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Пачатак на 1-й стар.)
Па вы ша ны по пыт на 

кам пакт нае жыл лё па вя-
лі чыў мі ні маль ны цэн нік 
ад на па ка ё вых ква тэр да 
430—450 до ла раў, а ўво-
гу ле кошт па доб на га жыл-
ля да ся гае ў мно гіх гас па-
да роў на ват 500 до ла раў. 
Удак лад няю, што па та-
кім кош це сён ня ча сам 
пра па ну юц ца звы чай ныя 
ква тэ ры ў стан дарт ных 
па нэль ных да мах. Са мы 
рас паў сю джа ны цэн нік 
двух па ка ё вых ква тэр так-
са ма ва га ец ца ў ме жах ад 
450 да 500 до ла раў. Кры ху леп шыя 
па якас ці двух па ка ёў кі ўжо з сур'-
ёз ным ра мон там, су час най кух няй 
і праль най ма шы най мо гуць пра па-
ноў вац ца ча сам і за 500—600 до ла-
раў. Ма са вы кошт пра па но вы трох-
па ка ё вых ква тэр ва га ец ца ў ме жах 
ад 700 да 1000 до ла раў. Бы ва юць 
вы пад кі, ка лі на ры нак трап ля юць 
і трох па ка ёў кі за 650 до ла раў, але 
іх звы чай на адзін кі. Спа да ры ня Лу-
ка шэ віч ад зна чае, што сён ня лік від-
ных бюд жэт ных ква тэр ка та стра-
фіч на не ха пае.

Ры нак арэнд ных ква тэр 
для агенц тваў зву зіў ся

Наш экс перт кан ста туе той факт, 
што ў апош нія ме ся цы ўсё мен шая 
коль касць ула даль ні каў сва бод на га 
жыл ля звяр та ец ца па да па мо гу ў 
спе цы я лі за ва ныя агенц твы не ру-
хо мас ці. Гас па да ры та ко га жыл ля 
па ча лі час цей шу каць ква та ран таў 
са ма стой на — праз улас ныя аб' явы 
ў гла баль най сет цы. Маг чы ма, што 
гэ та звя за на з не жа дан нем улас-
ні каў пла ціць па да ткі дзяр жа ве. 
Дру гім фак та рам мо жа быць той 
факт, што па «шэ рым» ал га рыт-
ме зда юц ца та кія ква тэ ры, якія бы-
лі па бу да ва ны з вы ка ры стан нем 
іль гот на га крэ ды ту. А вось та кое 
жыл лё афі цый на рэ гіст ра вац ца ў 

жыл лё ва-экс плу а та цый ных служ-
бах ця пер ужо не мо жа.

Зра зу ме ла, што гэ та прос та не-
за кон на, і мы та кі ал га рытм зда чы 
не ві та ем. Больш за тое, пры са ма-
стой ным по шу ку гас па да ры жыл ля 
мо гуць тра піць у шэ раг не пры ем-
ных сі ту а цый. Бы ва лі вы пад кі, ка лі 
з ква тэ ры зні ка лі да ра гія бы та выя 

пры бо ры і мэб ля. Ча сам у свае ква-
тэ ры ўлас ні кі рэ гіст ру юць за меж ні-
каў, якіх по тым вы піс ва юць толь кі 
праз суд. А ў агенц твах пра фе сі-
я на лы дас ка на ла рас тлу ма чаць 
клі ен там усе ню ан сы бе ла рус кай 
пры ват най арэн ды. На прык лад, 
спе цы я ліс ты агенц тваў аба вяз ко-
ва па рэ ка мен ду юць гас па да рам 
да ра гіх апарт амен таў зра біць дак-
лад ны во піс ква тэ ры і ўся го, што ў 
ёй зна хо дзіц ца. Пры зда чы жыл ля 
гра ма дзя нам з ін шай кра і ны іс ну-
юць спе цы фіч ныя тон ка сці.

Пры ват ную арэн ду ча кае 
су цэль ная стан дар ты за цыя?

Аб чым тут ідзе га вор ка? Ак са на 
Лу ка шэ віч упэў не на, што ў ста лі цы 
не аб ход на пра вес ці стан дар ты за-
цыю ўсіх ві даў ква тэр, якія зда юц-
ца ў арэн ду. Та ды кож нае жы лое 
па мяш кан не бу дзе мець свой дак-
лад ны ся рэд ні арэнд ны кошт. Та кі 
арэнд ны кошт ква тэ ры бу дзе за ле-
жаць ад пла на ва-эка на міч най зо ны 

