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За тым, па сло вах Эд мун-
да Грыш ке ві ча, гэ ты па ра дак 
быў пра пі са ны ў Пра ві лах 
ка ры стан ня жы лы мі па мяш-
кан ня мі, утры ман ня жы лых 
і да па мож ных па мяш кан няў 
жы ло га до ма ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь, за цвер джа ных у 
1999 го дзе за га дам Мі ніс тэр-
ства жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі № 177.

Да лей бы ло Па ла жэн не 
аб па рад ку пе ра бу до вы і 
пе ра пла ні роў кі жы лых па-
мяш кан няў у шмат ква тэр-
ных жы лых да мах, за цвер-
джа нае па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў ад 31 снеж ня 2006 
го да № 1805, згод на з якім 
для ўста ноў кі ін жы нер на га 
аб ста ля ван ня, да яко га ад-
но сяц ца і ін ды ві ду аль ныя 
ан тэ ны, трэ ба бы ло браць 
да звол мяс цо ва га вы кан-
ка ма, аба вяз ко вы мі бы лі 
рас пра цоў ка пра ек та, за-
клю чэн не да га во ра пад ра-
ду на вы ка нан не ман таж ных 
ра бот, пры ём ка вы ка на ных 
ра бот у экс плу а та цыю з 
афарм лен нем ад па вед на га 
ак та.

Ар ты ку лам 21.13 Ко дэк-
са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па-
ру шэн нях ад 21 кра са ві ка 
2003 го да № 194-З за са ма-

воль нае пе ра аб ста ля ван не 
ці ін шае змя нен не бал ко-
наў, ло джый і ін шых ар хі-
тэк тур ных і кан струк тыў ных 
эле мен таў фа са даў жы лых 
да моў, уста ля ван не на фа са-
дах, бал ко нах, ло джы ях, да-
хах спа да рож ні ка вых і ін шых 
ан тэн пра ду гле джа ны штраф 
у па ме ры ад 2 да 15 ба за вых 
ве лі чынь.

— Гэ тыя звест кі бы лі раз-
ме шча ны ва ўсіх жыл лё ва-
экс плу а та цый ных ар га ні за цы-
ях на стэн дах з ін фар ма цы яй 
для на сель ніц тва, і лю дзі не 
маг лі не ве даць пра за ба ро-
ну са ма воль най уста ноў кі на 
да хах і фа са дах жы лых да-
моў ан тэн і ін шых кан струк-
цый, — упэў не ны на чаль нік 
упраў лен ня жыл лё вай гас па-
дар кі. — Ад нак толь кі ў су вя-

зі з ін фар ма цы яй аб фак тах 
дэ ман та жу са ма воль на ўста-
ля ва ных ан тэн сё ле та яны па-
ча лі ці ка віц ца, як жа мож на 
атры маць да звол.

Як атры маць да звол 
на са ма воль на 
ўста ля ва ную ан тэ ну

Та кая маг чы масць як раз 
і пра ду гле джа на Па ла жэн-
нем аб умо вах і па рад ку 
ўста ля ван ня на да хах і фа-
са дах шмат ква тэр ных жы-
лых да моў ін ды ві ду аль ных 
ан тэн і ін шых кан струк цый, 
за цвер джа ным па ста но вай 
Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад 16.05.2013 го да 
№ 384.

— Трэ ба ад зна чыць, што 
са ма воль ная ўста ноў ка ін-

ды ві ду аль най ан тэ ны мо жа 
быць вы ра ша на толь кі ў тым 
вы пад ку, ка лі вы ка на ныя ра-
бо ты не ўплы ва юць на бяс-
пе ку бу дын ка і ад па вя да юць 
па тра ба ван ням тэх ніч ных 
нар ма тыў ных пра ва вых ак-
таў, — да дае Эд мунд Грыш-
ке віч.

