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Незалежнае выданне

Выдаецца з 1999 г.

Речицкий район самый богатый в Гомельской области
Номинальная
начисленная
среднемесячная заработная плата
работников Гомельской области в 2014
году составила 5,7 млн рублей, в том
числе в декабре 2014 года - 6,2 млн.
Как сообщает Главное статистическое
управление Гомельской области,
реальная зарплата (рассчитанная с
учетом роста потребительских цен на
товары и услуги) в 2014 году по
сравнению с 2013 годом уменьшилась
на 1,1%.
В декабре 2014
года
в
промышленности средняя заработная
плата составила 6,8 млн, в
строительстве - 7,8 млн, на транспорте
и связи - 7,5 млн, в сельском и лесном
хозяйстве - 4,8 млн, в образовании 4,4 млн (в том числе учителей - 5,5

млн, профессорско-преподавательского состава - 8,7 млн). Заработная
плата работников здравоохранения в
декабре составила 5,2 млн рублей.
Средняя зарплата врачей - 8,8 млн,
среднего медперсонала - 5,4 млн
рублей.
Самым бедным по начисленной
среднемесячной зарплате за 2014 год
среди районов области оказался
Лоевский. У жителей района средняя
зарплата составила 4,1 млн рублей.
Самая высокая средняя зарплата (6,4
млн рублей) в соседнем Речицком
районе. За ним следуют Мозырский
район (6,3 млн), Жлобинский (6,1
млн), город Гомель (6 млн). Среднюю
зарплату 4,3 - 4,4 млн получали в
прошлом году жители Кормянского,

Октябрьского,
Хойникского,
Брагинского районов. В Петриковском
районе она составила 4,2 млн.
Начисленная среднемесячная
зарплата в Гомельской области в 2014
году в сфере предоставления
социальных услуг сложилась на
уровне 3,3 млн рублей. В сельском
хозяйстве - 4,6 млн, промышленности
- 6,5 млн (в том числе в
горнодобывающей промышленности 11,4 млн, в добыче топливноэнергетических полезных ископаемых
- 12,8 млн, текстильном и швейном
производстве - 4,3 млн). В
образовании средняя зарплата за 2014
год составила 3,8 млн рублей, в
здравоохранении - 4,4 миллиона.
Роман Карпов

В Речице к 60-летию Александра Исачева
открылась выставка его работ
11 января исполнилось бы 60 лет
художнику с мировым именем
Александру Исачеву. К юбилею
мастера в Речицком краеведческом
музее открылась выставка его работ
из фонда Олега Орлова. Как
сообщили БелаПАН в музее, более
20 лет учреждение культуры
проводит работу по популяризации
творчества Исачева. За эти годы
прошло более 15 выставок памяти
художника.
Материалы
об
Александре Исачеве представлены
в постоянной экспозиции музея, с
2011 года в картинной галерее музея

работает постоянно действующая
экспозиция работ мастера. Об
Исачеве написаны сотни статей,
сняты телевизионные программы и
подготовлены радиопередачи, снят
документальный фильм «Не плачьте
обо мне...» (1987, режиссер А. Алай),
изданы каталоги и альбомы
творчества
художника.
Имя
художника внесено в учебники по
истории Беларуси и истории
художественной культуры. Работы
художника (более 100) стали основой
собрания Фонда свободного русского
современного искусства. В 2004 году

в Санкт-Петербурге была открыта
картинная галерея Исачева.
Ежегодно в Мюнхене проходят
выставки памяти художника.
Единственным государственным
музеем, владеющим подлинными
живописными и графическими
работами Исачева в Беларуси и на
постсоветском
пространстве,
является Речицкий краеведческий
музей. В фондах музея 25
графических и пять живописных
работ мастера. Исачев скончался в
1987 году в возрасте 32 лет от
сердечного приступа.
АГ
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Прадпрымальнік:
У сакавіку — пойдзем бамжаваць

