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«Не трэ ба па ні кі»
— Так су па ла, што 5 мая па він-

ны бы лі ад быц ца ву чэн ні па гра-
ма дзян скай аба ро не кра ін Вар-
шаў ска га да га во ра, — ус па мі нае 
Ула дзі мір Му раш ка. — У Мін ску 
са браў ся прак тыч на ўвесь апе-
ра тыў ны са стаў шта ба ГА СССР 
на ча ле з ге не рал-пал коў ні кам 
Аляк се ем Без ато са вым. Яны 
пра вя ра лі пад рых та ва насць да 
ву чэн няў. Я ад каз ваў за аба ро не-
насць пра мыс ло ва га комп лек су. 
Нам па ста ві лі вы дат ную ацэн ку. 
І вось ра ні цай 26 кра са ві ка мя не 
тэр мі но ва вы клі ка лі ў штаб. Там 
па ве да мі лі: неш та зда ры ла ся на 
Чар но быль скай атам най элект ра-
стан цыі. Што ме на ві та ад бы ло ся, 
не ве даў ні хто.

На чаль нік шта ба гра ма дзян-
скай аба ро ны ге не рал-лей тэ нант 
Авер кій Гры ша гін за га даў мне 
за ка заць вер та лёт у Бе ла рус кім 
упраў лен ні гра ма дзян скай авія цыі 
для пра вя дзен ня раз вед кі ў зо не 
ава рыі 27 кра са ві ка. Вы ля та лі мы 
ў Чар но быль з аэ ра дро ма Ліп кі. 
«Ва ле рый Іва на віч, хто з экі па жа 
піў ёдзіс ты ка лій?» — пы та ю ся ў 
на чаль ні ка шта ба ўпраў лен ня гра-
ма дзян скай авія цыі ўжо ў па вет ры. 
Ра дые ак тыў ны ёд апра мень ваў 
шчы та па доб ную за ло зу, і трэ ба 
яго бы ло за глу шыць эле мен там 
бяс печ ным. З са бой пра за пас вёз 

ту ды паў літ ро вую бу тэль ку рас-
тво ру. Вы свет лі ла ся, што бор тін-
жы нер ка лій не пры маў. Та му ў 
ра ё не Хой ні каў мы яго вы са дзі лі. 
Пад ля це лі ў 11.30 да са мой стан-
цыі. Там ужо пра ца ва ла авія цыя, 
сы па лі ў жа ра ло рэ ак та ра да ла-
міт і сві нец. А пас ля па ча лі раз-
вед ку ра ды я цый на га ста но ві шча 
ў бок Бе ла ру сі.

Мы пе ры я дыч на са дзі лі ся, вы-
мя ра лі ра ды я цый ны фон у ле се, 
на гле бе... Я ад ра зу зра зу меў, 
што лю дзей, хут чэй за ўсё, да вя-
дзец ца ад ся ляць. Але дак лад ную 
за бру джа насць гле бы мы не маг лі 
ад ра зу вы свет ліць. Спект ра льны 
ана ліз ра бі лі толь кі ў Маск ве. Ды і 
кан чат ко выя ўзроў ні ра ды я цыі па-
ча лі фар мі ра вац ца толь кі на пры-
кан цы мая. А ёд ка сіў люд ское 
зда роўе з пер шых га дзін пас ля 
ка та стро фы. Мы на пі са лі дак лад 
аб вы ні ках раз вед кі на імя та га-
час на га кі раў ні ка БССР Мі ка лая 
Слюнь ко ва. Быў там пункт і пра 
аба вяз ко вую эва ку а цыю лю дзей. 
Але ў ад каз па чу лі: «Не трэ ба па-
ні кі».

На су пе рак гэ та му мы раз горт-
ва лі сіс тэ му гра ма дзян скай аба ро-
ны. 28 кра са ві ка ўжо за пра ца ва лі 
24 са ні тар на-эпі дэ міч ныя стан цыі, 
22 ве тэ ры нар ныя ла ба ра то рыі, 9 
гід ра ме тэа стан цый і 664 па сты 
ра ды я цый на га на зі ран ня. А 5 мая 
нам на да па мо гу ста лі пры хо дзіць 

вой скі гра ма дзян скай аба ро ны 
час ці з Ако лі цы, што пад Мінск ам, 
якія ад пра ца ва лі там 1 год 1 ме сяц 
і 7 дзён. Ця пер гэ та часць №3310 
унут ра ных вой скаў, дзе па бу да-
ва ны храм і пом нік лік ві да та рам 
ава рыі. Кож ны год 26 кра са ві ка 
там су стра ка юц ца лік ві да та ры, 
якія пра ца ва лі ў сіс тэ ме гра ма-
дзян скай аба ро ны.

