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ГА РАН ТЫІ, 
ПРАЗ РЫС ТАСЦЬ 
І ЗРУЧНАСЦЬ

Ра зам з тым, на мес нік Стар-
шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Ана-
толь РУ СЕЦ КІ за клі каў пы тан-
не пры цяг нен ня ін вес ты цый не 
раз гля даць вуз ка. «Не да стат ко-
ва ка заць толь кі пра за ко ны», — 
ска заў ён.

Удзель ні кі «круг ла га ста ла» 
не аб мяр коў ва лі і са му не аб ход-
насць пры цяг нен ня ў Бе ла русь 
за меж на га ка пі та лу. Яны па га дзі-
лі ся з тым, што ў кра і не не да стат-
ко ва срод каў, каб ства рыць і раз-
віць но выя вы твор час ці, но выя 
га лі ны ў эка но мі цы, та му вель мі 
важ на, каб за меж ныя ін вес та ры 
ўклад ва лі срод кі ў Бе ла русь. За-
да ча та кая ўзнік ла не ўчо ра. За 
апош нія га ды бы ло пры ня та не-
каль кі за ко наў і ін шых пра ва вых 
да ку мен таў, якія па він ны бы лі 
па вы сіць пры ваб насць Бе ла ру сі 
для за меж ных ін вес та раў. Ад нак 
да біц ца та ко га пры то ку ка пі та лу 
ў на шу кра і ну, які ві да воч на за-
бяс пе чыў бы яе эка на міч ны рост, 
па куль не ўда ец ца.

— Прый шоў час кры тыч на 
аца ніць на шы па жа дан ні і маг-
чы мас ці, каб змя ніць сі ту а цыю, 
— па ве да міў ма дэ ра тар па ся-
джэн ня Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па бюд жэ це 
і фі нан сах.

Ён рас ка заў пра вы ні кі пра-
ве дзе на га Па ста ян най ка мі сі яй 
ма ні то рын гу. Се на та ры атры ма лі 
70 за ўваг ад суб' ек таў ін вес ты-
цый на га пра цэ су і ву чо ных, з іх 
50 — з пра па но ва мі па рэа лі за-
цыі. Асноў ны мі пе ра шко да мі для 
рос ту ін вес ты цый на зва ны вы-
со кія па да ткі, да ра гія крэ ды ты і 
энер га рэ сур сы.

На фар мі ра ван не пры ваб на-
га для ўкла дан ня гро шай імі джу 
кра і ны ўплы ва юць ста біль насць 
умоў ін вес та ван ня, на яў насць 
га ран тый аба ро ны пра воў улас-
нас ці, зра зу ме лыя пра ві лы гуль ні 
на рын ку. Та му ад ной з га лоў ных 
пра па ноў ста ла за ма ца ван не на 
ўзроў ні за ко на па рад ку вы зна-
чэн ня па ме ру і ўмоў кам пен са-
цый у да чы нен ні да ўсіх ін вес ты-
цый у Бе ла ру сі пры пра вя дзен ні 
на цы я на лі за цыі.

Ін вес та ры так са ма скар дзяц-
ца на скла да насць по шу ку і 
атры ман ня зя мель ных участ каў 
для ства рэн ня вы твор чых пло-
шчаў. Праб лем най для рэа лі за-
цыі пра ек таў яны на зы ва лі га лі ну 
аль тэр на тыў най энер ге ты кі: з-за 
не дас ка на лас ці нар ма тыў на-пра-
ва вой ба зы і ад сут нас ці ме ха ніз-
му рэа лі за цыі пра ду гле джа ных 
за ка на даў ствам іль гот.

— Асаб лі вая тэ ма — па зі цыя 
рэ гі ё наў, — за ўва жыў Ула дзі мір 
Пан цю хоў. — У мяс цо вых улад 
ад сут ні чае ма ты ва цыя шу каць 

ін вес ты цыі, бо па каз чык пры-
цяг нен ня ін вес ты цый уліч ва ец ца 
не па мес цы пры кла дан ня ін вес-
ты цый на га ка пі та лу, а па мес цы 
рэ гіст ра цыі ін вес та ра.

Пра меж ка вы ана ліз дзе ю ча-
га за ка на даў ства па ка заў не-
аб ход насць па пра вак у за ко ны 
аб кан цэ сі ях, аб ад наў ляль ных 
кры ні цах энер гіі, аб ар хі тэк тур-
най, го ра да бу даў ні чай дзей нас ці 
ў Бе ла ру сі, рэ зю ма ваў стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі па бюд жэ це 
і фі нан сах. Не аб ход на так са ма 
ўдас ка наль ваць за ка на даў ства, 
якое рэ гу люе ін вес ты цый ную 
дзей насць у рэ гі ё нах. Шэ раг 
пра па ноў мае на ўва зе зме ны ў 
за ка на даў стве, якое звя за на з 
ма ё мас цю.

— На ша за да ча — зра біць 
усё, каб ін вес тар зра зу меў, што 
ўкла дан ні ў Бе ла русь вы гад ныя і 
на дзей ныя, — лі чыць се на тар. — 
Пра па ную кі ра вац ца пры гэ тым 
на ступ ным прын цы пам: умо вы 
для ін вес ты цыі ка лі і змя няць, то 
толь кі ў леп шы бок.

