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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского 

района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном ре-
гистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 
№ 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й За-
городный пер., 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 256-64-18.
Режим работы – 8.45–18.00, обед 13.00–14.00; пятница 8.45–16.45, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Проектом предусмотрено строительство 10-этажного жилого дома № 22 

по генплану, расположенного во Фрунзенском административном районе 
г. Минска, на территории бывшей деревни Сухарево.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам созда-
ния объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 8 (восемь) трехкомнатных 
квартир.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования про-
ектной декларации составляет 19 950 000 белорусских рублей.

Начало строительства – 25.11.2014 года, окончание – сентябрь 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознако-

миться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, тел. 256-64-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) лица, с кем заключается 

договор;
- оплата 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 

3 (трех) банковских дней с даты получения договора. 
Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м общей пло-

щади квартир и их количество считаются действительными до момента 
опубликования новой декларации. УНП 190580553

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Продавец: 
ОАО «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск», 

г. Витебск, ул. Суворова, 16. 
Тел.: (+375 212) 36-98-50.

Организатор 
аукциона 

ЗАО «Центр транспортной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703. 

Тел.: (+375 17) 268-05-70.

Предмет 
аукциона 

Здание нежилое, общей площадью 972,7 кв.м, инвен-
тарный номер 200/С-80786, расположенное по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ш. Бешенковичское, 22 А, 
на земельном участке пл. 0,1293 га, предоставленному 
продавцу на праве постоянного пользования для обслу-
живания нежилого здания.

Начальная цена 
с НДС 20% 

3 742 704 000 белорусских рублей.

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с 
3012 344 930 017; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу 
Нацбанка РБ на дату платежа на следующие счета: в евро (EUR) – 3012 344 
935 025; в долларах США (USD) – 3012 344 935 012; в российских рублях 
(RUB) – 3012 344 935 038 – в ЦБУ № 507 гор. Минска ОАО «Белинвестбанк», 
БИК 153001739, УНП 191284787, получатель платежа: ЗАО «Центр транс-
портной оценки».

Срок подписания договора купли продажи: 10 (десять) рабочих дней по-
сле проведения аукциона. 

Условия оплаты: если между продавцом и покупателем (победитель аук-
циона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата 
должна быть произведена в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения 
и фактических затрат на организацию и проведение аукциона, оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.ctocenka.by, а также на сайте www.cpo.by. 

Аукцион состоится 23.03.2015 в 14.00 по адресу: г. Витебск, ш. Бешенко-
вичское, 22. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 20.03.2015 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. ЗАО «Центр 
транспортной оценки». 

Тел.: (+375 17) 268-05-70; 8029-183-69-71. 
Е-mail: auction@cpo.by; auction@ctocenka.by.

Закрытое акционерное общество 
«Центр транспортной оценки»

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 
серии БЛБ № 1008126 считать недействительным. УНП 100122726

13 марта 2015 г. в 12.00. состоится очередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Житковичлес».

Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год 

и основные направления деятельности общества в 2015 г. 
2. Отчет наблюдательного совета общества. 
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках общества за 2014 г. 
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и 

убытков общества за 2014 г.  
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2015 году 

и первом квартале 2016 г.  
6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии общества. 
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 
Местонахождение ОАО «Житковичлес»: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80. 
Место проведения собрания: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 

с 02.03.2015 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
УНП 400049968

Плещеницкий сельский исполнительный комитет Логойского района Минской области 
13 марта 2015 года в 10.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания жилого дома

Адрес земельного участка, кадастровый номер Площадь, га
Расходы по подготовке

документов
Начальная цена

(рублей)
Задаток
(рублей)

г.п. Плещеницы, ул. Зелёная, 10, 
623255700001001979

0,1043
84 000

+ публикация в газете
39 441 800 3 944 180

Задаток перечисляется на р/с 3600619151104 в ЦБУ № 611 филиала № 500 – 
Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 601, г. Логойск, УНП 600181684, 
код платежа в бюджет 04901, получатель – Плещеницкий сельский исполнительный 
комитет. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утвержде-
ния результатов аукциона внести плату за земельный участок, возместить расходы, 
связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документаци-

ей и земельным участком.
Аукцион состоится 13 марта 2015 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Ло-

гойский р-н, г.п. Плещеницы, ул. В.И. Ленина, 7.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются 

по адресу: г.п. Плещеницы, ул. Ленина, 7, кабинет 9 с даты опубликования изве-
щения до 17.00 10 марта 2015 года.

Контактные телефоны (8-01774) 71-0-35, 71-1-35, 71-4-35.
Наш сайт в интернете: Logoysk.gov.by

Утерянный представительством Белгосстраха по Фрунзенскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 
серии БЛБ № 0550216 считать недействительным. УНП 100122726

ЁСЦЬ ПРАБ ЛЕ МЫ? 
ЗВЯР ТАЙ ЦЕ СЯ Ў ПРА ФКАМ!
— Аляксандр Аляксандравіч, па тлу-

мач це, што вы лу чае сту дэнц кія праф-
са юз ныя ар га ні за цыі ся род ін шых ма-
ла дзёж ных ар га ні за цый?