1 чэр ве ня 1986 го да за пра ца-
ва ла апе ра тыў ная гру па на па ста-
ян ным прын цы пе. Мя не змя ні лі 
Юрый Сі ва коў і Ула дзі мір Міц ке-
віч, які паз ней стаў на чаль ні кам 
Упраў лен ня гра ма дзян скай аба ро-
ны Бе ла ру сі. У іх бы лі срод кі да-
лё кай су вя зі, пад іх кі раў ніц твам 
ужо пра ца ва лі прад стаў ні кі ўсіх 
мі ніс тэр стваў і ве дам стваў.

Пе рад ыху амаль не бы ло — ле-
там 1986-га мя не пе ра кі ну лі ў Ма-
гі лёў скую воб ласць, дзе да вя ло ся 
ар га ні зоў ва ць пра цу ў Крас на-
поль скім ра ё не, які так са ма моц на 

па цяр пеў ад ка та стро фы. Там я 
так са ма ад каз ваў за ра бо ты па 
дэз ак ты ва цыі. Да стат ко ва ска-
заць, што ўзроў ні за брудж ван ня 
ў вёс цы Кар ма пай кі мож на бы ло 
па раў наць з 30-кі ла мет ро вай зо-
най ад чу жэн ня...

«Не мец не дай шоў, 
а вы пра ра ды я цыю 

ка жа це»
Ча ла ве чай псі ха ло гіі ўлас ці ва 

да во лі не ад на знач ная з'я ва. Ка лі 
ней кую не бяс пе ку мы не ба чым 
на свае во чы, то ад чу ва ец ца яна 
не заўж ды ў поў най сту пе ні. Гэ-
тая ад мет насць пад ман лі вай аба-
ро не нас ці сыг ра ла дрэн ны жарт у 
кра са ві ку 1986-га. Ды і ўзро вень 
ве даў на леж ным не быў — дзе ж 
у глу шы знай сці біб лі я тэ кі з ма-
тэ ры я ла мі па ад па вед най тэ ме. 

А су час ныя срод кі во ка мгнен на га 
атры ман ня ін фар ма цыі зда ва лі ся 
не чым з раз ра ду фан тас ты кі.

— Лю дзі ду ма лі, што гэ та ўсё 
не сур' ёз на, — пры гад вае Ула дзі-
мір Му раш ка. — Вось у Крас на-
поль скім ра ё не па чуў — «Ча го вы 
тут ка лу па е це ся? Про бы там уся-
кія бя руць... Не мец у вай ну сю ды 
ў на шу глух мень не дай шоў. А вы 
тут пра ра ды я цыю ка жа це». Коль кі 
мы не тлу ма чы лі, што ра ды я цыі, 
улас на ка жу чы, аб са лют на без 
роз ні цы — ба ло ты ці не пра ход ныя 
ля сы, да мно гіх лю дзей спа чат ку 
не да хо дзі ла.

Ка лі жы ха роў ад ся ля лі, то ім ка-
за лі, што бу дзе рэ эва ку а цыя праз 
не ка то ры час, як толь кі ўзроў ні 
ра ды я цый на га вы пра мень ван ня 
прый дуць у нор му. Спрэч ны та кі 
пры ём, як па мне. З ад на го бо ку, 
ві да воч на, ста ві ла ся мэ та не да-
пус ціць уз нік нен ня па ні кі. З дру го-

га бо ку, атры ма ла ся, што лю дзям 
схлу сі лі... Праз не каль кі дзён пас ля 
ад ся лен ня мне на ват да во дзі ла ся 
вы піс ваць про пус кі тым пе ра ся-
лен цам, якія збі ра лі ся па ха ваць 
сва іх род ных, што па мер лі ўжо на 
но вым мес цы жы хар ства. Я ўся ляк 
імк нуў ся рас тлу ма чыць, што лепш 
так не ра біць: як жа вы на ве да е це 
ма гі лу? Ды і ліш ні раз за хо дзіць у 
зо ну так са ма шкод на для ва ша га 
ж зда роўя. У ад каз лю дзі пы та лі ся: 
«Дык што, нас не вер нуць на зад?» 
Я ад каз ваў, што, хут чэй за ўсё, іх 
над зеі мар ныя...

