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Извещение об открытом аукционе по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь  
земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных  жилых домов

Организатор аукциона – Валевачский сельский исполнительный комитет
Местоположение объекта аукциона, 

кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка (га)

Наименование 
инженерных сетей

Начальная цена 
объекта (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)
Также подлежат возмещению

Участок № 1 РБ, Минская обл., Червенский р-н, 
Валевачский с/с, аг. Черноградь, ул. Центральная, 9, 

кадастровый номер 625880811101000252
0,1490

Электроснабжение, 
газоснабжение, 
водоснабжение

31600000 3100000
Затраты на оформление 

и регистрацию участка, расходы 
по размещению извещения в СМИ

Участок № 2 РБ, Минская обл., Червенский р-н, 
Валевачский с/с, аг. Черноградь, ул. Центральная, 9А, 

кадастровый номер 625880811101000263
0,1474

Электроснабжение, 
газоснабжение, 
водоснабжение

32901000 3290000
Затраты на оформление 

и регистрацию участка, расходы 
по размещению извещения в СМИ

1. Аукцион состоится 20 июня 2014 года в здании сельского исполни-
тельного комитета по адресу: Минская область, Червенский район, аг. 
Валевачи, ул. Минская, 15. Начало аукциона в 14.00.

2. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка составляет 5%.
3. Для участия в аукционе граждане предоставляют в комиссию по проведе-

нию аукционов заявление; копию заверенного банком платежного документа о 
внесении задатка; документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя 
или его доверенного лица; доверенность, удостоверенную нотариально (в случае, 
если на аукционе интересы покупателя представляет это лицо). 

4. Сумма задатка перечисляется в срок до 18 июня 2014 года на счет 
3600632022731 Валевачского сельского исполнительного комитета в ЦБУ № 627 
филиала № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Червень, МФО 153001601, 
УНП 600537220, назначение платежа 04901.

5. Победитель аукциона обязан:

оплатить в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении земельного участка стоимость объекта продажи и затраты, связанные с 
подготовкой и проведением аукциона по оформлению и государственной реги-
страции создания земельного участка, а также затраты, связанные с размеще-
нием извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

6. Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с объектом 
аукциона путем выезда к месту нахождения этого объекта.

Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения 
извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации. 
Время работы в будние дни с  08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в субботу с 
08.00 до 14.00 по адресу: Минская область, Червенский район, аг. Валевачи, 
ул. Минская, 15, сельсовет.

Прием заявлений заканчивается 18 июня 2014 года в 17.00.
Контактные телефоны: (8 01714) 47 396, (VEL) 8 044 55 47 396.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
13.06.2014 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. № 204, по продаже права заключения договора аренды 

недвижимого имущества сроком на пять лет для производственных целей (за исключением вредных производств), 
размещения офисов, складских помещений, оказания услуг. 

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А.

Адрес арендуемого имущества № Лота
Площадь, 

кв.м
Коэффициент 
от 0,5 до 3,0

Начальная цена 
продажи, руб.

Размер 
задатка, руб.

Характеристика

Капитальное строение, 
здание АТС-2, 3-й этаж, помещение, 
Гродненская область, Лидский р-н, 

г. Лида, б-р князя Гедимина, д. 3

Лот № 1 41,2 3,0 1 050 600 105 060

Помещение находится на третьем этаже четырехэтажного 
блочного здания в центральной части города. Лифт отсут-
ствует. В помещении имеется естественное освещение, 
электроснабжение, центральное отопление, телефонизиро-
вано. В здании имеется канализация, водоснабжение. По-
мещение находится в удовлетворительном состоянии

Порядок проведения и оформления участия в аукционе определены Положением о 
порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 (в ред. постановлений 
Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том чис-
ле индивидуальные предприниматели, предоставившие организатору следующие 
документы: представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостове-
ряющий личность, заявление на участие в аукционе, заявление об ознакомлении с 
документами, порядком проведения аукциона, соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, заверенную банком копию 
платежного документа, о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет орга-
низатора аукциона, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц, для 
представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица), доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) (для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации (для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц резидентов Республики 
Беларусь), легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-

ветствии с законодательством страны происхождения (для юридических лиц нере-
зидентов Республики Беларусь). Копии документов предоставляются без нотари-
ального засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет 3012000040071 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код 752, УНП 500826567 Гродненский филиал  РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, предусмотренных частью второй 
пункта 14 Положения о порядке проведения аукционов по продаже права заключения 
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных по-
мещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 
12.07.2013 № 607), в размере 30 базовых величин.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за 
предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке 
перечислить на субсчет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, 
за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона 
затраты на его организацию и проведение. Договор аренды по результатам аукциона 
заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания 
протокола аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: 230015, 
г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. 202 с 15.05.2014 по 12.06.2014 включительно в 
рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные после 16.00 12.06.2014, не 
рассматриваются.

Телефоны для справок: (0152) 606805, (0152) 606801, факс (0152) 72 02 07.

ЯК ПА СЕ ЕШ...
Што па се еш, тое і па жнеш — ка жуць у на ро дзе. Да 
слоў гэ тай усі мі вя до май пры каз кі сме ла мож на да-
даць сло ва «як».

