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НАДЗЁННАЕ

БЕЗ ПЕРАКЛАДЧЫКА
Ужо тое, што кітайскаму паслу ў Беларусі не патрабуецца
перакладчык, сведчыць аб ступені ўзаемаразумення
паміж дзвюма краінамі
Нездарма пра поўную падтрымку на міжнароднай арэне і
разуменне адзін аднаго з паўслова ішла размова падчас
сустрэчы Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Беларусі Анатоля РУБІНАВА з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Кітайскай Народнай Рэспублікі Гун ЦЗЯНЬВЭЕМ. Нагодай для сустрэчы стала заканчэнне двухгадовай
дыпламатычнай місіі Гун Цзяньвэя ў нашай краіне.
— Для нас Кітай — самая галоўная краіна, з якой мы супрацоўнічаем, калі не казаць пра брацкую Расію, — заўважыў Анатоль
Рубінаў. — Бо мы ведаем Кітай не толькі як вялікага свайго сябра,
надзейнага партнёра, але і як краіну будучага. Кітай сёння дынамічна развіваецца і будуе сваю палітыку на некалькі іншых прынцыпах,
чым у цяперашняга заходняга свету. І мы, безумоўна, ганарымся
тым, што Кітай знаходзіцца ў ліку нашых сяброў.
Старшыня Савета Рэспублікі адзначыў, што супрацоўніцтва дзвюх
краін паспяхова развіваецца ва ўсіх сферах, пры гэтым Гун Цзяньвэю належыць значная заслуга ў развіцці рэгіянальных стасункаў.
«Трэба было б яшчэ ўстанавіць прамыя авіякантакты, — дадаў спікер верхняй палаты. — Думаю, пры такіх цесных дзелавых зносінах
колькасць пасажыраў ужо дастатковая, каб эканамічна апраўдаць
прамыя авіярэйсы паміж Беларуссю і Кітаем».
Гун Цзяньвэй нагадаў, што сёлета ў ліпені падчас візіту Прэзідэнта Беларусі ў КНР кіраўнікі дзвюх краін паведамілі аб новым
статусе беларуска-кітайскіх адносін — усебаковым стратэгічным
партнёрстве. Зараз падрыхтаваны дакумент, які напоўніць гэты
статус адпаведным зместам.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ПРАБЛЕМЫ
РАЁННАГА МАШТАБУ
На асабiсты прыём грамадзян у Капыльскiм раёне, якi правёў Старшыня Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь Уладзiмiр Андрэйчанка, прыйшлi людзi
з рознымi праблемамi: ад канфлiкту з аднавяскоўцамi да
адсутнасцi нармальных умоў пражывання. Прычынамi, якiя
выклiкаюць такiя звароты, становiцца як асабiстая пазiцыя
чалавека, так i iмкненне вырвацца з бюракратычнага кола.

Афера з домам ветэрана
Ветэран Вялiкай Айчыннай вайны Фёдар Карпавiч Голуб пайшоў
на пенсiю ў 1994 годзе. I менавiта тады пачалiся яго праблемы. Дагэтуль ён жыў у Любанi. Там у яго быў дом, якi дзяржава бязвыплатна
перадала ў маёмасць. Стаўшы пенсiянерам, Фёдар Карпавiч вырашыў здаць дом у арэнду, а самому пажыць на дачы ў Капыльскiм
раёне. Але наймальнiк кватэры аказаўся чалавекам з «двайным
дном»: нейкiм чынам у яго аказалiся дакументы на продаж дома
з подпiсам Фёдара Карпавiча. Ветэран адмаўляе той факт, што ён
прадаваў некаму свой дом. Вось i атрымалася, што прайшлi гады,
арандатар памёр, дом пустуе, а пенсiянер дагэтуль жыве на дачы ў
дамку без выгод. Даказаць, што ён стаў ахвярай аферыстаў, Фёдар
Карпавiч iмкнецца i зараз.
Уладзiмiр Андрэйчанка збiраецца на днях звярнуцца з праблемай ветэрана да Старшынi Вярхоўнага Суда Беларусi Валянцiна
Сукалы.

