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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Люд мі ла СТЭ ФА НО ВІЧ, 
на чаль нік упраў лен ня 
раз віц ця бан каў скіх пла цеж ных 
кар так і элект рон ных гро шай 
На цы я наль на га бан ка:

«Нац банк унёс пра па но вы 
Мі ніс тэр ству па па дат ках 
і збо рах па мак сі маль ным 
па шы рэн ні ко ла аб' ек таў, 
якія аба вя за ны ўста наў-
лі ваць пла цеж ныя тэр мі-
на лы. Ёсць ад па вед ная па-
ста но ва і пе ра лік аб' ек таў. 
Гэ ты спіс трэ ба па шы-
рыць, і мы пра па ну ем аха-
піць прак тыч на ўсе аб' ек-
ты. Аплат ныя тэр мі на лы 
пра па ну ец ца ўста лёў ваць у 
аў та ма бі лях так сі, у ар га ні-
за цы ях, якія аказ ва юць фіз-
куль тур на-азда раў лен чыя і 
спар тыў на-ма са выя па слу-
гі, на стан цы ях тэх ніч на га 
аб слу гоў ван ня транс парт-
ных срод каў, у са на то ры ях, 
ба зах ад па чын ку. У ча ла ве ка 
па ві нен быць вы бар — або 
на яў ныя, або без на яў ныя».
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Як ксяндзы 
ў футбол 
гулялі.

На што 
“вядуцца” 
мужчыны?

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

Ад ва рот ны бок 
ме да ля гла ба лі за цыі

Па дзеі ва Укра і не ад бі лі ся на ста не эка но мі кі 
не толь кі на шай паўд нё вай су сед кі, але і мно-
гіх удзель ні каў су свет на га ва лют на га рын ку.

Больш за ўсіх па цяр пеў і без та го сла бы ра сій скі 
ру бель. Менш сі ту а цыя паў плы ва ла на адзі ную еў ра пей скую ва лю ту. 
Ад нак ва ўсім све це спрэч ныя пы тан ні, што ўзні ка юць па між Еў ра-
пей скім са юзам і Ра сі яй ус пры ма юц ца як но вая «ха лод ная вай на». 
Ёсць по гляд, што больш жорст кія па зі цыі Маск вы мо гуць пры вес ці да 
праб лем з па стаў ка мі наф ты і га зу, а гэ та не га тыў на паў плы вае на ад-
наў лен не эка но мі кі еў ра зо ны (у пры ват нас ці, на курс еў ра). Вось вам і 
ад ва рот ны бок гла ба лі за цыі. Па куль ЕС ня ма ча го хва ля вац ца, бо еў ра 
пад трым лі вае пе ра вод ка пі та лу з рын каў, якія раз ві ва юц ца, у Еў ро пу. 
Вось толь кі ка рэк ты вы мо жа ўнес ці яшчэ адзін кан флікт — у Кры ме. 
Ха ця сі ту а цыя з Кры мам больш паў плы вае на ра сій скі ру бель.

А ва Укра і не па куль спра бу юць вы ра та ваць эка но мі ку ад дэ фол-
ту. Зо ла та ва лют ныя рэ зер вы зні зі лі ся, а ўклад чы кі ста лі за бі раць з 
бан каў свае дэ па зі ты. У су вя зі з гэ тым Нац банк Укра і ны ўвёў ча со вае 
аб ме жа ван не на зняц це ва лют ных укла даў (не больш за 15 ты сяч 
грыў няў у эк ві ва лен це за су ткі). Ад нак для грыў не вых дэ па зі таў аб ме-
жа ван няў ня ма: «Зды май це хоць міль ён, хоць два. Бан кі лік від ныя», 
— за явіў кі раў нік га лоў на га бан ка на шай су сед кі Сця пан Ку біў.

На та кім фо не па зі тыў най на ві ной за апош ні ты дзень ус пры ма ец ца 
толь кі па да ра жэн не зо ла та. Яго ін вес ты цый ная пры ваб насць за хоў ва ец-
ца з пер шых дзён но ва га го да. Праг на зу ец ца, што ца на на зо ла та бу дзе 
рас ці і на да лей. Мо жа, і пра віль на. А то ва лю там да вя раць нель га.

