
5 ліпеня 2013 г.НАДЗЁННАЕ2

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)

извещает о проведении 22 июля 2013 года открытого повторного аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16 

№ 
лота Наименование объекта Адрес объекта Продавец – Комиссия по работе с имуществом, 

обращенным в доход государств
Начальная цена 

продажи, бел. руб.
Сумма задатка, 

бел. руб.

1 Однокомнатная квартира 
инв. № 350/D-44912, площадью 20,1 кв.м

г. Гомель, 
пр. Космонавтов, д. 96, кв. 136

при администрации 
Железнодорожного района г. Гомеля. 142 975 000 14 000 000

Шаг аукциона – 5%. К участию в аукционе допускаются лица, которые свое-
временно подали заявления на участие в аукционе по форме, определенной 
организатором аукциона, внесли в установленном порядке задаток для участия 
в аукционе, представили другие необходимые документы и подписали согла-
шение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона. 

Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Га-
гарина, 20, каб. 2-16 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 от даты 
опубликования настоящего извещения по 19 июля 2013 г. 

Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет 
Р/с № 3012209370018 в филиале ОАО «Белагропромбанк» Гомельское 
областное управление, код 912, ОКПО 02975763, УНП 400071204, ОАО «Го-
мельоблреклама». 

Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 24.04.2013г.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов: 
www.gomeloblreklama.by Дополнительная информация по телефонам органи-
затора аукциона: 8 (0232) 74 59 73, 74 17 34.

ТЭРМІНОВА ПАТРАБУЮЦЦА ЎМЕЛЬЦЫ 
РУБІЦЬ ЗРУБ З ДЗЕЛАВОЙ ДРАЎНІНЫ. 

К У П Л Ю  5 0  б я р о з а в ы х  в е н і к а ў . 

Тэл. 8 029 652 78 84, г. Мінск. 

Открытое акционерное общество «Брестский комбинат строительных материалов» 
(224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, д. 28, тел. 95-02-06) приобретает на баланс Общества про-
стые (обыкновенные) акции, выпущенные открытым акционерным обществом «Брестский 
комбинат строительных материалов» (224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, д. 28), в количестве 
до 1000 штук по цене 600 000 белорусских рублей за одну акцию с оплатой денежными 
средствами с целью дальнейшей продажи инвестору. Срок, в течение которого акционеры 
должны предоставить предложение о продаже принадлежащих им акций, – с 10.07.2013 г. 
по 19.07.2013 г. по адресу: г. Брест, ул. Гоздецкого, д. 28. 

Выкуп простых (обыкновенных) акций будет производиться в период с 22.07.2013 г. 
по 30.08.2013 г. с оформлением сделок купли-продажи акций пропорционально поданным 
заявлениям.

Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций: г. Брест, ул. Гоз-
децкого, д. 28.

Сроки, форма и порядок оплаты – путем перечисления денежных средств на счет про-
давца не позднее 30 банковских дней с момента заключения сделки.

Контактный телефон: 8 (0162) 95-02-06. УНП 200295903

Уважаемые акционеры ОАО «Стройтрест № 1»
05 августа 2013 г. в 14.30 в актовом зале по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 15

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 

П О В Е С Т К А  Д Н Я : 
1. О начислении и выплате дивидендов за первое полугодие 2013 года. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, — 29 июля 2013 года. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочее время 
в рабочие дни с 29 июля по 02 августа 2013 г. по месту нахождения Общества: г. Минск, 
ул. Платонова, 15 либо в день проведения собрания — по месту его проведения. 

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.30. Для регистрации иметь: акцио-
неру Общества — паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность. 

Наблюдательный советУНП 100288960

УНП 600066488

Уважаемые акционеры ОАО «Молодечнолес»

19 июля 2013 г. по адресу: Минская обл., г. Вилейка, ул. 1-го Мая, 106 
состоится внеочередное собрание акционеров 

ОАО «Молодечнолес». 
Повестка дня: 

1. О выплате дивидендов за 2-ой квартал 2013 г. 

Начало работы собрания — 19 июля 2013 г. в 11.00. 
Регистрация участников собрания — с 9.00. до 10.30 по предъявле-

нию документа, удостоверяющего личность. 

Утерянный представительством Белгосстраха по Партизанскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 
серии БЛБ № 0448011 считать недействительным. УНП 101883943

Упер шы ню ўда ло ся са браць поў ныя 
звест кi па шлю бах i раз во дах у Бе ла-
ру сi з 1946-га па 2010 год. Гэ та ста ла 
маг чы мым у ме жах пер ша га эта пу рэс-
пуб лi кан ска га да сле да ван ня «Фар мi-
ра ван не сям'i, ста бiль насць ся мей ных 
ста сун каў бе ла ру саў i на ра джаль насць 
у змен лi вых са цы яль на-эка на мiч ных 
умо вах жыц ця». Iнi цы я та ра мi па доб на га 
до сле ду ста лi Фонд ААН у га лi не на ро-
да на сель нiц тва, Дзi ця чы фонд ААН i Дэ-
парт амент па эка на мiч ных i са цы яль ных 
пы тан нях Сак ра та ры я та ААН.

Па вод ле слоў ка ар ды на та ра пра грам 
Фон да ААН у га лi не на ро да на сель нiц тва 
Тац ця ны ГАП ЛIЧ НIК, на ступ ным эта пам да-
сле да ван ня ста не пра вя дзен не са цы я ла гiч на-
га апы тан ня ся род 7 ты сяч хат нiх гас па да рак. 
Апы тан не да зво лiць са браць iн фар ма цыю аб 
асаб лi вас цях пра цэ су фар мi ра ван ня сям'i, ста-
сун каў па мiж шлюб ны мi парт нё ра мi, баць ка мi i 
дзець мi, а так са ма аца нiць, як «рэ агу юць» сем'i 
на тыя цi iн шыя за ха ды ся мей най па лi ты кi.