ТЭМП ЁСЦЬ, 
ПЛЁ НУ МА ЛА

Ка лі азір нуц ца на зад, то мо жа 
пад ацца, што Бе ла русь у сфе ры 
ін вес ты цый зра бі ла са праўд ны 
пра рыў. Та кое ўра жан не скла-
ла ся ад агу ча ных прад стаў ні ком 
Мі ніс тэр ства эка но мі кі ліч баў. У 
2001—2013 гг. тэмп ін вес ты цый у 
асноў ны ка пі тал у два ра зы пе ра-
вы шаў тэмп рос ту ва ла во га ўнут-
ра на га пра дук ту. 3 2008 па 2013 
год у эка но мі ку ўкла да лі ся су мы 
$15—20 млрд што год. Коль касць 
ка мер цый ных ар га ні за цый з за-
меж ны мі ін вес ты цы я мі за апош-
нія 7 га доў па вя лі чы ла ся амаль 
удвая. На 1 сту дзе ня 2014 го да 
за клю ча на і дзей ні чае 1248 ін-
вес ты цый ных да га во раў на су му 
ка ля $35 млрд.

Ад нак усе ліч бы ад нос ныя. 
Гэ та мож на ска заць і пра чы ты-
рохк рат нае ска ра чэн не ад ры ву 
Бе ла ру сі ад кра ін Еў ра пей ска га 
са ю за па ўзроў ні на за па ша ных 
за меж ных ін вес ты цый без улі ку 
за па зы ча нас ці. У 2006 го дзе мы 
ад ста ва лі ад аб' яд на най Еў ро пы 
ў 42 ра зы, а ця пер толь кі... у 10 
ра зоў.

Та кім чы нам, рух на пе рад ві-
да воч ны, але да та го, каб быць 
за да во ле ны мі, нам па куль да лё-
ка. З гэ тым звя за ны і пе ра ме ны ў 
ін вес ты цый най па лі ты цы на шай 
кра і ны. Яе мэ та ця пер не тэм пы 
рос ту, а эфек тыў насць укла дан-
ня гро шай.

— Ва ўмо вах не да хо пу ўнут ра-
ных кры ніц фі нан са ван ня асноў-
най за да чай ста ла пры цяг нен не 
срод каў за меж ных ін вес та раў. 
Пры гэ тым ма юц ца на ўва зе 
не толь кі гро шы, але і ноу-хау ў 
тэх на ло гі ях, ме недж мен це, мар-
ке тын гу, якія да зва ля юць да сяг-
нуць больш вы со ка га ўзроў ню 

вы твор час ці пра цы з мен шы мі 
тэр мі на мі і вы дат ка мі, — па ве да-
міў Сяр гей ВАЙ ЦЯ ХОЎ СКІ, на-
чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
ін вес ты цый Мі ніс тэр ства эка-
но мі кі Бе ла ру сі.

УКЛАД ВА ЮЦЬ ТУ ДЫ, 
ДЗЕ СТА БІЛЬ НА

Пра за леж насць пра мых за-
меж ных ін вес ты цый (якія да-
зва ля юць рэа лі за ваць буй ныя і 
важ ныя пра ек ты) ад мак ра эка на-
міч най ста біль нас ці (ста біль нас ці 
цэн, аб мен на га кур су на цы я наль-
най ва лю ты і ін шых умоў) ка заў 
за «круг лым ста лом» Са ве та 
Рэс пуб лі кі Дзміт рый КА ЛЕ ЧЫЦ, 
на чаль нік Га лоў на га ўпраў лен-
ня ма не тар най па лі ты кі і эка на-
міч на га ана лі зу На цы я наль на-
га бан ка Бе ла ру сі.

— У Бе ла ру сі ся рэд ні па каз-
чык ін фля цыя за апош нія 12 
га доў склаў ка ля 38%. Ад па вед-
на, мы зай ма ем ад но з апош ніх 
мес цаў па ўзроў ні пры цяг нен ня 
пра мых за меж ных ін вес ты цый у 
ад но сі нах да ВУП, — ска заў ён. 
— Ад сут насць мак ра эка на міч най 
ста біль нас ці пе ра шка джае рэа лі-
за цыі доў га тэр мі но вых пра ек таў 
з удзе лам за меж ных ін вес ты цый 
і, як след ства, за па воль вае тэмп 
эка на міч на га рос ту кра і ны.

У кра і не са спеў пе ра ход да 
па лі ты кі пад тры ман ня мак ра эка-
на міч най ста біль нас ці як са май 
важ най умо вы ўстой лі ва га эка-
на міч на га раз віц ця, па ве да міў 
Дзміт рый Ка ле чыц. У су вя зі з 
гэ тым га лоў ная мэ та гра шо ва-
крэ дыт най па лі ты кі ў 2014 го дзе 
— за па воль ван не ін фля цыі з ле-
таш ніх 16,5% да 11%. Прад стаў-
нік цэнт раль на га бан ка па пя рэ-
дзіў, што жорст кая ма не тар ная 
па лі ты ка бу дзе за хоў вац ца, і 
хоць уз ро вень пра цэнт ных ста вак 
змен шыц ца, але аб' ём крэ ды таў 
за ста нец ца аб ме жа ва ным. Та му 
вель мі важ на па вы сіць эфек тыў-
насць іх вы ка ры стан ня.

