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ОАО «Амкодор-Дзержинск»
222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 1 октября 2014 г. в 15.00 
по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, 

кабинет директора Общества. 

Регистрация участников Собрания производится в день 
и по месту проведения собрания с 14.00 до 14.55.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в Собрании – 24 сентября 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах закрытой подписки на дополнительные акции 

ОАО «Амкодор-Дзержинск».
2. Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «Амкодор-Дзер-

жинск». 
3. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Амкодор-Дзер-

жинск».
4. О внесении изменений в устав ОАО «Амкодор-Дзержинск».

Основание созыва собрания – решение Совета директоров Общества 
от 19 сентября 2014 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акцио-
нерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознако-
миться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 24 сентября 
2014 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день проведения 
собрания – по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (личный паспорт, для представителя акционера – доверенность 
или договор).

Совет директоров ОАО «Амкодор-Дзержинск»УНП 600005769

В связи с утерей считать недействительной печать 
ООО «Далленг» (для документов) (г. Минск).

УНП 191468246

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже 

автомобиля ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР Комби Т5 1,9 TDI, г.в. – 2005. 
Начальная цена с НДС – 136 000 000 бел. руб. Задаток с НДС – 13 600 000 бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества ОАО «Объединенная 
дирекция строящихся объектов», проводимом 3 октября 2014 г.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Оплата за Объект 
осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи Объекта. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачи-
вает Организатору аукциона вознаграждение в размере 6% (шести процентов) от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 03.10.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 1%. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 01.10.2014 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 15.05.2014. 

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

21 ве рас ня прад стаў ні кі 
ляс но га комп лек су Бе ла-
ру сі чар го вы раз ад зна-
чаць Дзень ра бот ні каў ле-
су. З які мі да сяг нен ня мі і 
пла на мі прый дуць ахоў ні кі 
ад на го з га лоў ных на цы я-
наль ных скар баў да свай го 
пра фе сій на га свя та?

Як ад зна чыў мі ністр ляс ной 
гас па дар кі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Мі ха іл АМЕЛЬ Я НО ВІЧ, 
сё ле та бы ло за бяс пе ча на вы ка-
нан не ўсіх па каз чы каў са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця ляс ной 
га лі ны. Але са мае га лоў нае да-
сяг нен не ляс ных вар таў ні коў — 
ня гле дзя чы на не спры яль ныя 
ўмо вы, ра бот ні кі ле су пры пад-
трым цы МНС і ор га наў мяс цо вай 
ула ды змаг лі збе раг чы лес ад 
па жа раў. Сё ле та пло шча ля соў, 
па цяр пе лых ад агню, скла ла ўся-
го 170 га, што амаль у дзе сяць 
ра зоў менш, чым у 2009 го дзе.

Што год у кра і не ства ра ец ца 
больш за 23 тыс. га но вых ля-
соў, што па тра буе 200 млн штук 
па са дач на га ма тэ ры я лу. Ад ным 
з га лоў ных кі рун каў раз віц ця га-
да валь ніц кай гас па дар кі ў Бе ла-
ру сі на блі жэй шыя га ды вы бра-
на па вы шэн не аб' ёму вы рошч-
ван ня па са дач на га ма тэ ры я лу з 
за кры тай ка ра нё вай сіс тэ май. 
Па сло вах мі ніст ра, у 2020 го дзе 
30% тэ ры то рыі ства рэн ня ляс-
ных куль тур па трэб на за бяс пе-
чыць па са дач ным ма тэ ры я лам 
з за кры тай ка ра нё вай сіс тэ май. 
Для гэ та га спе цы я ліс ты пла ну-
юць па бу да ваць 23 тыс. м2 цяп-
ліц і ча ты ры ляс ныя се лек цый-
на-на сен ня вод чыя цэнт ры.

Пра ду гле джа ны ў на шай 
кра і не і па этап ны пе ра ход ад 
рэа лі за цыі драў ні ны на ко ра ні 
да рэа лі за цыі драў ні ны ў на-
рых та ва ным вы гля дзе. Сё ле та 
праз бір жа выя тар гі пла ну ец ца 
рэа лі за ваць 25% драў ні ны на ко-
ра ні, а з 2015 го да ўся бе ла рус-
кая драў ні на пач не пра да вац ца 
толь кі ў на рых та ва ным вы гля-
дзе. Гэ та да па мо жа па вы сіць 
эфек тыў насць вы ка ры стан ня 
ляс ных рэ сур саў на шай кра і ны.

