6 красавіка,

Праграма тэлебачання
на наступны тыдзень

31 КАНАЛ
Анонс лепшых фільмаў
на кожны дзень.

Некалькі дзесяцігоддзяў
таму ў вёсках пражывала
60-70% насельніцтва,
а сёння — толькі 27%,
і гэта не мяжа, бо ў
эканамічна развітых
краінах вясковае
насельніцтва складае
6
ўсяго 8-10%.

БАЗАВАЯ АРЭНДНАЯ
ВЕЛІЧЫНЯ Ў БЕЛАРУСІ
З 1 КРАСАВІКА СКЛАДЗЕ
Br54 тыс.

Нават любыя высокія
тэхналогіі, найсучасная
лекавая тэрапія
і самыя эфектыўныя пілюлі
акажуцца неэфектыўнымі,
не дапамогуць гіпертоніку,
які не змяніў
уласны лад
жыцця.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

30

САКАВІКА 2012 г.

ПЯТНІЦА
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Як вы дат ны вяс ко вы будаў нік,
Ула дзі мір Кор неў ру біў ад на вяскоў цам ха ты ў «прос ты ву гал», у
«ла пу», у «крук», ра біў «іс пан скі
за мак». Яшчэ ён сам ро біць сталярны рыштунак, якім лёгка і проста і бандарыць, і дзверы з вокнамі
вырабляць. Але найбольшая ягоная
«слабасць» — гармонікі. «Нямецкі
строй», «рускі строй» — на любым
строі сыграе так віртуозна і з такімі
пачуццямі, што нават прафесіяналы
здзіўляюцца.
— Я гарманіст-самавук, з дзяцінства цяга была іграць, але толькі ў
17 гадоў набыў свой першы гармонік, — кажа 73-гадовы жыхар вёскі
Трасціно Хоцімскага раёна Уладзімір
Захаравіч Корнеў. — Мяне хлебам не
кармі, дай пайграць...
Некалькі гадоў таму ў сталічным
універсітэце культуры і мастацтваў
збіралі самых выдатных гарманістаў Беларусі. Корнеў быў прызнаны
лепшым сярод іх. Але ўнікальнасць
гэтага музыкі не толькі ў тэхніцы
перабораў на клавішах самага народнага інструмента, а ў тым, што
ён з'яўляецца яшчэ і спецыялістам
па рамонце гармонікаў. Сёння такіх
майстроў у краіне — лічаныя адзінкі.
Нават з суседняй Расіі вязуць да яго
«лячыць» і самаробныя, і фабрычныя інструменты. Вось чаму можна
без перабольшвання казаць, што ў
гэтага чалавека не рукі, а сапраўдны цуд.
Уладзімір Захаравіч марыць, што
ягоным рамяством зацікавяцца ўнукі
і праўнукі (у яго іх ажно васямнаццаць). Але пакуль толькі адзін унук
Максім (на фотаздымку) падзяляе
дзедава захапленне і вучыцца іграць.
Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.
Хоцімскі раён.

ДАРОГУ! МУЗЫКІ ІДУЦЬ!

