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ГАСЦІННАСЦІ
У мэтах развіцця
турызму, стварэння
сучаснай турыстычнай
інфраструктуры, якая будзе
ўлічваць геаграфічнае
становішча, прыродныя,
гістарычныя і культурныя
багацці Беларусі, выхавання
ў грамадзян патрыятычнай
гордасці і павагі да Айчыны
2014 год у Беларусі аб'яўлены
Годам гасціннасці.
Адпаведны ўказ 27 снежня падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр
Лукашэнка, паведамілі БЕЛТА ў
прэс-службе беларускага лідара.
Ураду даручана сумесна з аблвыканкамамі, Мінскім гарвыканкамам
распрацаваць і зацвердзіць рэспубліканскі план мерапрыемстваў па
правядзенні Года гасціннасці і забяспечыць каардынацыю дзейнасці
дзяржаўных органаў, іншых арганізацый па іх выкананні.
Аб'яўленне Года гасціннасці будзе са дзей ні чаць кан цэнт ра цыі
намаганняў дзяржаўных органаў,
арганізацый і грамадзян на развіцці і эфектыўным выкарыстанні
турыс тычных магчымасцяў Беларусі і арганізацыі на высокім узроўні
прыёму замежных гасцей, якія прыбудуць на святкаванне 70-й гадавіны вызвалення Рэспублікі Беларусь
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў,
мерапрыемствы чэмпіянату свету
па хакеі.

28 снежня 2013 г.

«МЫ РАЗАМ ПАВІННЫ ІМКНУЦЦА ДА ТАГО,
КАБ ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ ЗАПРАЦАВАЎ»
Расія не чакае ніякіх крокаў у адказ ад Беларусі
за крэдыт $2 млрд, заявіў журналістам пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў на прэс-канферэнцыі, прысвечанай падвядзенню вынікаў года.
«Беларусь і Расія разам з'яўляюцца ініцыятарамі
ўсіх інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай
прасторы, разам імкнуцца да рэалізацыі будучага Еўразійскага эканамічнага саюза і пашырэння
ўзаемадзеяння ў Саюзнай дзяржаве, — падкрэсліў дыпламат. — Мы разам павінны імкнуцца, каб
эканамічны саюз запрацаваў».

тэхналагічнай прадукцыі) у расійскім абарончым заказе
складае зараз каля 15%.
У снежні на аэрадром пад горадам Баранавічы прыбылі чатыры расійскія знішчальнікі Су-27, якія прыступілі да баявога дзяжурства. Яны будуць ахоўваць
паветраную прастору Саюзнай дзяржавы ў рамках дамоўленасці паміж дзвюма краінамі аб стварэнні сумеснай авіябазы. Канчатковая кропка і час базіравання,
а таксама пытанні аплаты для расійскага боку будуць
вызначаны адпаведнымі дамовамі.
Расія і Беларусь паспяхова супрацоўнічаюць на
знешнепалітычнай арэне. «У нас агульныя падыходы
да міжнародных праблем», — сказаў пасол.

Беларусь аднаўляе пазіцыі
Менавіта на гэта і накіраваныя былі двухбаковыя
адносіны Беларусі і Расіі як на працягу 2013 года, так і
ўсе апошнія гады, падкрэсліў Аляксандр Сурыкаў.
— Сёлета двухбаковыя сувязі Расіі і Беларусі характарызуюцца высокім узроўнем стратэгічнага партнёрства, інтэнсіўнасцю кантактаў як на вышэйшым, так і
на высокім узроўнях, паміж усімі структурамі: парламентамі, міністэрствамі, ведамствамі, бізнес-суполкамі
нашых краін, — сказаў дыпламат.
Расія працягвае заставацца самым буйным гандлёва-эканамічным партнёрам Беларусі: яе доля ў знешнегандлёвым абароце нашай краіны сёлета ўзрасла
да 49,2%. Узаемны гандлёвы абарот краін складзе
$40 млрд.
Інтэграцыя беларускай і расійскай эканомік таксама расце, і гэта — добры знак, лічыць Аляксандр
Сурыкаў. «Гэта не толькі капіталы, але і тэхналогіі.
Адпаведна, Беларусь аднаўляе свае пазіцыі аднаго
з перадавых навукова-прамысловых цэнтраў, якім
яна і была ў часы Савецкага Саюза», — сказаў пасол. Аб'ём расійскіх інвестыцый у эканоміку Беларусі
сёлета складае 47% усіх замежных інвестыцый. У
нашай краіне працуе каля 2,5 тысячы арганізацый
з расійскім капіталам. Сярод краін СНД Беларусь
займае вядучае становішча па колькасці створаных
сумесных прадпрыемстваў.

