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Самы вопытны зборшчык Аляксандр Ніканаў.
Дарэчы, дэпутат сельскага Савета. З ім аўтар гэтых
радкоў правёў амаль што цэлы дзень. І на свае вочы ўпэўніўся, што збіраць малако — не такая ўжо лёгкая
справа, як можа падацца. Праблем хапае. Напрыклад, з
тым жа транспартам для збору малака. Вось і ў той дзень,
калі я прыехаў рыхтаваць матэрыял, Аляксандр Філіпавіч
ламаў галаву ў пошуках машыны — замест той, што паламалася. Давялося «распрацоўваць» новы часовы маршрут
для канкурэнта, каб той пакуль што збіраў «яго» малако. І
гэтак далей...

Прадпрымальнікамі задаволены
Папрасіў Аляксандра Філіпавіча пазнаёміць мяне з тымі,
хто здае яму малако. Пенсіянер з вёскі Чарнаручча Аляксандр Сяргеевіч Мужалёў — добры гаспадар. Нягледзячы на тое, што выйшаў на пенсію па інваліднасці, трымае
трох кароў, каня, свінак. Да выхаду на пенсію працаваў
начальнікам свінагадоўчага комплексу. Ганарыцца тым,
што і яго бацькі, і дзед з бабуляй трымалі кароў.
— Цяпер тры каровы ў мяне. А раней дзве было, — расказвае Аляксандр Сяргеевіч. — Пра нашу гаспадарку «Адаменкі» магу адно сказаць: дапамогі ад яе мала. А мы ж у
калгасе працавалі... А вось у суседняй гаспадарцы ўсё наадварот: дапамагаюць і араць, і касіць, і сена прывезці,
бульбу апрацаваць. Добра, конь у мяне свой, кармы прывожу. Касіць наймаем прыватніка. Каняка, вядома, выручае. За літр малака плацяць каля 2200 рублёў (а дакладней,
2198. — А.П.) плюс даплата — 85 рублёў. Калі б расійскія
закупшчыкі да нас у вёску прыязджалі, аддаў бы ім. Там
разы ў два даражэй...
Аляксандр Сяргеевіч пачаў разам з прадпрымальнікам
уголас падлічваць, колькі б заплацілі яму за літр малака
расіяне. Атрымалася ў эквіваленце на беларускія грошы
прыкладна 4 тысячы рублёў. Адзначыў як станоўчы факт
павелічэнне так званай базавай тлустасці малака ад кароў
насельніцтва — цяпер гэта 3,6 працэнта. Адпаведна плацяць больш грошай за тую ж колькасць малака.
Суседка пенсіянера Таццяна Іванаўна Загурская таксама «малочніца»: у яе дзве кароўкі.
— Я трэці год на пенсіі. Працавала галоўным заатэхнікам у былым калгасе імя Леніна, потым інжынерам па
ахове працы. Цяпер — качагар у дзіцячым садку. Крыўдна,
што родная гаспадарка не дапамагае нам, «малочнікам».
Старшыня кажа, маўляў, не да вас, — расказвае яна. —
Тэхніку наймаю, разлічваюся.

Нялёгкія грошы
З кіраўніком прыватнага ўнітарнага прадпрыемства па
аказанні паслуг «Ніканаў» Аляксандрам Ніканавым гутарылі, як той казаў, урыўкамі.
І ў нашай размове ўсё ж прагучала праблема, як аказалася, усяго раёна: на чыгуначным пераездзе грузавыя саставы
стаяць доўга. У выніку Лёзна падзелена на гэты час на дзве
часткі. Добра, што некалькі гадоў таму для пешаходаў пабудавалі пераходны мост. А што машынам рабіць? Той жа,
напрыклад, «хуткай» трэба траціць час і паліва на аб'езд.

