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Продается легковой а/м ГАЗ-31105, 2004 г.в., 
седан, бензин, серебристый металлик, объем 
2,3 см куб., пробег 171 500 км, в хорошем со-
стоянии. 

Цена договорная. Продавец —
РИУ «Издательский дом «Звязда», г. Минск. 

Тел.: 8 (017) 287 17 40, 287 19 19. 

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ ООО «Белэстейтсервис»
ООО «Белэстейтсервис» сообщает об уменьшении своего уставного фонда.
Новый размер уставного фонда ООО «Белэстейтсервис» составит 1 530 000 

рублей. За дополнительной информацией и для предъявления требований о 
досрочном погашении обязательств обращаться по адресу: г. Минск, ул. Ор-
ловская, 58, оф. 210 и по телефону: (017) 210-19-34.

УНП 191124617

У КА ЛЯ ДЫ — НА ХА КЕЙ!
Стаў вя до мы рас клад дзя ся та га Ка ляд на га тур ні ру па ха кеі 
на прыз Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Спа бор ніц твы, у якіх пры муць удзел ка ман ды з два нац ца ці кра-
ін — Аў стрыі, Бе ла ру сі, Гер ма ніі, Ка на ды, Ра сіі, Сла ва кіі, Укра і ны, Фін-
лян дыі, Фран цыі, Чэ хіі, Швей ца рыі і Шве цыі, стар ту юць 3 сту дзе ня. 
Тур нір рас пач нец ца мат ча мі Гер ма нія-Сла ва кія, Фін лян дыя-Шве цыя 
і Ра сія-Чэ хія. Так са ма ў пер шы дзень спа бор ніц тваў па між са бой згу-
ля юць дру жы ны Швей ца рыі і Аў стрыі, Ка на ды і Укра і ны.

Да рэ чы, усе су стрэ чы бу дуць ад бы вац ца на роз ных пля цоў ках. 
У тур ні ры за дзей ні ча юць Па лац спор ту, Мін скі ля до вы па лац, «Чы-
жоў ка-Арэ ну», а фі нал згу ля юць на «Мінск-Арэ не».

Збор ную Бе ла ру сі, па тра ды цыі, прад ста віць ка ман да Прэ зі дэн та, 
якая сем ра зоў ста на ві ла ся пе ра мож цай гэ тых спа бор ніц тваў.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ЛЮ ДЗІ ПА ВІН НЫ ВЕ ДАЦЬ, 
ШТО ІХ ЧА КАЕ

Яшчэ коль кі ча су та му гу бер на та ра Мін скай воб лас ці тур ба-
ва лі пы тан ня мі, якія мож на бы ло вы ра шыць на ўзроў ні мяс-
цо ва га ЖЭ Са (на прык лад, як ад ра ман та ваць кран у ква тэ ры, 
за мя ніць ага ро джу). Пра мая тэ ле фон ная лі нія, якую пра вёў 
на днях стар шы ня Мінск ага абл вы кан ка ма Ся мён ША ПІ РА, 
вы яві ла больш знач ныя праб ле мы.

Шмат хто вы ка заў не за да во ле насць ня свое ча со вым уво дам у дзе-
ян не жыл ля. На прык лад, Лю боў Ан то наў на з Дзяр жын ска па скар дзі-
ла ся, што ка а пе ра тыў ны дом не мо гуць здаць у экс плу а та цыю з 2009 
го да. А гэ та ба лю ча б'е па кі шэ нях гра ма дзян: толь кі сё ле та трой чы 
па вя ліч ваў ся кошт квад рат на га мет ра. Ды гро шай для за вяр шэн ня 
бу даў ніц тва зноў не ха пае. Ра зам з тым, згод на з да ку мен та мі, дом 
ужо пры ня ты ад па вед най ка мі сі яй. Але ў бу ду чых жыль цоў ня ма 
на ват клю чоў ад доў га ча ка ных ква тэр.

Да рэ чы, праб ле ма даў га бу ду ты по вая для мно гіх за бу доў шчы каў. 
У ана ла гіч ную сі ту а цыю тра піў і Дзміт рый Паў ла віч з Ба ры саў ска га 
ра ё на. «Ка а пе ра тыў ны дом бу ду ец ца даў но, ма руд на, дрэн на, а мы 
вы му ша ны пад піс ваць да дат ко вае па гад нен не на па ве лі чэн не кош ту 
«квад ра та», — абу раў ся муж чы на.

Шмат зван коў па сту пі ла на конт пры ва ты за цыі служ бо ва га жыл-
ля. Жы хар вёс кі Дуб ро ва, якая ўва хо дзіць у ААТ «Аг ра кам бі нат 
Алях но ві чы» Ма ла дзе чан ска га ра ё на, па ве да міў, што кі раў ніц тва 
за мест вы ку пу жыл ля пра па нуе арэнд ныя ад но сі ны. А тым ча сам 
на птуш ка фаб ры цы, дзе ён пра цуе, зар пла та... уся го 500 ты сяч(!) 
руб лёў. Гу бер на тар на зваў та кія ад но сі ны з бо ку кі раў ні коў сель-
гас ар га ні за цыі здзе кам з лю дзей і да ру чыў ад па вед ным служ бам 
вы ехаць на мес ца і ра за брац ца ў сі ту а цыі.

Ла ры са Ры го раў на са Стаўб цоў ска га ра ё на так са ма звяр ну ла ся 
да Ся мё на Ша пі ры ад імя лю дзей, якія не мо гуць пры ва ты за ваць 
свае да мы. У 2010 го дзе прад пры ем ства «За ям наў скае» бы ло пра-
да дзе на па кон кур се пры ват на му дач чы на му сель ска гас па дар ча му 
ўні тар на му прад пры ем ству «Про фі-Аг ра цэнтр». Но вы ўлас нік за клаў 
да мы ў бан ку і ця пер на ўсе зва ро ты ад каз вае: маў ляў, ча кай це. Але з 
лю бой сі ту а цыі ёсць вый сце. На прык лад, пра па на ваць бан ку ўза мен 
ін шую ма ё масць: лю дзі, якія ад да лі гас па дар цы мно гія га ды жыц ця, 
не па він ны быць за лож ні ка мі ўлас ні ка ці аб ста він.