— Сту дэнц кія праф са ю зы з'яў ля юц ца 
са праўд ны мі ор га на мі сту дэнц ка га са ма кі-
ра ван ня, ар га ні за цы я мі ў поў ным сэн се гэ-
та га сло ва, з пра ва мі юры дыч най асо бы, з 
ар га ні за цый най струк ту рай, якая ахоп лі вае 
ўсе гру пы і фа куль тэ ты, ня хай з не вя лі кі мі, 
але сва і мі фі нан са мі, з пра ва мі і паў на моц-
тва мі, што нар ма тыў на ўрэ гу ля ва ныя ў па-
гад нен нях з уста но ва мі аду ка цыі. І та кі ста-
тус прад' яў ляе са мыя вы со кія па тра ба ван ні 
да праф са юз ных лі да раў. Трэ ба ра зу мець, 
што фак тыч на ні ад но пы тан не, якое ты-
чыц ца сту дэн таў, не вы ра ша ец ца без 
улі ку мер ка ван ня сту дэнц ка га пра фка-
ма. А гэ та мер ка ван не — не прос та дум-
ка лі да ра, а ка ле гі яль на вы пра ца ва нае, 
пра ду ма нае ра шэн не. Асаб лі ва гэ та ты-
чыц ца ла каль ных нар ма тыў ных пра ва вых 
ак таў уста ноў аду ка цыі, у пры ват нас ці, пра-
ві лаў унут ра на га рас па рад ку на ву чаль ных 
уста ноў, сту дэнц кіх ін тэр на таў, па ла жэн няў 
аб ма тэ ры яль ным сты му ля ван ні на ву чэн-
цаў, ака зан ні ім ма тэ ры яль най да па мо гі, 
вы дзя лен ні мес цаў для пра жы ван ня ў ін-
тэр на тах і г.д. Та му для сту дэн таў ра бо-
та ў пра фка ме бы ла і за ста ец ца цу доў най 
шко лай пра цы з людзь мі і дзе ля лю дзей. 
Ма ла дым лю дзям, якія не прос та «бы лі» ў 
праф са ю зе, а ста лі яго ак тыў най част кай, 
пры ма лі са мы не па срэд ны ўдзел у рэа лі-
за цыі праф са юз ных іні цы я тыў і пра ек таў, 
уда ец ца мно гае і ва ўлас най кар' е ры.

— А якія са цы яль ныя пы тан ні здоль-
ны вы ра шыць сту дэнц кі пра фкам?

— Яго по ле дзей нас ці — сты пен дыі, 
скід кі са сфар міра ва на га кош ту на ву чан-
ня, ін тэр на ты, азда раў лен не, хар ча ван не, 
са цы яль ныя пы тан ні асоб ных ка тэ го рый 
сту дэн таў... Пе ра лік мож на пра цяг ваць бяс-
кон ца. У нас час та пы та юц ца: на вош та з 
пра фка мам уз гад няць рас клад за ня ткаў? 
Тым не менш там, дзе ён уз гад ня ец ца, не-
за да во ле ных рас кла дам менш, бо дзей-
ні чае рэ аль ны ме ха нізм улі ку ін та рэ саў 
сту дэн таў. А ці па трэб ныя пра цяг лыя пе-

ра пын кі па між за ня тка мі для ар га ні за цыі 
хар ча ван ня? Гэ та так са ма праф са юз нае 
пы тан не. Бя рэц ца пад ува гу і якасць ганд-
лё ва га аб слу гоў ван ня. У гэ тых пы тан нях 
асаб лі вая ро ля на ле жыць фа куль тэц кім 
праф са юз ным ар га ні за цы ям.

А што пра па на ваць сту дэн ту, які не 
тра піў у ін тэр нат? Пэў ны час та му на шы 
пра фка мы па ча лі збі раць звест кі пра асоб, 
якія ці ка вяц ца маг чы мас цю пра да ста віць 
сту дэн там жыл лё. І та кая ін фар ма цый ная 
па слу га аб са лют на бяс плат ная як для сту-
дэн таў, так і для тых, хто здае жыл лё. Уво-
гу ле ўся праб лем ная ба за фар мі ру ец ца з 
пы тан няў, з які мі сту дэн ты звяр та юц ца ў 
пер ша сныя праф са юз ныя ар га ні за цыі. За-
да ча на шых «пяр ві чак» — аб агуль ніць тое, 
што не вы ра ша на, і да біц ца рэа лі за цыі на 
ўзроў ні ўста но вы та го, што ўжо вы ра ша на 
на ўзроў ні кра і ны.

СТЫ ПЕН ДЫЯ, НЕ АД СТА ВАЙ!
— Мне зда ец ца, мно гае з та го, што 

ма юць сён няш нія сту дэн ты, яны ўспры-
ма юць як да дзе нае. І не па да зра юць, 
які мі вы сіл ка мі яно да ся га ла ся...

— Са праў ды, у мно гіх пы тан няў ёсць 
свая гіс то рыя. Усё да ва ла ся вель мі ня прос-
та, іс ці на на ра джа ла ся ў га ра чых спрэч ках 
з са цы яль ны мі парт нё ра мі, прад стаў ні ка мі 
роз ных мі ніс тэр стваў і ве дам стваў. Але пы-
тан ні вы ра ша лі ся, ка лі ра бі ла ся яс на, што 
гэ тыя пра па но вы ідуць ад жыц ця...