Фота БЕЛТА.
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У сваю чаргу на тэрыторыі Расіі працуе больш за
1000 сумесных прадпрыемстваў з беларускім капіталам, у тым ліку — больш за 30 зборачных вытворчасцяў беларускай тэхнікі. Узаемнымі пастаўкамі зараз
звязаны больш за 8 тысяч прадпрыемстваў абедзвюх
краін. Актыўна ажыццяўляецца кааперацыя карпарацыі
«Растэхналогіі» (Масква), кампаніі «Пеленг» (Мінск)
і іншых прадпрыемстваў. Працягваецца будаўніцтва
Беларускай АЭС, агульны аб'ём расійскіх інвестыцый
у якую ацэньваецца ў $10 млрд.
Беларускі бізнес таксама нарошчвае свае пазіцыі на
расійскім рынку, заўважыў дыпламат. Сёлета брэсцкая
кампанія «Санта Брэмар» купіла кампанію «Рускае
мора», а «Беларуснафта-Сібір» — нафтагазавае радовішча «Янгпур» у Цюменскай вобласці.

Вайскоўцы дамаўляюцца хутчэй
Найбольш паспяховай сферай беларуска-расійскага
ўзаемадзеяння Аляксандр Сурыкаў назваў кааперацыю
прадпрыемстваў абаронна-прамысловага комплексу.
Доля паставак з Беларусі (галоўным чынам, высока-

Захады на будучыню
Адказваючы на пытанні журналіс таў, Аляксандр
Сурыкаў паведаміў, што Расія будзе разглядаць магчымасць пастаўкі ў Беларусь у 2014 годзе 23 млн т
нафты. Менавіта пра такія аб'ёмы просіць беларускі
бок, аднак пакуль удалося дамовіцца пра 21 млн тон.
«Не таму, што мы не хочам, — запэўніў пасол. — Тут
каласальныя абавязацельствы перад нашым суседам
Кітаем, прычым яны кратна растуць, а аб'ём здабычы
так не павялічваецца». Разам з тым, «акно перагавораў не закрыта», нагадаў дыпламат, і работа ў гэтым
кірунку будзе весціся.
Расійскі пасол таксама адзначыў, што ў базавых
дакументах будучага Еўразійскага эканамічнага саюза закладзены нулявыя экспартныя пошліны на нафту
для Беларусі. Яшчэ адзін добры пасыл у новы год —
гатоўнасць цяперашніх акцыянераў «Уралкалія» да
аднаўлення адносін з «Беларуськаліем», што, на думку
дыпламата, прынясе карысць і абедзвюм кампаніям, і
абедзвюм краінам.
Нарэшце, адказваючы на пытанне карэспандэнта
«Звязды» аб новым беларускім экзарху, Аляксандр Сурыкаў заўважыў, што пераемнікам Мітрапаліта Філарэта
можа быць толькі годны і высокамаральны чалавек.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

«З УВЯДЗЕННЕМ АДЗІНАЙ ВАЛЮТЫ
СПЯШАЦЦА НЕ ТРЭБА…»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
А. Б. — Няўжо? Можа і ў таксі можна
будзе разлічвацца карткай?
Н. Е. — Асобныя таксі ў Мінску ўжо
разлічваюць па картках. Іх кіроўцам
даводзяцца планы па безнаяўных разліках, і яны нават просяць у асобных
выпадках разлічыцца карткай, каб выканаць гэты план.
А. Б. — А з тэхнічнага пункту гледжання гэта магчыма — разлічвацца
карткай у любым месцы?
Н. Е. — Безумоўна, магчыма. Для
правядзення такіх аперацый неабходна надзейная бесправадная сувязь. У
абсалютнай большасці беларускіх гарадоў з гэтым ніякіх праблем няма. Не
хапае толькі заканадаўчай базы, каб
зрабіць такую паслугу абавязковай.
Гэта Нацбанк бярэ на сябе. Спажывец
павінен мець права разлічыцца карткай
у любым месцы.
Віктар Іванавіч, г. п. Копысь, Аршанскі раён:
— Надзея Андрэеўна, вы ў свой час
працавалі ў банкаўскай сістэме нашага рэгіёна і ведаеце гэты раён. У нас
ёсць аддзяленне Беларусбанка і «Белпошты». Але яны працуюць вельмі мала па часе: пошта — толькі да абеда
(з 9.30 да 14.00), а банк — з 10.30 да
18.00 і толькі 4 дні на тыдзень. Калі бываюць замены, хваробы ці адпачынкі, то
Беларусбанк працуе толькі да 16.30. А
прадпрыемства наша заканчвае працу
а 17 гадзіне. Банкамата ў нас няма: кажуць, што няма дастатковай колькасці
трымальнікаў плацежных картак. І прыходзіцца нам пешшу ісці ў Александрыю, бо ў зімовы час ехаць на веласіпедзе немагчыма. А зарплату і пенсію
па інваліднасці я атрымліваю на картку.
Ці магчыма змяніць рэжым працы аддзялення банка?

