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КАБ У СВЕЦЕ БЫЛО СВЯТЛЕЙ

Прэстыж прафесіі
настаўніка:
разважанні
маладых
ЛІЧБА ДНЯ

На 3,2%
павялічыўся ў краіне ў лютым гэтага года ў параўнанні
са студзенем 2014-га рэальны
памер прызначаных пенсій
(разлічаных з улікам змянення
індэкса спажывецкіх цэн на
тавары і паслугі), а ў параўнанні з лютым 2013 года — на
6%. Пра гэта карэспандэнту
БЕЛТА паведамілі ў Нацыянальным статыстычным
камітэце. Сярэдні памер пенсій па ўзросце склаў у лютым
Br 2 млн 407,4 тыс., па інваліднасці — Br2 млн 118 тыс.,
з нагоды страты карміцеля — Br1 млн 533,8 тыс.,
са цы яль ных пен сій —
Br1 млн 40,6 тыс. Суадносіны сярэдняга памеру прызначаных пенсій да бюджэту
пражытковага мінімуму для
пенсіянераў у лютым гэтага
года склалі 242,1%.

 Грошы
БАЗАВАЯ ПАВЫСІЦЦА
ДА 150 ТЫСЯЧ
Базавая велічыня ў Беларусі з 1 красавіка складзе 150
тысяч беларускіх рублёў. Гэта прадугледжана пастановай
Савета Міністраў № 255 ад 25
сакавіка 2014 года, паведамляе прэс-служба ўрада.
Раней прагназавалася, што
базавая будзе павялічана ў трэцім-чацвёртым квартале гэтага
года. Нагадаем: апошнім часам
гэты паказчык павышаўся двойчы: у 2012 годзе з 35 да 100 тысяч рублёў і ў 2013-м яшчэ на
30 тысяч. Цяперашні яе памер
— 130 тысяч рублёў.
Павышэнне паўплывае на
розныя штрафы, зборы і іншыя
плацяжы. Да базавай велічыні ў
нас прывязаны памеры сацыяльных выплат (напрыклад, дапамог
і стыпендый) і шматлікія штрафы, а таксама стаўкі дзяржаўнай
пошліны і арэнднай платы.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.
ISSN 1990 - 763X

Наталля Шабуневіч разам з сястрой Аксанай і яшчэ некалькімі майстрамі ўручную
робяць дзясяткі прыгожых свечак. Іх маленькая фабрыка пад назвай «Свечачны
завулак» знаходзіцца ў Бараўлянах. Тут
на працягу амаль трох гадоў звычайны
парафін ператвараюць у сапраўдныя маленькія шэдэўры.
Спачатку ў спецыяльныя сіліконавыя формы заліваюць гарачы парафін, які награваюць
да 60 градусаў. Пасля дадаецца харчовы фарбавальнік. Колеры — на любы густ: ружовы і
сіні, фіялетавы і жоўты, чырвоны і зялёны... І,
безумоўна, самы папулярны — белы. На вачах

звычайная свечка становіцца сапраўдным творам мастацтва.
— Апускаем у жоўтую фарбу на дваццаць
секунд, дастаём і вельмі хутка акунаем у халодную ваду, — адкрывае свае сакрэты майстар
дзецям, што прыехалі сюды з Нясвіжскага раёна. — Цяпер — у белую, і зноў у ваду — так у нас
атрымліваецца насычаны колер, — працягвае
тлумачыць Наталля.
Такую працэдуру трэба праводзіць 20—25
разоў — каб свечка стала дастаткова «поўненькай» і добрага насычанага колеру.
За 10-15 хвілін матэрыял астывае, таму менавіта за гэты час свечку трэба поўнасцю ўпрыго-

