«Прамая лінія»
УСЁ ПРА ТРАДЫЦЫІ І АБРАДЫ!

WWW.ZVIAZDA.BY — на 12 гадзін раней

Калі можна хрысціць дзіця? Хто такія «пасаджаныя бацькі» і ў якім
выпадку іх трэба запрашаць на вяселле? Каго неабходна, а каго непажадана саджаць за памінальны стол? Што рабіць з заручальным
пярсцёнкам пасля таго, як шлюб распаўся? Чаму не адзначаецца 40-ы
дзень нараджэння?
Гэтыя і іншыя пытанні вы можаце задаць нашым гасцям, аўтарам
кнігі «Залатыя правілы народнай культуры», кандыдату філалагічных
навук, дактаранту Белдзяржуніверсітэта Івану Іванавічу (Янку)
Круку і этнакультуролагу Аксане Веньямінаўне Катовіч падчас
«прамой лініі», якая адбудзецца на гэтым тыдні, у чацвер, 27 студзеня, з 15.00 да 16.00 па нумарах: (8 017) 292 38 92 і 292 38 21.
Тэлефануйце — і атрымаеце адказы на любыя пытанні, якія датычацца падрыхтоўкі і правядзення найважнейшых жыццёвых абрадаў:
хрышчэння, вянчання, вяселля, уваходзін, пахавання і інш.
Папярэднія пытанні пакідайце па нумарах: (8 017) 287 18 29 і
292 21 03.

БЕЛАРУСЬ I РАСIЯ Ў МАI ПАДПIШУЦЬ
КАНТРАКТНАЕ ПАГАДНЕННЕ ПА АЭС,
ДА ЧЭРВЕНЯ — КРЭДЫТНАЕ ПАГАДНЕННЕ
Аб гэтым заявiў учора на сустрэчы з прэм'ер-мiнiстрам Беларусi
Мiхаiлам Мяснiковiчам гендырэктар дзяржкарпарацыi «Расатам»
Сяргей Кiрыенка, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
У сваю чаргу прэм'ер-мiнiстр Беларусi Мiхаiл Мяснiковiч адзначыў,
што цяпер галоўная для Беларусi i Расii задача — у першым квартале
гэтага года падпiсаць два мiжурадавыя пагадненнi: аб супрацоўнiцтве
па будаўнiцтву АЭС i паралельнай рабоце энергасiстэм. «Мы пераходзiм
са стадыi перагавораў да практычных дзеянняў», — сказаў ён, дадаўшы,
што пры рэалiзацыi праекта па будаўнiцтву АЭС галоўны акцэнт павiнен
быць зроблены на якасцi.
Беларуска-расiйскае СП па экспарту электраэнергii будзе створана ў
чэрвенi. Будаўнiцтва першага энергаблока беларускай АЭС завершыцца ў 2017 годзе. Земляныя работы на пляцоўцы для будаўнiцтва АЭС
пачнуцца ў вераснi.

Родная газета на роднай мове
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або Зручнасць і цана
супраць каштоўнай
пажыўнасці?
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прэс-цэнтры Дома прэсы
з удзелам прадстаўнікоў
шэрагу зацікаўленых бакоў
адбылася прэс-канферэнцыя «Вытворчасць і рэалізацыя ў Рэспубліцы Беларусь прэснаводнай рыбы і
прадуктаў яе перапрацоўкі».
Нягледзячы на заяўленую
тэму, многія выступоўцы не
хавалі, што фактычна нагодай для сустрэчы з журналістамі стала нядаўняя навіна пра часовую забарону на
ўвоз у краіну філе пангасіуса і тэлапіі, якія адносяцца
да прэснаводнай рыбы.