На жаль, аг ра рыі пра гэ та ча сам за бы ва юць.
У пры ват нас ці, на Ві цеб шчы не ў боль шас ці з пра ве ра ных 

рэ ві зо ра мі гас па да рак вы яў ле ны фак ты сяў бы яра вых збож-
жа вых і зер не ба бо вых без уня сен ня мі не раль ных угна ен няў 
у не аб ход ным аб' ёме. Пры гэ тым спе цы я ліс ты, без умоў на, 
ве да юць, што эка но міць на ўгна ен нях нель га — та кая «эка-
но мія» пры вя дзе да сур' ёз ных страт ура джаю ў бу ду чы ні. А 
ўкла дзе ныя ў сель ска гас па дар чую вы твор часць срод кі не 
пры ня суць на леж на га эфек ту.

— У 15 пра ве ра ных сель ска гас па дар чых ар га ні за цы ях 
шас ці ра ё наў Ві цеб шчы ны вы яў ле на ніз кая за бяс пе ча насць 
мі не раль ны мі ўгна ен ня мі. Больш за тое, у 7 гас па дар ках — 
у Па стаў скім, Та ла чын скім, Сен нен скім і Верх ня дзвін скім 
ра ё нах — вы яў ле ны фак ты сяў бы яра вых збож жа вых і зер-
не ба бо вых куль тур з гру бым па ру шэн нем па тра ба ван няў. 
Мі не раль ных угна ен няў — фос фар ных, азот ных — не ха па ла, 
а ка лій ныя ўно сі лі ся ў мен шых до зах, чым па тра бу ец ца, — 
па ве да мі лі «Звяз дзе» ў Ка мі тэ це дзярж кант ро лю Ві цеб скай 
воб лас ці.

Пра вы ні кі пра ве дзе ных кант роль ных ме ра пры ем стваў 
Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю Ві цеб скай воб лас ці пра ін фар-
ма ваў Ві цеб скі абл вы кан кам, каб апе ра тыў на бы лі пры ня тыя 
ад па вед ныя ме ры рэ ага ван ня. У тым лі ку і па за бес пя чэн ні 
ўня сен ня мі не раль ных угна ен няў у на ву ко ва аб грун та ва ных 
аб' ёмах для га ран та ва на га атры ман ня пла на вай ура джай-
нас ці.

— За бес пя чэн не гас па да рак воб лас ці мі не раль ны мі ўгна-
ен ня мі за ста ец ца на асаб лі вым кант ро лі ў ка мі тэ це, — пад-
крэс лі лі ў кант роль ным ве дам стве. — Бо вель мі важ на за-
бяс пе чыць ап ты маль ныя ўмо вы сіл ка ван ня па се ваў яра вых 
збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур на пер ша па чат ко вых 
эта пах. Без зба лан са ва на га ўня сен ня ўсіх ві даў мі не раль ных 
угна ен няў ча каць знач на га ўра джаю не пры хо дзіц ца.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА СЕ ЗОН ПА ЛЯ ВАН НЯ 
НА КА ЗУ ЛЮ

З 15 мая па 30 ве рас ня бу дзе доў жыц ца па ля ван не на 
еў ра пей скую ка зу лю: да рос лых са мцоў, се лек цый-
ных жы вёл лю бо га по лу. Да зво ле на зда бы ча тра фе яў 
збро е вым спо са бам з за са ды, з па ды хо ду, з пад ваб-
лі ван нем (на ваб нік) з 18 да 9 га дзін.

— Да зва ля ец ца вы ка рыс тоў ваць на раз ную па ляў ні чую 
зброю з дуль най энер гі яй ку лі звыш 1500 джоў ляў і глад ка-
стволь ную з вы ка ры стан нем ку ля вых па тро наў і па тро наў 
з кар цеч чу дыя мет рам 6,5 мі лі мет ра і больш, — па ве да міў 
«Звяз дзе» стар шы дзяр жаў ны ін спек тар Мін скай аб лас-
ной ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту Ва-
дзім ВА РА БЕЙ.

За па ру шэн не Пра ві лаў вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі 
і па ля ван ня па гра жае штраф у па ме ры ад 10 да 50 ба за вых 
ве лі чынь з кан фіс ка цы яй стрэль баў, ін шых пры лад па ля ван ня 
і прад ме таў, якія ста лі пры ла дай або срод кам здзяйс нен ня 
па ру шэн ня, або без кан фіс ка цыі і з па збаў лен нем спе цы яль-
на га пра ва на па ля ван не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЭКА ГІД У КІ ШЭ НІ
Ці мож на, не па кі да ю чы ме жы душ на га ме га по лі са, ка-
рыс на з пунк ту гле джан ня эка ло гіі пра вес ці ў го ра дзе 
воль ны час? Су пра цоў ні кі Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн-
няў вы ра шы лі да па маг чы ў ар га ні за цыі «эка ла гіч на га» 
ад па чын ку гас цям бе ла рус кай ста лі цы.

