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ГОРАД МАЛЕНЬКІ,
АЛЕ ЎДАЛЕНЬКІ

Са цы яль на-эка на мічнаму развіццю рэгіёнаў
пры свя ціў су стрэ чу з
журналістамі старшыня
Гомельскага аблвыканкама Уладзімір ДВОРНІК.
Прэс-канферэнцыя праходзіла ў Чачэрску — на
прыкладзе гэтага гарадка губернатар паказаў,
якім чынам невялічкі населены пункт можа быць
прыведзены ў належны
выгляд. Увогуле, па выніках 8 месяцаў працы вобласць мае неблагія паказчыкі, хоць год пачынаўся
зусім няпроста.

МАЛЫ БІЗНЕС
З ВЯЛІКАЙ
АДДАЧАЙ
— Малы бізнес сёння развіваецца ў вобласці дастаткова
інтэнсіўнымі тэмпамі, хаця, канешне, хацелася б яшчэ хутчэй. Тры гады таму ад бізнесу
вобласць мела 12% даходнай
часткі бюджэту вобласці, а па
выніках мінулага года — амаль
20%. Шмат добрых прыкладаў
у малых гарадах, дзе паспяхова займаюцца вытворчасцю,
паслугамі, будаўніцтвам. Напрыклад, на Нараўляншчыне
70% бюд жэту напаўняецца
за кошт малога і сярэдняга
бізнесу. Прадпрымальнікі тут
утрымліваюць усю сацыяльную сферу.

Наша задача —
максімальна прадаць
тую маёмасць, якая
не выкарыстоўваецца,
і тую, што знаходзіцца
больш за тры гады
ў арэндзе. Калі людзі
становяцца гаспадарамі
маёмасці, яны хутчэй
знаходзяць інвестыцыі.
— Мы сёння робім усё магчымае, каб і надалей павялічваць колькасць невялікіх прадпрыемстваў. Адзін з асноўных
кірункаў — продаж маёмасці.
Наша задача — максімальна
прадаць тую маёмасць, якая
не выкарыстоўваецца, і тую,
што знаходзіцца больш за тры
гады ў арэндзе. Калі людзі
становяцца гаспадарамі маёмасці, яны хутчэй знаходзяць
інвестыцыі і больш актыўна
развіваюць сваю справу. Таму кожныя тры месяцы мы
будзем заслухоўваць на пасяджэнні аблвыканкама кіраўнікоў рэгіёна — па пытанні пры-

развіцця Прыпяцкага Палесся, выконваюцца пераважна
за кошт абласнога бюджэту.
Аднак не ўсё так проста. Калі
фарміравалася гэтая праграма, раёны выказалі вельмі
шмат жаданняў.
— Таму мы некалькі разоў пе ра гля да лі пра гра му,
выкраслілі з яе нерэальныя
аб'екты. Напрыклад, запланавана выдаткаваць 1,5 трыльёна на стварэнне двух паркаў

— Мы лічым, што ў сацыяльнай сферы максімальна
трэба ўкладаць у тыя аб'екты, дзе будзе самая вялікая
аддача. Важна, каб жыхары Гомельшчыны бачылі станоўчыя змены. Каб кожны ўкладзены рубель прыносіў
не толькі эканамічную карысць, але і задаволенасць
людзей, якія жывуць на гэтых тэрыторыях. У камунальнай гаспадарцы застаюцца вялізныя магчымасці
скарачаць выдаткі. Да ўзроўню вялікіх гарадоў трэба
падцягваць малыя, павышаць там узровень жыцця.
цягнення маёмасці ў абарот.
Мы дамовіліся, што калі прадаецца аб'ект нерухомасці, то
сродкі, атрыманыя ад яго продажу, застаюцца на тэрыторыі
раёна. Сёлета Гомель прадаў
маёмасці на суму больш за
100 млрд рублёў. Гэтыя сродкі
застаюцца ў бюджэце горада.
Чым больш бізнес удзельнічае
ў рэальным сектары эканомікі,
тым больш будзе адлічэнняў
у бюджэт, тым больш можна
ўкладаць у сацыяльную сферу, тым вышэй будзе ўзровень
жыцця людзей, — падкрэсліў
губернатар.

