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Праў да, са ма дэ на мі на-
цыя — ме ра пры ем ства не 
тан нае. Ца ной з'яў ля юц ца 
вы дат кі на вы твор часць но-
вых гро шай і за ме ну ста рых, 
за тра ты на ўня сен не змя-
нен няў у раз лі кі, вы дат кі на 
пе ра на лад ку аб ста ля ван ня, 
за тра ты ганд лё вых і ін шых 
ар га ні за цый на пе ра піс ван не 
цэн ні каў, а так са ма аса біс тыя 
вы дат кі гра ма дзян, звя за ныя 
з пры вы кан нем да но вых гро-
шай. На прык лад, як за ўва-
жы лі спе цы я ліс ты Нац бан-
ка, са бе кошт вы ра бу ад ной 
ку пю ры і ма не ты ва га ец ца 
ад 1 да 4 еў ра цэн таў. Ад нак 
агуль ную су му па доб ных вы-
дат каў яны так і не на зва лі, 
бо «гэ та бы ло даў но».

Мо жа здац ца, што ў гэ тай 
схе ме ў дэ на мі на цыі мі ну саў 
больш, чым плю саў. Ад нак не-
га тыў ныя на ступ ствы дэ на мі-
на цыі з'яў ля юц ца ча со вы мі, а 
ра ней шы ціск «ліш ніх ну лёў» 
на эка но мі ку аказ ваў ся ве лі-
чы нёй па ста ян най.

У эка на міч на зда ро вым 
гра мад стве аб мен гра шо вых 
зна каў не аказ вае пры кмет-

на га ўплы ву ні на эка но мі ку, 
ні на гра мад скае жыц цё. Ка лі, 
вя до ма, пра во дзіц ца ме на ві та 
толь кі дэ на мі на цыя без да дат-
ко вых пра цэ дур (на прык лад, 
увя дзен ня аб ме жа ван няў на 
су му, што пад ля гае аб ме ну 
ад ной асо бай, прад' яў лен-
ня па тра ба ван ня да дат ко вай 
спра ва зда чы аб кры ні цы да-
хо ду і інш.). У нас гэ та так-
са ма част ко ва пры сут ні чае, 
бо пра цяг ва ец ца ба раць ба з 
шэ ры мі да хо да мі, якія «сяб-
ру юць» ме на ві та з на яў ны мі 
гра шы ма.

Ру бель з гро ша 
па хо дзіць

Пра цяг ва ю чы га ва рыць аб 
праб ле мах, што спа да рож ні-
ча юць дэ на мі на цыі, не за леж-
ныя экс пер ты за ўва жа юць, 
што да эка на міч на аб грун-
та ва ных вы дат каў да да ец ца 
пэў ны псі ха ла гіч ны мо мант. 
Так, па на зі ран нях у роз ных 
кра і нах, бы ло ад зна ча на, што 
лю дзі ляг чэй расс та юц ца з 
ма не та мі, асаб лі ва дроб ны-
мі, чым з ку пю рай на тую ж 
су му. Тое ж маг лі за ўва жыць 
мно гія на шы су ай чын ні кі, якія 
вы яз джа лі ў кра і ны з больш 
«да ра гой» гра шо вай адзін-
кай. Ра сій скія руб лі ці грыў-
ні ў пер шы мо мант тра цяц ца 
знач на ляг чэй, чым ад па вед-
ная су ма ў ты ся чах бе ла рус-
кіх руб лёў.

Ме на ві та з гэ тай пры чы-
ны прос тыя гра ма дзя не ад-

ра зу пас ля дэ на мі на цыі ляг-
чэй ста вяц ца да рос ту цэн. А 
тое, што зда ец ца ў пер шыя 
дні акруг лен нем, мо жа неў-
прыкмет «з'ес ці» 15—20% да-
хо ду. Неш та па доб нае ў нас у 
лі пе ні і ад бы ва ла ся, але да-
лей шае се зон нае па тан нен-
не га род ні ны і ма са выя ак цыі 
ганд лё вых се так пры вя лі да 
та го, што ў па чат ку во се ні 
мы ўпер шы ню за мно гія га-
ды на зі ра лі ча со вую дэ фля-
цыю. Але і ў гэ тым вы пад ку 
свае гро шы на сель ніц тва 
па чы нае тра ціць больш ак-
тыў на. Атрым лі ва ец ца, што 
ка лі вы дат кі гра мад ства аб-
мя жоў ва юц ца толь кі гэ тым, 
то яны цал кам кам пен су юц-
ца ад па вед ным ажыў лен нем 
роз ніч на га аба ро ту.

