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«ЗНАЙ ШЛА РА БО ТУ НА КІР МА ШЫ ВА КАН СІЙ, 
ЗА РАЗ СА МА — ПРАД СТАЎ НІК РА БО ТА ДАЎ ЦА»

«Ды вы што, у мя не баць ка 
ма ла дзей шы за вас»...

Я ра бі ла рэ парт ажы з па доб ных ме-

ра пры ем стваў і ра ней, але вось та кое 

ад чу ван не, што я ў цэнт ры ўва гі, ні бы 

па куп нік, яко га на пе ра бой за зы ва юць 

пра даў цы, у гэ тым вы пад ку — пра даў-

цы ра бо ты, — з'я ві ла ся ўпер шы ню.

Вось сто лік прад стаў ні ка «Зя лён-

бу да» Ле нін ска га ра ё на ста лі цы. На 

ім мност ва ўлё так. Па тра бу юц ца ра-

бо чыя ў ра монт на-бу даў ні чы ўчас-

так, кі роў цы па груз чы ка, ра бо чыя, 

якія бу дуць ка сіць га зо ны, ма шы ніс-

ты аў та выш кі. Зар пла ты па ўсіх спе-

цы яль нас цях — ад 800 руб лёў, а для

ма шы ніс та аў та выш кі і на огул 

ад 955 руб лёў. Дзе-не будзь у Ба ры са-

ве ці Сян не ва кан сіі з та кім за роб кам 

на ўрад ці пус та ва лі б, а тут шу ка юць 

па тэн цый ных кан ды да таў. «У лет ні час 

вы рас тае тра ва, і па тра бу юц ца да дат-

ко выя лю дзі на па кос», — тлу ма чыць 

прад стаў ні ца ад дзе ла кад раў «Зя лён-

бу да». І, да рэ чы, за ўва жае, што ў іх 

ра бо чых ёсць маг чы масць за раб ляць 

і больш, мно гае за ле жыць ад нор мы 

вы пра цоў кі. «А вось у бух гал та ра на-

ша га, на прык лад, толь кі служ бо вы 

аклад — 750 руб лёў — і больш асаб лі-

ва не за ро біш», — да дае яна.

Ад ра зу як за хо дзіш і зле ва — сто-

лі кі з ва кан сі я мі для лю дзей з ін ва лід-

нас цю. На тоў пу ка ля іх ня ма, та му я 

па ці ка ві ла ся, ці па ды хо дзяць сю ды 

лю дзі. «А як жа, — здзі ві ла ся ў ад каз 

прад стаў ні ца швей най вы твор час ці 

«Бар кос». — І лю дзі за ці каў ле ны, і мы 

ўза ем на». Яна па ка за ла сшы так, дзе 

за піс ва ла да ныя са іс каль ні каў, якім 

по тым бу дуць пе ра тэ ле фа ноў ваць 

і за пра шаць на ра бо ту. «У нас штат 

86 ча ла век, з іх 45 ра бот ні каў, а гэ та 

больш за 50 %, скла да юць асо бы з ін-

ва лід нас цю. А ця пер нам па тра бу юц ца 

і швач кі, і кам плек тоў шчы кі, і сле са ры 

ме ха на збо рач ных ра бот, і кі роў цы...»

Тут да су сед ня га сто лі ка па ды шоў 

муж чы на: «Я шу каю ра бо ту мас та ка-

ды зай не ра». «Мы бя ром на адап та цыю 

толь кі лю дзей з гру пай ін ва лід нас ці, — 

ад ка за лі яму. — Але вось вам ну мар, 

па тэ ле фа ну е це. А рап там...»

Як ака за ла ся, у 54-га до ва га Ана то-

ля Іва на ві ча вя лі кія скла да нас ці з пра-

ца ўлад ка ван нем. Муж чы на ў свой час 

скон чыў Мін скае мас тац кае ву чы лі шча 

імя Гле ба ва. «Гэ та бы ло даў но, ця пер 

я ўжо шмат га доў зай ма ю ся кам п'ю-

тар най гра фі кай, — ка жа ён. — За раз 

пра цую па да га во ры пад ра ду. Але ха-

це ла ся б знай сці больш аплач ва е мую 

ра бо ту, да та го ж я стаў за дум вац ца 

пра бу ду чую пен сію. І вель мі ха це ла-

ся б, каб з май го за роб ку іш лі гро шы 

ў пен сій ны фонд. За раз гэ та не так». 

Ана толь Іва на віч ка жа, што ра бо ту 

ў яго ўзрос це знай сці вель мі цяж ка. 

