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Дзяржаўны доўг Беларусі
не перавышае парога
эканамічнай бяспекі
На 1 студзеня 2011 года ён склаў
61 трыльён рублёў, ці 37,4 працэнта да ВУП
У апошнія пяць гадоў паказчыкі дэфіцыту кансалідаванага бюджэту Беларусі не перавышалі эканамічна бяспечнай мяжы (парогавае значэнне 3 працэнты), а на канец мінулага года дэфіцыт склаў
2,6 працэнта ВУП ці 4,2 трыльёна рублёў. Што датычыцца запазычанасці плацельшчыкаў перад бюджэтамі ўсіх узроўняў, то яна на
1 студзеня гэтага года склала ўсяго толькі 32 мільярды рублёў. «Для
апошніх гадоў, — паведаміў на сустрэчы з журналістамі намеснік
міністра фінансаў Уладзімір Амарын, — гэта гістарычны мінімум.
На працягу леташняга года гэтая запазычанасць знізілася на 27
мільярдаў рублёў. Гэта вельмі добрая прымета, якая сведчыць пра
высокую збіральнасць падаткаў».
Паводле агучаных звестак, даходы кансалідаванага бюджэту склалі
48, 8 трыльёна рублёў, ці 101 працэнт ад гадавога плана, расходы — 53
трыльёны рублёў, ці 98 працэнтаў ад запланаванага. Як адзначыў Уладзімір Амарын, летась былі выкананыя ўсе сацыяльныя абавязацельствы
бюджэту, забяспечаны своечасовыя выплаты пенсій, дапамог і зарплат.
Дзяржаўны доўг Беларусі на пачатак года не перавысіў парога эканамічнай бяспекі ў 40 працэнтаў: на 1 студзеня 2011 года ён склаў 61
трыльён рублёў, ці 37,4 працэнта да ВУП. Пры вызначаным ліміце ў 11
мільярдаў долараў знешні дзяржаўны доўг склаў 9,7 мільярда, а ўнутраны вызначаны ў суме амаль 32 трыльёны рублёў пры такім жа вызначаным ліміце.
Мінулая пяцігодка, паводле слоў начальніка Галоўнага ўпраўлення
падатковай палітыкі і даходаў бюджэту Мінфіна Дзмітрыя Кійко, праходзіла пад дэвізам спрашчэння падатковай сістэмы. За пяць гадоў на
падставе падрыхтаваных прапаноў было адменена 26 падаткаў і іншых
абавязковых плацяжоў. Летась, у прыватнасці, краіна цалкам адмовілася ад збірання так званых абаротных падаткаў, якія аказвалі найбольш
негатыўны ўплыў на эканоміку (перш за ўсё, гэта збор у фонд падтрымкі сельгасвытворцаў і мясцовы падатак з продажу). З улікам гэтага,
зазначыў Дзмітрый Кійко, нават пры павелічэнні стаўкі ПДВ летась забяспечана зніжэнне падатковага цяжару, у распараджэнні плацельшчыкаў засталося каля 800 мільярдаў рублёў.
Захаваная палітыка па зніжэнні падатковага цяжару і пры фарміраванні бюджэту на 2011 год. Так, з 1 студзеня адмененыя ўсе падаткі, якія
з'яўляюцца асаблівасцямі падатковай сістэмы нашай краіны: мясцовы
падатак на паслугі, мясцовы падатак з прыбытку, тры плацяжы ў складзе
экалагічнага падатку. У выніку сёння цалкам вырашанае пытанне са
структурай падатковай сістэмы і колькасцю падатковых плацяжоў, якія
адпавядаюць стандартам развітых краін.
Дадатковыя захады, паведаміў Дзмітрый Кійко, сёлета будуць прынятыя і па лібералізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці, усе асноўныя з
іх прадугледжваюцца Дырэктывай №4. Лібералізацыя ўмоў ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці закране такую сферу, як бухулік і
справаздачнасць. Мінфінам ужо падрыхтаваная новая рэдакцыя закона
аб бухуліку і справаздачнасці, якой прадугледжваецца скарачэнне колькасці формаў бухгалтарскай справаздачнасці для арганізацый з 6 да 4,
для суб'ектаў малога прадпрымальніцтва — да 2. Яшчэ адзін дакумент,
праект указа, падрыхтаваны міністэрствам, накіраваны на скарачэнне
пераліку абавязковых да прымянення пярвічных уліковых дакументаў і
рэквізітаў у іх. З прыняццем апошняга іх пералік скароціцца да 10, а астатнім будзе нададзены рэкамендацыйны характар. Адначасова арганізацыям будзе дадзена магчымасць самастойна вызначаць пярвічныя
ўліковыя дакументы з улікам пэўных патрабаванняў, што істотна скароціць рэгламентацыю іх дакументаабароту. Дзмітрый Кійко падкрэсліў,
што прыняцце праектаў закона і ўказа дазволіць істотна зменшыць цяжкасці бухуліку і знізіць затраты на яго вядзенне.
Між іншым, як адзначылі прадстаўнікі Мінфіна, захады па зніжэнні
падатковай нагрузкі будуць прымацца на працягу ўсёй пяцігодкі. Рэфармаванне падатковай сістэмы, якая будзе ажыццяўляцца адначасова з
аптымізацыяй бюджэтных расходаў, дазволіць да канца пяцігодкі знізіць
падатковы цяжар да ВУП да 26 працэнтаў. «Гэты паказчык, — сказаў
Дзмітрый Кійко, — будзе адпавядаць паказчыкам еўрапейскіх краін.
Такім чынам, будуць створаныя ўмовы для далейшага эканамічнага
росту і павышэння рэйтынгавых ацэнак Беларусі ў міжнародных даследаваннях».
Каментуючы па просьбе журналістаў размяшчэнне 19 студзеня еўрабондаў на 800 мільёнаў долараў пад фіксаваную стаўку 8,95 працэнта,
Уладзімір Амарын не пагадзіўся з тым меркаваннем, што запазычанне
ажыццёўлена пад высокія працэнты. Паводле яго слоў, гэта «дастаткова камфортная для нас на сёння даходнасць», праведзена ж размяшчэнне еўрабондаў было з мэтай дыверсіфікацыі пазык і фарміравання
крэдытнай гісторыі краіны. Дзейнічаў Мінфін у адпаведнасці з указам,
якім вызначаны памер пазык на 2010-2011 гады ў суме 2 мільярды долараў. Летась, нагадаў Уладзімір Амарын, у рамках гэтых параметраў
быў ажыццёўлены выпуск еўрааблігацый на 1 мільярд долараў.
Ігар ШЧУЧЭНКА.

