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СА «ЗВЯЗ ДОЙ» —
ПА ЖЫЦЦІ!

Родная газета на роднай мове

ПРАЦЯГВАЕЦЦА ПАДПІСКА
НА ІV КВАРТАЛ 2010 г.
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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.
ЧАЦВЕР

№ 176
(26784)

Кошт 650 рублёў
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ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.
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Заставайцеся з намi!

БЕЛАРУСКУЮ МОВУ НАЗВАЛІ
РОДНАЙ 60 ПРАЦЭНТАЎ
ЖЫХАРОЎ РЭСПУБЛІКІ

Жывая зямля

Беларускую мову назвалі роднай 60 працэнтаў жыхароў рэспублікі,
аднак звычайна размаўляюць на ёй дома толькі 30 працэнтаў насельніцтва. Аб гэтым паведаміла намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта Алена Кухарэвіч на прэс-канферэнцыі па выніках
перапісу насельніцтва 2009 года, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
Асноўнай мовай, якая выкарыстоўваецца для стасункаў, з'яўляецца
руская мова. На ёй звычайна размаўляюць дома амаль 6 млн 673 тыс.
чалавек — 70 працэнтаў жыхароў краіны. А беларускую мову выкарыстоўваюць 2 млн 227 тыс. чалавек.
Алена Кухарэвіч падкрэсліла, што ў Беларусі ўзрастае колькасць і доля насельніцтва, якое свабодна валодае замежнымі мовамі. Напрыклад,
450 тыс. чалавек свабодна валодаюць англійскай мовай (у параўнанні
з данымі перапісу 1999 года іх стала ў 3,2 раза больш). Амаль 138 тыс.
чалавек свабодна валодаюць нямецкай мовай, што ў 2,2 раза больш,
чым было ўлічана пры перапісе насельніцтва 1999 года.
На тэрыторыі Беларусі пастаянна пражываюць прадстаўнікі 140 нацыянальнасцяў і народнасцяў.
Амаль 84 працэнты жыхароў краіны аднеслі сябе да карэннай нацыянальнасці — беларусаў, 8 працэнтаў — да рускіх, 3 працэнты — да
палякаў, каля 2 працэнтаў — да ўкраінцаў, 0,1 працэнта — да яўрэяў.
Прадстаўнік Белстата падкрэсліла, што нацыянальны склад асобных
абласцей нашай краіны адрозніваецца ад рэспубліканскага. Так, у Брэсцкай і Мінскай абласцях пяцёрку найбольш шматлікіх нацыянальнасцяў
замыкаюць не яўрэі, а армяне. У Гомельскай вобласці на чацвёртай пазіцыі ў спісе найбольш шматлікіх нацыянальнасцяў знаходзяцца цыгане,
а палякі перамясціліся на шостую пазіцыю. У Гродзенскай вобласці доля
беларусаў складае 67 працэнтаў, палякаў — 22 працэнты, а замыкаюць
пяцёрку літоўцы з доляй 0,2 працэнта.
Абсалютная колькасць прадстаўнікоў найбольш шматлікіх нацыянальнасцяў у Беларусі скарацілася ў параўнанні з данымі перапісу 1999 года:
яўрэяў — у 2,2 раза, украінцаў і рускіх — на трэць. Змяншэнне колькасці
прадстаўнікоў асноўных нацыянальнасцяў Алена Кухарэвіч растлумачыла як натуральнай стратай насельніцтва, так і міграцыйным адтокам.
Пры гэтым міграцыйныя працэсы прывялі да росту колькасці прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. Так, у параўнанні з 1999 годам колькасць кітайцаў, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі Беларусі,
вырасла больш як у 20 разоў, арабаў — у 2,7 раза, туркменаў — у 2,3
раза. Разам з тым доля прадстаўнікоў гэтых нацыянальнасцяў у агульнай
колькасці насельніцтва нашай краіны пакуль нязначная.
Сярод самых рэдкіх нацыянальнасцяў у Беларусі — японцы (23 чалавекі), шведы (17), а 1 чалавек назваў сябе сібірскім татарынам.
На момант перапісу насельніцтва ў кастрычніку 2009 года на 1000
жыхароў краіны ў працаздольным узросце прыпадала 624 чалавекі ў
непрацаздольным узросце. Для параўнання: паводле даных перапісу 1970 года — 894 чалавекі, 1979 года — 718, 1989
года — 786 і 1999 года — 746 чалавек.

