Віншаванне абаронцам
нацыянальных інтарэсаў краіны

20 снежня 2013 г.

Спецыялістамі было падлічана, што па стане на пачатак снежня
сродкі фізічных асоб у гэтым банку (без уліку налічаных працэнтаў
і каштоўных папер) складаюць 48 трлн рублёў, у тым ліку 18,5 трлн
рублёў у беларускіх рублях і ў замежнай валюце — 3 млрд долараў
у эквіваленце. Праз механізм аблігацый для фізічных асоб банкам
прыцягнута 1,6 трлн рублёў, у тым ліку 20 млрд рублёў, 139 млн
долараў і 22 млн еўра.
Цяпер у абарачэнні знаходзіцца больш за 5 млн плацежных картак
Беларусбанка, а доля безнаяўных аперацый па іх у агульным аб'ёме
расходных аперацый з выкарыстаннем плацежных картак у сетцы
банка за мінулы месяц склала 27,94%.
За студзень—лістапад аб'ём валютна-абменных аперацый з удзелам фізічных асоб з наяўнай замежнай валютай склаў (з улікам
канверсіі) у эквіваленце долараў ЗША па куплі — 2 143,1 млн, па
продажы — 2 062,4 млн.
Сяргей КУРКАЧ



Натарыус пацвердзіць
перапіску
Савет Рэспублікі таксама прагаласаваў
за чарговае наданне натарыусам дадатковых паўнамоцтваў, на гэты раз — па забеспячэнні пісьмовых доказаў.
— Зараз адбываецца рэфармаванне
натарыяту з мэтай зрабіць натарыяльныя
паслугі больш даступнымі і больш якаснымі, — пракаментавала журналістам праект
Закона «Аб ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях натарыяльнай дзейнасці» Лілія Мароз. — З 1 студзеня 2014 года
дзяржаўныя натарыусы губляюць статус
дзяржаўных служачых, яны пераходзяць
на самафінансаванне і самаакупнасць.
Гэта значыць, іх заробак цяпер будзе залежыць ад колькасці наведвальнікаў. Законапраект звязаны з чарговым пашырэннем натарыяльных паслуг. Апошнім часам
натарыус з бюракрата перарос у прававую
фігуру, якая аказвае юрыдычную дапамогу насельніцтву, абараняе яго правы і законныя інтарэсы. Натарыусы ўжо могуць

СІСТЭМУ АПЛАТЫ ПРАЦЫ БЮДЖЭТНІКАЎ ЧАКАЕ РЭФАРМАВАННЕ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Сён ня за ра бот ная пла та работнікаў бюд жэтных арганізацый
рэгулюецца цэнтралізавана. Гэта
значыць, што памеры сродкаў, якія
накіроўваюцца на выплаты стымулявальнага характару і матэрыяльную дапамогу, вызначаны Прэзідэнтам; тарыфікацыя ажыццяўляецца
па Адзінай тарыфнай сетцы работнікаў; памер тарыфнай стаўкі першага разраду вызначаецца ўрадам;
умовы аплаты працы бюджэтнікаў,
у тым ліку і галіновыя асаблівасці,
вызначаюцца нарматыўнымі прававымі актамі Мінпрацы і сацабароны.
У ходзе рэфармавання сістэмы
апла ты пра цы бюд жэт ні каў плануецца захаваць цэнтралізаванае
рэгуляванне ў дачыненні да тарыфнай часткі заработнай платы і ўмоў
аплаты працы, агульных для ўсіх
галін бюджэтнай сферы.
Што датычыцца выплат стымуля валь нага і кам пен са валь на га
характару і іншых умоў, звязаных
з галіновымі асаблівасцямі (надтарыфная частка заработнай платы),

