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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

На тал ля Ша бу не віч ра зам з сяст рой Ак са-
най і яшчэ не каль кі мі май стра мі ўруч ную 
ро бяць дзя сят кі пры го жых све чак. Іх ма-
лень кая фаб ры ка пад наз вай «Све чач ны 
за ву лак» зна хо дзіц ца ў Ба раў ля нах. Тут 
на пра ця гу амаль трох га доў звы чай ны 
па ра фін пе ра тва ра юць у са праўд ныя ма-
лень кія шэ дэў ры.
Спа чат ку ў спе цы яль ныя сі лі ко на выя фор-

мы за лі ва юць га ра чы па ра фін, які на гра ва юць 
да 60 гра ду саў. Пас ля да да ец ца хар чо вы фар-
ба валь нік. Ко ле ры — на лю бы густ: ру жо вы і 
сі ні, фі я ле та вы і жоў ты, чыр во ны і зя лё ны... І, 
без умоў на, са мы па пу ляр ны — бе лы. На ва чах 

звы чай ная свеч ка ста но віц ца са праўд ным тво-
рам мас тац тва.

— Апус ка ем у жоў тую фар бу на двац цаць 
се кунд, да ста ём і вель мі хут ка аку на ем у ха лод-
ную ва ду, — ад кры вае свае сак рэ ты май стар 
дзе цям, што пры еха лі сю ды з Ня свіж ска га ра ё-
на. — Ця пер — у бе лую, і зноў у ва ду — так у нас 
атрым лі ва ец ца на сы ча ны ко лер, — пра цяг вае 
тлу ма чыць На тал ля.

Та кую пра цэ ду ру трэ ба пра во дзіць 20—25 
ра зоў — каб свеч ка ста ла да стат ко ва «поў нень-
кай» і доб ра га на сы ча на га ко ле ру.

За 10-15 хві лін ма тэ ры ял асты вае, та му ме на-
ві та за гэ ты час свеч ку трэ ба поў нас цю ўпры го-

жыць. Гэ та са мая кар пат лі вая пра ца — аку рат на 
ства рыць но жы кам спі ра лі і за віт кі. У пра фе сій-
на га май стра свеч ка га то ва за хві лін двац цаць, 
не больш. За дзень атрым лі ва ец ца 20—30 штук. 
І яшчэ дзяў ча ты па спя ва юць пра вес ці не каль кі 
май стар-кла саў. Сю ды з за да валь нен нем едуць 
усе тыя, хто хо ча сва і мі ру ка мі зра біць экс клю-
зіў ны па да ру нак.

Ця пер дзяў ча ты рых ту юць вя лі кі за каз у 
Нар ве гію. На пе ра дзе — Грэ цыя. Так са ма вя-
дуц ца пе ра мо вы з аме ры кан скі мі прад пры-
маль ні ка мі.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.
Мін скі ра ён.

КАБ У СВЕ ЦЕ БЫ ЛО СВЯТ ЛЕЙ

Гро шыГро шы  ��

БА ЗА ВАЯ ПА ВЫ СІЦ ЦА 
ДА 150 ТЫ СЯЧ

Ба за вая ве лі чы ня ў Бе ла-
ру сі з 1 кра са ві ка скла дзе 150 
ты сяч бе ла рус кіх руб лёў. Гэ-
та пра ду гле джа на па ста но вай 
Са ве та Мі ніст раў № 255 ад 25 
са ка ві ка 2014 го да, па ве дам-
ляе прэс-служ ба ўра да.

Ра ней праг на за ва ла ся, што 
ба за вая бу дзе па вя лі ча на ў трэ-
цім-чац вёр тым квар та ле гэ та га 
го да. На га да ем: апош нім ча сам 
гэ ты па каз чык па вы шаў ся двой-
чы: у 2012 го дзе з 35 да 100 ты-
сяч руб лёў і ў 2013-м яшчэ на 
30 ты сяч. Ця пе раш ні яе па мер 
— 130 ты сяч руб лёў.

Па вы шэн не паў плы вае на 
роз ныя штра фы, збо ры і ін шыя 
пла ця жы. Да ба за вай ве лі чы ні ў 
нас пры вя за ны па ме ры са цы яль-
ных вы плат (на прык лад, да па мог 
і сты пен дый) і шмат лі кія штра-
фы, а так са ма стаў кі дзяр жаў най 
пош лі ны і арэнд най пла ты.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ЛІЧБА ДНЯ
На 3,2% 

па вя лі чыў ся ў кра і не ў лю-
тым гэ та га го да ў па раў на нні 
са сту дзе нем 2014-га рэ аль ны 
па мер пры зна ча ных пен сій 
(раз лі ча ных з улі кам змя нен ня 
ін дэк са спа жы вец кіх цэн на 
та ва ры і па слу гі), а ў па раў на-
нні з лю тым 2013 го да — на 
6%. Пра гэ та ка рэс пан дэн ту 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў На цы я-
наль ным ста тыс тыч ным 
ка мі тэ це. Ся рэд ні па мер пен-
сій па ўзрос це склаў у лю тым 
Br 2  млн 407,4  тыс., па ін ва-
лід нас ці  — Br2  млн  118  тыс., 
з на го ды стра ты кар мі це-
ля  — Br1  млн  533,8 тыс., 
са цы яль ных пен сій — 
Br1   млн   40,6  тыс. Су ад но-
сі ны ся рэд ня га па ме ру пры-
зна ча ных пен сій да бюд жэ ту 
пра жыт ко ва га мі ні му му для 
пен сі я не раў у лю тым гэ та га 
го да скла лі 242,1%.

