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Прад пры ем ства — шмат функ цыя-

наль нае, у яго шы ро кі спектр дзей нас-

ці. Гэ та — бу даў ніц тва жы лых да моў, 

аб' ек таў на род на гас па дар ча га пры-

зна чэн ня: фер мы, ва да ёмы, энер га-

кры ні цы на мяс цо вых ві дах па лі ва. 

Зай ма ец ца «ПМК-72» і спе цыяль ны-

мі ві да мі бу даў ні ча-ман таж ных ра-

бот: зем ля ны мі, гід ра іза ля цый ны мі 

і да ха вы мі, улад ка ван нем вон ка вых 

і ўнут ра ных ка му ні ка цый, цеп ла вых 

се так. Акра мя та го, на ак цы я нер нае 

та ва рыст ва ўскла дзе ны аба вяз кі па 

рэ кан струк цыі і аб слу гоў ван ні ме лі я-

ра цый ных се так і сіс тэм, ад наў лен ні 

ме лі я ра ва ных зя мель, якія апош нія 

двац цаць га доў бы лі за кі ну тыя і па-

сту по ва пры хо дзі лі ў за ня пад. Ця пер 

на іх звяр ну лі ўва гу на дзяр жаў ным 

уз роў ні.

— Дзяр жа ва вы дзя ляе на гэ та 

срод кі, а мы пры во дзім за ба ло ча-

ныя, за пу шча ныя зем лі ў па ра дак і 

пе рад аём іх на ба ланс утры маль ні-

каў, — рас ка заў ды рэк тар «ПМК-72» 

Вік тар Ка пі та наў. — Уся го ў Сма ля-

віц кім ра ё не 22,5 ты ся чы гек та раў 

та кіх зя мель. Гэ та пры клад на ся рэд ні 

па каз чык па Мін скай воб лас ці.

Ра зам з тым на пя рэ дад ні ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў адда ец ца знач ная 

ўва га на вя дзен ню па рад ку на зям лі. 

Сма ля віц кі ра ён ля жыць на скры жа-

ван ні бой кіх шля хоў — чы гун ка, між-

на род ная аў та тра са М1, па якой бу-

дуць ехаць у Бе ла русь шмат лі кія гос ці. 

І вя до ма, тут не аб ход на на вес ці гля нец. 

Ужо не дзе ты дзень на зад прад пры ем-

ства вы ве ла спе цы я лі за ва ную тэх ні ку, 

якая чыс ціць ме лі я ра цый ныя ка на лы, 

пры бі рае за рас ні кі з або чын да рог.

Шмат ро біць прад пры ем ства для 

та го, каб жы ха ры Сма ля ві чаў і ра ё на 

жы лі ў цяп ле і кам фор це. Яно па бу-

да ва ла не каль кі ка цель няў. У 2013 

го дзе — у Сма ля ві чах, на аль тэр на-

тыў ных ві дах па лі ва — шчэп ках у Пят-

ро ві чах, Кры вой Бя ро зе, якая пра цуе 

на фрэ зер ным тор фе. Усе яны пе ра-

да дзе ны на ба ланс мяс цо вай жыл лё-

ва-ка му наль най гас па дар кі.

— Ця пер мы вель мі шмат зай ма-

ем ся бу даў ніц твам ін жы нер ных се так, 

цеп ла тра сы. У пры ват нас ці, цал кам 

за мя ні лі ка му ні ка цыі ў па сёл ку Ак-

цябр скі, пра клад ва ем ка на лі за цыю 

ў ра ё не ін ды ві ду аль най за бу до вы ў 

па сёл ку Ліп кі, — кан ста туе Вік тар 

Ула дзі мі ра віч. — Уз во дзім так са ма 

і аб' ек ты пры да рож на га сэр ві су, на 

тра се М1 за кан чва ем стан цыю тэх-

ніч на га аб слу гоў ван ня ма шын.

У 2018 го дзе ўлас ны мі сі ла мі 

прад пры ем ства асво і ла ка ля пя ці 

міль ё наў руб лёў, у на ступ ным пла-

нуе — шэсць міль ё наў руб лёў. Та му 

ак тыў на ўдзель ні чае ў тэн да рах, каб 

атры маць да дат ко выя за ка зы. Рост 

аб' ёмаў вы твор час ці азна чае рост 

пра дук цый нас ці пра цы і за ра бот най 

пла ты, ма тэ ры яль на га даб ра бы ту 

ра бот ні каў і іх сем' яў.

«ПМК-72» зай ма ец ца і буй ны-

мі, знач ны мі аб' ек та мі не толь кі для 

Мін скай воб лас ці, але і для кра і ны. 

У 2004 го дзе ў якас ці ге не раль на га 

пад рад чы ка пры ма ла ўдзел у рэ кан-

струк цыі Кур га на Сла вы, рых та ва ла 

пля цоў кі для бу даў ніц тва гар на лыж-

на га ку рор та «Ла гой скі», Кі тай ска-

бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка 

«Вя лі кі ка мень», удзель ні ча ла ў бу-

даў ніц тве пар ка Пе ра мо гі ў Мін ску. 