жыл ля, ад «уз рос ту» і ты пу 
до ма, а так са ма ад пэў ных 
ха рак та рыс тык не па срэд-
на жы ло га па мяш кан ня. 
Па вод ле мер ка ван няў на-
ша га экс пер та, та кі ўся рэд-
не ны стан дарт не аб ход на 
ўвес ці для ўсіх удзель ні каў 
рын ку арэн ды. Каб на ват 
пры ват ныя ква тэ раз дат чы-
кі ўспры ма лі гэ ты стан дарт 
не ў якас ці рэ ка мен да цыі, а 
на ўзроў ні за ко на. У гэ тым 
вы пад ку спа жыў цы та кой 
па слу гі бу дуць дак лад на 
ве даць пры клад ны цэн нік 
та го ці ін ша га жыл ля. Па-
мер арэнд най пла ты ста не 

больш ста біль ным і праг на зу е мым. 
Хут чэй за ўсё, ла бі ра ваць ука ра-
нен не па доб най сіс тэ мы ак тыў на 
пач нуць пад атко выя служ бы, якія 
змо гуць з боль шай дак лад нас цю 
ад соч ваць па ме ры да хо даў гра ма-
дзян ад гэ тай дзей нас ці. А вось ула-
даль ні кам сва бод ных «квад ра таў», 
ма быць, прый дзец ца кры ху пад ка-
рэк та ваць свае «апе ты ты».

Арэн да дак лад на 
тан нець не бу дзе

У ця пе раш няй сі ту а цыі жорст-
ка га дэ фі цы ту ўсіх ві даў здым-
на га жыл ля ў са мае скла да нае 
ста но ві шча тра пі лі ма ла дыя сем'і 
з дзець мі. Амаль усе гас па да ры 
арэнд на га жыл ля ад маў ля юць гэ-
тай ка тэ го рыі ква та ран таў. Вы-
клю чэн не ро біц ца толь кі для вя-
лі кіх па пло шчы шмат па ка ё вак 
з мі ні маль ным на бо рам мэб лі і 
бы та вых пры бо раў. Та кія ква тэ-
ры звы чай на не ма юць вя лі ка га 
по пы ту ў боль шас ці па тэн цы яль-
ных ква та ран таў. Та му гас па да-
ры вя лі кіх пус тых шмат па ка ё вак 
зга джа юц ца на ват на пэў ныя 
зніж кі. Ад нак агуль ная тэн дэн-
цыя на рын ку пра ду гледж вае не 
па мян шэн не ста вак арэн ды, а, 
хут чэй, ста бі лі за цыю цэн ні каў на 
сён няш нім уз роў ні, ці на ват не-
вя лі ка га іх па ве лі чэн ня. Ак са на 
Лу ка шэ віч праг на зуе маг чы мае 
па да ра жан не арэн ды да но ва га 
го да на ўзроў ні 20—50 до ла раў у 
сег мен це ад на па ка ё вых ква тэр. 
А ў на ступ ным го дзе сі ту а цыя з 
арэн дай мо жа на ват па гор шыц ца, 
бо ў маі Мінск пры мае су свет нае 
пер шын ство па ха кеі, а зна чыць, 
і вя лі кую коль касць за меж ных ту-
рыс таў...

Сяр гей КУР КАЧ.

ТАН НЕЙ УЖО НЕ БУ ДЗЕ?

Па вы ша ны по пыт 
на кам пакт нае жыл лё 
па вя лі чыў мі ні маль ны цэн нік 
ад на па ка ё вых ква тэр 
да 430—450 до ла раў, а ўво гу ле 
кошт па доб на га жыл ля 
да ся гае ў мно гіх гас па да роў 
на ват 500 до ла раў. 

У ця пе раш няй сі ту а цыі 
жорст ка га дэ фі цы ту ўсіх ві даў 
здым на га жыл ля 
ў са мае скла да нае ста но ві шча 
тра пі лі ма ла дыя сем'і 
з дзець мі. Амаль усе 
гас па да ры арэнд на га жыл ля 
ад маў ля юць гэ тай ка тэ го рыі 
ква та ран таў.

Чы тач з Мас тоў ска га ра ё на вы ка заў 
па «га ра чай лі ніі» не за да во ле насць 
тым, што на за праў ках не пра да юц ца 
па трэб ныя яму зі мо выя шы ны вы-
твор час ці «Бел шы ны» да аў та ма бі ля 
«Ні ва». Маг чы мае су пра цоў ніц тва ў 
гэ тым кі рун ку, на прык лад, з ін ды ві-
ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі, якія 
вя дуць та кі ган даль праз ін тэр нэт і 
мо гуць на ват бяс плат на да ста віць та-
вар па куп ні ку, ён ка тэ га рыч на ад мёў. 
Дзяр жаў най кра ме да вер боль шы.