Аў тар да след чай пра цы «Ана лiз тэн дэн-
цый шлюб нас цi i раз во даў на сель нiц тва Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь з 1946-га па 2010 год», га-
лоў ны на ву ко вы су пра цоў нiк Iн сты ту та эка-
но мi кi НАН Бе ла ру сi, док тар са цы я ла гiч ных 
на вук, пра фе сар Люд мi ла ША ХОЦЬ КА:

— Па каз чык шлюб нас цi вель мi важ ны, па-
коль кi сур' ёз на ўплы вае на тую ж на ра джаль-
насць (у шлю бе яна, зра зу ме ла, вы шэй шая), 
на пра цяг ласць жыц ця, за хва раль насць i 
смя рот насць (вя до ма, што лю дзi «шлюб ныя» 
жы вуць даў жэй за ха лас тых i раз ве дзе ных). 
Мож на ска заць, што ў 40-я ў нас бы ло больш 
шлю баў, за клю ча ных у го ра дзе, чым у вёс-
цы. Па сту по ва сi ту а цыя змянілася, i сён ня 
боль шасць шлю баў за клю ча ец ца ў га ра дах. 
У 1990-я коль касць лю дзей, якiя бра лi шлюб, 
рэз ка знi зi ла ся. За раз па каз чык шлюб нас-
цi хоць i знi жа ец ца, ад нак за ста ец ца ад ным 
з са мых вы со кiх ся род раз вi тых еў ра пей скiх 
кра iн. У па раў на ннi з 50-мi ў 4 ра зы вы рас ла 
коль касць паў тор ных шлю баў...
� Ка ля 6 пра цэн таў на шых муж чын i 4 пра-

цэн ты жан чын ва ўзрос це да 50 га доў нi ко лi не 
бы лi ў шлю бе. Хут ка рас це па каз чык бяс шлюб-
нас цi ся род сель скiх муж чын. У пэў най сту пе нi 
гэ та вы нiк дыс пра пор цыi па лоў. У ак тыў ным уз-

рос це ў сель скай мяс цо вас цi для ма ла дых хлоп-
цаў не ха пае дзяў чат ад па вед на га ўзрос ту.
� Ужо ва ўзрос це 40-44 га ды больш як для 

25 пра цэн таў не за муж нiх жан чын ня ма сва-
бод на га муж чы ны ад па вед на га ўзрос ту. Гэ та 
вы нiк больш вы со ка га ўзроў ню смя рот нас цi 
муж чын i больш вы со ка га па каз чы ка аў да-
вен ня ся род жан чын.
� Ся рэд нi ўзрост ус туп лен ня ў пер шы 

шлюб вы рас з 1995-га па 2011 год у муж чын 
i жан чын на 2,5 го да.
� Жа нi хi i ня вес ты ў най больш ак тыў ным 

уз рос це час цей за клю ча юць шлюб з ад на-
год ка мi. Ад нак у апош нiя га ды да во лi рас паў-
сю джа най з'яў ля ец ца сi ту а цыя, ка лi ня вес та 
ста рэй шая за жа нi ха. Муж чы ны ў паў тор ным 
шлю бе час цей рэ гiст ру юць шлюб з больш ма-
ла ды мi жан чы на мi.
� Ве ра год насць ус ту пiць у пер шы шлюб у 

жан чын ва ўзрос це да 27 га доў знач на вы шэй, 

чым у iх ра вес нi каў муж чын. Пас ля 27 га доў 
сi ту а цыя мя ня ец ца на про цi лег лую, i ўжо ў 
муж чын вы шэй ве ра год насць ус туп лен ня ў 
пер шы шлюб.

Аў тар да след чай пра цы «Ана лiз тэн дэн-
цый шлюб нас цi i раз во даў на сель нiц тва 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь з 1946 па 2010 га ды», 
док тар геа гра фiч ных на вук БДУ, пра фе сар 
Ка ця ры на АН ТЫ ПА ВА:

— У 60-я кар ды наль на па ча ло мя няц ца 
стаў лен не да ска са ван ня шлю бу. На сель нiц-
тва па ча ло больш ла яль на ста вiц ца да гэ тай 
з'я вы. Та ды за га ва ры лi пра та кое па няц це, як 
«кры зiс iн сты ту та сям'i». Сён ня ў нас ад на з 
са мых вы со кiх у Еў ро пе коль касць ска са ва-
ных шлю баў. Пры чым у га ра дах коль касць 
раз во даў пры клад на ў 2 ра зы вы шэй, чым на 
вёс цы. Ка лi ў 70-я адзiн раз вод пры па даў на 3 
шлю бы, то ця пер — на 2. На огул пер шы шлюб 
пра цяг ва ец ца ў ся рэд нiм ка ля 10 га доў, дру гi 
— ка ля 9-цi. Ра зам з тым, са мыя ўраз лi выя ў 
гэ тым сэн се шлю бы, «уз рост» якiх ад 1 да 4 га-
доў. Вi да воч на, з гэ тай ка тэ го ры яй не аб ход на 
пра ца ваць. Без умоў на, не аб ход на пра цяг ваць 
да сле да ван нi i вы явiць, ча му ма ла дыя лю дзi 
так лёг ка ста вяц ца да ска са ван ня шлю бу, да 
ўступ лен ня ў на ступ ны шлюб? Вя до ма, што 
ў Еў ро пе сён ня менш раз во даў, ад нак i коль-
касць не за рэ гiст ра ва ных шлю баў там вы шэй 
— да 30 пра цэн таў. У нас — ка ля 5...

1. Су час ны ўзро вень раз во даў у на шай 
кра i не ацэнь ва ец ца як вель мi вы со кi, скла-
дае 4 раз во ды на 1000 ча ла век, што лi чыц ца 
дэ ма гра фiч най па гро зай устой лi ва му са цы-
яль на-эка на мiч на му раз вiц цю.

2. Знач ны што га до вы рост коль кас цi раз во-
даў ад быў ся па мiж 1970 i 1997 га да мi, пас ля 
ча го да 2004 го да на зi раў ся пе ры яд спа ду, а 
за тым зноў коль касць раз во даў па ча ла рас цi.

