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ТАННЕЙ УЖО НЕ БУДЗЕ?

21 лістапада 2013 г.
СЛУЦКIЯ ПАЯСЫ НА МАНЕТАХ

Сярод iх: сярэбраныя — намiналам 20 рублёў, пробай сплаву
925, масай 33,62 грама, дыяметрам 50 мiлiметраў, тыражом 7000
штук кожнага наймення; медна-нiкелевыя — намiналам 1 рубель,
масай 19,5 грама, дыяметрам 37 мiлiметраў, тыражом 7000 штук
кожнага наймення.
Манеты адчаканены на Лiтоўскiм манетным двары: сярэбраныя — якасцю «пруф» з тампадрукаваннем, медна-нiкелевыя
— «пруф-лайк».
Уладзiслаў КУЛЕЦКI.

НАВІНЫ

Сёння Нацыянальны банк уводзiць у абарачэнне памятныя
манеты «Слуцкiя паясы. Меткi» i «Слуцкiя паясы. Калекцыянаванне» серыi «Слуцкiя паясы», паведамляе ўпраўленне
iнфармацыi i грамадскiх сувязяў галоўнага банка краiны.

У БЕЛАРУСІ ЧАТЫРЫ ДОЎГАЖЫХАРЫ
ПЕРААДОЛЕЛІ 113-ГАДОВЫ РУБЕЖ

Яна адзначыла, што чатырох чалавек можна назваць супердоўгажыхарамі: яны нарадзіліся на пачатку мінулага стагоддзя
— у 1900 годзе. Сярод гэтых 113-гадовых беларусаў — тры жанчыны і адзін мужчына. Паводле звестак на 1 кастрычніка гэтага
года, стагадовы юбілей адсвяткавалі 558 жыхароў Беларусі.
Сярод беларускіх доўгажыхароў упэўнена лідзіруюць жанчыны:
100-гадовую планку перасягнулі 483 жанчыны і 75 мужчын.
Алена ПРУС, БЕЛТА.

АДЗЕННЕ НОВАЕ ЦI НЕ?
Вялiкiм попытам карыстаецца ў нас адзенне, якое прайшло
ўцэнку на рынках i гандлёвых сетках Еўропы i ўвозiцца на
тэрыторыю нашай дзяржавы з-за мяжы. Попыт нараджае
прапанову, а разам з iм — жаданне нядобрасумленных
прадаўцоў тавару атрымаць як мага больш прыбытку пры
мiнiмальных выдатках. У сувязi з чым такое адзенне, за
якое неабходна было б заплацiць даволi высокiя мытныя
пошлiны, увозiцца рэалiзатарамi як былое ва ўжываннi.

ПАДЗЕІ

Дзевяць беларусаў пераадолелі 110-гадовую мяжу, паведаміла карэспандэнту БЕЛТА начальнік аддзела па справах ветэранаў і інвалідаў Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны Святлана Ермаковіч.

Рынак арэндных кватэр
для агенцтваў звузіўся

Да ледаставу засталiся лiчаныя тыднi. I гэты своеасаблiвы цэйтнот лiтаральна штурхае аматараў лёгкай спажывы да астылых
вадаёмаў. Натуральна, з браканьерскiмi прыладамi.
Увечары 18 лiстапада работнiкамi Глыбоцкай мiжрайiнспекцыi
аховы жывёльнага i раслiннага свету на вадасховiшчы «Азярцы»
Глыбоцкага раёна былi затрыманы двое жыхароў Наваполацка,
якiя пры дапамозе сетак спрабавалi здабываць рыбу.
У той жа дзень на апярэджанне iнспектары спрацавалi i ў паляўнiчых угоддзях Варапаеўскай паляўнiчай дачы. Як паведамiў начальнiк
Глыбоцкай мiжрайiнспекцыi Аляксей Протас, за незаконнае паляванне былi затрыманы двое жыхароў Пастаўскага раёна. У аўтамашыне «Сiтраен Ксантыя», якая належыць аднаму з затрыманых,
выяўлены i канфiскаваны незарэгiстраваная паляўнiчая стрэльба,
акумулятар i фара. Матэрыялы накiраваны ў раённы суд.
Ул. iнф.