— Сёння на прадпрыемстве «Ніканаў» працуюць шафёр,
лабарант, бухгалтар і я — дырэктар, — расказвае прадпрымальнік. — Збор малака ажыццяўляем на тэрыторыі
чатырох сельсаветаў, і больш чым у дваццаці вёсках. Здатчыкаў каля 180, у іх 250 кароў. Штодня адна машына праязджае па 170 кіламетраў, а другая — 70. Маленькая зона
— «нармальная», выгадная. Цяпер працуе толькі адзін вадзіцель, бо малака мала. Малакавозы «ГАЗ-53» купляў за
свае грошы. Адзін — у арганізацыі, другі — у віцебскага
ўладальніка. Наймаў людзей, каб зварылі бочкі і замацавалі на платформах аўто. Распачалі збор, калі кіраўнікі
мясцовай улады прапанавалі паспрабаваць. А па адукацыі
я настаўнік фізкультуры. Увогуле, першым у краіне пачаў
займацца «малочным» бізнэсам.
Ці задавальняе прадпрымальніка памер аплаты за кожную тону здадзенага малака?
— У мінулым месяцы нарэшце паднялі цану: стала 440
тысяч рублёў за тону. Гатунак не мае значэння, бо ад насельніцкіх кароў малако ідзе першым гатункам. А летам спрацавалі са стратамі. Напачатку за тону мне плацілі 190 тысяч
рублёў, потым 240... Паднялі б цану раней, мы маглі б выжыць. А так... Праблемы з выплатай заробку ёсць. Але магу
сказаць, што крызіс падштурхнуў некаторых людзей заводзіць жывёлу. Але такіх няшмат. У цэлым кароў усё менш.
Вось у вёсцы адной — Пушкі — было 120 кароў, а цяпер
толькі дзесяць засталося. Моладзь жа кароў не заводзіць.
Што датычыцца падаткаў — тут, зразумела, Ніканаву і
яго камандзе хочацца, каб іх прыраўнялі да індывідуальных
прадпрымальнікаў.
— Зламалася нешта — купляю патрэбную дэталь за
наяўныя, запраўляюся таксама за свае. Год на год не прыходзіцца. Былі і ўдалыя перыяды, — расказвае Аляксандр
Філіпавіч. — Ці выгадна збіраць малако? Збіраць дзве, тры
тоны за рэйс — выгадна. Меней — не. Зімой едзем па малако праз тры дні. Людзі захоўваюць яго ў гаспадарчых
пабудовах. Што магу параіць тым, хто збіраецца заняцца
зборам малака? Калі атрымаецца збіраць за рэйс (50-60
кіламетраў) дзве тоны — будзе выгадна, будзе прыбытак.
А яшчэ лепш — «сямейны падрад», калі гаспадар сам едзе
на машыне, жонка — лабарантка... Бухгалтэрыю па спрошчанай сістэме весці проста.
Зноў пра суседнюю Расію і празрыстую з ёй мяжу. Як
высветлілася, некаторыя нашы землякі вязуць малако туды. Да расійскай Рудні ўсяго 25 км. Добра, што расійскія
закупшчыкі па беларускае малако не прыязджаюць.
Сам прадпрымальнік пакуль што карову не трымае, але
не выключае гэтага. І, калі ўжо збярэцца, дык трымаць
будзе не пару кароў, а... дваццаць і больш.
Адбыўся ў гэты дзень і «цуд» — мясцовы філіял малочнага завода ўпершыню пагадзіўся выдаць у арэнду Ніканаву малакавоз, які выкарыстоўваецца для збору малака
ад гаспадарак. Наўрад ці прадпрымальніку будзе выгадна
арандаваць гэта аўто, але ж здатчыкаў не кінеш...
Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Лёзненскі раён.

ля Галіны Барэйшы, якая гандлюе сваёй сельгаспрадукцыяй
на Цэнтральным рынку ў Гродне,
выгада відавочная.
У той дзень яна, як звычайна, заехала (сама за рулём) на тэрыторыю
рынку, побач з легкавіком паставіла
«пляжны» парасон і пад ім, у якасці
прылаўка, паставіла столік з таварам:
яблыкамі, морквай, буракамі, цыбуляй,
капустай. Таварны выгляд — проста
цудоўны!
— Пэўна, фермерскую гаспадарку
маеце? — цікаўлюся.
— Ды не, калгасніца я, — адказвае
Галіна Мікалаеўна.
Аказваецца, калгаснікамі тут, на
рынку, называць тых, хто гандлюе прадукцыяй з уласных падсобных гаспадарак. І непрыемнага адцення, нейкай
знявагі ў гэтым няма. Адсутнічае і
праблема з месцамі для тых, хто гандлюе прадукцыяй з уласных сотак.
— Яшчэ ніхто не скардзіўся, што
прыехаў да нас і не было магчымасці
гандляваць, стараемся задаволіць усіх
ахвотных, — кажа дырэк тар Цэнтральнага рынку Сяргей Дэмбіцкі.
Для людзей, якія гандлююць сваёй
агароднінай і садавіной (пры наяўнасці
адпаведнай даведкі з сельсавета і, зразумела, пасля санітарнага кантролю),
на рынку забраніравана 120 стацыянарных прылаўкаў. А для тых, хто, як
Галіна Барэйша, хоча прадаваць з аўтамабіля, прадугледжана 20 месцаў на
пляцоўцы. Акрамя таго, за гэтай катэгорыяй гандляроў замацаваны 4 месцы
ў зале для продажу саленняў і квашанай капусты і столькі ж — у мясных
радах. І толькі калі да дзесяці гадзін там
не аб'явіліся «калгаснікі», гэтыя месцы
могуць заняць індывідуальныя прадпрымальнікі, якія скупляюць жывёлу ў
сялян. Праўда, ужо не на льготных умовах (для «калгасніка» дзейнічае дзесяціпрацэнтная зніжка па аплаце за месца), а на агульных падставах.
Але вернемся да размовы з Галінай
Мікалаеўнай. Жанчына працуе санітаркай, і да апошняга часу яе зарплата складала 700—800 тысяч рублёў.
Рэжым такі, што суткі на працы — трое
дома, і таму ёсць магчымасць раз, а то
і двойчы на тыдзень прыязджаць на
рынак і паляпшаць матэрыяльнае становішча дзякуючы прадукцыі з прысядзібнага ўчастка, што каля бацькоўскага дома ў вёсцы Чашчаўляны. На
плошчы ў 67 сотак Галіна Барэйша разам з бацькамі, з дапамогай сына, дачкі і зяця вырошчвае, акрамя вышэйзгаданай агародніны, яшчэ і бульбу, памідоры, агуркі. Ураджай дзвюх апошніх
культур, зразумела, ужо рэалізаваны,
а бульба, якая ў гэтым сезоне на дзіва
танная, чакае вясны. Насенне выка-