Памяць i бюракратызм — рэчы несумяшчальныя
Вiктар Дашкевiч прыехаў на прыём з вёскi Калодзежнае Капыльскага раёна. З 2008 года ён займаецца ўпарадкаваннем могiлак,
дзе пахаваны расстраляныя падчас Вялiкай Айчыннай вайны аднавяскоўцы. Здавалася б, усё добра: ёсць чалавек, якi хоча дабiцца пэўнай мэты, ёсць неабыякавыя людзi, якiя згодны дапамагчы
малой радзiме хоць i невялiкiмi, але грашыма. I тым не менш, з-за
бюракратычных падыходаў увесь час узнiкалi нейкiя праблемы.
Вось i дагэтуль агароджа вакол могiлак не пафарбавана. Мала таго,
мясцовы лясгас лiтаральна за 10 метраў ад пахаванняў зрабiў своеасаблiвы склад, дзе ляжаць пiламатэрыялы, галлё, што не вельмi
эстэтычна i этычна.
Старшыня Палаты прадстаўнiкоў паабяцаў узяць гэтае пытанне
на кантроль.

У кожнага павiнен быць свой куток
Жыхарка Капыля Людмiла Шкiрыч жыве з хворым на сухоты сынам. Дом у iх вельмi стары: па словах жанчыны, ён дастаўся яшчэ
ад прадзеда. Натуральна, жыць у iм не вельмi камфортна, асаблiва
для сухотнiка. Мала таго, пачалiся праблемы з ацяпленнем: печ у
доме сапсавалася.
Хутка ў Капылi здадуць у эксплуатацыю дом на 16 кватэр — якраз для льготных катэгорый насельнiцтва: дзяцей-сiрот, iнвалiдаў.
Сын Людмiлы мае 22 нумар чаргi на атрыманне сацыяльнага жылля,
але калi пабудуюць новыя кватэры для льготнай катэгорыi насельнiцтва — невядома.
Уладзiмiр Андрэйчанка параiў прадстаўнiкам мясцовых улад знайсцi для маладога чалавека iншы варыянт.

БЮДЖЭТ-2014:
выдаткі на адукацыю і ахову здароўя павялічацца
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Разам з тым, ён не выключыў
магчымасці ўвядзення такіх ставак
падаткаў у 2015 годзе. «Мы спрабуем даць прадпрыемствам яшчэ нейкі
час, каб яны навялі парадак у выкарыстанні маёмасці», — патлумачыў
прадстаўнік Мінфіна.

