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31 сакавіка 2018 г.

ПРАДУКТОВЫЯ САКРЭТЫ
ДЗЯРЖЫНШЧЫНЫ
Як працуе сучасны малочнатаварны комплекс і дзе
вырабляюць сапраўдную чорную ікру, паглядзеў
учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Для
гэтага кіраўнік дзяржавы накіраваўся ў Дзяржынскі
раён. Там на тэрыторыі агракамбіната «Дзяржынскі»
знаходзіцца малочнатаварны комплекс «Вязанка»,
які працуе па сучаснай безадходнай тэхналогіі. Пакуль ён адзіны такі ў краіне. Другім пунктам стала аквакультурная гаспадарка Аdmіrаl Hussо ЗАТ
«ДГ-Цэнтр». Тут вырошчваюць асятроў і здабываюць тую самую каштоўную чорную ікру.
Перш чым паглядзець за хвор ван ні. Аляк сандр
вытворчасць, кіраўнік дзяр- Лукашэнка ўпэўніўся, нажавы выслухаў, у якім стане колькі добра вядзецца кантзараз знаходзіцца сельская роль на прадпрыемстве, нагаспадарка краіны. Як заў- ведаўшы лабараторыю.
сёды цікавіўся праблемамі
Пры гэтым было зноў
і планамі ў галіне. Наконт узнятае пытанне паставак
малочнатаварнага комплек- малака ў Расію. З 31 сакасу «Вязанка», які наведаў віка Рассельгаснагляд заПрэзідэнт, міністр сельскай бараняе пастаўку малочнай
гас па дар кі і харчавання прадукцыі трох беларускіх
Леанід Заяц рас тлумачыў прадпрыемстваў. Падчас ражур на ліс там, што тэх на- бочай паездкі ў Дзяржынскі
логіі, якія на ім выкарыс- раён Аляксандр Лукашэнка
тоў ва юц ца, да зва ля юць даручыў шукаць новыя рынкі
ства раць больш бяс печ- збыту. «Што датычыцца эксныя і камфортныя ўмовы парту, шукайце іншыя рынкі.
для жывёл, праду хіляючы Калі Расія нас не разумее і

разумець не хоча, ну што ж,
сустрэнемся з Прэзідэнтам
(Расіі. — Аўт.) пасля інаўгурацыі, абмяркуем дэталёва і
капітальна ўсе пытанні. Трэба вызначацца», — заявіў
кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лу ка шэн ка
пацікавіўся ходам выканання раней намечаных планаў
па будаўніцтве і рэканструкцыі малочнатаварных комплексаў. Прэзідэнт падкрэсліў, што ў гэту пяцігодку ўсё
павінна быць завершана.
Таксама кіраўнік дзяржавы нагадаў пра даручэнне
па будаўніцтве сянажных
траншэй для забеспячэння
захаванасці кармоў. Работу
ў гэтым кірунку Прэзідэнту
паабяцалі завяршыць ужо
сёлета да ўборкі кукурузы.
У вы ні ку Аляк сандр
Лукашэнка станоўча ацаніў
малочнатаварны комплекс,
адзначыўшы, што кошт яго —
каля $6,5 млн — прымальны. Далей кіраўнік дзяржавы

наведаў аква культур ную
гаспадарку Аdmіrаl Hussо
ЗАТ «ДГ-Цэнтр».
На прадпрыемстве займаюцца вытворчасцю нату раль най чор най ік ры
тра ды цый ным за бой ным
метадам і з мінімальнай
колькасцю солі, акрамя таго, вырабляюць прадукты з
асятрыны. Прэзідэнту падрабязна расказалі пра тэхналогію вырошчвання рыбы
і атрымання ікры, паведамілі пра работу прадпрыемства і планы па пашырэнні вытворчасці. Аляксандр
Лукашэнка сам прадэгуставаў прадукцыю.
Кіраўнік ЗАТ «ДГ-Цэнтр»
Уладзімір Даўгяла расказаў
журналістам, што чорная ікра з Беларусі пастаўляецца і
ў прыкаспійскія, і ў еўрапейскія краіны, і нават за акіян —
у Канаду. Акрамя таго, яе
высока ацанілі і «мішленаўскія» кухары.
Надзея АНІСОВІЧ.