рыстоўваюць і ўласнае, апрабаванае
на практыцы, і ў надзейнага, ужо праверанага пастаўшчыка купляюць. А
што тычыцца яблыкаў, дык тут, як кажа Галіна Барэйша, галоўны спецыяліст — бацька. Прычым асаблівая ўвага надаецца ўмовам захоўвання пладоў: акрамя іх, у падвале больш нічога
не трымаюць.
Вось так, сямейнай талакой, і працуюць на сваіх сотках. У выніку і сабе
хапае, і на продаж. Тым больш што да
рынку ўсяго 6 кіламетраў, і транспартныя выдаткі не надта вялікія. Раз на
раз не выпадае, аднак (з улікам платы
за гандлёвае месца і правядзенне аналізаў у санітарнай лабараторыі) удаецца зарабіць 200, а то і 250 тысяч рублёў за дзень. Праўда, гэта з дапамогай
яблыкаў. Калі ж яны закончацца, то
даход толькі ад агародніны будзе значна меншым. Але ж дадатковая капейка, лічыць Галіна Мікалаеўна, усё роўна не бывае лішняй.
вось яшчэ ў аднаго «калгасніка»,
Юрыя (сваё прозвішча ён прасіў
не называць) настрой быў не
надта аптымістычны. Гандлюе ён праз
акенца ў «бусе», дзе і знаходзіцца агародніна — таксама, як і ў суседкі, яна
цалкам адпавядае неабходным нормам па колькасці нітратаў, іншым санітарным патрабаванням і, зноў жа,
мае выгадны таварны выгляд. Асартымент вельмі шырокі, за выключэннем
хіба што памідораў, ад якіх Юрый сёлета адмовіўся — прыхварэлі.
Калі для Галіны Мікалаеўны даход
ад вырошчвання агародніны — дадатковы да зарплаты, то Юрый з сям'ёй
толькі гэтым і займаецца. У яго і зямлі
больш (прыкладна паўтара гектара, у
тым ліку цяпліцы), і аб'ём прадукцыі,
тавараабарот большы. Хоць адсюль не
толькі выгада, але і праблемы.
— Укладваем ва ўраджай вельмі
шмат, аднак пры такіх цэнах на наш
тавар ... Калі капуста была па 800 рублёў, то ўвогуле ў мінусе ішлі. Па тысячы стала — не разбагацееш, але на
хлеб з маслам хопіць. А цэны на шмат
што іншае растуць... Напрыклад, задняе кола ў «бусе» памяняць — 100 долараў. Колькі мне трэба на гэту суму
ўсяго прадаць?.. Альбо цэны на насенне? Калі ў валюце, то за апошні год
яны не змяніліся, але ж у беларускіх
рублях дынаміка вядома якая. Чаго не
скажаш пра кошт агародніны. Вось цяпер і хвалююся: ці хопіць грошай на
закупку насення пад будучы ўраджай?
У крайнім выпадку пасеемся выключна беларускім, — разважае Юрый.
— А што, нельга абысціся без замежнага насення? Чаму не айчыннае?
— На мой погляд, наша па шэрагу
пазіцый пакуль не адпавядае еўрапей-
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СВАЯ ХАР ЧО ВАЯ БЯС ПЕ КА
ка Мікалая Якаўлевіча не без падстаў, вядома, лічыў, што ад раскулачвання і далёкай Сібіры альбо Салаўкоў сям'ю выратавала вайна. Бо некаторыя суседзі, хто такім
жа чынам купіў зямлю ў 30-я гады, выехалі
з гэтых мясцін не па сваёй волі. І, відаць,
тая нерэалізаваная дзедам, а потым бацькам, прага да зямлі падштурхнула Мікалая
да заняткаў сваёй гаспадаркай.
«Жывёлу вельмі люблю», — кажа гаспадар. Нават свінкі ў яго адгукаюцца на
ласкавую мянушку «хруша». Любіміца яго,
карова Зорка, як толькі выпусцілі яе на
падворак, паказала вышэйшы пілатаж са
скокаў і розных выкрутасаў. «Застаялася
ў хляве, вось і танцуе», — прыязна гаворыць гаспадар.
Зараз яны з Аленай трымаюць тры каровы. Пад паветкай — добры стажок сена,
у яме нарыхтаваны сілас з уласнай кукурузы. Сёлета гаспадары з Мельнікаў здалі 12 395 кілаграмаў малака.
— Зямля, жывёла — найперш цяжкая
праца, ад цямна да цямна, — разважае
Мікалай Мікіцюк. Здаецца цяпер, зімой,
можна і адпачыць. Але ў такой гаспадарцы
выхадных не бывае. Свінням кожны дзень
трэба наварыць корму. Кароў дагледзець
штодня, нават калі яны не дояцца часова,
таксама нялёгкая праца: корму нанасіць,
вады, стойлы ачысціць. А вясна прыйдзе,
спіны не разгінаеш на палях.
За ўласнай гаспадаркай Мікіцюкоў зараз замацаваны гектар зямлі. На падворку
ёсць маленькі трактар Т-25. На полі муж з
жонкай вырошчваюць бульбу, моркву, вясной яшчэ і зялёную цыбулю, якая карыстаецца добрым попытам на рынку. Зараз у

