
Як рас ка за ла пер шы на мес нік мі ніст ра 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Ія Мал кі на, клі ма тыч ны са міт у 
Нью-Ёр ку да па мог яшчэ раз па ка заць су-
свет най су поль нас ці, што Бе ла русь — не 
толь кі дру жа люб ная, але і раз ві тая кра і на, 
якая зна хо дзіц ца на пе ра да вых па зі цы ях па 
ўка ра нен ні эка ла гіч на знач ных тэх на ло гій.

— Пад час са мі та мы прад ста ві лі сваю па зі-
цыю, сваё ба чан не да лей ша га раз віц ця ад но сін 
у рэ гу ля ван ні клі ма ту на су свет ным уз роў ні як 
аб са лют на ста лая, са ма стой ная, у тым лі ку і 
эка на міч на, дзяр жа ва, якая здоль на не толь кі 
пра неш та ду маць і штось ці пра па на ваць, але 
і ак тыў на рэа лі зоў ваць свае ідэі, — ад зна чы ла Ія Мал кі на. — І пра па но вы 
ге не раль на га сак ра та ра ААН Пан Гі Му на, а так са ма кі раў ні коў дзяр жаў па-
цвер дзі лі, што мы са праў ды тры ма ем ру ку на пуль се.

Ка лі ў дзяр жа вы ёсць ра зу мен не праб ле мы, 
яна па він на мець маг чы масць ска рыс тац ца ўсі-
мі ты мі ме ха ніз ма мі між на род на га да га во ра, 
якія да зва ля юць гэ тае ра зу мен не пры мя няць 
на прак ты цы. Ме на ві та на та кіх прын цы пах, як 
доб ра ах вот насць, усе агуль насць і спра ва здач-
насць, па ві нен быць па бу да ва ны да га вор па клі-
ма це, упэў не на пер шы на мес нік мі ніст ра.

Праб ле ма зме ны клі ма ту ў той ці ін шай сту-
пе ні ты чыц ца ўсіх кра ін све ту. Не вы клю чэн не 
і Бе ла русь.

Як ад зна чыў га лоў ны на ву ко вы су пра цоў-
нік-ка ар ды на тар між на род ных пра ек таў РУП 
БелНДЦ «Эка ло гія» Іван Нар ке віч, асноў най пры-
чы най зме ны клі ма ту су свет ная на ву ко вая элі та 
ба чыць у па ве лі чэн ні вы кі даў пар ні ко вых га заў і 

вы клі ка ным імі пар ні ко вым эфек це: «Ву чо ныя па куль не мо гуць даць вы раз-
нае, ад на знач нае тлу ма чэн не гэ тай праб ле мы, але тое, што ў гэ тым пра цэ се 
ёсць уплыў і ча ла ве ка, не су мнен на». Па сло вах Паў ла Шэр ма на ва, на мес ні ка 
на чаль ні ка ўпраў лен ня гід ра ме тэа ра ла гіч най дзей нас ці Мінп ры ро ды, зме на 
су свет на га клі ма ту ў на шай кра і не не пры вя ла да ка та стра фіч ных па дзей.

— За пе ры яд гід ра ме тэа ра ла гіч ных на зі ран няў ся рэд няя тэм пе ра ту ра ў 
на шай кра і не вы рас ла на 1,1°С, з'яў ля юц ца пе рад умо вы для ўзнік нен ня чац-
вёр тай аг ра клі ма тыч най зо ны на поўд ні, — рас ка заў спе цы я ліст. — І ў гэ тым 
пра цэ се мож на знай сці як не га тыў ныя, так і па зі тыў ныя мо ман ты. На прык-
лад, па вы шэн не тэм пе ра ту ры вы клі ка ла ак тыў нае ўзнік нен не на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі ін ва зіў ных (чу жа род ных) ві даў рас лін і жы вёл. Ад нак гэ ты ж пра цэс 
пры вёў і да па ве лі чэн ня ве ге та цый на га пе ры я ду і па ні жэн ня спа жы ван ня 
па ліў ных рэ сур саў.

Сён ня ў Бе ла ру сі дзей ні чае Дзяр жаў ная пра гра ма мер па змяк чэн ні на-
ступ стваў зме ны клі ма ту на 2013-2020 га ды. Яна пра ду гледж вае комп лекс 
ме ра пры ем стваў па клі ма тыч ных на зі ран нях, па ўмо вах адап та цыі да зме ны 
клі ма ту, рас пра цоў кі на цы я наль най спра ва здач нас ці ў сфе ры зме ны клі ма ту. 
Не так даў но бы ла пра ве дзе на знач ная да след чая пра ца па лі ніі Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі і На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па адап та цыі ляс-
но га комп лек су да зме ны клі ма ту.

