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Такі участак пад Мінскам каштуе да 500 мільёнаў рублёў.
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Першапачатковы
кошт 14 сотак
дасягае 500 мільёнаў
На гэтым спецыялізаваным аўкцыёне
сталічнага рэгіёна багатым людзям нашай краіны прапануюцца даволі дарагія

Калі месца каштуе
мільёны
Зразумела, што цэннікі на зямельную
нерухомасць даволі моцна адрозніваюцца ў залежнасці ад кірункаў нават у
50-кіламетровай зоне каля Мінска. Самая танная зямля існуе ў продажы па
Мядзельскім кірунку, дзе кошт соткі пачынаецца з 300 долараў. У 25-кіламетровай зоне ад сталіцы сотка зямлі для
індывідуальнага будаўніцтва прапануецца ўжо не менш чым за тысячу долараў.
А вось непасрэдна пад Мінскам кошты
на ўчасткі ўвогуле скачуць.

Так, напрыклад, у пасёлку Калодзішчы, што ў 5 кіламетрах ад МКАД,
прапануецца ўчастак з незавершаным
будаўніцтвам (фундамент). 11 сотак
участка з усёй магчымай інфраструктурай каштуе 53 тысячы долараў. Цудоўны
зямельны ўчастак у Лепельскім раёне
на беразе возера Мгурына каштуе ўжо
значна танней. Гэтыя 25 сотак у 250 кіламетрах ад Мінска прапануюцца кліентам усяго за 15 тысяч долараў.

Калі ў Мінску кошт соткі
зямлі для размяшчэння жылой
сядзібнай забудовы можа дасягаць
30 тысяч долараў, то, напрыклад,
у горадзе Клецку ён не вышэйшы
за 300 долараў.

Кошт памяшканняў для бiзнесу ў мiнулым месяцы даражэў
i на другасным рынку. Сярэднi кошт прапановы па аб'ектах
класа «В» дасягнуў 2529 долараў. Памяшканнi гэтага класа
даволi запатрабаваныя на рынку офiснай нерухомасцi, бо пры
добрай якасцi яны маюць параўнальна невялiкi кошт. Цэннiк
памяшканняў на базе гатовых аб'ектаў у трэцяй дэкадзе жнiўня
павялiчыўся да 2000 долараў за квадратны метр.
Павелiчэнне коштаў на офiсныя памяшканнi эксперты
тлумачаць адкладзеным попытам i нiзкiм аб'ёмам прапановы
якасных аб'ектаў. Акрамя таго, цяпер у бiзнесу павялiчыўся

Да станка –
з вышэйшай
адукацыяй?
Як зазначыў Аркадзь Шкляр,
апошнім часам на рынку працы з'явілася патрэба ў рабочых
і спецыяліс тах — выпускніках
прафесійных каледжаў і ліцэяў,
ужо адаптаваных да ўмоў сучаснай вытворчасці, павысіліся
патрабаванні працадаўцаў да
ўзроўню прафесійнай кваліфікацыі выпускнікоў, што адбілася
на прыёме на работу пераважна рабочых кадраў з павышаным
кваліфікацыйным разрадам. Гэтыя задачы вырашаюць рэсурсныя цэнтры. Сёння адкрыты ўжо
23 рэсурсныя цэнтры па ўсёй
краіне. Там створаны ўсе ўмовы
для якаснага засваення праграм
вытворчага навучання, набыцця
практычных навыкаў работы на
су час ным аб ста ля ван ні. Ідэя,
якая ляжыць у аснове рэсурсных
цэнтраў, — узровень прафесійнай адукацыі павінен адпавядаць
або апярэджваць узровень развіцця вытворчасці.
— Кваліфікацыя спецыялістаў,
якая патрабуецца на вытворчасці,
даўно адышла ад такіх паняццяў,
як рабочы, тэхнік ці інжынер. Усё
часцей праблематычна вызна-

чыць, хто павінен працаваць на
той ці іншай пасадзе — інжынер
або рабочы. Узровень патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да
некаторых кваліфікацый, даўно
перасягнуў той узровень, які патрабаваўся раней ад рабочага і
спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй. Напрыклад, у
любой галіне сёння прымяняюцца
інфармацыйныя тэхналогіі.