Ство ра ны імі кі шэн ны да па мож нік-эка гід змя шчае шмат 
ка рыс най ін фар ма цыі: на кар ту на не се ны зя лё ныя зо ны го ра-
да (пар кі, скве ры, Ба та ніч ны сад), ёсць ін фар ма цыя пра пунк-
ты пра ка ту ве ла сі пе даў, ло дак і ка та ма ра наў, рэ жым ра бо ты 
і пра ві лы ка ры стан ня эка ла гіч на дру жа люб ным транс пар там. 
Кар та скла дзе на на дзвюх мо вах — рус кай і анг лій скай.

Ства раль ні кі кар ты ра яць гас цям за час зна хо джан ня ў 
ста лі цы Бе ла ру сі на ве даць хаця б ад ну зя лё ную зо ну. На-
гад ва юць, што больш ка рыс на з пунк ту гле джан ня эка ло гіі 
на бы ваць се зон ныя пра дук ты мяс цо ва га па хо джан ня і пад-
каз ва юць, дзе гэ та мож на зра біць. Яны рэ ка мен ду юць не на-
бы ваць ад на ра зо выя та ва ры і па збя гаць рэ чаў-ад на дзё нак. 
На прык лад, у фо та апа ра тах вы ка рыс тоў ваць аку му ля та ры, 
а не ба та рэй кі, а плас ты ка выя па ке ты за мя ніць шмат ра зо-
вы мі сум ка мі.

На пя рэ дад ні чэм пі я на ту све ту па ха кеі кар та раз ля це-
ла ся па гас ці ні цах, хос тэ лах, ка вяр нях, рэ ста ра нах і ін шых 
гра мад скіх мес цах, якія ак тыў на на вед ва юць за меж ныя гос-
ці. Кі шэн ныя да па мож ні кі мож на знай сці ў сет цы CoffeBox, 
ка вяр нях «Лон дан», «Ста ры Менск», «Зер не», у хос тэ лах 
Trіnіty, «Джаз», «Маркс». Так са ма іх мож на спам па ваць з 
сай та Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў www.ecoіdea.by і са ма-
стой на раз дру ка ваць.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЫ КА РЫС ТА ЮЦ ЦА 
ПА ПУ ЛЯР НАС ЦЮ

У ста лі цы, у тым лі ку ў зо нах гас цін нас ці, па слу гі па 
пра ка це ве ла сі пе даў аказ ва юць больш за 20 суб' ек-
таў гас па да ран ня, сет ка пунк таў пра ка ту скла дае 32 
аб' ек ты.

Па вод ле ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства ганд лю, гас цям чэм-
пі я на ту і жы ха рам ста лі цы пра па ну ец ца на пра кат ка ля 580 
двух ко ла вых ма шын, з іх ай чы ннай вы твор час ці — 24%, 
ім парт най — 76%. За па тра ба ва насць ве ла сі пе даў у пунк тах 
пра ка ту, якія на ле жаць КУП «Ад па чы нак», «Мінск-Арэ не» і 
фіз куль тур на-азда раў лен ча му цэнт ру Цэнт раль на га ра ё на, 
да ся гае 100%.

Па слу гі па пра ка це ло дак і ка та ма ра наў аказ ва юць 5 
суб' ек таў гас па да ран ня. Сет ка пунк таў пра ка ту скла дае 10 
аб' ек таў, дзе спа жыў цам пра па на ва на 28 ло дак і 106 ка та-
ма ра наў.

Так са ма пунк та мі пра ка ту пра па ну юц ца ро лі ка выя кань кі, 
кар тын гі, срод кі ахо вы, дзі ця чыя ма шын кі, спар тыў ныя мя чы, 
а пры на вед ван ні кат коў у Ля до вым па ла цы і «За мку» — кань-
кі для да рос лых і дзя цей.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

За год праз ад дзя лен не пра хо-
дзіць амаль 1000 па цы ен таў, ка ля 
30% з іх — дзе ці. Ля чэб на-ды яг нас-
тыч нае ад дзя лен не раз лі ча на на 
50 лож каў. Ёсць су час ныя апе ра-
цый ны блок, ла ба ра то рыі і ін шыя 
пад раз дзя лен ні. Як рас ка заў на-
чаль нік упраў лен ня ахо вы зда роўя 
абл вы кан ка ма Мі ка лай Ва сіль коў, 
цэнтр уз во дзіў ся за кошт аб лас но-
га бюд жэ ту і суб вен цый з рэс пуб-
лі кан ска га бюд жэ ту. Агуль ны аб'-
ём асіг на ван няў склаў больш Br35 
млрд. Акра мя та го, ка ля Br11,5 
млрд вы дат ка ва на на тэх ніч нае 
аб ста ля ван не ўста но вы:

— Умо вы, ство ра ныя ў гэ тым 
цэнт ры, — без су мнен ня, па спры-
я юць больш якас на му ля чэн ню 
па цы ен таў, што для мно гіх бу дзе 
азна чаць за ха ван не жыц ця. Да-
рэ чы, аб ста ля ван не апош ня га па-
ка лен ня да зво ліць не толь кі да-
па ма гаць лю дзям, якія атры ма лі 
тэр міч ныя траў мы, але і ля чыць 
ра ны роз най скла да нас ці і тра-
фіч ныя яз вы, вы кон ваць апе ра цыі 
рэ кан струк тыў най і плас тыч най 
хі рур гіі.