— Сён ня Бе ла русь ак тыў на і эфек тыў на пра цуе над вы ра шэн нем праб ле-
мы зме ны клі ма ту ў воб лас ці энер ге ты кі — ад ной з са мых га лоў ных кры ніц 
вы кі даў пар ні ко вых га заў, — да даў Іван Нар ке віч. — І вя лі кае зна чэн не ў 
гэ тым пра цэ се мае раз віц цё аль тэр на тыў най энер ге ты кі.

На дум ку ву чо на га, Кі ёц кі пра та кол да па мог па вяр нуць су свет ную су поль-
насць да ідэі ра цы я наль на га вы ка ры стан ня рэ сур саў, змян шэн ня вы ка ры стан-
ня вуг ля род на га па лі ва і, га лоў нае, да по шу ку і вы ка ры стан ня ўзнаў ляль ных 
кры ніц энер гіі.

Як упэў не ны Анд рэй Пі ліп чук, на чаль нік ад дзе ла рэ гу ля ван ня ўздзе ян ня 
на ат мас фер нае па вет ра і вод ныя рэ сур сы Мінп ры ро ды, каб па зба віць на шу 
кра і ну ад вы кі даў, шкод ных для зда роўя лю дзей і пры ро ды і пла не ты ўво гу-
ле, не аб ход на вы ка рыс тоў ваць тэх на ло гіі, якія ад ноль ка ва эфек тыў ныя як 
у да чы нен ні да за брудж валь ных рэ чы ваў, так і для пар ні ко вых га заў. За раз 
асноў ныя «баі» па він ны раз гар нуц ца на «смец це вым фрон це»: рост вы кі даў 
пар ні ко вых га заў ад ка му наль ных ад хо даў сён ня ідзе най больш ак тыў на.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.
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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 по-
мещениями бытового обслуживания и гараж-стоянкой по ул. П.Глебки» (без 
инженерных сетей):

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
Абзац «Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, составляет 23 034 000 рублей, что эквивалентно 2200 долла-
рам США по курсу НБ РБ по состоянию на 10.09.2014 г. Платежи по договору 
создания объекта долевого строительства осуществляются с пересчетом дол-
ларового эквивалента в белорусские рубли по курсу, установленному Нацио-
нальным 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

— Ві таль Ле а ні да віч, гэ та 
ўжо чац вёр ты ўдзел Бе ла ру сі 
ў Ге не раль най між пар ла менц-
кай асамб леі АСЕ АН, пры чым 
вы аса біс та ў якас ці пар ла мен-
та рыя ўдзель ні ча е це ў та кім 
ме ра пры ем стве трэ ці раз. Што 
ад роз ні вае сё лет ні фо рум?

— Са праў ды, Бе ла русь удзель-
ні чае ў Асамб леі з 2011 го да, ка лі 
атры ма ла пры гэ тай ар га ні за цыі 
ста тус на зі раль ні ка. За 4 га ды 
нам уда ло ся пры кмет на раз віць 
су вя зі на шай кра і ны з аса цы я ва-
ны мі дзяр жа ва мі Паўд нё ва-Ус-
ход няй Азіі. Да стат ко ва ска заць, 
што стар шы ні пар ла мен таў Кам-
бо джы, Ла о са, В'ет на ма, на мес ні-
кі стар шынь пар ла мен таў Ма лай-
зіі і Сін га пу ра на ве да лі Бе ла русь. 
Спі кер ніж няй па ла ты на ша га 
пар ла мен та Ула дзі мір Анд рэй-
чан ка на ве даў з ра бо чым ві зі там 
В'ет нам і Кам бо джу.

Па лі тыч ныя кан так ты плаў на 
пе ра рас та юць у эка на міч ныя. 
Сё ле та Ла ос з ра бо чы мі ві зі та мі 
на ве да лі бе ла рус кія мі ніст ры за-
меж ных спраў і эка но мі кі. І ка лі 
ў В'ет на ме ўжо даў но збі ра юць 
аў та ма бі лі «МАЗ», то ця пер рас-
па ча та збор ка трак та роў «МТЗ» 
у Кам бо джы, да моў ле насць пра 
якую бы ла да сяг ну та пад час аб-
ме ну ві зі та мі спі ке раў пар ла мен-
таў дзвюх кра ін.

Што ты чыц ца сё лет няй Ге не-
раль най асамб леі, то яна бы ла 
юбі лей най — 35-й, але са мае 
га лоў нае ў тым, што Аса цы я цыя 

дзяр жаў Паўд нё ва-Ус ход няй 
Азіі рых ту ец ца да най важ ней-
ша га эта пу — у на ступ ным го-
дзе яны пад піс ва юць да га вор аб 
за сна ван ні адзі най эка на міч най 
пра сто ры. І хоць у гэ ту пра сто ру 
ўвой дуць толь кі 10 кра ін бло ка, 
яна, на пэў на, па сут нас ці сва ёй 
бу дзе па доб ная да Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за.