Дзевяць
ці ўсё ж
адзінаццаць?
Па словах рэктара Рэспубліканскага інстытута прафесійнай
адукацыі, сёлета каледжы ўкамплектаваліся моладдзю добра.
Што датычыцца ўстаноў прафесійна-тэхнічнай адукацыі, то
прынята рашэнне падоўжыць у
іх прыём. Па многіх спецыяльнасцях у прафесійных ліцэях, напрыклад, на цырульніка і повара,
быў конкурс. А вось на спецыяльнасці, звязаныя з металаапрацоўкай і будаўніцтвам, набор ідзе
вельмі складана. Але я ўпэўнены,
што мы выканаем план. У той жа
час лічу, што планку вышэйшай
адукацыі трэба павышаць. Той,
хто хоча атрымліваць вышэйшую
адукацыю, павінен мець адпаведныя веды.

Узровень патрабаванняў,
якія прад'яўляюцца
да некаторых кваліфікацый,
даўно перасягнуў той
узровень, які патрабаваўся
раней ад рабочага
і спецыяліста з сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй.
Адказваючы на пытанне, наколькі выгадна для прафесійнатэхнічнай адукацыі ўвядзенне
больш жорсткага адбору ў старэйшыя класы, Аркадзь Шкляр
прызнаўся, што зрабіць гэта будзе праблематычна:

— Я асабіс та з'яўляюся прыхільнікам правядзення іспытаў
пасля 9-га класа для тых, хто
хацеў бы працягваць далей наву чан не ў школе. Але мы пакуль гэтага не можам зрабіць,
таму што вучэбныя праграмы,
якія дзейнічаюць сёння ў школе,
складзены так, што пасля заканчэння 9-га класа па матэматыцы, фізіцы і хіміі дзеці яшчэ
шмат тэм не вывучалі, і ім патрабуецца навучанне па шэрагу
прадметаў у 10-м і 11-м класах.
Таму патрэбна абавязкова выканаць задачу, якую ставіць міністр адукацыі — каб пасля 9-га
класа адукацыя была завершанай па асноўных прадметах. У
гэтым выпадку мы забяспечылі
б паступленне дзяцей у сярэднія
спецыяльныя і прафесійна-тэхнічныя навучальныя ўстановы,
а агульную сярэднюю адукацыю
атрымлівалі б тыя, хто хоча яе
атрым лі ваць. Важ на зра біць
адукацыю пасля 9-га класа завершанай.
На думку Аркадзя Шкляра,
вельмі важнае значэнне мае неперарыўнасць атрымання прафесійнай адукацыі: ПТВ — ССНУ—
ВНУ. Каб у маладых людзей
была магчымасць паступаць на
больш высокую ступень на скарочаны тэрмін навучання.
— Ёсць вышэйшыя навучальныя ўстановы, якія захавалі гэту
традыцыю, праўда, ёсць і такія,
што ад яе адмовіліся. Але гэта не
павінна быць «капрызам» вышэйшай школы. Чалавек, які атрымаў
сярэднюю спецыяльную адукацыю, павінен мець магчымасць
за два-тры гады атрымаць добрую тэхнічную адукацыю ў ВНУ.
На жаль, былі ўпушчаны некаторыя аспекты ў неперарыўнасці
адукацыі, але не думаю, што гэта катастрофа.

Даеш рабочую
арыстакратыю!
Аркадзь Шкляр паведаміў, што
Беларусь плануе стаць удзель-