У Бе ла ру сі ж за гэ ты ты дзень па да ра жэў до лар на 40 руб лёў 
(плюс 0,4%) да 9770. Еў ра да даў 60 руб лёў (плюс 0,45%) да 13400. 
Толь кі ра сій скі ру бель па тан неў яшчэ на 2,5 гра шо вай адзін кі (мі нус 
0,9%) да 270,5.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Свят ку ю чы Мас ле ні цу, пры гад ваючы 
ста ра даў нія гуль ні і за ба вы, не вар та за-
бываць і пра хрыс ці ян скія тра ды цыі — з 
па ня дзел ка па чы на ец ца Вя лі кі пост.

Про та і е рэй Яў ген СВІ ДЗЕР СКІ рас ка заў 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» пра тое, які сэнс на-
дае Мас ле ні цы пра ва слаў ная царк ва і як ра іць 
пра вес ці блі жэй шыя дні. Ён ад зна чыў, што 
Мас ле ні цай у цар коў ным ка лен да ры на зы ва-
ец ца апош ні ты дзень пе рад Вя лі кім пост ам. У 
пра ста моўі яго на зы ва юць яшчэ мас ле ным, а ў 
цар коў ным ужыт ку — сыр ным. Та кія наз вы па-
хо дзяць ад тых хар чо вых аб ме жа ван няў, якія 
іс ну юць у гэ ты час і па пя рэд ні ча юць Вя лі ка му 
пос ту. Пе рад мас ле ным тыд нем за кан чва ец ца 
мя са ед, та му царк ва не ад ра зу, а па сту по ва 
ад ву чае вер ні каў ад ска ром на га.

Тое, што звя за на з ней кі мі тра ды цы я мі і ры ту а  -
ла мі ў пе ры яд Мас ле ні цы, мае па ган скія ка ра ні, 
за ўва жае про та і е рэй, та му царк ва іх ні я кім чы нам 
не апраўд вае. Па-пер шае, на род ныя гу лян ні, за баў-
ляль ныя кон кур сы, што лі чац ца «тра ды цый ны мі», 
на са мрэч та кі мі не з'яў ля юц ца. Ка лі ка заць аб про-
ва дах зі мы ў на род най тра ды цыі, то яны пра хо дзі лі 
ў дзень вя сен ня га раў на дзен ства і ме лі ін шую наз-
ву — Ка ма е дзі ца. Мно гія лі чаць, што Мас ле ні ца 
бы ла адзі ным языч ніц кім свя там на шых прод каў, 
якое пры ня ла царк ва. Ад нак свя тар тлу ма чыць, 
што пра віль ней ка заць пра тое, што не ка то рыя 
на род ныя звы чаі (у тым лі ку про ва ды зі мы) бы лі 
хрыс ці я ні за ва ны. Гэ та зна чыць, пэў ныя тра ды цыі 
па він ны бы лі на быць хрыс ці ян скі сэнс і па зба віц ца 
бы лой за ба бон нас ці.

Са ма наз ва Мас ле ні цы звя за на з ты мі пра дук-
та мі, якія царк ва бла слаў ляе ес ці ў гэ ты час: сыр, 
мас ла, ма ла ко, яй кі. Ёсць тра ды цыя пры хо дзіць «на 
блі ны» да сяб роў пе рад пост ам, бо пас ля зно сі ны 
бу дуць аб ме жа ва ныя. Мно гія вер ні кі зай ма юц ца ў 
гэ ты час пад рых тоў кай. Бо гас па ды ням бу дзе не 
так прос та за бяс пе чыць сва іх да ма чад цаў пос ны мі 
стра ва мі на ста ле, каб гэ та бы ло смач на і не вель мі 
ад на стай на. Асаб лі ва на пер шым тыд ні, які па чы на-
ец ца з на ступ на га па ня дзел ка, са мым стро гім.

