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«Шчыт Са ю за — 2019»: 
ак тыў ная фа за скон ча на

Учо ра на па лі го не блі зу вёс кі Му лі на 
за вяр шы ла ся ак тыў ная фа за су мес-
на га апе ра тыў на га ву чэн ня Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь і Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
«Шчыт Са ю за — 2019». Злу чэн ні і во-
ін скія час ці на прак ты цы ад пра ца ва лі 
пы тан ні па вя дзен ні ба я вых дзе ян няў 
за ўтры ман не аба рон чых ру бя жоў і 
ста бі лі за цыі аб ста ноў кі, умо вы якой 
змя ня лі ся па вод ле за ду мы вель мі 
хут ка. Яны ад бі лі ўда ры срод каў па-
вет ра на га на па ду. Быў вы са джа ны 
па вет ра ны дэ сант.

Вай скоў цы ак тыў на вы ка рыс тоў ва лі 

авія цыю і бес пі лот ныя ля таль ныя апа ра-

ты. Ва ен ныя ін жы не ры пра ра бі лі пра хо ды 

ў мін ных па лях. Акра мя та го, бы ла па спя-

хо ва фар сі ра ва на вод ная пе ра шко да.

Кі раў нік ву чэн ня ад Бе ла ру сі, на чаль-
нік Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл 
Бе ла ру сі ге не рал-ма ёр Алег БЕ ЛА КО-
НЕЎ пад крэс ліў:

— Ство ра на ды на міч ная аб ста ноў ка, 

якая пры му шае ка ман дзі раў пры маць не-

ар ды нар ныя ра шэн ні ў са мыя ка рот кія тэр-

мі ны. Мы сы хо дзім ад аз бу кі і пе ра хо дзім 

да дзе ян няў, якія да зва ля юць вы кон ваць 

па стаў ле ныя за да чы з най больш вы со-

кай якас цю. Ня гле дзя чы на тое, што ідзе 

моц нае ра дыё элект рон нае пры гня тан не, 

сіс тэ ма кі ра ван ня па каз вае до сыць вы со-

кую сту пень устой лі вас ці.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пас ля пе ра пі су Бел стат дасць 

уні каль ную ін фар ма цыю аб тым, як 

раз ме шча ны пра цоў ныя рэ сур сы, 

ча му на сель ніц тва не пра цуе ў ад-

ным го ра дзе, а едзе ў ін шы, і шмат 

што яшчэ. «Раз у дзе сяць га доў 

мы атрым лі ва ем ін фар ма цыю аб 

фак тыч ным бес пра цоўі. Так, што-

квар таль на пуб лі ку ем звест кі вы-

ба рач на га аб сле да ван ня па вы ву-

чэн ні за ня тас ці, у якім удзель ні чае 

не вя лі кі пра цэнт на сель ніц тва. Але 

гэ тыя ліч бы моц на ад роз ні ва юц ца 

ад фак тыч ных. Са мае га лоў нае, 

што мы атрым лі ва ем, — пра гноз 

са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

Бе ла ру сі. На ступ ныя дзесяць га доў 

бу дзем ра біць раз лі кі і пра гноз ныя 

па ра мет ры, грун ту ю чы ся на да ных 

пе ра пі су», — ад зна чы ла важ насць 

пра вя дзен ня пра цэ ду ры Іна Мядз-

ве дзе ва.

Пры гэ тым яна вы ка за ла па-

зі цыю, што ў на шай кра і не ня-

ма не аб ход нас ці ўво дзіць ней кія 

штра фы ў да чы нен ні да тых, хто 

ка тэ га рыч на ад маў ля ец ца ад 

удзелу ў мерапрыемстве. Тым 

больш што проб ны пе ра піс па-

ка заў ад кры тасць на сель ніц тва. 

А між ін шым, у не ка то рых кра і нах 

Еў ра са ю за пра ду гле джа ны вель мі 

вя лі кія штра фы тым, хто ад маў ля-

ец ца.

