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Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00-20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) – 
по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 

выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

В соответствии с условиями договоров срочного банков-
ского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» сообщает о 
снижении с 29 декабря 2013 года до 44,0% годовых размера 
процентной ставки по договорам срочного банковского вклада 
(депозита) «Забота», заключенным до 28.11.2013 года.

Утерянные страховые полисы серии БА №№ 0201740, 0201741, 
0205015 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать 
недействительными. 
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Строительство многоквартирных жилых домов 
типовых потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану) 

со встроенно-пристроенными помещениями в жилом квартале 
в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой». 

Жилой дом № 11 по генплану» в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 4 октября 2013 года:

 Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС 
– 3 сентября 2014 г.

Генеральный директор Н.В. Милошевский

КА ЛI ВЫ ШЫ НЯ
МАЕ ЗНА ЧЭН НЕ,

цi Вы бi ра ем ел ку
Мi нiс тэр ства ляс ной гас па дар кi аб вяс цi ла ся рэд нiя 
цэ ны на на ва год нiя дрэ вы, якiя хут ка пра па ну юць па-
куп нi кам елач ныя кiр ма шы.

Па вод ле iн фар ма цыi прэс-служ бы, жы вы сiм вал га лоў ных 
зi мо вых свят вы шы нёй да 1 мет ра ў Брэсц кай воб лас цi бу дзе 
каш та ваць у ся рэд нiм 39,7 ты ся чы руб лёў, у Вi цеб скай — 60 
ты сяч, у Го мель скай — 48,4 ты ся чы, Гро дзен скай — 50 ты-
сяч, у Мiн скай — 44,4 ты ся чы, у Ма гi лёў скай воб лас цi — 37 
ты сяч руб лёў.

Кошт ел кi i са сны вы шы нёй ад 1,01 мет ра да 2 мет раў 
скла дзе ў ся рэд нiм па Брэст чы не 50,1 ты ся чы руб лёў, па Вi-
цеб шчы не — 80 ты сяч, па Го мель шчы не — 63 ты ся чы руб лёў. 
На ва год няе дрэ ва ў Гро дзен скай воб лас цi бу дзе каш та ваць 
62,3 ты ся чы, у Мiн скай — 56 ты сяч, у Ма гi лёў скай воб лас цi 
— 54 ты ся чы руб лёў.

Па ра да ваць ся бе i род ных дрэ вам вы шы нёй ад 2,01 мет ра 
да 3 мет раў мож на бу дзе: у Брэсц кай воб лас цi — у ся рэд нiм 
за 66,1 ты ся чы руб лёў, у Вi цеб скай амаль удвая да ра жэй — за 
115 ты сяч, у Го мель скай — за 86 ты сяч руб лёў. Ад па вед на, 
у Гро дзен скай, Мiн скай i Ма гi лёў скай аб лас цях гэ тыя вы дат кi 
скла дуць 86, 70,4 i 83 ты ся чы руб лёў.

Абя ца юць, што ел ку або са сну вы шы нёй ад 3,01 мет ра да 
4 мет раў мож на бу дзе на быць толь кi ў Вi цеб скай (180 ты сяч 
руб лёў), Го мель скай (114 ты сяч), Ма гi лёў скай (118 ты сяч) i 
Мiн скай аб лас цях (146,9 ты ся чы руб лёў).

Дрэ вы, вы шы ня якiх скла дзе ад 4,01 мет ра да 5 мет раў, 
бу дуць пра да ваць ляс га сы Вi цеб скай воб лас цi — за 300 ты-
сяч руб лёў, Го мель скай — за 182 ты ся чы, Мiн скай — за 241 
ты ся чу, Ма гi лёў скай — за 345 ты сяч руб лёў.

Акра мя та го, на ва год нiя дрэ вы мож на бу дзе на быць i ў ляс-
нiц твах. Цэ ны там бу дуць нi жэй шыя, чым на зва ныя.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Як нас ду рацьЯк нас ду раць  ��

«ПАД ЗА РА БI ЛI»
НА АФАРМ ЛЕН НI ВIЗ

У кра са вi ку прад пры маль ны мiн ча нiн за рэ гiст ра ваў на 
сваё iмя пры ват нае ганд лё вае ўнi тар нае прад пры ем-
ства, якое па вiн на бы ло аказ ваць па слу гi па афарм-
лен нi i рэ гiст ра цыi ан кет для па да чы вiз у за меж нае 
па соль ства. Ад нак, як паз ней уста но вяць пра ва ахоў-
нi кi, з мая па ве ра сень нi вод най ан ке ты так i не бы ло 
за рэ гiст ра ва на...