Да та го ж пе рад па чат кам пос ту не аб ход на пры мі-
рыц ца з усі мі сва і мі крыў дзі це ля мі, на гад вае свя тар. А 
для не ка то рых лю дзей гэ та раў на сіль на подз ві гу. Тут 
без да па мо гі Бо га, без цар коў ных ма літ ваў не абы сці-
ся. Але ж са праў ды змі рыц ца і ачыс ціц ца атры ма ец ца 
толь кі та ды, ка лі сэр ца сва бод нае ад крыў ды.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Ду хоў насцьДу хоў насць  ��

ЗАЎТ РА ДА РА ВАЛЬ НАЯ НЯ ДЗЕ ЛЯ

Ся рэд нія 
пра цоў ныя пен сіі 

па вя лі чы лі ся 
сё ле та на 5,2%
У лю тым у Бе ла ру сі ў чар го вы 
раз бы лі пе ра лі ча ны пра цоў-
ныя пен сіі. Ся рэд ні ўзро вень 
та кой да па мо гі, вы пла ча най 
у лю тым, да сяг нуў ад зна кі ў 
2 міль ё ны 352 ты ся чы руб лёў, 
па ве дам ляе Бел ТА.

Вы рас лі і ве лі чы ні ін шых ві даў 
пен сій. Так, па мер ся рэд няй да-
па мо гі па ін ва лід нас ці да сяг нуў 
2 міль ё наў 130 ты сяч руб лёў, а, 
на прык лад, за вы слу гу га доў ён 
боль шы на 990 ты сяч. Мак сі маль-
ная пен сія па ўзрос це для пра-
цу ю чых атры маль ні каў скла ла 
2 міль ё ны 660 ты сяч руб лёў. А 
вось са цы яль ная пен сія па вя лі-
чы ла ся ў пра цэнт ных су ад но сі нах 
на ват кры ху больш за пра цоў ную. 
Звя за на гэ та бы ло з тра ды цый-
ным лю таў скім пе ра гля дам бюд-
жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му,- які 
вы рас на гэ ты раз на 7,7%. За раз 
па мер гэ тай да па мо гі скла дае 1 
міль ён 40,6 ты ся чы руб лёў.

Уся го ж па вы шэн не па ме ру 
пен сій за кра ну ла два з па ло вай 
міль ё ны жы ха роў Бе ла ру сі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Іва наў ская дзі ця чая шко ла мас тац тваў на род-
най дэ ка ра тыў на-пры клад ной твор час ці спе цы я лі-
зу ец ца на на ву чан ні юных бон да раў. На ву чаль ная 
ўста но ва бы ла ство ра на ў 2000 го дзе як шко ла 

бон дар ства. Боч кі, кад кі, бой кі, каў шы, куф лі і 
шмат якія ін шыя бан дар ныя вы ра бы, вы раб ле ныя 
ру ка мі іва наў скіх дзя цей, экс па ну юц ца на бе ла-
рус кіх і за меж ных вы ста вах. У 2009 го дзе шко ла 

атры ма ла прэ мію Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«За ду хоў нае ад ра джэн не». Ця пер у ёй трох га до-
вае на ву чан не пра хо дзяць 58 бу ду чых май строў-
бон да раў. 

НЯСТРАЧАНАЕ  РАМЯСТВОНЯСТРАЧАНАЕ  РАМЯСТВО

Сё ле та ў Пад атко вы ко дэкс Бе ла ру сі ўне-
се ны зме ны, якія за кра ну лі ў тым лі ку па-
ра дак вы лі чэн ня і вы пла ты па да тку на не-
ру хо масць, зя мель на га і эка ла гіч на га па-
дат каў. Аб гэ тых но ва ўвя дзен нях пад час 
ан лайн-кан фе рэн цыі на сай це БЕЛ ТА па-
ве да мі ла кан суль тант упраў лен ня пра мо га 
па дат ка аб кла дан ня га лоў на га ўпраў лен ня 
па дат ка аб кла дан ня ар га ні за цый Мі ніс тэр-
ства па па дат ках і збо рах Бе ла ру сі Тац ця на 
КА ВАЛЬ ЧУК.

