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НАЎПРОСТ
13 студзеня 2011 г.

Анатоль РУБІНАЎ:

«Акцэнт робіцца
не на адміністрацыйнакаманднае,
а на ініцыятыўнае
кіраванне...»
Н

А сённяшні дзень прыпадае 14-я гадавіна з дня пачатку работы першай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь першага склікання. Напярэдадні падзеі старшыня Савета Рэспублікі Анатоль Рубінаў адказаў на пытанні
журналістаў, у прыватнасці, падвёў вынікі работы за мінулы год
і расказаў аб перспектывах развіцця краіны пасля такіх вызначальных падзей, як чацвёрты Усебеларускі народны сход, прэзідэнцкія выбары, завяршэнне чарговага пяцігадовага перыяду
развіцця краіны, прыняцце Дырэктывы № 4.

Пра пяцігодку
— Беларусь канчаткова даказала сваю жыццяздольнасць, права на
незалежную дзяржаву, якая можа развівацца пры ўсіх складанасцях і
цісках з боку сусветнага грамадства. Мінулы год быў няпростым, нават
пераломным, з пэўнымі хваляваннямі, але па выніках — паспяховым.
Завяршылася чарговая пяцігодка жыцця краіны, і, нягледзячы на найцяжэйшыя ўмовы (дастаткова прыгадаць, што за гэты час на газ цана
вырасла ў 4, на нафту — у 2 разы), што ўзнікалі пэўныя складанасці ў
гандлёвых адносінах з расійскім бокам, летась мы выйшлі з эканамічнага крызісу, і выйшлі з найменшымі стратамі. Краіна выканала практычна ўсе намечаныя планы. Гэта сведчыць пра наяўнасць пэўных рэзерваў у краіны, а таксама аб эфектыўнай сістэме кіравання.
Думаецца, мы прайшлі крызісную кропку ў адносінах з Расіяй. Паслядоўнасць палітыкі кіраўніка дзяржавы прывяла да таго, што расійскае
кіраўніцтва ў поўнай меры ўсвядоміла: да беларускага народа трэба
ставіцца з павагай. Пагадненне па адзінай эканамічнай прасторы радыкальна мяняе будучыню нашага развіцця. Цяпер ёсць механізм, у межах
якога будуць развівацца стасункі паміж эканамічнымі суб'ектамі...
На чарговым Усебеларускім народным сходзе прадстаўнікі народа
прапанавалі курс на наступныя пяць гадоў... Што да самай важнай падзеі
— выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, то гэта быў выбар ужо выверанага напрамку, яснай перспектывы, заснаванай на рэальных магчымасцях нашай дзяржавы. Хоць трэба мець на ўвазе, што не галасавала 20 працэнтаў насельніцтва, і гэта не мала. Факт варта асэнсаваць.
Аднадушнасці няма ў любым грамадстве, але пэўнае адзінства павінна
быць, паколькі мы ўсе плывём у адным караблі. Напэўна, трэба больш
уважліва ставіцца да той часткі насельніцтва, якая сёння мае крытычны
светапогляд. Сёння справа ў тым, што ўмовы жыцця рэзка палепшыліся,
і ў людзей узнікае большая патрэба ў самавыражэнні, у тым, каб іх чулі.
Чуць усе слаі насельніцтва — важная задача...

Пра знешнюю палітыку
— Беларусь не атрымала сур'ёзных прэтэнзій у дачыненні да правядзення прэзідэнцкіх выбараў. Так, занадта шмат галасавала датэрмінова, але
ў нас прадугледжана такое права. Насамрэч сутнасць у тым, што як толькі
адносіны паміж Беларуссю і Расіяй паляпшаюцца, пачынаюцца нападкі з
Захаду, аднак гэтыя нападкі скіраваныя па вялікім рахунку супраць Расіі.
А як толькі ўзнікае канфліктная сітуацыя ў стасунках з суседняй краінай,
Захад адразу гатовы да размовы... Расія — гэта не проста велізарны рынак,
энергарэсурсы, але і зразумелая нам краіна па гістарычных і культурных
умовах. Інтарэсы нашай краіны ў тым, каб нармальна, устойліва развівацца, што магчыма, калі ў нас будуць нармальныя адносіны з такой магутнай
дзяржавай, як Расія. Хоць гэта не азначае, што мы выступаем за адносіны
толькі з ёю, і супраць адносін з Захадам. Мы зацікаўленыя ў самых лепшых
стасунках з усімі еўрапейскімі і іншымі краінамі свету. Я мяркую, адносіны
з Расіяй у нас будуць паляпшацца. Важна разумець, што толькі магутныя
аб'яднанні могуць выжываць у сучасным свеце...

Пра Дырэктыву № 4
— Дырэктыва № 4 сімвалізуе новы этап у нашым развіцці. У папярэднія пятнаццаць гадоў нам давялося асвоіць знешнія рынкі, адаптаваць
эканоміку да міжнародных стандартаў, пачаць мадэрнізацыю прадпрыемстваў. Краіна стала на ногі, але для гэтага патрабавалася цэнтралізацыя ўлады, адміністрацыйна-камандны стыль кіравання. Сёння мы
выйшлі ўжо на іншы этап — актывізацыі творчай актыўнасці людзей на
кожным асобна ўзятым участку работы. Дырэктыва змяшчае акцэнт на
ініцыятыву канкрэтных удзельнікаў эканамічнага працэсу. Цяпер можна
і трэба пазбаўляцца тых бар'ераў, якія раней былі патрэбныя. Наогул
дырэктывы прымаюцца па пытаннях доўгатэрміновага характару. Гэта
кірунак на будучыню. Дырэктыва павінна ажывіць прадпрымальніцтва.
Цяпер у сталіцы прыватны бізнэс фарміруе 25 працэнтаў ВУП. Гэта нямала, але можа быць і больш.