САВЕТ
ПА ІНВЕСТЫЦЫЯХ
Зда ра ец ца, што ор га ны
ўлады на месцах баяцца прыняць нейкае рашэнне, таму
пры аблвыканкаме быў створаны Савет па прыцягненні інвестыцый, які ўзначаліў старшыня аблвыканкама. У яго
ўваходзяць усе кіраўнікі ўпраўленняў і сілавых структур.
— За дача ін вес та ра —
прыйсці да нас і прадставіць
дакументальна свой праект.
99% ідэй мы падтрымліваем. Рэгіёны Гомельшчыны за
апошнія два гады пастаянна
атрымліваюць рэспубліканскія ўзнагароды за развіццё
бізнес-клімату. Вось і цяпер
Чачэрск прызнаны лепшым
горадам для бізнесу ў Беларусі (з колькасцю насельніцтва
менш за 50 тысяч чалавек).

ПРАГРАМА
РАЗВІЦЦЯ
ПАЛЕССЯ
Апошнія 3 гады тыя аб'екты, якія ўключаны ў праграму

у Нараўлянскім раёне. Сёння
гэта азначае забраць грошы
з бюджэту вобласці. Зрабіць
гэта нельга, бо пацерпяць усе
ўстановы культуры, адукацыі,
аховы здароўя Гомельшчыны.
На тое, што пачалі ўжо ствараць і што сапраўды патрэбна для палескіх раёнаў, мы
з абласнога бюджэту сродкі
выдаткоўваем. Магчыма, некаторыя аб'ек ты будзем заканчваць пасля 2015 года.

НЕВЫПАДКОВЫ
РЭКОРД
Го мель шчы на сё ле та
атрымала рэкордны ўраджай
каласавых культур — амаль
1 млн 300 ты сяч тон зер ня
пры ўраджайнасці — 34,3 ц/
га. Та ко га ўра джаю на тэры то рыі воб лас ці не бы ло
больш чым 20 гадоў. Яшчэ
плануецца атрымаць 200 тысяч тон кукурузы. Сабранага збожжа будзе дастаткова,
каб забяспечыць гэтым відам
кар моў і жы вё ла га доўлю ў
гра мад скім сек та ры аграрнай галіны эканомікі.

Не трэба вялікіх
грошай, каб давесці
да ладу райцэнтр.
Спачатку трэба брацца
за тое, што магчыма
зрабіць сваімі сіламі:
дрэвы абрэзаць,
інфраструктуру прывесці
ў нармальны стан...
— Спрацавала на нас не
толькі надвор'е, але і тэхналогіі, работа, якая мэтанакіравана вялася ўсе апошнія
гады. Тым не менш, патэнцы-

ял нашай зямлі яшчэ не вычарпаны. Па выніках работы
за мінулы год Буда-Кашалёўскі раён заняў першае месца
на рэспубліканскім фес тывалі-кірмашы. Па аб'ёме вытворчасці зерня ён і зараз у
тройцы лідараў (разам з Рэчыцкім і Рагачоўскім раёнамі). Тут самы высокі валавы
намалот — каля 130 тысяч
тон. Вось гэта і паўплывала
на выбар Буда-Кашалёва як
сталіцы сёлетняга абласнога
свята аграрыяў. Я ўсім старшыням райвыканкамаў кажу:
«Станавіцеся пераможцамі, і
тады ў вашым райцэнтры правядзём «Дажынкі».