Ка лі мы да тэ ле фа на ва лі ся да вя ду ча га 
спе цы я ліс та ганд лё ва га ад дзе ла прад пры-
ем ства Бе ла рус наф та — «Грод на абл наф-
тап ра дукт» Вік та ра Вай ца хо ві ча, ня ма ла та го 
здзі ві лі сва ім зва ро там.

— Так, па трэб ныя ва ша му за яў ні ку зі мо-
выя шы ны R16 вы твор час ці «Бел шы ны» да 
аў та ма бі ля «Ні ва» — кры ху боль ша га па ме-

ру, чым, ска жам, R14, та му яны не ка рыс та-
юц ца па вы ша ным по пы там. З гэ тай на го ды і 
тры маць іх на АЗС у вя лі кай коль кас ці ня ма 
сэн су. Да вай це пра ве рым, што ёсць у на яў-
нас ці за раз, — пра па на ваў Вік тар Аляк санд-
ра віч, звяр та ю чы ся да кам п'ю тар най ба зы.

Па вод ле да лей шых слоў су раз моў цы, на 
мо мант на ша га тэ ле фа на ван ня на аў та за-
пра ва чнай стан цыі ў Мас тах як раз бы лі ў на-
яў нас ці дзве зі мо выя шы ны R16.

— Маг чы ма, гра ма дзя ні ну бы лі па трэб-
ныя ча ты ры? На лю бой на шай за праў цы, 
ка лі ця пер ня ма па трэб на га, мож на па кі нуць 
за мо ву з ука зан нем кан крэт ных тэх ніч ных 
па ра мет раў. Гэ та мож на зра біць і ў тых жа 
Мас тах, і ў Шчу чы не, а так са ма ў Лі дзе і 
Ваў ка выс ку, дзе ў нас па тры аў та за пра ва-
чныя стан цыі ў кож ным го ра дзе, — рас па вёў 
Вік тар Вай ца хо віч. — Мак сі мум ця гам тыд ня 
па куп ні ку да ста вяць за моў ле ны та вар.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ШЫ НЫ ДА СТА ВЯЦЬ 
ЦЯ ГАМ ТЫД НЯ

ШАНОЎНЫЯ СЯБРЫ!
Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы 6 месяцаў

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500 285 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250 256 500

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900 571 800

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

85 800 257 400 514 800

Пачалася падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя-

лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай аплат на-да ве-
дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му 
«ін тэр нэт-пад піс ка» на сай це www.belpost.by; у 
кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; у паш таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа стаць доб рым ка ляд-
ным па да рун кам для ва шых род ных і бліз кіх, для 
ва шых сяб роў.
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СЛУЦ КIЯ ПА ЯСЫ НА МА НЕ ТАХ
Сён ня На цы я наль ны банк уво дзiць у аба ра чэн не па мят ныя 
ма не ты «Слуц кiя па ясы. Мет кi» i «Слуц кiя па ясы. Ка лек цы-
я на ван не» се рыi «Слуц кiя па ясы», па ве дам ляе ўпраў лен не 
iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў га лоў на га бан ка кра i ны.

Ся род iх: ся рэб ра ныя — на мi на лам 20 руб лёў, про бай спла ву 
925, ма сай 33,62 гра ма, дыя мет рам 50 мi лi мет раў, ты ра жом 7000 
штук кож на га най мен ня; мед на-нi ке ле выя — на мi на лам 1 ру бель, 
ма сай 19,5 гра ма, дыя мет рам 37 мi лi мет раў, ты ра жом 7000 штук 
кож на га най мен ня.

Ма не ты ад ча ка не ны на Лi тоў скiм ма нет ным два ры: ся рэб ра-
ныя — якас цю «пруф» з там пад ру ка ван нем, мед на-нi ке ле выя 
— «пруф-лайк».

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

У БЕ ЛА РУ СІ ЧА ТЫ РЫ ДОЎ ГА ЖЫ ХА РЫ 
ПЕРААДОЛЕЛІ 113-ГАДОВЫ РУБЕЖ

Дзе вяць бе ла ру саў пе ра адо ле лі 110-га до вую мя жу, па ве-
да мі ла ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА на чаль нік ад дзе ла па спра-
вах ве тэ ра наў і ін ва лі даў Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Свят ла на Ер ма ко віч.

Яна ад зна чы ла, што ча ты рох ча ла век мож на на зваць су пер-
доў га жы ха ра мі: яны на ра дзі лі ся на па чат ку мі ну ла га ста год дзя 
— у 1900 го дзе. Ся род гэ тых 113-га до вых бе ла ру саў — тры жан-
чы ны і адзін муж чы на. Па вод ле звес так на 1 каст рыч ні ка гэ та га 
го да, ста га до вы юбі лей ад свят ка ва лі 558 жы ха роў Бе ла ру сі. 
Ся род бе ла рус кіх доў га жы ха роў упэў не на лі дзі ру юць жан чы ны: 
100-га до вую план ку пе ра сяг ну лі 483 жан чы ны і 75 муж чын. 