то мяркуецца, што іх рэгуля ван не будзе ажыц- Паводле звестак Белстата, колькасць
цяўляцца на галіновым і бюджэтнікаў за каст рычнік
рэгіянальным узроўні.
2013 года склала 854,5 тыс. чалавек,
У ходзе рэфармавання
заработнай платы работ- ці 27,5% ад колькасці работнікаў
нікаў бюджэтнай сферы па рэспубліцы.
мяр ку ец ца пе рай сці ад
цэнтралізаванага рэгулявання да улічваюцца галіновыя асаблівасці,
спалучэння цэнтралізаванага і галі- інтэнсіўнасць працы педагагічных
новага (рэгіянальнага) рэгулявання работнікаў шляхам устанаўлення
ўмоў аплаты працы пры гэтым па- га лі но вых вы плат за ажыц цяўшырыць правы кіраўнікоў дзярж- ленне выхаваўчай і арганізацыйорганаў і арганізацый адносна вы- най працы, выкладанне вучэбных
значэння парадку, умоў і памераў прадметаў на павышаным узроўні,
выплат, якія залежаць ад галіно- праца з адоранымі навучэнцамі,
вай спецыфікі і асаблівасцяў пра- удзел у эксперыментальнай і інацы; удасканаліць Адзіную тарыф- вацыйнай дзейнасці ўстановы адуную сетку; адмяніць карэк туючыя кацыі і іншае. Пры гэтым значна
каэфіцыенты да тарыфных ставак спрашчаецца налічэнне заработ(акладаў); аптымізаваць структуру най платы.
Апра ба цыя га лі но вай сіс тэ мы
заработнай платы работнікаў бюдапла ты пра цы ажыц цяўля ец ца ў
жэтных арганізацый.
Апра ба цыя га лі но вай сіс тэ мы 5 сярэдніх школах г. Мінска.
Паколькі гэты эксперымент не
аплаты працы, па словах першага
завершаны і будзе праводзіцца да
намесніка міністра працы і сацы31 жніўня 2014 года, казаць пра
яльнай абароны, праводзіцца Міяго вынікі яшчэ рана. Пры гэтым
ніс тэрствам адукацыі з 1 верасня
Мі ніс тэр ства аду ка цыі што ме сяц
гэтага года ў якасці эксперымента
праводзіць маніторынг школ, якія
па ўдасканаленні сіс тэмы аплаты ўдзельнічаюць у правядзенні экспра цы пе дага гіч ных перымента.
работнікаў.
У Беларусі сёння заработная плата
Атрыманыя вынікі апрабацыі гаСіс тэ ма пра ду- ліновай сістэмы аплаты працы пебюджэтнікаў рэгулюецца цэнтралізавана
гледж вае за леж- дагагічных работнікаў мяркуецца
(з дапамогай Адзінай тарыфнай сеткі,
насць
у з р о ў н ю вы ка рыс таць пры рэ фар ма ван ні
тарыфнай стаўкі першага разраду, якая
аплаты працы педа- сіс тэмы аплаты працы работнікаў
гагічных работнікаў бюджэтных арганізацый і ў першую
зацвярджаецца ўрадам, і карэктуючых
ад якас ці і вы ні каў чаргу — для сферы адукацыі.
каэфіцыентаў).
іх працы. Пры гэтым
Святлана БУСЬКО.

ПЫТАННЕ-АДКАЗ
Ці будзе павышацца тарыфная стаўка
першага разраду з 1 студзеня 2014 года?
Як заявіў першы намеснік міністра
працы і сацыяльнай абароны, у 2014 годзе павышэнне тарыфнай стаўкі першага
разраду будзе праводзіцца, зыходзячы з
фінансавых магчымасцяў рэспубліканскага бюджэту з улікам сітуацыі, якая складваецца ў эканоміцы. Цяпер гэтае пытанне
прапрацоўваецца з адпаведнымі дзяржаўнымі органамі.
Ці разглядаецца верагоднасць адмены кантрактнай формы найму ў бюджэтнай сферы?
Зараз, па словах Пятра Грушніка, гэтае
пытанне не разглядаецца. Аднак ён адзначае, што ў сусветнай практыцы кантрактная форма найму работнікаў з'яўляецца
найбольш распаўсюджанай.
Чым тлумачыцца такая істотная розніца ў сярэдняй зарплаце работнікаў
розных галін бюджэтнай сферы? Напрыклад, у работнікаў аховы здароўя і
сацыяльнага забеспячэння?
Як заявіў Пётр Грушнік, адказваючы на
гэта пытанне, узровень заработнай платы
работнікаў бюджэтных арганізацый залежыць не толькі ад памеру тарыфнай стаўкі
(акладу), але і ад іншых фактараў. Напрыклад, удзельнай вагі высокакваліфікаваных
работнікаў у агульнай колькасці, даходу
ад пазабюджэтнай дзейнасці арганізацыі,
структуры заработнай платы работнікаў і
іншых фактараў.
Паводле статыстычных звестак, сярэднямесячная заработная плата работнікаў у

