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Дзяр жаў ны ін та рэсДзяр жаў ны ін та рэс  

Прэ стыж не аб ход на па вы шаць

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ён так са ма звяр нуў ува гу, што з-за 
на двор'я ў мно гіх кра і нах ча ка ец ца 
вель мі вя лі кі не да бор збож жа. Скла-
да нас ці зда ры лі ся ў та кіх кра і нах, як 
Гер ма нія, Поль шча, Іс па нія і Фран цыя, 
а ў Ра сіі праг на зу юць 25 % не да бо ру 
да ле таш ня га ўзроў ню.

«Вя до ма, і мы неш та стра ці лі, але 
не на столь кі: нас яшчэ Гас подзь па-
шка да ваў. Та му трэ ба мець на ўва зе, 
што мы асаб лі ва не кі нем ся дзесь ці 
за куп ляць хля бы, — ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы. — На рын ку яны бу дуць. 
Але, па-пер шае, бу дуць у вя лі кай ца-
не, а па-дру гое, зра зу ме ла, якія мы 
бу дзем куп ляць кар мы па якас ці. Та му 
мак сі мум на пру жан ня для та го, каб са-
браць да зяр нят ка тое, што мы сён ня 
вы рас ці лі, і ку ку ру зу».

У Мін скай воб лас ці збож жа выя і 
зер не ба бо выя ўбра ныя на 44 % пло-
шчаў, на ма ло ча на 640,5 тыс. тон пры 
ўра джай нас ці 30,3 ц/га. Па стаў кі хар-
чо ва га збож жа на дзярж за каз вы ка-
на ны на 40 %. Ужо ўбра на 40 % лё ну-
даў гун цу. На рых тоў ка кар моў па ўсіх 

ві дах скла ла 34 % да за пла на ва на га. 
План па ўбор цы рап су вы ка на ны на 
97 %, на ма ло ча на 127,8 тыс. тон пры 
ўра джай нас ці 17 ц/га.

Як да ла жы лі Прэ зі дэн ту, па ўсёй 
Бе ла ру сі ўбра ны збож жа выя і зер-
не ба бо выя на пло шчы 894,7 тыс. га, 
што скла дае 41,9 % да пла на. На ма-
ло ча на збож жа больш за 2,5 млн тон, 
ся рэд няя ўра джай насць — 28,8 ц/га. 
План па стаў кі збож жа на дзярж за-
каз вы ка на ны на 28,7 %. Пры пла-
не 859 тыс. тон па стаў ле на збож жа 
246,2 тыс. тон.

З КЛО ПА ТАМ АБ ЧА ЛА ВЕ КУЗ КЛО ПА ТАМ АБ ЧА ЛА ВЕ КУ

П а с  л я  А л я к  с а н д р 
Лукашэн ка па гу та рыў з 
жур на ліс та мі. Цэнт раль най 
тэ май раз мо вы, зра зу ме ла, 
ста ла сель ская гас па дар-
ка. Спа чат ку ў бе ла рус ка га 
лі да ра па ці ка ві лі ся, як ён 
ацэнь вае ўбо рач ную кам-
па нію, ці бу дзе на род з хле-
бам, а так са ма як мі ні мі за-
ваць ры зы кі, якія зда ра юц ца 
з-за ўмоў на двор'я.

«На на двор'е кі ваць ня-
ма ча го, — ад рэ заў кі раў-
нік дзяр жа вы. — На двор'е 
бы ло ня дрэн нае. Яно не 
ідэа льнае, вя до ма, ха це ла-
ся б, каб вяс на бы ла менш 
за суш лі вая».

Па вод ле слоў Аляк санд-
ра Лу ка шэн кі, пер шы ўкос 
траў быў доб ры, па коль кі 
прай шлі даж джы. У кра і не 
на рых та ва лі якас ны ся наж 
з пер ша га ўко су. «Так, тро-
хі пад су шы ла. Але ў нас жа 
заў сё ды — то за лье, то за-
су шыць. Але сё ле та пад су-
шы ла моц на і ў той пе ры-
яд, ка лі ішоў на ліў збож жа. 
Гэ та дрэн на, — кан ста та ваў 
бе ла рус кі лі дар. — І по тым, 
трэ ба ра зу мець, я ўжо ўчо-

ра ка заў пад час раз мо вы са 
стар шы нёй абл вы кан ка ма, 
што на двор'е не ўсю ды бы-
ло та кое».