ні кам WоrldSkіlls
Іntеrnаtіоnаl (WSІ)
— уні каль най некамерцыйнай міжна род най ар га нізацыі ведамстваў,
уста ноў і агенцтваў, адказных за
раз віц цё пра фесій най аду ка цыі і
на ву чан ня ў сва іх
кра і нах. Ар га ні зацыя бы ла ство рана ў 1946 го дзе.
Мі сія WоrldSkіlls
Іntеrnаtіоnаl заклю ча ец ца ў павы шэн ні ста ту су і
стандартаў прафесій ных на вы каў і
прафнавучання ва
ўсім свеце. Асноўнай дзейнасцю WSІ
з'яўляецца арганіза цыя кон кур саў
WоrldSkіlls кожныя два гады ў
наступных шасці галінах: транспарт і лагіс тыка, будаўніцтва і
тэхналогія будаўнічай вытворчасці, тэхналогія вытворчасці і
тэх на ло гія ма шы на буда ван ня,
інфармацыйна-камунікацыйныя
тэхналогіі, выяўленчае мас тацтва і мода, сацыяльна-бытавое
абслугоўванне.
Кож ная кра і на мо жа выстаўляць ад на го кан кур сан та
ці каманду па кожнай прафесіі.
Канкурсанты, якія праходзяць
адбор на нацыянальным узроўні, могуць прымаць удзел у прафесійных спаборніцтвах толькі
аднойчы. Дзейнічаюць таксама
і ўзроставыя абмежаванні — да
22 гадоў. Выключэнне зроблена ў дачыненні да кваліфікацый
«ка бель ная сіс тэ ма», «ін фармацыйныя сеткі», «мехатроніка», «тэхнічнае абслугоўванне і
рамонт самалётаў», дзе ўзрост
канкурсантаў не павінен перавышаць 25 гадоў. Канкурсанты
з абмежаванымі магчымасцямі
таксама могуць удзельнічаць у
конкурсе, але ў той меры, наколькі іх абмежаванні не пера-

Гэтае дарожна-транспартнае здарэнне са смяротным
вынікам адбылося а дзясятай гадзіне вечара ў вёсцы
Бабінічы.
Паводле інфармацыі ДАІ, 36-гадовы грамадзянін, які жыве ў ЗША, кіруючы аўтамашынай «Хундай», здзейсніў наезд
на 61-гадовую пенсіянерку, жыхарку Віцебска. Яна загінула,
хоць і рухалася па дарозе з флікерам. Вядзецца расследаванне.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ТОНА ГАРЭЛКІ БЕЗ АКЦЫЗАЎ
Зусім незразумелыя цэны ўзнікаюць
пры продажы маёмасці, узведзенай у суперэлітных месцах Беларусі. Напрыклад,
цяпер у пасёлку Дразды выстаўлены на
продаж двухузроўневы катэдж агульнай
плошчай каля 300 квадратных метраў. У
пакоях гэтага дома прысутнічае самая
дарагая мэбля і сучаснае бытавое абсталяванне. Ёсць «цёплы» гараж на дзве
машыны, кіназал, а на ўчастку — басейн
з падагрэвам і ландшафны дызайн. Такі
катэдж «пад ключ» прапануецца кліентам за 1 млн 780 тысяч долараў. Колькі
каштуе там участак плошчай 12 сотак?
Магчыма, што і мільён...
Сяргей КУРКАЧ.

КАМЕРЦЫЙНАЯ НЕРУХОМАСЦЬ ПРЫПЛЮСАВАЛА 10%
У жнiўнi сярэднi кошт квадратнага метра такiх памяшканняў лiквiднага класа «В» склаў 2155 долараў,
класа «С» — 1833 долары. А ўвогуле цэннiк на офiсную
нерухомасць на першасным рынку Мiнска с пачатку
года павялiчыўся на 10%, паведамiла рэдакцыi кiраўнiк
праектаў агенцтва нерухомасцi «Твая сталiца» Наталля НОВIКАВА.

У ВІЦЕБСКІМ РАЁНЕ ЖЫХАР ЗША
ЗБІЎ ПЕНСІЯНЕРКУ
ПАДЗЕІ

пачат ко вы кошт па вя лі чыўся больш
чым у 2 ра зы і склаў 448 млн рублёў (каля 49 тыс. долараў). Зя мельны ўчас так, што размешчаны ў вёсцы
Бра док (Аст ра шыц ка-Га ра доц кі с/с)
быў прададзены з мінімальным ростам першапачатковага кошту на 10%
(1 крок аўкцыёну) — за 88 млн рублёў. За два ўчаст кі ў вёс цы Га тові на Юзу фаў ска га с/с зма га лі ся 3
прэ тэн дэн ты. Па вы ні ках тар гоў
іх кошт па вя лі чыў ся больш чым у
2 ра зы і склаў 66 і 55 млн рублёў. Наступ ны аў кцы ён ад будзец ца 27 верас ня.