Сэсія Гомельскага абласнога
савету 9 студзеня ў сьпешным
парадку зацьвердзіла новыя стаўкі
адзінага падатку на розныя тавары
і паслугі для прадпрымальнікаў ды
іншых
фізычных
асобаў,
павялічыўшы іх прыкладна на 20
адсоткаў.
Пры гэтым на паседжаньне
дэпутатаў не пусьцілі саміх
прадпрымальнікаў. Дырэктар
Аналітычнага
цэнтру
Рэспубліканскай канфэдэрацыі
прадпрымальніцтва Анатоль
Зьмітровіч са Сьветлагорску
запісаўся на сэсію Гомельскага
аблсавету за тры дні да яе
пачатку. І засьнежаным ранкам
прыехаў у аблвыканкам, дзе
зьбіраліся дэпутаты, каб агучыць
пазыцыю прадпрымальнікаў. Але
тут яго чакаў сюрпрыз:
«Падышоў, а пры ўваходзе
міліцыя стаіць. У іх ужо у руках
стандартны ліст паперы з маім
фотаздымкам, кшталту „іх шукае
міліцыя“. Пытаюся: у чым справа
— мяне ж запрасілі? Яны
адказваюць: „Не, чакайце, будзем
разьбірацца“. Але разьбірацца
пачалі чамусьці супрацоўнікі
аблвыканкаму. Кажу, што я не
прыйшоў
на
нараду
ў
аблвыканкам — я прыйшоў у
абласны савет. Патлумачыў, што
размаўляць зь імі ня буду, а буду
чакаць адказу ад прадстаўнікоў
аблсавету — станоўчага ці
адмоўнага. Сказаў, што й
адмоўны задаволіць. Але ў такім
разе я на ўсю рэспубліку заяўлю,
што дэпутаты народныя ня хочуць
дыялёгу з бізнэсам. Гэта парушае
дырэктыву прэзыдэнта № 4 —
няхай уважліва пачытаюць».
Суразмоўца апавёў, што да яго
ўрэшце прыйшоў старшыня
аблсавету Алег Барысенка й
патлумачыў: маўляў, выйшла
накладка, бо ад 2010 году на сэсіі
нікога не запрашаюць. А

прысутнічаюць на іх могуць, апрача
мясцовых,
толькі
дэпутаты
вышэйшых прадстаўнічых органаў.
«Сэсію гэтую праводзяць, як
спэцапэрацыю, каб прадпрымальнікі
не
змаглі
ніякім
чынам
паўдзельніцаць у гэтым працэсе.
Чаму я прыехаў на сэсію? Я ня
згодны, што ў такой крызыснай
сытуацыі настолькі павялічваюць
падатак прадпрымальнікам. У нас
што — выручкі падрасьлі? Інфляцыя
вырасла — так. Дык хіба
прадпрымальнікі тут вінаватыя? З
новага году акцызы на цыгарэты
падскочылі з пятнаццаці да трыццаці
адсоткаў, на гарэлку — на шэсць
адсоткаў.
Хто
раскручвае
інфляцыйную спіраль? Канечне, не
прадпрымальнікі. Яны наадварот —
прадаюць рэшту сваіх тавараў на
пяцьдзясят адсоткаў таньней. Ці
можа ў іх падвысіцца даходнасьць,
на падставе якой павялічваюць
адзіны падатак? Хацелася б
пагутарыць на гэтую тэму з
дэпутатамі. Але — адмовілі».
На сэсію імкнуўся патрапіць і
кіраўнік савету прадпрымальнікаў
аднаго з самых вялікіх рынкаў
Рэчыцы Алег Шабетнік, але таксама
безвынікова. Напярэдадні сэсіі
прадпрымальнікаў у аўральным
пададку сабралі ў мясцовым
райвыканкаме, каб распавесьці пра
падвышэньне адзінага падатку. А
потым аб’явілі, што ў аблвыканкаме
праз дзьве гадзіны адбудзецца
сустрэча на гэтую тэму з
намесьнікам
старшыні
аблвыканкаму
Баляславам
Пірштуком.
Шабетнік: «Я тлумачыў, чаму ў нас
кошты на тавары самыя высокія ў
параўнаньні з суседзямі. У той жа
Ўкраіне, дзе ідзе вайна, кошты значна
ніжэйшыя. У Расеі, Літве — таксама.
Я не кажу ўжо пра Польшчу, дзе яны
ў разы ніжэйшыя. Проста ў нас
вялікая падатковая нагрузка.
Большыя падаткі — вышэйшыя