Адпаведны ўказ № 150 «Аб некаторых пытаннях арэнды і
бязвыплатнага карыстання маёмасцю» Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка падпісаў 29 сакавіка.
Дакументам удасканальваецца парадак вызначэння памеру
арэнднай платы па аб'ектах нерухомай маёмасці, якая будзе вызначацца з улікам базавай арэнднай велічыні.
У далейшым памер базавай арэнднай велічыні будзе штогод
устанаўлівацца Саветам Міністраў з улікам гадавога ўзроўню
інфляцыі (індэкса спажывецкіх цэн за мінулы год у адносінах да
папярэдняга) і прымяняцца з 1 красавіка гэтага года. Такім чынам, ствараецца зразумелы і прадказальны механізм змянення
арэнднай платы за здадзеную ў арэнду нерухомую маёмасць,
растлумачылі ў прэс-службе.
Індэкс спажывецкіх цэн за 2011 год у параўнанні з 2010 годам склаў 153,2 працэнта. У сувязі з гэтым базавая арэндная
велічыня разлічваецца як здабытак дзеючай у 2011 годзе базавай стаўкі і індэкса спажывецкіх цэн (35000 х 153,2 працэнта =
53620 (54 000).
Указам таксама адмяняецца дзяржаўнае рэгуляванне памеру
арэнднай платы за гандлёвыя месцы на рынках і ў гандлёвых
цэнтрах, якія знаходзяцца ў прыватнай уласнасці. Фарміраванне
арэнднай платы за такія гандлёвыя месцы будзе ажыццяўляцца
ў адпаведнасці з нормамі Грамадзянскага кодэкса па пагадненні
бакоў.
Дакументам вызначаецца, што ажыццяўленне арандатарам
неаддзельных паляпшэнняў арандаванай нерухомай маёмасці
не будзе з'яўляцца падставай для павелічэння памеру арэнднай
платы. Гэта забяспечыць абарону арандатараў ад росту арэнднай
платы ў сувязі з праведзенымі імі паляпшэннямі маёмасці.
З улікам практыкі прымянення ўказа ад 23 кастрычніка 2009
года № 518 «Аб некаторых пытаннях арэнды і бязвыплатнага
карыстання маёмасцю» ўдакладняюцца арганізацыі, якія пералічваюць атрыманыя ад здачы ў арэнду сродкі ў рэспубліканскі
бюджэт, а таксама памер такіх пералічэнняў.
Акрамя таго, ва ўказе прапісаны юрыдычныя асобы, якім маёмасць прадастаўлена ў бязвыплатнае карыстанне.

НЕАБХОДНА ЎЖО Ў ГЭТЫМ
ГОДЗЕ СТВАРЫЦЬ ТРЫВАЛУЮ
АСНОВУ ДЛЯ ПАСКАРЭННЯ
ЭКАНАМІЧНАГА РОСТУ
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў
ад кіраўніцтва Гродзенскай вобласці аператыўнага вырашэння існуючых у рэгіёне праблем. Адпаведную задачу
кіраўнік дзяржавы паставіў 29 сакавіка, заслухоўваючы
рабочы даклад губернатара Сямёна Шапіры аб сацыяльна-эканамічным развіцці Гродзеншчыны.
Гэта мерапрыемства стала завяршальным у чарадзе аналагічных рабочых дакладаў кіраўнікоў рэгіёнаў Беларусі, якія адбыліся
раней.
Як адзначыў Аляксандр Лукашэнка, губернатарскі стаж Сямёна
Шапіры складае толькі 2 гады, але гэта ўжо дастатковы тэрмін, каб
даваць ацэнкі вынікам праведзенай работы. «Пакуль сярод іншых
рэгіёнаў краіны вобласць выглядае не так, як нам хацелася б. Па
выніках мінулага года Гродзеншчына была ў ліку адстаючых як па
колькасных, так і па якасных параметрах сацыяльна-эканамічнага
развіцця», — сказаў Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы, у прыватнасці, звярнуў увагу на тое, што
ў вобласці самы вялікі ўзровень запасаў гатовай прадукцыі на
складах прамысловых прадпрыемстваў. «Да таго ж, як мне дакладвалі, некаторыя арганізацыі («Лідаграпраммаш» і іншыя) дазвалялі сабе пэўныя махінацыі са справаздачнасцю па запасах,
утойваючы праблемы са збытам і пагаршаючы свой фінансавы
стан», — заўважыў Аляксандр Лукашэнка.
Паводле слоў Прэзідэнта, гэта прывяло да таго, што за мінулы год сумы чыстай страты, атрыманыя арганізацыямі вобласці,
выраслі ў разы.
Акрамя таго, у Гродзенскай вобласці сярод астатніх рэгіёнаў
самыя вялікія сумы пратэрмінаваных даўгоў перад банкамі, прычым асноўныя штрафнікі — гэта арганізацыі, якія падпарадкаваны
непасрэдна мясцовай уладзе.
Рэгіён таксама знізіў пазіцыі па рэалізацыі жывёлы і птушкі на
забой. «Але што яшчэ горш — усе мінулагоднія праблемы плаўна перацякаюць у гэты год. Вы зноў у ліку лідараў па запасах у
прамысловасці, у ліку адстаючых па тэмпах сельгасвытворчасці
і экспарту тавараў. Гэтыя праблемы трэба вырашаць, — запатрабаваў Прэзідэнт. — З такімі праблемамі ісці на парламенцкія
выбары будзе вельмі складана».
«Нам жыццёва неабходна ўжо ў гэтым годзе стварыць трывалую аснову для паскарэння эканамічнага росту і рэалізацыі пяцігадовай праграмы», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Кошт 1100 рублёў