«КА ЛІ НАМ СТВА РЫЦЬ 
ТА КІЯ ЎМО ВЫ, 
МЫ І БЕЗ ІН ВЕС ТА РА 
СПРА ВІМ СЯ»

Пра па спя хо вы во пыт пры-
цяг нен ня за меж ных ін вес ты цый 
праз вы хад на фон да вую бір жу 
рас ка заў бы лы кі раў нік буй-
ней ша га вы твор цы жа но чай 
бя ліз ны ва Ус ход няй Еў ро пе 
— кам па ніі «Мі ла ві ца» — Дзміт-
рый ДЗІЧ КОЎ КІ:

— Вы хад на фон да вую бір жу 
дае кам па ніі не каль кі клю ча вых 
пе ра ваг. Па-пер шае, гэ ты ін стру-
мент пры му шае пе ра хо дзіць на 
між на род ныя стан дар ты фі нан-
са вай спра ва здач нас ці. А гэ та — 
цал кам ін шы по гляд на эка но мі-

ку прад пры ем ства. Дру гое, што 
вель мі важ на для дзяр жа вы як 
асноў на га ўла даль ні ка ак ты ваў 
(70% эка но мі кі ВУП ства ра ец ца 
дзяр жаў ным сек та рам), — рэ-
аль ная ацэн ка кош ту кам па ніі. 
Трэ цяя пе ра ва га — до ступ да 
рын ку за меж на га ка пі та лу.

«Мі ла ві ца» праз вы хад на 
фон да выя рын кі пры цяг ну ла на 
пер шым эта пе 10 млн еў ра, на 
дру гім — 5 млн еў ра. Дзя ку ю чы 
атры ма ным гро шам бы ло ад кры-
та 600 ма га зі наў па ўсім све це, 
ство ра ны ла гіс тыч ны цэнтр. Але 
са мае га лоў нае, лі чыць бы лы кі-
раў нік, кам па нія мо жа праг на за-
ваць сваю бу ду чы ню.

На ін шыя праб ле мы ў по шу-
ку за меж ных ін вес та раў звяр-
ну ла ўва гу се на тар і на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра ААТ 
«Грод на Азот» Та ма ра ПА-
СЛЕД НЯЯ.

— На ша прад пры ем ства ўжо 
10 га доў спра буе знай сці ін вес та-
ра. Не ве даю, доб ра гэ та ці дрэн-
на, але — бес па спя хо ва, — ска за-
ла яна. — На наш по гляд, вель мі 
знач на стрым лі вае ін вес ты цый-
ную ак тыў насць дзяр жаў нае рэ-
гу ля ван не. Прад стаў ні кі Мі ніс-
тэр ства эка но мі кі з патэнцыйным 
інвестарам па га джа юц ца, вы каз-
ва юць га тоў насць іс ці на ўступ кі, 
інакш ён больш не прый дзе. Але 

ка лі для на ша га прад пры ем ства 
ства рыць та кія ўмо вы, то мы і без 
ін вес та ра спра вім ся, ён нам не 
па трэб ны.

Га лоў ны рэ дак тар «Эка на-
міч най га зе ты» Ле а нід ФРЫД-
КІН ка заў пра су пя рэч насць па-
між на шы мі ча кан ня мі эфек ту ад 
за меж ных ін вес ты цый і ці ка вас цю 
са міх ін вес та раў. «Прад пры ем-
ствы з за меж ны мі ін вес ты цы я мі 
ства ра юц ца як спо саб пра соў ван-
ня сва іх та ва раў на рын кі Адзі най 
эка на міч най пра сто ры, — ка заў 
ён. — У знач на мен шай сту пе ні 
за меж ныя ін вес та ры за кла по ча-
ны тым, каб пры вес ці сю ды но выя 
тэх на ло гіі і су час ны ме недж мент. 
Крэ ды тор ская за па зы ча насць пе-
рад за меж ны мі ін вес та ра мі ў вя лі-
кай сту пе ні і ства ры ла нам ад моў-
нае саль да ў знеш нім ганд лі. Пры 
гэ тым бе ла рус кае за ка на даў ства 
знач на менш сты му люе пры цяг-
нен не рэ аль ных за меж ных ін вес-
ты цый у ста тут ныя фон ды, чым 
про ці дзей ні чае та кой сіс тэ ме».

Клю ча вое пы тан не ў тым, лі-
чыць экс перт, каб даць маг чы-
масць за меж ным ін вес та рам тут 
за раб ляць. «Не толь кі праз пры-
бы так па да ных бух гал тар ска га 
ўлі ку, але і праз па вы шэн не кош-
ту са міх бе ла рус кіх прад пры ем-
стваў, якія з'яў ля юц ца аб' ек та мі 
іх ін вес та ван ня». Ад нак гэ та ўпі-
ра ец ца ў не раз ві тасць фон да ва-
га рын ку ў Бе ла ру сі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

У пар ла мен цеУ пар ла мен це  ��

ПРЫ НА ДА ДЛЯ ІН ВЕС ТА РА
За «круг лым ста лом» у Са ве це Рэс пуб лі кі се на та ры, дэ пу та-
ты пар ла мен та, экс пер ты, прад стаў ні кі цэнт раль на га бан ка, 
буй ных кам па ній і мі ніс тэр стваў шу ка лі спо са бы пры цяг нен-
ня ў бе ла рус кую эка но мі ку за меж на га ка пі та лу.
На го дай для раз мо вы ста лі пра меж ка выя вы ні кі ма ні то рын-
гу ў прак ты цы пры мя нен ня за ко наў, якія рэ гу лю юць ін вес-
ты цый ныя пра цэ сы ў кра і не. Па доб ны ма ні то рынг — но вы 
кі ру нак дзей нас ці верх няй па ла ты пар ла мен та. Яго мэ та — 
аб мер ка ван не і свое ча со вая ка рэк ці роў ка над звы чай важ-
ных для кра і ны за ка на даў чых ак таў. Тэ ма, якую Па ста ян ная 
ка мі сія Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах 
вы нес ла на аб мер ка ван не, вель мі ак ту аль ная яшчэ і та му, 
што сён ня ў пар ла мен це зна хо дзіц ца за кон аб дзяр жаў на-
пры ват ным парт нёр стве, які па ві нен ак ты ві за ваць удзел 
пры ват ных ін вес та раў у бе ла рус кай эка но мі цы.

