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ОАО «Белхим» сообщает о решении общего 
открытого собрания акционеров о выплате дивидендов 

за первое полугодие 2018 года:

Направить на выплату дивидендов 5,0 % от чистой прибыли ОАО «Бел-
хим», полученной по итогам работы за I полугодие 2018 года в сумме 
1 132 576,67 рубля.

Сумма дивидендов составляет 56 628,83 рубля.

Утвердить размер начисленных дивидендов за I полугодие 2018 года 
на одну акцию в сумме 0,16013174 руб. Сумма начисленных дивидендов 
на акции, находящиеся в хозяйственном ведении ГО «Белресурсы», со-
ставляет 40 477,94 рубля.

Установить период выплаты дивидендов – до 24 августа 2018 г.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

физическим лицам – путем зачисления на лицевые счета;

юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет.

УНП 100122846

Антикризисный управляющий индивидуальный предприниматель 
Шило Алексей Сергеевич (г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, 

тел. 8029 3360872) извещает о проведении третьих повторных торгов 
в форме аукциона по продаже имущества ОДО «Олдига»

Лот № 1: торговое оборудование, находящееся в магазине Calliope 
(ТЦ «Галилео») в размере 23 722 белорусских рублей 00 копеек.

Лот № 2: осветительное оборудование, находящееся в магазине Calliope 
(ТЦ «Галилео») в размере 8 947 белорусских рублей 50 копеек.

Лот № 3: торговое оборудование, находящееся в магазине Terranova 
(ТЦ «Галилео») в размере 27 904 белорусских рублей 00 копеек.

Лот № 4: осветительное оборудование, находящееся в магазине 
Terranova (ТЦ «Галилео») в размере 9 043 белорусских рублей 00 копеек;

Лот № 5: торговое оборудование, находящееся в магазине Terranova 
(ТЦ «Столица») в размере 15 952 белорусских рублей 50 копеек.

Торги состоятся 06 сентября 2018 по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 
3Б, оф. 517.

Заявки принимаются с 16 августа 2018 с 09.00 до 5 сентября 2018 года 
до 17.00.

Продавец – ОДО «Олдига».

Сумма задатка за участие в торгах – 5 % от начальной цены торгов.

Местонахождение предмета торгов: г. Минск.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены торгов. Для участия в торгах лицо, 
заявившее о своем участии в торгах, вносит задаток в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на торгах имущества в размере 5 процента от 
начальной цены имущества должника, выставляемого на торги. Участник 
торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким предметам торгов, 
вносит задаток в размере, установленном для предмета торгов с наиболь-
шей начальной ценой.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в без-
наличном порядке по следующим платежным реквизитам: ОДО «Олдига», 
УНП 190720594, р/с BY10BLBB30120190720594001001 ОАО «Белинвест-
банк», г. Минск.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, 
подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – 
заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, устава, документы, 
подтверждающие полномочия представителя; для индивидуального пред-
принимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, копия 
паспорта; для физ. лица – копии паспорта, принимаются по адресу: г. Минск, 
ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517.

Срок возможного отказа от проведения торгов – до 06.09.2018. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
покупки. После окончания торгов в день проведения торгов с победителем 
подписывается протокол. Договор с победителем торгов заключается в 
течение 5 дней с даты проведения торгов и утверждения протокола о 
результатах торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость по-
купки в течение 10 дней после подписания протокола. Условия отгрузки –
 100 % предоплата. Возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим торги. В случае признания 
торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них толь-
ко одним участником возможна продажа предмета торгов этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, 
о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел.: (017) 2150240, (029) 3360872. Ознакомиться 
с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с предварительным 
согласованием с организатором торгов.

На слыхуНа слыху  

Вы ні кі на ЦТ ацэнь ва лі ся 
па дзвюх ме то ды ках

З на го дыЗ на го ды  

100 ГА ДОЎ 
НА АХО ВЕ ПА РАД КУ

Ві цеб скай гу берн скай мі лі цыі ўчо ра споў ні ла ся 

100 га доў. Ся род шмат лі кіх він ша ван няў бы ло і ад 

мі ніст ра ўнут ра ных спраў Іга ра ШУ НЕ ВІ ЧА.

