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Янішчыц:
талент нёс яе
на крылах

Катаракта:
мутны
хрусталік трэба
мяняць
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Замуж
па разліку?
Можна
і пралічыцца
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Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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ЦЫТАТА ДНЯ

 Парламенцкі дзённік

КОЛЬКІ ЛІСТОЧКАЎ —
СТОЛЬКІ СЫНОЧКАЎ!

АБ’ЯДНАЦЬ
БЕЛАРУСАЎ
СВЕТУ

Анатоль РУБІНАЎ,
Старшыня Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу
Беларусі:

Учора адбылося чарговае пасяджэнне трэцяй сесіі Палаты прадстаўнікоў пятага склікання, на якім дэпутаты разгледзелі адзінаццаць
законапраектаў. Абмяркоўваліся праекты законаў «Аб беларусах
замежжа», «Аб унясенні змен і дапаўненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях і Працэсуальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях», «Аб супрацьдзеянні манапалістычнай дзейнасці і развіцці
канкурэнцыі» і іншыя. Таксама вылучаўся блок законапраектаў, якія
датычыліся ратыфікацыі дагавораў з іншымі дзяржавамі: Лаосам,
Бангладэш, Узбекістанам, ААЭ.

УРАД НАЗВАЎ ГАЛОЎНЫЯ
АРЫЕНЦІРЫ
НА БУДУЧЫ ГОД
Экспарт, мадэрнізацыя, стварэнне новых вытворчасцяў, развіццё
малога бізнесу ў рэгіёнах і прамыя замежныя інвестыцыі
На сустрэчы з Прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь Міхаілам Мясніковічам, кіраўніком Нацыянальнага банка Надзеяй Ермаковай і
міністрамі эканомікі і фінансаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і
члены Савета Рэспублікі абмеркавалі праекты прагнозу сацыяльнаэканамічнага развіцця, рэспубліканскага бюджэту і асноўных кірункаў
грашова-крэдытнай палітыкі Беларусі на 2014 год. Прадстаўнікі урада
запэўнілі дэпутатаў, што пастаўленыя мэты магчымыя для дасягнення, калі яны будуць не мэтамі ўрада, а мэтамі міністраў
і кіраўнікоў абласцей.
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ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
У МАЛДОВЕ СУАДНОСІНЫ
ПРЫХІЛЬНІКАЎ УСТУПЛЕННЯ Ў МЫТНЫ
І ЕЎРАСАЮЗ ПРЫКЛАДНА РОЎНЫЯ
Так, паводле вынікаў даследавання грамадскай думкі,
праведзенага Цэнтрам сацыялагічных даследаванняў і маркетынгу CBS — AXA, калі б у наступную нядзелю ў Малдове
адбыўся рэферэндум па пытанні ўступлення ў Мытны саюз або
Еўрасаюз, то за далучэнне краіны да МС прагаласавала б 43%
апытаных, а за далучэнне да ЕС — 44,7% рэспандэнтаў.

КАВА З КАФЕІНАМ ДАПАМАГАЕ
САСУДАМ ПРАЦАВАЦЬ ЭФЕКТЫЎНА
Кардыёлагі зрабілі нечаканую выснову: кафеін можа палепшыць прыток кры ві, пі ша The Tіmes of Іndіa.
Даследаванне 27 здаровых чалавек
упершыню паказала, што кубак кавы
з кафеінам значна ўзмацняе крывацёк у пальцах. Гэта дазваляе ацаніць,
наколькі добра працуе ўнутранае высціланне дробных сасудаў. Так, пасля кубка кавы ў людзей на 30% паляпшаўся
пры ток кры ві на пра ця гу на ступ ных 75 хві лін. Ка ва без
кафеіну не працавала. Па словах кіраўніка пошуку Масата
Цуцуі з японскага Універсітэта Рукю, у даследаванні ўдзельнічалі людзі, якія спажывалі каву нерэгулярна. Усім ім было
ад 22 да 30 гадоў. У параўISSN 1990 - 763X
на нні з ка вай без ка фе і ну
кафеін трохі павышаў ціск,
але затое паляпшаў працу
высцілання сасудаў. Сэрцабіц це бы ло ад ноль ка вым і
не за ле жа ла ад ты пу спажытай кавы.

