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Смалявіцкай «ПМК-72» па плячы любыя аб'екты
У адкрытага акцыянернага таварыства «ПМК-72» са Смалявіцкага
раёна багатая гісторыя. Першыя карані арганізацыі, паводле архіўных даных, прасочваюцца ў 1935 годзе. На працягу больш як
сямідзесяці гадоў свайго існавання арганізацыя некалькі разоў
мяняла назву і віды дзейнасці. З 7 красавіка 2015-га па рашэнні
Мінаблвыканкама да перасоўнай калоны далучылі дзяржаўнае ўнітарнае прадпрыемства меліярацыйных сістэм «Смалявіцкае ПМС»
з пераходам усіх правоў і абавязкаў да новай структуры.
Прадпрыемства — шматфункцыянальнае, у яго шырокі спектр дзейнасці. Гэта — будаўніцтва жылых дамоў,
аб'ектаў народнагаспадарчага прызначэння: фермы, вадаёмы, энергакрыніцы на мясцовых відах паліва.
Займаецца «ПМК-72» і спецыяльнымі відамі будаўніча-мантажных работ: землянымі, гідраізаляцыйнымі
і дахавымі, уладкаваннем вонкавых
і ўнутраных камунікацый, цеплавых
сетак. Акрамя таго, на акцыянернае
таварыства ўскладзены абавязкі па

рэканструкцыі і абслугоўванні меліярацыйных сетак і сістэм, аднаўленні
меліяраваных зямель, якія апошнія
дваццаць гадоў былі закінутыя і паступова прыходзілі ў заняпад. Цяпер
на іх звярнулі ўвагу на дзяржаўным
узроўні.
— Дзяржава выдзяляе на гэта
сродкі, а мы прыводзім забалочаныя, запушчаныя землі ў парадак і
перадаём іх на баланс утрымальнікаў, — расказаў дырэктар «ПМК-72»
Віктар Капітанаў. — Усяго ў Смаля-

Машыніст Іван БУРАКОЎ, галоўны механік Аляксандр ЯРАШ,
загадчык майстэрняў Аляксандр РАСЮК аглядаюць экскаватар,
які пасля прафілактычнага рамонту адпраўляецца на меліярацыйныя ўчасткі.

Кіраўнік калектыву ААТ «ПМК-72»
Віктар КАПІТАНАЎ.

віцкім раёне 22,5 тысячы гектараў
такіх зямель. Гэта прыкладна сярэдні
паказчык па Мінскай вобласці.
Разам з тым напярэдадні ІІ Еўрапейскіх гульняў аддаецца значная
ўвага навядзенню парадку на зямлі.
Смалявіцкі раён ляжыць на скрыжаванні бойкіх шляхоў — чыгунка, міжнародная аўтатраса М1, па якой будуць ехаць у Беларусь шматлікія госці.
І вядома, тут неабходна навесці глянец.
Ужо недзе тыдзень назад прадпрыемства вывела спецыялізаваную тэхніку,
якая чысціць меліярацыйныя каналы,
прыбірае зараснікі з абочын дарог.
Шмат робіць прадпрыемства для
таго, каб жыхары Смалявічаў і раёна
жылі ў цяпле і камфорце. Яно пабудавала некалькі кацельняў. У 2013
годзе — у Смалявічах, на альтэрнатыўных відах паліва — шчэпках у Пятровічах, Крывой Бярозе, якая працуе
на фрэзерным торфе. Усе яны перададзены на баланс мясцовай жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
— Цяпер мы вельмі шмат займаемся будаўніцтвам інжынерных сетак,
цеплатрасы. У прыватнасці, цалкам
замянілі камунікацыі ў пасёлку Акцябрскі, пракладваем каналізацыю
ў раёне індывідуальнай забудовы ў
пасёлку Ліпкі, — канстатуе Віктар