Пас ля ад крыц ця офi са па ву лi цы Ра каў скай мiн ча нiн на няў 
па моч нi ка па пра цы з клi ен та мi, раз мяс цiў рэ кла му ў се цi ве i 
на пад' ез дах да моў, у якой, апроч iн ша га, абя ца ла ся знiж ка 
тым, хто пры вя дзе ў агенц тва сяб роў або зна ё мых. Не ўза ба-
ве па цяг ну лi ся клi ен ты. Па моч нiк пры маў ко пii да ку мен таў, 
скла даў да га вор i атрым лi ваў аванс. Агенц тва абя ца ла ця гам 
двух ме ся цаў за рэ гiст ра ваць ан ке ту на па соль скiм сай це, а ў 
вы пад ку не вы ка нан ня аба вя за цель стваў — на пра ця гу трох 
ме ся цаў вяр нуць гро шы. Ка лi ў па чат ку каст рыч нi ка клi ен ты 
ў чар го вы раз, спра бу ю чы вяр нуць свае срод кi, на ве да лi-
ся ў офiс, вы свет лi ла ся, што агенц тва па спеш лi ва з'е ха ла. 
Не ча ка нае знiк нен не здзi вi ла на ват су се дзяў па офi се, пе-
рад якi мi ў ды рэк та ра i па моч нi ка агенц тва, як вы свет лi ла ся, 
бы лi ма тэ ры яль ныя аба вя за цель ствы. У Цэнт раль ны РУ УС 
г. Мiн ска з за ява мi звяр ну лi ся ўжо 26 па цяр пе лых. Агуль ная 
су ма на не се най iм шко ды — больш за 20 мiль ё наў руб лёў. 
Пра ва ахоў нi кi лi чаць, што на са мрэч па цяр пе лых мо жа быць 
на шмат больш.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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5–6 снеж ня ў Мiн ску ў чац вёр ты 
раз прой дзе мiж на род ны фо рум 
«Iмiдж Рэс пуб лi кi Бе ла русь». У 
гэ ты раз асноў ны ак цэнт бу дзе 
зроб ле ны на вы га дах, якiя мож-
на атры маць дзя ку ю чы раз вiц-
цю iмi джу га ра доў, рэ гi ё наў, га-
лiн, кра i ны, а так са ма на шля хах 
да сяг нен ня гэ та га раз вiц ця i вы-
гад. Аб чым раз ва жа юць на пя рэ-
дад нi фо ру му, па цi ка вiў ся ка рэс-
пан дэнт «Звяз ды».

Спра ва кож на га бе ла ру са 
Ана толь АКАН ЦI НАЎ, ге не раль-

ны ды рэк тар Цэнт ра стра тэ гiч на га 
раз вiц ця «Мар ке тын га выя сiс тэ мы», 
ар га нi за тар фо ру му, упэў не ны, што 
«iмiдж кра i ны за клю ча ец ца ў кож ным 
жы ха ры рэс пуб лi кi. Чым больш ак тыў-
ны мi i iнi цы я тыў ны мi мы бу дзем, тым 
боль шы эфект атры ма ец ца». Той жа 
дум кi пры трым лi ва ец ца Анд рэй СА ВI-
НЫХ, на чаль нiк упраў лен ня iн фар-
ма цыi — прэс-сак ра тар Мi нiс тэр ства 
за меж ных спраў: «Ня ма ней кай ад ной 
ар га нi за цыi, якая ад каз вае за iмiдж кра-
i ны. Усе ад каз ва юць за гэ та ў ад ноль ка-
вай сту пе нi. Пры чым не толь кi дзяр жаў-

ныя ўста но вы, кам па нii, але i асоб ныя 
гра ма дзя не. На ват на шы па во дзi ны за 
мя жой уплы ва юць на гэ та». Уво гу ле, на 
яго дум ку iмiдж кра i ны мае пры клад-
ны ха рак тар. «Бо ў рэш це рэшт тое, як 
па спя хо ва мы пра да ём свае та ва ры цi 
па слу гi за мя жой, на пра мую за ле жыць 
ад та го, як нас ус пры ма юць. Та му iмiдж 
кра i ны — гэ та склад нiк рэ пу та цыi на ша-
га экс пар ту».