Пра справы ўнутраныя
— Упор робіцца на далейшую мадэрнізацыю нашай эканомікі, вырашэнне аднаго з галоўных эканамічных пытанняў энергазберажэння,
паколькі цана на энерганосьбіты пастаянна расце. Спатрэбіцца актыўнае
выкарыстанне новых тэхналогій, бо ў наступную пяцігодку трэба наблізіцца па прадукцыйнасці працы да развітых краін. І для гэтага акцэнт
робіцца ўжо не на адміністрацыйна-каманднае, а на ініцыятыўнае кіраванне... Мытны саюз і адзіная эканамічная прастора павінны паспрыяць
павелічэнню інвестыцый, стварэнню сумесных вытворчасцяў... Напэўна,
трэба падумаць і пра пытанні грамадзянскай супольнасці. У грамадстве
заўсёды ёсць апазіцыйныя меркаванні. Але яны павінны выражацца не
праз плошчу, а ў межах цывілізаванага ўзаемадзеяння.

Пра парламент
— У наступным годзе парламенцкай сістэме — 15 гадоў... Ніжняя палата, або Палата прадстаўнікоў, як вядома, працуе ў нас на прафесійнай
аснове. Што да сенатараў, то яны працуюць у розных галінах, і таму на
ўласным вопыце адчуваюць, як могуць паўплываць законы на жыццё грамадства. Роля сенатараў незаменная яшчэ і таму, што яны праводзяць
прыёмы грамадзян, дзякуючы чаму на месцах вырашаецца шэраг праблем.
Сутнасць тут не толькі ў заканадаўчай дзейнасці, але і ў тым, як гэтая дзейнасць уплывае на жыццё таго рэгіёна, дзе працуюць сенатары, як яны даводзяць да насельніцтва палітыку дзяржавы, сутнасць прынятых законаў.
У краінах, дзе парламент існуе дзясяткі гадоў, уся заканадаўчая база
прынятая. І там можна разглядаць адну папраўку шэраг месяцаў, калі
не гадоў. У нас жа — новая дзяржава, дзе заканадаўчую базу трэба
было ствараць. Нам не да працяглых размоў, спрэчак і баталій. На самым раннім этапе, як толькі законапраект паступае ў парламент, атрымлівае яго і Савет Рэспублікі, камісіі якога адразу ж уключаюцца ў работу.
Калі ўзнікаюць нейкія пытанні, мы адразу іх выносім, каб не зацягваць
працэс. Гэтая работа павінна быць аператыўнай, і яна такая ёсць, інакш
не магчыма было б прыняць толькі летась 130 законаў.
Святлана БАРЫСЕНКА.

«ДЫРЭКТЫВА АЗНАЧАЕ, ШТО ЎЛАДА
І ПРАДПРЫМАЛЬНІКІ РАЗАМ УСВЕДАМЛЯЮЦЬ
НАЯЎНАСЦЬ ПРАБЛЕМ І ГАТОВЫЯ ІХ ВЫРАШАЦЬ»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Дадатковым крокам наперад з'яўляецца і яшчэ большае спрашчэнне
ўваходжання ў бізнэс, напрыклад,
увядзенне электроннай рэгістрацыі
юрыдычных асоб і ІП, хаця ў нас у
краіне і так умовы пачатку бізнэсу
дастаткова ліберальныя.
Вельмі важны момант — гарантыі захавання права ўласнасці. На
жаль, у нас у недалёкім мінулым
вельмі шмат прыкладаў, калі адмяняліся вынікі прыватызацыі, калі адбывалася канфіскацыя ў добрасумленных пакупнікоў маёмасці
і неапраўданая канфіскацыя ў выніку адміністрацыйных правапарушэнняў. Ад такой практыкі трэба
адмаўляцца, і дырэктыва дае такі
напрамак, які, спадзяёмся, будзе
напоўнены канкрэтным зместам.
Важным напрамкам з'яўляецца і
далейшае зніжэнне падатковага ціску, спрашчэнне падатковай сістэмы.
Вельмі даўно бізнэс дабіваўся павелічэння межаў выручкі для прымянення спрошчанай сістэмы падаткаабкладання — у дырэктыве гэта
ёсць, і гэта вельмі сур'ёзны крок.
Што тычыцца малога бізнэсу, то
тут важны пункт у дырэктыве наконт
адмены абавязковай здачы наяўнай
выручкі ў банк, адмены ўзгаднення
лімітаў астатку ў касе, а таксама адмены патрабавання мэтавага выкарыстання выручкі. Усё гэта дасць
большую свабоду малому бізнэсу,
бо сур'ёзна знізіць выдаткі на банкаўскае абслугоўванне.
У прапісаным у тэксце дырэктывы далейшым удасканальванні
кантрольнай дзейнасці змяшчаецца вельмі важны момант наконт
маніторынгаў. Калі памятаеце, нядаўна быў прыняты Указ Прэзідэнта № 510 аб удасканальванні кантрольнай дзейнасці. Гэты дакумент
вельмі прагрэсіўны, над ім працавалі прадстаўнікі дзелавой супольнасці, і ў тым ліку я сам. Аднак на
прак ты цы пра грэ сіў ныя нор мы
510-га ўказа пачалі абыходзіцца
кантрольнымі органамі праз розныя маніторынгі, якія былі прыдуманы замест праверак. Зараз жа
ў дырэктыве дакладна напісана,
што маніторынг не дае права выкарыстоўваць паўнамоцтвы, якія
маюцца пры праверках. Такім чынам, толькі пры правядзенні праверак могуць прымяняцца санкцыі,
а самі праверкі ў нас ужо добра
прапісаны ва ўказе Прэзідэнта.
Добры і важны крок — лібералізацыя ў галіне адміністрацыйнай
і крымінальнай адказнасці пры вядзенні прадпрымальніцкай дзейнасці. Бо ў нас сёння дастаткова
жорстка-рэпрэсіўнае заканадаўства і шмат якія санкцыі не адэкватныя цяжару правапарушэнняў.
Тут вельмі вялікі кавалак працы па
ўдасканаленні цэлага шэрагу артыкулаў КаАП і Крымінальнага кодэкса, але сама пастаноўка пытання вельмі правільная — людзі не
павінны баяцца займацца бізнэсам. Напрыклад, мы вельмі доўга
дабіваліся адмены артыкула 23.17
КаАП, дзе санкцыі прапісаны ў
працэнтах ад сумы гаспадарчай
аперацыі за фармальныя парушэнні ў афармленні першасных
уліковых дакументаў, і нарэшце
дырэктывай дзеянне гэтага артыкула спынена да ўнясення паправак у Кодэкс аб адміністрацыйных
правапарушэннях.
Не магу не адзначыць і лібералізацыю ўмоў найму працаўнікоў і
аплаты працы, бо ў нас тут даўно
існуе залішняе рэгуляванне. Дзяржава павінна толькі ўстанаўліваць мінімальную зарплату, а ўсё астатняе
— па дамоўленасці суб'ектаў гаспадарання і наёмных працаўнікоў.

