Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Дзённік
першакурсніцы:
усё ў нашых руках!
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Аляксандр Лукашэнка наведаў
учора ААТ «Керамін», паведамляе БЕЛТА. Прэзідэнт азнаёміўся з фінансава-вытворчым станам прадпрыемства, працэсам
вытворчасці найноўшых узораў
прадукцыі, а таксама перспектывамі далейшага развіцця «Кера мі на». Кі раў ні ку дзяр жа вы
расказалі аб выкананні яго даручэнняў па рэканструкцыі прадпрыемства.

Аляксандр Лукашэнка паставіў задачу да сярэдзіны 2014 года давесці
долю акцый дзяржавы ў ААТ «Керамін» да 80%. «Сёння ў дзяржавы
каля 60% акцый — мала, сёй-той недапрацоўвае, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Гэта не мне трэба. Я проста
не хачу, каб вы праз некалькі гадоў
папракнулі мяне ў тым, што я не бачыў гэ та га кра дзя жу». Аляксандр
Лукашэнка нагадаў, што ў свой час
ён прыняў рашэнне аб вяртанні гэтага прадпрыемства дзяржаве. «Была
спро ба пры са бе чыць прад пры емства вашымі былымі начальнікамі.
Гэта няправільна, так быць не павінна! Гэтае прадпрыемства народнае,
яно было створана на сродкі народа
і належыць народу», — падкрэсліў
Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што ў выпадку, калі замежны інвестар захоча набыць прадпрыемства,
усё будзе праходзіць па ўстаноўленай
у дзяржаве працэдуры. Ён таксама
дадаў, што парадак прыватызацыі
прадпрыемстваў у Беларусі вельмі
бюракратычны.
«Хутчэй за ўсё, вас у свой час
падманулі. Таму я даручыў Камітэту
дзяржкантролю і КДБ разабрацца.
Бачым — пачынаюцца парушэнні,
таму запатрабавалі вярнуць дзяржаве, — сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся
да працоўнага калектыву ААТ «Керамін». — Мною было прынята рашэнне
вярнуць акцыі дзяржаве, але не забіраць іх, а заплаціць па мінімальнай
цане».

«З'явіцца жадаючы купіць, прапануе добрую цану — паглядзім, прадаваць ці не, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Але мы ўжо наеліся гэтых
прыватнікаў». Аляксандр Лукашэнка
нагадаў сітуацыю з мінскай «Камунаркай». Паводле яго слоў, са зменай кіраўніцтва нават у крызісныя часы
прадпрыемства працуе з прыбыткам.
«Усе прыватнікі глядзяць на сваю кішэню. Калі ты стварыў кампанію з нуля
— добра. А калі прыйшоў на гатовае
— непарадак. Я не хачу, каб усё было
разрабавана», — адзначыў кіраўнік
дзяржавы. «Сёння попыт на беларускія прадпрыемствы велізарны, вы гэта
бачыце. Расія хацела б нешта купіць,
як быццам свайго няма. А чаму? Таму што мы не разбурылі сваё, а некаторыя прадпрыемствы ператварылі ў
квітнеючыя, як той жа «Беларуськалій». Пахадзілі, паглядзелі — хочам.
Я кажу: плаціце $32 млрд і хоць цэлае
прадпрыемства, хоць частку купляйце.
Дорага. Я кажу: да пабачэння. Паспрабавалі іншым шляхам — не атрымалася», — сказаў Прэзідэнт. «Мая задача
— абараніць дзяржаву і яе ўласнасць»,
— падкрэсліў ён.
«Не крыўдуйце на жорсткасць, цяпер час такі. Цяпер усе вакол Беларусі ходзяць, як ваўкі галодныя: дзе б
прыхапіць. «Керамін», «Беларуснафта», адзін нафтаперапрацоўчы завод,
другі... Ва ўсіх рукі свярбяць, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — І сёння
ціснуць не таму, што я такі дрэнны,
дыктатар, а таму, што не аддаю. Тым
не аддаў на Усходзе, на Захадзе не
аддаў. А хочацца, і ўзяць хочуць за
бесцань. Мы на гэта не згодныя».
Але не толькі аб вытворчых справах канкрэтнага прадпрыемства ішла
гаворка. Прэзідэнт гаварыў і пра...
...не аб ход нас ці на вя дзен ня
жорсткага парадку на ўсіх прадпрыемствах
«Чаго на мяне крыўдзіцца? Сказаў
— рабіце, — адзначыў Прэзідэнт. —
Пакуль вы мяне выбіраеце, дазвольце
мне прымаць рашэнні, а вы
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іх выконвайце».

СТЫЛЬ І ХАРАСТВО
Каля 1 тыс. навучэнцаў Гомельшчыны прайшлi навучанне ў рэсурсным цэнтры Гомельскага
каледжа бытавога абслугоўвання, якi быў створаны два гады таму з мэтай навучання будучых
спецыялiстаў у сферы бытавога абслугоўвання насельнiцтва на сучасным высокатэхналагiчным
абсталяваннi. Рэсурсны цэнтр дазволiў сканцэнтраваць у адной навучальнай установе сучаснае
высокатэхналагiчнае цырульнiцкае, раскройнае, швейнае i вязальнае абсталяванне.

