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Пачатак на 1-й стар.)

Пра цу ю чы не па срэд на ў акру-

гах, мы ад зна ча лi, што ра бот нi кi 

са цы яль най аба ро ны сён ня на 

роў ных з ме ды ка мi зна хо дзяц ца 

на пе ра да вой. Уз рас лi на пру жа-

насць пра цы, ад каз насць за зда-

роўе сва iх па да печ ных i ўлас-

нае, з'я вi лi ся ры зы кi за ра жэн ня, 

змя нiў ся рэ жым — су пра цоў нi кi 

пе рай шлi на дзя жур ства вах та-

вым ме та дам у рэ жы ме поў най 

iза ля цыi. Мы ра зу ме лi i агуч ва лi, 

што ў та кой сi ту а цыi не аб ход ныя 

ме ры па да дат ко вым сты му ля-

ван нi пра цы гэ тых ра бот нi каў.

Апе ра тыў насць рас пра цоў кi 

Мi нiс тэр ствам пра цы i са цы яль-

най аба ро ны ме ха нiз му ма тэ ры-

яль на га сты му ля ван ня за слу гоў-

вае слоў па дзя кi, а пра па на ва-

ныя ме ры i па ра дак iх рэа лi за цыi 

знай шлi пад трымку. Дзяр жа ва, 

Мiнп ра цы ро бяць шмат для 

ства рэн ня бяс печ ных, кам форт-

ных умоў пра жы ван ня ў гэ тых 

уста но вах. Ка лi мы ра зам, мы 

мо жам зра бiць больш!

— На якую пад трым ку мо-

гуць раз лiч ваць са цы яль ныя 

ра бот нi кi згод на з ука зам?

— Ука зам вы зна ча ны 

надбаўкi су пра цоў нi кам у за леж-

нас цi ад па са ды i вы яў лен ня ў 

гэ тых ар га нi за цы ях iн фек цыi па 

пе ра лi ку, якi вы зна ча ец ца Мi нiс-

тэр ствам ахо вы зда роўя. Зга да-

ная над баў ка ўста наў лi ва ец ца 

ды фе рэн цы ра ва на ў за леж нас цi 

ад ка тэ го рыi ра бот нi каў i сту пе нi 

iх кан так ту з iн фi цы ра ва ны мi.

Вель мi важ на, што ра бот нi-

кам са цы яль на га аб слу гоў вання 

пры пе ра хо дзе на вах та вы ме-

тад вы дзя ля юц ца па мяш кан нi 

для пра жы ван ня ў ар га нi за цы-

ях i вы плач ва ец ца кам пен са-

цыя ў ад па вед нас цi з за ка на-

даў ствам.

— Вя до ма, што ця пер дэ-

пу та ты аказ ва юць пад трым-

ку са цы яль ным уста но вам не 

толь кi за ка на даў чы мi iнi цы я-

ты ва мi, але i срод ка мi. Ва ша 

па ста ян ная ка мi сiя так са ма 

да лу чы ла ся да гэ тай спра-

вы?

— Без умоў на, сён ня пар ла-

мен та рыi ак тыў на да лу чы лi ся 

да даб ра чын на га ма ра фо ну па 

ака зан нi да па мо гi i пад трым кi 

ўсiм уста но вам са цы яль най аба-

ро ны. Збор аса бiс тых гра шо вых 

срод каў для пра ду хi лен ня рас-

паў сюдж ван ня ка ра на вi рус най 

iн фек цыi ажыц цяў ля ец ца па-

ста ян ны мi ка мi сi я мi, пер шас-

ны мi ар га нi за цы я мi гра мад скiх 

аб'яд нан няў, ство ра ны мi ў Па-

ла це прад стаў нi коў.

Ра зам з пад трым кай ар га нi-

за цый ахо вы зда роўя аказ ва ем 

па сiль ную ма тэ ры яль ную да па-

мо гу ўста но вам са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня на сель нiц тва. 

У пры ват нас цi, Па ста ян най ка-

мi сi яй па пра цы i са цы яль ных 

пы тан нях за аса бiс тыя срод кi 

за куп ле на ма лоч ная пра дук цыя 

для спе цы я лiс таў дзяр жаў най 

уста но вы «Псi ха не ўра ла гiч ны 

дом-iн тэр нат для са ста рэ лых i 

iн ва лi даў № 3 го ра да Мiн ска», 

якiя пра цу юць у рэ жы ме поў най 

iза ля цыi.

Дэ пу та та мi ад Брэсц кай воб-

лас цi за куп ле ны за свой кошт 

100 ад на ра зо вых ахоў ных кас-

цю маў, 100 пар вы со кiх ба хi лаў 

i 50 ахоў ных шчыт коў, якiя пе-

ра да дзе ны Коб рын ска му псi ха-

не ўра ла гiч на му до му-iн тэр на ту 

для са ста рэ лых i iн ва лi даў.