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ЦЭНЫ НА САЦЫЯЛЬНЫЯ ПАСЛУГІ
ДАСТУПНЫЯ ДЛЯ ЎСІХ

2 красавіка 2012 года ў 10.00 у зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 4)
адбудзецца адкрыццё восьмай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
чацвёртага склікання.

СПЕЦЫЯЛІСТЫ МІНПРАЦЫ АДКАЗАЛІ НА ПЫТАННІ АБ ДЗЯРЖАЎНАЙ
САЦЫЯЛЬНАЙ ПАДТРЫМЦЫ
29 сакавіка адбылася чарговая
оnlіnе-канфе рэн цыя су мес на га
праекта Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі і БЕЛТА
на тэму «Дзяржаўная сацыяльная
падтрымка насельніцтва». На пытанні адказалі намеснік міністра
працы і сацыяльнай абароны Беларусі Валянціна КАРАЛЁВА і спецыялісты міністэрства.

ЗА ДОГЛЯД ДЗІЦЯЦІ-ІНВАЛІДА Ў ПЕРЫЯД
ПРАХОДЖАННЯ ІМ МЕДЫЦЫНСКАЙ
РЭАБІЛІТАЦЫІ БУДЗЕ ПРАДАСТАЎЛЯЦЦА
БАЛЬНІЧНЫ ЛІСТ
Сняжана ЖЫГУЛЁВА, Гродзенская вобласць: Ці рыхтуецца законапраект, які ўносіць змены ў закон «Аб
дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей» у частцы прадастаўлення права на дапамогу па часовай непрацаздольнасці асобе, якая фактычна
ажыццяўляе догляд дзіцяці-інваліда ва
ўзросце да 18 гадоў у перыяд праходжання ім курсу медыцынскай рэабілітацыі?
Начальнік аддзела народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай палітыкі
Марына АРЦЁМЕНКА: Зараз распрацоўваецца праект закона, які прадугледжвае
выкладанне закона «Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей» у новай рэдакцыі. Законапраектам
прадугледжваецца прадастаўленне дапамогі па часовай непрацаздольнасці асобе, якая фактычна ажыццяўляе догляд
дзіцяці-інваліда, у перыяд праходжання
дзіцем-інвалідам курсу медыцынскай рэ-

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
У ПОЛЬШЧЫ ГРУЗАВІК СУТЫКНУЎСЯ З ШАХЦЁРСКІМ
АЎТОБУСАМ: ЗАГІНУЛІ ВОСЕМ ЧАЛАВЕК
На поўдні Польшчы ў буйной аўтамабільнай аварыі 8 чалавек
загінулі і 10 атрымалі раненні. Пра гэта паведамляюць мясцовыя
выратавальныя службы. Інцыдэнт адбыўся на трасе непадалёк
ад мястэчка Жывец. «У выніку сутыкнення аўтобуса з прычэпам
грузавіка сем чалавек загінулі на месцы, яшчэ адзін памёр у
бальніцы», — паведамілі ратавальнікі. У аўтобусе знаходзіліся
16 шахцёраў, якія вярталіся з рабочай змены. Кіроўца грузавіка
не пацярпеў. Прычыны аварыі высвятляюцца.

