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Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, стар шы ня Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру-
сі, узяў удзел у пер шай на ра дзе спі ке раў пар-
ла мен таў кра ін Еў ра зіі, якая ад бы ла ся ўчо ра 
ў Маск ве. У фо ру ме ўдзель ні ча лі амаль два 
дзя сят кі стар шынь ніж ніх па лат пар ла мен таў 
кра ін кан ты нен та, у тым лі ку Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за, Шан хай скай ар га ні за цыі 
су пра цоў ніц тва і Аса цы я цыі дзяр жаў Паўд-
нё ва-Ус ход няй Азіі.

— Пар ла менц кая дып ла ма тыя пры ўно сіць сур'-
ёз ную да дат ко вую вар тасць у агуль ныя дып ла-
ма тыч ныя на ма ган ні. І з гэ та га пунк ту гле джан ня 
знач насць на шай агуль най пра цы цяж ка пе ра аца-
ніць, — звяр нуў ся да ўдзель ні каў на ра ды Ула дзі мір 
Анд рэй чан ка. — Ства рэн не эфек тыў най дыя ло га-
вай плат фор мы, якая аб' яд ноў вае пар ла менц кіх 
лі да раў роз ных рэ гі ё наў, — гэ та рэ аль ная маг чы-
масць аб мер ка ваць іс ну ю чыя праб ле мы, вы явіць 
вы клі кі і па гро зы, шля хі іх вы ра шэн ня.

Спі кер ніж няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен-
та ад зна чыў, што, на жаль, ад ной з асаб лі вас цяў 
сён няш ня га све ту з'яў ля ец ца не ста біль насць, рост 
на пру жа нас ці ў све це і рэ гі я наль ныя кан флік ты, та-
кія як сі ту а цыя на Дан ба се, праб ле ма тэ ра рыз му, 
ва ен ныя дзе ян ні ў Сі рыі, дэ ста бі лі за цыя ў Аф га ні-
ста не, па то кі міг ран таў, якія за хліс ну лі Еў ро пу. «Гэ-
та не поў ны пе ра лік. Ня даў нія па дзеі ў На гор ным 
Ка ра ба ху па ка за лі, як хут ка за ма ро жа ны кан флікт 
мо жа пе рай сці ў га ра чую фа зу», — ад зна чыў бе ла-
рус кі пар ла мен та рый. На яго дум ку, пэў ную ро лю 
ў гэ тым ады гра ла і не да стат ко вая здоль насць су-
свет най су поль нас ці свое ча со ва ра біць эфек тыў-
ныя кро кі па ўрэ гу ля ван ні кан флік таў.

«Бе ла русь, якая ня змен на вы сту пае за ўма ца-
ван не бяс пе кі ў рэ гі ё не і све це і ро біць дзе ля гэ та га 
ўсё, што ад яе за ле жыць, га то ва да парт нёр ства 

ў гэ тай сфе ры ў са мых роз ных фар ма тах, — пад-
крэс ліў Ула дзі мір Анд рэй чан ка. — Я маю на ўва зе 
АДКБ, АБ СЕ, ШАС, на ра ду па ўза е ма дзе ян ні мер 
да ве ру ў Азіі. Не ва ло да ю чы гла баль ны мі геа па лі-
тыч ны мі ам бі цы я мі, Рэс пуб лі ка Бе ла русь пад па-
рад ка ва ла сваю знеш нюю па лі ты ку праг ма тыч ным 
і зра зу ме лым мэ там, га лоў ная з якіх — па вы шэн не 
якас ці жыц ця на шых гра ма дзян. Та му шмат век тар-
насць ста ла стра тэ гіч най ас но вай знеш няй па лі ты кі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Па сло вах спі ке ра Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, гэ та азна чае, што 
на ша кра і на га то вая да зба лан са ва ных ад но сін з 
са мы мі роз ны мі дзяр жа ва мі рэ гі ё наў све ту. Гэ та 
адзін з га лоў ных ры ча гоў па вы шэн ня эка на міч най 
устой лі вас ці Бе ла ру сі. Ме на ві та та му на ша кра і на 
ак тыў на пра соў вае пра ект Еў ра зій ска га эка на міч-
на га са ю за.

