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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Гэ та мо гуць быць ква тэ ры 
з мэб ляй, са ста рой мэб ляй ці 
част ко ва з ёй, або ўво гу ле без 
ні чо га. Ва ўсіх гэ тых вы пад ках 
гас па да ры жыл ля ад шу ка юць 
са бе клі ен таў. За раз ідзе ба-
раць ба не за клі ен таў, якія да-
юць гро шы, а за жыл лё.

А вось ме на ві та сва бод на га 
жыл ля ў Мін ску і не ха пае. У 
дзень да спе цы я ліс таў агенц-
тва не ру хо мас ці «ПА КА ДАН» 
трап ля юць толь кі 1—2 но выя 
ква тэ ры па зра зу ме лым не вя-
лі кім кош це. Амаль ім гнен на 
та кое жыл лё і зда ец ца, бо по-
пыт на здым ныя ква тэ ры за-
раз пе ра вы шае пра па но ву ў 
ра зы.

Кры ху леп шыя па якас ці ад-
на па ка ё выя ква тэ ры пра па ну-
юц ца клі ен там ужо па цэн ні ку 
ў дыя па зо не ад 440 да 480 і 
на ват да 500 до ла раў. З та кім 
цэн ні кам ква тэ ры ма юць ужо 
ад нос на су час ную мэб лю, там 
ёсць праль ная ма шы на і ін шая 
бы та вая тэх ні ка.

У гэ тым дыя па зо не цэн зда-
юц ца ся рэд нія па якас ці ад на па-
ка ёў кі ка ля буй ных ганд лё вых 
комп лек саў і по бач з мет ро. Але 
і па доб ных ква тэр біз нес-кла са 
ўжо не ха пае. У дзень но ва га па-
ступ лен ня та ко га жыл ля зрэд ку 
бы вае больш за 3—4 ква тэ ры.

Ма лень кія ква тэ ры ў цэнт ры 
і ад на па ка ё вае эліт нае жыл лё 
мае цэн нік ад 520 да 800 до ла-
раў.

НЕ ХА ПАЕ 
І ДВУХ ПА КА Ё ВЫХ КВА ТЭР

Мі ні маль ны кошт двух па ка-
ё вых ква тэр у трэ цяй дэ ка дзе 
лі пе ня да ся гае 420—450 до ла-
раў плюс апла та ка му наль ных 

па слуг. Бы ва юць, праў да, і двух-
па ка ёў кі за 380—400 до ла раў, 
але гэ та ўжо жы лыя па мяш кан ні 
з па ра мет ра мі ні жэй за ся рэд ні 
ўзро вень якас ці, або ў тых вы-
пад ках, ка лі вам са праў ды па-
шан цуе.

Ця пер ква тэр з кош там арэн-
ды да 450 до ла раў так са ма не 
ха пае, бо што дзён ная пра па но-
ва па доб на га жыл ля скла дае 
не больш чым 4—5 жы лых па-

мяш кан няў. Кры ху леп шыя па 
кам плек та цыі і ра мон це двух па-
ка ёў кі пра па ну юц ца ўжо за 500 
до ла раў. Са праў ды ўпа ка ва ныя 
мэб ляй і бы та вой тэх ні кай двух-
па ка ё выя ква тэ ры, што зна хо-
дзяц ца по бач з лі ні яй мет ро, 
ма юць цэн нік ад 600 да 700 до-
ла раў. Зра зу ме ла, што зды маць 
та кія «за ла тыя» ква тэ ры мо гуць 
да лё ка не ўсе па тэн цы яль ныя 
ква та ран ты.

По пыт на трох па ка ё выя 
ква тэ ры за раз не вель мі вя лі-
кі. Ся рэд ні кошт арэн ды шмат-
па ка ё вак скла дае за раз ка ля 
500—600 до ла раў. Ча сам маг-
чы ма ад шу каць на ват кры ху 
тан ней шую трох па ка ёў ку за 
450—480 до ла раў, ад нак тут 
ёсць ад но «але»... Звы чай на 
па та кім кош це зда юць шмат-
па ка ёў кі вя лі кіх пло шчаў у 
но ва бу доў лях, дзе ў ква тэ-
ры за рэ гіст ра ва ны мак сі мум 
адзін ча ла век. А гэ та зна чыць, 
што ка му наль ная пла та та ко га 
жыл ля зі мой бу дзе за шкаль-
ваць.

ПА ТРА БА ВАН НІ 
ДА КВА ТА РАН ТАЎ СТА ЛІ 

БОЛЬШ ЖОРСТ КІ МІ
За яў на арэн ду не да ра гіх 

ква тэр ця пер у агенц твах не ру-
хо мас ці ста ла да во лі шмат. Хто 
гэ тыя клі ен ты? Не, гэ та яшчэ 
не сту дэн ты, хва ля якіх ча ка ец-
ца пры клад на праз ме сяц. Сён-
ня ква тэ ры аран ду юць ма ла дыя 
сем'і, якія вы ра шы лі жыць асоб на 

ад баць коў; ма ла дыя спе цы я ліс-
ты, што атры ма лі перс пек тыў ную 
пра цу ў ста лі цы і... ак тыў ныя ма-
ла дыя лю дзі, якія ма юць доб рыя 
за роб кі. Апош нія ра ней зды ма лі 
асоб ныя па кой чы кі, а за раз яны 
«куч ку юц ца» па не каль кі ча ла век 
і зды ма юць ужо асоб нае жыл лё. 
Гэ та рэ аль ная ка тэ го рыя ква тэ-
ра най маль ні каў, якая не заў сё ды 
за да валь няе ква тэ раз дат чы каў.