Уз ды ма лі ся і ін шыя пы тан ні. У жы ха ра з Са лі гор ска пра мяр за-
юць сце ны ў ква тэ ры: тэм пе ра ту ра не вы шэй за 14-15 гра ду саў. 
Та кая сі ту а цыя ты по вая не толь кі для са лі горцаў. Та му кі раў нік цэнт-
раль на га рэ гі ё на рас па ра дзіў ся аб сле да ваць «ха лод ныя» да мы на 
пра ця гу тыд ня, склас ці іх спіс з тым, каб у блі жэй шай перс пек ты ве 
ўста ра ніць не да хо пы.

Жы хар ка вёс кі Аст ра веч ча Клец ка га ра ё на не мо жа да ча кац ца, 
ка лі ў до ме з'я віц ца «бла кіт нае» па лі ва. Жан чы на пра сі ла стар шы-
ню абл вы кан ка ма па са дзей ні чаць у гэ тым, але та ко га абя цан ня 
гу бер на тар не даў. Ся мён Ша пі ра рас па ра дзіў ся склас ці спі сы на 
пер ша чар го вае пад клю чэн не пры род на га га зу і на дру ка ваць іх у аб-
лас ной га зе це. «Лю дзі па він ны ве даць, на што ім спа дзя вац ца. Гэ та 
бу дзе праз рыс та, сум лен на і спра вяд лі ва. Та кі пе ра лік не аб ход ны 
і па ра мон це да моў, і па ас фаль та ван ні ву ліц», — зра біў вы сно ву 
Ся мён Ша пі ра.

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ

�

«З УВЯ ДЗЕН НЕМ АДЗІ НАЙ ВА ЛЮ ТЫ
СПЯ ШАЦ ЦА НЕ ТРЭ БА…» 

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

А. Б. — Ня ўжо? Мо жа і ў так сі мож на 
бу дзе раз ліч вац ца карт кай?

Н. Е. — Асоб ныя так сі ў Мін ску ўжо 
раз ліч ва юць па карт ках. Іх кіроўцам 
да вод зяц ца пла ны па без на яў ных раз-
лі ках, і яны на ват про сяць у асоб ных 
вы пад ках раз лі чыц ца карт кай, каб вы-
ка наць гэ ты план.

А. Б. — А з тэх ніч на га пунк ту гле-
джан ня гэ та маг чы ма — раз ліч вац ца 
карт кай у лю бым мес цы?

Н. Е. — Без умоў на, маг чы ма. Для 
пра вя дзен ня та кіх апе ра цый не аб ход-
на на дзей ная бес пра вад ная су вязь. У 
аб са лют най боль шас ці бе ла рус кіх га-
ра доў з гэ тым ні я кіх праб лем ня ма. Не 
ха пае толь кі за ка на даў чай ба зы, каб 
зра біць та кую па слу гу аба вяз ко вай. 
Гэ та Нац банк бя рэ на ся бе. Спа жы вец 
па ві нен мець пра ва раз лі чыц ца карт кай 
у лю бым мес цы.

Вік тар Іва на віч, г. п. Ко пысь, Ар-
шан скі ра ён:

— На дзея Анд рэ еў на, вы ў свой час 
пра ца ва лі ў бан каў скай сіс тэ ме на ша-
га рэ гі ё на і ве да е це гэ ты ра ён. У нас 
ёсць ад дзя лен не Бе ла рус бан ка і «Бел-
пош ты». Але яны пра цу юць вель мі ма-
ла па ча се: пош та — толь кі да абе да 
(з 9.30 да 14.00), а банк — з 10.30 да 
18.00 і толь кі 4 дні на ты дзень. Ка лі бы-
ва юць за ме ны, хва ро бы ці ад па чын кі, то 
Бе ла рус банк пра цуе толь кі да 16.30. А 
прад пры ем ства на ша за кан чвае пра цу 
а 17 га дзі не. Бан ка ма та ў нас ня ма: ка-
жуць, што ня ма да стат ко вай коль кас ці 
тры маль ні каў пла цеж ных кар так. І пры-
хо дзіц ца нам пеш шу іс ці ў Алек санд-
рыю, бо ў зі мо вы час ехаць на ве ла сі-
пе дзе не маг чы ма. А зар пла ту і пен сію 
па ін ва лід нас ці я атрым лі ваю на карт ку. 
Ці маг чы ма змя ніць рэ жым пра цы ад-
дзя лен ня бан ка?

Н. Е. — А вам на яў ныя гро шы па трэб-
ны для якіх мэт? Каб у кра мах за пра-
дук ты раз ліч вац ца? У гэ тым вы пад ку 
мож на ска рыс тац ца і бан каў скай карт-
кай. Акра мя та го, Бе ла рус банк дае маг-
чы масць ад ра зу пе ра во дзіць гро шы з 
ва шай карт кі на пен сій ны дэ па зіт…

В. І. — Мы з жон кай ма ем ва лют ны 
ўклад. А каб яго па поў ніць, не аб ход на 
аса біс та на ве даць банк…

Н. Е. — Ва ша пы тан не зра зу ме ла, 
Вік тар Іва на віч. Але ж вы так са ма па він-
ны ра зу мець, што ўсе бан каў скія ўста-
но вы, у тым лі ку і па сял ко выя ад дзя-
лен ні бан каў, пра цу юць у ад па вед нас ці 
з пэў ным рэг ла мен там. І яны не мо гуць 
пад строй вац ца пад жа дан ні кож на га 
клі ен та — гэ та прос та не маг чы ма.

Што да ты чыць не па срэд на ад дзя-
лен ня Бе ла рус бан ка ў Ко пы сі, то на-
шы спе цы я ліс ты аба вяз ко ва звер нуць 
ува гу на гра фік яго ра бо ты. Ка лі там 
са праў ды ёсць ней кія праб ле мы — гра-
фік бу дзе ска рэк та ва ны.

Аляк сандр, г. Мінск:
— Я чуў, што хо чуць увес ці аб ме жа-

ван не па раз лі ках на яў ны мі гра шы ма. 