— Мы за клі ка ем на цы я наль ныя пар ла мен ты 
браць на ся бе больш ад каз нас ці ў воб лас ці еў ра-
зій ска га су пра цоў ніц тва, — за явіў пад час ад крыц ця 
на ра ды Сяр гей На рыш кін, стар шы ня Дзяр жаў най 
Ду мы Фе дэ раль на га Схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі. — 
Пар ла мен та рызм му сіць за стац ца ў лі ку клю ча вых 
фак та раў жыц ця су час на га гра мад ства і тра ды-
цый ных ін сты ту таў дзяр жаў най ула ды. Еў ра зій скія 
пар ла мен ты мо гуць па ка заць тут прык лад па лі тыч-
най куль ту ры і ўсю каш тоў насць кан струк тыў на га 
па рад ку дня. Упэў не ны, што на ша пер шая На ра да і 
вы не се ныя на аб мер ка ван не яе вы ні ко вы да ку мент 
да дуць ва гі прад стаў ні чай ула дзе, і ў чар го вы раз 
па ка жуць, што яе во пыт і па тэн цы ял у стуль цяж кі 
для све ту час не прос та каш тоў ныя, але не мо гуць 
быць за ме не ны ні я кі мі хіт ры мі кан струк цы я мі, не 
за сна ва ны мі на во ле вы яў лен ні на ро даў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by

г. Маск ва

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2016 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
на 1 апреля 

2016 г.
на 1 апреля 

2015 г.

1 2 3 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 457 367 330 561

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 -

4 Средства в Национальном банке 1103 385 325 155 486

5 Средства в банках 1104 265 476 453 833

6 Ценные бумаги 1105 - 21 521

7 Кредиты клиентам 1106 1 494 070 1 652 183

8 Производные финансовые активы 1107 8 877 -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 53 53

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 365 255 283 063

11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 - -

12 Отложенные налоговые активы 1111 - -

13 Прочие активы 1112 327 857 191 758

14 ИТОГО активы 11 3 304 280 3 088 458

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 - -

17 Средства банков 1202 174 624 31 628

18 Средства клиентов 1203 2 393 689 2 493 554

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 104 104

20 Производные финансовые обязательства 1205 - 68 266

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 45 184 34 802

23 ВСЕГО обязательства 120 2 613 601 2 628 354

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 216 298 148 115

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 51 792 42 961

28 Фонд переоценки статей баланса 1214 111 551 44 253

29 Накопленная прибыль 1215 311 038 224 775

30 ВСЕГО собственный капитал 121 690 679 460 104

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 3 304 280 3 088 458

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 апреля 2016 г.

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ
на 1 апреля 

2016 г.
на 1 апреля 

2015 г.

1 2 3 5 6

1 Процентные доходы 2011 164 973 179 154

2 Процентные расходы 2012 95 368 161 970

3 Чистые процентные доходы 201 69 605 17 184

4 Комиссионные доходы 2021 47 252 78 610

5 Комиссионные расходы 2022 12 314 16 344

6 Чистые комиссионные доходы 202 34 938 62 266

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (551) -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 29 337 72 359

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 (2 631) (32 949)

11 Чистые отчисления в резервы 207 (9 165) 33 924

12 Прочие доходы 208 35 312 22 116

13 Операционные расходы 209 92 010 75 751

14 Прочие расходы 210 3 824 4 593

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 79 341 26 708

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 21 989 7 637

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 57 352 19 071

18 Сведения о прибыли на одну акцию в рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -

20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

Наименование банка: 

ЗАО «Идея Банк»

Председатель Правления Е.М. Папушева

Главный бухгалтер О.В. Глазырина 

7 апреля 2016 года

Ссылка на отчетность на сайте: https://ideabank.by/finansovye-pokazateli

Закрытое акционерное общество «Идея Банк» (ЗАО «Идея Банк»). 
Свидетельство о регистрации от 24 апреля 2004 года. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 25 от 03.06.2013 года. УНП 807000122

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А
Аукцион состоится «20» мая 2016 года в 10.00 Аукцион состоится «20» мая 2016 года в 10.00 

по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск»,Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск»,  
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, д.11, корп.1, каб. 221. находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, д.11, корп.1, каб. 221. 

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
1. Помещение №3-6, арендуемой площадью 50,5 кв.м, на первом этаже изолированного 

помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 1 717 000 рублей; размер задатка – 171 700 рублей; целевое использование – 
размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 360 400 рублей.

2. Помещение №205, арендуемой площадью 32,1 кв.м, на втором этаже изолированного 
помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 1 091 400 рублей; размер задатка – 109 140 рублей; целевое использование – 
размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 360 400 рублей.

3. Помещение №305, арендуемой площадью 33,2 кв.м, на третьем этаже изолированного 
помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 1 128 800 рублей; размер задатка – 112 880 рублей; целевое использование – 
размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 360 400 рублей.

4. Помещение №307, арендуемой площадью 33,3 кв.м, на третьем этаже изолированного 
помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 1 132 200 рублей; размер задатка – 113 220 рублей; целевое использование – 
размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 360 400 рублей.