А вось з па сы лам аб тым, 
што лю дзі сён ня па ча лі больш 
ак тыў на «раз віт вац ца» з ма-
не та мі, я б па спра чаў ся. Да 
дэ на мі на цыі я не ад на ра зо ва 
ба чыў, як на зям лі ва ля лі ся 
ад ра зу не каль кі 100-руб лё вых 
ку пюр. І іх ні хто не пад ні маў, 
на ват дзе ці. Сён ня амаль у 
кож най сям'і ёсць не вя лі кая 
скар бон ка, ку ды ма лыя ха ва-
юць свае ка пі та лы. Дзіў на, але 

і ад ма не ты на мі на лам у ад ну 
ка пей ку ў гэ тым вы пад ку ні-
хто з дзе так не ад маў ля ец ца. 
Сён ня мы са мі па ча лі больш 
па зі тыў на ста віц ца да на цы я-
наль най ва лю ты.

Наш BYN мае ва гу
Экс пер ты эка на міч ных тэо-

рый на гэ тым не спы ня юц ца. 
Вель мі важ най умо вай для 
пра ду хі лен ня больш сур' ёз ных 
гра мад скіх праб лем з'яў ля ец-
ца ўпэў не насць ула даль ні каў 
на яў нас ці ў маг чы мас ці сва-
бод на і без праб лем аб мень-
ваць свае гро шы, лі чаць яны. 
Ка лі та кой упэў не нас ці ня ма, 
то ўзні кае ажы я таж ны по пыт 
на та ва ры і за меж ную ва лю ту. 
Імк нен не хут чэй па зба віц ца ад 
ста рых гра шо вых зна каў вы-
лі ва ец ца ў куп лю ўся го, што 
зда ец ца ўкла дан нем ка пі та лу. 
Гэ та, у сваю чар гу, пад га няе 
рост цэн і, як вы нік, па ска рае 
ін фля цыю ці вя дзе да дэ фі цы-
ту, які, у рэш це рэшт, так са ма 
вя дзе да абяс цэнь ван ня на цы-
я наль най гра шо вай адзін кі і 
рос ту цэн.

А та кое ў нас ужо бы ло 
не каль кі га доў та му, ка лі ў 
лю дзей бы лі праб ле мы з на-
быц цём аме ры кан скай ва лю-
ты (якая по тым па да ра жэ ла 
больш чым на 30%). Та ды 
на сель ніц тва мя ха мі на бы-
ва ла ма ка ро ны і кан сер вы, 
куп ля ла ад ра зу па не каль кі 
тэ ле ві за раў ці ха ла дзіль ні каў. 
Неш та па доб нае ана лі ты кі 

прад казва лі і пас ля дэ на мі-
на цыі.

Гэ та га не ад бы ло ся. На-
га даю, што да 1 лі пе ня аба-
зна чэн не на шай ва лю ты пры 
элект рон ных раз лі ках зна чы-
ла ся як BYR, а пас ля дэ на мі на-
цыі ста ла BYN. Но вая ва лю та 
без мност ва ну лёў з пер шых 
дзён па ка за ла, што яна мае 
ва гу. Ка лі ле там лю дзі яшчэ 
больш на бы ва лі за меж най 
ва лю ты, чым яе пра да ва лі, то 
во сен ню сі ту а цыя кар ды наль-
на змя ні ла ся. Курс до ла ра за-

ста ваў ся ста біль ным, а ча сам 
«аме ры ка нец» на ват тан неў. 
Та му на сель ніц тва ўжо ма са-
ва не на бы вае до ла ры з за-
роб каў, бо гэ та ўжо не мае 
сэн су. Больш та го, у апош нія 
ме ся цы мы за меж ную ва лю ту 
знач на больш пра да ём, чым 
куп ля ем.

Пры ву чыць 
да «плас ты ку»

Ад ка пе ек за 20 га доў усе 
ад вык лі, та му атрым лі ваць 
рэш ту ма не та мі нам яшчэ 
не як скла да на. Асаб лі ва гэ-
та даты чыц ца пен сі я не раў з 
дрэн ным зро кам. Для іх уся гэ-
та ме та ліч ная дро бязь амаль 
«на адзін ка пыл», та му і па мы-
ліц ца лёг ка. Але вый сце ёсць. 
Ва ўсім све це аль тэр на ты вай 
«кэ шу» з'яў ля юц ца без на яў-
ныя пла ця жы. Але спа чат ку 
трэ ба на ву чыц ца хут ка і заў-
сё ды ка рыс тац ца плас ты ка-
вы мі карт ка мі.