Так, у 2004 го дзе на Рэс пуб лі кан скім 
сту дэнц кім фо ру ме наш праф са юз па ста віў 
пы тан не пра тое, што сту дэн ты, якія пра-
хо дзяць на ву чан не на ўмо вах апла ты, не 
па він ны пла ціць за пра жы ван не ў ін тэр на це 
ўдвая больш за сту дэн таў-бюд жэт ні каў. У 
вы ні ку пы тан не вы ра шы ла ся на іх ка рысць. 
Праф са юз да стат ко ва доў га за клі каў да 
та го, каб прын цы пы пра да стаў лен ня скі-
дак з кош ту на ву чан ня бы лі агуль ны мі для 
ўсіх ВНУ кра і ны. І гэ тая праб ле ма бы ла, 
на рэш це, вы ра ша на. Яшчэ зу сім ня даў на 
пе ра раз мер ка ван не ма ла до га спе цы я ліс-
та бы ло не прос та праб ле ма тыч ным, але 
на пэў ным эта пе і не маг чы мым. Але і гэ та 
пы тан не праф са ю зу ўда ло ся зру шыць з 
мес ца.

Мо ла дзі пры све ча ны цэ лы раз дзел у 
па гад нен ні па між Мі ніс тэр ствам аду ка цыі 

і га лі но вым праф са юзам. Ён, як скар бон ка, 
па паў ня ец ца што год усё но вы мі і но вы мі 
нор ма мі.

— На пэў на, ма ла зной дзец ца сту дэн-
таў, якіх не хва ля ваў бы сён ня па мер 
сты пен дый...

— Агуль ны мі на ма ган ня мі ў 2011 го дзе 
нам уда ло ся да біц ца та го, каб сты пен дыі 
рас лі сін хрон на з рос там па ме ру та рыф най 
стаў кі пер ша га раз ра ду, гэ та зна чыць, з 
за роб ка мі ра бот ні каў бюд жэт най сфе ры. І 
гэ та бы ло знач нае да сяг нен не. У той жа час 
па ме ры апла ты за ка ры стан не сту дэнц кі мі 
ін тэр на та мі «за вя за ны» на па мер ба за вай 
ве лі чы ні. Але, на прык лад, за 2013-2014 
га ды па мер та рыф най стаў кі пер ша га 
раз ра ду вы рас на 14,6%, а ба за вая ве лі-
чы ня — на 80%. У сваю чар гу, ін дэкс спа-
жы вец кіх цэн за гэ ты ж пе ры яд склаў 
больш за 36%. Ёсць над чым за ду мац ца. 
Та му трэ ба зноў вяр тац ца да гэ тай праб-
ле мы.

Сён няш няя сіс тэ ма сты пен ды яль на га 
за бес пя чэн ня — ла яль ная ў ад но сі нах да 
сту дэнц тва. Умо ва для пры зна чэн ня сту-
дэн ту ву чэб най сты пен дыі — свое ча со-
вая і якас ная вы ні ко вая атэс та цыя. Ка лі 
атры маў бал ні жэй шы за мі ні маль ны, але 
свое ча со ва здаў се сію — ма еш пра ва на 
са цы яль ную сты пен дыю. Лік ві да ваў за па-
зы ча насць і ма еш ад па вед ную льго ту — 
та бе аба вя за ны пры зна чыць са цы яль ную 
сты пен дыю з на ступ на га ме ся ца. Усё, зда-
ва ла ся б, прос та. Але ча мусь ці ахоп сты-
пен ды яль ным за бес пя чэн нем зні жа ец ца, 
гэ та зна чыць, рас це коль касць сту дэн таў, 
якія не атрым лі ва юць сты пен дыю. У чым 
жа праб ле ма? А ў тым, што сту дэн ты не 
заў сё ды ве да юць, як ска рыс тац ца га ран-
ты я мі. Тут ёсць над чым па пра ца ваць усім 
ра зам, асаб лі ва ся род пер ша курс ні каў, 
мно гія з якіх за ста юц ца без сты пен дыі ме-
на ві та па вы ні ках пер шай се сіі.

АД СТУ ДЭНЦ КІХ СТА ЛО ВАК — 
ДА ПРА ФІ ЛАК ТО РЫ ЯЎ

— Аляк сандр Аляк санд ра віч, а на якіх 
пы тан нях і праб ле мах праф са юз збі ра-
ец ца скан цэнт ра ваць сваю ўва гу ў най-
блі жэй шы час?

— У рам ках Го да мо ла дзі мы ўнес лі ад-
па вед ныя пра па но вы Фе дэ ра цыі праф са-
юзаў Бе ла ру сі. Ся род іх най больш ак ту аль-
ны мі з'яў ля юц ца пра па но вы па вы зва лен ні 
ад вы пла ты па да ход на га па да тку асоб, што 
зда юць у на ём жы лыя па мяш кан ні ін ша га-
род нім сту дэн там і на ву чэн цам. Ана ла гіч-
ная прэ фе рэн цыя дзей ні чае ў да чы нен ні 
да асоб, што зда юць жы лыя па мяш кан ні 
ма ла дым спе цы я ліс там, але, на наш по-
гляд, яе дзе ян не не аб ход на рас паў сю дзіць 
не толь кі на тэр мін аба вяз ко вай ад пра цоў кі 
па раз мер ка ван ні, але на ўсе пер шыя пяць 
га доў пра цы ма ла дых спе цы я ліс таў.