Ка лі гэ та так, то атры-
маць да звол не ўяў ляе асаб-
лі вай цяж кас ці. Для гэ та га 
трэ ба па даць у мяс цо вы 
вы кан кам за яву, план-схе-
му фраг мен та фа са да або 
да ху з ука зан нем мес ца-
зна хо джан ня ан тэ ны, скла-
дзе ны ў ад воль най фор ме, 
а так са ма тэх ніч нае за клю-
чэн не, якое мо жа быць рас-
пра ца ва на пра ек ці роў шчы-
кам. Пры са бе трэ ба мець 
паш парт ці ін шы да ку мент, 
які свед чыць асо бу, тэх ніч-
ны паш парт і да ку мент, які 
па цвяр джае пра ва ўлас нас ці 
на ква тэ ру.

Да лей ва ўзгод не ны з ва мі 
час прад стаў ні кі ар га ні за цыі, 
якая ажыц цяў ляе экс плу а-
та цыю жыл лё ва га фон ду, 
агле дзяць фа сад або дах па 
мес цы ўста ноў кі ан тэ ны са 
скла дан нем ак та тэх агля ду. 
На пад ста ве па да дзе ных ва-
мі да ку мен таў і ак та тэх агля-
ду вы кан кам пры ме ад па вед-
нае ра шэн не.

Свят ла на БУСЬ КО.

І ЗНОЎ ПРА «ТА ЛЕР КІ»

ПРАВЕРАНЫЯ БАЙЦЫ VS 
НАВАБРАНЦЫ 

«Па вяртаннi ў Мiнск я заўважыў, што 
ўмовы ў хакеi сталi лепш. З iншага боку, 
пагоршылiся вынiкi, але гэта няцяжка 
патлумачыць. Зараз у камандзе змена 
пакаленняў. Многiя вопытныя хакеiсты 
скончылi спартыўную кар'еру, а мала-
дыя спартсмены яшчэ не паспелi сябе 
праявiць. I трэба сказаць вялiкi дзякуй 
Андрэю Скабелку, якi адважыўся ўзяць 
у зборную шмат маладых гульцоў. 
Бо заўсёды прасцей працаваць з 
праверанымi «байцамi». Цяпер шмат 
што будзе залежаць ад таго, наколькi 
хутка будуць прагрэсаваць навабранцы. 
Мяне часта пытаюцца пра стаўленне 
да «Дынама»… Хачу сказаць, што мне 
вельмi iмпануюць трэнеры гэтага ха-
кейнага клуба — Алег Мiкульчык, Аляк-
сандр Андрыеўскi, Любамiр Покавiч. 
Яны ведаюць, як правiльна працаваць 
з хакеiстамi. Упэўнены, што маладыя 
гульцы будуць развiвацца, удасканаль-
вацца, выступаючы за клуб у КХЛ. 
А гэта вельмi карысна для зборнай».

АСНОВА КАМАНДЫ 
«Безумоўна, касцяк зборнай будуць 

складаць хакеiсты-легiянеры. Я ўжо 
перамовiўся з некаторымi хлопцамi, i 
ўсе яны шчаслiвыя вярнуцца ў каманду. 
Трэба разумець, што яны маюць патрэ-
бу ў асаблiвай увазе з боку трэнераў. 
Да iх патрэбен асаблiвы падыход. I, 
вядома, трэба выказваць павагу да 
гэтых гульцоў, якiя ўжо шмат чаго 
дасягнулi ў сваёй кар'еры. Менавiта 
тады яны будуць адчуваць асаблiвую 
адказнасць за сваю каманду. Дарэчы, 

сустракаўся з Джэфам Платам. I ён 
вельмi хоча выступаць за беларускую 
зборную. Таму гэтаму хакеiсту трэба 
працаваць удвая больш, каб з поўным 
правам атрымаць сваё месца ў каман-
дзе. Ведаеце, натуралiзацыя — гэта 
вельмi складанае рашэнне. Але калi 
форвард чатыры гады гуляе за адзiн 
клуб i сапраўды горача жадае высту-
паць за нацыянальную зборную, гэта 
шмат пра што гаворыць. Ведаю, што 
Джэф старанна ўдасканальвае сваю 
рускую мову, таму, паверце, яму не бу-
дзе дазволена размаўляць у каман-
дзе па-англiйску. Хiба толькi са мной 
(усмiхаецца). Мiж iншым, я i сам вы-
вучаю рускую мову, займаюся чатыры 
разы на тыдзень!».