САМІТ У БАГДАДЗЕ АДКРЫЎСЯ ТЭРАКТАМ
Моцны выбух адбыўся ў цэнтры Багдада 29 сакавіка — у дзень адкрыцця ў іракскай
сталіцы саміту Лігі арабскіх дзяржаў. Бомба выбухнула ў раёне Сальхія непадалёк
ад так званай «Зялёнай зоны», дзе размяшчаецца большасць дзяржаўных устаноў і
замежных прадстаўніцтваў.

ДЗЕВЯЦЬ ЧАЛАВЕК ПАРАНЕНЫ ПАДЧАС СТРАЙКУ
Ў ІСПАНІІ
Дзевяць чалавек, з іх шэсць паліцэйскіх, паранены, яшчэ 58 пікетоўцаў затрыманы
ў Іспаніі ў першыя гадзіны ўсеагульнай забастоўкі супраць прынятай новым урадам
Марыяна Рахоя працоўнай рэформы, паведамляюць інфармагенцтвы са спасылкай
на звесткі МУС краіны. Забастоўшчыкі арганізавалі пікеты і спрабавалі перашкодзіць
руху аўтобусаў, а таксама блакавалі ўваход на аптовыя рынкі. Нарады паліцыі ўзялі пад
кантроль усе важныя стратэгічныя аб'екты ў Мадрыдзе і іншых буйных гарадах. Усеагульная забастоўка праводзіцца па закліку вядучых
ISSN 1990 - 763X
прафсаюзаў Іспаніі супраць прынятай новым урадам працоўнай рэформы і скарачэння сацыяльных
праграм. Чакаецца, што ў выніку забастоўкі будзе
абцяжараны рух наземнага транспарту. Авіякампаніі
Іbеrіа, Аіr Nоstrum і Vuеlіng адмянілі 200 рэйсаў з іспанскіх аэрапортаў. Персанал бальніц таксама будзе
выконваць толькі частку працы.

абілітацыі. Праект Закона будзе ўнесены
на разгляд урада ў маі.

ЦЭНЫ НА САЦЫЯЛЬНЫЯ ПАСЛУГІ
ДАСТУПНЫЯ ДЛЯ ЎСІХ
Людміла, Мінск: Хто устанаўлівае
цэны на сацыяльныя паслугі, якія аказва юц ца тэ ры та ры яль ны мі цэнт ра мі
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва?
Намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Валянціна
КАРАЛЁВА: Цэны (тарыфы — кошт
норма-гадзіны) на сацыяльныя паслугі,
якія аказваюцца дзяржаўнымі ўстановамі сацыяльнага абслугоўвання, зацвярджаюцца аблвыканкамамі і Мінскім
гарвыканкамам.
ІВАНОВА А.І., Мінск: Якія зараз тарыфы на сацыяльныя паслугі і ці будуць
яны расці? Чаму тарыфы адрозніваюцца
ў залежнасці ад рэгіёна? Напрыклад, у
Мінску пагадзінны догляд інваліда вельмі дарагі, далёка не ўсім па кішэні...
Валянціна КАРАЛЁВА: Сацыяльныя
паслугі прадастаўляюцца па агульнадаступных сацыяльна нізкіх цэнах. Так, цана
норма-гадзіны на паслугі, якія ўваходзяць
у пералік бясплатных і агульнадаступных
сацыяльных паслуг, складае ад 1 тыс. рублёў у Гродзенскай вобласці да 1550 рублёў
у Віцебскай вобласці. Ва ўсіх абласцях, за
выключэннем Гомельскай і Гродзенскай,
кошт сацыяльных паслуг пераглядаўся ў
мінулым годзе. У Гомельскай вобласці ён
не змяняўся з 2010 года (1200
рублёў), у Гродзенскай —
з 2009 года.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ЕЎРАПЕЙЦЫ ШТОДНЯ
ЎЖЫВАЮЦЬ У СЯРЭДНІМ
ТРЫ СТАНДАРТНЫЯ
ДОЗЫ АЛКАГОЛЮ
Дарослыя жыхары Еўропы штодня ўжываюць у сярэднім 3 стандартныя дозы алкаголю, гаворыцца ў новай справаздачы
Сусветнай арганізацыі аховы здароўя «Алкаголь у Еўрапейскім саюзе».
Сярэдні ўзровень спажывання алкаголю ў Еўропе эквівалентны 12,5 л чыстага
этылавага спірту за год на душу насельніцтва сярод людзей, старэйшых за 15 гадоў.
Гэта вышэй, чым у любой іншай частцы
зямнога шара.
Еўропе належыць сумніўны гонар двухразовага перавышэння сярэднесусветнага ўзроўню спажывання алкаголю, што
цягне за сабой несумнеўныя наступствы
для здароўя саміх людзей, якія ўжываюць
алкаголь, навакольных і для ўсяго грамадства.
Найвышэйшы ўзровень спажывання
назіраецца ў Цэнтральна-Усходняй і Усходняй Еўропе — 14,5 л чыстага этылавага
спірту на кожнага дарослага чалавека за
год, 12, 4 л — у Цэнтральна-Заходняй і
Заходняй Еўропе, 11,2 л — у Паўднёвай
Еўропе і 10,4 л — у краінах Паўночнай
Еўропы. Агульны ўзровень спажывання
алкаголю ў Еўропе на працягу апошняга
дзесяцігоддзя практычна не змяніўся.

