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Но выя пя лет ныя за во ды 

да зво ляць па шы рыць экс-

парт ны па тэн цы ял дрэ ва ап-

ра цоў чай га лі ны і больш ра-

цы я наль на вы ка рыс тоў ваць 

ле са сы ра він ныя рэ сур сы. 

Ад но з та кіх прад пры ем стваў 

бу ду ец ца ў вёс цы Сла буд ка 

Пру жан ска га ра ё на Брэсц кай 

воб лас ці.

— У мэ тах вы ка нан ня да ру чэн-

ня Прэ зі дэн та — па вы шэн ня эфек-

тыў нас ці вы ка ры стан ня ле са сы ра-

він ных рэ сур саў — Мі ніс тэр ствам 

ляс ной гас па дар кі вя дзец ца бу даў-

ніц тва шас ці за во даў па вы твор-

час ці пя лет, — рас ка заў на мес нік 

на чаль ні ка ўпраў лен ня вы твор-

час ці і рэа лі за цыі пра дук цыі 

Мін ляс га са Ула дзі мір ШУТ. — 

Яны пач нуць пра ца ваць у пер шым 

паў год дзі 2020 го да на тэ ры то рыі 

Ба ры саў ска га і Ма зыр ска га во пыт-

ных, Пру жан ска га, На ва груд ска га, 

Клі чаў ска га, Жыт ка віц ка га ляс га-

саў. Агуль ная га да вая ма гут насць 

за во даў скла дзе ка ля 156 ты сяч 

тон, у рэ гі ё нах бу дзе ство ра на да 

80 ра бо чых мес цаў.

У мі ніс тэр стве ча ка юць, што з 

вы ха дам на пра ект ную ма гут насць 

гэ тыя за во ды бу дуць пе ра пра цоў-

ваць ка ля 350 ты сяч ку ба мет раў 

не за па тра ба ва най ніз ка якас най 

драў ні ны і 120—130 ты сяч тон ад-

хо даў ле са пі ла ван ня.

Што ж да ты чыц ца за во да ў 

вёс цы Сла буд ка, то, па сло вах 

ды рэк та ра Пру жан ска га ляс га-

са Ула дзі мі ра ЖАЎ НЕР ЧЫ КА, 

прад пры ем ства з да па мо гай лі ніі 

лі тоў скай кам па ніі Agregatas бу дзе 

вы раб ляць ка ля 20 ты сяч тон пя лет 

у год. З уво дам у экс плу а та цыю 

пя лет на га за во да ра зам з уста ноў-

кай су шыль на га комп лек су і ўжо 

дзе ю чай лі ні яй па дрэ ва ап ра цоў цы 

тут бу дзе ство ра ны цэ лы дрэ ва ап-

ра цоў чы комп лекс.

Ча му сён ня та кая ўва га ўдзя-

ля ец ца гэ тай га лі не? За апош нія 

дзе сяць га доў у кра і не пад во і лі-

ся аб' ёмы ле са на рых то вак. І ка лі 

вы са ка я кас ная драў ні на ак тыў на 

пе ра пра цоў ва ец ца, то ніз ка якас-

ная, якая так са ма ўтва ра ец ца пры 

ле са на рых тоў ках, не заў сё ды зна-

хо дзіць свай го спа жыў ца. Вы твор-

часць жа па ліў ных гра нул з та кой 

драў ні ны, а так са ма з вы ка ры стан-

нем шчэ пак і апі лак, што ўтва ра-

юц ца пры вы ра бе пі ла-

ма тэ ры я лаў, да па мо жа 

эфек тыў ней вы ка рыс-

тоў ваць па тэн цы ял 

ляс ных рэ сур саў.

Сён ня ніз ка якас ная 

драў ні на ў асноў ным 

пе ра пра цоў ва ец ца ў 

трэс кі, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 

для атры ман ня цеп ла вой энер гіі на 

мяс цо вых мі ні-ТЭЦ, у сіс тэ ме ЖКГ 

і пра да юц ца за мя жу. Дзей ні ча юць 

у Бе ла ру сі і пя лет ныя вы твор час ці, 

якія так са ма пра цу юць з за меж ны мі 

парт нё ра мі. Але но выя за во ды бу-

дуць больш ма гут ныя: і па аб' ёмах 

ін вес ты цый, і па коль кас ці сы ра ві-

ны, якую ма юць пе ра пра цоў ваць.