МIХАIЛ ГРАБОЎСКI: 
ПРЫЕДЗЕ ЦI НЕ ПРЫЕДЗЕ?

«У апошнiя днi шмат шумiхi вакол 
новага кантракта Мiхаiла Грабоўскага. 
Вядома, я быў бы больш рады, калi б 
ён перайшоў у мiнскае «Дынама». 
Але натуральна, што гулец такога 
ўзроўню, як Грабоўскi, хоча высту-
паць у НХЛ. Трэба паважаць рашэнне 
хакеiста, бо, выбiраючы каманду, ён 
кiраваўся не памерам зарплаты, а тым, 
дзе ён будзе больш шчаслiвым. Трэ-
нер «Вашынгтона» аддае перавагу 
атакуючаму хакею, таму Мiхаiлу ў но-
вай камандзе будзе камфортна. Сезон 
вельмi доўгi, я чакаю, што Грабоўскi 
зможа пагуляць у адным звяне з Аляк-
сандрам Авечкiным. Безумоўна, цяпер 

больш складана разважаць, цi прыедзе 
Мiхаiл падтрымаць зборную на хатнiм 
чэмпiянаце, але, трэба адзначыць, на-
цыянальная каманда кожнай краiны 
сустракаецца з падобнай праблемай. 
Спадзяюся, нам пашчасцiць».

БЫЦЬ КАМАНДАЙ — 
ЗНАЧЫЦЬ ДУМАЦЬ 
I АДЧУВАЦЬ АДНОЛЬКАВА 

«Я быў вельмi разгублены, калi пачуў, 
што чэмпiянат свету хочуць перанесцi 
з Беларусi. Напэўна, вышэйшае 
кiраўнiцтва не ведае, наколькi любяць 
хакей у гэтай краiне, наколькi тут неве-
рагодныя заўзятары i цудоўныя ўмовы. 
Шчыра кажучы, нi на адным папярэднiм 
планетарным першынстве я не бачыў 
такiх выдатных магчымасцяў! Таму 
мы з задавальненнем будзем чакаць 
на «Мiнск-Арэне» замежных гасцей, 
каб яны адчулi абсалютна адмысловую 
атмасферу гэтага месца. Што датычыц-
ца нашых задач на чэмпiянат… Ска-
жу так: я мару стаяць за спiнамi сваiх 
хлопцаў у чвэрцьфiнальным матчы. 
Таму зараз буду рабiць усё магчымае, 
каб да сусветнага форуму хакеiсты былi 
добра падрыхтаванымi. Каб запоўнiць 
алiмпiйскую паўзу, магчыма, правя-
дзём некалькi выставачных матчаў. Але 
перш за ўсё трэба стварыць у зборнай 
спрыяльную атмасферу, дзякуючы якой 
гульцы пачнуць думаць i адчуваць ад-
нолькава. Менавiта гэта i значыць — 
быць камандай!».

САПРАЎДНЫ БАЕЦ 
«Зусiм хутка гадавiна катастрофы 

яраслаўскага «Лакаматыва», у якой 
загiнуў Руслан Салей. У мяне застало-
ся шмат добрых успамiнаў пра гэтага 
ўнiкальнага спартсмена. Але асаблiва 
часта я ўспамiнаю адзiн выпадак. У ад-
казным матчы ён правёў дзве хвiлiны 
ў меншасцi i вярнуўся на лаўку вельмi 
стомленым. Я запытаўся: «Ты як? Змо-
жаш працягваць?». Руслан не адказаў 
«так» цi «не», а проста паглядзеў 
на мяне i сказаў: «Нiколi не пытайся, цi 
ў парадку я. Я заўсёды гатовы гуляць». 
Ён вельмi любiў хакей i быў сапраўдным 
байцом. Упэўнены, Руслан мог бы стаць 
вялiкiм трэнерам. У яго было ўсё для 
гэтага».