Сё ле та гас па да ры арэнд-
ных ква тэр ста лі больш па тра-
ба валь на ста віц ца да вы ба ру 

бу ду чых ква та ран таў. Амаль 
усе гас па да ры жа да юць, каб 
гэ та аба вяз ко ва бы ла сям'я без 
ма лых дзя цей (ці ўво гу ле без 
дзя цей) і без жы вёл. Уз ні ка юць 
па ра дак саль ныя сі ту а цыі, ка лі 
гас па дар ква тэ ры па ве дам ляе 
аб тым, што по бач з яго до мам 
ёсць дзі ця чы са док і шко ла, а 
по тым па тра буе, каб у ква та-
ран таў не бы ло дзя цей. Дзіў ная 
сі ту а цыя...

Спа да ры ня Лу ка шэ віч па ве-
дам ляе, што ча сам ся род гас-
па да роў здым ных ква тэр па чы-
на юць гу ляць зу сім не зра зу ме-
лыя чут кі. На прык лад, што ка лі 
сям'ю з ма лым дзі цем афі цый на 
афор міць па да га во ры ЖЭ Са, то 
по тым уз нік нуць пэў ныя праб ле-
мы з іх маг чы мым вы ся лен нем 
на ват та ды, ка лі ква та ран ты не 
бу дуць пла ціць за арэн ду. Та кія 
чут кі не ма юць пад са бой ні я кай 
гле бы, лі чыць Ак са на Лу ка шэ-
віч. Ця пер у боль шас ці вы пад каў 
у ква та ран таў па тра бу юць да-
вед ку аб ся рэд ніх за роб ках, а ў 
асоб ных вы пад ках — і паш парт, 
каб да ве дац ца, што шлюб гэ тай 
сям'і са праў ды за рэ гіст ра ва ны.

НО ВЫ ТРЭНД 
НА КАМ ПАНЬ ЁН СТВА
За апош ні час па вя лі чыў ся 

кошт арэн ды і асоб ных па кой-
чы каў у звы чай ных ква тэ рах. 
Сён ня асоб ны па кой у ква тэ ры 
ра зам з гас па да ра мі каш туе 
ад 140 да 160 до ла раў. Мож на 
зняць па кой у ква тэ ры, якую 
ўжо зды мае ней кі гра ма дзя-
нін. У гэ тым вы пад ку арэнд ная 
пла та ўсёй ква тэ ры дзе ліц ца 
на па ло ву і кошт па кой чы ка 
без гас па да роў бу дзе ўжо да 
250 до ла раў. Пры арэн дзе 
шмат па ка ё вых ква тэр сіс тэ-
ма кам пань ён ства вы ка рыс-
тоў ва ец ца ўсё час цей сту дэн-
та мі. Га лоў нае, каб гас па да ры 
жыл ля бы лі не су праць та го, 
ка лі з іх ква тэ ры ар га ні зу юць 
ін тэр нат.

ПРАБ ЛЕ МА ДЭ ФІ ЦЫ ТУ 
ЗДЫМ НА ГА ЖЫЛ ЛЯ 

ПРА ЦЯГ НЕЦ ЦА НА ГА ДЫ
Ак са на Лу ка шэ віч упэў не на, 

што сур' ёз ны не да хоп аб' ек таў 
пры ват най жыл лё вай арэн ды 
бу дзе на зі рац ца ў Мін ску ад 2 
да 5 га доў. І гэ та пры ўмо ве, што 
ў блі жэй шы час у ста лі цы бу дзе 

вес ці ся ма са вае бу даў ніц тва но-
вых жы лых квар та лаў.

На ват ма са вае бу даў ніц тва 
арэнд ных да моў сі ту а цыю ў 
пры ват ным сек та ры арэн ды не 
вы пра віць. Спра ва ў тым, што 
арэнд ныя ква тэ ры раз мяр коў-
ва юц ца толь кі ся род чар га ві-
коў або тых спе цы я ліс таў, якія 
па трэб ны го ра ду. Доб ра, ка лі 
арэнд ныя да мы зні муць вост-
рую праб ле му ся род чар га ві коў 
праз 10—15 га доў, лі чыць наш 
экс перт.

Ка лі за кра нуць блі жэй шую 
перс пек ты ву з арэн дай, то і 
яна не ра дуе. Ак са на Лу ка шэ-
віч праг на зуе чар го вую хва лю 
ажы я таж на га по пы ту на здым-
ныя ква тэ ры ў трэ цяй дэ ка дзе 
жніў ня і ў ве рас ні. Маг чы ма, 
што та ды ся рэд нія цэ ны арэн ды 
бюд жэт ных ква тэр па вя лі чац ца 
яшчэ на 50—100 до ла раў. Гэ-
тае па да ра жан не спра ва ку юць 
не толь кі сту дэн ты і ма ла дыя 
спе цы я ліс ты пас ля ВНУ, але і 
но выя ра бот ні кі буй ных су пер-
мар ке таў Мін ска, упэў не на Ак-
са на Лу ка шэ віч.

Сяр гей КУР КАЧ.

«ЖОРСТ КІ» ДЭ ФІ ЦЫТ ЗДЫМ НА ГА ЖЫЛ ЛЯ 
ЎЗВІНЦІЎ ЦЭНЫ

Не каль кі дзён та му мі ністр за меж-
ных спраў і мі ністр на ва коль на га 
ася род дзя Літ вы зра бі лі да во лі 
жорст кія за явы, якія ты чац ца хо-
ду бе ла рус ка-лі тоў скіх пе ра моў 
па пы тан ні бу даў ніц тва бе ла рус-
кай АЭС.