Нагадаем, што такое рашэнне
было прынятае міжведамаснай камісіяй па вызначэнні імпарцёраў
прэснаводнай рыбы і прадуктаў
перапрацоўкі рыбы і морапрадуктаў. Яно названа часовым: абмежаванне ўведзена на гэты год і ў далейшым можа быць перагледжана.
Начальнік аддзела ўпраўлення
арганізацыі спажывецкага рынку харчовых тавараў Міністэрства гандлю Таццяна КРАСНЮК
яшчэ раз заўважыла, што часовая
забарона на ўвоз згаданага філе
выкліканая неабходнасцю падтрымаць айчынных вытворцаў, каб тыя
змаглі пашырыць вытворчасць і перапрацоўку прэснаводнай рыбы, а
таксама пашырыць увоз філе марской і акіянічнай рыбы, якая сёння
паступае ў Беларусь без абмежаванняў. «У апошні час рынак марожанага філе захапілі ўказаныя філе
пангасіуса і тэлапіі. Іх імпарт з 2008
года ў параўнанні з папярэднімі
звесткамі за мінулы год павялічыўся
з 4,5 тысячы тон амаль да 7 тысяч
тон. Пры гэтым імпарт марожанай
рыбы скараціўся на 55 працэнтаў».
Далей выступоўца заўважыла, што,
па выніках праведзенага апытання кіраўніцтва гандлёвых арганізацый, ніякага ажыятажнага попыту
ці незадаволенасці пакупнікоў не
адзначана: запасы філе пангасіуса і тэлапіі, увезеныя імпарцёрамі
ў канцы мінулага года, дазволяць
задавальняць густы спажыўцоў да
канца першага квартала гэтага года. А па выніках 2011 года, як ужо
гаварылася, сітуацыя будзе пры
неабходнасці перагледжаная.

Міністэрства энергетыкі Літвы падало ў Еўракамісію скаргу з
просьбай пачаць расследаванне ў сувязі з магчымым злоўжываннем Газпрамам дамінантным становішчам на рынку. У скарзе
Мінэнерга патрабуе абавязаць Газпрам ужываць празрыстую,
сумленную і недыскрымінацыйную палітыку паставак газу.
Літва вырашыла ажыццявіць рэформу газавага рынку ў адпаведнасці з дырэктывай ЕС, паводле якой адны і тыя ж акцыянеры не могуць
кіраваць і размеркаваннем, і пастаўкамі газу. Гэта выклікала незадаволенасць у кіраўніцтва Газпрама, кампанія сцвярджае, што не будзе змяншаць кошт на газ для Літвы. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін назваў
такое рашэнне Літвы «разбоем». Прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубілюс
адказаў, што такія паводзіны расійскай кампаніі — гэта «шантаж».

КАСМІЧНЫ ТУРЫСТ УПЕРШЫНЮ КУПІЎ КВІТОК
НА РАСІЙСКУЮ РАКЕТУ ДА МЕСЯЦА
Прыватная асоба ўпершыню купіла квіток на палёт вакол Месяца. Квіток за 150
млн долараў прадала касмічнаму турысту
кампанія Sрасе Аdvеnturеs.
Кіраўнік кампаніі Эрык Андэрсан заявіў, што
першы камерцыйны пілатаваны касмічны палёт да Месяца і назад на расійскім караблі «Саюз» адбудзецца прыкладна ў 2015 годзе, і што
кампанія прадала адно з двух месцаў на яго.
Пры гэтым Андэрсан адмовіўся назваць імя чалавека, які набыў квіток,
дадаўшы, што гэта вядомая персона. Паводле яго слоў, зараз завяршаюцца перамовы з другім кліентам, які адправіцца ў палёт вакол Месяца.
Пра магчымасць камерцыйнага пілатаванага касмічнага палёту вакол
Месяца на расійскім караблі «Саюз» кампанія Sрасе Аdvеnturеs абвясціла ў жніўні 2005 года. Тады кошт пуцёўкі складаў 100 млн долараў.