зямельныя лоты ў Ждановічах і Ратамцы.
У аграгарадку Ждановічы кліентам даецца магчымасць набыць два ўчасткі па
14 сотак кожны за 498 і 507 млн рублёў
адпаведна. Участкі знаходзяцца зусім недалёка ад Мінска. З іх тэрыторыі відаць
мікрараён Каменная Горка. Побач з дарагімі катэджамі пасвяцца каровы і козы.
За ўчасткамі ёсць невялікая сажалка.
Адзін з іх размешчаны на невялікім узвышшы, другі — на яго схіле. Пад'язныя
шляхі добрыя, бо непасрэдна да тэрыторыі лотаў пракладзены асфальт. Усе
камунікацыі да ўчасткаў падведзены. З
мінусаў — вельмі шумна ад МКАД.
У аграгарадку Ратамка на аўкцыён
прапануецца два ўчасткі. Адзін з іх (плошчай 7,8 соткі) выстаўлены на таргі за
99 млн рублёў, а другі (плошчай 9,35
соткі) мае першапачатковы кошт 230
млн рублёў.

ўзровень даверу да дэвелапераў i наблiзiлiся тэрмiны ўводу
аб'ектаў у эксплуатацыю. Да трэцяй дэкады снежня ў Мiнску
чакаецца адкрыццё 11 новых бiзнес-цэнтраў.
Суразмоўца адзначае, што сёння попыт на набыццё ва
ўласнасць офiсных памяшканняў працягвае павялiчвацца.
Больш за тое, цяпер крыху змянiлiся прыярытэты. Калi ў
пачатку года найбольшая цiкавасць была да памяшканняў з
памерам плошчы да 50 квадратных метраў, то цяпер — ад
100 да 150 «квадратаў».
З пачатку года павялiчылiся i арэндныя стаўкi на офiсныя
памяшканнi. За гэты час кошт арэнды квадратнага метра
элiтных памяшканняў класа «А» павялiчыўся на 7% (да 34
еўра/кв.м), класа «В» — на 11% (да 20 еўра/кв.м), класа «С»
— на 5% (да 16 еўра/кв.м). Сярод арандатараў максiмальным
попытам карыстаюцца даволi сур'ёзныя офiсныя блокi плошчай ад 200 да 250 квадратных метраў з машына-месцамi i
зручнымi транспартнымi зносiнамi.
Сяргей ПАЛІНІН.

ІНЖЫНЕР, ТЭХНІК АБО РАБОЧЫ?
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Вялікі інтарэс у абітурыентаў
выклікае сфера сувязі і камуні ка цый, аў та ма ты за цыя вытвор чых пра цэ саў, дрэ а ва апрацоўка, турызм і гасціннасць,
сацыякультурная дзейнасць (замежныя мовы і справаводства).
А вось по пыт на эка на міч ныя
спецыяльнасці пачаў зніжацца,
што адпавядае адсутнасці попыту ў гэтых спецыяліс тах на
рынку працы.
Сярэдні бал дакументаў аб
адукацыі, што падаваліся ў прыёмныя камісіі каледжаў, быў на
ўзроўні 7 балаў. Сярэдні бал пададзеных сертыфікатаў ЦТ вагаўся ад 100 да 130 балаў.

ПАЙШЛА З ДОМУ І НЕ ВЯРНУЛАСЯ...
Ранкам каля чыгуначных пуцей на перагоне Мінск—
Маладзечна (у раёне 2-га завулка Р. Люксембург у
сталіцы) было знойдзена цела 43-гадовай мінчанкі.
Згодна з папярэдняй версіяй, смерць жанчыны наступіла
ад гвалтоўнага ўдушэння. Высветлена, што напярэдадні позна вечарам забітая пайшла з дому, не паведаміўшы родным
куды. А праз некалькі дзён пуцявыя абходчыкі знайшлі цела...
Як адзначаюць супрацоўнікі крымінальнага вышуку, устаноўленыя па справе факты сведчаць пра крайнюю жорсткасць
здзейсненага злачынства і асаблівы цынізм злачынства.
Траўмы на целе забітай сведчаць, што перад смерцю ахвяра
падвяргалася сур'ёзным здзекам.
Супрацоўнікі міліцыі склалі суб'ектыўны партрэт верагоднага злачынцы. Цяпер вядуцца яго пошукі.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Брэсцкi