Мі ністр на ва коль на га ася род дзя Ва лян-
ці нас Ма зу ро ніс за явіў лі тоў ска му агенц-
тву BNS, што «ў да сла ных ра ней ад ка зах 
Бе ла ру сі па Аст ра вец кай АЭС мы ба чым 
шмат пы тан няў, якія за ста лі ся без ад ка зу. 
МЗС да ру ча на пе ра даць на шу па зі цыю 
Бе ла ру сі, і па куль ня ма кан чат ко вых, поў-
ных ад ка заў, су стрэ чы з гра мад скас цю не 
мо гуць пра во дзіц ца».

Га вор ка ідзе пра тое, што, у ад па вед-
нас ці з між на род ны мі да га во ра мі (на прык-
лад, Кан вен цы яй Эс па), кра і на па хо джан ня 
транс гра ніч на га ўздзе ян ня на на ва коль нае 
ася род дзе аба вя за на па ве да міць су сед-
нім кра і нам пра дзей насць, якая па доб нае 
ўздзе ян не ака жа (у на шым вы пад ку — пра 
бу даў ніц тва і да лей шую пра цу АЭС). З за-
явы лі тоў ска га мі ніст ра вы ні кае, што Бе ла-
русь не па да ла Віль ню су поў ных ад ка заў 
на ад па вед ныя пы тан ні.

У гэ тым жа ду ху вы ка заў ся кі раў нік 
МЗС су сед няй кра і ны, які аб ві на ва ціў Бе-
ла русь у не вы ка нан ні пра цэ дур Кан вен цыі 
Эс па. «Тое, што яны да сла лі, 
не ад па вя дае па тра ба ван ням 
да да ных, і та кія су стрэ чы [з 
гра мад скас цю Літ вы] не мо-
гуць пра во дзіц ца», — ска заў 
мі ністр Лі нас Лін кя ві чус.

Тут узні кае пы тан не: ча му 
для ін фар ма ван ня бе ла рус ка-
га бо ку аб ні бы та не да стат ко-
вас ці па да дзе най ёй ін фар ма-
цыі лі тоў скія чы ноў ні кі вы бра лі 
лі тоў скае ж ін фар ма генц тва, а 
не звы чай ную між ве да мас ную 
пе ра піс ку?

Бо, як нам ста ла вя до ма 
ад кры ніц у Мі ніс тэр стве за-
меж ных спраў Бе ла ру сі, усе, 
ме на ві та ўсе (!) ма тэ ры я лы па 
ўсіх пы тан нях лі тоў ска га бо-
ку бе ла рус кія ве дам ствы да лі 
яшчэ ў 2012 го дзе, у тым лі ку 

— пе ра кла дзе ны мі на лі тоў скую мо ву. І з 
тых ча соў — у ад каз ні слоў ца. Больш за 
тое, ін фар ма цыю па ўсіх асноў ных пы тан-
нях, пра ду гле джа ных Кан вен цы яй Эс па, 
Бе ла русь да ла яшчэ ра ней. Але на пра ця-
гу 2012 го да ў лі тоў скіх ка лег узні ка лі ўсё 
но выя і но выя пы тан ні, на якія бе ла рус кія 
ве дам ствы цярп лі ва на кі роў ва лі ад ка зы. 
На пра ця гу 2013 го да 5 ра зоў (!) Мінск афі-
цый на звяр таў ся да Віль ню са з прось бай 
даць ад каз на на кі ра ва ныя ма тэ ры я лы і 
за пра шаў лі тоў скіх ка лег да па чат ку гра-
мад скіх аб мер ка ван няў транс гра ніч най 
ацэн кі па ўздзе ян ні на на ва коль нае ася-
род дзе (АУНА) бе ла рус кай АЭС. Ад каз жа 
прый шоў толь кі 8 лі пе ня 2013 го да, ка лі 
Віль нюс па ве да міў, што па пе ры ўсё ж та-
кі атры ма ны, што яны вы ву ча юц ца і што 
па пя рэд ні ад каз на іх мо жа быць да дзе ны 
не ра ней кан ца ле та 2013 го да. Пры гэ тым 
у вус ных пе ра мо вах бы ло ска за на, што 
з-за вя лі кай за ня тас ці ў су вя зі са стар-
шын ствам Літ вы ў ЕС раз гляд бе ла рус кіх 
да ку мен таў за цяг ва ец ца.

Ін шы мі сло ва мі, лі тоў скі бок прос та па-
клаў па пе ры ў стол і за цяг вае пы тан не. 
Пры гэ тым ім па ру ша юц ца па ла жэн ні той 
са май Кан вен цыі Эс па, якая аб вя шчае, 
што «за ці каў ле ныя Ба кі за бяс печ ва юць 
рас паў сюдж ван не ад па вед най да ку мен-
та цыі ся род ор га наў і гра мад скас ці за-

кра ну та га Бо ку ... , а так са ма 
прад стаў лен не за ўваг кам пе-
тэнт на му ор га ну Бо ку па хо-
джан ня, аль бо не па срэд на, 
аль бо, ка лі гэ та не аб ход на, 
праз Бок па хо джан ня, у ра-
зум ныя тэр мі ны да пры няц ця 
кан чат ко ва га ра шэн ня да тыч-
на за пла на ва най дзей нас ці».

