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Сё ле та ўпер шы ню 
на фес ты ва лі-кір ма-
шы «Да жын кі» ся род 
пе ра мож цаў жні ва 
Го мель шчы ну прад-
стаў ляў Бу да-Ка ша-
лёў скі ра ён. З гэ тай 
на го ды мы і па тур ба-
ва лі стар шы ню рай-
вы кан ка ма Аляк санд-
ра ГРЫ ГА РЭН КУ.

— Дзя ся тая част ка сель гас угод дзяў на 
Го мель шчы не пры па дае на Бу да-Ка ша-
лёў скі ра ён. Па сло вах спе цы я ліс таў, 
зем лі ў вас скла да ныя: ад на па ло ва пе-
ра ўвіль гот не ная, а на дру гой па ста ян на 
не ха пае віль га ці. Як уда ло ся пра біц ца 
ў лі да ры жні ва ў 2013-м?

— Сё ле та мы зра бі лі стаў ку на пша ні цу і не 
па мы лі лі ся, бо сён ня і трэ ба звяр таць ува гу на 
тыя куль ту ры, якія ўрэш це пры но сяць пры быт-
кі. Ца на, ска жам, на жы та апош нія га ды мен-
шая, чым на ін шыя збож жа выя куль ту ры, а вы-
дат кі тыя ж са мыя. Акра мя та го, ура джай насць 
ме на ві та пша ні цы і тры ці ка ле ў нас вы шэй шая, 
чым жы та. Та му са мо жыц цё пад каз вае, чым 
зай мац ца ме на ві та ў гэ тых умо вах. У на шай 
зям лі ёсць па тэн цы ял, яе ў нас да стат ко ва, 

ёсць што рас пра цоў ваць, уво дзіць у аба рот і з 
ча го атрым лі ваць доб рыя ўра джаі.

— Ка лі Бу да-Ка ша лёў скі ра ён не мае 
вя лі ка га пра мыс ло ва га па тэн цы я лу, то 
для ды на міч на га раз віц ця прос та не аб-
ход на сты му ля ваць раз віц цё пры ват на-
га біз не су...

— Сён ня на тэ ры то рыі Бу да-Ка ша лёў-
ска га ра ё на па спя хо ва пра цуе 173 ма лыя 
прад пры ем ствы. За апош нія га ды ўцяг ну та 
ў гас па дар чы аба рот шмат ня вы ка ры ста ных 
аб' ек таў ка му наль най улас нас ці. Толь кі за 
бя гу чы год у пры бы так ра ён на га бюд жэ ту ад 
зда чы ў арэн ду, про да жу пра ва за клю чэн ня 
да га во ра арэн ды, а так са ма ад чу жэн ня аб'-
ек таў не ру хо май ма ё мас ці па сту пі ла больш 
за Br192 млн. Сё ле та ўнё сак у фар мі ра ван не 
пры быт ко вай част кі бюд жэ ту ра ё на ад ін ды-
ві ду аль ных прад пры маль ні каў вы рас да 26% 
— з 11% ле тась. Ме на ві та за кошт гэ та га мы 
ска ра ці лі да та цый насць ра ё на з 70% да 60%. 
У нас сён ня ў кож най вя лі кай вёс цы пра-
цуе не каль кі ганд лё вых пунк таў, і боль шая 
част ка з іх — пры ват ныя. Суб' ек ты ма ло га 
прад пры маль ніц тва бя руць удзел у раз віц ці 
ра ё на, удзель ні ча юць у пра вя дзен ні ра ён ных 
ме ра пры ем стваў, пад трым лі ва юць та ле на ві-
тую мо ладзь і дзя цей-ін ва лі даў.

— Аляк сандр Вік та ра віч, на ле та за пла-
на ва на пра вес ці аб лас ныя «Да жын кі» 
ў вас, у Бу да-Ка ша лё ве. Гэ та, на пэў на, 
да дасць кло па ту з ты мі ж ага ро джа мі і 
фа са да мі, не ка жу чы ўжо пра ра монт і 
бу даў ніц тва са цы яль ных аб' ек таў?

— Гэ та і так наш па ста ян ны кло пат. Вось 
зу сім хут ка па ві нен ад крыц ца буй ны ганд лё-
вы аб' ект, які прад стаў ляе вя до мы брэнд, а 
на ле та за пла на ва на бу даў ніц тва яшчэ ад на го. 
З 2002 го да ў рай цэнт ры ста яў за чы не ным 
Дом куль ту ры — на рэш це мы знай шлі маг чы-
мас ці і срод кі, каб яго ад ра ман та ваць. Сё ле та 
на гэ тым аб' ек це асвое на Br7,2 млрд. Ле тась 
зра бі лі дах, а сё ле та пра вя лі ўнут ра ныя ра бо-
ты і па фар ба ва лі фа сад. На жаль, рост цэн на 
бу даў ні чыя ма тэ ры я лы не да зво ліў за вяр шыць 
ра бо ты, але ж у 2014-м, мяр кую, на шы са-
ма дзей ныя ка лек ты вы ад зна чаць ува хо дзі ны 
ў ад ра ман та ва ны бу ды нак. Уцяп лілі бу дын кі 
па лі клі ні кі і дзі ця ча га ад дзя лен ня баль ні цы. 
Ця пер ідзе ка пі таль ны ра монт у бу да-ка ша-
лёў скай шко ле №1 і ў шко ле аг ра га рад ка Ка-
му нар. Спа дзя ю ся, што ў на ступ ным го дзе за-
вер шыц ца бу даў ніц тва і рэ кан струк цыя мно гіх 
важ ных са цы яль ных аб' ек таў у ра ё не.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра
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ЗА КА НА МЕР НАЯ ПЕ РА МО ГА

