы там звяз ва юць з ука ра нен нем на 
ай чын ных прад пры ем ствах но вай тэх ні-
кі, комп лекс най аў та ма ты за цыі, удас ка-
на лен нем ма шын і аб ста ля ван ня, а не 
з па ве лі чэн нем фі зіч ных на гру зак на 
пра цоў ных. «Фе дэ ра цыя праф са юзаў 
вы сту пае за па вы шэн не пра дук цый-
нас ці пра цы, за сна ва нае на ўжы ван ні 
больш эфек тыў ных і дас ка на лых фор-
маў пра цы, але ка тэ га рыч на су праць 
па мян шэн ня за роб каў, на ват ка лі яно 
за кра не толь кі ня знач ныя ка тэ го рыі ра-
бот ні каў».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Раз рыў у за ра бот най пла це 
кі раў ні ка і ра бот ні каў не па ві нен 
пе ра вы шаць 8. Ін шы мі 
сло ва мі, вы ліч ва ец ца ся рэд ні 
за ро бак па прад пры ем стве, 
на які дзе ліц ца за ро бак кі раў ні ка.

«З 1 ве рас ня па вы сі лі зар пла ту 
на стаў ні кам і ўра чам. Але мож на 
бы ло б яе па вы сіць яшчэ больш, 
ка лі б на кож на га, хто ле чыць 
ці вы кла дае, бы ло менш роз ных 
ар га ні за та раў, кант ра лё раў, 
рэ ві зо раў, ме та дыс таў 
і гэ так да лей».

Па ста но ва Са ве та Мі ніст раў ад 31 лі пе ня 2014 го да № 744 «Аб апла це 
пра цы ра бот ні каў» знай шла ў на ро дзе і аба рон цаў, і пра ціў ні каў. 
На га да ем: гэ ты да ку мент пра ду гледж вае, што ў дзяр жаў ных 
ар га ні за цы ях рост на мі наль най на лі ча най ся рэд ня ме сяч най за ра бот най 
пла ты ра бот ні каў да пус ка ец ца толь кі пры ўмо ве апе рад жаль на га рос ту 
пра дук цый нас ці пра цы. Акра мя та го, па ста но ва аб мя жоў вае зар пла ту 
кі раў ні ка прад пры ем ства. Ад ны ця пер за га ва ры лі аб са цы яль най 
спра вяд лі вас ці, дру гія — аб не па трэб нас ці па доб ных за ха даў, 
трэ цім не спа да ба ла ся, што іх зноў да не ча га аба вяз ва юць.

СТАЎ КА НА ЯКАСЦЬ
Вы зна ча ны прэ тэн дэн ты 
кон кур су на са іс кан не прэ міі 
ўра да Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
за да сяг нен ні 
ў га лі не якас ці

Якасць з'яў ля ец ца вы зна чаль ным фак-
та рам кан ку рэнт най устой лі вас ці і эфек-
тыў най эка но мі кі кож на га прад пры ем ства і кра і ны 
ў цэ лым. Зай маць ста біль нае ста но ві шча на ўнут ра ным і знеш ніх 
рын ках — за да ча не з прос тых. Але тыя кам па ніі, якія вы бу доў ва юць 
стра тэ гію свай го раз віц ця на асно ве якас ці ва ўсіх сфе рах дзей нас ці, 
да ся га юць най леп шых вы ні каў.

І та кія прад пры ем ствы-лі да ры ў рэс пуб лі цы ёсць. З 1999 го да лаў-
рэ а та мі кон кур су на су іс кан не прэ міі ўра да Рэс пуб лі кі Бе ла русь за 
да сяг нен ні ў га лі не якас ці, які пра во дзіц ца што год, ста лі 189 леп шых 
ар га ні за цый, пры чым не ка то рыя з іх — не ад на ра зо ва.

