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ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

У СЯРЭДЗІНЕ ТЫДНЯ — ДА МІНУС 32
Такі тэмпературны фон на 12—17 градусаў ніжэйшы
за кліматычную норму

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ
ВІКТОРЫЮ АЗАРАНКУ З ПЕРАМОГАЙ
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў члена
нацыянальнай каманды Беларусі па тэнісе Вікторыю Азаранку з перамогай на турніры Вялікага шлема Аustrаlіаn Ореn у
Мельбурне.
«Дарагая Вікторыя! Ад усёй душы віншую цябе з выдатнай перамогай на прэстыжным турніры Вялікага шлема Аustrаlіаn Ореn у Мельбурне. Без перабольшання ўся краіна «затаіўшы дыханне» сачыла за
гарачай барацьбой на корце, перажывала і балела за цябе. У гэтыя
марозныя студзеньскія дні сваёй перамогай ты запаліла сэрцы беларусаў, прадэманстраваўшы сілу духу, узорную вытрымку, сапраўднае
майстэрства і прыгожую гульню», — гаворыцца ў віншаванні.
«Віка, ты — гордасць нацыі! Радзіма захоплена тваім выдатным
дасягненнем, якое ўжо ўпісана ў гісторыю беларускага і сусветнага
спорту, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Яшчэ раз віншую цябе
з перамогай, а таксама з высокай дзяржаўнай узнагародай — ордэнам Айчыны ІІІ ступені, якую ты па праву заслужыла». Аляксандр
Лукашэнка таксама пажадаў Вікторыі ўдачы і новых здзяйсненняў,
каб ёй і ў далейшым пакараліся новыя спартыўныя алімпы.
Як праінфармавалі ў прэс-службе, спартсмен-інструктар нацыянальнай каманды па тэнісе, заслужаны майстар спорту Беларусі Вікторыя
Азаранка рашэннем кіраўніка дзяржавы ўзнагароджана ордэнам Айчыны ІІІ ступені. Гэтай узнагароды тэнісістка ўдастоена за высокае прафесійнае майстэрства, выдатныя спартыўныя дасягненні і за атрыманую
перамогу ў турніры Вялікага шлема Аustrаlіаn Ореn у Мельбурне.
Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

«Я ГАЛОДНАЯ
ДА ПЕРАМОГ!»

На га да ем, што ў су боту бела руска
вый гра ла тур нір Вя лі ка га шле ма —
Ад кры ты чэм пі я нат Аў стра ліі. У фінальным матчы яна абыграла расіянку
Ма рыю Шара паву (6:3, 6:0), якая, як
вядома, так сама мае беларускія карані. Праў да, і Ма рыя, і Вік то рыя даў но
жывуць за мяжой (Азаранка афіцыйна
— у Мон тэ-Карла, як і мно гія ін шыя
спартсме ны, якія вы бі ра юць Ма на ка

«Папаўненне золатавалютных рэзерваў
сёлета мяркуецца ажыццявіць за кошт перавышэння экспарту над імпартам (1,5 млрд
долараў), продажу дзяржаўнай маёмасці
(2,5 млрд) і шэрагу іншых паступленняў»,
— заявіла кіраўнік галоўнага банка краіны. У 2012 годзе Нацыянальны банк і ўрад
рэспублікі працягнуць рэалізацыю захадаў,
накіраваных на паступовае давядзенне золатавалютных рэзерваў дзяржавы да ўзроўню, які будзе забяспечваць эканамічную
бяспеку краіны.

Валютны рынак
і адзіная валюта
Па словах Надзеі Ермаковай, курс беларускага рубля сёння падтрымліваецца на
дастаткова нізкім узроўні. Тлумачыцца гэта
тым, што продаж валюты ідзе на тым узроўні,
які быў і ў снежні, а пакупка на біржы трошкі

Фота БЕЛТА.