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Открытого акционерного общества 

«Минский агросервис» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом 

имущества (в комплексе): 

Наименование Общ. пл, кв.м инв. №

арочник № 1 688 600/С – 139360
арочник № 2 692 600/С – 139352
арочник № 3 537,3 600/С – 139351
здание санитарно-бытовое 18,6 600/С – 141587
компрессорная 6,9 600/С – 141567
помещение щитовой 380/220 7,7 600/С – 141586
эстакада бетонная, 15м*1,5м*2м; асфальтобетонная площадка, площадью 
561 кв.м; благоустроенная асфальтная площадка, площадью 2106 кв.м.; 
забор панельный с въездными воротами; ворота металлические, 4м*3м; 
наружные сети водопровода (нержавеющая сталь, d = 50 мм, протяженность 
300 м); низковольтная кабельная электрическая сеть (марка кабеля АВВГ 
4*70, протяженность 250 м, 380Вт)
Станок деревообрабатывающий; счетчик электроэнергии 3-фазный «Энер-
гомера СЕ301», № 404213; установка для обработки древесины; станок 
торцовочный; станок круглопильный деревообрабатывающий; станок дере-
вообрабатывающий ФСШ-1А; подъемник КП-317; рама лесопильная Р63-4Б; 
бункер-накопитель для опилок; электрощит к станку; станок СФ-4; вагон-дом; 
здание мобильное; гараж; бункер для цемента.

Указанное имущество расположено на земельном участке общей площадью 
2,3873 га (предоставлен на праве постоянного пользования) с кадастровым 
номером 623655500001000307 по адресу: Минская обл., Минский р-н, район 
г.п. Мачулищи.

Начальная цена с НДС – 7 667 319 600 бел. руб. 
(стоимость снижена на 10%). 

Задаток 10% от начальной цены (766 732 000 бел. руб.) перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чка-
лова, 18/1, код 369, УНН 690324015, ОКПО 29250255 государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и про-
ведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете «Звяз-
да» 02.10.2013 г., 02.11.2013 г. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 29.11.2013 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
28.11.2013 г. до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Лі вія больш чым 
два га ды здзіў ля-
ла су свет ную су-
поль насць мност-
вам не ар ды нар-

ных па дзей. Без умоў на, са май 
рэ за нанс най з іх ста ла за бой ства 
па сла ЗША. На гэ тым фо не ма ла-
пры кмет ны мі за ста лі ся аб стрэл 
ма шы ны кон су ла Іта ліі, а так са ма 
страль ба з аў та ма тыч най зброі па 
па са жыр скіх лай не рах, якія за хо-
дзі лі на па сад ку. Ня мно гія па ці ка-
ві лі ся, што ж, улас на, ад бы ва ец ца ў 
Лі віі пас ля гі бе лі кі раў ні ка дзяр жа-
вы Ка да фі і зме ны ўла ды? Ад нак у 
пер шай па ло ве ліс та па да ад бы лі-
ся па дзеі, якія ўжо нель га бы ло не 
заў ва жыць і за ход нім СМІ.

Ця гам двух апош ніх га доў за ход нія 
СМІ лі чы лі за леп шае па збя гаць дэ та-
лё ва га раз гля ду ня ра дас ных ас пек таў 
унут ра на га жыц ця ў гэ тай кра і не, за тое 
сы па лі гуч ныя па хва лы вы ні кам вы ба-
раў у пар ла мент, якія ад бы лі ся ў лі пе ні 
2012 го да і на якіх, па вод ле іх слоў, да 
ўла ды прый шла ка а лі цыя лі бе раль ных 
за ход ніх пар тый, у ад роз нен не ад Ту ні-
са і Егіп та. За дуж ка мі за ста ваў ся той 
сум ны факт, што но вы ўрад прак тыч на 

ні чо га на тэ ры то рыі Лі віі не кант ра люе.
Кра і на пас ля рэ ва лю цыі апы ну ла ся ў 

ру ках мност ва ўзбро е ных гру по вак, якія 
кант ра лю юць пэў ныя ўчаст кі тэ ры то рыі. 
На ту раль на, са мы мі пры ця галь ны мі з гэ-
тых участ каў ака за лі ся пар ты, наф та схо-
ві шчы і ра ё ны наф та- і га за зда бы чы.