АДПАЧЫНАК У КРЫМЕ Ў СЁЛЕТНІМ СЕЗОНЕ
Фота Сяргея АЛЯКСАНДРАВА.
ПАДАРАЖЭЕ НА 5%
Крымскія гатэлі і здраўніцы ў гэтым
курортным сезоне не плануюць значна
павялічваць кошт сваіх паслуг, паведамілі ў прэс-службе міністэрства курортаў
і турызму Аўтаномнай Рэспублікі Крым.
Паводле звестак упраўлення фінансаў,
эканамічнага аналізу і прагназавання ведамства, рост кошту ў 2011 годзе магчымы толькі на ўзроўні інфляцыі ці
не больш чым на 5%. Пры гэтым падаражэнне пуцёвак у крымскія гатэлі
і здраўніцы будзе адбывацца толькі за кошт уключэння ў пакет новых
відаў паслуг. Разам з тым міністэрства курортаў ініцыюе ўвядзенне на
крымскім паўвостраве турыстычнага збору ў памеры 1% ад кошту часовага пражывання адпачывальнікаў. Паводле падлікаў міністэрства, у
новым курортным сезоне чакаецца павелічэнне турыстычнай плыні на
паўвостраў да 15% у параўнанні з мінулым годам. У 2010 годзе Крым
наведала больш за 5,7 млн турыстаў.

Дзяржаўная
маёмасць

Ж

Размова вялася, так бы мовіць,
не ў брыво, а ў вока: не ўвогуле,
а канкрэтна па тых ці іншых праблемах, не проста з канстатацыяй
недахопаў, а з рэальным бачаннем
перспектывы. Пра гэта мы потым
пагу тарылі з дырэк тарам фонду
«Гроднааблмаёмасць» Аляксандрам ВІСКУБАМ.
— Аляксандр Пятровіч, на пасяджэнні калегіі агучана, што на
Гродзеншчыне ў поўным аб'ёме
выкананы трохгадовы план па
прыватызацыі аб'ектаў рэспубліканскай уласнасці. Што гэта
азначае?
— За 2008-2010 гады прыватызавана 48 прадпрыемстваў рэспубліканскай уласнасці. У выніку створаны 22 адкрытыя акцыянерныя
таварыствы з агульнай велічынёй
статутных фондаў 552 мільярды
рублёў, дзе працуе 14354 чалавекі. Гэта РУП «Гроднааблаўтатранс»
з 19 даччынымі прадпрыемствамі,
унітарныя прадпрыемствы «БелТАПАЗ», «Радыёхваля», «Гродгандальмаш», «Смаргонскі завод аптычнага станкабудавання», заводы
дахавых і будаўніча-аддзелачных
машын, а таксама ліцейнага абсталявання з Ваўкавыска, дарожна-будаўнічы трэст №6, Навагрудская
швейная фабрыка і іншыя.
Увогуле на 1 студзеня сёлетняга года на тэрыторыі Гродзенскай вобласці дзейнічае 188 ААТ з
дзяржаўнай доляй уласнасці — рэспубліканскай, абласной, раённай і
г. Гродна. Дарэчы, адной з важных задач нашага фонду з'яўляецца кантроль за своечасовым пералічэннем дывідэндаў у абласны
бюджэт на акцыі, што належаць

1 чэшская крона .......... 169,67
1 польскі злоты ........1 059,98
1 расійскі рубель ......... 101,09
1 украінская грыўня .... 379,58
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ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

ЗАКЛЮЧАНЫ ДАГАВОРЫ АБ ПАСТАЎКАХ
РАСІЙСКАЙ НАФТЫ НА БЕЛАРУСКІЯ НПЗ
У Маскве завяршыліся перагаворы аб умовах пастаўкі расійскай
нафты ў Беларусь, паведаміла карэспандэнту БЕЛТА прэс-сакратар
канцэрна «Белнафтахім» Марына Касцючэнка.
«Заключаны дагаворы аб пастаўках нафтавай сыравіны паміж беларускімі нафтаперапрацоўчымі заводамі і расійскімі нафтавымі кампаніямі. Цяпер ідзе афармленне дакументаў для пачатку транспарціроўкі
нафты на НПЗ», — адзначыла прэс-сакратар.
Нагадаем, што па праекце паліўна-энергетычнага балансу Саюзнай
дзяржавы Беларусі і Расіі на 2011 год, узгодненым бакамі ў снежні 2010
года, у Беларусь у гэтым годзе можа быць пастаўлена 21,7 млн тон
нафты, у тым ліку 18 млн тон трубаправодным транспартам. Беларусь
з 1 студзеня 2011 года павінна атрымліваць расійскую нафту і нафтапрадукты без пошлін і без абмежавання аб'ёмаў.
А П О Ш Н Я Я
І Н Ф А Р М А Ц Ы Я
С У Т А К