Усе ра ней шыя на ма ган ні 
па ак ты ві за цыі без на яў на га 
сек та ра пры но сі лі да гэ та га 
ча су мі ні маль ны эфект. А тут 
прый шла дэ на мі на цыя і вы му-
сі ла лю дзей ма са ва зай мац-
ца фі нан са вай аз бу кай, а по-
тым... Рэ корд ная ак тыў насць 
ся род ула даль ні каў бан каў скіх 
кар так бы ла ад зна ча на ў на-
шай кра і не ў дру гой па ло ве 
ле та. Тэн дэн цыя пра цяг ва ец-
ца і за раз. Уся го за не каль кі 
ме ся цаў ся рэд няя коль касць 
без на яў ных транс ак цый на 
ад ну карт ку па вя лі чы ла ся 
больш чым у два ра зы. Ці-
ка ва, але лю дзі ця пер па ча лі 
аплач ваць «плас ты кам» не 
толь кі ка му наль ныя па слу гі і 
ма біль ных апе ра та раў праз 
ін фа кі ёск, а ўво гу ле заў сё ды 
раз ліч вац ца ў ма га зі нах, ба-
рах, ста лоў ках — паў сюд на, 
дзе ёсць маг чы масць.

Аб буй ных 
ку пю рах 
па пя рэ дзіць 
за га дзя

Яшчэ на пя рэ дад ні стар-
ту дэ на мі на цыі спе цы я ліс ты 
Нац бан ка ка за лі, што банк-
но ты на мі на лам 500 руб лёў 
у бан ка ма ты за праў ляць не 
бу дуць, а за ка заць іх мож на 
бу дзе не па срэд на ў ва шым 
бан ку. Так і ад бы ло ся. Ця пер 

бан ка ма ты не за праў ля юць 
ку пю ра мі па 500 і 200 руб лёў, 
ды і ста руб лёў кі су стра ка юц-
ца не паў сюд на. Та му ка лі вам 
пра па ну юць аб мя няць буй ныя 
гро шы ў пры ват ным па рад ку, 
то ле пей ад мо віц ца.

Уво гу ле жар та ваць з на цы-
я наль най ва лю тай я не ра іў 
бы ні ко му, бо гэ та бо кам мо-
жа вый сці. Вы пад кі та кія ўжо 
бы лі. Фаль шыў кі ра бі лі ся на 
звы чай най па пе ры і лёг ка вы-
яў ля лі ся.

А яшчэ не каль кі слоў пра 
су ве нір ныя гро шы. У га лоў ным 
упраў лен ні на яў на га гра шо ва-
га аба ра чэн ня Нац бан ка нам 
па ве да мі лі, што вы раб вы явы 
банк нот мо жа вы кон вац ца на 
ма тэ ры яль ных і не ма тэ ры яль-
ных нось бі тах. Але пры гэ тым 
ёсць пэў ныя ўмо вы: пры ад на-
ба ко вай вы яве нось бі та па мер 
ко піі па ві нен скла даць менш 
за 75% або больш за 125% 
ад рэ аль на га па ме ру банк нот. 
Пры двух ба ко вым вы ка нан-
ні — менш за 50% або больш 
за 200% ад ары гі на ла. 

Асаб лі ва ру кас тых та ва ры-
шаў спе цы я ліс ты Нац бан ка 
па пя рэдж ва юць, што вы ка-
нан не вы явы ма нет мо жа ра-
біц ца на лю бых ма тэ ры яль ных 
і не ма тэ ры яль ных нось бі тах, 
за вы клю чэн нем спла ваў ме-
та лаў. З пласт ма сы — ка лі 
лас ка, мо жа це ра біць; па чаў 
ка пі ра ваць ма не ту з ме та лу — 
на жы веш не пры ем нас ці.

Лыж ка дзёг цю
Не дзе год та му спе цы я ліс-

ты бан каў ска га сек та ра абя-
ца лі нам пас ля дэ на мі на цыі 
(1 лі пе ня) пра па на ваць спе-
цы яль ныя бан ка ма ты, якія бу-
дуць вы да ваць на яў ныя на ват 
ма не та мі. Так са ма ка за лі, што 
з'я вяц ца і та кія ін фа кі ёс кі, дзе 
на шы но выя ма не ты бу дуць 
пры мац ца ма шы най. Я жы ву 
ў Мін ску, але ні дзе та кой цу-
да-тэх ні кі не ба чыў.