Як ад зна ча юць спе цы я ліс ты, 

пя ле ты ка рыс та юц ца по пы там за 

мя жой, та му пла ну ец ца, што 99 % 

пра дук цыі но вых за во даў бу дзе 

ад праў ляц ца на экс парт. Па сло-

вах Ула дзі мі ра Шу та, з вы ха дам на 

пра ект ную ма гут насць ле са гас па-

дар чыя ўста но вы атры ма юць ка-

ля 18 міль ё наў до ла раў ва лют най 

вы руч кі што год. Сён ня пра пра цоў-

ва юц ца пы тан ні па ста вак у Літ ву, 

Лат вію, Шве цыю, Гер ма нію, Аў-

стрыю, Іта лію.

Як ад зна чыў га лоў ны ін жы нер 

Брэсц ка га вы твор ча га ле са гас-

па дар ча га аб' яд нан ня Вік тар 

БРЫЛЬ КОЎ, па коль кі па доб ны 

за вод — пер шы ў кра і не, у пра-

цэ се пра ек та ван ня, пра хо джан ня 

тэх ніч ных, эка ла гіч ных экс пер тыз 

уз ні ка лі роз ныя скла да нас ці. Але 

спе цы я ліст упэў не ны: во пыт, атры-

ма ны пад час рэа лі за цыі пра ек та ў 

Пру жан скім ра ё не, да па мо жа зра-

біць хут чэй шым і ляг чэй шым бу-

даў ніц тва ас тат ніх за во даў.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА,

фо та аў та ра і Мін ляс га са.

Плюс 5 % — 
па вы ні ках го да

Дру гая па ло ва снеж ня іс-

тот ных змен на рын ку Мін ска 

не зро біць. Та му, што па вы-

ша ная ак тыў насць па куп ні-

коў па ча ла сла бець. Вось у 

ліс та па дзе быў за ла ты час 

для пра даў цоў, за гэ ты ме-

сяц аформ ле на 1,5 ты ся чы 

здзе лак куп лі-про да жу. А ў 

снеж ні і ты ся чы не бу дзе. Са-

мы час пад во дзіць вы ні кі.

Мі ка лай Пра ста лу паў 

пад лі чыў, што за год цэ ны 

на ква тэ ры на дру гас ным 

рын ку ў ся рэд нім па вы сі лі ся 

на ўзро вень ін фля цыі, або 

на 5 %. Па лі чы це са мі, ка лі 

ў па чат ку го да ся рэд няя ца-

на квад рат на га мет ра бы ла 

1320 до ла раў, а ця пер мы 

ма ем 1390. Цэн нік змя ніў ся 

не на шмат, але ўсё ж. Цэ ны 

на пер ша сным рын ку жыл ля 

так са ма тро хі пад ня лі ся. Тут 

квад рат ны метр быў у ра ё не 

1250 до ла раў, ця пер мы ма-

ем па ве лі чэн не да 1300 до ла-

раў, або ў ся рэд нім на 3 %.

Ча му «квад рат» пра цяг-

ваў да ра жэць? Якія фак та-

ры тут ады гра лі га лоў ную 

ро лю? Наш экс перт упэў не-

ны ў тым, што асноў ная пры-

чы на ўзняц ця ца ны за клю-

ча ец ца ў зні жэн ні аб' ёмаў 

бу даў ніц тва. Дру гі фак тар, 

які не дае ўзля цець цэ нам 

са праў ды вы со ка, — аб ме-

жа ван не рос ту да хо даў. Так 

атры ма ла ся, што рэ аль ныя 

да хо ды на сель ніц тва (у ся-

рэд ня га кла са, які і куп ляе 

жыл лё) ак тыў на не рас туць, 

а ў не ка то рых вы пад ках на-

ват зні жа юц ца. Гэ та так, але 

асноў ным з'яў ля ец ца ўсё ж 

пер шы фак тар.