буртах захавана каля трох тон морквы, рэалізоўваць яе плануюць пазней, калі яна
трошкі паднімецца ў цане. «Морква ў нас
салодкая, смачная, — ганарыцца гаспадыня. — Пляменнік з горада прыязджаў, казаў, што нідзе такой не сустракаў у продажы». А Мікалай Якаўлевіч перакананы: на
пажыўныя якасці і смак уплываюць умовы
захавання. І якія б сучасныя сховішчы не
ўзводзілі (вядома, ва ўмовах вялікага сельгаспрадпрыемства гэта абавязковы атрыбут захавання ўраджаю), так, як сама зямля, нішто не зберажэ агародніну. Спакон
вякоў бацькі-дзяды хавалі моркву, бульбу,
буракі ў буртах. Вядома, ёсць страты, але
дастаеш потым з зямліцы — як свежае.
Бульбу ім прапаноўвалі здаць па 900
рублёў за кілаграм, але гаспадары пакуль
не спяшаюцца. Свая гаспадарка прывучае
лічыць капейку. Налета Мікалай Мікіцюк
плануе набыць патрыманы трактар МТЗ,
бо маленькі Т-25 ужо не спраўляецца.
— Купіць новы трактар вясковаму чалавеку сёння не пад сілу, — разважае гаспадар. — Як ні круціся, тэхніка каштуе больш,
чым мы зарабляем сваім мазалём. Вось я
гляджу па тэлевізары, у газетах чытаю, якімі грашыма валодаюць асобныя бізнэсмены, яшчэ маладыя, — пераходзіць на філасофскія разважанні вясковец. — Асэнсаваць, як столькі можна здабыць любой
сумленнай працай, у мяне не атрымліваецца. Няма справядлівасці на гэтым свеце,
нешта няправільна мы ўсе робім... Калі з
зямлі ўсё пачынаецца, дык у земляробаў
павінны быць і адпаведныя даходы.
Але пакуль што замест вялікіх даходаў
жыццё падкідвае Мікіцюкам праблемы.

Некалькі гадоў яны сеюць кукурузу для
свайго маленькага статка. Сёлета кукуруза вырасла добрая. Але ўбраць яе змаглі
вельмі позна, бо камбайн з мясцовай гаспадаркі выдзелілі толькі пасля ўборкі палёў
сельгаспрадпрыемства. Цяпер гэтая паслуга каштуе нятанна. А ў выніку кукуруза перастаяла і ў яме літаральна гарыць.
А яшчэ большая бяда для іх, як і для іх
адзінага суседа — дарога. Гэтую дарогу
даўно аблюбавалі кіроўцы велікагрузных
аўтамабіляў, якія хочуць аб'ехаць пункт збору аплаты за праезд па трасе Брэст—Масква «Федзькавічы». Яны бессаромна збочваюць з трасы і грукочуць коламі, аж хата
трасецца. А пыл уздымаюць — задыхнуцца
можна. Дайшло да таго, што аднойчы Мікіцюк хацеў перашкодзіць дарожнікам, якія
папраўлялі дарогі, грэйдаваць гэты ўчастак.
На яго думку, чым горшая будзе дарога,
тым менш знойдзецца ахвотных па ёй
ехаць. Яшчэ адно выйсце гаспадары бачаць у тым, каб заасфальтаваць участак
насупраць хаты, тады пылу будзе менш.
Але для гэтага патрэбны немалыя сродкі.
Пра кіраўніка мясцовай улады Ганну
Шкарупу, пра яе ўважлівасць да праблем
людзей, мельніцкія гаспадары гаварылі з
вялікай павагай.
— Вось пра каго варта пісаць, — сказаў гаспадар. — Усё жыццё тут пражыў,
а такога кіраўніка сельскай улады яшчэ
не было. А што пра нас казаць? Працуем
ад цямна да цямна, дзяцей падтрымліваем. Але ж для таго і жыве чалавек, каб
працаваць.
Святлана ЯСКЕВІЧ.
Жабінкаўскі раён.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
УЗБРОЕНЫЯ БАЕВІКІ
ЗАХАПІЛІ ЕГІПЕЦКІ КУРОРТ
І ЎЗЯЛІ ЗАЛОЖНІКАЎ
Група ўзброеных
бедуінаў узяла пад
свой кантроль курорт ны комп лекс
Аquа Sun, раз мешчаны прыкладна
за 30 кіламетраў на
поўдзень ад егіпецкага горада Табы.
Узяўшы заложнікаў, яны патрабуюць выкуп у памеры чатырох мільёнаў егіпецкіх
фунтаў (каля 663 тыс. долараў), паведамляе NЕWSru Іsrаеl.
Як мяркуецца, турыстаў сярод заложнікаў
няма. У руках баевікоў знаходзяцца некалькі
супрацоўнікаў курортнага цэнтра, у тым ліку
яго дырэктар. Тым не менш, сярод заложнікаў
як мінімум трое замежнікаў. Іх грамадзянства
не ўдакладняецца.
Калі патрабаванні захопнікаў не будуць выкананы, бедуіны пагражаюць разграміць курорт і выкрасці абсталяванне. Пры гэтым, паводле меркавання экспертаў, жыццю заложнікаў нішто не пагражае. Сам інцыдэнт адбыўся
яшчэ ў нядзелю. Тэрмін ультыматуму, які вылучылі захопнікі, мінуў. Уладальнік гасцініцы
заклікаў паліцыю ўзяць комплекс штурмам.
Аднак супрацоўнікі егіпецкіх сіл бяспекі, якія
не змаглі прадухіліць інцыдэнт, заяўляюць, што
не могуць пачаць аперацыю па вызваленні
комплексу без папярэдняга ўзгаднення з Ізраілем. Паводле слоў бедуінаў, гасцініца была
пабудавана на прыналежнай ім зямлі.