Маў ляў, пры куп лі ней ка га та ва ру, які 
каш туе больш за 15 ты сяч до ла раў, аба-
вяз ко ва трэ ба бу дзе раз ліч вац ца без-
на яў на. Хо дзяць чут кі, што гэ тую су му 
мо гуць яшчэ змен шыць. Як та ды вя лі кія 
па куп кі ра біць? Я, на прык лад, збі раю гро-
шы, каб по тым ку піць ма шы ну. Мне што, 
усе гэ тыя гро шы ця пер у банк нес ці?

Н. Е. — Па-пер шае, вя лі кія су мы гро-
шай у лю бым вы пад ку лепш тры маць 
на бан каў скім ра хун ку. Гэ та і з пунк ту 
гле джан ня бяс пе кі больш на дзей на, і 
пра цэн ты па ўкла дзе атры ма е це — да-
дат ко вая вы га да.

Па-дру гое, рас пра ца ва ны пра ект 
ра шэн ня аб увя дзен ні лі мі ту на раз лі-
кі на яў ны мі гра шы ма пра ду гледж вае, 
што рас плач вац ца вы ключ на ў без на-
яў ным па рад ку трэ ба бу дзе за тыя та-
ва ры, ра бо ты ці па слу гі, якія каш ту юць 
больш за паў та ры ты ся чы ба за вых ве-
лі чынь — сён ня гэ та больш за 20 ты сяч 
до ла раў ЗША ў эк ві ва лен це. Су ма не 
та кая і ма лень кая, у тым лі ку і для па-
куп кі аў та ма бі ля.

І, на рэш це, не аб ход на ра зу мець, што 
дру ка ван не на яў ных гро шай па тра буе 
да во лі знач ных вы дат каў, у тым лі ку ў 
за меж най ва лю це. Каб аб слу гоў ваць 
на яў ную гра шо вую ма су, на шым бан-
кам, прад пры ем ствам, ар га ні за цы ям 
трэ ба тры маць вя лі кі штат ка сі раў, 
пра во дзіць ін ка са цыю і гэ так да лей. 
Па шы рэн не без на яў ных раз лі каў да-
зва ляе знач на ска ра ціць гэ тыя вы дат кі. 
Ды і раз ліч вац ца пла цеж най карт кай 
знач на пра сцей. Га лоў нае, каб на ёй 
бы лі гро шы.

Па шы рэн не без на яў ных раз лі каў — 
гэ та агуль на су свет ная тэн дэн цыя. І Бе-
ла ру сі так са ма трэ ба ак тыў на ру хац ца 
ў гэ тым кі рун ку.

«ПРЫ ЧЭ ШУЦЬ» СТАЎ КІ 
ПА МІК РА КРЭ ДЫ ТАХ 

Алег, г. Мінск:
— Мы з жон кай у ад ной кан то ры ўзя-

лі «хут кі крэ дыт» на не каль кі ме ся цаў. А 
ў вы ні ку за пла ці лі та кія пра цэн ты, што 
за га ла ву ўзя лі ся. Чы таў у «Звяз дзе», 
што та кіх «дзял коў» пач нуць кант ра ля-
ваць. Ка лі гэ та ад бу дзец ца?

Н. Е. — На цы я наль ным бан кам 
рас пра ца ва ны пра ект ука за, які пра-
ду гледж вае рэ гу ля ван не дзей нас ці 
мік ра фі нан са вых ар га ні за цый. За раз 
да ку мент зна хо дзіц ца на раз гля дзе ў 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. Спа дзя ём-
ся, што ён бу дзе пад пі са ны ў блі жэй шы 
час. Та ды На цы я наль ны банк атры мае 
пра ва на рэ гу ля ван не дзей нас ці та кіх 
ар га ні за цый, у тым лі ку і па аб ме жа-
ван ні па ме раў пра цэнт ных ста вак.

А. — Та кія ар га ні за цыі зро бяць мі-
ні-бан ка мі?

Н. Е. — Не, бан ка мі яны, вя до ма ж, 
не ста нуць. Ад нак для та го, каб пра цяг-
ваць сваю дзей насць, усе мік ра фі нан са-
выя ар га ні за цыі па він ны бу дуць прай сці 
рэ гіст ра цыю і ў да лей шым пра ца ваць 
па тых «пра ві лах гуль ні», якія бу дуць 
уста ноў ле ны На цы я наль ным бан кам. 
Та кім чы нам мы атры ма ем маг чы масць 
кант ра ля ваць іх дзей насць. Па куль та-
кой маг чы мас ці ня ма.

А. — Ёсць пэў ныя ар га ні за цыі, якія 
пра па ну юць «дэ па зі ты» пад вель мі доб-
рыя пра цэн ты (ка ля 90% га да вых). Што 
вы мне па ра і це ў гэ тым вы пад ку: ад да-
ваць ім гро шы ці не?

Н. Е. — Не вер це ў пры го жыя абя цан-
кі. Пры маць дэ па зі ты ад на сель ніц тва ў 
на шай кра і не ма юць пра ва толь кі бан кі, 
якія атры ма лі спе цы яль ную лі цэн зію. 
Пры гэ тым за ха ван не бан каў скіх укла-
даў га ран та ва на дзяр жа вай.

Ка лі ж нех та спра буе «вы цяг нуць» 
з вас гро шы пад ней кія не ве ра год на 
вы со кія пра цэн ты, ве дай це: гэ та ад на-
знач на фі нан са вая «пі ра мі да». Спа ку сі-
це ся на вя лі кія пра цэн ты і ад дас цё свае 
гро шы па доб най кан то ры — ры зы ку е це 
стра ціць іх на заў сё ды, бо ні хто вам не 
га ран туе іх аба вяз ко ва га вяр тан ня. На-
ват праз суд гэ тыя гро шы не ад шу ка еш, 
ка лі та кая «шэ рая» струк ту ра рап тоў на 
знік не. Так што будзь це піль ны мі і да вя-
рай це свае збе ра жэн ні толь кі бан кам.

Сяр гей Грыб, г. Мінск:
— Доб ры дзень, На дзея Анд рэ еў на! 