3. Най боль шая коль касць раз во даў у Бе ла-
ру сi пры па дае на ўзрост 25-29 i 30-34 га ды.

4. У ся рэд нiм у нас сён ня рас па да ец ца 
адзiн з двух шлю баў.

5. На зi ра ец ца ўстой лi вая тэн дэн цыя пе-
ра ва гi пер шых раз во даў (86 пра цэн таў) над 
паў тор ны мi (14 пра цэн таў).

6. Пе ра ва жа юць раз во ды ў сем' ях, якiя ма-
юць ад но дзi ця, i ў сем' ях без дзя цей.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

ЦІКАВЫ ЛА О С
Ла ос кая На род на-Дэ ма кра тыч ная Рэс-
пуб лi ка з'яў ля ец ца ад ной з тых кра iн 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азii, iн та рэс да цес-
на га ўза е ма дзе ян ня з якi мi быў пра яў-
ле ны Бе ла рус сю ў апош нiя га ды. Так, у 
кра са вi ку 2013 го да Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 
ад зна чыў, што «мы вель мi ак тыў на пра-
цу ем у рэ гi ё не, у якiм раз ме шча ны Сiн-
га пур, Iн да не зiя, i на огул у Паўд нё ва-Ус-
ход няй Азii. У нас там вя лi кiя iн та рэ сы». 
Гэ тую за цi каў ле насць па цвер дзi лi i вi зi ты 
ў са ка вi ку 2013 го да Аляк санд ра Лу ка шэн кi ў Iн да не зiю i 
Сiн га пур. Што да ты чыц ца Ла о са, то ў чэр ве нi 2012 г. гэ ту 
кра i ну з афi цый ным вi зi там на ве даў мi нiстр за меж ных спраў 
Бе ла ру сi Сяр гей Мар ты наў. Пад час вi зi ту ён пе ра даў за пра-
шэн не бе ла рус ка га кi раў нi ка дзяр жа вы прэ зi дэн ту Ла о са 
на ве даць Бе ла русь з афi цый ным вi зi там. За пра шэн не бы ло 
пры ня та, i 30 чэр ве ня 2013 го да прэ зi дэнт Ла ос кай На род-
на-Дэ ма кра тыч най Рэс пуб лi кi Цю ма лi Сай ня сон пры быў з 
вi зi там у Бе ла русь.

На сель нiц тва Ла о са до сыць не вя лi кае — пры клад на шэсць з 
па ло вай мiль ё наў ча ла век. У той жа час тэ ры то рыя гэ тай кра i ны 
да стат ко ва знач ная па мер ках Паўд нё ва-Ус ход няй Азii — больш 
як 236 тыс. кв. км. Гэ ты фак тар ро бiць Ла ос кра i най з най мен шай 
шчыль нас цю на сель нiц тва ў рэ гi ё не. Уз ро вень раз вiц ця эка но мi кi 
да стат ко ва нiз кi. ВУП на ду шу па па ры тэ це па куп ной здоль нас цi 
скла дае ка ля 3 ты сяч до ла раў, што ў пяць ра зоў нi жэй, чым у Бе-
ла ру сi. Трэ ба ад зна чыць, што рост пры ваб нас цi эка но мi кi Ла о са 
ў знач най сту пе нi звя за ны з вы со кi мi тэм па мi раз вiц ця эка но мi кi 
ў апош нiя га ды. Мiж на род ныя на гля даль нi кi ад зна ча юць так са ма 
вя лi кi пра грэс кра i ны ў ба раць бе з бед нас цю.

Як су сед Кi тая Ла ос мо жа раз лiч ваць, што шэ раг вы твор час цяў з 
тэ ры то рыi КНР бу дзе ў блi жэй шыя га ды пе ра не се ны на яго тэ ры то-
рыю — у су вя зi з па ста ян ным по шу кам кi тай скi мi прад пры маль нi ка мi 
тан най пра цоў най сi лы. Вя до ма, гэ та бу дуць пе ра важ на не са мыя 
су час ныя вы твор час цi (iх кi тай цы iмк нуц ца па кi даць на сва ёй тэ ры-
то рыi), але, тым не менш, гэ та на дасць да дат ко выя тэм пы рос ту 
эка но мi кi. Пас ля ства рэн ня пла ну е май Зо ны сва бод на га ганд лю кра iн 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азii з Кi та ем та ва ры з тэ ры то рыi Ла о са змо гуць 
сва бод на трап ляць на вя лiз ны кi тай скi ры нак. Тут ужо вы раз на пра-
соч ва ец ца i бе ла рус кi iн та рэс. Ад на спра ва — вез цi га то выя та ва ры з 
Бе ла ру сi ў Кi тай праз увесь кан ты нент, iн шая — пры вез цi з Бе ла ру сi 
толь кi кам плек ту ю чыя, са браць га то вую пра дук цыю на тэ ры то рыi Ла-
о са, улiч ва ю чы ста ноў чы фак тар тан най пра цоў най сi лы, i ад пра вiць 
на экс парт у Кi тай. Але та ко га ро ду су пра цоў нiц тва Бе ла русь змо жа 
на ла дзiць у больш ад да ле най перс пек ты ве.

Ця пер на па рад ку дня пы тан нi па ўдзе ле Рэс пуб лi кi Бе ла русь у 
са дзей нi чан нi раз вiц ця, перш за ўсё, сы ра вiн на га сек та ра ла ос кай 
эка но мi кi. У пры ват нас цi, Ла ос ва ло дае вя лi кi мi ра до вi шча мi ка лiй-
ных со ляў, i яму цi ка вы во пыт Бе ла ру сi ў iх зда бы чы. У су вя зi з гэ тым 
маг чы ма раз вi ваць та кiя фор мы ка а пе ра цыi, якiя бу дуць вы гад ны 
абедз вюм кра i нам, i не па срэд ны ўдзел у гэ тым з бе ла рус ка га бо ку 
бу дзе пры маць та ва рыст ва «Бел гор хiмп рам». Вя лi кiя ў Ла о се ра до-
вi шчы i iн шых ка рыс ных вы кап няў. Так, сур' ёз нае зна чэн не ма юць 
перс пек ты вы зда бы чы ме дзi, зо ла та i во ла ва, якiя ўжо з'яў ля юц ца 
ад ны мi з най больш важ ных экс парт ных та ва раў Ла о са i ў пра ек тах 
па по шу ку i зда бы чы якiх мо жа паў дзель нi чаць i Бе ла русь. 

