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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Алё на ду ма ла пра шас цi га до-

вую сяст рыч ку, ту га па якой у пры-

тул ку аб васт ры ла ся. Ка лi яе баць-

ка за браў дзяў чын ку да ся бе, ма цi 

пе ра ста ла пiць, улад ка ва ла ся на 

ра бо ту, i ней кi час зда ва ла ся, што 

жыц цё на ладж ва ец ца. Але по тым 

з'я вiў ся но вы ка ва лер, i жан чы на 

са рва ла ся: п'ян кi ды вы свят лен нi 

ад но сiн па мiж ма цi, яе су жы це лем 

i дзя ду лем Але ны ста на вi лi ся ўсё 

больш час ты мi i жорст кi мi. У шко-

ле ўсё ця жэй бы ло ра бiць вы гляд, 

што ў яе нар маль ная сям'я.

У той дзень Але не не ўда ло ся 

раз няць бой ку па мiж да рос лы мi. 

Дзяў чын ка спа ло ха ла ся i вы клi-

ка ла мi лi цыю. Яна са ма на пi са-

ла за яву i па га дзi ла ся па ехаць у 

пры ту лак. Ма цi хут ка пры еха ла па 

дач ку. Каб за браць яе, трэ ба бы ло 

прай сцi курс ля чэн ня ў нар ко ла га 

i ўлад ка вац ца пра ца ваць. У Але-

ны быў рэ аль ны шанц вяр нуц ца 

да до му. За ста ва ла ся па ру тыд няў 

да шчас лi ва га мо ман ту, ка лi ёй па-

ве да мi лi, што ма цi зноў не прый-

шла на ра бо ту. Дзяў чын ка яшчэ 

спа дзя ва ла ся, але не ўза ба ве ста-

ла вя до ма — ма цi за пi ла. Пла ны 

i ма ры пад лет ка ста лi рас сы пац-

ца. Алё на час та пла ка ла, але не 

страч ва ла над зеi. Прай шоў са ка-

вiк, кра са вiк, на ды шоў май...

Ма цi Але ны не здо ле ла вы пра-

вiць сi ту а цыю. Су пра цоў нi кi ор га-

наў апе кi вы му ша ны бы лi па даць у 

суд на па збаў лен не яе баць коў скiх 

пра воў. Дзяў чын ка па кi не ча со вы 

пры ту лак, але па е дзе не да до му...

Ка лi Але на па чу ла ў су дзе пры-

знан не ма цi ў тым, што ка дзi ра-

ван не не да па маг ло, i яна ўжо не 

мо жа кi нуць пiць, дзяў чын ка рас-

пла ка ла ся. На на ступ ны дзень па-

ве да мi ла су пра цоў нi кам СПЦ, што 

не жа дае, каб яе ўда ча ры лi, — яна 

гэ так жа не хо ча тра пiць у пры ём-

ную сям'ю. Але на аб ра ла жыц цё ў 

дзi ця чым до ме.

— Дзе цi, ста рэй шыя за сем га-

доў, ужо доб ра ра зу ме юць, што ад-

бы ва ец ца, — рас каз вае на мес нiк 

ды рэк та ра па ву чэб на-вы ха ваў-

чай ра бо це ДУА «СПЦ з пры тул-

кам Ле нiн ска га ра ё на г. Мiн ска» 

Iры на АСТАШ КО. — Яны да нас 

трап ля юць вель мi стом ле ныя i ў 

над звы чай моц ным стрэ се. З iмi 

ад ра зу па чы нае пра ца ваць псi хо-

лаг. Мы рас каз ва ем дзе цям пра 

ўмо вы, якiя па вiн ны вы ка наць iх 

баць кi, i тлу ма чым ча му.

Ор га ны апе кi пра цу юць з баць-

ка мi i дзець мi пры клад на паў го да. 

I тым, i тым аказ ва ец ца псi ха ла гiч-

ная да па мо га, су пра цоў нi кi на кi роў-

ва юць баць коў да па трэб ных спе цы-

я лiс таў, пад каз ва юць, ку ды звяр тац-

ца пры пэў ных праб ле мах, бы вае, 

на ват да па ма га юць улад ка вац ца на 

ра бо ту. Су ты ка ю чы ся з дзi ця чым бо-

лем, ра бот нi кi ро бяць усё маг чы мае, 

каб у сям'i ўсё на ла дзi ла ся. Ка лi ж 

баць кi не на вед ва юць дзя цей, не вы-

кон ва юць рэ ка мен да цыi спе цы я лiс-

таў, то iх па збаў ля юць баць коў скiх 

пра воў, а дзi ця цi зна хо дзяць но вую 

сям'ю або ад праў ля юць у iн тэр на-

тную ўста но ву.