На вош та гэ та лі тоў ска-
му бо ку трэ ба — пры клад на 
зра зу ме ла. Лі тоў скае МЗС 
ня даў на за явіла, што ад пла-
наў па бу даў ніц тве ў са мой Літ ве но вай, 
Ві са гін скай АЭС яшчэ ні хто не ад маў ля-
ец ца і пе ра мо вы з япон скай кам па ні яй 
Hіtасhі, якая па він на бу дзе бу да ваць лі-
тоў скі рэ ак тар, яшчэ пра цяг ва юц ца (вось 
ужо які год). Але ка лі ў рэ гі ё не з'я віц ца 
Бал тый ская АЭС у Ка лі нінг рад скай воб-
лас ці і Бе ла рус кая АЭС у Гро дзен скай 
воб лас ці, бу даў ніц тва но вай лі тоў скай 
АЭС бу дзе ўжо эка на міч на не мэ та згод-
ным. Та му МЗС на шых су се дзяў ста ра-
ец ца як ма га даў жэй «цяг нуць ка та за 
хвост» у жа дан ні за тар ма зіць бе ла рус кі 
пра ект. Да рэ чы, у да чы нен ні да Бал тый-
скай АЭС Віль ню сам бы лі пры ня ты яшчэ 
больш жорст кія ме ры, звя за ныя з ад мо-
вай куп ляць у бу ду чы ні элект ра энер гію, 
што вы раб ля ец ца на ёй.

Ад нак з атам ны мі ам бі цы я-
мі знеш не па лі тыч на га ве дам-
ства Літ вы не вель мі згод на 
на сель ніц тва кра і ны, якое на 
ня даў нім рэ фе рэн ду ме боль-
шас цю га ла соў (больш за 60%) 
вы ка за ла ся су праць бу даў ніц-
тва ў кра і не атам най элект ра-
стан цыі. Вы нік гэ ты вы му ша на 
бы ла пры знаць ле гі тым ным 
прэ зі дэнт Літ вы Да ля Гры баў-
скай тэ, хоць яна і ўба чы ла ў 
ім «ру ку Маск вы» (па пу ляр ны 
ў апош ні час ло зунг). Ад нак 
мі ніст ра за меж ных спраў гэ-
та ча мусь ці не пе ра ка на ла, ён 
вы ра шыў ра та ваць пра ект Ві-
са гін скай АЭС на су пе рак во лі 
на ро да (да рэ чы, так са ма па пу-
ляр ны ў апош ні час па ды ход у 
еў ра пей скай па лі ты цы).

Бу ду чы юрыс там-між на род ні-
кам па аду ка цыі і па мя та ю чы пра 
ня ўхіль ны прын цып доб ра сум-
лен на га вы ка нан ня аба вя за цель-
стваў, я, шчы ра ска заць, быў абу-
ра ны та кі мі па во дзі на мі лі тоў скіх 
чы ноў ні каў. Але ра сій скі ка ле га, 
кі раў нік Рус ка-Бал тый ска га ме-
дыя-цэнт ра Ігар ПАЎ ЛОЎ СКІ (на 
фота) пад ка заў, што здзіў ляц ца і 
абу рац ца тут як раз ня ма ча му:

«Гэ та так ты ка лі тоў ска га бо ку 
ўжо бы ла ад пра ца ва на на Бал тый-

скай АЭС. Аб са лют на та кое ж жа дан не «за-
бал ба таць» тэ му, па ста ян на аб ві на вач ва ю-
чы дру гі бок у не іс ну ю чых гра хах. Ад мо ва 
ад кан струк тыў на га дыя ло гу, га ла слоў ныя 
асу джэн ні, па ста ян ная вір ту аль ная апе ля-
цыя да ней кіх «еў ра пей скіх стан дар таў і 
каш тоў нас цяў» за мест сур' ёз най раз мо вы 
аб бяс пе цы — яр кія ад мет ныя кро кі та кой 
так ты кі. Бе ла ру сі трэ ба рых та вац ца да та го, 
што на ўсе пра па но вы пра вес ці кан струк-
тыў ныя раз мо вы бу дзе аб са лют на іс тэ рыч-
ная рэ ак цыя з лі тоў ска га бо ку. Ад роз нен не 
Ра сіі ад Бе ла ру сі толь кі ў ад ным, што Ра сія 
на мо мант па чат ку бу даў ніц тва не ра ты фі-
ка ва ла Кан вен цыю Эс па, та му мо жа спа-
кой на бу да ваць АЭС, не звяр та ю чы ўва гі 
на не за да во ле насць Літ вы».

Та му зу сім ка рэкт ным у та кой сі ту а цыі 
вы гля дае ра шэн не бе ла рус кіх улад у іні цы-
я тыў ным па рад ку пры зна чыць гра мад скія 
аб мер ка ван ні на пад ста ве кан чат ко вай 
спра ва зда чы аб АУНА бе ла рус кай АЭС 17 
жніў ня 2013 го да ў г. Аст раў цы з за пра шэн-
нем ту ды лі тоў скай гра мад скас ці. Як нам 
па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве за меж ных спраў 
Бе ла ру сі, бе ла рус кі бок га то вы пры няць да 
ты ся чы лі тоў цаў, пра да ста віць ах вот ным 
бяс плат ныя ві зы, ар га ні за ваць транс парт-
нае за бес пя чэн не іх удзе лу ў аб мер ка ван-
нях. Пас ля гэ та га ме ра пры ем ства бе ла-
рус кі бок за пра шае кам пе тэнт ных лі тоў скіх 
прад стаў ні коў на экс перт нае аб мер ка ван-
не АУНА ў Мін ску 20 жніў ня 2013.

Ма быць, та кі спа кой ны і ка рэкт ны па-
ды ход з'яў ля ец ца адзі на пра віль ным у 
гэ тай сі ту а цыі. Аба вя за цель ствы па між-
на род ных па гад нен нях пад ля га юць без-
умоў на му вы ка нан ню.

Юрый ЦА РЫК, па лі тыч ны ана лі тык, 
кі раў нік Бе ла рус кай гру пы развіцця.