СВЕДКІ

ЦЫТАТА ДНЯ
Алег ТОКУН,
начальнік
упраўлення
палітыкі занятасці
Міністэрства
працы
і сацыяльнай
абароны:

У 1945 годзе надзвычайная камісія па
расследаванні злачынстваў фашысцкіх захопнікаў прыйшла да вынікаў, што
падчас акупацыі ў Полацку загінула не
менш за 150 тысяч савецкіх грамадзян,
з іх толькі ваеннапалонных — больш за
100 тысяч. Колькі з іх знайшлі свой спачын ва ўрочышчы Пяскі, невядома. Згодна з нямецкімі дакументамі
— не менш за 38 тысяч. Але гэтая лічба датычыцца толькі вязняў
перасыльнага лагера «Дулаг-125». Акрамя іх, у Пясках пахаваны
і вязні лагера для грамадзянскага насельніцтва Грамы, і дзвюх
полацкіх турмаў — падпольшчыкі і партызаны. Іх колькасць ніхто
не падлічваў. Такім чынам, верхняя мяжа колькасці загінулых, якія
спачываюць у Пясках, не вядомая нікому. Як не вядомыя і іх прозвішчы, акрамя ста чатырох імёнаў, нанесеных на Сцяну памяці.
Большасць з іх назвалі сведкі. Сёння наш аповед пра тых з
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іх, якія зараз жывуць у Полацку.

«КВАДРАТЫ» Ў МIНСКУ
«ПАХУДЗЕЛI»
Паводле прагнозаў спецыялiстаў, да Новага года
сталiчная жыллёвая нерухомасць патаннее яшчэ на 2-5%
Практычна ўсё лета на другасным рынку жылля галоўнага мегаполiса краiны назiраўся ўстойлiвы рост сярэднiх цэннiкаў прапановы. Нешта падобнае назiралася на рынку i ў вераснi, але са
значна меншай дынамiкай. У першай дэкадзе кастрычнiка цэны
стабiлiзавалiся, а потым увогуле адзначылася тэндэнцыя на патанненне. Зрабiць аналiз сiтуацыi ў жыллёвай сферы сталiцы
карэспандэнту «Звязды» дапамагае наш пастаянны эксперт —
кiраўнiк агенцтва «БелЦТН», старшыня рады Беларускай асацыяцыi «Нерухомасць» Мiкалай ПРАСТАЛУПАЎ.

Прапанова перавышае попыт у разы
У параўнаннi з летам рэальная актыўнасць патэнцыяльных пакупнiкоў паменшылася ўдвая. Так, у чэрвенi i лiпенi штомесячная колькасць
зарэгiстраваных дагавораў куплi-продажу дасягала 1400 здзелак. У кастрычнiку такiх здзелак зафiксавана было толькi 700. З чым гэта звязана?
Аналiтыкi рынку тлумачаць падобную тэндэнцыю адразу некалькiмi фактарамi. Па-першае, летам масава «вымывалiся» танныя кватэры маленькiх
плошчаў, таму сапраўды «смачных» прапаноў засталося значна менш.
Па-другое, цэннiк на жыллё ў сталiцы за апошнi час iстотна павялiчыўся, а
людзей з вялiкiмi заробкамi больш не стала. Яшчэ адным з фактараў, якi
ўплывае на актыўнасць клiентаў, з'яўляецца праблема атрымання заёмных грошай. У першай дэкадзе лiстапада крэдыты менавiта пад набыццё
жылля перасталi выдаваць насельнiцтву не толькi дзяржаўныя, але i ўсе
камерцыйныя банкi краiны. Сёння ў фiнансавым сектары крэдытавання на
агульных падставах засталася невялiкая лiнейка камерцыйных крэдытаў,
якiя выдаюць толькi пад будаўнiцтва жылля.

Фота Надзеі БУЖАН.

«Паводле аператыўных звестак, на 1 лістапада зарэгістраванае беспрацоўе ў краіне захавалася на ўзроўні 0,5% да колькасці
эканамічна актыўнага насельніцтва (год таму гэты паказчык быў
0,6%). Галоўная характарыстыка
беларускага рынку працы — стабільнасць. Пагаршэння сітуацыі з
занятасцю насельніцтва і беспрацоўем у 2013 годзе не чакаецца.
У цэлым па рэспубліцы каэфіцыент напружанасці на рынку
працы на 1 лістапада складаў 0,3
беспрацоўнага на адну вакансію
(год таму было 0,4). Сёлета зніжаецца колькасць зваротаў у службу занятасці па садзейнічанне ў
працаўладкаванні, памяншаецца
рэгістрацыя беспрацоўных, расце колькасць вакансій».
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Фота БЕЛТА.

ЗАВАЯВАЦЬ НОВЫЯ РЫНКІ

Пераломны момант на патанненне?

Зоя Уладзіміраўна МУШЫНСКАЯ пералічыла паўтара мільёна рублёў
з уласнай пенсіі на стварэнне мемарыяла «Урочышча Пяскі».

Ужо з першых дзён кастрычнiка ўласнiкi «тэрмiновых» кватэр (калi жыллё
неабходна прадаць даволi хутка) на практыцы заўважылi панiжэнне попыту
з боку пакупнiкоў. У гэтым выпадку частка такiх прадаўцоў была вымушана
знiжаць цэннiкi на свае апартаменты. У асобных выпадках знiжкi на
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кватэры дасягалi 2-3 тысяч, а часам i 5-6 тысяч долараў.