На «пад атко вы» ало вак узя лі 
«не да бу ды» і бія пры бі раль ні

З гэ та га го да па дат кам на не ру хо мую ма ё-
масць аб кла да юц ца, у тым лі ку, і бу дын кі, збу-
да ван ні, якія не пад ля га юць дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі (на прык лад, збор на-раз бор ныя бу дын кі, 
бія пры бі раль ні і г.д.), а так са ма бу дын кі, збу да-
ван ні і пе ра да тач ныя пры ла ды, якія ад люст ра-
ва ны як у скла дзе асноў ных срод каў, так і на 
ін шых ра хун ках бух гал тар ска га ўлі ку.

Пад атко вы ко дэкс стаў ця пер больш уваж лі-
ва «пры гля дац ца» да праб лем на га бу даў ніц тва. 
Так, уне се ны зме ны, згод на з які мі аб' ек та мі 
звыш нар ма тыў на га не за вер ша на га бу даў ніц тва 
пры зна юц ца, у тым лі ку, бу дын кі, збу да ван ні 

і пе ра да тач ныя пры ла ды, якія ўзво дзяц ца па 
пра ек це на рэ кан струк цыю, у вы пад ку пе ра вы-
шэн ня па іх уста ноў ле ных пра ект най да ку мен-
та цы яй тэр мі наў.

У мэ тах вы лі чэн ня па да тку на не ру хо масць 
аб' ек там звыш нар ма тыў на га не за вер ша на га бу-
даў ніц тва пры зна ец ца кож ны но вы бу ды нак, уз вя-
дзен не яко га мо жа скла даць толь кі част ку аб' ек та 
бу даў ніц тва. Па за кан чэн ні бу даў ніц тва ў бух гал-
тар скім улі ку та кія бу дын кі і збу да ван ні ўтва ра юць 
но выя ін вен тар ныя аб' ек ты. А вось бу дын кі і збу-
да ван ні, якія не ства ра юц ца, а толь кі змя ня юц ца 
ў пра цэ се пра вя дзен ня рэ кан струк цыі або ма дэр-
ні за цыі, гэ та зна чыць, фак тыч на зна хо дзяц ца на 
рэ кан струк цыі або ма дэр ні за цыі, не раз гля да юц ца 
ў якас ці аб' ек таў аб кла дан ня па дат кам на не ру хо-
масць як ка пі таль ныя бу дын кі і збу да ван ні звыш-
нар ма тыў на га не за вер ша на га бу даў ніц тва.

Ка лі пры ажыц цяў лен ні комп лек су ра бот, 
якія, згод на з пра ек там, кла сі фі ка ва ны як «рэ-
кан струк цыя», апроч зме ны ўжо іс ну ю чых бу-
дын каў і збу да ван няў, ства ра юц ца (уз вод зяц-
ца) но выя бу дын кі і збу да ван ні, то пры пе ра-
вы шэн ні нар ма тыў ных тэр мі наў, вы зна ча ных 
у пра ект най да ку мен та цыі, яны пры зна юц ца 
аб' ек та мі звыш нар ма тыў на га не за вер ша на-
га бу даў ніц тва, і па іх не аб ход на вы ліч ваць і 
вы плач ваць па да так на не ру хо масць 
па стаў цы 2%.

Пад атко вы раз лікПад атко вы раз лік  ��

ПА РУ ШЫЎ — ПЛА ЦІ БОЛЬШ
Ня мэ та вае вы ка ры стан не ўчаст ка па вя ліч вае зя мель ны па да так у 10 ра зоў

Учо ра ў Рас то ве-на-До не Вік-
тар Яну ко віч пра вёў прэс-кан фе-
рэн цыю. Удзел у ёй узя ло ка ля 
200 жур на ліс таў.

Па вод ле слоў Яну ко ві ча, ён мае 
на мер пра цяг нуць ба раць бу за бу-
ду чы ню Укра і ны «су праць тых, хто 
стра хам і тэ ро рам спра буе асяд-
лаць яе. Ула ду ў кра і не за ха пі лі 
на цы я на ліс тыч ныя пра фа шысц кія 
ма лой чы кі, якія прад стаў ля юць аб-
са лют ную мен шасць на сель ніц тва 
Укра і ны», сцвяр джае Яну ко віч. На 
яго дум ку, трэ ба пра вес ці рас сле-
да ван не зла чын стваў ва Укра і не 
пад кант ро лем гра мад скас ці і Са-
ве та Еў ро пы. Вы ба ры ў маі Яну ко-
віч лі чыць не за кон ны мі і та му не 
збі ра ец ца браць у іх удзел. Пра 
сваё знік нен не з Укра і ны ад хі ле ны 
Ра дай прэ зі дэнт за явіў на ступ нае: 
«Ні хто мя не не зверг нуў, я вы му-
ша ны быў па кі нуць Укра і ну пад не-
па срэд най па гро зай свай му жыц цю 
і жыц цю ма іх бліз кіх... Я атры маў 
зван кі пра па гро зы чле нам сва ёй 