— Яшчэ адзiн са цы яль на 

знач ны да ку мент, пад пi са ны 

Прэ зi дэн там на мi ну лым тыд-

нi, — Указ № 171 «Аб сацыяль-

най пад трым цы асоб ных ка тэ-

го рый гра ма дзян». Рас ка жы-

це пра яго асноў ныя но ва ўвя-

дзен нi.

— З 1 сту дзе ня 2021 го да для 

жан чын, якiя на ра дзi лi чац вя рых 

дзя цей, да 12 га доў вы рас це 

пра цяг ласць зна хо джан ня ў вод-

пус ку па до гля дзе дзi ця цi, якая 

за лiч ва ец ца ў пра цоў ны стаж 

для пры зна чэн ня пен сii. Ця пер 

та кi пра ме жак скла дае 9 га доў. 

Гэ тыя ма цi змо гуць прэ тэн да-

ваць на пры зна чэн не пра цоў най 

пен сii пры на яў нас цi ста жу пра-

цы не менш за 20 га доў i стра ха-

во га ста жу не менш за 10 га доў 

(ця пер — 17,5 го да).

З на ступ на га го да для iн ва-

лi даў I i II гру п, ды яг наз у якiх 

па стаў ле ны больш за 10 га доў 

та му, знi жа ец ца па тра ба ван не 

да стра ха во га ста жу для пры-

зна чэн ня пен сii па ўзрос це пра-

пар цыяналь на ча су зна хо джан-

ня на iн ва лiд нас цi.

Для iн ва лi даў з дзя цiн ства на 

5 га доў знi зяць па тра ба ван нi да 

пра цяг лас цi пра цоў на га ста жу 

для атры ман ня пра ва на да тэр-

мi но вую пен сiю па ўзрос це (для 

жан чын — з 20 га доў да 15 га-

доў, для муж чын — з 25 га доў 

да 20 га доў).

Пра ду гле джа ны шэ раг да-

дат ко вых га ран тый i для сем' яў, 

якiя вы хоў ва юць дзя цей-iн ва лi-

даў. Баць кi дзя цей-iн ва лi даў з 

цяж кай сту пен ню стра ты зда-

роўя, якiя доў гi час ажыц цяў ля лi 

догляд за iмi (як мi нi мум 20 га-

доў), змо гуць атрым лi ваць па-

вы ша ную са цы яль ную пен сiю. 

Яна будзе су па стаў ная з мi нi-

маль най пен сi яй па ўзрос це.

Па шы ра ны маг чы мас цi 

атрыман ня пен сii з пры чы ны 

стра ты кар мi це ля. Яе за раз змо-

гуць пры зна чаць асо бам, якiм 

па мес цы пра цы да лi вод пуск 

па до гля дзе за дзi цем да трох 

га доў. Пры гэ тым та кiя гра ма-

дзя не не па вiн ны з'яў ляц ца iн-

ды вi ду аль ны мi прад пры маль нi-

ка мi, на та ры у са мi, ад ва ка та мi, 

ра мес нi ка мi.

Яшчэ ад на ка тэ го рыя сем'яў, 

якая не за ста нец ца па-за ўва-

гай, — па ры, якiя не мо гуць 

мець дзя цей. Указ дае маг чы-

масць пра вес цi ад ну бяс плат ную 

спро бу ЭКА за кошт дзяр жа вы. 

Гэ та, без умоў на, паў плы вае на 

па ляп шэн не дэ ма гра фiч най сi-

ту а цыi ў кра i не. На жаль, сён ня 

пры клад на кож ная шос тая па ра 

ў Бе ла ру сi па ку туе ад бяс плод-

нас цi. Ме тад ЭКА пра цуе ўжо 

даў но, але гэ та вель мi да ра гая 

пра цэ ду ра.

У Бе ла ру сi бы ло пры ня та ра-

шэн не аб вы дзя лен нi льгот ных 

крэ ды таў на гэ тыя мэ ты. I вось 

за раз да ец ца маг чы масць пра-

вя дзен ня пра цэ ду ры за кошт 

бюд жэ ту, бо якая ра дасць i го-

нар мець поў ную сям'ю.

— Ча му гэ тых на ва цый так 

ча ка лi гра ма дзя не?

— Да ку мент чар го вы раз 

пад крэс лiў, што на ша дзяр жа-

ва са цы яль на ары ен та ва ная i на 

працягу мно гiх га доў пра во дзiць 

уз ва жа ную, ра зум ную са цы яль-

ную па лi ты ку. У рам ках кам пе-

тэн цый Па ста ян най ка мi сii па 

пра цы i са цы яль ных пы тан нях 

пры яры тэт най за ста ец ца ра бо та 

па па вы шэн нi ўзроў ню жыц ця 

на сель нiц тва i якас цi са цы яль-

ных па слуг.