Удзельнiкi Рэспублiканскага семiнара iдэалагiчнага актыву
на чале з першым намеснiкам кiраўнiка Адмiнiстрацыi
Прэзiдэнта Беларусi Аляксандрам Радзьковым прысутнiчалi
на адкрыццi скульптурнай кампазiцыi «Дрэва шчасця»
ля будынка ЗАГСа ў Смаргонi.

 Прамая лінія

ПЕНСІЯ

Пытанняў наконт пенсій заўсёды
шмат. Таму 19 лістапада Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
Беларусі разам з газетай «Звязда»
правяло прамую тэлефонную лінію,
прысвечаную пенсійнаму забеспячэнню. На вашы пытанні адказала
начальнік галоўнага ўпраўлення
пенсійнага забеспячэння Наталля
Уладзіміраўна Мурашкевіч.

Пенсіі ва ўсіх розныя
...Хутка дзесяць гадзін — пачатак
прамой лініі. Наталля Уладзіміраўна
кладзе побач з сабой тэкст заканадаўства, службовыя інструкцыі, запасную
ручку. Я — блакнот і дыктафон.
— Добры дзень! Гэта вас Любоў
Іванаўна Лаванава з Браслаўскага
раёна турбуе. Я жыву ў вёсцы Пузыры. Мой муж — грамадзянін Расіі,
атрымлівае пенсію адтуль, адзін раз
у квартал. Мы б хацелі атрымліваць
яе штомесяц. Ці можна так?
— Прызначэнне і выплата пенсій
грамадзянам Расіі, якія пражываюць
у Бе ла ру сі, рэ гулю ец ца па гад неннем (дагаворам) у галіне сацыяльнага забеспячэння, заключаным паміж
Расійскай Федэрацыяй і Беларуссю,
— тлумачыць Наталля Уладзіміраўна.
— Згодна з гэтым пагадненнем, выплата пенсій з Расіі ў Беларусь (і наадва-

рот) ажыццяўляецца штоквартальна ў
апошнім месяцы квартала. Ніякіх змяненняў у перыядычнасці гэтых выплат
не чакаецца.
— Зразумела. Дзякуй!
Васіль Пятровіч Губарэвіч з Бабруйска, які патэлефанаваў наступным, аказаўся незадаволеным памерам сваёй пенсіі:
— У мяне працоўны стаж — 43
гады, індывідуальны каэфіцыент —
2,0. Летась пайшоў на пенсію. Мне
налічылі маленькую суму! Я лічу,
што пенсія павінна быць не менш
за 4 млн рублёў, інакш немагчыма
пражыць!
— Вы атрымалі такую пенсію, якую
павінны былі атрымаць, — адказвае Наталля Мурашкевіч. — Цяпер працуеце?
— Так.
— Тады вам пенсія выплачваецца
з індывідуальнага каэфіцыента заробку 1,3. Калі вы пакінеце працу, ваша
пенсія будзе вылічвацца, зыходзячы
з індывідуальнага каэфіцыента заробку 2,0.
— Я ўсё жыццё працаваў, а цяпер
атрымліваецца, што ў мяне і ў таго, хто
не працаваў, аднолькавыя пенсіі...
— Гэта не зусім так. Пенсіі ўсе
атрым лі ва юць роз ныя. Ёсць мі німальная пенсія, якая сёння складае
1 206 650 рублёў. Яна прызначаецца