ТАННЫХ АДНАПАКАЁВАК
У СТАЛІЦЫ ЎЖО НЕ ЗАСТАЛОСЯ

Рынак жылля

Сяргей КУРКАЧ

А

МАЛЬ на працягу ўсяго мінулага
года другасны рынак жыллёвай
нерухомасці галоўнага мегаполіса
краіны працаваў нібыта ў рэжыме
чакання сур'ёзных пакупнікоў з грашыма. Толькі ў лістападзе і снежні
летась рынак сапраўды ажыў, аднак... Спецыялісты адзначаюць, што
менавіта 2010-ы быў самым цяжкім
го дам для рын ку не ру хо мас ці за
апошнія 10 гадоў. Пра тэндэнцыі,
якія сёння назіраюцца ў жыллёвай
сфе ры ста лі цы, ка рэс пан дэн ту
«Звязды» паведаміў кіраўнік агенцтва «БелЦТН», старшыня савета Беларускай асацыяцыі «Нерухомасць»
Мікалай ПРАСТАЛУПАЎ.

Актыўнасць пакупнікоў
паменшылася
Эксперты рынку адзначаюць, што колькасць
зарэгістраваных здзелак паменшылася амаль
на 12 працэнтаў, бо летась у Мінску было прададзена толькі 8,4 тысячы кватэр (у 2009 годзе
— 9,5 тысячы). У першым паўгоддзі летась
рынак нерухомасці ўвогуле быў амаль мёртвым, а вось у апошнія два месяцы года кліенты
агенцтваў нерухомасці набывалі галоўным чынам танныя кватэры, якія актыўна «вымываліся» з рынку. Аднак ужо ў студзені патэнцыйныя
пакупнікі зноў зніклі з рынку. Сёння актыўнасць
бескватэрных кліентаў знізілася ажно ў тры
разы. Чаму гэта здарылася? Справа ў тым, што
напрыканцы мінулага года пакупнікі набывалі
кватэры, масава выкарыс тоўваючы дарагія,
нават камерцыйныя, крэдыты, бо пэўныя інфармацыйныя агенцтвы палохалі насельніцтва
магчымай дэвальвацыяй пасля Новага года.
Аднак гэтага не адбылося, і сёння патэнцыйныя
пакупнікі пачалі больш скрупулёзна лічыць грошы і прыглядацца да існуючых працэнтаў па
крэдытах.

«ГОРКАЯ
СВЕЖЫНА»
Браканьеры затрыманыя
па гарачых слядах
У чацвер вечарам Вадзім
Лёвін — начальнік Мядзельскага ДАІ, маёр, Валерый Малько,
капітан, Леанід Канопскі, прапаршчык, патрулявалі дарожнае становішча паблізу вёскі
Маставікі Мядзельскага раёна.
Неўзабаве, прыкладна ў 23.30,
яны пачулі стрэлы...
Праз некалькі хвілін з боку
вёскі Старыя Габы з'явіўся аўтамабіль «Аўдзі-80», які ўжо трапляў у поле зроку супрацоўнікаў
ДАІ... Вадзіцеля спынілі для праверкі, але яўных доказаў, што
страляў менавіта ён, не знайшлі.
Ахоўнікі парадку накіраваліся
ў бок, адкуль пачулі стрэлы. Па
дарозе сустрэлі двух пешаходаў
— мужчын з Мядзельскага і Вілейскага раёна. Папрасілі сесці
іх у службовы аў тамабіль для
размовы. Ад тых даносіўся пах
«свежыны» і паводзілі сябе яны
падазрона...
Супрацоўнікам ДАІ і інспекцыі
па ахове жывёльнага і расліннага
свету пры Прэзідэнце РБ, якія
таксама прысутнічалі пры размове, мужчыны расказалі, што незаконна застрэлілі кабана. Тушу
амаль 100-кілаграмовай жывёліны і 2 стрэльбы схавалі ў лесе.
Браканьеры паказалі месца, дзе
ляжалі іх «трафеі», і цяпер даюць
паказанні. Як паведамілі ў міліцыі, хутчэй за ўсё, супраць іх будзе за ве дзе на кры мі наль ная
справа.
Аляксандр СЯНЮЦЬ.