Але на ПРУС, БЕЛ ТА.

АДЗЕН НЕ НО ВАЕ ЦI НЕ?
Вя лi кiм по пы там ка рыс та ец ца ў нас адзен не, якое прай шло 
ўцэн ку на рын ках i ганд лё вых сет ках Еў ро пы i ўво зiц ца на 
тэ ры то рыю на шай дзяр жа вы з-за мя жы. По пыт на ра джае 
пра па но ву, а ра зам з iм — жа дан не ня доб ра сум лен ных 
пра даў цоў та ва ру атры маць як ма га больш пры быт ку пры 
мi нi маль ных вы дат ках. У су вя зi з чым та кое адзен не, за 
якое не аб ход на бы ло б за пла цiць да во лi вы со кiя мыт ныя 
пош лi ны, уво зiц ца рэа лi за та ра мi як бы лое ва ўжы ван нi.

— Пад час мыт на га кант ро лю бы ло ўста ноў ле на, што ў гру за вым 
ад се ку аў то зна хо дзiц ца та вар «Но вае адзен не (адзен не без пры кмет 
зно су)» агуль най ва гой 500 кг, якi не ад па вя даў звест кам, за яў ле ным 
пе ра воз чы кам. Мыт нi ка мi вы яў ле на адзен не без пры кмет зно су — 
150 кi ла гра маў кош там больш як 270,8 мiль ё на руб лёў. Та вар кан-
фiс ка ва ны. У да чы нен нi да лю дзей, якiя здзейс нi лi пра ва па ру шэн не, 
па ча ты ад мi нiст ра цый ны пра цэс, — рас ка за лi ў Вi цеб скай мыт нi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

ПА КУЛЬ ЛЁД НЕ СТАЎ
Да ле дас та ву за ста лi ся лi ча ныя тыд нi. I гэ ты свое асаб лi вы цэйт-
нот лi та раль на штур хае ама та раў лёг кай спа жы вы да асты лых 
ва да ёмаў. На ту раль на, з бра кань ер скi мi пры ла да мi.

Уве ча ры 18 лiс та па да ра бот нi ка мi Глы боц кай мiж рай iнс пек цыi 
ахо вы жы вёль на га i рас лiн на га све ту на ва да схо вi шчы «Азяр цы» 
Глы боц ка га ра ё на бы лi за тры ма ны двое жы ха роў На ва по лац ка, 
якiя пры да па мо зе се так спра ба ва лi зда бы ваць ры бу.

У той жа дзень на апя рэ джан не iн спек та ры спра ца ва лi i ў па ляў нi-
чых угод дзях Ва ра па еў скай па ляў нi чай да чы. Як па ве да мiў на чаль нiк 
Глы боц кай мiж рай iнс пек цыi Аляк сей Про тас, за не за кон нае па ля-
ван не бы лi за тры ма ны двое жы ха роў Па стаў ска га ра ё на. У аў та-
ма шы не «Сiт ра ен Ксан тыя», якая на ле жыць ад на му з за тры ма ных, 
вы яў ле ны i кан фiс ка ва ны не за рэ гiст ра ва ная па ляў нi чая стрэль ба, 
аку му ля тар i фа ра. Ма тэ ры я лы на кi ра ва ны ў ра ён ны суд.

Ул. iнф.

ОАО «Слуцкий льнозавод» 
извещает акционеров о проведении 

внеочередного   общего собрания акционеров 
ОАО «Слуцкий льнозавод» 

Дата и время проведения собрания:  2 декабря  2013 года в 10.00. 
Место проведения:  г. Слуцк Минской области, ул. Ленина, 300, актовый зал.
Повестка дня:
1. Увеличение уставного фонда Общества путем проведения закрытой 

подписки.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
Регистрация участников собрания с 09.00 до 09.45.
Для регистрации акционеров необходимо иметь:
юридическим лицам: руководителям – служебное удостоверение (иной 

подтверждающий документ) и паспорт;
иному представителю — доверенность на представление юридического лица на 

собрании акционеров и паспорт;
физическим лицам: паспорт; представителям – доверенность, удостоверенную в 

установленном порядке, и паспорт.
Информация  по вопросам повестки собрания предоставляется  акционерам ОАО 

«Слуцкий льнозавод»  по месту нахождения ОАО:. г. Слуцк, ул. Ленина, 300 с 8.00 
до 17.00.

Телефон для справок  (8-01795) 61655.
Наблюдательный совет

ОАО «Слуцкий льнозавод»
УНП 690657228