Асноў ная тэ ма ты ка сё лет няй 
Ге не раль най асамб леі — ума ца-
ван не між пар ла менц ка га су пра-
цоў ніц тва. Удзель ні кі аса цы я цыі 
вель мі сур' ёз на ста вяц ца да пра-
цэ су ін тэ гра цыі, ім пры хо дзіц ца 
вы ра шаць шмат праб лем. Над та 
ўжо ад роз ні ва юц ца гэ тыя кра і ны 
па мно гіх па ра мет рах. На прык-
лад, коль касць жы ха роў Сін га пу-
ра — 5 млн, а Ін да не зіі — больш 
за 250 млн. Тая ж Ін да не зія ў 
спі се кра ін па ве лі чы ні ва ла во га 
ўнут ра на га пра дук ту пры пе ра лі-
ку па па ры тэ це па куп ной здоль-
нас ці зай мае 9-е мес ца (амаль 
$2400 млрд), а Бру ней — 116-е 
($30 млрд).

Агуль ная ж коль касць на сель-
ніц тва ўсіх 10 кра ін — 630 млн 
ча ла век, та ва ра зва рот унут ры 
аса цы я цыі скла дае $3,3 трлн. 
Не здар ма гэ тае ін тэ гра цый нае 
аб' яд нан не пры цяг ну ла да ся бе 7 
вя ду чых эка но мік све ту — ад ных 
у якас ці ўдзель ні каў, ін шых — у 
якас ці на зі раль ні каў. Ся род 
апош ніх — Япо нія, Аў стра лія, 
Ка рэя, Кі тай, Ін дыя, Ра сія, Ка на-
да... АСЕ АН раз ліч вае да 2020 

го да стаць ад ным з са мых моц-
ных ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў 
пла не ты.

Пер шая праб ле ма, якая сён ня 
ста іць у аса цы я цыі на па рад ку 
дня, — пад цяг нуць менш раз ві-
тыя эка но мі кі да ўзроў ню больш 
раз ві тых. І як раз пар ла мен ты па-
він ны ады граць у яе вы ра шэн ні 
знач ную ро лю. Бо перш за ўсё 
трэ ба ўні фі ка ваць за ка на даў-
ства. Мы прай шлі праз гэ та, ка-
лі ства ра лі Са юз ную дзяр жа ву, 
Мыт ны са юз, а ця пер ідзе па-
доб ная ра бо та па ства рэн ні Еў-
ра зій ска га эка на міч на га са ю за. 
Та му наш во пыт ім мо жа быць 
ка рыс ным.

Да та го ж дзяр жа вы Паўд нё-
ва-Ус ход няй Азіі за ці каў ле ныя не 
толь кі ў больш цес ным су пра цоў-
ніц тве ад на з ад ной, але і ў вы ха-
дзе на ін шыя рэ гі ё ны, у Еў ро пу. 
І ў гэ тым ім так са ма мо гуць да-
па маг чы Бе ла русь і Ра сія — па-
куль адзі ныя еў ра пей скія кра і ны 
ся род на зі раль ні каў.

— Якім чы нам на ша дэ ле га-
цыя вы ка рыс тоў вае пля цоў ку 
Ге не раль най між пар ла менц-
кай асамб леі АСЕ АН?

— У рам ках асамб леі іс нуе 
дыя лог з кра і на мі-на зі раль ні ка-

мі. Гэ тыя су стрэ чы пра хо дзяць 
у фар ма це 10 плюс 1, ка лі Бе-
ла русь, на прык лад, прад стаў ляе 
ся бе ўсім удзель ні кам Аса цы я-
цыі. Спа чат ку я вы сту паю пе рад 
пар ла менц кі мі дэ ле га цы я мі дзе-
ся ці кра ін і агуч ваю на ша ба чан-
не да лей ша га су пра цоў ніц тва з 
АСЕ АН, а по тым кож ная кра і на 
га во рыць пра свае ін та рэ сы ў гэ-
тым су пра цоў ніц тве.

Сё ле та я атры маў вель мі доб-
рыя эмо цыі, бо ўсе дзе сяць дзяр-
жаў вы ка за лі ся па зі тыў на. Асаб-
лі ва В'ет нам, Кам бо джа, Ла ос, 
Ма лай зія. За ці каў ле насць бы ла 
і ў М'ян мы, якая ле тась не бра ла 
ўдзел у дыя ло гу. Да та го ж спі-
кер ніж няй па ла ты пар ла мен та 
М'ян мы па цвер дзіў свой на мер 
на ве даць Бе ла русь. Па цвер дзіў 
жа дан не на ве даць на шу кра і ну і 
спі кер пар ла мен та Бру нея.

Бе ла русь ста ла вель мі па-
зна валь най. Мне вель мі пры ем-
на ўдзель ні чаць у Ге не раль най 
пар ла менц кай асамб леі АСЕ АН, 
бо там ні ко лі не ад чу еш ад но сін 
«ма лод шы брат» — «ста рэй шы 
брат», «ба га тая кра і на» — «бед-
ная», «вя лі кая» — «ма лая». Там 
толь кі праг ма тыч нае жа дан не 
су пра цоў ні чаць.