Кож ны дзень, пра ве дзе ны на 
за бру джа най тэ ры то рыі, па чы наў-
ся з аб' ез ду за ма ца ва най тэ ры-
то рыі. І кож ны дзень мы аба вяз-
ко ва су ты ка лі ся з якой-не будзь 
не пры ем нас цю. Вось пры га даць 
па ля выя ра бо ты. Коль кі ра зоў ба-
чыў — на ней кай тэ ры то рыі ро біц-
ца дэз ак ты ва цыя, і тут жа нех та 
па чы нае ка сіць се на. Вось ка му 
ты яго ко сіш? Тут жа за бру джа ная 
тэ ры то рыя. Ска ці не яго да ваць 
нель га. Ды і сам ка сец уды хае ў 
ся бе «га ра чыя» час ці цы і на роў-
ным мес цы за раб ляе перс пек ты ву 
ўнут ра на га апра мень ван ня. Пас ля 
на па ся джэн ні ка мі сіі мы ўзды ма лі 
гэ тае пы тан не раз за ра зам. З бо ку 
стар шы ні абл вы кан ка ма пад трым-
ку зна хо дзі лі, з бо ку сак ра та ра аб-
ка ма — не. Маў ляў, вы зры ва е це 
нам па стаў ку і план, а за гэ та па 
га лоў цы не па гла дзяць. І да во дзі-
ла ся ледзь не на паль цах тлу ма-
чыць, што гэ та не ад сюль трэ ба 
кар мы па стаў ляць, а на ад ва рот, 
сю ды за во зіць чыс ты пра дукт. А 
на на ступ ны дзень усё да во дзі ла-
ся па чы наць зноў. Коль кі сіл і нер-
ваў змар на ва лі на ўсё гэ та...

Су тык ну лі ся мы і з праб ле ма мі 
пад час дэз ак ты ва цыі да моў. Спа-
чат ку мы ду ма лі, што ачыс ціць іх 

ад ра ды я цыі мож на, але ўба чы лі, 
на шы спро бы ма ла эфек тыў ныя. 
Фран цу зы пра па на ва лі нам ці ка вы 
па лі мер ны сро дак. Ме ха нізм яго 
дзе ян ня быў на ступ ны: апры скаць 
сце ны до ма спе цы яль ным рас тво-
рам, які пас ля за сты ваў і пе ра тва-
раў ся ў плён ку. Плён ка скруч ва ец-
ца і ад праў ля ец ца на за хоў ван не. 
Зда ва ла ся б, схе ма ідэа льная. Але 
ака за ла ся, што для бе ла рус кіх ха-
так яна не пра цуе — іза то пы ўе лі ся 
ў дош кі і бяр вё ны глы бо ка. І за ста-
ва ла ся толь кі ад праў ляць да мы на 
па ха ван не, у ма гіль ні ку.

Хто пад лі чыць 
тыя стра ты?

Па пад лі ках спе цы я ліс таў, бе-
ла рус кая эка но мі ка стра ці ла з-за 
Чар но бы ля за трыц цаць га доў аст-
ра на міч ную су му ў 235 міль яр даў 
до ла раў. Пры чым 80% з гэ тай су-
мы кла дуц ца на вы дат кі, звя за ныя 
з лік ві да цы яй на ступ стваў ка та-
стро фы. Апы ну лі ся ў зо нах за бру-
джан ня і 132 ра до ві шчы ка рыс ных 
вы кап няў — фар мо вач ных пяс коў, 
сі лі кат ных, шкля ных; крэй ды, глі-
ны, бу даў ні ча га ка ме ню, тор фу, 
цэ мент най сы ра ві ны.

Але хто і які мі гра ша мі вы ме-
рае зла ма ныя лё сы ты сяч лю дзей, 
якім да вя ло ся на заўж ды не па сва-
ёй во лі змя ніць мес ца жы хар ства? 
І па ку ты тых, чыё зда роўе па да-
рва лі ра дые ак тыў ныя ёд, цэ зій, 
строн цый? На ват у Чэ ха сла ва кіі 
ў 1986-м рэз ка пад ско чы ла коль-
касць абор таў — ма ці ба я лі ся, што 
на ро дзяць хво рых дзя цей...