Ула да цэнт раль на га ўра да ака за ла ся 
па ра лі за ва най яшчэ і та му, што са мыя 
ўплы во выя гру поў кі, якія кант ра лю юць 
гэ тыя тэ ры то рыі, не лі чаць па трэб ным 
шчод ра дзя ліц ца з ас тат ні мі, сфе ры 
кант ро лю якіх не та кія вы гад ныя для 
аба га чэн ня. Пры гэ тым мно гія рэ гі я наль-
ныя гру поў кі тры ма юць уз бро е ных ба е-
ві коў тут жа ў ста лі цы, што, зра зу ме ла, 
пры во дзіць да аб васт рэн ня су пя рэч нас-
цяў па між імі.

У вы ні ку ў кра і не ад бы ва юц ца па ста-
ян ныя су тык нен ні, а спро бы цэнт раль-
на га ўра да атры маць боль шыя су мы 
да хо даў з пры быт ко вых тэ ры то рый на 
па трэ бы тых, хто ака заў ся ў ня вы гад-
ным ста но ві шчы, пе ра тва ра юц ца страй-
ка мі, а то і стра ля ні най. Больш за тое, 
цэнт раль ная ўла да на ват вы му ша на вы-
плач ваць уз бро е ным да зу боў ба е ві кам 
пэў нае гра шо вае ўтры ман не, быц цам у 
знак пры знан ня іх за слуг па звяр жэн ні 
ра ней ша га ўра да, але на спра ве — з-за 
бо я зі паў стан ня.

Ад ным з на ступ стваў кі раў ніц ка га 
па ра лі чу ста ла ня здоль насць улад рэ-
гу ляр на аплач ваць ім парт хар ча ван ня, 

якая мо жа пры вес ці да не да хо пу хле ба 
ў блі жэй шыя тыд ні. Ін шым — праб ле-
мы са зда бы чай і па стаў кай наф ты па 
за меж ных кант рак тах, якія пры вод зяць 
да та го, што сён ня Лі вія экс пар туе толь-
кі ка ля 10% ад да рэ ва лю цый ных аб'-
ёмаў. Сі ту а цыя з мно га ўлад дзем цяг не 
за са бой і та кія экс цэ сы, як пра цві тан-
не вы кра дан няў лю дзей для атры ман ня 
гра шо ва га вы ку пу, а то і ў па лі тыч ных 
мэ тах. Да рэ чы, і сам прэм' ер-мі ністр пе-
ра жыў па доб ны во пыт зу сім ня даў на, у 
каст рыч ні ку гэ та га го да.

З 11 па 15 ліс та па да ўсю згуб насць сі-
ту а цыі, якая скла ла ся, пад крэс лі лі дзве 
па дзеі, якія ўжо ні як нель га бы ло за-

моўч ваць і за ход няй прэ се. Пер шай з іх 
стаў за хоп ад на го з парт оў уз бро е ны мі 
ба е ві ка мі, якія ад ра зу аб' яві лі і аб ства-
рэн ні ўлас най наф та вай кам па ніі.

Дру гім, яшчэ больш ша кі ру ю чым, 
фак там ста ла зда рэн не ў ста лі цы кра і-
ны 15 ліс та па да. Мір ная дэ ман стра цыя 
жы ха роў Тры па лі, афі цый на да зво ле ная 
ўла да мі, бы ла рас стра ля на ба е ві ка мі з 
го ра да Міс ра та, якія, на дум ку дэ ман-
стран таў, вель мі за тры ма лі ся ў лі вій-
скай ста лі цы пас ля па дзей 2011 го да. 
Дзя сят кі лю дзей бы лі за бі тыя на мес цы, 
мност ва ака за лі ся па ра не ны мі. Уца ле-
лыя дэ ман стран ты ўзбро і лі ся, па клі ка лі 
пад мо гу і ў ад каз уда ры лі па бу дын ку, 
дзе за се лі ба е ві кі гру поў кі, якая аб стра-
ля ла дэ ман стра цыю. У вы ні ку агуль ны 
лік за гі ну лых уз рос да 45, ра нен ні атры-
ма лі амаль ча ты рыс та ча ла век.

Жур на ліст Ка рым Фа хім так аха рак-
та ры за ваў тое, што ад бы ло ся, у сва ім 
ар ты ку ле ў New York Tіmes 16 ліс та па да: 
«На дум ку не ка то рых, гэ та быў вы па дак 
самага жорст ка га на сіл ля ў ста лі цы з 
мо ман ту паў стан ня су праць пал коў ні ка 
Ка да фі тры га ды та му».

Урад Лі віі спра буе вы ка рыс таць зда-
рэн не як пад ста ву для вяр тан ня паў-
на моц тваў і аў та ры тэ ту цэнт раль най 
ула ды. У Тры па лі ўвя лі над звы чай нае 

ста но ві шча. Бы лі зроб ле ны за явы, што 
ўзбро е ныя ба е ві кі з фар мі ра ван няў, якія 
не на ле жаць да дзяр жаў най ар міі, па він-
ны па кі нуць ста лі цу. Так са ма аб ве шча на, 
што пас ля Но ва га го да ім пе ра ста нуць 
вы плач ваць што ме сяч ную да па мо гу. Ба-
е ві кі, якія за ха пі лі порт, бы лі вы цес не ны з 
яго ар мей скі мі фар мі ра ван ня мі.

