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Пер шы ча ла век, якi пад-

тры маў мя не ў гэ тых пам-

кнен нях, бы ла Ак са на Асiн-

ская. Па пер шай аду ка цыi 

яна на стаў нiк, а па дру гой — 

юрыст. Пэў ны час уз на чаль-

ва ла юры дыч ную служ бу ў 

абл вы кан ка ме, ця пер зай ма-

ец ца — i вель мi па спя хо ва — 

iн ды вi ду аль най прак ты кай. 

Ра зам з ёй мы па бы ва лi ў 

Но ва сi бiр ску, па гля дзе лi, як 

там пра вод зяц ца за ня ткi, 

па гу та ры лi з трэ не ра мi, з 

дзець мi i iх баць ка мi i зра-

зу ме лi, што гэ та нам па ды-

хо дзiць.

Мно гiя ра i лi мне ад кры-

ваць шко лу ў Мiн ску, ка за лi, 

што ў Ма гi лё ве я не знай ду 

бiз нес-трэ не раў. Але ж мае 

дзе цi тут, i я не стаў слу хаць, 

што мне ка жуць. Не ка то рых 

бян тэ жы ла, што мы ме на вi та 

бiз нес-шко ла: на вош та май-

му дзi ця цi ву чыц ца бiз не су, 

пы та лi ся да рос лыя. Да во-

дзi ла ся тлу ма чыць, што мы 

ву чым не бiз не су (гэ та му 

на огул на ву чыц ца нель га), 

мы ву чым пра ца ваць у ка-

ман дзе, умець да маў ляц ца з 

людзь мi, вес цi пе ра мо вы — 

уся му та му, што аба вяз ко ва 

спат рэ бiц ца ў жыц цi ўсiм. 

Тыя, хто гэ ты мi на вы ка мi 

ва ло дае, ста но вяц ца па спя-

хо вы мi ў лю бой га лi не.

ГНУТ КIЯ НА ВЫ КI
Аў ды то рыя для за ня ткаў 

не па доб ная на звы чай ны 

клас — крэс лы ста яць па 

пе ры мет ры. На сця не вя лi кi 

бiл борд, на якiм на пi са ны зна-

ка выя сло вы i сло ва злу чэн-

нi — па зi тыў нае мыс лен не, 

эма цы я наль ная ўстой лi васць, 

пе ра моў ныя па ядын кi... «Гэ та 

i ёсць тое, ча му мы ву чым», — 

тлу ма чыць ды рэк тар.

За ня ткi ад бы ва юц ца па 

вы хад ных днях. Дзе цi з пер-

ша га да чац вёр та га кла са 

зай ма юц ца паў та ры га дзi ны 

з пе ра пын кам на ка ву-брэйк 

(мож на ска заць прос та «пе-

ра мен ка», але тут ву чаць 

дзя цей апе ры ра ваць ад-

мыс ло вай тэр мi на ло гi яй), з 

пя та га да адзi нац ца та га — 

тры га дзi ны з пе ра пын кам 

на ка ву-брэйк. Пры чым гэ-

та не столь кi ўро кi, коль кi 

так зва ная iн тэ ле кту аль ная 

гуль ня — трэ нiн гi i май стар-

кла сы. У якас цi трэ не раў — 

на стаў нi кi, якiя пра цу юць па 

сва iх iн ды вi ду аль ных пра гра-

мах, бiз нес ме ны, аў та ры тэт-

ныя спе цы я лiс ты.

Ас но ва аду ка цый най пра-

гра мы — soft skills, гнут кiя 

на вы кi. Iн шы мi сло ва мi — 

комп лекс не спе цы я лi за ва-

ных над пра фе сiй ных дзе ян-

няў, якiя га ран ту юць па спя-

хо васць у ра бо це i вы со кую 

пра дук цый насць.

Мак сiм дэ ман струе сшыт-

кi, па якiх пра цу юць дзе цi. 