Тры спо са бы 
пе ра пі су

Пе ра піс на сель ніц тва прой дзе 

з 4 да 30 каст рыч ні ка. Рэ спан-

дэн там пра па ну юць ад ка заць на 

49 пы тан няў, у тым лі ку аб асноў ных 

дэ ма гра фіч ных і на цы я наль на-эт-

ніч ных ха рак та рыс ты ках, міг ра цый-

най ак тыў нас ці, аду ка цыі, кры ні цах 

срод каў на іс на ван не, за ня тас ці, 

коль кас ці дзя цей, жыл лё вых умо-

вах, гас па дар чай дзей нас ці. «Пе ра-

пі сац ца» мож на бу дзе ад ным з трох 

спо са баў: са ма стой на і ў зруч ны час 

за поў ніць апы таль ныя ліс ты праз ін-

тэр нэт, на ста цы я нар ных участ ках, 

у ся бе до ма пад час вус на га апы тан-

ня пе ра піс чы ка.

Ужо цяпер мес цы для ста цыя-

нар ных участ каў амаль усю ды 

вы зна ча ны. Ін фар ма цыя аб ад-

ра сах бу дзе раз ме шча на на сай-

це Бел ста та, тэ ры та ры яль ных 

ор га наў дзяр жаў най ста тыс ты кі, 

ве ра год на, па прось бе ка мі тэ та 

пра ін фар му юць жы ха роў ра ё наў 

і сай ты рай вы кан ка маў. Так са ма 

ёсць да моў ле насць аб апавяшчэнні 

на сель ніц тва праз жы роў кі.

Акра мя та го, па ра лель на з 4 да 

18 каст рыч ні ка бу дуць пра ца ваць 

ма біль ныя ста цы я нар ныя ўчаст кі. 

Гэ та зна чыць, што ўсе ар га ні за цыі, 

якія па жа да юць пры няць у ся бе 

пе ра піс чы каў, мо гуць на кі ра ваць 

за яў кі. І та кіх ужо ця пер ака за ла ся 

ня ма ла. Іна Мядз ве дзе ва да да ла, 

што Бел стат на цэ ліў ор га ны дзяр-

жаў на га кі ра ван ня на перапіс у ін-

тэр нэ це. Да рэ чы, гэ та ста не зруч-

ным спо са бам і для бе ла ру саў, якія 

ча со ва зна хо дзяц ца за мя жой. Бо 

ка лі ча ла век пра жы вае менш за год 

за ме жа мі кра і ны, «пе ра пі сац ца» ён 

аба вя за ны, але гэ та мо гуць зра біць 

за яго і паў на лет нія сва я кі.

Рых ту юц ца так са ма пе ра піс чы кі 

для ра бо ты ў ар га ні за цы ях ахо вы 

зда роўя, са цы яль на га аб слу гоў-

ван ня, за кры тых уста но вах. Гэ та 

ра бот ні кі зга да ных ар га ні за цый, 

якія прой дуць на ву чан не з 17 ве-

рас ня ў тэ ры та ры яль ных ор га нах 

дзяр жаў най ста тыс ты кі. Уся го ў 

спе цы я лі за ва ных, спе цы яль ных 

уста но вах за кры та га і ад кры та-

га ты паў бу дзе пра ца ваць ка ля 

2,7 ты ся чы пе ра піс чы каў.

Пад лі ча на, што ўсе но выя па-

ды хо ды да пра вя дзен ня пе ра пі су 

да па мо гуць ска ра ціць у тры ра зы 

коль касць пе ра піс но га пер са на лу, 

амаль у столь кі ж ра зоў па мен-

шыць час за паў нен ня пе ра піс но га 

ліс та. А гэ та да зво ліць у кан чат ко-

вым вы ні ку па вы сіць якасць пра-

цэ дур. Да па мо жа пры пра вя дзен ні 

пе ра пі су і спе цы яль ны кол-цэнтр, 

у які мож на звяр нуц ца з лю бы мі 

пы тан ня мі па тэ ме. Ужо ця пер пра-

цуе про ма сайт пе ра пі су па ад ра сах 

www.пе ра піс.бел і www.census.by, 

дзе мож на азна ё міц ца з да ны мі 

кам па ніі 2009 го да і знай сці ка рыс-

ную ін фар ма цыю і па ра ды.