Тры маю свае гро шы ў Бе ла рус бан ку ў 
ва лю це. Праў да, пра цэн ты там за раз 
не вя лі кія — ка ля 5%. А вось у бе ла рус-
кіх руб лях бан кі да юць знач на 
больш — да 45%. Атрым лі-
ва ец ца, што больш вы гад на 
тры маць гро шы на руб лё вых 
дэ па зі тах. Ад нак я су мня ва ю ся 
ў ад ным пы тан ні… Ад ка жы це, 
ці пла нуе бан каў ская сіс тэ ма 
па мян шаць пра цэнт ныя стаў кі 
і па руб лё вых укла дах?

Н. Е. — Ду маю, што ў блі-
жэй шы час бан кі не бу дуць 
іс тот на зні жаць пра цэн ты па 
руб лё вых укла дах, бо па доб-
ныя дзе ян ні мо гуць спра ва-
ка ваць ад ток та кіх укла даў з 
бан каў скай сіс тэ мы. А ў гэ тым 
сён ня ні хто не за ці каў ле ны.

С. Г. — А па ва лю це ча ка-
юц ца ней кія зме ны?

Н. Е. — Пра цэнт ныя стаў кі па ва лют-
ных дэ па зі тах, на мой по гляд, зна хо-
дзяц ца сён ня на нар маль ным уз роў ні. 
У роз ных бан ках, у за леж нас ці ад су мы 
ўкла ду і яго тэр мі наў, яны скла да юць 
ад 2,5% да 6%. Гэ та да во лі доб ры пра-
цэнт. І не ду маю, што ў блі жэй шы час 
тут неш та іс тот на зме ніц ца.

Ма рыя Літ він чук, г. Мінск:
— Па тэ ле ві за ры чу ла, што на ша 

кра і на на бра ла шмат крэ ды таў і ця-
пер трэ ба за іх раз ліч вац ца. Ка жуць, 
у на ступ ным го дзе трэ ба бу дзе ад даць 
вя лі кія гро шы. Гэ та не мо жа ўда рыць 
па на шых кі шэ нях, як гэ та ўжо бы ло ў 
2011 го дзе?

Н. Е. — Не хва люй це ся — не ўда-
рыць. Нам прос та нель га гэ та га да пус-
ціць. У 2011-м мы атры ма лі сур' ёз ны 
ўрок і ця пер ве да ем, што трэ ба ра біць, 
каб тая сі ту а цыя не паў та ры ла ся. У нас 
ёсць, чым ад да ваць знеш нія даў гі і ў 
гэ тым, і ў на ступ ным го дзе. Так што на 
кі шэ ню прос та га бе ла ру са гэ та ні як не 
паў плы вае.

Сяр гей Ва лян ці на віч, г. Мінск:
— Ма іх баць коў (ім па 77 га доў) ці-

ка віць: ці бу дуць вяр тац ца са вец кія 
ўкла ды?

Н. Е. — Па куль што не. У бюд жэ це 
ня ма маг чы мас цяў для гэ та га.

ЖЫЛ ЛЁ ВАЕ 
КРЭ ДЫ ТА ВАН НЕ 
АД НО ВІЦ ЦА НА ЛЕ ТА 

На дзея Фі лі паў на, г. Мінск:
— Ска жы це, ка лі лас ка, ці бу дзе вы-

да вац ца льгот ны крэ дыт пад бу даў ніц-
тва жыл ля, якое вя дзец ца з дзярж пад-
трым кай? Бу даў ніц тва вя дзе МА ПІД па 
за ка зе гар вы кан ка ма. Жыл лё вы ка а пе-
ра тыў ство ра ны ў снеж ні 2012 го да, а 
да га вор за клю ча ны сё ле та ў снеж ні.

Н. Е. — Ка лі гэ та ЖБСК, то трэ ба 
ўдак лад ніць, на якім эта пе зна хо дзіц-

ца вы ра шэн не пы тан ня з фі нан са ван-
нем аб' ек та і ка лі пач нец ца рэ аль нае 
бу даў ніц тва. А вы дак лад на ве да е це, 
што ўклю ча ны ў спі сы ма ю чых па трэ бу 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў?

Н. Ф. — Вя до ма, увесь гэ ты дом бу-
ду ец ца па льгот ным крэ ды та ван ні.

Н. Е. — Та ды бу дзе крэ ды та ван не. 
Але толь кі ў на ступ ным го дзе, бо сё-
ле та ўжо час прай шоў. Не хва люй це-
ся: ка лі бу даў ніц тва па ча ло ся, то яно 
бу дзе пра цяг вац ца. Гро шы вы да дуць 
та ды, ка лі яны спат рэ бяц ца за бу доў-
шчы ку.

Дзміт рый, в. Лу га вая Сла ба да:
— Дзень доб ры! Я пла ную на ле та 

на быць на аў кцы ё не ўчас так для бу даў-
ніц тва ўлас на га до ма. Ці бу дзе вес ці ся 
крэ ды та ван не на гэ тыя мэ ты ў сель скай 
мяс цо вас ці?

Н. Е. — А вы ста і це ў чар зе ма ю-
чых па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых 
умоў?

Д. — Так, я чар га вік. Больш за тое, 
пла ну ем на ра джэн не дзі ця ці, пас ля ча-
го мы ста нем шмат дзет най сям' ёй. Ці 
зма гу я та ды раз ліч ваць на льгот ны 
крэ дыт і на якіх умо вах?

Н. Е. — Без умоў на, у гэ тым вы пад-
ку ва ша сям'я мо жа атры маць іль гот ны 

крэ дыт пад бу даў ніц тва 
жыл ля тэр мі нам на со-
рак га доў пад 1% га да-
вых. Ка лі ў вас з'я віц ца 
трэ цяе дзі ця, ад ра зу 
звяр тай це ся ў мяс цо вы 
сель са вет. Там вас па-
він ны ўнес ці ў ад па вед-
ныя спі сы на атры ман не 
дзярж пад трым кі. Ка лі 
ўзнік нуць ней кія праб-
ле мы з атры ман нем іль-
гот на га крэ ды ту — тэ ле-
фа нуй це на пра мую мне. 
Чым зма гу — да па ма гу. 
Упэў не на, што шмат дзет-
ным сем' ям дзяр жа ва па-
він на да па ма гаць.