«Гэ тае свя та — да ні на па ва гі най леп шым тра ды цы ям слу-

жэн ня на ро ду і кра і не, якія за клад ва лі ся мно гі мі па ка лен ня мі 

пра ва ахоў ні каў рэ гі ё на. Ад зна ча ю чы ве ка вы юбі лей, вы ма-

е це пра ва га на рыц ца са праўд ны мі пра фе сі я на ла мі, для якіх

служ ба ў ор га нах унут ра ных спраў гэ та не толь кі па клі кан не — 

гэ та лёс і цэ лае жыц цё. Подз ві гі су пра цоў ні каў, якія не

шка ду ю чы ся бе аба ра ня лі за кон ныя ін та рэ сы і пра вы гра ма-

дзян, — вось той тры ва лы пад му рак, на якім вам трэ ба бу дзе 

бу да ваць най ноў шую гіс то рыю сва іх пад раз дзя лен няў», — 

па він ша ваў пад на ча ле ных ге не рал-лей тэ нант мі лі цыі.

На яго дум ку, асаб лі вы го нар вы клі кае тое, што рас це 

коль касць мі лі цэй скіх ды нас тый, якія бе раж лі ва за хоў ва юць 

і пры мна жа юць тра ды цыі баць коў і дзя доў.

«Прад стаў ні кі ста рэй ша га па ка лен ня мі лі цы я не раў — 

узор са ма ах вяр на га слу жэн ня Ай чы не. Ім — сло вы ўдзяч-

нас ці і шчы рыя па жа дан ні доб ра га зда роўя і ба дзё рас ці 

ду ху», — пад крэс ліў член ура да.

У сваю чар гу з юбі ле ем па він ша ваў ка лег і ве тэ ра наў 

на чаль нік УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, ге не рал-ма ёр 

мі лі цыі Іван КУБ РА КОЎ.

«Ве ка вы ле та піс на шай гіс то рыі ўваб раў у ся бе не злі чо нае 

мност ва яр кіх свед чан няў бес ка рыс лі ва га слу жэн ня Ра дзі ме 

і вер нас ці пры ся зе. За гэ ты мі сло ва мі — на пру жа ная пра ца 

і бяс сон ныя но чы ўсіх, хто слу жыў і слу жыць у ор га нах унут-

ра ных спраў. Гэ та моц ныя і бяс страш ныя лю дзі, во пыт ныя 

спе цы я ліс ты, якія аб ра лі скла да ную пра фе сію, якая па тра буе 

ад кож на га ра бот ні ка вы со кай пра фе сій най пад рых тоў кі і ад-

каз нас ці. А гэ та да дзе на не кож на му», — кан ста та ваў ён.

15 жніў ня 1918 го да бы ло ство ра нае Ві цеб скае гу берн-

скае ўпраў лен не, якое і ажыц цяў ля ла агуль нае кі раў ніц тва 

ор га на мі ахо вы пра ва па рад ку.

Га на ро выя ме ра пры ем ствы ў аб лас ным цэнт ры ў су вя зі 

з юбі ле ем ар га ні зу юць паз ней. «Звяз да», у якой ня ма ла 

пад піс чы каў ся род мі лі цы я не раў, аба вяз ко ва пра гэ та рас-

ка жа.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ



ПАД ГРОД НА ЗА ГА РЭЎ СЯ КАС ЦЁЛ
Па ве дам лен не аб тым, што ў аг ра га рад ку Го жа Гро-

дзен ска га ра ё на га рыць кас цёл, па сту пі ла на пульт 

дзя жур на га РАНС уве ча ры ў аў то рак. Ра та валь ні кі 

пры бы лі на мес ца зда рэн ня і ўба чы лі, што дым ідзе 

знут ры за чы не на га бу дын ка кас цё ла. Унут ры ні ко-

га не бы ло, па коль кі бо га слу жэн не пра во дзі ла ся ў 

пер шай па ло ве дня.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе МНС, уся го агонь па шко-

дзіў пят нац цаць квад рат ных мет раў унут ры кас цё ла. Па-

цяр пе лі элект ра шчыт, адзен не свя та ра, цар коў ныя кні гі і 

пе ра крыц це. Па ад ной з вер сій, па жар уз нік у элект ра шчы-

це з-за ўда ру ма лан кі. Кас цёл, уз ве дзе ны ў 1869 го дзе, 

з'яў ля ец ца гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас цю.

Яшчэ адзін па жар ад быў ся ў ноч на се ра ду ў бу дын ку 

ма лоч на та вар най фер мы ў вёс цы Дзя ге лец Бя ро заў ска га 

ра ё на. Га рэў дах на пло шчы да іль на га комп лек су ў ча ты ры 

квад рат ныя мет ры. Агонь так са ма па шко дзіў ва ку ум ную 

пом пу. Пры чы на гэ та га ўзга ран ня па куль вы свят ля ец ца.

Ва ляр' ян ШКЛЕННІК.