Зра зу ме ла, бы ло б ня дрэн на, ка лі 
б спро бы цэнт раль на га ўра да па ад-
наў лен ні кі ра ван ня ў кра і не ака за лі ся 
па спя хо вы мі. Чар го вае Са ма лі, дэ цэнт-
ра лі за ва нае і пры ве дзе нае да ха о су, ні-
ко му ў све це не па трэб на. У той жа час, 
уліч ва ю чы, што ўла да не ка рыс та ец ца 
аў та ры тэ там, спро ба мо жа пра ва ліц ца. 
Не за бу дзем і аб тым, што прак тыч на ў 
кож ным до ме ёсць зброя, ін та рэ сы рэ гі-
ё наў і пля мён су праць пас таў ле ны адзін 
ад на му і кож ная гру поў ка грун ту ец ца на 
цес ных сва яц кіх і су сед скіх су вя зях.

Важ ным не га тыў ным фак та рам з'яў-
ля ец ца і тое, што пас ля па дзен ня бы лой 
ула ды ўжо трэ ці год у кра і не ак тыў на 
пра цу юць іс лам скія ра ды каль ныя гру-
поў кі, вяр бу ю чы са бе пры хіль ні каў ся род 
усіх пля мён. І ім моц ная ўла да свец ка га 
ўра да аб са лют на не па трэб на.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук

�

У све цеУ све це  ��

ВЫ НІ КІ «ДЭ МА КРА ТЫІ» Ў ЛІ ВІІ

Чар го вае Са ма лі, дэ цэнт ра лі за ва нае 
і пры ве дзе нае да ха о су, ні ко му 
ў све це не па трэб на. У той жа час, 
уліч ва ю чы, што ўла да 
не ка рыс та ец ца аў та ры тэ там 
і ўплы вам, яе спро ба па ад наў лен ні 
кі ра ван ня ў кра і не мо жа 
пра ва ліц ца.

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)
На кір маш, які ад быў ся ў мі ну лую су бо ту ка ля ста ліч-

на га Па ла ца спор ту, са бра лі ся ры ба вод чыя гас па дар кі 
лі та раль на з усіх аб лас цей. На ват пе ра бор лі вы ста ліч ны 
па куп нік губ ляў ся, раз гляд ва ю чы стра ка тыя рэ клам-
ныя ма люн кі на пры лаў ках і аў та ма бі лях для пе ра воз кі 
жы вой ры бы: «Па лес се», «Днеп ра-Буг скі», «Ба гу шэў-
скі», «Вол ма», «Ся лец», «Чыр во ная зор ка» і «Чыр во ная 
Сла ба да», «Лак ты шы» і «Лах ва», «Аль ба», «Лю бань», 
«Свіс лач» і «Ясель да», «На він кі» і «Трэм ля»...

Аж но 150 літ раў юш кі з ры бы! Ме на ві та столь кі га туе 
яе кож ны раз удзель нік ста ліч ных рыб ных кір ма шоў, 
жы хар вёс кі Таль Яў ген Ці пу ноў (на фо та здым ку). Га та-

«БЕ ЛА РУСЬ 5» 
ПА ЧЫ НА ЮЦЬ 
ПАД КЛЮ ЧАЦЬ ПА ЎСЁЙ КРА І НЕ

За апош ні час у рэ дак цыю па «га ра чай лі ніі» звяр ну ла ся 
не каль кі на шых чы та чоў з ад ноль ка вым пы тан нем: ча му 
яны не ма юць маг чы мас ці гля дзець но вы спар тыў ны тэ ле-
ка нал «Бе ла русь 5»? «Яго так паў сюд на раз рэ кла ма ва лі, 
вось вы так са ма тэ ле пра гра му дру ку е це, а знай сці жа да нае 
мы не мо жам». Ці ка ва, што ўсе, хто па тэ ле фа на ваў — жы-
ха ры ста лі цы...

Вось які ад каз атры ма ла «Звяз да» пас ля та го, як звяр ну ла ся ў 
прэс-служ бу На цы я наль най дзяр жаў най тэ ле кам па ніі з пы тан ня мі 
ад чы та чоў на конт рас паў сюдж ван ня но ва га спар тыў на га тэ ле ка-
на ла «Бе ла русь 5» у ка бель ных сет ках.

«З 18 ліс та па да РУП «Бел тэ ле кам» па чало пад клю чэн не но-
ва га спар тыў на га ка на ла «Бе ла русь 5» у сет цы ка бель ных апе-
ра та раў па ўсёй тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Пад клю чэн не 
ажыц цяў ля ец ца праз VPN-злу чэн ні. Для гэ та га ка бель ны апе ра тар 
па ві нен ва ўста ноў ле ным па рад ку звяр нуц ца ў РУП «Бел тэ ле кам» 
для за клю чэн ня ад па вед на га да га во ра на ака зан не тэх ніч ных 
па слуг па пад клю чэн ні і вы ка нан ні ра бот па на строй цы ка на ла 
да стаў кі «Бе ла русь 5» на га лаў ную стан цыю ка бель на га апе ра-
та ра. Акра мя та го, ка бель ны апе ра тар па ві нен за клю чыць з Бел-
тэ ле ра дыё кам па ні яй ад па вед ны да га вор на атры ман не пра воў на 
транс ля цыю пра гра мы ў сва ёй ка бель най сет цы.