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

Глен ХЭН ЛАН:

«У КА МАНД НЫХ ВI ДАХ СПОР ТУ НЯ МА АСОБ НЫХ ГЕ РО ЯЎ. 
I Я НЕ ЧА РАЎ НIК»Вяртання канадскага трэнера ў 

беларускую зборную, здаецца, 
чакалi ўсе: кiраўнiкi хакейнай 
федэрацыi, самi спартсмены, 
заўзятары. А ён, як i належыць 
прафесiяналу, прыляцеў — i адра-
зу ўзяўся за работу. Хутка выбраў 
асiстэнтаў (iмi сталi Эдуард Занка-
вец i Алег Мiкульчык), пачаў пра-
гляд хакеiстаў i не забыў сустрэцца 
з прэсай. Размову з журналiстамi 
Хэнлан пачаў на рускай мове: 
«Я рады вярнуцца дадому i пачаць 
работу з беларускiмi гульцамi». 
Харызматычная ўсмешка, крыху 
самаiронii i высокая канцэнтрацыя 
прафесiяналiзму — гэта, напэўна, 
i ёсць рэцэпт добрай гутаркi.
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«Беларусбанк» с 27 августа 2013 года 
начал прием денежных средств в белорусских рублях 
во вклад «Гарантированный доход» сроком на 35 дней. 

Доход по вкладу — 33% годовых. Ставка фиксированная. 
Минимальная сумма вклада — 100 000 рублей. Попол-

нение вклада не производится. 
Доход присоединяется к остатку вклада в день оконча-

ния срока хранения.
По истечении 35 дней автоматическая пролонгация на 

аналогичный период. 
После пролонгации по вкладу возможны расходные опе-

рации в пределах остатка капитализированного дохода. 

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка»

Информация о процентах, выплаченных по различным видам вкладов, 
депозитов в течение последнего финансового года 

с разбивкой по месяцам размещена на сайте www.belarusbank.by
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г., 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Фiнансавы выдатнiк Фiнансавы выдатнiк   ��

АБЛIГАЦЫЯ —
ТАКСАМА ВЫГАДНА 

Наш фiнансавы рынак прапануе не так шмат варыянтаў 
для памнажэння накопленых грошай, але альтэрнатыва 
ўкладам (дэпазiтам) усё ж такi ёсць. I альтэрнатыва 
вельмi прымальная, часам нават больш прыбытковая, 
чым дэпазiт. Я маю на ўвазе аблiгацыi.

Такiя каштоўныя паперы бываюць двух асноўных вiдаў — 
дзяржаўныя i банкаўскiя. Разгледзiм спачатку апошнi вiд. 
Аблiгацыя, як сцвярджаюць банкi, якiя iх выпускаюць, — гэта 
каштоўная папера на прад'яўнiка (хаця бываюць i iмянныя, але 
ў нас не распаўсюджаны), якая пацвярджае абавязацельствы 
банка пакрыць яе ўладальнiку намiнальны кошт аблiгацыi ва 
ўстаноўлены тэрмiн з выплатай працэнтнага даходу. Аднак, акра-
мя працэнтных, бываюць i дысконтныя аблiгацыi — калi каштоўная 
папера купляецца па занiжаным кошце, а праз пэўны тэрмiн 
банк аддае суму поўнага кошту (даходам лiчыцца рознiца памiж 
рэальнай i занiжанай цаной). Але працэнтныя аблiгацыi, на мой 
погляд, больш прывабныя: калi выбраць правiльна, то будзеце 
мець магчымасць перыядычна атрымлiваць ужо налiчаны даход, 
а таму не трэба будзе чакаць заканчэння тэрмiну размяшчэння.

Дык на што ж тады абавязкова звяртаць увагу пры выба-
ры аблiгацыi? Па-першае, на намiнал каштоўнай паперы — i 
на суму, i на валюту. На суму, бо вы павiнны разумець, што 
аддасце свае грошы на вялiкi тэрмiн i карыстацца iмi не змо-
жаце, што вы маеце абсалютна свабодныя накапленнi, якiя 
вам раптоўна не спатрэбяцца. Звярнуць увагу на валюту варта 
таму, што зараз большым попытам i даходнасцю адзначаюцца 
аблiгацыi ў замежнай валюце. Аднак нават калi вас будуць 
заклiкаць да куплi валютнай аблiгацыi, пераканайцеся ў тым, 
што купляць вы яе будзеце не за беларускiя рублi i што выплач-
ваць вам таксама будуць валюту. Зразумела, што вам неабходна 
будзе выбраць i найбольш цiкавую для вас працэнтную стаўку.