кошты на тавары. А зараз падымаць
кошты забаранілі. І калі яшчэ
павялічыць для прадпрымальнікаў
адзіны падатак на 20 адсоткаў, то самі
прадпрымальнікі збанкрутуюць. У
аблвыканкаме на гэта тлумачаць, што
стаўкі адзінага падатку ўвядуць з
сакавіка-месяца. А ў сакавіку, маўляў,
падвоенага фіксаванага падатку на
дадатковую вартаць ужо ня будзе.
Але ж з сакавіка патрэбны будуць усе
суправаджальныя дакумэнты на
кожны від тавару і не зразумела наагул
як будуць працаваць прадпрымальнікі.
Хіба што распрадаваць рэшту сваіх
тавараў. Мяркую, што большая частка
прадпрымальнікаў наагул закрыецца.
Бюджэт толькі ў Гомельскай
вобласьці страціць 30-40 мільярдаў
рублёў. І я ня ведаю, чаму гэтыя
грошы нікому не патрэбныя».
Паводле афіцыйных зьвестак на
Гомельшчыне цяпер налічаецца
дваццаць восем тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў. Пры
цяперашнім стаўленьні да іх гэтыя
людзі папоўняць шэрагі так званых
«дармаедаў», зь якімі ўлады таксама
наважаны змагацца. Дык што, у такім
разе, чакае дробных бізьнесоўцаў у
зьвязку з падвышанымі падаткамі і
новымі патрабаваньнямі? Гэта
высьвятляем
у
саміх
прадпрымальнікаў, якія пакуль яшчэ
працуюць на Цэнтральным рынку.
Прадпрымальнік Віктар: «Ну пастаім
мы тут з рэштай тавараў,
распрададзім — і ўсё. З сакавіка ўсё
адно ніхто ня зможа працаваць.
Практычна ніхто ня зможа!
Прыяжджайце ў сакавіку з камэрай і
паглядзіце, што тут будзе». Яшчэ
адзін прадпрымальнік, які назваўся
Аляксандрам, тлумачыць: «Калі
законы ня зьменяцца, ніхто ніякіх
падаткаў плаціць ня будзе. У лютым
хіба толькі яшчэ сёй-той заплаціць —
хтосьці выйдзе на працу, а хтосьці не.
А ў сакавіку — ужо ўсё. Пойдзем
бамжаваць».
Раман Карпаў
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гучнай справе ВІЧ-інфікаванай прастытуткі
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У Рэчыцы суд пакараў двума гадамі
калёніі агульнага рэжыму ВІЧінфікаваную мясцовую жыхарку, якая
наўмысна заражала мужчын
інфэкцыяй.
Паводле раённай пракуратуры,
вырак суду набыў юрыдычную моц.
25-гадовая жанчына неаднаразова
прыцягвалася да адміністрацыйнай
адказнасьці за прастытуцыю, была
на ўліку ў нарколяга і ў кабінэце
інфэкцыйных захворваньняў. Яе
папярэджвалі пра захаваньне
падвышаных мераў асьцярожнасьці.