сям'і...» Так са ма Яну ко віч за явіў 
пра аб стрэл яго аў та ма бі ля і па-
гро зу збіць вер та лёт, на якім ён на-
кі роў ваў ся на ўсход Укра і ны. Сваё 
зна хо джан не ў Рас то ве-на-До не ён 
па тлу ма чыў тым, што ў гэ тым го ра-
дзе жы ве яго ся бар, і па абя цаў вяр-
нуц ца ва Укра і ну, як толь кі бу дуць 
вы ка на ныя ўмо вы бяс пе кі.

Пад ра бяз на Вік тар Яну ко віч 
спы ніў ся на па гад нен ні з апа зі цы-
яй, якое па він на бы ло ўрэ гу ля ваць 
кры зіс. «Я ве рыў у пры стой насць 
за меж ных па ся рэд ні каў. Ня гле дзя-
чы на тое, што гэ тае па гад нен не... 
бы ло до сыць су пя рэч лі вым і скла-
да ным, я яго пад пі саў. І пад пі са лі 
лі да ры апа зі цыі. Са праў ды яно ў 
той час бы ло вель мі важ ным. Яно 
пра ду гледж ва ла, што ра ды каль ныя 
сі лы па він ны бы лі раз збро іц ца, вы-
зва ліць усе за хоп ле ныя тэ ры то рыі, 
але гэ та не бы ло вы ка на на. У вы ні-

ку Кі еў быў на вод не ны ўзбро е ны мі 
людзь мі, якія па ча лі гра міць да мы. 
Па ча лі па ку та ваць не ві на ва тыя лю-
дзі. Гэ та пра цяг ва ец ца і ця пер. Та му 
па гад нен не для нас, вя до ма, да ва ла 
над зею. Але ўсё, што ад бы ло ся да-
лей, цяж ка на зваць ней кі мі эпі тэ та мі. 
Гэ та без за кон не, тэ рор, без улад дзе і 
ха ос, бес прэ цэ дэнт ныя ра шэн ні, якія 
пры ма лі ся ў пар ла мен це спо са бам 
гвал ту над дэ пу та та мі, за кід ван ня 
ка мя ня мі. Іх ця га лі на Май дан, каб 
яны там пры ся га лі. Гэ та не ра бо та 
пар ла мен та, гэ та ра бо та Май да на. 
Апа зі цыя на зва ла но вы ка бі нет мі-
ніст раў «ка бі не там пе ра мо гі». Пе ра-
мо гі над кім? Над на ро дам? Яраш, 
Па ру бій, Цяг ны бок — лю дзі, якія 
пра па ган ду юць гвалт. Гэ та лю дзі, 
вя до мыя ва ўсім све це, а ў Із ра і лі 
яны вы клі ка юць жах. Вяр хоў ная Ра-
да не лі гі тым ная». У той жа час Яну-
ко віч не асу джае тых лю дзей, «якіх 
пад ду лам аў та ма таў пры му ша лі 
пры маць тыя ці ін шыя ра шэн ні. Гэ та 
рэа ліі, якія за раз ёсць у Кі е ве. Мне 
ўда ло ся па гу та рыць з не ка то ры мі з 
іх: тое, што я ад іх па чуў, гэ та жах».

Па вод ле слоў ад хі ле на га Ра дай 
прэ зі дэн та, яму со рам на і ён хо ча 
па пра сіць пра ба чэн ня «пе рад ве тэ-
ра на мі, пе рад укра ін скім на ро дам 
за тое, што ад бы ло ся ва Укра і не. 
За тое, што ў мя не не ха пі ла сіл, 
каб утры маць ста біль насць».