На гад ва ем, з 1 ліс та па да тэ ле ка нал «Бе ла русь 5» Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі рас паў сюдж ва ец ца на тэ ры то рыі Мін ска і Мін скай 
воб лас ці ў ліч ба вым па ке це ка бель на га апе ра та ра «МТІС», ліч ба-
вым па ке це «Кос мас ТБ», а так са ма ў ліч ба вым і ана ла га вым па-
ке тах «Zala» і «Асі ё ма-Сэр віс». Рас паў сюдж ван не ка на ла па ўсёй 
тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь ажыц цяў ляе РУП «Бел тэ ле кам» у 
па ке це ІP-TV «Zala». З 1 снеж ня за пла на ва на ўклю чэн не гэ та га 
ка на ла ў ана ла га вую сет ку апе ра та раў «Zala» і «МТІС».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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ваць юш ку яшчэ ў дзя цін стве яго на ву чыў та та. Ча ты ры га ды Яў ген 
пра цуе ў рыб га се «Лю бань», з'яў ля ец ца бры га дзі рам-ры ба ло вам, 
а ка лі па чы на юц ца во сень скія рыб ныя кір ма шы, яму да во дзіц ца на 
час пе ра ква лі фі ка вац ца ў кухара па ход най кух ні. Што ці ка ва, стра-
ва, пры га та ва ная ру ка мі бры га дзі ра, заў сё ды ах вот на спа жы ва ец ца 
на вед валь ні ка мі.

— Мой рэ цэпт вель мі прос ты, — ка жа май стар юш кі, — ва да, 
цы бу ля, спе цыі, буль ба, а з ры бы — толь кі карп.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.

НА КІР МА ШЫ — РЫ БА АД ДУ ШЫ

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)

За апош нія га ды пра ве дзе на ма дэр ні за цыя ААТ «Бе лАЗ», у ААТ «Бе-
ла русь ка лій» уве дзе ны но выя вы твор чыя ма гут нас ці, па чаў ся вы пуск 
лег ка вых аў та ма бі ляў, за вяр ша ец ца бу даў ніц тва за во да па вы пус ку па-
са жыр ска га чы гу нач на га элект ра транс пар ту. Гэ та, па сло вах Мі ха і ла 
Мяс ні ко ві ча, прык лад зла джа най ра бо ты абл вы кан ка ма з ін вес та ра мі. 
Прэм' ер-мі ністр вы ка заў упэў не насць, што но вы гу бер на тар, які зна хо-
дзіц ца ў па ста ян ным по шу ку, пра доў жыць па чы нан ні свай го па пя рэд ні ка 
і ста не іні цы я та рам но вых пра ек таў.

Ра зам з тым, кі раў нік ура да звяр нуў ува гу на рост ім пар ту ў Мін скай 
воб лас ці, які, да рэ чы, са мы вы со кі ў кра і не: сё ле та — 118,4%. Асаб лі ва 
па вя лі чыў ся спа жы вец кі ім парт — на 28,9%. Прэм' ер-мі ністр да ру чыў абл-
вы кан ка му і но ва му стар шы ні Ся мё ну Ша пі ру пры няць не аб ход ныя ме ры 
для вы праў лен ня сі ту а цыі.

Што да ты чыц ца аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, то пе рад гу бер на та рам 
ста іць за да ча да сяг нуць та кіх жа якас ных па каз чы каў, як у Гро дзен скай 
воб лас ці. У пер шую чар гу — пра дук цый нас ці пра цы, пра дук тыў нас ці ў 
рас лі на вод стве і жы вё ла га доў лі, па глыб ле най пе ра пра цоў цы сель гас пра-
дук цыі. Для гэ та га, на дум ку прэм' е ра, ёсць усе пе рад умо вы.

«Фі наль ным акор дам» се сіі ста ла ўру чэн не прэм' ер-мі ніст рам Ся мё ну 
Ша пі ру па свед чан ня гу бер на та ра Мін скай воб лас ці. На пы тан ні жур на-
ліс таў, якія бу дуць яго пер шыя кро кі на но вай па са дзе, Ся мён Ба ры са віч 
па ве да міў, што ў блі жэй шыя 10-15 дзён пла нуе на ве даць усе 22 ра ё ны Мін-
скай воб лас ці, па зна ё міц ца са стар шы ня мі ра ён ных вы ка наў чых ка мі тэ таў, 
ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў, з кі раў ні ка мі ар га ні за цый і прад пры ем стваў. 
Як ад зна чыў Ся мён Ша пі ра, воб ласць пра цуе нар маль на, без сур' ёз ных 
праб лем, якія б па тра ба ва лі рэз кіх ра шэн няў. «Та му бу ду пра ца ваць у 
звы чай ным рэ жы ме» — кан ста та ваў ён. 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ДЭ ПУ ТА ТЫ ЗА ЦВЕР ДЗІ ЛІ 
СЯ МЁ НА ША ПІ РУ 

ГУ БЕР НА ТА РАМ МІН ШЧЫ НЫ

БІЗ НЕС 
НЕ БЕЗ «ВЫ ТАН ЧА НАС ЦЯЎ»

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)

На пры кан цы Ігар СКРЫН НІ КАЎ, на мес нік на чаль ні ка 
га лоў на га ўпраў лен ня ме та да ло гіі па дат ка аб кла дан ня 
ар га ні за цый Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах, рас-
ка заў пра змя нен ні, якія ча ка юць бе ла ру саў з 1 сту дзе ня 
2014 го да.