«Думаю, што ў бліжэйшы час
банкі не будуць істотна зніжаць
працэнты па рублёвых укладах,
бо падобныя дзеянні могуць
справакаваць адток такіх
укладаў з банкаўскай сістэмы».
Н. Е. — А вам наяўныя грошы патрэбны для якіх мэт? Каб у крамах за прадукты разлічвацца? У гэтым выпадку
можна скарыстацца і банкаўскай карткай. Акрамя таго, Беларусбанк дае магчымасць адразу пераводзіць грошы з
вашай карткі на пенсійны дэпазіт…
В. І. — Мы з жонкай маем валютны
ўклад. А каб яго папоўніць, неабходна
асабіста наведаць банк…
Н. Е. — Ваша пытанне зразумела,
Віктар Іванавіч. Але ж вы таксама павінны разумець, што ўсе банкаўскія ўстановы, у тым ліку і пасялковыя аддзяленні банкаў, працуюць у адпаведнасці
з пэўным рэгламентам. І яны не могуць
падстройвацца пад жаданні кожнага
кліента — гэта проста немагчыма.
Што датычыць непасрэдна аддзялення Беларусбанка ў Копысі, то нашы спецыялісты абавязкова звернуць
увагу на графік яго работы. Калі там
сапраўды ёсць нейкія праблемы — графік будзе скарэктаваны.
Аляксандр, г. Мінск:
— Я чуў, што хочуць увесці абмежаванне па разліках наяўнымі грашыма.

Маўляў, пры куплі нейкага тавару, які
каштуе больш за 15 тысяч долараў, абавязкова трэба будзе разлічвацца безнаяўна. Ходзяць чуткі, што гэтую суму
могуць яшчэ зменшыць. Як тады вялікія
пакупкі рабіць? Я, напрыклад, збіраю грошы, каб потым купіць машыну. Мне што,
усе гэтыя грошы цяпер у банк несці?
Н. Е. — Па-першае, вялікія сумы грошай у любым выпадку лепш трымаць
на банкаўскім рахунку. Гэта і з пункту
гледжання бяспекі больш надзейна, і
працэнты па ўкладзе атрымаеце — дадатковая выгада.
Па-другое, распрацаваны праект
рашэння аб увядзенні ліміту на разлікі наяўнымі грашыма прадугледжвае,
што расплачвацца выключна ў безнаяўным парадку трэба будзе за тыя тавары, работы ці паслугі, якія каштуюць
больш за паўтары тысячы базавых велічынь — сёння гэта больш за 20 тысяч
долараў ЗША ў эквіваленце. Сума не
такая і маленькая, у тым ліку і для пакупкі аўтамабіля.
І, нарэшце, неабходна разумець, што
друкаванне наяўных грошай патрабуе
даволі значных выдаткаў, у тым ліку ў
замежнай валюце. Каб абслугоўваць
наяўную грашовую масу, нашым банкам, прадпрыемствам, арганізацыям
трэба трымаць вялікі штат касіраў,
праводзіць інкасацыю і гэтак далей.
Пашырэнне безнаяўных разлікаў дазваляе значна скараціць гэтыя выдаткі.
Ды і разлічвацца плацежнай карткай
значна прасцей. Галоўнае, каб на ёй
былі грошы.
Пашырэнне безнаяўных разлікаў —
гэта агульнасусветная тэндэнцыя. І Беларусі таксама трэба актыўна рухацца
ў гэтым кірунку.