ім рашэннем размяркоўваць сродкі іншых краінах таксама існуе аналаі даводзіць іх да ўзроўню раённага гічны транспартны падатак.
бюджэту з тым, каб фінансаванне дарог, будаўніцтва дарог і вуліц ажыц- СТРУКТУРА ВЫДАТКАЎ
цяўлялася непасрэдна з бюджэтаў БЮДЖЭТУ ТРОХІ
базавага ўзроўню. «Гэта найбольш
рацыянальны падыход, і спадзяюся, ЗМЕНІЦЦА
што абласнымі Саветамі дэпутатаў
«У цэлым даходы кансалідаванага
размеркаванне будзе ажыццяўляц- бюджэту на 2014 год прагназуюцца
НА ШТО ПОЙДЗЕ
ца таксама ў залежнасці ад якасці і ў суме 206 трлн рублёў, рэспубліканпрацягласці дарог, найбольш вост- скага — 128,6 трлн. Бюджэты ўсіх уз«АЎТАМАБІЛЬНАЯ
рай неабходнасці іх рароўняў запланаваны
ПОШЛІНА»?
монту. Мы гатовы сіламі Новая норма
без дэфіцыту. Істотных змен у структуры
«Дзяржаўная пошліна за допуск казначэйства даводзіць прадугледжвае
вы дат каў бюд жэ ту
аўтамабіляў да дарожнага руху бу- гэтыя сродкі непасрэдна
маг
чы
масць
ня ма. За хоў ва ец ца
дзе размяркоўвацца пароўну паміж з рэспубліканскага бюдасноўны прыярытэт
рэспубліканскім і мясцовымі бюджэ- жэту да раённага бюджэ- накіравання
сацыяльных выдаттамі і накіроўвацца на фінансаванне ту адразу ж, калі будзе сродкаў, якія былі
каў. Дарэчы, выдаткі
работ па будаўніцтве і рэканструкцыі прынята адпаведнае расэ
ка
ном
ле
ны
на адукацыю і ахову
дарог», — запэўніў Максім Ермало- шэнне», — сказаў Максім
бюджэтнай
здароўя нават вырасвіч. Норма, якая гэта прадугледжвае, Ермаловіч.
Зы хо дзя чы з коль- арганізацыяй,
туць. Затое зніжаецунесена ў праект закона аб рэспубліца доля выдаткаў на
канскім бюджэце на 2014 год. «Гэта касці зарэгістраваных на павышэнне
пад трым ку на цы язначыць, што палова пошліны будзе транспартных сродкаў,
за
роб
каў
ра
бот
ні
каў.
наль най эка но мі кі.
паступаць у рэспубліканскі бюджэт а такса ма коль кас ці
Гэта звязана з магі накіроўвацца на будаўніцтва і рэ- транспартных сродкаў,
канструкцыю аў тамабільных дарог якія прайшлі дзяржаўны тэхнічны чымым павышэннем эфек тыўнасці
рэспубліканскага ўзроўню, а дру- агляд у 2012 годзе, паступленні вытворчасці, а таксама верагодным
гая палова будзе накіроўвацца ў ў бюд жэт у 2014 ацэньваюцца ў зніжэннем стаўкі рэфінансавання», —
мясцовыя бюджэты. Пры
1,6 трлн рублёў. З заявіў Максім Ермаловіч.
раз мер ка ван ні срод каў Зніжаецца
Намеснік міністра фінансаў адзнаулікам увядзення
паміж абласнымі бюджэзбору з'яўляецца чыў сярод іншага змяненне механізму
тамі будзе ўлічвацца сет- доля выдаткаў
магчымасць павя- павышэння заработнай платы: «Сёнка дарог, яе стан, якасць, на падтрымку
лічыць бюджэтныя ня гэта робіцца шляхам павелічэння
працягласць», — адзначыў нацыянальнай
выдаткі на дарож- тарыфнай стаўкі першага разраду.
намеснік міністра. Праду- эканомікі. Гэта
ную гаспадарку ў Але ў законе ёсць новая норма, якая
гледжваецца, што сродкі
2014 годзе больш прадугледжвае магчымасць накірамяс цо вых бюд жэ таў бу- звязана з магчымым
чым у 2 разы. На- вання сродкаў, якія былі сэканомледуць накіроўвацца на фі- павышэннем
гадаем, што ўвя- ны бюджэтнай арганізацыяй, на падзен не дзяр жаў- вышэнне заробкаў работнікаў».
нансаванне будаўніцтва і эфектыўнасці
Яшчэ адно новаўвядзенне — мяснай пош лі ны за
рэканструкцыю мясцовых
вытворчасці.
допуск аў тамабі- цовыя бюджэты будуць фарміраваць
аў та ма біль ных да рог, а
ляў да дарожнага асабістую падатковую базу. «Мы патаксама вуліц, якія з'яўляюцца працягам такіх дарог. Частка руху — новаўвядзенне 2014 года. вінны разумець, што змяненне падысродкаў будзе накіроўвацца і ў Мінск, Мяркуецца, што стаўкі дзяржпошлі- ходаў да мясцовых бюджэтаў будзе
на вуліцы, якія з'яўляюцца працягам ны будуць устаноўлены ў памеры ад прыводзіць да нарастання адрозненмагістральных аўтамабільных дарог, 1 да 25 базавых велічынь у залеж- няў у выдатках на жыхара раёна. У
для таго, каб павысіць якасць і па- насці ад масы і віду транспартнага залежнасці ад таго, як эфек тыўна
лепшыць стан найбольш загружаных сродку, а таксама ад таго, хто ім пра цуе стар шы ня рай вы кан ка ма,
аўтатранспартам вуліц горада. Што валодае — фізічная або юрыдыч- столькі і будзе ўкладвацца ў раён», —
ты чыц ца раз мер ка ван ня срод каў ная асоба. Спаганяцца пошліна для падкрэсліў чыноўнік. Раёнам прыйпаміж бюджэтамі базавага ўзроў- спрашчэння адміністравання будзе дзецца спадзявацца толькі на сябе і
ню, то тут прадастаўляецца права пад час пра хо джан ня тэх агля ду жыць па сродках.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.
абласным саветам дэпу татаў сва- транспартнага сродку. Дарэчы, у

ЗАТРЫМАЎ
НЕЦВЯРОЗАГА КIРОЎЦУ
24-гадовы вадзiцель вiцебскага прадпрыемства «Белвест» Сяргей Барэйка затрымаў
нецвярозага, якi кiраваў легкавым аўто.
— На перасячэннi вулiц Праўды i Церашковай у
Вiцебску Сяргей Аляксандравiч Барэйка, кiруючы
асабiстым матацыклам «Ямаха», затрымаў нецвярозага вадзiцеля аўтамашыны «Фольксваген». У
дачыненнi да апошняга — раней судзiмага 7 разоў
за аналагiчныя злачынствы — суд Кастрычнiцкага
раёна горада Вiцебска вынес абвiнаваўчы прысуд.
Яму прызначана пакаранне ў выглядзе пазбаўлення
волi тэрмiнам 1 год 1 месяц з адбываннем у папраўчай калонii строгага рэжыму, — паведамiла Iна
ГАРБАЧОВА, афiцыйны прадстаўнiк упраўлення
Следчага камiтэта па Вiцебскай вобласцi.