5. Помещение №309, арендуемой площадью 34,0 кв.м, на третьем этаже изолированного 
помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 1 156 000 рублей; размер задатка – 115 600 рублей; целевое использование – 
размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 360 400 рублей.

6. Помещение №417, арендуемой площадью 23,9 кв.м, на четвертом этаже изолиро-
ванного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с 
центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 812 600 рублей; размер задатка – 81 260 рублей; целевое ис-
пользование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 360 400 рублей.

7. Помещение №418, арендуемой площадью 35,1 кв.м, на четвертом этаже изолиро-
ванного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с 
центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 1 193 400 рублей; размер задатка – 119 340 рублей; целевое 
использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 360 400 рублей.

8. Помещение №522, арендуемой площадью 35,3 кв.м, на пятом этаже изолированного 
помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 1 200 200 рублей; размер задатка – 120 020 рублей; целевое использование – 
размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 360 400 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются 
с «20» апреля 2016 года по «18» мая 2016 года с 8.30 до 
12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, просп. Неза-
висимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 
16.00 «18» мая 2016 года, не рассматриваются.

Порядок проведения аукциона определён Положением 
о порядке проведения аукционов по продаже права заклю-
чения договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в государственной собственно-
сти, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 
07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, установленный 
для приема документов на участие аукционе:

- перечисляет задаток на р/с №3012000006014 в ОАО 
«АСБ Беларусбанк», код банка - 795, УНП 100973184, ОКПО 
37372251, РУП «Отель «Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о пере-

числении задатка.
Помимо указанных документов: 
- физическое лицо предъявляет документ, удостове-

ряющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетель-

ства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) 

– копию документа, подтверждающего государственную 

регистрацию; нерезидент – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, в заявлении со-
общает о нахождении на территории Республики Беларусь 
представительства с указанием даты выдачи Министер-
ством иностранных дел Республики Беларусь разрешения 
на открытие представительства, номера и срока действия 
разрешения.

Представитель физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица предъявляет дове-
ренность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального 
засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, до-
пущенному к участию в аукционе, организатор аукциона 
выдает билет участника аукциона, в котором указывается 
порядковый номер, под которым данное лицо зарегистри-
ровано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аук-
ционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка, 
он должен быть открыт до подачи заявления на участие в 
аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повы-

шение начальной цены и проводятся аукционистом, опреде-

ляемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объ-

явленной аукционистом цене аукционный номер поднима-
ет только один участник аукциона или пока не останется 
только один участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан 
предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета 
аукциона, а также сообщает номер участника аукциона, 
выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее 
– победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукцио-
на и (или) его победителем (приравненным к нему ли-
цом) в случаях, предусмотренных законодательством, 
составляет 15 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к победи-
телю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его про-
ведения обязан в установленном порядке перечислить на 
расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы за-
датка, а также возместить организатору аукциона затраты 
на его организацию и проведение, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участ-
ником документации, необходимой для его проведения. 
Информация о затратах на организацию и проведение 
аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится 
до сведения участников перед началом аукциона под 
роспись.

Договор аренды по результатам аукциона заключается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 209-90-93, (8-017) 
209-92-78.

Служ бо вы рост, аба ро на ды сер та цый, па-
тэн цы ял ма ла дых ву чо ных — гэ тыя ас пек ты 
ста лі клю ча вы мі пад час уча раш ня га па ся-
джэн ня Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду, што ад бы ло ся на ба зе 
На цы я наль най ака дэ міі на вук. Раз гля да ю-
чы пы тан не «Аб пры яры тэт ных на прам ках 
на ву ко вых да сле да ван няў і ро лі ма ла дых 
на ву коў цаў у іх вы ра шэн ні», удзель ні кі ме-
ра пры ем ства прый шлі да вы сно вы: трэ ба 
ма ты ва ваць мо ладзь да за ня ткаў на ву кай.

— Ча му мы вы нес лі на па рад ак дня пры яры-
тэт ныя на прам кі на ву ко вых да сле да ван няў і ро лю 
мо ла дзі? — за даў ся пы тан нем Мі ха іл МЯС НІ КО-
ВІЧ, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль-
на га схо ду. — Мы па-ін ша му па він ны гля дзець 
на яе маг чы мас ці — не трэ ба, ду маю, у іх су мня-
вац ца. Боль шасць ма ла дых лю дзей ве дае, ча го 
хо ча. Ма ла дыя лю дзі, якія пры свя ці лі ся бе на ву-
цы, — гэ та зда бы так нашай краіны.

Па сло вах спі ке ра верх няй па ла ты, па тэн цы ял 
мо ла дзі па ві нен быць за па тра ба ва ны.