Да пры няц ця да ку мен та бы-

ла пра ве дзе на вя лi кая су мес ная 

ра бо та Мi нiс тэр ствам пра цы i са-

цы яль най аба ро ны, пар ла мен та-

ры я мi, мяс цо вы мi вы ка наў чы мi i 

рас па рад чы мi ор га на мi, гра мад-

скас цю, вы бар шчы ка мi. Да мя не 

не ад на ра зо ва на пры ёме гра ма-

дзян i пад час су стрэч у пра цоў ных 

ка лек ты вах звяр та лi ся ма цi, якiя 

на ра дзi лi ча ты рох дзя цей, ма цi, 

якiя вы хоў ва юць дзя цей-iн ва лi-

даў, — яны не маг лi сфар мi ра-

ваць на ват пяць га доў ста жу пра-

цы з вы пла тай уз но саў у ФСАН, 

ма ла дыя сем'i, якiя з шэ ра гу аб'-

ек тыў ных пры чым не маглi доў гi 

час мець дзя цей. Ра зам мы вы-

пра цоў ва лi дзе ян нi i пра па но вы 

па вы ра шэн нi iх праб лем i па ляп-

шэн нi сi ту а цыi ў цэ лым.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пры яры тэ ты: уз ро вень жыц ця i «са цы ял ка»

«Да мя не не ад на ра зо ва 
на пры ёме гра ма дзян 
i пад час су стрэч 
у пра цоў ных ка лек ты вах 
звяр та лi ся ма цi, якiя 
на ра дзi лi ча ты рох дзя цей, 
ма цi, якiя вы хоў ва юць 
дзя цей-iн ва лi даў, — яны 
не маг лi сфар мi ра ваць 
на ват пяць га доў ста жу 
пра цы з вы пла тай уз но саў 
у ФСАН».

ОАО «НАФТАН» 
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

(С ПОВЫШЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ) 
БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ 

НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Пометка 

на 
конверте

Наименование Инв. №
Год ввода 
в эксплу а-

тацию

Начальная 
цена 

без НДС, 
руб. РБ

Начальная 
цена

с НДС, 
руб. РБ
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Резательная машина 195111 2004 645,83 775,00

Резательная машина 195112 2004 645,83 775,00

Резательная машина 
МРБ-100

195349 2005 2 605,00 3 126,00

Преобразователь 
частоты VLT-2855

202470 2004 85,00 102,00

Танк-контейнер 
двадцатифутовый 
наливной – 11 штук

166885 1987 5 500,00 6 600,00

166906 1987 5 500,00 6 600,00

166913 1987 5 500,00 6 600,00

166919 1987 5 500,00 6 600,00

166921 1987 5 500,00 6 600,00

166924 1987 5 500,00 6 600,00

166936 1987 5 500,00 6 600,00

166938 1987 5 500,00 6 600,00

166943 1987 5 500,00 6 600,00

166947 1987 5 500,00 6 600,00

166948 1987 5 500,00 6 600,00

Танк-контейнер – 
7 штук

169144 2001 5 500,00 6 600,00

169145 2001 5 500,00 6 600,00

169147 2001 5 500,00 6 600,00

169150 2001 5 500,00 6 600,00

169151 2001 5 500,00 6 600,00

169153 2001 5 500,00 6 600,00

169154 2001 5 500,00 6 600,00
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Борона для гравия 06270543 2007 22,00 26,40

Борона для гравия 06270544 2007 22,00 26,40

Снегоочиститель 
тракторный

06280445 2013 110,00 132,00

Пневмоконструкция 
«Горка 5,5*3*5 м»

16316596 2013 235,00 282,00

Пневмоконструкция 
«Батут клоуны 4,5х3,7 
с подушкой 1,2х3,7»

16316598 2013 152,50 183,00

Станок 2012 06000142 1996 160,00 192,00

Агрегат сварочный 
дизельный АДД-4004

06274841 2010 4 416,00 5 299,20

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 
211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 

по местному времени 2 июля 2020 года 
с пометками на конверте, указанными в таблице, 

либо в электронной форме на e-mail: tender.box@naftan.by 
с вышеуказанными пометками.