ФАКТЫ

— Падчас мытнага кантролю было ўстаноўлена, што ў грузавым
адсеку аўто знаходзiцца тавар «Новае адзенне (адзенне без прыкмет
зносу)» агульнай вагой 500 кг, якi не адпавядаў звесткам, заяўленым
перавозчыкам. Мытнiкамi выяўлена адзенне без прыкмет зносу —
150 кiлаграмаў коштам больш як 270,8 мiльёна рублёў. Тавар канфiскаваны. У дачыненнi да людзей, якiя здзейснiлi правапарушэнне,
пачаты адмiнiстрацыйны працэс, — расказалi ў Вiцебскай мытнi.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

ПАКУЛЬ ЛЁД НЕ СТАЎ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Павышаны попыт на
кампактнае жыллё павялічыў мінімальны цэннік
аднапакаёвых кватэр да
430—450 долараў, а ўвогуле кошт падобнага жылля дасягае ў многіх гаспадароў нават 500 долараў.
Удакладняю, што па такім кошце сёння часам
прапануюцца звычайныя
кватэры ў стандартных
панэльных дамах. Самы
рас паўсю джа ны цэн нік
двухпакаёвых кватэр таксама вагаецца ў межах ад
450 да 500 долараў. Крыху лепшыя
па якасці двухпакаёўкі ўжо з сур'ёзным рамонтам, сучаснай кухняй
і пральнай машынай могуць прапаноўвацца часам і за 500—600 долараў. Масавы кошт прапановы трохпакаёвых кватэр вагаецца ў межах
ад 700 да 1000 долараў. Бываюць
выпадкі, калі на рынак трапляюць
і трохпакаёўкі за 650 долараў, але
іх звычайна адзінкі. Спадарыня Лукашэвіч адзначае, што сёння ліквідных бюджэтных кватэр катастрафічна не хапае.

Наш эксперт канстатуе той факт,
што ў апошнія месяцы ўсё меншая
колькасць уладальнікаў свабоднага
жылля звяртаецца па дапамогу ў
спецыялізаваныя агенцтвы нерухомасці. Гаспадары такога жылля
пачалі часцей шукаць кватарантаў
самастойна — праз уласныя аб'явы
ў глабальнай сетцы. Магчыма, што
гэта звязана з нежаданнем уласнікаў плаціць падаткі дзяржаве.
Другім фактарам можа быць той
факт, што па «шэрым» алгарытме здаюцца такія кватэры, якія былі пабудаваны з выкарыстаннем
ільготнага крэдыту. А вось такое
жыллё афіцыйна рэгістравацца ў

У цяперашняй сітуацыі
жорсткага дэфіцыту ўсіх відаў
здымнага жылля
ў самае складанае становішча
трапілі маладыя сем'і
з дзецьмі. Амаль усе
гаспадары арэнднага жылля
адмаўляюць гэтай катэгорыі
кватарантаў.

жыллёва-эксплуатацыйных службах цяпер ужо не можа.
Зразумела, што гэта проста незаконна, і мы такі алгарытм здачы
не вітаем. Больш за тое, пры самастойным пошуку гаспадары жылля
могуць трапіць у шэраг непрыемных сітуацый. Бывалі выпадкі, калі
з кватэры знікалі дарагія бытавыя

Павышаны попыт
на кампактнае жыллё
павялічыў мінімальны цэннік
аднапакаёвых кватэр
да 430—450 долараў, а ўвогуле
кошт падобнага жылля
дасягае ў многіх гаспадароў
нават 500 долараў.
прыборы і мэбля. Часам у свае кватэры ўласнікі рэгіструюць замежнікаў, якіх потым выпісваюць толькі
праз суд. А ў агенцтвах прафесіяналы дасканала рас тлумачаць
кліентам усе нюансы беларускай
прыватнай арэнды. Напрыклад,
спецыялісты агенцтваў абавязкова парэкамендуюць гаспадарам
дарагіх апартаментаў зрабіць дакладны вопіс кватэры і ўсяго, што ў
ёй знаходзіцца. Пры здачы жылля
грамадзянам з іншай краіны існуюць спецыфічныя тонкасці.

Прыватную арэнду чакае
суцэльная стандартызацыя?
Аб чым тут ідзе гаворка? Аксана
Лукашэвіч упэўнена, што ў сталіцы
неабходна правесці стандартызацыю ўсіх відаў кватэр, якія здаюцца ў арэнду. Тады кожнае жылое
памяшканне будзе мець свой дакладны сярэдні арэндны кошт. Такі
арэндны кошт кватэры будзе залежаць ад планава-эканамічнай зоны

жылля, ад «узросту» і тыпу
дома, а таксама ад пэўных
харак тарыс тык непасрэдна жы ло га па мяш кан ня.
Паводле меркаванняў нашага эксперта, такі ўсярэднены стандарт неабходна
ўвесці для ўсіх удзельнікаў
рынку арэнды. Каб нават
прыватныя кватэраздатчыкі ўспрымалі гэты стандарт
не ў якасці рэкамендацыі, а
на ўзроўні закона. У гэтым
выпадку спажыўцы такой
паслугі будуць дакладна
ведаць прыкладны цэннік
таго ці іншага жылля. Памер арэнднай платы стане
больш стабільным і прагназуемым.
Хутчэй за ўсё, лабіраваць укараненне падобнай сістэмы актыўна
пачнуць падатковыя службы, якія
змогуць з большай дакладнасцю
адсочваць памеры даходаў грамадзян ад гэтай дзейнасці. А вось уладальнікам свабодных «квадратаў»,
мабыць, прыйдзецца крыху падкарэктаваць свае «апетыты».

