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Падпiска праз РУП «Белпошта» (кошт у рублях)
Iндэкс

месяц

ІV квартал

63850 (iндывiдуальны)
63145 (iнд. для ветэранаў вайны,
пенсiянераў)
63858 (ведамасны)
63239 (ведамасны, для ўстаноў
мiнiстэрстваў аховы здароўя,
адукацыi i культуры)

12400

37200

11600

34800

19900

59700

18000

54000

ВЕРАСНЯ 2010 г.
СЕРАДА

№ 175
(26783)

Кошт 650 рублёў
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ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

Заставайцеся з намi!

БЕЛАРУСЬ ДА 2015 ГОДА ПАВІННА
ПАВЯЛІЧЫЦЬ ШТОГАДОВЫ
ЭКСПАРТ БУЛЬБЫ ДА 1 МЛН ТОН

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ЛОНДАНСКАЕ МЕТРО БАСТУЕ
У Лондане 7 верасня прайшла забастоўка работнікаў метро. Як
паведамляе BBC News, у звычайным рэжыме працавала толькі
адна з 11 ліній лонданскай падземкі, на астатніх рух цягнікоў быў
або спынены, або нерэгулярным.
Забастоўка пачалася 6 верасня ў 17:00 па мясцовым часе (19:00
па беларускім) і доўжылася суткі. Незадаволенасць супрацоўнікаў выклікаў намер транспартных уладаў скараціць 800 працоўных месцаў.
Скарачэнні павінны закрануць толькі білетных касіраў. У страйку ўзялі
удзел машыністы, сігнальшчыкі, абслуговы персанал і станцыйныя
работнікі — усяго да 10 тысяч чалавек.

КОШТЫ НА АВІЯБІЛЕТЫ Ў РАСІІ
ВЫРАСЛІ Ў ТРЫ РАЗЫ
Кошт авіябілетаў на самых папулярных маршрутах Расіі вырас
за два гады ад 30 % да 300 %.
Федэральная антыманапольная служба прааналізавала рынак авіяперавозак і прыйшла да высновы, што кошты на квіткі завышаны па
400 накірунках. На думку спецыялістаў службы, авіяпералёты дагэтуль
застаюцца занадта дарагімі для вельмі вялікай колькасці расіян. Пры
гэтым часцяком перавозчыкі падтрымліваюць высокі кошт паслуг, нягледзячы на паўпарожнія самалёты. З верасня 2008 года па чэрвень
сёлетняга тарыфы эканом-класа на авіябілеты па 380 маршрутах выраслі ад 30 % да 300 %. Гэтыя тарыфы ўсталёўваліся авіякампаніямі,
доля якіх на маршруце складала больш за 35 %. Спецыялісты лічаць,
што віной такой сітуацыі на рынку стала нізкая канкурэнцыя.

ЗНІК ПАПУЛЯРНЫ ТЭЛЕВЯДУЧЫ МАЛАХАЎ
Аўтар арыгінальных методык па аздараўленні, папулярны вядучы тэлевізійнага шоу
«Малахаў+» Генадзь Малахаў не прыйшоў на
здымкі новага цыкла праграм.
Лекар нікога не папярэдзіў пра сваю адсутнасць, што сур'ёзна занепакоіла ўсіх калег
Малахава. Дзе знаходзіцца вядомы народны
доктар, пакуль невядома. У сувязі з адсутнасцю зоркі-лекара, Першы канал быў вымушаны
замяніць праграму «Малахаў+». Што будзе з перадачай у далейшым,
пакуль незразумела. Усё залежыць ад Генадзя Малахава, якога ўсе спрабуюць адшукаць. Зрэшты, у тэлевізійных кругах пляткараць, што Генадзь
Малахаў пачне новы праект, але ўжо не на «першай кнопцы».
ISSN 1990 - 763X