— Ка лі мы вы но сі лі на па ра дак дня гэ ту тэ-
му, то ста ві лі пе рад са бой мэ ту: па гля дзець, ці 
да стат ко ва нар ма тыў на-пра ва вой ба зы, каб 
рэа лі за ваць пры яры тэт ныя на прам кі на ву ко вых 
да сле да ван няў, як за дзей ні чаць той па тэн цы ял 
ма ла дых лю дзей, які ў нас ёсць і які, без умоў на, 
трэ ба раз ві ваць.

Мі ха іл Мяс ні ко віч вы ка заў дум ку, што трэ ба 
вы хо дзіць на па праў кі да За ко на «Аб на ву ко вай 
дзей нас ці». У раз мо ве з жур на ліс та мі ён звяр нуў 
ува гу, што гэ та зу сім не азна чае, што бу дзе чар-
го вая спро ба па вя лі чыць фі нан са ван не на ву кі. Па 
сло вах Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, мож на на ват у ме жах 
тых срод каў, якія ёсць, ма ты ва ваць мо ладзь зай-
мац ца на ву ко вай дзей нас цю.

— Са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё на шай 
кра і ны бу дзе па спя хо вым, ка лі тра ды цый ная 

эка но мі ка ста не пры рас таць но вай эка но мі кай, 
но вы мі тэх на ло гі я мі і вы твор час ця мі, — упэў не ны 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. — Пры яры тэ ты на-
ву ко ва-тэх ніч най дзей нас ці па він ны за бяс печ ваць 
ства рэн не гэ та га сек та ра.

Спі кер верх няй па ла ты за ся ро дзіў ува гу і на 
шэ ра гу праб лем ных пы тан няў:

— Ка лі па гля дзець на коль кас ныя па каз чы кі, 
то зда ец ца, што 25% мо ла дзі ў на ву цы — гэ та га, 
ні бы та, і да стат ко ва. Але ка лі пра ана лі за ваць якас-
ны склад нік ма ла дых кад раў, то ўзнік не шмат пы-
тан няў. У пер шую чар гу гэ та не вы со кая коль касць 
ма ла дых ву чо ных са сту пен ню, якія пра цу юць не-
па срэд на ў на ву ко вай сфе ры. 12% — гэ та вельмі 
ма ла. Але гэ та не азна чае, што трэ ба пра піх ваць 
кан ды дац кія ды сер та цыі ма ла дых на ву коў цаў. На-
ву ко вая су поль насць па він на са дзей ні чаць та му, 
каб ма ла дыя на ву коў цы аба ра ня лі ды сер та цыі на 
асно ве доб рых ды сер та цый ных да сле да ван няў.

Што да пы тан няў служ бо ва га рос ту, то спі кер 
Са ве та Рэс пуб лі кі пад крэс ліў: мо ладзь заў сё ды 
ам бі цый ная. Па яго сло вах, не трэ ба ба яц ца пра-
соў ваць ма ла дых лю дзей на кі раў ніц кія па са ды.

— Дзяр жа ва на дае вя лі кую ўва гу пры яры тэт-
ным на ву ко вым да сле да ван ням, — ад зна чыў у 
сваю чар гу Мі ка лай КА ЗА РА ВЕЦ, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па аду-
ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц-
ці. — На пры яры тэт ныя на ву ко выя да сле да ван ні 
рас пра ца ва на сіс тэ ма дзяр жаў на га за ка зу. Яна 
за цвяр джа ец ца Ука зам Прэ зі дэн та, пад ад па-
вед ныя на прам кі вы дзя ля юц ца бюд жэт ныя і па-
за бюд жэт ныя срод кі.

Пад час уча раш ня га па ся джэн ня Прэ зі ды у ма 
Са ве та Рэс пуб лі кі бы ло так са ма раз гле джа на 
пы тан не «Аб пра цы Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-
наль на га схо ду па мі ні ма лі за цыі на ступ стваў ка-
та стро фы па Чар но быль скай АЭС».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ДА ДАТ КО ВАЯ ВАР ТАСЦЬ 
ДЫП ЛА МА ТЫІ

Яе пры ўно сіць дзей насць на род ных абран ні каў

ЭКА НО МІ ЦЫ ПА ТРЭБ НЫ 
НА ВУ КО ВЫЯ 

РАС ПРА ЦОЎ КІ

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

У БЕ ЛА РУСЬ ПА НА СТАЛЬ ГІЮ І ЭКА ЛО ГІЮ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па яго сло вах, знач ная част ка між ве да мас на га да ку мен та -
аба ро ту пе ра кла дзе ная ў элект рон ную фор му. Аў та ма ты за ва на 
па да ча ста тыс тыч ных, ве да мас ных і пад атко вых дзяр жаў ных 
спра ва здач, ство ра ны ўмо вы для элект рон на га ўза е ма дзе ян ня 
дзяр жа вы і біз не су.