Уладзіміравіч. — Узводзім таксама
і аб'екты прыдарожнага сэрвісу, на
трасе М1 заканчваем станцыю тэхнічнага абслугоўвання машын.
У 2018 годзе ўласнымі сіламі
прадпрыемства асвоіла каля пяці
мільёнаў рублёў, у наступным плануе — шэсць мільёнаў рублёў. Таму
актыўна ўдзельнічае ў тэндарах, каб
атрымаць дадатковыя заказы. Рост
аб'ёмаў вытворчасці азначае рост
прадукцыйнасці працы і заработнай
платы, матэрыяльнага дабрабыту
работнікаў і іх сем'яў.
«ПМК-72» займаецца і буйнымі, значнымі аб'ектамі не толькі для
Мінскай вобласці, але і для краіны.
У 2004 годзе ў якасці генеральнага
падрадчыка прымала ўдзел у рэканструкцыі Кургана Славы, рыхтавала
пляцоўкі для будаўніцтва гарналыжнага курорта «Лагойскі», Кітайскабеларускага індустрыяльнага парка
«Вялікі камень», удзельнічала ў будаўніцтве парка Перамогі ў Мінску.
Тут цалкам упарадкавалі востраў,
уладкавалі тэнісныя корты, дарожкі,
алеі. Узвялі таксама Мінскія гарадскія могілкі, могілкі ў Калодзішчах.
На 50 гектарах тут раскінуўся цэлы
комплекс з адміністрацыйнымі, дапаможнымі будынкамі, пад'язной дарогай, агароджай, алеямі, тратуарамі.
Спецыялізуецца перасоўная механізаваная калона і на прамысловых будынках сельскагаспадарчага
прызначэння. Узвялі, напрыклад, свінакомплекс у вёсцы Будагова Смалявіцкага раёна, школу-ферму для
вырошчвання свіней, дзе праходзяць
вучобу і практыку жывёлаводы.
У калектыве працуе 125 чалавек.
Віктар Уладзіміравіч лічыць, што яго
падначаленым па плячы любыя, нават самыя складаныя аб'екты. Для
гэтага ёсць усё неабходнае — матэрыяльная база, тэхніка, прафесія-

налізм кадраў, сплаў вопыту старэйшых працаўнікоў і энергіі, ініцыятыўнасці маладых.
Аляксандр Расюк — загадчык
механічных майстэрняў, малады
спецыяліст. Скончыў Горацкую сельгасакадэмію, размеркаваўся па спецыяльнасці ў свае родныя Крупкі, але
дырэктар пераманіў яго ў Смалявічы.
«У нас выдатны, дружны калектыў.
Мяне тут гасцінна сустрэлі, кіраўніцтва выдзеліла пакой у інтэрнаце
«ПМК-72», жыву адзін. Умовы задавальняюць, зарплата таксама. Пасля
абавязковай адпрацоўкі застануся ў
Смалявічах», — упэўнены хлопец.
Дадам, што Віктар Капітанаў прайшоў на прадпрыемстве ўсе прыступкі
службовай лесвіцы — ад простага супрацоўніка да кіраўніка. Яму давяраюць не толькі ў калектыве, але і наогул у горадзе і раёне. Чацвёрты раз
жыхары выбралі Віктара Уладзіміравіча дэпутатам раённага Савета.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ,
Алена ДАЎЖАНОК.
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
УНП 600017311.

ЦЭНТР НАДЗЕІ
(Заканчэнне.
Пачатак на 7-й стар.)
— Наша ранча — гэта дабрачынны праект, — заўважае
Мікалай Васілевіч. — Будавалі яго грамадой. У мяне многа
сяброў, свіснуў — адгукнуліся. Сабраліся валанцёры з
розных краін, некаторыя пры
гэтым яшчэ і грошы ахвяравалі. І да гэтага часу да нас
прыязджаюць добраахвотныя
памочнікі. Так, летам студэнткі — аматары коней дапамагалі. У планах у нас яшчэ пабудаваць сэнсарны сад, ён
важны для дзетак...
Green Ranch — сямейная
справа, за якую разам з Мікалаем Васілевічам адказваюць
яго двое дарослых дзяцей, да

таго ж у сям'і ёсць яшчэ адзін
«праект дабра» — будаўніцтва дамоў сямейнага тыпу.
А ідэю з конікамі падкінула
нявестка.
— Мікалай Васілевіч хацеў
працаваць на зямлі. Ён падзяліўся сваёй марай з намі — і
ўся наша дружная сям'я пагадзілася пакінуць вялікі горад.
А ўжо коні — гэта мая мара.
Гэта як невылечная хвароба.
Памятаю з маленства, як убачыла каня ў парку Горкага,
не перадаць тое захапленне,
якое выклікала вялікая цудоўная жывёла. І да гэтага часу
такое пачуццё не адпускае.
Для мяне важна не столькі
ездзіць на конях, колькі з імі
быць. У іх нейкая энергеты-

ка, яны здольны забіраць на
сябе негатыў. Іпатэрапія спрацоўвае яшчэ і таму, што коні
моцна ўплываюць на эмацыянальную сферу. У дзяцінстве
бацькі мяне не пусцілі ў секцыю: далёка было ездзіць, не
было каму вазіць. І далей усё
жыццё маё ніякім чынам не
было звязана з коньмі, і, здавалася, што яно праходзіць
міма мяне, — расказвае Наталля Сінкавец.
Дарэчы, пераезд з Мінска
для Наталлі супаў з нараджэннем трэцяга дзіцяці. У той час
дзяўчына не магла ўявіць,
што ім удасца так маштабна
развярнуцца. Яны заку пілі
коней і пабудавалі стайні для
ўтрымання жывёл прыватні-