сферы аховы здароўя склала ў кастрычніку
2013 года 3943,8 тыс. рублёў, у сферы сацыяльных паслуг — 3089,1 тыс. рублёў.
Больш высокі ўзровень сярэдняй зарплаты ў сферы аховы здароўя ў параўнанні
з узроўнем сярэдняй зарплаты работнікаў
у сферы сацыяльных паслуг абумоўлены
тым, што ў сферы аховы здароўя доля
высокакваліфікаваных работнікаў значна
вышэйшая, чым у сферы сацыяльных паслуг, а таксама больш магчымасцяў для
аказання платных паслуг.
У сферы прадастаўлення сацыяльных
паслуг большасць сацыяльных работнікаў
не маюць вышэйшай адукацыі, узровень іх
тарыфікацыі невысокі (2–5 разрады). Каля 5,2% ад агульнай колькасці работнікаў
гэтай сферы — людзі, якія працуюць на
ўмовах сумяшчальніцтва, гэта значыць,
адпрацоўваюць за тыдзень не 40 гадзін,
а 20, адпаведна, і заработная плата ім налічваецца за 20 гадзін.
Наколькі зарплата жанчын у бюджэтнай сферы ніжэйшая, чым зарплата
мужчын? Чым гэта тлумачыцца?
Паводле статыстыкі, па стане на снежань 2012 года суадносіны намінальнай
налічанай сярэднямесячнай заработнай
платы жанчын да заработнай платы мужчын у бюджэтнай сферы складалі каля
83%. Розны ўзровень заработнай платы
тлумачыцца ўмовамі і рэжымам працы, характэрнымі для асобных пасад (прафесій),
спецыфічнымі абавязкамі (у сістэме аховы
здароўя — няні, санітаркі і г. д.), узроўнем
укамплектаванасці кіруючых пасад мужчынамі і жанчынамі, іншымі фактарамі.

ЧЫГУНАЧНЫЯ СКРЭПЫ ЕЎРАЗІІ

АД БРЭСТА ДА ДАСТЫКА
Сёння ўсе постсавецкія краіны мадэрнізуюць сваю транспартную інфраструктуру. Напрыклад, Казахстан пастаянна павялічвае аб'ём інвестыцый
у развіццё чыгуначнага транспарту. За
апошнія гады была пракладзена другая
чыгунка з Кітая прапускной здольнасцю
ў 25 мільёнаў тон. Кошт 293-кіламетро-

вага адрэзка ад Жэтыгена да Каргаса на кітайскай мяжы склаў больш за
1 млрд долараў ЗША. Гэты шлях стаў
часткай магістралі, якая працягнулася
на 10800 кіламетраў з кітайскага Чунцыня ў нямецкі Дуйсбург. Казахстан
мае намер ўкласці сёлета ў развіццё
чыгункі яшчэ 1,3 млрд долараў ЗША.
З мэтай павелічэння груза-і пасажырапатокаў з краін Заходняй Еўропы
праз тэрыторыю Беларусі, Расіі, Казахстана ў краіны Паўднёва-Усходняй Азіі,
Кітая і Персідскага заліва і назад было
вырашана стварыць Аб'яднаную транспартна-лагістычную кампанію (АТЛК)
Беларусі, Расіі і Казахстана.
Плануецца, што «Расійскія чыгункі» ўнясуць у сумеснае прадпрыемства свае 50 адсоткаў плюс дзве акцыі
«Транскантэйнер» і 100-працэнтны пакет акцый ААТ «РЖД-Лагістыка». АТ
«Казахстан темір жолы» ўнясе актывы
АТ «Казтранссэрвіс» і «Кедэнтранссэрвіс», а беларускі бок, у сваю чаргу,
можа даць каля 3 тысяч
фітынгавых платформаў.
Акрамя таго, плануецца,
што ўсе ўдзельнікі здзелкі перададуць АТЛК вагоны для перавозкі кантэйнераў, самі кантэйнеры і
неабходную для дзейнасці
маёмасць грузавых чыгуначных тэрміналаў на
стан цы ях За бай кальск
(Расія), Дастык (Казахстан), Алтынколь (Казахстан), Брэст-Паў ноч ны
(Беларусь).
Стварэнне АТЛК дасць
маг чы масць ства рыць
грузаадправіцелям максімальна зручныя ўмовы,
пры якіх ім больш не давядзецца дамаўляцца з Казахстанам, Расіяй і Беларуссю паасобку. Грузаадп-

равіцелям будуць прадастаўляцца адзіныя тарыфныя і нетарыфныя ўмовы на
працягу ўсяго шляху ад памежнага пераходу на казахстанска-кітайскай мяжы
«Дастык» да «Брэста».

