«БЕЛДЗЯРЖХАРЧПРАМ»
НЕ ПЛАНУЕ ПАВЫШЭННЯ ЦЭН НА ЦУКАР

WWW.ZVIAZDA.BY — на 12 гадзін раней

Павышэння цэн на цукар у бліжэйшы час не плануецца, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ў канцэрне «Белдзяржхарчпрам». Неабходнасць гэтай афіцыйнай заявы звязана з павелічэннем колькасці
пытанняў адносна цаны на цукар, удакладнілі ў канцэрне.
У галіновым ведамстве нагадалі, што з 12 лютага згодна з пастановай
Міністэрства эканомікі № 14 рознічная цана на цукар за 1 кг, фасаваны ў
поліэтыленавыя і папяровыя пакеты, складае Br3600, цукар-пясок вагавы
— Br3290. Па стане на 1 красавіка запасы цукру на складах арганізацый
цукровай галіны складаюць 180 тыс. т, што дастаткова для забеспячэння
патрэбнасці ўнутранага рынку рэспублікі цукрам да сезона перапрацоўкі
цукровых буракоў ураджаю 2011 года. Цяпер прадпрыемствы цукровай
галіны асвойваюць выпуск новых відаў цукру. Так, Гарадзейскі цукровы
камбінат у 2010 годзе выпрацаваў 6,74 тыс. т цукру, прасаванага ў форме
кубікаў і ў форме «брыдж», прасаванага цукру пад назвай «Гарадзейскі»
з карыцай, цукру, абагачанага вітамінам С. Распрацавана дакументацыя
і плануецца выпуск цукру карычневага «Гарадзейскі бурштын». Жабінкаўскі цукровы завод выпусціў партыю цукру буйнакрышталічнага і цукру,
абагачанага ёдам, селенам, вітамінам Е, фоліевай кіслатой, якія разам
з цукрам-пяском і цукрам жэліруючым «Класік 1:1» увайшлі ў брэнд Жабінкаўскага цукровага завода «SWЕЕT LІNЕ».

Родная газета на роднай мове
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ЯК МУНДЗІР ПЕНСІЯНЕРА «КАРМІЎ»
Былы намеснік начальніка Камандна-інжынернага істытута МНС
выдаваў сябе за высокапастаўленую службовую асобу.
На махлярства звольнены ў запас пенсіянер пайшоў, каб спрасціць
сабе будаўніцтва катэджа ў Дзяржынскім раёне: пенсія, як вядома, невялікая дапамога для падобных грандыёзных планаў. Вось і «змікіціў»
зламыснік, як гэтую справу паскорыць...
Як паведаміла карэспандэнту «Звязды» оперупаўнаважаны па асабліва важных справах Галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі
злачынствамі МУС Вераніка Пасмеццева, звольнены ў запас у званні
палкоўніка ўнутранай службы мужчына апрануў генеральскі мундзір і на
працягу двух гадоў раз'язджаў па дзяржаўных арганізацыях, знаёміўся з
кіраўнікамі, прадстаўляючыся... супрацоўнікам Савета Бяспекі Беларусі.
Кіраўнікі арганізацый, дзе бываў прайдзісвет, «зачараваныя» яго абяцаннямі, у прыватнасці, кар'ернага росту, бясплатна прадастаўлялі будаўнічыя
матэрыялы, а таксама тэхніку і рабочых для будаўніцтва яго катэджа.
Як высветлілася, працоўная дзейнасць М. Конанава, які «засвяціўся»
ў генеральскім мундзіры, сапраўды была звязана са службай у праваахоўных органах: з 1977 года ён паспеў папрацаваць у міліцыі і МНС, а
ў 2006-м быў звольнены ў запас у званні палкоўніка ўнутранай службы
з пасады намесніка начальніка Камандна-інжынернага інстытута МНС.
Цяпер устаноўлена 10 фактаў махлярства, па якіх дзяржустановам,
прыватным фірмам і грамадзянам нанесены ўрон на агульную суму
звыш 30 мільёнаў рублёў. У адносінах да падазронага заведзены
крымінальныя справы.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:
«АЖЫЯТАЖ НА ВАЛЮТНЫМ РЫНКУ
ПРОЙДЗЕ ПАСЛЯ ПАВЫШЭННЯ МЫТНЫХ
ПОШЛІН НА АЎТАМАБІЛІ»