Ігар Скрын ні каў за пэў ніў: «Ха ця па вы шэн не ПДВ да 
22% і пла на ва ла ся, урад вы ра шыў па кі нуць яго на ра-
ней шым уз роў ні, бо па ве лі чэн не пад атко вай на груз кі на 
біз нес не па спры я ла б яго раз віц цю». Ад ва ка ты і на та-
ры у сы з па чат ку на ступ на га го да змо гуць ка рыс тац ца 
спро шча най сіс тэ май па дат ка аб кла дан ня. А вось зні жа-
ную 2-пра цэнт ную стаў ку пры экс пар це та ва раў і па слуг 
ад ме няць. Змя нен ні да ты чац ца і тэр мі наў спра ва здач ных 
пе ры я даў па па да тку на да ход. Сён ня ён вы зна ча ец ца як 
ка лян дар ны год, з 1 сту дзе ня бу дзе аплач вац ца што квар-
таль на. Гэ та да зво ліць прад пры ем ствам пла ціць па да так, 
зы хо дзя чы з фак тыч на га да хо ду, які яны ўжо за ра бі лі. У 
5 ра зоў мяс цо выя ўла ды змо гуць па вя ліч ваць па да так 
на аб' ек ты звыш нар ма тыў на га бу даў ніц тва, у 10 — на 
не эфек тыў нае вы ка ры стан не ці не вы ка ры стан не не ру-
хо мас ці ці зя мель ных участ каў. Но вым па дат кам ста нуць 
аб кла даць мік ра ар га ні за цыі, якія зай ма юц ца тэх ніч ным 
аб слу гоў ван нем і ра мон там аў та ма бі ляў. Ка лі да ход на 
су пра цоў ні ка не пе ра вы сіць 20 млн руб лёў, то стаў ка 
скла дзе 5%. Аб клас ці не вя лі кія СТА гэ тым па дат кам ула ды 
вы ра шы лі пас ля та го, як па раў на лі ўзро вень па дат ка вых 
па ступ лен няў ад іх і ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 
якія зай ма юц ца той жа дзей нас цю.

Лю боў КАС ПЯ РО ВІЧ.

СПА ЧУ ВАН НІ Ў СУ ВЯ ЗІ 
З АВІЯ КА ТА СТРО ФАЙ У КА ЗА НІ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла рус ка га 
на ро да і ся бе аса біс та вы ка заў спа чу ван ні Прэ зі дэн ту Ра сіі 
Ула дзі мі ру Пу ці ну, уся му ра сій ска му на ро ду, род ным і бліз кім 
за гі ну лых пры кру шэн ні па са жыр ска га са ма лё та ў Ка за ні. Аб 
гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«З па чуц цём глы бо ка га смут ку ўспры ня та ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь па ве дам лен не аб кру шэн ні па са жыр ска га са ма лё та ў Ка за ні, 
якое пры вя ло да шмат лі кіх ча ла ве чых ах вяр», — га во рыц ца ў 
спа чу ван ні.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы так са ма на кі ра ваў спа чу ван не 
Прэ зі дэн ту Рэс пуб лі кі Та тар стан Ра сій скай Фе дэ ра цыі Рус та му Мі-
ні ха на ву ў су вя зі з гі бел лю ў гэ тай авія ка та стро фе яго сы на.

Як па ве дам ля ла ся ра ней, у вы ні ку ка та стро фы са ма лё та «Бо інг-
737» авія кам па ніі «Та тар стан», што ад бы ла ся ве ча рам 17 ліс та па да 
ў аэ ра пор це Ка за ні, за гі ну лі 50 ча ла век. Са ма лёт вы кон ваў рэйс па 
марш ру це Маск ва—Ка зань.

РЫХ ТУ ЮЦЬ ЕЛ КІ НА ПРО ДАЖ
Сё ле та ляс га сы кра і ны пла ну юць рэа лі за ваць 
больш за 170 ты сяч на ва год ніх дрэў, част ку з іх — 
на экс парт. Елач ныя кір ма шы пач нуць пра ца ваць 
на пя рэ дад ні ка та ліц кіх Ка ляд, па ве да мі лі ў прэс-
служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі.

У апош нія га ды на ва год нія дрэ вы, вы ра шча ныя ў бе-
ла рус кіх га да валь ні ках, ка рыс та юц ца доб рым по пы там 
у Маск ве і Санкт-Пе цяр бур гу. Іх па стаў кі ту ды вя дуць як 
ляс га сы, так і ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі. За раз 
прад пры ем ствам Мін ляс га са «Бел ле сэкс парт» вя дуц ца 
пе ра мо вы з па тэн цы яль нымі па куп ні ка мі.