У МІНСКУ ЎЗМОЦНЕНЫЯ МЕРЫ
ПА ЗАБЕСПЯЧЭННІ ГРАМАДСКАЙ БЯСПЕКІ
З-ЗА ВЫБУХУ Ў АЭРАПОРЦЕ «ДАМАДЗЕДАВА»
У сувязі з выбухам у маскоўскім аэрапорце «Дамадзедава», у
выніку якога пацярпела звыш 100 чалавек, мінская міліцыя часова
ўзмацніла меры па забеспячэнні грамадскай бяспекі ў сталіцы.
Як паведамілі ў аддзеле інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС
Мінгарвыканкама, праваахоўнікі праводзяць у сталіцы дадатковыя мерапрыемствы па ўзмацненні аховы дзяржаўных і ўрадавых будынкаў,
пасольстваў, банкаў, аб'ектаў інфраструктуры, месцаў збору людзей.
Асаблівая ўвага надаецца такім аб'ектам, як метрапалітэн, чыгуначныя
і аўтавакзалы, аэрапорты.
ГУУС звяртаецца да грамадзян з просьбай быць у гэтыя дні асабліва
ўважлівымі, не губляць свае рэчы, не забываць іх у транспарце, што
нярэдка становіцца прычынай беспадстаўнай трывогі. Акрамя таго,
вартавыя парадку просяць паведамляць пра рэчы, пакінутыя без увагі
або забытыя кімсьці ў грамадскіх месцах.
Вераніка ЛЕБЕДЗЕВА, «Мінск—Навіны».

«РАЗМЫТНЁЎКА» ДА 1 ЛІПЕНЯ НЕ ЗМЕНІЦЦА
«Для Беларусі да 1 ліпеня 2011 года захоўваюцца ўстаноўленыя заканадаўствам краіны стаўкі для фізасоб на ўвоз аўтатранспартных сродкаў»,
— адзначыў журналістам намеснік старшыні Дзяржаўнага мытнага
камітэта Беларусі Сяргей БАРЫСЮК. Аб тым, якія будуць дзейнічаць
стаўкі летам, ён сказаў наступнае: «Або дзеянне гэтых ставак у ліпені будзе
прадоўжана, што нельга выключыць, або з 1 ліпеня 2011 года будуць дзейнічаць адзіныя стаўкі мытных пошлін на транспартныя сродкі, якія ўвозяцца
фізічнымі асобамі, што адпавядае пагадненням Мытнага саюза».
Сёння стаўкі на ўвоз легкавых аўтамабіляў фізічнымі асобамі рэгулююцца ў адпаведнасці з указам Прэзідэнта № 503. Тэрмін дзеяння
гэтых ставак мытных пошлін быў замацаваны пратаколам аб выключэнні з рэжыму функцыянавання тавараў на адзінай мытнай тэрыторыі
Мытнага саюза.
У Расіі цяпер стаўкі мытных пошлін для фізічных асоб знаходзяцца
прыкладна на ўзроўні ставак для юрыдычных асоб. Калі будуць уведзены адзіныя стаўкі на ўвоз легкавых аўтамабіляў, то яны будуць
дзейнічаць на тэрыторыі ўсіх трох краін Мытнага саюза — Беларусі,
Расіі, Казахстана.
БЕЛТА.

