«ХРАНІЧНАЯ» ЗАСУХА —
ВЫКЛІК ДЛЯ НАВУКОЎЦАЎ

Расклад на заўтра

Змяненне кліматычных умоў і засушлівае надвор'е прымушаюць
беларускую навуку пераглядаць
стратэгію раслінаводства і земляробства.
— Апошнія два гады ў нашай краіне
назіраюцца складаныя ўмовы надвор'я.
Сёлета з канца мая і практычна ўвесь
чэрвень паўсюдна адсутнічалі ападкі, а
тэмпература на 5-6 градусаў перавышала сярэднія шматгадовыя значэнні.
Усё гэта не магло не адбіцца на фарміраванні ўраджаю, асабліва ў паўднёвых рэгіёнах, дзе лёгкія пясчаныя глебы характарызуюцца нізкай прыроднай
прадукцыйнасцю і няўстойлівым водным рэжымам, — канстатуе намеснік
генеральнага дырэктара па навуцы
Навукова-практычнага цэнтра НАН
Беларусі па земляробстве Эрома
УРБАН. — На жаль, не парадаваў нас і
ліпень з яго паніжаным тэмпературным
рэжымам і вялікай колькасцю ападкаў.
Гэта таксама адбілася на ходзе ўборкі
ўраджаю.
Увогуле, за апошнія 20 гадоў сярэднегадавая тэмпература павялічылася
ў краіне на 1,1 градуса, а засушлівыя
перыяды значна пачасціліся і сталі
больш працяглыя па часе. Калі раней
яны назіраліся толькі ў чатырох гадах
з дзесяці, то за апошнія 27 гадоў засушлівыя з'явы не адзначаліся толькі ў 1992, 2000 і 2004 гадах. Асабліва
пакутуе ад засухі поўдзень Беларусі, у
прыватнасці Гомельская вобласць.
— Таму наспела неабходнасць нам
усім перагледзець свае падыходы да
вы рошч ван ня сель ска гас па дар чых
культур і шматгадовых траў. РНПЦ
па земляробстве, Нацыянальная акадэмія навук і Мініс тэрства сельскай
гаспадаркі і харчавання ўжо распрацавалі агульную стратэгію вядзення
раслінаводства. Задачы, якія мы ставім, — змяніць струк туру пасяўных
плошчаў. Неабходна пераглядзець і
відавы, і сартавы склад сельгаскультур, якія мы вырошчваем, а перавагу
трэба аддаваць азімым культурам, —
падкрэслівае навуковец.
Апошнія гады ў Беларусі, як і ва
ўсім свеце, назіраецца скарачэнне пасяўных плошчаў пад азімае
жыта, нягледзячы на прыкметны
рост ураджайнасці гэтай культуры. За кошт скарачэння пасеваў
жыта пашырыліся пасевы азімай і
яравой пшаніцы, трыцікале, рапсу,
кукурузы. Гэта важныя культуры з
добрай эканамічнай выгадай, тым
не менш жыта выціскаецца з нашых палеткаў незаслужана.
— У Гомельскай вобласці трэба пашыраць пасевы азімага дыплоіднага