ЧА КА ЕМ ДЭ НА МІ НА ЦЫЮ, 
АЛЕ НЕ «ЗАЎТ РА» 

Тац ця на Пят роў на, г. Брэст:
— У на шых ка шаль ках хут ка не бу-

дуць змя шчац ца ўсе тыя міль ё ны, якія 
мы атрым лі ва ем. Ці пла ну ец ца пра вя-
дзен не дэ на мі на цыі? Я чу ла, што ўжо і 
но выя гро шы на дру ка ва ны…

Н. Е. — Дэ на мі на цыя бу дзе, але не 
«заўт ра». Гэ та не ад на дзён ны пра цэс. 
Ад ной з га лоў ных умоў для пра вя дзен-
ня дэ на мі на цыі з'яў ля ец ца ніз кі ўзро-
вень ін фля цыі — менш за дзе сяць пра-
цэн таў у год. Ні сё ле та, ні ў на ступ ным 
го дзе мы на та кі па каз чык не вый дзем. 
А зна чыць, і дэ на мі на цыю пра во дзіць 
па куль ра на.

Ка ця ры на Міль ко, г. Ашмя ны:
— На дзея Анд рэ еў на, сён ня шмат 

га во рыц ца аб Са юз най дзяр жа ве, Адзі-
най эка на міч най пра сто ры, Мыт ным 
са ю зе і гэ так да лей. Ча сам на ват пра 
адзі ную ва лю ту за яў ля юць. А што пра 
гэ та ду мае Нац банк? Ка лі гэ та мо жа 
ад быц ца і якая бу дзе ва лю та?

Н. Е. — Спя шац ца з адзі най ва лю тай 
не трэ ба. Бо не ўсё так прос та, як зда-
ец ца на пер шы по гляд. Звяр ні це ўва гу 
на тое, што ад бы ва ец ца ў Еў ра са ю зе, 
якое не ад на знач нае стаў лен не ў асоб-
ных кра і нах да адзі най еў ра пей скай ва-
лю ты — еў ра…

Увя дзен не адзі най ва лю ты на пра-
сто ры СНД, Мыт на га са ю за ці Са-
юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі на 
тых прын цы пах, што бы лі ў Са вец кім 
Са ю зе, сён ня не маг чы ма. Не аб ход ны 
ней кі ін шы ме ха нізм зблі жэн ня ва лют 
на шых кра ін. Маг чы ма, у больш да лё-
кай перс пек ты ве (не ра ней чым праз 
10 га доў) увя дзен не адзі най ва лю ты 
ста не рэ аль ным. Ад нак пе рад гэ тым 
кра і нам, якія асме ляц ца на та кі сур'-
ёз ны крок, трэ ба бу дзе прай сці доў-
гі і вель мі ня прос ты шлях ін тэ гра цыі 
эка но мік і на цы я наль ных за ка на даў-
стваў.

ДЗЕ ЗА ХОЎ ВАЦЬ ГРО ШЫ?
Ры гор, г. Мінск:
— Ку піў ва лют ныя аб лі га цыі Мін-

фі на. Вось-вось мне іх па га сяць. І я 
пры гля да ю ся да ва лют ных аб лі га цый 
Бе ла рус бан ка. Умо вы ва ўсіх іх пры ця-
галь ныя. Ці ад роз ні ва юц ца яны аба ро-
не нас цю?

Н. Е. — І па аб лі га цы ях Мі ніс тэр ства 
фі нан саў, і па аб лі га цы ях Бе ла рус бан-
ка вы пла ты га ран та ва ны дзяр жа вай. 
Так што ў пла не іх на дзей нас ці ні я кіх 
ад роз нен няў ня ма.

Р. — А што да ты чыц ца аб лі га цый ін-
шых бан каў?

Н. Е. — Каб вы пус ціць аб лі га цыі, 
лю бы банк па ві нен атры маць спе цы-
яль ны да звол Дэ парт амен та па каш-
тоў ных па пе рах Мі ніс тэр ства фі нан саў. 
Пры гэ тым да звол вы да ец ца толь кі ў 
тым вы пад ку, ка лі фі нан са вая ўста но ва 
ва ло дае не аб ход ным аб' ёмам ак ты ваў 
для на дзей на га за бес пя чэн ня вы пус ка-
е мых каш тоў ных па пер.

Та кі ме ха нізм, да рэ чы, дзей ні чае і 
ў да чы нен ні да аб' ёмаў дэ па зі таў, якія 
мо жа пры цяг нуць той ці ін шы банк.

Люд мі ла Мі ка ла еў на, г. Ля ха ві чы:
— А ці не пла нуе Нац банк пра вес ці 

ад на ра зо вую дэ валь ва цыю на па чат ку 
на ступ на га го да?

Н. Е. — Не, не пла нуе.
Л. М. — А кошт до ла ра, на пэў на, 

бу дзе па вя ліч вац ца з кож ным ме ся-
цам?

Н. Е. — Так, па тро ху бу дзе. У той эка-
на міч най сі ту а цыі, якая склад ва ец ца як 
у на шай кра і не, так і за яе ме жа мі, па-
сту по вая дэ валь ва цыя на цы я наль най 
ва лю ты — пра цэс аб' ек тыў ны. Ад нак 
ней ка га рэз ка га па дзен ня кур су бе ла-
рус ка га руб ля мы не ча ка ем, па коль кі 
пад стаў для гэ та га ня ма.

Але на, Ві цеб ская воб ласць:
— Ска жы це, ка лі лас ка, што бу дзе з 

бе ла рус кім руб лём пас ля Но ва га го да? 
Аб укла дах тур ба вац ца не трэ ба?

Н. Е. — Толь кі што ад каз ва ла на 
амаль та кое ж пы тан не… Ні чо га дрэн-
на га з на цы я наль най ва лю тай пас ля 
Но ва га го да не ад бу дзец ца. Не бу дзе 
той дэ валь ва цыі, якая бы ла ў 2011 го-
дзе. Так што, ка лі ў Вас уклад у бе ла-
рус кіх руб лях, спі це спа кой на, ва шым 
збе ра жэн ням ні чо га не па гра жае. Су-
стра кай це Но вы год і не хва люй це ся.