— Боль шай част кі афі цэ раў 
гра ма дзян скай аба ро ны, якія лік-
ві доў ва лі на ступ ствы Чар но бы ля, 
ня ма ўжо ў жы вых, — з су мам ка жа 
Ула дзі мір Му раш ка. — Узяць ха ця 
б та ва ры шаў, з які мі я ля таў ту ды 

на вер та лё це. Ка ман дзір ка раб ля 
па мёр у 1990-х га дах. Не на шмат 
пе ра жыў яго і бор тін жы нер. Та ва-
рыш, з якім я ля таў, толь кі прый шоў 
з Аф га ні ста на, ад куль яго ка мі са-
ва лі па ра нен ні. Ва ле рый Іва на віч 
Яфі мен ка жы вы і пра цуе да гэ туль у 
сфе ры гра ма дзян скай авія цыі. На-
чаль нік шта ба ге не рал-лей тэ нант 
Авер кій Ле а ні да віч Гры ша гін, які 
прай шоў праз вай ну, па мёр праз 
дзе сяць га доў пас ля ава рыі.

Шмат на пі са на ар ты ку лаў пра 
тое, што мы бы лі не пад рых та ва-
ны да гэ тай ка та стро фы. Ад нак 

хто та ды пра во дзіў усе ра бо ты па 
пла на ван ні і са му лік ві да цыю ава-
рыі? Ге ро я мі мы ся бе не ад чу ва лі. 
Мы прос та вы кон ва лі там, у зо не, 
сваю пра цу і аба вя зак.

Я сам амаль увесь 1987 год 
пра ля жаў на баль ніч ным лож ку. 
Вы ра та ва ла тое, што мя не ад пра-
ві лі на рэ абі лі та цыю у Мі не раль ныя 
Во ды, дзе пра хо дзяць адап та цыю 
кас ма на ўты. Ды і жон ка мая — 
вель мі доб ры ўрач і на гля дае за 
мной усе гэ тыя га ды.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
schklennik@zviazda.by

Зям ля пад чор ны мі кры ла мі

Каб на свае во чы па ба чыць, у якім 
ста не зна хо дзяц ца бе ла рус кія прад-
пры ем ствы лёг кай пра мыс ло вас ці, ка-
рэс пан дэнт «Звяз ды» на ве да ла Са лі-
горск — го рад не толь кі шах цё раў, але 
вя заль шчыц і шва чак. Тут зна хо дзяц-
ца ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва 
«Ку па лін ка» і за кры тае ак цы я нер нае 
та ва рыст ва «Ка лін ка».

— Не па га джу ся з дум кай, што ў па куп-
ні коў наш тры ка таж не ка рыс та ец ца по пы-
там, — су стрэ ла мя не ды рэк тар «Ку па лін кі» 
Тац ця на Яро та. — Ле тась яго спа жы ван не 
на бе ла рус кім рын ку па вя лі чы ла ся на 30%. 
Быў пе ры яд, ка лі част ка на шых парт нё раў 
з Ра сіі пе ра ары ен та ва ла ся на больш тан-
ны кі тай скі тры ка таж. Але яны су тык ну лі ся 
з праб ле май якас ці. Як бы цяж ка ні бы ло, 
мы ні ко лі не эка но мі лі на сы ра ві не, ад якой 
за ле жаць спа жы вец кія ўлас ці вас ці кан чат-
ко ва га пра дук ту. Ця пер тра ды цый ныя рын кі 
вяр та ем на зад, у пер шым квар та ле сё ле та 
па вя лі чы лі экс парт. Пра цу ем па ды вер сі фі-
ка цыі рын каў збы ту. На ста дыі за клю чэн ня 
пер шы кант ракт з Укра і най. Дзя ку ю чы да па-
мо зе Мі ніс тэр ства за меж ных спраў спра бу ем 
за ма ца вац ца на лі тоў скім рын ку.

На фаб ры цы пры цяг ва юць да су пра цоў-
ніц тва і пры ват ных біз нес ме наў. Ле тась тут 
на бы ва лі пра дук цыю 140 ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў, сё ле та з'я ві лі ся яшчэ 
60.

Як ад зна чы ла Тац ця на Мі ка ла еў на, парт-
нё ры зра зу ме лі, што вы гад ней на быць якас-
ны та вар без да дат ко вых рас хо даў на ла-
гіс ты ку. У сваю чар гу, на прад пры ем стве 
імк нуц ца ства рыць спры яль ныя ўмо вы для 
«іпэш ні каў». На прык лад, га то вы вы лу чыць 
асоб ную лі нію для шыц ця не вя лі кай коль кас-
ці адзі нак та ва ру. Ра зам з тым, чым боль шая 
пар тыя, тым мен шыя за тра ты.

— Мы пра па ноў ва ем ска а пе ра вац ца не-
каль кім прад пры маль ні кам, га то вы пра да-
ста віць ім сваю сы ра ві ну, ма дэль ны рад, каб 
вы бра лі тое, што іх за да валь няе, — ад зна чае 
ды рэк тар. — Вы да ём так са ма ўсе да ку мен ты 
на пра дук цыю ў ад па вед нас ці з тэх ніч ным 
рэг ла мен там Мыт на га са ю за.