На пя рэ дад ні свят дзяр жаў ная ляс ная ахо ва бу дзе рэ-
гу ляр на пра во дзіць апе ра тыў ныя рэй да выя ме ра пры ем-
ствы па вы яў лен ні і пры цяг нен ні да ад каз нас ці гра ма дзян, 
якія не за кон на вы ся ка юць ел кі і сос ны. На аў та да ро гах 
бу дзе вы стаў ле на больш за 300 кант роль ных па стоў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ГАНД ЛЁ ВЫЯ НАД БАЎ КІ 
«АД ПУС ЦІ ЛІ»

Мі ніс тэр ства эка но мі кі Бе ла ру сі зня ло аб ме жа ван ні 
па ўзроў ні ганд лё вых над ба вак на шэ раг хар чо вых 
та ва раў.

Ра шэн не аб гэ тым за ма ца ва на ў па ста но ве Мі нэ ка-
но мі кі № 80. Згод на з да ку мен там, ця пер не іс нуе ні я кіх 
аб ме жа ван няў па ганд лё вых над баў ках на мяс ны фарш з 
яла ві чы ны, сві ні ны, мя са ку рэй і ку ра нят-брой ле раў; пель-
ме ні з яла ві чы ны, сві ні ны, мя са ку рэй і ку ра нят-брой ле раў 
за ма ро жа ных; кры вя ныя і лі вер ныя каў ба сы, зель цы, 
паш тэ ты з яла ві чы ны, сві ні ну, мя са ку рэй і ку ра нят-брой-
ле раў, суб пра дук ты яла віч ныя, сві ныя і ку ры ныя; сы ры 
з ка ро ві на га ма ла ка фер мент ныя цвёр дыя, паў цвёр дыя 
і мяк кія; ры бу са лё ную (ся мей ства се ляд цо вых); ка ву, 
гар ба ту і хар чо вую ку хон ную соль.

Спе цы я ліс ты Мі нэ ка но мі кі па тлу ма чы лі, што па гэ тых 
та вар ных па зі цы ях ганд лё выя і ап то выя над баў кі бу дуць 
вы зна чац ца з улі кам іс ну ю чай кан' юнк ту ры рын ку. 

Сяр гей КУР КАЧ.

НА ШЧА ДАК 
ВАСЬ МІ НО ГА ПАЎ ЛЯ — У МІН СКУ

Пад час чэм пі я на ту све ту па ха кеі-2014 прад каз-
ваць вы ні кі мат чаў бу дзе краб па мя нуш цы Пят-
ро віч. «Та кі ары гі наль ны ход бу дзе са дзей ні чаць 
пры цяг нен ню ўва гі да пла не тар на га пер шын ства. 
У тым лі ку з бо ку за меж ных гас цей», — лі чыць 
прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му Ула-
дзі мір Не сця ро віч.

Каб тра піць у Бе ла русь, 
нава спе ча ны ара кул «прай-
шоў» не ма лы шлях. Ве-
шчу на зла ві лі ка ля бе ра гоў 
Нар ве гіі, за тым ка раб лём 
пе ра вез лі ў Мур манск, пас ля 
— са ма лё там у Маск ву і, на-
рэш це, на кі ра ва лі ў бе ла рус-
кую ста лі цу. Ця пер Пят ро віч 

жы ве ў мін скім цэнт ры акі я наг ра фіі «Ад кры ты акі ян».
Да рэ чы, но вы дом кра ба — мар скі аква ры ум — на-

гад вае ха кей ную пля цоў ку. Блі жэй да чэм пі я на ту све ту 
па су дзі ну пе ра мес цяць у Снеж ную за лу — ство ра ную 
спе цы яль на да тур ні ру. Па мяш кан не пла ну юць афор-
міць тэ ма тыч ны мі экс па на та мі, якія рас па вя дуць на вед-
валь ні кам гіс то рыю да сле да ван няў Арк ты кі і Ан тарк ты кі 
— на прык лад, пра да след чы каў Поў на чы з бе ла рус кі мі 
ка ра ня мі (Ота Шміт, бра тах Лап це вых і ін шых). Асоб на 
бу дзе пад рых та ва на пра гра ма для за меж ных гас цей.

Пас ля за кан чэн не спар тыў на га фо ру му Пят ро віч ста не 
пер шым жы ха ром кут ка ха лад нак роў ных мар скіх жы ха-
роў, які ство раць у цэнт ры акі я наг ра фіі.

На га да ем, не каль кі га доў та му вя до масць атры маў 
вась мі ног Паўль, які прад каз ваў (амаль што бес па мыл-
ко ва!) вы ні кі фут боль ных мат чаў на чэм пі я на це Еў ро пы-
2008 і чэм пі я на це све ту-2010. Збор най Гер ма ніі ня мец кі 
ара кул пры но сіў уда чу, ця пер сло ва — за Пят ро ві чам!

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

АД ВА КА ТЫ АБ ВІ НА ВАЧ ВА ЮЦ ЦА 
Ў ПАД БУХ ТОР ВАН НІ ДА ХА БА РУ
Упраў лен не След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі па Мін ску 
за вяр шы ла рас сле да ван не кры мі наль най спра вы 
ў да чы нен ні да за гад чы цы і ад ва ка та юры дыч най 
кан суль та цыі Са вец ка га ра ё на Мін ска, а так са ма 
ды рэк та ра ка мер цый на га прад пры ем ства.