Таму жанчыну судзілі па факце
наўмыснага пастаўленьня іншай
асобы ў небясьпеку заражэньня ВІЧ.
Пацярпелымі па справе праходзілі 4
чалавекі, старэйшаму зь іх — 70
гадоў.
Падрабязнасьці з залі суду не
агалошваюцца, паколькі суд праходзіў
у закрытым рэжыме.
Раней адзін з пацярпелых апавядаў
журналістам пра сустрэчу з маладой
асобай: «Пазнаёміўся проста на
вуліцы і запрасіў у свой гараж».
У хуткім часе мужчыну давялося

У Гомельскай вобласці
адкрыты новы поклад
нафты

Фантанны прыток атрыманы на
Рэчыцкім радовішчы ў выніку
бурэння разведачнай свідравіны на
глыбіні 2.826-2.870
метраў,
паведамляе
прэс-цэнтр
прадпрыемства. Пачатковы дэбіт
свідравіны склаў амаль 100 тон
нафты ў суткі.
Новы поклад выяўлены на этапе
даразведкі ўжо распрацаваных
радовішчаў пры асваенні ланскастарааскольскага
гарызонту.
Бурэнне свідравіны планавалася
зыходзячы з вынікаў навуковадаследчых пошукаў маладых
вучоных
«БелНДПІнафты»
(навукова-даследчы інстытут ВА
«Беларуснафта») і было пачатае ў

жніўні 2014 года. Праектная глыбіня
свідравіны па ствале склала 2 875
метраў.
Паводле аператыўных падлікаў,
патэнцыяльныя геалагічныя запасы
новага пакладу складаюць 1048 тыс.
тон, з іх тыя, што здабываюцца, —
315 тыс. тон.
Ідзе падрыхтоўка да пастаноўкі
гэтых запасаў на дзяржаўны баланс,
а таксама іх уцягванне ў
распрацоўку Рэчыцкага радовішча.
Плануецца бурэнне чатырох
здабыўных і адной нагнятальнай
свідравіны.
«Адкрыццё
новай
залежы
пацвярджае, што пры ўсёй
вывучанасці геалогіі Рэчыцкага
радовішча яго рэсурсная база не да
канца вычарпаная, — гаворыцца ў
паведамленні
прэс-цэнтра
прадпрыемства. — Акрамя таго,
гэта стала ўдалай пробай сіл
сумеснага беларуска-італьянскага
праекта — першай эшалоннай
буравой устаноўкі «Дрылмек» —
«Сейсматэхніка», прызначанай для
кустовага бурэння». Раман Карпаў

расказаць пра ўсё жонцы, бо трэба
было праходзіць дасьледаваньне на
ВІЧ. Тая апынулася на мяжы
нэрвовага зрыву.
Інфікаваная прастытутка апавядала
апэратыўнікам, што помсьціла
мужчынам — і назвала больш як
два дзясяткі імёнаў. Мясцовыя
лекары ў зьвязку з выяўленымі
эпізодамі «помсты» раілі прайсьці
дасьледаваньне на ВІЧ усім
жыхарам гораду, якія знаходзяцца ў
групе рызыкі.
Раман Карпаў

Собаку
пришлось
застрелить...
По вызову растревоженных дракой
соседей в одну из многоэтажек
Речицы прибыл участковый. Один из
участников столкновения спустил на
него собаку, защититься от которой
стражу правопорядка помогло
оружие. Теперь расследуется
уголовное дело по факту угрозы
применения насилия в отношении
сотрудника внутренних дел.
Инцидент произошел в начале января
2015 года. Жители одного из
многоэтажных домов, расположенного на окраине города, вызвали
милицию. Прибывший участковый
обнаружил на лестничной площадке
дерущихся парней. Одного из них
вывели на улицу для составления
протокола, где к нему подбежала
собака.
Разбушевавшийся
гражданин отдал четвероногому
питомцу, которого он, как оказалось,
подкармливал, команду атаковать
правоохранителей. В итоге животное
пришлось застрелить, а хозяина —
привлечь
к
уголовной
ответственности.
Александр Егоров

