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У 2019 го дзе для жы ха роў кра і ны пла ну ец ца 

па бу да ваць 4 міль ё ны квад рат ных мет раў жыл ля, 

з якіх з дзярж пад трым кай — 1 міль ён 60 ты сяч 

квад рат ных мет раў, са цы яль на га жыл ля — 

47,3 ты ся чы, арэнд на га — 135,25 ты ся чы, 

ін ды ві ду аль на га — больш за 1 міль ён 750 ты сяч 

квад рат ных мет раў. Шмат дзет ныя сем'і змо гуць 

аб за вес ці ся жыл лём агуль най пло шчай 960 

ты сяч «квад ра таў». Пра гэ та па ве да міў на чаль нік 

упраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі Мі ніс тэр ства 

ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Аляк сандр АЎ РА МЕН КА.

— У сту дзе ні — чэр ве ні ў Бе ла ру сі па бу да ва на 1 705 

013 квад рат ных мет раў жыл ля. З іх для гра ма дзян, якія 

ста яць на ўлі ку для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў, — 635 741 

квад рат ны метр, у тым лі ку 439 052 квад рат ныя мет ры з 

да па мо гай дзярж пад трым кі. З за да чай бу даў ніц тва лепш за 

ўсё спраў ля юц ца Го мель ская (51 % ад агуль на га за дан ня) 

і Мін ская воб лас ці (48 %), най мен шыя ліч бы ў Ві цеб скай 

воб лас ці (31,4 %) і Мін ска (35,8 %).

Ся рэд ні кошт бу даў ніц тва ад на го квад рат на га мет ра 

жыл ля за кошт усіх кры ніц фі нан са ван ня ў Бе ла ру сі за пер-

шае паў год дзе склаў 1053 руб лі, з вы ка ры стан нем дзяр жаў-

най пад трым кі — 880 руб лёў, што не пе ра вы шае ся рэд нюю 

зар пла ту па кра і не.

Прад стаў нік Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва ад-

зна чыў, што вя лі кая ўва га пры ўзвя дзен ні жыл ля ад да ец ца 

шмат дзет ным сем' ям. Для іх з па чат ку го да па бу да ва на 

3049 ква тэр. У чар зе тых, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн ні 

жыл лё вых умоў, ста іць 37 404 сям'і. Пры гэ тым іх агуль ная 

коль касць з го ду ў год іс тот на змян ша ец ца.

На ка нец лі пе ня су ма ад кры тых крэ дыт ных лі ній па Ука-

зе Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 04.07.2017 № 240 

«Аб дзяр жаў най пад трым цы гра ма дзян пры бу даў ніц тве 

(рэ кан струк цыі) жы лых па мяш кан няў» скла ла 42 1011,26 

ты ся чы руб лёў. За шэсць ме ся цаў бя гу ча га го да ў кра і не 

па бу да ва на 465 ква тэр са цы яль на га ка ры стан ня (23 838 

квад рат ных мет раў), у экс плу а та цыю ўве дзе на 714 арэнд-

ных ква тэр (41 005 квад рат ных мет раў). Сё ле та пла ну ец ца 

здаць 304 да мы, з іх 83 ужо ўзве дзе ны, яшчэ 182 да мы 

зна хо дзяц ца ў ста дыі бу даў ніц тва. У Мін ску ў экс плу а та-

цыю ўжо ўве дзе на 26 шмат ква тэр ных жы лых да моў і адзін 

ін тэр нат у Сту дэнц кай вёс цы.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Не ру хо масцьНе ру хо масць

960 ТЫ СЯЧ «КВАД РА ТАЎ» ДЛЯ ШМАТ ДЗЕТ НЫХ

Змя нен не клі ма тыч ных умоў і за-

суш лі вае на двор'е пры му ша юць 

бе ла рус кую на ву ку пе ра гля даць 

стра тэ гію рас лі на вод ства і зем ля-

роб ства.

— Апош нія два га ды ў на шай кра і не 

на зі ра юц ца скла да ныя ўмо вы на двор'я. 