Павялічыўся толькі кошт
прапановы
Паводле звестак інфармацыйнага каталога
спецыялізаванага выдання «Нерухомасць Беларусі», сярэдні кошт прапановы квадратнага метра
агульнай плошчы аднапакаёвых кватэр павялічыўся з пачатку года амаль на 20 долараў і складае цяпер 1415 долараў. Сярэдні кошт аднапакаёвых кватэр стаў 50,3 тысячы долараў. Няўжо
аднапакаёвыя кватэры ў Мінску сёлета пачалі
даражэць? Мікалай Прасталупаў упэўнены, што
гэта не зусім так. У першую чаргу існуючая сітуацыя тлумачыцца тым, што з другаснага рынку
былі павымываныя ў лістападзе і снежні самыя
танныя кватэры. Акрамя гэтага, сёння ўладальнікі ліквідных не вельмі дарагіх кватэр пачалі «прытрымліваць» сваю нерухомасць, або ўвогуле знялі яе з продажу на некалькі месяцаў. Гаспадары
такога жылля спадзяюцца, што бліжэй да вясны
іх кватэры могуць нават падаражэць. Не спяшаюцца вяртацца на рынак і патэнцыйныя пакупнікі.
Гэта тлумачыцца працяглымі святамі і крыху нервовай эканамічнай сітуацыяй.
Сёння самыя танныя аднапакаёвыя кватэры
ў Мінску каштуюць у межах 39—41 тыс. долараў. Гэта галоўным чынам слабенькія «хрушчоўкі» ў пяціпавярховых дамах на крайніх паверхах
з агульнай плошчай жылля да 32 квадратных
метраў. Аднак і такіх кватэр на рынку ў продажу
засталося не больш за дзесяць. Самы распаўсюджаны кошт маленькіх аднапакаёвых кватэр
вагаецца ў межах ад 42 да 46 тысяч долараў.
Стандартныя аднапакаёўкі ў параўнальна нестарых панэльных дамах каштуюць каля 50 тысяч долараў.
Сёння на рынку зноў з'явілася ў продажы
шмат асобных пакояў. У залежнасці ад плошчы
пакояў і месцазнаходжання дамоў у горадзе,
яны каштуюць ад 18 да 25 тысяч долараў.
Самыя танныя двухпакаёвыя кватэры каштуюць цяпер 48—50 тысяч долараў. Вельмі танных
і адначасова ліквідных аднапакаёвак сёння таксама ўжо не існуе. Стандартныя двухпакаёвыя
кватэры агульнай плошчай да 50 «квадратаў»

Адказнасць за трагедыю ў вёсцы Дубровы
Верхнядзвінскага раёна, дзе пры разборцы да ху фер мы за гі нулі тры ча ла ве кі і
столькі ж былі цяжка паранены, будзе несці наймальнік, адзначыў пракурор Віцебскай вобласці Генадзь ДЫСКО.
«Звязда» паведамляла пра гэты жудасны выпадак. «Наймальнік — не абавязкова кіраўнік, — падкрэсліў пракурор. — Гэта можа быць работнік адміністрацыі. Цяпер нам трэба ўдакладніць: хто накіроўваў на работу людзей, наколькі яны былі азнаёмленыя з тэхнікай бяспекі. Наколькі былі забяспечаны
сродкамі бяспекі. Хто павінен быў сачыць за работай
людзей?»

Задаток по лоту перечисляется на расчетный счет № 3012200252008
в ЗАО «Альфа-Банк» отделение «Логойский тракт» в г. Минске (код
270) и равен 2 861 142 рублям (10 % от первоначальной стоимости
автомобиля, которая составляет — 28 611 415 рублей с учетом НДС
20 %).
Для участия в аукционе в срок до 28 февраля 2011 года по адресу:
220025, г. Минск, а/я 77, ООО «Агентство по антикризисному управлению» (тел. 8029 150 82 99) представляются следующие документы:
1. Заявление на участие в аукционе.
2. Платежный документ с отметкой банка о внесении задатка.
3. Копии документов, подтверждающих юридические полномочия
участника торгов (его представителя).
Аукцион проводится с повышением первоначальной стоимости
имущества на шаг аукциона. Шаг аукциона равен 5 % от первоначальной стоимости автомобиля. Выигравшим торги на аукционе признается
лицо, предложившее за лот наиболее высокую цену. Договор куплипродажи имущества заключается в день проведения торгов.
03.02.2011 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Лорри-Сервис».
Повестка дня:
1. О совершении сделок Общества.
Собрание будет проходить по адресу: ул. Дубровская, 36.
Начало регистрации в 10.30.
УНП 200246280