Аляк сей Бя ля еў, г. Мінск:
— Ча сам асоб ныя бан кі пра па ну юць 

да во лі вя лі кія пра цэн ты па дэ па зі тах. 
Але я не ўпэў не ны, ці мож на ім да вя-
раць. У су вя зі з гэ тым у мя не пы тан не: 
ці іс нуе ў Нац бан ка ней кі асоб ны «чор-
ны» спіс бан каў, у якіх цяж кае фі нан са-
вае ста но ві шча?

Н. Е. — Ні я ка га «чор на га» спі са ў 
На цы я наль на га бан ка не іс нуе, бо 
прос та ня ма ка го ту ды ўно сіць: у нас 
усе бан кі «бе лыя». Вя до ма, гэ та не 
азна чае, што ўво гу ле ні ў ка го ня ма 
ні я кіх праб лем. На прык лад, асоб ным 
бан кам, якія не вы ка на лі нар ма тыў па 
ўлас ным ка пі та ле ў па ме ры 25 міль ё-
наў еў ра, мы за ба ра ні лі вы плач ваць 
ды ві дэн ды ўлас ні кам, каб увесь пры-
бы так ішоў на па ве лі чэн не бан каў-
ска га ка пі та лу. Ка лі ў та го ці ін ша га 
бан ка з'яў ля ец ца ней кая праб ле ма з 
лік від нас цю, На цы я наль ны банк так са-
ма рэ агуе і па тра буе вы ка нан ня сва іх 
рэ ка мен да цый. Але гэ та — нар маль-
ны ра бо чы пра цэс. У цэ лым жа та кіх 
бан каў, якія мо гуць рап там аб анк ру-
ціц ца, у нас ня ма. Бан каў ская сіс тэ ма 
Бе ла ру сі пра цуе ста біль на, на дзей на 
і да стат ко ва эфек тыў на. Так што ёй 
мож на сме ла да вя раць.

Пад рых та ва лі Сяр гей КУР КАЧ 
і Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

«Ка лі нех та спра буе «вы цяг нуць» 
з вас гро шы пад ней кія 
не ве ра год на вы со кія пра цэн ты, 
ве дай це: гэ та ад на знач на 
фі нан са вая «пі ра мі да». 

«Ду маю, што ў блі жэй шы час 
бан кі не бу дуць іс тот на зні жаць 
пра цэн ты па руб лё вых укла дах, 
бо па доб ныя дзе ян ні мо гуць 
спра ва ка ваць ад ток та кіх 
укла даў з бан каў скай сіс тэ мы».

«У 2011-м мы атры ма лі сур' ёз ны 
ўрок і ця пер ве да ем, што трэ ба 
ра біць, каб тая сі ту а цыя 
не паў та ры ла ся».

«Не бу дзе той 
дэ валь ва цыі, 
якая бы ла 
ў 2011 го дзе. 
Так што, ка лі 
ў Вас уклад 
у бе ла рус кіх 
руб лях, спі це 
спа кой на, 
ва шым 
збе ра жэн ням 
ні чо га 
не па гра жае».

2014-ы —
ГО Д 

ГАС ЦІН НАС ЦІ
У мэ тах раз віц ця 
ту рыз му, ства рэн ня 
су час най ту рыс тыч най 
інф ра струк ту ры, якая бу дзе 
ўліч ваць геа гра фіч нае 
ста но ві шча, пры род ныя, 
гіс та рыч ныя і куль тур ныя 
ба гац ці Бе ла ру сі, вы ха ван ня 
ў гра ма дзян па тры я тыч най 
гор дас ці і па ва гі да Ай чы ны 
2014 год у Бе ла ру сі аб' яў ле ны 
Го дам гас цін нас ці.

Ад па вед ны ўказ 27 снеж ня пад-
пі саў кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Ура ду да ру ча на су мес на з абл вы-
кан ка ма мі, Мін скім гар вы кан ка мам 
рас пра ца ваць і за цвер дзіць рэс пуб-
лі кан скі план ме ра пры ем стваў па 
пра вя дзен ні Го да гас цін нас ці і за-
бяс пе чыць ка ар ды на цыю дзей нас ці 
дзяр жаў ных ор га наў, ін шых ар га ні-
за цый па іх вы ка нан ні.

Аб' яў лен не Го да гас цін нас ці бу-
дзе са дзей ні чаць кан цэнт ра цыі 
на ма ган няў дзяр жаў ных ор га наў, 
ар га ні за цый і гра ма дзян на раз-
віц ці і эфек тыў ным вы ка ры стан ні 
ту рыс тыч ных маг чы мас цяў Бе ла-
ру сі і ар га ні за цыі на вы со кім уз роў ні 
пры ёму за меж ных гас цей, якія пры-
бу дуць на свят ка ван не 70-й га да ві-
ны вы зва лен ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, 
ме ра пры ем ствы чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі.

Ра сія не ча кае ні я кіх кро каў у ад каз ад Бе ла ру сі 
за крэ дыт $2 млрд, за явіў жур на ліс там па сол Ра-
сіі ў Бе ла ру сі Аляк сандр Су ры каў на прэс-кан фе-
рэн цыі, пры све ча най пад вя дзен ню вы ні каў го да. 
«Бе ла русь і Ра сія ра зам з'яў ля юц ца іні цы я та ра мі 
ўсіх ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў на пост са вец кай 
пра сто ры, ра зам імк нуц ца да рэа лі за цыі бу ду ча-
га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за і па шы рэн ня 
ўза е ма дзе ян ня ў Са юз най дзяр жа ве, — пад крэс-
ліў дып ла мат. — Мы ра зам па він ны імк нуц ца, каб 
эка на міч ны са юз за пра ца ваў».

Бе ла русь ад наў ляе па зі цыі 
Ме на ві та на гэ та і на кі ра ва ныя бы лі двух ба ко выя 

ад но сі ны Бе ла ру сі і Ра сіі як на пра ця гу 2013 го да, так і 
ўсе апош нія га ды, пад крэс ліў Аляк сандр Су ры каў.