«Мне так пра ма і ўказ ва юць на мой 

уз рост і раз вод зяць ру ка мі: маў ляў, не 

мо жам вас узяць, — скар дзіц ца ён. — 

А адзін кі раў нік на ват ска заў: ды вы 

што, у мя не баць ка ма ла дзей шы за 

вас. Іх не ці ка віць мой пра фе сі я на лізм, 

на огул ні чо га не ці ка віць, як толь кі да-

вед ва юц ца, коль кі мне га доў. На гэ тым 

раз мо ва і заканчваецца»...

З уз рос та вай дыс кры мі на цы яй, або, 

як яе ця пер на зы ва юць, эй джыз мам, 

су тык нуў ся і 42-га до вы Ар тур, да рэ-

чы, адзі ны з на вед валь ні каў кір ма шу, 

хто раз маў ляў на чыс тай бе ла рус кай 

мо ве. Але яму так проста на ўзрост не 

па каз ва юць. «Хоць Кан сты ту цы яй за-

ба ро не ны ўзрос та вы цэнз, але ў жыц ці 

з ім да во дзіц ца су ты кац ца, — тлу ма-

чыць ён. — Я ха чу знай сці ра бо ту ў 

бан каў скай сфе ры, гэ та вель мі вуз кая 

ні ша. І я чуў, што ад но з не га лос ных 

па тра ба ван няў да кан ды да таў — уз-

рост да 35 га доў. Але пра ма так ні хто 

не ска жа, вя до ма». Кір маш ва кан сій 

Ар ту ру спа да баў ся. «Я пер шы раз на 

та ко га ро ду ме ра пры ем стве і атры маў 

для ся бе шмат ка рыс на га. Тут і га зе ты 

раз да юць з ва кан сі я мі, і на конт пе ра-

на ву чан ня я за даў пы тан ні спе цы я ліс-

там, — рас каз вае муж чы на. — На огул, 

у мя не ёсць не вя лі кі да ход, але ха це ла-

ся б, каб ён быў ста біль ны»...

«А вы змо жа це кі ра ваць 
200 ча ла ве ка мі?»

Яшчэ ад на прад стаў ні ца ста рэй ша га 

па ка лен ня, 58-га до вая Іры на Ба ры саў-

на ка жа, што хо дзіць тут ужо паў га дзі-

ны. «Я жы ву ў Ка мен най Гор цы і шу каю 

ра бо ту по бач з до мам, — тлу ма чыць 

жан чы на. — Шу каю, на огул, ра бо ту 

мі ніст ра (жар таў лі ва ўсмі ха ец ца), але 

там усе мес цы за ня тыя. Пен сіі мне не 

ха пае: амаль па ло ва ідзе на крэ дыт 

за ква тэ ру, ас тат няе на ка му нал ку — і 

ўсё, на жыц цё і не за ста ец ца амаль. 

Я спра ба ва ла шу каць у ін тэр нэ це, але 

там зна хо дзіш не зра зу ме ла што, ка та 

ў мяш ку. А тут рэ аль ныя ар га ні за цыі і 

рэ аль ныя ва кан сіі. На огул, я згод ная і 

пры бі раль шчы цай пра ца ваць або ку-

хон най ра бо чай, не толь кі мі ніст рам. 

Ма гу і мер чан дай зе рам, і ганд лё вым 

аген там... Пай ду ту ды, ку ды за про сяць 

і дзе бу дзе блі жэй да до ма».

Боль шасць на вед валь ні каў кір ма-

шу скла да юць лю дзі ва ўзрос це звыш 

35—40 га доў. Але вось ся род іх міль-

га ну ла зграй ка ма ла дых дзяў чат га доў 

двац ца ці... Вось яшчэ не каль кі ма ла-

дых лю дзей пры гля да юц ца да аб' яў 

ва кан сій. Адзін з іх па ціс кае пля чы ма: 

«500 руб лёў — гэ та чыс ты мі?» «Ну, 

з ча гось ці ж трэ ба па чы наць, — ад-

каз вае яму прад стаў ні ца ра бо та даў-

ца. — Са мае га лоў нае — бы ло б жа-

дан не...»

Яшчэ адзін ма ла ды ча ла век раз маў-

ляе з кад ра ві ком сет кі кра маў «Дыя-

ніс». «Та ва ра знаў цам? — пе ра пыт вае 

ён і тут жа са ма ўпэў не на за яў ляе: —

А ча го? Я пад пра цоў ваў не як та ва ра-

знаў цам на аў та за праў цы...» Я пе ра-

гляд ва ю ся з прад стаў ні ком «Дыя ні са». 