«ПРЫЧЭШУЦЬ» СТАЎКІ
ПА МІКРАКРЭДЫТАХ
Алег, г. Мінск:
— Мы з жонкай у адной канторы ўзялі «хуткі крэдыт» на некалькі месяцаў. А
ў выніку заплацілі такія працэнты, што
за галаву ўзяліся. Чытаў у «Звяздзе»,
што такіх «дзялкоў» пачнуць кантраляваць. Калі гэта адбудзецца?
Н. Е. — На цы я наль ным бан кам
распрацаваны праект указа, які прадугледжвае рэгуляванне дзейнасці
мікрафінансавых арганізацый. Зараз
дакумент знаходзіцца на разглядзе ў
Адміністрацыі Прэзідэнта. Спадзяёмся, што ён будзе падпісаны ў бліжэйшы
час. Тады Нацыянальны банк атрымае
права на рэгуляванне дзейнасці такіх
арганізацый, у тым ліку і па абмежаванні памераў працэнтных ставак.
А. — Такія арганізацыі зробяць міні-банкамі?
Н. Е. — Не, банкамі яны, вядома ж,
не стануць. Аднак для таго, каб працягваць сваю дзейнасць, усе мікрафінансавыя арганізацыі павінны будуць прайсці
рэгістрацыю і ў далейшым працаваць
па тых «правілах гульні», якія будуць
устаноўлены Нацыянальным банкам.
Такім чынам мы атрымаем магчымасць
кантраляваць іх дзейнасць. Пакуль такой магчымасці няма.
А. — Ёсць пэўныя арганізацыі, якія
прапануюць «дэпазіты» пад вельмі добрыя працэнты (каля 90% гадавых). Што
вы мне параіце ў гэтым выпадку: аддаваць ім грошы ці не?

КНІГІ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ
У ПАДАРУНАК
...атрымалі ад старшыні праўлення Нацбанка Беларусі Надзеі Ермаковай
выхаванцы Бабруйскай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната для дзяцейсірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, падчас яе візіту ў рамках
рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». Акрамя гэтага, Надзея
Ермакова, якая вельмі цесна сябруе з гэтай школай, прывезла для дзяцей
салодкія падарункі.
Павіншаваць дзетак прыехаў таксама намеснік міністра прамысловасці Беларусі Павел Уцюпін, які падараваў установе сертыфікат на суму 12,5 мільёна
рублёў для набыцця мяккай мэблі. Падарункі і шчырыя віншаванні школа прымала ад прадстаўнікоў Беларускага саюза жанчын, Беларускага прафсаюза
работнікаў лесу і вайскоўцаў в/ч 5527.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

Н. Е. — Не верце ў прыгожыя абяцанкі. Прымаць дэпазіты ад насельніцтва ў
нашай краіне маюць права толькі банкі,
якія атрымалі спецыяльную ліцэнзію.
Пры гэтым захаванне банкаўскіх укладаў гарантавана дзяржавай.

«У 2011-м мы атрымалі сур'ёзны
ўрок і цяпер ведаем, што трэба
рабіць, каб тая сітуацыя
не паўтарылася».
Калі ж нехта спрабуе «выцягнуць»
з вас грошы пад нейкія неверагодна
высокія працэнты, ведайце: гэта адназначна фінансавая «піраміда». Спакусіцеся на вялікія працэнты і аддасцё свае
грошы падобнай канторы — рызыкуеце
страціць іх назаўсёды, бо ніхто вам не
гарантуе іх абавязковага вяртання. Нават праз суд гэтыя грошы не адшукаеш,
калі такая «шэрая» структура раптоўна
знікне. Так што будзьце пільнымі і давярайце свае зберажэнні толькі банкам.

ца вырашэнне пытання з фінансаваннем аб'екта і калі пачнецца рэальнае
будаўніцтва. А вы дакладна ведаеце,
што ўключаны ў спісы маючых патрэбу
ў паляпшэнні жыллёвых умоў?
Н. Ф. — Вядома, увесь гэты дом будуецца па льготным крэдытаванні.
Н. Е. — Тады будзе крэдытаванне.
Але толькі ў наступным годзе, бо сёлета ўжо час прайшоў. Не хвалюйцеся: калі будаўніцтва пачалося, то яно
будзе працягвацца. Грошы выдадуць
тады, калі яны спатрэбяцца забудоўшчыку.