У АГНІ ЗГАРЭЎ ЧАТЫРОХГАДОВЫ ХЛОПЧЫК
У вёсцы Петралевічы Слонімскага раёна адбыўся пажар, у выніку якога ў агні згарэў чатырохгадовы хлопчык.

УЧОРА — НЕПАТРЭБНАЕ,
СЁННЯ — ПРЫБЫТКОВАЕ

УРНАЛІСТАМ даводзіцца бываць на мерапрыемствах, якія, на жаль, інакш як дзяжурнымі
і не назавеш. Сабраліся, праслухалі справаздачу,
агучылі «нарыхтоўкі» ў спрэчках, прадэкларавалі
накшталт «палепшыць, узмацніць» і разышліся.
Чаго не скажаш пра пасяджэнне калегіі фонду
«Гроднааблмаёмасць» па выніках мінулага і задачах на гэты год з удзелам першага намесніка старшыні Дзяржаўнага камітэта па маёмасці
Рэспублікі Беларусь Сяргея ПЯТКОВА, намесніка
старшыні Гродзенскага аблвыканкама Аляксандра РУСАНАВА, кіраўнікоў Камітэта дзяржаўнага
кантролю і пракуратуры Гродзенскай вобласці,
райвыканкамаў і шэрагу прадпрыемстваў.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 26.01.2011 г. (для б/н разлікаў)

Т
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Курсы замежных валют
для безнаяўных разлікаў
Цэнтрабанк РФ

USD .......................29,7948
10 UAH ..................37,5415
1000 BYR ................9,8756
EUR .......................40,7027

Гродзеншчыне. Дзякуючы
прыбытковай працы ААТ
у бюджэт пералічана 9,8
мільярда рублёў.
— Якая роля фонду ў
ажыццяўленні ўладальніцкага нагляду ў органах кіравання адкрытых
акцыянерных таварыстваў?
— Летась мы вывучылі працу
органаў уладальніцкага нагляду ў
шэрагу прадпрыемстваў і ўстаноў.
Указалі прадстаўнікам дзяржавы і
кіраўнікам органаў уладальніцкага
нагляду на дапушчаныя парушэнні,
параілі, як актывізаваць працу. Да
таго ж, спецыялісты фонду «Гроднааблмаёмасць» удзельнічалі ў
працы 44 чарговых сходаў акцыянераў ААТ з доляй уласнасці Гродзенскай вобласці. Для прадстаўнікоў
дзяржавы, старшыняў і сакратароў
назіральных саветаў падрыхтаваны
чатыры семінары па пытаннях нарматыўна-прававога забеспячэння,
налічэння і выплаты дывідэндаў на
дзяржаўны пакет акцый, мэтавага
выкарыстання дзяржаўнай маёмасці, якое перададзена акцыянерным
таварыствам па дагаворах бязвыплатнага карыстання, разгледжаны
тыповыя памылкі і г. д. А на базе
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы мы арганізавалі вучобу з кандыдатамі на права быць прызначанымі кіраўнікамі
дзяржавы ў органы кіравання ААТ.
Спадзяёмся, што 34 спецыялісты,
якія паспяхова здалі экзамены і
атрымалі гэтае прызначэнне, будуць працаваць адказна, на сучасным узроўні.
Мяркую, што дзякуючы такому
комплекснаму падыходу фонду да
пытанняў ажыццяўлення ўладальніцкага нагляду ўдалося дамагчыся
сістэмнасці ў працы органаў кіравання і прадстаўнікоў дзяржавы ў
акцыянерных таварыствах.
— Наколькі плённая праца па
ўцягненні ў гаспадарчы абарот

Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА.

ЛІТВА ПАСКАРДЗІЛАСЯ НА ГАЗПРАМ
У ЕЎРАКАМІСІЮ

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
ВАЙ.