АПОШ НІ ВІ РАЖ
У Пін скім ра ё не 35-га до вы бай кер здзейс ніў ДТЗ са 

смя рот ным зы хо дам.

Зда ва ла ся б, на ві на не вель мі здзіў ляль ная. Уліч ва ю чы 

хут касць, з якой лё та юць гэ тыя «ка ра лі» да рог, са мо па са бе 

зда рэн не звык лае. Але за слу гоў вае ўва гі на ступ ны факт: 

бай кер пры цяг ваў ся да ад каз нас ці 72 ра зы! Най больш час-

та — зда га дай це ся — за пе ра вы шэн не хут ка сці.

І вось вы нік. Па звест ках ДАІ УУС Брэсц ка га абл вы-

кан ка ма, на за круг лен ні ўчаст ка пін ча нін не спра віў ся з 

кі ра ван нем ма та цык лам «Ка ва са кі», з'е хаў у кю вет і пе ра-

ку ліў ся. 29-га до вы па са жыр, жы хар вёс кі Ста вок, атры маў 

сур' ёз ныя траў мы і па мёр на мес цы зда рэн ня. Кі роў ца 

ма та цык ла ў цяж кім ста но ві шчы шпі та лі за ва ны ў рэ ані ма-

цый нае ад дзя лен не Пін скай цэнт раль най баль ні цы. Уста-

ноў ле на, што муж чы ны бы лі без мо та шле маў.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пры ём на пер шую сту пень вы шэй-

шай аду ка цыі ажыц цяў ля лі сё ле та 

42 дзяр жаў ныя ВНУ і 9 пры ват ных. Сту-

 дэн та мі-пер ша курс ні ка мі ста лі 50 400 

ча ла век. За кошт срод каў бюд жэ ту бу-

дуць на ву чац ца 26 400 ча ла век, з іх на 

дзён най фор ме — 21 700. Не ка то рыя 

спе цы яль нас ці ў ВНУ сё ле та за паў ня-

лі ся не без цяж кас цяў. Пас ля асноў най 

хва лі за лі чэн ня ва кант ны мі за ста ва ла ся 

ка ля 150 бюд жэт ных мес цаў. На іх быў 

аб' яў ле ны да дат ко вы на бор. Мі ні маль-

ныя ба лы па прад ме тах ЦТ, з які-

мі мож на бы ло па сту паць у рам ках 

да дат ко ва га на бо ру, пры гэ тым не 

зні жа лі ся. На ва кант ныя бюд жэт ныя 

мес цы маг лі прэ тэн да ваць толь кі абі-

ту ры ен ты, якія не прай шлі па кон кур-

се пры па ступ лен ні ў ін шыя ВНУ, але 

ме лі на ру ках па трэб ныя сер ты фі ка ты, 

або па сту па лі на ін шыя спе цы яль нас ці 

ў тую ж ВНУ. Пас ля пра вя дзен ня да-

дат ко ва га на бо ру не за поў не ны мі за-

ста лі ся толь кі 14 мес цаў у дзвюх ВНУ: 

Бе ла рус ка-ра сій скім дзяр жаў ным уні-

вер сі тэ це і Ма зыр скім дзяр жаў ным пе-

да га гіч ным уні вер сі тэ це.

Сту дэн та мі пе да га гіч ных спе цы яль-

нас цяў сё ле та ста лі 5 ты сяч ча ла век. 

Як вя до ма, іс нуе пе ра лік пе да га гіч ных 

спе цы яль нас цяў, ку ды вы пуск ні кі пе-

да га гіч ных кла саў (пры ад па вед нас ці 

шэ ра гу кры тэ ры яў) маг лі па сту паць па 

вы ні ках су моўя.

Іры на Ста ра вой та ва ад зна чы ла, 

што з про філь ных пе да га гіч ных кла-

саў пры хо дзяць у пе да го гі ку да стат ко-

ва ма ты ва ва ныя абі ту ры ен ты, якія ўжо 

апра ба ва лі на стаў ніц кую пра фе сію, так 

бы мо віць, знут ры, атры ма лі ў ра бо це з 

ма лод шы мі школь ні ка мі пер шы пе да-

га гіч ны і псі ха ла гіч ны до свед, зра зу-

ме лі, ці ба чаць яны да лей ся бе ў гэ тай 

сфе ры дзей нас ці.

У Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны 

ўні вер сі тэт імя М. Тан ка за лі ча на 800 сту-

дэн таў на дзён ную бюд жэт ную фор му. 

Пры гэ тым кож ны трэ ці з бу ду чых пе да-

го гаў з'яў ля ец ца пе ра мож цам алім пі яд, 

мае дып лом з ад зна кай або з'яў ля ец ца 

вы пуск ні ком пе да га гіч ных кла саў.