Уз ні ка юць па ра дак саль ныя сі ту а цыі, ка лі гас па дар 
ква тэ ры па ве дам ляе аб тым, што по бач з яго до мам 
ёсць дзі ця чы са док і шко ла, а по тым па тра буе, каб у 
ква та ран таў не бы ло дзя цей. Дзіў ная сі ту а цыя...

Ак са на Лу ка шэ віч праг на зуе чар го вую хва лю 
ажы я таж на га по пы ту на здым ныя ква тэ ры ў трэ цяй 
дэ ка дзе жніў ня і ў ве рас ні. Маг чы ма, што та ды ся рэд нія 
цэ ны арэн ды бюд жэт ных ква тэр па вя лі чац ца яшчэ на 
50—100 до ла раў.

УЛАС НАЯ ДУМ КА
Не трэ ба быць за над та сквап ны мі

Так зда ры ла ся, што ў свой час ка рэс пан дэнт «Звяз ды» сам на 
пра ця гу 13 га доў зды маў ква тэ ру. Кош ты на арэн ду та ды бы лі зу сім 
ін шыя — ад 60 да 120 до ла раў.

Мне заў сё ды шан ца ва ла з гас па да ра мі, якія па вя ліч ва лі цэн нік толь кі 
праз да во лі пра цяг лы час і не вель мі моц на. Сён ня мой зна ё мы здае двух-
па ка ёў ку без мэб лі ў но вым мік ра ра ё не за 350 до ла раў. Цэн нік арэн ды на 
та кое жыл лё ў Мін ску сён ня ўжо іс тот на па вя лі чыў ся, але мой та ва рыш 
вы ра шыў быць ча ла ве кам і кошт не мя няць. Ён лі чыць, што ў пер шую 
чар гу трэ ба мець па ра зу мен не са сва ім сум лен нем, што трэ ба ўліч ваць 
ін та рэ сы і праб ле мы ін шых лю дзей. Нель га ўсё вы мя раць гра шы ма, якія 
за раб ля юц ца не пра цай, а на штуч ным ажы я та жы. Я пад трым лі ваю яго 
па зі цыю «на ўсе 100».

А яшчэ мя не абу рае той факт, што вя лі кая коль касць ква тэ раз дат чы каў 
зай ма ец ца пры ват най арэн дай па шэ рай схе ме і па да ткі не пла ціць. Тут я 
на га даю, што сё ле та пад атко выя ор га ны ар га ні за ва лі амаль 500 пра ве рак 
па лі ніі здым на га жыл ля. Пас ля ча го ў бюд жэт да дат ко ва па сту пі ла 283,6 
млн руб лёў. З па чат ку го да да 1 лі пе ня на ўлі ку ў ін спек цы ях Мін ска ў 
якас ці ква тэ раз дат чы каў за фік са ва на 40488 па дат ка пла цель шчы каў, што 
на 5184 ча ла ве кі больш, чым за па доб ны пе ры яд ле тась.

Сяр гей ПА ЛІ НІН.

ПоглядПогляд  ��

ЕЎРАБЮРАКРАТЫЯ 
ПА-ЛІТОЎСКУ 21 лі пе ня на вы га не ля 

аг ра га рад ка Пруд ні кі 
Док шыц ка га ра ё на пра-
цаў ні кі ма лоч на-та вар-
най фер мы за бі лі не вя-
до мую жы вё лу, — па ве-
дам ля юць мяс цо выя СМІ. 
— Яна кі да ла ся на ка роў 
і ця лят, ку са ла іх за но-
гі. Яшчэ дзве, боль шыя 
па па ме ры, жы вё лі ны 
па спе лі ўця чы. За бі тую 
іс то ту за браў на тэ ры то-
рыю ве тэ ры нар най стан-
цыі га лоў ны ве ту рач ра-
ё на Алесь Са лаў ёў.

Вы зна чыць від жы вё лы не 
змог ні сам ве тэ ры нар, ні па-
ляў ні чыя. Пры гэ тым Алесь 
Са лаў ёў не ўба чыў ні я кай 
сен са цыі ў зна хо джан ні та ко-
га ві ду і ўжо спа ліў труп.

Па ляў ніц тваз наў ца мяс-
цо вай струк ту ры Та ва рыст ва 
па ляў ні чых і ры ба ло ваў, які 
ба чыў за бі тую іс то ту, мяр куе, 
што гэ та му тант: «Цяж ка ска-
заць, што б гэ та маг ло быць. 
Ду маю, му тант ней ка га ві ду. 
Для мя не дык на гі е ну па доб-
на. Неш та ў ім лі сі нае, неш та 
ад яно та, неш та ад са ба кі».

Па мно гіх пры кме тах іс то та 
вель мі па доб ная да ле ген дар-
най чу па каб ры — не вя до май 
на ву цы жы вё лы, якая быц цам 
бы на па дае на ка пыт ных і вы-
пі вае з іх усю кроў. Пер шыя 
па ве дам лен ні пра чу па каб ру 
з'я ві лі ся ў 1950-я га ды ў Пу-
эр та-Ры ка. Пас ля гэ та га та кія 
па ве дам лен ні па ча лі з'яў ляц-
ца па ўсім све це: у Ар ген ці-
не, Ба лі віі, Ган ду ра се, ЗША, 
Ка лум біі, Чы лі і на ват у Ра сіі і 
ва Укра і не. Звы чай на за «чу-
па каб ру» пры ма лі му тан таў 
або зму ча ных хва ро бай жы-
вёл ін шых ві даў.