— Сё ле та двух ба ко выя су вя зі Ра сіі і Бе ла ру сі ха рак-
та ры зу юц ца вы со кім уз роў нем стра тэ гіч на га парт нёр-
ства, ін тэн сіў нас цю кан так таў як на вы шэй шым, так і 
на вы со кім уз роў нях, па між усі мі струк ту ра мі: пар ла-
мен та мі, мі ніс тэр ства мі, ве дам ства мі, біз нес-су пол ка мі 
на шых кра ін, — ска заў дып ла мат.

Ра сія пра цяг вае за ста вац ца са мым буй ным ганд лё-
ва-эка на міч ным парт нё рам Бе ла ру сі: яе до ля ў знеш-
не ганд лё вым аба ро це на шай кра і ны сё ле та ўзрас ла 
да 49,2%. Уза ем ны ганд лё вы аба рот кра ін скла дзе 
$40 млрд.

Ін тэ гра цыя бе ла рус кай і ра сій скай эка но мік так-
са ма рас це, і гэ та — доб ры знак, лі чыць Аляк сандр 
Су ры каў. «Гэ та не толь кі ка пі та лы, але і тэх на ло гіі. 
Ад па вед на, Бе ла русь ад наў ляе свае па зі цыі ад на го 
з пе ра да вых на ву ко ва-пра мыс ло вых цэнт раў, якім 
яна і бы ла ў ча сы Са вец ка га Са ю за», — ска заў па-
сол. Аб' ём ра сій скіх ін вес ты цый у эка но мі ку Бе ла ру сі 
сё ле та скла дае 47% усіх за меж ных ін вес ты цый. У 
на шай кра і не пра цуе ка ля 2,5 ты ся чы ар га ні за цый 
з ра сій скім ка пі та лам. Ся род кра ін СНД Бе ла русь 
зай мае вя ду чае ста но ві шча па коль кас ці ство ра ных 
су мес ных прад пры ем стваў.

У сваю чар гу на тэ ры то рыі Ра сіі пра цуе больш за 
1000 су мес ных прад пры ем стваў з бе ла рус кім ка пі та-
лам, у тым лі ку — больш за 30 збо рач ных вы твор час-
цяў бе ла рус кай тэх ні кі. Уза ем ны мі па стаў ка мі за раз 
звя за ны больш за 8 ты сяч прад пры ем стваў абедз вюх 
кра ін. Ак тыў на ажыц цяў ля ец ца ка а пе ра цыя кар па ра цыі 
«Рас тэх на ло гіі» (Маск ва), кам па ніі «Пе ленг» (Мінск) 
і ін шых прад пры ем стваў. Пра цяг ва ец ца бу даў ніц тва 
Бе ла рус кай АЭС, агуль ны аб' ём ра сій скіх ін вес ты цый 
у якую ацэнь ва ец ца ў $10 млрд.

Бе ла рус кі біз нес так са ма на рошч вае свае па зі цыі на 
ра сій скім рын ку, за ўва жыў дып ла мат. Сё ле та брэсц кая 
кам па нія «Сан та Брэ мар» ку пі ла кам па нію «Рус кае 
мо ра», а «Бе ла рус наф та-Сі бір» — наф та га за вае ра-
до ві шча «Янг пур» у Цю мен скай воб лас ці.

Вай скоў цы да маў ля юц ца хут чэй 
Най больш па спя хо вай сфе рай бе ла рус ка-ра сій ска га 

ўза е ма дзе ян ня Аляк сандр Су ры каў на зваў ка а пе ра цыю 
прад пры ем стваў аба рон на-пра мыс ло ва га комп лек су. 
До ля па ста вак з Бе ла ру сі (га лоў ным чы нам, вы со ка-

тэх на ла гіч най пра дук цыі) у ра сій скім аба рон чым за ка зе 
скла дае за раз ка ля 15%.

У снеж ні на аэ ра дром пад го ра дам Ба ра на ві чы пры-
бы лі ча ты ры ра сій скія зні шчаль ні кі Су-27, якія пры-
сту пі лі да ба я во га дзя жур ства. Яны бу дуць ахоў ваць 
па вет ра ную пра сто ру Са юз най дзяр жа вы ў рам ках да-
моў ле нас ці па між дзвю ма кра і на мі аб ства рэн ні су мес-
най авія ба зы. Кан чат ко вая кроп ка і час ба зі ра ван ня, 
а так са ма пы тан ні апла ты для ра сій ска га бо ку бу дуць 
вы зна ча ны ад па вед ны мі да мо ва мі.

Ра сія і Бе ла русь па спя хо ва су пра цоў ні ча юць на 
знеш не па лі тыч най арэ не. «У нас агуль ныя па ды хо ды 
да між на род ных праб лем», — ска заў па сол.

За ха ды на бу ду чыню 
Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс таў, Аляк сандр 

Су ры каў па ве да міў, што Ра сія бу дзе раз гля даць маг-
чы масць па стаў кі ў Бе ла русь у 2014 го дзе 23 млн т 
наф ты. Ме на ві та пра та кія аб' ёмы про сіць бе ла рус кі 
бок, ад нак па куль уда ло ся да мо віц ца пра 21 млн тон. 
«Не таму, што мы не хо чам, — за пэў ніў па сол. — Тут 
ка ла саль ныя аба вя за цель ствы пе рад на шым су се дам 
Кі та ем, пры чым яны крат на рас туць, а аб' ём зда бы чы 
так не па вя ліч ва ец ца». Ра зам з тым, «акно пе ра га во-
раў не за кры та», на га даў дып ла мат, і ра бо та ў гэ тым 
кі рун ку бу дзе вес ці ся.

Ра сій скі па сол так са ма ад зна чыў, што ў ба за вых 
да ку мен тах бу ду ча га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю-
за за кла дзе ны ну ля выя экс парт ныя пош лі ны на наф ту 
для Бе ла ру сі. Яшчэ адзін доб ры па сыл у но вы год — 
га тоў насць ця пе раш ніх ак цы я не раў «Урал ка лія» да 
ад наў лен ня ад но сін з «Бе ла русь ка лі ем», што, на дум ку 
дып ла ма та, пры ня се ка рысць і абедз вюм кам па ні ям, і 
абедз вюм кра і нам.