ДАРОГІ
ВЯЛІКІЯ
І МАЛЫЯ
— Нашы дарожнікі маглі б
адрамантаваць за год-два ўсе
нашы дарогі. Але ж для гэтага
патрэбны сродкі. Уведзены падатак павінен прынесці сёлета
120-140 млрд рублёў, якія будуць накіраваны на развіццё
дарог абласнога падпарадкавання і тыя, што рамантуюць
камунальнікі. Дарэчы, сёння
ў камунальнай гаспадарцы
больш за 6 тысяч км дарог, з
іх звыш 4 тысяч км — у сельскіх населеных пунктах. Многа ўкладаецца сродкаў, ёсць
спецыяльная тэхніка. Я кантралюю гэтую тэму, але ўсё
залежыць ад гаспадара, —
падкрэсліў Уладзімір Дворнік. — Не трэба вялікіх грошай, каб давесці да ладу райцэнтр. Спачатку трэба брацца
за тое, што магчыма зрабіць
сваімі сіламі: дрэвы абрэзаць,
інфраструк туру прывесці ў
нармальны стан... Калі ёсць
імкненне і намаганні, будзе і
дапамога з вобласці. Грошы
з абласнога бюджэту пойдуць
на нешта прынцыпова новае,
што дасць развіццё рэгіёну.
У бліжэйшыя некалькі гадоў
будзе выконвацца прынцып
кан цэнт ра цыі фі нан са вых
сродкаў для комплекснай рэканструкцыі раённых цэнтраў.
Сёлета, напрыклад, мы давядзём да ладу Буда-Кашалёва, дзе пройдуць абласныя
«Дажынкі». Ужо завершаны
работы ў Чачэрску. А ў 2015
годзе на адпаведны ўзровень
плануем вывесці інфраструктуру Жыткавічаў, Турава і Веткі. Наступны этап — Петрыкаў
і Добруш.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.
Фота аўтара



КЛІМАТЫЧНЫ
БАЛАНС

 Дарэчы

СІНОПТЫКІ
АДЗНАЧАЮЦЬ
90-ГАДОВЫ ЮБІЛЕЙ
Гідраметэаралагічная служба Беларусі мае багатую
і слаўную гісторыю. Першае метэаралагічнае бюро,
як цэнтральны орган будучай Гідраметслужбы, было створана ў нашай краіне менавіта ў 1924 годзе.
А вось першыя інструментальныя назіранні былі
зафіксаваны на тэрыторыі Беларусі ў пачатку першай паловы XІX стагоддзя.