А як у ін тэр нэ це
Пры пад рых тоў цы да пе ра пі су 

Бел стат вы ву чыў пе ра да вы су-

свет ны во пыт. Спе цы я ліс ты прый-

шлі да вы сно вы, што ня ма не аб-

ход нас ці рых та ваць ві дэа ро лік, 

які тлу ма чыць пас ля доў насць яго 

пра хо джан ня па ін тэр нэ це. За мест 

гэ та га на сай це пе ра пі су раз мес-

цяць прэ зен та цыю, дзе бу дуць па-

зна ча ны пас ля доў насць дзе ян няў 

і пы тан ні, якія мо гуць па ўстаць у 

ка рыс таль ні каў.

Пад час пе ра пі су па ін тэр нэ це 

вы ка рыс тоў ва ец ца рэ сурс між-

бан каў скай сіс тэ мы ідэн ты фі ка-

цыі (МСІ). Пры чым ска рыс тац ца 

ім мо гуць як за рэ гіст ра ва ныя, так 

і не за рэ гіст ра ва ныя ка рыс таль ні кі. 

Пер шыя — увай шоў шы з да па мо-

гай ла гі на і па ро ля, дру гія — праз 

СМС-код (па ка заў шы свой ідэн ты-

фі ка цый ны ну мар і ну мар ма біль на-

га тэ ле фо на). Зрэш ты, па коль кі дру-

гі спо саб больш хут кі, ска рыс тац ца 

та кім ад на ра зо вым па ро лем мо жа і 

за рэ гіст ра ва ны ка рыс таль нік.

Пас ля пра цэ ду ры ўва хо ду ча-

ла век атры мае пе рад за поў не ны 

пе ра піс ны ліст, дзе ўжо бу дуць па-

зна ча ны яго проз ві шча, імя, імя па 

баць ку, аса біс ты ну мар, да та і мес-

ца на ра джэн ня. За ста нец ца да поў-

ніць яго ін шай ін фар ма цы яй.

На мес нік на чаль ні ка апе-

ра цый на га ўпраў лен ня — на-

чаль нік ад дзе ла між бан каў скай 

ідэн ты фі ка цыі і блок чэй на ААТ 

«Ня бан каў ская крэ дыт на-фі нан-

са вая ар га ні за цыя «Адзі ная раз-

лі ко вая і ін фар ма цый ная пра сто-

ра» Іры на ІГ НА ТО ВІЧ ад зна чы ла, 

што паўдзельнічаць у перапісе па 

ін тэр нэ це змо гуць толь кі тыя гра-

ма дзя не, да ныя якіх ёсць у сіс тэ-

ме МСІ. У ёй сён ня ўтрым лі ва ец ца 

ка ля 7,5 міль ё на ўні каль ных за пі-

саў аб клі ен тах бе ла рус кіх бан каў. 

Ка лі ча ла век ні ко лі не су ты каў ся з 

апошнімі, не атрым лі ваў бан каў-

скую плас ты ка вую карт ку, та ды 

ін тэр нэт вам не да па мо жа.

У су вя зі з тым, што гэта сіс тэ ма 

фар мі ру ец ца да ны мі, якія да юць 

бан кі пры аб слу гоў ван ні клі ен таў, 

тут трэ ба па каз ваць той ну мар 

ма біль на га тэ ле фо на, які вы па ве-

дам ля лі су пра цоў ні ку бан ка. «Ка лі 

вы хо ча це па пя рэд не па гля дзець, 

якія да ныя за хоў ва юц ца ў сіс тэ ме, 

ужо ця пер мож на за рэ гіст ра вац ца 

ў МСІ і ўба чыць іх. Да рэ чы, пра хо-

дзіць рэ гіст ра цыю на на шым сай це 

мож на і з вы ка ры стан нем ад ра са 

элект рон най пош ты. Гэ та важ на 

для тых, хто з ней кіх пры чын не 

пад клю ча ны да бе ла рус ка га апе-

ра та ра со та вай су вя зі», — ад зна-

чы ла Іры на Іг на то віч.