Ля стэн да Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі, дзе мож на ўба-
чыць не ка то рыя фраг мен ты элект рон на га ўра да, вя лі кі ажы я таж. 
На прык лад, Мі ніс тэр ства аду ка цыі прад ста ві ла но вы сэр віс элект-
рон ных дзён ні каў scools.by. На цы я наль ны банк пра па нуе на вед-
валь ні кам сэр віс раз лі ку за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі. Ка ля 
стэн да Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Ана толь Ка лі нін па ці ка віў ся, 
ка лі ў па лі клі ні ках мож на бу дзе ра біць ана ліз кры ві і па ме раць ціск 
пры да па мо зе бран за ле та, які прос та на дзя ва ец ца на ру ку.

— Ця пер, ка лі бы ва юць эпі дэ міі гры пу, на ўез дзе ў кра і ну кан-
такт ныя дат чы кі вы зна ча юць тэм пе ра ту ру і ін шыя па каз чы кі, — 
рас ка за ла на мес ні ку прэм' ер-мі ніст ра прад стаў ні ца Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя.

Як ад зна чыў Ана толь Ка лі нін, на вы ста ве кож ны мо жа знай сці 
іна ва цыі ў ці ка вай для яго сфе ры. Хоць бы ін тэр нэт 4,5G, які ўпер-
шы ню пра па нуе пра тэс ці ра ваць кам па нія beCloud, аль бо ін тэр-
ак тыў нае тэ ле ба чан не, якое прэ зен туе ма біль ны апе ра тар МТС, 
ці но вы ме сен джар BіP з «без лі міт ным» тра фі кам ад апе ра та ра 
«Лайф». Не ад ста юць і дзяр жаў ныя прад пры ем ствы: «Га ры зонт» 
рас пра ца ваў «Ра зум ныя пры пын кі», на якіх мож на пра са чыць зна-
хо джан не транс пар ту, пра клас ці марш рут, апла ціць пра езд, па чы-
таць апош нія на ві ны, за ра дзіць тэ ле фон і вы клі каць эк стран ныя 
служ бы. А «Бел пош та» прэ зен туе пра ект «Пош та XXІ ста год дзя», 
а так са ма пра па нуе ак цыю, пры све ча ную Го ду куль ту ры: пад пі-
саць і бяс плат на да слаць паш тоў кі ра бот ні кам куль тур най га лі ны 
і він ша ван ні ве тэ ра нам.

Уво гу ле ж экс па зі цыя вы стаў кі мае на ступ ныя на прам кі: «На-
цы я наль ная ін фар ма цый ная інф ра струк ту ра», «Ліч ба вая эка но-
мі ка», «Элект рон ны ўрад і элект рон нае ўза е ма дзе ян не», «ІКТ у 
са цы яль на-куль тур най сфе ры», «Стра тэ гія ліч ба вай транс фар-
ма цыі», «Ро ба та тэх ні ка», «Ліч ба выя тэх на ло гіі ў па лі гра фіч най і 
вы да вец кай дзей нас ці».

Акра мя экс па зі цыі, у рам ках вы стаў кі пла ну ец ца пра вя дзен не 
бе ла рус ка-азер бай джан ска га біз нес-фо ру му і прак тыч на га се мі-
на ра Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі.

На ве даць ТІ ВО-2016 мож на да 22 кра са ві ка ў Фут боль ным 
ма не жы.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. seradzyuk@zvіazda.by

ЭЛЕКТ РОН НЫ ЭЛЕКТ РОН НЫ 
ЎРАД...ЎРАД...

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

21 кра са ві ка 2016 го да ў 16.00 у за ле па ся джэн няў Са-
ве та Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца 
па ся джэн не адзі нац ца тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.

ПрыярытэтыПрыярытэты  ��

НА ШЛЯ ХУ 
ІНА ВА ЦЫЙ

На па ся джэн ні Са ве та Мі ніст раў бы ло раз гле джа на 
пы тан не аб вы ні ках рэа лі за цыі Дзяр жаў най пра гра мы 
іна ва цый на га раз віц ця на 2011—2015 га ды і пра ек це 
ана ла гіч най пра гра мы на 2016—2020 га ды, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе ўра да.

Гэ ты кі ру нак з'яў ля ец ца зна ка вым і шмат у чым вы зна чаль ным 
для бе ла рус кай эка но мі кі. «Вы ні кі яго раз гля ду за да дуць век тар для 
іна ва цый най дзей нас ці ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь на на ступ ныя пяць 
га доў», — пад крэс ліў прэм' ер-мі ністр Анд рэй Ка бя коў.