НАСТУПНЫ КРОК — НОВЫ
ВЯЛІКІ ШАЎКОВЫ ШЛЯХ
Відавочна, што ўсе чатыры асноўныя эканамічныя дзяржавы еўразійскага кантынента (ЕС, Расія, Кітай і Індыя)
вельмі зацікаўлены ў развіцці транспартных сувязяў у рэгіёне. Еўрасаюз
сёння стварае транспартны калідор
ТРАСЕКА, які праходзіць праз новыя
краіны — члены ЕС у Цэнтральнай і
Усходняй Еўропе ва Украіну, на Каўказ і далей — у Цэнтральную Азію,
але не ахоплівае Расію. На другім баку
кантынента, у Азіі, імкліва развіваецца «Трансазіяцкая чыгунка». Азіяцкі
банк развіцця актыўна ўдзельнічае ў
стварэнні калідораў, якія ідуць праз

НАВІНЫ

За 50 дзён да алімпіяды
Неабходнай прыступкай да прыняцця
Спартыўнага кодэкса павінен стаць разгледжаны ўчора ў Савеце Рэспублікі праект
Закона «Аб фізічнай культуры і спорце».
— Сімвалічна, што мы разглядаем гэты законапраект за 50 дзён да адкрыцця
Алімпіяды ў Сочы, — заўважыў Аляксандр
КУРЛОВІЧ, член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы,
культуры і сацыяльным развіцці. — Самае важнае ў гэтым дакуменце тое, што
ён распрацаваны з улікам практыкі. Дакумент зацвярджае стандарт спартыўнай
падрыхтоўкі спартсменаў высокага класа.
Другая важная навацыя датычыцца допінгу
ў спорце, яго папярэджання і барацьбы з
ім. Шмат увагі праект надае ўзаемадзеянню паміж спартыўнымі арганізацыямі,
выкананню абавязацельстваў і захаванню
правоў спартсменаў і трэнераў.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Цэнтральную Азію ў рамках праграмы
ЦАРЭС.
Сёння каардынацыя паміж гэтымі
праектамі практычна цалкам адсутнічае. Напрыклад, Расія не ўдзельнічае
ў праектах ЦАРЭС і ТРАСЕКА. Аналагічна стварэнне агульнаеўрапейскіх калідораў не адпавядае праекту «Трансазіяцкай чыгункі».
Пэўная спроба каардынацыі транспартных праектаў была зроблена Кітаем, які сфармуляваў праект Новага Вялікага Шаўковага шляху — стварэння высакахуткасных чыгунак, якія злучаюць
Кітай з Еўропай, дзякуючы якому дарога
з Лондана ў Пекін будзе займаць усяго
толькі два тыдні. Выкарыстоўваючы сетку сваіх унутраных чыгунак у якасці адпраўной кропкі, Кітай плануе пабудаваць
новыя чыгуначныя лініі ў паўднёвым напрамку (Сінгапур), у паўночна-заходнім
напрамку (Сібір) і ў заходнім напрамку
(Індыя, Казахстан і Турцыя), хуткасць на
якіх будзе дасягаць 380 км/г.