жы та, — лі чыць Эро ма
Урбан. — Яго ўраджайнасць час та перавышае
ўраджайнасць трыцікале,
а ў большасці выпадкаў
ёй не саступае. Далейшае скарачэнне плошчаў
можа парушыць у цэлым
стабільнасць вытворчасці збож жа вых культур,
па коль кі, акра мя вы сокай адаптыўнасці, азімае
жы та бы ло і за ста ец ца
стра ха вой культу рай у
неспрыяльныя па гідраметэаралагічных умовах
гады. Тым больш што ў
нас ёсць новыя высокаўраджайныя, зімаўстойлівыя, устойлівыя да палягання сарты і гібрыды.
Азі мае жы та па пра ве
лі чыц ца культу рай нізкай эканамічнай рызыкі,
асабліва ў раёнах з беднымі глебамі і суровымі
кліматычнымі ўмовамі, у
лік якіх уваходзіць і Беларусь.
Варта таксама звярнуць увагу
на вырошчванне новых культур.
На лёгкіх глебах добры ўраджай
даюць бульба, аднагадовыя бабовыя, люцэрна. Адной з самых
за су хаўстой лі вых у зем ля робстве культур з'яўляецца проса: на
1 кілаграм сухога рэчыва гэта культура выкарыстоўвае 277 літраў
вады (напрыклад, кукуруза — 349
літраў, канюшына — 720 літраў,
збожжавыя — 520 літраў).
У РНПЦ створаны сем сартоў нашай селекцыі. Мы прапануем насенне гаспадаркам, але плошчы пад гэту
культуру пашыраюцца вельмі неахвотна і марудна.
Яшчэ адной важнай умовай з'яўляецца захаванне тэхнічных рэгламентаў, таму што апошнім часам сельскія
гаспадаркі сутыкаюцца з цяжкасцямі
ў набыцці ўгнаенняў і сродкаў абароны раслін.
— За 10 апошніх гадоў у нас рэзка зменшылася ўнясенне фосфарных
угнаенняў пад азімыя культуры, што
негатыўна адбіваецца на іх зімоўцы.
Між іншым, пасевы, якія першапачаткова высяваюцца ў аптымальныя тэрміны, маюць добрую «запраўку» арганічнымі і мінеральнымі ўгнаеннямі, лягчэй пераносяць і зімоўку, і засушлівыя
з'явы, — тлумачыць Эрома Урбан.
Беларускія вучоныя пастаянна ўдасканальваюць селекцыйную работу,
вельмі шчыльную ўвагу аддаюць павышэнню зімаўстойлівасці азімых культур,

вывелі ўстойлівыя сарты азімага рапсу,
які пераносіць нізкія тэмпературы і затапленні. Сёлета вядзецца асваенне
21 тэхналагічнай распрацоўкі. 62 новыя
сарты збожжавых і зернебабовых культур знаходзяцца цяпер у вытворчасці.
Напрыклад, новыя сарты азімай
пшаніцы больш эфектыўна выкарыстоўваюць сонечную энергію. У іх палепшаны адток пажыўных рэчываў у
збожжа. Значна ўзрасла і экалагічная
стабільнасць, агульная адаптыўнасць
да неспрыяльных фактараў асяроддзя.
Павысілася ўраджайнасць. Палепшыліся хлебапякарныя і кармавыя вартасці.
Менавіта беларускія сарты пшаніцы найбольш прыстасаваныя да нашага клімату, таму многія гаспадаркі аддаюць
перавагу менавіта ім. Іх удзельная вага ў
сельскагаспадарчай вытворчасці апошнія гады пастаянна павялічваецца...

«Задачы, якія мы ставім, —
змяніць структуру пасяўных
плошчаў. Неабходна пераглядзець
і відавы, і сартавы склад
сельгаскультур».

Активы
1
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
в том числе:
инвестиционная недвижимость
предметы финансовой аренды (лизинга)
прочие доходные вложения в материальные
активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
материалы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция и товары
товары отгруженные
прочие запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для
реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам, услугам
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и эквиваленты денежных
средств
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного капитала
Собственные акции (доли в уставном
капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ БЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства по лизинговым
платежам
Отложенные налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ БЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная часть долгосрочных
обязательств
Краткосрочная кредиторская задолженность
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам
собственнику имущества (учредителям,
участникам)
прочим кредиторам
Обязательства, предназначенные для
реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
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Отчет о прибылях и убытках за январь – март 2019 года

Эрома Урбан канстатаваў, што сёння складана зрабіць дакладны прагноз
на ўраджай. Страты насілі лакальны
характар, напрыклад, у Валожынскім
раёне адзначаўся залішак ападкаў, а
ў Барысаўскім, наадварот, іх дэфіцыт.
Калі дажджы будуць працягвацца, то
страты павялічацца. Традыцыйна падчас уборкі ўраджаю яны складаюць да
10 працэнтаў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