Арэнда дакладна
таннець не будзе
У ця пе рашняй сі туацыі жорстка га дэ фі цы ту ўсіх ві даў здымна га жыл ля ў са мае скла да нае
становішча трапілі маладыя сем'і
з дзець мі. Амаль усе гаспа дары
арэнднага жылля адмаўляюць гэтай ка тэ го рыі ква та ран таў. Выключэнне ро біц ца толь кі для вялі 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 тэры звычай на не ма юць вя лі кага
попы ту ў большасці патэнцы яльных кватарантаў. Таму гаспадары вялі кіх пус тых шматпакаёвак
зга джа юц ца на ват на пэў ныя
зніж кі. Ад нак агуль ная тэн дэнцыя на рынку праду гледжвае не
па мян шэн не ста вак арэн ды, а,
хутчэй, стабі ліза цыю цэннікаў на
сён няш нім уз роў ні, ці на ват невя лі ка га іх па ве лі чэн ня. Акса на
Лу ка шэ віч праг на зуе маг чы мае
па да ра жан не арэн ды да но ва га
года на ўзроўні 20—50 дола раў у
сег мен це ад на па ка ё вых ква тэр.
А ў наступным годзе сітуацыя з
арэндай можа нават пагоршыцца,
бо ў маі Мінск прымае сусвет нае
пер шынство па ха кеі, а значыць,
і вялікую колькасць замежных турыс таў...
Сяргей КУРКАЧ.

ШЫНЫ ДАСТАВЯЦЬ
ЦЯГАМ ТЫДНЯ

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

Чытач з Мастоўскага раёна выказаў
па «гарачай лініі» незадаволенасць
тым, што на запраўках не прадаюцца
патрэбныя яму зімовыя шыны вытворчасці «Белшыны» да аўтамабіля
«Ніва». Магчымае супрацоўніцтва ў
гэтым кірунку, напрыклад, з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія
вядуць такі гандаль праз інтэрнэт і
могуць нават бясплатна даставіць тавар пакупніку, ён катэгарычна адмёў.
Дзяржаўнай краме давер большы.
Калі мы датэлефанаваліся да вядучага
спецыяліста гандлёвага аддзела прадпрыемства Беларуснафта — «Гроднааблнафтапрадукт» Віктара Вайцаховіча, нямала таго
здзівілі сваім зваротам.
— Так, патрэбныя вашаму заяўніку зімовыя шыны R16 вытворчасці «Белшыны» да
аўтамабіля «Ніва» — крыху большага паме-

ру, чым, скажам, R14, таму яны не карыстаюцца павышаным попытам. З гэтай нагоды і
трымаць іх на АЗС у вялікай колькасці няма
сэнсу. Давайце праверым, што ёсць у наяўнасці зараз, — прапанаваў Віктар Аляксандравіч, звяртаючыся да камп'ютарнай базы.
Паводле далейшых слоў суразмоўцы, на
момант нашага тэлефанавання на аў тазаправачнай станцыі ў Мастах якраз былі ў наяўнасці дзве зімовыя шыны R16.
— Магчыма, грамадзяніну былі патрэбныя чатыры? На любой нашай запраўцы,
калі цяпер няма патрэбнага, можна пакінуць
замову з указаннем канкрэтных тэхнічных
параметраў. Гэта можна зрабіць і ў тых жа
Мас тах, і ў Шчучыне, а таксама ў Лідзе і
Ваўкавыску, дзе ў нас па тры аў тазаправачныя станцыі ў кожным горадзе, — распавёў
Віктар Вайцаховіч. — Максімум цягам тыдня
пакупніку даставяць замоўлены тавар.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ШАНОЎНЫЯ СЯБРЫ!

Пачалася падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2014 года!

Падпісацца на газету можна ў любым аддзяленні паштовай сувязі; з дапамогай аплатна-даведачнага тэрмінала РУП «Белпошта»; праз сістэму
«інтэрнэт-падпіска» на сайце www.belpost.by; у
кіёсках «Белсаюздрука»; у паштальёнаў.
Падпіска, дарэчы, можа стаць добрым калядным падарункам для вашых родных і блізкіх, для
вашых сяброў.

63850
63145
63858
63239

Індэкс/перыяд

1 месяц

3 месяцы 6 месяцаў

(для індывідуальных падпісчыкаў)

47 500

142 500

285 000

(для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў)

42 750

128 250

256 500

(для ведамасных падпісчыкаў)

95 300

285 900

571 800

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

85 800

257 400

514 800