якіх мы рэалізоўвалі сваю агародніцкую прадукцыю. Вялікую ролю ў
гэтым адыгрывае добрая ўпакоўка, лічыць ён.
Кіраўнік дзяржавы таксама адзначыў, што ў перспектыве беларускія аграрыі павінны асвойваць
вытворчасць новых відаў прадукцыі. Напрыклад, вырошчванне буякоў, журавін, як гэта ўжо робяць
у некаторых гаспадарках краіны,
што прыносіць немалыя даходы.
«Ад датацый мы будзем адыходзіць, а выдзяленне сродкаў на
сельскую гаспадарку будзе ажыццяўляцца толькі пад рэалізацыю
новых праектаў», — нагадаў Прэзідэнт.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка даручыў разгледзець
пытанне аб выпуску айчыннага
самаходнага бульбаўборачнага
камбайна. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што неабходна дасканала прааналізаваць, ці рэнтабельна
вырабляць у Беларусі такую тэхніку. І калі будзе прынята станоўчае
рашэнне, то камбайн павінен быць
высокаэфек тыўным. Аляксандр
Лу ка шэн ка ад значыў, што на
«Гомсельмашы» павінны заняцца
прапрацоўкай гэтага пытання.
Як лічыць Прэзідэнт, можна
будзе выпускаць да 200 адзінак
са ма ход ных буль ба ўбо рач ных
камбайнаў, 150 з якіх, напрыклад,
выкарыстоўваліся б на ўнутраным
рынку, а каля 50 накіроўваліся на
экспарт.
Беларусь у бліжэйшы час мае
намер пачаць перагаворы з бельгійскай кампаніяй Dеwulf па арганізацыі сумеснай вытворчасці
буль баўбо рач ных кам бай наў у
нашай краіне, паведаміў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Іван
Бамбіза. У час наведвання ААТ
«Ай чы на» Пру жан ска га ра ё на
камбайн Dеwulf быў прадэманстраваны кіраўніку дзяржавы. «Я
думаю, што, калі мы гэту бельгійскую фірму запросім і сумесна
з імі пачнём арганізоўваць такую
вытворчасць, у нас яна атрымаецца», — адзначыў намеснік прэм'ер-міністра.
Іван Бамбіза растлумачыў, што
бульбаўборачны камбайн — гэта
вельмі складаная машына, і Беларусі не абысціся без асобных
імпартных камплек туючых, напрык лад гід ра апа ра ту ры (прагумаваныя транспарцёры), якая
ў нашай краіне не вырабляецца.
Паводле ацэнкі Івана Бамбізы, на
арганізацыю такой вытворчасці
спатрэбіцца не менш як 1 год. Пры
гэтым ён падкрэсліў, што эфектыўнасць выкарыстання такіх камбайнаў у сельгасвытворчасці не
выклікае сумненняў. Акрамя ўборкі бульбы яны, напрыклад, могуць
быць задзейнічаны і на ўборцы іншых культур, у прыватнасці, сталовых буракоў, цыбулі.

Мужчыны
ў дэфіцыце?