ФАКТЫ

Не стаў неча ка нас цю і ажыя таж з
на го ды ўчастка ў агра га рад ку Хацежы на — на яго бы ло па да дзе на 8 заявак. Пас ля не пра цяглай ба раць бы
паміж удзельнікамі таргоў яго перша-

Магiлёўскi

— Тыдзень пройдзе з 16 па 20 верасня. Мэта ініцыятывы — прыцягнуць максімальную ўвагу да экалагічных відаў
транспарту, захавання экалагічнай бяспекі, здароўя людзей, а таксама забяспечыць камфортнае і дружалюбнае
суіснаванне аў тамабілістаў, пешаходаў і веласіпедыстаў.
Каб кожны мог знайсці прастору ў сваім родным горадзе, —
паведамілі ў наваполацкім гарвыканкаме.
Сярод іншых мерапрыемстваў тыдня — веласіпедны
флэшмоб «Наваполацк — мабільны!», старт якому будзе
дадзены 20 верасня а 16 гадзіне дня на галоўнай плошчы
горада — Будаўнікоў.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Брэсцкi

Спадзявацца на тое, што зямля стане таннейшай, не варта. Зямля — гэта
рэсурс, якога ніколі не стане больш, таму каштоўнасць яго, безумоўна, узрастае, асабліва ў доўгатэрміновай перспектыве. Нават калі цяпер вам зямельны
ўчастак не патрэбен, то, магчыма, праз нейкі час ён стане для вас скарбам. Як
паказала кадастравая ацэнка Мінска, праведзеная Нацыянальным кадастравым
агенцтвам летась, дэфіцытныя землі для размяшчэння жылой (сядзібнай) забудовы карыстаюцца вялікім попытам у сувязі з памяншэннем іх аб'ёму. Павысіўся
попыт на зямлю ў прыгарадзе сталіцы і ў Мінскім раёне. Да таго ж ні мінчане,
ні інвестары не хочуць ад'язджаць далёка ад горада. Адпаведна расце і кошт
такіх зямельных участкаў.
Сярэдні кошт прапапановы зямельных участкаў (у доларах за 1 сотку)

На думку экспертаў, найбольшым
попытам карыстаецца менавіта
«незавершанка», але абавязкова
з усімі неабходнымі камунікацыямі
і зручным пад'ездам. Яе кошт
у лепшых зонах індывідуальнай
забудоўлі можа даходзіць
да 150 тысяч долараў.

НАВІНЫ

Маладзечанскi

МАЙ НА ЎВАЗЕ

Зямельны надзел агульнай плошчай
амаль 12 сотак быў прададзены за
289 млн рублёў, што адпавядае 32 тысячам долараў. Размешчаны па суседстве з ім участак стаў наступным па папулярнасці, бо за яго «галасавала» 10
чалавек. Найбольш гарачая барацьба
разгарнулася паміж двума ўдзельнікамі,
а таргі спыніліся на адзнацы ў 404 млн
рублёў (44 тыс. долараў).