Як нас
дураць!

— У цэлым фактам прыняцця
дырэктывы мы задаволены, тэкстам таксама — нейкіх вялікіх нараканняў у нас няма. Галоўнае, каб
гэты дакумент працаваў...
— Гэта вы маеце на ўвазе сітуацыю з «Пінскдрэвам» (3 студзеня 2011 года быў падпісаны
Указ Прэзідэнта № 2 «Аб некаторых пытаннях холдынгу «Холдынгавая кампанія «Пінскдрэў»,
згодна з якім канцэрн Беллеспаперапрам стаў кіруючай кампаніяй прыватнага холдынгу, і ўсе
яго рашэнні абавязковыя для вы-

канання «Пінскдрэвам» без права адхілення ці адмены. — Аўт.)?
— Абсалютна правільна!
— З гэтай нагоды ваш саюз
звяртаўся ў дзяржаўныя органы?
— Так, мы звярнуліся ў Савет
Міністраў да прэм'ер-міністра і ў
Адміністрацыю Прэзідэнта, зараз
чакаем адказаў.
— Давайце вернемся да дырэктывы — вашы прапановы ў
тэксце дакумента ўлічаныя?
— Так, у цэлым усё ўлічана,
хоць ёсць некаторыя ўпушчэнні.
— Як лічыце, наколькі хутка
трэба ператвараць у жыццё палажэнні дырэктывы?
— Трэба рабіць і хутка, і разумна. Ніхто ж не кажа, што трэба рабіць па-дурному. А наконт таго,
хутка ці павольна, то, вядома, трэба ўсё рабіць хутка. Бо мы ўжо
даўно адсталі ад усяго свету — і
Еўропы, і іншых краін.
Уладзімір КАРАГІН, старшыня
ГА «Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў»:

— Усё асноўнае яшчэ трэба будзе зрабіць — гэта значыць, пастанову ўрада. І мы над гэтым будзем
шчыльна працаваць разам з урадам (на жаль, Уладзімір Мікалаевіч
зараз знаходзіцца ў Польшчы з
дзелавым візітам, таму каментар
атрымаўся такі кароткі. — Аўт.).
Віктар МАРГЕЛАЎ, сустаршыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва:
— Прадпрымальнікі задаволеныя фактам прыняцця дырэктывы,
тым, што яна пракладвае прававое поле для паляпшэння дзелавога асяродку ў Рэспубліцы Беларусь. Як вядома, у нас шмат якія
рашэнні не знаходзяцца ў кампетэнцыі міністраў і нават віцэ-прэм'ераў, і менавіта на такія лёсавызначальныя пытанні дае адказы
дырэктыва. Безумоўна, гэты дакумент пісаўся з удзелам прадпрымальнікаў, таму ў той ці іншай форме дырэктыва азначае, што ўлада
і прадпрымальнікі разам усведамляюць наяўнасць праблем і гатовыя іх вырашаць — і гэта з'яўляецца самым важным у дырэктыве.
Акрамя таго, у дырэктыве прапануецца замацаваць узаемадзеянне бізнэсу і ўлады пры прыняцці
нарматыўных дакументаў у галіне
прадпрымальніцтва. Прапануецца
стварыць экспертныя рады, куды
ўключаць не толькі прадстаўнікоў
бізнэс-саюзаў, але і экспертаў, кіраўнікоў прадпрыемстваў, і такім
чынам зрабіць вялікі крок у напрамку дэмакратызацыі прыняцця
рашэнняў у нашай краіне.
Што тычыцца прапаноў, то яны
ўсё добрыя і правільныя ў дырэктыве. Але найбольш важна сёння
для бізнэсу — гэта ўсё-такі стварэнне канкурэнтнага дзелавога
асяроддзя, дзе рэсурсы дзеляцца
не па той прыкмеце, хто якому мініс тэрству падпарадкоўваецца і
якую ўласнасць прадстаўляе, а па
рыначных прынцыпах.
Другім важным напрамкам дырэктывы, на маю думку, з'яўляецца