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
РАДЫЯЦЫЯ Ў МОРЫ
КАЛЯ «ФУКУСІМЫ-1» У 7,5 МЛН РАЗОЎ
ПЕРАВЫШАЕ НОРМУ
Утрыманне радыеактыўнага ёду-131 у 7,5 млн
разоў перавышае ўстаноўленую ў Японіі лімітаваную норму ў вадзе, якая выліваецца ў Ціхі акіян з
другога энергаблока аварыйнай АЭС.
Утрыманне ізатопа
ёд-131 у кубічным санты мет ры гэ тай ва ды
скла дае 300 тыс. бекерэляў. Гэты скок радыяцыі здаецца вельмі
вялікім, улічваючы, што
31 сакавіка ўтрыманне
ёду-131 у мо ры ка ля
«Фукусімы-1» перавышала норму толькі ў 4385 разоў. Відавочна, што
пры чы най за брудж ван ня з'яўля ец ца ўцеч ка радыеактыўнай вады на АЭС. Цяпер TEPCO пачала
скідванне вады з нізкім узроўнем радыяцыі ў акіян.
Чакаецца, што будзе скіну та каля 11,5 тыс. тон заражанай вады.

БАБУЛЯ АДКЛЮЧЫЛА ІНТЭРНЭТ
У ЦЭЛАЙ КРАІНЕ
75-гадовая грамадзянка Грузіі на некалькі гадзін пакінула Арменію без інтэрнэту. Жанчына
ўжо прызнала сваю віну ў пашкоджанні оптыкавалаконнай кабельнай магістралі «Тэлекам Чыгункі», з-за чаго 28 сакавіка ўся Арменія і большая
частка Грузіі засталіся без інтэрнэту.
Пажылая жанчына расказала, што шукала ў зямлі
каля сяла Ксані Мцхетскага раёна медзь. Падчас раскопак яна і пашкодзіла кабель. У жанчыны не было
саўдзельнікаў. Жанчыне, імя якой не называецца,
пагражае тэрмін ад аднаго да трох гадоў.

Акрамя таго, кіраўнік дзяржавы чарговы раз звярнуў увагу на неабходнасць нарошчвання экспарту
сельгаспрадукцыі, попыт на якую на сусветным рынку
будзе толькі ўзрастаць.
ДЗІЦЯЧЫЯ ДАПАМОГІ Ў БЕЛАРУСІ БУДУЦЬ
ПАВЫШАЦЦА Ў ЗАЛЕЖНАСЦІ
АД СТАНУ ЭКАНОМІКІ
Аб гэтым заявіў учора кіраўнік дзяржавы Аляксандр
Лукашэнка, сустракаючыся з работнікамі прадпрыемства па выпуску дзіцячых цацак СТАА «ВП Палессе».
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што цяпер выпрацоўваецца сістэма па дзяржаўнай падтрымцы сем'яў,
якія выхоўваюць дзяцей. «Важнейшага пытання, чым
дэмаграфія, нараджэнне дзяцей і павелічэнне насельніцтва, у Беларусі няма».
Прэзідэнт адзначыў, што цяпер разглядаюцца два
пытанні: забеспячэнне жыллём і выдзяленне дзіцячых
дапамог. Што датычыцца жылля, то кіраўнік дзяржавы
пацвердзіў, што пры нараджэнні трох дзяцей сям'я
павінна будзе ўнесці невялікую суму, пры нараджэнні
чацвёртага дзіцяці жыллё павінна выдавацца бясплатна. «Мы будзем будаваць менш жылля ўвогуле,
а будзем будаваць мэтанакіравана для тых, хто мае
ў ім патрэбу», — сказаў ён.
Разглядаецца пытанне павышэння дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. «Выгадаваць дзіця сёння
каштуе нямала, яго трэба накарміць, а адзець абыходзіцца даражэй, чым дарослага», — адзначыў кіраўнік
дзяржавы.
«У МАЛЫХ ГАРАДАХ ПАВІННЫ БЫЦЬ
ЭФЕКТЫЎНА ПРАЦУЮЧЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ,
КАБ ПРАЦАВАЛІ ТАМ ЯК МІНІМУМ 300 ЧАЛАВЕК
Гэта будзе добрая прыбаўка і рэзерв. А потым
пойдзем у аграгарадкі, можа, там будуць адкрывацца філіялы ад раённых прадпрыемстваў», — сказаў
кіраўнік дзяржавы.
Звяртаючыся да кіраўніка прадпрыемства Андрэя
Гольцмана, Аляксандр Лукашэнка пацікавіўся, якія
на прадпрыемстве ёсць праблемы, што патрабуюць
неадкладнага вырашэння. Андрэй Гольцман звярнуў
увагу на старыя будаўнічыя нормы і правілы (СНіПы),
якія не даюць магчымасці будаваць новыя вытворчасці. Кіраўнік дзяржавы ў сваю чаргу нагадаў, што
раней ён ужо даваў даручэнне разабрацца з гэтым
пытаннем. «Мы ж дамаўляліся: неабходна працаваць
па-еўрапейску, — падкрэсліў Прэзідэнт. — Ні ў якім
разе нельга ісці па старых нормах». Акрамя таго, кіраўнік прадпрыемства паскардзіўся на складанасці
пры мытным афармленні абсталявання. Аляксандр
Лукашэнка даручыў намесніку кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта Андрэю Кабякову да канца тыдня далажыць аб варыянтах вырашэння такіх праблем з тым,
каб яны не паўтараліся ў далейшым.
Прэзідэнт таксама паразмаўляў з работнікамі
прадпрыемства. Кіраўнік дзяржавы пахваліў гарадскія ўлады і жыхароў Кобрына за тое, што з моманту
абнаўлення горада да «Дажынак» тут падтрымліваецца парадак. Закрануўшы пытанне заработнай платы,
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў будучым, каб
мець магчымасці яе росту, зарплату неабходна зарабіць. Ён таксама дадаў, што ў малых гарадах неабходна больш актыўна ствараць новыя працоўныя месцы і
будаваць жыллё там, дзе патрэбна рабочая сіла.