Вік тар Яну ко віч пра ка мен та-
ваў сі ту а цыю, якая склад ва ец ца 
на Крым скім паў вост ра ве. «Гэ та 
на ту раль ная рэ ак цыя на той ва ен-
ны пе ра ва рот, які ад быў ся ў Кі е ве. 
Крым ча не не бу дуць пад па рад коў-
вац ца на цы я на ліс там і бан дэ раў-
цам. Як дзей ны прэ зі дэнт Укра і ны 
за яў ляю, што Крым па ві нен за ста-
вац ца ў скла дзе ўкра ін скай дзяр-
жа вы, за хоў ва ю чы шы ро кую аў та-
но мію... Лю быя ва ен ныя дзе ян ні ў 
та кой сі ту а цыі не да пу шчаль ныя. Я 
не збі ра ю ся звяр тац ца па ва ен ную 
пад трым ку. Укра і на па він на за ста-
вац ца не па дзель най».

Га во ра чы пра кры зіс у эка но-
мі цы, Яну ко віч за явіў, што пе рад-
дэ фолт нае ста но ві шча ва Укра і не 
па ча ло ся, ка лі Укра і на фак тыч на 
стра ці ла та ко га важ на га парт нё-
ра, як Ра сія. «Я не бу ду та іць, што 
мы рых та ва лі ся да вы ба раў 2015 
го да і, вя до ма, зра бі лі б усё, каб 
пе ра ка наць укра ін скі на род, што 
лепш жыць у ста біль най кра і не, 
якая мае ве лі зар ную перс пек ты-
ву, і коль касць на шых пры хіль ні каў 
бы ла са май вя лі кай ся род па лі тыч-
ных прад стаў ні коў роз ных пар тый. 
Лю дзі ў гэ та ве ры лі. Мы гэ та зра-
бі лі б. Прад стаў ні кі За ха ду, ЗША, 
якія апе ка ва лі ся Май да нам, — гэ-
та яны сён ня ня суць ад каз насць 
пе рад укра ін скім на ро дам».

ЯНУ КО ВІЧ:  ВЫБАРЫ ПРЭЗІДЭНТА 25 МАЯ НЕЗАКОННЫЯ КЛІЧ КО І ЦІ МА ШЭН КА 
ЗБІ РА ЮЦ ЦА БА ЛА ТА ВАЦ ЦА 
НА ПА СА ДУ ПРЭ ЗІ ДЭН ТА 
УКРА І НЫ

Лі дар пар тыі «УДАР» Ві таль 
Кліч ко па цвяр джае свой на мер 
браць удзел у прэ зі дэнц кіх вы-
ба рах ва Укра і не 25 мая і за яў-
ляе, што лі дар «Баць каў шчы ны» 
Юлія Ці ма шэн ка яму па ве да мі-
ла, што так са ма мае на мер ба-
ла та вац ца на па са ду прэ зі дэн-
та. Ка мен ту ю чы рэп лі ку аб тым, 
што фак тыч на Кліч ко ста но віц ца 
кан ку рэн там Ці ма шэн кі, лі дар 
«УДА Ра» ска заў: «Я не ба чу ні-
чо га дрэн на га, але вель мі дзіў на 
бу дзе вы гля даць, ка лі апа зі цый-
ныя сі лы бу дуць кан ку ры ра ваць. 
І я спа дзя ю ся, што ка лі гэ тая 
кан ку рэн цыя бу дзе, то яна бу-
дзе сум лен най, праз рыс тай і па 
еў ра пей скіх су час ных прын цы-
пах». Так са ма Кліч ко пад крэс ліў, 
што ра шэн не Ці ма шэн кі ба ла та-
вац ца на па са ду прэ зі дэн та для 
яго бы ло не ча ка ным.