На гэ тай пля цоў цы ўда ец ца 
вы ра шаць і па лі тыч ныя пы тан ні, 
на прык лад, вы пра ца ваць агуль-
ную па зі цыю з тым жа В'ет на мам 
на пя рэ дад ні чар го вай Асамб леі 
між пар ла менц ка га са ю за. Ёсць 
маг чы масць агу чыць свой по гляд 
на тыя або ін шыя па дзеі ў све це. 
Ды і ўво гу ле, гэ ты рэ гі ён яшчэ па 
ста рой па мя ці з са вец кіх ча соў з 
ша на ван нем і доб ра зыч лі вас цю 
ста віц ца да Бе ла ру сі. 

— Чым Бе ла русь ці ка вая 
для да лё кіх кра ін Паўд нё ва-
Ус ход няй Азіі?

— Гэ тыя кра і ны пе ра важ на 
сель ска гас па дар чыя. Яны за ці-
каў ле ны ў на шай тэх ні цы, але тут 
нам трэ ба ўліч ваць, што ў гэ тых 
кра і нах ня ма вя ліз ных па лёў, та-
му і тэх ні ка іх ці ка віць не са мых 
вя лі кіх па ме раў.

Вя лі кая ці ка васць да бе ла-
рус кай аду ка цыі і на ву кі. Праў-
да, ся род на зі раль ні каў там ёсць 
Аў стра лія, дзе кож ны пя ты на-
ву чэ нец, які атрым лі вае пас ля-
школь ную аду ка цыю, на ра дзіў ся 
за мя жой. Але ка лі мы за бяс пе-
чым у на шых ВНУ вы кла дан не на 
анг лій скай мо ве, то да нас так-
са ма па едуць. Пас ля вяр тан ня 
я ўжо раз маў ляў пра гэ та з рэк-
та рам Бе ла рус ка га ўні вер сі тэ та 
ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі, 
дзе та кое на ву чан не рас па ча та.

Паўд нё ва-ўсход ні азі яц кі рэ-
гі ён вы со ка ацэнь вае ўзро вень 
на шых тэх на ло гій у зда быў най 
пра мыс ло вас ці, у зан дзі ра ван ні 
зям ной па верх ні. У зем лях гэ тых 
кра ін яшчэ зна хо дзяц ца міль ё ны 
мін, якія не знай сці з да па мо гай 
звы чай ных пры бо раў, а пла ны 
мін ных па лёў (асаб лі ва гэ та ак-
ту аль на для Кам бо джы) стра ча-
ны. Каш тоў ны для гэ тых кра ін, 
клі мат якіх вель мі за ле жыць ад 
му со наў, і во пыт ба раць бы з па-
вод кай на ша га Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях.

Зра зу ме ла, ад лег ласць — гэ-
та праб ле ма. Ла гіс ты ка з гэ тым 
рэ гі ё нам па куль што раз ві та сла-
ба. Але прад стаў ні кі кра ін АСЕ-

АН ка жуць: пры ходзь це да нас і 
пра цуй це. Ча мусь ці мы не ве да-
ем ад туль ні ка вы, ні чаю, хоць 
там вы раб ля юць леп шыя ў све це 
ві ды зя лё на га чаю.

— Як пра цяг ва ец ца ва ша 
аса біс тая пра ца ў гэ тым кі рун ку 
пас ля вяр тан ня з Венць я на?

— Ужо ад праў ле на спра ва зда-
ча кі раў ніц тву кра і ны, як пра ві ла, 
на яе пад ста ве скла да юц ца да ру-
чэн ні для ве дам стваў і ар га ні за-
цый. Вы па він ны ра зу мець, што 
пар ла мен та рыі пра цу юць па ра-
лель на з ура дам. На прык лад, у 
нас з Ла о сам іс нуе між ура да вая 
ка мі сія па су пра цоў ніц тве, і тут 
ро ля пар ла мен та — ства рыць 
спры яль нае для гэ та га су пра-
цоў ніц тва ася род дзе: змяк чыць 
па да ткі, аба ра ніць ін вес ты цыі, 
са дзей ні чаць кан так там па між 
дзе ла вы мі ко ла мі.

Шмат раз моў ідзе пра раз-
віц цё ту рыз му ў гэ тым рэ гі ё не. 
У блі жэй шай ту рыс тыч най вы-
ста ве ў Мін ску возь муць удзел 
тур фір мы з Кам бо джы і В'ет на-
ма. І тут вель мі за па тра ба ва ны 
бяз ві за выя па езд кі на час ту ра. 
Ту ды і так пе ра лё ты да ра гія, дык 
на вош та яшчэ браць гро шы за 
ві зу? Мы ра ты фі ка ва лі па гад-
нен не аб бяз ві за вым рэ жы ме з 
Тур цы яй, пад пі са лі та кое па гад-
нен не з Із ра і лем, дык трэ ба і з 
В'ет на мам — на шым стра тэ гіч-
ным парт нё рам. А там ёсць што 
па гля дзець: сла ву тыя бу дый скія 
хра мы, пяс ча ныя пля жы даў жы-
нёй у тры ты ся чы кі ла мет раў, 
цёп лае мо ра, го ры і джунг лі...