Паралельна з гэтым працэсам будуць акругляцца цэны ў крамах. Аднак пра акругленне
ішла размова яшчэ летась, а дагэтуль нічога
не зроблена: «Гэтае пытанне ў Міністэрстве
эканомікі афіцыйна пакуль не вырашана».
Трэба чакаць.

Стаўка рэфінансавання будзе
зніжацца

знізілася (пакуль што не выходзяць на пакупку энергетыкі). У цэлым на валютным рынку
прапанова замежнай валюты перавышае попыт. І ў гэтай сітуацыі для недапушчэння рэзкага ўмацавання беларускага рубля Нацбанк
вымушаны набываць замежную валюту.
Пра адзіную валюту з Расіяй пакуль рана
казаць: «Для таго, каб прыйсці да адзінай
валюты (а гэты крок мы калісьці назвалі вянцом інтэграцыі), сёння пакуль няма ўмоў у
Беларусі. У нас яшчэ шмат унутраных праблем, якія мы павінны вырашыць. А потым
ужо акуратна будзем ісці да адзіных грошай.
Спадзяюся, што калісьці гэта адбудзецца»,
— патлумачыла старшыня Нацбанка.

Пра зарплату і новую купюру
Надзея Ермакова лічыць, што зарплата
можа дарасці да 500 долараў, але толькі ў
тым выпадку, калі яна будзе зароблена. Усе
ўмовы для таго, каб яна расла, ёсць. Толькі трэба працаваць. «І ад такой зарплаты
не будзе ніякіх наступстваў, як у 2011 годзе, — папярэдзіла галоўны банкір Беларусі. — Нацбанк больш не будзе рабіць эмісіі
на зарплату».
Між іншым, дэнамінацыі ў гэтым годзе
не будзе. А вось новую купюру наміналам
200 тысяч рублёў прадставяць насельніцтву
ўвесну. У той жа час убіраць купюры наміналам 10 і 20 рублёў не збіраюцца. Проста іх больш не будуць выпускаць новыя, а
«трухлявыя» будуць паступова выводзіцца.
«Гэта будзе адбывацца паступова, можа,
і год, і два», — сказала Надзея Ермакова.

Ураджэнца Чэрвеня
чакае адкрыты космас

Н

ЕВЕРАГОДНА, але факт: мой аднакласнік, выпускнік СШ №2 г.Чэрвеня
Мінскай вобласці 1988 года Алег Навіцкі рыхтуецца паляцець у космас! Ён, цяперашні касманаўт-выпрабавальнік, уладальнік пасведчання касманаўта № 201,
прызначаны ў склад 33-й міжнароднай
экспедыцыі, старт якой запланаваны на
30 верасня гэтага года.
... Калі я сустракалася з ім увосень 2008-

У МІНСКУ СКРАЛІ «ТАЁТУ» ЗА $105 ТЫСЯЧ

за спрыяльны падатковы рэжым, а Марыя — у Брадэн та не (ЗША).
Першая перамога на Australіan Open
прынесла Вікторыі не толькі даўно жаданы тытул першай ракеткі свету, але
і 2 мільёны 300 тысяч долараў прызавых. Другая фіналістка Australіan Open
зарабіла 1 мільён 150 тысяч аўстралійскіх долараў. Яна выйграла ўжо тры
турніры Вялікага шлема і пабывала на

Пра гэта ўчора паведаміла Надзея Ермакова журналістам з нагоды пашыранага
пасяджэння Нацыянальнага банка, якое адбылося ў мінулую пятніцу

Пра золатавалютныя рэзервы

Беларусь атрымала права правесці чэмпіянат свету па велагонках на трэку ў 2013 годзе. Такое рашэнне было прынята
27 студзеня Міжнароднай федэрацыяй веласіпеднага спорту
ў Бельгіі, паведамляе БЕЛТА.
Лепшыя трэкавікі планеты збяруцца на свой форум на велатрэку
«Мінск-Арэны» ў лютым 2013 года. Следам за беларускай сталіцай
чэмпіянат свету 2014 года прыме калумбійскі горад Калі.