Акра мя та го іс нуе пе ра лік най-

больш за па тра ба ва ных эка но мі кай 

спе цы яль нас цяў, пры па ступ лен ні 

на якія асоб ныя ка тэ го рыі абі ту-

ры ен таў (ме да ліс ты, ула даль ні кі 

дып ло маў з ад зна кай і пе ра мож цы 

алім пі яд) за ліч ва юц ца ва ўста но вы 

вы шэй шай аду ка цыі без іс пы таў. Ён 

уклю чае больш як 30 па зі цый.

— Гэ ты пе ра лік за цвяр джа ец ца Мі-

ніс тэр ствам аду ка цыі па ўзгад нен ні з 

Мі ніс тэр ствам эка но мі кі. Раз мо ва ідзе 

пра спе цы яль нас ці, дзе, мо жа быць, 

не прос та на ву чац ца, яны не вель мі 

па пу ляр ныя ся род ма ла дых лю дзей, 

але перс пек тыў ныя і за па тра ба ва ныя 

за каз чы ка мі кад раў, хоць абі ту ры ен ты 

гэ та і не заў сё ды ра зу ме юць. Та му пра-

да стаў лен не льго ты — да дат ко вы сты-

мул для пры цяг нен ня на іх та ле на ві тай 

мо ла дзі. І, трэ ба за ўва жыць, ме да ліс ты 

ёй ка рыс та юц ца. Гэ та льго та дзей ні чае 

і пры но сіць плён, — за пэў ніў на чаль нік 

Га лоў на га ўпраў лен ня пра фе сій най 

аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Сяр-

гей КАС ПЯ РО ВІЧ.

Са мыя вы со кія кон кур сы на дзён-

ную бюд жэт ную фор му на зі ра-

лі ся сё ле та па спе цы яль нас цях 

«рэ жы су ра кі но і тэ ле ба чан ня» 

(6,4 ча ла ве ка на мес ца), «ін фар-

ма цый ныя сіс тэ мы і тэх на ло гіі»

(6,7 ча ла ве ка на мес ца), «спар тыў-

на-ту рысц кая дзей насць (ме недж-

мент у ту рыз ме)» (7,6 ча ла ве ка на 

мес ца) і «гра фіч ны ды зайн» — 

больш як 11 ча ла век на мес ца.

Абі ту ры ен ты з са мы мі вы со кі мі ба-

ла мі па да ва лі да ку мен ты на «між на-

род нае пра ва» ў БДУ, «ста ма та ло гію» — 

у БДМУ, «су час ныя за меж ныя мо-

 вы» ў Мін скі лінг віс тыч ны ўні вер сі тэт, 

«ар га ні за цыю па вет ра ных па лё таў» — 

у Ака дэ мію авія цыі і на ІТ-спе цы яль нас-

ці ў БДУ ІР. Ня дрэн на ўкам плек та ва лі ся 

і рэ гі я наль ныя ВНУ, на прык лад, у Ба-

ра на віц кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 

ся рэд ні кон курс склаў два ча ла ве кі на 

мес ца.

Ста баль ныя вы ні кі на цэнт ра лі за-

ва ным тэс ці ра ван ні бы лі прак тыч на на 

ўсіх прад ме тах, у тым лі ку і на эк за ме-

не па фі зі цы. Уся го ўдзел у ЦТ узя лі 

амаль 82,5 ты ся чы абі ту ры ен таў. 392 

абі ту ры ен ты атры ма лі 100-баль ныя 

сер ты фі ка ты, з іх 16 ча ла век ста лі ўла-

даль ні ка мі двух сер ты фі ка таў з мак-

сі маль най су май ба лаў. 53 удзель ні кі 

тэс та ва га эк за ме ну, якія атры ма лі на 

ЦТ 100 ба лаў, з'яў ля юц ца вы пуск ні ка мі 

па пя рэд ніх га доў, і адзін — вы пуск ні-

ком уста но вы ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі.

А вось тых, хто ка рыс таў ся ма біль-

ны мі тэ ле фо на мі або шпар гал ка мі на 

ЦТ, ста ла знач на менш. З іс пы ту бы лі 

вы да ле ны 16 ча ла век, яшчэ два абі ту-

ры ен ты не атры ма лі сер ты фі ка ты, та му 

што па ру шы лі пра цэ ду ру пра вя дзен ня 

ЦТ пры ра бо це з блан ка мі ад ка заў.