Стар шы ня Го мель ска га абл-
вы кан ка ма Ула дзі мір ДВОР НІК 
ад зна чае, што гэ ты аб' ект для 
воб лас ці асаб лі вы, бо вель мі доў-
га цяг ну ла ся яго рэ кан струк цыя:

— Дзяр жа ва вя лі кую ўва гу на-
дае ме ды цы не. Пры ем на, што з 
кож ным го дам на шы ме ды кі да-
ся га юць но вых вяр шынь. У вы ні ку 
сён ня на Го мель шчы не рас це на ра-
джаль насць і ска ра ча ец ца смя рот-
насць. Кошт ад на го дня зна хо джан-
ня цяж ка га апё ка ва га па цы ен та 
ва ўмо вах ад дзя лен ня рэ ані ма цыі 
і ін тэн сіў най тэ ра піі абы хо дзіц ца 
дзяр жа ве пры клад на 4 млн руб лёў. 
Пас ля ўка ра нен ня су час ных ме то-
дык ран ня га хі рур гіч на га ля чэн ня 
апё каў змаг лі знач на змен шыць па-
каз чы кі смя рот нас ці ад апё ка вай 
траў мы, так са ма вы рас лі па каз-
чы кі хі рур гіч най ак тыў нас ці па ад-
дзя лен ні, ад зна чае га лоў ны ўрач 
ГГКБ №1 Алег ЯД РАН ЦАЎ.

— Знач ная част ка па цы ен таў 
апё ка ва га цэнт ра — ве тэ ра ны і 
ма ла ма ём ныя гра ма дзя не. Увод 
у экс плу а та цыю гэ та га аб' ек та 
да зво ліць аказ ваць да па мо гу 
на са мым су час ным су свет ным 
уз роў ні, — ад зна чае ён. — Для 

гэ та га ёсць ды яг нас тыч нае і ля-
чэб нае аб ста ля ван не, апа ра ту-
ра, ін стру мен та рый і вы со ка ква-
лі фі ка ва ны пер са нал. Ка ля 700 
скла да ных апе ра цый вы кон ва юць 
хі рур гі на пра ця гу го да. З уся го 
аб' ёму апе ра тыў ных умя шан няў 
чвэрць скла да юць вы со ка тэх на-
ла гіч ныя апе ра цыі. Но вая апа ра-
ту ра да зва ляе вы кон ваць іх менш 
траў ма тыч на, па мен шыць пас ля-
апе ра цый ны ру бец, па ско рыць 
за гой ван не ра ны і вы зда раў лен не 
па цы ен та. Уво гу ле ж па вя лі чы ла-
ся вы жы ва льнасць па цяр пе лых з 
шы ро кі мі і глы бо кі мі апё ка мі.

У но вым ад дзя лен ні да дат ко ва 
ство ра ны яшчэ адзін ме ды цын скі 
пост і шэсць рэ ані ма цый ных лож-
каў — ад па вед на, па вя лі ча ны і штат 
пер са на лу. Да рэ чы, спе цы я лі за ва-
нае аб ста ля ван не — пад ста ва для 
го на ру спе цы я ліс таў і маг чы масць 

сэ ка но міць бюд жэт ныя срод кі, лі-
чыць урач ла ба ра то рыі ды яг нос-
ты кі Але на ДЗЯ СЯТ НІ КА ВА:

— Вя до ма, не та кая пра дук тыў-
насць бы ла ра ней, ка лі мы ра бі лі ўсё 
ўруч ную, з да па мо гай спект ра фа то-
мет ра. Пра ца ва лі з вя лі кім аб' ёмам 
рэ ак ты ваў, якія до ра га каш ту юць. 
Сён ня ж вы ка рыс тоў ва ем аў та ма-
тыч ныя ге ма та ла гіч ныя і бія хі міч ныя 
ана лі за та ры. З іх да па мо гай зні жа-
ем аб' ём рэ ак ты ваў і та кім чы нам 
эка но мім бюд жэт ныя гро шы.

Па куль што су пра цоў ні кі ад дзя-
лен ня ра зам з па цы ен та мі зна хо-
дзяц ца ў хі рур гіч ным кор пу се баль-
ні цы, але пе ра езд ад бу дзец ца ў са мы 
блі жэй шы час. Да рэ чы, рэ кан струк-
цыя і па шы рэн не ча ка юць і ста ры бу-
ды нак, дзе, да та го ж, раз ме шча ны 
траў ма та ла гіч нае і рэў ма та ла гіч нае 
ад дзя лен ні га рад ской баль ні цы №1.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

У па раў на нні з 1 квар та лам 2013 го-
да коль касць ва кан сій у Мін ску па вя-
лі чы ла ся ня знач на — на 2%. А вось 
пры рост коль кас ці рэ зю мэ склаў 36% 
— гэ та амаль у 3 ра зы вы шэй, чым у 
Маск ве, і ў 6 ра зоў вы шэй, чым у Кі е-
ве. Пра гэ та «Звяз дзе» ста ла вя до ма 
з да сле да ван ня, пра ве дзе на га кам па-
ні яй HеаdHuntеr Бе ла русь і пра ек там 
РА БО ТА.TUT.BY, якія пра ана лі за ва лі 
сі ту а цыю на рын ку пра цы па вы ні ках 
1 квар та ла 2014 го да.