ІДЭА ЛЬНЫ ДЛЯ БА ЛЕЛЬ ШЧЫ КАЎ — «АГІН СКІ»
Ка вяр ня з та кой наз вай ста ла леп шым аб' ек там гра мад-
ска га хар ча ван ня ў рам ках пад рых тоў кі да чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі. Так са ма ў лі ку пры зё раў ака за лі ся рэ ста-
ран «Эры ван» і ка вяр ня «Атэлье».
Уся го ў кон кур се ўзя лі ўдзел 12 рэ ста ра наў, ба раў і ка вяр няў, 

якія прад ста ві лі кож ны ра ён го ра да. Перш за ўсё пры ацэн цы 
ўліч ва лі ся знеш ні вы гляд аб' ек та, ін тэр' ер за лы, якасць і асар-
ты мент пра дук цыі. Так са ма ня ма ла ўва гі на да ва ла ся куль ту ры 
аб слу гоў ван ня, якас ці па слуг, на леж на му са ні тар на му ста ну, 
ста біль нас ці пра цы прад пры ем ства і вы ка нан ню ім са цы яль ных 
га ран тый у да чы нен ні да су пра цоў ні каў.

Па коль кі кон курс пра во дзіў ся ў рам ках пад рых тоў кі да чэм-
пі я на ту све ту па ха кеі, ад ным з най важ ней шых фак та раў для 
пе ра мо гі бы ла на яў насць ме ню на за меж ных мо вах, тэр мі на лаў 
для без на яў ных раз лі каў, плаз мен ных эк ра наў, Wі-Fі і ўмен не 
пер са на лу раз маў ляць на за меж ных мо вах.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

ДРУ ГАЯ «БРОН ЗА» ШАП ЦЯ БОЯ
Бе ла рус кі бія тла ніст Ва сіль Шап ця бой за ва я ваў дру гую 
брон за вую ўзна га ро ду на Па ра лім пій скіх гуль нях у Со чы. 
Гэ тым ра зам наш су ай чын нік па ка заў ме даль ны вы нік у 
гон цы на 12.5 км ся род сла ба ві ду шчых.
На ча ты рох аг ня вых ру бя жах Ва сіль да пус ціў ча ты ры про-

ма хі. Праў да, дзя ку ю чы доб рай хут ка сці ён здо леў за ха ваць 
трэ цяе мес ца і па тра піць на п'е дэс тал. А пе ра мо гу, як і ў па пя-
рэд няй гон цы, за ва я ваў укра і нец Ві таль Лук' я нен ка. На дру гім 
рад ку апы нуў ся ра сі я нін Мі ка лай Па лу хін.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ДА РО ГІ — БЕЗ АБ МЕ ЖА ВАН НЯЎ
Сё ле та Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый не бу дзе 
ўво дзіць вес на выя аб ме жа ван ні на во сі транс парт ных 
срод каў у да чы нен ні да рэс пуб лі кан скіх аў та ма біль ных 
да рог агуль на га ка ры стан ня.
Гэ тае ра шэн не пры ня тае ў су вя зі з ана маль ным тэм пе ра-

тур ным рэ жы мам, які ўста ля ваў ся ў кра і не з ся рэ дзі ны лю та га: 
ад сут насць сне га во га по кры ва і ды на мі ка ад та ван ня грун ту на 
ад кры тай мяс цо вас ці. Ра зам з тым, ад зна ча юць спе цы я ліс ты 
мі ніс тэр ства, аслаб лен не да рож на га «адзен ня» і маг чы мыя 
дэ фар ма цыі мо гуць ад бы вац ца на асоб ных участ ках аў та да рог 
з не спры яль ны мі грун то вы мі і гід ра ла гіч ны мі ўмо ва мі — у мес-
цах, дзе зем ля ное па лат но мо жа быць пе ра ўвіль гот не ным. У 
су вя зі з гэ тым да рож ным ар га ні за цы ям да ру ча на ар га ні за ваць 
па ста ян нае на зі ран не за та кі мі ўчаст ка мі і, у вы пад ку ўзнік нен ня 
па гро зы раз бу рэн ня па крыц цяў, пры маць пра ду гле джа ныя за ка-
на даў ствам за ха ды па змя нен ні рэ жы маў ру ху транс пар ту.