МІКРАПАЗЫКІ — 
ЦЫВІЛІЗАВАНА

У Бе ла ру сі пла ну ец ца нар ма тыў на ўрэ гу ля ваць дзей насць мік-
ра фі нан са вых ар га ні за цый. Ад па вед ны пра ект ука за аб мяр коў-
ваў ся 28 лю та га на ра бо чай су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі з прэм' ер-мі ніст рам Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам і 
стар шы нёй праў лен ня На цы я наль на га бан ка На дзе яй Ер ма ко-
вай, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Я двой чы вяр таў гэ ты пра ект ука за, па тра бу ю чы ад вас яго аб грун-
та ван ня. Што мя не на сця рож вае: у свой час мы ге ра іч на зма га лі ся з 
фі нан са вы мі кам па ні я мі, у на ро дзе іх на зы ва лі «фін ка мі», яны ня ма ла 
бед пры нес лі кра і не, а маг лі б пры нес ці яшчэ больш, ка лі б мы ў свой 
час не пры ду шы лі іх дзей насць, за сна ва ную на кра дзя жы, вы ва дзе 
гро шай, пі ра мі дах і гэ так да лей», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста віў пы тан не аб не аб-
ход нас ці пры няц ця та ко га ўка за. «Вы гэ та тлу ма чы це тым, што ў нас 
гэ тыя мік ра фі нан са выя ар га ні за цыі ўжо іс ну юць. Паў стае пы тан не: 
яны што, не за кон на іс ну юць? Ча му яны іс ну юць, на якой пад ста-
ве, ка лі для іх ня ма нар ма тыў на-пра ва вой ба зы? Ка лі яны іс ну юць 
сён ня за кон на, то які сэнс нам пры маць яшчэ адзін нар ма тыў на-
пра ва вы акт? — ска заў Прэ зі дэнт. — Я яшчэ раз пад крэс лі ваю: 
я не ад хі ляю тое, што вы пра па ну е це, але ў мя не не да стат ко ва 
ін фар ма цыі, каб пры маць ра шэн не».

На дзея Ер ма ко ва да ла жы ла, што іні цы я ты ва пад рых тоў кі ад-
па вед на га да ку мен та зы хо дзі ла ад Нац бан ка. Яна рас тлу ма чы ла, 
што мік ра фі нан са ван не пра ду гледж вае пра да стаў лен не не вя лі кіх 
па зык тым ці ін шым фі зіч ным або юры дыч ным асо бам за кошт 
срод каў, сфар мі ра ва ных са мі мі ўлас ні ка мі, а не пры цяг ну тых ад 
на сель ніц тва або юры дыч ных асоб, як у бан ках. Гра ма дзян скім 
ко дэк сам гэ та пра ду гле джа на, але гэ та пы тан не трак ту ец ца да во лі 
шы ро ка. А ін шае за ка на даў ства, якое больш кан крэт на рэ гу ля ва ла 
б ад па вед ную дзей насць, ад сут ні чае.

«Та му сён ня не за ба ро не на лю бым ар га ні за цы ям, якія рэ гіст ру юц ца 
як суб' ек ты гас па да ран ня, як прад пры маль ніц кія струк ту ры, ма лы біз-
нес у тым лі ку. Ні дзе не пра пі са на, што пра да стаў лен не па зык па він на 
лі цэн за вац ца. І та му ка лі яны рэ гіст ру юц ца, скла да юць свой ста тут, яны 
гэ ту дзей насць не пра ду гледж ва юць, та му што яна ўза ко не на Гра ма-
дзян скім ко дэк сам. Лі цэн за ван не трэ ба для та го, каб па ста віць у рам кі 
гэ ту дзей насць», — ад зна чы ла стар шы ня праў лен ня Нац бан ка.

Па вод ле слоў Над зеі Ер ма ко вай, ад сут насць на леж на га рэ гу ля ван-
ня ў гэ тай сфе ры ў тым лі ку ства рае па гро зу дзей нас ці па прын цы пе 
так зва ных фі нан са вых пі ра мід, якія пры цяг ва юць срод кі на сель ніц-
тва, а за тым прос та зні ка юць. «Сён ня зноў пры хо дзяць струк ту ры, як 
пра ві ла, з Ра сіі, якія там ужо сфар мі ра ва лі ся. Не дзе і мах ляр ская ў іх 
ёсць гіс то рыя», — ска за ла стар шы ня праў лен ня Нац бан ка.