156 тысяч уласных
падсобных гаспадарак
вырабляюць на Гродзеншчыне 23%
валавой сельскагаспадарчай
прадукцыі

Дадатковая «капейка» лішняй не бывае

ў краіне прадпрымальнікі пачалі
збіраць у насельніцтва малако.
І сёння гэтым займаюцца
выключна яны

Жывучы ў такіх умовах, як Мікалай Мікіцюк на хутары Мельнікі, паміж Старым
Сялом і Азятамі, здаецца, грэх было б не
займацца ўласнай гаспадаркай. Сядзіба
Мікіцюка вялікая, і ў ёй поўна ўсялякай
жыўнасці. Па двары паважна ходзяць гусі,
адкормленыя працавітай гаспадыняй, з імі
мірна ўжываюцца індыкі, крыху збоку ад
суседзяў трымаецца певень са сваёй чародкай. Тут жа круцяцца тры сабакі, але
ніхто іх не баіцца. Аказваецца, яны — першыя абаронцы свойскай птушкі ад драпежнікаў, якія даўно і трывала аблюбавалі
хутар. На пытанне, колькі куранят, гусянят
выцягнулі прагныя каршуны, Алена Пятроўна толькі з жалем рукой махнула. А
вось гаспадар не без гонару за чатырохногіх улюбёнцаў расказвае, што варта каршуну спусціцца на двор, сабакі куляй кідаюцца на злодзея, не адну квахтуху абаранілі такім чынам. Ну а ў якасці «ганарару»
яны дазваляюць сабе часам выпіць свежае яечка, і тады іх ніхто не карае.
— Прыедзьце сюды ў маі, — гаворыць
Мікалай Якаўлевіч, — калі бэз цвіце, травы
буяюць, птушкі заліваюцца, у нас такая
прыгажосць! Цяпер нават снегам зямлю
як след не прысыпала, таму не вельмі прывабны пейзаж.
На мой погляд, пейзаж як пейзаж. Але
з гэтай зямлёй у сям'і Мікіцюкоў асаблівая
гісторыя. Дзед Мікалая ўсё жыццё марыў
аб сваёй зямлі, працаваў, збіраў грошы, і
нарэшце набыў у 1936 годзе 37 гектараў.
У сям'і дзеда было 11 дзяцей. Бацька колькі разоў успамінаў тыя часы, расказваў,
якім гаспадарлівым чалавекам быў галава
вялікай сям'і, якія планы будаваў. Але баць-

На скрыжаванні думак

ПРЫСЯДЗІБНАЯ ЗЯМЛЯ:

УЗРОВЕНЬ БЕСПРАЦОЎЯ
Ў СВЕЦЕ ГРАНІЧНА ВЫСОКІ
І БУДЗЕ РАСЦІ
Шэсцьсот мільёнаў працоўных месцаў
неабходна стварыць у свеце ў найбліжэйшым дзесяцігоддзі для таго, каб гарантаваць устойлівы эканамічны рост і захаваць сацыяльнае адзінства. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы, распаўсюджанай
Міжнароднай арганізацыяй працы.
Паводле інфармацыі гэтай арганізацыі са
штаб-кватэрай у Жэневе, колькасць беспрацоўных у свеце дасягае 200 млн чалавек.
Апроч гэтага, каля 900 млн чалавек (галоўным чынам, у краінах у стадыі развіцця) хоць
і маюць працу, аднак зарабляюць менш чым
$2 у дзень.
«Нягледзячы на намаганні ўрадаў, крызіс
з працоўнымі месцамі не слабее, і адзін з трох
працаўнікоў у свеце — 1,1 млрд чалавек — ці
знаходзіцца без працы, ці жыве ў беднаце»,
— заявіў генеральны дырэктар арганізацыі
Хуан Самавія.
Па вод ле пра гно заў, у 2012 го дзе колькасць бес пра цоў ных у све це вы рас це на
3 млн ча ла век. Маг чы ма, гэ тая ліч ба
ўзрасце да 4 млн чалавек, калі тэмпы росту су свет най эка но мі кі будуць ні жэй за
2%, ці, на ад ва рот, змен шыц ца да 1 млн
ча ла век пры ўмо ве, што кра і ны еў ра зо ны
здоле юць хут ка знай сці вый сце з па зы кова га кры зі су.
Як падкрэсліваецца ў справаздачы, колькасць маладых людзей, якія не могуць знайсці працу, склала ў 2011 годзе 74,8 млн чалавек.