І тая, як толь кі хло пец ады шоў, па чы нае 

скар дзіц ца: «Мо ладзь, па-мой му, на о-

гул не хо ча пра ца ваць. Яны хо чуць ад-

ра зу па са ду і шмат гро шай. За пы ты 

вя лі кія, а са мі пра па на ваць асаб лі ва ні-

чо га не мо гуць. Вось, на прык лад, прый-

шла дзяў чы на з юры дыч най аду ка цы-

 яй і ка жа: «Я пай шла бы за гад чы цай 

кра мы». Я яе пы таю: «А вы змо жа це 

кі ра ваць 200 ча ла ве ка мі?» Не ка то-

рыя лю дзі дрэн на ўяў ля юць, што яны 

мо гуць, а ча го не. Так што рэ аль на га 

кан ды да та на па са ду знай сці скла да на. 

Пры хо дзяць лю дзі з эка на міч най аду-

ка цы яй, але ў раз мо ве вы свят ля ец ца, 

што яны не ве да юць са мых ба за вых 

рэ чаў — і та кое так са ма зда ра ец ца».

***
Ка неш не, не ўсё прос та, і знай сці 

ра бо ту бы вае ня лёг ка, і па ды хо дзя ча га 

кан ды да та на яе — так са ма ча сам не 

ляг чэй. Але ўжо пе рад са мым сы хо дам 

я па чу ла гіс то рыю, якой не ма гу не па-

дзя ліц ца. Прад стаў ні ца стан цыі Мінск-

Па са жыр скі Мінск ага ад дзя лен ня Бе-

ла рус кай чы гун кі Свят ла на Кас цю ко віч 

рас ка за ла: «Я са ма шу ка ла ра бо ту тры 

га ды та му. Зу сім вы пад ко ва тра пі ла на 

та кі ж кір маш ва кан сій і мне там пра-

па на ва лі ра бо ту на Бе ла рус кай чы гун-

цы. Я ста ла пра ца ваць спе цы я ліс там 

па кад рах. Зараз я вя ду чы спе цы я ліст 

ад дзе ла. А сён ня прый шла на ра бо ту, 

а мне на мес нік на чаль ні ка ка жа: «Вы 

ідзя це прад стаў ні ком ад ла ка ма тыў-

на га дэ по на кір маш ва кан сій». І вось 

я тут — ужо як прад стаў нік ра бо та-

даў ца». «Праў да, я пра цую на мес цы 

су пра цоў ні цы, якая ця пер у дэ крэт ным 

ад па чын ку, — сум лен на да да ла яна. — 

І праз пяць ме ся цаў мне да вя дзец ца 

яго вы зва ліць, але, ве да е це, у жыц ці 

прос та так ні чо га не бы вае. Кож ная 

су стрэ ча невы пад ко вая. Я ве даю, што 

знай ду сваю ра бо ту!»

Свят ла на БУСЬ КО.

Фота Андрэя САЗОНАВА.

У БЕ ЛА РУ СІ НЕ ХА ПАЕ 
КВА ЛІ ФІ КА ВА НЫХ РА БО ЧЫХ КАД РАЎ

У на шай кра і не за хоў ва ец ца вы со кі по пыт на ра бот ні каў па ра бо чых пра-

фе сі ях — амаль 63 % ад агуль най коль кас ці ва кан сій. У Мі ніс тэр стве пра цы і 

са цы яль най аба ро ны за яві лі, што лі да ра мі па за па тра ба ва нас ці ў най маль ні каў 

з'яў ля юц ца та кія пра фе сіі, як швач ка, кі роў ца аў та ма бі ля, ста ноч нік дрэ ва ап ра-

цоў чых стан коў, му ляр, элект ра га за звар шчык, трак та рыст, сле сар-сан тэх нік.

Сайт rаbоtа.tut.bу між тым ад зна чае, што лі дзі ру ю чыя па зі цыі па коль кас ці 

ва кан сій, раз ме шча ных на ім, ста біль на зай ма юць на ступ ныя пра фе сій ныя 

сфе ры: «Про да жы» (29,7 % ад агуль най коль кас ці ва кан сій), «Ін фар ма цый-

ныя тэх на ло гіі» (14,3 %), «Ра бо чы пер са нал» (10,8 %), «Транс парт і ла гіс ты ка» 

(10,8 %) і «Вы твор часць» (10,1 %).