«КІНУЎ» 4 БАНКІ
Прайдзісвет прадстаўляў ва ўстановы «ліпавыя» звесткі і выкраў такім чынам 11 300 долараў і 10 000 еўра.
Крыху больш за год дзейнічаў махляр, які паспеў за гэты час набраць пяць крэдытаў у банках. Як паведаміў карэспандэнту «Звязды»
начальнік аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама Аляксандр Ластоўскі, крымінальная справа была заведзена
ў адносінах да 31-гадовага ўраджэнца Брэста, які на працягу апошніх
гадоў працаваў у Мінску. Хітрун, каб атрымаць пазыкі ў банках, прадстаўляў несапраўдныя звесткі і выкраў грашовых сродкаў банкаў на
агульную суму 11 300 долараў ЗША і 10 тысяч еўра. Да таго, як махляра
злавілі за руку, ён паспеў падмануць такім чынам чатыры банкаўскія
ўстановы. Між іншым, крэдыты мужчына браў на спажывецкія патрэбы,
а насамрэч большую частку грошай траціў на наведванне гульнявых
і забаўляльных устаноў. Адметна і тое, што яго паручыцелямі выступалі калегі па працы. Апошнім у наступным і сталі паступаць з банкаў
патрабаванні аб пагашэнні крэдытаў, пасля чаго адзін з іх звярнуўся з
заявай у міліцыю. Падазроны ў махлярстве арыштаваны.

КРЭДЫТАВАЛАСЯ ПА ПАШПАРТАХ КЛІЕНТАЎ
Аператар разлікова-даведачнага цэнтра атрымала па чужых
дакументах каля 40 мільёнаў рублёў.
«Кемлівасць» праявіла 36-гадовая мінчанка, аператар аднаго з
разлікова-даведачных цэнтраў. Паводле звестак прэс-афіцэра Маскоўскага РУУС Тацяны Грыб, жанчына падазраецца ў тым, што са жніўня
мінулага года па студзень гэтага выкарыстоўвала пашпарты грамадзян,
якія тыя здавалі на перарэгістрацыю альбо абмен. Маючы на руках
чужы дакумент, яна аператыўна «штампавала» даведку аб даходах
на імя гэтага чалавека. Пры гэтым зламысніца ўказвала ў даведцы,
якая належным чынам была аформленая — са штампам і пячаткай,
што ўладальнік пашпарта працуе ў ЖЭС, пры якім і знаходзіўся разлікова-даведачны цэнтр. Астатняе, як кажуць, ужо было справай тэхнікі:
зламысніца ішла ў аддзяленне банка і афармляла па чужых дакументах
экспрэс-крэдыт. На ўсё пра ўсё махлярцы хапала дня, а пашпарт пасля вяртаўся на месца. На цяперашні момант ужо вядома аб 11 фактах
атрымання крэдытаў падобным чынам, агульная сума па якіх — каля
40 мільёнаў рублёў. Праводзіцца далейшае расследаванне.

