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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ СВЕД КІ
У 1945 го дзе над звы чай ная ка мі сія па 
рас сле да ван ні зла чын стваў фа шысц-
кіх за хоп ні каў прый шла да вы ні каў, што 
пад час аку па цыі ў По лац ку за гі ну ла не 
менш за 150 ты сяч са вец кіх гра ма дзян, 
з іх толь кі ва ен на па лон ных — больш за 
100 ты сяч. Коль кі з іх знай шлі свой спа-
чын ва ўро чы шчы Пяс кі, не вя до ма. Згод на з ня мец кі мі да ку мен та мі 
— не менш за 38 ты сяч. Але гэ тая ліч ба да ты чыц ца толь кі вяз няў 
пе ра сыль на га ла ге ра «Ду лаг-125». Акра мя іх, у Пяс ках па ха ва ны 
і вяз ні ла ге ра для гра ма дзян ска га на сель ніц тва Гра мы, і дзвюх 
по лац кіх тур маў — пад поль шчы кі і пар ты за ны. Іх коль касць ні хто 
не пад ліч ваў. Та кім чы нам, верх няя мя жа коль кас ці за гі ну лых, якія 
спа чы ва юць у Пяс ках, не вя до мая ні ко му. Як не вя до мыя і іх проз-
ві шчы, акра мя ста ча ты рох ім ёнаў, на не се ных на Сця ну па мя ці. 
Боль шасць з іх на зва лі свед кі. Сён ня наш апо вед пра тых з 
іх, якія за раз жы вуць у По лац ку.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў 
учо ра ААТ «Ке ра мін», па ве дам-
ляе БЕЛ ТА. Прэ зі дэнт азна ё міў-
ся з фі нан са ва-вы твор чым ста-
нам прад пры ем ства, пра цэ сам 
вы твор час ці най ноў шых узо раў 
пра дук цыі, а так са ма перс пек-
ты ва мі да лей ша га раз віц ця «Ке-
ра мі на». Кі раў ні ку дзяр жа вы 
рас ка за лі аб вы ка нан ні яго да-
ру чэн няў па рэ кан струк цыі прад-
пры ем ства.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста віў за-
да чу да ся рэ дзі ны 2014 го да да вес ці 
до лю ак цый дзяр жа вы ў ААТ «Ке-
ра мін» да 80%. «Сён ня ў дзяр жа вы 
ка ля 60% ак цый — ма ла, сёй-той не-
да пра цоў вае, — ска заў кі раў нік дзяр-
жа вы. — Гэ та не мне трэ ба. Я прос та 
не ха чу, каб вы праз не каль кі га доў 
па пра кну лі мя не ў тым, што я не ба-
чыў гэ та га кра дзя жу». Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на га даў, што ў свой час 
ён пры няў ра шэн не аб вяр тан ні гэ та-
га прад пры ем ства дзяр жа ве. «Бы ла 
спро ба пры са бе чыць прад пры ем-
ства ва шы мі бы лы мі на чаль ні ка мі. 
Гэ та ня пра віль на, так быць не па він-
на! Гэ тае прад пры ем ства на род нае, 
яно бы ло ство ра на на срод кі на ро да 
і на ле жыць на ро ду», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што ў вы пад ку, ка лі за меж ны ін вес-
тар за хо ча на быць прад пры ем ства, 
усё бу дзе пра хо дзіць па ўста ноў ле най 
у дзяр жа ве пра цэ ду ры. Ён так са ма 
да даў, што па ра дак пры ва ты за цыі 
прад пры ем стваў у Бе ла ру сі вель мі 
бю ра кра тыч ны.

«Хут чэй за ўсё, вас у свой час 
пад ма ну лі. Та му я да ру чыў Ка мі тэ ту 
дзярж кант ро лю і КДБ ра за брац ца. 
Ба чым — па чы на юц ца па ру шэн ні, 
та му за па тра ба ва лі вяр нуць дзяр жа-
ве, — ска заў Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся 
да пра цоў на га ка лек ты ву ААТ «Ке ра-
мін». — Мною бы ло пры ня та ра шэн не 
вяр нуць ак цыі дзяр жа ве, але не за бі-
раць іх, а за пла ціць па мі ні маль най 
ца не».