ВОЎК НА... ПРЫ ВАТ НЫМ ПАД ВОР КУ
У ад ным з два роў на тэ ры то рыі пры ват на га сек та ра ў 
ста ліч ным мік ра ра ё не Су ха ра ва су пра цоў ні кі кры мі наль-
на га вы шу ку Фрун зен ска га РУ УС, якія пра во дзі лі апе-
ра тыў на-вы шу ко выя ме ра пры ем ствы, уста на ві лі факт 
пра жы ван ня... ваў ка.
Для дак лад на га вы зна чэн ня ві да вой пры на леж нас ці дзі кай жы-

вё лы за пра сі лі су пра цоў ні ка Цэнт ра па бія рэ сур сах На цы я наль най 
ака дэ міі на вук, а так са ма прад стаў ні коў ін спек цыі ахо вы жы вёль на-
га і рас лін на га све ту, прад пры ем ства «Мінск ляс гас» і Мі ніс тэр ства 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Ула даль нік зве ра па тлу ма чыў, што пяць га доў та му ку піў 
у Ра сіі двух ваў коў. Праз не каль кі га доў у іх на ра дзі лі ся тры 
шча ню кі, адзін з якіх вы жыў. Да рос лую па ру гас па дар па да рыў 
зна ё мым, а ваў ча нё па кі нуў са бе і па са дзіў яго на лан цуг. Трэ ба 
ска заць, што звер утрым лі ваў ся ва ўмо вах, якія не ад па вя да лі 
іс ну ю чым па тра ба ван ням па пра жы ван ні і раз вя дзен ні дзі кіх 
жы вёл у ня во лі. За гэ тае па ру шэн не гас па да ру 10-ме сяч на га 
дра пеж ні ка па гра жае штраф у па ме ры да 20 ба за вых ве лі чынь. 
Ра шэн не аб да лей шым мес цы зна хо джан ня ваў ка па він ны бу-
дуць вы ра шыць спе цы я лі за ва ныя служ бы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЯНЫ НЕ ВЕ РЫ ЛІ, ШТО ВЯС НА ПРЫЙ ШЛА
Ама та ры пад лёд най ры бал кі, якія да гэ туль не ве ры лі ў 
пры ход са праўд най вяс ны, пе ра ка на лі ся ў гэ тым бяс-
спрэч ным фак це.
52-га до вы жы хар Ра га чо ва на пры то ку Дняп ра пра ва ліў ся 

пад лёд. Вы ра та ваць яго не ўда ло ся. А ў Рэ чыц кім ра ё не з ры-
бал кі не вяр нуў ся жы хар Ра сіі. Ён на бе ра зе во зе ра ка ля вёс кі 
Пес ка пол ле па кі нуў аў та ма біль і пай шоў ла віць ры бу. Урэш це 
на лё дзе знай шлі толь кі снас ці. Це ла вы ра та валь ні кі шу ка юць. 
Больш па шан ца ва ла га мяль ча ні ну, які вы ра шыў ска ра ціць 
шлях да до му і пай шоў праз кар' ер, што зна хо дзіц ца по бач з 
пра спек там Кас ма на ўтаў. 23-га до ва га муж чы ну су пра цоў ні кі 
МНС да ста лі з ва ды з да па мо гай спе цы яль най дош кі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

За ключ ны, трэ ці этап 
рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня 
стар та ваў у бе ла рус кіх ВНУ. 
У пер шых двух яго эта пах 
узя лі ўдзел ка ля 92 ты сяч 
ча ла век. Але ме на ві та трэ ці 
этап тра ды цый на пры цяг вае 
най боль шую ўва гу з бо ку 
абі ту ры ен таў, па коль кі трэ цяя 
спро ба рэ пе ты цый на га 
тэс ці ра ван ня заў сё ды 
мак сі маль на на блі жа ная да 
бу ду ча га цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня. Да та го ж у 
кра са ві ку ўжо прой дзе на 
ўся школь ная пра гра ма, і 
гэ та са мы зруч ны час, каб 
пра ве рыць свае ве ды.

Як вя до ма, да кан ца са ка ві ка 
па він на быць за цвер джа на но вая 
рэ дак цыя пра ві лаў пры ёму ў вы-
шэй шыя і ся рэд нія спе цы яль ныя 
на ву чаль ныя ўста но вы. Ар га ні за-

та ры ЦТ за пэў ні ва юць, што змен у 
струк ту ры тэс та вых іс пы таў но вая 
рэ дак цыя не змя шчае, хоць ра ней і 
агуч ва ла ся ідэя ўвя дзен ня ін тэ гра-
ва ных тэс таў. Яе аў та ры пра па ноў-
ва лі аб' яд наць у ад ным тэс це рус-
кую і бе ла рус кую мо ву, а ў дру гім 
— гіс то рыю Бе ла ру сі, су свет ную 
гіс то рыю і гра ма да знаў ства. Ад нак 
ар гу мен таў су праць та ко га но ва ўвя-
дзен ня ака за ла ся знач на больш.

Ар га ні за та ры цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня на гад ва юць абі ту ры-
ен там, што для па спя хо вай зда чы 
ўступ ных эк за ме наў па тра бу ец ца 
не толь кі доб рае ва ло дан не ву чэб-
ным ма тэ ры я лам і сіс тэ ма ты за цыя 
ве даў, але і на вы кі за паў нен ня блан-
ка ад ка заў, па коль кі ў стрэ са вай 
аб ста ноў цы са праўд на га эк за ме ну 
зу сім ня ма ча су за дум вац ца над 
«дроб ны мі» тэх ніч ны мі мо ман та мі. 
Гэ та цэ лая на ву ка — як уно сіць у 

кле тач кі адзін кі вы мя рэн ня (гра ду-
сы, пра цэн ты, мет ры і то ны), ліч ба-
выя ад ка зы ў вы гля дзе дро бу, сім-
ва лы хі міч ных эле мен таў, ад ка зы, 
якія скла да юц ца з двух слоў і гэ так 
да лей. Ад ным сло вам, «тэх ніч ная 
адап та цыя» па трэб на кож на му но-
ва му па ка лен ню абі ту ры ен таў.