Извещения на проведение конкурсов размещены на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 
8 (0214) 59-88-42, 8 (0214) 59-88-01.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Лот 1: капитальное строение, инв. № 412/С-24197 (назначение – здание спе-
циализированное розничной торговли, наименование – заготовительный ларек), 
площадью 49,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Мосты, ул. Кирова, 37А.
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
424050100006000382 (назначение – для обслуживания здания заготови-
тельного ларька), площадью 0,0221 га, расположенном по адресу: г. Мосты, 
ул. Кирова, 37/2

Начальная цена продажи – 3 000 руб. (три тысячи рублей) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 300 руб. (триста рублей)

Продавец – Гроднооблпотребобщество (Мостовский филиал), 
231600, г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 1, тел./факс 8-01515-325-22

Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел.: 55-87-70, 55-87-70

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, при-
равненным к победителю аукциона) затрат Продавца по уплате вознаграждения 
организатору аукциона в размере 5 % от конечной цены продажи объекта. 
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-
продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аук-
ционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 06 июля 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 10.03.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 01 июля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 2: автобус-вагон МАЗ 256270, 2008 г. в., гос. № АА 6615-4, vin 
Y3M25627080001056. 
Начальная цена продажи лота – 12 000 руб. (двенадцать тысяч рублей) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 1 200 руб. (одна тысяча двести рублей)

ЛОТ 3: грузовой автомобиль – платформа тентовая МАЗ 437130 332, 2009 г. в., 
гос. № АВ 2549-4, vin Y3M43713090000217. 
Начальная цена продажи лота – 9 300 руб. (девять тысяч триста рубле) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 930 руб. (девятьсот тридцать рублей)

ЛОТ 5: автомобиль – грузовой фургон изотермический GAZ – 33106 «Белава-
420», 2012 г. в., гос. № АЕ 5429-4, vin 331040С0025325, Х96331060С1023208. 
Начальная цена продажи лота – 12 838,16 руб. (двенадцать тысяч восемьсот 
тридцать восемь рублей шестнадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 
1 283 руб. (одна тысяча двести восемьдесят три рубля)

ЛОТ 7: грузовой специальный подъемник гидравлический ZIL-431412, 1990 г. в., 
гос. № АА 0539-4, vin L2990381, подъемник ВС 22-01. 
Начальная цена продажи лота 7 020 руб. (семь тысяч двадцать рублей) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 702 руб. (семьсот два рубля)

Продавец – 
Открытое акционерное общество «Лакокраска», г. Лида, 

231300, г. Лида, ул. Игнатова, 71, 
тел.: 8-0154-53-84-30, факс 8-0154-53-85-92

Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 8-0152-55-87-70

Условия проведения аукциона: 
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аук-
циона) затрат Продавца на проведение независимой оценки имущества в раз-
мере 94,29 руб.;
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аук-
циона) затрат Продавца на организацию и проведения аукциона, в том числе 
затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 5 % от 
конечной цены продажи объекта.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукционных торгов. Условия оплаты – по до-
говоренности сторон

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 15 июня 2020 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 27.02.2020 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 11 июня 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grino.by/

Утерянные страховые полисы по добровольному страхованию от несчастных слу-
чаев на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 0870253 – 0870255, 
1016987 – 1017020, 1051510, 1322580, 1322588, 1323206 – 1323209, 1323287 – 1323290, 
1335557 – 1335562; страховой сертификат, удостоверяющий заключение договора 
страхования «Зеленая карта» серии BY/12/№ 17081629 филиала СООО «Белкооп-
страх» в г. Минске № 2 считать недействительными. УНП 100706519

«Май да наў 
у Бе ла ру сi 
не бу дзе»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Пе ры яд ус клад ня ец ца тым, што ў нас тут ледзь не ча-

ты ры-пяць пан дэ мiй. Ад на пан дэ мiя ў сфе ры ахо вы зда роўя. 

Дзя ка ваць бо гу, што мы па тро ху пе ра адоль ва ем яе. Тут ужо 

не ска жаш, што мы хлу сiм. Iдзi це ў баль нi цы, гля дзi це. На-

кла ла ся на гэ та i па лi тыч ная пан дэ мiя ў су вя зi з вы ба ра мi, 

эка на мiч ная пан дэ мiя — кры зiс ва ўсiм све це. Не на ша вi на, 

бя да на ша. I шэ раг iн шых пан дэ мiй, якiя хо дзяць ка ля на шых 

гра нiц, але па куль ба яц ца су нуць сю ды нос. Мы з гэ ты мi пан-

дэ мi я мi па вiн ны спра вiц ца. Я ўжо не на зы ваю iн фа пан дэ мiю. 

Iн фа пан дэ мiя — гэ та фон для ўсiх пан дэ мiй. I ў iн тэр нэ це, 

гэ тай смет нi цы, уся кае за кiд ва юць. З-за ме жаў нам, у тым 

лi ку i род ныя бра ты, праб лем пад кiд ва юць у срод ках ма са-

вай iн фар ма цыi. Мы ўсё гэ та ба чым», — за явiў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ва ле рый Ва куль чык па чаў свой дак лад з та го, што па ве-

да мiў: нi чо га не звы чай на га для спец служ баў не ад бы ва ец ца. 