На фаб ры цы ня ма знач ных за па саў 
склад ской пра дук цыі. «Ку па лін ка» вы пус-
кае ад 700 да 1,5 тыс. най мен няў ад ной 
ма дэ лі: для кра і ны гэ та ня шмат. Ка лек-
цыі па ста ян на аб наў ля юц ца, па шы ра ец ца 
асар ты мент, вы ка рыс тоў ва юц ца та кія на-
ту раль ныя ма тэ ры я лы, як лён і ба воў на.

Дру гое са лі гор скае прад пры ем ства — 
ЗАТ «Ка лін ка» — ка ля 15 га доў пра цуе на 
бе ла рус ка-ра сій скі ры нак. Апош нім ча сам 
тут ады шлі ад муж чын ска га асар ты мен ту. 
Вя лі кую част ку зай мае вы пуск школь най 
фор мы, у асноў ным для дзяў ча так. Сён ня 
ка лек цыя школь на га ад зе ння гэ тай фаб-
ры кі лі чыц ца ад ной з леп шых у кра і не. 
Га ды два та му па ча лі экс пе ры мен та ваць 
з хлап чу ко вым адзен нем. Кан ку рэн цыя 

вя лі кая, але на фаб ры цы знай шлі спо саб 
зра біць свае вы ра бы ад мет ны мі: вы раб ля-
юць джэм пе ры ў спа лу чэн ні тры ка та жу з 
тка ні най. Яшчэ ад но но ва ўвя дзен не — вы-
твор часць шта ноў для хлоп чы каў з чыс тай 
ба воў ны.

— Апош нія га ды мы пра цу ем пры быт-
ко ва. Ле тась вы твор часць не пра стой ва ла 
ні вод на га дня. Гэ ты год так са ма па чаў ся 
ста біль на, — рас ка за ла ды рэк тар Га лі на 
Ка лі це ня. — Каб па спець сшыць но вую лет-
нюю ка лек цыю, мы на ват раз мя шча ем свае 
за ка зы на ін шых прад пры ем ствах.

Але, як пры зна ла ся Га лі на Ка лі це ня, га-
лаў ны боль — дэ валь ва цыя.

— Мы на бы ва ем ма тэ ры я лы за ва лю ту. 
Нам да юць іх у доўг: парт нё ры нам ве раць. 
Ка лі на ды хо дзіць час раз лі ку, то курс до ла ра 
ўжо ін шы. Гэ та моц на ўплы вае на эка но мі ку 
фаб ры кі. У су вя зі з гэ тым не ха пае аба рот-
ных срод каў. І яшчэ: хо чац ца, каб і наш бе ла-
рус кі ган даль раз ліч ваў ся з на мі свое ча со ва. 
Я 21 год пра цую кі раў ні ком. І ўпер шы ню ў 
кан цы мі ну ла га — па чат ку гэ та га го да мы 
звяр ну лі ся ў суд з іс кам па вяр тан ні даў-
гоў. Ме на ві та за трым ка з уза е ма раз лі ка мі 
стрым лі вае да лей шае раз віц цё.

У 2014 го дзе «Ка лін ка» па ста ві ла ў Ра сію 
больш як 40% улас най пра дук цыі. Ле тась, 
так бы мо віць, кры ху «пра се лі»: мно гія ра-

сій скія кам па ніі аб анк ру ці лі ся. Праў да, яны 
раз лі чы лі ся з фаб ры кай, і яна не па нес ла 
страт. Гэ ты год па чаў ся знач на лепш. У пер-
шым квар та ле вы ка на лі да ве дзе ныя за дан ні 
па экс пар це, з'я ві лі ся но выя па куп ні кі.

Ня гле дзя чы на дэ валь ва цый ныя пра цэ-
сы, што ад бы ва юц ца ў Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі, цэ ны на пра дук цыю вы рас лі там не на 
шмат. Са мае га лоў нае для бе ла рус кіх вы-
твор цаў — уз гад ніць кошт з ра сій скі мі па-
куп ні ка мі. Кі раў нік упэў не на: ца на — спра ва 
пе ра моў, кам пра міс мож на знай сці заў сё-
ды. Для змян шэн ня са бе кош ту кан чат ко ва га 
пра дук ту мож на спрас ціць ма дэ лі, па мя няць 
тка ні ны.