Кі раў нік ура да на га даў, што га лоў най мэ тай Дзяр жаў най пра-
гра мы іна ва цый на га раз віц ця на 2016—2020 га ды з'яў ля ец ца за-
бес пя чэн не якас на га рос ту і па вы шэн не кан ку рэн та здоль нас ці на-
цы я наль най эка но мі кі з кан цэнт ра цы яй рэ сур саў на фар мі ра ван ні 
вы со ка тэх на ла гіч ных сек та раў, што ба зу юц ца на вы твор час цях пя-
та га і шос та га тэх на ла гіч ных па рад каў: ІT-сек тар, вы со ка дак лад нае 
ма шы на бу да ван не, пры бо ра бу да ван не, мік ра элект ро ні ка, фар ма-
цэў ты ка, бія тэх на ло гіі.

Як пра ін фар ма ваў стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і 
тэх на ло гі ях Аляк сандр Шу мі лін, у вы ні ку вы ка нан ня пра ек таў дзярж-
пра гра мы іна ва цый на га раз віц ця на 2011 — 2015 га ды ўве дзе на ў 
экс плу а та цыю 191 но вая вы твор часць (пры пла не 194), з якіх вы ве-
дзе на на пра ект ную ма гут насць 112 (пры пла не 116).

«У цэ лым аб' ём ін вес ты цый, на кі ра ва ных на рэа лі за цыю пра ек таў 
пра гра мы, склаў ка ля 77 трлн руб лёў, з іх толь кі 11% — бюд жэт ныя 
срод кі», — па ве да міў стар шы ня ДКНТ. Аб' ём вы твор час ці іна ва цый-
най пра дук цыі, ство ра най у вы ні ку рэа лі за цыі пра гра мы, склаў больш 
за 107 трлн руб лёў, ці ка ля тра ці ны агуль на га аб' ёму вы раб ле най у 
кра і не іна ва цый най пра дук цыі. Больш за 25% ство ра най у рам ках 
пра гра мы пра дук цыі па стаў ле на на экс парт. «Пры тэр мі не акуп нас ці 
пра ек таў ад 5 да 10 га доў пас ля іх вы ха ду на пра ект ную ма гут насць 
асноў ны эка на міч ны эфект ад іх рэа лі за цыі бу дзе за ўваж ны ў гэ тай 
і бу ду чай пя ці год ках», — да даў ён.

У вы ні ку вы ка нан ня пра гра мы ў Бе ла ру сі ство ра на звыш 19 тыс. 
но вых пра цоў ных мес цаў. Аб' ём экс пар ту вы со ка тэх на ла гіч най на ву-
ка ё міс тай пра дук цыі ў цэ лым за пяць га доў склаў больш за $37 млрд 
(146% ад пла на).

«У той жа час трэ ба кан ста та ваць не да сяг нен не асоб ных пра-
гноз ных мэ та вых па каз чы каў пра гра мы, — пра цяг нуў Аляк сандр 
Шу мі лін. — Так, удзель ная ва га ад гру жа най іна ва цый най пра дук цыі 
скла ла 12,9% пры пла не 20-21%, іна ва цый на-ак тыў ных ар га ні за-
цый — 19% пры пла не 40%».

Як па ве да міў кі раў нік ДКНТ жур на ліс там, на но вую дзярж пра-
гра му іна ва цый на га раз віц ця пла ну ец ца скі ра ваць ка ля 160 трлн 
руб лёў, з якіх толь кі 8% — бюд жэт ныя срод кі. «Пра ду гледж ва ец ца 
ства рэн не вен чур най сіс тэ мы фі нан са ван ня. Мы сё ле та пла ну ем 
ства рыць вен чур ны фонд. А да 2020 го да бу дзе два вен чур ныя фон-
ды», — ад зна чыў ён.

Аляк сандр Шу мі лін кан ста та ваў, што ў пра гра ме за кла дзе ны толь-
кі пра ек ты з да баў ле най вар тас цю на ад на го пра цоў на га не менш за 
60 тыс. еў ра. Па стаў ле на за дан не як мі ні мум за па ло ву вы раб ле най 
пра дук цыі па ста віць на экс парт.

Пла ну ец ца раз ві ваць ме ды цын скае пры бо ра бу да ван не, для гэ та га 
бу дзе па бу да ва ны клас тар пад Мінск ам. Га вор ка ідзе і пра ства рэн не 
«Бел бія гра да». «Бу дзем раз ві ваць кас міч ныя тэх на ло гіі, іна ва цый ныя 
тэх на ло гіі ў ра дыё элект ро ні цы, — рас ка заў Аляк сандр Шу мі лін. — У 
но вай пра гра ме мы ро бім стаў ку на раз віц цё іна ва цый най інф ра-
струк ту ры, пад трым ку тэх на пар каў, ства рэн не ўмоў для раз віц ця 
іна ва цый на га прад пры маль ніц тва».