— На шы спе цы я ліс ты пра цу-
юць над ука ра нен нем су час ных 
тэх на ло гій для раз мна жэн ня та-
кіх скла да ных для гэ тай спра вы 
ві даў, як ел ка і са сна звы чай-
ныя, — рас ка заў мі ністр ляс ной 
гас па дар кі. — У 2015-2017 га дах 

гэ тае пы тан не па він на быць вы-
ра ша на, што дасць маг чы масць 
пад няць на больш вы со кі ўзро-
вень усю сіс тэ му ле са ад наў лен-
ня Бе ла ру сі.

Па сту по ва раз ві ва ец ца ў на-
шай кра і не і ле са на рых тоў чая 
га лі на. Сён ня гэ тай дзей нас цю 
па спя хо ва зай ма юц ца пяць су-
мес ных кам па ній з за меж ным 
ка пі та лам, у склад якіх ува хо-
дзяць прад пры ем ствы Мін ляс-
га са. Ча ка юць тут і ін шых прад-
стаў ні коў пры ват на га біз не су.

Ад ным з важ ных на прам каў 
дзей нас ці ляс ной гас па дар кі Бе-
ла ру сі мі ністр так са ма лі чыць 
бу даў ніц тва ляс ных да рог, без 
ча го не маг чы ма па вя ліч ваць 
аб' ёмы ле са на рых то вак. Важ-
нае зна чэн не яны ма юць і для 
лік ві да цыі і ту шэн ня ляс ных па-
жа раў, да стаў кі ле са во даў на 
цяж ка да ступ ныя ўчаст кі. У на-
ступныя пяць га доў у Бе ла ру сі 
бу дзе па бу да ва ны 641 км ле са-
гас па дар чых да рог, у тым лі ку 
136 км — да кан ца 2014 го да.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА

�

На цы я наль нае ба гац цеНа цы я наль нае ба гац це  ��

За пяць га доў 
пло шча ля соў, 

па цяр пе лых 
ад па жа раў, 

змен шы ла ся 
ў дзе сяць ра зоў

ЛІЧ БЫ І ФАК ТЫ
Пло шча зем ляў ляс но га 

фон ду ў Бе ла ру сі скла дае 
9,5 млн га.

За апош нія пяць га доў 
ля сіс тасць тэ ры то рыі кра-
і ны па вя лі чы ла ся на 1%.

Агуль ны за пас драў ні-
ны на ко ра ні ацэнь ва ец ца 
ў 1,7 млрд куб. м.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Слуц кі кам бі нат — уні каль ны. 
У Бе ла ру сі на огул цук ро вую га-
лі ну прад стаў ля юць, акра мя яго, 
яшчэ тры па доб ныя прад пры ем-
ствы — ад кры тыя ак цы я нер ныя 
та ва рыст вы «Скі дзель скі цук ро-
вы кам бі нат», «Га ра дзей скі цук-
ро вы кам бі нат», «Жа бін каў скі 
цук ро вы за вод». Усе пра цяг ва-
юць ма дэр ні за цыю. І не столь кі 
для па ве лі чэн ня ма гут нас цяў — 
па вя лі кім ра хун ку, яны і без 
та го не ма лыя, — коль кі дзе ля 
па ве лі чэн ня эка на міч най эфек-
тыў нас ці, эка но міі тых жа энер-
га за трат.

— Сён ня вы твор чыя ма гут-
нас ці за во да — 8 ты сяч тон пе-
ра пра цоў кі цук ро вых бу ра коў за 
су ткі, — ка жа стар шы ня на зі-
раль на га са ве та ААТ «Слуц кі 
цук ра ра фі над ны кам бі нат» 
Во сіп ДА ПІ РА. — Пас ля рэ кан-
струк цыі, да кан ца на ступ на га 
го да, на шы ма гут нас ці скла дуць 
10 ты сяч тон. Усе цук ро выя ар-
га ні за цыі кра і ны бу дуць вы хо-
дзіць на та кія аб' ёмы. За во ды 
з па доб най ма гут нас цю ёсць і ў 
бліз кім за меж жы, ад нак ра зам 
з тым яны іс тот на са сту па юць 
па тэх на ла гіч ных па каз чы ках, 
рас хо дзе цеп ла энер гіі, вы твор-
чых стра тах і г.д. Слуц кі кам бі-
нат трэ ці год за пар пры зна ец ца 
леп шым у га лі не на тэ ры то рыі 
Мыт на га са ю за...

ПА ВЕР ЦЕ на сло ва, апі саць 
пад ра бяз нас ці вы ра бу цук-

ру не маг чы ма. Пры нам сі, жур-
на ліс ту. Тым больш на ста рон-
ках пе ры я дыч на га вы дан ня. Бо 
гэ та — су цэль ная тэх на ло гія, 
хі міч ныя пра цэ сы. А ў мя не з 
хі мі яй яшчэ са шко лы не ла ды. 
Так што я аб ма люю сі ту а цыю 
ко рат ка і ў агуль ных ры сах.