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

У ЛАТВІІ АБВЕШЧАНА ТРОХДЗЁННАЯ ЖАЛОБА
Колькасць загінулых пры абрушэнні супермаркета Maxіma, размешчанага ў адным
са спальных мікрараёнаў Рыгі, дасягнула 40
чалавек. «Нагадваем, што афіцыйных спісаў
няма. Тое, што вы, верагодна, ужо бачылі ў
сацсетках, можа аказацца недакладнай інфармацыяй», — дадаюць журналісты выдання. Пад заваламі могуць знаходзіцца яшчэ 25
чалавек, перадае ІТАР — ТАСС словы мэра Рыгі Ніла Ушакова. Паводле
яго звестак, колькасць ахвяр здарэння дасягнула 38 чалавек. Раней
стала вядома, што як мінімум тры ахвяры трагедыі — ратавальнікі.
Напярэдадні каля 19:00 спачатку абрынуліся адна са сцен будынка і
дах. Пазней, калі тэрыторыю пачалі вызваляць ад завалаў, павалілася
яшчэ адна сцяна. Плошча абрушэння склала каля 500 кв. метраў. У
выніку здарэння ў гарадскія бальніцы былі дастаўлены 28 пацярпелых.
Астатнія ад шпіталізацыі адмовіліся і атрымалі першую медыцынскую
дапамогу на месцы здарэння. Паводле паведамлення Латвійскага інфармацыйнага агенцтва LETA, прычынай таго, што адбылося, маглі
стаць работы па азеляненні даху гандлёвага цэнтра. Як паведаміў
мясцовай радыёстанцыі Baltkom адзін з рабочых, на даху супермаркета
размясцілі не менш за 48 тон будматэрыялаў. Як паведамляе шэраг
мясцовых СМІ, Айнарс Паўніньш, саўладальнік будаўнічай кампаніі,
якая праводзіла работы, трапіў у бальніцу з сардэчным прыступам. Тым
часам у Латвіі абвешчана трохдзённая жалоба. Ахвяр пры абрушэнні
гандлёвага цэнтра магло быць значна менш, але кіраўніцтва супермаркета не арганізавала своечасовую эвакуацыю, паведамляе РБК са
спасылкай на кіраўніка дзяржаўнай паліцыі Латвіі Інтса Кузіса.
Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка ад iмя беларускага
народа i сябе асабiста выказаў шчырыя спачуваннi прэзiдэнту Латвiйскай Рэспублiкi Андрысу Берзiньшу, а таксама родным i блiзкiм
загiнулых у вынiку абрушэння даху ў рыжскiм гандлёвым цэнтры, паведамiлi ў прэс-службе беларускага лiдара. У спачуваннi гаворыцца,
што ў Беларусi з глыбокiм болем i сумам успрынялi паведамленне аб
шматлiкiх чалавечых ахвярах у вынiку трагедыi, якая здарылася.

КОРАТКА
Акла ды ра бот ні каў (спартсменаў-інструк тараў і трэнерска га скла ду) на цы я наль ных
камандаў Беларусі па розных
ві дах спор ту ў ся рэд нім будуць па вя лі ча ны на 85 працэн таў.
Уладзіслаў Баўмгертнер 21
ліс та па да быў пе ра да дзе ны
прадстаўнікам расійскіх праваахоўных органаў.
Беларуска Наталля Трафімава заняла трэцяе месца на міжнародным конкурсе прыгажосці
«Місіс Еўропа-2013», які завяршыўся ў Адэсе. Тытул і карона
пераможцы дасталіся расіянцы,
другое месца ў дзяўчыны з Аўстрыі.
Напярэдадні выхадных ДАІ
заклікала вадзіцеляў праяўляць
на дарозе асаблівую асцярожнасць і быць вельмі ўважлівымі ў
сувязі з неспрыяльнымі ўмовамі
надвор'я.
У кожным трэцім правераным магазіне сеткі «Еўраопт»
(ТАА «Еўрагандаль») рэалізоўваўся пратэр мінаваны тавар,
паведамілі ва ўпраўленні кантролю спажывецкага рынку —
Гандлёвай інспекцыі Мініс тэрства гандлю.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 23.11.2013 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9300,00
12540,00
282,50
1131,39