На думку экспертаў, адзіная дарожная сетка ад Ціхага акіяна да Балтыкі
дазволіць ліквідаваць гандлёвыя бар'еры, скараціць тэрміны дастаўкі грузаў і павялічыць узаемаразлікі ў нацыянальных валютах. Такі праект дасць
магчымасць мінімізаваць транспартныя
выдаткі, паколькі Новы Вялікі Шаўковы
шлях прыкладна на траціну карацейшы
за марскі шлях, які абгінае Азію і Аравійскі паўвостраў.
У выніку рэалізацыі гэтага праекта
тэрміны дастаўкі грузаў з Кітая будуць
значна скарочаны. Калі зараз тавары
ў Еўропу па моры ідуць 45 су так, па
Транссібе — каля двух тыдняў, то новы
шлях будзе самым кароткім і зойме не
больш за 10 сутак.
Праект Новага Вялікага Шаўковага
шляху ставіць сур'ёзныя патрабаванні да мадэрнізацыі чыгуначных інфраструктур і сістэм кіравання імі ў Беларусі, Расіі і Казахстане. Менавіта гэта меў
на ўвазе Прэзідэнт краіны, праводзячы
нараду па пытаннях развіцця транспартна-лагістычнага комплексу Беларусі месяц таму. Кіраўнік дзяржавы ў
вельмі жорсткай форме патрабаваў ад
урада і губернатараў апераджальнага
выканання планаў па пашырэнні лагістычнай інфраструктуры на Беларусі і
ўдас ка на лен ні ад па вед ных мыт ных
і іншых працэдур. А ў Казахстане зусім нядаўна была прынята дзяржаўная
праграма развіцця і інтэграцыі інфраструк туры транспартнай сіс тэмы да
2020 года, якая прак тычна цалкам
будзе сканцэнтравана на раскрыцці
транзітнага патэнцыялу краіны шляхам зліцця мясцовай інфраструктуры з
расійскай і беларускай. Няздольнасць
вырашыць гэтыя мадэрнізацыйныя задачы «выкіне» Еўразійскі эканамічны
саюз на перыферыю еўразійскага кантынентальнага гандлю.
Арсен СІВІЦКІ,
дырэктар Цэнтра стратэгічных
і знешнепалітычных даследаванняў.

Нацыянальны банк уводзіць у абарачэнне сярэбраную памятную манету «Свяціцель Мікалай Цудатворац. 2013» серыі «Праваслаўныя святыя. 2013» наміналам 500 рублёў.
Манета ў серабры, пробай сплаву 999, масай 500 г выраблена якасцю «пруф», тыражом да 999 штук. На адным
баку манеты — выява макета-рэканструкцыі Спаса-Праабражэнскага храма ў Полацку, а на другім — абраз свяціцеля
Мікалая Цудатворца. Манеты адчаканены ў акцыянерным
таварыстве «Манетны двор Польшчы».
Выпушчаныя ў абарачэнне манеты з'яўляюцца законным
плацежным сродкам Беларусі і прымаюцца па намінальным
кошце пры ўсіх відах плацяжоў без усялякіх абмежаванняў.
Сяргей КУРКАЧ.

БЫЛІ ЕЛКІ — СТАЛІ КВЕТКІ
Незвычайную акцыю прапанаваў правесці ў Магілёве
Цэнтр гарадскіх ініцыятыў. Арганізатары дамовіліся
з камунальнікамі, каб пад тыя елкі, якія пасля Новага
года пойдуць на звалку, былі адведзены спецыяльныя пляцоўкі. Яны будуць працаваць з 10 па 16 студзеня.
Як паведаміў каардынатар праекта Аляксандр Лазараў,
гэтыя паслясвяточныя дрэўцы будуць вывезены не на палігон бытавых адходаў, як гэта рабілася раней, а перароблены
«Магілёўзелянбудам» на дранку. Паліва будзе выкарыстана
на абаграванне цяпліц, дзе вырошчваюцца кветкі для ўпрыгожвання гарадскіх вуліц.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

ПАДЗЕІ

Падведзены вынікі дзейнасці найбуйнейшага банка краіны за
11 месяцаў года, паведамілі ў прэс-службе Беларусбанка.

У адпаведнасці з гэтым дэкрэтам з 1 студзеня 2014 года ў Беларусі ствараецца
адзіная сістэма судоў агульнай юрысдыкцыі, у якую ўвойдуць і агульныя, і гаспадарчыя суды. Узначаліць аб'яднаную сістэму
Вярхоўны Суд, які стане вышэйшым судовым органам, адзіным органам у краіне па
грамадзянскіх, крымінальных, адміністрацыйных і эканамічных справах.
У мэтах забеспячэння пераемнасці і
не да пу шчэн ня зні жэн ня эфек тыў нас ці
гаспадарчага правасуддзя, захоўваюцца
ў якасці спецыялізаваных судоў гаспадарчыя суды абласцей і горада Мінска. Дэкрэтам прапануецца толькі перайменаваць іх
у «эканамічныя».
У Вярхоўным Судзе ствараюцца спецыялізаваная калегія па эканамічных справах, узначальваць якую будзе намеснік
старшыні Вярхоўнага Суда.
— Такое аб'яднанне прадыктавана жыццём. Гэта спосаб рашэння даўно ўжо наспелага пытання па павышэнні ў цэлым
якасці і аператыўнасці правасуддзя ў нашай краіне і лагічны працяг агульнай прававой рэформы, якая адбываецца ў нашай
краіне, — сказаў, прадстаўляючы дакумент
сенатарам, старшыня Вярхоўнага Суда
Рэспублікі Беларусь Валянцін СУКАЛА. — На працягу шэрагу гадоў у Беларусі
існавалі адначасова дзве фактычна самастойныя сістэмы судоў, заснаваныя на адных і тых жа канстытуцыйных прынцыпах
ажыццяўлення правасуддзя, якія выконвалі
агульныя задачы, але мелі розныя судо-