Апошняя старонка
Экономисты не
исключают повторения
девальвации в
Беларуси
В последние дни января в обменниках наконец появилась
валюта, доллары снова можно купить через интернетбанкинг, а курс американской валюты даже иногда немного
падает. Однако экономисты считают, что расслабляться пока
рано.
Эксперты и экономисты поделились своими прогнозами
относительно курса рубля и перспектив дальнейшей
девальвации.
"Курсы валют будут меняться, во-первых, исходя из спроса
и предложения. А во-вторых, исходя из взаимного
колебания валют на внешних рынках. С учётом того, что в
мире доллар растёт по отношению к большинству валют,
включая и российский рубль, и евро. И скорее всего, эта
тенденция в мире продлится", — убеждён Вадим Иосуб.
То есть доллар будет расти несмотря на самые жёсткие меры
белорусских властей — он растёт сейчас независимо от
слабости или силы рубля. С евро не так однозначно — курс
европейской валюты снижается по отношению к
американской, поэтому относительно белорусского рубля
евро если и будет расти, то не так заметно, как доллар.
Каким образом власти будут "затягивать пояса".
"Здесь такая хитрая штука. Чтобы напрямую не трогать
людей, решили пройтись по предприятиям. А потом уже само
оно получится, что не очень хорошая работа предприятий
приведёт к отсутствию роста доходов у людей. В реальном
выражении они даже уменьшатся. Это связано, потому что
фонд оплаты труда зависит от производительности. То есть
доходности, разделённой на количество рабочих", —
рассказывает Сергей Чалый.
Но Чалый к этому добавляет, что мы живём в выборный
год. Поэтому решимость Нацбанка и правительства в
политике "затягивания поясов" может очень быстро
измениться на совершенно обратную. Руководство страны
должно иметь гарантии нужного волеизъявления, которое
гарантируют высокие зарплаты и пенсии. В таком случае
зимой-весной 2016 г., по мнению Чалого, нас может ждать
повторение 2011-го.
Расслабляться не стоит — ещё одна быстрая девальвация
тоже не исключена.
Экономист Леонид Заико напоминает об ещё одной
проблеме — цены в России в переводе на доллары попрежнему остаются значительно более низкими, чем в
Беларуси. Это проблема: "Сейчас самая серьёзная проблема
— соотношение покупательной способности белорусского
и российского рубля. Потому что в России цены в
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долларовом эквиваленте намного ниже, чем в Беларуси. И
в такой ситуации вполне реалистично в условиях
Таможенного союза появление реверсивных потоков. То
есть мясо, молоко, телевизоры, даже автомобили будут идти
из России в Беларусь, а не наоборот", — убеждён Заико.
Поэтому, по его мнению, расслабляться совсем не стоит.
Реальный курс доллара, после которого можно на несколько
лет забыть о слове "девальвация", Заико оценивает в 22-25
тысяч рублей.
Таким образом, оптимизма не много. Вариант первый:
растут цены и снижаются зарплаты. Тогда можно
рассчитывать на более-менее стабильную ситуацию на
валютном рынке, медленный рост доллара. Вариант второй:
растут цены, вслед за ними зарплаты. В таком случае очень
велика вероятность ещё одной девальвации.
"Что делать?" — советы экономистов.
- Пристально следить за курсом российского рубля.
Белорусский привязан к нему намного сильнее, чем к
событиям середины декабря 2014 года. Сильные колебания
курса в России вскоре отразятся на Беларуси.
- Держаться доллара. Если есть возможность, конечно.
Увеличивать свой личный золотовалютный запас в этом
году будет значительно труднее.
- Быть осторожным с долгосрочными рублёвыми
вкладами. Даже высокие процентные ставки, как
показывает практика, не гарантируют сохранения средств
в случае девальвации.
Алесь Пилецкий, “ЕР”
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