 Курсавая розніца

ЗАЛЕЖЫЦЬ У ПЕРШУЮ ЧАРГУ
АД СТАЖУ І ІНДЫВІДУАЛЬНАГА
КАЭФІЦЫЕНТА ЗАРОБКУ...
пры стажы 20 гадоў (у жанчын) і 25 гадоў (у мужчын). Максімальная пенсія
— 3.489.000 рублёў. Яе атрымліваюць
тыя, у каго 40/45 гадоў (у жанчын і мужчын) стажу і індывідуальны каэфіцыент
заробку — 4 і вышэй.
— Але ў мяне ўжо стаж 46 гадоў,
таму што пасля прызначэння пенсіі я працую... — не здаецца Васіль
Пятровіч.
— Але вы ўжо атрымліваеце пенсію, — цярпліва тлумачыць Наталля
Уладзіміраўна. — Ваш стаж можа быць
павялічаны толькі ў тым выпадку, калі
вы не будзеце атрымліваць пенсію ў
перыяд работы. У вас ёсць магчымасць
адмовіцца ад пенсіі, пакуль вы працуеце, і потым атрымаць прэмію да пенсіі,
гэта значыць павялічыць яе.
— Я не хачу адмаўляцца ад пенсіі.
— Гэта ваша права...
75-гадовая працуючая пенсіянерка Галіна Фёдараўна Ланеўская з г.п.
Плешчаніцы пацікавілася:
— Калі я пакіну працу, ці будзе
мне павялічана пенсія? Я ўвесь час,
калі працавала, плаціла ўнёскі...
— Не, не будзе. Справа ў тым, што
гэтыя пенсійныя ўзносы ў памеры 1%,
якія вы выплачваеце ў Фонд сацыяльнай абароны, ідуць на выплату бальнічных лістоў, дзіцячых дапамог і г.д. А
пераразлік пенсіі магчымы толькі ў тым

Фота БЕЛТА.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў вельмі актыўна абмяркоўвалі праект
Закона «Аб беларусах замежжа», які прадстаўляла Алена КУПЧЫНА, намеснік міністра замежных спраў. Па яе словах, праца над законапраектам
ішла не адзін год. Абмеркаванне канцэпцыі будучага закона праходзіла з
удзелам найбольш уплывовых арганізацый, якія аб'ядноўваюць беларускія
дыяспары. Таксама прыняцця закона вельмі жадалі ўдзельнікі апошняга
з'езда беларусаў свету «Бацькаўшчына».
— Беларусь зацікаўлена ў развіцці адносін з тымі людзьмі, якія памятаюць
сваю гістарычную радзіму, — сказала Алена Купчына. — Нашы суайчыннікі
ў замежжы — добры рэсурс для прасоўвання іміджу краіны за мяжой. Закон
у любым выпадку стане вялікім крокам наперад, які прадэманструе, што
дзяржава не адварочваецца ад беларусаў, якія знаходзяцца па-за межамі
краіны. Законапраект закладвае першапачатковую сістэму, якую можна
будзе карэктаваць у будучыні.
Па розных ацэнках за мяжой жыве 2-3,5 мільёна беларусаў. (Міністэрства
замежных спраў называе лічбу ў 1,5 мільёна). Па ўсім свеце раскідана шмат
буйных беларускіх суполак.
Існуючае рэгуляванне, па меркаванні Алены Купчынай, харак тарызуецца пэўнымі недахопамі: адсутнасцю адзіных падыходаў у розных актах,
рознай тэрміналогіяй, адсутнасцю адзінага дзяржаўнага органа, які быў
бы адказны за правядзенне агульнай палітыкі ў дачыненні да беларусаў
за меж жа, ня вы знача нас цю ка тэ го рыі асоб, якія лі чац ца «бе ла ру са мі
замежжа». У законапраекце прапануецца ліквідаваць гэтыя недахопы.
Адзіным органам па справах беларускіх дыяспар будзе прызначана Мініс тэрства замежных спраў. Статус «беларусаў замежжа» атрымаюць
грамадзяне РБ, што жывуць за мяжой, замежныя грамадзяне, чые прамыя продкі пражывалі на тэрыторыі Беларусі, а таксама замежныя грамадзяне, якія ідэнтыфікуюць сябе з Беларуссю, яе культурай, гіс торыяй
і традыцыямі.
Дэпутат Валянціна ВЕРАС запыталася пра наступствы, якія будучы
закон можа прынесці дзяржаўнаму бюджэту. Намеснік міністра адказала,
што зараз ніякіх выдаткаў на патрабуецца. Магчыма, пры аналізе першых
вынікаў дзейнасці гэтага закона пытанне аб фінансавых выдатках будзе
перагледжана. Законапраект быў прыняты дэпутатамі ў першым чытанні.
Праект Закона РБ «Аб супрацьдзеянні манапалістычнай дзейнасці і развіцці канкурэнцыі» для журналістаў пракаментаваў старшыня Пастаяннай
камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі Дзмітрый ХАРЫТОНЧЫК:
— Законапраект будзе карэктаваць існуючыя нормы з улікам практыкі
ў нашай краіне. Акрамя таго, ён прыводзіцца ў адпаведнасць з ужо падпісанымі Беларуссю дагаворамі ў межах Адзінай эканамічнай прасторы.
Законапраект вызначае некаторыя новыя паняцці. Гэта значыць, што сфера яго ўжывання будзе вельмі высокай. Больш самастойным будзе і наш
антыманапольны орган. Згодна з законапраектам, дзяржаўным установам
будзе забаронена любым чынам абмяжоўваць канкурэнцыю і замінаць перамяшчэнню тавараў па рэспубліцы.
У Кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях будзе ўведзены артыкул 23.86, які прадугледжвае адказнасць за прадстаўленне ў наём жылля,
пабудаванага, рэканструяванага або набытага з дапамогай ільготнага крэдыту, да яго пагашэння.
Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ.