«Чорны студзень» —
21-я гадавіна
Пад такой назвай у Мінску па ініцыятыве Пасольства Азербайджанскай Рэспублікі ў Беларусі прайшло жалобнае мерапрыемства,
прысвечанае 21-й гадавіне трагедыі «Чорнага студзеня».
У мерапрыемстве ўдзельнічалі прадстаўнікі грамадскасці сталіцы,
журналісты, дыпламаты, азербайджанцы, якія жывуць, вучацца ці працуюць у нашай краіне. Яны нагадалі прысутным, што ноччу 19 студзеня 1990 года ў Баку ўвайшоў 35-тысячны кантынгент савецкіх войскаў
быццам бы для навядзення парадку. Але замест гэтага пачаліся рэпрэсіі мірнага насельніцтва. Згодна з інфармацыяй пасольства, 137 чалавек былі забітыя, каля 700 параненыя, больш за 800 незаконна арыштаваныя, шмат людзей знікла без вестак. Вайскоўцы, па словах відавочцаў, паводзілі сабе надзвычай жорстка. Танкі і бронетранспарцёры
знішчалі ўсё на сваім шляху, стралялі нават па машынах «хуткай дапамогі».
Шакіраваныя паводзінамі арміі бакінцы потым трапна назвалі тыя
падзеі «Чорным студзенем». Першым, хто рашуча ўзняў голас пратэсту
супраць гэтай аперацыі тагачаснага кіраўніцтва СССР, як сказаў пасол
Азербайджана Алі Нагіеў, быў агульнанацыянальны лідар азербайджанцаў, палітык з сусветнай вядомасцю Гейдар Аліеў. Ён тады ў Маскве
адразу рэзка выступіў з крытыкай вінаватых у крывавых падзеях на
вуліцах Баку.
«Чорны студзень» не здолеў зламаць волю азербайджанскага народа. Наадварот, ён згуртаваўся вакол сваіх лідараў і адстаяў незалежнасць і суверэнітэт краіны.
Леанід ТУГАРЫН.

...У нумары за 5 студзеня, як заўсёды, прачытаў «вясёлыя і праўдзівыя гісторыі» з рубрыкі «Алё, народ
на провадзе!». Кожны з расповедаў
выклікаў добрую усмешку, а вось
«...Дванаццаць куранят» Міхаіла
Спірыдовіча — яшчэ і жаданне нешта дадаць, дапоўніць, бо пазней жа
настаў час так званага развітога сацыялізму і вяскоўцам больш не трэба было хаваць ад дзяржавы «лішніх» курэй, а тым больш куранят...
З'явіўся «попыт» на іншае.
Зрэшты, па парадку...
Так атрымалася, што гадавала
мяне баба Тоня. Муж яе, а мой дзядуля Ігнат, не вярнуўся з фронту, а
значыць, мне — і змалку, можна
сказаць — давялося і араць, і баранаваць, і касіць, і секчы... Гора, карацей, усяму навучыла, бо быў жа
ў доме «за старэйшага», за мужыка — бабуля (светлай памяці!) так
і памерла ўдавой.
Ад яе вось гэта гісторыя.
Значыць, неяк у самым пачатку
года завітала да нас жанчына — з
сельсавета. На адпаведнай старонцы раскрыла гаспадарчую кнігу,
распачала так званую зверку: спытала пра членаў сям'і, нешта там
аловачкам пазначыла...
— Якую жывёлу трымаеце? —
цікавіцца далей.
— Карова ё, — адказвае бабуля.
— Калі расцёл?
— Ды не будзе яго... Ялаўка.
— Колькі малака за год надаілі?
— А хто ж яго ведае, — разгубілася «даярка», — можа, тоны са
дзве?
— А чаму так мала?!
— Болей не дала.
— Што вы такое кажаце? — насунула бровы жанчына. — Мяне з
такім надоем на парог сельсавета
не пусцяць... Пішу: тры тоны шэсцьсот кілаграмаў.
— Адкуль?! — жахнулася бабуля, але госця ўжо пытала далей:
— Свінні ёсць?

Мікалай Прасталупаў адзначае, што спецыялісты агенцтваў нерухомасці ў студзені працуюць
у рэжыме завяршэння здзелак, якія былі распачаты яшчэ ў мінулым снежні. Новых пакупнікоў
на рынку не будзе яшчэ на працягу амаль двух
месяцаў. Наш эксперт упэўнены, што за гэты час
кошт стандартнага жылля практычна не зменіцца.
А вось бліжэй да вясны другасны рынак сталічнага жылля можа яшчэ крыху патаннець. Справа
ў тым, што цяпер камерцыйныя арганізацыі, якія
займаюцца долевым будаўніцтвам, маюць пэўныя
цяжкасці пры пошуку «грашовых» кліентаў. Дамы,
дзе квадратны метр у кватэрах прапануецца за
1500—1600 долараў, цяпер ужо амаль не карыстаюцца попытам. Жорсткая канкурэнцыя за кліентаў сярод забудоўшчыкаў прымушае апошніх
неаднаразова аб'яўляць пра зніжкі. У выніку ў
Мінску зараз пачынае таннець будаўніцтва нават
элітнага жылля. На думку Мікалая Прасталупава,
тэндэнцыя на патанненне стандартнага жылля па
лініі долевага будаўніцтва пачнецца ўжо ў першы
месяц вясны. Квадратны метр кватэр пры будаўніцтве такога жылля будзе каштаваць не больш
за 1000—1100 долараў.
А вось пасля таго, як знізіцца кошт новага
камерцыйнага жылля, прадаўцы і на другасным
рынку сталіцы будуць вымушаны перапісваць
свае цэннікі ў бок змяншэння.