Так са ма абі ту ры ен ты мо гуць 
пра ве рыць свае ве ды і з да па мо-
гай кам п'ю тар на га тэс ці ра ван ня, 
якое пра во дзіц ца толь кі на ба зе 
Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та кант-
ро лю ве даў у Мін ску.

Іс ну юць тры рэ жы мы кам п'ю-
тар на га тэс ці ра ван ня. У трэ ні-
ро вач ным рэ жы ме ўдзель нік не 
аб ме жа ва ны ў ча се пра хо джан ня 
тэс та, а так са ма ў лю бы мо мант 
ён мо жа ска рыс тац ца пад каз кай 
кам п'ю та ра. У кант роль ным рэ-
жы ме на ра шэн не тэс та ад во дзіц-
ца та кі ж час, як і на ЦТ, і вы кон-
ва ец ца ён без пад ка зак. Са мы ж 
на блі жа ны да ўмоў ЦТ — кант-
роль ны рэ жым на блан ку: тут 
так са ма аб ме жа ва ны час, ад сут-
ні ча юць пад каз кі, але пра віль ныя 
ад ка зы трэ ба ўно сіць у элект рон-
ную вер сію блан ка, які цал кам ад-
па вя дае ары гі на лу блан ка ЦТ.

Пе ра ва га кам п'ю тар на га тэс ці ра-
ван ня ў тым, што абі ту ры ент ад ра зу 
да ве да ец ца свой вы нік, а так са ма ў 
яго ёсць маг чы масць зра біць ра бо ту 
над па мыл ка мі, уба чыць аў тар скае 
ра шэн не за да чы і пра віль ны ад каз. 
Тэс ты, якія вы кон ва юц ца на кам п'ю-
та ры, ад роз ні ва юц ца па змес це за-
дан няў ад тых, якія рых ту юц ца для 
пунк таў тэс ці ра ван ня. Та му абі ту-
ры ен ты, якія ўжо прай шлі рэ пе ты-
цый нае тэс ці ра ван не, мо гуць яшчэ 
раз пра ве рыць свае ве ды ўжо на 

кам п'ю та ры. За рэ гіст ра вац ца для 
пра хо джан ня кам п'ю тар на га тэс ці-
ра ван ня мож на на сай це РІКВ www.
rіkс.bу ў раз дзе ле «кам п'ю тар нае 
тэс ці ра ван не».

Для па вы шэн ня эфек тыў нас ці 
ад удзе лу ў «рэ пе ты цыі» ЦТ мож-
на ска рыс тац ца па слу га мі рэ гі я-
наль на га цэнт ра тэс ці ра ван ня і 
пра фе сій най ары ен та цыі мо ла дзі 
пры Гро дзен скім дзяр жаў ным уні-
вер сі тэ це імя Я.Ку па лы, які ўжо 
не пер шы год ар га ні зуе пры пад-
трым цы Рэс пуб лі кан ска га ін сты-
ту та кант ро лю ве даў ін ды ві ду аль-
ныя кан суль та цыі для ўдзель ні каў 
рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня. Там 
мо гуць пра кан суль та ваць лю бо га 
абі ту ры ен та, не за леж на ад пунк та 
пра хо джан ня тэс ці ра ван ня і мес ца 
яго жы хар ства. Мэ та та кой кан-
суль та цыі — лік ві да цыя пра бе лаў 
у ве дах і да лей шая пад рых тоў ка 
па тэ ма ты цы тэс та вых за дан няў, 
з які мі абі ту ры ен ты не спра ві лі ся 
на «рэ пе ты цыі» эк за ме ну.

Ін ды ві ду аль ная кан суль та цыя 
ўяў ляе са бой рас сыл ку ву чэб на-
ме та дыч на га па ке та, які змя шчае 
тэ ма ты ку раз дзе лаў школь най 
пра гра мы па кож ным ня пра віль на 
вы ка на ным за дан ні з ука зан нем 
го да ці кла са вы ву чэн ня ад па-
вед на га раз дзе ла, з рэ ка мен да-
ва ным спі сам ву чэб най і ме та-
дыч най лі та ра ту ры, са змес там 
ня пра віль на вы ка на ных за дан няў, 
пра віль ны мі ад ка за мі і ўка зан нем 
да пра віль на га ра шэн ня.

Ін ды ві ду аль ным кан суль та ван-
нем у рэ жы ме ан лайн зай ма юц ца 
і ў Лі цэі БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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ЦЯГ НІ КІ ВА УКРА І НУ — ПА ГРА ФІ КУ
Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры Беларускай чыгункі, про даж 
бі ле таў на ўсе цяг ні кі, што кур сі ру юць з на шай кра і ны ва 
Укра і ну, уклю ча ю чы і Крым, і ў зва рот ным кі рун ку, не пры-
пы няў ся і вя дзец ца ў штат ным рэ жы ме.
У зно сі нах Бе ла русь — Укра і на кур сі руе 11 пар між на род ных 