Так са ма мы пра па ну ем га ран тыі, пра ду-
гле джа ныя Пра цоў ным ко дэк сам для асоб, 
што су мя шча юць пра цу з на ву чан нем на 
за воч най фор ме атры ман ня аду ка цыі, рас-
паў сю дзіць на асоб, якія пра хо дзяць на-
ву чан не на дзён най і вя чэр няй фор мах. 
Тым больш што апош нім ча сам усё час цей 
чы ноў ні кі ка жуць пра тое, што сту дэн ты 
дзён ных ад дзя лен няў маг лі б па ра лель на з 
ву чо бай і пра ца ваць... І яны пра цу юць.

Бу дзем ду маць над пра па но ва мі па 
ўдас ка на лен ні сіс тэ мы сты пен ды яль на-
га за бес пя чэн ня, а так са ма над урэ гу ля-

ван нем пы тан ня да лей ша га на ву чан ня 
сту дэн таў, якія пра хо дзяць яго на ўмо вах 
апла ты, у вы пад ку стра ты імі апош ня га з 
баць коў у пе ры яд на ву чан ня. На жаль, ка-
лі зда ра ец ца та кое на пра ця гу ву чэб на га 
го да, апе ра тыў на пе ра вес ці іх на бюд жэт-
нае мес ца (на ват пры на яў нас ці ва кан сіі) 
ці пра да ста віць скід ку з кош ту на ву чан ня 
не маг чы ма. Зу сім ня даў на ЦК праф са ю-
за ака заў ма тэ ры яль ную да па мо гу та ко му 
сту дэн ту-пер ша курс ні ку БДУ ІР. Мяр кую, 
што ўні вер сі тэт пра лі чыць усе маг чы мыя 
ва ры ян ты да па мо гі гэ та му сту дэн ту. Але 
такое пы тан не трэ ба вы ра шаць сіс тэм на. 
Шчы ра ка жу чы, яно ўжо на ба ле лае.

Ёсць пы тан ні з фі нан са ван нем ча со вай 
за ня тас ці сту дэн таў з бо ку мяс цо вых бюд-
жэ таў. Да 2010 го да яны част ко ва фі нан-
са ва лі гэта. Трэ ба зноў вяр тац ца да вы ра-
шэн ня праб ле мы фі нан са ван ня сту дэнц кіх 
са на то ры яў-пра фі лак то ры яў, бо срод каў, 
што вы дзя ля юц ца, яў на не да стат ко ва.

Звер не ўва гу праф са юз і на сту дэнц-
кія ін тэр на ты, а так са ма на сту дэн таў, якім 
ін тэр нат не пра да стаў ля ец ца. Ме ха ніз мы 
кам пен са цыі вы дат каў па най ме жыл ля 
ін ша га род нім на ву чэн цам не пра цу юць. 
За пла на ва ны ма ні то рынг па ві нен вы явіць 
не толь кі праб ле мы, але і рас тлу ма чыць ха-
рак тар на шых дзе ян няў у гэ тым на прам ку 
на най блі жэй шы пе ры яд.

На ступ ная тэ ма — ар га ні за цыя гра мад-
ска га хар ча ван ня. Ма ні то рынг цэн у сту-
дэнц кіх ста ло вых да па мо жа ўста на віць, 
у якіх уста но вах і за кошт ча го атрым-
лі ва ец ца на кар міць сту дэн таў якас на і 
ня до ра га.

Ха це ла ся б вы ра шыць і пы тан не ака-
зан ня да па мо гі ін ша га род нім ра бот ні кам 
на на ём, арэн ду жыл ля і пра езд да мес ца 
пра цы ў гра мад скім транс пар це з ін шых 
на се ле ных пунк таў. Асаб лі ва гэ та га ран тыя 
ак ту аль ная для ма ла дых спе цы я ліс таў.

— Я ба чу, у вас гран ды ёз ныя пла ны 
на Год мо ла дзі...

— Для праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі 
і на ву кі, як і для Мі на ду ка цыі, кож ны год — 
год мо ла дзі, та му што жы вая толь кі тая ар-
га ні за цыя, якая здоль ная па ста ян на «ма ла-
дзець», дзя ку ю чы сва ёй ак ту аль нас ці для 
но вых па ка лен няў. Але гэ ты год для нас і 
са праў ды асаб лі вы. Фе дэ ра цыя праф са-
юзаў Бе ла ру сі аб' яві ла пра пра ек т «Но выя 
ім ёны Бе ла ру сі», дзя ку ю чы яко му та ле на-
ві тая мо ладзь з глы бін кі змо жа за явіць пра 
ся бе на ўсю кра і ну. Но вае ды хан не атрым-
лі вае рэа лі за цыя пра ек та па да лей шай рэ-
кан струк цыі Кур га на Сла вы, ад ноў ле на га 
на ма ган ня мі на цы я наль на га пра фцэнт ра 
больш за дзе сяць га доў та му.

Су мес на з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі ў нас 
за пла на ва ны «круг лыя ста лы» па праб ле-
мах мо ла дзі — вы ні кам ста нуць рэ ка мен да-
цыі ор га нам дзяр жаў на га кі ра ван ня. Адзін 
«круг лы стол» бу дзе пры све ча ны пы тан ням 
атэс та цыі і сты пен ды яль на га за бес пя чэн ня 
сту дэн таў, а дру гі — праб ле мам, з які мі су-
ты ка юц ца ма ла дыя спе цы я ліс ты.