Калi ўсё гэта вы высветлiлi, то паглядзiце на тэрмiн раз-
мяшчэння аблiгацыi. Звычайна гэта 1 цi 2 гады (хаця бывае i 
больш — напрыклад, на 5 гадоў). Цяпер выберыце для сябе 
найбольш прымальны тэрмiн. Натуральна, што чым даўжэй, 
тым большы даход. Але ў кожным асобным выпадку аб гэтым 
таксама папытайцеся. Калi i з гэтым пытаннем разабралiся, 
не спяшайцеся купляць аблiгацыю. Высветлiце, калi адбываюц-
ца выплаты па аблiгацыi. Гэта могуць быць выплаты працэнтаў 
адзiн раз у тры месяцы, у паўгода цi яшчэ як. А можа i не быць 
выплат да канца тэрмiну размяшчэння аблiгацыi. Вам жа зруч-
ней будзе атрымлiваць частку даходу да таго моманту, калi 
здадзiце аблiгацыю, цi не так? Але кожны павiнен падабраць 
для сябе самы зручны варыянт. У любым выпадку, розныя банкi 
прапануюць зусiм розныя ўмовы. Майце гэта на ўвазе.

Асаблiвую ўвагу звярнiце на датэрмiновае пагашэнне 
аблiгацыi. А калi раптам вам спатрэбяцца вашы грошы, як ка-
жуць, «пазарэз»? Вы будзеце вымушаны датэрмiнова забраць 
свае грошы назад. Але гэта магчыма толькi праз пэўны тэрмiн 
пасля пачатку абарачэння каштоўнай паперы, i ў кожнага вы-
пуску аблiгацый, у кожнага банка ён будзе розны. А ў кагосьцi, 
можа i ўвогуле забраць нельга будзе. Хтосьцi вам прапануе 
магчымасць пагашэння з выплатай працэнтаў за кожны дзень, 
пакуль аблiгацыя была ў вас. Хтосьцi — за кожны месяц (тады 
выгадней забiраць грошы на пачатку месяца а не напрыканцы, 
бо за няпоўны месяц нiчога не атрымаеце). Хтосьцi — толькi 
за тры. Сачыце за тым, каб у вас былi выгадныя ўмовы.

Яшчэ адна парада: паколькi аблiгацыi «на прад'яўнiка», 
то неабходна iх захоўваць у якiм-небудзь бяспечным месцы. 
Бо калi iх у вас, не дай божа, украдуць, зламыснiкi змогуць атры-
маць грошы без нiякiх праблем. У любым выпадку, перапiшыце 
нумары аблiгацый. Гэта хоць неяк дапаможа, калi звернецеся 
ў банк, каб вярнуць свае грошы.

Другi вiд аблiгацый — дзяржаўныя — маюць амаль такiя ж 
характарыстыкi, як i банкаўскiя. Рознiца памiж iмi заключаецца 
ў тым, што выплаты па дзяржаўных аблiгацыях забяспечваюцца 
дзяржавай, а па банкаўскiх — у лепшым выпадку, актывамi 
самога банка. Майце гэта таксама на ўвазе.

***
Чакаем вашых пытанняў пра ка-

рыстанне грашыма i ўсё, што з гэ-
тым звязана. Вы можаце звяртацца 
на электронны адрас газеты infо@
zvуаzdа.minsk.bу з пазнакай «для 
аддзела эканомiкi» цi па тэлефоне 
8 017 292 38 02.

Уладзiслаў КУЛЕЦКI

�

ДАРЭЧЫ 
Фiзiчныя асобы 
вызвалены ад 
выплаты падаходнага 
падатку з даходаў, 
атрыманых 
па аблiгацыях.