На мес ні ца стар шы ні На цы я-

наль на га ста тыс тыч на га ка мі-

тэ та Жан на ВА СІ ЛЕЎ СКАЯ звяр-

ну ла ўва гу, што не вар та блы таць 

па няц ці «хат няя гас па дар ка» і 

«сям'я». Пры за паў нен ні апы таль-

ні ка ўліч ва ец ца, што ў ад ным па-

мяш кан ні мо жа зна хо дзіц ца больш 

як ад на хат няя гас па дар ка. Па кож-

най з іх ін фар ма цыя за паў ня ец ца 

па па рад ку: склад кож най хат няй 

гас па дар кі, за тым аса біс тыя да ныя 

ўсіх чле наў сям'і. Ка лі не каль кі паў-

на лет ніх чле наў сям'і за хо чуць са-

ма стой на ска рыс тац ца пра гра май 

у ін тэр нэ це, дуб ля ван не ін фар ма-

цыі бу дзе вы клю чац ца.

Пры за паў нен ні апы таль на га 

ліс та са ма стой на пра ду гле джа ны 

пад каз кі, якія бу дуць ус плы ваць у 

вы па дку, ка лі ча ла век не зра зу меў 

пы тан ня. Так са ма за кла дзе ны ла-

гіч ны і арыф ме тыч ны кант роль: сіс-

тэ ма аль бо пад ка жа рэ спан дэн ту, 

што ён дзесь ці дапусціў па мыл ку, 

аль бо ад ра зу за бла куе пе ра ход да 

на ступ на га пы тан ня, па куль не сты-

коў ка не бу дзе вы праў ле на.

І яшчэ. Ні ку ды не трэ ба спя шац-

ца. Заў сё ды мож на вяр нуц ца да 

за паў нен ня пе ра піс но га ліс та, ка лі 

ча ла век пе ра пы ніў ся, аль бо па мя-

няць ужо ўне се ныя да ныя ўлі ко ва га 

за пі су — усе яны за хоў ва юц ца да 

за вяр шэн ня пра цэ ду ры. «У вы пад ку 

ка лі ў ча ла ве ка ня ма сель гас участ-

ка, а склад сям'і — тры-чатыры ча-

ла ве кі, час за паў нен ня скла дзе ў 

ся рэд нім 10—15 хві лін. Тут мно гае 

за ле жыць ад во пы ту за паў нен ня 

апы таль ні каў у ін тэр нэ це. Але...

Скон чыў шы працэдуру, ча ла-

век за хоў вае і ад праў ляе сваю ан-

ке ту. Усё, ця пер ін фар ма цыя пра 

вас сыш ла ў за сак рэ ча ны сер вер 

і да стаць яе ад туль прос та так 

не ўдасца. Пас ля гэ тых дзе ян няў 

клі ент атры мае апа вя шчэн не — 

па дзя ку за ўдзел, а так са ма па-

свед чан не аб тым, што прай шоў 

апы тан не (у да ку мен це па зна ча ны 

ад рас яго пра жы ван ня). І ў вы пад-

ку, ка лі ўсё ж та кі да рэ спан дэн та 

паз ней прый дзе да до му пе ра піс-

чык, яму да стат ко ва па ка заць гэ та 

па свед чан не як до каз.

Да вя рай, 
але пра вя рай

Спе цы я ліс ты рас каз ва лі і пра 

тое, як не стаць ах вя рай ашу кан-

цаў, якія пры кід ва юц ца пе ра піс-

чы ка мі.

Блі жэй да га дзі ны пік мі лі цыя бу-

дзе пра во дзіць ра бо ту па па пя рэ-

джан ні на сель ніц тва аб іл жэ пе ра-

піс чы ках. «Ра зам з на мі яны бу дуць 

та кія фак ты ад соч ваць. Я ж ха чу па-

пя рэ дзіць лю дзей ні ў якім ра зе не 

да ваць ін фар ма цыю па тэ ле фо не. 