Упершыню ў сваёй кар'еры
і ўпершыню ў гісторыі
беларускага спорту
Вікторыя Азаранка
стала першай ракеткай
свету, выйграўшы турнір
Вялікага шлема. Гэта адно
з самых гучных нашых
спартыўных дасягненняў,
якім мы маем права
ганарыцца не менш,
чым алімпійскімі медалямі.
У панядзелак Жаночая
тэнісная асацыяцыя
апублікавала новы
рэйтынг, дзе беларуска
паднялася на два радкі
ў параўнанні з папярэднім
спісам. Вікторыя Азаранка
зараз займае першае месца
і мае ў сваім актыве
8585 ачкоў.

У СЯРЭДЗІНЕ ЛЮТАГА СТАЎКА
РЭФІНАНСАВАННЯ МОЖА ЗНІЗІЦЦА
Старшыня праўлення Нацбанка расказала, што ў другім паўгоддзі 2011 года былі
прыняты захады для выпраўлення макраэканамічных дысбалансаў: забяспечаны выхад
на адзіны курс беларускага рубля, спынена
эмісійнае крэдытаванне Нацбанкам эканомікі, стала больш жорсткай грашова-крэдытная палітыка. У выніку аднавіўся прыток
тэрміновых рублёвых дэпазітаў насельніцтва ў банкі, з верасня пачаў аднаўляцца аб'ём тэрміновых укладаў у замежнай валюце.
«Аднак аднаўленне нармальнага функцыянавання ўнутранага валютнага рынку і выхад на адзіны курс не з'яўляюцца падставай
для самазаспакаення, — упэўнена Надзея
Ермакова. — Важна не прос та выйсці на
адзіны курс, а забяспечыць яго адносную
ўстойлівасць у доўгатэрміновай перспектыве, прычым не за кошт выдаткоўвання
золатавалютных рэзерваў дзяржавы. Для
гэтага неабходна, каб работа ўсёй эканомікі прыносіла ў краіну больш валюты, чым
яна выдаткоўвае. Адпаведна, павінны быць
створаны ўсе ўмовы для таго, каб беларуская прадукцыя была канкурэнтаздольнай па
цане і якасці, карысталася попытам як на
ўнутраным, так і на знешнім рынках».

БЕЛАРУСЬ УПЕРШЫНЮ АТРЫМАЛА ПРАВА
ПРЫНЯЦЬ У 2013 ГОДЗЕ ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ
ПА ВЕЛАГОНКАХ НА ТРЭКУ

Беларуска стала першай ракеткай
свету, выйграўшы Australіan Open
і зарабіўшы 2,3 мільёна долараў

Фінансы

Рана расслабляцца

А П О Ш Н Я Я
І Н Ф А Р М А Ц Ы Я
С У Т А К

Фота Сіньхуа-БЕЛТА.

Пра гэта паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага
гідраметцэнтра Мінпрыроды Вольга ФЯДОТАВА.
У аўторак будзе без ападкаў, на асобных участках дарог галалёдзіца, вецер паўночна-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра
ўдзень мінус 12—18 градусаў.
Далей — у сераду і чацвер — Беларусь застанецца на ўскрайку
гэтага антыцыклону, а разам з тым з боку ўсходу кантынента да нас
завітае чарговая порцыя вельмі халоднага кантынентальнага паветра. Маразы яшчэ ўзмоцняцца. Месцамі па краіне прагназуецца
невялікі снег. Дарогі месцамі слізкія. Холад распаўсюдзіцца па ўсёй
тэрыторыі Беларусі. Уначы 1 і 2 лютага тэмпература паветра 22—27
марозу, пры праясненнях ажно да мінус 28—32 градусаў ніжэй за
нуль. Удзень чакаецца мінус 15—22 градусы, у асобных раёнах да
23—25 марозу. Сіноптыкі падлічылі, што такі тэмпературны фон на
12—17 градусаў ніжэйшы за кліматычную норму.
Паводле папярэдніх прагнозаў, захаваюцца моцныя маразы і напрыканцы тыдня. Пры гэтым у выхадныя вільготнае паветра прынясе
ў заходнія раёны краіны кароткачасовы снег, месцамі з завірухай.
Тэмпература паветра ў ноч на суботу чакаецца мінус 15—22, пры
праясненнях да 23—28 марозу, у ноч на нядзелю — мінус 13—20, на
ўсходзе краіны да 23—29 градусаў ніжэй за нуль. Удзень на выхадныя
прагназуецца мінус 10—17, месцамі да 20 марозу. Зіма лютуе...
Сяргей КУРКАЧ.