Падчас саміта
па клімаце Беларусь
прадэманстравала сваю
кампетэнтнасць і лідарства
ў прыродаахоўнай дзейнасці
Як расказала першы намеснік міністра
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя Ія Малкіна, кліматычны саміт у
Нью-Ёрку дапамог яшчэ раз паказаць сусветнай супольнасці, што Беларусь — не
толькі дружалюбная, але і развітая краіна,
якая знаходзіцца на перадавых пазіцыях па
ўкараненні экалагічна значных тэхналогій.
— Падчас саміта мы прадставілі сваю пазіцыю, сваё бачанне далейшага развіцця адносін
у рэгуляванні клімату на сусветным узроўні як
абсалютна сталая, самастойная, у тым ліку і
эканамічна, дзяржава, якая здольна не толькі
пра нешта думаць і штосьці прапанаваць, але
і актыўна рэалізоўваць свае ідэі, — адзначыла Ія Малкіна. — І прапановы
генеральнага сакратара ААН Пан Гі Муна, а таксама кіраўнікоў дзяржаў пацвердзілі, што мы сапраўды трымаем руку на пульсе.
Калі ў дзяржавы ёсць разуменне праблемы,
Задача саміта ў Нью- яна павінна мець магчымасць скарыстацца ўсіЁрку была ў тым, каб мі тымі механізмамі міжнароднага дагавора,
па буда ваць дыя лог якія дазваляюць гэтае разуменне прымяняць
паміж рознымі кіраў- на практыцы. Менавіта на такіх прынцыпах, як
нікамі дзяржаў (каб добраахвотнасць, усеагульнасць і справаздачяны выйшлі з пэўны- насць, павінен быць пабудаваны дагавор па клімі абавязацельствамі, маце, упэўнена першы намеснік міністра.
Праблема змены клімату ў той ці іншай стуз канкрэтнымі вынікамі
пе
ні
тычыцца ўсіх краін свету. Не выключэнне
сваёй дзейнасці), стаць
стымулам да актывіза- і Беларусь.
Як адзначыў галоўны навуковы супрацоўцыі нацыянальных панік-ка
ардынатар міжнародных праектаў РУП
літык у кліматычным
БелНДЦ «Экалогія» Іван Наркевіч, асноўнай прыкірунку.
чынай змены клімату сусветная навуковая эліта
бачыць у павелічэнні выкідаў парніковых газаў і
выкліканым імі парніковым эфекце: «Вучоныя пакуль не могуць даць выразнае, адназначнае тлумачэнне гэтай праблемы, але тое, што ў гэтым працэсе
ёсць уплыў і чалавека, несумненна». Па словах Паўла Шэрманава, намесніка
начальніка ўпраўлення гідраметэаралагічнай дзейнасці Мінпрыроды, змена
сусветнага клімату ў нашай краіне не прывяла да катастрафічных падзей.
— За перыяд гідраметэаралагічных назіранняў сярэдняя тэмпература ў
нашай краіне вырасла на 1,1°С, з'яўляюцца перадумовы для ўзнікнення чацвёртай агракліматычнай зоны на поўдні, — расказаў спецыяліст. — І ў гэтым
працэсе можна знайсці як негатыўныя, так і пазітыўныя моманты. Напрыклад, павышэнне тэмпературы выклікала актыўнае ўзнікненне на тэрыторыі
Беларусі інвазіўных (чужародных) відаў раслін і жывёл. Аднак гэты ж працэс
прывёў і да павелічэння вегетацыйнага перыяду і паніжэння спажывання
паліўных рэсурсаў.
Сёння ў Беларусі дзейнічае Дзяржаўная праграма мер па змякчэнні наступстваў змены клімату на 2013-2020 гады. Яна прадугледжвае комплекс
мерапрыемстваў па кліматычных назіраннях, па ўмовах адаптацыі да змены
клімату, распрацоўкі нацыянальнай справаздачнасці ў сферы змены клімату.
Не так даўно была праведзена значная даследчая праца па лініі Міністэрства
лясной гаспадаркі і Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па адаптацыі ляснога комплексу да змены клімату.
— Сёння Беларусь актыўна і эфектыўна працуе над вырашэннем праблемы змены клімату ў вобласці энергетыкі — адной з самых галоўных крыніц
выкідаў парніковых газаў, — дадаў Іван Наркевіч. — І вялікае значэнне ў
гэтым працэсе мае развіццё альтэрнатыўнай энергетыкі.
На думку вучонага, Кіёцкі пратакол дапамог павярнуць сусветную супольнасць да ідэі рацыянальнага выкарыстання рэсурсаў, змяншэння выкарыстання вугляроднага паліва і, галоўнае, да пошуку і выкарыстання ўзнаўляльных
крыніц энергіі.
Як упэўнены Андрэй Піліпчук, начальнік аддзела рэгулявання ўздзеяння
на атмасфернае паветра і водныя рэсурсы Мінпрыроды, каб пазбавіць нашу
краіну ад выкідаў, шкодных для здароўя людзей і прыроды і планеты ўвогуле, неабходна выкарыстоўваць тэхналогіі, якія аднолькава эфектыўныя як
у дачыненні да забруджвальных рэчываў, так і для парніковых газаў. Зараз
асноўныя «баі» павінны разгарнуцца на «смеццевым фронце»: рост выкідаў
парніковых газаў ад камунальных адходаў сёння ідзе найбольш актыўна.
Вераніка КОЛАСАВА.

Сёння гідраметэаралагічную дзейнасць ажыццяўляюць ужо мноства структур: Рэспубліканскі гідраметэаралагічны цэнтр, цэнтр радыяцыйнага кантролю і маніторынгу навакольнага асяроддзя, а таксама абласныя
і міжраённыя цэнтры. У іх складзе цяпер дзейнічае 35
метэаралагічных, 2 гідралагічныя, 9 спецыялізаваных,
8 авіяцыйна-метэаралагічных грамадзянскіх станцый,
99 рачных і 10 азёрных гідралагічных пастоў.
У апошнія гады актыўна ўкараняюцца новыя тэхналогіі гідраметэаралагічных назіранняў, ідзе тэхнічнае перааснашчэнне дзяржаўнай сеткі гідраметэаралагічных
назіранняў з усталяваннем аўтаматычных датчыкаў і
аўтаматызаваных метэаралагічных сістэм. Значна ўзрос
міжнародны аўтарытэт гідраметэаралагічнай службы
Беларусі. Яна з'яўляецца актыўным членам СМА, прымае ўдзел у многіх яе рабочых органах, нарадах, канферэнцыях і паспяхова ўдзельнічае ў шэрагу міжнародных праграм.
На ўрачыстым сходзе, прысвечаным 90-годдзю дзяржаўнай гідраметэаралагічнай службы, які прайшоў учора, супрацоўнікам Рэспубліканскага гідраметэацэнтра былі ўручаны граматы і аб'яўлены
падзякі ад Мінпрыроды.
Сяргей КУРКАЧ



ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ООО «Триумфстрой»,
опубликованной в газете «Звязда» №173 (27783) от 12.09.2014
с учетом дополнения,
опубликованного в газете «Звязда» №176 (27786) от 17.09.2014,
по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями
бытового обслуживания и гараж-стоянкой по ул. П.Глебки»
(без инженерных сетей)
ООО «Триумфстрой» информирует о внесении изменений в проектную
декларацию, опубликованную в газете «Звязда» № 173 (27783) от 12.09.2014,
с учетом дополнения, опубликованного в газете «Звязда» №176 (27786) от
17.09.2014, по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями бытового обслуживания и гараж-стоянкой по ул. П.Глебки» (без
инженерных сетей):
ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
Абзац «Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 23 034 000 рублей, что эквивалентно 2200 долларам США по курсу НБ РБ по состоянию на 10.09.2014 г. Платежи по договору
создания объекта долевого строительства осуществляются с пересчетом долларового эквивалента в белорусские рубли по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты. Стоимость 1 кв. метра
жилого помещения в долларовом эквиваленте является фиксированной до
окончания исполнения договора. Оплата цены объекта долевого строительства
(квартиры) производится в размере 100% в течение двух банковских дней.»
ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
«Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения
для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, составляет 23 034 000 рублей, что эквивалентно 2200 долларам США
по курсу НБ РБ по состоянию на 10.09.2014 г. Платежи по договору создания
объекта долевого строительства осуществляются с пересчетом долларового
эквивалента в белорусские рубли по курсу, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день оплаты. Стоимость 1 кв. метра жилого
помещения в долларовом эквиваленте является фиксированной до окончания
исполнения договора. Предусмотрена система скидок.»
УНП 190465926

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже гражданам Республики Беларусь
в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания жилых домов
в населенных пунктах дер. Высокая Горка,
дер. новое Житьё, дер. Прилепы
Озерицко-Слободского сельсовета
Смолевичского района Минской области
1

2

 Мы і свет

ІНТАРЭС НА ДРУГІМ КРАІ ЗЯМЛІ

3

Наша краіна з цікавасцю сочыць за інтэграцыйнымі працэсамі на паўднёвым усходзе кантынента
Днямі ў сталіцы Лаоса горадзе
Венцьяне завяршылася 35-я
Генеральная міжпарламенцкая
асамблея Асацыяцыі дзяржаў
Паўднёва-Усходняй Азіі (АСЕАН),
у якой брала ўдзел і парламенцкая
дэлегацыя Беларусі. Пра тое, што
нашай краіне дае статус назіральніка
пры гэтай арганізацыі, і чым
увогуле цікавая для нас АСЕАН,
«Звязда» распытала намесніка
старшыні Пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў па міжнародных
справах Віталя БУСЬКО.
— Віталь Леанідавіч, гэта
ўжо чацвёрты ўдзел Беларусі
ў Генеральнай міжпарламенцкай асамблеі АСЕАН, пры чым
вы асабіста ў якасці парламентарыя ўдзельнічаеце ў такім
мерапрыемстве трэці раз. Што
адрознівае сёлетні форум?
— Сапраўды, Беларусь удзельнічае ў Асамблеі з 2011 года, калі
атрымала пры гэтай арганізацыі
статус назіральніка. За 4 гады
нам удалося прыкметна развіць
сувязі нашай краіны з асацыяванымі дзяржавамі Паўднёва-Усходняй Азіі. Дастаткова сказаць,
што старшыні парламентаў Камбоджы, Лаоса, В'етнама, намеснікі старшынь парламентаў Малайзіі і Сінгапура наведалі Беларусь.
Спікер ніжняй палаты нашага
парламента Уладзімір Андрэйчанка наведаў з рабочым візітам
В'етнам і Камбоджу.
Палітычныя кантакты плаўна
перарас таюць у эканамічныя.
Сёлета Лаос з рабочымі візітамі
наведалі беларускія міністры замежных спраў і эканомікі. І калі
ў В'етнаме ўжо даўно збіраюць
аўтамабілі «МАЗ», то цяпер распачата зборка трактароў «МТЗ»
у Камбоджы, дамоўленасць пра
якую была дасягнута падчас абмену візітамі спікераў парламентаў дзвюх краін.
Што тычыцца сёлетняй Генеральнай асамблеі, то яна была
юбілейнай — 35-й, але самае
галоўнае ў тым, што Асацыяцыя