Махляр заключаў са сваімі ахвярамі дагаворы, дзе фігуравала фірма-«невідзімка»
Між іншым, даверлівыя маладыя людзі трапілі
на вуду да вопытнага прайдзісвета: паводле звестак прэс-афіцэра Маскоўскага РУУС Таццяны
Грыб, падазроны раней быў чатыры разы судзімы за махлярства і разбой. На гэты раз 26-гадовы
мінчанін вырашыў «зарабіць» на аўтабуме.
Першай ахвярай махляра стаў студэнт сталічнага
ВНУ, які, на сваю бяду, запісаў у сябры хітруна. Апошні
і прапанаваў юнаку дапамогу ў набыцці аўто: маўляў,
ёсць магчымасць даставіць добрага «жалезнага каня»
з-за мяжы. Бакі дамовіліся, і студэнт перадаў «дабрадзею» 9 400 долараў ЗША. Адметна, што ў гэтым выпадку быў нават заключаны дагавор, каб гарантаваць
выкананне абавязацельстваў. Толькі, як высветлілася
пасля, дакумент аказаўся сапраўднай «ліпай». Наса-

— Раскажыце, як праходзіць ваш дзень у «Барселоне».
— Сплю, ем, трэніруюся, ем, сплю. (Смяецца.) Усё
па-рознаму, у залежнасці ад календара.Трэніруемся
раз у дзень. Прыходзім звычайна за 40 хвілін да трэніроўкі, бо ў трэнера могуць узнікнуць пытанні да гульца. Пасля трэніроўкі можна застацца паўдасканальваць сваю форму. Вялікая частка часу ідзе на тое, каб
пабыць дома і аднавіцца. У Іспаніі культ сям'і. Для
мяне было дзіўна, калі гулец кажа трэнеру: я хачу пабыць дома з жонкай. І трэнер рэагуе: і сапраўды, трэба даць вам больш выхадных.
— Сумесныя вячэры гульцоў з сем'ямі практыкуюцца?
— Даволі рэдка, бо па кантракце нам забаронена
знаходзіцца ў горадзе пасля гадзіны ночы. А ў абед
мы трэніруемся...
— Якія яшчэ забароны ёсць у кантракце?
— Штрафамі караецца спазненне. Забаронены
экстрэмальны адпачынак: лыжы, сноўборд, скутар,
веласіпеды... Нельга рабіць тату падчас сезона. У
гэтым ёсць свая логіка: я катаюся на лыжах і атрымліваю траўму. Выпадаю на паўсезона, а клуб плаціць
мне зарплату. Тое, што здзівіла мяне ў кантракце,
гэта быць на сувязі 24 гадзіны ў суткі. Дзе логіка: пасля гадзіны ночы я павінен быць дома, адпачываць,
але пры гэтым адказваць у любы час на тэлефанаванні кіраўніцтва. Але даводзіцца нават тут падчас
адпачынку паўсюль насіць іспанскі тэлефон, папярэджваць, куды з'язджаю і інш.
— Як спраўляецеся з наступствамі вядомасці?
— Я не лічу сябе вядомым. Слава побач з футбалістамі. Гэта яны не могуць выйсці, каб спакойна прагуляцца з жонкай па горадзе. Мяне калі і пазнаюць,
то звычайна ўсё адбываецца спакойна. Спытаюць, як
справы ў клубе, і пажадаюць поспехаў. За дрэнныя
гульні яшчэ ніколі не білі.
Алена АЎЧЫННІКАВА.

мрэч, у ім фігураваў дырэктар фірмы, якая не існуе, —
яна раней займалася будаўнічымі работамі, але з 2003
года знаходзіцца ў стадыі ліквідацыі. Пячатка на дагаворы таксама належала арганізацыі-»невідзімцы».
Лёгкасць, з якой прайдзісвету дасталіся вялікія грошы, натхніла таго на чарговую хітрасць па аналагічнай
схеме. На гэты раз прасцяк выклаў «перагоншчыку» 7
400 долараў. Спынілі «прыгоды» махляра аператыўнікі Маскоўскага РУУС сталіцы, якія затрымалі зламысніка. У адносінах да затрыманага заведзена крымінальная справа за махлярства — яму пагражае да 7 гадоў
пазбаўлення волі. Між іншым, праваахоўнікі не выключаюць, што гэта прадпрымальная асоба мае дачыненне да іншых падобных махлярстваў.
Ігар ГРЫШЫН.

РЫХТУЙ САНІ ЛЕТАМ,
А АДПАЧНІ ЗІМОЙ

В

А ўсім свеце аб'ём турыстычных паслуг і колькасць падарожжаў прыпадае пераважна на лета. Гэта больш за 60%.
Зімой жа спецыялістам, якія працуюць у турыстычнай сферы,
трэба сур'ёзна падумаць над тым, як зрабіць адпачынак для
людзей цікавым і карысным.

— Зімовы турызм мы разглядаем як стратэгічны напрамак, — адзначыў дырэктар Дэпартамента па
турызме Міністэрства спорту і турызму Вадзім Кармазін. — Менавіта добрая арганізацыя адпачынку ў зімовы час дае магчымасць
змагацца з сезоннасцю турызму.
Вялікай папулярнасцю ў адпачывальнікаў карыстаюцца гарналыжныя комплексы «Сілічы», «Лагойск», «Сонечная даліна», Мазырскі гарналыжны цэнтр. Вядома,
яны не такія маштабныя, як на буйных сусветных курортах, але разам з тым гэтыя аб'екты даказалі сваю запатрабаванасць. Ужо каля 350 тысяч
чалавек скарысталіся паслугамі нашых гарналыжных комплексаў.
На момант Новага года было заліта 1200
каткоў. Дзейнічае 420
пунктаў пракату спартыў на га ін вен та ру.
Створана 12

канькабежных трас, 812 лыжных
трас, абсталяваны 402 хакейныя
каробкі.
Цікавыя мерапрыемствы былі
арганізаваны на аграсядзібах: у
Валожынскім раёне — «Калядныя
вечары», у Кобрынскім — «Палескія традыцыі», у Мінскім раёне —
«Жаніцьба Цярэшкі» і інш. Больш
за 500 тысяч чалавек за апошнія
5 гадоў пабывалі з экскурсіямі ў
рэзідэнцыі Дзеда Мароза ў Белавежскай пушчы.
Плануецца працягнуць трасу ў
гарналыжным цэнтры ў Мазыры,
бо выказваецца шмат заўваг, што
траса кароткая. Таксама разглядаецца пытанне аб будаўніцтве гарналыжнага комплексу ў Браслаўскім раёне.
Вольга ШАЎКО.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ШТО РАБІЦЬ, КАЛІ ПАДАЕ ЗРОК?