Пры пра вя дзен ні проб на га пе ра пі-

су ў нас бы лі вы пад кі, ка лі не сум-

лен ныя лю дзі спра ба ва лі атры маць 

пэў ную ін фар ма цыю та кім чы нам. 

Дык вось — Бел стат па тэ ле фо не 

пе ра піс не пра во дзіць», — пад крэс-

лі ла Іна Мядз ве дзе ва.

Ка лі вы вы ра шы лі, што пе ра піс-

чык пры хо дзіць да вас да до му, та ды 

рэ спан дэн ту трэ ба за па тра ба ваць 

у яго па свед чан не і паш парт. У гэ-

тым вы пад ку вы па він ны аба вяз-

ко ва зве рыць да ныя яго паш пар та 

з да ны мі ў па свед чан ні. Ка лі ёсць 

су мнен ні, мож на па тэ ле фа на ваць 

у кол-цэнтр пе ра пі су або ў ор га ны 

ста тыс ты кі і ўдак лад ніць проз ві шча 

і да ныя. Пе ра стра ха вац ца ні ко лі не 

бу дзе ліш нім. Ка лі пе ра піс чы кі пой-

дуць па да мах — а гэ та бу дзе з 21 

да 30 каст рыч ні ка — на сель ніц тва 

да гэ та га ча су ў мак сі маль най сва-

ёй ма се ўжо вы зна чыц ца з фор май 

пра хо джан ня пе ра пі су.

Акра мя та го, у пры ват ным 

сек та ры пад час пе ра пі су бу дуць 

пра ца ваць участ ко выя і на ра ды 

мі лі цыі, каб ад соч ваць маг чы-

мую дзей насць ашу кан цаў. Та кія 

тры вож ныя сіг на лы бу дуць мець 

пры яры тэт пры раз гля дзе. Гэ та 

да дат ко ва за сце ра жэ і са міх пе-

ра піс чы каў.

Пер шую ін фар ма цыю аб коль-

кас ці на сель ніц тва Бел стат дасць 

у лю тым на ступ на га го да. Раз гор-

ну тую па са цы яль на-дэ ма гра фіч-

ных ха рак та рыс ты ках, у тым лі ку 

фак тыч ным бес пра цоўі, — у лі пе ні 

2020 го да, а ін фар ма цыю па са май 

скла да най част цы апы таль ні ка — 

дзей нас ці на сель ніц тва ў сфе ры 

сель скай гас па дар кі — у лі пе ні 

2021 го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

КОЛЬ КІ НАС І ЯКІЯ МЫ?

Тэр мін дзе ян ня пра гра мы 

ся мей на га ка пі та лу пад аў жа ец ца 

з 1 сту дзе ня 2020 го да 

да 31 снеж ня 2024 го да 

з па шы рэн нем кі рун каў яго 

да тэр мі но ва га вы ка ры стан ня 

зы хо дзя чы з ін та рэ саў 

шмат дзет ных сем' яў. 

Гэ та пра ду гле джа на Ука зам 

№ 345 «Аб ся мей ным ка пі та ле», 

які пад пі саў Прэ зі дэнт 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, 

па ве да мі лі ў прэс-служ бе 

бе ла рус ка га лі да ра.

Фар мі ра ван не ся мей на га ка пі та лу бу-

дзе весціся ў бе ла рус кіх руб лях, з ба-

за вым па ме рам на 1 сту дзе ня 2020 го да 

Br22,5 тыс. Пры гэ тым для за ха ван ня па куп-

ной здоль нас ці па мер ся мей на га ка пі та лу 

бу дзе што год ін дэк са вац ца ў за леж нас ці ад 

тэм паў рос ту спа жы вец кіх цэн.

Ука зам так са ма пра ду гле джа на, што 

пра ва на пры зна чэн не ся мей на га ка пі та лу 

ма юць гра ма дзя не Бе ла ру сі пры на ра джэн-

ні (усы наў лен ні, уда ча рэн ні) трэ ця га ці на-

ступ ных дзя цей, ка лі з улі кам на ро джа на га 

(усы ноў ле на га, уда ча ро на га) дзі ця ці ў сям'і 

вы хоў ва ец ца не менш за трое дзя цей ва 

ўзрос це да 18 га доў.