Для кож на га ўзрос ту iс нуе 

свой на бор тэм. Са мых ма-

лых тут ву чаць ка му нi ка цыi 

з ад на год ка мi ў шко ле, адап-

та цыi, зно сi нам з баць ка мi, 

з пя та га кла са ў пра гра ме 

з'яў ля юц ца та кiя па няц цi, як 

тайм-ме недж мент, эма цы я-

наль ны iн тэ лект, пуб лiч ныя 

вы ступ лен нi, пе ра мо вы, 

у дзе ся цi клас нi каў на пер шы 

план вы хо дзяць праф ары ен-

та цыя, стрэс-ме недж мент, кi-

ра ван не ка ман дай, а ў адзi-

нац ца цi клас нi каў у пра гра ме 

ўсё, што звя за на з прад пры-

маль нiц твам i кi ра ван нем.

— Гэ тым на вы кам у нас 

нi дзе не ву чаць нi ў шко ле, 

нi ў iн сты ту це, — ка жа су-

раз моў ца. — А на шы на ву-

чэн цы ўжо ве да юць, што 

та кое су моўе i як яго прай-

сцi, як знай сцi пад пра цоў ку 

i атрым лi ваць свае пер шыя 

гро шы. На шы вы ха ван цы не 

ба яц ца вы сту паць i ве да юць, 

як вес цi пе ра мо вы. Гэ та тыя 

якас цi, якiя не ка то рыя з нас 

да кан ца жыц ця не мо гуць 

у са бе раз вiць. Лю дзi ба-

яц ца па пра сiць па вы шэн ня 

зар пла ты, па мя няць ра бо ту 

толь кi та му, што не ве да юць, 

як гэ та зра бiць. Нi вод ны ча-

ла век не мо жа да бiц ца пос-

пе ху, па куль не на ву чыц ца 

вес цi пе ра мо вы, уза е ма дзей-

нi чаць у ка лек ты ве, кi ра ваць 

ка ман дай, сва iм ча сам. На-

ват та ле на вi ты. Ёсць та кая 

кнi га — «Ге нii i аў тсай да-

ры» Маль каль ма Гла ду э ла, 

дзе ён рас каз вае, што для 

пос пе ху ад на го та лен ту не-

да стат ко ва, не аб ход на вя лi-

кая ра бо та над са бой. I трэ ба 

ўдзя ляць свай му за хап лен-

ню вя лi кую коль касць ча су. 

Нi вод ны ар тыст, спарт смен 

не на ра дзiў ся ме га та ле на вi-

тым. Гэ та лю дзi, якiя з дзя-

цiн ства пра ца ва лi над са бой 

i з кож ным го дам па вя лiч ва-

лi коль касць за ня ткаў, у той 

час як iн шыя за ста ва лi ся на 

ра ней шым уз роў нi.

ВА ЛО ДАЦЬ СА БОЙ
— Сён ня ўсiх за пра ша юць 

зай мац ца бiз не сам, маў ляў, 

гэ та лёг ка, — раз ва жае Мак-

сiм. — На хай пе «бя жы-бя-

жы», як я гэ та на зы ваю, за-

клi ка юць хут чэй ад кры ваць 

сваю спра ву, абя ца юць, што 

да па мо гуць, што ўсё атры-

ма ец ца. А по тым у ча ла ве ка 

ўзнi ка юць пы тан нi, як най-

маць лю дзей, раз мяр коў-

ваць свае аба вяз кi, пра ца-

ваць з да ку мен та мi, да ваць 

спра ва зда чу пад атко вай, 

на огул пра ца ваць. I ў ча ла-

ве ка з'яў ля ец ца па чуц цё, 

што яго пад ма ну лi. Ён ней кi 

пра дукт за пус цiў, але гэ та не 

бiз нес. Бiз не су, паў та ру ся, 

на ву чыць нель га. За тое як 

ары ен та вац ца ў на шай скла-

да най су час нас цi — мож на. 

I па чы наць трэ ба ме на вi та з 

гэ та га.