Дзмітрый, в. Лугавая Слабада:
— Дзень добры! Я планую налета
набыць на аўкцыёне ўчастак для будаўніцтва ўласнага дома. Ці будзе весціся
крэдытаванне на гэтыя мэты ў сельскай
мясцовасці?
Н. Е. — А вы стаіце ў чарзе маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых
умоў?
Д. — Так, я чаргавік. Больш за тое,
плануем нараджэнне дзіцяці, пасля чаго мы станем шматдзетнай сям'ёй. Ці
Сяргей Грыб, г. Мінск:
— Добры дзень, Надзея Андрэеўна! змагу я тады разлічваць на льготны
Трымаю свае грошы ў Беларусбанку ў крэдыт і на якіх умовах?
Н. Е. — Безумоўна, у гэтым выпадвалюце. Праўда, працэнты там зараз
невялікія — каля 5%. А вось у беларус- ку ваша сям'я можа атрымаць ільготны
крэдыт пад будаўніцтва
кіх рублях банкі даюць значна
жылля тэрмінам на собольш — да 45%. Атрымлі- «Не будзе той
рак гадоў пад 1% гадаваецца, што больш выгадна дэвальвацыі,
вых. Калі ў вас з'явіцца
трымаць грошы на рублёвых якая была
трэ цяе дзі ця, ад ра зу
дэпазітах. Аднак я сумняваюся
звяртайцеся ў мясцовы
ў адным пытанні… Адкажыце, ў 2011 годзе.
сельсавет. Там вас паці плануе банкаўская сістэма Так што, калі
вінны ўнесці ў адпаведпамяншаць працэнтныя стаўкі ў Вас уклад
ныя спісы на атрыманне
і па рублёвых укладах?
у беларускіх
дзярж пад трым кі. Ка лі
Н. Е. — Думаю, што ў бліўзнік нуць ней кія прабжэйшы час банкі не будуць рублях, спіце
лемы з атрыманнем ільістотна зніжаць працэнты па спакойна,
готнага крэдыту — тэлерублёвых укладах, бо падоб- вашым
фануйце напрамую мне.
ныя дзеянні могуць справа- зберажэнням
Чым змагу — дапамагу.
каваць адток такіх укладаў з
Упэўнена, што шматдзетбанкаўскай сістэмы. А ў гэтым нічога
не пагражае».
ным сем'ям дзяржава пасёння ніхто не зацікаўлены.
вінна дапамагаць.
С. Г. — А па валюце чакаюцца нейкія змены?
Н. Е. — Працэнтныя стаўкі па валютных дэпазітах, на мой погляд, знаходзяцца сёння на нармальным узроўні.
У розных банках, у залежнасці ад сумы
Таццяна Пятроўна, г. Брэст:
ўкладу і яго тэрмінаў, яны складаюць
— У нашых кашальках хутка не буад 2,5% да 6%. Гэта даволі добры працэнт. І не думаю, што ў бліжэйшы час дуць змяшчацца ўсе тыя мільёны, якія
мы атрымліваем. Ці плануецца правятут нешта істотна зменіцца.
дзенне дэнамінацыі? Я чула, што ўжо і
новыя грошы надрукаваны…
Марыя Літвінчук, г. Мінск:
Н. Е. — Дэнамінацыя будзе, але не
— Па тэлевізары чула, што наша
краіна набрала шмат крэдытаў і ця- «заўтра». Гэта не аднадзённы працэс.
пер трэба за іх разлічвацца. Кажуць, Адной з галоўных умоў для правядзену наступным годзе трэба будзе аддаць ня дэнамінацыі з'яўляецца нізкі ўзровялікія грошы. Гэта не можа ўдарыць вень інфляцыі — менш за дзесяць прапа нашых кішэнях, як гэта ўжо было ў цэнтаў у год. Ні сёлета, ні ў наступным
годзе мы на такі паказчык не выйдзем.
2011 годзе?
Н. Е. — Не хвалюйцеся — не ўда- А значыць, і дэнамінацыю праводзіць
рыць. Нам проста нельга гэтага дапус- пакуль рана.
ціць. У 2011-м мы атрымалі сур'ёзны
Кацярына Мілько, г. Ашмяны:
ўрок і цяпер ведаем, што трэба рабіць,
— Надзея Андрэеўна, сёння шмат
каб тая сітуацыя не паўтарылася. У нас гаворыцца аб Саюзнай дзяржаве, Адзіёсць, чым аддаваць знешнія даўгі і ў най эканамічнай прасторы, Мытным
гэтым, і ў наступным годзе. Так што на саюзе і гэтак далей. Часам нават пра
кішэню простага беларуса гэта ніяк не адзіную валюту заяўляюць. А што пра
паўплывае.
гэта думае Нацбанк? Калі гэта можа
адбыцца і якая будзе валюта?
Сяргей Валянцінавіч, г. Мінск:
Н. Е. — Спяшацца з адзінай валютай
— Маіх бацькоў (ім па 77 гадоў) цікавіць: ці будуць вяртацца савецкія не трэба. Бо не ўсё так проста, як здаецца на першы погляд. Звярніце ўвагу
ўклады?
Н. Е. — Пакуль што не. У бюджэце на тое, што адбываецца ў Еўрасаюзе,
якое неадназначнае стаўленне ў асобняма магчымасцяў для гэтага.
ных краінах да адзінай еўрапейскай валюты — еўра…
Увядзенне адзінай валюты на прасторы СНД, Мытнага саюза ці Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі на
тых прынцыпах, што былі ў Савецкім
Саюзе, сёння немагчыма. Неабходны
Надзея Філіпаўна, г. Мінск:
нейкі іншы механізм збліжэння валют
— Скажыце, калі ласка, ці будзе вы- нашых краін. Магчыма, у больш далёдавацца льготны крэдыт пад будаўніц- кай перспектыве (не раней чым праз
тва жылля, якое вядзецца з дзяржпад- 10 гадоў) увядзенне адзінай валюты
трымкай? Будаўніцтва вядзе МАПІД па стане рэальным. Аднак перад гэтым
заказе гарвыканкама. Жыллёвы каапе- краінам, якія асмеляцца на такі сур'ратыў створаны ў снежні 2012 года, а ёзны крок, трэба будзе прайсці доўдагавор заключаны сёлета ў снежні.
гі і вельмі няпросты шлях інтэграцыі
Н. Е. — Калі гэта ЖБСК, то трэба эканомік і нацыянальных заканадаўўдакладніць, на якім этапе знаходзіц- стваў.