Рэ гі ён гэ ты вель мі ці ка вы і 
перс пек тыў ны. Мы бу дзем ця пер 
уваж лі ва са чыць за пра цэ ду рай 
ства рэн ня там адзі най эка на міч-
най пра сто ры. Па доб най пра гра-
мы па «пад цяг ван ні» парт нё раў 
па аб' яд нан ні не бы ло ў Еў ра пей-
скім са ю зе. Тым ці ка вей на зі раць 
за пос пе ха мі ін тэ гра цый ных пра-
цэ саў АСЕ АН.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�
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ІН ТА РЭС НА ДРУ ГІМ КРАІ ЗЯМ ЛІ

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
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 

проведения аукциона

30 октября 2014 года в 11.00, 
а/г Слобода, ул. Красногвардейская, 27, 

Озерицко-Слободской сельисполком, 
зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, 

а/г Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

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, 
находящиеся в охранной зоне 

линий электропередачи) 
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

5 Условие продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 — 80 000 000 рублей 
Лот № 2 — 80 000 000 рублей 
Лот № 3 — 80 000 000 рублей 
Лот № 4 — 80 000 000 рублей 

Лот № 5 — 150 000 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной; 
Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с за-
конодательными актами Республики Беларусь

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

дер. Высокая Горка — подъездная дорога 
дер. Высокая Горка — подъездная дорога 
дер. Новое Житьё — подъездная дорога 
дер. Новое Житьё — подъездная дорога 
дер. Прилепы (по генплану 72) — подъездная 
дорога

10 Условие оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих 
дней после подписания протокола по результа-
там проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены 
земельного участка р/с 3641000000058 

ЦБУ 621 г. Смолевичи филиал 616 
АСБ «Беларусбанк» г. Жодино код 812, 

назначение платежа 04002 
(с пометкой «задаток за земельный участок») 

УНП 600046563 (МФО 153001812)

12

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре с земельными 

участками 

Среда в 10.00

13 Прием документов
В рабочие дни: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

14
Окончательный срок 
приема документов

24 октября 2014 года в 17.00

15 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 предо-
ставить:

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, за-
веренную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет 
это лицо).

3. Счет в БЕЛАРУСБАНКЕ, на который перечисляется сумма возвращае-
мого задатка.

Са цы яль на-эка на міч-
на му раз віц цю рэ гі ё наў 
пры свя ціў су стрэ чу з 
жур на ліс та мі стар шы ня 
Го мель ска га абл вы кан-
ка ма Ула дзі мір ДВОР НІК. 
Прэс-кан фе рэн цыя пра-
хо дзі ла ў Ча чэр ску — на 
пры кла дзе гэ та га га рад-
ка гу бер на тар па ка заў, 
якім чы нам не вя ліч кі на-
се ле ны пункт мо жа быць 
пры ве дзе ны ў на леж ны 
вы гляд. Уво гу ле, па вы ні-
ках 8 ме ся цаў пра цы воб-
ласць мае не бла гія па каз-
чы кі, хоць год па чы наў ся 
зу сім ня прос та.

МА ЛЫ БІЗ НЕС 
З ВЯ ЛІ КАЙ 
АД ДА ЧАЙ

— Ма лы біз нес сён ня раз ві-
ва ец ца ў воб лас ці да стат ко ва 
ін тэн сіў ны мі тэм па мі, ха ця, ка-
неш не, ха це ла ся б яшчэ хут-
чэй. Тры га ды та му ад біз не су 
воб ласць ме ла 12% да ход най 
част кі бюд жэ ту воб лас ці, а па 
вы ні ках мі ну ла га го да — амаль 
20%. Шмат доб рых пры кла даў 
у ма лых га ра дах, дзе па спя хо-
ва зай ма юц ца вы твор час цю, 
па слу га мі, бу даў ніц твам. На-
прык лад, на На раў лян шчы не 
70% бюд жэ ту на паў ня ец ца 
за кошт ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су. Прад пры маль ні кі тут 
утрым лі ва юць усю са цы яль-
ную сфе ру.