— Шмат хто з баць коў 

пе ра жы вае, ду мае, што ў 

яго дзi ця цi праб ле мы, — ка-

жа су раз моў ца. — Маў ляў, 

школь ныя на стаў нi кi скар-

дзяц ца, што яно, на прык-

лад, гi пер ак тыў нае. Але 

трэ ба ўлiч ваць, што гэ та 

асаб лi васць раз вiц ця. Ка лi 

дзi ця цю каць, яно праз па ру 

га доў ста не без ынi цы я тыў-

нае i абы яка вае. I яго мэ та ў 

жыц цi бу дзе аб мя жоў вац ца 

толь кi жа дан нем хут чэй за-

кон чыць шко лу i па сту пiць 

ва ўсё роў на якi ўнi вер сi тэт. 

На ша за да ча — на ву чыць 

та кiх дзя цей мак сi маль на 

ва ло даць са бой i на кi роў-

ваць сваю ак тыў насць у ста-

ноў чае рэ чы шча. Або ёсць 

дзе цi, якiя доб ра ву чац ца, 

але з ад на год ка мi не ўме юць 

кан так та ваць. I гэ та так са-

ма мо жа абяр нуц ца ў жыц цi 

вя лi кi мi праб ле ма мi — вя до-

ма, ка лi ўсё па кi нуць так, як 

ёсць. У нас та кiя дзе цi, ска жу 

без лiш няй сцiп лас цi, мя ня-

юц ца за паў го да. Ад ным сло-

вам, мы ву чым, каб дзе цям 

бы ло кам форт на ў лю бой 

сi ту а цыi.

— На ша мэ та — да 4 кла са 

на ву чыць дзi ця са ма стой на 

ра бiць уро кi i раз мяр коў ваць 

час, — ад зна чае ды рэк тар 

шко лы. — Пры чым пра цу ем 

ад на ча со ва як з дзець мi, так 

i з баць ка мi, бо ка лi мы тут 

ву чым дзя цей ад на му, а до-

ма iдзе зу сiм iн шае, сэн су ня-

ма. Нель га рэз ка пры му сiць 

дзi ця ра бiць уро кi са ма стой-

на. Iс нуе цэ лая ме то ды ка, як 

гэ та га да бiц ца. Та му ў нас 

ёсць яшчэ i шко ла для баць-

коў. I на яе апош нiм ча сам 

пры хо дзяць на ват тыя, хто 

толь кi збi ра ец ца iмi стаць. 

Я так са ма пры хо джу ту ды 

па ву чыц ца. Быў час, ка лi я 

так пе ра гру зiў свай го ста-

рэй ша га сы на роз ны мi раз-

вi валь ны мi сек цы я мi i гурт-

ка мi, што ён амаль стра цiў 

да ўся го цi ка васць. Ця пер я 

ве даю, якiя ў мя не бы лi па-

мыл кi. Шко ла на ша плат ная, 

але ў нас ёсць i са цы яль ныя 

пра ек ты. На асно ве фран-

шы зы мы рас пра цоў ва ем 

сваю ан лайн-пра гра му для 

да школь нi каў. Праз ме сяц 

за пус цiм экс прэс-кур сы i 

бу дзем рых та ваць дзя цей 

да шко лы. Збi ра ем ся ўцяг-

нуць у на шу дзей насць яшчэ 

i ра ё ны, бо там не кож ны 

мо жа да зво лiць са бе рэ пе-

ты та ра, ды i не ўсю ды яны 

ёсць. Для шмат дзет ных мы 

бу дзем пра па ноў ваць па слу-

гi за наш кошт, на огул збi ра-

ем ся зра бiць шэ раг пра ек таў 

бяс плат ны мi.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ, 

фо та аў та ра.