Да лу чыц ца да іх сё ле та імк нуц ца яшчэ 30 ар га ні за цый.
«З на ша га пунк ту гле джан ня, вель мі важ на, каб уся пра мыс ло-

васць кра і ны зай ма ла ся якас цю, і гэ тая за да ча па він на быць вы ра ша-
на паў сюд на, прак тыч на на кож ным пра мыс ло вым прад пры ем стве, у 
кож най ар га ні за цыі сфе ры па слуг і ін шых га лін», — лі чыць стар шы ня 
Дзярж стан дар та Бе ла ру сі Вік тар НА ЗА РАН КА.

Най больш вост рая ба раць ба за зван не лаў рэ а та ў гэ тым го дзе 
ча ка ец ца па та кіх кі рун ках дзей нас ці, як вы твор часць хар чо вых та-
ва раў і сель ска гас па дар чай пра дук цыі, а так са ма ака зан не па слуг 
і вы ка нан не ра бот.

Ця пер экс пер ты раз гля да юць да ку мен ты, прад стаў ле ныя прэ тэн-
дэн та мі, пас ля ча го яны на ве да юць гэ тыя прад пры ем ствы.

Ар га ні за цыі, пры зна ныя леп шы мі ў га лі не якас ці, бу дуць аб' яў-
ле ны ў кан цы го да. Лаў рэ а там уру чаць дып ло мы і сім ва лы прэ міі, 
а так са ма да дуць пра ва вы ка рыс тоў ваць у мар кі роў цы пра дук цыі, 
да ку мен та цыі і ў рэ клам ных ма тэ ры я лах вы яву эмб ле мы прэ міі. 
Акра мя гэ та га, спіс пе ра мож цаў бу дзе раз ме шча ны на ін тэр нэт-сай це 
Дзярж стан дар та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, уклю ча ны ў што га до вы ілюст-
ра ва ны ка та лог лаў рэ а таў кон кур су, які пе рад аец ца ў прад стаў ніц твы 
на шай кра і ны за мя жой.

Да р'я ШО ЦІК.

Гро шыГро шы  ��

НЕ ЎСІМ 
ПА КІ ШЭ НІ...

Ана лі тыч ная гру па Бе ла рус бан ка ад зна чае сё ле та зні жэн не 
по пы ту на сель ніц тва на жыл лё выя крэ ды ты (на агуль ных 
пад ста вах), што аб умоў ле на вы со кі мі пра цэнт ны мі стаў ка мі 
па та кіх крэ ды тах.

Тут трэ ба на га даць, што ў агуль ным аб' ёме вы да дзе ных сё ле та 
на сель ніц тву крэ ды таў на фі нан са ван не не ру хо мас ці з улі кам іль-
гот ных крэ ды таў удзель ная ва га Бе ла рус бан ка ў бан каў скай сіс тэ ме 
кра і ны скла ла 85%, на рын ку ка мер цый на га крэ ды та ван ня — больш 
за 25%.

Крэ ды ты на бу даў ніц тва жыл ля на ўмо вах, вы зна ча ных бан кам, 
заў сё ды бы лі за па тра ба ва ны на сель ніц твам. На пра ця гу не каль кіх 
га доў на зі раў ся ўстой лі вы рост вы да чы та кіх па зык. Так, у 2012 го дзе 
крэ ды та мі на не ру хо масць ска рыс та лі ся больш за 8 ты сяч крэ ды та-
атры маль ні каў, у 2013 — амаль 13 ты сяч. А вось сё ле та па па доб най 
лі ніі фі нан са ван ня на зі ра ец ца ўжо ад моў ная ды на мі ка, бо не ўсім 
клі ен там та кія крэ ды ты ста лі да ступ ны мі. Спра ва ў тым, што, згод на 
з дзе ю чым за ка на даў ствам, бан кі ма юць пра ва са ма стой на вы зна-
чаць умо вы пра да стаў лен ня крэ ды таў фі зіч ным асо бам, у тым лі ку 
стаў ку па крэ ды це і яго мак сі маль ны па мер.