«З'я віц ца жа да ю чы ку піць, пра па-
нуе доб рую ца ну — па гля дзім, пра-
да ваць ці не, — ска заў кі раў нік дзяр-
жа вы. — Але мы ўжо на елі ся гэ тых 
пры ват ні каў». Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на га даў сі ту а цыю з мін скай «Ка му нар-
кай». Па вод ле яго слоў, са зме най кі-
раў ніц тва на ват у кры зіс ныя ча сы 
прад пры ем ства пра цуе з пры быт кам. 
«Усе пры ват ні кі гля дзяць на сваю кі шэ-
ню. Ка лі ты ства рыў кам па нію з ну ля 
— доб ра. А ка лі прый шоў на га то вае 
— не па ра дак. Я не ха чу, каб усё бы ло 
раз ра ба ва на», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы. «Сён ня по пыт на бе ла рус-
кія прад пры ем ствы ве лі зар ны, вы гэ та 
ба чы це. Ра сія ха це ла б неш та ку піць, 
як быц цам свай го ня ма. А ча му? Та-
му што мы не раз бу ры лі сваё, а не ка-
то рыя прад пры ем ствы пе ра тва ры лі ў 
квіт не ю чыя, як той жа «Бе ла русь ка-
лій». Па ха дзі лі, па гля дзе лі — хо чам. 
Я ка жу: пла ці це $32 млрд і хоць цэ лае 
прад пры ем ства, хоць част ку куп ляй це. 
До ра га. Я ка жу: да па ба чэн ня. Па спра-
ба ва лі ін шым шля хам — не атры ма ла-
ся», — ска заў Прэ зі дэнт. «Мая за да ча 
— аба ра ніць дзяр жа ву і яе ўлас насць», 
— пад крэс ліў ён.

«Не крыў дуй це на жорст касць, ця-
пер час та кі. Ця пер усе ва кол Бе ла ру-
сі хо дзяць, як ваў кі га лод ныя: дзе б 
пры ха піць. «Ке ра мін», «Бе ла рус наф-
та», адзін наф та пе ра пра цоў чы за вод, 
дру гі... Ва ўсіх ру кі свяр бяць, — ска-
заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — І сён ня 
ціс нуць не та му, што я та кі дрэн ны, 
дык та тар, а та му, што не ад даю. Тым 
не ад даў на Ус хо дзе, на За ха дзе не 
ад даў. А хо чац ца, і ўзяць хо чуць за 
бес цань. Мы на гэ та не згод ныя».

Але не толь кі аб вы твор чых спра-
вах кан крэт на га прад пры ем ства іш ла 
га вор ка. Прэ зі дэнт га ва рыў і пра...

...не аб ход нас ці на вя дзен ня 
жорст ка га па рад ку на ўсіх прад-
пры ем ствах

«Ча го на мя не крыў дзіц ца? Ска заў 
— ра бі це, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — 
Па куль вы мя не вы бі ра е це, да зволь це 
мне пры маць ра шэн ні, а вы 
іх вы кон вай це».

ЗА ВА Я ВАЦЬ НО ВЫЯ РЫН КІ

2

Зоя Ула дзі мі ра ўна МУ ШЫН СКАЯ пе ра лі чы ла паў та ра міль ё на руб лёў 
з улас най пен сіі на ства рэн не ме ма ры я ла «Уро чы шча Пяс кі».

«КВАД РА ТЫ» Ў МIН СКУ 
«ПА ХУ ДЗЕ ЛI»

Па вод ле пра гно заў спе цы я лiс таў, да Но ва га го да 
ста лiч ная жыл лё вая не ру хо масць па тан нее яшчэ на 2-5%

Прак тыч на ўсё ле та на дру гас ным рын ку жыл ля га лоў на га ме-
га по лi са кра i ны на зi раў ся ўстой лi вы рост ся рэд нiх цэн нi каў пра-
па но вы. Неш та па доб нае на зi ра ла ся на рын ку i ў ве рас нi, але са 
знач на мен шай ды на мi кай. У пер шай дэ ка дзе каст рыч нi ка цэ ны 
ста бi лi за ва лi ся, а по тым уво гу ле ад зна чы ла ся тэн дэн цыя на па-
тан нен не. Зра бiць ана лiз сi ту а цыi ў жыл лё вай сфе ры ста лi цы 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» да па ма гае наш па ста ян ны экс перт — 
кi раў нiк агенц тва «БелЦТН», стар шы ня ра ды Бе ла рус кай аса цы-
я цыi «Не ру хо масць» Мi ка лай ПРА СТА ЛУ ПАЎ.