«НАТАКСАВАЎ» ЗВЕРХУ $5000
34-гадовы таксіст выкраў буйную суму ў запойнага кліента...
Ах вя рай прад пры маль най асо бы стаў 50-га до вы мін ча нін, які
прадаў паспяхова дом і... пайшоў у загул. Паводле звес так прэсафіцэра Першамайскага РУУС Вольгі Куцько, мужчына настолькі
ўвайшоў у «азарт», святкуючы ўдалую здзелку, што наняў таксіс та
для куплі на дом выпіўкі і закускі. Прычым па факце расплачваўся
за гэтую паслугу вельмі шчодра — таксіст атрымліваў зверху сто
тысяч рублёў.
У наступным за такую шчодрасць і даверлівасць і паплаціўся. Адным
разам ён запрасіў да сябе таксіста і пры ім, каб расплаціцца, дастаў
з тумбачкі грошы. Пасля паскардзіўся, што моцна запіў і спыніцца не
ў сілах. Гэтую шчырасць зламыснік скарыстаў па-свойму: дапамог са
спецыялістамі, а пакуль урачы займаліся хворым, ён, ужо ведаючы,
дзе схаваны гаспадарскія грошы, узяў адтуль ціхенька 5 тысяч долараў
ЗША. Праваахоўнікі затрымалі ў хуткім часе прадпрымальнага таксіста, які, між іншым, раней быў неаднаразова судзімы — за нанясенне
цяжкага цялеснага пашкоджання і хуліганства.
Ігар ГРЫШЫН.

ЛІЦЭІСТ ПАДЧАС ПРАКТЫКІ... САГНАЎ «КАМАЗ»
У Оршы з адміністрацыі аўтатранспартнага прадпрыемства
паведамілі ў міліцыю пра тое, што нехта позна вечарам з тэрыторыі прадпрыемства сагнаў «КАМАЗ», у кабіне якога кіроўца
пакінуў ключы запальвання. Злодзей не паспеў далёка ад'ехаць:
не справіўся з кіраваннем і ўрэзаўся ў гандлёвы павільён на вуліцы Леніна.
Высветлілася, што на «КАМАЗе» вырашыў пакатацца навучэнец
ліцэя, 1991 года нараджэння, які праходзіў вытворчую практыку на
гэтым жа прадпрыемстве. Заведзена крымінальная справа.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by
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Трохпавярховы асабняк з мансардай і двухузроўневым падземным паркінгам у гістарычным
цэнтры расійскай сталіцы выставілі на продаж,
ацаніўшы ў 30 мільёнаў долараў.
Паводле інфармацыі адмыслоўцаў па нерухомасці,
дом агульнай плошчай звыш 1400 квадратных метраў
быў пабудаваны ў 2005 годзе ў раёне Старога Арбата. У асабняку размяшчаюцца офісныя памяшканні
з прыгожым аздабленнем і велізарнымі вітрыннымі
вокнамі. Будынак абсталёўвалі аўтамабільным пад'ёмнікам і бясшумнымі хуткаснымі пасажырскімі ліфтамі. У памяшканнях асабняка таксама ёсць сістэмы
аўтаматычнага пажаратушэння і клімат-кантролю.