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

выпуску канкрэтных відаў прадукцыі. Усё гэта дасць магчымасць
загрузіць вытворчыя магутнасці
якаснай сыравінай, знізіць яе расход на адзінку прадукцыі, а адпаведна, і сабекошт гатовай прадукцыі на 25—30 працэнтаў.
Для далейшага развіцця бульбаводства прадугледжваецца таксама стварыць на базе буйных
арганізацый, дзе плошча пасадкі
дасягае 300—500 га ў кожнай, 14
інтэграцыйных структур па вытворчасці, захоўванні, перапрацоўцы
і рэалізацыі бульбы і бульбапрадуктаў. Як лічаць спецыялісты, усё
гэта дасць магчымасць павысіць
якасць бульбы на вытворчыя і тэхнічныя мэты, забяспечыць выпуск
шырокага спектра прадук таў з
бульбы, скараціць адходы пры перапрацоўцы, а таксама зменшыць
імпарт прадуктаў з бульбы.
ААТ «Айчына» ў Пру жанскім
раёне з'яўляецца ўзорам фінішнай
апрацоўкі бульбы. Такую ацэнку
даў учора ў час наведвання гэтай
гас па дар кі Прэ зі дэнт Бе ла ру сі
Аляксандр Лукашэнка. Падводзячы вынікі праведзенай размовы,
Прэзідэнт Беларусі падкрэсліў:
«Сёння мы канчаткова ўдакладнілі ўсе пытанні далейшага развіцця бульбаводства ў краіне». «У
гэтым годзе да такой тэматыкі мы
больш вяртацца не будзем», —
сказаў ён.
ААТ «Айчына» — буйны бульбаводчы цэнтр. Пераарыентаваўшыся на развіццё бульбаводства
літаральна некалькі гадоў таму, у
ААТ дасягнулі добрых вынікаў, якія
сведчаць аб правільнасці зробленага выбару.
На прыкладзе ААТ «Айчына»
кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з
развіццём бульбаводства ў краіне,
сучаснымі тэхналогіямі ўборкі гэтай культуры. Ён таксама наведаў
крухмальны завод гэтага прадпрыемства, дзе выкарыстоўваюцца сучасныя тэхналогіі пасляўборачнай дапрацоўкі, перапрацоўкі
і захоўвання бульбы. Прэзідэнту
былі прадстаўлены разнастайныя
віды прадуктаў, якія выпускаюць з
бульбы. Кіраўнік дзяржавы высока
ацаніў работу пружанскіх бульбаводаў.
Як праінфармавалі Аляксандра
Лукашэнку, добры эфект атрыманы таксама ад рэалізацыі праграм
развіцця іншых відаў агародніцтва.
У прыватнасці, атрыманы нядрэнныя ўраджаі і, адпаведна, выручка ад рэалізацыі цыбулі, капусты,
морквы, буракоў.
«Добра, мы выпакутавалі гэтыя
праграмы па агародніцтве. Трэба
толькі ўсюды лічыць, наколькі рэнтабельны выпуск кожнай з культур», — сказаў Прэзідэнт.
Паводле яго слоў, пры развіцці агародніцтва ў такіх 12 буйных
цэнтрах, як «Айчына», неабходна арыентавацца на еўрапейскія
стандарты, выкарыс тоўваць самыя высокія тэхналогіі. Што датычыцца новага абсталявання, то яго
закупляць трэба, але толькі тое,
якое ў Беларусі не вырабляецца.
Аляксандр Лукашэнка лічыць,
што на працягу бліжэйшых двух
гадоў трэба вярнуць тыя рынкі, на

«ПАДРАСТАЙ,
ПА МОЧНІЦА!»

Жыхарка вёскі Валаўск Ельскага раёна Таццяна КЕНІХ з 10-гадовай дачкой Настассяй пасля дзённай дойкі ў полі.

ПРАЦАВАЦЬ НА АПЯРЭДЖАННЕ
Выступленне Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь Андрэйчанкі У.П. на адкрыцці пятай пазачарговай сесіі Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання

Паважаныя дэпутаты!
Паважаныя запрошаныя і журналісты!
Сёння, 7 верасня 2010 года, у
адпаведнасці з Указам Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь ад 19 ліпеня
2010 года 364 «Аб скліканні пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь» пачынае работу
пятая пазачарговая сесія Палаты
прад стаў ні коў На цы я наль на га
сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.
Ініцыятыва дэпу тацкага кор-

Беларусі і Расіі далі час
на прымірэнне па спрэчцы
аб спагнанні мытных пошлінаў
на нафтапрадукты

пуса правесці пазачарговую сесію прадыктавана неабходнасцю
аператыўна разгледзець і прыняць пакет важнейшых законапраектаў у бюджэтна-фінансавай
і падатковай сферах, якія адыгры ва юць вы значаль ную ролю
для за бес пя чэн ня ўстой лі ва га
сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.
Размова ідзе аб праектах законаў «Аб рэспубліканскім бюджэце
на 2011 год», аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Бюджэтны і
Падатковы кодэксы, «Аб бюджэце дзяржаўнага пазабюджэтнага
Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і
сацыяльнай абароны Рэспублікі
Беларусь на 2011 год».
Прызначаныя стварыць належныя ўмовы для павышэння дабрабыту беларускіх грамадзян, гэтыя
законапраекты таксама ў значнай
меры зменяць умовы вядзення
бізнэсу ў краіне.
Такія нарматыўныя прававыя
акты ў адпаведнасці з патрабаваннем Кіраўніка дзяржавы павінны ўводзіцца ў дзеянне не раней