Эканамічны вопыт краін ЕС не можа быць слепа
скапіраваны для Беларусі. У
свеце склалася няпростая сітуацыя. Гэта звязана са з'яўленнем новых гульцоў на геапалітычнай прасторы, перадзелам рынкаў, узмацненнем
канкурэнцыі паміж асобнымі
вытворцамі, краінамі і цэлымі эканамічнымі блокамі.
Цяпер ёсць такая тэндэнцыя
— капіраваць. Дык вось нам
такія прыклады капіраваць
не трэба. Беларусь павінна
арыентавацца на ўласны вопыт. Мы не можам перанесці тое, што там ёсць, да нас.
У нас іншыя асновы, іншая
гісторыя, іншая псіхалогія,
свае традыцыі.

Няма інфляцыі —
няма развіцця?

выпадку, калі працуючы пенсіянер яе не
атрымлівае. Але, калі вы пакінеце працу, вам пачнуць выплачваць узроставы
бонус да пенсіі — з месяца, наступнага
за тым, у якім вы звольніцеся. Памер гэтага бонусу для 75-гадовага пенсіянера
сёння — 196 тыс. рублёў.
— Дзякуй!
Тэлефон звоніць амаль не змаўкаючы. Варта толькі пакласці трубку — тут
жа наступны званок.
— Мяне завуць Антаніна Ільінічна Піменава, я з Мінска, — чуваць у
трубцы бадзёры голас. — Ці можна
задаць пытанне? Калі, у які месяц
пачынаюць даплачваць дадатак да
пенсіі пры спаўненні 75 гадоў?
— Сапраўды, 75-гадовым грамадзянам, якія атрымліваюць пенсію ад
органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, калі яны не працуюць і
пражываюць у Рэспубліцы Беларусь,
устаноўлена ўзроставая даплата. Яна
выплачваецца з месяца, наступнага
за дасягненнем 75 гадоў, або звальнення пенсіянера. Выплачваецца гэтая
даплата разам з пенсіяй (уключана
ў памер пенсіі), штомесяц. Калі вам
спаўняецца 75 гадоў у лістападзе, гэтую дабаўку вы пачняце атрымліваць
са снежня.
— Дзякуй!
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Спыненне інфляцыі ў еўразоне працягвае ствараць
праблемы для еўрапейскай
эканомікі. Людзі чакаюць,
што цэны на тавары знізяцца яшчэ больш, а таму
попыту з боку насельніцтва
амаль няма. Вынік — у прамысловасці няма збыту.
Змен у сітуацыі пакуль не
прадбачыцца. Еўрапейскі Цэнтрабанк ужо нават дае зразумець,
што стаўкі па дэпазітах будуць
набываць адмоўныя значэнні.
Асабліва незадаволены гэтым
будуць жыхары Германіі, якія
трымаюць значную частку сваіх зберажэнняў на дэпазітах. У
выніку еўра здае свае пазіцыі ў
адносінах да іншых сусветных
валют.
У нашай краіне сітуацыя трохі іншая. І еўра, і долар за гэты
тыдзень выраслі. Першы — на
170 рублёў (плюс 1,4%) да 12540,
другі — на 30 рублёў (плюс 0,3%)
да 9300. Расійскі рубель, які ўжо
тры тыдні падае, патаннеў яшчэ
на 1 грашовую адзінку (мінус
0,4%) да 282,5.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