Прад стаў нiк МЗС звяр нуў ува гу на 
тое, што iн тэр нэт ста но вiц ца асноў най 
не за леж най кры нi цай iн фар ма цыi аб 
Бе ла ру сi. «Та му быў ство ра ны но вы iн-
тэр нэт-пра ект «Бе ла русь. Фак ты». Мы 
хо чам цi ка ва i пры ця галь на рас каз ваць 
пра на шу кра i ну. I гэ та агуль ная спра ва. 
Мы раз гля да ем гэ ты пра ект як ад кры-
тую пля цоў ку, на якую га то вы за пра-
сiць лю бую гра мад скую, пры ват ную, 
дзяр жаў ную ар га нi за цыю, што ў ста не 
ства раць цi ка вы, па зi тыў ны кан тэнт аб 
на шай кра i не як мi нi мум на дзвюх мо-
вах — рус кай i анг лiй скай».

Да рэ чы, вы ра зiць у гра шо вым эк-
вi ва лен це ца ну ства рэн ня iмi джу для 
Бе ла ру сi Анд рэй Са вi ных не змог: «Ска-
заць дак лад на, коль кi гро шай пой дзе на 
тое, каб ства рыць доб ры iмiдж, цяж ка. 

На прык лад, iмiдж «Ко ка-ко лы» коль кi 
каш туе? Вя до ма, мы па вiн ны ары ен-
та вац ца на кан крэт ныя праг ма тыч ныя 
па каз чы кi. Iн шае пы тан не, што гэ та не 
па вiн на ста на вiц ца са ма мэ тай. Тут жа 
яшчэ ста вiц ца за да ча фар мi ра ван ня па-
зi тыў на га стаў лен ня да та ва раў i па слуг 
на ша га вы ра бу. I вы ра зiць гэ та «ў шту-
ках пра да дзе най пра дук цыi», на маю 
дум ку, праб ле ма тыч на». Прэс-сак ра тар 
МЗС так са ма ка жа, што iдэа льна га аб'-
ек та для брэн дзi ра ван ня нi ко лi не бу-
дзе: «На пра ця гу раз вiц ця трэ ба бу дзе 
змя няць пры яры тэ ты i кi рун кi. Га лоў нае 
ў iмi джы — гэ та не тое, што мы рас каз-
ва ем пра ся бе, а тое, што ба чаць i чу юць 
за меж нi кi — лю дзi iн ша га мен та лi тэ ту i 
з iн шы мi сiс тэ ма мi каш тоў нас цяў».

Ба ло ты як «цi ка вiн ка»
Спе цы я лiс ты лi чаць, што для за-

меж нi каў трэ ба зна хо дзiць «цi ка вiн кi». 
Ка заць, што ў нас усё унi каль нае — 
прой грыш ны ва ры янт, бо так ка жуць 
усе. Па трэб на неш та, чым i мы мо жам 
га на рыц ца, i што для пры ез джых бу дзе 
ка рыс ным i цi ка вым. На прык лад, Тац ця-
на ТРА ФI МО ВIЧ, кан суль тант ад дзе ла 
зем ляў i ланд шаф таў упраў лен ня бiя-
ла гiч най i ланд шафт най раз на стай-
нас цi Мiнп ры ро ды, сцвяр джае: «Больш 
за усё, на маю дум ку, ту рыс таў у на шай 
кра i не пры ваб лi вае пры ро да. Эка ла гiч-
ны ту рызм вель мi ак тыў на раз вi ва ец-
ца. Ад нак прос та пры ро дай так са ма не 
пры ва бiш — па трэб ны но выя ме та ды. 
Лепш за ўсё пра цуе на гэ та па дзей ны 
ту рызм, ка лi лю дзi пры яз джа юць да нас 
на пэў нае ме ра пры ем ства. Акра мя та го, 
вель мi лю бяць да нас ез дзiць, каб па гля-
дзець на рэд кiх пту шак (на прык лад, на 
вярт ля вую ча ра цян ку). Так са ма мы ма-
ем шмат пры го жых i ўнi каль ных ба лот. 
Тым больш, што яны ў Еў ро пе амаль 
знi шча ны, а ў нас ка ля 50% за ста ло ся ў 
на ту раль ным ста не. Гэ тым так са ма трэ-
ба ка рыс тац ца як ад ным з ко зы раў».