«Стаўка рэфінансавання павінна разлічвацца на падставе інфляцыі. Як толькі мы
ўбачым паказчык інфляцыі, які склаўся за
студзень, мы разглядзім пытанне па стаўцы
рэфінансавання, — запэўніла старшыня Нацбанка. — Зыходзячы з той інфармацыі, якую
мы ўжо маем, у нейкай ступені стаўка рэфінансавання будзе зніжана. Сёння цяжка сказаць дакладна, у якой менавіта, але ў любым
выпадку інфляцыя ў студзені замарудзілася,
і стаўка, безумоўна, будзе прывязвацца да
яе. Статыстыка з'яўляецца каля 10 чысла, і
дзесьці да 15-га мы разглядзім пытанне аб
стаўцы рэфінансавання. Я спадзяюся, што
яна трошкі знізіцца».

Пра крэдыты і запазычанасці
Кіраўнік Нацыянальнага банка дала зразумець, што «танныя крэдыты, якія хоча
хтосьці атрымаць на неэфектыўныя праекты,
скончыліся». Раздачы, як у мінулым годзе,
больш не будзе. «Тыя часы, калі можна было
атрымаць крэдыт, а пасля не плаціць за яго,
мінулі, і іх ужо не будзе. Горкі вопыт паказаў
нам, што гэтага рабіць нельга», — падкрэсліла Надзея Ермакова.
Яна таксама дала параду тым, хто не можа
ўзяць цяпер ільготны крэдыт і для каго звычайны крэдыт з'яўляецца занадта дарагім,
— пачаць запасіць грошы: «Зараз такі перыяд, калі гэта выгадна, бо працэнтная стаўка
высокая. Але я спадзяюся, што да сярэдзіны
года знізіцца і стаўка рэфінансавання, а тады
і крэдыты стануць больш таннымі».
А наконт планаў супрацоўніцтва з МВФ
Надзея Ермакова сказала, што «сёлета мы
прапануем Міжнароднаму валютнаму фонду рэфінансаваць запазычанасць, якая ёсць
сёння ў Беларусі перад МВФ — 3,8 млрд
долараў ЗША».
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Ведай нашых!

троне першай ракеткі свету. Калі вяртацца да прызавых Азаранкі, то толькі за студзень тэнісістка зарабіла 2,5
мільёна. У гэтым сезоне напярэдадні
Australіan Open тэнісістка выйграла турнір у Cіднэі. А яшчэ летась з-за вялікай
колькасці траўмаў Азаранка збіралася
скончыць спартыўную кар'еру,
але, як бачым, своечасова
перадумала.