ОАО «Белагропромбанк»
сообщает об изменении с 10 сентября 2010 года
процентных ставок по договорам срочного
банковского вклада (депозита)

«ВРЕМЯ ДЕНЕГ!»
С 10 сентября 2010 года размер процентных ставок по вновь
заключаемым договорам срочного банковского вклада (депозита)
«Время денег!» составит:

Период хранения
с 1 по 95 день
с 96 по 190 день
с 191 по 285 день
с 286 по 380 день

Для вкладов в, % годовых
долларах
российских
белорусских
США и евро
рублях2
рублях1
14,5
4
7
15,5
6
9
16,5
8
11
17,5
9
13

1
К договорам срочного банковского вклада (депозита), заключенным до 10.09.2010, данный размер процентных ставок
применяется с 10.10.2010.
2
К договорам срочного банковского вклада (депозита), заключенным до 16.08.2010, данный размер процентных ставок
применяется с 10.10.2010.

АРЛОВА І АРЛЫ

— Хоць і жывуць у няволі, адчуваецца, што гэтыя птахі заўсёды застаюцца няскоранымі,
сапраўды з пачуццём уласнага
гонару, — кажа Ірына АРЛОВА
— ветэрынар і заолаг Віцебскага заапарка. Пра жывёл і
птушак, і не толькі арліных, яна
можа расказваць бясконца, таму
што ведае лёс кожнага свайго
пітомца. Па розных прычынах
трапляюць яны ў клетку.
— У клетку, але не ў няволю.
Таму што на волі іх некалі чакала
непазбежная пагібель, — удакладняе Ірына і акцэнтуе ўвагу на
той факт, што ўсе птушкі былі
падабраныя не проста ўважлівымі — неабыякавымі да жывой
прыроды людзьмі. Віцебскі заапарк — тэрыторыя сапраўднага чалавечага высакародства. Не без
гонару падкрэслівае: «Наш заапарк адзіны, які збірае параненых, хворых і знясіленых птушак. Потым выходжвае і, калі ёсць упэўненасць у
іх выздараўленні, выпускае на волю».
Спачатку мы падышлі да клеткі з ястрабам-асаедам, і Ірына распавяла ўласную гісторыю выходжвання гэтага драпежніка. «Птушку злавілі
будаўнікі і прапаноўвалі яе арнітолагам за грошы, напэўна, хацелі за-
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ПАТРЫМАНЫЯ IНШАМАРКI Ў БЕЛАРУСI
ЯШЧЭ БОЛЬШ ПАТАННЕЮЦЬ
Цэны на патрыманыя аўтамабiлi ў Беларусi
ўпадуць яшчэ больш. Такую думку выказала генеральны дырэктар Беларускай аўтамабiльнай асацыяцыi Людмiла ШАБАНАВА.
«Прапанаванне за апошнi час не
зменшылася, а попыт застаецца дастаткова слабым, прычым як на патрыманыя, так i на новыя аў тамабiлi,
— сказала яна. — А калi прапанаванне
перавышае попыт, то цэны, зразумела, падаюць».
Акрамя таго, аказваюць дадатковы нацiск на рынак патрыманых
аўтамабiляў умовы бяспошлiннага ўвозу iншамарак з Беларусi ў Расiю.
Згодна з iмi, не падлягаюць мытнаму дэклараванню толькi аўтамабiлi,
увезеныя ў Беларусь фiзiчнымi асобамi да 1 студзеня 2010 года. У гэтым выпадку яны маюць статус тавараў Мытнага саюза. Пры гэтым,
каб прадаць аўтамабiль у Расii, неабходна таксама атрымаць пашпарт
транспартнага сродку, а ён выдаецца толькi тым аўтамабiлям, якiя адпавядаюць экалагiчнаму класу Еўра-4 i Еўра-5. Таму iншамаркi, якiя не
падпадаюць пад гэтыя катэгорыi, застануцца ў Беларусi. «Расiя спрабуе
не дапусцiць увозу на сваю тэрыторыю патрыманых аўтамабiляў для
перапродажу», — растлумачыла прадстаўнiк асацыяцыi.
Улiчваючы, што толькi за апошнiя паўгода фiзiчныя асобы завезлi ў
Беларусь больш як 110 тыс. аўтамабiляў, рынак патрыманых аўтамабiляў
сёння перапоўнены. Усё гэта акажа ўплыў на цэны.
У той жа час нейкага катастрафiчнага падзення на рынку не адбудзецца, паколькi ва ўрон сабе прадаваць будуць толькi тыя, каму трэба
разлiчвацца па крэдытах. «Але гэта пакуль прыватныя выпадкi, а не
агульнапрынятая практыка», — сказала Людмiла Шабанава.
Еўрапейскi экалагiчны стандарт Еўра-4 быў уведзены ў 2005 годзе. Аўтамабiлi, якiя выкарыстоўваюць рухавiкi гэтага класа, працуюць
на бензiне Аi-92 i вышэй, у той час як машыны, якiя падтрымлiваюць
стандарт Еўра-3, выкарыстоўваюць палiва Аi-76 i вышэй. Цяпер усе сусветныя вытворцы збiраюць аўтамабiлi, адпаведныя стандарту Еўра-4.
Аднак далёка не ўсе беларусы набываюць за мяжой новыя аўтамабiлi:
большасць увезеных фiзiчнымi асобамi транспартных сродкаў адпавядае класу Еўра-3.
БЕЛТА.