Сё ле та з кан ца мая і прак тыч на ўвесь 

чэр вень паў сюд на ад сут ні ча лі апад кі, а 

тэм пе ра ту ра на 5-6 гра ду саў пе ра вы-

ша ла ся рэд нія шмат га до выя зна чэн ні. 

Усё гэ та не маг ло не ад біц ца на фар-

мі ра ван ні ўра джаю, асаб лі ва ў паў днё-

вых рэ гі ё нах, дзе лёг кія пяс ча ныя гле-

бы ха рак та ры зу юц ца ніз кай пры род най 

пра дук цый нас цю і ня ўстой лі вым вод-

ным рэ жы мам, — кан ста туе на мес нік 

ге не раль на га ды рэк та ра па на ву цы 

На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра НАН 

Бе ла ру сі па зем ля роб стве Эро ма 

УРБАН. — На жаль, не па ра да ваў нас і 

лі пень з яго па ні жа ным тэм пе ра тур ным 

рэ жы мам і вя лі кай коль кас цю апад каў. 

Гэ та так са ма ад бі ла ся на хо дзе ўбор кі 

ўра джаю.

Уво гу ле, за апош нія 20 га доў ся рэд-

не га да вая тэм пе ра ту ра па вя лі чы ла ся 

ў кра і не на 1,1 гра ду са, а за суш лі выя 

пе ры я ды знач на па час ці лі ся і ста лі 

больш пра цяг лыя па ча се. Ка лі ра ней 

яны на зі ра лі ся толь кі ў ча ты рох га дах 

з дзе ся ці, то за апош нія 27 га доў за-

суш лі выя з'я вы не ад зна ча лі ся толь-

кі ў 1992, 2000 і 2004 га дах. Асаб лі ва 

па ку туе ад за су хі поў дзень Бе ла ру сі, у 

пры ват нас ці Го мель ская воб ласць.

— Та му на спе ла не аб ход насць нам 

усім пе ра гле дзець свае па ды хо ды да 

вы рошч ван ня сель ска гас па дар чых 

куль тур і шмат га до вых траў. РНПЦ 

па зем ля роб стве, На цы я наль ная ака-

дэ мія на вук і Мі ніс тэр ства сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня ўжо рас пра-

ца ва лі агуль ную стра тэ гію вя дзен ня 

рас лі на вод ства. За да чы, якія мы ста-

вім, — змя ніць струк ту ру па сяў ных 

пло шчаў. Не аб ход на пе ра гля дзець і 

ві да вы, і сар та вы склад сель гас куль-

тур, якія мы вы рошч ва ем, а пе ра ва гу 

трэ ба ад да ваць азі мым куль ту рам, — 

пад крэс лі вае на ву ко вец.

Апош нія га ды ў Бе ла ру сі, як і ва 

ўсім све це, на зі ра ец ца ска ра чэн-

не па сяў ных пло шчаў пад азі мае 

жы та, ня гле дзя чы на пры кмет ны 

рост ура джай нас ці гэ тай куль ту-

ры. За кошт ска ра чэн ня па се ваў 

жы та па шы ры лі ся па се вы азі май і 

яра вой пша ні цы, тры ці ка ле, рап су, 

ку ку ру зы. Гэ та важ ныя куль ту ры з 

доб рай эка на міч най вы га дай, тым 

не менш жы та вы ціс ка ец ца з на-

шых па лет каў не за слу жа на.

— У Го мель скай воб лас ці трэ ба па-

шы раць па се вы азі ма га дып ло ід на га 

жы та, — лі чыць Эро ма 

Урбан. — Яго ўра джай-

насць час та пе ра вы шае 

ўра джай насць тры ці ка ле, 

а ў боль шас ці вы пад каў 

ёй не са сту пае. Да лей-

шае ска ра чэн не пло шчаў 

мо жа па ру шыць у цэ лым 

ста біль насць вы твор час-

ці збож жа вых куль тур, 

па коль кі, акра мя вы со-

кай адап тыў нас ці, азі мае 

жы та бы ло і за ста ец ца 

стра ха вой куль ту рай у 

не спры яль ныя па гід ра-

ме тэа ра ла гіч ных умо вах 

га ды. Тым больш што ў 

нас ёсць но выя вы со ка-

ўра джай ныя, зі маў стой-

лі выя, устой лі выя да па-

ля ган ня сар ты і гіб ры ды. 