ХОЧАШ БЫЦЬ ЗДАРОВЫМ —
ЕШ САЛОДКАЕ!
Вынікі апошняга даследавання групы навукоўцаў
з Сель ска гас па дар ча га
цэнтра Універсітэта штата
Луізіяна сведчаць пра тое,
што людзі, якія любяць цукеркі і шакаладкі, радзей
паку туюць на сардэчнасасудзістыя хваробы.
Адмыслоўцы кажуць пра
адну ўмову: спажываць ласункі трэба ў абмежаванай
колькасці, затое пазітыўны эфект будзе доўгатэрміновы. Навукоўцы прааналізавалі звесткі 15000 дарослых амерыканцаў і інфармацыю пра іх рацыён,
вагу, рызыку развіцця сардэчна-сасудзістых хвароб
і метабалічны сіндром. Як высветлілася, спажыванне цукерак і шакаладу не адбівалася негатыўна на
вазе людзей, як аб гэтым можна было падумаць. А
фізічныя нагрузкі дазвалялі падтрымліваць баланс
калорый у целе. Прычым, людзі, якія ўдзельнічалі ў
даследаванні і стабільна ўжывалі салодкае, радзей
скардзіліся на праблемы з сэрцам.
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1 долар ЗША.............3 050,00
1 еўра ........................4 328,87
1 латвійскі лат ..........6 097,56
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Вид овердрафтного
кредитования

Годовая процентная ставка
овердрафта, % годовых

Дыскусійная трыбуна

Н

АЙБОЛЬШ яўным фактарам, які характарызуе сітуацыю, што
краіна атрымала сёння, на думку намесніка старшыні Беларускай навукова-прамысловай асацыяцыі, аналітыка Георгія ГРЫЦА,
з'яўляецца рост адмоўнага гандлёвага сальда. Адмоўнае сальда
кажа пра тое, што рэспубліка спажывае больш, чым вырабляе. І
адсюль, зазначае аналітык, ужо следства — тое, што залатавалютныя запасы краіны недастатковыя, што ў нас назіраецца дэфіцыт
валюты на рынку.
— І прычынай гэтага, мабыць, у прыватнасці, для павелічэння
з'яўляецца макраэканамічны стан залатавалютных рэзерваў, як
беларускай эканомікі, — кажа Ге- адзначаюць у На цыянальным
оргій Грыц. — На жаль, трэба пры- банку, прымаўся шэраг захадаў.
знаць той факт, што глабальны Ад на ча со ва ця пер пра во дзіцкрызіс наклаўся яшчэ на ўмовы ца праца па прыцягненні дзярўзмацнення жорсткасці гандлю з жаўных крэдытных рэсурсаў ад
Расіяй, у першую чаргу, энерга- Расіі і Антыкрызіснага фонду
носьбітамі і сыравінай. І гэтая су- ЕўрАзЭС. Магчыма, усё гэта разам,
купнасць, гэты тандэм прывёў да а таксама іншыя захады здольныя
таго, што беларуская эканоміка змяніць сітуацыю да лепшага?
аказалася вельмі ранімай.
— Ілюзія наконт таго, што вы— Разам з тым з пачатку года, дзеліцца расійскі транш на 1 міль-

Касацыйная скарга ўдзельнікаў беспарадкаў
19 снежня Д. Новіка, А. Малчанава
і А. Атрошчанкава адхілена
Судовая калегія Мінгарсуда не задаволіла ўчора касацыйную
скаргу фігурантаў па справе аб беспарадках 19 снежня Дзмітрыя Новіка, Аляксандра Малчанава і Аляксандра Атрошчанкава.
Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў Мінскім гарадскім судзе.
Прыгавор траім удзельнікам масавых беспарадкаў, вынесены 2 сакавіка судом Фрунзенскага раёна Мінска, пакінуты
без змяненняў, а касацыйныя скаргі — без задавальнення.

Адвёрткай і малатком...
У Глыбокім у кватэры пенсіянера забілі 74-гадовага мужчыну, таксама мясцовага жыхара. Гаспадар
і госць распівалі спіртное. Потым
пасварыліся. Пабілі, а потым забілі
госця адвёрткай і малатком. Міліцыянеры падазраюць у забойстве
дзядулю — гаспадара кватэры, які
затрыманы.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Штрафная процентная ставка
овердрафта, % годовых

Плата за просроченные
платежи, % годовых

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 7
процентных пунктов

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 7
процентных пунктов

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 7
процентных пунктов

по карт-счетам
в белорусских рублях
7.1.2.
со сроком погашения
3 месяца

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 7,5
процентного пункта

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 7,5
процентного пункта

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 7,5
процентного пункта

по карт-счетам
в белорусских рублях
7.1.3.
со сроком погашения
6 месяцев

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 8
процентных пунктов

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 8
процентных пунктов

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 8
процентных пунктов

Овердрафтное кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 7,5
процентного пункта