Кі тай і Мін ская воб ласць 
мо гуць су пра цоў ні чаць 
у ту рыс тыч най сфе ры, 
лі чыць стар шы ня 
Мінск ага аб лас но га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та 
Ся мён ША ПІ РА. Пра гэ та 
ён па ве да міў жур на ліс там 
рэс пуб лі кан скіх і 
рэ гі я наль ных вы дан няў 
пад час вы яз ной 
прэс-кан фе рэн цыі 
ў Ба ры са ве.

Да та кой вы сно вы гу бер на тар 
прый шоў пас ля ня даў ня га дзе ла-
во га ві зі ту ў Кі тай скую На род ную 
Рэс пуб лі ку. «Кі тай скія парт нё ры 
ад зна ча юць, на прык лад, якасць бе ла рус-
ка га па вет ра і за ці каў ле ныя ў ад па чын ку ў 
нас», — ска заў Ся мён Ша пі ра. Ён за пэў ніў, 
што цэнт раль ны рэ гі ён мае ўсе маг чы мас-
ці для пры цяг нен ня кі тай скіх ту рыс таў, якія 
лі чац ца вель мі пры ваб ны мі, бо кож ны з іх у 
ся рэд нім па кі дае 800 до ла раў у кра і не на-
вед ван ня.

Яшчэ адзін знач ны па тэн цы ял для раз-
віц ця ту рыз му — бе ла рус кія ка ра ні мно-
гіх за меж ні каў. Ме на ві та та му ў Бе ла русь 
пры яз джае ўсё больш із ра іль цян. Мно гія з 
іх звя за ны з Мін скай воб лас цю: хтось ці тут 
на ра дзіў ся, у не ка га жы вуць сва я кі. Шмат 
хто су муе па мі ну лым. Ча му б гэ ты мі аб ста ві-
на мі не ска рыс тац ца і не на ла дзіць так зва ны 
«на сталь гіч ны» ту рызм? На огул, коль касць 
за меж ні каў, ах во тных ад па чыць у Бе ла ру сі, 
з кож ным го дам па вя ліч ва ец ца. Пра гэ та 
свед чаць за поў не ныя са на то рыі, у тым лі ку 
і Мін скай воб лас ці.

— Сфе ра ту рыз му — перс пек тыў ны на-
пра мак, які трэ ба па ста ян на раз ві ваць, — лі-
чыць Ся мён Ша пі ра.

Маг чы мас ці для гэ та га на Мін шчы не ёсць. 
На дум ку кі раў ні ка ста ліч най воб лас ці, з гэ-
тай мэ тай не аб ход на бу да ваць больш аг ра-
ся дзіб. У пры ват нас ці, у На ра чан скім краі 
ня ма ла зям лі, якая вы ка рыс тоў ва ец ца не-
эфек тыў на.

— Я па пра сіў стар шынь рай вы кан ка маў, 
каб на сва бод ных зем лях ак тыў ней ства ра лі 
фер мер скія гас па дар кі. У іх знач ны па тэн цы-
ял для на ладж ван ня аг ра эка ту рыз му, — да-
даў Ся мён Ша пі ра.

Пад час ві зі ту ў Кі тай Ся мён Ша пі ра ра зам 
з на мес ні кам кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-
дэн та Мі ка ла ем Снап ко вым і мі ніст рам эка-
но мі кі Ула дзі мі рам Зі ноў скім пры няў удзел 
у схо дзе ак цы я не раў кам па ній, акрэ ды та ва-
ных у Бе ла рус ка-кі тай скім ін дуст ры яль ным 
пар ку «Вя лі кі ка мень». Па яе вы ні ках бы лі 
да сяг ну тыя да моў ле нас ці пра са дзей ні чан не 
кі тай скіх парт нё раў у пры цяг нен ні ін вес та раў 
у раз віц цё бе ла рус ка-кі тай ска га пра ек та.

— Ця пер вы ра ша ец ца пы тан не аб ува хо-
джан ні ў тэх на парк 10 кам па ній. А на пра ця гу 
трох га доў сю ды мяр ку ец ца пры цяг нуць 100 

суб' ек таў гас па да ран ня, — кан ста та-
ваў Ся мён Ша пі ра.