У Парламенцкай асамблеі Савета Еўропы прызналі, што ў перыяд канфлікту
ў былой Югаславіі ў таемных месцах на
поўначы Албаніі сапраўды забівалі палонных сербаў і канфіскоўвалі іх органы. Пра гэта паведаміў дакладчык Дзік
Марці на пасяджэнні ПАСЕ ў аўторак.
«Жахлівыя злачынствы, здзейсненыя
сербскімі сіламі, стварылі ў шматлікіх міжнародных назіральнікаў уражанне, што толькі адзін бок увесь час здзяйсняў злачынствы, а іншы
бок быў ахвярай, гэта значыць, аўтаматычна невінаватым. Рэальнасць
жа менш ясная і больш складаная», — заявіў Марці, які з'яўляецца дакладчыкам па гэтым пытанні. У сваім выступленні швейцарскі сенатар і
былы пракурор спасылаўся на звесткі міжнароднай місіі ЕС. Дакладчык
падкрэсліў, што ўжо даказана наяўнасць у перыяд канфлікту ў былой
Югаславіі «таемных месцаў утрымання палонных на поўначы Албаніі, дзе
мелі месца нялюдскае абыходжанне і нават забойства людзей, а таксама
выняцце ў іх органаў для наступнай трансплантацыі іх за мяжой».

1 долар ЗША.............3 012,00
1 еўра ........................4 108,37
1 латвійскі лат ..........5 841,17
1 літоўскі літ..............1 189,20
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«СУПРАЦЬСТАЯННЕ» ФІЛЕ ПАНГАСІУСА
У
І АЙЧЫННАЙ ЖЫВОЙ РЫБЫ,

Сітуацыю з павелічэннем сум жыровак пракаментавала начальнік
аддзела эканомікі Міністэрства ЖКГ Алена ДУДЗІНСКАЯ.
— Павелічэнне сум снежаньскіх жыровак было выклікана халадамі.
Проста снежань быў прыкладна на 11,5 градуса халаднейшы за лістапад, — кажа Алена Дудзінская. — Напрыклад, у Брэсце розніца паміж
сярэдняй тэмпературай лістапада і снежня складала 11,3 градуса, а ў
Гомелі 12 градусаў. Таму быў большы расход цяпла на падтрыманне
тэмпературы.
Розніца паміж жыроўкамі ў розных дамах, па словах спецыялістаў,
абумоўлена і размяшчэннем дома, і яго канструктыўнымі асаблівасцямі,
а таксама тым, наколькі ваш дом уцеплены.
— Нам тэлефанавалі з пытаннямі, чаму ў аднатыповых дамах па-рознаму заплацілі... Аднак, па нашых назіраннях, вялікіх адхіленняў няма. Тым
больш што ўва ўсіх дамах з першага снежня працуюць лічыльнікі цяпла, якія
паказваюць спажыванне энергіі ўсім домам, — кажа Алена Дудзінская. — І
калі некаторы час таму розніца, бывала, дасягала 50 адсоткаў, то цяпер
розніца ў графе «ацяпленне» паміж дамамі склала каля 10 адсоткаў.
Тарыфы на камунальныя паслугі, па словах Алены Дудзінскай, за
апошнія тры гады не мяняліся.
— Як у 2008 годзе Савет Міністраў пастанавіў, так у 2011-м яны і
засталіся. Не павялічыліся і не зменшыліся ні на адну капейку, — кажа
Алена Дудзінская. — Ці будуць змены?.. Варыянты ёсць розныя, але
каментаваць іх да прыняцця пастановы я не магу.
Так, па звестках Міністэрства ЖКГ, квартплата ў студзені гэтага года
пры нарматыўным спажыванні за аднапакаёвую кватэру на 32 м2 з двума жыльцамі складае 108,6 тыс. рублёў. Двухпакаёўка ў 48 м2 з трыма
жыльцамі «заважыць» на 162,8 тыс. рублёў, а трохпакаёвая кватэра на
69 м2 з чатырма жыльцамі «пацягне» на 226 тыс. рублёў.
— У гэтую суму ўваходзіць тэхнічнае абслугоўванне, капітальны рамонт,
падагрэў вады і цяпла, а таксама газ і электрычнасць, — адзначае спадарыня Дудзінская. — І гэта разлік пры нарматыўным спажыванні, калі ў вас
няма лічыльнікаў. Як правіла, у дамах з лічыльнікамі гэтая лічба меншая.
Настасся ЗАНЬКО.
(Працяг тэмы на 2-й стар.)
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Замежнага філе
хопіць да канца
квартала