Да рэ чы, гэ тая «чу па каб ра» 
ў Бе ла ру сі так са ма не пер-
шая. У 2011 го дзе не па да лёк 
ад Лі ды грыб ні кі пры ня лі за 
яе... труп звы чай най лі сі цы.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

На слыхуНа слыху  ��

У «ЧУ ПА КАБ РЫ» ВУ ЧО НЫЯ АПА ЗНА ЛІ 
ЯНО ТА ПА ДОБ НА ГА СА БА КУ?

Не вя до мая жы вё ла, за бі тая ў Док шыц кім ра ё не, мае ўсе 
пры кме ты ма ла до га яно та па доб на га са ба кі, па ве да міў ка-
рэс пан дэн ту Бел ТА за гад чык сек та ра між на род на га су пра-
цоў ніц тва і на ву ко ва га су пра ва джэн ня пры ро да ахоў ных 
кан вен цый Дзяр жаў на га на ву ко ва-вы твор ча га аб' яд нан ня 
«На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі па бія рэ сур сах» кан ды дат бія ла гіч ных на вук Аляк-
сандр Ка зу лін.

Фо та зды мак не вя до май жы вё лы, за бі тай на па шы ка ля аг ра-
га рад ка Пруд ні кі, рас паў сю дзі лі ў ін тэр нэ це бе ла рус кія СМІ. Звер 
на па даў на ка роў і ця лят.

Аляк сандр Ка зу лін лі чыць, што за бі ты звер па доб ны на ма ла до га 
яно та па доб на га са ба ку. Гэ тыя жы вё лы на ра джа юц ца лы сы мі, поў сцю 
яны аб рас та юць па ме ры ста лен ня. Ве ра год на, за бі тай асо бі не не 
бы ло і го да. «Без ахо вы з шэрс ці звер не змог бы вы жыць зі мой», 
— да даў ву чо ны.

Ад нак здзіў ляе, што яно та па доб ны са ба ка рап там стаў на па даць 
на ка роў і ця лят, ад зна чыў Аляк сандр Ка зу лін. Па спо са бе збо ру 
кор му яно та па доб ны са ба ка — ты по вы збі раль нік, які хар чу ец ца 
жы вёль най і рас лін най ежай (гэ та ў асноў ным апа лыя пла ды, яга-
ды). Яно та па доб ны са ба ка есць мы шэй, пту шак, жу коў. На па даць 
на больш буй ных жы вёл звер не ры зы куе.

Ра дзі ма яно та па доб на га са ба кі — Ус ход няя Азія. У 1936 го дзе ў 
Бе ла русь за ве зе на ка ля 100 асо бін гэ та га ві ду. З той па ры коль касць 
яно та па доб на га са ба кі па вя лі чы ла ся ў шмат ра зоў. У Бе ла ру сі жы-
вё ла лі чыц ца ін ва зіў ным ві дам.

БЕЛ ТА.

КА ЛЯ ДОК ШЫЦ ЗЛА ВІ ЛІ... 
ЧУ ПА КАБ РУ?

Убо рач ная-2013Убо рач ная-2013  ��

УРА ДЖАЙ НАСЦЬ ЗМЕН ШЫЦ ЦА 
ДА 31 ЦЭНТ НЕ РА З ГЕК ТА РА?

Ме на вi та та кую лiч бу праг на зу юць спе цы я лiс ты Мi нiс тэр ства 
сель скай гас па дар кi i хар ча ван ня. Ле тась ся рэд няя ўра джай-
насць па рэс пуб лi цы скла ла 38 ц/га. Па мян шэн не аб умоў ле-
на шэ ра гам аб' ек тыў ных пры чын, ся род якiх — праз мер на 
доў гая зi ма, што сё ле та бы ла ў Бе ла ру сi. У асоб ных рэ гi ё нах 
снег не сы хо дзiў больш за 140 дзён, у той час як стан дарт ны 
пе ры яд су па кою скла дае 90 дзён. Гэ тую iн фар ма цыю жур-
на лiс там па ве да мiў на мес нiк мi нiст ра сель скай гас па дар кi i 
хар ча ван ня Ва сiль ПАЎ ЛОЎ СКI.
Ня гле дзя чы на даждж лi вае на двор'е, па кра i не ўбра на ўжо больш 

за 9% па се ваў. У лi да рах — паў днё выя рэ гi ё ны, дзе па куль што 
больш су ха. Ва сiль ПАЎ ЛОЎ СКI пад крэс лiў, што ў пла не на яў нас цi i 
га тоў нас цi тэх нi кi, фi нан са ван ня ра бот, за бес пя чэн ня па лiў на-за ма-
зач ны мi ма тэ ры я ла мi, коль кас цi ме ха нi за та раў асаб лi вых праб лем 
пад час сё лет няй убор кi ня ма.

Пры доб рым на двор'i i 10-га дзiн ным пра цоў ным днi ў гэ тым го дзе 
тэм пы ўбор кi мо гуць да сяг нуць па каз чы ка ў 150 ты сяч гек та раў у дзень. 
Ле тась на пi ку ўбо рач най ён быў на 23 ты ся чы мен шым. Усё пры тых жа 
ўмо вах увесь ура джай мо жа быць са бра ны за 21 пра цоў ны дзень.