Нагрузка на вочы ў наш час велізарная. Адсюль і парушэнне зроку. Якія хваробы пагражаюць вачам, як засцерагчыся ад іх і што рабіць, калі вы пачалі бачыць горш? На гэтыя і іншыя пытанні падчас
нашай «прамой лініі» адкажа кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт
кафедры афтальмалогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі Галіна Раманаўна СЯМАК.
«Прамая лінія» з яе ўдзелам адбудзецца 21 студзеня, у пятніцу, з
12.00 да 13.30 па тэлефонах 8(017) 292 38 92 і 292 38 21. Папярэднія
пытанні можна пакінуць па нумарах 8(017) 287 18 29 і 287 18 36.

ДОЛАРУ
ПРАДКАЗВАЮЦЬ
РАДАСНЫЯ
ПЕРСПЕКТЫВЫ?

тое, што штрафы за парушэнні
пры ажыццяўленні прадпрымальніцкай дзейнасці будуць прыведзеныя ў адпаведнасць са ступенню
небяспекі і са ступенню нанесенага ўрону дзяржаве. У выпадках,
калі ўрону не будзе, то мяркуецца,
што штрафы будуць заменены папярэджаннямі. У прынцыпе, гэта
дзелавая супольнасць прапануе
чацвёрты год, але два разы змены
ў КаАП уносіліся толькі дробныя.
Ёсць у дырэктыве і іншыя важныя рэчы — напрыклад, права
прадпрымальнікаў пасля 3 гадоў
арэнды выкупіць арандаванае памяшканне. Але, высока ацэньваючы саму дырэктыву, самае сёння
балючае пытанне — якім чынам
прапановы, змешчаныя ў ёй, ператварыць у пакет нарматыўных прававых актаў, якія рэальна б вырашылі абазначаныя праблемы. Бо,
як кажуць, д'ябал заўсёды хаваецца ў дробязях: паставіў не там коску — і слушную прапанову можна
ператварыць у нішто. Наколькі мне
вядома, будуць збірацца працоўныя групы і абмяркоўваць, якім
чынам рэалізоўваць дырэк тыву.
Так што, самае складанае ў нас
яшчэ наперадзе.
— Як лічыце, наколькі хутка
трэба гэта ўсё рэалізоўваць?
— Трэба было рэалізоўваць
яшчэ ўчора. Большасць пытанняў
ужо пераспелая, іх трэба было вырашаць пяць гадоў таму — і мы б
даўно ўжо жылі ў іншай краіне. Але
калі зараз казаць пра рэальныя
тэрміны, то я лічу, што даволі шмат
пытанняў можна вырашыць на
працягу пары месяцаў. Ёсць і цяжкія пытанні, напрыклад, наконт
змянення кодэксаў — але, мяркую,
паловы года тут дастаткова. Ну а
людзі, якія з'яўляюцца рэалістамі,
кажуць, што было б вельмі добра,
калі б да канца года большасць
прапаноў дырэктывы была рэалізавана.
— Віктар Ягоравіч, мы з вамі
пару гадоў назад рабілі інтэрв'ю,
дзе вы казалі пра неабходнасць
своеасаблівага маніфеста, які б
паказаў важнасць прадпрымальніцтва ў нашай дзяржаве. Як лічыце, можа, дырэктыва якраз і
з'яўляецца такім маніфестам?
— У прынцыпе, можна сказаць
і так. Прынамсі, мне расказалі такую гіс торыю: аднаму прадпрымальніку не давалі квоты на сыравіну. Ён прыйшоў да чыноўнікаў,
паказаў Дырэктыву № 4 і сказаў:
«Разумееце, мы ўжо ў іншай краіне жывём — вось дырэктыва, і вы
павінны вырашыць маё пытанне,
я не магу застацца без сыравіны».
І чыноўнікі падумалі-падумалі, і далі квоты на сыравіну. Так што бачыце, ужо сам факт наяўнасці дырэктывы дае пэўныя перавагі, якімі можна скарыстацца. Аднак усё
ж варта адзначыць, што, нягледзячы на дырэктыву, прадпрымальнікі ацэньваюць стаўленне да сябе
як негатыўнае, і ў першую чаргу з
боку дробных чыноўнікаў.
Павел БЕРАСНЕЎ.