Вось гэ тая пло шча з гур ба мі 
(гля дзі це фо та на 1-й стар.), якія 
на гад ва юць егі пец кія пі ра мі ды, 
на зы ва ец ца ка гат ным по лем. 
Яно, мяк ка ка жу чы, вя лі кае, а 
та му сва бод на пра сці ра ец ца на 
ўскрай ку Слуц ка, дзе як раз мо-
жа быць так шум на і пыль на. 
Да рэ чы, вы ка лі-не будзь ба чы лі 
цук ро вы бу рак? Ён бе лы. Бе лы 
ўся рэ дзі не, бруд ны звон ку — 
усё ж не на дрэ вах рас це. І па 
па ме ры гэ тая га род ні на зу сім не 
дроб нень кая. А па «фі гу ры» — 
штось ці та кое гру ша па доб нае.

На гру жа ныя гэ ты мі «гру ша-
мі» (зда лёк, праў да, зда ец ца, 
што ка мя ня мі) ма шы ны ад на за 
ад ной пры бы ва юць (а пры бы-
ваць яны мо гуць са 108-і гас па-
да рак, раз ме шча ных не толь кі 
ў са мой Мін скай воб лас ці) на 
пункт бра коў кі, дзе мож на ві-
зу аль на аца ніць па мер і за бру-
джа насць пар тыі пе рад тым, 
як на кі ра ваць ва дзі це ля на 

раз груз ку. Раз мо ва мо жа іс ці 
аб пра цяг лым ці ка рот ка тэр мі-
но вым за хоў ван ні або на кі роў-
ван ні ад ра зу на пе ра пра цоў ку. 
У сы ра він най ла ба ра то рыі лі-
та раль на за 10 хві лін ста вяць 
«ды яг наз» — якая цук рыс тасць, 
за бру джа насць. Цук рыс тасць 
ва га ец ца сён ня ад 14 да 16 
пра цэн таў.

Ма шы на раз гру жа ец ца прос-
та на гэ тым ка гат ным по лі. Пад 
ад кры тым не бам. А дзе яшчэ 
вы хо ча це вы гру зіць міль ён 
тон бу ра коў? Сы ра ві на, чар га 
якой на дыш ла пе ра тва рац ца 
ў бе лае зо ла та, па да ец ца ва-
дой на за вод па спе цы яль ных 
гід ра транс пар цё рах. Яны хоць 
і пад зем ныя, але не за кры тыя 
на ўсім сва ім пра ця гу. Та му ёсць 
маг чы масць пе ра цяр пець моц-
ны шум і гру кат, каб па ба чыць, 
як ве лі зар ныя бу ра кі бур ляць у 
па то ках ва ды, па збаў ля ю чы ся 
па да ро зе ад ка мя нёў і са ло мы. 
У гід ра транс пар цё ры сы ра ві на і 
ру ха ец ца, і зболь ша га ад мы ва-
ец ца, а на за вод зе пра хо дзіць 
да лей шае ад мыс ло вае мыц цё.

Да лей — са мае скла да нае. 
Спа чат ку атрым лі ва юць цук ро-

вую струж ку. По тым ды фу зій-
ная, вы са чэз ная 38-мет ро вая 
ўста ноў ка вы са лодж вае (мож-
на ска заць, ад бі рае) цу кар з гэ-
тай струж кі. Пра цэс пе ра да чы 
до сыць мок ры. Вы са лодж ван-
не ад бы ва ец ца ў ва ду, а та му 
атрым лі ва ец ца не цу кар, а сок. 
Яго ачы шча юць ад роз ных не-
па трэб ных рэ чы ваў (на за вём 
гэ та пры ме ся мі). Пе ра ка заць, 
што там уклю чае ў ся бе пра цэс 
ачыст кі, і не пра сі це. Прос та 
ве дай це, што гэ ты пра цэс дае 
сок свет ла-жоў та га ко ле ру, які 
змя шчае 13-14 пра цэн таў су-
хо га рэ чы ва. Та кі рас твор па-
сту пае на вы пар ную стан цыю, 
каб атры маць коль касць су хіх 
рэ чы ваў 72-74 пра цэн ты. Ад бы-
ва ец ца гэ тае пе ра ўтва рэн не ў 
шэсць эта паў на стан цыі вы па-
рван ня! Ця пер у нас ёсць гус ты 
сі роп, які па ві нен урэш це стаць 
крыш та ля мі. Вы ра шча ныя, як 
тут ка жуць, крыш та лі яшчэ не 
бе лыя. Каб стаць бе лы мі, ім 
трэ ба па боў тац ца ў спе цы яль-
най цэнт ры фу зе. Усё. Су шым іх, 
аха лодж ва ем і фа су ем.