Акра мя та го, заў сё ды 

дру гас ны ры нак не ру хо мас-

ці «азі раў ся» на су ад но сі ны 

цэн на пер ша сным рын ку. 

Бо на вош та куп ляць ста рое 

жыл лё з гіс то ры яй, з не зу-

сім уда лай пла ні роў кай, ка лі 

мож на па бу да ваць но вае і на-

ват тан ней? А вось і не. Цэ ны 

на пер ша сным рын ку пра цяг-

ва юць рас ці. Ча му так?

У апош ні год го рад знач-

на ска ра ціў вы дзя лен не сва-

бод ных пля цо вак пад бу даў-

ніц тва жыл ля. Пад ка мер-

цый нае бу даў ніц тва жыл ля 

зя мель ныя ўчаст кі вы дзя ля-

юц ца праз аў кцы ё ны (што 

вы лі ва ец ца для ўлас ні каў 

у круг лую су му), пра ду гле-

джа на і апла та за бу доў шчы-

кам ня тан най інф ра струк ту-

ры. Ні чо га не пла цяць ні за 

зям лю, ні за інф ра струк ту-

ру толь кі ар га ні за цыі, якія 

бу ду юць ільгот нае жыл лё 

(у боль шас ці — для шмат-

дзет ных сем' яў).

Па ча ка ем да вяс ны
Што ж бу дзе ў на ступ ным 

го дзе? Як цэ ны бу дуць ся-

бе па во дзіць ужо ў сту дзе ні 

і лю тым? Спе цы я ліст сфе ры 

не ру хо мас ці не па чут ках ве-

дае, што пер шыя два ме ся-

цы но ва га го да лі чац ца ў нас 

«мёрт вым» се зо нам. У гэ ты 

час ак тыў насць па куп ні коў 

бу дзе мі ні маль ная. Звы-

чай на сур' ёз ныя тэн дэн цыі 

па чы на юць пра яў ляць ся бе 

вяс ной і во сен ню.

Апош нім ча сам кі раў ніц тва 

ста лі цы пры трым лі ва ец ца 

дум кі, што трэ ба да мі ні му му 

ска ра ціць жыл лё вае бу даў-

ніц тва ў ме жах го ра да. Іс нуе 

мер ка ван не, што ква тэ ры 

для шмат лі кіх чар га ві коў 

трэ ба ўзво дзіць у га ра дах-

спа да рож ні ках. Мі ка лай Пра-

ста лу паў у гэ тым вы пад ку лі-

чыць, што ў на ступ ным го дзе 

бу дзе ўзмоц не на ска ра чац ца 

ка мер цый нае бу даў ніц тва, за 

вы клю чэн нем бу даў ніц тва 

для шмат дзет ных сем' яў. 

Пад піль най ува гай бу дуць 

зна хо дзіц ца на ват участ кі 

зям лі за каль ца вой зо най, 

не па срэд на ў Мін скім ра ё не і 

на ват да лей. У су вя зі з гэ тым 

пра гноз па цэ нах на ква тэ ры 

ад Пра ста лу па ва та кі.

Бу да ваць жыл лё для ўсіх 

ах вот ных (ка мер цый нае) 

бу дуць знач на менш. За бу-

доў шчы кам ста не са праў ды 

цяж ка ўзво дзіць да ступ нае 

жыл лё і атрым лі ваць на ват 

мі ні маль ны пры бы так. Апош-

нім ча сам пай шлі раз мо вы аб 

тым, што ар га ні за та ры ка мер-

цый на га жыл ля па він ны бу-

дуць кам пен са ваць не толь кі 

знос ста рых па бу доў на сва іх 

пля цоў ках, але і фі нан са ваць 

бу даў ніц тва са цы яль ных аб'-

ек таў (дзі ця чых сад коў, па-

лі клі нік і школ). А гэ та бу дзе 

знач ным фак та рам для па да-

ра жэн ня як но ва бу доў ляў, так 

і дру гас на га жыл ля.