— Мы сён ня ро бім усё маг-
чы мае, каб і на да лей па вя ліч-
ваць коль касць не вя лі кіх прад-
пры ем стваў. Адзін з асноў ных 
кі рун каў — про даж ма ё мас ці. 
На ша за да ча — мак сі маль на 
пра даць тую ма ё масць, якая 
не вы ка рыс тоў ва ец ца, і тую, 
што зна хо дзіц ца больш за тры 
га ды ў арэн дзе. Ка лі лю дзі 
ста но вяц ца гас па да ра мі ма ё-
мас ці, яны хут чэй зна хо дзяць 
ін вес ты цыі і больш ак тыў на 
раз ві ва юць сваю спра ву. Та-
му кож ныя тры ме ся цы мы 
бу дзем за слу хоў ваць на па ся-
джэн ні абл вы кан ка ма кі раў ні-
коў рэ гі ё на — па пы тан ні пры-

цяг нен ня ма ё мас ці ў аба рот. 
Мы да мо ві лі ся, што ка лі пра-
да ец ца аб' ект не ру хо мас ці, то 
срод кі, атры ма ныя ад яго про-
да жу, за ста юц ца на тэ ры то рыі 
ра ё на. Сё ле та Го мель пра даў 
ма ё мас ці на су му больш за 
100 млрд руб лёў. Гэ тыя срод кі 
за ста юц ца ў бюд жэ це го ра да. 
Чым больш біз нес удзель ні чае 
ў рэ аль ным сек та ры эка но мі кі, 
тым больш бу дзе ад лі чэн няў 
у бюд жэт, тым больш мож на 
ўкла даць у са цы яль ную сфе-
ру, тым вы шэй бу дзе ўзро вень 
жыц ця лю дзей, — пад крэс ліў 
гу бер на тар.

СА ВЕТ 
ПА ІН ВЕС ТЫ ЦЫ ЯХ

Зда ра ец ца, што ор га ны 
ўла ды на мес цах ба яц ца пры-
няць ней кае ра шэн не, та му 
пры абл вы кан ка ме быў ство-
ра ны Са вет па пры цяг нен ні ін-
вес ты цый, які ўзна ча ліў стар-
шы ня абл вы кан ка ма. У яго 
ўва хо дзяць усе кі раў ні кі ўпраў-
лен няў і сі ла вых струк тур.

— За да ча ін вес та ра — 
прый сці да нас і прад ста віць 
да ку мен таль на свой пра ект. 
99% ідэй мы пад трым лі ва-
ем. Рэ гі ё ны Го мель шчы ны за 
апош нія два га ды па ста ян на 
атрым лі ва юць рэс пуб лі кан-
скія ўзна га ро ды за раз віц цё 
біз нес-клі ма ту. Вось і ця пер 
Ча чэрск пры зна ны леп шым 
го ра дам для біз не су ў Бе ла ру-
сі (з коль кас цю на сель ніц тва 
менш за 50 ты сяч ча ла век).

ПРА ГРА МА 
РАЗ ВІЦ ЦЯ 
ПА ЛЕС СЯ

Апош нія 3 га ды тыя аб' ек-
ты, якія ўклю ча ны ў пра гра му 

раз віц ця Пры пяц ка га Па лес-
ся, вы кон ва юц ца пе ра важ на 
за кошт аб лас но га бюд жэ ту. 
Ад нак не ўсё так прос та. Ка лі 
фар мі ра ва ла ся гэ тая пра гра-
ма, ра ё ны вы ка за лі вель мі 
шмат жа дан няў.

— Та му мы не каль кі ра-
зоў пе ра гля да лі пра гра му, 
вы крас лі лі з яе не рэ аль ныя 
аб' ек ты. На прык лад, за пла на-
ва на вы дат ка ваць 1,5 трыль-
ё на на ства рэн не двух пар каў 

у На раў лян скім ра ё не. Сён ня 
гэ та азна чае за браць гро шы 
з бюд жэ ту воб лас ці. Зра біць 
гэ та нель га, бо па цер пяць усе 
ўста но вы куль ту ры, аду ка цыі, 
ахо вы зда роўя Го мель шчы ны. 
На тое, што па ча лі ўжо ства-
раць і што са праў ды па трэб-
на для па лес кіх ра ё наў, мы 
з аб лас но га бюд жэ ту срод кі 
вы дат коў ва ем. Маг чы ма, не-
ка то рыя аб' ек ты бу дзем за-
кан чваць пас ля 2015 го да.

НЕ ВЫ ПАД КО ВЫ 
РЭ КОРД

Го мель шчы на сё ле та 
атры ма ла рэ корд ны ўра джай 
ка ла са вых куль тур — амаль 
1 млн 300 ты сяч тон зер ня 
пры ўра джай нас ці — 34,3 ц/
га. Та ко га ўра джаю на тэ-
ры то рыі воб лас ці не бы ло 
больш чым 20 га доў. Яшчэ 
пла ну ец ца атры маць 200 ты-
сяч тон ку ку ру зы. Са бра на-
га збож жа бу дзе да стат ко ва, 
каб за бяс пе чыць гэ тым ві дам 
кар моў і жы вё ла га доў лю ў 
гра мад скім сек та ры аграр-
най га лі ны эка но мі кі.