дзяр жаў Паўд нё ва-Ус ход няй
Азіі рыхтуецца да найважнейшага этапу — у наступным годзе яны падпісваюць дагавор аб
заснаванні адзінай эканамічнай
прасторы. І хоць у гэту прастору
ўвойдуць толькі 10 краін блока,
яна, напэўна, па сутнасці сваёй
будзе падобная да Еўразійскага
эканамічнага саюза.
Асноўная тэматыка сёлетняй
Генеральнай асамблеі — умацаванне міжпарламенцкага супрацоўніцтва. Удзельнікі асацыяцыі
вельмі сур'ёзна ставяцца да працэсу інтэграцыі, ім прыходзіцца
вырашаць шмат праблем. Надта
ўжо адрозніваюцца гэтыя краіны
па многіх параметрах. Напрыклад, колькасць жыхароў Сінгапура — 5 млн, а Інданезіі — больш
за 250 млн. Тая ж Інданезія ў
спісе краін па велічыні валавога
ўнутранага прадукту пры пераліку па парытэце пакупной здольнасці займае 9-е месца (амаль
$2400 млрд), а Бруней — 116-е
($30 млрд).
Агульная ж колькасць насельніцтва ўсіх 10 краін — 630 млн
чалавек, таваразварот унутры
асацыяцыі складае $3,3 трлн.
Нездарма гэтае інтэграцыйнае
аб'яднанне прыцягнула да сябе 7
вядучых эканомік свету — адных
у якасці ўдзельнікаў, іншых — у
якас ці на зі раль ні каў. Ся род
апошніх — Японія, Аўстралія,
Карэя, Кітай, Індыя, Расія, Канада... АСЕАН разлічвае да 2020

года стаць адным з самых моцных інтэграцыйных аб'яднанняў
планеты.
Першая праблема, якая сёння
стаіць у асацыяцыі на парадку
дня, — падцягнуць менш развітыя эканомікі да ўзроўню больш
развітых. І якраз парламенты павінны адыграць у яе вырашэнні
значную ролю. Бо перш за ўсё
трэба ўніфікаваць заканадаўства. Мы прайшлі праз гэта, калі стваралі Саюзную дзяржаву,
Мытны саюз, а цяпер ідзе падобная работа па стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюза.
Таму наш вопыт ім можа быць
карысным.
Да таго ж дзяржавы Паўднёва-Усходняй Азіі зацікаўленыя не
толькі ў больш цесным супрацоўніцтве адна з адной, але і ў выхадзе на іншыя рэгіёны, у Еўропу.
І ў гэтым ім таксама могуць дапамагчы Беларусь і Расія — пакуль адзіныя еўрапейскія краіны
сярод назіральнікаў.
— Якім чынам наша дэлегацыя выкарыстоўвае пляцоўку
Генеральнай міжпарламенцкай асамблеі АСЕАН?
— У рамках асамблеі існуе
дыялог з краінамі-назіральніка-