Згод на са ста тыс ты кай, на фаб ры цы на-
за па ша на шмат га то вай пра дук цыі. Але за 
гэ ты мі ліч ба мі не толь кі скла ды фаб ры кі, але 
і па лі цы 16 фір мен ных ма га зі наў. На скла дах 
жа за хоў ва ец ца ме сяч ны за пас пра дук цыі, 
які ра зы хо дзіц ца за кошт па паў нен ня рас-
куп ле на га ў ганд лё вых сет ках.

— Ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам, 
якіх мы не ве да ем, да ём пра дук цыю толь кі 
па фак це па пя рэд няй апла ты, пра па ноў ва-
ем роз ныя зніж кі, шу ка ем ва ры ян ты су пра-
цоў ніц тва, якія за да валь ня лі б абод ва ба кі. 
Нам не над та ці ка вая ра за вая за куп ка. Нам 
трэ ба ад соч ваць ма дэ лі, якія па ста ян на мя-

ня юц ца. У нас ёсць ін ды ві ду аль ныя прад-
пры маль ні кі, з які мі пра цу ем не адзін год. 
На прык лад, ад но пры ват нае прад пры-
ем ства, што аран дуе пло шчы ў ганд лё-
вым цэнт ры «Ста лі ца», бя рэ ў нас та вар 
на пра ця гу 6-7 га доў. У мі ну лым го дзе 
з'я ві лі ся яшчэ два прад пры маль ні кі — у 
Аст раў цы і Ба ры са ве, якія пра цу юць толь-
кі з на шым асар ты мен там, — кан ста туе 
Га лі на Ка лі це ня.

— Мы не ба ім ся кан ку рэн цыі, — ка жа 
ды рэк тар «Ка лін кі». — Шмат га доў пра-
ца ва лі з ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль-
ні ка мі па ра лель на і кож ны зна хо дзіў сваю 
ні шу і па куп ні ка.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by
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Не ўза ба ве Бе ла русь ад зна чыць су мную га да ві ну. 30 га доў та-
му вы бух на 4-м энер га бло ку Чар но быль скай атам най элект-
ра стан цыі кру та змя ніў лёс ты сяч лю дзей. Пер шы мі на ся бе 
ця жар лік ві да цыі на ступ стваў Чар но бы ля ў Бе ла ру сі пры ня лі 
пад раз дзя лен ні Шта ба гра ма дзян скай аба ро ны БССР. Як жа 
гэ та ад бы ва ла ся? Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» рас пы таў у ча-
ла ве ка, які апы нуў ся ў эпі цэнт ры ўсіх па дзей, — Ула дзі міра 
МУ РАШ КІ (та ды ён зай маў па са ду на мес ні ка на чаль ні ка ад-
дзе ла, што ад каз ваў за ўстой лі вае функ цы я на ван не аб' ек таў 
на род най гас па дар кі ў над звы чай ных сі ту а цы ях).
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ПАЦЯРПЕЎ ІН СПЕК ТА Р ДАІ
У цэнт ры Мін ска ма та цык ліст збіў ін спек та ра ДАІ.

Як па ве да мі лі ва УДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, ка ля 10.50 экі паж 
ДПС, ру ха ю чы ся па пра спек це Ма шэ ра ва з бо ку ву лі цы Чыр во най у 
на прам ку пра спек та Не за леж нас ці, звяр нуў ува гу на ма та цык ліс та, які 
ру хаў ся з па ру шэн ня мі пра ві лаў да рож на га ру ху, а на транс парт ным 
срод ку ад сут ні чаў рэ гіст ра цый ны ну мар ны знак. Пры спы нен ні плы ні 
транс пар ту на скры жа ван ні з пра спек там Не за леж нас ці на за ба рон ны 
сіг нал свят ла фо ра дзяр жаў та інс пек та ры пры ня лі ра шэн не за тры маць 
ма та цык ліс та для раз бо ру.

Су пра цоў нік ДАІ па ды шоў да кі роў цы, прад ста віў ся і за па тра ба-
ваў да ку мен ты. Ад нак ма та цык ліст гэ тае па тра ба ван не пра іг на ра ваў 
і па спра ба ваў з'е хаць. Пры гэ тым здзейс ніў на езд на ін спек та ра ДАІ, 
а за тым су тык нуў ся з ін шым транс парт ным срод кам. Кі роў цам ма та-
цык ла «Су зу кі» быў 31-га до вы ўра джэ нец Жло бі на, які ра ней 52 ра зы 
пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці за па ру шэн не пра ві лаў 
да рож на га ру ху, а так са ма не ад на ра зо ва па збаў ляў ся па свед чан ня 
кі роў цы за па ру шэн не хут кас ных рэ жы маў ру ху.