цяг ні коў фар мі ра ван ня Бе ла рус кай чы гун кі, якія звяз ва юць на шу 
кра і ну са ста лі цай Укра і ны, а так са ма яе буй ны мі ад мі ніст ра цый-
ны мі і рэ гі я наль ны мі цэнт ра мі. Гэ та цяг ні кі № 86/85 Мінск — Кі еў, 
№ 94/93 Мінск — Адэ са, № 374/373 Ба ра на ві чы — Кі еў, №330/329 
Ба ра на ві чы — Жы то мір, № 384/383 Ба ра на ві чы — Ма ры у паль, 
№ 371/372 Ма гі лёў — Чар наў цы, № 302/301 Мінск — Ад лер, 
№ 390/389 Мінск — Ана па, № 356/355 Мінск — Мі не раль ныя Во ды, 
№ 100/99 Мінск — Сім фе ро паль, № 393/394 По лацк — Сім фе ро паль.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРА ПРА ВЫ І АБА ВЯЗ КІ 
Удзель ні кі сту дэнц кай ву чэб на-на ву ко вай ла ба ра то рыі 
«Юры дыч ная клі ні ка», якая дзей ні чае ў Го мель скім дзяр жаў-
ным уні вер сі тэ це імя Ска ры ны, бу дуць у дзень Кан сты ту цыі 
ажыц цяў ляць кан суль та ван не па гра ма дзян скіх спра вах.

Пад кі раў ніц твам вы клад чы ка юрыс ты-па чат коў цы бяс плат на 
ад ка жуць на пы тан ні га мяль чан. Акра мя та го, сту дэн ты юр фа ка 
пры са дзей ні чан ні Го мель ска га гар вы кан ка ма пра вя дуць не каль кі 
пра ва вых ін тэр ак тыў ных за ня ткаў з на ву чэн ца мі ўста ноў ся рэд няй 
спе цы яль най і пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі Го ме ля на тэ му: «Кан-
сты ту цыя — асноў ны За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Та кім чы нам на ву-
чэн цы да ве да юц ца пра зна чэн не Кан сты ту цыі, асно вы кан сты ту цый-
на га строю Бе ла русі, кан сты ту цый ныя пра вы і аба вяз кі гра ма дзян. 
За ня так пра во дзіц ца па ме та дзе «Роў ны на ву чае роў на га».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

МЕТ РО «ЗА МІ НІ РА ВА ЛІ»... ПЕР ША КЛАС НІ КІ
За адзін дзень мін скія школь ні кі двой чы па ве дам ля лі іл жы-
вую ін фар ма цыю пра не бяс пе ку ў мет ро. У абод вух вы пад-
ках «мі нё ра мі» ака за лі ся... пер ша клас ні кі з роз ных ра ё наў 
ста лі цы.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ бы ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, пер-
шы зва нок па тэ ле фо не 102 па сту піў у 9.26. Дзі ця чы го лас па ве да-
міў пра тое, што ў мет ра па лі тэ не рых ту юц ца вы бу хі. З улі кам та го, 
як бы ла па да дзе на ін фар ма цыя, і го ла су, што пра гу чаў, ад ра зу ж 
з'я ві лі ся су мнен ні ў праў дзі вас ці да ве дзе най ін фар ма цыі. Тым не 
менш у мет ра па лі тэ не бы лі ўзмоц не ны ме ры бяс пе кі, а так са ма 
вы дзе ле ны да дат ко выя сі лы для пра вер кі стан цый. Тым ча сам су-
пра цоў ні кі мі лі цыі пры сту пі лі да по шу ку та го, хто зва ніў. Тэх ніч ныя 
маг чы мас ці да зво лі лі хут ка вы зна чыць ну мар аба не нта і мес ца, 
ад куль быў зроб ле ны зва нок. Бы ло ўста ноў ле на, што з тэ ле фо на 
баць кі зва ніў пер ша клас нік ад ной са школ Мас коў ска га ра ё на, які 
та кім чы нам вы ра шыў з пры яце ля мі па жар та ваць.

Дру гое па доб нае па ве дам лен не па сту пі ла ў мі лі цыю ў 12.22: 
зноў дзі ця чы го лас па ве да міў пра не бяс пе ку ў мет ро — па жар. 
Пра ва ахоў ні кі хут ка ўста на ві лі асо бу і гэ та га аба не нта. Ка рыс-
таль ні кам тэ ле фо на ака заў ся так са ма пер ша клас нік, але ўжо з 
За вод ска га ра ё на.

За та кія «жар ты» да вя дзец ца ад каз ваць. Най перш — баць кам 
дзя цей. Як мі ні мум, яны мо гуць быць аштра фа ва ныя на знач ную 
су му. Да рэ чы, адзін з па пя рэд ніх іл жэ мі нё раў за свой учы нак му сіў 
за пла ціць штраф у 10 міль ё наў руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Спра вы ме га по лі саСпра вы ме га по лі са  ��

ЖЫЛ ЛЁ ДЛЯ ШМАТ ДЗЕТ НЫХ СЕМ' ЯЎ  — 
ПАД КАНТ РО ЛЕМ СТА ЛІЧ НЫХ УЛАД

Стар шы ня Мін гар вы кан ка ма Мі ка лай Ла дуць ка да ру чыў 
пра кант ра ля ваць тэр мі ны зда чы мін скіх да моў для шмат-
дзет ных сем' яў. Та кое ра шэн не мэр ста лі цы агу чыў пад час 
пра мой тэ ле фон най лі ніі з на сель ніц твам Мін ска.