Тут цал кам упа рад ка ва лі вост раў, 

улад ка ва лі тэ ніс ныя кор ты, да рож кі, 

алеі. Уз вя лі так са ма Мін скія га рад-

скія мо гіл кі, мо гіл кі ў Ка ло дзі шчах. 

На 50 гек та рах тут рас кі нуў ся цэ лы 

комп лекс з ад мі ніст ра цый ны мі, да па-

мож ны мі бу дын ка мі, пад' яз ной да ро-

гай, ага ро джай, але я мі, тра ту а ра мі.

Спе цы я лі зу ец ца пе ра соў ная ме-

ха ні за ва ная ка ло на і на пра мыс ло-

вых бу дын ках сель ска гас па дар ча га 

пры зна чэн ня. Уз вя лі, на прык лад, сві-

на комп лекс у вёс цы Бу да го ва Сма-

ля віц ка га ра ё на, шко лу-фер му для 

вы рошч ван ня сві ней, дзе пра хо дзяць 

ву чо бу і прак ты ку жы вё ла во ды.

У ка лек ты ве пра цуе 125 ча ла век. 

Вік тар Ула дзі мі ра віч лі чыць, што яго 

пад на ча ле ным па пля чы лю быя, на-

ват са мыя скла да ныя аб' ек ты. Для 

гэ та га ёсць усё не аб ход нае — ма-

тэ ры яль ная ба за, тэх ні ка, пра фе сі я-

на лізм кад раў, сплаў во пы ту ста рэй-

шых пра цаў ні коў і энер гіі, іні цы я тыў-

нас ці ма ла дых.

Аляк сандр Рас юк — за гад чык 

ме ха ніч ных май стэр няў, ма ла ды 

спе цыя  ліст. Скон чыў Го рац кую сель-

гас ака дэ мію, раз мер ка ваў ся па спе-

цы яль нас ці ў свае род ныя Круп кі, але 

ды рэк тар пе ра ма ніў яго ў Сма ля ві чы. 

«У нас вы дат ны, друж ны ка лек тыў. 

Мя не тут гас цін на су стрэ лі, кі раў-

ніц тва вы дзе лі ла па кой у ін тэр на це 

«ПМК-72», жы ву адзін. Умо вы за да-

валь ня юць, зар пла та так са ма. Пас ля 

аба вяз ко вай ад пра цоў кі за ста ну ся ў 

Сма ля ві чах», — упэў не ны хло пец.

Да дам, што Вік тар Ка пі та наў прай-

шоў на прад пры ем стве ўсе пры ступ кі 

служ бо вай лес ві цы — ад прос та га су-

пра цоў ні ка да кі раў ні ка. Яму да вя ра-

юць не толь кі ў ка лек ты ве, але і нао-

гул у го ра дзе і ра ё не. Чац вёр ты раз 

жы ха ры вы бра лі Вік та ра Ула дзі мі ра-

ві ча дэ пу та там ра ён на га Са ве та.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 

Але на ДАЎ ЖА НОК. 

Фота Яў гена ПЯ СЕЦ КАГА.

УНП 600017311.

МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

МАЙ СТРЫ — ЗА ЛА ТЫЯ РУ КІ
Сма ля віц кай «ПМК-72» па пля чы лю быя аб' ек ты

У ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «ПМК-72» са Сма ля віц ка га 

ра ё на ба га тая гіс то рыя. Пер шыя ка ра ні ар га ні за цыі, па вод ле ар-

хіў ных да ных, пра соч ва юц ца ў 1935 го дзе. На пра ця гу больш як 

ся мі дзе ся ці га доў свай го іс на ван ня ар га ні за цыя не каль кі ра зоў 

мя ня ла наз ву і ві ды дзей нас ці. З 7 кра са ві ка 2015-га па ра шэн ні 

Мі набл вы кан ка ма да пе ра соў най ка ло ны да лу чы лі дзяр жаў нае ўні-

тар нае прад пры ем ства ме лі я ра цый ных сіс тэм «Сма ля віц кае ПМС» 

з пе ра хо дам усіх пра воў і аба вяз каў да но вай струк ту ры.

Кі раў нік ка лек ты ву ААТ «ПМК-72» 
Вік тар КА ПІ ТА НАЎ.

Ма шы ніст Іван БУ РА КОЎ, га лоў ны ме ха нік Аляк сандр ЯРАШ, 
за гад чык май стэр няў Аляк сандр РАС ЮК агля да юць эк ска ва тар, 

які пас ля пра фі лак тыч на га ра мон ту ад праў ля ец ца на ме лі я ра цый ныя ўчаст кі.

ЦЭНТР НАД ЗЕІ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 7-й стар.)