Ну
САДЗІЛІ
«ПЕРАГОНШЧЫК» ВЫМАНТАЧЫЎ ПА
і ну!
ЗА ДЗІЦЯ
У СТУДЭНТАЎ $ 17 000 У Полацку асудзілі маладую

«НЕКАТОРЫЯ БАЛЕЛЬШЧЫКІ
ЛІЧАЦЬ МЯНЕ ПРАДАЖНЫМ»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— У «Барселоне» робіцца стаўка на каталонцаў.
Замацавацца ў футбольным клубе ў нашага Аляксандра Глеба не атрымалася. Як вам удалося там
прыжыцца?
— Клуб «Барселона» — гэта спартыўны інстытут
сусветнага маштабу. Гэта не толькі футбол і гандбол,
гэта шмат чаго — напрыклад, хакей на роліках і рэгбі.
Каб уявіць маштабы, іх трэба пабачыць. Я доўга знаёміўся з часткай дырэктараў клуба. І, адыграўшы год,
мне трэба рабіць гэта наноў, бо кіраўніцтва змянілася.
Зразумела, што стаўка робіцца на каталонцаў, але і
ў нас аддадуць перавагу беларусу, калі ён прыкладна
аднаго ўзроўню з легіянерам.
— Ці ёсць магчымасць калі-небудзь убачыць
вас, самага дарагога гульца свету, у складзе беларускага клуба?
— Якой працы мне каштавала 4 разы выйграць Лігу чэмпіёнаў! І зараз гэтыя дасягненні перакрэсленыя,
пра мяне ўсе чамусьці гавораць толькі як пра самага
дарагога гульца свету. Калі з'явіцца такая магчымасць
— выступаць дома не ва ўрон сям'і і фінансам, ад якіх
мы ўсе залежым, — то навошта ехаць за мяжу?
— Вас выклікалі ў зборную са спадзяваннямі на
дапамогу. Але дзве стартавыя сустрэчы наша каманда прайграла...
— Перад пачаткам гульняў у мяне былі пазітыўныя
адчуванні. Пасля гэтых прайграных сустрэч яны не
змяніліся. Гандбол — гэта камандная гульня, і я не
чараўнік, каб змяніць сітуацыю кардынальна. У нашым
гандболе страчана некалькі пакаленняў. Я ўдзячны
балельшчыкам у Брэсце, дзе на нашай гульні быў
поўны зал. Пасля сустрэчы людзі падыходзілі і казалі:
«Не перажывайце, вы біліся і змагаліся». Гэта самае
галоўнае, бо калі за нас не будуць «хварэць», гульня
губляе сэнс. Зараз мы на правільным шляху. У хлопцаў ёсць патэнцыял і жаданне працаваць, а гэта важна, каб ісці наперад.

Ну і, нарэшце, трэба адзначыць
важнасць даручэння дзяржорганам пры незразумеласці ці недакладнасці актаў заканадаўства ўсе
рашэнні прымаць на карысць суб'ек таў гаспадарання, а таксама
важнасць патрабавання афіцыйнага апублікавання праектаў заканадаўчых актаў, іх абмеркаванне
з дзе ла вой су поль нас цю. Гэ та
вельмі важныя пытанні, бо ў нас
ужо былі выпадкі, калі нарматыўныя акты, прынятыя без абмеркавання, прыходзілася праз некалькі
дзён адмяняць.
Усё гэтыя перадумовы, запісаныя ў Дырэктыве № 4, безумоўна,
ствараюць умовы для фарміравання ў бліжэйшы час, магчыма, у бліжэйшы год, сапраўды безбар'ернага асяроддзя. Але тут вельмі
важна напоўніць дырэктыву канкрэтнымі дзеяннямі — зараз у
трохмесячны тэрмін павінен быць
распрацаваны і зацверджаны план
мерапрыемстваў па рэалізацыі палажэнняў дырэктывы, і дзелавая
супольнасць павінна актыўна працаваць, каб гэты план быў напоўнены максімальна ліберальнымі
нарматыўнымі актамі.
— Як лічыце, за 2011 год можа быць рэалізавана большасць
палажэнняў дырэктывы?
— Большасць, безумоўна, павінна быць рэалізавана. Больш складанасцяў будзе з рэгуляваннем
кодэксаў, бо гэта больш працаёміста, а астатнія рэчы могуць быць
вырашаны на працягу месяца пастановамі Саўміна ці Нацбанка.
— А як думаеце, дырэктыва
нейкім чынам уздымае статус
прадпрымальніка ў вачах чыноўніка?
— Безумоўна! У дырэктыве ёсць
асобны 8-ы пункт пра развіццё
дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Дый і ў самым пачатку дырэктывы напісана, што «стварэнне
спрыяльных умоў для прадпрымальніцкай дзейнасці з'яўляецца
адным з асноўных стратэгічных
фактараў устойлівага сацыяльнаэканамічнага развіцця». Такім чынам дырэктыва безумоўна арыентуе на дапамогу прадпрымальнікам
з боку дзяржчыноўнікаў, на максімальнае разняволенне дзелавой
ініцыятывы грамадзян.
Георгій БАДЗЕЙ, старшыня
праўлення Бізнэс-саюза прадпрымальнікаў і наймальнікаў імя
прафесара М.С. Куняўскага:

«Прамая лінія»