У мя не і ця пер пе рад ва чы-
ма кар ці на, ка лі бу ра кі «за ля та-
юць» у па то ках ва ды па транс-
пар цё ры ў кры тае па мяш кан не 
за во да. Гэ та на гад вае зем ля-
трус, пад час яко га дры жыць жа-
лез ная пад ло га, на якой ты ста-
іш і ад чу ва еш ся бе са ло мін кай. 
У да да так тут ста іць гру кат — 
ра бот ні кі, праў да, спа кой на ад-
соч ва юць пра цэс. Не аб дым нае 
аб ста ля ван не шу міць так, што 
ча ла ве чы го лас, на ват уз моц не-
ны да кры ку, цяж ка па чуць.

– ДЛЯ вы ра бу цук ру ў све-
це вы ка рыс тоў ва юц ца 

два ві ды сы ра ві ны — трыс нёг і 
цук ро выя бу ра кі, — тлу ма чыць 
га лоў ны тэх но лаг кам бі на та 
Юрый ТРЫ КО. — У све це трыс-
нёг ак тыў на пе ра пра цоў ва юць у 
Бра зі ліі, Паўд нё вай Аме ры цы, 
Ар ген ці не... Атрым лі ва юць сыр-
цо вы цу кар жоў та-ка рыч не ва га 
ко ле ру. У вы ні ку да лей шай яго 
пе ра пра цоў кі мож на вы ра біць 
бе лы цу кар, ні чым не гор шы за 
бу рач ны. Ай чын ныя прад пры-
ем ствы так са ма вы пус ка юць 
трыс ня го вы цу кар. Коль касць 
цук ро зы ў цук ры — 99,6-99,9%, 
не за леж на ад яго па хо джан ня. 
Цук ро за — са мае каш тоў нае, 
што ёсць у цук ры. Як вя до ма, 
мі не ра лаў там ня ма. Як і ві та-
мі наў.

Ча сам вы мо жа це ба чыць, 
што цук ро выя крыш та лі кі бы ва-
юць і дроб ны мі (са мая дроб ная 
фрак цыя — гэ та ўжо цук ро вая 
пуд ра), і буй ней шы мі. Спа жыў-
цы не па він ны па ло хац ца. Тэ а-
рэ тыч на, як паў сюд на ў Еў ро-
пе, мож на вы пус каць цу кар ся-
мі фрак цый, на на шым за вод зе 
вы раб ля ец ца ча ты ры з іх.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ЦУ КАР — ГЭ ТА ТАК... 
НА ЛЮБЫ ГУСТ

Цук ро выя прад пры ем ствы пра па ну юць па куп ні кам роз ныя 
ві ды су час най рас фа соў кі: па 5; 3; 2; 1; 0,9; 0,45 кг у па пя ро вых 
і по лі эты ле на вых па ке тах. Вы пус ка ец ца і пар цы ён ны цу кар — 
па 5 і 10 г.

У Га ра дзеі, Слуц ку і Скі дзе лі вы раб ля юць пра са ва ны цу кар з 
рас фа соў кай па 1 і 0,5 кг. Да рэ чы, та кі пра дукт ро біц ца з да па-
мо гай спе цы яль най уста ноў кі, якая ўвіль гат няе «кру пін кі» і тым 
са мым пры му шае іх злі пац ца. Га ра дзей скі цук ро вы кам бі нат 
пра па нуе пра са ва ны цу кар у фор ме «брыдж» (фор ма кар тач-
ных мас цей), а так са ма з ка ры цай, ві та мі нам С і лі мо нам.

Ёсць і цу кар у фор ме ле дзя ша на па лач цы (Га ра дзея). Жэ-
лі ру ю чы цу кар пры зна ча ны для хат ніх на рых то вак (Жа бін ка). 
У про да жы мож на су стрэць і буй на крыш та ліч ны цу кар, а яшчэ 
ўзба га ча ны ёдам, се ле нам, ві та мі нам Е, фо лі е вай кіс ла той 
(Жа бін ка). Слуцк па стаў ляе прад пры ем ствам цу кар і пуд ру ў 
біг-бэ гах па 1 т.

ДЛЯ БОЛЬШАЙ АБ'ЕКТЫЎНАСЦІ
Бе ла русь пла нуе за клю чыць з Ку бай па гад нен не аб су пра цоў ніц тве 
ў га лі не дру ку і ін фар ма цыі. Аб гэ тым іш ла раз мо ва на су стрэ-
чы мі ніст ра ін фар ма цыі Бе ла ру сі Лі ліі Ана ніч з па слом Ку бы ў 
Бе ла ру сі Хе рар да Су арэ сам Аль ва рэ сам, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе Мі нін фар ма.