УБАЧЫЦЬ, ПАЧУЦЬ І ЗАПОМНІЦЬ НАЗАЎЖДЫ
Яшчэ гадоў дзесяць таму падобнае ўявіць
было немагчыма, аднак тое, што здарылася, — факт, які, мяркую, на ўсё жыццё
запомніцца маленькім удзельнікам мерапрыемства. Аляксандр Карэлін, трохразовы алімпійскі чэмпіён па грэка-рымскай
барацьбе, сустрэўся ў Бярозе з мясцовымі
барцамі, большасць з якіх робіць толькі першыя крокі ў любімым відзе спорту.

пазіраюць на вялікага чалавека ў чорнай майцы
і шортах, які так нечакана матэрыялізаваўся з
газетных фотаздымкаў, гіс торый, што з захапленнем распавядалі пра яго трэнеры і бацькі. І
самае галоўнае, гэты асілак не такі суворы, як
падавалася на карцінках. Ён любіць жартаваць,
задаваць пытанні, узгадваць карысныя гіс торыі
і пэўныя афарызмы, чым у чарговы раз разбівае
дылетанцкі стэрэатып пра недалёкасць спартсменаў. Вялікія людзі і сапраўды вялікія ва ўсім.
Усе мес цы ў вя лі кай, су час най бар цоўскай Не можа ўта іць сваё за хап лен не Ка рэлі ным і
зале, што на другім паверсе мясцовага Лядова- Алім Се лі маў, наш двух ра зо вы чэм пі ён све ту
га палаца, занятыя. Дзеці моўчкі, з цікаўнасцю
па грэка-рымскай барацьбе. «Упершыню
У падарунак дзеці атрымалі я ўбачыў яго па тэлевізары, калі свядокнігі пра легендарнага барца ма пачаў разумець барацьбу. Гэта была
Івана Паддубнага
Алімпіяда ў Атланце ў 1996 годзе, — прыгадвае Алім. — Глядзеў на яго і думаў,
які ён вя лі кі! Ча ла век-га ра! Аляксандр
Карэлін — выдатная асоба. І падобныя
сустрэчы сталі б добрым крокам да папулярызацыі барацьбы ў нашай краіне.
У Беларусі ёсць пераможцы і прызёры
буйных спаборніцтваў, якія таксама маглі
б перадаць свой досвед дзецям».
Дарэчы, што тычыцца Бярозы, секцыя
грэка-рымскай і вольнай барацьбы пры
мясцовай ДЮСШ працуе чатыры гады.
Займаюцца ў ім пад кіраўніцтвам двух
трэнераў 84 юныя спартсмены. «Добра,
што ў такіх невялічкіх гарадах, як Бяроза,
дзякуючы Юрыю Чыжу, старшыні федэрацыі барацьбы, створаны добрыя ўмовы для
падрыхтоўкі, — працягвае Алім. — Брэсцкі
рэгіён у барацьбе раней крыху
адставаў ад іншых».
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