Заведзена крымінальная справа. На месцы працавала следчая адміністрацыйная група пракуратуры.
Крыміналісты правялі адпаведную работу.
Як падкрэсліў пракурор, па даручэнні старшыні
Віцебскага аблвыканкама Аляксандра КОСІНЦА
створана спецыяльная камісія, якая займаецца гэтым
канкрэтным выпадкам. Камісію ўзначальвае адзін з
намеснікаў губернатара. Вырашаецца пытанне аб
кампенсацыі і гэтак далей.
Па выніках расследавання будуць ўстаноўлены
вінаватыя, якія будуць адказваць па ісках...
Як таксама расказаў пракурор, стан здароўя тых
работнікаў, хто ў бальніцы і знаходзіцца ў рэанімацыі,
стабільна цяжкі.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Двайное
шво

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ДЗЯРЖДУМЕ РАСІІ ПРАПАНАВАЛІ ЎВЕСЦІ
ШТРАФЫ ЗА ЭКСТРЭМІСЦКІЯ ГРАФІЦІ
У Дзярждуму ўнесены законапраект, які прадугледжвае ўвядзенне штрафаў у памеры ад пяцісот да трох тысяч рублёў за графіці
экстрэмісцкага характару. Прапануецца таксама абавязаць уласнікаў
і арандатараў будынкаў і іншых аб'ектаў, на якія могуць быць нанесены экстрэмісцкія надпісы, сціраць падобныя малюнкі.

УКРАІНЕ Ў 2011 ГОДЗЕ ДАВЯДЗЕЦЦА
ВЯРТАЦЬ БОЛЬШ ЗА $10 МЛРД
Дасягнутыя Украінай па выніках 2010 года паказчыкі развіцця
краіны ў цэлым з'яўляюцца здавальняльнымі і сведчаць пра аднаўленне эканомікі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Украіны
Мікалай Азараў у інтэрв'ю аднаму з украінскіх тэлеканалаў.
У той жа час Украіна сёння стаіць перад праблемай, звязанай з
неабходнасцю выплаты велізарных даўгоў, назапашаных раней.
Толькі ў 2011 годзе дзяржаве прыйдзецца вяртаць гіганцкую суму
вонкавых запазычанняў у памеры 88 млрд грыўняў, ці больш за $10
млрд. Цяпер Кабміну даводзіцца абслугоўваць дарагія запазычанні
папярэдняй улады, якія былі зроблены на вельмі нявыгадных умовах
і ў той жа час не далі ніякага эфекту, паколькі былі растранжыраны.
Толькі за студзень і люты 2010 года, напярэдадні апошніх прэзідэнцкіх выбараў, кіраўнік Кабміна Юлія Цімашэнка паспела ўзяць у доўг
4 млрд грыўняў (каля $500 млн) пад 28% гадавых. Кантралюючыя
органы ўстанавілі, што атрыманыя вонкавыя запазычанні ад МВФ у
памеры 36 млрд грыўняў у парушэнне бюджэтнага кодэкса папярэднім урадам былі папросту «праедзены». Акрамя таго, дзяржаўны доўг
Украіны за 2009 год вырас на 96 млрд грыўняў і на 1 студзеня 2010
года склаў 227 млрд, што амаль на 40 млрд грыўняў перавышае вызначаны законам дапушчальны памер дзярждоўгу.

БЕЛЫ ДОМ АБВЯСЦІЎ ПРА НАМЕР АБАМЫ
БАЛАТАВАЦЦА НА ДРУГІ ТЭРМІН
У дзень двухгоддзя прэзідэнцкага
тэрміна Барака Абамы Белы дом афіцыйна пацвердзіў планы ўдзелу цяперашняга амерыканскага лідара ў
прэзідэнцкіх выбарах 2012 года, перадае АFР. Хоць рэспубліканцы спрабуюць ачарніць сацыяльную рэформу Абамы, рэйтынгі першага афраамерыканскага лідара ЗША са снежня пачалі расці.
«Так, можна сказаць з вялікай ступенню верагоднасці, што балатавацца ён будзе», — заявіў прэс-сакратар Абамы Роберт Гібс. Ён
адзначыў, што неўзабаве Абама падрыхтуе ўсе неабходныя дакументы і накіруе іх у Федэральную выбарчую камісію. «Вось тады
перадвыбарную кампанію можна будзе лічыць адкрытай», — падкрэсліў Гібс.

СУСВЕТНЫХ ЗАПАСАЎ ПРЫРОДНАГА ГАЗУ
ХОПІЦЬ НА 250 ГАДОЎ
Пра гэта паведамляецца ў справаздачы Міжнароднага энергетычнага агенцтва.
Паводле ацэнкі экспертаў агенцтва, істотны ўнёсак у магчымасці
газавай прамысловасці робіць найноўшая тэхналогія па здабычы
сланцавага газу.
«Цяперашніх запасаў газу хопіць на 130 гадоў, аднак калі прыклад
ЗША ў развіцці вытворчасці газу са сланцу падтрымаюць дзяржавы
Еўропы і Азіі, яго хопіць на 250 гадоў», адзначаецца ў дакладзе МЭА.
Паводле слоў экспертаў МЭА, запасы «нетрадыцыйнага» газу «проста велізарныя» — гаворка ідзе пра 920 трлн куб. м, што ў 300 разоў
перавышае штогадовы попыт на газ.

ПРЭЗІДЭНТ ЛІТВЫ АДМЯНІЛА
ПАКАРАННЕ ГАРАДЖАНІНУ,
ЯКІ АБАЗВАЎ МЭРА ГУСАКОМ
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайтэ падпісала ўказ пра памілаванне жыхара горада Алітуса, што назваў былога кіраўніка
горада Чэславаса Даўгелу гусаком. Прэзідэнт адмяніла пакаранне, да якога суд прысудзіў крыўдзіцеля мэра, — штраф у памеры 2,6 тыс. літаў (753 еўра).
У кастрычніку мінулага года Даўгела разам з некалькімі іншымі
чыноўнікамі муніцыпалітэта быў затрыманы ў сувязі з дасудовым
расследаваннем пра службовыя злоўжыванні, фальсіфікацыі дакументаў і растрату чужой маёмасці вялікага кошту (звыш 500 млн
літаў). У снежні мінулага года кіраўніку горада былі прад'яўлены абвінавачанні ў махлярстве, з-за чаго Даўгела падаў у адстаўку.