Тым не менш су ад но сі ны коль кас ці ва-
кан сій і рэ зю мэ ў Мін ску са мыя ніз кія ў па-
раў на нні з Маск вой, Кі е вам, а так са ма Ба ку 
і Аста ной. Яны скла да юць уся го 2,9 ча ла ве-
ка на ад но пра цоў нае мес ца. На прык лад, у 
Аста не кан ку рэн цыя скла дае 5,4 ча ла ве ка 
на мес ца.

І ня гле дзя чы на тое, што гэ ты па каз чык 
у Бе ла ру сі вы рас у па раў на нні з па пя рэд нім 
го дам, 90% бе ла рус кіх пра ца даў цаў скар-
дзяц ца на тое, што ім па мно гіх па зі цы ях па-
ра ней ша му скла да на пад бі раць пер са нал, 
асаб лі ва ка лі га вор ка ідзе пра во пыт ных і 
вы со ка ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў. Акра-
мя гэ та га, на зі ра ец ца дэ фі цыт ні жэй ша га 
пер са на лу, які вы кон вае пра цу, якая не па-
тра буе вы со кай ква лі фі ка цыі (пры бі раль-
шчыц, афі цы ян таў, ра бо чых на бу доў лі), а 
так са ма кі раў ні коў ся рэд ня га звя на.

Ад мет ная асаб лі васць бе ла рус ка га ан-
лайн-рын ку пра цы ў тым, што асноў ная до ля 
ва кан сій за ся ро джа на ў ста лі цы (75%). Гэ та 
свед чыць аб тым, што знай сці пра цу ў рэ гі-
ё нах па-ра ней ша му да стат ко ва скла да на. 

А вось у Ра сіі і ва Укра і не пра цоў ны ры нак 
па сту по ва пе ра соў ва ец ца ў бок рэ гі ё наў, і 
гэ та звя за на з тым, што не ка то рыя буй ныя 
кам па ніі па чы на юць ад кры ваць но выя офі сы 
і прад стаў ніц твы ў рэ гі я наль ных га ра дах.

Най больш за па тра ба ва ны мі з'яў ля юц ца 
спе цы я ліс ты з во пы там ад 1 го да да 3 га-
доў (49%-55% ва кан сій). До ля ва кан сій з 

во пы там больш за 6 га доў не пе ра вы шае 
5%. Што ты чыц ца ма ла дых спе цы я ліс таў 
з во пы там ра бо ты да го да, то ў Бе ла ру сі і 
ва Укра і не на іх пры па дае 28% ва кан сій, у 
Азер бай джа не — 25%, у Ка зах ста не — 17%. 
Больш за ўсё та кіх ва кан сій на зі ра ец ца ў 
Ра сіі — 33%.

Свят ла на БУСЬ КО.

Ры нак пра цыРы нак пра цы  ��

НА ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА 
ПА ТРА БУ ЮЦ ЦА...

У Мін ску са мая ніз кая кан ку рэн цыя пры ўлад ка ван ні на пра цу
Топ-10 ва кан сій у Бе ла ру сі

(у % ад агуль най коль кас ці)

Про да жы

ІТ, ін тэр нэт, тэ ле кам

Ра бо чы пер са нал

Транс парт, ла гіс ты ка

Мар ке тынг, рэ кла ма, PR

Вы твор часць

Бух гал тэ рыя, фі нан сы

Бу даў ніц тва, не ру хо масць

Ад мі ніст ра цый ны пер са нал

Ту рызм, гас ці ні цы, рэ ста ра ны

У І квар та ле 2014 го да ў эка но мі цы Бе ла-
ру сі бы ло за ня та 4 485,6 тыс. ча ла век, што на 
1,3% менш, чым у І квар та ле 2013 го да.

Па ін фар ма цыі Мінп ра цы і са ца ба ро ны, 
коль касць бес пра цоў ных, за рэ гіст ра ва ных 
у ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не, на ка нец са ка ві ка гэ та га го да скла-
ла 22,6 тыс. ча ла век, што на 11,1% менш, 
чым на ка нец са ка ві ка 2013 го да. Уз ро вень 
за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя на ка нец са-
ка ві ка 2014 го да склаў 0,5% ад эка на міч на 
ак тыў на га на сель ніц тва.

Коль касць зволь не ных ра бот ні каў у рэс-
пуб лі цы пе ра вы сі ла коль касць пры ня тых на 
пра цу на 10,5 тыс. ча ла век (у са ка ві ку 2013 
го да — на 4,9 тыс. ча ла век).