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI
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На пры кан цы го да Мi н-
э ка но мi кi Бе ла ру сi ўсё 
больш ува гi на дае плю-
сам, якiя мы бу дзем 
мець пры атры ман нi 
буй ных пра мых за меж-
ных iн вес ты цый на шай 
кра i най. На ле та пла ну-
ец ца пры цяг нуць iх у 
аб' ёме ка ля 4,5 млрд 
до ла раў. Сён ня мы па-
спра бу ем ра за брац ца, 
якiм чы нам гэ тыя iн вес-
ты цыi «на ра джа юц ца» i 
на што яны паў плы ва-
юць.

Не толь кi гро шы 
Пад пра мы мi за меж ны-

мi iн вес ты цы я мi (ПЗI) ма юць 
на ўва зе ўкла дан не ка пi та лу 
з мэ тай на быц ця доў га тэр мi-
но вай эка на мiч най цi ка вас цi 
ў кра i не, якая за бяс печ вае 
кант роль iн вес та ра над аб'-
ек там раз мя шчэн ня ка пi та-
лу. Та кiм чы нам, да пра мых 
за меж ных iн вес ты цый ад но-
сяць як пер ша па чат ко вае на-
быц цё iн вес та рам улас нас цi 
за мя жой, так i ўсе на ступ-
ныя здзел кi па мiж iн вес та-
рам i прад пры ем ствам, у 
якое iн вес ту ец ца ка пi тал. 
Асноў ны мi фор ма мi пра мых 
за меж ных iн вес ты цый з'яў-
ля юц ца ад крыц цё за мя жой 
прад пры ем стваў, у тым лi ку 
ства рэн не дач чы ных кам-
па нiй або ад крыц цё фi лi-
ялаў, ства рэн не су мес ных 
прад пры ем стваў, на быц цё 
кант роль на га па ке та ак цый 
прад пры ем стваў кра i ны-до-
на ра i iнш.

Ана лi ты кi су свет най дзе-
ла вой су поль нас цi ўпэў не ны, 

што пра мыя iн вес ты цыi над-
звы чай вы гад ныя, па коль кi 
яны слу жаць ка та лi за та рам 
раз вiц ця бiз не су, пад трым лi-
ва юць iна ва цыi, пры чым не 
толь кi ў сфе ры вы твор час цi 
та ва раў i па слуг, але i ў да-
чы нен нi да но вых ма дэ ляў 
раз вiц ця бiз не су, спры я юць 
вы ха ду прад пры ем стваў на 
но выя рын кi, пе ра хо ду на 
мiж на род ны ўзро вень якас-
цi вы твор час цi i вы ка ры стан-
ню су час ных тэх на ло гiй кi-
ра ван ня.

Та кiя iн вес ты цыi з'яў ля-
юц ца да дат ко вай кры нi цай 
срод каў для аб наў лен ня i 
па шы рэн ня асноў на га ка пi-
та лу, рэа лi за цыi iн вес ты цый-
ных пра ек таў i пра грам, якiя 
за бяс печ ва юць ажыў лен не i 
ўздым эка но мi кi, на сы чэн не 
ўнут ра на га рын ку кан ку рэн-
та здоль ны мi та ва ра мi i па-
слу га мi. Пра мыя iн вес ты цыi 
да па ма га юць ука ра нен ню 
пра грэ сiў ных тэх на ло гiй, 
ноу-хау, су час ных ме та даў 
кi ра ван ня i мар ке тын гу; да-
юць ста ноў чы эфект з пунк-
ту гле джан ня за сва ен ня за-
меж на га во пы ту кi ра ван ня, 
мар ке тын гу i пад рых тоў кi 
кад раў. Ме ха нiзм пра мых iн-
вес ты цый спры яе за сва ен-
ню i за ма ца ван ню во пы ту 
функ цы я на ван ня рын ка вай 
эка но мi кi, што пры во дзiць да 
пры то ку за меж на га ка пi та лу, 
дае iн вес та ру ўпэў не насць у 
вяр тан нi ўкла дзе ных срод каў 
з да стат ко вым пры быт кам i 
па ска рае фар мi ра ван не ў 
кра i не iн вес ты цый на га клi-
ма ту, спры яль на га як для 

за меж ных, так i для ай чын-
ных iн вес та раў.