здзяйсняць выканаўчыя надпісы, прысутнічаць на пасяджэннях заснавальнікаў для
дакладнай фіксацыі прынятых рашэнняў.
Цяпер мы будзем разглядаць новы спектр
натарыяльных паслуг: натарыус зможа забяспечваць пісьменны доказ.
Цяпер чалавек, які лічыць, што яго пісьмовы доказ можа быць пазней знішчаны,
або прад'явіць яго ў судзе будзе цяжка,
зможа звярнуцца да натарыуса, які складзе пратакол з апісаннем гэтага доказу. Пісьмовымі доказамі могуць быць не
толькі папяровыя дакументы, але і агульнадаступная інфармацыя, якая маецца ў
інтэрнэце. Натарыус можа забяспечыць
пісьмовы доказ у выглядзе зместу старонкі сайта.
Для натарыяльнага забеспячэння пісьмовага доказу неабходны дзве абавязковыя ўмовы — зварот да натарыуса павінен
адбыцца да пачатку разгляду справы ў судзе, а інфармацыя, якую чалавек жадае
зацвердзіць, павінна быць альбо ў агульным доступе, альбо прадстаўлена ім добраахвотна.

ФАКТЫ

Насельніцтва трымае
ў Беларусбанку $3 млрд у валюце

Гаспадарчыя суды
стануць эканамічнымі

выя працэдуры, розныя мадэлі судовага
адміністравання і забеспячэння і розныя
спосабы выкання судовых рашэнняў.
Старшыня Вярхоўнага Суда адзначыў,
што па шляху шырокага развіцця спецыялізаваных судоў, але ў рамках адзінай
судовай сіс тэмы, з адзіным вышэйшым
судовым органам, які каардынуе і накіроўвае судовую практыку і палітыку, ідзе абсалютная большасць краін постсавецкай
прасторы і Мытнага саюза.
— Рэалізацыя палажэння дэкрэта будзе
садзейнічаць павышэнню эфектыўнасці і
якасці ажыццяўлення правасуддзя, ліквідуе супярэчнасці ў правапрымяняльнай
прак тыцы, а таксама спросціць допуск
да правасуддзя для грамадзян і арганізацый, — лічыць старшыня Пастаяннай
камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Лілія
МАРОЗ.

ПЕРАДСВЯТОЧНЫ РАСКЛАД ЧЫГУНКІ:
КАЛІ І ЯК?
Унітарнае прадпрыемства «Мінскае аддзяленне Беларускай чыгункі» праінфармавала аб курсіраванні
цагнікоў рэгіянальных ліній эканом-класа і гарадскіх
ліній у перыяд калядных і навагодніх свят.
На ўчастках Мінск — Маладзечна, Мінск — Орша, Мінск —
Баранавічы — Брэст, Мінск — Асіповічы 24 і 31 снежня, 4 студзеня яны будуць хадзіць па раскладзе пятніцы. 25 снежня, а
таксама 1–2, 5–7 студзеня — як па нядзелях згодна з дзейным раскладам. Цягнікі гарадскіх ліній Мінск — Рудзенск адпраўленнем са станцыі Мінск-Пасажырскі ў 8.18, са станцыі
Рудзенск у 9.25 — адмяняюцца. 3 і 10–11 студзеня паязды
будуць курсіраваць як па працоўных днях.
На ўчастках Маладзечна — Гудагай, Маладзечна — Круляўшчызна — Полацк, Маладзечна — Ліда 24, 31 снежня,
3–4, 10–11 студзеня цягнікі будуць хадзіць як па працоўных
днях, а 25 снежня, 1–2, 5–7 студзеня — як па выхадных
згодна з дзейным раскладам.
На ўчастку Орша — Лепель расклад курсіравання будзе
такім: 24–25, 31 снежня, 1–7, 10–11 студзеня — як па працоўных днях. 7 студзеня дадаткова прызначаецца цягнік
рэгіянальных ліній эканом-класа Орша — Лепель адпраўленнем са станцыі Орша-Цэнтральная ў 18.41.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ШКОЛЬНІК ДАПАМОГ
РАСКРЫЦЬ ЗЛАЧЫНСТВА
Вучань чацвёртага класа ў Рэчыцы дапамог міліцыі.
Алег Шандарчук ішоў з гімназіі на трэніроўку, калі
стаў сведкам дзёрзкага злачынства.
На пенсіянерку сярод белага дня на прыпынку грамадскага транспарту напаў п'яны мужчына. Школьнік пайшоў у
міліцыю, дзе не толькі расказаў пра злачынства, але і апісаў
прыкметы злодзея. Неўзабаве грамадзяніна затрымалі «па
гарачых слядах», але ж хлопчык, падкрэсліваюць у прэсслужбе ўпраўлення УУС Гомельскага аблвыканкама, аказаў
вялікую дапамогу ў раскрыцці гэтага злачынства. У гімназіі
ва ўрачыстых абставінах яму ўручылі ганаровую грамату.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