ПЫТАННІ ВЫРАШАЮЦЦА АПЕРАТЫЎНА
Работа са зваротамі грамадзян знаходзіцца на пастаянным кантролі
ў Адміністрацыі Прэзідэнта

Наталля Качанава прыняла больш
за 50 чалавек. Тэматыка разгледжаных пытанняў, як і раней, дастаткова
разнастайная. Гэта і захаванне гістарычнай памяці народа, і патрыятычнае
выхаванне моладзі, і работа грамадскіх арганізацый, развіццё бізнес-асяроддзя, праблемы фермерскіх гаспадарак, паляпшэнне жыллёвых умоў,
парушэнне працоўных правоў і шэраг

Фота БЕЛТА.

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Наталля КАЧАНАВА
ўчора правяла асабісты прыём
грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб, паведамілі БЕЛТА
ў Адміністрацыі кіраўніка дзяржавы.

іншых пытанняў. Звароты разглядаліся з удзелам запрошаных службовых асоб дзяржаўных органаў. Шэраг
пытанняў быў вырашаны ўжо падчас
прыёму. Па іншых — дадзены неабходныя даручэнні. Ход іх рэалізацыі

Адміністрацыя Прэзідэнта будзе кантраляваць.
Гэта ўжо трэці прыём, які з пачатку
года правяла Наталля Качанава. Два
папярэднія былі выязнымі. Яны адбыліся на найбуйнейшым будаўнічым
прадпрыемстве Мінска ААТ «МАПІД»
і ў ходзе рабочай паездкі ў Віцебскую
вобласць.
У Адміністрацыі Прэзідэнта падкрэслілі, што ніводзін зварот з просьбай аб асабістым прыёме кіраўніком
Адміністрацыі, які паступіў, не застаўся без увагі. Усе пытанні грамадзян
былі накіраваны для разгляду па сутнасці ў дзяржаўныя органы, да кампетэнцыі якіх яны адносяцца.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
РАСІЯ І САУДАЎСКАЯ АРАВІЯ
РЫХТУЮЦЬ ГРАНДЫЁЗНУЮ ЗДЗЕЛКУ
Галоўным ньюсмейкерам у нафтавым сектары
на гэтым тыдні стаў саудаўскі кронпрынц Му хамед. Спадчыннік караля
Салмана заявіў у інтэрв'ю
агенцтву Rеutеrs, што Расія і Саудаўская Аравія, якія займаюць першыя два месцы ў рэйтынгу вытворцаў нафты, вядуць перагаворы аб
прадаўжэнні тэрміну дзеяння пагаднення АПЕК + не на
2019 год, а на адно-два дзесяцігоддзі: «Мы працуем над
тым, каб падаўжаць дагавор не штогод, а дамовіцца адразу на 10—20 гадоў». Па словах кронпрынца, перагаворы
ідуць даволі паспяхова і бакі абмяркоўваюць апошнія дэталі грандыёзнага пагаднення, якое ў выпадку падпісання
акажа глабальнае ўздзеянне на нафтавы сектар і цэны
на нафту. КСА — неафіцыйны лідар АПЕК, але ўсё ж для
ўступлення ў сілу пагаднення па абмежаванні аб'ёмаў
здабычы нафты неабходна згода ўсіх членаў нафтавага картэля. Мяркуючы па заяве генеральнага сакратара
АПЕК Махамада Баркінда аб працы над «вельмі доўгатэрміновым» пагадненнем, зробленай на міжнароднай
энергетычнай канферэнцыі ў Багдадзе, члены картэля
падтрымліваюць такі падыход.