 Камунальныя стасункі

РАЗУМНАЕ
СПАЖЫВАННЕ
Заварыце смеццеправод —
за вываз адходаў заплаціце менш
Сёлета выканкамам і органам дзяржкіравання будуць
даведзены павышаныя заданні па зборы асноўных відаў
другаснай сыравіны, у тым ліку ўвядзенне дзяржзаказу,
каб забяспечыць максімальную загрузку беларускіх перапрацоўчых вытворчасцяў. Пра гэта паведаміў падчас
прэс-канферэнцыі міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Андрэй ШОРАЦ.
Таксама плануецца не менш чым на 50% павялічыць сетку
прыёмных пунктаў другаснай сыравіны, арганізаваць яе прыём
у насельніцтва ў гандлёвай сетцы, якая ўжо існуе.
Каб павялічыць аб'ёмы збору другасных матэрыяльных рэсурсаў, Мінбудархітэктуры даручана ўнесці ў нарматыўныя акты
абавязковасць стварэння прыёмных пунктаў пры праектаванні
гандлёвых аб'ектаў. Амаль у кожным раёне Беларусі арганізуюць
асобны комплексны збор адходаў і лініі для іх сартавання.
Апроч таго, у 2015 — 2016 гадах у Мінску, Віцебску і Гродне
плануюць стварыць прадпрыемствы па сартаванні і перапрацоўцы камунальных адходаў на беларускім абсталяванні. Мінгарвыканкамам неаднойчы праводзіўся тэндар на будаўніцтва
смеццеперапрацоўчага завода, але заяўленыя цэны пакуль што
непад'ёмныя для бюджэту. Інвестары таксама не выказваюць
зацікаўленасці, таму што тарыфы для насельніцтва
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павінны быць значна вышэйшымі, чым цяпер.

жыць. Гэта самая карпатлівая праца — акуратна
стварыць ножыкам спіралі і завіткі. У прафесійнага майстра свечка гатова за хвілін дваццаць,
не больш. За дзень атрымліваецца 20—30 штук.
І яшчэ дзяўчаты паспяваюць правесці некалькі
майстар-класаў. Сюды з задавальненнем едуць
усе тыя, хто хоча сваімі рукамі зрабіць эксклюзіўны падарунак.
Цяпер дзяўчаты рыхтуюць вялікі заказ у
Нарвегію. Наперадзе — Грэцыя. Таксама вядуцца перамовы з амерыканскімі прадпрымальнікамі.
Марына БЕГУНКОВА, фота аўтара.
Мінскі раён.

ШТО ТРЭБА ВЕДАЦЬ
ПРА ПЕНСІЮ

 Соцыум

9 найбольш папулярных пытанняў
Міністэрству працы і сацабароны
Ці ўключаецца праца за межамі Беларусі ў стаж пры прызначэнні пенсіі?
Ці будзе павышацца пенсійны ўзрост? Хто можа разлічваць на прызначэнне пенсіі па ўзросце датэрмінова ў выпадку звальнення? Мы сабралі
найбольш папулярныя пытанні аб пенсіі і пераадрасавалі іх начальніку
галоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння Міністэрства працы і
сацыяльнай абароны Беларусі Наталлі МУРАШКЕВІЧ.
— Які мінімальны стаж працы трэба мець, каб аформіць працоўную
пенсію па ўзросце?
— Важна адрозніваць працоўны і страхавы стаж. Так, права на працоўную
пенсію па ўзросце ўзнікае пры наяўнасці мінімальнага страхавога стажу (г.зн.
перыяду выплаты страхавых узносаў у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва). Зараз мінімальны страхавы стаж працы для прызначэння пенсіі па ўзросце
складае 10 гадоў.
Разам з тым для прызначэння датэрміновых пенсій па ўзросце бацькам інвалідаў з дзяцінства, шматдзетным маці (нарадзілі 5 і больш дзяцей), інвалідам
з дзяцінства і некаторым іншым катэгорыям грамадзян дастаткова мець мінімальны страхавы стаж, роўны 5 гадам.
— Ці будуць залічаны ў стаж для прызначэння пенсіі перыяды работы,
калі чалавек атрымліваў заробак «у канверце»?
— Не, не будуць. У адпаведнасці з пенсійным заканадаўствам, права на пенсію
і яе памер абумоўлены выплатай абавязковых страхавых узносаў у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Для большасці працадаўцаў узнос на пенсійнае
страхаванне ўстаноўлены ў памеры 28% ад фонду аплаты працы, для
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работнікаў — 1% заробку.