ДА ВЕДАМА ДЭПУТАТАЎ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Дзясятая сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага
склікання пачне сваю работу 2 красавіка 2012 года
ў 10 гадзін у зале пасяджэнняў Палаты прадстаўнікоў (Дом Урада, Авальная зала).
Рэгістрацыя дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў
будзе праводзіцца 2 красавіка 2012 года з 9.00
да 9.50 у фае залы пасяджэнняў.
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НАДВОР’Е

У нядзелю —
сур'ёзныя халады
У апошнія дні сакавіка ў Беларусі чакаецца няўстойлівае надвор'е,
калі Атлантычны цыклон прынясе
да нас халодныя паветраныя масы
з боку Нарвежскага мора, паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды Вольга Фядотава.
У суботу чарговы атлантычны
цыклон пачне ру хацца да нас з
боку Балтыкі. Таму ўдзень месцамі мокры снег, уначы і раніцай на
дарогах галалёдзіца. Тэмпература
паветра ўначы ад мінус 4 да плюс
3, удзень — 0—7 цяпла. Па-сур'ёзнаму пахаладае менавіта 1 красавіка. Часам будзе ісці снег, месцамі
мяцеліца. На дарогах стане даволі
слізка. У ноч на нядзелю чакаецца
0—7 марозу, удзень — ад мінус
3 да плюс 4 градусаў. Самай халоднай прагназуецца ноч на панядзелак. Тады бліжэй да раніцы
тэмпература паветра знізіцца да
3—10 марозу, а ўдзень будзе толькі ад мінус 1 па поўначы да плюс 6
градусаў на поўдні краіны. Амаль
паўсюдна будзе ісці кароткачасовы
снег. Сіноптыкі прагназуюць, што
халоднае надвор'е пратрымаецца
ў нашай краіне мінімум да сярэдзіны наступнага тыдня.
Сяргей КУРКАЧ.

ЦЫТАТА ДНЯ

Валерый КАЛІНКОВІЧ, намеснік старшыні Вярхоўнага Суда
Беларусі:

«Тыя нормы, якія перашкаджаюць развіццю нармальнай дзелавой ініцыятывы, вядома, трэба
разглядаць з пункту гледжання
карэкціроўкі. У той жа час нельга
ператвараць гэты працэс ва ўсеагульную амністыю, калі шэраму
прадпрымальніку было б працаваць
больш камфортна, чым беламу».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ
з 30.03.2012 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

8070,00
10750,00
275,50
1004,86

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
+ 9°
Віцебск + 5°
Гомель
+ 6°
Гродна
+ 8°
Магілёў + 6°
Мінск
+ 7°

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению Минского райпо (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже здания магазина (инв. № 600/С-104907),
об. пл. 245 кв.м, расположенного по адресу: Минская область, Минский район, Папернянский с/с, д. Цнянка.
Начальная цена с НДС (снижена) – 1 016 400 000 бел. руб.
Площадь земельного участка – 0,0825 га (предоставлен продавцу
на праве постоянного пользования для обслуживания здания магазина).
Объект обременен договорами аренды. Задаток 10% от начальной цены перечисляется
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск,
УНП 690324015, Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и
приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 рабочих 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 и оформления участия в торгах оговорен в условиях
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» от 24.02.2012.
Аукцион состоится 11.04.2012 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на
участие и необходимые документы принимаются по 10.04.2012 до 17.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12.