ЧАКАЕМ ДЭНАМІНАЦЫЮ,
АЛЕ НЕ «ЗАЎТРА»

ЖЫЛЛЁВАЕ
КРЭДЫТАВАННЕ
АДНОВІЦЦА НАЛЕТА

ДЗЕ ЗАХОЎВАЦЬ ГРОШЫ?
Рыгор, г. Мінск:
— Купіў валютныя аблігацыі Мінфіна. Вось-вось мне іх пагасяць. І я
прыглядаюся да валютных аблігацый
Беларусбанка. Умовы ва ўсіх іх прыцягальныя. Ці адрозніваюцца яны абароненасцю?
Н. Е. — І па аблігацыях Міністэрства
фінансаў, і па аблігацыях Беларусбанка выплаты гарантаваны дзяржавай.
Так што ў плане іх надзейнасці ніякіх
адрозненняў няма.
Р. — А што датычыцца аблігацый іншых банкаў?
Н. Е. — Каб выпусціць аблігацыі,
любы банк павінен атрымаць спецыяльны дазвол Дэпартамента па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў.
Пры гэтым дазвол выдаецца толькі ў
тым выпадку, калі фінансавая ўстанова
валодае неабходным аб'ёмам актываў
для надзейнага забеспячэння выпускаемых каштоўных папер.
Такі механізм, дарэчы, дзейнічае і
ў дачыненні да аб'ёмаў дэпазітаў, якія
можа прыцягнуць той ці іншы банк.
Людміла Мікалаеўна, г. Ляхавічы:
— А ці не плануе Нацбанк правесці
аднаразовую дэвальвацыю на пачатку
наступнага года?
Н. Е. — Не, не плануе.
Л. М. — А кошт долара, напэўна,
будзе павялічвацца з кожным месяцам?
Н. Е. — Так, патроху будзе. У той эканамічнай сітуацыі, якая складваецца як
у нашай краіне, так і за яе межамі, паступовая дэвальвацыя нацыянальнай
валюты — працэс аб'ектыўны. Аднак
нейкага рэзкага падзення курсу беларускага рубля мы не чакаем, паколькі
падстаў для гэтага няма.
Алена, Віцебская вобласць:
— Скажыце, калі ласка, што будзе з
беларускім рублём пасля Новага года?
Аб укладах турбавацца не трэба?
Н. Е. — Толькі што адказвала на
амаль такое ж пытанне… Нічога дрэннага з нацыянальнай валютай пасля
Новага года не адбудзецца. Не будзе
той дэвальвацыі, якая была ў 2011 годзе. Так што, калі ў Вас уклад у беларускіх рублях, спіце спакойна, вашым
зберажэнням нічога не пагражае. Сустракайце Новы год і не хвалюйцеся.

«Калі нехта спрабуе «выцягнуць»
з вас грошы пад нейкія
неверагодна высокія працэнты,
ведайце: гэта адназначна
фінансавая «піраміда».
Аляксей Бяляеў, г. Мінск:
— Часам асобныя банкі прапануюць
даволі вялікія працэнты па дэпазітах.
Але я не ўпэўнены, ці можна ім давяраць. У сувязі з гэтым у мяне пытанне:
ці існуе ў Нацбанка нейкі асобны «чорны» спіс банкаў, у якіх цяжкае фінансавае становішча?
Н. Е. — Ніякага «чорнага» спіса ў
Нацыянальнага банка не існуе, бо
проста няма каго туды ўносіць: у нас
усе банкі «белыя». Вядома, гэта не
азначае, што ўвогуле ні ў каго няма
ніякіх праблем. Напрыклад, асобным
банкам, якія не выканалі нарматыў па
ўласным капітале ў памеры 25 мільёнаў еўра, мы забаранілі выплачваць
дывідэнды ўласнікам, каб увесь прыбытак ішоў на павелічэнне банкаўскага капіталу. Калі ў таго ці іншага
банка з'яўляецца нейкая праблема з
ліквіднасцю, Нацыянальны банк таксама рэагуе і патрабуе выканання сваіх
рэкамендацый. Але гэта — нармальны рабочы працэс. У цэлым жа такіх
банкаў, якія могуць раптам абанкруціцца, у нас няма. Банкаўская сістэма
Беларусі працуе стабільна, надзейна
і дастаткова эфектыўна. Так што ёй
можна смела давяраць.
Падрыхтавалі Сяргей КУРКАЧ
і Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