Ка мi тэт быў пад рых та ва ны да раз вiц ця пэў ных па дзей.

«Нi чо га дзiў на га i не ча ка на га за раз не ад бы ва ец ца i 

не адбы ло ся. Тое, што за раз ад бы ва ец ца, мы ве да лi пра гэта 

i за га дзя дак лад ва лi вам гэ ту iн фар ма цыю. Адзi нае, мо гуць 

быць толь кi асоб ныя мо ман ты, якiя мы пад ка рэк та ва лi, i ў 

аб са лют на поў ным аб' ёме ва ло да ем сi ту а цы яй», — за пэў нiў 

Прэ зi дэн та стар шы ня КДБ.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

Здраў нi цы На ра чы най леп шыя 
для ад па чын ку

Ра сiй скi ту рыс тыч ны пар тал ТурС тар склаў рэй тынг ку-

рор таў кра iн СНД для лет ня га са на тор на-ку рорт на га i ля-

чэб на-азда раў лен ча га ад па чын ку. У пер шую трой ку ўвай шлi 

здраў нi цы на во зе ры На рач (Бе ла русь), Ба ра бай (Ка зах стан), 

Наф та лан (Азер бай джан). Топ-5 скла да юць ку рорт Джэр мук 

у Ар ме нii i во зе ра Iсык-Куль у Кыр гыз ста не.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Нац банк пра ана лі за ваў пад роб ле ныя 

гра шо выя зна кі, вы яў ле ныя ў бан каў-

скай сіс тэ ме кра і ны за мі ну лы год.

Па вы ні ках се зо на бы ло вы яў ле на 

812 фаль шы вых гра шо вых зна каў, з якіх 

806 — пад роб ле ныя банк но ты, 6 — пад-

роб ле ныя ма не ты. Асноў ную іх коль касць 

тра ды цый на скла лі до ла ры — 45,3 %. До ля 

пад роб ле ных ра сій скіх руб лёў скла ла 31,8 %, 

еў ра — 17,2 %, бе ла рус кіх руб лёў — 3,7 %, 

ін шых ва лют — 2 %.

У прэс-служ бе фі нан са ва га рэ гу ля та ра 

ад зна чы лі, што ў асноў ным гра шаць з гра-

шы ма ў на шай ста лі цы. Ле тась у Мін ску бы ло 

вы яў ле на 44,7 % усіх пад роб ле ных гра шо вых 

зна каў, у роз ных аб лас цях кра і ны ад 5 % да 

11,3 %. Вар та за ўва жыць, што не са праўд ныя 

банк но ты бы лі кан фіс ка ва ныя з гра шо ва га 

аба ра чэн ня ў 67 на се ле ных пунк тах. У па раў-

на нні з па пя рэд нім го дам агуль ная коль касць 

вы яў ле ных фаль шы вак змен шы ла ся на 

9,8 %. Коль касць пад роб ле ных до ла раў зні зі-

ла ся на 22,5 %, ра сій скіх руб лёў — на 4,4 %. 

А вось фаль шы выя еў ра па ка за лі пры рост 

коль кас ці на 19,7 %. Пад ро бак бе ла рус кіх 

руб лёў (уз ору 2009 і 2000 га доў) па бо ле ла ў 

аб са лют ным вы ра жэн ні на 13 штук.

Ся род пад роб ле ных до ла раў, як і ра-

ней, знач на пе ра ва жа лі ку пю ры на мі на лам 

$100 — 88,9 % ад вы яў ле ных, ад нак іх коль-

касць у па раў на нні з 2018 го дам ска ра ці-

ла ся на 25 %. До ля банк но таў на мі на лам 

50 до ла раў скла ла 7,6 %. Уся го вы яў ле на 

327 100-до ла ра вых ку пюр і 28 — 50-до ла-

ра вых. Вы яў ле ны адзін ка выя эк зэмп ля ры 

фаль шы вых банк но таў на мі на лам 20, 10 

і 5 до ла раў.

Ся род вы яў ле ных пад роб ле ных до ла раў 

19 ку пюр на ле жа ла да ка тэ го рыі част ко вых 

пад ро бак: 2 банк но ты на мі на лам 100 до ла-

раў, 13 банк но таў на мі на лам 50 до ла раў, 

1 банк нот на мі на лам 20 до ла раў і 3 банк но-

ты на мі на лам 10 до ла раў. Гэ тыя фаль шыў-

кі бы лі вы раб ле ны з са праўд ных банк но таў 

шля хам зме ны асноў ных лі тар на-ліч ба вых 

ма люн каў на вы шэй шыя на мі на лы.