На са мрэч пе ра важ ная боль шасць зван коў, якія па сту пі лі на 
«пра мую лі нію», ты чы ла ся тэ мы бу даў ніц тва жыл ля ў Мін ску. Знач-
ная част ка зва ро таў па сту пі ла ад шмат дзет ных сем' яў. Мно гія з іх 
прад' яў ля лі прэ тэн зіі па якас ці жыл ля, тэр мі нах яго зда чы, кош це 
квад рат на га мет ра і вы дзя лен ні льгот ных крэ ды таў.

Та му мэр ста лі цы рас па ра дзіў ся ў блі жэй шы час склі каць на-
ра ду ў Мін гар вы кан ка ме па пы тан нях жыл лё ва га бу даў ніц тва. На 
яго дум ку, асаб лі вай ува гі па тра бу юць да мы, якія бу ду юц ца не ў 
па нэль ным вы ка нан ні. У цэ лым ёсць вост рыя пы тан ні, а мно гія 
праб ле мы мо гуць уз нік нуць ужо ў блі жэй шы час. Ён ак цэн та ваў 
ува гу на тых да мах, дзе пад час бу даў ні чых ра бот ца на бы ла пе-
ра гле джа на ў бок па ве лі чэн ня.

Жы ха ры ста лі цы так са ма пы та лі ся пра бу даў ніц тва но вых школ 
і па лі клі нік у Мін ску. У пры ват нас ці, жы ха ры мік ра ра ё на Ка мен ная 
Гор ка-3 ці ка ві лі ся пла на мі бу даў ніц тва шко лы. Спа дар Ла дуць ка 
рас тлу ма чыў, што сё ле та бу даў ніц тва та кой шко лы не пач нец ца. 
Тэр мі ны па чат ку яе бу даў ніц тва — апош няя дэ ка да на ступ на га го-
да. Што ты чыц ца но вых уста ноў ахо вы зда роўя, то ў лі пе ні сё ле та 
пла ну ец ца ад крыць па лі клі ні ку ў мік ра ра ё не Друж ба. За ста юц ца 
пы тан ні і аб ка пі таль ным ра мон це 15-й га рад ской па лі клі ні кі. Гэ та 
звя за на з тым, што фі нан са ван не бы ло ска ро ча на. Ад нак ка мі тэ-
ту па ахо ве зда роўя Мін гар вы кан ка ма бу дзе да ру ча на даў камп-
лек та ваць па лі клі ні ку да дат ко вым ме ды цын скім аб ста ля ван нем, 
удак лад ніў па зі цыю мэ рыі Мі ка лай Ла дуць ка.

Сяр гей КУР КАЧ

�

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
НЕСВИЖСКОГО РАЙОННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА

Лот № 1
Рыбный цех с подвалом 

с инв. № 621/С-13965
Адрес: Минская обл., Несвижский р-н, 

г. Несвиж, ул. Дзержинского, д. 12а

Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб. Шаг аукциона, %

347 880 000 17 394 000 5

Назначение – здание специализированное иного назначения. Этажей – 1. Площадь застройки/общая – 179 м2/128,6 м2. Год постройки – 1936. Фундамент – ж/б. Сте-
ны, перегородки – кирпичные. Перекрытия чердачные – ж/б. Крыша – жесть. Полы – цементные, плитка, линолеум. Проемы оконные – остекленные. Проемы дверные 
– дощатые. Наружная отделка цоколя – оштукатурено. Наружная отделка фасада – под расшивку. Внутренняя отделка – облицовка плиткой, масл. окр. Отопление 
– трубчатые с нижн. развод. Водопровод – стальные трубы с распр. арм. Электроосвещение – скрытая проводка. Канализация – чугунные трубы. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,0766 га с кадастровым номером 624250100001004686. Целевое назначение – обслуживание рыбного цеха с подвалом. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Земельный участок с кадастровым номером 624250100001004686 имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель: земельный участок, находящий-
ся в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, код-6, площадь 0,0766 га.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он 
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) - Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи между Победителем аукциона 
(Претендентом на покупку) и Продавцом.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере, не 
превышающем 8 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона.

Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается.

Аукцион состоится 16.04.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором 
аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения 
о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие 
с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организа-
тором аукциона), а также прилагаются следующие документы: юр. лица – до-
веренность, выданную представителю юр. лица, копии учредительных докумен-
тов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; индиви-
дуальные предприниматели – копию свидетельства о гос.регистрации и изве-
щения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт 
и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. лицам (не-
резидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредитель-
ных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны происхождения, документ о состоя-
тельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорус-
ский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легали-
зованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов зая-
витель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 

руководитель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача до-
кументов по почте не допускается. Сведения об участниках аукциона не под-
лежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже имущества (рыбный цех с подвалом) Несвижско-
го РАЙПО, проводимом 16 апреля 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претен-
дентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона, 
Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его про-
ведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистра-
ции Организатором аукциона отказа от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окон-
чание приема заявлений 11.04.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 16.04.2014 с 11.30 до 12.00 по 
месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Объекта: Евгений Николаевич 8 (029) 955 97 27. 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до 
объявления его проданным без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «Вишневка-2010» Минского района за 2013 год 

№ 
п/п

Наименование показателя
На конец отчетного 
периода, млн руб.

АКТИВЫ

1 Долгосрочные активы 50.176

2 Краткосрочные активы 41.162

БАЛАНС 91.338

ПАССИВЫ

1 Собственный капитал 48.023

2 Долгосрочные обязательства 9.312

3 Краткосрочные обязательства 34.003

БАЛАНС 91.338

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

7.527

Чистая прибыль (убыток) 5.034

Рентабельность 13,9%

УНП 600041880