рабіць на гарэлку. Арнітолагі перадалі мне. Трэба было неяк выкарміць
і захаваць птушаня».
Тры гады асаед жыў у кватэры Ірыны, цалкам разумеючы, што яму
дазволена рабіць. Ён ведаў сваю тэрыторыю, а спажываў усё, чым
сталаваліся гаспадары — ёгурты, тварог, мёд, хоць на волі галоўным
спажывам асаеда з'яўляюцца лічынкі восаў, пчол, шмялёў і шэршняў.
Ірына ўсяляк імкнулася не дапусціць, каб птушка стала ручною. Як правіла, асаед на зіму адлятае. Але адпусціць яго яна не рызыкнула, каб не
загінуў. Цяпер асаед знаходзіцца ў адной клетцы з канюком, якога дзве
зімы таму падабралі і прынеслі таксама жыхары Віцебска.
Васямнаццаць гадоў жыве ў заапарку арлан-белахвост, знойдзены
вядомым арнітолагам Уладзімірам Іваноўскім зімою ў сумёце. Сёння па
знешнім выглядзе ніяк не скажаш, што бедалагу літаральна вярнулі з іншага свету. Статная, сытая, здаровая птушка, і прастора клеткі-вальера яе
цалкам задавальняе. Арол ведае сваіх апекуноў, і, калі ветэрынар Арлова
заходзіць у клетку, птушка ў знак згоды дазваляе да сябе наблізіцца.
Восень кліча ў вырай. Але буслы, лебедзі, гусі і чайка ў неба не імкнуцца. Яны разгульваюць па ўсёй тэрыторыі, дакладна ведаючы, што
з 16 да 17 у іх час вячэры. Ціхутка, не варушачыся, сядзяць на шастках
балотныя і вушастыя совы — ажно сем штук.
— У нас адна з найбольшых калекцый драпежных птушак сярод
беларускіх заапаркаў, — кажа Ірына Арлова, — хоць толькі мы на гаспадарскім разліку і маем зусім невялікія грошы для існавання. Ад горада
ж не атрымліваем ніякай датацыі.
І яна ніколькі не перабольшвае, калі называе заапарк адзіным у краіне
рэабілітацыйным цэнтрам для дзікіх птушак. У тым ліку і чырванакніжных.
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

время работы Контакт-Центра Банка
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:),
Velcom, MTC) – по тарифам операторов связи.
Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2,
выдана Национальным банком Республики Беларусь

ЗАГІНУЛІ З-ЗА ЎЦЕЧКІ ГАЗУ
Мужчына і жанчына загінулі ў доме з-за ўцечкі газу з газавага
балона. Дом літаральна склаўся, як картачны. Трагедыя адбылася
днём у вёсцы Лескавічы Шумілінскага раёна.
Як паведаміла «Звяздзе» прэс-сакратар Віцебскага абласнога
ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях Марына ФАНДО, калі выратавальнікі пасля сігналу аб пажары прыбылі на месца здарэння, адбыўся
выбух газавага балона, асколкі якога разляцеліся нават на суседнія
участкі.
Як высветлілася, у доме пражывала 58-гадовая жанчына, да якой сын
прыехаў у госці. Яны дапамаглі аднасяльчанам убраць бульбу. Потым
разам з суседзямі пачалі распіваць атрыманы за дапамогу «ганарар» —
дзве бутэлькі гарэлкі. У выніку сын гаспадыні дома і суседка заснулі, сусед пайшоў па сваіх справах, а гаспадыня вырашыла зварыць бульбу.
Так выйшла, што ў гэты ж дзень спецыялісты газавай службы замянілі
газавы балон, але па нейкай прычыне не ўстанавілі яго, як патрабуецца.
І сын сам далучыў балон да газавай пліты. Гаспадыня дома, перад тым,
як уключыць пліту, пры дапамозе запалкі вырашыла праверыць, ці няма ўцечкі газу. У гэты момант газ у паветры ўспыхнуў, пачаўся пажар.
Крыкі жанчыны пачуў сусед і дапамог ёй выбрацца з дома. Цела яе сына
выратавальнікі знайшлі ля ўваходных дзвярэй. Відаць, ён прачнуўся і
спрабаваў выйсці на вуліцу, але з-за разбурэння дома не здолеў, а цела
суседкі ляжала на ложку.
Нельга самастойна падключаць газавае абсталяванне — гэтыя заклікі
пажарных і газавікоў пацвярджаюцца чарговай трагедыяй.