У ПАСЕ ПРЫЗНАЛІ, ШТО Ў АЛБАНІІ ТАЕМНА
ЗАБІВАЛІ ПАЛОННЫХ СЕРБАЎ І КАНФІСКОЎВАЛІ
ІХ ОРГАНЫ

№ 15
(26879)

Кошт 650 рублёў

Міністэрства ЖКГ:
НЕ ТАРЫФЫ ВЫРАСЛІ,
А СПАЖЫВАННЕ ЦЯПЛА
ПАВЯЛІЧЫЛАСЯ

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

СТУДЗЕНЯ 2011 г.
СЕРАДА

аб'ектаў, якія прастойваюць без
справы?
— Гэта адзін з важнейшых кірункаў нашай дзейнасці. Вось канкрэтныя лічбы. Летась ставілася задача
вярнуць у гаспадарчы абарот 358
нерухомых аб'ектаў камунальнай
уласнасці. Фак тычна ж у выніку
нашай сумеснай працы з мясцовымі органамі ўлады і, безумоўна, дзякуючы прынятым урадам
Беларусі мерам па ўдасканаленні
нарматыўнай базы продажу дзяржаўнай маёмасці, другое жыццё,
так бы мовіць, у той ці іншай форме
атрымала 429 аб'ектаў. У тым ліку
290 з іх (агульнай плошчай 57 545
квадратных метраў) — прададзена, 41 — перадалі ў бязвыплатнае
карыстанне.
Летась фонд «Гроднааблмаёмасць» падрыхтаваў і правёў 122
аўкцыёны па продажы аб'ек таў
камунальнай маёмасці. Гэта значыць, што практычна кожны другі
рабочы дзень шэраг аб'ектаў прапаноўвалася на продаж. У выніку
ад продажу маёмасці ў мясцовыя
бюджэты вобласці паступіла 4,6
мільярда рублёў.
Пры гэтым праводзіцца шырокая рэкламная кампанія ў СМІ, на
сайтах Дзяржкаммаёмасці і Гродзенскага аблвыканкама. Акрамя
таго, шэраг аб'ектаў, якія пакуль не
знайшлі прымянення, быў прапанаваны Міністэрству замежных спраў
для абмену з Расійскай Федэрацыяй, Міністэрству спорту і турызму
— для развіцця аграэкатурызму, а
таксама на міжнародным Літоўскім
эканамічным форуме.