Пра цяг нец ца пра вя дзен не па тры я тыч-
ных ме ра пры ем стваў, пры све ча ных 70-год-
дзю Вя лі кай Пе ра мо гі, і ме ра пры ем стваў 
у рам ках ак цыі «Сту дэнц тва і праф са ю зы 
ра зам». Гэ та толь кі асоб ныя штры хі на-
шай ра бо ты. Мы ча ка ем ад мо ла дзі як ма га 
больш крэ а тыў ных пра па ноў. Пра па нуй-
це — і вас па чу юць і пад тры ма юць.

Гу тар ку вя ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

ГРО ШЫ ПА ВІН НЫ ПРА ЦА ВАЦЬ
І Ў ВА ЛЮ ЦЕ 
ДА ХОД НАСЦЬ ВА ГА ЕЦ ЦА

У боль шас ці дзяр жаў ных бан-
каў ва лют ныя ўкла ды на тэр мін 
ад ад на го да трох га доў пра па ну-
юц ца на сель ніц тву пры клад на пад 
5% га да вых. Ме на ві та гэ та і ёсць 
рэ аль ны ўзро вень да ход нас ці па 
ва лю це. На ней кі пе ры яд укла ду 
бан кі мо гуць пры мань ваць клі ен-
таў і не вя лі кі мі прэ мі яль ны мі пра-
цэн та мі. Ня хай гэ та ча со ва, але 
так са ма плюс.

Пры ват ныя бан кі вы ка рыс тоў-
ва юць сён ня ўво гу ле агрэ сіў ную 
па лі ты ку «ба раць бы» за клі ен та. 
Амаль кож ная та кая фі нан са вая 
ўста но ва пра па нуе лю дзям ва-
лют ны ўклад на да во лі пра цяг лы 
пе ры яд пад 5,5-6,5% га да вых, дзе 
да ход насць не змя ня ец ца толь кі 
на пра ця гу пер шых трох ме ся цаў. 
По тым пра цэн ты пад ка рэк ту юць. 
Зра зу ме ла, што па мер па доб най 
гіб кай стаў кі бу дзе за ле жаць ад 

агуль на эка на міч най сі ту а цыі ў 
кра і не. І тут ад ра зу зда ец ца, што 
ўмо вы па та кіх укла дах ва ўсіх 
бан ках ад ноль ка выя, ад нак гэ та 
зу сім не так.

Пры да тэр мі но вым ска са ван-
ні да га во ра пас ля аба вяз ко вых 
трох ме ся цаў за хоў ван ня гро шай 
на ўкла дзе па ні жаль ная стаў ка 
ў роз ных бан ках іс тот на ад роз-
ні ва ец ца.

КАШ ТОЎ НЫЯ ПА ПЕ РЫ — 
УЖО НЕ ІЗ ГОІ

Роз ны мі каш тоў ны мі па пе ра-
мі ай чын ныя бан кі ганд лю юць на 
ўнут ра ным рын ку да лё ка не пер-
шы год. Ад нак са праўд ную па пу-
ляр насць яны атры ма лі, ка лі Мін-
фін вы пус ціў у аба ра чэн не пер шыя 
ва лют ныя дзяр жаў ныя аб лі га цыі 
пад 7% га да вых. На сель ніц тву та-
ды гэ тыя па пер кі спа да ба лі ся.

Ле тась бан кі вы пус ці лі ў аба-
ра чэн не і свае ўлас ныя пра цэнт-
ныя аб лі га цыі толь кі пад мен шую 
да ход насць. Каш тоў ныя па пе ры 
пад 5,5% га да вых ка рыс та лі ся 

ўжо мен шым по пы там, але і іх 
лю дзі бра лі. Сё ле та най буй ней-
шыя фі нан са выя ўста но вы ўжо пе-
ра гле дзе лі сваю па зі цыю на конт 
аб лі га цый і вы пус ці лі іх пад 6,5% 
га да вых. Гэ та кры ху менш, чым 
у мі ну лы пе ры яд ва лют най не-
ста біль нас ці, ад нак і сён ня гэ тыя 
каш тоў ныя па пе ры на сель ніц тва 
ак тыў на куп ляе.

Умо вы на быц ця і аба ра чэн ня 
гэ тых бан каў скіх аб лі га цый да во лі 
прос тыя. Пры іх на быц ці ў па куп-
ні ка ні я кіх да ку мен таў не па тра бу-
юць. Па пе ры гэ тыя — на прад' яў-

ні ка. Вы да юц ца аб лі га цыі на 1,5 
го да на мі на лам ад на і пяць ты сяч 
до ла раў, а так са ма ад на і тры ты-
ся чы еў ра. Пра цэнт ны да ход вы-
плач ва ец ца адзін раз за шэсць 
ме ся цаў у вы зна ча ныя пе ры я ды. 
Аб лі га цыю маг чы ма ад даць бан ку 
і да тэр мі но ва, але не ра ней, чым 
праз год пас ля на быц ця гэ тай каш-
тоў най па пе ры. Пра цэнт ны да ход 
на ват пры да тэр мі но вым га шэн ні 
ўла даль ні ку аб лі га цыі вы плач ва-
ец ца ў поў ным па ме ры.

***
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра 

ка ры стан не гра шы ма і ўсё, што з 
гэ тым звя за на. Вы мо жа це звяр-
тац ца на элект рон ны ад рас га зе ты 
(іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна кай 
«для ад дзе ла эка но мі кі») ці па тэ-
ле фо нах: 8 (017) 292 38 02 і 8 (017) 
287 17 51.