Пра па но ва пе ра вы шае по пыт у ра зы
У па раў на ннi з ле там рэ аль ная ак тыў насць па тэн цы яль ных па куп нi-

коў па мен шы ла ся ўдвая. Так, у чэр ве нi i лi пе нi што ме сяч ная коль касць 
за рэ гiст ра ва ных да га во раў куп лi-про да жу да ся га ла 1400 здзе лак. У каст-
рыч нi ку та кiх здзе лак за фiк са ва на бы ло толь кi 700. З чым гэ та звя за на? 
Ана лi ты кi рын ку тлу ма чаць па доб ную тэн дэн цыю ад ра зу не каль кi мi фак та-
ра мi. Па-пер шае, ле там ма са ва «вы мы ва лi ся» тан ныя ква тэ ры ма лень кiх 
пло шчаў, та му са праў ды «смач ных» пра па ноў за ста ло ся знач на менш. 
Па-дру гое, цэн нiк на жыл лё ў ста лi цы за апош нi час iс тот на па вя лi чыў ся, а 
лю дзей з вя лi кi мi за роб ка мi больш не ста ла. Яшчэ ад ным з фак та раў, якi 
ўплы вае на ак тыў насць клi ен таў, з'яў ля ец ца праб ле ма атры ман ня за ём-
ных гро шай. У пер шай дэ ка дзе лiс та па да крэ ды ты ме на вi та пад на быц цё 
жыл ля пе ра ста лi вы да ваць на сель нiц тву не толь кi дзяр жаў ныя, але i ўсе 
ка мер цый ныя бан кi кра i ны. Сён ня ў фi нан са вым сек та ры крэ ды та ван ня на 
агуль ных пад ста вах за ста ла ся не вя лi кая лi ней ка ка мер цый ных крэ ды таў, 
якiя вы да юць толь кi пад бу даў нiц тва жыл ля.

Пе ра лом ны мо мант на па тан нен не?
Ужо з пер шых дзён каст рыч нi ка ўлас нi кi «тэр мi но вых» ква тэр (ка лi жыл лё 

не аб ход на пра даць да во лi хут ка) на прак ты цы за ўва жы лi па нi жэн не по пы ту 
з бо ку па куп нi коў. У гэ тым вы пад ку част ка та кiх пра даў цоў бы ла вы му ша на 
знi жаць цэн нi кi на свае апарт амен ты. У асоб ных вы пад ках знiж кi на 
ква тэ ры да ся га лi 2-3 ты сяч, а ча сам i 5-6 ты сяч до ла раў. 3

Алег ТО КУН, 
на чаль нік 
упраў лен ня 
па лі ты кі за-
ня тас ці 
Мі ніс тэр ства 
пра цы 
і са цы яль най 
аба ро ны:

«Па вод ле апе ра тыў ных звес-
так, на 1 ліс та па да за рэ гіст ра ва-
нае бес пра цоўе ў кра і не за ха ва-
ла ся на ўзроў ні 0,5% да коль кас ці 
эка на міч на ак тыў на га на сель ніц-
тва (год та му гэ ты па каз чык быў 
0,6%). Га лоў ная ха рак та рыс ты ка 
бе ла рус ка га рын ку пра цы — ста-
біль насць. Па гар шэн ня сі ту а цыі з 
за ня тас цю на сель ніц тва і бес пра-
цоў ем у 2013 го дзе не ча ка ец ца. 
У цэ лым па рэс пуб лі цы ка э фі-
цы ент на пру жа нас ці на рын ку 
пра цы на 1 ліс та па да скла даў 0,3 
бес пра цоў на га на ад ну ва кан сію 
(год та му бы ло 0,4). Сёлета зні жа-
ец ца коль касць зва ро таў у служ-
бу за ня тас ці па са дзей ні чан не ў 
пра ца ўлад ка ван ні, па мян ша ец ца 
рэ гіст ра цыя бес пра цоў ных, рас-
це коль касць ва кан сій».

Дзённік 
першакурсніцы: 

усё ў нашых руках!

Ка ля 1 тыс. на ву чэн цаў Го мель шчы ны прай шлi на ву чан не ў рэ сурс ным цэнт ры Го мель ска га 
ка ле джа бы та во га аб слу гоў ван ня, якi быў ство ра ны два га ды та му з мэ тай на ву чан ня бу ду чых 
спе цы я лiс таў у сфе ры бы та во га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва на су час ным вы со ка тэх на ла гiч ным 
аб ста ля ван нi. Рэ сурс ны цэнтр да зво лiў скан цэнт ра ваць у ад ной на ву чаль най уста но ве су час нае 
вы со ка тэх на ла гiч нае цы руль нiц кае, рас крой нае, швей нае i вя заль нае аб ста ля ван не.
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