ня 2010 года і адпавядалі стандарту, не ніжэйшаму
за Еўра-4. У выніку цэны на патрыманыя аўтамабілі
ў рэспубліцы з 1 ліпеня рэзка пайшлі ўніз, прычым
найбольш пацярпелі скупшчыкі «аўтахламу».
Пакуль жа рынак патрыманых аўтамабіляў не зведвае якіх-небудзь цяжкасцяў, а цэны на такія аўтамабілі
істотна ўзраслі. Як адзначыла Людміла Шабанава, у
адрозненне ад афіцыйнага аўтабізнэсу ценевы аўтамабільны рынак дастаткова мабільны, яго не стрымліваюць прававыя або іншыя абмежаванні. Так, большасць прадаўцоў на стыхійным рынку прадаюць аўтамабілі толькі ў замежнай валюце, а на атрыманыя
грошы могуць купляць і ўвозіць новыя іншамаркі.
Аляксандр Скалубовіч у сваю чаргу не выключае
верагоднасць таго, што аўтамабілі, увезеныя ў Беларусь пасля 1 студзеня 2010 года, праніклі ўжо на
расійскі рынак. «Магчыма, хвацкія прадпрымальнікі
знайшлі спосаб паставіць іх на ўлік», — адзначыў ён.
Зрэшты, нават у гэтым выпадку «беларускую фортку»
Расія наўрад ці пакіне адкрытай.

«СЁННЯ ДЭВАЛЬВАЦЫЯ ПРЫНЯСЕ БОЛЬШ
ПРАБЛЕМ РЭАЛЬНАМУ СЕКТАРУ, ЧЫМ КАРЫСЦІ»

Овердрафтное кредитование физических лиц:

по карт-счетам
в белорусских рублях
7.2.1
с ежемесячным
сроком погашения

Фота Пятра ФАМІНА
ФАМІНА..

Георгій ГРЫЦ:

по карт-счетам
в белорусских рублях
7.1.1.
с ежемесячным
сроком погашения

7.2.

ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

А

Яшчэ да 1 ліпеня Расія можа
прыняць рашэнне ўвесці загараджальныя бар'еры для іншамарак
з Беларусі. Такога меркавання прытрымліваюцца беларускія і расійскія
эксперты, паведамляе БЕЛТА.
«Паток іншамарак ідзе, таму Расія
можа закрыць доступ для іншамарак
з Беларусі, паколькі гэта прамы канкурэнт расійскаму аўтапраму», — адзначыў дырэктар кампаніі «Атлант-М Холпі», афіцыйнага прадстаўніка Mаzdа
і Lаnd Rоvеr у Беларусі, Аляксандр
Скалубовіч.
Такой жа думкі прытрымліваецца
і расійскі аўтамабільны эксперт Алег
Дацкіў. Паводле яго слоў, у выпадку
масавага патоку іншамарак з Беларусі расійскія вытворцы звернуцца
да свайго ўрада з просьбай закрыць
«беларускую фортку». Напрыклад,
аўтамабілі з Беларусі могуць спыніць
ставіць на ўлік.
У гэтым выпадку пакупнікоў на патрыманыя іншамаркі давядзецца шукаць унутры рэспублікі. На думку
генеральнага дырэктара аў тамабільнай асацыяцыі
«БАА» Людмілы Шабанавай, гэта проста абваліць
рынак такіх аўтамабіляў.
З 1 ліпеня, калі павысяцца мытныя пошліны для
іншамарак, увезеных у Беларусь фізічнымі асобамі,
ажыятаж вакол патрыманых аў тамабіляў спадзе, і
прадаўцы такіх машын могуць сутыкнуцца са значнымі
цяжкасцямі пры іх продажы. «Паводле закону рынку,
калі прапанаванне значна перавышае попыт, цэны
ідуць уніз», — адзначыла прадстаўнік асацыяцыі.
На яе думку, падобная сітуацыя назіралася на аўтамабільным рынку год таму. Тады ў чаканні ўвядзення
мытных пошлін на іншамаркі для фізічных асоб Беларусь запоўнілі патрыманыя аўтамабілі з Еўропы.
«Прычым некаторыя нават прадавалі кватэры, каб на
гэтыя грошы набыць такія іншамаркі», — падкрэсліла
суразмоўца. Аднак Расія ўпусціла на свой рынак толькі
аўтамабілі, якія былі ўвезены ў Беларусь да 1 студзе-

ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» СООБЩАЕТ О СЛЕДУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ
УСЛОВИЙ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПО КАРТ-СЧЕТАМ,
ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ с 07.04.2011 г.:
№
п/п

Т

РАСІЯ МОЖА ЗАКРЫЦЬ ДОСТУП
ДЛЯ ІНШАМАРАК З БЕЛАРУСІ

У МАСКВЕ ПРАДАЮЦЬ АСАБНЯК
ЗА $30 МІЛЬЁНАЎ

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 06.04.2011 г. (для б/н разлікаў)

№ 63
(26927)
Кошт 650 рублёў

Фота БЕЛТА.

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка ўчора ў час рабочай паездкі ў Брэсцкую вобласць, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
«Вядома, нас вельмі моцна падкасіў ажыятаж з
аўтамабілямі. Мы паглядзелі, там больш за мільярд.
Былі нават прапановы ўвесці цяпер гэту пошліну. Але
гэта ўдар па людзях, навошта ж ужо сваіх людзей душыць. Вытрымаем мы гэта, няхай людзі купяць сабе
машыну якую хочуць, заменяць, калі трэба», — сказаў
кіраўнік дзяржавы.
Што датычыцца тых грамадзян, якія прывозяць
машыны з-за мяжы, каб пасля іх перапрадаць, кіраўнік дзяржавы сказаў: «Гэта бізнэс. Не можам жа
мы чалавека задушыць з-за гэтай валюты». «Але
шчыра скажам: валюта ёсць — ідзі купляй, прадавай, няма валюты — з запасаў мы больш браць не
будзем, золатавалютны рэзерв — святое. Мы павінны яго папаўняць», — падкрэсліў беларускі лідар,
адзначыўшы, што праз некалькі месяцаў сітуацыя
супакоіцца і людзі, наадварот, будуць мяняць валюту
на беларускія рублі.
«Ну хочуць людзі купіць, што ж зробіш. Таму я і
Нацбанку сказаў, і ўраду, што ні ў якім выпадку наступаць на людзей нельга. Няхай людзі рэалізуюць сваё
жаданне», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
На думку кіраўніка дзяржавы, павелічэнне колькасці
асабістага аўтатранспарту ў краіне таксама мае свой
пазітыўны бок, таму што ўзнікае неабходнасць аказання адпаведных паслуг, а гэта новыя рабочыя месцы,
растуць продажы паліва, падаткаабкладальная база.
«Таму спакойна трэба да гэтага ставіцца. Так, быў
нейкі ажыятаж. Цяпер ён значна меншы, пайшоў на
спад, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Усё сыдзе,
але людзі не выставяць нам прэтэнзіі, што мы закрылі
ім магчымасць купіць тое, што яны хочуць».
«Галоўнае — гэта прадаць больш, чым прывезці
з-за мяжы. Хопіць жыць за кошт некага», — рэзюмаваў Прэзідэнт.
Нагадаем, мытныя пошліны на ўвоз аўтамабіляў
для фізічных асоб у Беларусі з 1 ліпеня 2011 года ўзнімуцца да ўзроўню пошлін у краінах Мытнага саюза.
БЕЛАРУСКІМ АГРАРЫЯМ НЕАБХОДНА
МАКСІМАЛЬНА ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ ПАТРЭБНАСЦІ
ЎНУТРАНАГА РЫНКУ Ў ТРАДЫЦЫЙНЫХ
ДЛЯ РЭСПУБЛІКІ СЕЛЬГАСПРАДУКТАХ
І НАРОШЧВАЦЬ ЭКСПАРТ
Аб гэтым учора, наведваючы СВК «Узыходзячая
зара» ў Кобрынскім раёне, заявіў кіраўнік дзяржавы
Аляксандр Лукашэнка.
«Морква, буракі, капуста, бульба — гэта нашы
тавары. Мы іх павінны вырошчваць у дастатковай
колькасці і карміць народ», — сказаў Прэзідэнт.
Кіраўніку дзяржавы далажылі аб ходзе веснавых
палявых работ у гаспадарцы, рэгіёне і краіне ў цэлым.
Ён таксама чарговы раз падкрэсліў неабходнасць
беражлівага стаўлення да сельгастэхнікі. «Галоўнае
— гэта прывучыць людзей адносіцца беражліва да
тэхнікі, да справы», — сказаў Аляксандр Лукашэнка,
адзначыўшы, што і ў далейшым дзяржава не зможа
аказваць сельгаспрадпрыемствам такую падтрымку,
як раней. «Ды і не трэба. Вы самі павінны зарабляць.
Вам трэба выходзіць на 10-13 працэнтаў рэнтабельнасці без датацый, тады вы будзеце жыць спакойна»,
— сказаў ён.