Эканамічны суд СНД прапанаваў расійскаму і беларускаму бакам знайсці магчымасці для вырашэння спрэчкі аб правамоцнасці спагнання Расіяй мытных пошлінаў
на нафтапрадук ты, якія пастаўляюцца ў
Беларусь, у пазасудовым парадку. Такое
рашэнне суд прыняў у адказ на адпаведнае
хадайніцтва расійскага боку.

як праз тры месяцы з дня іх падпісання.
Гэта дае магчымасць суб'ектам гаспадарання і грамадзянам
падрыхтавацца да работы ў новых
умовах, а дзяржаўным органам —
прывесці ў адпаведнасць з прынятымі нормамі падзаконныя акты.
Навацыйны характар законапраектаў, уключаных у парадак
дня, — гэта вынік дзейнасці па
ўдасканаленні заканадаўства, накіраванай на нейтралізацыю негатыўных наступстваў глабальнага
фінансава-эканамічнага крызісу, мадэрнізацыю нацыянальнай
эканомікі, стымуляванне інвестыцыйнай і дзелавой актыўнасці ў
краіне.
Напрыклад, карэк тывы, якія
прапануецца ўнесці ў Падатковы
кодэкс, накіраваны не толькі на
далейшае спрашчэнне падатковай сістэмы, але і на змяншэнне
падатковай нагрузкі на суб'екты
гаспадарання.
У прыватнасці, прадугледжваюцца сур'ёзнае скарачэнне колькасці плацяжоў, спрашчэнне працэдур іх спагнання. Акрамя таго, што

Наступнае пасяджэнне Эканамічнага суда адбудзецца 7 кастрычніка 2010 года. Да
гэтага часу суд прапанаваў Расіі і Беларусі
прыйсці да ўзаемавыгаднага задавальнення спрэчкі ў пазасудовым парадку. Міністр
юстыцыі Беларусі Віктар Галаванаў у адказ
на рашэнне суда адзначыў, што прымірыцельная працэдура магчыма толькі са згоды

немалаважна, змест Кодэкса стане
больш даступным для ўспрымання
і зразумелым не толькі спецыялістам, але і радавым грамадзянам.
Праект галоўнага фінансавага
дакумента краіны рэалізуе дзве
стратэгічныя задачы.
Па-першае, ён забяспечвае
пад трым ку рэ аль на га сек та ра
эканомікі, перш за ўсё ў інавацыйнай сферы.
Па-дру гое, за хоў вае са цыяльную накіраванасць бюджэту і
дасягнуты ўзровень дзяржаўных
сацыяльных стандартаў.
У цэлым праекты законаў, якія
будуць намі разгледжаны на пятай сесіі, павінны надаць новы
імпульс для інтэнсіўнага развіцця
канкурэнтаздольнай эканомікі і
павышэння ўзроўню якасці жыцця нашых людзей.
Паважаныя дэпутаты!
Хачу падзякаваць вам за работу, праведзеную ў цесным супрацоўніцтве з распрацоўшчыкамі,
спецыялістамі дзяржаўных органаў,
экспертамі, і выказаць надзею, што
сесія пройдзе ў такім жа канструктыўным дзелавым ключы.

абодвух бакоў. Беларусь не давала згоды на
вырашэнне спрэчкі ў пазасудовым парадку
да таго, як будзе разгледжана беларускае
хадайніцтва аб увядзенні часовай забароны
на спагнанне Расіяй вывазных мытных пошлінаў на нафтапрадукты, якія пастаўляюцца
ў Беларусь.
БЕЛТА.