ШТО ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ 
ПРА ПЕН СІЮ

9 най больш па пу ляр ных пы тан няў 
Мі ніс тэр ству пра цы і са ца ба ро ны

Ці ўклю ча ец ца пра ца за ме жа мі Бе ла ру сі ў стаж пры пры зна чэн ні пен сіі? 
Ці бу дзе па вы шац ца пен сій ны ўзрост? Хто мо жа раз ліч ваць на пры зна-
чэн не пен сіі па ўзрос це да тэр мі но ва ў вы пад ку зваль нен ня? Мы са бра лі 
най больш па пу ляр ныя пы тан ні аб пен сіі і пе ра ад ра са ва лі іх на чаль ні ку 
га лоў на га ўпраў лен ня пен сій на га за бес пя чэн ня Мі ніс тэр ства пра цы і 
са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі На тал лі МУ РАШ КЕ ВІЧ.

— Які мі ні маль ны стаж пра цы трэ ба мець, каб афор міць пра цоў ную 
пен сію па ўзрос це?

— Важ на ад роз ні ваць пра цоў ны і стра ха вы стаж. Так, пра ва на пра цоў ную 
пен сію па ўзрос це ўзні кае пры на яў нас ці мі ні маль на га стра ха во га ста жу (г.зн. 
пе ры я ду вы пла ты стра ха вых уз но саў у Фонд са цы яль най аба ро ны на сель ніц-
тва). За раз мі ні маль ны стра ха вы стаж пра цы для пры зна чэн ня пен сіі па ўзрос це 
скла дае 10 га доў.

Ра зам з тым для пры зна чэн ня да тэр мі но вых пен сій па ўзрос це баць кам ін-
ва лі даў з дзя цін ства, шмат дзет ным ма ці (на ра дзі лі 5 і больш дзя цей), ін ва лі дам 
з дзя цін ства і не ка то рым ін шым ка тэ го ры ям гра ма дзян да стат ко ва мець мі ні-
маль ны стра ха вы стаж, роў ны 5 га дам.

— Ці бу дуць за лі ча ны ў стаж для пры зна чэн ня пен сіі пе ры я ды ра бо ты, 
ка лі ча ла век атрым лі ваў за ро бак «у кан вер це»?

— Не, не бу дуць. У ад па вед нас ці з пен сій ным за ка на даў ствам, пра ва на пен сію 
і яе па мер аб умоў ле ны вы пла тай аба вяз ко вых стра ха вых уз но саў у Фонд са цы-
яль най аба ро ны на сель ніц тва. Для боль шас ці пра ца даў цаў уз нос на пен сій нае 
стра ха ван не ўста ноў ле ны ў па ме ры 28% ад фон ду апла ты пра цы, для 
ра бот ні каў — 1% за роб ку. 3
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РА ЗУМ НАЕ 
СПА ЖЫ ВАН НЕ

За ва ры це смец цеп ра вод — 
за вы ваз ад хо даў за пла ці це менш

Сё ле та вы кан ка мам і ор га нам дзярж кі ра ван ня бу дуць 
да ве дзе ны па вы ша ныя за дан ні па збо ры асноў ных ві даў 
дру гас най сы ра ві ны, у тым лі ку ўвя дзен не дзярж за ка зу, 
каб за бяс пе чыць мак сі маль ную за груз ку бе ла рус кіх пе-
ра пра цоў чых вы твор час цяў. Пра гэ та па ве да міў пад час 
прэс-кан фе рэн цыі мі ністр жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кі Анд рэй ШО РАЦ.

Так са ма пла ну ец ца не менш чым на 50% па вя лі чыць сет ку 
пры ём ных пунк таў дру гас най сы ра ві ны, ар га ні за ваць яе пры ём 
у на сель ніц тва ў ганд лё вай сет цы, якая ўжо іс нуе.

Каб па вя лі чыць аб' ёмы збо ру дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ-
сур саў, Мін бу дар хі тэк ту ры да ру ча на ўнес ці ў нар ма тыў ныя ак ты 
аба вяз ко васць ства рэн ня пры ём ных пунк таў пры пра ек та ван ні 
ганд лё вых аб' ек таў. Амаль у кож ным ра ё не Бе ла ру сі ар га ні зу юць 
асоб ны комп лекс ны збор ад хо даў і лі ніі для іх сар та ван ня.

Апроч та го, у 2015 — 2016 га дах у Мін ску, Ві цеб ску і Грод не 
пла ну юць ства рыць прад пры ем ствы па сар та ван ні і пе ра пра-
цоў цы ка му наль ных ад хо даў на бе ла рус кім аб ста ля ван ні. Мін-
гар вы кан ка мам не ад ной чы пра во дзіў ся тэн дар на бу даў ніц тва 
смец це пе рап ра цоў ча га за во да, але за яў ле ныя цэ ны па куль што 
не пад' ём ныя для бюд жэ ту. Ін вес та ры так са ма не вы каз ва юць 
за ці каў ле нас ці, та му што та ры фы для на сель ніц тва 
па він ны быць знач на вы шэй шы мі, чым ця пер. 2