мі. Гэтыя сустрэчы праходзяць
у фармаце 10 плюс 1, калі Беларусь, напрыклад, прадстаўляе
сябе ўсім удзельнікам Асацыяцыі. Спачатку я выступаю перад
парламенцкімі дэлегацыямі дзесяці краін і агучваю наша бачанне далейшага супрацоўніцтва з
АСЕАН, а потым кожная краіна
гаворыць пра свае інтарэсы ў гэтым супрацоўніцтве.
Сёлета я атрымаў вельмі добрыя эмоцыі, бо ўсе дзесяць дзяржаў выказаліся пазітыўна. Асабліва В'етнам, Камбоджа, Лаос,
Малайзія. Зацікаўленасць была
і ў М'янмы, якая летась не брала
ўдзел у дыялогу. Да таго ж спікер ніжняй палаты парламента
М'янмы пацвердзіў свой намер
наведаць Беларусь. Пацвердзіў
жаданне наведаць нашу краіну і
спікер парламента Брунея.
Беларусь стала вельмі пазнавальнай. Мне вельмі прыемна ўдзельнічаць у Генеральнай
парламенцкай асамблеі АСЕАН,
бо там ніколі не адчуеш адносін
«малодшы брат» — «старэйшы
брат», «багатая краіна» — «бедная», «вялікая» — «малая». Там
толькі прагматычнае жаданне
супрацоўнічаць.

Адзін з самых значных гістарычных і архітэктурных помнікаў Лаоса —
Пха Тхатлуанг, «Вялікая ступа» — будыйскае рэлігійнае збудаванне,
выява якога нават маецца на дзяржаўным гербе.

На гэтай пляцоўцы ўдаецца
вырашаць і палітычныя пытанні,
напрыклад, выпрацаваць агульную пазіцыю з тым жа В'етнамам
напярэдадні чарговай Асамблеі
міжпарламенцкага саюза. Ёсць
магчымасць агучыць свой погляд
на тыя або іншыя падзеі ў свеце.
Ды і ўвогуле, гэты рэгіён яшчэ па
старой памяці з савецкіх часоў з
шанаваннем і добразычлівасцю
ставіцца да Беларусі.
— Чым Беларусь цікавая
для далёкіх краін ПаўднёваУсходняй Азіі?
— Гэтыя краіны пераважна
сельскагаспадарчыя. Яны зацікаўлены ў нашай тэхніцы, але тут
нам трэба ўлічваць, што ў гэтых
краінах няма вялізных палёў, таму і тэхніка іх цікавіць не самых
вялікіх памераў.
Вялікая цікавасць да беларускай адукацыі і навукі. Праўда, сярод назіральнікаў там ёсць
Аўстралія, дзе кожны пяты навучэнец, які атрымлівае пасляшкольную адукацыю, нарадзіўся
за мяжой. Але калі мы забяспечым у нашых ВНУ выкладанне на
англійскай мове, то да нас таксама паедуць. Пасля вяртання
я ўжо размаўляў пра гэта з рэктарам Беларускага ўніверсітэта
інфарматыкі і радыёэлектронікі,
дзе такое навучанне распачата.
Паўднёва-ўсходні азіяцкі рэгіён высока ацэньвае ўзровень
нашых тэхналогій у здабыўнай
прамысловасці, у зандзіраванні
зямной паверхні. У землях гэтых
краін яшчэ знаходзяцца мільёны
мін, якія не знайсці з дапамогай
звычайных прыбораў, а планы
мінных палёў (асабліва гэта актуальна для Камбоджы) страчаны. Каштоўны для гэтых краін,
клімат якіх вельмі залежыць ад
мусонаў, і вопыт барацьбы з паводкай нашага Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях.
Зразумела, адлегласць — гэта праблема. Лагістыка з гэтым
рэгіёнам пакуль што развіта слаба. Але прадстаўнікі краін АСЕ-