жанчыну, якая падчас сваркі з
суперніцай, з-за рэўнасці да
муж чы ны, на нес ла па шкоджанне двухмесячнай дзяўчынцы — дачцэ суперніцы.
Як паведаміла «Звяздзе» Наталля Яроменка — пракурор
аддзела па наглядзе за законнасцю судовых пастаноў і аналізе судовай практыкі пракуратуры Віцебскай вобласці, трохвугольнік кахання першапачаткова быў вельмі заблытаным.
Маладая асуджаная жыла з
мужчынам, які завёў сабе палюбоўніцу. І гэта нягледзячы на тое,
што з цяпер ужо асуджанай у іх
было агульнае дзіця. У сваёй
кватэры спачатку мужчына жыў
са «старэйшай» жонкай, а потым
з «малодшай». Калі апошняя паведаміла яму, што цяжарная,
вярнуўся да «старэйшай». Калі
«малодшая» нарадзіла, зноў запрасіў яе жыць разам... Аднойчы
«старэйшая», быццам каб забраць свае рэчы з кватэры, дзе
жыла з каханым, прыйшла і пачала «дзяліць мужчыну». Цягалі
адна другую за валасы, біліся...
У гэты час маленькае двухмесячнае дзіця знаходзілася на канапе. З помсты да суперніцы раптам госця за ножкі сцягнула немаўля. Тое выцялася галавой аб
падлогу і атрымала траўмы...
Прыгаворам суда Полацкага
раёна і горада Полацка вінаватую ў прычыненні цяжкага цялеснага пашкоджання дзіцяці,
якое, зразумела, знаходзілася ў
бездапаможным стане, асудзілі
на пяць гадоў і шэсць месяцаў
пазбаўлення волі.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Міхаіл Міхайлавіч, «стартаваў» долар сёлета паспяхова ў адрозненне ад еўрапейскай валюты, курс якой аслабеў. Шэраг экспертаў тлумачаць гэтую сітуацыю апасеннямі інвестараў адносна
стабільнасці еўразоны.
— У Еўропе па-ранейшаму працягваюцца даўгавыя крызісы асобных
краін, сярод якіх згадаем тыя ж Грэцыю, Іспанію, Партугалію, а дзесьці ў
сярэдзіне гэтага года будуць вялікія даўгавыя праблемы ўжо ў вельмі вялікай дзяржавы — у Францыі. І кожная такая інфармацыя, зразумела, не
спрыяе ўмацаванню еўра. Гэтым і тлумачыцца тое, што на дадзеным адрэзку часу долар умацоўваецца і, напэўна, першыя паўгода з тымі ці іншымі хістаннямі будзе ўмацоўвацца ў адносінах да еўра. Але ў чарговы
раз падкрэслю, што даўгавыя праблемы Еўропы — гэта, у асноўным, узаемныя даўгі адно аднаму, знешняму свету Еўрасаюз вінаваты значна менш,
чым ЗША. Акрамя таго, цяпер кітайскі цэнтрабанк актыўна ўключыўся ў
падтрымку Еўрасаюза. Кітай купляў і працягвае купляць даўгавыя абавязацельствы і Грэцыі, і Іспаніі, і Партугаліі, і ўжо заведама купіць, калі справа дойдзе да гэтага, даўгавыя абавязацельствы Францыі. Таму не трэба
чакаць вельмі моцнага ўмацавання долара. На мой погляд, умацаванне
амерыканскай валюты будзе часовым, але на працягу, прынамсі, першай
паловы 2011 года. З пункту гледжання далейшай стратэгіі, больш доўгачасовых прагнозаў, перавага ёсць у еўра. Што ж датычыцца нашага насельніцтва з яго сціплым дастаткам (па-ранейшаму на кожнага беларуса
ў банках прыпадае ў сярэднім менш як 1,5 месячнай зарплаты ва ўкладах),
то тут прасцей за ўсё зберагаць сродкі, разбіўшы іх на тры часткі — беларускія рублі, долары і еўра, — і захоўваць іх такім чынам.
— Летась, дарэчы, жыхары краіны ўкладвалі сродкі і ў золата: рэзка павялічыўся аб'ём куплі мерных залатых зліткаў. Відаць, людзей уразіў тэмп росту цэн на каштоўны метал.
— Так, захоўваць свае сродкі ў золаце стала папулярным. За мінулы
год даходнасць па золаце і серабры была адна з самых высокіх. Але,
калі палічыць на доўгім адрэзку часу (падзяліць на колькасць гадоў, палічыць па формуле складаных працэнтаў), то акажацца, што з 1947 года
(тады ўнцыя золата каштавала 35 долараў) па цяперашні дзень (больш
як 1400 долараў) даходнасць золата была менш за 8 працэнтаў.
Між іншым, у Беларусі, можна сказаць, наступіла гістарычная падзея, калі ўклады насельніцтва дасягнулі амаль 23 трыльёнаў рублёў
у эквіваленце, але і крэдытаў насельніцтву выдадзена таксама практычна на 23 трыльёны. І гэта для эканомікі вельмі дрэнна. Чыстая
норма зберажэнняў у беларусаў за мінулы год, як і ў крызісны 2008,
стала адмоўнай. Мы па-ранейшаму не столькі назапашваем, адкладваем грошы, у прыватнасці, на навучанне дзяцей, на куплю кватэры,
не столькі зберагаем, колькі пазычаем. І фактычна асноўную функцыю
ператварэння зберажэнняў у інвестыцыі нашы банкі перасталі выконваць. Яны фактычна бяруць грошы ў адной часткі насельніцтва і аддаюць другой альбо на будаўніцтва кватэр, альбо на куплю імпартных
тавараў. Дайшлі да парадоксу, што нават рабочы «Атланта» бярэ ў
банку крэдыт і ідзе купляць не айчынны халадзільнік, а імпартны. Я
хацеў бы звярнуць увагу і насельніцтва, і асабліва нашага рэгулятара
— Нацыянальнага банка — на тое, што склалася няпростая сітуацыя.
Крэдытаванне насельніцтва павінна быць крыху прытарможана.
— Вы кажаце пра тое, што зберагаюць беларусы няшмат. Разам
з тым, толькі ў снежні насельніцтва купіла ў банках на чыстай аснове
сотні мільёнаў долараў у эквіваленце. І, мабыць, гэтыя сродкі таксама папоўнілі зберажэнні людзей, якія яны трымаюць на руках?
— На мой погляд, калі вы ўжо купілі валюту, то лепш яе захоўваць
у банку. Тым больш, што ў Беларусі дзяржавай сапраўды дадзеныя
ўнікальныя гарантыі па стапрацэнтным вяртанні ўкладаў. І ўся папярэдняя гісторыя сучаснай Беларусі кажа пра тое, што калі з некаторымі
банкамі і былі праблемы, то рана ці позна насельніцтву вярнулі ўсё да
капейкі. Я ўсё ж такі параіў бы тыя долары, якія людзі купілі, аднесці ў
банкі. Палічыце самі: калі ў вас захоўваецца на ўкладзе ў банку 1000
долараў, то ў канцы года будзе ўжо каля 1100. Усё ж такі гэта нядрэнны
даход. Акрамя таго, у нашай краіне такога роду даходы не абкладваюцца падаткам у адрозненне ад многіх іншых краін свету.
І напрыканцы яшчэ адна парада — не трэба залазіць у даўгі. Лепш
накапіце грошай і потым купляйце. Лічыце больш уважліва працэнты.
Толькі здаецца, што крэдыт можна ўзяць пад 14-15 працэнтаў. А калі
вы палічыце ўсе камісійныя, усялякія платы за абслугоўванне, то ўбачыце, што вам амаль заўсёды трэба вяртаць банку ў 1,5, а бывае — і
ў 2 разы больш грошай, чым вы ў яго ўзялі.