КА ЛІ ЛЯ ЧЫЦ ЦА — 
ДЫК З КАМ ФОР ТАМ

Парт нёр стваПарт нёр ства  ��

АД КУП ЛІ-ПРО ДА ЖУ 
ДА ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ 

І ГАНД ЛЮ ПА СЛУ ГА МІ
Бе ла русь і Чэ хія рэа лі зу юць 40 су мес ных пра ек таў
За вяр шы ла ся шос тае па ся джэн не бе ла рус ка-чэш скай зме ша най 
ка мі сіі па эка на міч ным, пра мыс ло вым і на ву ко ва-тэх ніч ным су пра-
цоў ніц тве. Пад час сва ёй пра цы ка мі сія раз гле дзе ла са мыя роз ныя 
га лі ны — ад пра мыс ло вас ці, сель скай гас па дар кі і энер ге ты кі да 
ўза е ма дзе ян ня ў рам ках на ву ко ва-да след чых ар га ні за цый.

Та ва ра зва рот Бе ла ру сі з Чэ хі яй рас це ка то ры год. Асаб лі вае мес ца 
ў ім зай мае ін вес ты цый ны ім парт у на шу кра і ну, на кі ра ва ны на рэа лі за-
цыю су мес ных пра ек таў. Ле тась бе ла рус кая эка но мі ка атры ма ла больш 
за 60 міль ё наў до ла раў чэш скіх ін вес ты цый. «Пры чым па ло ва гэ тых 
укла дан няў — доў га тэр мі но выя крэ дыт ныя рэ сур сы, якія пры цяг ну ты на 
рэа лі за цыю су мес ных кант рак таў і пра ек таў, — па тлу ма чыў жур на ліс там 
Аляк сандр ГУР' Я НАЎ, стар шы ня бе ла рус кай част кі ка мі сіі, на мес нік 
мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі. — Дру гая па ло ва — фак тыч на 
пра мыя ін вес ты цыі Чэ хіі ў Бе ла русь, а дак лад ней — укла дан не срод каў 
су мес ны мі і за меж ны мі прад пры ем ства мі, якіх сён ня ўжо ка ля 100».

У 2013 го дзе быў да сяг ну ты но вы рэ корд двух ба ко ва га ганд лю па-
між кра і на мі — 600 міль ё наў до ла раў. Больш за тое, яшчэ 200 міль ё наў 
до ла раў да дат ко ва даў ган даль па слу га мі: чэш скія кам па ніі з'яў ля юц ца 
ак тыў ны мі па стаў шчы ка мі ў на шу кра і ну ін жы ні рын га вых і бу даў ні чых 
па слуг; у сваю чар гу, Бе ла русь аказ вае транс парт ныя па слу гі.

На мес нік мі ніст ра за меж ных спраў за ўва жыў, што ган даль та ва ра мі 
склад ва ец ца не зу сім зба лан са ва на. «Боль шую част ку та ва ра зва ро ту 
скла дае чэш скі ім парт, — ад зна чыў ён. — Праў да, у асноў ным гэ та ін-
вес ты цыі, на кі ра ва ныя на рэа лі за цыю су мес ных пра ек таў, звя за ных у 
тым лі ку з ма дэр ні за цы яй бе ла рус кіх пра мыс ло вых і сель ска гас па дар-
чых прад пры ем стваў». Сён ня бе ла рус кія і чэш скія кам па ніі пра цу юць 
пры клад на над 40 су мес ны мі пра ек та мі, мно гія з якіх «каш ту юць» звыш 
25 міль ё наў еў ра. Ся род іх — «за пу шча нае» два га ды та му бу даў ніц тва 
ла гіс тыч на га цэнт ра ў Шчы та мі ры чах (Мін скі ра ён) з удзе лам чэш скай 
кам па ніі «Metrostav». Сён ня гэ та адзін з леп шых пра ек таў та ко га кштал-
ту ў Бе ла ру сі. Чэш скія кам па ніі ак тыў на ўдзель ні ча юць у ма дэр ні за цыі 
ру хо ма га са ста ву Бе ла рус кай чы гун кі. Шэ раг кам па ній Чэ хіі за дзей ні ча-
ны ў ма дэр ні за цыі наф та пе ра пра цоў чых прад пры ем стваў, уклю ча ю чы 
ак цы я нер нае та ва рыст ва «Наф тан». «Лі та раль на на днях бы ло агу ча на, 
што чэш ская кам па нія пры ме ўдзел у ар га ні за цыі на за вод зе га зет най 
па пе ры ў Шкло ве вы твор час ці па пе ры-асно вы для дэ ка ра тыў ных аб лі цо-
вач ных ма тэ ры я лаў, — рас па вёў стар шы ня бе ла рус кай част кі су мес най 
ка мі сіі. — Гэ ты пра ект раз лі ча ны амаль на 80 міль ё наў еў ра».

Тым не менш, за пер шы квар тал гэ та га го да ба ланс бе ла рус ка-чэш ска га 
та ва ра зва ро ту змя ніў ся. Бе ла рус кі экс парт за пе ры яд са сту дзе ня па са ка вік 
па вя лі чыў ся на 48% у па раў на нні з ана ла гіч ным ле таш нім пе ры я дам. 