З ін ша га бо ку, ёсць мік ра фі нан са выя ар га ні за цыі, што пра да-
стаў ля юць па зы кі на сель ніц тву пад вя лі кія пра цэнт ныя стаў кі, якія 
ча сам да хо дзяць да 1000 пра цэн таў га да вых. «На сель ніц тва ідзе на 
гэ та, хоць по тым вяр тан не гэ тых гро шай, вя до ма, вель мі скла да нае 
і сур' ёз нае», — ад зна чы ла стар шы ня праў лен ня Нац бан ка.

Па вы ні ках аб мер ка ван ня ў кі раў ні ка дзяр жа вы пра ект ад па вед-
на га ўка за, які пры зна ча ны рэ гу ля ваць дзей насць мік ра фі нан са вых 
струк тур, бу дзе ў блі жэй шы час да пра ца ва ны.

Як ад зна чы ла На дзея Ер ма ко ва, гэ тыя ар га ні за цыі пра ду гледж-
ва ец ца рэ гіст ра ваць у На цы я наль ным бан ку, і ад на ча со ва бу дзе 
вы да вац ца ім лі цэн зія. «Бу дзе рэ гу ля вац ца, каб у гэ тай ар га ні за цыі 
быў ста тут ны ка пі тал, ад па вед ныя пра цэнт ныя стаў кі, каб штраф-
ныя санк цыі не бы лі за воб лач ных па ме раў», — ска за ла яна.

Пад кант роль бу дзе так са ма па стаў ле на ад па вед насць кі раў ні коў 
та кіх струк тур з пунк ту гле джан ня аду ка цыі, дзе ла вой рэ пу та цыі, 
на яў нас ці су дзі мас цяў.

Шчыры 
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БУ ДАЎ НІЦ ТВА ДРУ ГОЙ 
КАЛЬ ЦА ВОЙ АЎ ТА ДА РО ГІ ВА КОЛ 

МІН СКА БУ ДЗЕ ПРА ДОЎ ЖА НА
Та кое ра шэн не пры ня та 28 лю та га ў час дак ла да Прэ зі дэн ту 
Бе ла ру сі Аляк санд ру Лу ка шэн ку па пы тан ні яе ства рэн ня, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што ў свой час, пры ма ю чы ра шэн не 
аб бу даў ніц тве «дру го га каль ца» ва кол Мін ска, да мо ві лі ся мак сі-
маль на вы ка рыс тоў ваць для яго ства рэн ня іс ну ю чыя аў та ма біль ныя 
да ро гі, на прык лад, тра су на Маск ву, вы зна чы лі ся, як ме на ві та прой-
дзе гэ та да ро га. «Мы да га ва ры лі ся, што яна вель мі па трэб на, та му 
што Мінск ужо сён ня пе ра на сы ча ны транс пар там. Я не ха чу ска заць, 
што гэ ты транс парт бу дзе ў геа мет рыч най пра грэ сіі ўзрас таць, як 
гэ та бы ло не ка лі, не. Мне зда ец ца, ужо ўсе, хто ха цеў у свой час, 
ка лі мы рых та ва лі ся ўво дзіць пош лі ну на аў та ма бі лі, за ку пі лі і ўдо-
сталь гэ тыя аў та ма бі лі за вез лі, хто больш ба га ты — но выя. Та му 
та ко га моц на га па ве лі чэн ня коль кас ці аў та транс пар ту не бу дзе», 
— лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У той жа час Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што тэн дэн цыя да рос ту 
коль кас ці аў та транс пар ту на зі ра ец ца ва ўсім све це і Бе ла русь не 
з'яў ля ец ца вы клю чэн нем. «Больш за тое, па ста ян на рас це тран зіт 
праз Бе ла русь. І ён ідзе ў на прам ку За хад — Ус ход, — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы. — Усё свед чыць аб тым, што як раз гэ ты па ток 
бу дзе рас ці ў геа мет рыч най пра грэ сіі, і ён бу дзе іс ці праз Мінск».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, што іс ну ю чая каль ца вая аў та-
да ро га ва кол бе ла рус кай ста лі цы сён ня пе ра гру жа на ўжо, 
у тым лі ку ў су вя зі з рос там тран зіт на га па то ку. 
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