Здарэнні

ГАДЗІНА БЕЗ СВЯТЛА

г. Мінск.

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
ПО ПРОДАЖЕ ГРУЗОВОГО ФУРГОНА
ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО IVECO 49.12,
1999 года выпуска,
регистрационный знак АВ 5456-7,
НА КІСЕЛЬНЫХ
БЕРАГАХ

Другасны рынак «ажыве»
ў трэцяй дэкадзе
лютага

Пацярпелыя атрымаюць кампенсацыю

Управляющий ЧТУП «СтальДревСервис»
(г. Минск, УНН 190526959) 04 марта 2011 года в 15.00

принадлежащего ЧТУП «СтальДревСервис»,
по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 502.

ёсць у продажы па кошце ад 52 да 60 тысяч долараў. Разам з тым, трэба разумець, што сярэдні
кошт прапановы істотна адрозніваецца ад рэальнага кошту продажу. Сёння аднапакаёвая кватэра можа быць даволі хутка прададзена, калі квадратны метр у ёй будзе каштаваць да 1300—1350
долараў. Дарагімі кватэрамі, у якіх жыллёвы
«квадрат» дасягае 1500—1600 долараў, пакупнікі амаль не цікавяцца. Рэальны кошт продажу
двухпакаёвых кватэр складае ў межах 1200—
1250 долараў за квадратны метр, а ў трохпакаёвых кватэрах — каля 1100—1200 долараў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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— Але ж... Быў... Парсючок —
закалолі.
— Якой вагой?
— Ды хто ж яго важыў?! Што
сабе пакінула, што дочкам аддала... Пудзікаў сем, можа, і быў...
— Вы што гэта?! Пішу: дзвесце
кілаграмаў... Што яшчэ трымаеце?
Курэй? Колькі?
— Трынаццаць на восень выйшла.
— Колькі яек узялі?
— А певень іх ведае!
— Пішу, як у людзей — тры тысячы.
— Залатых! — адчуўшы, куды
вецер вее, — ляпнула бабуля.
— Ну, гэта залішне, гэта перагіб,
— на поўным сур'ёзе прызнала кабета, — стала пытаць пра зямлю
— пад збожжавымі, пад бульбай,
пра знятыя ўраджаі.
І бабуля ўжо не вагалася — смела «малаціла»:
— Пад збожжам? Пішы — 25
сотак. Сабралі — пудоў шэсцьсот!
Пад бульбай 20 сотак, сабралі...
— Вось так! Правільна! — час ад
часу хваліла яе звершчыца. — Але
ж глядзіце, каб усе лічбачкі запомнілі, каб слова ў слова паўтарылі,
калі рэвізія нейкая прыйдзе.
...Пасля гэтага наказу жанчына
развіталася — пайшла ў іншыя хаты, каб потым, апытаўшы ўсіх, прыйсці ў свой кабінет і «падбіць бабкі»
— падсумаваць усе лічбы з атрыманымі надоямі, намалотамі, прывагамі па мясе і ў выніку ўсім, ну напэўна
ж, даказаць, што вясковы люд жыве
прыпяваючы: ля малочных рэк... З
кісельнымі берагамі.
Як ён жыве насамрэч, ведаў (і,
мусіць, ведае?) толькі ён сам.
Аляксандр МАТОШКА,
в. Янкавічы, Расонскі раён.

УРОК
У пачатку 70-х гадоў мінулага
стагоддзя паехалі мы на экскурсію
— у Пры бал ты ку, Ле нін град,
Пскоў... Паехалі цягніком у прычапным вагоне, досыць часта спыняліся, падоўгу стаялі.
Што тады рабілі? Ну, вядома ж,
гаманілі, гулялі ў карты, не без таго

— пакрысе выпівалі, закусвалі і,
дарэчы, не абы чым, а так званай
«сухой» каўбасой. Яна ў тыя часы
была страшэнным дэфіцытам, але
ж не для нас, работнікаў гандлю:
мы ведалі, як тады жартавалі, і
прозвішчы людзей, і нумары магазінаў — іншых паслаць маглі.
Карацей, калі цягнік наш у чарговы разок спыніўся, мы зноў паселі за стол, расклалі сваю смакату,
сталі частавацца. Дзверы ў купэ
само сабой не запіралі — заходзь,
хто хоча.
Захацела нейкая з жанчын —
нос усунула, стол наш убачыла,
пытае:
— Ой, а дзе вы каўбаску купілі?
— Ды збегалі вунь у краму, —
паказвае ў акно адна з каляжанак.
— А чаргі няма? — удакладняе
кабета.
— Не, ніякой.
Тая, пачуўшы гэта, нават дзвярэй не зачыніла — лёцьма ў тую
краму і (расказвалі потым) да прадавачкі:
— Дзве «палкі» каўбасы.
Тая вочы на яе падняла, кажа:
— Вы што — з глузду з'ехалі?
Якой каўбасы?
— «Сухой»... Ну хоць «палачку».
— Ды адкуль, даражэнькая? Мы
ж ёй не гандлюем.
— Як гэта не гандлюеце, калі
бабы набралі?! Вунь — ядуць у суседнім купэ...
— А так... Азірніцеся!
Толькі тут, адвёўшы вочы ад
крамшчыцы і ўбачыўшы асартымент крамы (у выглядзе ватовак,
рыдлёвак, вёдраў) пакупніца зразумела, што з яе пасмяяліся...
І, трэба сказаць, што жартаўніцы гэта з рук не сышло: хвілін праз
колькі і яе, і ўсіх нас абклалі такімі
мацюкамі...
Але ж не марна, урок быў: мы
засвоілі, што не з кожным можна
жартаваць, а тая кабета, — што не
кожнаму трэба верыць.
Т.І. АЛЯХНОВІЧ,
г. Слуцк.