ШТОГОД З СЕЛЬСКАЙ МЯСЦОВАСЦІ
Ў ГАРАДЫ З'ЯЗДЖАЕ КАЛЯ 200 ТЫСЯЧ РАСІЯН
Маланаселеная прастора Расіі пашыраецца, піша газета «Ведамасці» са спасылкай на даследаванне «Міграцыя
сельскага насельніцтва і дынаміка сельскагаспадарчай
занятасці ў рэгіёнах Расіі» Таццяны Няфёдавай з Інстытута геаграфіі РАН і Мікіты Мкртчан з Інстытута дэмаграфіі
ВШЭ. Сельскае насельніцтва краіны сёння скарачаецца

паўсюдна, акрамя прыгарадаў буйных гарадоў, пішуць
аўтары даследавання. Найбольш інтэнсіўна гэты працэс
ідзе на Далёкім Усходзе, ва Усходняй Сібіры і на Еўрапейскай Поўначы, дзе сельскае насельніцтва скарачаецца на
1,5—3 % штогод. Часцей за ўсё з вёскі з'язджаюць маладыя і актыўныя — выпускнікі сельскіх школ паступаюць
у ВНУ або шукаюць працу ў гарадах, каб там і застацца.
Гэта замкнёнае кола, падкрэсліваюць даследчыкі: у Нечарназем'і пераезд моладзі прыводзіць да дэградацыі
сацыяльнага асяроддзя, што пагаршае стан сельскай
гаспадаркі і яшчэ мацней выштурхвае насельніцтва ў
гарады. Застаюцца тыя, каму няма на што купіць жыллё
ў горадзе, і тыя, каму за сорак, паколькі іх веды і навыкі
ў горадзе асабліва не патрэбны.

ВЫБРАНЫ НАЙЛЕПШЫ АЎТАМАБІЛЬ
У СВЕЦЕ
На аў тасалоне ў Нью-Ёрку аб ве шча ны пе ра мож ца
кон кур су «Су свет ны аў тама біль го да». Упер шы ню
ў гіс то рыі пер шае мес ца
да ста ла ся ма дэлі Vоlvо —
красоверу ХС60. У студзені гэтага года Vоlvо ХС60 быў
названы найлепшым уседарожнікам ЗША, а кампактны
красовер ХС40 стаў пераможцам конкурсу «Еўрапейскі
аўтамабіль года», таксама ўпершыню ў гісторыі прэміі.
Мадэль ХС60 змагалася за званне найлепшай машыны
ў свеце з Mаzdа СХ-5 і Rаngе Rоvеr Vеlаr. Брытанскі ўседарожнік атрымаў іншую ўзнагароду — за самы лепшы
дызайн. Перамогу ў катэгорыях «Прадстаўніцкі аўтамабіль», «Спорткар», «Гарадскі аў тамабіль» і «Зялёны»
аў тамабіль» заваявалі Аudі А8, BMW M5, Vоlkswаgеn
Роlо і Nіssаn Lеаf адпаведна. У 2017 годзе «Сусветным
аўтамабілем года» назвалі Jаguаr F-Расе, а ў 2016-м —
Mаzdа MХ-5.
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ПРЫЁМНАЯ КАМПАНІЯ —
ПАД КАНТРОЛЕМ
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ
№ 121 «Аб арганізацыі ўступнай кампаніі ва ўстановах
адукацыі ў 2018 годзе»
Як паведамляе прэс-служба Прэзідэнта, дакументам
створана дзяржаўная камісія па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення ўступных выпрабаванняў ва
ўстановах вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі сёлета, вызначаны яе паўнамоцтвы.
У склад камісіі ўключаны члены ўрада і Савета Рэспублікі,
дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, кіраўнікі органаў дзяржаўнага кіравання, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, работнікі
кантрольных органаў. Старшынёй камісіі прызначаны намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Васіль Жарко.
Камісія будзе забяспечваць кантроль за падрыхтоўкай і
правядзеннем цэнтралізаванага тэсціравання і іншых формаў уступных іспытаў, забеспячэннем роўных магчымасцяў
для ўсіх абітурыентаў пры паступленні ва ўстановы вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі.
У яе абавязкі таксама будзе ўваходзіць прыняцце мер
па ліквідацыі парушэнняў заканадаўства, якое рэгулюе арганізацыю і правядзенне прыёму ў навучальныя ўстановы,
асвятленне ўступнай кампаніі ў сродках масавай інфармацыі, а таксама прыём грамадзян па пытаннях падрыхтоўкі
і правядзення ўступных выпрабаванняў.
Надзея НІКАЛАЕВА