Ір жы га КА ЛІ БА, на мес нік мі ніст ра пра мыс ло вас ці і ганд лю Чэш-
скай Рэс пуб лі кі, стар шы ня чэш скай част кі су мес най ка мі сіі, пад крэс-
ліў, што па між Чэ хі яй і Рэс пуб лі кай Бе ла русь уста ноў ле на па спя хо вае 
су пра цоў ніц тва, і вы ка заў упэў не насць, што яно бу дзе раз ві вац ца і на-
да лей. «На гэ тым па ся джэн ні на шай су мес най ка мі сіі мы сыш лі ся амаль 
па ўсіх пы тан нях, па якіх мы ха це лі прый сці да зго ды, і спа дзя ём ся, што 
гэ та пра цяг нец ца на на ступ ным, сё мым па ся джэн ні, якое ад бу дзец ца ў 
на ступ ным го дзе ў Пра зе», — за явіў Ір жы га Ка лі ба.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

У маі гра шо вая су ма, якую баць кі 
ўно сяць за хар ча ван не сва іх дзя цей 
у да школь ных уста но вах, кры ху пад-
рас це.

Як вя до ма, да 1 кра са ві ка гэ та га го да 
баць кі па кры ва лі толь кі 60 пра цэн таў нор-
маў вы дат каў на хар ча ван не, якія дзей ні ча лі 
ў дзі ця чых сад ках, а з 1 кра са ві ка ста лі па-

кры ваць кошт на бо ру пра дук таў хар ча ван ня 
ў поў ным аб' ёме (усе 100 пра цэн таў вы дат-
каў). Трэ ба па тлу ма чыць, што су ма баць-
коў скай пла ты «пры вя за ная» да гра шо вых 
нор маў вы дат каў на хар ча ван не. Апош нія 
рэ гу ляр на пе ра гля да юц ца бе ла рус кім ура-
дам. І ка лі па вы ша юц ца гра шо выя нор мы 
на хар ча ван не — пра пар цы я наль на па вы-

ша юц ца і вы дат кі баць коў.
Згод на з Па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 

№ 434 ад 6 мая 2014 го да, гра шо выя нор мы 
вы дат каў на хар ча ван не вы ха ван цаў уста-
ноў аду ка цыі па вя лі чы лі ся ў ся рэд нім на 
6%. А вы дат кі на хар ча ван не ўдзель ні каў 
аду ка цый ных ме ра пры ем стваў з ко ла асоб, 
якія на ву ча юц ца ва ўста но вах аду ка цыі, па-
вя лі чы лі ся на 15%.

Для пры кла ду, у звы чай ным дзі ця чым 
сад ку з пра цяг лас цю зна хо джан ня 10,5 
га дзі ны но вая гра шо вая нор ма вы дат каў 
на хар ча ван не скла дае на вы ха ван цаў ва 
ўзрос це ад 3 да 6 га доў 17 770 руб лёў, а 
з 12-га дзін ным пра цоў ным днём — 22 030 
руб лёў. У са на тор ных дзі ця чых сад ках 20 
940 руб лёў на дзя цей ва ўзрос це 1—2 го да 
і 26 350 руб лёў — на дзя цей ва ўзрос це ад 
3 да 6 га доў.

Ра шэн не ўра да аб па вы шэн ні гра шо вых 
нор маў вы дат каў на хар ча ван не за кра ну-
ла ўсе ўста но вы аду ка цыі: шко лы, гім на зіі, 
лі цэі, ся рэд нія спе цы яль ныя, пра фе сій на-
тэх ніч ныя на ву чаль ныя ўста но вы і азда-
раў лен чыя лет ні кі з роз ным па пра цяг лас ці 
рэ жы мам зна хо джан ня там дзя цей. Праў-
да, гра шо выя нор мы па куль усё роў на не 
ад па вя да юць на ту раль ным фі зі я ла гіч ным 
нор мам хар ча ван ня дзя цей.

Па ста но ва ўра да ўсту пі ла ў сі лу з мо ман-
ту яе афі цый на га апуб лі ка ван ня на На цы я-
наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле — гэ та 
зна чыць, з 13 мая.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВЫ ДАТ КІ НА ХАР ЧА ВАН НЕ ДЗЯ ЦЕЙ 
ВА ЎСТА НО ВАХ АДУ КА ЦЫІ ПАВЫСІЛІСЯ

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ПА ШЫ РАЦЬ СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 
І Ў НО ВЫХ СФЕ РАХ

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка пра па нуе гру пе ЗГБ па шы-
рыць су пра цоў ніц тва ў но вых сфе рах, у тым лі ку ў аба рон ным 
сек та ры. Аб гэтым ён за явіў учо ра на су стрэ чы з прэ зі дэн там 
— стар шы нёй праў лен ня ААТ Банк ЗГБ, чле нам на гля даль на га 
са ве та Анд рэ ем Кос ці ным, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Гэ та вель мі важ на сён ня і Ра сіі. Штось ці і мы мо жам зра біць да-
дат ко ва і пры па трэб ным фі нан са ван ні не толь кі ма дэр ні за вац ца, але і 
ажыц цяў ляць вы пуск пэў най пра дук цыі для па трэб аба рон кі Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, чы тай і Бе ла ру сі, па коль кі ар мія фак тыч на агуль ная, у нас 
тут, на за ход нім на прам ку, ство ра на су мес ная гру поў ка, та му гэ та бу дзе 
ўклад і ў аба ро ну Бе ла ру сі», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў Анд рэю Кос ці ну за тыя аб' ёмы 
фі нан са ван ня бе ла рус кай эка но мі кі, якія аказ вае Банк ЗГБ. Па вод ле 
яго слоў, у 2013 го дзе бан каў скія крэ ды ты скла лі амаль $300 млн. 
«Та кі гі гант, як гру па ЗГБ, здоль на на боль шае», — ад зна чыў Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі.