Лагойскi

Маладзечанскi

Супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі і аддзела па барацьбе з
эканамічнымі злачынствамі затрымалі ў Калінкавіцкім раёне
«Мерседэс-Бэнц-Спрынтар», якім кіраваў жыхар Мазыра.
У аўтамабіль была загружана тона алкагольнай прадукцыі.
955 л спіртазмяшчальнай вадкасці і 55 л гарэлкі «Наталі» не
былі маркіраваны акцызнымі маркамі Беларусі. У прэс-службе УУС Гомельскага аблвыканкама паведамілі, што алкаголь
на суму больш Br240 млн канфіскаваны, а на аўтамабіль
накладзены арышт. У дачыненні да кіроўцы складзены адміністрацыйныя пратаколы.
Між тым у суседнім Ельскім раёне праваахоўнікі шукалі
самаробны алкаголь. Па падказках грамадзян у лесе за
паўкіламетра ад вёскі Вішанькі была знойдзена драўляная
бочка са 130 літрамі брагі. У жыхара вёскі Дзвіжкі канфіскаваны самагонны апарат і 70 л сыравіны для далейшай
перапрацоўкі. Увогуле ж сёлета ў гэтым невялічкім раёне
на паўднёвым Палессі Беларусі было канфіскавана больш
чым 5,5 тоны брагі.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЗАБІЛІ ПРАДАЎЦОЎ,
КАБ ЗАБРАЦЬ ВЫРУЧКУ?
Каля харчовай крамы на ўскраіне Ліды са шматлікімі
траўмамі знайшлі целы двух прадаўцоў 1968 і 1957 гадоў нараджэння. З крамы скрадзена каля 35 мільёнаў
рублёў выручкі і спіртныя напоі.
— Па факце забойства з асаблівай жорсткасцю з карыслівых меркаванняў Упраўленне Следчага камітэта па Гродзенскай вобласці распачало крымінальную справу, — паведаміла афіцыйны прадстаўнік Следчага камітэта Беларусі
Юлія ГАНЧАРОВА. — Праводзяцца аператыўна-вышуковыя
мерапрыемствы.
Надзея ПАЎЛАВА.

НАБЫЛА МЕРСЕДЭС
ЗА «ШЭРЫЯ» ГРОШЫ?
НАВІНЫ

У аснове цэнаўтварэння ўчасткаў
ляжыць кадастравы кошт зямлі. Ён у
першую чаргу залежыць ад месцазнахо джан ня зям лі, эка на міч на га ста ну
рэгіёна і плацежаздольнасці насельніцтва. У Нацыянальным кадастравым
агенцтве нам паведамілі, што самы вялікі кадастравы кошт зямлі ў сталічным
рэгіёне, а таксама ў абласных цэнтрах
і буйных гарадах раённага падпарадкавання, дзе рынак неру хомасці найбольш ак тыўны. А вось танней за ўсё
зямельныя ўчасткі ў сельскіх населеных пунктах у Магілёўскай вобласці, за
выключэннем тэрыторый, прылеглых
да горада Магілёва. Калі ў Мінску кошт
соткі зямлі для размяшчэння жылой
сядзібнай забудовы можа дасягаць 30
тысяч долараў, то, напрыклад, у горадзе Клецку ён не вышэйшы за 300
долараў. На кошт канкрэтнага зямельнага ўчастка яшчэ ўплываюць плошча
і канфігурацыя; такія паляпшэнні, як
камунікацыі, інжынерная інфраструктура, блізкасць вадаёмаў, лясы і шмат
чаго іншага.

У першай дэкадзе верасня ў Мінскім
раёне адбыўся аўкцыён па продажы зямельных участкаў пад індывідуальнае
жыллёвае будаўніцтва. І гэты аўкцыён
праходзіў дастаткова ажыўлена. Нягледзячы на тое, што ў зале сабралася
дастаткова шмат людзей, паводле назіранняў экспертаў, непасрэдна ў таргах
прымалі ўдзел не больш за палову з іх.
З 21 участка, што былі выстаўлены
на аўкцыён, таргі праходзілі толькі па 9.
Першы лот таргоў, размешчаны ў вёсцы
Драздова (Бараўлянскі с/с ), адразу ж
задаў настрой усяму аўкцыёну. Участак
агульнай плошчай 15 сотак (электрычнасць, газ) быў ацэнены і прададзены
за 695 млн рублёў (каля 76 тысяч долараў). Самая вялікая колькасць заявак
(12) была пададзена на ўчастак, размешчаны ў аграгарадку Калодзішчы.