На рэш це, ад каз ва ю чы на пы тан не ка рэс пан дэн та 
«Звяз ды» аб но вым бе ла рус кім эк зар ху, Аляк сандр Су-
ры каў за ўва жыў, што пе ра ем ні кам Міт ра па лі та Фі ла рэ та 
мо жа быць толь кі год ны і вы со ка ма раль ны ча ла век.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

КНІ ГІ БЕ ЛА РУС КІХ ПІСЬ МЕН НІ КАЎ 
У ПА ДА РУ НАК

...атры ма лі ад стар шы ні праў лен ня Нац бан ка Бе ла ру сі Над зеі Ер ма ко вай 
вы ха ван цы Баб руй скай агуль на аду ка цый най шко лы-ін тэр на та для дзя цей-
сі рот і дзя цей, якія за ста лі ся без апе кі баць коў, пад час яе ві зі ту ў рам ках 
рэс пуб лі кан скай даб ра чын най ак цыі «На шы дзе ці». Акра мя гэ та га, На дзея 
Ер ма ко ва, якая вель мі цес на сяб руе з гэ тай шко лай, пры вез ла для дзя цей 
са лод кія па да рун кі.

Па він ша ваць дзе так пры ехаў так са ма на мес нік мі ніст ра пра мыс ло вас ці Бе-
ла ру сі Па вел Уцю пін, які па да ра ваў уста но ве сер ты фі кат на су му 12,5 міль ё на 
руб лёў для на быц ця мяк кай мэб лі. Па да рун кі і шчы рыя він ша ван ні шко ла пры-
ма ла ад прад стаў ні коў Бе ла рус ка га са ю за жан чын, Бе ла рус ка га праф са ю за 
ра бот ні каў ле су і вай скоў цаў в/ч 5527.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«МЫ РА ЗАМ ПА ВІН НЫ ІМК НУЦ ЦА ДА ТА ГО, 
КАБ ЭКА НА МІЧ НЫ СА ЮЗ ЗА ПРА ЦА ВАЎ» 

«Пра мая» лі нія«Пра мая» лі нія  ��

ФактФакт  ��

СВЯТ КА ВАЦЬ НО ВЫ ГОД У ГО РА ДЗЕ 
ЦЯ ПЕР НЕ МОД НА 

Жы ха ры буй ных на се ле ных пунк таў усё час цей па ча лі ад-
зна чаць га лоў нае свя та го да друж ны мі кам па ні я мі. «Ту сіць» 
па поў най у шмат па вяр хо вым до ме не атры ма ец ца, та му 
ама та ры шум на га вя сё ла га ад па чын ку вы бі ра юць звы чай на 
пры ват нае жыл лё.

Ме на ві та гэ ты мі дня мі лі да ры та кіх кам па ній па ча лі ак тыў ны по шук 
утуль ных ка тэ джаў, па жа да на ў пры га рад най зо не свай го го ра да. У 
ста ліч ным рэ гі ё не мі ні маль ны кошт арэн ды ка тэ джа ў 20-кі ла мет ро-
вай зо не ад Мін ска скла дае ад 500 до ла раў на тры дні — з 31 снеж-
ня па 2 сту дзе ня. Та кія ка тэ джы ма юць агуль ную пло шчу ад 150 да 
300 мет раў і аба вяз ко ва з лаз няй ці са ўнай. А вось «на ва ро ча ныя» 
ка тэ джы з кам фар та бель нас цю эліт-кла са ў ад лег лас ці да пя ці кі-
ла мет раў ад го ра да мо гуць каш та ваць да 3,5 ты ся чы до ла раў за 
не каль кі дзён, па ве да мі ла рэ дак цыі на мес нік ге не раль на га ды рэк та-
ра Цэнт ра ганд лю не ру хо мас цю «ПА КА ДАН» Ак са на ЛУ КА ШЭ ВІЧ. У 
гэ тым вы пад ку цэн нік апарт амен таў за ле жыць не ад пло шчы жы лых 
па мяш кан няў, а ад яго кам фар та бель нас ці і функ цы я наль нас ці, ка лі 
да лё ка не апош нюю ро лю тут ады гры вае на яў насць су час най аў дыя- і 
ві дэа апа ра ту ры, пры го жых аль та нак і ланд шафт на га ды зай ну. Ад нак 
за ўва жу, што вы бар па па доб най спе цы яль най пра па но ве ў агенц-
твах не ру хо мас ці не вя лі кі. Гас па да ры та кіх ка тэ джаў сё ле та па ча лі 
са ма стой на пра па ноў ваць свае па слу гі праз ін тэр нэт.

Больш бюд жэт ным ва ры ян там для не вя лі кіх кам па ній мо гуць 
стаць мэб ля ва ныя ква тэ ры «на су ткі». У звы чай ны час та кія не вель мі 
«ўпа ка ва ныя» ква тэ ры каш ту юць ад 30 да 50 до ла раў за су ткі. 

Сяр гей КУР КАЧ.

ЛІШ НІ РАЗ У МЕТ РО ЎЖО НЕ ПРА Е ДЗЕШ
З 1 сту дзе ня па са жы ры ста ліч на га мет ро змо гуць ка рыс тац-
ца пра яз ны мі, якія да юць пра ва на вы зна ча ную коль касць 
па ез дак. Ін фар ма цыю пра кошт на він кі раз мяс ці лі на сай це 
дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мінск транс».

Так, ра дыё карт ка на 5 па ез дак абы дзец ца па са жы ру ў 14,7 ты ся-
чы, на 10-28,5 ты ся чы руб лёў, за 20 па ез дак да вя дзец ца за пла ціць 
55,8 ты ся чы руб лёў, за 30-81,9 ты ся чы. На 40 маг чы мас цяў хут ка да-
брац ца «з пунк та А ў пункт Б» да вя дзец ца ад даць 106,8 ты сячы руб-
лёў, а пра яз ныя на 50 і 60 па ез дак бу дуць каш та ваць 130,5 ты ся чы і 
153 ты ся чы руб лёў ад па вед на. Трэ ба ска заць, што па езд кі па трэб на 
бу дзе вы ка рыс таць на пра ця гу двух ме ся цаў пас ля па куп кі.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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