Даём тлумачэннi па ўсiх пытаннях
— Я не магу сказаць, што мясцовыя органы ўлады не вырашаюць пытаннi свайго раёна, — адзначыў Уладзiмiр Андрэйчанка. —
Мы праглядзелi кнiгi скаргаў i зваротаў грамадзян: у гэтым годзе
па Капыльскiм райвыканкаме няма нараканняў. Сёння мы даём
тлумачэннi па ўсiх пытаннях, з якiмi да нас звяртаюцца. Нешта мы
вырашым, нешта паставiм на кантроль. Адзначу, што ёсць скаргi
абгрунтаваныя, а ёсць не вельмi.
Сярод iншых зваротаў — цяжба з жыллёва-камунальнай службай
Капыльскага раёна. Праблема, якая заключалася ў сапсаваным
водаправодзе. Таксама быў зварот грамадзянкi, якая, прадстаўляючы iнтарэсы свайго мужа-iнвалiда, прасiла перавесцi яго з паловы
на поўную працоўную стаўку. Аднак, паколькi чалавек хворы, яго
працоўны дзень павiнен быць скарочаным… Яшчэ былi звароты, дзе
справа зайшла ў тупiк з-за праблем у чалавечых стасунках…
Надзея ЮШКЕВIЧ,
г. Капыль.

12 снежня 2013 г.

Уладзiмiр ШАЛУХIН, начальнiк упраўлення
Следчага камiтэта па Вiцебскай вобласцi,
уручае грамату Сяргею БАРЭЙКУ.

Пра нецвярозага за рулём паведамiлi ў мiлiцыю
неабыякавыя людзi. Зразумела, паездка ў стане
«пад мухай» магла б скончыцца цяжкiмi наступствамi. З-за вялiкай колькасцi транспарту ў час
пiк праваахоўнiкам адразу не ўдалося затрымаць
парушальнiка. На дапамогу прыйшоў больш манеўраны матацыклiст, якi «загнаў» аўто ў тупiк i
затрымаў кiроўцу.
За мужнасць i самаадданасць, праяўленыя пры
затрыманнi раней неаднаразова судзiмага, смелы мужчына ўзнагароджаны граматай упраўлення
Следчага камiтэта па Вiцебскай вобласцi.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

 Па той бок прылаўка

Інспекцыя
праверыла «сеткі»
Гандлёвая інспекцыя Міністэрства гандлю правяла
праверкі шэрагу крам сеткі «Рублёўскі». У выніку, у
адпаведнасці з дзейным заканадаўствам, на юрыдычных асоб, што працуюць пад гэтай гандлёвай маркай,
могуць быць накладзены адміністрацыйныя штрафы
на суму звыш 500 мільёнаў рублёў.
Як паведамілі ў Мінгандлю, праверкі засведчылі, што ў
кожным гандлёвым аб'екце з ліку правераных зафіксаваны
выпадкі няправільнага афармлення цэннікаў, амаль у кожным — рэалізацыі тавару са скончаным тэрмінам прыдатнасці, у кожным другім аб'екце парушаліся правілы захоўвання
прадуктаў. Па ўсіх выяўленых фактах складзены пратаколы
аб адміністрацыйных правапарушэннях.
Дарэчы, перад гэтым прайшла аналагічная праверка сеткі
крам «Еўраопт». Усяго было праверана 16 гандлёвых аб'ектаў
у Віцебску, Гомелі, Гродне, Лідзе, Магілёве, Мазыры, Калінкавічах, Рэчыцы, Светлагорску, Мінску і Мінскай вобласці.
Парушэнні дзейнага заканадаўства былі ўстаноўлены ва ўсіх
правераных крамах. Асноўную іх частку склалі: адсутнасць у
продажы тавару, прадугледжанага асартыментным пералікам;
наяўнасць у продажы тавараў са скончаным тэрмінам прыдатнасці. Сярод іншых парушэнняў — незахаванне ўстаноўленага парадку афармлення цэннікаў, адсутнасць кантрольных
вагавых і вымяральных прыбораў, недавядзенне да ведама
пакупнікоў неабходнай і дакладнай інфармацыі пра тавары і
іх вытворцаў.
Сяргей РАСОЛЬКА


Шчыра смуткуем у сувязі са смерцю стваральніка
беларускай школы дзіцячай неўралогіі, доктара медыцынскіх навук, заслужанага дзеяча навукі, акадэміка
БАМН, прафесара ШАНЬКО Георгія Георгіевіча.
Сябры, вучні, паплечнікі, калектыў РНПЦ неўралогіі
і нейрахірургіі.