 «Прамая» лінія

ЛЮДЗІ ПАВІННЫ ВЕДАЦЬ,
ШТО ІХ ЧАКАЕ
Яшчэ колькі часу таму губернатара Мінскай вобласці турбавалі пытаннямі, якія можна было вырашыць на ўзроўні мясцовага ЖЭСа (напрыклад, як адрамантаваць кран у кватэры,
замяніць агароджу). Прамая тэлефонная лінія, якую правёў
на днях старшыня Мінскага аблвыканкама Сямён ШАПІРА,
выявіла больш значныя праблемы.
Шмат хто выказаў незадаволенасць нясвоечасовым уводам у дзеянне жылля. Напрыклад, Любоў Антонаўна з Дзяржынска паскардзілася, што кааператыўны дом не могуць здаць у эксплуатацыю з 2009
года. А гэта балюча б'е па кішэнях грамадзян: толькі сёлета тройчы
павялічваўся кошт квадратнага метра. Ды грошай для завяршэння
будаўніцтва зноў не хапае. Разам з тым, згодна з дакументамі, дом
ужо прыняты адпаведнай камісіяй. Але ў будучых жыльцоў няма
нават ключоў ад доўгачаканых кватэр.
Дарэчы, праблема даўгабуду тыповая для многіх забудоўшчыкаў.
У аналагічную сітуацыю трапіў і Дзмітрый Паўлавіч з Барысаўскага
раёна. «Кааператыўны дом будуецца даўно, марудна, дрэнна, а мы
вымушаны падпісваць дадатковае пагадненне на павелічэнне кошту
«квадрата», — абураўся мужчына.
Шмат званкоў паступіла наконт прыватызацыі службовага жылля. Жыхар вёскі Дуброва, якая ўваходзіць у ААТ «Агракамбінат
Аляхновічы» Маладзечанскага раёна, паведаміў, што кіраўніцтва
замест выкупу жылля прапануе арэндныя адносіны. А тым часам
на птушкафабрыцы, дзе ён працуе, зарплата... усяго 500 тысяч(!)
рублёў. Губернатар назваў такія адносіны з боку кіраўнікоў сельгасарганізацыі здзекам з людзей і даручыў адпаведным службам
выехаць на месца і разабрацца ў сітуацыі.
Ларыса Рыгораўна са Стаўбцоўскага раёна таксама звярнулася
да Сямёна Шапіры ад імя людзей, якія не могуць прыватызаваць
свае дамы. У 2010 годзе прадпрыемства «Заямнаўскае» было прададзена па конкурсе прыватнаму даччынаму сельскагаспадарчаму
ўнітарнаму прадпрыемству «Профі-Аграцэнтр». Новы ўласнік заклаў
дамы ў банку і цяпер на ўсе звароты адказвае: маўляў, чакайце. Але з
любой сітуацыі ёсць выйсце. Напрыклад, прапанаваць банку ўзамен
іншую маёмасць: людзі, якія аддалі гаспадарцы многія гады жыцця,
не павінны быць заложнікамі ўласніка ці абставін.
Уздымаліся і іншыя пытанні. У жыхара з Салігорска прамярзаюць сцены ў кватэры: тэмпература не вышэй за 14-15 градусаў.
Такая сітуацыя тыповая не толькі для салігорцаў. Таму кіраўнік цэнтральнага рэгіёна распарадзіўся абследаваць «халодныя» дамы на
працягу тыдня, скласці іх спіс з тым, каб у бліжэйшай перспектыве
ўстараніць недахопы.
Жыхарка вёскі Астравечча Клецкага раёна не можа дачакацца,
калі ў доме з'явіцца «блакітнае» паліва. Жанчына прасіла старшыню аблвыканкама пасадзейнічаць у гэтым, але такога абяцання
губернатар не даў. Сямён Шапіра распарадзіўся скласці спісы на
першачарговае падключэнне прыроднага газу і надрукаваць іх у абласной газеце. «Людзі павінны ведаць, на што ім спадзявацца. Гэта
будзе празрыста, сумленна і справядліва. Такі пералік неабходны
і па рамонце дамоў, і па асфальтаванні вуліц», — зрабіў выснову
Сямён Шапіра.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