Пры гэ тым у 1-м квар та ле 2019 го да ў па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 

мі ну ла га го да коль касць ак тыў ных рэ зю мэ вы рас ла на 7,4 %. Тра ды цый на по-

шу ка мі ра бо ты ак тыў ней за ўсіх зай ма лі ся сту дэн ты і ма ла дыя спе цы я ліс ты, 

а так са ма прад стаў ні кі сфе ры про да жаў, транс пар ту і ла гіс ты кі, бух гал та ры, 

прад стаў ні кі сфе ры вы твор час ці.

На ця пе раш ні мо мант у цэ лым па Бе ла ру сі на ад ну ва кан сію на сай це 

rаbоtа.tut.bу пры хо дзіц ца 7,9 рэ зю мэ, 

што пры ня та лі чыць у ме жах нор мы. 

Пра па но вы ёсць як для лю дзей з во-

пы там ра бо ты, так і без яго.

 АФІ ЦЫЙ НА
ЗВЫШ 3 ТЫ СЯЧ РА БО ЧЫХ МЕС ЦАЎ 
ПРА ПА НА ВА ЛІ МІН ЧА НАМ

25 кра са ві ка ў Мін ску ў рам ках агуль на рэс пуб лі кан ска га кір ма шу ва кан сій 

прай шоў агуль на га рад скі кір маш ва кан сій «Зной дзем ра бо ту ра зам!». У ім 

пры ня лі ўдзел больш за 80 ар га ні за цый ста лі цы з роз ных сфер дзей нас ці, 

якія пра па на ва лі мін ча нам ра бо чыя мес цы.

Як за яві ла на чаль нік упраў лен ня за ня тас ці на сель ніц тва ка мі тэ та 

па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар вы кан ка ма Тац ця на 

КУ ДЗЕ ВІЧ, най маль ні кі за раз ад чу ва юць ве лі зар ную па трэ бу ў ква лі фі ка-

ва ных ра бо чых кад рах. На сён няш ні дзень у ста лі цы на ад на го афі цый на 

за рэ гіст ра ва на га бес пра цоў на га пры па дае 12 ва кан сій. На кір ма шы бы ло 

прад стаў ле на больш за 3 ты сячы ра бо чых мес цаў.

Бы ла ар га ні за ва на ра бо та сек цый, дзе на вед валь ні кі маг лі атры маць 

ін фар ма цыю аб ра бо чых мес цах для гра ма дзян, якія ма юць аб ме жа ван ні 

па ста не зда роўя, аб сту дэнц кіх атра дах і дру гас най за ня тас ці мо ла дзі, пра 

тое, як прай сці пе ра на ву чан не. Спе цы я ліс ты кан суль та ва лі на вед валь ні каў 

па пы тан нях ар га ні за цыі прад пры маль ніц кай дзей нас ці і атры ман ня фі нан-

са вай пад трым кі з роз ных кры ніц, ад каз ва лі на пы тан ні, якія да ты чац ца 

за ка на даў ства аб за ня тас ці.

Ра ней мы асвят ля лі па дзеі, звя-

за ныя з ня якас най ра сій скай 

наф тай, якая па сту пі ла на тэ ры-

то рыю на шай кра і ны. З-за яе не 

толь кі зла ма ла ся аб ста ля ван не 

на Ма зыр скім НПЗ — «Бел наф-

та хім» на ват ча со ва аб ме жа ваў 

экс парт ныя па стаў кі наф та пра-

дук таў. Што ад бы ло ся па гэ тай 

тэ ме ў на ступ ныя дні?

Аб га тоў нас ці да па маг чы на шай 

кра і не ў вы пад ку яе зва ро ту па пы тан-

ні па ста вак наф ты за явіў Над звы чай-

ны і Паў на моц ны Па сол Азер бай джа-

на ў Бе ла ру сі Ла ціф Ган дзі лаў. «Ка лі 

бу дзе не аб ход насць, Азер бай джан з 

го на рам вы ка нае свой бра тэр скі аба-

вя зак. Ня ма ні я кіх су мне ваў, што кі-

раў ні кі дзяр жаў зной дуць агуль ную 

мо ву па гэ тым пы тан ні», — ска заў ён 

і да даў, што не аб ход на ўліч ваць скла-

да насць транс пар ці роў кі наф ты.