Мядзельскi
Мядзельскi

Перавышэнне выдаткаў над даходамі ў суме больш
за 133 млн рублёў выяўлена ў грамадзянкі, якая купіла дарагі аўтамабіль за межамі краіны. Гэты факт
здзівіў кантрольныя органы, таму яго вырашылі праверыць...
А справа пачыналася летась, калі жыхарка Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобласці завезла на мытную тэрыторыю краіны аўтамабіль «Мерседэс-Бенц S 320» коштам звыш 353 млн рублёў,
паведамілі рэдакцыі ў прэс-цэнтры Міністэрства па падатках і
зборах Беларусі. Прыгледзеліся да жанчыны мясцовыя падатковыя інспектары і вырашылі запатрабаваць у яе дэкларацыю аб
даходах і маёмасці за перыяд з 2003-га па 2012 гады.
Пры праверцы дэкларацыі аб даходах і маёмасці грамадзянка не змагла пацвердзіць свае выдаткі на суму 133,4 млн
рублёў. Маёмасць была рэальнай, а даходы аказаліся «шэрымі». Пасля выяўлення гэтага факта жанчыне быў прад'яўлены
да выплаты падаходны падатак у памеры 16 млн рублёў, які
ў поўным аб'ёме і паступіў у бюджэт.
Сяргей КУРКАЧ.

ХТО ХОЧА ЎБАЧЫЦЬ, ТОЙ УБАЧЫЦЬ

шкаджаюць выкананню імі тэставых праектаў.
Сён ня ўдзель ні ка мі WSІ
з'яўляюцца 66 краін, у тым ліку Гер ма нія, Шве цыя, Кі тай,
Вялікабрытанія, Канада, ЗША.
У 2012 годзе членам арганізацыі
стала Расія. Эксперты ўпэўнены: акрамя таго, што WоrldSkіlls
ак тыўна папулярызуе рабочыя
пра фе сіі, гэ та са мая хут кая і
эфек тыў ная сіс тэ ма рас паўсюджвання міжнародных прафесійных стандартаў і павышэння
планкі нацыянальнай прафтэхадукацыі.
— Мы імкнёмся зрабіць рабочага больш адаптаваным да
сучасных тэхналогій, а значыць
— больш кан ку рэн та здольным, фарміруючы сапраўдную
рабочую арыс такратыю. Для
ўдзель ні каў та кіх кон кур саў
гэ та цудоў ная маг чы масць
прэ зен та ваць свае на вы кі і
май стэр ства ў між на род ным
фармаце. Відавочна, што падрыхтоўка каманды для ўдзелу
ў такіх спаборніцтвах — справа
не менш сур'ёзная, чым падрыхтоўка алімпійцаў.

Прафтэхадукацыя
для замежнікаў
Па словах Аркадзя Шкляра,
прафесійна-тэхнічную адукацыю
ў Беларусі атрымліваюць зараз
больш як 280 замежных грамадзянін з 15 краін свету, а сярэднюю спецыяльную — 768 замежных грамадзян з 27 краін.
— Нядаўна мы падрыхтавалі
30 нігерыйцаў. Яны выбралі Беларусь для атрымання рабочай
кваліфікацыі газаэлектразваршчыка і аператара-штампоўшчыка, — расказаў дырэктар РІПА. —
Тэндэнцыя росту колькасці іншаземных студэнтаў ёсць, але шмат
што яшчэ для іх залучэння можна
і трэба зрабіць. Нам неабходна
правільна праводзіць маркетынгавыя даследаванні і пастаянна
распаўсюджваць інфармацыю аб
сваіх магчымасцях у сферы прафесійнага навучання. Але для гэтага патрэбны дылерскія структуры ва ўсіх краінах, дзе ёсць нашы
інтарэсы. Гэта прыцягне сур'ёзны
капітал у Беларусь.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ПАДЗЕІ

«Прапіска» мае
рэальны кошт

50 мільёнаў —
за «сотку»