Лі лія Ана ніч пра ін фар ма ва ла ку бін скі бок аб раз віц ці сфе ры дру ку 
і ін фар ма цыі Бе ла ру сі і ад зна чы ла важ насць ін фар ма цый на га су пра-
цоў ніц тва ў кан тэкс це ды на мі кі ад но сін дзвюх кра ін. Мі ністр пад крэс-
лі ла важ насць за клю чэн ня між ура да ва га па гад нен ня аб су пра цоў ніц-
тве ў га лі не дру ку і ін фар ма цыі. Ку бін ска му бо ку бы ла пе ра да дзе на 
ад па вед ная но та і пра ект да ку мен та. У час су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся 
прак тыч ныя пы тан ні ўдзе лу срод каў ма са вай ін фар ма цыі і вы да вец кіх 
струк тур Ку бы ў Мін скай між на род най кніж най вы стаў цы-кір ма шы, 
Бе ла рус кім між на род ным ме ды я фо ру ме «Парт нёр ства ў імя бу ду чы-
ні». Хе рар да Су арэс Аль ва рэс па цвер дзіў га тоў насць ку бін ска га бо ку 
да ак ты ві за цыі су пра цоў ніц тва ў мэ тах аб' ек тыў на га ін фар ма ван ня 
аб пра цэ сах, што ад бы ва юц ца ў абедз вюх кра і нах.

ВІ ЗА Ў ІЗ РА ІЛЬ БОЛЬШ 
НЕ ПА ТРЭБ НА

Учо ра ў Мін ску прад стаў ні кі Бе ла ру сі і Із ра і ля за клю чы лі між-
ура да вае па гад нен не аб ад ме не віз для ўла даль ні каў на цы я-
наль ных паш пар тоў. Пад пі сан не да ку мен та ста ла вы ні кам пра-
мо га да ру чэн ня Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі.

З бе ла рус ка га бо ку да ку мент пад пі саў мі ністр за меж ных спраў 
Ула дзі мір МА КЕЙ, з із ра іль ска га — мі ністр аб сорб цыі (ве дам ства, 
якое ў Із ра і лі ад каз вае за рэа лі за цыю дзяр жаў най па лі ты кі ў га-
лі не міг ра цыі) Со фа ЛАНД ВЕР.

Ула дзі мір Ма кей пас ля цы ры мо ніі пад пі сан ня да ку мен та пад крэс-
ліў, што ад ме на віз іс тот на сты му люе раз віц цё двух ба ко вых су вя зяў 
не толь кі ў эка но мі цы, але і ў ін шых сфе рах, у тым лі ку — у сфе ры 
ад но сін па між звы чай ны мі людзь мі. Пра ду гледж ва ец ца сур' ёз нае 
раз віц цё ак тыў нас ці ў сфе ры ту рыз му.

— З улі кам пра мых авія зно сін, якія іс ну юць па між кра і на мі, мож на 
ча каць ак тыў на га раз віц ця су вя зяў, — ад зна чыў кі раў нік бе ла рус ка га 
знеш не па лі тыч на га ве дам ства. — Ду маю, што гэ та па дзея свед чыць 
аб вы со кім уз роў ні і сяб роў скім ха рак та ры ад но сін па між Бе ла рус сю 
і Із ра і лем.

Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі так са ма пад крэс ліў, што па між 
дзвю ма кра і на мі па ста ян на ідзе ак тыў ны дыя лог. На яго дум ку, пад-
пі са нае па гад нен не з'яў ля ец ца іс тот ным унёс кам у бе ла рус ка-із ра іль-
скае су пра цоў ніц тва. Пас ля ўступ лен ня ў сі лу да ку мен та гра ма дзя не 
Бе ла ру сі і Із ра і ля змо гуць зна хо дзіц ца на тэ ры то ры ях на шых кра ін 
да 90 дзён за паў го да.

У сваю чар гу мі ністр аб сорб цыі Дзяр жа вы Із ра іль на зва ла пад пі-
сан не па гад нен ня зна мя наль най па дзе яй як для бе ла рус ка га, так і 
для із ра іль ска га на ро да. Пры гэ тым Со фа Ланд вер ад зна чы ла, што ў 
Із ра і лі пра жы вае вель мі вя лі кая бе ла рус кая ды яс па ра. Яна на га да ла, 
што мно гія вя до мыя асо бы Із ра і ля, у тым лі ку і не каль кі прэ зі дэн таў, 
па хо дзяць ме на ві та з Бе ла ру сі.