Ле тась ра бот ні кі бан каў скай сфе ры су тык-

ну лі ся з якас на пад роб ле ны мі «бак са мі». Да 

ка тэ го рыі су пер пад ро бак на ле жа ла 15 банк-

но таў роз ных се рый, усе на мі на лам 100 до ла-

раў ЗША. Вы яў ле ныя ку пю ры з'яў ля лі ся ра ней 

вя до мы мі раз на від нас ця мі пад ро бак.

Ся род пад роб ле ных банк но таў ра сій скіх 

руб лёў бы лі ку пю ры на мі на лам 5000, 2000, 

1000 і 500 руб лёў, з якіх асноў ная до ля па-

ра ней ша му прый шла ся на 5000 і 1000 руб-

лёў — 77,1 % і 16,3 % ад па вед на. Банк но ты 

на мі на лам 2000 і 500 руб лёў скла да лі 6,2 % 

і 0,4 % ад па вед на. У па раў на нні з 2018 го дам 

ле тась больш чым у два ра зы (у аб са лют-

ным вы ра жэн ні на 10 штук) вы рас ла коль-

касць пад ро бак банк нот на мі на лам 2000 руб-

лёў і змен шы ла ся на 37,3 % — на мі на лам 

1000 руб лёў. Коль касць вы яў ле ных ку пюр 

на мі на лам 5000 руб лёў змен шы ла ся на 

1,5 %. Як і ў 2018 го дзе вы яў ле ны 1 банк нот 

на мі на лам 500 руб лёў. Пад роб ле ныя еў ра 

вы яў ля лі ся ўсіх на мі на лаў, акра мя 10 еў ра. 

Най боль шая коль касць па-ра ней ша му прый-

шла ся на на мі нал 50 еў ра — 36,4 % ад вы яў-

ле ных эк зэмп ля раў. У па раў на нні з 2018 го-

дам больш чым у два ра зы (у аб са лют ным 

вы ра жэн ні на 21 шту ку) вы рас ла коль касць 

пад ро бак на мі на лам 500 еў ра, якая скла ла 

26,4 % ад вы яў ле ных. Коль касць ку пюр на мі-

на лам 100 і 200 еў ра вы рас ла ў аб са лют ным 

вы ра жэн ні на 7 і 1 шту ку, склаў шы до лю ў 

19,3 % і 5 % ад па вед на. Коль касць вы яў ле-

ных банк но таў на мі на лам 20 еў ра змен шы-

ла ся ў аб са лют ным вы ра жэн ні на 6 штук, 

а на мі на лам 5 еў ра скла ла 2 шту кі. Усе 6 пад-

роб ле ных ма нет ме лі на мі нал 2 еў ра.

Ся род вы яў ле ных пад ро бак еў ра вар та 

ад зна чыць банк нот на мі на лам 200 еў ра, які 

ўяў ляе са бой част ко вую пад роб ку. Ён вы-

раб ле ны з са праўд на га банк но та на мі на лам 

200 серб скіх ды на раў, на якім вы да ле ны 

асоб ныя ма люн кі з на ступ ным на ня сен нем 

но вых на прын та ры.

Пад роб ле ныя бе ла рус кія руб лі ўзо ру 

2009 го да ў 2019 го дзе па ка за лі знач ны пры-

рост у па раў на нні з 2018 го дам — у аб са-

лют ным вы ра жэн ні на 18 штук. Асноў ную іх 

до лю скла лі банк но ты на мі на лам 50 і 20 руб-

лёў — 9 і 12 штук ад па вед на. Банк но ты на-

мі на лам 10 і 5 руб лёў вы яў ле ныя ў коль кас ці 

5 і 2 штук. Су куп насць на мі на лаў пад роб ле-

ных банк но таў уз ору 2009 го да ўпер шы ню 

па поў ні ла ку пю ра на мі на лам 500 руб лёў. 

У ад ной з пад ро бак на мі на лам 20 руб лёў 

пра ве дзе на імі та цыя ва дзя но га зна ка бе ла га 

ко ле ру. Ас тат нія вы яў ле ныя фаль шы выя бе-

ла рус кія руб лі бы лі вы раб ле ныя без імі та цыі 

эле мен таў аба ро ны.

Коль касць пад ро бак бе ла рус кіх руб лёў 

уз ору 2000 го да ў па раў на нні з 2018 го дам 

змен шы ла ся ў аб са лют ным вы ра жэн ні на 

5 штук. Яны прад стаў ле ны ад ным банк но там 

на мі на лам 100 000 руб лёў.