Па коль кi Ла ос з'яў ля ец ца ў асноў ным аграр най эка но мi кай, прад-
стаў нi кам гэ тай кра i ны цi ка вы i бе ла рус кi во пыт раз вiц ця сель скай 
гас па дар кi. Сур' ёз ныя перс пек ты вы мае ства рэн не су мес ных прад-
пры ем стваў, у тым лi ку i тых, у якiх вы ка рыс тоў ва ец ца бе ла рус кая 
сы ра вi на. Цi ка вы Ла ос i прад стаў нi кам бе ла рус кай фар ма цэў тыч най 
га лi ны, якiя шу ка юць но выя перс пек тыў ныя кi рун кi для экс пар ту бе ла-
рус кiх ле каў. Ня дрэн ныя за чы ны ў Ла о се ўжо зроб ле ны та ва рыст вам 
«МАЗ», якое здо лела на ла дзiць па стаў кi сва ёй тэх нi кi праз в'ет нам скiх 
парт нё раў. За раз га вор ка iдзе ўжо аб пра мым су пра цоў нiц тве. Прык-
лад «МА За» хо ча пе ра няць i «МТЗ», за цi каў ле ны ў збы це трак та роў. 
Уяў ля юць цi ка васць для ла ос кай дэ ле га цыi i бе ла рус кiя маг чы мас цi 
па на ву ко вым су пра цоў нiц тве — у пры ват нас цi па ма дэр нi за цыi эка-
но мi кi Ла о са. Мо жа ака заць са дзей нi чан не Бе ла русь i ў атры ман нi 
гра ма дзя на мi Ла о са якас най аду ка цыi на сва ёй тэ ры то рыi.

Рэа лi за цыi гэ тых i iн шых маг чы мых кi рун каў ка а пе ра цыi дзвюх 
кра iн бу дзе спры яць пад пi са ны пад час су стрэ чы двух прэ зi дэн таў 
да га вор аб дру жа люб ных ад но сi нах i су пра цоў нiц тве па мiж Рэс пуб-
лi кай Бе ла русь i Ла ос кай На род на-Дэ ма кра тыч най Рэс пуб лi кай. 
Як ад зна чыў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi, «спе цы я лiс ты i мi нiст ры на ме цi лi 
шля хi на ша га су пра цоў нiц тва, нам трэ ба больш хут кi мi тэм па мi 
ру хац ца гэ ты мi шля ха мi».

Сяр гей КI ЗI МА, док тар па лi тыч ных на вук.

СупрацоўніцтваСупрацоўніцтва  ��

НАСТРОЙ 
НА КАНСТРУКТЫЎНУЮ 

РАБОТУ
У Са ве це Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду спi ке ры абедз-
вюх па лат бе ла рус ка га пар ла мен та су стрэ лi ся з прэ зi дэн-
там Ла ос кай На род на-Дэ ма ка ра тыч най Рэс пуб лi кi Цю ма лi 
Сай ня со нам. Пад час су стрэ чы аб мяр коў ва лi ся ўсе ас пек ты 
двух ба ко вых ад но сiн Бе ла ру сi i Ла о са, а так са ма су пра цоў-
нiц тва па мiж пар ла мен та мi кра iн.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi Ана толь РУ БI НАЎ ад зна чыў, што 
апош нiя не каль кi га доў зно сi ны па мiж Бе ла рус сю i Ла о сам не бы лi 
iн тэн сiў ны мi. Але сё лет нi вi зiт на та кiм вы со кiм узроў нi «ад кры вае 
но вую ста рон ку ў гiс то рыi ад но сiн на шых кра iн». Спi кер верх няй па-
ла ты Пар ла мен та вы ка заў так са ма спа дзя ван не, што су пра цоў нiц тва 
бу дзе аба пi рац ца на ўжо iс ну ю чую спад чы ну, што за ста ла ся кра i нам з 
са вец кiх ча соў. Та ды мно гiя ла ос кiя дзяў ча ты i юна кi пра хо дзi лi на ву-
чан не ў кра i нах СССР, у тым лi ку i ў Бе ла ру сi. Ана толь Ру бi наў так са ма 
пад крэс лiў, што ў прын цы пах вя дзен ня як унут ра най, так i знеш няй 
па лi ты кi Бе ла русь i Ла ос вель мi па доб ныя. Ме на вi та з гэ тых пры чын 
за раз мож на спа дзя вац ца на плён нае су пра цоў нiц тва на шых кра iн.

«Сам факт су стрэ чы свед чыць пра тое, што прэ зi дэнт Ла о са на дае 
вя лi кую ўва гу раз вiц цю мiж апар ла менц кiх ад но сiн, — ска заў стар-
шы ня Па ла ты прад стаў нi коў Ула дзi мiр АНД РЭЙ ЧАН КА. — Трэ ба 
так са ма ад зна чыць, што ў нас апош нiм ча сам вель мi доб ра раз вi ва юц-
ца ад но сi ны з пар ла мен та мi кра iн Паўд нё ва-Ус ход няй Азii». Па вод ле 
слоў Ула дзi мi ра Анд рэй чан кi, та кi пра грэс стаў маг чы мым толь кi пас ля 
та го, як бе ла рус кi Пар ла мент атры маў ста тус на зi раль нi ка ў Мiж пар-
ла менц кай асамб леi Аса цы я цыi кра iн Паўд нё ва-Ус ход няй Азii. Спi кер 
ад дзя чыў ла ос кiм ка ле гам за пад трым ку пры атры ман нi гэ та га ста ту-
су. «У та кiм жа фар ма це мы ха це лi б су пра цоў нi чаць i з На цы я наль ным 
схо дам Ла о са», — за зна чыў Ула дзi мiр Анд рэй чан ка.