На дум ку кі раў ні ка дзяр-
жа вы, у мно гіх ра ё нах бу дзе 
вы дат ны ўра джай, ка лі яго 
свое ча со ва ўбраць. «Гэ та 
бу дзе на ступ най тэ май ма-
іх па ез дак», — анан са ваў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Што да ты чыц ца та го, ці 
бу дзе на род з хле бам, тут 
кі раў нік дзяр жа вы быў не-
па хіс ны — праб лем ня ма. 
«У нас, на пэў на, паў та ра 
міль ё на за па саў, мы ўвесь 
час, кож ны год аб наў ля ем. 
Ста рое зер не скорм лі ва-
ем, з'я да ем, но вае за клад-
ва ем, — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Не да бя ром 
мы, на пэў на, дзесь ці, па 
ма іх раз лі ках, ка лі ўлі чыць 
ку ку ру зу, паў міль ё на тон 
да ўзроў ню мі ну ла га го да. 
На пэў на, гэ та га да стат ко ва 
для та го, каб за бяс пе чыць 
вы твор часць ма ла ка, мя са, 
птуш кі, яек і ін ша га».

На ступ нае пы тан не па ча-
ло ся са зва ро ту да кі раў ні ка 
дзяр жа вы аб тым, што чут кі 

з на го ды ста ну яго зда роўя 
ака за лі ся моц на пе ра боль-
ша ныя. У ад каз Аляк сандр 
Лу ка шэн ка жар таў лі ва пра-
па на ваў жур на ліс там яго 
па ма цаць. «Яшчэ ка жуць, 
што двай нік пра цуе», — па-
смя яў ся ён.

Асноў ны па сыл чарговага 
пы тан ня: ці вар та ў Бе ла ру сі 
вы браць ін шую спе цы я лі за-
цыю за мест сель скай гас па-
дар кі? Аляк сандр Лу ка шэн-
ка на га даў, што адзін аг ра-
рый за бяс печ вае ра бо тай 
сем-во сем ча ла век. Бо, каб 
пры га та ваць той жа хлеб, 
за дзей ні ча на мност ва спе-
цы я ліс таў. На дум ку бе ла-
рус ка га лі да ра, ка лі мы гэ та 
спы нім, то паў кра і ны бу дзе 
ха дзіць без пра цы.

«Мы ўжо пе ра ка на лі ся на 
прак ты цы, што гэ та ў цэ лым 
нам тан ней абы хо дзіц ца, 
чым куп ляць ім парт нае ма-
ла ко, мя са», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

Да лё ка па пры кла ды ха-
дзіць не трэ ба — узяць тую ж 
Ра сію. Кі раў нік дзяр жа вы 
на га даў, што там ак тыў на 
ўзды ма юць сель скую гас па-

дар ку, хоць кра і на ва ло дае 
ве лі зар ны мі рэ сур са мі, каб 
спа кой на ім пар та ваць усё 
па трэб нае. «Ка лі ў ця бе ня-
ма свай го і та бе хтось ці па-
стаў ляе, ён у лю бы мо мант 
ця бе мо жа ўзяць за гор ла. 
І ўсё — ня ма не за леж нас ці, 
ня ма су ве рэ ні тэ ту», — да-
даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар па ста-
віў ін шае пы тан не: ці трэ ба 
Бе ла ру сі вы раб ляць знач на 
больш сель гас пра дук цыі, 
чым на ця пе раш ні мо мант? 
Ён вы ка заў упэў не насць 
у тым, што ў перс пек ты ве 
пра дук ты хар ча ван ня бу-
дуць за па тра ба ва ны ўдвая.

«За раз мы не бу дзем 
фар сі ра ваць гэ та, та му што 
пра даць цяж ка. Вы ба чы це, 
як мы пра бі ва ем ся на кі тай-
скі ры нак, ды вер сі фі ку ем 
про даж хар ча ван ня па ўсім 
све це, каб не за ле жаць 
ад ад на го ра сій ска га рын-
ку. Мы ідзём ва ўсе кроп кі 
для та го, каб пра даць тое, 
што мы сён ня вы раб ля ем з 
ліш кам», — даў ад каз Прэ-
зі дэнт.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
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 продажи, руб. с НДС

Сумма задатка
по лоту, руб.

1
Изолированное помещение с инвентарным 

номером 124/D-4930, назначение – квартира, 
наименование – однокомнатная квартира

Республика Беларусь, 
Брестская обл., Пружанский р-н, 

Ружанский с/с, г. п. Ружаны, 
ул. Красноармейская, 6-35

30,2 19 442 руб. 
92 коп. 1 900 руб.
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чальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия
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Задаток
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– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 
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Затраты

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фак-
тическим затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона № 54/18. Победитель аук-
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аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения
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заключенному по результатам аукциона.
Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.
3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 10 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по до-
говору купли-продажи – в течение 20 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 256-61-35, + 375 (25) 549-86-22 – Игорь Садливский, auction@expertiza.by.
Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by

Ва ўра дзеВа ўра дзе  

Рост апя рэ дзіў пра гноз
Пад час па ся джэн ня Са ве та Мі ніст раў ад зна чы лі 