— На ша ран ча — гэ та даб-
ра чын ны пра ект, — за ўва жае 
Мі ка лай Ва сі ле віч. — Бу да ва-
лі яго гра ма дой. У мя не мно га 
сяб роў, свіс нуў — ад гук ну лі-
ся. Сабраліся ва лан цё ры з 
роз ных кра ін, не ка то рыя пры 
гэ тым яшчэ і гро шы ах вя ра-
ва лі. І да гэ та га ча су да нас 
пры яз джа юць доб ра ах вот ныя 
па моч ні кі. Так, ле там сту дэнт-
кі — ама та ры ко ней да па ма-
га лі. У пла нах у нас яшчэ па-
бу да ваць сэн сар ны сад, ён 
важ ны для дзе так...

Green Ranch — ся мей ная 
спра ва, за якую ра зам з Мі ка-
ла ем Ва сі ле ві чам ад каз ва юць 
яго двое да рос лых дзя цей, да 

та го ж у сям'і ёсць яшчэ адзін 
«пра ект даб ра» — бу даў ніц-
тва да моў ся мей на га ты пу. 
А ідэю з ко ні ка мі пад кі ну ла 
ня вест ка.

— Мі ка лай Ва сі ле віч ха цеў 
пра ца ваць на зям лі. Ён па дзя-
ліў ся сва ёй ма рай з на мі — і 
ўся на ша друж ная сям'я па га-
дзі ла ся па кі нуць вя лі кі го рад. 
А ўжо ко ні — гэ та мая ма ра. 
Гэ та як не вы леч ная хва ро ба. 
Па мя таю з ма лен ства, як уба-
чы ла ка ня ў пар ку Гор ка га, 
не пе ра даць тое за хап лен не, 
якое вы клі ка ла вя лі кая цу доў-
ная жы вё ла. І да гэ та га ча су 
та кое па чуц цё не ад пус кае. 
Для мя не важ на не столь кі 
ез дзіць на ко нях, коль кі з імі 
быць. У іх ней кая энер ге ты-

ка, яны здоль ны за бі раць на 
ся бе не га тыў. Іпа тэ ра пія спра-
цоў вае яшчэ і та му, што ко ні 
моц на ўплы ва юць на эма цыя -
наль ную сфе ру. У дзя цін стве 
баць кі мя не не пус ці лі ў сек-
цыю: да лё ка бы ло ез дзіць, не 
бы ло ка му ва зіць. І да лей усё 
жыц цё маё ні я кім чы нам не 
бы ло звя за на з конь мі, і, зда-
ва ла ся, што яно пра хо дзіць 
мі ма мя не, — рас каз вае На-
тал ля Сін ка вец.

Да рэ чы, пе ра езд з Мін ска 
для На тал лі су паў з на ра джэн-
нем трэ ця га дзі ця ці. У той час 
дзяў чы на не маг ла ўя віць, 
што ім удас ца так маш таб на 
раз вяр нуц ца. Яны за ку пі лі 
ко ней і па бу да ва лі стай ні для 
ўтры ман ня жы вёл пры ват ні-

каў. Не бы ло ні я кай рэ кла мы, 
але на ран ча ста лі звяр тац ца 
лю дзі з прось ба мі ўзяць на 
па стой і іх ко ней. А ўсё та му, 
што на ран ча пе ра ня лі еў ра-
пей скую ма дэль утры ман ня 
апошніх. Тут пад строй ва юц ца 
пад кож на га «па ста яль ца» і 
мак сі маль на ўліч ва юць па-
жа дан ні гас па да роў. У ко ней 
у па ста ян ным до сту пе ёсць 
се на — і яны больш спа кой-
ныя (у дзі кай жа пры ро дзе ў 
жы вёл ня ма «рэ жы му хар ча-
ван ня»). Да та го ж кож на му 
ка ню за бяс пе ча ны вы гул, а 
сён ня не кож ная стай ня ў Бе-
ла ру сі мо жа па хва ліц ца, што 
ў іх па да печ ных ёсць маг чы-
масць столь кі ча су зна хо дзіц-
ца на све жым па вет ры. Сён ня 

ў гас ці ні цы для жы вёл ня ма 
воль ных мес цаў. Па прось бах 
ама та раў ко ней да вя ло ся на-
ват да бу доў вац ца.

На «Зя лё ным ран ча» заў-
сё ды ра ды гас цям. Сю ды 
пры яз джа юць па ка тац ца на 

ко нях ці на фо та се сію з пры-
го жы мі жы вё ла мі лю дзі з 
роз ных кут коў Бе ла ру сі (для 
ін ша га род ніх тут ёсць мі ні-
гас ці ні ца).

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Мі кі та ПА ПЕН КА і яго сяб ра По кер.

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

Уважаемые акционеры ОАО «Белкотлоочистка»!
Очередное собрание акционеров состоится 27 марта 2019 года, начало собрания – 10.00, место про-

ведения – 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