Акра мя та го, па сту пі ла ін фар ма-

цыя, за клі ка ная су па ко іць аў та ама-

та раў. Ды рэк тар РУП «Бе ла рус наф-

та-Мінск аб лнаф тап ра дукт» Ана толь 

Ка рот кі за явіў, што сі ту а цыя на бе ла-

рус кіх НПЗ ні як не ад бі ла ся на па стаў-

ках наф та пра дук таў на наф та ба зы 

прад пры ем ства, не паў плы ва ла яна і 

на стан дар ты якас ці, кант роль па-ра-

ней ша му шмат сту пен ны. Ён га ран та-

ваў, што клі ен ты атры ма юць якас нае 

па лі ва на аў та за пра ва чных стан цы ях.

...24 кра са ві ка ў ААТ «Наф тан» па-

ча ла ся пра пам поў ка наф ты, якая ад-

па вя дае тэх на ла гіч ным стан дар там, 

па паў ноч най га лі не наф та пра во да 

(Сур гут — По лацк). Аб' ём пра пам-

поў кі за бяс печ вае ра бо ту вы твор чых 

ма гут нас цяў на зні жа най за груз цы, 

па ве да мі лі ў кан цэр не. На Ма зыр скім 

НПЗ сі ту а цыя па ста не на той дзень 

за ста ва ла ся ра ней шай, якасць наф ты 

не па леп шы ла ся.

Уве ча ры 24 кра са ві ка ста ла вя-

до ма, што Поль шча спы ні ла тран зіт 

наф ты па наф та пра вод зе «Друж ба».

«На шы су се дзі не ста лі ча каць, і ў 

су вя зі з ад мо вай усіх НПЗ пры маць і 

пе ра пра цоў ваць наф ту з па вы ша най 

коль кас цю хло рар га ні кі поль скі апе ра-

тар PERN спы ніў пры ём наф ты. Гэ-

та цяг не стра ту рэ пу та цыі ра сій скіх 

па стаў шчы коў наф ты ў Еў ро пу і, на 

жаль, ус клад няе ра бо ту бе ла рус ка га 

тру ба пра вод на га транс пар ту і Ма зыр-

ска га НПЗ», — за яві ла прэс-сак ра-

тар кан цэр на «Бел наф та хім» Ма ры на 

Кас цю чэн ка.

Паз ней вы свет лі ла ся, што най буй-

ней шая поль ская наф та пе ра пра цоў чая 

кам па нія Orlen не вы клю чае, што мо жа 

за па тра ба ваць кам пен са цыі ў вы пад-

ку, ка лі на яе наф та пе ра пра цоў чыя за-

во ды тра піць ня якас ная сы ра ві на.

25 кра са ві ка стар шы ня кан цэр на 

«Бел наф та хім» Анд рэй Ры ба коў зна-

хо дзіў ся ў Маск ве для аб мер ка ван ня 

ўрэ гу ля ван ня пы тан няў з па стаў ка мі 

ра сій скай наф ты, па цвер дзі лі ў прэс-

служ бе прад пры ем ства.

Так са ма ста ла вя до ма, што «Бел-

наф та хім» ацэнь вае не да атры ма ную 

вы руч ку ад рэа лі за цыі наф та пра дук-

таў з-за сі ту а цыі з па стаў ка мі ня якас-

 най ра сій скай наф ты ў су ме ка ля 

100 млн до ла раў.

Да рэ чы, у той жа дзень Бе ла русь 

част ко ва ад на ві ла экс парт свет лых 

наф та пра дук таў ва Укра і ну і Поль-

шчу. Аб' ёмы пе ра пра цоў кі наф ты на 

НПЗ да зво лі лі ства рыць не аб ход ны 

стра хо вач ны за пас наф та пра дук таў 

для за бес пя чэн ня ўнут ра на га рын ку, 

у су вя зі з гэ тым бы ло пры ня та та кое 

ра шэн не.

Уве ча ры 25 кра са ві ка Укра і на спы-

ні ла тран зіт наф ты па наф та пра вод зе 

«Друж ба». У су вя зі з ад мо вай ад пры ё-

му наф ты на пунк це зда чы наф ты

«Буд коў цэ» (Сла ва кія) і ад сут нас цю 

сва бод ных ма гут нас цяў на пунк це 

зда чы наф ты «Фе неш літ ке» (Венг-

рыя) «Укртранс наф та» па пра сі ла спы-

ніць пе ра пам поў ку па наф та пра вод зе 

Ма зыр — Бро ды.