ЛІТВА Ў 2012
ГОДЗЕ ДАБ'ЕЦЦА
АДПАВЕДНАСЦІ
КРЫТЭРЫЯМ
ДЛЯ ЎВАХОДЖАННЯ
Ў ЕЎРАЗОНУ
Літва імкнецца максімальна
наблізіцца да крытэрыяў, згодна
з Маастрыхцкім дагаворам. Паводле прагнозаў экспертаў, сёлета ёй удасца выканаць усе патрабаванні, неабходныя для ўваходжання ў еўразону.
Адпаведнасць Літвы названым
патрабаванням сёлета правераць
Еў ра ка мі сія і Еў ра пей скі цэнтральны банк. Калі дэфіцыт бюджэту Літвы не перавысіць 3%, будзе ўтай ма ва на ін фля цыя, то ў
2014 годзе краіна зможа ўліцца ў
еўразону. Тым часам урад запэўні вае, што зні жэн не дэ фі цы ту
бюджэту, рэжым жорсткай эканоміі ў краіне дасягаецца не дзеля
ўво дзін еў ра, а дзе ля та го, каб
змен шыць доўг пе рад буду чы мі
пакаленнямі.
Тым часам апазіцыя скептычна
ацэньвае рэальнасць увядзення
Літвой еўра ў 2014 годзе, лічачы,
што, скарачаючы выдаткі, немагчыма стымуляваць развіццё эканомікі. Многія парламентарыі патрабуюць правядзення дыскусій па
пытанні ўвядзення еўра.

ЗЯМЛІ ДАСЯГНУЎ
СТРУМЕНЬ ПРАТОНАЎ, ЯКІ
ВЫКЛІЧА НАЙМАЦНЕЙШУЮ
ГЕАМАГНІТНУЮ БУРУ

Навуковыя спадарожнікі NАSА зарэгістравалі магутны выбліск на Сонцы, які суправаджаўся выкідам каранальнай масы. Выбліск быў зафіксаванs ў мінулую нядзелю. 24 студзеня
ў 17:00 Зямлі дасягнуў струмень пратонаў, які выкліча наймагутнейшую
за апошнія шэсць гадоў геамагнітную
буру, перадае агенцтва АР.
Паводле інфармацыі навукоўцаў, бура прадоўжыцца два дні. Найбольш моцны ўдар па магнітным полі планеты будзе нанесены ў раёне Паўночнага полюса. Гэта можа выклікаць збоі ў працы
прыбораў самалётаў, якія здзяйсняюць
палярныя рэйсы. Непасрэднай небяспекі для жыхароў Зямлі няма.