па зі тыў ную ды на мі ку ў апра цоў чай пра мыс ло вас ці, 
бу даў ніц тве, ганд лі і сель скай гас па дар цы

Ва ўра дзе аца ні лі вы ні кі ра бо ты эка но мі кі за пер-

шыя паў го да як па зі тыў ныя. Пры гэ тым тэмп рос ту 

ВУП апя рэдж вае пра гноз ныя па каз чы кі. Пра гэ та 

па ве да міў прэм' ер-мі ністр Анд рэй КА БЯ КОЎ на па-

ся джэн ні Са ве та Мі ніст раў, дзе раз гля да лі ся вы ні кі 

дзей нас ці за пер шае паў год дзе, а так са ма ме ры 

па вы ка нан ні за дач на 2018 год. Па яго сло вах, ця-

пер вы кон ва юц ца ўсе най важ ней шыя па каз чы кі 

са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця, за цвер джа ныя 

кі раў ні ком кра і ны.

ЭКА НО МІ КА ПЛЮ СУЕ
Тэмп рос ту ВУП за пер шае паў год дзе склаў 104,5 % 

(пра гноз 102,8 %). Ва ўсіх рэ гі ё нах ад зна ча ец ца рост ва-
ла во га рэ гі я наль на га пра дук ту і пра дук цый нас ці пра цы. 
Ста ноў чы вы нік і па мно гіх ві дах эка на міч най дзей нас ці. У 
апра цоў чай пра мыс ло вас ці рост склаў 7,9 %, у бу даў ніц-
тве — 7,5 %, у ганд лі — 7,8 %, у сель скай гас па дар цы — 
3,9 %, у транс парт най дзей нас ці — 3,7 %. Вы твор часць 
ма шын і аб ста ля ван ня па вя лі чы ла ся на 19,2 %, транс парт-
ных срод каў — на 13,7 %, пра дук цыі дрэ ва ап ра цоў кі — на 
14,8 %, фар ма цэў тыч най пра дук цыі — на 11,9 %.

За хоў ва ец ца ба ланс у знеш нім ганд лі. Саль да па та ва-
рах і па слу гах (за 5 ме ся цаў) да дат нае — плюс $310 млн, 
або 1,4 % да ВУП. Пры рост атры ма ны за кошт рос ту экс-
пар ту та ва раў і па слуг, перш за ўсё ў кра і ны па-за СНД. 
Уся го экс парт та ва раў і па слуг па вя лі чыў ся на $3 млрд 
(плюс $2,4 млрд — па та ва рах і $0,6 млрд — па па слу гах), 
у па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да.

«Ніз кі ўзро вень ін фля цыі ра зам з ін шы мі ме ра мі мак-
ра ба лан сі роў кі да зва ля юць зні жаць кошт крэ дыт ных рэ-
сур саў для эка но мі кі. Ста біль насць на ва лют ным, крэ дыт-
на-дэ па зіт ным і фі нан са вым рын ках за хоў ва ец ца. Да вер 
да на цы я наль най ва лю ты рас це», — ад зна чыў Анд рэй 
Ка бя коў.

На ўнут ра ным ва лют ным рын ку за пер шае паў год дзе 
сфар мі ра ва ла ся ста ноў чае саль да куп лі-про да жу ва лю ты 
ў аб' ёме $320 млн. На сель ніц тва на чыс тай асно ве пра да-
ло амаль $800 млн, юры дыч ныя асо бы на бы лі $480 млн.

А ЦЭ НЫ?
Пад час па ся джэн ня прэм' ер-мі ністр да ру чыў мі ніст-

ру ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Ула дзі мі ру 
Кал то ві чу за бяс пе чыць кант роль і ра зам з гу бер на та ра мі 
апе ра тыў на пры маць усе не аб ход ныя ме ры па стрым лі-
ван ні не аб грун та ва на га рос ту цэн.

Анд рэй Ка бя коў ад зна чыў, што ін фля цыя зна хо дзіц-
ца на мі ні маль ным уз роў ні за ўсю гіс то рыю, і гэ та вель-
мі важ ны па каз чык для за бес пя чэн ня мак ра эка на міч най 
зба лан са ва нас ці. «У на сель ніц тва ад нак фар мі ру юц ца 
не каль кі ін шыя ацэн кі на асно ве ін фля цый ных ча кан няў, 
а «да па ма гае» ў гэ тым ад па вед ная ін фар ма цый ная пад-
сіл коў ван не», — да даў Анд рэй Ка бя коў.

ЗА РОБ КІ СЯ РЭД НІЯ І «БЮД ЖЭТ НЫЯ»
Прэм' ер-мі ністр ад зна чыў, што за роб кі бюд жэт ні каў 

бу дуць рас ці ў ме жах да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы і 
маг чы мас цяў бюд жэ ту.