Сяр гей КУР КАЧ.

Тэн дэн цыіТэн дэн цыі  ��

«У НАС КОЖ НЫ ГОД — 
ГОД МО ЛА ДЗІ»

Аляк сандр БОЙ КА:

— Ці ка ва, а чым вам за пом ні лі ся сту дэнц кія га ды?
— Най перш, удзе лам у ра бо це сту дэнц ка га на ву ко ва га та ва рыст ва. Дзя ку ю чы 

гэ та му я на ву чыў ся пра ца ваць з на ву ко вай лі та ра ту рай, хоць пас ля служ бы ў ар міі 
гэ та бы ло ня прос та. Па-дру гое, удзе лам у сту дэнц кіх бу даў ні чых атра дах. Мне па шан-
ца ва ла па пра ца ваць у роз ных кут ках СССР (у Не вель скім ра ё не Пскоў скай воб лас ці, 
Ка рэль скай АССР, на бу даў ніц тве БА Ма). Я не толь кі на ву чыў ся ца ніць пра цоў ны ру-
бель, але і ўба чыў кра і ну. Па-трэ цяе, гра мад скай пра цай у сту дэнц кіх ар га ні за цы ях. 
У тыя га ды я ўзна чаль ваў сту дэнц кі са вет ін тэр на та, дзе мы пад эгі дай сту дэнц ка га 
пра фка ма вы ра ша лі лі та раль на ўсе пы тан ні.

Ва лют ныя ўкла ды 
на тэр мін ад ад на го да трох 
га доў пра па ну юц ца 
на сель ніц тву пры клад на 
пад 5% га да вых.

ДА РЭ ЧЫ

Быць піль ны мі і за мя жой
Дня мі фі нан са выя ўста но вы кра і ны па ча лі больш ак тыў на ін фар-
ма ваць сва іх клі ен таў аб пра ві лах бяс пе кі ка ры стан ня пла цеж ны-
мі карт ка мі як на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, так і за яе ме жа мі.

На прык лад, ця пер ула даль ні кі кар так атрым лі ва юць на ад рас 
сва ёй элект рон най пош ты па ве дам лен ні пра змя нен ні ў фі нан са-
вай сфе ры су сед ніх дзяр жаў. У апош ніх па ве дам лен нях раз мо ва 
ідзе пра тое, што за раз шэ раг бан каў Поль шчы дае маг чы масць 
пунк там ганд лю і сэр ві су пад час пра вя дзен ня без на яў най апе ра-
цыі вы бі раць і спіс ваць гра шо выя срод кі ў ін шых, акра мя поль скіх 
зло тых, ва лю тах (у пры ват нас ці ў бе ла рус кіх руб лях). Пры чым курс 
кан вер сіі вы зна ча ец ца гэ ты мі бан ка мі са ма стой на і не за ле жыць 
ад кур саў, якія ўста ноў ле ны бан кам-эмі тэн там. У су вя зі з гэ тым, 
каб па збег нуць вя лі кай кур са вой роз ні цы, ай чын ныя бан кі ра яць 
сва ім клі ен там за мя жой больш дэ та лё ва раз гля даць атры ма ны 
карт-чэк, бо ў ім па він на быць ука за на су ма ў поль скіх зло тых, а не 
ў бе ла рус кіх руб лях.

***
Най буй ней шы банк кра і ны па ве дам ляе, што ця пер ад ноў ле на 

маг чы масць па паў нен ня ра хун каў на яў ны мі гра шо вы мі срод ка мі з 
вы ка ры стан нем (без вы ка ры стан ня) бан каў скіх пла цеж ных кар так 
Бел Карт у ін фа кі ёс ках і бан ка ма тах Бе ла рус бан ка з функ цы яй па-
паў нен ня на яў ны мі (Саsh-іn).

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Рэс пуб лі кан скі ма ла дзёж ны фо рум у Гор ках 
і 42-гі з'езд БРСМ да лі афі цый ны старт Го ду 
мо ла дзі ў Бе ла ру сі. У Бе ла рус кім праф са ю зе 
ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі до ля сту дэн таў 
скла дае чвэрць ад агуль най коль кас ці, а ўся го 
ма ла дых лю дзей ва ўзрос це да 31 го да ся род 
чле наў праф са ю за — ка ля 130 ты сяч. Пы тан ні 
са цы яль ных га ран тый на ву чэн скай мо ла дзі 
заў сё ды бы лі ў цэнт ры ўва гі яго кі раў ніц тва. 
Мы су стрэ лі ся са стар шы нёй Цэнт раль на га 
ка мі тэ та Аляк санд рам БОЙ КАМ, каб да ве дац-
ца пра пла ны праф са ю за ў га лі не ма ла дзёж-
най па лі ты кі на най блі жэй шы год.

ПЕ РА ЛІ ЧЭН НЕ ПЕН СІЙ 
РО БІЦ ЦА АЎ ТА МА ТЫЧ НА

— Ле пель скі ра ён, Ра і са Фё-
да раў на. Вы па ве дам ля е це, 
што пен сіі па вя ліч ва юц ца ў ся-
рэд нім на пяць пра цэн таў. Мне 
тэ ры та ры яль нае ўпраў лен не па 
пра цы па вы шае толь кі на гэ тыя 
пяць пра цэн таў, а ка мусь ці ін-
ша му, па зна ём стве, на 5,7. Не-
спра вяд лі ва!