Ацэн ка спо са баў ка пі ра ван ня ма люн каў 

пад роб ле ных банк но таў свед чыць, што з 

вы ка ры стан нем па лі гра фіч ных тэх на ло гій 

вы раб ле на 78 % до ла раў (у асноў ным гэ та 

аф сет ны, а так са ма глы бо кі друк), 77 % еў-

ра, 7 банк но таў кі тай скіх юа няў, 2 — фун таў 

стэр лін гаў, 1 банк нот на мі на лам 5000 ра сій-

скіх руб лёў (аф сет ны друк). Для рэ пра дук цыі 

ма люн каў ас тат ніх пад роб ле ных до ла раў, 

еў ра, кі тай скіх юа няў, фун таў стэр лін гаў, усіх 

ра сій скіх руб лёў (за вы клю чэн нем ад на го 

банк но та), укра ін скіх грыў няў і бе ла рус кіх 

руб лёў бы ла вы ка ры ста на тэх на ло гія рэ пра-

гра фіі — прын та ры.

Сяр гей КУР КАЧ.

У цэнт ры ўва гiУ цэнт ры ўва гi

Да па мо га аказ ва ец ца
Мiн скi га рад скi клi нiч ны ан ка дыс пан сер вяр та ец ца 

да ля чэн ня про фiль ных па цы ен таў. Аб гэ тым ста ла 

вя до ма пад час яго на вед ван ня спi ке рам 

Са ве та Рэс пуб лi кi На тал ляй КА ЧА НА ВАЙ.

 — Ква лi фi ка ва ную ме ды цын скую да па мо гу па вiн ны 

атрым лi ваць лю дзi з лю бы мi за хвор ван ня мi. Вя до ма, за раз 

ва ўсiх на слы ху COVID-19, але мы не мо жам за ся родж вац-

ца толь кi на ад ной хва ро бе. У Мiн ску тыя ад дзя лен нi, якiя 

бы лi пе ра пра фi ля ва ны для ля чэн ня хво рых на COVID-19, 

ця пер вяр та юц ца да дзей нас цi ў нар маль ным рэ жы ме, да 

вы ка нан ня сва iх функ цы я наль ных аба вяз каў. Сён ня я тут, 

каб пра ве рыць, як вы кон ва ец ца гэ та да ру чэн не Прэ зi дэн та 

i на коль кi дыс пан сер га то вы да пры ёму па цы ен таў, — ад зна-

чы ла пад час на вед ван ня На тал ля Ка ча на ва.

У Мiн скiм га рад скiм клi нiч ным ан ка ла гiч ным дыс пан се ры 

для ля чэн ня хво рых з ка ра на вi рус най iн фек цы яй бы лi пе ра-

пра фi ля ва ны два ад дзя лен нi. 4-ы хi рур гiч ны кор пус дыс пан-

се ра спы нiў сваю дзей насць як iн фек цый ны яшчэ 22 мая — 

тут ужо апе ры ру юць ан ка ла гiч ных па цы ен таў. Ра ды я ла гiч ны 

кор пус ад на вiў сваю дзей насць з 1 чэр ве ня.

 — Ан ка ло гiя — ад но з сур' ёз ных за хвор ван няў. Хво рыя 

ма юць па трэ бу ў да па мо зе, i ад кла даць яе ака зан не нель-

га, — пад крэс лi ла стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi. — У дыс-

пан сер пры яз джа юць лю дзi з роз ных рэ гi ё наў на шай кра i-

ны. Пе рад ме ды цын скi мi ра бот нi ка мi ста iць вель мi важ ная 

за да ча.

На га да ем, што ка лек тыў дыс пан се ра па чаў зай мац ца ля-

чэн нем па цы ен таў, iн фi цы ра ва ных COVID-19, з 31 са ка вi ка. 

На пра ця гу не каль кiх тыд няў тут шпi та лi за ва лi па цы ен таў 

з лi ку кан так таў пер ша га ўзроў ню. Пас ля не вя лi ка га пе ра-

пын ку сю ды ста лi трап ляць па цы ен ты з пнеў ма нi я мi. Трэ ба 

да даць, што па цы ен ты ан ка ла гiч на га про фi лю не за ста лi ся 

без на леж най да па мо гi: на пе ры яд дзей нас цi дыс пан се ра як 

iн фек цый на га яны бы лi пе ра на кi ра ва ныя ў РНПЦ ан ка ло гii i 

ме ды цын скай ра ды я ло гii iмя Аляк санд ра ва.

Па вод ле Бел ТА.