«Су ад но сі ны за ра бот най пла ты бюд жэт ні каў да ся рэд-
няй па кра і не ўжо скла да юць 78,8 %. У чац вёр тым квар та-
ле гэ та га го да пла ну ец ца вый сці на 80 %», — пад крэс ліў 
кі раў нік ура да.

За пяць ме ся цаў бя гу ча га го да рэ аль ныя да хо ды на-
сель ніц тва пры рас лі на 7,7 %, рэ аль ная за ра бот ная пла та 
па паў год дзі — на 13 %, у тым лі ку ў бюд жэт най сфе-
ры — на 15,4 %. Ся рэд няя за ра бот ная пла та па кра і не 
за чэр вень скла ла BYN953,7. У па за бюд жэт ным сек та ры 
эка но мі кі ся рэд ні за ро бак за сту дзень — чэр вень склаў 
BYN996,3. «Вы яў ля юц ца тэн дэн цыі, ка лі за ра бот ная пла та 
на прад пры ем ствах рас це хут чэй, чым пра дук цый насць 
пра цы. Сі ту а цыю да кан ца го да трэ ба вы праў ляць», — 
зра біў да ру чэн не прэм' ер-мі ністр.

ГА СІЦЬ ДАЎ ГІ ДЗЯРЖ СРОД КА МІ НЕ ВЫЙ ДЗЕ
«Вы ка рыс тоў ваць бюд жэт ныя срод кі ў якас ці ін стру-

мен ту для раз вяз кі пра тэр мі на ва ных даў гоў ка тэ га рыч на 
не пры маль на», — ад зна чыў Анд рэй Ка бя коў. Па яго сло вах, 
у ко ра ні не пра віль на тое, што мно гія дзяр жаў ныя прад пры-
ем ствы раз ліч ва юць у гэ тым пы тан ні на бюд жэт.

Ён пад крэс ліў, што не аб ход ныя рын ка выя ін стру мен-
ты для фі нан са ва га азда раў лен ня прад пры ем стваў ужо 
ство ра ны. Пры ня ты Указ № 200 ад 24 мая 2018 го да, 
які дзей ні чае ў ад но сі нах да ар га ні за цый як дзяр жаў най, 
так і пры ват най фор маў улас нас ці. Ма ец ца і маг чы масць 
дыс кан та ван ня доў гу, яго за ме ны на ак цыі, пры цяг нен ня 
ін вес та раў.

«Па куль ня ма пры кла даў ся род пры ват ных і дзяр жаў-
ных кам па ній, якія гэ ты мі ін стру мен та мі ска рыс та лі ся. 
Трэ ба больш ак тыў на зай мац ца, та му што са мі гэ тыя праб-
ле мы не рас тво рац ца», — кан ста та ваў Анд рэй Ка бя коў.

За пяць ме ся цаў 2018 го да пра тэр мі на ва ная за па зы-
ча насць па крэ ды тах і па зы ках у цэ лым па кра і не па вя лі-
чы ла ся на 1,7 % і скла ла BYN2,5 млрд, або 3,6 % ад усёй 
су мы за па зы ча нас ці па крэ ды тах і па зы ках.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля Ка ча на-

ва су стрэ ла ся з прад стаў ні ка мі спе цы яль най гру пы 

рэ зер ву кі ру ю чых кад раў ад Брэсц кай воб лас ці. Пад-

час раз мо вы ба кі аб мер ка ва лі, які мі па він ны быць 

дзярж слу жа чыя.

Пра па но вы па па вы шэн ні прэ сты жу дзярж служ бы бы-
лі агу ча ны Прэ зі дэн ту на на ра дзе 26 лі пе ня. За раз яны 
ад пра ца ва ны. «Га вор ка перш за ўсё ідзе пра ча ла ве чыя 
якас ці, ма раль нае аб ліч ча. Гэ та ас но ва твор нае. Ка лі ча ла-
век па сва ёй на ту ры ўмее пра ца ваць з людзь мі, па-доб ра му 

да іх ста віц ца, то та кі дзярж слу жа чы, не су мнен на, ад бу дзец-
ца», — ад зна чы ла На тал ля Ка ча на ва.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та звяр ну ла ўва гу, што 
ў на шай кра і не ана лі зу юць ра бо ту дзярж слу жа чых, у тым 
лі ку з улі кам за меж на га во пы ту. На тал ля Ка ча на ва за-
пра сі ла ўдзель ні каў су стрэ чы да ад кры тай раз мо вы, каб 
у да лей шым пры маць эфек тыў ныя ра шэн ні па па вы шэн ні 
прэ сты жу дзярж служ бы.

На дзея АНІ СО ВІЧ



«НА РОД БУ ДЗЕ З ХЛЕ БАМ» Прэ зі дэнт ад ка заў на пы тан ні