Цю ма лi САЙ НЯ СОН ад дзя чыў бе ла рус кай дэ ле га цыi за цёп лы 
пры ём i па дзя лiў ся ўра жан ня мi ад пер ша га дня вi зi ту, ка лi ён су-
стрэў ся з Прэ зi дэн там i прэм' ер-мi нiст рам Бе ла ру сi. «Я ўпэў нiў ся ў 
тым, што на шыя на ро ды ма юць па доб ныя ры сы, та кiя як ча ла ве ка-
люб ства, гас цiн насць, ге ра iч ныя тра ды цыi ба раць бы з iн ша зем ны мi 
за хоп нi ка мi», — ска заў прэ зi дэнт Ла о са. Цю ма лi Сай ня сон вы ка заў 
так са ма свае дум кi, што да ты чы лi ся мiж пар ла менц кiх зно сiн. Ся род 
яго пра па ноў бы лi та кiя, як за пра шэн не бе ла рус кiх пар ла мен та ры яў 
з афi цый ным вi зi там у Ла ос, мiж пар ла менц кая пад трым ка на гла-
баль най i рэ гi я наль най арэ нах, аб мен во пы там i iн шыя.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ
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ШЛЮБ ЛЁГ КА СТВА РА ЕЦ ЦА 
I ЛЁГ КА... РАЗ БУ РА ЕЦ ЦА?

Аб ак ту аль ных пы тан нях дзе ян ня 
бу даў ні ча га комп лек су Бе ла ру сі 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» рас каз-
вае пер шы на мес нік мі ніст ра ар хі-
тэк ту ры і бу даў ніц тва кра і ны Іры на 
АР ХІ ПА ВА.

— Кі раў ніц тва на шай кра і ны за-
па тра ба ва ла ад мі ніс тэр ства на вес ці 
па ра дак у сфе ры бу даў ніц тва жыл ля. 
У пер шую чар гу ме лі ся на ўва зе праб-
лем ныя да мы з тэр мі на мі бу даў ніц тва 
звыш вы зна ча ных нар ма ты ваў...

— Па гэ тым пы тан ні бы ло ар га ні за-
ва на па шы ра нае па ся джэн не Мін гар вы-
кан ка ма. Ця пер па праб лем ных да мах 
тэх ніч ныя пы тан ні цал кам ад пра ца ва ны, 
да дзе ны за дан ні, скла дзе ны ад па вед ныя 
гра фі кі ўво ду жыл ля ў экс плу а та цыю, і 
ўво гу ле ро біц ца ўсё маг чы мае, каб да бу-
да ваць гэ тыя да мы ўжо сё ле та. Го ра дам 
пры ня та ра шэн не аб пе ра пад па рад ка-
ван ні ра ён ных упраў лен няў ка пі таль на га 
бу даў ніц тва. Спра ва ў тым, што ў струк-
ту ры УКБ Мін гар вы кан ка ма та кіх праб-
лем ных да моў ня ма, а гэ та свед чыць аб 
эфек тыў най пра цы за каз чы ка.

У будт рэс таў не ха пае 
аба рот ных срод каў

— А ад куль узя ла ся гэ тая вя лі кая 
хва ля даў га бу ду?

— Усё па ча ло ся ў 2011 го дзе пас ля 
мая, ка лі но выя цэ ны на энер га нось бі ты 
і ўво гу ле скла да ная сі ту а цыя з фі нан са-
ван нем за ста лі бу даў ні коў у роз ны пе ры-
яд бу даў ніц тва жы лых да моў. У асоб ных 
струк тур бы ло па бу да ва на на гэ ты час 
90 пра цэн таў до ма, а ў ін шых толь кі 50 
ці на ват 10 пра цэн таў. Зра зу ме ла, што 
тыя ар га ні за цыі, якім не аб ход на бы ло 
да бу доў ваць дом па ста рых да га во рах 
амаль з ну ля, а курс за меж най ва лю ты 
па вя лі чыў ся ў не каль кі ра зоў, су тык ну лі-
ся з вель мі вост рай праб ле май не да хо пу 
срод каў для за вяр шэн ня бу даў ніц тва.

Так ад бы ло ся, што ка лі ад ра зу ўдзель-
ная ва га кош ту буд ма тэ ры я лаў пры пра-
цэн тоў цы до ма скла да ла ка ля 50 пра-
цэн таў, то по тым яна па вя лі чы ла ся да 70 

пра цэн таў і на ват больш. Та му на за роб кі 
бу даў ні кам за ста ва ла ся менш срод каў. 
Мы зар пла ты ра бо чым у жыл лё вым сек-
та ры не па вя ліч ва лі, бо не аб ход на бы ло 
стрым лі ваць кошт квад рат на га мет ра для 
тых, хто бу да ваў ся ў той час. Усё ра бі ла ся 
так, каб мак сі маль на да бу да ваць да мы 
па ста рых цэ нах і даць лю дзям клю чы.

Увесь гэ ты час бу даў ні чыя ар га ні за цыі 
да бу доў ва лі та кія да мы за кошт у тым лі ку 
і ўлас ных срод каў. Лю дзі атры ма лі жыл лё, 
і гэ та доб ра, але аба рот ныя срод кі ў ар га-
ні за цы ях бы лі «вы мы тыя» амаль цал кам. 
У бу даў ні коў з'я ві ла ся да во лі вы со кая дэ-
бі тор ская за па зы ча насць, ка лі па пра мыс-
ло вых прад пры ем ствах буд комп лек су яна 
да ся гае ме сяч най вы пра цоў кі, а ўво гу ле па 
буд га лі не скла дае за раз ка ля 3 трлн руб-
лёў. У раз лі ку на кож нае прад пры ем ства 
гэ та да дат ко вая сур' ёз ная фі нан са вая на-
груз ка. Та му ця пер, у пер шую чар гу, трэ ба 
тэр мі но ва га сіць гэ тую за па зы ча насць.