Кан чат ко вы га да вы праг-

ноз па кош це квад рат на га 

мет ра ад на ша га спе цы я ліс-

та — плюс 4,5-5 % па ква-

тэ рах на дру гас ным рын ку 

жыл ля. Бу дзе да ра жэць 

жыл лё і ў но ва бу доў лях, ка-

лі ква тэ ры без ад строй вання 

пры плю су юць да сён няш няй 

ца ны дзесь ці 3-4 % за год.

Тэн дэн цыі тыя ж 
і ў рэ гі ё нах

Як бу дзе па во дзіць ся бе 

ры нак не ру хо мас ці ў ся рэд-

ніх і ма лень кіх га ра дах, ця-

пер спраг на за ваць до сыць 

скла да на. Гэ та за ле жыць ад 

мно гіх фак та раў.

Зні жэн не аб' ёмаў жыл лё-

ва га бу даў ніц тва за раз ха-

рак тэр на для мно гіх буй ных 

га ра доў, за вы клю чэн нем, 

ма быць, Грод на. У гэ тым аб-

лас ным цэнт ры ўзво дзяц ца 

цэ лыя но выя мік ра ра ё ны са-

праў ды па да ступ ных цэ нах, 

лі чыць наш экс перт. Ас тат нія 

аб лас ныя цэнт ры тэн дэн цыя 

на па да ра жэн не за кра не з 

не вя лі кім спаз нен нем. Так 

бы ло заў сё ды, сён няш няя 

сі ту а цыя не вы клю чэн не.

Не вя лі кае па да ра жэн не ў 

аб лас ных цэнт рах на зі ра ец-

ца ўжо ця пер. Па скан чэн ні 

мі ну ла га тыд ня там скла ла-

ся на ступ ная цэ на вая сі ту а-

цыя: Брэст — 809 до ла раў за 

квад рат ны метр (+0,4 % за 

ты дзень), Ві цебск — 616 до-

ла раў (без змен за ты дзень), 

Го мель — 619 до ла раў 

(+0,2 %), Грод на — 732 до-

ла раў (-0,4 %), Ма гі лёў — 

631 до лар (+0,5 %).

Якія стаў кі па да тку 
на зям лю і не ру хо масць 

уста наў лі ва юць 
на 2020 год

У Брэсц кім ра ё не, на-

прык лад, для фі зіч ных асоб 

стаў кі зя мель на га па да тку на 

2020 год па вы сі лі ў 2 ра зы, а 

на не ру хо масць — у 1,5 ра-

за (для тых, хто за пі са ны ў 

са да вод чых та ва рыст вах, а 

так са ма для ўла даль ні каў 

га ра жоў ін ды ві ду аль най за-

бу до вы, — у 2 ра зы), у Круп-

скім ра ё не — у 1,5 і 1,3 ра за 

ад па вед на, у Лід скім — у 

1,8 і 1,5 ра за ад па вед на.

У Клец кім ра ё не стаў кі 

зя мель на га па да тку і па-

да тку на не ру хо масць для 

на сель ніц тва ў 2020 го дзе 

па вы сяць у 1,5 ра за, у Пін-

скім (акра мя га рад ско га 

па сёл ка Ла гі шын), Асі по-

віц кім, Слаў га рад скім, Ча-

вус кім — у 2 ра зы, у Кас-

цю ко віц кім — у 1,1 ра за. 

Стаў ку зя мель на га па да тку 

ў Зэ львен скім ра ё не ў на-

ступ ным го дзе па вя лі чаць у 

1,7 ра за, у Бе рас та віц кім — 

у 2 ра зы.