скаму ўзроўню. Морква, напрыклад,
недацягвае. Ды і «чысціні сорту», так
бы мовіць, няма — часта трапляе жоўтая, кармавая. У агуркоў не такі выгляд, каб прывабіць пакупнікоў, якіх
ужо прывучылі да добрага. А квяцістая
капуста? Я не ведаю ніводнага добрага беларускага гатунку... Лічу, што ў
гэтым кірунку, па селекцыі гатункаў,
слаба ў нас працуюць.
Дарэчы, летам у Юрыя з'явілася жаданне пашырыцца: больш зямлі —
большы абарот прадукцыі. Цяпер жа
дадатковую зямлю ён можа і не ўзяць.
***
етась, зацвярджаючы Праграму
развіцця і падтрымкі ўласных
падсобных гаспадарак, Гродзенскі абласны Савет дэпутатаў вырашыў:
«для работнікаў сельскагаспадарчых
арганізацый і сацыяльнай сферы ўстанавіць адзіныя расцэнкі па апрацоўцы
прысядзібных участкаў, пасадцы сельгаскультур у палях севазвароту, нарыхтоўцы кармоў і іншых відах работ».
— Дагэтуль практыкавалася рознае
стаўленне да спецыялістаў СВК з аднаго боку і настаўнікаў, медыкаў, работнікаў культуры — з другога. І цяпер,
мяркую, знойдзена разумнае рашэнне,
— перакананы старшыня Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў
Андрэй Навумовіч.
— Яно выконваецца? — пытаюся.
— У цэлым — так, новы падыход
становіцца нормай. А мясцовыя ўлады
павінны трымаць гэта пад кантролем.
Акрамя таго, абласная праграма рэкамендуе сельскагаспадарчым прадпрыемствам аказваць насельніцтву паслугі
не толькі па пасадцы бульбы, але і па яе
апрацоўцы ад каларадскага жука (аднаразовую) і фітафторы (трохразовую) —
па зацверджаных цэнах, але не даражэй
за сабекошт гэтых работ. І яшчэ адна
мера падтрымкі — выдзяленне сялянам,
якія трымаюць жывёлу, сена і саломы ў
выглядзе рулонаў і, па магчымасці, з дастаўкай. З аплатай альбо без — вырашае праўленне сельгаскааператыва ў
залежнасці ад фінансавага стану.
Раману Макарчыку з вёскі Багушоўка Гродзенскага раёна, былому
загадчыку калгаснага ўчастка, а цяпер
пенсіянеру прысядзібнага ўчастка падалося мала, і ён яшчэ тры гектары
зямлі ўзяў у арэнду. Сёння ў Рамана
Станіслававіча, якому дапамагаюць
жонка, сын і дачка — чатыры каровы,
пара цялят, пяць свінаматак, дваццаць
парасят, а таксама каля трыццаці курэй. Ёсць трактар, грузавік і УАЗік. Тэхніка, так бы мовіць, зусім не першай
маладосці, але служыць спраўна.
Найбольшы даход Макарчыкам прыносіць ранняя цяплічная агародніна. Ды
і ў мясной, малочнай «галінах» сваёй
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гаспадаркі яны маюць выгаду. Дарэчы,
акрамя іх і яшчэ адной сям'і, ніхто ў Багушоўцы кароў ужо не трымае. Абуза?
Прычым тэндэнцыя штогадовага скарачэння кароў на ўласных падворках, нягледзячы на стымуляванне грашовымі
прэміямі і каштоўнымі падарункамі лепшых малаказдатчыкаў і малаказборшчыкаў, назіраецца ў вобласці амаль
паўсюдна. Гэта ўспрымаецца як аб'ектыўная рэальнасць, вынік скарачэння,
старэння вясковага насельніцтва, міграцыі працаздольных. Ды і прадаецца малочная прадукцыя ва ўсіх крамах.
А з іншага боку, ёсць і суб'ектыўныя
недапрацоўкі. На думку старшыні Воранаўскага раённага Савета дэпутатаў
Святаслава Конана, не ўсюды на належным узроўні дапамагаюць падсобным
гаспадаркам. У прыватнасці, яшчэ бытуе
практыка выдзялення ім сена з атавы.
Праблемай у некаторых сельгаспрадпрыемствах застаецца несвоечасовы
абмалот збожжа на прысядзібных участках — так бы мовіць, «у другую чаргу».
Не заўсёды можна набыць у арганізацыях спажывецкай кааперацыі камбікормавыя дабаўкі і вітаміны для жывёлы. Няма
дакладнай сістэмы і ў пытанні вызначэння тлустасці малака, не наладжаны патрэбны ўлік і кантроль. Здараецца, малаказборшчыкі кіруюць гэтым працэсам
выключна на свой розум.
Але ў тым жа Воранаўскім раёне
звярнулі ўвагу на цікавы вопыт: у Бастунскім сельсавеце і Радунскім пассавеце малако з вясковых падворкаў
збіраюць тры прыватнікі. Якія ад гэтага плюсы? Людзі кажуць, што няма
разбалансаванасці ў аплаце за малако. Здаў яго сёння тлустасцю 3,8 — за
такое і маеш. Калі ж закупка ідзе праз
СВК, то там вызначаецца нейкі «сярэдні» па каз чык для ўсіх здат чы каў.
З прыватнікамі такога не здараецца.
А яшчэ адну ідэю на Воранаўшчыне
збіраюцца пераняць з гісторыі. Вось як
яна бачыцца Святаславу Конану:
— Вядома, што на некаторых тэрыторыях Гродзеншчыны працавалі добраахвотныя таварыствы ўладальнікаў
прыватных падсобных гаспадарак.
Ёсць задумка стварыць такое таварыства ў нашым раёне. Мэта — павелічэнне вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі за кошт навуковага
падыходу, выкарыстання прагрэсіўных
метадаў вырошчвання агародніны, садавіны і кармавых культур. Таварыства
будзе прапагандаваць перадавыя прыёмы вядзення работ, арганізоўваць
выставы і абмен вопытам, дапамагаць
у набыцці якаснага насення, саджанцаў, маладняку жывёлы і птушкі.
Такі вось гістарычны вопыт на сучасны лад.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие
«Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5
№ лота

2

Малочны бізнэс

Кадастровый номер, площадь и адрес
земельного участка, функциональное
назначение земельного участка

Возможность подведения
инженерных коммуникаций.
Ограничения
использования земель

Начальная цена
земельного
участка
(бел. руб.)