«ІНТЭЛІГЕНТЫ»
Справа гэта была на аўтастаянцы ля аднаго з вучылішчаў. Унук
(студэнт) запыніўся там, каб збегаць па нейкія паперы, я засталася
ў яго машыне, ад няма чаго рабіць
стала разглядаць ўсё, што побач, і
не ўбачыць тых дваіх я проста не
магла! Ну як жа — інтэлігентныя,
хораша прыбраныя, у акулярах
(няйнакш залатых?), з дарагімі
партфелямі... Чыстай вады прафе-

сура!.. Што пацвердзіла і іх размова, бо, спыніўшыся непадалёк, яны
гаварылі пра нейкія аксіданты.
Мне гэта было зусім не нецікавым, але ж раз-пораз да вушэй далятала: «Ну што вы, калега, дазвольце!..», «Не, шаноўны, прабачце!..», пасля якіх тыя «акадэмікі»
раскланяліся, паважліва паціснулі
рукі і толькі потым разышліся — паселі ў свае аўто.
«Якія інтэлігентныя, якія прыстойныя людзі! Мусіць, выкладчыкі? Шчасце, наш Вася сюды паступіў і вучыцца!», — панеслася ў маёй
галаве.
Але ход гэтых думак перапынены грукатам. Я азірнулася і ўбачыла, што адзін з «акадэмікаў», выехаў з «кішэні», не азірнуўшыся,
здаў назад і... «пацалаваў» там машыну другога.
Што тут пачалося, — перадаць
цяжка. Абодва кіроўцы выскачылі
з машын.
— Му...к! — закрычаў той, каго
«пацалавалі».
— Ад му...ка чую! Якога чорта
ты тут стаў? Тормаз! Зас...ц!..
Пад гэту зваду прыбег мой студэнт.
— Паехалі хутчэй, — загадала
я, каб звезці ўнука з гэтага месца,
каб, крый Бог, не наслу хаўся ён
«вучоных размоў».
Ужо на хаду спытала:
— Гэтыя двое ў вас выкладаюць?
— Не, — пакруціў галавою Васіль, — яны з іншай кафедры.
...Камень з душы! Хоць ненадоўга.
Раіса ДЗЕЙКУН,
г. Гомель.

З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ
У першыя пасляваенныя гады ні
радыё, ні тэлебачання ў вёсках,
зразумела ж, не было, газет, лічы,
таксама, бо дорага ды і звычайнай
граматы многім бракавала. Так што
крыніцамі інфармацыі станавіліся
людзі. Нехта з іх прыязджаў сам
— да сваякоў у госці, некага, пераважна з вялікага раённага начальства (дырэктараў школ, прадпрыем стваў, пра ку ро раў) у зван ні
«ўпаўнаважаных» прысылалі райкамы партыі. Вестка пра гэтыя візіты маланкай аблятала вёскі: людзі
кідалі ўсе свае справы, збіраліся
разам — паслухаць.
Аб цяжкасцях і праблемах упаўнаважаныя тады не гаварылі, —
расказвалі, якое ж шчаслівае хутка
будзе жыццё, бо таварыш Сталін
днём і ноччу думае аб ім, дбае аб
простых людзях. Ён жа, пастаянна
(пра гэта пісалі ў газетах) сустра-