ПЕРАЕХАЎ ГРУЗАВІКОМ ЧАЛАВЕКА,
ПАЕХАЎ ДАЛЕЙ
У Глыбоцкім раёне ля вёскі Квачы а дванаццатай гадзіне ночы «МАЗ»
на дарозе Полацк — Глыбокае — мяжа Літвы наехаў на чалавека, які
ляжаў на дарозе: 44-гадовы мужчына памёр ад атрыманых траўмаў. Вадзіцель грузавіка пакінуў месца дарожна-транспартнага здарэння.
Але яго хутка знайшлі міліцыянеры. Высветлілася, што за рулём грузавой машыны быў жыхар Ушацкага раёна. А вось чаму чалавек ляжаў
на дарозе — высвятляецца. На жаль, святлоадбівальны элемент не выратаваў яго ад наезду. Узбуджана крымінальная справа.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЗБІЎ ПРЫЧЭПАМ ПАДВОДУ
Трагедыя ва ўрочышчы «Дубовы Рог» ля вёскі Лядзец Столінскага
раёна адбылася вечарам. І хоць на падводзе былі святлоадбівальныя
элементы, трактарыст яе не заўважыў і зачапіў прычэпам МТЗ-82. 20гадовы кіроўца воза, пастух мясцовага СВК, загінуў на месцы, а яго
пасажыр з цяжкімі траўмамі дастаўлены ў бальніцу.
Яна СВЕТАВА.

Ад прадзедаў...

«ЦМОК ПАЛЯЦЕЎ!»,

альбо Зорнае неба вачамі старажытных беларусаў
У адрозненне ад сваіх сённяшніх спадчыннікаў, старажытныя людзі былі значна бліжэй да
прыроды, адчувалі сябе яе арганічнай часткай. Увесь навакольны свет продкі напаўнялі міфічным зместам, казачнымі жывымі
істотамі. Асобнае месца ў міфала гіч ным уяўлен ні бе ла ру саў
займалі астранамічныя аб'екты,
бачныя няўзброеным вокам.

на, яны тлу мачы лі з да па мо гай
мі фа ла гіч ных воб ра заў, — расказаў магістр гісторыі Цімафей
АВІЛІН. — Напрыклад, убачыўшы
на небе вельмі яркі метэор, казалі: «Цмок паляцеў! Чарадзею ці
ведзьме золата панёс». Гэта быў
адзін з варыянтаў тлумачэння свету і сябе ў ім.
Астранамічныя веды былі неабходныя тагачасным людзям для

Чорная Баба на «мятле»
— Тое, што людзі не маглі зразумець, патлумачыць рацыяналь-

штодзённага карыстання: веданне
дакладнага месца размяшчэння
на небе пэўных зорак, сузор'яў і
планет давала магчымасць арыентавацца ў прасторы і часе, вызначаць, калі пачынаць пэўныя
сельскагаспадарчыя работы, калі
адзначаць святы.
Да прыходу на тэрыторыю сённяшняй Беларусі крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў нашы землі засялялі балцкія плямёны. І ўжо тады,
у глыбокай старажытнасці, людзі
ведалі, што Зорны Кол (Палярная
зорка) застаецца на адным месцы і
яго можна выкарыстоўваць у якасці
арыенціру ў прасторы.
— Аст ра на міч ным аб' ек там
прыпісваліся магічныя ўласцівасці,
— працягвае даследчык. — Нашы
продкі верылі ў існаванне душы,
верылі, што калі чалавек нараджаецца, на небе запальваецца новая
зорка. Такім чынам, у кожнага чалавека ёсць свая зорка на небе, і калі
гэта добры чалавек — яна будзе
яскравай, а пра нядобрага казалі:
«Шэльма з-пад цёмнай зоркі». Гэта,
з аднаго боку, перанос уласцівасцяў
душы чалавека на зорку, а з другога
— крыху магія, чарадзейства.
Асноўнымі аб'ек тамі астранамічных назіранняў нашых продкаў
былі Сонца, Месяц, сузор'і (Вялікая Мядзведзіца, Плеяды і Пояс
Ары ё на), Ве не ра і
іншыя зоркі, метэоры і каметы.
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Курсы замежных валют,
устаноўленыя
НБ РБ з 09.09.2010 г. (для б/н разлікаў)
1 долар ЗША.............3 030,00