На жаль, ёсць і пэў ныя ві-
да воч ныя мі ну сы дэ на мі на цыі. 
Ужо не каль кі апош ніх тыд няў 
у кра мах ад чу ва ец ца вост ры 
не да хоп дро бя зі, пра даў цы 
не мо гуць даць рэш ту. Ста-
рыя ку пю ры прак тыч на вы ве лі 
з аба ра чэн ня, а но выя ма не-
ты яшчэ прос та не па спе лі ў 
не аб ход ным аб' ёме за вез ці ў 
крамы. Маг чы ма, гэ та звя за на 
з ад сут нас цю во пы ту пе ра хо-
ду на прын цы по ва но выя гро-
шы. За ста ец ца спа дзя вац ца, 
што ў но вым го дзе па доб ных 
праб лем у нас ужо не бу дзе.

Сяр гей КУР КАЧ. 
kurkасh@zvіаzdа.bу
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Да 1 лі пе ня 2016-га ў аба ро це бы ло пры клад на 
ка ля 600 млн гра шо вых зна каў уз ору 2000 го да. 
Для іх за ме ны па тра ба ва ла ся ўся го 80 млн банк нот 
но ва га на мі наль на га ўзо ру і 400 млн ма нет.

Не га тыў ныя на ступ ствы дэ на мі на цыі з'яў ля юц ца 
ча со вы мі, а ра ней шы ціск «ліш ніх ну лёў» на 
эка но мі ку аказ ваў ся ве лі чы нёй па ста ян най.

Ста рыя гро шы хут ка мы ўба чым толь кі ў здроб не ным вы гля дзе 
і бры ке ці ках, ка лі па шчас ціць на быць та кі су ве нір ад Нац бан ка.

КАН ЧАТ КО ВАЕ КАН ЧАТ КО ВАЕ 
РАЗ ВІ ТАН НЕРАЗ ВІ ТАН НЕ

У тэ му

Бан кі па він ны бу дуць пры маць ад суб' ек таў 
гас па да ран ня гро шы ўзо ру 2000 го да і пас ля 31 снеж ня

Асаб лі вас ці пры ёму бан ка мі на яў ных гро шай ад суб' ек таў гас па да ран ня вы кла дзе ны ў 
ліс це На цы я наль на га бан ка ка мер цый ным бан кам.

Там, у пры ват нас ці, га во рыц ца, што ў апош нія шэсць ме ся цаў ар га ні за цыі ганд лю (сэр-
ві су) аба вя за ны бы лі пры маць да апла ты гра шо выя зна кі ўзо ру 2000 го да і гра шо выя зна кі 
ўзо ру 2009 го да і вы да ваць імі рэш ту. Суб' ек ты гас па да ран ня са ма стой на ў пісь мо вай фор ме 
вы зна ча юць па ра дак і тэр мі ны зда чы на яў ных гро шай у банк. Пры гэ тым юра со бы зда юць 
на яў ныя гро шы ў бан кі ў ад па вед нас ці з вы зна ча ны мі імі тэр мі на мі як што дня, так і адзін 
раз у не каль кі дзён ці адзін раз у ме сяц. Та кім чы нам, пас ля 31 снеж ня 2016 го да ў саставе 
на яў ных гро шай, якія зда юц ца суб' ек та мі гас па да ран ня ў бан кі, мо гуць пры сут ні чаць гра-
шо выя зна кі ўзо ру 2000 го да. «У су вя зі з гэ тым бан кам не аб ход на за бяс пе чыць пры ём ад 
суб' ек таў гас па да ран ня на яў ных гро шай, у тым лі ку гра шо вых зна каў уз ору 2000 го да, якія 
зда юц ца імі пас ля 31 снеж ня 2016 го да, у ад па вед нас ці з вы зна ча ны мі імі тэр мі на мі зда чы 
на яў ных гро шай», — га во рыц ца ў ліс це.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение Государственное производственное объединение 

«Минскстрой»«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,
тел.: 327-52-36, 226-03-01 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 
2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя 
функции заказчика, принимал участие застройщик в течение 
3 лет, предшествующих опубликованию настоящей декларации, 
с указанием фактических сроков строительства:

- пр-т Газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 
11 мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 
23 мес., ул. Щорса, д. 1 – 41 мес., ул. Налибокская, д. 34 – 
20 мес., ул. Одинцова, д. 54 – 13 мес., ул. Г. Ширмы, д. 7 – 
18 мес., пр-т Газеты «Правда», д. 1 – 15 мес., ул. Одинцова, 
д. 56 – 13 мес., ул. Горецкого, д. 36 – 13 мес., ул. Академика Вы-
соцкого, д. 3 – 9,8 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта 
«Группа жилых домов и надземная гараж-стоянка 

в микрорайоне № 7 пос. «Восточный». 
Вторая очередь строительства. 