Пры зна чэн не ся мей на га ка пі та лу ажыц-

цяў ля ец ца пры зва ро це ў мяс цо выя вы ка наў-

чыя і рас па рад чыя ор га ны. Пра ва на зва рот 

па пры зна чэн не ся мей на га ка пі та лу мо жа 

быць рэа лі за ва на на пра ця гу шасці ме ся цаў 

з дня на ра джэн ня (усы наў лен ня, уда ча рэн ня) 

трэ ця га і на ступ ных дзя цей, а пра ва на рас-

па ра джэн не срод ка мі ся мей на га ка пі та лу — 

па за кан чэн ні 18 га доў з да ты на ра джэн ня 

дзі ця ці, у су вя зі з на ра джэн нем (усы наў лен-

нем, уда ча рэн нем) яко га сям'я на бы ла пра ва 

на пры зна чэн не ся мей на га ка пі та лу.

Пас ля за кан чэн ня 18 га доў з да ты на-

ра джэн ня дзі ця ці, у су вя зі з на ра джэн нем 

(усы наў лен нем, уда ча рэн нем) яко га сям'я 

на бы ла пра ва на ся мей ны ка пі тал, срод кі ся-

мей на га ка пі та лу мо гуць быць вы ка ры ста ны 

на па ляп шэн не жыл лё вых умоў, атры ман не 

аду ка цыі, па слуг у сфе ры са цы яль на га аб-

слу гоў ван ня, ахо вы зда роўя, фар мі ра ван не 

на за па шваль най пен сіі ма ці.

Да тэр мі но ва срод кі ся мей на га ка пі та лу мо-

гуць быць вы ка ры ста ны на па ляп шэн не жыл-

лё вых умоў шмат дзет ных сем' яў, якія ста-

яць на ўлі ку для па ляп шэн ня жыл лё вых 

умоў; атры ман не па слуг у сфе ры аду ка-

цыі (для апла ты на ву чан ня пры атры ман-

ні чле на мі сям'і ся рэд няй спе цы яль най 

або вы шэй шай аду ка цыі ў дзяр жаў ных 

уста но вах аду ка цыі); атры ман не плат ных 

ме ды цын скіх па слуг, што аказ ва юц ца ар-

га ні за цы я мі ахо вы зда роўя.

Па ра дак і кан крэт ныя мэ ты вы ка-

ры стан ня срод каў ся мей на га ка пі та лу, 

а так са ма па ра дак і ўмо вы іх да тэр-

мі но ва га вы ка ры стан ня вы зна ча юц ца 

Са ве там Мі ніст раў.

Гэ тыя срод кі бу дуць раз мя шчац ца на 

ўкла ды (дэ па зі ты) «Ся мей ны ка пі тал» у ААТ 

«АСБ Бе ла рус банк».

Срод кі, па якія гра ма дзя не не звяр ну лі-

ся на пра ця гу трох га доў пас ля за кан чэн ня 

18 га доў з да ты на ра джэн ня дзі ця ці, у су вя зі 

з на ра джэн нем (усы наў лен нем, уда ча рэн-

нем) яко га сям'я на бы ла пра ва на пры зна-

чэн не ся мей на га ка пі та лу, аль бо не вы ка ры-

ста ныя на пра ця гу пяці га доў пас ля па да чы 

за явы аб рас па ра джэн ні імі, пад ля га юць 

вяр тан ню ў рэс пуб лі кан скі бюд жэт.

Для за бес пя чэн ня роў ных маг чы мас-

цяў для шмат дзет ных сем' яў, якім ся мей-

ны ка пі тал пры зна ча ны ра ней (па пра гра ме 

2015—2019 га доў), ука зам ім так са ма да-

дзе на пра ва на да тэр мі но вае вы ка ры стан не 

гэ тых срод каў па пе ра лі ча ных кі рун ках.

ЗА ТРЭ ЦЯЕ І НА СТУП НЫХ
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