— За кошт ча го будт рэс ты мо гуць па-
пра віць сваё фі нан са вае ста но ві шча?

— Не аб ход на ства рыць эфек тыў ную 
ар га ні за цыю бу даў ніц тва і ажыц цяў ляць 
рыт міч нае фі нан са ван не ўсіх аб' ек таў 
бу даў ніц тва. Вы ве да е це, што ў Ра сіі на 
бюд жэт ны за каз з бо ку бу даў ні чых ар-
га ні за цый ста іць чар га. Там ар га ні за цыі 
дзей ні ча юць без аван са ван ня — за кошт 
крэ дыт ных срод каў ці ўлас ных гро шай. А ў 
нас кры ху ін шая сі ту а цыя. Рэн та бель насць 
пры бу даў ніц тве са цы яль ных аб' ек таў мі-
ні маль ная. Мне зда ец ца, што сён ня бу даў-
ні кам трэ ба даць маг чы масць за раб ляць 
гэ тую «аба рот ку» на бюд жэт ных аб' ек тах, 
каб атры ма ная там рэн та бель насць вя ла 
да ўзнаў лен ня іс ну ю ча га па тэн цы я лу.

За раз на дзяр жаў ных аб' ек тах мак-
сі маль ная рэн та бель насць скла дае не 
больш як 5 пра цэн таў. А ў сён няш ні пас-
ля кры зіс ны пе ры яд гэ та не да стат ко ва.

— Трэс ты ця пер уз вод зяць і ка мер-
цый ныя аб' ек ты?

— Так. Кож ны асоб ны будт рэст трэ-
ба за гру зіць та кім чы нам, каб удзель ная 
ва га бюд жэт ных і ка мер цый ных аб' ек-
таў да ва ла не аб ход ную сён ня рэн та бель-
насць. Каб прад пры ем ства нар маль на 

раз ві ва ла ся, мі ні маль ная рэн та бель насць 
у бу даў ніц тве па він на скла даць 8—12 
пра цэн таў. Па бюд жэт ных аб' ек тах яна 
скла дае 5 пра цэн таў, та му па ка мер цый-
ных трэ ба ра біць 25 пра цэн таў і больш. 
Тут трэ ба шу каць ба ланс аб' ёмаў бюд-
жэт на га і ка мер цый на га бу даў ніц тва.

А вось гэ тым па він ны зай мац ца ор га-

ны ўпраў лен ня пры фар мі ра ван ні роз ных 
пра грам. Трэ ба так раз мяр коў ваць за-
ка зы, каб усе бу дар га ні за цыі дзей ні ча лі 
эфек тыў на.

— Ці іс ну юць пы тан ні з бюд жэт ным 
фі нан са ван нем бу даў ніц тва жыл ля?

— Сё ле та бюд жэт раз ліч ва ец ца з 
будт рэс та мі і ў ад па вед нас ці з ме сяч ны м 
гра фі кам. Ад нак аб' ём гра шо вых срод каў 
з 25 па 30 чыс ла рэ аль на ад пра ца ваць у 
гэ тым ме ся цы ўжо нель га. Вось і атрым-
лі ва ец ца, што фі нан са ван не ідзе са спаз-
нен нем. На конт аб' ёмаў фі нан са ван ня. У 
ад па вед нас ці з дзей ным за ка на даў ствам 
фі нан су юц ца бу ду чыя аб' ёмы ў па ме ры 
не больш за 50 пра цэн таў ад са бе кош ту, 
а ўдзель ная ва га кош ту буд ма тэ ры я лаў 
за раз па вя лі чы ла ся да 70 пра цэн таў. Та-
му гэ тых гро шай бу даў ні кам на ват не ха-
пае для на быц ця не аб ход ных ма тэ ры я лаў 
на на ступ ны ме сяц пра цы.

— Ці іс ну юць сён ня ў га лі не праб-
ле мы з ква лі фі ка ва ны мі кад ра мі і ра-
бо чы мі? У свой час шмат тал ко вых 
бу даў ні коў з'е ха лі па доў гі ру бель у 
Маск ву і Пі цер...

— Га во раць, што доб ра там, дзе нас 
ня ма. Але гэ та не заў сё ды так. Ця пер 
мно гія вяр та юц ца да до му. Ка лі прад пры-
ем ства мае вы со ка эфек тыў ную эка но мі-

ку і пра па нуе ра бот ні кам доб рыя за роб-
кі, то і праб лем з кад ра мі там не іс нуе. 
Ка лі нех та там і па ехаў, то на іх мес ца 
прый шлі ін шыя, ма ла дыя і перс пек тыў-
ныя ра бот ні кі. Га лоў нае тут, каб у ар-
га ні за цыі бы лі ап ты маль ныя су ад но сі ны 
па між коль кас цю ін жы нер на га скла ду і 
ра бо чых. Та ды і эфек тыў насць дзе ян ня 
ўсёй буд струк ту ры бу дзе леп шая, а за-
роб кі ста нуць боль шы мі. Акра мя гэ та га, 
ле тась у тры эта пы мы па вя лі чы лі за роб кі 
ра бо чым, та му за раз у буд га лі не маг чы-
ма за раб ляць ужо сур' ёз ныя гро шы. Па 
гэ тай пры чы не не да хоп кад раў у га лі не 
ця пер ак тыў на ад наў ля ец ца.

Ра зам з тым у Мін ску за раз на зі ра-
ец ца бум бу даў ніц тва бу дын каў роз най 
функ цы я наль най на кі ра ва нас ці, што звя-
за на з бу ду чым чэм пі я на там све ту па ха-
кеі. Ва ўсіх ра ё нах ста лі цы ідзе бу доў ля. 
Та му ўзні ка юць пы тан ні з пла на ван нем 
бу даў ні чых ма гут нас цяў і па тэн цы я лам 
бу даў ні чых кад раў і тэх ні кі.