Бе ла рус банк фі нан суе да 75% кош ту бу даў ніц тва жы ло га па мяш-
кан ня. Гэ ты па каз чык вы зна ча ны з улі кам па тра ба ван ня дзяр жаў най 
жыл лё вай па лі ты кі, якой пра ду гле джа на па ве лі чэн не до лі ўдзе лу 
улас ных срод каў гра ма дзян не менш як да 50% ад кош ту бу даў ніц тва 
жыл ля, што па цвяр джае пла це жаз доль насць і рэ аль ныя фі нан са выя 
маг чы мас ці крэ ды та атры маль ні ка.

З па чат ку го да буй ней шым бан кам кра і ны на 3,5 пра цэнт на га 
пунк та зні жа на стаў ка па крэ ды це на фі нан са ван не не ру хо мас ці, 
што аб умоў ле на зні жэн нем стаў кі рэ фі нан са ван ня Нац бан ка Бе ла-
ру сі і кош ту рэ сур саў, што пры цяг ва юц ца Бе ла рус бан кам, а так са-
ма кан' юнк ту рай рын ку і са цы яль най на кі ра ва нас цю асоб ных ві даў 
крэ ды таў.

У прэс-служ бе Бе ла рус бан ка нам па ве да мі лі, што ця пер крэ ды ты 
на фі нан са ван не не ру хо мас ці вы да юц ца лю дзям пад 35% га да вых. 
Ста біль ная эка на міч ная сі ту а цыя, уз ва жа ная гра шо ва-крэ дыт ная 
па лі ты ка, якая пра во дзіц ца На цы я наль ным бан кам, і за па во лен не 
тэм паў рос ту ўзроў ню ін фля цыі ства ра юць пе рад умо вы для зні жэн ня 
пра цэнт ных ста вак, упэў не ны ў Бе ла рус бан ку.

Сяргей КУР КАЧ
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У по шу ках наф тыУ по шу ках наф ты  ��

РЭ КОРД ГЛЫ БІ НІ

ОАО «Амкодор-Дзержинск»
222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19

И З В Е Щ Е Н И Е  О  С О З Ы В Е  В Н Е О Ч Е Р Е Д Н О Г О 
О Б Щ Е Г О  С О Б РА Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В

Собрание состоится 15 сентября 2014 г. в 15.00 
по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, 

кабинет директора Общества. 
Регистрация участников Собрания производится в день 

и по месту проведения собрания с 14.00 до 14.55.
Дата составления списка акционеров, имеющих право 

на участие в Собрании, – 5 сентября 2014 г.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об увеличении уставного фонда ОАО «Амкодор-Дзержинск» путем 

выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения за-
крытой подписки.

Основание созыва собрания – решение Совета директоров Общества 
от 2 сентября 2014 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению ак-
ционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут 
ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 
8 сентября 2014 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день 
проведения собрания – по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (личный паспорт, для представителя акционера – доверен-
ность или договор).

 Совет директоров ОАО «Амкодор-Дзержинск»УНП 600005769

На наф та вых ра до ві шчах 
на шай кра і ны за фік са ва-
ны рэ корд глы бі ні свід ра-
ван ня, па ве дам ляе прэс-
служ ба вы твор ча га аб' яд-
нан ня «Бе ла рус наф та».

Ця пер яна скла дае 5625 мет-
раў. Но вы рэ корд за фік са ва ны 
на пер шай звыш глы бо кай па ра-
мет рыч най свід ра ві не №1 Пра-
дрэ чыц кая і ўста ля ва ны 27 жніў-
ня. Аў тар ства рэ кор ду на ле жыць 
бры га дзе Сяр гея Баль ша ко ва, 
якая пра цуе на свід ра валь най 
уста ноў цы Benteс.

Па доб ны па каз чык хоць і 
з'яў ля ец ца аб са лют ным рэ кор-
дам глы бі ні за ўсю гіс то рыю бу-

рэн ня ў Бе ла ру сі, але бу дзе не 
кан чат ко вым. Бу рэн не на гэ тай 
свід ра ві не пра цяг ва ец ца. Згод-
на з пра ек там, яе кан чат ко вая 
глы бі ня па він на склас ці 6680 
м. Ча ка ец ца, што гэ тая свід-
ра ві на ста не са май глы бо кай 
не толь кі ў Бе ла ру сі — ана ла-
гаў ёй не бу дзе і на пра сто рах 
СНД. Ця пер у Ра сіі іс ну юць 
свід ра ві ны та кой пра цяг лас ці, 
але яны га ры зан таль ныя. А 1-я 
Пра дрэ чыц кая — на хіль на-на-
кі ра ва ная, з вуг лом ад хі лен ня 
470 м.