— Па вы шэн не пра цоў ных пен-
сій ад бы ва ец ца ў су вя зі з рос там 
ся рэд ня га за роб ку. Ве лі чы ня за-
ра бот най пла ты, з якой вы зна ча-
ец ца пен сія, за но сіц ца ў ад па вед-
ную пра гра му і пе ра лі чэн не су мы 
ро біц ца аў та ма тыч на. Та му не 
мо жа быць ма хі на цый з па ме рам 
вы плат.

— А ча му пен сі я не ры, што не 
пра цу юць, і тыя, хто пра цяг вае 
за раб ляць, зна хо дзяц ца ў ад-
ноль ка вых умо вах? Я па ста не 
зда роўя не ма гу ха дзіць на пра-
цу. Прак тыч на сля пая (у мя не 
ка та рак та), збі раю гро шы на 
апе ра цыю.

— Ве да е це, шмат хто звяр та-
ец ца з па доб ным пы тан нем. Тут 
па ві нен быць ба ланс ін та рэ саў. 
Лю дзі, якія пла ці лі стра ха выя 
ўзно сы ў Фонд са цы яль най аба-
ро ны на сель ніц тва, удзель ні ча лі 
ў фар мі ра ван ні пен сій най сіс тэ-
мы, на бы лі пра ва на пра цоў ную 
пен сію. Тым больш гра ма дзя-
нам, што пра цяг ва юць пра ца-
ваць і ма юць ін ды ві ду аль ны ка-
э фі цы ент за роб ку вы шэй шы за 
1,3, мы вы плач ва ем пен сію не 
ў поў ным па ме ры. Сён ня ў нас 
та кія па ды хо ды.

— Ба ры саў скі ра ён, Юрый 
Ле а ні да віч. Пра цую апе ра та-
рам ма шын на га да ен ня 41-ы 
год. Ужо і спі на, і ру кі ба ляць. 
Ка лі жан чы ны-да яр кі ма юць 
пра ва на да тэр мі но вую пен сію, 
то пра муж чын у за ка на даў-
стве ні чо га не на пі са на: ня ма 
та кой ка тэ го рыі «да яр». Ад нак 
у на шай гас па дар цы два муж-
чы ны пра цу юць апе ра та ра мі 
ма шын на га да ен ня. Ці мо жам 
мы вый сці на да тэр мі но вую 
пен сію?

— Да тэр мі но выя пен сіі да-
ярак — аба ро на пра воў жан-
чын, што за ня ты асоб ны мі ві да мі 
шкод най пра цы, з улі кам фі зі я ла-
гіч ных маг чы мас цяў іх ар га ніз ма. 
Муж чы ны гэ тай пра фе сіі на ват у 
ча сы Са вец ка га Са ю за не ўва-
хо дзі лі ў іль гот ную ка тэ го рыю. 

Ця пер зме наў у за ка на даў стве 
для гэтых ра бот ні каў так са ма не 
пра ду гледж ва ец ца.

ПЛА ЦІЦЬ 
ЗА САЦ РА БОТ НІ КА 

ПА СІЛЬ НА КОЖ НА МУ
— Смар гонь, Люд мі ла Ар-

кадзь еў на, 74 га ды. Ска жы це, 
а ці пла ну ец ца рэа лі зоў ваць не 
толь кі ў Мін ску, але і ў рэ гі ё нах 
пра ект па жыц цё ва га ўтры ман-
ня, ка лі па жы лыя лю дзі пе ра да-
юць сваю ма ё масць у ка му наль-
ную улас насць, а са мі пе ра ся-
ля юц ца ў дом-ін тэр нат і зна хо-
дзяц ца на поў ным дзяр жаў ным 
за бес пя чэн ні? Мне зда ец ца, не 
зу сім уда ла вы вы бра лі для экс-
пе ры мен ту Мінск. Там арэнд ная 
пла та вя лі кая, лю дзі і так мо-
гуць зда ваць ква тэ ры.

— У гэ тым го дзе пра ект за кан-
чва ец ца. Пра ана лі зу ем яго вы ні кі 
і бу дзем раз гля даць маг чы масць 
рас паў сюдж ван ня рэн ты на ін шыя 
га ра ды. Да рэ чы, ка лі ча ла век за-
клю чае та кі да га вор, яго не толь кі 
ста вяць на аб слу гоў ван не, але і 
да плач ва юць да пен сіі.

— Мя не яшчэ адзін мо мант 
ці ка віць. Сёння дзей ні чае Комп-
лекс ная пра гра ма раз віц ця са-
цы яль на га аб слу гоў ван ня на 
2011—2015 га ды. Да па ма га юць 
ра біць ра монт ква тэр, пе чаў, 
элект ра пра вод кі. А ці бу дзе та-
кая пра гра ма рас пра цоў вац ца 
і далей?

— Аба вяз ко ва. Мы вя дзём раз-
мо ву з рэ гі я наль най ула дай, каб 
яны ўно сі лі свае пра па но вы, па-
коль кі ў кож ным ра ё не пра гра ма 
па він на быць раз лі ча на на мяс цо-
вае на сель ніц тва.