1 чэшская крона .......... 155,56

1 еўра ........................3 849,31

1 польскі злоты ........... 973,89

1 латвійскі лат ..........5 418,94

1 расійскі рубель ........... 98,10

1 літоўскі літ.............. 1 112,64

1 украінская грыўня .... 381,85

Курсы замежных валют
для безнаяўных разлікаў
Цэнтрабанк РФ

USD .......................30,8873
10 UAH ..................38,9401
1000 BYR ..............10,2039
EUR .......................39,2948

Агенцтва
Уладзіміра Граўцова

ISSN 1990 - 763X

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»
с 10 сентября 2010 г.*
Сумма депозита,
ед. валюты
Белорусские рубли
1 – 1 000 000
1 000 001 – 10 000 000
10 000 001 и более
Доллары США
1 – 500
501 – 5 000
5 001 и более
Евро
1 – 500
501 – 5 000
5 001 и более
Российские рубли
1 – 15 000
15 001 – 150 000
150 001 и более

Вклады (депозиты) с плавающими процентными ставками
% годовых
Срок, дни
100
200
300
500
1 000
2 000
3 000

Вклады (депозиты) с фиксированными процентными ставками
% годовых
Срок, дни
100
200
300
500
1 000
2 000

13,50
14,00
14,50

14,50
15,00
15,50

15,50
15,75
16,00

16,00
16,25
16,50

16,50
16,75
17,00

17,00
17,25
17,50

17,50
17,75
18,00

8,50
8,70
8,90

9,10
9,30
9,50

9,70
9,90
10,10

10,30
10,50
10,70

10,90
11,10
11,30

11,50
11,70
11,90

4,25
4,75
5,25

5,75
6,00
6,25

6,25
6,50
6,75

6,75
7,00
7,25

7,25
7,40
7,55

7,55
7,70
7,85

7,85
8,00
8,25

2,50
3,00
3,50

3,50
4,00
4,50

5,00
5,25
5,50

5,50
5,75
6,00

6,00
6,25
6,50

6,50
6,75
7,00

4,25
4,75
5,25

5,75
6,00
6,25

6,25
6,50
6,75

6,75
7,00
7,25

7,25
7,40
7,55

7,55
7,70
7,85

7,85
8,00
8,25

2,50
3,00
3,50

3,50
4,00
4,50

5,00
5,25
5,50

5,50
5,75
6,00

6,00
6,25
6,50

6,50
6,75
7,00

7,50
8,00
8,50

9,50
9,75
10,00

10,00
10,25
10,50

10,50
10,75
11,00

11,00
11,15
11,30

11,30
11,45
11,60

11,60
11,75
12,00

5,50
6,00
6,50

7,50
7,75
8,00

8,00
8,25
8,50

8,50
8,75
9,00

9,00
9,50
10,00

10,00
10,50
11,00

* Настоящие ставки применяются:
- для договоров срочного банковского вклада (депозита) с плавающей процентной ставкой, заключенных в период с 06.03.2006 до 10.09.2010 – с 10.10.2010;
- для договоров срочного банковского вклада (депозита) с плавающей процентной ставкой и фиксированной процентной ставкой, заключаемых с 10.09.2010 – с 10.09.2010.

время работы Контакт-Центра Банка
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:),
Velcom, MTC) – по тарифам операторов связи.
Консультации оказываются бесплатно.

Подробные условия вклада «Линия роста» в газетах: «Советская Белоруссия» № 49 от 16.03.2006, «Звязда» № 50 от 04.03.2006,
на сайте банка в сети интернет – www.belapb.by и в офисах ОАО «Белагропромбанк». Полная сохранность и возврат денежных
средств физических лиц, размещенных в ОАО «Белагропромбанк», гарантируются государством и осуществляются в соответствии
с законодательством РБ.
Информация о размере процентов, выплаченных по вкладам в течение последнего финансового года, – в офисах и на сайте
банка – www.belapb.by.
Сведения о выплаченных процентах по срочным вкладам (депозитам) ОАО «Белагропромбанк» в 2009 году в эквиваленте,
млн бел. рублей:
январь февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
итого
17 034,9 18 992,1 22 929,6 22 257,7 20 483,6 21 032,6 20 270,5 20 059,1 19 557,1 20 205 21 320,3 22 134,4 246 277

www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь.