ІРЛАНДЦЫ ШУКАЮЦЬ
МЕТЭАРЫТ
ЗА МІЛЬЁН ЕЎРА
Жыхары Ірландыі збіліся з ног у пошуках метэарыта, які ўпаў на тэрыторыі рэспублікі. Па ацэнцы спецыялістаў, кошт касмічнага аб'екта складае
каля мільёна еўра.
Паводле слоў навукоўцаў-астраномаў,
метэарыт, які мясцовыя жыхары заўважылі
ў небе ў мінулую сераду, мог упасці дзесьці на тэрыторыі вострава. Пасля
гэтага паведамлення многія ірландцы закінулі свае справы і кінуліся на пошукі касмічнага цела. Тлумачыцца такое імкненне завалодаць метэарытам
зусім не любоўю да навукі. На таргах кошт кожнага абломка касмічных
целаў бывае ў 20 разоў даражэйшы за кавалак чыстага золата аналагічнай
вагі. А метэарыты падаюць на гэтую частку сушы вельмі рэдка.
На тэрыторыі краіны было знойдзена ўсяго тры метэарыты. Аскепкі
апошняга з «прышэльцаў» былі знойдзеныя ў 1999 годзе, іх уладальнік
прадаў сваю знаходку калекцыянеру за 84 тысячы фунтаў стэрлінгаў
(130 тысяч долараў).

НІ БАЦЬКІ, НІ МАЦІ...
Савет Еўропы ў рамках барацьбы за раўнапраўе абодвух палоў прапануе выключыць з
афіцыйнай дакументацыі словы «бацька» і «маці». На думку прадстаўнікоў СЕ, такая назва для
жанчыны гучыць зневажальна і носіць сэксісцкі
характар.
Савет Еўропы рэкамендаваў замяніць словы «маці»
і «бацька» на «бацькі». 4 верасня стала вядома, што ён
выпусціў рэкамендацыю, у якой заклікаў усё 47 краін
Еўрасаюза адмовіцца ў афіцыйным звароце ад «сэксісцкай мовы». З ініцыятывай адмяніць словы «маці» і
«бацька» выступіла першапачаткова прадстаўнік сацыялістычнай партыі Швейцарыі Дорыс Штумп (на фота).
Па звестках нямецкай газеты Bіld, яна заявіла ў сваім звароце да членаў
Савета, каб жанчын не малявалі як пасіўных і другога гатунку істот, маці і
сэксуальныя аб'екты. Швейцарыя, гаворыцца ў публікацыі, першай прыступіла да пераўтварэнняў. У сталічным Берне з афіцыйнага звароту зніклі
словы «маці» і «бацька». З гэтага часу яны называюцца «бацькамі».
Сэксізм (англ. sexіsm, ад лат. sexus — пол; сінонім — гендарная дыскрымінацыя) — дыскрымінацыя чалавека па прыкмеце полу ці гендарнай ідэнтычнасці,
а таксама яе практыка. У грамадстве можа быць прадстаўлены ў выглядзе
сістэмы стэрэатыпаў, афіцыйна замацаваных палажэнняў ці нават ідэалогіі.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя
НБ РБ з 08.09.2010 г. (для б/н разлікаў)
1 долар ЗША.............3 026,00

1 чэшская крона .......... 156,41

1 еўра ........................3 871,77

1 польскі злоты ........... 980,81

1 латвійскі лат ..........5 460,62

1 расійскі рубель ........... 98,47

1 літоўскі літ..............1 121,16

1 украінская грыўня .... 382,01

Цяпер усё ясна

Курсы замежных валют
для безнаяўных разлікаў
Цэнтрабанк РФ

USD .......................30,7319
10 UAH ..................38,8029
1000 BYR ..............10,1998
EUR .......................39,3215