Бу рэн не на 1-й Пра дрэ чыц-
кай рас па ча та з мэ тай по шу ку 
за ле жаў вуг ле ва да ро даў у ад-
кла дах між са ля вых комп лек саў 

і ацэн кі перс пек тыў зна хо джан-
ня наф ты і га зу ў ме жах між са-
ля вой паст кі.

Што ты чыц ца па пя рэд ня га 
рэ кор ду, то да ня даў ніх ча соў 
са май глы бо кай у Бе ла ру сі 
лі чы ла ся свід ра ві на №9001r 
Геа ла гіч ная. Яе «глы бін ны» 
рэ корд быў 5553 мет ры. Гэ-
тая ад зна ка бы ла да сяг ну та 
24 жніў ня 2008 го да і пра тры-
ма ла ся 6 га доў і 3 дні.

Вы твор чыя маг чы мас ці су-
час най свід ра валь най уста ноў-
кі да зва ля юць шу каць не аб ход-
ныя для кра і ны энер га нось бі ты 
на глы бі ні да 7 ты сяч мет раў.

Сяр гей КУР КАЧ
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Фі нан са выя срод кі ра ё нам 
Мін скай воб лас ці бу дуць вы дзя ляц ца 
ў за леж нас ці ад вы ка нан ня імі пра гноз ных 
па каз чы каў. Аб гэ тым па ве да міў 
на па ся джэн ні абл вы кан ка ма 
па пад вя дзен ні вы ні каў са цы яль на-
эканаміч на га раз віц ця цэнт раль на га 
рэ гі ё на за пер шае паў год дзе стар шы ня 
Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та 
Ся мён Ша пі ра.

Сё ле та бюд жэ ты ра ё наў бы лі сфар мі ра ва ны 
пра пар цы я наль на коль кас ці жы ха роў. У на ступ-
ным го дзе, па яго сло вах, за асно ву бу дуць брац-
ца аб' ёмы вы твор час ці пра мыс ло вай пра дук цыі 
і пра дук цыі сель скай гас па дар кі. Та кі па ды ход, 
лі чыць кі раў нік воб лас ці, бу дзе спра вяд лі вы і 
аб' ек тыў ны: «Ка лі ра ён спра віў ся з пра гноз ны-
мі па каз чы ка мі, за ра біў фі нан са выя срод кі, то 
ён па ві нен атры маць да дат ко выя гро шы. Ча му 

мы іх па він ны пе ра да ваць ра ё ну, які не па ка заў 
доб ра га вы ні ку?»

Ся мён Ша пі ра яшчэ раз на га даў, што стар шы ні 
рай вы кан ка маў ня суць аса біс тую ад каз насць за 
раз віц цё сва іх рэ гі ё наў. Пры гэ тым ён пад крэс-
ліў, што не ка то рыя кі раў ні кі рэ гу ляр на абя ца юць 
вы пра віць сі ту а цыю. Ад нак на спра ве рэ аль ных 
вы ні каў іх ра бо ты не ві даць. Та му трэ ба дак лад на 
пра ана лі за ваць, якія ўка зан ні яны да юць на мес-
цах, якія за да чы ста вяць, што ро бяць для на вя-
дзен ня па рад ку на да ве ра ных ім тэ ры то ры ях.

Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма так са ма да ру-
чыў сва ім на мес ні кам у блі жэй шы час су стрэц ца 
з кі раў ні ка мі ўсіх прад пры ем стваў воб лас ці, дзе 
за пер шае паў год дзе не зда валь ня ю чыя эка на міч-
ныя па каз чы кі. Пры чым па кож ным та кім суб' ек це 
гас па да ран ня зра біць кан крэт ныя вы ва ды па вы-
ні ках дзей нас ці за 9 ме ся цаў і прад ста віць пла ны 
па азда раў лен ні сі ту а цыі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ДОБ РЫ ВЫ НІК — 
ДА ДАТ КО ВЫ ПРЫБЫТАК

Дру гое па ся джэн не су мес най бе ла рус ка-
ку вей цкай ка мі сіі па ганд лё ва-эка на міч-
ным су пра цоў ніц тве прай шло ў Мін ску. 
Прад стаў ні кі абедз вюх кра ін асаб лі вую 
ўва гу на да ва лі раз віц цю су пра цоў ніц тва 
ў сфе рах эка но мі кі і ін вес ты цый.

Ва лян цін РЫ БА КОЎ, на мес нік мі ніст ра 
за меж ных спраў на шай кра і ны, па вы ні ках 
су стрэ чы з ку вей цкі мі ка ле га мі па ве да міў, што 
ка мі сія па пра ца ва ла плён на.

— Мы аб мяр коў ва лі роз ныя пы тан ні па ўма-
ца ван ні двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня ў эка-
но мі цы, ін вес ты цы ях і ін шых га лі нах. За раз 
пе рад на мі на ступ ны этап пра цы — рэа лі за цыя 
ўсіх да моў ле нас цяў, якія бы лі да сяг ну ты. Бе ла-
рус кі бок зро біць усё, каб гэ тыя да моў ле нас ці 
бы лі вы ка на ны.

У сваю чар гу, кі раў нік дэ ле га цыі з Ку вей та 
Ха лі фа МУ СА ІД ХА МА ДА, на мес нік мі ніст ра 
фі нан саў гэ тай кра і ны, звяр нуў ува гу на знач-
ныя перс пек ты вы для ін вес ты цый на га су пра-
цоў ніц тва і ўза е ма дзе ян ня па ін шых кі рун ках 
па між дзвю ма кра і на мі. Ён ад зна чыў, што на 
па ся джэн ні аб мяр коў ва ла ся маг чы масць рэа лі-
за цыі ў блі жэй шы час не каль кіх пра ек таў.

Пад час па ся джэн ня ка мі сіі бы ло вы ра ша на, 
што на ступ ны раз ка мі сія су стрэ нец ца ў 2015 го-
дзе ў Эль-Ку вей це.

Ку вейт — ад на з най ба га цей шых кра ін све-
ту. Кра і на ва ло дае ве лі зар ны мі за па са мі наф-
ты — пры клад на 9% ад усіх су свет ных за па саў. 
На сель ніц тва кра і ны не вя лі кае — пры клад на 
2,5 міль ё на ча ла век. Па коль кі дзяр жа ва ба га-

тая, то яна мае маг чы масць аказ ваць знач ную 
фі нан са вую да па мо гу сва ім гра ма дзя нам. Так, 
ме ды цы на і аду ка цыя бяс плат ныя, а ка лі ма ла-
ды ча ла век хо ча атры маць аду ка цыю за мя жой, 
то ўрад бя рэ ўсе вы дат кі на ся бе. А гэ та пла та 
за на ву чан не, пе ра лёт, сты пен дыя. Да па мо-
га раз ве дзе най жан чы не бу дзе вы плач вац ца 
што ме сяц у па ме ры 1400 до ла раў ЗША да та го 
ча су, па куль яна не пра ца ўлад ку ец ца або не 
вый дзе зноў за муж. Мі ні маль ная пен сія скла дае 
пры клад на 3000 до ла раў. Гра шо вую да па мо гу 
аказ ва юць і ў су вя зі з важ ны мі дзяр жаў ны мі 
юбі ле я мі. Так, да 50-год дзя не за леж нас ці кра і ны 
ўсе гра ма дзя не атры ма лі па 3,5 ты ся чы аме ры-
кан скіх до ла раў. На ту раль на, усе льго ты і бо ну-
сы пра да стаў ля юц ца вы ключ на ку вей тцам. Тым 
жа, хто пры яз джае ту ды на пра цу, пры хо дзіц ца 
кла па ціц ца пра ся бе са мім. Атры маць гра ма-
дзян ства гэ тай кра і ны амаль не маг чы ма.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Фо
та