Вниманию акционеров
открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
Место нахождения общества: г. Минск, проспект Жукова, 3
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что согласно решению годового Общего собрания акционеров, протокол от 23 марта
2012 года № 3, с 21 мая 2012 года будет осуществляться выплата дивидендов
по итогам работы банка за 2011 год.
Размер дивидендов составляет:
- по привилегированным акциям – 300 руб. на 1 акцию;
- по простым (обыкновенным) акциям – 5,75 руб. на 1 акцию.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, формируется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на
15 февраля 2012 года.
Выплата дивидендов акционерам ОАО «Белагропромбанк» осуществляется в Операционном управлении, филиалах (отделениях) банка:
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в безналичном порядке путем зачисления на текущие (расчетные) счета;
- физическим лицам в безналичном порядке путем зачисления на счета
для размещения вкладов (депозитов), карт-счета и иные в соответствии с
законодательством либо в установленном порядке наличными денежными
средствами.
Дополнительная информация по телефонам: (8017) 229 64 54, 229 63 24.
Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00-20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) –
по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.
www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2,
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

ЦІ З'ЯЎЛЯЕЦЦА ДЛЯ ВАС ГАРАДСКАЯ
КВАТЭРА САМЫМ УТУЛЬНЫМ ЖЫЛЛЁМ?
Андрэй Гаеў, намеснік старшыні Дзяржаўнага
камітэта па маёмасці Беларусі, г. Мінск:
— Сёння маё самае ўтульнае жыллё там, дзе я жыву, — гэта менавіта кватэра ў сталіцы. Параўноўваць яе з нейкімі шыкоўнымі катэджамі
мне пакуль вельмі складана. Магчыма, з цягам часу ўзнікне жаданне
мець нейкае жыллё далей ад шумнага горада і бліжэй да прыроды —
напрыклад, побач з прыгожай ракой. Аднак, на мой погляд, не самае
важнае, дзе гэты дом ці кватэра знаходзяцца, а тое, як ты сам асабіс та
там жывеш: як ты ладзіш з суседзямі і ўвогуле як ставішся да навакольнага асяроддзя.

Вольга Фядотава, спецыяліст Рэспубліканскага
гідраметцэнт ра Мінпрыроды:
— Кватэра з усімі выгодамі ў горадзе мяне цалкам задавальняе. Так,
яна не вельмі вялікая, але мне вялікая плошча жылля шчасця не прыбавіць... Галоўнае, каб у гэтым доме атмасфера была цёплай, каб там
заўсёды гаспадарылі каханне і гармонія. Надвор'е ў доме — вось што
галоўнае.

Мікалай Прасталупаў, старшыня Беларускай
асацыяцыі «Нерухомасць», г. Мінск:
— Безумоўна тое, што мая кватэра — лепшая ў свеце. Менавіта для
мяне. Зіма ў Беларусі доў жыцца амаль 8 месяцаў, таму жыць у халодны сезон трэба ў цёплай, добра абсталяванай кватэры. І не абавязкова,
каб гэта жыллё было ў цэнтры горада, дзе даволі шумна. А вось летам
трэба (пажадана) жыць побач з прыродай за горадам. Гэта можа быць
дача, загарадны дом, катэдж ці нешта іншае, аднак... Нават там павінны
быць усе цывілізаваныя выгоды і абавязкова з гарачай вадой, бытавой
тэхнікай і інтэрнэтам. Добра, калі хапае фінансаў, каб усё гэта пабудаваць і купіць.
Падрыхтаваў Сяргей КУРКАЧ.