 Факт

СВЯТКАВАЦЬ НОВЫ ГОД У ГОРАДЗЕ
ЦЯПЕР НЕ МОДНА
Жыхары буйных населеных пунктаў усё часцей пачалі адзначаць галоўнае свята года дружнымі кампаніямі. «Тусіць»
па поўнай у шматпавярховым доме не атрымаецца, таму
аматары шумнага вясёлага адпачынку выбіраюць звычайна
прыватнае жыллё.
Менавіта гэтымі днямі лідары такіх кампаній пачалі актыўны пошук
утульных катэджаў, пажадана ў прыгараднай зоне свайго горада. У
сталічным рэгіёне мінімальны кошт арэнды катэджа ў 20-кіламетровай зоне ад Мінска складае ад 500 долараў на тры дні — з 31 снежня па 2 студзеня. Такія катэджы маюць агульную плошчу ад 150 да
300 метраў і абавязкова з лазняй ці саўнай. А вось «наварочаныя»
катэджы з камфартабельнасцю эліт-класа ў адлегласці да пяці кіламетраў ад горада могуць каштаваць да 3,5 тысячы долараў за
некалькі дзён, паведаміла рэдакцыі намеснік генеральнага дырэктара Цэнтра гандлю нерухомасцю «ПАКАДАН» Аксана ЛУКАШЭВІЧ. У
гэтым выпадку цэннік апартаментаў залежыць не ад плошчы жылых
памяшканняў, а ад яго камфартабельнасці і функцыянальнасці, калі
далёка не апошнюю ролю тут адыгрывае наяўнасць сучаснай аўдыя- і
відэаапаратуры, прыгожых альтанак і ландшафтнага дызайну. Аднак
заўважу, што выбар па падобнай спецыяльнай прапанове ў агенцтвах нерухомасці невялікі. Гаспадары такіх катэджаў сёлета пачалі
самастойна прапаноўваць свае паслугі праз інтэрнэт.
Больш бюджэтным варыянтам для невялікіх кампаній могуць
стаць мэбляваныя кватэры «на суткі». У звычайны час такія не вельмі
«ўпакаваныя» кватэры каштуюць ад 30 да 50 долараў за суткі.
Сяргей КУРКАЧ.

ЛІШНІ РАЗ У МЕТРО ЎЖО НЕ ПРАЕДЗЕШ
З 1 студзеня пасажыры сталічнага метро змогуць карыстацца праязнымі, якія даюць права на вызначаную колькасць
паездак. Інфармацыю пра кошт навінкі размясцілі на сайце
дзяржаўнага прадпрыемства «Мінсктранс».
Так, радыёкартка на 5 паездак абыдзецца пасажыру ў 14,7 тысячы, на 10-28,5 тысячы рублёў, за 20 паездак давядзецца заплаціць
55,8 тысячы рублёў, за 30-81,9 тысячы. На 40 магчымасцяў хутка дабрацца «з пункта А ў пункт Б» давядзецца аддаць 106,8 тысячы рублёў, а праязныя на 50 і 60 паездак будуць каштаваць 130,5 тысячы і
153 тысячы рублёў адпаведна. Трэба сказаць, што паездкі патрэбна
будзе выкарыстаць на працягу двух месяцаў пасля пакупкі.
Ганна ГАРУСТОВІЧ



У КАЛЯДЫ — НА ХАКЕЙ!
Стаў вядомы расклад дзясятага Каляднага турніру па хакеі
на прыз Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Спаборніцтвы, у якіх прымуць удзел каманды з дванаццаці краін — Аўстрыі, Беларусі, Германіі, Канады, Расіі, Славакіі, Украіны, Фінляндыі, Францыі, Чэхіі, Швейцарыі і Швецыі, стартуюць 3 студзеня.
Турнір распачнецца матчамі Германія-Славакія, Фінляндыя-Швецыя
і Расія-Чэхія. Таксама ў першы дзень спаборніцтваў паміж сабой згуляюць дружыны Швейцарыі і Аўстрыі, Канады і Украіны.
Дарэчы, усе сустрэчы будуць адбывацца на розных пляцоўках.
У турніры задзейнічаюць Палац спорту, Мінскі лядовы палац, «Чыжоўка-Арэну», а фінал згуляюць на «Мінск-Арэне».
Зборную Беларусі, па традыцыі, прадставіць каманда Прэзідэнта,
якая сем разоў станавілася пераможцай гэтых спаборніцтваў.
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

Продается легковой а/м ГАЗ-31105, 2004 г.в.,
седан, бензин, серебристый металлик, объем
2,3 см куб., пробег 171 500 км, в хорошем состоянии.
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. Орловская, 58, оф. 210 и по телефону: (017) 210-19-34.
УНП 191124617