Азі мае жы та па пра ве 

лі чыц ца куль ту рай ніз-

кай эка на міч най ры зы кі, 

асаб лі ва ў ра ё нах з бед-

ны мі гле ба мі і су ро вы мі 

клі ма тыч ны мі ўмо ва мі, у 

лік якіх ува хо дзіць і Бе ла русь.

Вар та так са ма звяр нуць ува гу 

на вы рошч ван не но вых куль тур. 

На лёг кіх гле бах доб ры ўра джай 

да юць буль ба, ад на га до выя ба-

бо выя, лю цэр на. Ад ной з са мых 

за су ха ўстой лі вых у зем ля роб-

стве куль тур з'яў ля ец ца про са: на 

1 кілаграм сухога рэчыва гэта куль-

тура выкарыстоўвае 277 літраў 

вады (напрыклад, кукуруза — 349 

літраў, канюшына — 720 літраў, 

збожжавыя — 520 літраў).

У РНПЦ ство ра ны сем сар тоў на-

шай се лек цыі. Мы пра па ну ем на сен-

не гас па дар кам, але пло шчы пад гэ ту 

куль ту ру па шы ра юц ца вель мі не ах-

вот на і ма руд на.

Яшчэ ад ной важ най умо вай з'яў ля-

ец ца за ха ван не тэх ніч ных рэг ла мен-

таў, та му што апош нім ча сам сель скія 

гас па дар кі су ты ка юц ца з цяж кас ця мі 

ў на быц ці ўгна ен няў і срод каў аба ро-

ны рас лін.

— За 10 апош ніх га доў у нас рэз-

ка змен шы ла ся ўня сен не фос фар ных 

угна ен няў пад азі мыя куль ту ры, што 

не га тыў на ад бі ва ец ца на іх зі моў цы. 

Між ін шым, па се вы, якія пер ша па чат-

ко ва вы ся ва юц ца ў ап ты маль ныя тэр-

мі ны, ма юць доб рую «за праў ку» ар га-

ніч ны мі і мі не раль ны мі ўгна ен ня мі, ляг-

чэй пе ра но сяць і зі моў ку, і за суш лі выя 

з'я вы, — тлу ма чыць Эро ма Урбан.

Бе ла рус кія ву чо ныя па ста ян на ўдас-

ка наль ва юць се лек цый ную ра бо ту, 

вель мі шчыль ную ўва гу ад да юць па вы-

шэн ню зі маў стой лі вас ці азі мых куль тур, 

вы ве лі ўстой лі выя сар ты азі ма га рап су, 

які пе ра но сіць ніз кія тэм пе ра ту ры і за-

тап лен ні. Сё ле та вя дзец ца асва ен не 

21 тэх на ла гіч най рас пра цоў кі. 62 но выя 

сар ты збож жа вых і зер не ба бо вых куль-

тур зна хо дзяц ца ця пер у вы твор час ці.

На прык лад, но выя сар ты азі май 

пша ні цы больш эфек тыў на вы ка рыс-

тоў ва юць со неч ную энер гію. У іх па-

леп ша ны ад ток па жыў ных рэ чы ваў у 

збож жа. Знач на ўзрас ла і эка ла гіч ная 

ста біль насць, агуль ная адап тыў насць 

да не спры яль ных фак та раў ася род дзя. 

Па вы сі ла ся ўра джай насць. Па леп шы лі-

ся хле ба пя кар ныя і кар ма выя вар тас ці. 

Ме на ві та бе ла рус кія сар ты пша ні цы най-

больш пры ста са ва ныя да на ша га клі-

ма ту, та му мно гія гас па дар кі ад да юць 

пе ра ва гу ме на ві та ім. Іх удзель ная ва га ў 

сель ска гас па дар чай вы твор час ці апош-

нія га ды па ста ян на па вя ліч ва ец ца...