каў. Не было ніякай рэкламы,
але на ранча сталі звяртацца
людзі з просьбамі ўзяць на
пастой і іх коней. А ўсё таму,
што на ранча перанялі еўрапейскую мадэль утрымання
апошніх. Тут падстройваюцца
пад кожнага «пастаяльца» і
максімальна ўлічваюць пажаданні гаспадароў. У коней
у пастаянным доступе ёсць
сена — і яны больш спакойныя (у дзікай жа прыродзе ў
жывёл няма «рэжыму харчавання»). Да таго ж кожнаму
каню забяспечаны выгул, а
сёння не кожная стайня ў Беларусі можа пахваліцца, што
ў іх падапечных ёсць магчымасць столькі часу знаходзіцца на свежым паветры. Сёння

Уважаемые акционеры
ОАО «Минский домостроительный комбинат»!
28 марта 2019 года в 15.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Минский домостроительный комбинат»
по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 (актовый зал).
Повестка дня очередного общего собрания акционеров.
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях развития Общества
на 2019 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2018 год.
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. Заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
6. Утверждение использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2018 год. О выплате дивидендов за
2018 год.
7. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, в 2019 году и I квартале 2020 г.
8. Избрание членов наблюдательного совета.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Реестр акционеров для участия в собрании будет сформирован по состоянию на 15 марта 2018 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут
ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 (отдел собственного строительства) в следующем порядке:
– с 07.03.2019 по 27.03.2019 в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по месту нахождения Общества, в день проведения собрания –
с 9.00 до 14.00 по месту его проведения – с информацией о деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях
деятельности на 2019 год;
– с 21.03.2019 по 27.03.2019 в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по месту нахождения Общества, в день проведения собрания –
с 9.00 до 14.00 по месту его проведения – с иными материалами по вопросам повестки дня собрания акционеров.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 28 марта 2019 г. с 14.15 до 14.45 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «Минский домостроительный комбинат».
УНП 100258980

Мікіта ПАПЕНКА і яго сябра Покер.

ў гасцініцы для жывёл няма
вольных месцаў. Па просьбах
аматараў коней давялося нават дабудоўвацца.
На «Зялёным ранча» заўсё ды ра ды гас цям. Сю ды
прыязджаюць пакатацца на

конях ці на фотасесію з прыгожы мі жы вё ла мі лю дзі з
розных куткоў Беларусі (для
іншагародніх тут ёсць мінігасцініца).
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.
Фота Андрэя САЗОНАВА.

Уважаемые акционеры ОАО «Белкотлоочистка»!
Очередное собрание акционеров состоится 27 марта 2019 года, начало собрания – 10.00, место проведения – г. Минск, ул. Аранская, 22а. Регистрация проводится с 9.00 до 9.45 (при себе иметь паспорт).
Повестка дня:
1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и задачах на 2019 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2018 год.
3. Утверждение распределения полученной чистой прибыли в 2018 году.
4. Утверждение дивидендов за 2018 год.
5. Утверждение основных направлений использования чистой прибыли в 2019 году.
6. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе за 2018 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение условий вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Тел. для справок (017) 298-27-57.
УНП 100071353

Ежегодный отчет об использовании имущества
Местного информационно-просветительского фонда «Новая Евразия» (2018 год)
Местный информационно-просветительский фонд «Новая Евразия» (Фонд) зарегистрирован решением
Минского городского исполнительного комитета от 14.06.2017 г. № 18. Свидетельство о государственной
регистрации № 05/0093. Учетный номер налогоплательщика – 190601601. Фонд является правопреемником
Учреждения «Новая Евразия», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета
от 10.02.2005 г. № 192.
Учредителем Фонда является Некоммерческая корпорация Фонд «Евразия» (EurasiaFoundation), США.
Стоимость имущества Фонда на 1 января 2019 г. составляет 180 685 белорусских рублей.
Доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом предпринимательской деятельности, –
165 509 бел. руб.
Доходы, полученные от продажи имущества, – 30 белорусских рублей.
Иных не запрещенных законодательством Республики Беларусь поступлений нет.
Общая сумма расходов, понесенных Фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в
его уставе, составила 206 602 бел. руб., в том числе:
расходы на административно-хозяйственную деятельность – 119 894 бел. руб.
Унитарных предприятий, хозяйственных обществ Фонд не имеет.
УНП 190601601