— Мы — кра і ны-сяб ры, а пад пі сан не па гад нен ня аб ад ме не віз 
уз ні ме на шы ўза е ма ад но сі ны на больш якас ны ўзро вень, — рэ зю-
ма ва ла Со фа Ланд вер.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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За апош нія га ды на зі ра-
ец ца рост аб' ёмаў рэа лі за-
цыі пра дук цыі на экс парт. 
За мі ну лы год ляс ная гас-
па дар ка за ра бі ла 145 млн 
до ла раў ЗША на экс пар це 
та ва раў, што на 37% больш 
у па раў на нні з 2010 го дам. 
За шэсць ме ся цаў 2014-га 
гэ ты па каз чык склаў 90 млн 
до ла раў, а ў кан цы го да па-
ві нен да сяг нуць 160 млн.

ПРА ДУК ЦЫЙ НАСЦЬ РАС ЦЕ ХУТ ЧЭЙ ЗА ВУП
Ва ла вы ўнут ра ны пра дукт Бе ла ру сі за сту дзень—жні вень 
па вя лі чыў ся на 1,5% у па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 
2013  го да, па ве дам ляе На цы я наль ны ста тыс тыч ны ка мі тэт.

У той жа час пра дук цый насць пра цы па ВУП (без мік ра ар га ні за цый 
і ма лых ар га ні за цый без ве да мас най пад па рад ка ва нас ці) вы рас ла 
на 3,1% у па раў на нні з вась мю ме ся ца мі мі ну ла га го да. Акра мя та го, 
зва рух ну ла ся з мес ца прам выт вор часць: вы раб ле на на 0,3% больш, 
чым за ана ла гіч ны пе ры яд 2013 го да. На 4% вы рас ла вы твор часць 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  ��

Тэн дэн цыі апош ня га ча су на су свет ным 
і ай чын ным ва лют ных рын ках ка рэс-
пан дэн ту «Звяз ды» рас тлу ма чыў экс-
перт кам па ніі «Тэ ле Трэйд-Бе ла русь» 
Мі ха іл ГРА ЧОЎ.

У СВЕ ЦЕ
Апош нія тыд ні бы лі ад зна ча ны іс тот ным 

ума ца ван нем кур су до ла ра ЗША. «Пры чым 
гэ ты рост ад бы ваў ся не толь кі ў да чы нен ні 
да еў ра, але і да асноў ных су свет ных ва-
лют, — сцвяр джае экс перт. — Ад люст ра-
ван нем гэ та га з'яў ля ец ца рост ін дэк са DXY 
(до лар да ко шы ка шас ці су свет ных ва лют). 
Так, 17 ве рас ня гэ та га го да ін дэкс да ся гаў 
мак сі му му з са ка ві ка бя гу ча га го да. У тым 
жа трэн дзе зна хо дзі ла ся і па ра еў ра/до лар, 
якая са зна чэн ня 1,38 у кан цы кра са ві ка па-
ні зі ла ся да 1,28 на 18 ве рас ня. Аб умоў ле на 
гэ та бы ло ўма ца ван нем аме ры кан скай эка-
но мі кі і не га тыў ны мі па каз чы ка мі эка но мі кі 
Еў ра са ю за». Вель мі знач най па дзе яй ста ла 
па ся джэн не ка мі тэ та па ад кры тых рын ках 
ФРС ЗША. Па сло вах Мі ха і ла Гра чо ва, пры-
ня тыя ра шэн ні (аб па кі дан ні асноў най стаў-
кі на ўзроў ні 0,25% і згорт ван ні пра гра мы 
коль кас на га змяк чэн ня з каст рыч ні ка 2014 
го да) па цвер дзі лі пра гно зы на да лей шае 
ўма ца ван не до ла ра ў най блі жэй шай бу ду-
чы ні. «Та му да кан ца го да маг чы ма па ні жэн-

не кур су EUR/USD да 1,21 і да кан ца 2015 
го да — да 1,10».

Не над та шы коў на ад чу вае ся бе ўкра ін-
ская грыў на. Ва лю та су сед няй кра і ны праз 
на ступ ствы па лі тыч на га кры зі су, які пры вёў 
да ва ен ных дзе ян няў і эка на міч ных праб лем, 
ста ла імк лі ва тан нець. «Зні жэн не кур су грыў-
ны да до ла ра бы ло знач ным: з 8,221 на 1 сту-
дзе ня 2014 го да да мак сі маль на га 13,757 на 
17 ве рас ня. Ад на знач на, усе да лей шыя зме-
ны бу дуць звя за ны толь кі з урэ гу ля ван нем 
па лі тыч най сі ту а цыі», — за яў ляе экс перт.