Па сло вах на мес нi ка мi нiст ра, не ка то рыя куль ту ры, пер ша па чат-
ко ва за се я ныя пад корм, мо гуць быць ўбра ны на зер не. Гэ та ты чыц-
ца, на прык лад, яра во га яч ме ню i ку ку ру зы, якiя ў не ка то рых рэ гi-
ё нах ўжо вы спе лi да па трэб на га ўзроў ню. Гэ та да зво лiць па вы сiць 
па каз чык ся рэд няй ура джай нас цi яшчэ на 3-4 ц/га i ў вы нi ку са браць 
9,2-9,4 мiль ё на тон зер ня. Для свое ча со вай убор кi зер не вых да дат-
ко ва пры цяг ну ты 4 ты ся чы ме ха нi за та раў. Агуль ная ж коль касць 
кам бай не раў i ва дзi це ляў скла дае 20,4 ты ся чы ча ла век. На за куп ку 
зер не вых па дзярж за ка зе вы дзе ле на 6,3 трыль ё на руб лёў.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

БПЦ АБ НА РО ДА ВА ЛА ПРА ГРА МУ 
ЗНА ХО ДЖАН НЯ КРЫ ЖА АПОСТ АЛА 

АНД РЭЯ Ў МIН СКУ
28 лi пе ня ў 23.45 дэ ле га цыя Элад скай 

пра ва слаў най царк вы да стаў ляе Анд рэ-
еў скi крыж у Мiнск на цяг нi ку, пас ля ча го 
свя ты ня пры бу дзе ў храм Анд рэя Пер ша-
зва на га (ву лi ца Ма лi нi на, 19), дзе бу дзе 
зна хо дзiц ца да 7.30. На дру гi дзень, 29 
лi пе ня, да 8.00 крыж бу дзе пе ра не се ны 
ў цэнтр Мiн ска на За мчы шча, да мес ца 
лi тур гii, якую ад слу жыць Па тры ярх Мас коў скi i ўсяе Ру сi 
Кi рыл ра зам з кi раў нi ка мi i прад стаў нi ка мi iн шых па мес-
ных цэрк ваў. Пас ля бо га слу жэн ня крыж апост ала Анд рэя 
бу дзе да стаў ле ны ў пры ход Усiх Свя тых (пе ра кры жа ван не 
ву лiц Ка лi ноў ска га i Усiхс вяц кай, стан цыя мет ро «Ус ход»), 
дзе за ста нец ца да 2 жнiў ня. До ступ да свя ты нi бу дзе круг-
ла су тач ным.

БЕЛТА.

БЕ ЛА РУСЬ ПРЫ НЯ ЛА ЎСЕ НЕ АБ ХОД НЫЯ 
МЕ РЫ ПА НЕ ДА ПУ ШЧЭН НІ 
РАС ПАЎ СЮДЖ ВАН НЯ АЧС

Аб гэ тым за явіў жур на ліс там кі раў нік прад стаў ніц тва 
Між на род на га эпі заа тыч на га бю ро па Ус ход няй Еў ро пе 
Ка зі мі рас Лу каў скас, пе рад ае ка рэс пан дэнт Бел ТА.

«Бе ла русь — гэ та прык лад та го, як трэ ба рэ ага ваць і 
пра ца ваць у та кой сі ту а цыі. Мы ба чым вель мі вя лі кія на-
ма ган ні з бо ку бе ла рус ка га ўра да і Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня, ро біц ца вель мі шмат, — ад зна чыў 
Ка зі мі рас Лу каў скас. — Мы хо чам пе ра няць во пыт Бе ла ру сі 
па ба раць бе з аф ры кан скай чу мой сві ней і пра па ноў ваць 
яго ін шым кра і нам».

Кі раў нік прад стаў ніц тва Між на род на га эпі заа тыч на га бю-
ро пад крэс ліў, што ў кра і нах, дзе вы яў ле ны ача гі за хвор-
ван ня, у пер шую чар гу не аб ход на ар га ні за ваць бія бяс пе ку. 
«Фер ма, дзе зна хо дзяц ца свін ні, па він на быць ага ро джа на 
і за кры та. Ні хто з па боч ных асоб не па ві нен ту ды пра нік-
нуць», — рас тлу ма чыў ён.

Ка зі мі рас Лу каў скас пры маў удзел у су стрэ чы кі раў ні-
коў ве тэ ры нар ных служ баў Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны па вы-
пра цоў цы су мес ных мер ба раць бы з аф ры кан скай чу мой 
сві ней.

КАН ФІС КА ВА НЫ МА ТА ЦЫК ЛЫ 
НА 392 МІЛЬ Ё НЫ

Дзя ку ю чы піль нас ці бе ла рус кіх мыт ні каў, кан фіс ка ва-
на пяць ма та цык лаў вя до мых брэн даў агуль ным кош там 
больш як 392 міль ё ны руб лёў.

— Скон ча на пра вер ка па фак це ўво зу праз рэс пуб лі кан-
скі пункт мыт на га афарм лен ня «Урба ны» на тэ ры то рыю 
Мыт на га са ю за гра ма дзя ні нам Ра сіі вась мі но вых ма та-
цык лаў. «KAWASAKІ KXF450», «SUZUKІ RMZ250», «KTM 
SX50», «KTM SX65» — гэ тыя ма та цык лы бы лі вы раб ле ны 
ў 2012-2013 га дах.

У хо дзе пра вер кі вы свет ле на, што з мэ тай бяс пош лін на-
га ўво зу гэ тых ма та цык лаў гра ма дзя ні нам Ра сіі ў бе ла рус кі 
мыт ны ор ган бы ла па да дзе на не са праўд ная дэк ла ра цыя 
Се беж скай мыт ні (ра сій скай. — Аўт.) без ну ма ра, якая змя-
шчае звест кі аб тым, што ўсе ма та цык лы, якія ён уво зіў, 
вы во зі лі ся з тэ ры то рыі Мыт на га са ю за — з Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі ў Лат вію. Фак тыч на з тэ ры то рыі Мыт на га са ю за гра-
ма дзя ні нам вы во зі лі ся толь кі тры ма та цык лы, — па ве да мі лі 
ў ад дзе ле ідэа ла гіч най пра цы Ві цеб скай та мож ні.