Пер шы на мес нік ды рэк та ра Рэс-

пуб лі кан ска га ін сты ту та кант ро лю 

ве даў На тал ля ВАЙ ЦЯ ХО ВІЧ па ве-

да мі ла, што сё ле та па ра лель на з рэй-

тын га вай шка лой ацэнь ван ня на ЦТ 

апра ба ва ла ся і но вая ме то ды ка пад лі-

ку ба лаў. Раз мо ва ідзе пра ма дэль ную 

апра ба цыю, гэ та зна чыць, што вы ні кі 

ўдзель ні каў ЦТ гэ та га го да ацэнь ва лі ся 

як па ра ней шай, так і па но вай ме то ды-

цы. Але ба лы, якія абі ту ры ен ты ўба чы лі 

ў сва іх сер ты фі ка тах, раз ліч ва лі ся па 

ста рой ме то ды цы, якая за цвер джа на 

Мі ніс тэр ствам аду ка цыі і вы ка рыс тоў-

ва ец ца 12 апош ніх га доў.

— Но вая ме то ды ка апра ба ва ла ся як 

пад час рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня, 

так і пад час ЦТ, і мы змаг лі ўба чыць у ёй 

шмат плю соў, — рас тлу ма чы ла спе цы я-

ліст. — Пра цэ ду ра атрым лі ва ец ца яшчэ 

больш праз рыс тая і зра зу ме лая для абі-

ту ры ен таў. Кож на му тэс та ва му за дан-

ню пры свой ва ец ца пер ша сны бал, яго 

абі ту ры ен ты бу дуць ве даць яшчэ да па-

чат ку ЦТ. Ён бу дзе за ле жаць ад не каль-

кіх па каз чы каў — уз роў ню скла да нас ці 

за дан ня, фор мы яго прад стаў лен ня, у 

якой част цы тэс та зна хо дзіц ца за дан-

не (у воб лас ці А ці В), ад кры тае яно ці 

за кры тае. За тым у пра цэ се пра вер кі 

ра бот бу дуць уве дзе ны ка э фі цы ен ты і 

да лей раз ліч вац ца вы ні ко вы тэс та вы 

бал. Свой рэй тынг абі ту ры ен ты змо гуць 

уба чыць на сай це РІКВ.

Гэ та ме то ды ка для су свет най прак-

ты кі не но вая, яна вы ка рыс тоў ва ец ца 

ў мно гіх кра і нах. Не вы клю ча на, што 

ў на ступ ным го дзе яе пач нуць пры мя-

няць і ў Бе ла ру сі. Гэ та ра шэн не бу дзе 

пры мац ца Мі ніс тэр ствам аду ка цыі.

На тал ля Вай ця хо віч да да ла, што абі-

ту ры ен ты, якія па каз ва лі ў па пя рэд нія 

га ды вы со кія вы ні кі, і пры но вай сіс тэ ме 

пад лі ку ба лаў ака за лі ся б у вы шэй шай 

част цы шка лы на ЦТ, а вось коль касць 

ула даль ні каў мі ні маль ных ба лаў пры 

но вай сіс тэ ме змен шыц ца.

Па сло вах На тал лі Вай ця хо віч, фі-

зі ку на ЦТ сё ле та зда ва ла мен шая 

коль касць абі ту ры ен таў. «Мы ўба чы лі, 

што не ка то рыя вы ра шы лі ска рыс тац ца 

сва і мі сер ты фі ка та мі мі ну ла га го да. Та-

кое пра ва ў абі ту ры ен таў ця пер ёсць. 

Вы ні кі тэс ці ра ван ня па фі зі цы сё ле та 

су па стаў ныя з вы ні ка мі за па пя рэд ні 

год, ад бы ло ся зу сім ня знач нае зні жэн-

не ся рэд ня га ба ла, і ні я кай тра ге дыі 

мы ў гэ тым не ба чым, — пад крэс лі ла 

яна . — Да та го ж мае мес ца так зва ны 

«эфект чац вёр та га эк за ме ну». Мно гі-

мі абі ту ры ен та мі фі зі ка вы бі ра ла ся ў 

якас ці за па сно га чац вёр та га прад ме-

та, та му што яны не бы лі ўпэў не ныя

ў сва іх ве дах. На са мрэч у та кіх абі -

ту ры ен таў ба лы па ін шых дыс цып лі-

нах, у пры ват нас ці па ма тэ ма ты цы і 

за меж ных мо вах, бы лі вы шэй шыя. Але 

пра ва зда ваць чац вёр тую дыс цып лі ну 

на ЦТ ёсць ва ўсіх. І 48 % ад агуль най 

коль кас ці ўдзель ні каў ЦТ пі са лі тэс ты 

па ча ты рох дыс цып лі нах».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