НАВІНЫ

 Грошы

Верхняя палата беларускага
парламента напярэдадні закрыцця
трэцяй сесіі разгледзела больш
за 30 законапраектаў,
а таксама Дэкрэт Прэзідэнта
№ 6 «Аб удасканаленні судовай
сістэмы Рэспублікі Беларусь»,
прысвечаны судовай рэформе
ў краіне.

ПАДЗЕІ

Кіраўніцтву, асабоваму складу, ветэранам органаў дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь
Паважаныя таварышы!
Віншую вас з прафесійным святам — Днём супрацоўніка органаў
дзяржаўнай бяспекі.
З моманту стварэння беларускай спецслужбы яна штодзень вырашае адказныя задачы па абароне нацыянальных інтарэсаў краіны
ад знешніх і ўнутраных пагроз, забеспячэнні яе суверэнітэту і сацыяльна-палітычнай стабільнасці ў грамадстве. Гэта работа патрабуе
вялікага прафесіяналізму, мэтанакіраванасці і мужнасці, што ў поўнай меры ўласціва цяперашняму пакаленню чэкістаў.
Самыя цёплыя віншаванні супрацоўнікам ваеннай контрразведкі,
якая гэтымі днямі адзначае сваё 95-годдзе, а таксама ветэранам органаў дзяржаўнай бяспекі, чый жыццёвы шлях з'яўляецца прыкладам
самаадданага служэння Айчыне.
Упэўнены, што і ў далейшым вы будзеце аддана і з гонарам выконваць свой службовы абавязак.
Жадаю вам моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту, плённай працы
ў імя працвітання Беларусі.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Адным з актуальных пра ек таў, які
мог бы забяспечыць
пераўтварэнне еўразійскай інтэграцыі ў
сапраўдны механізм
сумеснага развіцця краін-удзельніц,
з'яўляецца праект стварэння Аб'яднанай транспартна-лагістычнай кампаніі
(АТЛК) Беларусі, Расіі і Казахстана. Яго
рэалізацыя можа павялічыць прыбыткі
ўсіх нацыянальных чыгуначных перавозчыкаў трох краін у некалькі разоў, а
таксама даць імпульс развіццю транспартна-лагіс тычнай сферы не толькі
краін — удзельніц МС, але і ўсёй Еўразіі ў цэлым. Паводле самых сціплых
ацэнак, таваразварот паміж дзяржавамі Азіі і Еўропы ў бліжэйшыя некалькі
гадоў будзе расці штогод у сярэднім на
2–3 працэнты. У 2020 годзе ён дасягне
240 мільёнаў тон у фізічным вымярэнні,
што складзе 1,8 трыльёна долараў ЗША
ў грашовым выражэнні. Уклад у ВУП
краін «мытнай тройкі» да 2020 года можа скласці 11,3 млрд долараў, прычым
для Расіі — амаль 5 млрд долараў, для
Казахстана — 5,3 млрд долараў, для
Беларусі — каля аднаго мільярда.
У гэтай сувязі ў дзяржаў будучага
Еўразійскага эканамічнага саюза з'яўляецца магчымасць ператварыцца ў
трывалае транспартна-лагістычныя звяно, якое можа «сашчапіць» еўрапейскі
і азіяцкі арэалы эканамічнага развіцця
і сканцэнтраваць такім чынам у сабе
значны паток грузаперавозак.