Праб ле мы апош нім ча сам і ў ра сій ска га 
руб ля. Асноў ны мі пры чы на мі рэз ка га па ні-
жэн ня кур су «драў ля на га» ста лі эка на міч ныя 
санк цыі, пры ня тыя ЗША і кра і на мі Еў ра са ю за, 
і па дзен не кош ту наф ты з кан ца жніў ня. «У вы-
ні ку санк цый спе ку ля тыў ны ка пі тал вы во дзіць 
ак ты вы з ра сій скай эка но мі кі. Па дзен не кош таў 
на наф ту аб умоў ле на па ве лі чэн нем зда бы чы 
слан ца вых вуг ле ва да ро даў у ЗША, не ка то рай 
ста бі лі за цы яй сі ту а цыі з па стаў ка мі наф ты з 
Лі віі і Іра ка і зні жэн нем тэм паў рос ту ВУП у Кі-
таі». З ін ша га бо ку, па вы шэн не кур су до ла ра 
пры вя ло да па ве лі чэн ня па ступ лен няў у бюд-
жэт Ра сій скай Фе дэ ра цыі, і, па вод ле звес так 
Мі ніс тэр ства фі нан саў РФ, пра фі цыт за сту-
дзень—жні вень склаў 906,516 млрд руб лёў, 
або 2,2% ад ВУП. «Вось так дэ валь ва цыя ва 
ўмо вах экс пар та а ры ен та ва най эка но мі кі дае 
ста ноў чыя вы ні кі, — кан ста туе ана лі тык. — Ад-

ме на санк цый у вы пад ку ста бі лі за цыі па лі тыч-
на га кры зі су ва Укра і не і па вы шэн не кош таў 
на вуг ле ва да ро ды з на ды хо дам ацяп ляль на га 
се зо на, без умоў на, пры вя дзе да ўма ца ван ня 
ра сій скай ва лю ты».

У БЕ ЛА РУ СІ
Зні жэн не кур су бе ла рус ка га руб ля пра-

хо дзіць у рам ках аб ве шча най На цы я наль-
ным бан кам плаў най дэ валь ва цыі. «Па лі ты ка 
рэ гу ля та ра вя дзе да па ве лі чэн ня руб лё вай 
да ход нас ці прад пры ем стваў-экс пар цё раў. А 
гэ та, у сваю чар гу, вя дзе да боль ша га на паў-
нен ня бюд жэ ту кра і ны, — раз ва жае Мі ха іл 
Гра чоў. — Па вы ні ко вых звест ках пер ша га 
паў год дзя, пры рост рэ аль на га ВУП склаў 
1,6%. Ад зна ча ны рост у хі міч най і гор на зда-
быў най пра мыс ло вас ці, што па він на даць 
па ве лі чэн не ВУП па вы ні ках го да. Усё гэ та, 
у су куп нас ці з крэ ды та мі ўра да Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, дае пад ста вы ба чыць курс бе ла-
рус ка га руб ля ў да чы нен ні да до ла ра ЗША ў 
ра ё не 10800 руб лёў за до лар».

За апош ні ты дзень еў ра па да ра жэў на 30 
руб лёў (плюс 0,2%) да 13590. До лар так са ма 
вы рас — на 50 руб лёў (плюс 0,5%) да 10540. 
Ра сій скі ру бель стра ціў ад ра зу 5 гра шо вых 
адзі нак (мі нус 1,8%) да 274.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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ЕЎ РА БУ ДЗЕ ТАН НЕЦЬ
А ра сій скі ру бель ча кае ацяп ляль на га се зо на

З 19 ве рас ня Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў і На цы я наль ны банк пад клю чы лі 
да Адзі най раз лі ко вай і ін фар ма цый-
най пра сто ры па слу гі, якія аказ ва юц ца 
пад раз дзя лен ня мі па гра ма дзян стве і 
міг ра цыі УУС Мі набл вы кан ка ма. На га-
да ем, што ана ла гіч ныя па слу гі па Мін-
ску прай шлі ўка ра нен не ў маі сё лет ня га 
го да.

Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і 
гра мад скіх су вя зяў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў, за пла ціць з вы ка ры стан нем ін тэр-
нэт-бан кін гу, ма біль на га бан кін гу, ін фа кі ёс-
каў і ін шых пры лад ця пер мож на за вы да чу 
і аб мен паш пар та гра ма дзя ні на Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, па ско ра ную вы да чу і аб мен паш-

пар та, афарм лен не за явы, атры ман не SMS-
па ве дам лен ня аб га тоў нас ці да ку мен та да 
вы да чы, а так са ма за рэ гіст ра цыю ча со ва га 
зна хо джан ня за меж ных гра ма дзян і гра ма-
дзян без гра ма дзян ства.