Многоквартирный жилой дом № 5 по генплану». 
Свидетельство (удостоверение) № 500/1032-13152 о государ-

ственной регистрации создания земельного участка и возникно-
вения права пользования на него от 21 августа 2015 года.

Земельный участок площадью 0,760 га. 
Проектом предусмотрено строительство двухсекционного 

19-этажного 264-квартирного жилого дома в конструкциях серии 
М111-90 с техническим подпольем и теплым чердаком. 

Начало строительства жилого дома – 31 декабря 2015 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии 

с ПОС – 15 июня 2017 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном 

порядке государственную экспертизу (заключение от 19.05.2014 
№ 275-15/14, дополнения к заключению от 25.08.2014 № 704-15/14; 
от 11.11.2016 № 767-15/16).

Договор строительного подряда от 29.12.2015 №199с-12-15, 
генподрядчик – ОАО «МАПИД».

Договоры создания объекта долевого строительства будут за-
ключаться с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий по направлениям в соответствии с решениями Мингор-
исполкома от 03.03.2016 г. № 599; от 15.12.2016 г. № 3762.

Предметом договора будет являться строительство жилого 
помещения. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых 
помещений с выполнением внутренних отделочных работ в те-
кущих ценах составляет 976,93 руб.

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику 
платежей составляет 20% от стоимости квартиры, оплата должна 
быть произведена дольщиком в течение 10 (десяти) банковских 
дней со дня регистрации в Мингорисполкоме договора создания 
объекта долевого строительства.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, 
которое подлежит передаче в долевую собственность, входят: 
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, 
другие места общественного пользования, несущие, ограждаю-
щие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сан-
техническое и иное оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых и нежилых помещений.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут 
приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а 
договоры создания объекта долевого строительства будут заклю-
чаться через 7 календарных дней после опубликования настоящей 
декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А 
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с 
их представителями, действующими на основании доверенности, 
оформленной в установленном законодательством порядке. 

Заместитель генерального директора С.Ф. Рута

СітуацыяСітуацыя  ��

Ры зы кі заўт раш ня га дня 
трэ ба ве даць сён ня

Сіс тэ му праг на за ван ня са цы яль на-
эканаміч на га раз віц ця вы ву ча лі 
ў верх няй па ла це пар ла мен та

Вы яз ны се мі нар для чле наў Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах на гэ ту 
тэ му прай шоў у На ву ко ва-да след чым эка на міч ным ін-
сты ту це пры Мі ніс тэр стве эка но мі кі. Ды рэк тар ін сты ту та 
Аляк сандр ЧАР ВЯ КОЎ рас ка заў пра су час ныя трэн ды, 
якія на нас уплы ва юць:

— Ка лі мы рас пра цоў ва ем На цы я наль ную стра тэ гію ўстой лі-
ва га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь, уліч ва ем усе на прам кі, якія 
склад ва юц ца ў све це і ней кім чы нам мо гуць паў плы ваць на 
на шу эка но мі ку. На прык лад, сель ская гас па дар ка. Мы ка жам, 
што сён ня змя нен не клі ма ту ідзе з поўд ня на поў нач. У нас у 
Бе ла ру сі ўжо змя шча юц ца клі ма тыч ныя зо ны. Так, на ву коў цы 
па ве дам ля юць, якім чы нам праз 15 га доў зме ніц ца тэм пе ра ту-
ра, што па цяг не за са бой з'яў лен не ін шых рас лін і тэх на ло гій. І 
да гэ та га мы па він ны рых та вац ца сён ня. Дру гі трэнд — ста рэн-
не на сель ніц тва, і сён ня гэ та з'яў ля ец ца да стат ко ва сур' ёз най 
праб ле май не толь кі для нас, але і для еў ра пей скіх кра ін. Ад на 
з ры зык, якая ча кае ў 2030 го дзе, — тое, што на груз ка на ты ся-
чу пра ца здоль ных уз рас це на 30%. Гэ та ада б'ец ца на бюд жэ це 
па вы пла це і пад тры ман ні ўзроў ню пен сій. Так, мы вы хо дзі лі з 
іні цы я ты вай зме ны пен сій на га ўзрос ту. Та кое стра тэ гіч нае пла-
на ван не дае маг чы масць за зір нуць у бу ду чы ню і знай сці тыя 
ба лю чыя пы тан ні ў перс пек ты ве, якія мы мо жам аб мер ка ваць, 
і пры няць ад па вед ныя ра шэн ні.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

�

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