960 ТЫСЯЧ «КВАДРАТАЎ» ДЛЯ ШМАТДЗЕТНЫХ

— У студзені — чэрвені ў Беларусі пабудавана 1 705
013 квадратных метраў жылля. З іх для грамадзян, якія
стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў, — 635 741
квадратны метр, у тым ліку 439 052 квадратныя метры з
дапамогай дзяржпадтрымкі. З задачай будаўніцтва лепш за
ўсё спраўляюцца Гомельская (51 % ад агульнага задання)
і Мінская вобласці (48 %), найменшыя лічбы ў Віцебскай
вобласці (31,4 %) і Мінска (35,8 %).
Сярэдні кошт будаўніцтва аднаго квадратнага метра
жылля за кошт усіх крыніц фінансавання ў Беларусі за пер-

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

Собственный капитал и обязательства

Нерухомасць

У 2019 годзе для жыхароў краіны плануецца
пабудаваць 4 мільёны квадратных метраў жылля,
з якіх з дзяржпадтрымкай — 1 мільён 60 тысяч
квадратных метраў, сацыяльнага жылля —
47,3 тысячы, арэнднага — 135,25 тысячы,
індывідуальнага — больш за 1 мільён 750 тысяч
квадратных метраў. Шматдзетныя сем'і змогуць
абзавесціся жыллём агульнай плошчай 960
тысяч «квадратаў». Пра гэта паведаміў начальнік
упраўлення жыллёвай палітыкі Міністэрства
архітэктуры і будаўніцтва Аляксандр АЎРАМЕНКА.

7

СЁННЯ

3 жніўня 2019 г.

шае паўгоддзе склаў 1053 рублі, з выкарыстаннем дзяржаўнай падтрымкі — 880 рублёў, што не перавышае сярэднюю
зарплату па краіне.
Прадстаўнік Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва адзначыў, што вялікая ўвага пры ўзвядзенні жылля аддаецца
шматдзетным сем'ям. Для іх з пачатку года пабудавана
3049 кватэр. У чарзе тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні
жыллёвых умоў, стаіць 37 404 сям'і. Пры гэтым іх агульная
колькасць з году ў год істотна змяншаецца.
На канец ліпеня сума адкрытых крэдытных ліній па Указе Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04.07.2017 № 240
«Аб дзяржаўнай падтрымцы грамадзян пры будаўніцтве
(рэканструкцыі) жылых памяшканняў» склала 42 1011,26
тысячы рублёў. За шэсць месяцаў бягучага года ў краіне
пабудавана 465 кватэр сацыяльнага карыстання (23 838
квадратных метраў), у эксплуатацыю ўведзена 714 арэндных кватэр (41 005 квадратных метраў). Сёлета плануецца
здаць 304 дамы, з іх 83 ужо ўзведзены, яшчэ 182 дамы
знаходзяцца ў стадыі будаўніцтва. У Мінску ў эксплуатацыю ўжо ўведзена 26 шматкватэрных жылых дамоў і адзін
інтэрнат у Студэнцкай вёсцы.
Дар'я ШЛАПАКОВА.

Наименование показателей
1
Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
Доходы по инвестиционной деятельности
В том числе:
доходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других
долгосрочных активов
доходы от участия в уставном капитале других
организаций
проценты к получению
прочие доходы по инвестиционной
деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
в том числе:
расходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других
долгосрочных активов
прочие расходы по инвестиционной
деятельности
Доходы по финансовой деятельности
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов
и обязательств
прочие доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
в том числе:
проценты к уплате
курсовые разницы от пересчета активов
и обязательств
прочие расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной
и финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых активов
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Прочие налоги и сборы, исчисляемые
из прибыли (дохода)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли
(дохода)
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки долгосрочных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток)
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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1

101
-

-

102

-

-

103

2

1

104

4

-

110

(7)

-

111

-

-

112

(7)

-

120

281

92

121

281

92

122
130

(151)

(109)

131

(143)

(44)

132

(2)

(64)

133

(6)

(1)

140

129

(16)

150
160
170

459
-

173
-

180

-

-

190

-

-

200

-

-

210

459

173

220

-

-

230

-

-

240
250
260

459
-

173
-