І вось, учо ра ў Мін ску ад бы лі ся пе-

ра га во ры Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны і 

Поль шчы па ўрэ гу ля ван ні сі ту а цыі з 

ня якас най ра сій скай наф тай. Ся род 

удзель ні каў — стар шы ня кан цэр-

на «Бел наф та хім» Анд рэй Ры ба коў, 

ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Го мель-

транс наф та Друж ба» Алег Ба ры-

сен ка, на мес нік мі ніст ра энер ге ты кі 

Ра сіі Па вел Са ро кін, кі раў ніц тва ПАТ 

«Транс наф та», АТ «Транс наф та Друж-

ба», АТ «Укртранс наф та» і поль скай 

кам па ніі PERN.

«Мы за пра сі лі ўсіх вас для вы пра-

цоў кі ад па вед ных ра шэн няў іс ну ю чай 

праб ле мы: ад наў лен не па ста вак сы-

ра ві ны на НПЗ і тран зіт на га па то ку 

наф ты. Бе ла рус кі бок мае тэх ніч на 

дак лад нае ба чан не і пра па но вы па 

нар ма лі за цыі сі ту а цыі», — рэ зю ма ваў 

Анд рэй Ры ба коў.

На мес нік мі ніст ра энер ге ты кі РФ 

Па вел Са ро кін на гэ тай су стрэ чы за-

явіў, што ра сій скі бок раз ліч вае на 

кан струк тыў нае і хут кае вы ра шэн не 

праб ле мы ня якас най наф ты. Ён пад-

крэс ліў, што ўсе з'яў ля юц ца спа жыў-

ца мі і ка рыс таль ні ка мі адзі най сіс тэ-

мы ма гіст раль ных наф та пра во даў і ад 

гэ та га за ле жыць бяс пе ка энер га за-

бес пя чэн ня іс тот най част кі Еў ро пы.

Да рэ чы, учо ра ў струк ту ры «Наф-

та на» ад бы ла ся сур' ёз ная зме на: кі-

раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На-

тал ля Ка ча на ва бы ла абра ная стар-

шы нёй на зі раль на га са ве та ААТ. Яна 

пра ка мен та ва ла сі ту а цыю з ра сій скай 

ня якас най наф тай:

«Спа дзя ю ся, у най блі жэй шы час 

гэ та пы тан не бу дзе вы ра ша на, та му 

што з-за зні жэн ня за груз кі ма гут нас-

цяў «Наф та на» больш чым на па ло ву 

прад пры ем ства і эка но мі ка кра і ны ня-

суць стра ты».

Мы пра цяг нем са чыць за сі ту а цы яй.

Па вод ле Бел ТА.

Эка на міксЭка на мікс ПОЎ НЫ КАНТ РОЛЬ 
І АД МО ВЫ АД ТРАН ЗІ ТУ

Якое раз віц цё атры ма ла «наф та вае пы тан не»?

У АСНО ВЕ — ПЛАН
Трэ ба вы бу да ваць зра зу ме лую сіс тэ му 
па на вя дзен ні і пад тры ман ні па рад ку ў га ра дах

Аб гэ тым за яві ла кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА пад час па ся джэн ня 

По лац ка га рай вы кан ка ма.

Яна ад зна чы ла, што ўсе ра бо ты па доб ра ўпа рад ка-

ван ні го ра да па він ны пра во дзіц ца пла на ва. Больш за тое, кі раў ні кі ар га ні за цый і 

ўста ноў роз ных уз роў няў па він ны па ста ян на кант ра ля ваць па ра дак на за ма ца ва най 

тэ ры то рыі. Усё гэ та па він на быць зроб ле на для та го, каб пас ля не да во дзі ла ся «на-

га няць су бот ні ка мі і ін шы мі ме ра пры ем ства мі». Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

пад крэс лі ла: ка лі ёсць сіс тэ ма, то не бу дуць уз ні каць пы тан ні ні ў лю дзей, ні ў мяс-

цо вых улад, па коль кі ўсе бу дуць дак лад на ра зу мець зо ну сва ёй ад каз нас ці.

Асаб лі вую ўва гу яна ад да ла важ нас ці пе ра пра цоў кі дру гас ных рэ сур саў, па коль-

кі гэ та вель мі іс тот на для эка ло гіі рэ гі ё на. Акра мя та го, ра зум ная пе ра пра цоў ка та-

кіх рэ сур саў — гэ та доб ры пры бы так. Да рэ чы, за раз у ра ё не не ха пае дзвюх ты сяч 

уста ноў ле ных кан тэй не раў для збо ру сы ра ві ны — трэ ба яшчэ ка ля ты ся чы.