Агенцтва
Уладзіміра Граўцова

Такую задачу паставіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка ўчора ў ходзе
наведвання ААТ «Айчына» ў
Пружанскім раёне, перадае
карэспандэнт БЕЛТА.
Як праінфармавалі Прэзідэнта,
у бліжэйшыя 5 гадоў плануецца
павялічыць пасяўныя плошчы пад
бульбу з цяперашніх 51 тыс. га да
65 тыс. га, а таксама павялічыць
вытворчасць бульбы ў грамадскім
сектары практычна ў два разы да
2 млн тон, з якіх 500 тыс. тон маглі
б пайсці на экспарт. Але кіраўнік
дзяржавы, пагутарыўшы з губернатарам Брэсцкай вобласці, выказаў думку, што вытворцы могуць
экспартаваць значна больш — да
1 млн тон бульбы.
З мэ тай да лей ша га раз віцця буль ба вод ства пра па ну ец ца
ўдас ка на ліць іс ну ю чую сіс тэ му
насенняводства гэтай культуры,
аптымізаваць колькасць вырошчваемых сартоў бульбы айчыннай
селекцыі (розных груп спеласці
і на прам каў вы ка ры стан ня) у
струк туры пасяўных плошчаў да
20 на зваў. Як пра ін фар ма ва лі
Аляксандра Лукашэнку, удасканаленая сіс тэма насенняводства
дасць маг чы масць скан цэнт раваць вытворчасць насення бульбы ў 16 на сен ня вод чых ар га ніза цы ях, ажыц цяўляць поў ную
сер ты фі ка цыю на сен ня на ўсіх
эта пах, у поў ным аб' ёме за даволіць патрэбнасці арганізацый і
насельніцтва ў якаснай насеннай
буль бе. Пра па ну ец ца такса ма
прадоў жыць узбуйненне арганізацый па вытворчасці бульбы з
плошчай пасадкі на адну гаспадар ку не мен шай за 300—500
га. Не аб ход на будзе аснас ціць
гэ тыя буй ныя прад пры ем ствы
спе цы я лі за ва най тэх ні кай і абсталяваннем для вырошчвання,
уборкі і дапрацоўкі бульбы, даўкамп лек та ваў шы на бо рам сучаснай тэхнікі для забеспячэння
поўнага тэхналагічнага працэсу
вырошчвання і ўборкі бульбы з
уста ноў кай сар та валь на-фа савальных ліній.
У ліку напрамкаў, якія будуць
садзейнічаць развіццю бульбаводства, — будаўніцтва новых сучасных бульбасховішчаў, рэканструкцыя і мадэрнізацыя ўжо існуючых
агульнай ёмістасцю каля 400 тыс.
тон. Гэта дасць магчымасць у
поўным аб'ёме забяспечыць захаванасць бульбы да моманту
найбольш эканамічна выгаднай
яе рэалізацыі і ў сваю чаргу дазволіць дадаткова зарабіць не менш
як Br200 тыс. на тону бульбы, закладзенай у сховішча.
Што датычыцца перапрацоўкі бульбы, то плануецца арганізаваць вытворчасць крухмалу ў
аб'ёме каля 18 тыс. тон, прадуктаў з бульбы (уключаючы выпуск
імпартазамяшчальных відаў прадукцыі) у аб'ёме каля 12 тыс. тон.
З гэтай мэтай трэба будзе рэканструяваць і тэхнічна пераўзброіць
арганізацыі бульбаводчай галіны.
Неабходна будзе таксама сфарміраваць уласныя сыравінныя зоны з мэтай вырошчвання бульбы
пэўнага мэтавага прызначэння для

Перапіс

На вуліцы в. Пачапава (Баранавіцкі раён) жонка і муж пачалі высвятляць адносіны. Падчас сваркі жанчына ўдарыла мужа нажом у паясніцу.
Мужчыну даставілі ў бальніцу, а на
жонку завялі крымінальную справу.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ОАО «БПС-Банк» сообщает, что с 8 сентября 2010 года устанавливаются процентные
ставки в следующем размере:
По вновь привлекаемым депозитам физических лиц в белорусских рублях и сберегательным сертификатам:
Наименование
«Праздничный»
«Актуальный»

Срок привлечения
65 дней
6 месяцев

«Баланс интересов»