У сваю чар гу Анд рэй Кос цін звяр нуў ува гу на тое, што Банк ЗГБ 
пра цуе ў Бе ла ру сі ўжо шос ты год. «І мы за да во ле ны гэ тай ра бо тай. 
У Бе ла ру сі іс нуе пра віль ная бан каў ская куль ту ра, куль ту ра не толь кі 
браць гро шы, але і вяр таць іх», — ска заў ён, да даў шы, што Банк ЗГБ 
год за го дам на рошч вае бан каў скае аб слу гоў ван не ва ўсіх сфе рах.

Анд рэй Кос цін па він ша ваў бе ла ру саў з пра вя дзен нем чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі. На яго дум ку, па спя хо вае пра вя дзен не та ко га важ на га ме ра пры-
ем ства па ка жа ўся му све ту маг чы мас ці, якія мае су час ная Бе ла русь.

Раз мо ва па-«звяз доў ску»Раз мо ва па-«звяз доў ску»  ��

КРАЯ ЗНАЎ СТВА — 
АС НО ВА ЎСЁЙ АЙ ЧЫ НЕ

Без прак тыч на га края знаў ства, без да лу чэн ня да яго мо ла дзі 
су час ная гіс то рыя кра і ны бу дзе ня поў най, а па тры я тыч нае 
вы ха ван не скла да ным.

Ме на ві та да та ко га мер ка ван ня прый шлі ўдзель ні кі «круг ла га ста ла» 
па тэ ме «Прак тыч нае края знаў ства як важ ны склад нік су час най гіс то рыі 
кра і ны і па тры я тыз му» ў рэ дак цыі «Звяз ды». Удзел у аб мер ка ван ні гэ-
тай на дзён най тэ мы пры ня лі прад стаў ні кі На цы я наль най ака дэ міі на вук, 
РГА «Бе лая Русь», мі ніс тэр стваў аба ро ны і аду ка цыі, На цы я наль на га 
ар хі ва, тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3».

З тым, што тэ ма, за яў ле ная пад час «круг ла га ста ла», над звы чай 
на дзён ная ў раз віц ці су час на га бе ла рус ка га гра мад ства, ма ла дой 
не за леж най кра і ны, нель га не па га дзіц ца. Края знаў ствам на мес цах 
зай ма юц ца сён ня за хоп ле ныя гіс то ры яй род на га го ра да ці вёс кі лю-
дзі, пра якіх час цей за ўсё ве да юць толь кі зем ля кі, ад зна чыў на мес нік 
стар шы ні РГА «Бе лая Русь» Аляк сандр Шаць ко. Знай сці сён ня гэ тых 
лю дзей, ска рыс таць са бра ную імі ін фар ма цыю для бу ду чых па ка лен-
няў, да лу чыць да пра цы па ка лен не сён няш няй мо ла дзі — за да ча, якую 
трэ ба сён ня вы ра шаць агуль ны мі на ма ган ня мі.

Бо без края знаў чай да след чыц кай ра бо ты на мес цах гіс то рыя кра і ны 
бу дзе ня поў най, за ўва жыў ака дэ мік-сак ра тар ад дзя лен ня гу ма ні тар ных 
на вук і мас тац тваў На цы я наль най ака дэ міі на вук Аляк сандр Ка ва ле ня. 
І га зе та «Звяз да» ро біць свой знач ны ўнё сак у пры цяг нен не ўва гі да 
гэ тай ці ка вай тэ мы. Толь кі праз мі ну лае мож на зра зу мець су час насць, 
мяр куе ака дэ мік. «Гэ та зу сім не зна чыць, што ўвесь час трэ ба па каз ваць 
са ла мя ныя ка пе лю шы. Трэ ба па каз ваць, што з са ла мя ных ка пе лю шоў 
мы вы рас лі да кас міч най дзяр жа вы», — лі чыць Аляк сандр Ка ва ле ня.

«Круг лы стол» у «Звяз дзе» стаў фак тыч на стар та вай кроп кай но ва га 
агуль на рэс пуб лі кан ска га пра ек та. Яко га? Да ве да е це ся з блі жэй шых ну ма роў 
га зе ты, ка лі бу дуць апуб лі ка ва ны ма тэ ры я лы гу тар кі ў рэ дак цыі «Звяз ды».

За ста вай це ся з на мі — бу дзе ці ка ва. Да рэ чы, ужо ідзе пад піс ка 
на «Звяз ду» на ІІІ квар тал і ІІ паў год дзе.
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