Абзац
 Сіноптыкі аб'явілі на сёння штармавое папярэджанне. Як папярэджваюць спецыялісты, паніжэнне тэмпературы паветра пасля дажджу і мокрага снегу па ўсёй тэрыторыі краіны можа прывесці да галалёдзіцы.
 Гарналыжны цэнтр плануецца пабудаваць у Браслаўскім
раёне. Зараз рыхтуецца праграма развіцця Браслаўшчыны.
 Двое дзяцей загінула ўчора ў ДТЗ ў вёсцы Перкі Кобрынскага
раёна. 35-гадовы кіроўца аўтобуса «Сканія» наехаў на хлопчыкаў 9 і
14 гадоў, якія пераходзілі дарогу па пешаходным пераходзе. Дзеці загінулі на месцы. Святлафор знаходзіўся ў рэжыме жоўтага мігцення.
 У Мядзельскім раёне на паляванні падстрэлены грамадзянін
Расіі. Куля трапіла паляўнічаму ў твар. Грамадзяне Расіі палявалі
ў Нарачанскім нацыянальным парку па пуцёўцы. Пацярпелага адвезлі на аперацыю ў бальніцу. Магчыма, куля зрыкашэціла ад
якога-небудзь прадмета. Самі ж паляўнічыя сцвярджаюць: здарыўся самастрэл. Вядзецца праверка.
 Першая лінія метро ў Мінску ўчора не працавала 20 хвілін. Па
тлумачэнні спецыялістаў, ніякіх сур'ёзных інцыдэнтаў не было. Рух
спыняўся з-за тэхнічнай няспраўнасці на перагоне паміж станцыямі
«Акадэмія навук» і «Парк Чалюскінцаў».
 Зімнія гонкі на сабачых запрэжках упершыню наладзяць у
Беларусі 29 студзеня. Спаборніцтвы па ездавым спорце «Завіруха-2011» пройдуць у Валожынскім раёне. Чакаецца, што ўдзел у
спаборніцтвах прымуць больш за 50 удзельнікаў з Беларусі, Расіі,
Украіны, Літвы і Латвіі.

Поўны абзац
 Кантрабандысты спрабавалі пераправіць цыгарэты ў Літву на
крызе. Смаргонскія памежнікі заўважылі на крызе на рацэ Вілія каробкі. Як выявілася, кантрабандысты запакавалі ў вялікі поліэтыленавы
пакет 30 каробак з цыгарэтамі беларускай вытворчасці. А для таго, каб
не згубіць тавар і адсочваць яго рух, схавалі ў ім навігатар. Кошт цыгарэт склаў больш за 18 млн рублёў. Вядзецца праверка.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

У АЎТААВАРЫІ ЗАГІНУЛА ТРОЕ
На магістралі Брэст—Мінск, каля в. Зорная (пад Баранавічамі) кіроўца аўтамабіля «Фальксваген-Пасат» выехаў на паласу сустрэчнага
руху і сутыкнуўся з «Таётай-Камры», якой кіраваў жыхар Масквы.
У гэтай аварыі загінулі трое — усе пасажыры «Фальксфагена». Жанчына і мужчына, жыхары Бярозы, памерлі на месцы, а пенсіянерка —
пазней у бальніцы. Кіроўцы абодвух аўтамабіляў атрымалі траўмы. На
кіроўцу «Фальксвагена» завялі крымінальную справу.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.
25 января 2011 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Полесьежилстрой».
Повестка дня:
1. Об изменении размера уставного фонда и номинальной стоимости акций ОАО
«Полесьежилстрой».
2. О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
Собрание будет проходить по адресу: г. Брест, ул. Базановой, 19. Начало регистрации участников собрания: 10.30.
УНП 200050191

Утерянную печать кооператива
«Сантехмонтаж» считать недействительной.

НОВЫ РЭЙТЫНГ — НОВЫ РЭКОРД
Зборная Беларусі стала 37-й
ФІФА апублікавала новы рэйтынг футбольных зборных.
Наша каманда паднялася з 38-га на рэкорднае 37-е месца.
Нягледзячы на тое, што падапечныя Бернда Штанге за гэты
месяц матчаў не праводзілі, ім удалося апярэдзіць каманду
Камеруна, якая страціла 20 ачкоў. Нагадаем, што да гэтага
найвышэйшым дасягненнем нашай зборнай было 38-е месца
ў снежні 2010-га. У дзясятку наймацнейшых увайшлі Іспанія,
Галандыя, Германія, Бразілія, Аргенціна, Англія, Уругвай, Партугалія, Харватыя, Егіпет. Сярод нашых супернікаў па групе ў
адборы на Еўра-2012 толькі Францыя займае больш высокую
пазіцыю — 18-ю. Боснія і Герцагавіна — 45-я, Румынія — 56-я,
Албанія — 64-я, Люксембург — 132.
Алена АЎЧЫННІКАВА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