У пра він цыі Чжэц зян (кі тай скім рэ-
гі ё не — па бра ці ме Мін скай воб лас ці) 
чле ны бе ла рус кай дэ ле га цыі пра вя лі 
пе ра мо вы з ула даль ні ка мі і кі раў ні-
ка мі аў та ма бі ле бу даў ні чай кам па ніі 
Geely. Бе ла ру сы звяр ну лі ся з прось-
бай па вя лі чыць коль касць ма шы на-
кам плек таў для ад праў кі су мес на му 
за кры та му ак цы я нер на му та ва рыст ву 
«Бел Джы», што ў Ба ры са ве. Апроч ін-
ша га, у Кі таі быў за клю ча ны да га вор 
аб су пра цоў ніц тве па між Ба ры саў скім 
рай вы кан ка мам і кі тай скім го ра дам 
Нім ба.

Пад час прэс-кан фе рэн цыі кі раў нік 
воб лас ці па ве да міў так са ма, што ў 
цэнт раль ным рэ гі ё не пла ну ец ца за-

крыць ча ты ры ста рыя сві на га доў чыя комп-
лек сы. У тым лі ку ў ад кры тым ак цы я нер ным 
та ва рыст ве «Віш ня вец кі-Аг ра» Стаўб цоў-
ска га і аг ра га рад ку Лош ні ца Ба ры саў ска га 
ра ё наў. «Для гэ та га ёсць аб' ек тыў ныя пад-
ста вы, — пад крэс ліў ён. — Спра ва ў тым, 
што тут не ўда ец ца атрым лі ваць кан ку рэн-
та здоль ную пра дук цыю. Пры чы на ва ўмо вах 
ўтры ман ня і ге не тыч ным ста не асноў на га 
стат ку. Рас ход кар ма вых адзі нак на кі ла-
грам пры ва гі тут боль шы, чым на су час ных 
комп лек сах. А кар мы зай ма юць амаль 70% 
у струк ту ры за трат на вы твор часць сві ні ны. 
Як вы нік, ап то вы кошт яе ў туш ках да ся гае 
42 тыс. руб лёў за кі ла грам».

На за крыц цё комп лек саў спат рэ біц ца 
мі ні мум год. Ра зам з тым но выя жы вё ла-
га доў чыя комп лек сы пла ну ец ца ад крыць у 
Дзяр жын скім ра ё не, ка ля го ра да Жо дзі на і 
па блі зу Ба ры са ва.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 
lazovskaya@zviazda.by

�

Фо
 та

  Я
ў г

е н
а П

Я С
ЕЦ

 КА
 ГА

.

Ну і ну!Ну і ну!  ��

«ДА РА ГІ ГОСЦЬ»
па зба віў сяб роў усіх збе ра жэн няў на вя сел ле

Ма ла дыя лю дзі доў га збі ра лі гро шы на ўлас нае вя сел ле, а 
ся бар, які пры ехаў да іх у гос ці, узяў і скраў гэ тыя збе ра-
жэн ні. Ад нак су пра цоў ні кі мі лі цыі хут ка ўста на ві лі мес ца-
зна хо джан не хлоп ца. Ён з'я віў ся ў рай ад дзе ле з па він най 
і вяр нуў усе гро шы.

— 26-га до вы груз чык ад ной з ар га ні за цый Брэсц кай воб лас ці 
прыехаў у ста лі цу па гас ця ваць у сяб ра і яго дзяў чы ны, — рас па вя-
ла прэс-афі цэр Пер ша май ска га РУ УС г. Мін ска Воль га Куць ко. — 
Па куль гас цін ныя гас па да ры бы лі на пра цы, хло пец пры ня ўся 
агля даць іх жыл лё. У ша фе яго ўва гу пры цяг нуў кан верт, у якім ён 
на лі чыў 3,2 ты ся чы до ла раў. Зна ход ку зла дзюж ка па клаў са бе ў 
курт ку. Гас па да ры па вяр тан ні на ду ма лі пе ра лі чыць гро шы, ад нак 
кан вер та на мес цы не бы ло. Па куль хло пец з дзяў чы най шу ка лі 
яго, госць вый шаў на ву лі цу, быц цам бы па ку рыць, і пе ра ха ваў 
кан верт, за су нуў шы ў ба ка вую кі шэ ню аў та ма біль ных дзвер цаў. А 
на ступ ным днём уво гу ле па кі нуў ста лі цу. Па цяр пе лыя звяр ну лі ся ў 
мі лі цыю. З «да ра гім гос цем» пра ва ахоў ні кі звя за лі ся па тэ ле фо не, 
пра па на ваў шы прыехаць у Мінск для раз бо ру. Ма ла ды ча ла век 
ад ка заў, што ні я кіх гро шай не браў і ні ку ды не па е дзе, ад нак на-
заўт ра з'я віў ся ў РУ УС і вяр нуў усю скра дзе ную су му. За ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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