БУДЗЕМ ВЫРАБЛЯЦЬ І ТЭКІЛУ
Айчынныя прадпрыемствы плануюць павялічыць аб'ём выпуску каньяку, віскі, рому, а таксама пачаць вытворчасць тэкілы.
У 2011 годзе выпушчана 20,3 тысячы дэкалітраў віскі. Названую
лічбу сёлета мяркуюць падняць у 2 разы. Пра гэта расказаў старшыня канцэрна «Белдзяржхарчпрам» Іван Данчанка.
Прадпрыемства «Мінск Крышталь», акрамя вытворчасці рому,
якога летась было выпушчана 2,4 тысячы дэкалітраў, мае намер
сёлета пачаць працаваць з новым відам прадукцыі — тэкілай.
Каньяку беларускай вытворчасці ў 2011 годзе выпушчана 218
тысяч дэкалітраў. Сыравіна для гэтай прадукцыі экспартуецца з
Малдовы, Грузіі, Арменіі, Азербайджана і Украіны. Сёння айчыннага
каньяку налічваецца 33 найменні.
— Рэнтабельнасць пры вытворчасці гэтага напою — 120%, таму мы
будзем гэтым займацца. У цэлым па краіне выпуск гэтай прадукцыі
запланавана павялічыць у 2 разы, — паведаміў Іван Данчанака.
Што датычыць сітуацыі з півам, Іван Данчанка адзначыў:
— З «Абалонню» і іншымі ўкраінскімі кампаніямі мы ўзгадняем
узровень цэн. У канцы года былі праведзены перамовы. Мы бяром за базіс цэны на «Крыніцу». Па дамове, адпускныя кошты на
айчыннае і замежнае піва павінны быць прыкладна роўнымі, на
замежнае — часам вышэй на 10-15%. Таксама мы прапанавалі
кампаніі «Абалонь» разгарнуць у Беларусі ліцэнзійную вытворчасць. У 2010 годзе на беларускім рынку было 30% імпартнага
піва, у 2011 — 24%.
Ганна СЯРГЕЕВА.

ЦЫГАРЭТЫ ЗНОЎ ПАДАРАЖЭЮЦЬ
З 1 лютага ў краіне павялічваюцца рознічныя цэны на некаторыя маркі імпартных і айчынных цыгарэт з фільтрам. Апошні
раз яны змяняліся з 1 студзеня.
Трэба найперш сказаць, што з пачатку года ўвогуле змяняніўся
механізм рэгулявання рознічных цэн на тытунёвыя вырабы. Калі
раней яны вызначаліся пастановамі Міністэрства эканомікі (як гэта было неаднойчы яшчэ летась), дык цяпер будуць вызначацца ў
адпаведнасці з Падатковым кодэксам.
— З 1 студзеня пра змяненне цэн павінны інфармаваць падаткаплацельшчыкі: вытворцы і імпарцёры. Такую інфармацыю яны
павінны прадастаўляць не больш за адзін раз на месяц. І заяўленай
цаной гэты месяц павінны карыстацца гандлёвыя арганізацыі: прадаваць тытунёвыя вырабы па кошце, які не павінен перавышаць
заяўленыя лічбы, — па просьбе «Звязды» коратка пракаментавалі
сутнасць змяненняў у Міністэрстве па падатках і зборах.
Тэарэтычна гэта можа азначаць, што цэны на цыгарэты ў будучыні могуць змяняцца раз на месяц, што — на прыкладзе двух
месяцаў года — пакуль і назіраецца.
Як і ў папярэднія разы, павышэнне цэн на тытунёвыя вырабы
залежыць ад маркі і катэгорыі. Для вылічэння акцызаў цэны на цыгарэты падзеленыя на тры цэнавыя групы. Так, з 1 студзеня цэны
на цыгарэты І цэнавай групы «Мінск» і «Прэм'ер» павялічаныя на
9,4 % (да 2,9 тысячы рублёў за пачак), «Альянс» — на 15,3 % (да
3,4 тысячы рублёў); цэны на цыгарэты ІІ цэнавай групы «Пал Мал»
— на 28,9 % (да 5 тысяч рублёў), «Вест» — на 25 % (да 6 тысяч
рублёў за пачак); трэцяй цэнавай групы «Лакі Страйк» — на 27,3 %
(да 7 тысяч рублёў), «Кент» — на 21,4 % (да 8,5 тысячы рублёў),
«Вінстан» — на 27,3 % (да 7 тысяч рублёў за пачак). На асобныя
маркі цыгарэт цэны тады не змяніліся.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Начны палёт «Транспарцёра»