Нель га за бы ваць пра пад тры ман не па рад ку на тэ ры то рыі пры ват ных до-

ма ўла дан няў — іх у По лац ку больш за восем ты сяч. У пры ват нас ці, тут трэ ба 

бу дзе аб ста ля ваць яшчэ 10—20 пля цо вак з кан тэй не ра мі.

На тал ля Ка ча на ва да да ла, што з людзь мі па він ны быць за клю ча ны да га во ры 

і яны па він ны ве даць, ка лі пры яз джае транс парт для вы ва зу смец ця, і ба чыць, 

за што яны пла цяць гро шы.

Па вод ле Бел ТА.

Информация об акционерном обществе 
и его деятельности по состоянию на 01.01.2019 года

Организация ОАО «Лукомльэнергомонтаж»

Учетный номер плательщика 300007839

Вид экономической деятельности Строительно-монтажные работы

Организационно-правовая форма Собственность негосударственных юридических лиц

Орган управления Без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 211162 Витебская обл., г. Новолукомль, Лукомльское 
шоссе, 8

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 года

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110  398  461 

Нематериальные активы 120  1  2 

Вложения в долгосрочные активы 140  2  2 

ИТОГО по разделу I 190  401  465 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210  451  545 

в том числе:    

материалы 211  296  321 

незавершенное производство 213  131  186 

готовая продукция и товары 214  24  38 

Расходы будущих периодов 230  -  8 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  371  504 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270  58  3 

ИТОГО по разделу II 290  880  1 060 

БАЛАНС 300  1 281  1 525 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410  51  51 

Резервный капитал 440  171  171 

Добавочный капитал 450  453  453 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  12  - 

ИТОГО по разделу III 490  687  675 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

ИТОГО по разделу IV 590  -  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  592  848 

в том числе:    

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  231  747 

по авансам полученным 632  222  - 

по налогам и сборам 633  70  30 

по социальному страхованию и обеспечению 634  17  18 

по оплате труда 635  51  51 

прочим кредиторам 638  1  2 

Доходы будущих периодов 650  2  2 

ИТОГО по разделу V 690  594  850 

БАЛАНС 700  1 281  1 525 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – декабрь 2018 год

Наименование показателей
Код 

строки

За

январь –

декабрь

2018 года

За 

январь –

декабрь

2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  2 206  1 588 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (1 851) (1 639)

Валовая прибыль 030  355 (51)

Управленческие расходы 040 (299) (260)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

060  56 (311)

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (7) (34)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  49 (345)

Доходы по инвестиционной деятельности 100  2  1 

В том числе:    

проценты к получению 103  2  1 

Расходы по финансовой деятельности 130  - (10)

прочие расходы по финансовой деятельности 133  - (10)

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь –

декабрь

2018 года

За 

январь –

декабрь

2017 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140  2 (9)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  51 (354)

Налог на прибыль 160 (9)  - 

Чистая прибыль (убыток) 210  42 (354)

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230 (30)  - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  12 (354)

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) – 0. 

5–6. Информация о дивидендах и акциях 

Показатель
Единица 

измерения

С 

начала 

года

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 83 83

в том числе: физических лиц лиц 83 83

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

тысяч 
рублей

- - 

Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном периоде

тысяч 
рублей

- -

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

рублей - -

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги)

рублей -
-

Обеспеченность акции имуществом Общества рублей 66,97 66,97

Количество простых акций, находящихся 
на балансе Общества

штук - -

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного обще-

ства:

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 

тысяч 
рублей

2206,00 1588,00

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, управленческие расходы; 
расходы на реализацию

тысяч 
рублей

2150,00 1899,00

Прибыль (убыток) до налогообложения – 
всего (прибыль (убыток) отчетного периода)

тысяч 
рублей

51,00 -354,00

в том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

56,00 -311,00

прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности

тысяч 
рублей

-7,00 -34,00

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

2,00 -9,00

Налог на прибыль; изменение отложенных 
налоговых активов; изменение отложенных 
налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода); прочие 
платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч 
рублей

9,00  

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
42,00 -354,00

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

12,00  

8. Среднесписочная численность 
работающих

человек 61 64

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать 

и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только 

в составе годового отчета)

Строительство трубопроводов – 97 %.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 

годовой баланс за отчетный год:

19 апреля 2019 г. 

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности: 

25 марта 2019 г.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата 

государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общество с ограниченной ответственностью «Белросаудит»; 220020, г. Минск, пр-т Победи-

телей, 89, к. 3, пом. 4; зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600506719. 