1 год

«Перспективный»
Сберегательный
сертификат

18 месяцев

Размер процентов (годовых)
15,5
16,5
за 1-й –
за 5-й –
за 11-й –
4-й месяцы 10-й месяцы 12-й месяцы
СР + 3,5
СР + 4,5
СР + 7,5
СР+6,5

6 месяцев

15

2 года
3 года

СР + 3
СР + 4

«К совершеннолетию»

депозит и карт-счет
до востребования
СР
«Пенсионный»
По вновь привлекаемым депозитам физических лиц в российских рублях:
Наименование
Срок привлечения
Размер процентов (годовых)
«Оптимальный»
6 месяцев
10
1 год
10
«Динамичный»
3 года
11
По договорам срочных банковских депозитов в белорусских рублях «Баланс интересов»
и «Перспективный», срочного банковского депозита в российских рублях «Динамичный»,
заключенным до 08.09.2010, устанавливаемые процентные ставки применяются с 8 октября
2010 года.
С 8 октября 2010 года по договорам срочного банковского депозита в иностранной валюте
(доллары США, евро) «Динамичный», заключенным до 22.05.2009 на 3 года, устанавливается
процентная ставка в размере 9 % годовых.
Дополнительную информацию можно получить в любом учреждении
ОАО «БПС-Банк», на сайте банка www.bpsb.by или по телефонам:
- 148 (в стационарной сети);
- МТС (029) 5 148 148, 2 148 148;
- Velcom (044) 77 00 148, 77 55 148.
Проценты, выплаченные по депозитам в белорусских рублях в течение 2009 г. (млрд. руб.): январь – 4,6; февраль – 4,0; март – 4,8; апрель – 4,8; май - 4,7; июнь – 5,0; июль – 4,9; август – 4,9; сентябрь – 4,9; октябрь – 5,1;
ноябрь – 5,6; декабрь – 5,8.
Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 13.11.2008 года
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673. ОАО «БПС-Банк».

На момант правядзення перапісу насельніцтва ў кастрычніку
мінулага года ў Беларусі пражывала 5 млн 68 тыс. жанчын і
4 млн 420 тыс. мужчын. Пры гэтым у параўнанні з папярэднім
перапісам (1999 года) колькасць
жанчын у краіне зменшылася на
4,6, тады як колькасць мужчын —
адразу на 6,3 працэнта.
Як сведчыць статыстыка, пасля
вайны ў Беларусі назіралася паступовае выроўніванне структуры насельніцтва. У 1959 годзе на 1000
мужчын прыпадала 1249 жанчын, у
1979 годзе — 1156, у 1999 годзе —
1129. Аднак гэтая тэндэнцыя змянілася. Як паказаў апошні перапіс,
на 1000 мужчын прыпадала ўжо
1150 жанчын. Што ж да прычыны,
то яна відавочная: больш высокі
тэмп росту смяротнасці прадстаўнікоў «моцнай паловы», і асабліва
— у працаздольным узросце. Пры
гэтым малюнак у гарадах і ў вёсках
істотна адрозніваецца. У гарадах
колькасць жанчын пачынае перавышаць колькасць мужчын з 27-гадовага, а ў вёсках — з 56-гадовага
ўзросту. Перш-наперш гэта звязана
з больш высокімі паказчыкамі міграцыі вясковых маладых дзяўчат.
Як вынік, усё больш актуальнай для
вёскі становіцца праблема «дэфіцыту нявестаў». У 20—29-гадовым
узросце, калі найбольш актыўна
ствараюцца сем'і, на 1000 мужчын
у сельскай мясцовасці прыпадала
толькі 853 жанчыны. Яшчэ дзесяць
гадоў таму гэтыя суадносіны выглядалі як 1000 на 893.
Як паказаў апошні перапіс, большасць мужчын і жанчын ва ўзросце
ад 15 гадоў знаходзяцца ў шлюбе
— 62 і 52 працэнты адпаведна. Па
выніках перапісу 1999 года падобныя паказчыкі былі вышэй — 66 і
56 працэнтаў. Але за дзесяць гадоў
павялічылася колькасць пар, якія
жывуць так званым грамадзянскім
шлюбам — з 5 да 8 працэнтаў. Прычым у незарэгістраваным шлюбе
летась жыло 15 працэнтаў мужчын
і 13 працэнтаў жанчын ва ўзросце
ад 18 да 24 гадоў.
І яшчэ даволі цікавы факт. На
момант перапісу мінулага года каля
10 працэнтаў жанчын (ці 436 тыс.
чалавек) знаходзіліся ў разводзе.
Доля разведзеных мужчын была
значна ніжэй. І гэта мае свае тлумачэнні: удаўцы і разведзеныя мужчыны нашмат часцей уступаюць у
паўторны шлюб.
Сяргей ГРЫБ.