4

га, Алег быў яшчэ кандыдатам у касманаўты, але ўжо тады жыў, вучыўся, трэніраваўся ў расійскім Зорным гарадку. У
інтэрв'ю, якое павінны памятаць даўнія
чытачы «Звязды», ён распавёў шмат цікавага — пра сваю мару дзяцінства, лётчыцкую кар'еру, адбор і прызначэнне ў атрад
касманаўтаў, агульнакасмічную падрыхтоўку са шматлікімі скачкамі з рознага
віду парашутамі...
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аведнікі аўтамыйкі па сталічнай вуліцы Валадзько на працягу міН
нулай суботы назіралі вынікі незвычайнага ДТЗ, якое адбылося
непасрэдна на пляцоўцы перад аўтасэрвісам — на дахах дзвюх іншамарак ляжаў мікрабус «Фальксваген». Найбольш здзіўляла, што да
месца аварыі на снезе не вялі аўтамабільныя сляды. Гэта сведчыла
пра тое, што «Фальксваген» здзейсніў сапраўдны палёт.

Па звестках ДАІ Кастрычніцкага РАУС Мінска, 24-гадовы кіроўца не разлічыў хуткасць і на
рэзкім павароце не справіўся з
кіраваннем — ягоны аўтамабіль
працягваў ру хацца па прамой
траек торыі і, су тыкнуўшыся з
бардзюрам, узляцеў у паветра,
пераляцеў кусты і прызямліўся
на дахі прыпаркаваных на тэрыторыі аўтасэрвіса легкавікоў.
«Палёт» адбыўся а палове
другой гадзі ны ночы, «пі лот»
знаходзіўся ў вялікай ступені алкагольнага ап'янення.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

У ноч з нядзелі на панядзелак у Мінску па завулку Бранявым быў скрадзены аўтамабіль «Таёта Лэнд Крузер» коштам
105 тысяч.
— У нядзелю а 16 гадзіне гаспадар машыны вярнуўся дадому і паставіў яе побач з пад'ездам. Яшчэ ў 10 гадзін вечара ён
бачыў аў тамабіль з акна кватэры. А раніцай у 6.15 гаспадыня
выгульвала сабаку і не знайшла машыну на месцы. Спачатку
яна падумала, што муж пераставіў яе ў іншае месца, пашукала
па двары, — расказвае прэс-афіцэр Партызанскага РУУС Мінска
Ганна Чыж-Літаш.
На месцы міліцыя ніякіх слядоў узлому не знайшла. Машына была абсталявана дарагой сігналізацыяй, аднак яна не спрацавала.
— Відавочна, што працаваў прафесіянал. Сігналізацыя была
адключана, ніякіх сведкаў пакуль няма, хоць машына стаяла
пад вокнамі. Адзіная прыкмета — у машыны адсутнічае левы
парог.
Шанцы знайсці аўтамабіль невялікія, бо, як правіла, такія машыны выкрадаюцца прафесіяналамі «пад заказ» і адразу вывозяцца
з краіны або разбіраюцца на запчасткі.
Алена АЎЧЫННІКАВА.