Гро шыГро шы

«Ма лю юць» у асноў ным до ла ры 
і ра сій скія руб лі

Се рыю пад ро бак упер шы ню па поў ніў но вы банк нот на мі на лам 500 бе ла рус кіх руб лёў

У Дзень аба ро ны дзя цей, 

1 чэр ве ня, у аг ра га рад ку 

Ра там ка Мiнск ага ра ё на 

ад крыў свае дзве ры для 

ма лень кiх на вед валь нi каў 

су час ны дзi ця чы сад № 2. 

Па бу да ва ла яго кам па нiя 

«А-100».

Пад час ура чыс тай цы ры мо-

нii сiм ва лiч ную стуж ку пе ра рэ-

залi стар шы ня Мi набл вы кан ка-

ма Аляк сандр Тур чын, па моч нiк 

Прэ зi дэн та — iн спек тар па Мiн-

скай воб лас цi Iгар Яў се еў i стар-

шы ня на зi раль на га Са ве та гру-

пы кам па нiй «А-100» Аляк сандр 

Цэн тар.

Пас ля ўра чыс тас цяў за гад-

чы ца да школь най уста но вы 

Тац ця на Тры гу бо вiч за пра сi ла 

гас цей азна ё мiц ца з умо ва мi, 

у якiх бу дуць жыць i вы хоў вац ца 

ма лыя. А гэ тыя ўмо вы са праў-

ды па спры я юць ду хоў на му, фi-

зiч на му i эс тэ тыч на му раз вiц цю 

вы ха ван цаў.

Ра там скi дзi ця чы сад № 2 раз-

лi ча ны на 230 ма лых. Зай мац ца 

яны бу дуць у два нац ца цi гру пах 

у за леж нас цi ад уз рос ту. У тым 

лi ку дзве гру пы пры зна ча ны для 

дзя цей ад 2 да 3 га доў.

У кож най гру пы ёсць сваё 

асоб нае па мяш кан не. Пра ду гле-

джа ны так са ма ак та вая i му зыч-

ная за лы, ка бi не ты дэ фек то ла га 

i псi хо ла га, рэ сурс ны цэнтр по-

лi куль тур на га вы ха ван ня, пункт 

ка рэк цый на-пе да га гiч най да-

па мо гi, ме та дыч ны ка бi нет, ме-

ды цын скi i хар ча валь ны бло кi. 

У спар тыў най за ле ўста ля ва на 

спе цы яль ная сця на для за ня ткаў 

аль пi нiз мам.

Для дзя цей з асаб лi вас ця мi 

псi ха фi зiч на га раз вiц ця ство ра-

на без бар' ер нае ася род дзе. Без 

пе ра шкод пе ра соў вац ца па бу-

дын ку iм да па мо гуць лiфт, шы-

ро кiя дзве ры, по руч нi i пан ду сы. 

Сiс тэ ма вi дэа на зi ран ня да зва ляе 

кант ра ля ваць усю тэ ры то рыю, 

якая пры ля гае да бу дын ка. Яна, 

да рэ чы, ага ро джа на, а ўва ход 

бу дзе ажыц цяў ляц ца ў трох мес-

цах праз спе цы яль ныя вi дэа да-

ма фо ны.

Са док зна хо дзiц ца ў ра ё не 

жы ло га квар та ла Пiрс, па бу да-

ва ным у пры бал тый скiм сты лi. 

Уста но ву вы лу ча юць не звы чай-

ны фа сад i ўнут ра нае афарм-

лен не, яр ка вы ра жа ная мар ская 

сты лiс ты ка. Вод ная тэ ма пры сут-

нi чае i ў iн тэр' еры ўста но вы. Па-

коi для кож най гру пы вы ка на ны ў 

роз ных ко ле ра вых га мах: ко ле ру 

мар ской хва лi, на сы ча на га жоў-

та га со неч на га, свет ла га бла кiт-

на га не ба i ко ле ру сi ня га мо ра. 

На сце нах на ма ля ва ны хва лi, 

пу зыр кi, пад вод ныя ге роi, пляж, 

ма я кi, вы ра та валь ныя срод кi. 

Дзе цi змо гуць па да рож нi чаць 

па мо ры, вы ву чаць яго фло ру i 

фаў ну. А гэ та, бяс спрэч на, да па-

мо жа раз вi ваць не стан дарт нае 

твор чае мыс лен не.

На ву лi цы для дзя цей ёсць 

гуль ня выя пля цоў кi з драў ля ны мi 

це ня вы мi на ве са мi, пра ры зi не нае 

бяс печ нае па крыц цё, не вя лi кiя 

град кi, дзе яны змо гуць вы рошч-

ваць ага род нi ну або зе ля нi ну.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Пры ем ная на вi наПры ем ная на вi на

СА ДОК КО ЛЕ РУ 
МАР СКОЙ ХВА ЛI

ww
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У Ра там цы 
ад кры ла ся су пер су час ная 
да школь ная ўста но ва
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