— Го мель, Лі лія Пяй са хаў на. 
Я — адзі но кая пен сі я нерка. Тры 
ра зы на ты дзень мя не на вед вае 
са цы яль ны ра бот нік, за аб слу-
гоў ван не пла чу 70,5 ты ся чы ў 
ме сяц. Ма гу я ка рыс тац ца гэ тай 
па слу гай бяс плат на?

— Які ў вас па мер пен сіі?
— 3 міль ё ны руб лёў.
— Бяс плат на са цы яль ныя 

па слу гі аказ ва юц ца ма ла за бяс-
пе ча ным адзі но кім пен сі я не рам. 
Вы пад гэ тую ка тэ го рыю не пад-
па да еце, як і па жы лыя лю дзі, у 
якіх ёсць пра ца здоль ныя дзе ці. 
Та му толь кі на плат най асно ве. 
У Го мель скай воб лас ці га дзі на 
пра цы са цы яль на га ра бот ні ка 
каш туе ўся го тры з па ло вай ты-
ся чы руб лёў. Та кая су ма па сіль на 
аб са лют на кож на му.

ДА ПА МО ГА НА ДЗЯ ЦЕЙ — 
У ПОЎ НЫМ ПА МЕ РЫ

— Ча ву сы, Тац ця на, 25 га доў. 
Ле тась у ве рас ні я на ра дзі ла 
дру гое дзі ця. Мне да гэ туль не 
вы пла ці лі ў поў ным па ме ры ад-
на ра зо вую да па мо гу. Пра ца ва-
ла на за вод зе. Там ска за лі, што 
ня ма гро шай.

— Гэ тыя срод кі па сту па юць з 
Фон ду са ца ба ро ны. Ка лі ў прад-
пры ем ства ня ма гро шай, яны па-
він ны звяр нуц ца ў тэ ры та ры яль нае 
ад дзя лен не фон ду: ім пе ра лі чаць 
па трэб ную су му, а по тым бу дуць 
утрым лі ваць. Усе ві ды да па мо гі 
на дзя цей па він ны вы плач вац ца 
свое ча со ва і ў поў ным па ме ры. 
Пы тан не трэ ба вы ра шаць тэр мі но-
ва, та му што, як толь кі прой дзе 6 
ме ся цаў з дня на ра джэн ня ма ло га, 
вы стра ці це пра ва на атры ман не 
гэ тай да па мо гі.

— Дзяр жын скі ра ён, Га лі на. 
У нас шмат дзет ная сям'я — 
трое ма лых. Муж пра цуе ў вай-
ско вай час ці Дзяр жын ска сле-
са рам ме ха на збо рач ных ра бот. 
Ра ней мы ка рыс та лі ся «баць-
коў скім днём», які аплач ваў-
ся. Лі та раль на на гэ тым тыд ні 
прый шлі з ад дзе ла кад раў вай-
ско вай час ці і па ве да мі лі, што 
больш аплач ваць гэ ты дзень не 
бу дуць. Ска за лі: мо жа це браць, 
але без апла ты. Ці пра ва мер на 
гэ та?

— Коль кі ва шым дзе цям га-
доў?

— Ста рэй ша му бу дзе 6, ся-
рэд ня му за раз 4, а ма лод ша-
му — паў та ра.

— Згод на з ар ты ку лам 265 
Пра цоў на га ко дэк са, ка лі ў сям'і 
вы хоў ва ец ца трое і больш дзя цей 
ва ўзрос це да 16 га доў, ма ці аль бо 
баць ку па пісь мо вай за яве да ец-
ца адзін да дат ко вы сва бод ны ад 
пра цы дзень у ты дзень, які аплач-
ва ец ца ў па ме ры ся рэд ня дзён на га 
за роб ку. У мі ну лым го дзе Мі ніс-
тэр ства пра цы і са цы яль най аба-
ро ны пры ня ла па ста но ву №34, дзе 
па зна ча на, што апла та сва бод на га 
дня ажыц цяў ля ец ца за кошт срод-
каў най маль ні ка. Та му ар га ні за-
цыя, дзе пра цуе ваш муж, не мае 
пра ва ў гэ тым ад мо віць.

На тал ля ЛУБНЕЎСКАЯ

�

На пра мой су вя зіНа пра мой су вя зі  ��

Пра «баць коў скі дзень» 
і пен сію для да яра
На агуль на рэс пуб лі кан скую «пра мую лі нію» Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны па сту пі ла больш за 500 пы тан няў

Но вая фор ма ра бо ты з на сель ніц твам, якую ве дам ства ў гэ тую 
су бо ту апра ба ва ла ўпер шы ню, да зво лі ла ад ра зу на кі роў ваць 
ча ла ве ка да мяс цо ва га кам пе тэнт на га ра ён на га ка мі тэ та, каб 
па спець вы ра шыць больш паў ся дзён ных праб лем. Хто мо жа 
бяс плат на ка рыс тац ца па слу га мі сац ра бот ні ка, ча му да яры не 
вы хо дзяць на да тэр мі но вую пен сію і ў якім вы пад ку сям'я мае 
пра ва на «баць коў скі дзень», што аплач ва ец ца най маль ні кам? 
На гэ тыя і ін шыя пы тан ні пад час «пра мой лі ніі», на якой пры-
сут ні ча ла і ка рэс пан дэнт «Звяз ды», ад ка за ла мі ністр пра цы і 
са цы яль най аба ро ны Ма ры я на ШЧОТ КІ НА.