Ка лi пад час зна хо джан ня ў пры-

тул ку на ды хо дзяць лет нiя ка нi ку лы, 

то дзя цей, ста рэй шых за 6 га доў, 

ад во зяць у дзi ця чы азда раў лен чы 

летнік. Там яны пра вод зяць дзве 

зме ны. Для мно гiх та кi ад па чы-

нак — но вы во пыт, i яны ча ка юць 

яго з хва ля ван нем i цi каў нас цю. 

У летніку iх так са ма мо гуць на вед-

ваць. Зда ра ец ца, што за пы ту на на-

вед ван не дзi ця цi ў аздараўленчай 

установе ня ма, i та ды су пра цоў нi кi 

СПЦ на вед ва юць дзi ця са мi.

Але сё ле та ўсё не так — СOVID-19 

па зба вiў ма лых i гэ тай маг чы мас цi. 

Алё на тра пi ла ў азда раў лен чы 

летнік ра зам з яшчэ вась мю дзець-

мi з пры тул ку. Яна па еха ла, ка лi 

эмо цыi ўлег лi ся, з ра зу мен нем та-

го, што па вяр тан нi яе ад вя зуць у 

спе цы яль ную ўста но ву для дзя цей, 

якiя за ста лi ся без апе кi баць коў.

Ма лыя 
так са ма га ру юць

...Баг дан з на ра джэн ня быў «пры 

ма цi», як ка жуць спе цы я лiс ты, 

i ў яго ўтва ры ла ся вель мi моц ная, 

але тры вож ная пры вя за насць. Ка-

лi дзi ця пры вез лi ў пры ту лак, нi хто 

не мог яго су па ко iць. Трох га до вы 

хлоп чык кры чаў i клi каў ма му ўвесь 

пер шы дзень, i дру гi, i трэ цi...

I вось Баг дан да ча каў ся. Ма-

цi па вез ла яго да до му пер ша га 

чэр ве ня. А праз дзе сяць дзён яго, 

га лод на га, зноў за бра лi ў пры ту-

лак. Ка лi ма лы зра зу меў, ку ды 

яго пры вез лi, то за ма таў га ла вой 

i з ад чай ным кры кам па бег у су-

праць лег лы бок ка лi до ра ад ужо 

зна ё май гру пы. У той дзень ма-

лы атры маў у па да ру нак вя лi кую 

но вую ма шын ку, якую бе раг лi ў 

пры тул ку як раз для па доб на га вы-

пад ку. Толь кi та ды Баг дан па га-

дзiў ся зай сцi ў гру пу, дзе ад ра зу 

па ве да мiў, што ма шын ку яму па-

да ры ла ма цi.

...Ма ма Мi ха ся ў адзi нац ца цi -

гадо вым уз рос це са ма трап ля ла 

ў гэ ты пры ту лак. Ця пер у яе не 

вель мi атрым лi ва ец ца вы кон ваць 

ро лю ма цi. Яна ця га ла дзi ця па 

пры то нах ра ё на. Су пра цоў нi кi ор-

га наў апе кi ўга вор ва лi i пра сi лi яе 

аду мац ца, пра па ноў ва лi да па мо-

гу. Не вый шла. Мiш ку да вя ло ся 

за браць i доў га ля чыць ад роз ных 

хва роб. Ён так са ма кры чаў, але, 

у ад роз нен не ад Баг да на, хут ка 

прызвычаіўся да но вых умоў i пра-

вiл. Ма ма Мi шы ха це ла за браць 

яго, але на ра дзi ла дач ку, i ця пер 

ёй быц цам i не да сы на. Су пра цоў-

нi кi СПЦ спа дзя юц ца, што хлоп чы-

ка ўсы на вяць, бо та ко га доб ра га i 

шчы ра га яшчэ трэ ба па шу каць.

— У пры ту лак трап ля юць дзе цi з 

трох га доў, — рас каз вае пе да гог-

псi хо лаг На тал ля СIТ КА ЛЕ Е ВА. — 

Та кiх ма лень кiх мы пе ра кон ва ем, 

што ў нас вель мi цi ка вы са док, 

маў ляў, там ве се ла, шмат ца-

цак, ты зной дзеш но вых сяб роў. 

Мы ста ра ем ся зняць на пру жан не 

праз гуль ню, усмеш ку, па пес цiць 

ды су па ко iць. Дзе цi, якiя адап та-

ва лi ся да сi ту а цыi, пры хо дзяць на 

да па мо гу пры з'яў лен нi но вень кiх. 

Яны як нi хто iн шы мо гуць зра зу-

мець i пры няць тыя па чуц цi, што 

ад чу ва юць ма лыя ў гэ ты мо мант. 