СВЯЦІЦЕЛЬ МІКАЛАЙ ЦУДАТВОРАЦ

У САВЕЦЕ РЭСПУБЛІКІ ЎХВАЛІЛІ АБ'ЯДНАННЕ СУДОЎ

ФАКТЫ
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НАДЗЁННАЕ

ТВОРЧАЯ «СПРАВАЗДАЧА»
МАЛАДЫХ МАСТАКОЎ
З 20 снежня па 18 студзеня ў мастацкай галерэі «Універсітэт культуры « (Кастрычніцкая плошча, 1, Палац
Рэспублікі) будзе дзейнічаць Рэспубліканская мастацкая выстава лаўрэатаў, стыпендыятаў і дыпламантаў
спецыяльнага фонду Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі.
На выставе прадстаўлены работы студэнтаў, магістрантаў, маладых педагогаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі
мастацтваў, Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры
і мастацтваў, навучэнцаў Мінскага дзяржаўнага мастацкага
каледжа імя А. Глебава і Мінскай дзяржаўнай гімназіі каледжа мастацтваў.
Усе работы прайшлі строгі адбор экспертна-мастацкай
камісіі спецыяльнага фонду. Алеся Скарабагатая, Вольга
Мельнік-Малахава, Ганна Конанава і іншыя маладыя мастакі
і дызайнеры, адзначаныя ўзнагародамі спецыяльнага фонду, з'яўляюцца ўдзельнікамі многіх рэспубліканскіх і міжнародных выстаў і атрымалі заслужанае прызнанне не толькі
ў Беларусі, але і за яе межамі. Выстава стане своеасаблівай
справаздачнай акцыяй маладога пакалення сучаснай беларускай мастацкай школы.
Працаваць яна будзе штодня, акрамя нядзелі і панядзелка, з 11.00 да 19.00. Уваход свабодны.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ЗАТРЫМАНА ДЫРЭКТАР
ФАБРЫКІ «СЛОДЫЧ»
Дырэктар ААТ «Кандытарская фабрыка «Слодыч»
затрымана па падазрэнні ў злоўжыванні службовымі
паўнамоцтвамі. Пра гэта БЕЛТА паведаміў афіцыйны
прадстаўнік упраўлення Следчага камітэта па Мінску
Аляксандр Герасімаў.
Упраўленне расследуе крымінальную справу, якая заведзена Камітэтам дзяржаўнай бяспекі ў дачыненні да
службовых асоб аднаго з камерцыйных прадпрыемстваў
Мінска па прыкметах злачынства, прадугледжанага ч. 2
арт. 376 Крымінальнага кодэкса Беларусі (учыненне службовай асобай з выкарыстаннем службовых паўнамоцтваў
незаконнага вырабу ў мэтах збыту і збыту спецыяльных
тэхнічных сродкаў, прызначаных для сакрэтнага атрымання
інфармацыі). Выяўлена дачыненне да гэтага злачынства дырэктара фабрыкі «Слодыч». У выніку праверкі, праведзенай
пракуратурай Мінска сумесна з упраўленнем па раскрыцці
цяжкіх эканамічных злачынстваў ГУУС Мінгарвыканкама і
АБЭЗ Партызанскага РУУС, высветлілася, што дырэктар
фабрыкі распарадзілася набыць у вышэйназванай фірмы
спецыяльнае абсталяванне для падслухоўвання і запісу гуку за кошт прадпрыемства і ўсталяваць яго ў службовых
памяшканнях.
Упраўленнем Следчага камітэта па Мінску дзеянні дырэктара фабрыкі «Слодыч» расцэнены як злоўжыванне
службовымі паўнамоцтвамі ў асабістых інтарэсах з нанясеннем прадпрыемству шкоды ў асабліва буйным памеры
(больш як Br202 млн). Таксама дырэктарам нанесена шкода
правам і законным інтарэсам грамадзян шляхам парушэння
тайны тэлефонных перамоў і іншых спосабаў зносін з выкарыстоўваннем спецыяльных сродкаў, што парушае дзейнае
заканадаўства.

30 января 2013 г. в 13.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Элегант».
Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Время регистрации в день проведения собрания с 12.30 до 13.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с
23.12.2013 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
УНП 400078331