 П
ят

ра
 Ф

АМ
ІН

А.
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ДАМОВІЛІСЯ? 
БУДЗЕМ ДЗЕЙНІЧАЦЬ
Ку вейт хо ча ін вес та ваць у су мес ныя Ку вейт хо ча ін вес та ваць у су мес ныя 
з на шай кра і най пра ек тыз на шай кра і най пра ек ты

Сваё — лепшаеСваё — лепшае  ��

НО ВЫ КАМ БАЙН СТЫ МУ ЛЮЕ 
АЙ ЧЫН НЫХ ВЫ ТВОР ЦАЎ

Між ін шым, пра гра ма кам бай-
на бу да ван ня сты му ля ва ла твор-
чую дум ку спе цы я ліс таў мно гіх 
прад пры ем стваў Бе ла ру сі. У яе 
ажыц цяў лен не ўцяг ну ты мно гія 
ай чын ныя вы твор цы, якія ак тыў-
на асвой ва юць вы раб прын цы-
по ва но вай пра дук цыі. На прык-
лад, ААТ «Го мель шкло» ста ла 

вы раб ляць па на рам нае шкло 
для ка бін збож жа ўбо рач ных гі-
ган таў, а ААТ «Ін тэ грал» — бар-
та выя кам п'ю та ры для су час-
ных кам бай наў. За дзей ні ча на і 
ААТ «Бел шы на», дзе рас пра ца-
ва ны і вы раб ля юц ца спе цы яль-
ныя шы ро кап ро філь ныя шы ны 
для ма гут най сель ска гас па дар-

чай тэх ні кі. Пры гэ тым асноў ныя 
вуз лы на «Гом сель ма шы» вы-
раб ля юць са мі, хоць па куль што 
не абы хо дзіц ца і без за меж ных 
кам плек ту ю чых. Ма гут ныя ру ха-
ві кі, якія па тра бу юц ца для ма шы-
ны GS16, здоль най эфек тыў на 
ўбі раць збож жа на па лях з ура-
джай нас цю 70-100 ц/га, бу дуць 
набывацца ў на дзей ных су свет на 
вя до мых вы твор цаў.

«Па лес се GS16» — ма гут-
ны і пра дук цый ны кам байн, які 
не па ві нен ус ту паць ня мец кім і 
аме ры кан скім ана ла гам, але па-
ві нен мець больш пры ця галь ны 
для спа жыў ца кошт», — лі чаць 

на прад пры ем стве. Да-
рэ чы, аг ра рыі змо гуць 
яго вы ка рыс тоў ваць не 
толь кі для збож жа вых 
ка ла са вых куль тур, але 
і для ўбор кі ку ку ру зы, 
сла неч ні ку, зер не ба бо-
вых, кру пя ных куль тур і 
рап су — з ужы ван нем 
спе цы яль ных пры ста-
са ван няў. Пла ну ец ца, 
што ААТ «Гом сель маш» 
змо жа вы пус каць да 
паў сот ні но вых ма шын 
у год. Гэ та ў перс пек-
ты ве да зво ліць цал кам 
ад мо віц ца ад за куп кі 
да ра гіх за меж ных ана-
ла гаў. Ця пер ма шы на 
за вяр шае вы пра ба-
ван ні.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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Но вы зер не ўбо рач ны кам байн «Па лес се GS16», 
які за раз да пра цоў ва ец ца на РУП ВА «Гом сель маш», 
па ві нен за мя ніць ім парт ныя ана ла гі. Як рас ка за лі 
на прад пры ем стве, ад ноў ле ная вер сія 
бу дзе пад рых та ва на да ліс та па да, а пер шая во пыт ная 
пар тыя па він на вый сці на па лет кі кра і ны да па чат ку 
ўбо рач най 2015 го да.