Дзе цi да школь на га ўзрос ту звы-

чай на да во лi хут ка пры вы ка юць да 

рэ жы му ў пры тул ку, якi ар га нi за ва-

ны пры клад на як у дзi ця чым сад-

ку, ста но вяц ца больш спа кой ныя 

i хут ка да га ня юць па раз вiц цi сва-

iх ад на год каў. Ма лыя, як i больш 

да рос лыя дзе цi, ча ка юць пры хо ду 

сва iх мам i та таў ды спа дзя юц ца 

на хут кае вяр тан не да до му.

Да шка ля ты не ез дзяць у азда-

раў лен чыя летнікі, яны за ста юц-

ца ў пры тул ку на ўсё ле та. Але 

звы чай на дзе цi рэд ка пра вод зяць 

цэ лы дзень ва ўста но ве, а на вед-

ва юць му зеi, кi на тэ ат ры, тэ ат ры, 

заа пар кi. Ма лым ле там у са мiм 

СПЦ ла дзяць роз ныя свя ты, за пра-

ша юць анi ма та раў, ар га нi зу юць 

на ву ко выя шоу, «днi Неп ту на» на 

ву лi цы, хо дзяць з iмi на пiк нi кi, уво-

гу ле ста ра юц ца, каб дзе цi больш 

зна хо дзi лi ся на све жым па вет ры.

— З-за рас паў сюдж ван ня ка ра-

на вi рус най iн фек цыi нам да вя ло-

ся ка рэк цi ра ваць ра бо ту пры тул-

ку, — рас ка за ла ды рэк тар СПЦ 

Ак са на ГО ВЕН. — Яшчэ вяс ной 

мы пры ня лi ра шэн не не ва дзiць на-

шых ста рэй шых дзя цей у шко лу, 

а пе ра вес цi iх на дыс тан цый нае 

на ву чан не. Гэ та бы ло са праўд нае 

вы пра ба ван не для на шых дзя цей 

i пе да го гаў. Але ў вы нi ку дзя ку-

ю чы на стаў нi кам, якiя пра ца ва лi 

ан лайн, спра вi лi ся. Мы пе ра ста-

лi на вед ваць гра мад скiя мес цы ў 

Мiн ску, але ад летніка не ад мо вi лi-

ся. Дзе цi звы чай на пры яз джа юць 

пас ля яго доб ра ад па чыў шы. На-

брац ца сiл ле там вель мi важ на для 

iх. Да школь нi каў за баў ля ем са мi. 

У нас твор чы ка лек тыў пра фе сi я-

на лаў — ня дрэн на атрым лi ва юц ца 

свя ты, кан цэр ты, шоу. Учо ра ва-

дзi лi дзя цей на рэч ку кар мiць ка-

чак — столь кi за хап лен ня! Ха дзi-

лi пеш шу, гэ та не да лё ка, ма лыя 

вы трым лi ва юць. На транс пар це 

нi ку ды не ез дзiм: у нас да во лi вя-

лi кая тэ ры то рыя, i дзе цям ёсць дзе 

ўдо сталь па гу ляць.

Ды рэк тар пад час эк скур сii па 

пры тул ку рас ка за ла, што пры бор-

ка i ра ней ра бi ла ся час та. Ця пер 

асаб лi вую ўва гу звяр та юць на 

апра цоў ку дзвяр ных ру чак i iн шых 

па верх няў. Трэ на жор ная за ла, ста-

лоў ка, праль ня, гар дэ роб, па коi 

для ма лых, па коi для ста рэй шых, 

ван ныя па коi, гуль ня выя, клас для 

са ма пад рых тоў кi, кам п'ю тар ны 

клас, па кой су стрэч з баць ка мi, 

па кой для на ладж ван ня доб рых 

ад но сiн па мiж дзець мi i баць ка мi 

ў пры сут нас цi псi хо ла га... Усю ды 

чыс цi ня i па ра дак. Пра тое, што 

гэ та не са док, свед чыць су шыл ка 

для бя лiз ны з дзi ця чым адзен нем 

роз ных па ме раў: май кi, шор ты, су-

кен кi, шкар пэт кi...

Рап там бу ды нак на поў нiў ся дзi-

ця чым гу лам. Да школь нi кi вяр ну лi-

ся з пра гул кi. Яны бег лi па лес вi цы 

на дру гi па верх, не звяр та ю чы на 

мя не ўва гi. Ка лi на тоўп ма лых знiк, 

я ўба чы ла адзi но кую фi гур ку хлоп-

чы ка га доў ча ты рох, якi не па бег 

за ас тат нi мi, а сеў на лес вi цы.