— Спра ца ва ла на нас не 
толь кі на двор'е, але і тэх на-
ло гіі, ра бо та, якая мэ та на кі-
ра ва на вя ла ся ўсе апош нія 
га ды. Тым не менш, па тэн цы-

ял на шай зям лі яшчэ не вы-
чар па ны. Па вы ні ках ра бо ты 
за мі ну лы год Бу да-Ка ша лёў-
скі ра ён за няў пер шае мес ца 
на рэс пуб лі кан скім фес ты-
ва лі-кір ма шы. Па аб' ёме вы-
твор час ці зер ня ён і за раз у 
трой цы лі да раў (ра зам з Рэ-
чыц кім і Ра га чоў скім ра ё на-
мі). Тут са мы вы со кі ва ла вы 
на ма лот — ка ля 130 ты сяч 
тон. Вось гэ та і паў плы ва ла 
на вы бар Бу да-Ка ша лё ва як 
ста лі цы сё лет ня га аб лас но га 
свя та аг ра ры яў. Я ўсім стар-
шы ням рай вы кан ка маў ка жу: 
«Ста на ві це ся пе ра мож ца мі, і 
та ды ў ва шым рай цэнт ры пра-
вя дзём «Да жын кі».

ДА РО ГІ 
ВЯ ЛІ КІЯ 
І МА ЛЫЯ

— На шы да рож ні кі маг лі б 
ад ра ман та ваць за год-два ўсе 
на шы да ро гі. Але ж для гэ та га 
па трэб ны срод кі. Уве дзе ны па-
да так па ві нен пры нес ці сё ле та 
120-140 млрд руб лёў, якія бу-
дуць на кі ра ва ны на раз віц цё 
да рог аб лас но га пад па рад ка-
ван ня і тыя, што ра ман ту юць 
ка му наль ні кі. Да рэ чы, сён ня 
ў ка му наль най гас па дар цы 
больш за 6 ты сяч км да рог, з 
іх звыш 4 ты сяч км — у сель-
скіх на се ле ных пунк тах. Мно-
га ўкла да ец ца срод каў, ёсць 
спе цы яль ная тэх ні ка. Я кант-
ра люю гэ тую тэ му, але ўсё 
за ле жыць ад гас па да ра, — 
пад крэс ліў Ула дзі мір Двор-
нік. — Не трэ ба вя лі кіх гро-
шай, каб да вес ці да ла ду рай-
цэнтр. Спа чат ку трэ ба брац ца 
за тое, што маг чы ма зра біць 
сва і мі сі ла мі: дрэ вы аб рэ заць, 
інф ра струк ту ру пры вес ці ў 
нар маль ны стан... Ка лі ёсць 
імк нен не і на ма ган ні, бу дзе і 
да па мо га з воб лас ці. Гро шы 
з аб лас но га бюд жэ ту пой дуць 
на неш та прын цы по ва но вае, 
што дасць раз віц цё рэ гі ё ну. 
У блі жэй шыя не каль кі га доў 
бу дзе вы кон вац ца прын цып 
кан цэнт ра цыі фі нан са вых 
срод каў для комп лекс най рэ-
кан струк цыі ра ён ных цэнт раў. 
Сё ле та, на прык лад, мы да вя-
дзём да ла ду Бу да-Ка ша лё-
ва, дзе прой дуць аб лас ныя 
«Да жын кі». Ужо за вер ша ны 
ра бо ты ў Ча чэр ску. А ў 2015 
го дзе на ад па вед ны ўзро вень 
пла ну ем вы вес ці інф ра струк-
ту ру Жыт ка ві чаў, Ту ра ва і Вет-
кі. На ступ ны этап — Пет ры каў 
і Доб руш.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра
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ГО РАД МА ЛЕНЬ КІ, 
АЛЕ ЎДА ЛЕНЬ КІ

Наша краіна з ці ка вас цю со чыць за ін тэ гра цый ны мі пра цэ са мі на паў днё вым ус хо дзе кан ты нен та

За да ча са мі та ў Нью-
Ёр ку бы ла ў тым, каб 
па бу да ваць дыя лог 
па між роз ны мі кі раў-
ні ка мі дзяр жаў (каб 
яны вый шлі з пэў ны-
мі аба вя за цель ства мі, 
з кан крэт ны мі вы ні ка мі 
сва ёй дзей нас ці), стаць 
сты му лам да ак ты ві за-
цыі на цы я наль ных па-
лі тык у клі ма тыч ным 
кі рун ку.

На ша за да ча — 
мак сі маль на пра даць 
тую ма ё масць, якая 
не вы ка рыс тоў ва ец ца, 
і тую, што зна хо дзіц ца 
больш за тры га ды 
ў арэн дзе. Ка лі лю дзі 
ста но вяц ца гас па да ра мі 
ма ё мас ці, яны хут чэй 
зна хо дзяць ін вес ты цыі.

Не трэ ба вя лі кіх 
гро шай, каб да вес ці 
да ла ду рай цэнтр. 
Спа чат ку трэ ба брац ца 
за тое, што маг чы ма 
зра біць сва і мі сі ла мі: 
дрэ вы аб рэ заць, 
інф ра струк ту ру пры вес ці 
ў нар маль ны стан...