У су вя зі з чым 5 ма та цык лаў кан фіс ка ва лі. Па гэ тым 
фак це пра во дзіц ца да лей шая пра вер ка.

ДЫ РЭК ТАР ГАС ПА ДАР КІ... 
БЕЗ СЯ РЭД НЯЙ АДУ КА ЦЫІ

У Сен нен скім ра ё не вы зва ле ны ад зай ма е май па са ды 
ды рэк тар сель ска гас па дар ча га прад пры ем ства, які кі ра ваў 
гас па дар кай, не ма ю чы на ват агуль най ся рэд няй аду ка цыі. 
Ад бы ло ся гэ та пас ля ад па вед на га прад стаў лен ня пра ку ро ра. 
Ака за ла ся, што ця пер ужо бы лы кі раў нік быў пры зна ча ны на 
сваю па са ду з улі кам прад стаў ле ных да ку мен таў аб аду ка цыі 
(у тым лі ку аб вы шэй шай), якія не ад па вя да лі рэ ча іс нас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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Пра гэ та ста ла вя до ма ўчо ра пад час па ся джэн ня На цы я-
наль на га са ве та па пра цоў ных i са цы яль ных пы тан нях, якое 
прай шло ў До ме праф са юзаў.

— Сё ле та мы ўжо двой чы па вы ша лi та рыф ную стаў ку пер ша га 
раз ра ду — у сту дзе нi i ў кра са вi ку. Дзя ку ю чы гэ та му ся рэд няя зар-
пла та ра бот нi каў бюд жэт най сфе ры ў маi да сяг ну ла 3,704 мiль ё на 
руб лёў. А ся рэд нi за ро бак па кра i не ўжо на блi зiў ся да ад зна кi ў пяць 
мiль ё наў. Каб кры ху ска ра цiць раз рыў, i бы ло пры ня та гэ тае ра шэн-
не, — па тлу ма чыў на мес нiк мi нiст ра пра цы i са цы яль най аба ро ны 
Аляк сандр РУ МАК. — Ся род iн ша га, у на ступ ным го дзе мы пла ну ем 
на кi ра ваць на па вы шэн не зар плат бюд жэт нi каў i тыя срод кi, якiя бы лi 
атры ма ны ў вы нi ку ап ты мi за цыi дзяр жаў на га сек та ра.

Прый дуць зме ны i ў сiс тэ му ака зан ня ад рас най да па мо гi. 115 
ты сяч ча ла век атры ма лi ў яе рам ках ад па чат ку го да 191 мiль ярд 
руб лёў. Што i ка заць, гро шы для бюд жэ ту вя лi кiя. Ад нак не ка то рыя 
гра ма дзя не па сту по ва пры вы ка юць да дзяр жаў ных да па мог i зу сiм 
не iмк нуц ца за раб ляць на хлеб са ма стой на, фак тыч на пе ра тва ра ю-
чы ся ва ўтры ман цаў. Та му Мi нiс тэр ства пра цы i са цы яль най аба ро ны 
пад рых та ва ла пра ект ука за, што аб мя жоў вае пад ста вы для вы пла ты 
што ме сяч най да па мо гi пра ца здоль ным лю дзям, якiя ад но сi лi ся да 
ка тэ го рыi за ня тых менш за шэсць ме ся цаў да да ты зва ро ту. Зрэш ты, 
гэ та бу дзе ад но сiц ца i да хра нiч ных бес пра цоў ных, якiя ад маў ля юц ца 
ад пра ца ўлад ка ван ня цi на ву чан ня азам но вай пра фе сii.

Рэ фор мы за кра нуць i ня даў на за цвер джа ны ўра дам но вы па ра-
дак апла ты баль нiч ных лiс тоў. Згод на з па ста но вай Са ве та Мi нiст-
раў, пер шыя два нац цаць дзён не пра ца здоль нас цi за раз аплач ва юц-
ца на 80%, а поў ны за ро бак на лiч ва ец ца толь кi пас ля гэ та га тэр мi ну. 
Ад нак та кую сiс тэ му моц на кры ты ку юць праф са ю зы.

— Я не ра зу мею, што ж та ко га зда ры ла ся ў гра мад стве, што ў 
хво ра га ча ла ве ка трэ ба ад няць двац цаць пра цэн таў за роб ку? — за-
явiў стар шы ня Фе дэ ра цыi праф са юзаў Бе ла ру сi Ле а нiд КО ЗIК. 
— Мы нi ў якiм ра зе не вы сту па ем су праць гэ тых но ва ўвя дзен няў, 
ка лi ча ла век стра цiў пра ца здоль насць па сва ёй вi не, на прык лад, 
у ста не ал ка голь на га цi нар ка тыч на га ап'я нен ня. Ад нак ка лi зi мой 
на прад пры ем стве быў па ру ша ны тэм пе ра тур ны рэ жым i ра бот нiк 
за хва рэў ме на вi та з-за гэ та га, то ў чым ён вi на ва ты?

У сваю чар гу, пер шы вi цэ-прэм' ер кра i ны Ула дзi мiр Ся маш ка 
за пэў нiў, што да кан ца на ступ на га тыд ня ўрад пра вя дзе не аб ход-
ныя кан суль та цыi па гэ тым пы тан нi. Пас ля iх на шу ме лую па ста но ву 
ска рэк ту юць аль бо ўво гу ле ад ме няць.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

ТА РЫФ НАЯ СТАЎ КА МО ЖА 
ПА ВЫ СIЦ ЦА, СIС ТЭ МУ АПЛА ТЫ 
БАЛЬ НIЧ НЫХ СКАРЭКТУЮЦЬ
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