Што ж на са мрэч ад бы ло ся на скры жа ван ні, бу дзе вы свят ляць 
След чы ка мі тэт, у якім вы ву ча юць за пі сы з мес ца зда рэн ня. Што 
да ты чыц ца па цяр пе ла га ін спек та ра, па ве дам ля ла ся, што стан яго 
за ста ец ца цяж кім...

• Дарэчы

У КІ РОЎ ЦЫ НЕ БЫ ЛО ПРА ВОЎ
Ня даў на су пра цоў ні кам ста ліч най Дзяр жаў та інс пек цыі да-
вя ло ся пе ра сле да ваць ма та цык ліс та, у яко га бы лі за кры ты 
рэ гіст ра цый ныя ну ма ры.

— Ува гу мі лі цы я не раў «су зу кі» пры цяг нуў на ву лі цы Да ўгаб род скай. 
На ўзмах жэз ла кі роў ца не ад рэ ага ваў. Да лей ён звяр нуў на ву лі цу 
Ва не е ва і па ім чаў у бок Пар ты зан ска га пра спек та. На не ад на ра зо-
выя па тра ба ван ні спы ніц ца толь кі па вя ліч ваў хут касць, па куль не 
за ско чыў у жы лы двор па ву лі цы Бу дзён на га, — рас ка за ла стар шы 
ін спек тар па агі та цыі і пра па ган дзе АДАІ Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін-
ска Тац ця на Спа да ба е ва. — Да по шу каў уце ка ча да лу чы лі ся яшчэ 
не каль кі экі па жаў ДАІ, а так са ма су пра цоў ні кі Дэ парт амен та ахо вы. 
Праз паў га дзі ны ма та цыкл знай шлі пры пар ка ва ным на ста ян цы ка ля 
кра мы. Па сло вах ма та цык ліс та, ён зай шоў ту ды на быць пра дук ты. Як 
ака за ла ся, у 18-га до ва га кі роў цы не бы ло пра воў, та му ён і вы ра шыў 
уця чы ад дзяр жаў та інс пек та раў. У да чы нен ні да яго за ве дзе ны тры 
ад мі ніст ра цый ныя пра та ко лы: за яз ду без пра ва кі ра ван ня, рух па 
тра ту а рах і не пад па рад ка ван не мі лі цы я не рам. І гэ та, на жаль, да лё ка 
не адзін ка вы прык лад та кіх па во дзін ма та цык ліс таў.

• Аз бу ка бяс пе кі

БАЙ КЕ РЫ, ВЫ КОН ВАЙ ЦЕ ПРА ВІ ЛЫ!
На ву лі цах го ра да з кож ным днём усё час цей мож на ўба чыць 
ма та цык ліс таў. А з па ве лі чэн нем коль кас ці «бай каў», якія 
з'я ві лі ся на да ро гах, пра пар цы я наль на рас це і коль касць 
да рож на-транс парт ных зда рэн няў з іх удзе лам.

—- Ста ліч ная Дзяр жаў та інс пек цыя за клі кае ва дзі це ляў двух ко-
ла вых транс парт ных срод каў да ня ўхіль на га вы ка нан ня Пра ві лаў 
да рож на га ру ху. У пры ват нас ці, кі ра ваць ма та цык лам не аб ход на ў 
мо та шле ме і не пе ра во зіць па са жы раў без яго, ру хац ца з па ста ян на 
ўклю ча ным бліж нім свят лом фар. Аба вяз ко выя свое ча со вая рэ гіст ра-
цыя транс парт ных срод каў і пра хо джан не імі дзяр жаў на га тэх ніч на га 
агля ду. Так са ма не да пу шчаль на са дзіц ца за руль ма та цык ла асо бам, 
якія не да сяг ну лі 16-га до ва га ўзрос ту і не ма юць ва дзі цель ска га па-
свед чан ня, — рас ка за ла стар шы ін спек тар па агі та цыі і пра па ган дзе 
АДАІ Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска Тац ця на Спа да ба е ва.