 З нагоды

Запасаў нетраў
хопіць надоўга
Напярэдадні Дня геолага, які адзначаюць у першую
нядзелю красавіка, прадстаўнікі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя сустрэліся з журналістамі ў Нацыянальным прэс-цэнтры і
расказалі пра мінеральна-сыравінны запас краіны.
Намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Андрэй ХМЕЛЬ праінфармаваў,
што на мінулы год у галіне геалогіі былі даведзены два
найважнейшыя мэтавыя паказчыкі — прырост запасаў
нафты на 0,6 млн тон і прырост параметрычных і глыбокіх
свідравін. Абедзве задачы паспяхова выкананы. У прыватнасці, кампанія «Беларуснафта» ў 2017 годзе здабыла
1,65 млн тон нафты, а Навукова-вытворчы цэнтр па геалогіі
за кошт выяўлення новых радовішчаў забяспечыў прырост
запасаў нафты на ўзроўні 641 тыс. тон. Андрэй Хмель растлумачыў, што пры захаванні існуючага ўзроўню здабычы
запасаў нафты хопіць на 30 гадоў выпрацоўкі.
Наша краіна мае вялікія запасы калійнай і каменнай
солі. Балансавыя запасы калійнай солі складаюць больш
за 7 млрд тон, якіх хопіць на 175 гадоў. Цяпер здабываецца ўсяго толькі каля 40 млн тон у год. «Беларуськалій»
можа павялічыць здабычу пры ўмове, што будзе большы
попыт на прадукцыю. Запас каменнай солі ў краіне складае
21 млрд тон, а ўзровень здабычы — 2 млн тон у год.
Што датычыцца высакародных металаў, то ў Беларусі
ёсць іх праявы ў Стаўбцоўскім раёне. Але паколькі яны невялікія, то і распрацоўка пакуль што прызнана эканамічна
немэтазгоднай.
Летась на тэрыторыі Беларусі было адкрыта радовішча
базальтавых парод. Усяго ж папярэдне вывучаныя запасы базальту ў нашай краіне складаюць каля 200 млн тон.
Базальты выкарыстоўваюцца пры вытворчасці каменнай
ваты. Зараз наша краіна закупляе базальты, але пасля
здабычы сваіх будзе супастаўлены кошт імпартнай і айчыннай сыравіны. Сёння эканамічны складнік вельмі важны,
а перад Мінпрыроды яшчэ стаіць задача рацыянальнага і
беражлівага выкарыстання рэсурсаў.
Аксана ЯНОЎСКАЯ
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УТВЕРЖДЕНО
Решение Общего собрания
участников Общества с ограниченной
ответственностью «ТАПАС»
12 марта 2018 г. № б/н

ИЗМЕНЕНИЯ
в Проспекты эмиссии жилищных облигаций 23–26 выпусков
Общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС»
Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Директор эмитента – Сидоренко Андрей Анатольевич.
Доли в уставном фонде Эмитента, а также в его дочерних и зависимых
хозяйственных обществах, унитарных предприятиях Эмитента не имеет.».
Директор Общества
с ограниченной ответственностью
«ТАПАС»
Главный бухгалтер Общества
с ограниченной ответственностью
«ТАПАС»

А. А. Сидоренко

И. А. Голубь