ПАЖАР У ХРАМЕ ПАТУШЫЛІ ПРЫХАДЖАНЕ
Пра пажар у Троіцкай царкве ў вёсцы Бездзеж Драгічынскага раёна супрацоўнікам раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях стала вядома ў нядзелю амаль у 12 гадзін.
Калі прыбылі на месца, высветлілася, што яго ўжо ліквідавала
само насельніцтва.
— Драўляная Троіцкая царква Брэсцкай епархіі пабудавана ў
1784 годзе і з'яўляецца будынкам гістарычнай каштоўнасці. Храм
электрафікаваны, але аў таномнымі пажарнымі апавяшчальнікамі не абсталяваны, — расказалі ў Цэнтры даследаванняў у
галіне бяспекі жыццядзейнасці Мініс тэрства па надзвычайных
сітуацыях. — На момант пажару ў царкве праводзіўся ранішні
малебен, у будынку знаходзілася 20 чалавек, якія самастойна
пакінулі храм. Ахвяраў няма, матэрыяльныя каштоўнасці не пацярпелі. Агонь паспеў пашкодзіць толькі драўляную перагародку
ў памяшканні кацельні. Як мяркуецца, пажар здарыўся з-за парушэння правілаў уладкавання і мантажу печаў, цеплагенеруючых
агрэгатаў і прылад.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ВЕЛЬМІ ДАРАГАЯ МЭБЛЯ
Былы кіраўнік ААТ «Белаграпрамбанк» у г. Бяроза год таму аднаасобна прымала рашэнне па закупе мэблі для офіса
па завышанай цане — пры нядобрасумленным пасрэдніцтве
індывідуальнага прадпрымальніка.
Дзеянні кіраўніка выходзілі за межы яе паўнамоцтваў. Урон,
нанесены ААТ «Белаграпрамбанк», склаў 39 млн 455 тыс. рублёў.
Заведзена крымінальная справа.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ВЫБУХАМ РАЗНЕСЛА ХЛЕЎ
Гэтае здарэнне адбылося ўвечары ў вёсцы Лучнікі Слуцкага раёна: пры ўключэнні гаспадаром асвятлення ў сваім хляве
адбыўся выбух без наступнага гарэння газа-паветранай сумесі,
якая ўтварылася ў выніку ўцечкі з газавага балона.
Пацярпеў мужчына 1976 года нараджэння, які з тэрмічнымі апёкамі твару, рук, закрытым пераломам левай ключыцы, выцятай
ранай быў дастаўлены ў Слуцкую цэнтральную раённую бальніцу.
У выніку выбуху блочны хлеў быў цалкам разбураны.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ПРЫБЕДНІЎСЯ...
Дырэктар прыватнага прадпрыемства ў Івацэвічах за 5 месяцаў
2009 года свядома ўнёс у падатковую дэкларацыю лжывыя звесткі
— занізіў даход прадпрыемства, чым і нанёс урон дзяржаве на суму
больш за 41 млн рублёў. Вынік — крымінальная справа.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

НА ДЗІЧЫНУ — З ПАСТКАМІ
Згодна з Правіламі вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання, у краіне з 1 лютага па 1 сакавіка ў светлы час сутак будзе
дазволена паляванне бяззброевым спосабам на рачных бабра,
выдру, а таксама андатру і амерыканскую норку.
У першым выпадку дазваляецца выкарыстоўваць пасткі (акрамя петляў), сачкі, капканы №5-7. У другім выпадку пры здабычы
жывёлы паляўнічым можна будзе выкарыстоўваць капканы №0-3,
пасткі (акрамя петляў).
Сяргей РАСОЛЬКА.
Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование
(описание)
имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным
номером 252/С-1769, назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ,
наименование – здание тира с тамбуром площадью 1388,2 кв.м

Собственник
(владелец)
ООО «Бастэр»
имущества
Местонахождение
г. Новополоцк, г.п. Боровуха, ул. Озерная, 122
(адрес) имущества
Стоимость
Лот № 1 – 472 000 000 белорусских рублей
имущества
Место (адрес),
г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 323,
дата и время
24 февраля 2012 года в 11.00
проведения торгов
Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 323,
Справочная
http:// vitebsk.court.by/
информация
Судебный исполнитель Новолоцкий Виктор
об организаторе Валерьевич, тел./факс (80212) 49 13 44, (8044)
торгов
757 63 00, старший судебный исполнитель
Бородулин Алексей Александрович, тел. (80212)
49 13 40 (8044) 746 73 00
Лицо, желающее принять участие в торгах,
до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах
и дать подписку об отсутствии препятствий для
приобретения имущества, предусмотренных
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от
стоимости имущества (по каждому лоту) на
депозитный счет хозяйственного суда Витебской
Условия
области № 3642903000023 в 201 филиале
и порядок
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 259,
проведения
УНН 300007670, не позднее 10 ч. 30 м.
торгов
24.02.2012 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от
первоначальной стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232
«О некоторых вопросах проведения аукционов
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию
и проведение торгов осуществляется участником,
выигравшим торги.