Эро ма Урбан кан ста та ваў, што сён-

ня скла да на зра біць дак лад ны пра гноз 

на ўра джай. Стра ты на сі лі ла каль ны 

ха рак тар, на прык лад, у Ва ло жын скім 

ра ё не ад зна чаў ся за лі шак апад каў, а 

ў Ба ры саў скім, на ад ва рот, іх дэ фі цыт. 

Ка лі даж джы бу дуць пра цяг вац ца, то 

стра ты па вя лі чац ца. Тра ды цый на пад-

час убор кі ўра джаю яны скла да юць да 

10 пра цэн таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Рас клад на заўт раРас клад на заўт ра «ХРА НІЧ НАЯ» ЗА СУ ХА — 
ВЫ КЛІК ДЛЯ НА ВУ КОЎ ЦАЎ

«За да чы, якія мы ста вім, — 
змя ніць струк ту ру па сяў ных 
пло шчаў. Не аб ход на пе ра гля дзець 
і ві да вы, і сар та вы склад 
сель гас куль тур». 

Отчет эмитента ценных бумаг за 2 квартал 2019 года

ООО «Темпл Сити»

220043, г. Минск, пр-т Независимости, 95/1, комн. 7, УНП 192280260

Вид экономической деятельности: сдача внаем собственного и арендуемого имущества 

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2019 года

Активы
Код 

строки
На 30 июня 
2019 года

На 31 
декабря 

2018 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110 7 645 4 334 

Нематериальные активы 120  -    -   

Доходные вложения в материальные активы 130  -    -   

в том числе:    

инвестиционная недвижимость 131  -    -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -    -   

прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140 13 6   

Долгосрочные финансовые вложения 150 3   3 380   

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -   - 

Прочие долгосрочные активы 180  4  4 

ИТОГО по разделу I 190 7 665 7 724 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 12 12

в том числе:    

материалы 211 13 12

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  -    -   

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  -    -   

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам 240  -    -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 259 324

Краткосрочные финансовые вложения 260 281 97

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270 163 51

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290 716 484

БАЛАНС 300 8 381 8 208 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 30 июня 
2019 года

На 31 
декабря 

2018 года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410 3 383  1 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -    -   

Резервный капитал 440  -    -   

Добавочный капитал 450  -    -   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460 (1 840) 1 559 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 459  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490 2 002 1 560 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ БЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы 510 4 392 4 672   

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560 1 932 1 932 

ИТОГО по разделу IV 590 6 324 6 604 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ БЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610  -    -   

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  -    -   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 55 44

в том числе:    

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 4 10

по авансам полученным 632 8 7

по налогам и сборам 633 15 11 

по социальному страхованию и обеспечению 634 1 1

по оплате труда 635 2 2 

по лизинговым платежам 636  -    -   

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -    -   

прочим кредиторам 638 25 13 

Обязательства, предназначенные для 
реализации

640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690 55  44

БАЛАНС 700 8 381 8 208 

Отчет о прибылях и убытках за январь – март 2019 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь - 
июнь 

2019 года

За январь - 
июнь 

2018 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  517 341 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 -   -   

Валовая прибыль 030 517 341 
Управленческие расходы 040 (182) (140)
Расходы на реализацию 050 -   -   
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060  335 201 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 4  - 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (9) (12)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  330 189 
Доходы по инвестиционной деятельности 100  6  1 
В том числе:    
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

101
-   -   

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102 -   -   

проценты к получению 103  2  1 
прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 4   -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (7)   -   
в том числе:    
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

111 -   -   

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (7)   -   

Доходы по финансовой деятельности 120  281 92 
в том числе:    
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  281 92 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  -  - 
Расходы по финансовой деятельности 130 (151) (109)
в том числе:    
проценты к уплате 131 (143) (44) 
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (2) (64)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (6) (1)
Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 129 (16) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  459 173 
Налог на прибыль 160 -   -   
Изменение отложенных налоговых активов 170 -   -   
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 210  459 173
Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 240  459 173 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   