«Службовых асоб юркансультацыі за тры ма лі ў мо мант 
атры ман ня не за кон на га гра шо ва га ўзна га ро джан ня ў 
па ме ры 10 ты сяч до ла раў», па ве да мі лі ў ад дзе ле ін фар-
ма цыі і су вя зі з гра мад скас цю След ча га ка мі тэ та. 

Дзе ян ні служ бо вых асоб юры дыч най кан суль та цыі і 
ды рэк та ра прад пры ем ства след ства ква лі фі ка ва ла як 
за мах на мах ляр ства і пад бух тор ван не да да чы ха ба ру 
ў буй ным па ме ры. Аб ві на ва ча ныя зна хо дзяц ца пад вар-
тай. Кры мі наль ная спра ва пе ра да дзе на пра ку ро ру для 
на кі ра ван ня ў суд.

На дзея ДРЫ ЛА.

НА ЛЕ ТА ПЛА НУ ЮЦЬ АТРЫ МАЦЬ 
4,5 МЛРД USD 

ЗА МЕЖ НЫХ ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ
Пад рых та ва ны Мі ніс тэр ствам эка но мі кі пра ект Ука за «Аб 
най важ ней шых па ра мет рах пра гно зу са цы яль на-эка на міч-
на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 2014 год» на кі ра ва ны 
на раз гляд у Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та. Аб гэ тым рэ дак цыі 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі нэ ка но мі кі.

У рас пра ца ва ным да ку мен це, у пры ват нас ці, га во рыц ца, што 
ва ла вы ўнут ра ны пра дукт на ле та за пла на ва ны на ўзроў ні 103,3% 
да па пя рэд ня га го да, экс парт та ва раў і па слуг — 111,6%, саль да 
знеш ня га ганд лю та ва ра мі і па слу га мі ча ка ец ца на ўзроў ні 0,1% 
ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту. Пра мыя за меж ныя ін вес ты цыі на 
чыс тай асно ве праг на зу юц ца ў 2014 го дзе ў па ме ры 4,5 млрд до-
ла раў. Рэ аль ныя на яў ныя гра шо выя да хо ды на сель ніц тва ча ка юц-
ца на ўзроў ні 103% да па пя рэд ня га го да. Ін дэкс спа жы вец кіх цэн, 
згод на з пра гно зам, у снеж ні на ступ на га го да па ві нен склас ці 111% 
(у па раў на нні са снеж нем сё ле та).

У Мі ніс тэр стве эка но мі кі ад зна чы лі, што га лоў ным па сы лам та-
ко га пра гно зу з'яў ля ец ца да сяг нен не кам пра мі су па між рос там і 
зба лан са ва нас цю ва ўмо вах зву жэн ня знеш ніх рын каў. Пра гноз ныя 
па ра мет ры Бе ла ру сі на 2014 год рас пра цоў ва лі ся з улі кам пе ра гля-
ду ў бок зні жэн ня тэм паў рос ту ВУП Ра сіі, ды на мі кі эка но мік ін шых 
ганд лё вых парт нё раў, не га тыў ных тэн дэн цый на су свет ным ка лій ным 
рын ку і асаб лі вас цяў кан' юнк ту ры рын ку наф та пра дук таў.

Асноў най мэ тай са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі ў 2014 
го дзе за ста ец ца па вы шэн не пра дук цый нас ці пра цы, вы руч кі на ад на-
го за ня та га і за ра бот най пла ты на асно ве па ска рэн ня ма дэр ні за цыі 
вы твор час ці і ін сты ту цый ных пе ра ўтва рэн няў. Пра гноз ак цэн туе асаб-
лі вую ўва гу на пе ра ход кра і ны да рын ка ва га крэ ды та ван ня эка но мі кі, 
на за ха ван не прын цы пу апя рэ джан ня рос ту пра дук цый нас ці пра цы над 
рос там за ра бот най пла ты і ап ты мі за цыі дзяр жаў най пад трым кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ВІ ЦЭ-СПІ КЕР ПА ЛА ТЫ 
ПРАД СТАЎ НІ КОЎ СУ СТРЭЎ СЯ 

З НО ВЫМ ПРЭ ЗІ ДЭН ТАМ ГРУ ЗІІ
На мес нік стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі Вік тар Гу мін скі пры няў удзел у цы ры мо ніі 
інаў гу ра цыі но ва га прэ зі дэн та Гру зіі Ге ор гія Марг ве лаш ві лі 
ў Тбі лі сі, па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
Па ла ты прад стаў ні коў.

Ад бы лі ся су стрэ чы Вік та ра Гу мін ска га з Ге ор гі ем Марг ве лаш ві лі, 
а так са ма са стар шы нёй пар ла мен та Гру зіі Да вы дам Усу па шві лі.

«Аб мер ка ва ны пы тан ні раз віц ця ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін 
дзвюх кра ін, раз віц ця пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва і ўза е ма дзе-
ян ня ў між на род ных пар ла менц кіх ар га ні за цы ях», — па ве да мі лі ў 
бе ла рус кім пар ла мен це.