— За ўва гі за ста юц ца і да пра ек ці-
роў шчы каў?

— Пы тан ні на гэ тую тэ му іс ну юць, бо 
на асоб ных аб' ек тах пе рад ын вес ты цый ны 
цыкл быў не заў сё ды дас ка на лы. Ча сам 
за каз чык доб ра не пра ліч ваў пра ект ную 
да ку мен та цыю свай го аб' ек та. Нам зда-
ец ца, што трэ ба на блі зіць ген пад рад чы ка 
да рас пра цоў кі гэ тай са май да ку мен та-
цыі. Каб прак ты кі пры ма лі ўдзел у ар га ні-
за цый най дзей нас ці на са мым стар та вым 
эта пе бу даў ніц тва жы лых да моў.

— Шмат скар гаў з бо ку на сель ніц-
тва ўзні кае за раз па кош це квад рат-
на га мет ра но ва га жыл ля. Ці маг чы ма 
гэ ты кошт тры маць сён ня на ўзроў ні 
ся рэд ня га ме сяч на га за роб ка?

— Ся рэд нія за роб кі па кра і не ва га юц ца... 
Тут пы тан не ў тым, што трэ ба ап ты мі за ваць 
і са бе кошт квад рат на га мет ра і па вя ліч ваць 
да хо ды лю дзей да рэ аль на га кош ту жыл-
лё ва га квад ра та. Чым больш эфек тыў на 
пра цуе прад пры ем ства, тым больш маг чы-
мас цяў па вя ліч ваць за роб кі лю дзям.

У апош нія га ды ад бы ла ся маш таб ная 
ма дэр ні за цыі до ма бу даў ні чых кам бі на-
таў. Гэ тая ма дэр ні за цыя пра ду гледж ва ла 

па ве лі чэн не аб' ёмаў бу даў ніц тва жыл ля 
ў кра і не да 10 млн кв. мет раў за год. За 
апош нія 2 га ды та кі пла на вы аб' ём бу-
даў ніц тва жыл ля ска ра ціў ся ўжо амаль 
удвая. Та му на поў ную пра ект ную ма гут-
насць на шы до ма бу даў ні чыя кам бі на ты 
не пра цу юць, а ў вы ні ку губ ля ец ца за пла-
на ва ная эфек тыў насць вы твор час ці.

За раз мы ста вім за да чу па вы ха дзе на 
экс парт пра дук цыі гэ тых за во даў. Ад нак 
за во ды зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі, дзе ў кож на га прад пры ем ства іс нуе 
роз нае транс парт нае пля чо. Эфек тыў-
насць экс пар ту як па слуг, так і буд ма тэ-
ры я лаў за хоў ва ец ца ў тым вы пад ку, ка лі 
ад лег ласць па ста вак скла дае не больш 
за 500 кі ла мет раў. У ін шым вы пад ку не 
пра цуе ла гіс ты ка ганд лю, бо бе ла рус кая 
бу даў ні чая пра дук цыя ро біц ца ўжо не кан-
ку рэн та здоль най па ца не.

У тым лі ку і па гэ тай пры чы не кошт 
квад рат на га мет ра па нэль на га жыл ля 
пас ля ма дэр ні за цыі за во даў не мо жа за-
ста вац ца на мі ну лым мі ні маль ным уз роў-
ні. За раз на за во дах вы ка рыс тоў ва ец ца 
но вае су час нае аб ста ля ван не, у на быц ці 
яко га бы лі за дзей ні ча ны крэ дыт ныя рэ-
сур сы. З су час ных буд ма тэ ры я лаў бу ду-
ец ца больш якас нае жыл лё. Усе гэ тыя 
ака ліч нас ці па вя ліч ва юць са бе кошт жыл-
лё ва га квад ра та.

— Што за раз ро біц ца, каб уво гу-
ле вы клю чыць паў та рэн не сі ту а цыі з 
праб лем ны мі да ма мі?

— Пры ня ты но выя нар ма тыў ныя ак ты 
па до ле вым бу даў ніц тве, дзе пра ду гле джа-
на да дат ко вая ад каз насць за каз чы ка за 
ўзя тыя на са бе аба вя за цель ствы. Уво дзіц-
ца дзяр жаў ны за каз на бу даў ніц тва жыл ля, 
які ап ты мі зуе і тэр мі ны яго ўзвя дзен ня, і 
кошт жыл лё ва га «квад ра та». Пра пра цоў-
ва юц ца пы тан ні да дат ко ва га пры цяг ван ня 
ін вес ты цый у бу даў ніц тва жыл ля праз та кія 
ін стру мен ты, як іпа тэч нае крэ ды та ван не і 
сіс тэ ма будз бе ра жэн няў. Пас ля да лей ша га 
зні жэн ня пра цэнт ных ста вак па крэ ды тах 
рэ аль на за пра цу юць і гэ тыя ін стру мен ты 
фі нан са ван ня жыл лё ва га бу даў ніц тва.

Сяр гей КУР КАЧ

�

СітуацыяСітуацыя  ��

ЯК РАС СЕК ЧЫ ВУ ЗЕЛ ДАЎ ГА БУ ДУ
Будт рэс ты за раз «шу ка юць» аба рот ныя срод кі, пе ра гля да юць парт фель за ка заў і зай ма юц ца ап ты мі за цы яй кі ру ю чых кад раў

Рэн та бель насць пры бу даў ніц тве 
са цы яль ных аб' ек таў мі ні маль ная. 
Мне зда ец ца, што сён ня бу даў ні кам 
трэ ба даць маг чы масць за раб ляць 
гэ тую «аба рот ку» на бюд жэт ных 
аб' ек тах, каб атры ма ная 
там рэн та бель насць вя ла да 
ўзнаў лен ня іс ну ю ча га па тэн цы я лу.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Абi ту ры ент-2013Абi ту ры ент-2013  ��

СЕР ТЫ ФI КА ТЫ 
АТРЫ МА ЮЦЬ УСЕ, 

ХТО НА БРАЎ 
БОЛЬШ ЯК 1 БАЛ

Учо ра ар га нi за та ры цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня агу чы лi 
вы нi кi цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня па за меж ных мо вах 
i су свет най гiс то рыi на вей ша га ча су. Сто ба лаў сё ле та 
атры ма лi пяць удзель нi каў ЦТ па анг лiй скай мо ве, два — па 
ня мец кай i два — па фран цуз скай. А не пе ра адо ле лi па рог 
у 20 ба лаў на ЦТ па за меж ных мо вах 22,38% абi ту ры ен таў. 
На ЦТ па су свет най гiс то рыi на вей ша га ча су мак сi маль ны 
бал атры маў адзiн ча ла век, а менш як 20 ба лаў на бра лi 
9,86% абi ту ры ен таў.