КРАСАВІКА 2011 г.
СЕРАДА

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 7,5
процентного пункта

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
плюс 7,5
процентного пункта

Изменения применяются ко всем вновь заключаемым учреждениями банка договорам карт-счета,
а также при внесении в действующие договоры карт-счета изменений, касающихся установления,
изменения размера лимита овердрафта или условий овердрафтного кредитования.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г.,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ярд долараў і сітуацыя вернецца на
свае кругі, не адпавядае ісціне. Для
таго, каб «увайсці ў ваду» 2010 года, як паказваюць разлікі, неабходна не менш за 4 мільярды долараў.
Я б падумаў, што больш сур'ёзна
для эканомікі: тое, што насельніцтва не можа купіць наяўную валюту, ці тое, што адчуваюць сур'ёзныя
праблемы суб'екты гаспадарання.
Па наступствах для нацыянальнай эканомікі другі канал больш
істотны: калі мы зараз сарвём нармальны працоўны цыкл апошніх, наступствы, на мой погляд, могуць у
прынцыпе быць незваротнымі. Што
датычыцца множнасці курсаў, то,
на жаль, сёння гэта дадзенасць, і,
мяркую, у бліжэйшы год нам, мабыць, прыйдзецца з ёй
жыць.
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ЗАБІЎ МАЦІ І...
У Пружанах загарэўся гараж, які знаходзіўся ў двары дома пенсіянеркі. Калі пажар
патушылі, то знайшлі там труп гаспадыні.
Судова-медыцынская экспертыза ўстанавіла, што ў жанчыны была пераломана аснова чэрапа. Забойства ўчыніў 55-гадовы сын
пенсіянеркі — беспрацоўны жыхар Мінска.
Яго затрымалі.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД ГОРОДА МИНСКА
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «МОНОЛИТГРАД»
Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером
500/D-70786253 (назначение – административное помещение),
общей площадью 116,9 кв. м, 1972 года постройки, этаж цокольный, стоимостью – 287 972 400 (двести восемьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи четыреста) белорусских
рублей, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Якуба Коласа,
д. 53, к. 3, пом. 1Н. Стоимость указана с учетом НДС. Минимальная величина первого шага составляет 5% стоимости имущества
в размере 14 398 620 белорусских рублей.
Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70786254 (назначение – административное
помещение),общей площадью 64 кв. м, 1972 года постройки, этаж
цокольный, стоимостью – 169 380 000 (сто шестьдесят девять
миллионов триста восемьдесят тысяч) белорусских рублей, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 53, к. 3, пом.
2Н. Стоимость указана с учетом НДС. Минимальная величина
первого шага составляет 5% стоимости имущества в размере 8
469 000 белорусских рублей.
Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером
500/D-70786255 (назначение – административное помещение)
общей площадью 57,7 кв. м, 1972 года постройки, этаж цокольный, стоимостью – 153 166 800 (сто пятьдесят три миллиона сто
шестьдесят шесть тысяч восемьсот) белорусских рублей, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 53, к. 3, пом.
3Н. Стоимость указана с учетом НДС. Минимальная величина
первого шага составляет 5% стоимости имущества в размере
7 658 340 белорусских рублей.
Торги состоятся 20.04.2011 года в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.
За дополнительной информацией обращаться:
http://minsk.court.by/
судебный исполнитель Тарашкевич А.С.,
тел./факс: 294 93 56, 80291773252
старший судебный исполнитель Вярьвильский Д.А., тел 294 93 67.
Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества
(лота) должен быть перечислен на депозитный счет хозяйственного суда город Минска № 3642900000072 в ОАО «АСБ Беларусбанк» Минск, код 795, УНП 101541763 не позднее чем за 24 часа
до начала проведения торгов.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником,
выигравшим торги.