Период, за который производился аудит:

2018 г.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской отчетности,а в случае выяв-

ленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности-сведения о данных 

нарушениях:

 По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверна во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Лукомльэнергомонтаж» на 

31.12.2018 г., а также финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового 

положения, в том числе движение денежных средств, за год, закончившийся на эту дату, в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в полном объеме 26.04.2019 – ЕПФР; Редакционно-издательское учреждение   

«Издательский дом «Звязда» 27.04.2019 г.

Директор П.В. Глазко

Главный бухгалтер А.В. Круподер 

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении вторых 
повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОДО «Винный мир» (190235348, г. Минск, ул. Максима 
Богдановича, д. 128а, пом. 4, каб. 6), находящегося в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 14 мая 2019 года. Начало – 10.00, 
окончание – 12.00. Заявки принимаются с 27 апреля 2019 года до 17.00 
13 мая 2019 года.

Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 
д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 
2, пом. 41), тел. 8(029) 684-71-76. 

Продавец: ОДО «Винный мир» (УНП 190235348) в лице управляющего 
Частного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт».

Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %. Подробная информация об имуще-
стве, условиях торгов и порядке проведения размещена на Интернет-сайте 
http://bankrot.gov.by/. Контактный телефон +375 29 6847176.

Сведения о предыдущих торгах: 

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 7 (28874) за 12.01.2019.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 44 (28911) за 06.03.2019.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

АДЗІН СТВА 
РО ЗУ МУ І СІ ЛЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ін вес ты цый ныя пы тан ні, ства рэн не і раз віц цё су мес ных прад пры ем стваў, ва-

ен на-тэх ніч нае су пра цоў ніц тва — гэ тыя тэ мы бу дуць у фо ку се бу ду ча га ві зі ту ў 

Бялг рад. У не ка то рых на прам ках ужо ёсць пры кла ды па спя хо ва га парт нёр ства. 

Так, раз ві ва ец ца су мес ная вы твор часць на ба зе МА За і трак тар на га за во да, 

ёсць па тэн цы ял па ра бо це ў сель гас ма шы на бу да ван ні.

На конт сфе ры ВПК Прэ зі дэнт ад зна чыў: «Мы га то вы з бліз кай і род най 

Сер бі яй су пра цоў ні чаць на столь кі, на коль кі гэ та па трэб на Сер біі і на коль кі мы 

мо жам ака заць пад трым ку ў раз віц ці серб ска га ВПК і па стаў ках ад па вед най 

ва ен най тэх ні кі. Мы гэ та га не ўтой ва ем. За ба ро не ных тэм тут ня ма».

«Хоць да лё ка ад ра дзі мы, Сер біі і Бе ла ру сі, але нам уда ло ся су стрэц ца і 

аб мя няц ца мер ка ван ня мі па не ка то рых пы тан нях. Што да ты чыц ца па лі тыч-

ных пы тан няў, праб лем у нас прак тыч на ні я кіх ня ма. Мы пры трым лі ва ем ся 

ад ноль ка вых по гля даў на між на род ны па ра дак дня. Што да ты чыц ца ганд лё-

ва-эка на міч на га склад ні ка на шых ад но сін, у мі ну лым го дзе ў нас пэў ны спад 

та ва ра аба ро ту, але ўжо ў гэ тым па пер шым квар та ле пры рост. Ад нак усё роў-

на гэ та не тыя аб' ёмы та ва ра аба ро ту, якія па він ны быць па між дру жа люб ны мі 

кра і на мі і кра і на мі, якія ва ло да юць та кім па тэн цы я лам», — за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу Аляк сандр Ву чыч ска заў, што трэ ба да дат ко ва па пра ца ваць 

над па ве лі чэн нем аб' ёму та ва ра аба ро ту, але Сер бія га то ва да су пра цоў ніц тва 

з Бе ла рус сю.

Акра мя та го, учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з ві цэ-прэ зі дэн там, 

прэм' ер-мі ніст рам і мі ніст рам аба ро ны ААЭ, пра ві це лем эмі ра та Ду бай шэй хам 

Му ха ме дам бен Ра шы дам аль-Мак ту мам.

У дру гі дзень ві зі ту ў Кі тай Аляк сандр Лу ка шэн ка пры сут ні чаў на цы ры мо-

ніі ад крыц ця фо ру му «По яс і шлях» і пры маў удзел у ра бо це се сій На ра ды на 

най вы шэй шым уз роў ні. У дру гой па ло ве дня ад быў ся пры ём ад імя Стар шы ні 

КНР Сі Цзінь пі на.

Па вод ле Бел ТА.