ФАКТЫ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Найбольш папулярнымі напрамкамі
з'яўляюцца Лагойскі і Маскоўскі, дзе,
акра мя чыс та га па вет ра, ёсць яшчэ
гарналыжныя комплексы і аздараўленчыя цэнтры. Таксама запатрабаваны
Ракаўскі і Маладзечанскі напрамкі, за
імі ідуць Мядзельскі, Брэсцкі і Слуцкі.
Калі чалавек выбірае неру хомасць непасрэдна для жыцця, то ён спыніцца
на бліз кім пры га ра дзе ў 5-10 км ад
Мінска альбо выбярэ прыгарад з аддаленнем у 10-20 км. Участкі і дамы, якія
знаходзяцца досыць далёка, звычайна
набываюць для сезоннага знаходжання. У асобных выпадках павышаную
цікавасць пакупнікі праяўляюць да зямельных участкаў у запаведных зонах
— Налібоцкай пушчы, Бярэзінскім біясферным запаведніку, у раёне Браслаўска га во зе ра, азёр На рач і Свір,
але там прадаўцы катэджаў трымаюць
залішне высокія кошты.
Аналітыкі адзначаюць, што з пачатку
года на другасным рынку загараднай
неру хомасці было прыкметнае ажыўленне. Звязана гэта з пераацэнкай і
як вынік — павелічэннем кадастравага кошту зямлі на першасным рынку.
Кошт участкаў у прыгарадзе, пры набыцці іх на аўкцыёнах, ужо істотна павялічыўся, таму другасны рынак, больш
інэртны ў дачыненні да цэнавых карэкціровак, стаў больш прывабным для
пакупнікоў.

Наваполацк — першы горад у нашай краіне, які далучыўся да ініцыятывы «Еўрапейскі тыдзень мабільнасці».

ФІЛЬМ «СЛЯДЫ АПОСТАЛАЎ» ПРА СКАРБЫ РАДЗІВІЛАЎ ВЫЙШАЎ У АЙЧЫННЫ КІНАПРАКАТ
Чатырохсерыйны тэлевізійны фільм «Сляды апосталаў»
рэжысёра Сяргея Талыбава, зроблены сумесна нацыянальнай кінастудыяй «Беларусьфільм», ЗАТ «Другі нацыянальны
тэлеканал» і «Першай КінаВідэаКампаніяй», пераўтварылі ў
поўнаметражны мастацкі фільм. Цяпер гісторыю пра пошукі
сямейных рэліквій роду Радзівілаў — фігур дванаццаці святых
апосталаў — на фоне Другой сусветнай вайны можна паглядзець у кінатэатрах па ўсёй рэспубліцы. «Звязда» раней пісала
пра тое, што ў гэтым фільме багата экстрэмальных сцэн, і беларускія акцёры робяць у ім тое, чаго ад іх зусім не чакаеш.
Альбо каскадзёры робяць гэта за іх. У кіно так: у кожнага свая
праца і ніхто нікому не пераходзіць дарогу. «Сляды апосталаў»
— гэта дэтэктыў з лёгкім водарам нацыянальнага кіно.
Але здавалася б, навошта для камерцыйна паспяховага
серыяла, прэм'ера якога прайшла па расійскім тэлебачанні
11 мая (у Беларусі гэты тэлефільм прэзентавалі12 ліпеня на
«Славянскім базары ў Віцебску»), рабіць кінаверсію? Поўнаметражнае кіно, як вядома, прадаць нашмат цяжэй. Тым
больш беларускае.
— «Беларусьфільм» прадае карціны на расійскае тэлебачанне. І беларускі глядач не заўжды мае магчымасць паглядзець гэтыя фільмы. Таму цяпер кінастудыя будзе старацца
як мага для большай колькасці серыялаў рабіць кінаверсіі.
Каб беларускі глядач мог пайсці ў кіно і паглядзець беларускі
фільм на вялікім экране. Такія планы ёсць ужо і адносна карцін «Палескія рабінзоны, альбо Цуда-востраў» і «Дзяржаўная
мяжа», праца над якімі завяршаецца. Акрамя тэлеверсій, гэтыя стужкі будуць мець кінаверсіі і паказвацца ў кінатэатрах.
У кінатэатры доступ адкрыты. Хто хоча ўбачыць, той убачыць,
перакананыя на кінастудыі.
Нагадаем, што ў вострасюжэтным фільме «Сляды апосталаў»
з беларускай гістарычнай і ваеннай тэматыкай задзейнічаны выдатныя беларускія акцёры: Вераніка Пляшкевіч, Павел Харланчук, Ігар Сігоў, Дзмітрый Мухін, Алег Гарбуз, Таццяна Мархель.
Здымкі фільма завяршыліся ў красавіку 2013 года. А на
кастрычнік, дарэчы, запланаваны паказ чатырох серый фільма па беларускім тэлебачанні.
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.