СІ НОП ТЫ КІ 
АД ЗНА ЧА ЮЦЬ 

90-ГА ДО ВЫ ЮБІ ЛЕЙ

Да рэ чыДа рэ чы  ��РэгіёнРэгіён  �� КЛІ МА ТЫЧ НЫ 
БА ЛАНС

Пад час са мі та 
па клі ма це Бе ла русь 

пра дэ ман стра ва ла сваю 
кам пе тэнт насць і лі дар ства 

ў пры ро да ахоў най дзей нас ці

Гід ра ме тэа ра ла гіч ная служ ба Бе ла ру сі мае ба га тую 
і слаў ную гіс то рыю. Пер шае ме тэа ра ла гіч нае бю ро, 
як цэнт раль ны ор ган бу ду чай Гід ра метс луж бы, бы-
ло ство ра на ў на шай кра і не ме на ві та ў 1924 го дзе. 
А вось пер шыя ін стру мен таль ныя на зі ран ні бы лі 
за фік са ва ны на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў па чат ку пер-
шай па ло вы XІX ста год дзя.

Сён ня гід ра ме тэа ра ла гіч ную дзей насць ажыц цяў ля-
юць ужо мност ва струк тур: Рэс пуб лі кан скі гід ра ме тэа-
ра ла гіч ны цэнтр, цэнтр ра ды я цый на га кант ро лю і ма ні-
то рын гу на ва коль на га ася род дзя, а так са ма аб лас ныя 
і між ра ён ныя цэнт ры. У іх скла дзе ця пер дзей ні чае 35 
ме тэа ра ла гіч ных, 2 гід ра ла гіч ныя, 9 спе цы я лі за ва ных, 
8 авія цый на-ме тэа ра ла гіч ных гра ма дзян скіх стан цый, 
99 рач ных і 10 азёр ных гід ра ла гіч ных па стоў.

У апош нія га ды ак тыў на ўка ра ня юц ца но выя тэх на-
ло гіі гід ра ме тэа ра ла гіч ных на зі ран няў, ідзе тэх ніч нае пе-
ра асна шчэн не дзяр жаў най сет кі гід ра ме тэа ра ла гіч ных 
на зі ран няў з уста ля ван нем аў та ма тыч ных дат чы каў і 
аў та ма ты за ва ных ме тэа ра ла гіч ных сіс тэм. Знач на ўзрос 
між на род ны аў та ры тэт гід ра ме тэа ра ла гіч най служ бы 
Бе ла ру сі. Яна з'яў ля ец ца ак тыў ным чле нам СМА, пры-
мае ўдзел у мно гіх яе ра бо чых ор га нах, на ра дах, кан фе-

рэн цы ях і па спя хо ва ўдзель ні чае ў шэ ра гу між на род ных пра грам.
На ўра чыс тым схо дзе, пры све ча ным 90-год дзю дзяр жаў най гід-

ра ме тэа ра ла гіч най служ бы, які прай шоў учо ра, су пра цоў ні кам Рэс-
пуб лі кан ска га гід ра ме тэа цэнт ра бы лі ўру ча ны гра ма ты і аб' яў ле ны 
па дзя кі ад Мінп ры ро ды.

Сяр гей КУР КАЧ
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— Мы лі чым, што ў са цы яль най сфе ры мак сі маль на 
трэ ба ўкла даць у тыя аб' ек ты, дзе бу дзе са мая вя лі кая 
ад да ча. Важ на, каб жы ха ры Го мель шчы ны ба чы лі ста-
ноў чыя зме ны. Каб кож ны ўкла дзе ны ру бель пры но сіў 
не толь кі эка на міч ную ка рысць, але і за да во ле насць 
лю дзей, якія жы вуць на гэ тых тэ ры то ры ях. У ка му-
наль най гас па дар цы за ста юц ца вя ліз ныя маг чы мас ці 
ска ра чаць вы дат кі. Да ўзроў ню вя лі кіх га ра доў трэ ба 
пад цяг ваць ма лыя, па вы шаць там уз ро вень жыц ця.

Дня мі ў ста лі цы Ла о са го ра дзе 
Венць я не за вяр шы ла ся 35-я 

Ге не раль ная між пар ла менц кая 
асамб лея Аса цы я цыі дзяр жаў 

Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі (АСЕ АН), 
у якой бра ла ўдзел і пар ла менц кая 
дэ ле га цыя Бе ла ру сі. Пра тое, што 

на шай кра і не дае ста тус на зі раль ні ка 
пры гэ тай ар га ні за цыі, і  чым 

уво гу ле ці ка вая для нас АСЕ АН, 
«Звяз да» рас пы та ла на мес ні ка 

стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па між на род ных 

спра вах Ві та ля БУСЬ КО.

Адзін з са мых знач ных гіс та рыч ных і ар хі тэк тур ных пом ні каў Ла о са — 
Пха Тхат лу анг, «Вя лі кая сту па» — бу дый скае рэ лі гій нае збу да ван не, 
вы ява яко га на ват ма ец ца на дзяр жаў ным гер бе.