Ар га нi за та ры цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня па ве да мi лi, што 
пе ра да ча прад стаў нi кам пунк таў тэс цi ра ван ня сер ты фi ка таў 
удзель нi каў ЦТ па вы нi ках вы пра ба ван няў у асноў ны i рэ зер во-
вы днi бу дзе вес цi ся, па чы на ю чы з 8 лi пе ня. Сер ты фi ка ты змо гуць 
атры маць усе ўдзель нi кi ЦТ, якiя на бра лi 1 бал i больш. Ня гле дзя-
чы на ўста ноў ле ныя для прэ тэн дэн таў на атры ман не вы шэй шай 
аду ка цыi па ро гi ў 10, 15 i 20 ба лаў, па сту паць у ся рэд нiя спе цы-
яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы мож на з лю бой коль кас цю ба лаў 
(акра мя ну ля!).

Сер ты фi ка ты бу дуць вы да вац ца абi ту ры ен там пры прад' яў-
лен нi да ку мен та, якi свед чыць iх асо бу, i про пус ку з ад зна кай 
«Тэс цi ра ван не прай шоў». Нi баць кам, нi сва я кам абi ту ры ен та 
сер ты фi ка ты вы да вац ца не бу дуць, на ват ка лi тыя прад' явяць 
у пункт тэс цi ра ван ня да ку мен ты ўдзель нi ка тэс та вых вы пра ба-
ван няў. Згод на з па ла жэн нем аб пра вя дзен нi ЦТ, абi ту ры ент 
атрым лi вае сер ты фi кат аса бiс та пад под пiс у ве да мас цi вы да чы 
сер ты фi ка таў цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня. За тым про пуск у 
яго ад бi ра ец ца. У вы пад ку стра ты про пус ка абi ту ры ент па дае 
за яву аб вы да чы яму сер ты фi ка та без прад' яў лен ня про пус ка. 
У вы пад ку за ме ны да ку мен та, якi свед чыць асо бу абi ту ры ен-
та, у пе ры яд па мiж да тай рэ гiст ра цыi ў якас цi абi ту ры ен та i 
да тай вы да чы сер ты фi ка та цi па да чы да ку мен таў у пры ём ную 
ка мi сiю на ву чаль най уста но вы, сер ты фi кат афарм ля ец ца ў 
ад па вед нас цi са звест ка мi но ва га да ку мен та, якi свед чыць 
асо бу. А ў вы пад ку стра ты сер ты фi ка та (цi ка лi знеш нi вы гляд 
сер ты фi ка та быў са пса ва ны) Рэс пуб лi кан скi iн сты тут кант ро-
лю ве даў афарм ляе яго дуб лi кат. У гэ тым вы пад ку ў пра вым 
верх нiм раж ку на сер ты фi ка це ста вiц ца ад зна ка «дуб лi кат». Не 
вы да дзе ныя абi ту ры ен там сер ты фi ка ты за хоў ва юц ца ў пунк тах 
пра вя дзен ня тэс цi ра ван ня да кан ца гэ та га ка лян дар на га го да, 
а за тым знi шча юц ца.

У Рэс пуб лi кан скiм iн сты ту це кант ро лю ве даў так са ма па абя ца-
лi, што да за вяр шэн ня тэр мi ну пры ёму да ку мен таў у ВНУ дру го га 
па то ку ў ганд лё вую сет ку кра i ны па сту пяць збор нi кi з тэс та вы мi 
за дан ня мi, якiя бы лi пра па на ва ны ўдзель нi кам ЦТ гэ та га го да, 
— усе ва ры ян ты па ўсiх дыс цып лi нах. Та кiм чы нам, у хут кiм ча-
се не толь кi ў абi ту ры ен таў бу дзе маг чы масць склас цi ўлас нае 
мер ка ван не аб змес це i скла да нас цi ма тэ ры я лаў цэнт ра лi за ва-
на га тэс цi ра ван ня, але i ў iх баць коў, на стаў нi каў, вы клад чы каў 
i рэ пе ты та раў.

На дзея НI КА ЛА Е ВА
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ЗдарэннеЗдарэнне  ��
У МІН СКАЙ ПАД ЗЕМ ЦЫ 
ЗА ГІ НУЎ ГРА МА ДЗЯ НІН

На стан цыі ста ліч на га мет ро на рэй кі ўпаў муж чы на.
Зда рэн не ад бы ло ся амаль у 14 га дзін дня на дру гой лі ніі мет ра-

па лі тэ на. З пе ро на стан цыі «Кун цаў шчы на» (у на прам ку стан цыі 
«Ма гі лёў ская») на пу ці зва ліў ся 29-га до вы гра ма дзя нін. Пас ля 
зняц ця на пру жан ня ра бот ні кі мет ра па лі тэ на да ста лі муж чы ну 
на зад на пе рон. За трым ка ру ху элект ра цягнікоў скла ла 8 хві лін. 
Бры га да хут кай ме ды цын скай да па мо гі пас ля пра вя дзен ня рэ ані-
ма цый ных ме ра пры ем стваў у 14.20 бы ла вы му ша на кан ста та ваць 
смерць... Яе пры чы на ўста наў лі ва ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