8 буйных прадпрыемстваў і 6 устаноў аховы здароўя (сярод якіх
Рэспубліканскі цэнтр радыяцыйнай медыцыны і бальніца хуткай
дапамогі) у Гомелі 20 студзеня днём былі тэрмінова пераключаны
на электразабеспячэнне ад рэзервовых крыніц электраэнергіі. Поўнасцю быў спынены тралейбусны рух па адзіным у Навабеліцкі
раён маршруце.
Як паведамілі ў прэс-службе абласнога ўпраўлення МНС, Навабеліцкі і частка Цэнтральнага раёна засталіся без электраэнергіі ў выніку
здарэння, якое адбылося пры будаўніцтве аб'язной дарогі «Усходні абыход». Там кіроўца самазвала МАЗ, які належыць ААТ «Гомельаблдарбуд», пры выгрузцы пяску кузавам закрануў лінію электраперадачы
«ЦЭЦ-26 — Навабеліца», напружаннем 110 кВт. Адбыўся парыў дзвюх
ліній электраперадачы. Праз гадзіну электразабеспячэнне ў горадзе
было цалкам адноўленае.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.
каецца то са сталяварамі, то з хлебаробамі, вядзе размовы, раіцца.
Так што вёска па першасці ўсё
ўважліва слу хала і верыла ці не
кожнаму слову, у тым ліку і пра даступнасць Іосіфа Вісарыёнавіча,
хоць якраз вось гэтая вера магла і
пахіснуцца, бо аднойчы...
Аднойчы да дзеда Перавоза
прыехаў сын і ці не назаўтра накіраваўся ў краму. Каб паглядзець на
яго, многія з вяскоўцаў выбягалі з
хат, хто здалёку, хто зблізку паважліва віталіся, бо гэта ж не абы-хто
з'явіўся (вочы дзеда Перавоза — ён
тупаў поруч — свяціліся гонарам),
— а адзіны ў іх вёсцы чалавек з
вышэйшай адукацыяй, інжынер (!)...
Ды адкуль — з саменькай Масквы
(!), сталіцы Саюза!
Ці трэба казаць, што многія з
мужыкоў, павітаўшыся, на нейкай
адлегласці рушылі следам.
Што госць?
У краме ён павёў сябе, як усе:
узяў бутэльку гарэлкі, хлеба, селядцоў, нечага яшчэ. Але ж для разліку (вёска ахнула!) дастаў сторублёўку!
Гэтакіх грошай тут не тое што не
меў ніводзін чалавек, — нават не
бачыў!..
Рэйтынг госця, як сказалі б цяпер, узняўся да завоблачных вышынь!.. Куды астатнім...
Але ж быў сярод вяскоўцаў дзед
Андрэйка (дарма, што метр з шапкай...), які таксама бываў у Маскве,
ды што там — як хваліўся, піў лікёр
з самім Лепяшынскім (дзедава
сястра домработніцай у яго працавала).
Так што брат дазволіў сабе выступіць наперад:
— А ска жы це, Іван Пят ро віч,
— звярнуўся ён да прыезджага,
— ці даўно вы бачылі таварыша
Сталіна?
— На Першае мая, — трохі здзівіўшыся пытанню, паведаміў той.
Люд у краме знямеў, затаіў дыханне! Чуваць стала кожную мушку. І... дрыжачы голас дзеда Андрэйкі:
— І аб чым жа вы бяседавалі?
— Ні аб чым, — паціснуў плячыма госць, — я па плошчы ў калоне
ішоў, ён на трыбуне стаяў...
— Ну, зразумела ж, — не здаваўся дзед, — таварыш Сталін быў
заняты — у той дзень: ні ён да вас,
ні вы да яго падысці не маглі... А ў
папярэдні раз?
— У які?!. — пачаў было прыезджы, але бацька (раней раскулачаны і сасланы) ужо тузаў яго за рукаў — пайшлі, маўляў.
Так што сын мусіў змоўкнуць і
ўслед за бацькам падацца з крамы.

Вяс коў цы — за ста лі ся: дзед
Анд рэй ка стра шэн на шка да ваў,
што ма ла па га ва рыў са «свежым» чалавекам!.. Іншыя му жыкі
— што ма ла па слу ха лі. А гэ так
трэба бы ло!
Л. КАРОТКІН,
в. Вярэнькі, Пастаўскі раён.

ДЛЯ МАМКІ...
Наша вёска ў акрузе вялікай не
лічылася, але ў 60-я гады мінулага
стагоддзя моладзі ў ёй было шмат,
і без спраў яна, вядома ж, не сядзела: трэба было і сена касіць, і грады-дзялкі палоць, і скаціну даглядаць, і ў калгасе падпрацоўваць...
Што нас, маладых, вядома ж, не
напружвала! Прынамсі, летам мы
што ве чар збі ра лі ся ля ся дзі бы
дзядзькі Рыгора: у таго расло двое
хлопцаў, двое дзяўчат, а яшчэ —
над хатай — вялікая вярба, пад
якой стаяла доўгая лаўка.
Вось там і было наша месца —
сядзелі, размаўлялі, жартавалі, дурэлі... Прычым старэйшыя хлопцы
ўвесь час чапляліся да дзяўчат...
Тыя, вядома ж, вырываліся, адбіваліся, уцякалі, маглі нават ударыць, але рабілі гэта неяк нязлосна, болей для формы — як мне
падавалася. А ў хуткім часе і пераканацца змог.
Ну, дык вось. Мне тады вельмі
па да ба ла ся ад на дзяўчын ка —
сястра майго сябра. І неяк жа я
злаўчыўся — злавіў яе і прыціснуў
да частаколу. Яна вырывацца: «Адпусці! Адпусці!..» А мне ж, нарэшце
злавіўшы ды яе адпускаць ну ніяк
не хочацца!..
Яна тады ў крык: «Чуеш?! Адпусці! Я каму кажу?!»
Ну што тут будзеш рабіць, —
прыслухаўся: аслабіў рукі... Крыху.
І раптам чую шэпт каля вуха: «Не
трэба, не адпускай. Гэтая я для
мамкі крычу»...
Успомніў я яе словы зусім нядаўна, калі ў нашым парку ўбачыў дваіх — хлопца з дзяўчынаю. Не звяртаючы ўвагі ні на што, яны прагна
цалаваліся. «Во часы, во норавы!
— хацеў плюнуць я, а потым нешта
бліснула ў мазгах, спытаў самога
сябе: «А ты вось гэткім не быў?
Ды... быў жа! І, здаецца, зусім нядаўна!»
Адзінае — мы тады азіраліся на
бацькоў, прыслухоўваліся да меркаванняў вясковай грамады, мы
хаваліся. Яны — не: іншыя часы,
іншыя норавы...
В.М.,
г. Чавусы.
Рубрыку вядзе
Валянціна ДОЎНАР.