— У мя не вось тут «бо ля», — 

па ве да мiў ма лы, ка лi за ўва жыў, 

што я за цi ка вi ла ся.

Ака за ла ся, гэ та Мiш ка. Ён па-

дра паў ка лен ку. Я сфа та гра фа ва-

ла ран ку i ра зам з iм ста ла раз-

гля даць яе ў па вя лi ча ным па ме ры 

на тэ ле фо не. Мы вы ра шы лi, што 

тут мо жа да па маг чы мед сяст ра, 

у якой, на пэў на, ёсць «ча роў ны 

плас тыр». Ма лыш па ве ся леў i ад-

пра вiў ся ля чыць нож ку. Я вяр ну ла-

ся ў гру пу. Там Баг дан у адзi но це 

гу ляў са сва ёй ма шын кай. Дзя нiс 

з сяст рой Ган най, шас цi i пя цi га-

доў, вы ра шы лi, што чу жы ча ла век 

iм пе ра шка джае. У iх на пе ра дзе 

яшчэ па ло ва ле та тры вож на га ча-

кан ня.

На тал ля ТА ЛI ВIН СКАЯ.

АДЗI НО КАЕ ЛЕ ТА

Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко» 
(местонахождение: 

222201, Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 54 б) 
сообщает, что директором ЗАО «Смолевичи Молоко» 30.07.2020 г. 

принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг. 
Формирование реестра акционеров осуществляется по состоянию на 30.07.2020 г. У
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ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре закупки 
компьютерной техники № 2020-827197, размещенной на сайте http://www.icetrade.by 
по «Компьютеры / оборудование > Другое».

УНП 100357923.

Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
13 августа 2020 года на 12-м открытом аукционе 

проводит 11-й от 30 июля 2020 года повторный открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

109

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном 
ДФ-3 в составе: кузов-фургон ДФ-3, № 9197, 1987 г., 
4 кат. Автошасси ГАЗ-66, ш. 0454304, дв. 95531, 1986 г., 
4 кат., 3512 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313

3 600,00 720,00

118
Автошасси Урал-4320-00, ш. Н0087771, дв. 311785, 1987 г., 
4 кат., 68705 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
7 500,00 1 500,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казин-
ца, д. 2, 6-й этаж 13 августа 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и по-
давшие заявление на участие в аукционе, соглашение, 
учредительные и другие необходимые документы до 
15.00 10 августа 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона 
будет производиться 13 августа 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 
банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имуще-
ства разовым платежом в течение 5 банковских дней 
для резидентов Республики Беларусь и 10 банковских 
дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня 

подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантий-
ный депозит в размере 300,00 белорусского рубля 
за участие по каждому лоту и денежные средства за 
выигранное имущество перечисляются на расчетный 
счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: белорусские рубли – 
р/с BY12BELB30120002R20010226000, российские 
рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в 
ОАО «Банк БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, 
УНП 101099370, ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО 
Сбербанк, г. Москва, № корсчета 30101810400000000225. 
Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, 
к/с в ОАО «Банк БелВЭБ», № 30111810800000000659. 
SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел/факс: (017) 398 05 41. 

 Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» 
№ 121 от 24.06.20 г.

ОТЧЕТ 
Местного благотворительного фонда 

«Возрождение историко-культурных ценностей Шкловского района»
об использовании своего имущества за 2019 год

Местный благотворительный фонд «Возрождение историко-культурных ценностей Шкловско-
го района» информирует о продолжении своей деятельности согласно Уставу и располагается 
по адресу: 213004, Республика Беларусь, Могилевская область, город Шклов, ул. Ленинская, 
дом 49. 

1. Учредители фонда: Дедков Алексей Владимирович; Дроздова Ирина Александровна; 
Еремич Николай Григорьевич; Марфель Галина Васильевна; Пименов Александр Александро-
вич; Сергеенко Светлана Федоровна; Силивестрова Лариса Валентиновна; Тарасова Екатерина 
Александровна; Шинкевич Галина Валерьевна.

2. Информация о стоимости имущества фонда:
Имущество, переданное фонду его учредителями – нет.
Доходы полученные от добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций – 

764 404, 41 (семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста четыре российских рубля 
41 копейка).

Доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом предпринимательской 
деятельности – нет. 

Иные, не запрещенные законодательством , поступления – нет.
3. Информация об общей сумме расходов, понесенных фондом на достижение обще-

ственно полезных целей, указанных в уставе:
расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики Беларусь – 764 404, 41 

(семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста четыре российских рубля 41 копейка).
4. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйственных обществ и не 

участвует в создании других юридических лиц. 

УНП 790613326


	1zni-10_optim