АН кажуць: прыходзьце да нас і
працуйце. Чамусьці мы не ведаем адтуль ні кавы, ні чаю, хоць
там вырабляюць лепшыя ў свеце
віды зялёнага чаю.
— Як працягваецца ваша
асабістая праца ў гэтым кірунку
пасля вяртання з Венцьяна?
— Ужо адпраўлена справаздача кіраўніцтву краіны, як правіла,
на яе падставе складаюцца даручэнні для ведамстваў і арганізацый. Вы павінны разумець, што
парламентарыі працуюць паралельна з урадам. Напрыклад, у
нас з Лаосам існуе міжурадавая
камісія па супрацоўніцтве, і тут
роля парламента — стварыць
спрыяльнае для гэтага супрацоўніцтва асяроддзе: змякчыць
падаткі, абараніць інвес тыцыі,
садзейнічаць кантак там паміж
дзелавымі коламі.
Шмат размоў ідзе пра развіццё турызму ў гэтым рэгіёне.
У бліжэйшай турыстычнай выставе ў Мінску возьмуць удзел
турфірмы з Камбоджы і В'етнама. І тут вельмі запатрабаваны
бязвізавыя паездкі на час тура.
Туды і так пералёты дарагія, дык
навошта яшчэ браць грошы за
візу? Мы ратыфікавалі пагадненне аб бязвізавым рэжыме з
Турцыяй, падпісалі такое пагадненне з Ізраілем, дык трэба і з
В'етнамам — нашым стратэгічным партнёрам. А там ёсць што
паглядзець: славутыя будыйскія
храмы, пясчаныя пляжы даўжынёй у тры тысячы кіламетраў,
цёплае мора, горы і джунглі...
Рэгіён гэты вельмі цікавы і
перспектыўны. Мы будзем цяпер
уважліва сачыць за працэдурай
стварэння там адзінай эканамічнай прасторы. Падобнай праграмы па «падцягванні» партнёраў
па аб'яднанні не было ў Еўрапейскім саюзе. Тым цікавей назіраць
за поспехамі інтэграцыйных працэсаў АСЕАН.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА
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Форма проведения
аукциона

Открытый

30 октября 2014 года в 11.00,
Дата, время и место
а/г Слобода, ул. Красногвардейская, 27,
проведения аукциона
Озерицко-Слободской сельисполком,
зал заседаний
Продавец
Озерицко-Слободской сельисполком,
и его адрес
а/г Слобода, ул. Красногвардейская, 27
Лот № 1 — площадь 0,2500 га,
№ 624883002101000086, дер. Высокая Горка.
Лот № 2 — площадь 0,2225 га,
№ 624883002101000085, дер. Высокая Горка.
Лот № 3 — площадь 0,1802 га,
№ 624883007601000050, дер. Новое Житьё
(ограничение в использовании — земли,
Земельный участок,
находящиеся в охранной зоне
его кадастровый
линий электропередачи)
номер и адрес
Лот № 4 — площадь 0,1806 га,
№ 624883007601000051, дер. Новое Житьё.
Лот № 5 — площадь 0,2001 га,
№ 624883008301000433, дер. Прилепы
(по генплану № 72)
ограничение в использовании — земли,
находящиеся в водоохранной зоне
водного объекта
Условие продажи
Без изменения целевого назначения
Целевое назначение
Для строительства
земельного участка
и обслуживания жилого дома
Лот № 1 — 80 000 000 рублей
Начальная
Лот № 2 — 80 000 000 рублей
(стартовая)
Лот № 3 — 80 000 000 рублей
цена продажи
Лот № 4 — 80 000 000 рублей
Лот № 5 — 150 000 000 рублей
А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане
Республики Беларусь, постоянно проживающие
Условия аукциона
на территории республики или приравненные к
постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
дер. Высокая Горка — подъездная дорога
дер. Высокая Горка — подъездная дорога
Наличие инженерной дер. Новое Житьё — подъездная дорога
инфраструктуры
дер. Новое Житьё — подъездная дорога
дер. Прилепы (по генплану 72) — подъездная
дорога
За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих
Условие оплаты
дней после подписания протокола по результатам проведения аукциона
10% от начальной (стартовой) цены
земельного участка р/с 3641000000058
Сумма задатка
ЦБУ 621 г. Смолевичи филиал 616
и реквизиты
АСБ «Беларусбанк» г. Жодино код 812,
продавца
назначение платежа 04002
(с пометкой «задаток за земельный участок»)
УНП 600046563 (МФО 153001812)
Порядок
предварительного
ознакомления
Среда в 10.00
в натуре с земельными
участками
В рабочие дни:
Прием документов
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Окончательный срок
24 октября 2014 года в 17.00
приема документов
Контактные телефоны
8-01776-44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) и
копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет
это лицо).
3. Счет в БЕЛАРУСБАНКЕ, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка.