Па дат ка ві кі тлу ма чаць, 

што зні жэн не ка э фі цы ен таў 

ада б'ец ца і на су мах па дат-

каў, якія бу дуць вы стаў ле ны 

да вы пла ты. Гэ та зна чыць 

су ма бу дзе ні жэй шай. Па-

да так на не ру хо масць у ся-

рэд нім па кра і не за 2018 год 

склаў 40 руб лёў на ад на го 

пла цель шчы ка, у Мін ску — 

65 руб лёў. Па ме ры зя мель-

на га па да тку ў ся рэд нім па 

кра і не — 18 руб лёў, у Мін-

ску — 116 руб лёў. Зя мель-

ны па да так раз ліч ва ец ца з 

ка даст ра ва га кош ту зям лі, 

а ў ста лі цы ён вы со кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

 Да рэ чы
МА Ё МАС НЫЯ ПА ДА ТКІ ЗМЯ НЯ ЮЦ ЦА

У на шай кра і не ўста наў лі ва юць стаў кі па да тку на не ру хо масць і зям лю на 2020 год. 

Мяс цо выя ўла ды мо гуць па мян шаць або па вя ліч ваць дзе ю чыя стаў кі, але не больш 

уста ноў ле на га. На га да ем, што па да так на не ру хо масць на ліч ва юць ад кош ту аб' ек та 

не ру хо мас ці.

Стаў ка па да тку на не ру хо масць для гра ма дзян, у якіх ёсць ва ўлас нас ці ка пі таль ныя 

бу дын кі, а так са ма машина-мес цы, скла дае 0,1 % ад кош ту аб' ек та не ру хо мас ці. А для 

тых, хто ва ло дае дву ма і больш жы лы мі па мяш кан ня мі ў шмат ква тэр ных ці бла кі ра ва ных 

жы лых да мах, — 0,2 % ад кош ту та кіх па мяш кан няў.

Стаў кі зя мель на га па да тку мо гуць па вя ліч вац ца або па мян шац ца мяс цо вы мі Са ве-

та мі дэ пу та таў для асоб ных ка тэ го рый пла цель шчы каў. На га да ем, са сту дзе ня гэ та га 

го да ў Бе ла ру сі за пра ца ваў аб ноў ле ны Пад атко вы ко дэкс. Не ка то рыя зме ны за кра ну лі 

па да так на не ру хо масць і зям лю. Для мяс цо вых ула даў — Мінск ага га рад ско га Са ве та 

дэ пу та таў, а так са ма для іх ка лег з аб лас цей — уста ля ва лі лі мі ты па стаў ках па да тку на 

не ру хо масць і зям лю. На 2019 год яго мак сі маль ны па мер маг лі па вы шаць у 2,5 ра за, а 

з 2020-га — не больш чым у 2 ра зы.

БЕЗ ЗНАЧ НЫХ УЗ РУ ШЭН НЯЎ

Пры род ныя рэ сур сыПры род ныя рэ сур сы

У жніў ні Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка па вы ні ках па езд кі 
ў Ста ра да рож скі ра ён да ру чыў рас пра ца ваць пра гра му па за бес-
пя чэн ні поў най пе ра пра цоў кі драў ня ных рэ сур саў. Раз мо ва іш ла 
аб уцяг ван ні ў аба рот ніз ка якас най драў ні ны, пры дат най для вы-
твор час ці трэ сак і па ліў ных пя лет.

У кан цы мі ну ла га го да бы ло пры ня та ра шэн не аб бу даў ніц тве 
шас ці пя лет ных за во даў у кра і не, а да кан ца 2021-га сі ла мі Мін ляс-
га са бу дзе па бу да ва на 12 пя лет ных за во даў. Бу даў ніц тва вя дзец-
ца за кошт аса біс тых срод каў ляс га саў і крэ ды таў. Рас пра ца ва на 
і Між га лі но вая пра гра ма раз віц ця пя лет ных вы твор час цяў у Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь.

ЦЯП ЛО НА ЭКС ПАРТЦЯП ЛО НА ЭКС ПАРТ

Вы твор часць пя лет на га за во да, які бу ду ец ца ў Пру жан скім ра ё не, 
скла дзе 20 ты сяч тон пя лет у год.

Пі ла він не і трэс кі, якія ўтва ра юц ца 
пры дрэ ва ап ра цоў цы, ста нуць 

сы ра ві най для вы твор час ці пя лет.

Бу даў ні чая пля цоў ка пя лет на га за во да.