— Ці ўдалося пашырыць колькасць пакупнікоў за кошт продажу аб'ектаў за адну базавую
велічыню?
— Так, гэтая мера выкарыстоўваецца ўсё часцей. За тры апошнія
гады на Гродзеншчыне з пачатковай цаной у памеры 1 базавай велічыні прададзена 339 аб'ектаў, а
яшчэ 79 перадалі у бязвыплатнае
карыстанне пад канкрэтныя інвестыцыйныя праек ты. Прычым пераважная частка гэтых аб'ек таў
(адпаведна 206 і 41) вызначылася
са сваім лёсам менавіта ў мінулым
годзе.
— Аб'ект прададзены. І што
потым?
— Прыкладам выкарыстання
пас ля про да жу ў гас па дар чым
абароце можа слу жыць будынак
у Мас тах, дзе гандлёвым прадпрыемствам «Брыялін», якое набыло яго на аўкцыённых таргах,
задзейнічана 265 мільёнаў рублёў
інвестыцый і створана 14 рабочых
месцаў. У гэтым жа горадзе ў будынку былой кацельні таварыства з аб ме жа ва най ад каз нас цю
«Ашхар» дзякуючы інвес тыцыям
у памеры 290 мільёнаў рублёў наладзіла вытворчасць плёнкі і іншых вырабаў з поліэтылену, стварыўшы трыццаць рабочых месцаў.
У вёсцы Дыхнавічы Ваўкавыскага
раёна на базе аб'ек таў, якія раней не выкарыстоўваліся, адкрылі вытворчасць жалезабетонных
вырабаў. А ў вёсцы Абманічы на
Лідчыне цяпер вырабляюць аконныя блокі — там працуюць 32 чалавекі, інвестыцыі склалі больш за
250 мільёнаў рублёў.
— Якія прыярытэтныя задачы
фонду «Гроднааблмаёмасць» на
2011 год?
— Вызначаная Гродзенскім аблвыканкамам на 2011 год праграма па далучэнні да гаспадарчага
абароту аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца, вельмі напружаная, і
мы разам з мясцовымі ўладамі
прыкладзём усе намаганні, каб яе
выканаць. У прыватнасці, трэба
шмат папрацаваць у дачыненні да
аб'ектаў былых ваенных гарадкоў,
у шэрагу якіх, дарэчы, ужо цяпер
наладжана даволі эфектыўная вытворчасць. Акрамя таго, сёлета на
Гродзеншчыне мяркуецца пераўтварыць у адкрытыя акцыянерныя таварыствы шэраг прадпрыемстваў камунальнай уласнасці.
І, зразумела, працягнем вучобу з
усімі адказнымі работнікамі па заканадаўчых пытаннях кіравання
дзяржаўнай маёмасцю.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Пажар адбыўся ў панядзелак, 24 студзеня, сярод белага дня. Гаспадары дома ў гэты час знаходзіліся на двары. А калі яны агледзеліся,
як сказалі журналістам суседзі, полымя цалкам ахапіла будынак. У
агні засталіся чатырохгадовы сын і сямімесячная дачка. Бацька кінуўся ў дом ратаваць дзяцей. Ён паспеў з агню вынесці дачушку, а вось
хлопчыка выратаваць не змог. Дзяўчынку з моцнымі апёкамі даставілі
ў рэанімацыйнае аддзяленне Слонімскай бальніцы. У бальніцу з апёкамі трапіў і сам гаспадар. Ды і дом амаль згарэў цалкам. Што стала
прычынай пажару — разбіраюцца супрацоўнікі МНС.
Сяргей ЧЫГРЫН.

ЦУКАР ПАДАРАЖЭЎ НА 10 ПРАЦЭНТАЎ
З сённяшняга дня ў сярэднім на 10 працэнтаў павышаны фіксаваныя рознічныя цэны на цукар-пясок для рэалізацыі насельніцтву і мінімальная адпускная цана для рэалізацыі на прамысловую
перапрацоўку.
Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў прэс-службе Мінэканомікі,
цяпер рознічная цана на цукар-пясок вагавы складае 2 990 рублёў за кілаграм, на расфасаваны ў поліэтыленавыя ці папяровыя пакеты па 1 кіло
— 3 280 рублёў. Як адзначаюць у міністэрстве, гэтае рашэнне прынята па
прапанове канцэрна «Белхарчпрам» і Міністэрства гандлю з мэтай кампенсацыі падаражання кошту цукру-пяску і з улікам больш высокіх рознічных
цэн на гэты тавар, што складваюцца ў сумежных дзяржавах.
Ігар ГРЫШЫН.
Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Клецкий мехзавод» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже здания одноэтажного кирпичного пожарного депо (инв. № 641/С-10181), об. пл. 445,4 кв.м,
расположенного по адресу: Минская обл., г. Клецк, ул. Победы,
д. 46.
Начальная цена с НДС – 242 726 400 бел. руб.
Площадь земельного участка – 0,1852 га.
Задаток в сумме 20 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с
№ 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк»,
МФО 153001357, УНП 690324015 государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если
иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Порядок проведения аукциона
оговорен в условиях его проведения.
Аукцион состоится 02.03.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 01.03.2011 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