Размер задатка и реквизиты для
его внесения

Земельный участок с кадастровым Возможность подключения
1342460 бел. руб. на р/с
номером 221288110101000106 пло- централизованного газо3600314110010 в ф-ле № 201
щадью 0,1651 га, расположенный по снабжения. Участок находится
ОАО «АСБ Беларусбанк», код
1 адресу: Витебская обл., Витебский в радиусе до 500 метров от
13 424 610
259, УНП 300962400, код плар-н, Октябрьский с/с, д. Шапуры, центра населенного пункта.
тежа 04901, получатель платежа
ул. Шистерова, 2А, для строительства Ограничений в использоваОктябрьский сельский исполнии обслуживания жилого дома
нии нет
тельный комитет
Земельный участок с кадастровым Возможность подключения
1476620 бел. руб. на р/с
номером 221288110101000107 пло- централизованного газо3600314110010 в ф-ле № 201
щадью 0,1816 га, расположенный по снабжения. Участок находится
ОАО «АСБ Беларусбанк», код
259, УНП 300962400, код пла2 адресу: Витебская обл., Витебский в радиусе до 500 метров от
14 766 260
р-н, Октябрьский с/с, д. Шапуры, центра населенного пункта.
тежа 04901, получатель платежа
ул. Шистерова, 2Б, для строительства Ограничений в использоваОктябрьский сельский исполнии обслуживания жилого дома
нии нет
тельный комитет
Земельный участок с кадастровым
4131040 бел. руб. на р/с
номером 221288109601000395 пло3600314110010 в ф-ле № 201
Возможность подключения
щадью 0,1922 га, расположенный по
ОАО АСБ «Беларусбанк», код
централизованного газо- и
3 адресу: Витебская обл., Витебский
41 310 480
259, УНП 300962400, код плаводоснабжения. Ограничений
р-н, Октябрьский с/с, д. Сокольники,
тежа 04901, получатель платежа
в использовании нет
ул. Мирная, 14, для строительства и
Октябрьский сельский исполниобслуживания жилого дома
тельный комитет
Дата, время и место проведения аукциона: 27.02.2012 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский
областной центр маркетинга». Прием документов начинается 25.01.2012 в 8.30 и заканчивается 21.02.2012 в 17.30 по
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга».
Земельный участок с кадастровым номе- Возможность подключе2840340 бел. руб. на р/с
ром 221284806101000210 площадью ния централизованного
3600314080010 в Витебском ф-ле
0,1506 га, расположенный по адресу: газоснабжения. Ограни№ 201 ОАО «АСБ «Беларусбанк»,
1 Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский чения: водоохранная зона 28 403 434 МФО 150801259, УНП 300976663,
с/с, аг. Кировская, ул. Железнодорожная, водного объекта вне прикод платежа 04901, получатель
д. 27, для строительства и обслуживания брежной полосы (пруд №
платежа Летчанский сельский
одноквартирного жилого дома
13)
исполнительный комитет
Земельный участок с кадастровым но- Коммуникации отсутству338970 на р/с 3600314070017 в
мером 221283707101000047 площадью ют. Ограничения: водооф-ле № 201 ОАО «АСБ Беларус0,1618 га, расположенный по адресу: хранная зона водного
банк», МФО 150801259, УНП
2 Витебская обл., Витебский р-н, Куринский объекта (озеро Вымно), 3 389 710
300973345, код платежа 04901,
с/с, д. Ходорово, ул. Центральная, д. 37, охранная зона линии
получатель платежа Куринский
для строительства и обслуживания одно- электропередач напряжесельский исполнительный комитет
квартирного жилого дома
нием до 1000 В
Дата, время и место проведения аукциона: 28.02.2012 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский
областной центр маркетинга». Прием документов начинается 25.01.2012 в 8.30 и заканчивается 22.02.2012 в 17.30 по
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга».
Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП
«Витебский областной центр маркетинга». Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории отсутствуют. Инженерные коммуникации и сооружения
на земельных участках отсутствуют.
Победитель аукциона (претендент на покупку)
обязан:
– подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 10 рабочих дней внести плату за земельный
участок и возместить затраты на организацию и проведение
аукциона, расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой
для его проведения на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках
их возмещения по каждому объекту (лоту), выставляемому
на аукцион, доводится до сведения участников до начала
проведения аукциона по каждому объекту (лоту), выставляемому на аукцион;
– осуществить в двухмесячный срок государственную
регистрацию права собственности на земельный участок;
получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; занять
(освоить) земельный участок не позднее одного года после
получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права собственности на него.
1. Для участия в аукционе приглашаются граждане
Республики Беларусь. Граждане должны подать заявление
об участии в аукционе и подписать соглашение с организатором аукциона. К заявлению прилагается заверенная банком
копия платежного поручения о внесении задатка, а также:
– копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

Калектыў рэдакцыі газеты
«Звязда» выказвае шчырыя
спачуванні дырэктару Гродзенскага філіяла РУП «Белпошта»
Івану Іванавічу Пратасевічу ў
сувязі з напаткаўшым яго горам — смерцю ЖОНКІ.

– представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина
Республики Беларусь, а представители граждан – документ,
удостоверяющий личность.
Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников.
Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной
аукционистом цене аукционный номер поднял только один
участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену
и номер данного участника трижды и объявляет предмет
аукциона проданным, а участника аукциона – победителем. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в
силу того, что заявление на участие в нем подано только
одним участником, предмет аукциона продается данному
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Участнику, не выигравшему торги,
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня
проведения аукциона. Граждане, желающие участвовать
в аукционе в отношении нескольких земельных участков,
вносят задаток в размере, установленном для каждого
земельного участка.
2. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра местности земельного участка.
3. В случае отказа или уклонения Победителя аукциона в установленный срок от внесения платы за предмет аукциона, выполнения условий, предусмотренных в
протоколе аукциона и решении об изъятии земельного
участка для проведения аукциона, внесенный им задаток
и затраты на организацию и проведение аукциона возврату не подлежат.
4. Контактный тел.: (0212) 42 61 62, (029) 514 36 47,
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Пенсіянеры загінулі на пажары
Прыкладна а палове шостай гадзіны раніцы кіроўца пагрузчыка,
які праводзіў ачыстку аўтадарогі ад снегу, заўважыў, што ў вёсцы
Іванаўка Кармянскага раёна адкрытым полымем гарыць жылы дом...
На месца здарэння выехалі пажарныя. На той момант перакрыцці і
дах дома ўжо абрынуліся ўнутр... У хаце пражывала пара сужэнцаўпенсіянераў: 70-гадовы гаспадар і яго 74-гадовая жонка. Іх целы
знайшлі пры разборы канструкцый дома.
Сяргей РАСОЛЬКА.