УЗНЯЦЦА
ДА ВЯЛІКІХ
Вялікі тэатр Рэспублікі
Беларусь імкнецца ўпісацца
ў сусветны кантэкст
Балет і опера аднолькава дарагія нашым сэрцам, асабліва пасля
таго, як уся краіна сачыла за аднаўленнем Вялікага тэатра Беларусі. Цяпер усе яе жыхары паступова павінны зразумець, што вялікае
мастацтва патрабуе грошай: у новым сезоне падняўся кошт квіткоў
на ўсе спектаклі оперы і балета.
— Калі раней у сярэднім кошт
квітка на оперны спектакль складаў
12,5 тысячы рублёў, а на балет 18,5
тысячы, то цяпер у сярэднім на оперу
можна будзе патрапіць за 18 тысяч,
і за 27 на балет, — паведаміў генеральны дырэктар тэатра Уладзімір
Грыдзюшка. — Сярэдні кошт квітка
на прэм'ерныя спектаклі будзе каля
30 тысяч, на гала-канцэрт — 35. А на
балет з Масквы — каля 240 тысяч.
Безумоўна, захоўваюцца ў нас і сацыяльныя цэны ў памеры 8-10 тысяч.
На постсавецкай прасторы няшмат
тэатраў, дзе ёсць сацыяльныя цэны.
Наш тэатр мае бюджэтныя субсідыі
на ўзроўні 85 працэнтаў, і ўласныя даходы складаюць каля 15 працэнтаў, у
тым ліку ад рэалізацыі квіткоў.
Змагацца за ўвагу гледача тэатр
збіраецца з дапамогай прэм'ер і новых ідэй. Летась, напрыклад, прайшоў Навагодні баль і вечары оперы і
балета ў Нясвіжскім палацы. Сёлета
ў снежні абяцаюць Калядны оперны
міжнародны форум, у рамках якога будуць паказаны два замежныя
спектаклі: «Севільскі цырульнік»
(Масква) і «Травіята» (Рыга). Таксама ў трох нашых спектаклях («Тоска», «Набука», «Кармэн») выступяць
салісты іншых тэатраў свету.
Запланаваў тэатр на новы сезон
прэм'еры: балет «Трыстан і Ізольда»
Г. Вагнера абяцаюць паказаць ужо ў
лістападзе, рыхтуецца прэм'ера балета «Сільфіда», оперу «Снягурка»
Рымскага-Корсакава ставіць Сусана
Цырук. Завершыць сезон тэатр збіраецца пастаноўкай оперы Вердзі «Аіда». Але магчымы і такі паварот, што
хутка шмат спектакляў можна будзе
лічыць прэм'ернымі. Якім чынам?
— У нас шмат праблем па бягучым рэпертуары. Мы зараз адаптуем спектаклі да сцэны і разумеем: у
некаторых спектаклях сцэнаграфія
састарэла, у іншых — касцюмы...
— гаворыць Уладзімір Грыдзюшка. — Але мы паступова будзем
аднаўляць рэпертуар. Напрыклад,
спектакль «Яўген Анегін» карыстаецца цікавасцю гледачоў, але ж
састарэлі касцюмы... Мы будзем
здымаць спектакль з афішы і ўжо
ў наступным годзе пакажам новы
спек такль «Яўген Анегін». Аналагічная сітуацыя з «Севільскім
цырульнікам» — таксама
адзін з самых папулярных спектакляў.
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