З да па мо гай та кiх iн вес-
ты цый рэ аль на па ско рыць 
пра цэс уклю чэн ня эка но мi кi 
ў су свет ную гас па дар ку, да-
сяг нуць раз вiц ця эфек тыў-
ных iн тэ гра цый ных пра цэ саў, 
па спры яць вы ка ры стан ню 
пе ра ваг мiж на род на га па-
дзе лу i ка а пе ра цыi пра цы. 
Акра мя гэ та га, та кi фi нан са-
вы iн стру мент бу дзе са дзей-
нi ча юць рос ту за ня тас цi i па-
вы шэн ню ўзроў ню да хо даў 
на сель нiц тва, па шы рэн ню 
пад атко вай ба зы i па ска рэн-
ню раз вiц ця га лiн i рэ гi ё наў.

Плюс па ве лi чэн не 
на црэ зер ваў 

Зга дзi це ся, што 4,5 млрд 
до ла раў — да во лi вя лi кая 
су ма для на шай кра i ны. Ай-
чын ныя ана лi ты кi ўпэў не ны, 
што гэ та лiч ба рэ аль ная. У 
на ступ ным го дзе толь кi ка ля 
2 млрд до ла раў пла ну ец ца 
атры маць за кошт пры ва ты-
за цыi ма ё мас цi з удзе лам 
за меж ных iн вес та раў. На-
га даю, што ця пер у кра i не 
сфар мi ра ва ны пе ра лiк з 
85 прад пры ем стваў. Пры 
гэ тым 50 з iх пра па ну ец ца 
пры ва ты за ваць праз ме ха-
нiзм аў кцы ё ну, 35 — праз 
кон курс. Дзяр жаў ны ка мi тэт 
па ма ё мас цi пад крэс лi вае 
маг чы масць у вы пад ку пры-
ва ты за цыi гэ тых 85 прад пры-
ем стваў за бес пя чэн ня не аб-
ход на га ўзроў ню пра мых 
за меж ных iн вес ты цый праз 
пры ва ты за цыю, — па ве да мiў 

на днях мi нiстр эка но мi кi 
Мi ка лай СНАП КОЎ.

Пры цяг нен не ПЗI дае эка-
но мi цы двай ны эфект, удак-
лад няе па зi цыю эка на мiс таў 
мi нiстр: «Па-пер шае — гэ та 
но выя тэх на ло гii i ад па вед-
на па вы шэн не кан ку рэн та-
здоль нас цi эка но мi кi кра i ны, 
дру гое — ба лан сi роў ка пла-
цеж на га ба лан су», — ад зна-
чыў ён.

Пры цяг нен не ад па вед на га 
аб' ёму пра мых за меж ных iн-
вес ты цый да зво лiць зба лан-
са ваць пла цеж ны ба ланс i 
на рас цiць зо ла та ва лют ныя 
рэ зер вы (ЗВР) да ўзроў-
ню 8,5 млрд до ла раў. Гэ та 
з'яў ля ец ца най важ ней шым 
псi ха ла гiч ным фак та рам як 
для на сель нiц тва з пунк ту 
гле джан ня дэ валь ва цый ных 
ча кан няў, так i для iн вес та-
ра з пунк ту гле джан ня ўва-
хо джан ня ў на шу кра i ну, дзе 
за хоў ва ец ца ста бiль ная фi-
нан са вая сi ту а цыя, лi чаць у 
Мi нэ ка но мi кi кра i ны.

На па ча так лiс та па да ЗВР 
Бе ла ру сi ў ад па вед нас цi з 
ме та да ло гi яй Мiж на род на-
га ва лют на га фон ду склаў 
6,8131 млрд до ла раў у эк вi-
ва лен це.

***
Ча ка ем ва шых пы тан няў 

пра ка ры стан не гра шы ма i 
ўсё, што з гэ тым звя за на. Вы 
мо жа це звяр тац ца на элект-
рон ны ад рас га зе ты infо@
zvуаzdа.minsk.bу з па зна кай 
«для ад дзе ла эка но мi кi» цi 
па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.
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IМIДЖ КРА I НЫ — СКЛАД НIК ЭКС ПАР ТУ

Фi нан са вы вы дат нiкФi нан са вы вы дат нiк  �� ДВАЙ НЫ ЭФЕКТ
ЗА МЕЖ НЫХ IН ВЕС ТЫ ЦЫЙ

Заказнік «Ельня» — самае вялікае балота Еўропы.

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