Спа сыл кі на пе ра лі ча ныя па слу гі пад-
раз дзя лен няў па гра ма дзян стве і міг ра цыі ў 
«дрэ ве» Адзі най раз лі ко вай і ін фар ма цый най 
пра сто ры раз ме шча ны ад па вед на ў «га лі-
нах» «го рад Мінск» і «Мін ская воб ласць».

Гра ма дзя не Бе ла ру сі пры апла це ў сіс-
тэ ме адзі най раз лі ко вай і ін фар ма цый най 
пра сто ры аба вяз ко ва ўвод зяць свой ідэн ты-
фі ка цый ны (аса біс ты) ну мар, ука за ны ў паш-
пар це, а ін ша зем цы — ну мар паш пар та, па 
якім яны ўяз джа лі ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь.

Пры па да чы да ку мен таў у пад раз дзя лен ні 
па гра ма дзян стве і міг ра цыі ці ўпаў на ва жа-
най на пры ём да ку мен таў асо бе не аб ход на 
па ве да міць гэ тыя звест кі (ідэн ты фі ка цый ны 
ну мар, ну мар паш пар та) або ну мар апе ра-
цыі ў Адзі най раз лі ко вай і ін фар ма цый най 
пра сто ры, які вы да ец ца пры ла дай апла ты 
па вы ні ках пла ця жу, а так са ма зра біць ад-
па вед ную ад зна ку ў за яве.

У бу ду чы ні пла ну ец ца рас паў сю дзіць та кі 
спо саб апла ты на ўсе рэ гі ё ны кра і ны — з 
па ве лі чэн нем пе ра лі ку па слуг, якія аплач-
ва юц ца праз Адзі ную раз лі ко вую і ін фар ма-
цый ную пра сто ру.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Кі роў ца па мёр 
за ру лём

Зда рэн не ад бы ло ся ў ста лі-
цы ка ля поў на чы па ву лі цы Ар-
лоў скай. Ві да воч на, 54-га до ва-
му кі роў цу аў то бу са марш ру ту 
№19 «ДС Ка рас та я на вай» — 
Сля пян ка» ста ла дрэн на пад-
час ру ху, па ве дам ляе Мін скае 
га рад ское ўпраў лен не МНС. 
З-за рэз ка га па гар шэн ня са ма-
ад чу ван ня ён на ехаў на пры пы-
нач ны пункт. Ра бот ні кі хут кай 
да па мо гі пра вя лі рэ ані ма цый-
ныя ме ра пры ем ствы і кан ста-
та ва лі смерць муж чы ны. Мяр-
ку ец ца, што ўся му пры чы най 
стаў сар дэч ны пры ступ.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

З 19 па 28 ве рас ня Бе ла рус кая чы гун ка пра вя дзе дэ ка ду па 
па пя рэ джан ні не вы твор ча га траў ма тыз му. Асаб лі вая ўва га 
бу дзе на да дзе на вы яў лен ню пры чын і ўмоў, якія са дзей ні ча-
лі траў ма ван ню і гі бе лі гра ма дзян, пры няц ці мер па іх вы ка-
ра нен ні. Так са ма на стан цы ях пра ве раць спраў насць сіс тэм 
аў та ма тыч на га апа вя шчэн ня па са жы раў.

Пры чы най па вы ша най ува гі да пы тан ня бяс пе кі лю дзей на аб'-
ек тах чы гу нач на га транс пар ту стаў рост коль кас ці ня шчас ных вы-
пад каў, не звя за ных з вы твор час цю. Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры 
ма гіст ра лі, з па чат ку го да на Бе ла рус кай чы гун цы ад бы ло ся 137 
вы пад каў траў ма ван ня і гі бе лі лю дзей. Па цяр пе лі 139 ча ла век, што 
на 17 больш, чым за ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да. З агуль най 
коль кас ці па цяр пе лых смя рот на бы лі траў ма ва ны 94 ча ла ве кі, у той 
час як ле тась — 84.

Най больш не спры яль ная аб ста ноў ка скла ла ся па Мін скім ад дзя-
лен ні. Тут у ве рас ні ад бы ло ся 7 з 14 вы пад каў, за рэ гіст ра ва ных на 
да ро зе, з іх 6 — са смя рот ным зы хо дам. Уся го з па чат ку сё лет ня га 
го да па Мін скім ад дзя лен ні ад бы ло ся 68 вы пад каў не вы твор ча га 
траў ма тыз му — 50 пра цэн таў ад агуль най коль кас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

Тэх на ло гііТэх на ло гіі  �� ЗА ПЛА ЦІЦЬ ЗА ВЫ ДА ЧУ 
ПАШ ПАР ТА «ПА-СУ ЧАС НА МУ»

ЦЯГ НІК ІМ ГНЕН НА НЕ СПЫ НІШ...
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