Дзяр жаў та інс пек цыя так са ма на гад вае, што за не свое ча со вую рэ гіст-
ра цыю або пе ра рэ гіст ра цыю транс парт на га срод ку, а так са ма за ня прой-
дзе ны дзярж тэх агляд штраф мо жа склас ці да трох ба за вых ве лі чынь. Кі-
роў цу, які не мае пра ва кі ра ван ня двух ко ла вым транс пар там, прый дзец ца 
вы клас ці са свай го ка шаль ка ад 1 міль ё на 50 ты сяч да 4 міль ё наў 200 
ты сяч руб лёў. А кі ра ван не транс парт ным срод кам з за га дзя сха ва ным, 
пад роб ле ным ці ін шым чы нам зме не ным рэ гіст ра цый ным зна кам (час та 
та кім чы нам ма та цык ліс ты спра бу юць аб хіт рыць су пра цоў ні каў мі лі цыі 
і за стац ца бес па ка ра ны мі пры фік са цыі хут ка сці фо та- і ві дэа ка ме ра мі) 
пра ду гледж вае штраф ад 10 да 20 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1 квартал 2016 года

№
п/п 

Наименование статьи Символ
П-т поясн. 
записки

2016 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 317 584 274 512

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 358 221 237 630

5 Средства в банках 1104 876 084 605 570

6 Ценные бумаги 1105 401 200 210 298

7 Кредиты клиентам 1106 4 210 309 3 152 521

8
Производные 
финансовые активы

1107 - -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 5 074 244

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 221 711 189 558

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 13 884 20 515

12 Отложенные налоговые активы 1111 - -

13 Прочие активы 1112 251 920 103 625

14 ИТОГО активы 11 6 655 987 4 794 473

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 126 -

17 Средства банков 1202 668 597 636 542

18 Средства клиентов 1203 4 696 312 3 163 771

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 382 000 249 542

20
Производные 
финансовые обязательства

1205 - -

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 84 218 60 906

23 ВСЕГО обязательства 120 5 831 253 4 110 761

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 121 857 121 857

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 95 037 64 530

28 Фонд переоценки статей баланса 1214 43 026 31 784

29 Накопленная прибыль 1215 564 814 465 541

30 Всего собственный капитал 121 824 734 683 712

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 6 655 987 4 794 473

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
П-т поясн. 
записки

2016 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 287 622 256 674

2 Процентные расходы 2012 150 194 187 063

3 Чистые процентные доходы 201 137 428 69 611

4 Комиссионные доходы 2021 150 436 122 175

5 Комиссионные расходы 2022 27 717 13 961

6 Чистые комиссионные доходы 202 122 719 108 214

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

204 1 744 1 555

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 61 166 28 788

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (286) 2 141

11 Чистые отчисления в резервы 207 62 635 83 912

12 Прочие доходы 208 74 528 27 538

13 Операционные расходы 209 166 144 123 015

14 Прочие расходы 210 18 503 6 369

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 150 017 24 551

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 19 120 2 951

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 130 897 21 600

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2016 года

Наименование банка: 

ЗАО «МТБанк», г. Минск

Ссылка на отчетность https://www.mtbank.by/about/reporting/pribilrep 

Руководитель А.К.Жишкевич

Главный бухгалтер В.В.Ермолович

Дата подписания 11 апреля 2016 года

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 13, 
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БЕЛАРУЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
сообщает о проведении 23 мая 2016 года открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность для строительства 
одноквартирного жилого дома в д. Дубница Логойского района

Номер 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь, 

га
Инженерная и транспортная 

инфраструктуры
Начальная 

цена, бел. руб.
Расходы по подготовке 

зем. документации
Сумма задатка, 

бел. руб.

Аукцион по продаже земельных участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1

Минская область, Логойский район, Беларучский с/с, 
д. Дубница, земельного участка У-4, кадастровый номер 623280402601000045, 

целевое назначение земельного участка – земельный участок 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,1148
Возможность подключения 

к электроснабжению, 
подъезд с грунтовой дороги

47  000 000
публикация в газете 

+ 13 019 200
4 700 000

2

Минская область, Логойский район, Беларучский с/с, 
д. Дубница, земельного участка У-6, кадастровый номер 623280402601000046, 

целевое назначение земельного участка – земельный участок 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,1209

Возможность подключения 
к коммуникациям. 

Возможность подключения 
к электроснабжению, 

подъезд с грунтовой дороги

48 000 000 
публикация в газете 

+ 13 431 100
4 800 000

Задаток (10% от начальной цены) перечисляется на расчетный счет 
№ 3600619011127 в ЦБУ № 611 филиала № 500 – Минское управление ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код 4901, УНН 600181549, получатель – Беларучский сельский 
исполнительный комитет.

Аукцион состоится 23 мая 2016 года в 10.00 по адресу: Минская область, 

Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. 
Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 

17.00 по адресу: Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. 
Последний день приема заявлений – 17 мая 2016 года до 17.00. 
Контактные телефоны: (801774) 58445, 58435, 58436.