 Кам пе тэнт на
Пра рэк тар па на ву ко ва-ме та дыч най ра бо це Ма гi-

лёў ска га аб лас но га iн сты ту та раз вiц ця аду ка цыi Дзi на 
ЛА ЗУР КI НА:

— Сён ня ўсё боль шую па пу ляр насць атрым лi вае да дат-
ко вая аду ка цыя. Фар мат бiз нес-шко лы «Аль фа+» з'яў ля ец-
ца да стат ко ва iна ва цый ным для на шай воб лас цi. На трэ-
нiн гах, адап та ва ных пад уз рос та выя асаб лi вас цi раз вiц ця 
дзя цей, вя лi кая ўва га ўдзя ля ец ца ўмен ню вы ра шаць праб-
ле мы i зна хо дзiць не стан дарт ныя ра шэн нi. Iн шы мi сло ва мi, 
дзе цi ву чац ца быць ма ты ва ва ны мi i са ма стой ны мi, раз вi-
ва юць здоль нас цi, не аб ход ныя для пос пе ху ў лю бой сфе-
ры. На цэ ле насць на вы нiк, умен не пла на ваць, эфек тыў на 
ка му нi ка ваць, са ма рэа лi зоў вац ца — гэ та толь кi не ка то рыя 
кам пе тэн цыi, якiх ча сам не ха пае нам, да рос лым. I доб ра, 
што ў на шых дзя цей ёсць маг чы масць гэ та му на ву чыц ца 
ў ран нiм уз рос це. Гэ та са праў ды стар та вая пля цоў ка для 
па спя хо ва га ча ла ве ка.

У БIЗ НЕ СЕ НА ВАТ ДЗЕ ЦI

Вяс на — заўж ды ад на 
на ўсiх.

Усю ды, як мас так
вя сё лы,

Яна фар буе дрэ вы
ў сё лах

I дрэ вы ў скве рах га рад скiх

Скрозь кра са вiц кiя дзi во сы:
На плы нi Свiс ла чы iз ноў
Плы вуць бла кiт ныя ня бё сы
Па мiж бе тон ных бе ра гоў.

Вяс на ус цеш ная iдзе
Да ўсiх, хто зi мы зве даць му сiў...
Я ад вяс ны не ад ра ку ся
Нi ў ра дас цi, нi ў бя дзе.
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Информация об ОАО
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 0
5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Ед.
изм.

За 
отчетный
период 

За 
аналогичный

период 
прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 114 114

в том числе: юридических лиц лиц 0 0

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 114 114

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде 

тыс. руб. 0 0

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тыс. руб. 0 0

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги)

руб. 0 0

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

руб. 0 0

Обеспеченность акции имуществом 
общества

руб. 61,1 56,4

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества, – всего

штук 0 0

7. Отдельные финансовые результаты деятельности 

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тыс. руб. 1 987 1 939

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

тыс. руб. 1 920 1 860

Прибыль(убыток) до налогобложения – 
всего

тыс. руб. 43 53

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

тыс. руб. 67 79

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тыс. руб. -29 -33

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тыс. руб. 5 7

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)

тыс. руб. 12 17

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 31 36

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тыс. руб. 130 99

Долгосрочная дебиторская задолженность тыс. руб. 0 0

Долгосрочные обязательства тыс. руб. 0 0

8. Среднесписочная численность 
работающих 

человек 65 64

9. Основные виды продукции 
или виды деятельности, по которым
получено двадцать и более процентов 
выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 

Производство 
сборных железобетонных 
и бетонных конструкций 

и изделий – 97,2 %

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 24 марта 2020 г.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 5 февраля 2020 г.

Аудиторская организация:
аудитор – индивидуальный предприниматель 

Климович Майя Михайловна; 
224025, ул. Юбилейная, д. 66, г. Брест, зарегистрирована Администрацией 

Ленинского района г. Бреста 20.02.2008 г. за № 290658484
Период за который проводился аудит:  01.01.2019 – 31.12.2019
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской отчетности: по мнению 
аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно 
во всех существенных аспектах отражает финансовое положение от-
крытого акционерного общества «Чернавчицкий завод железобетонных 
изделий» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые резуль-
таты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том 
числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
13. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного пове-
дения: регламент работы ОАО с реестром владельцев ценных бумаг –
утвержден наблюдательным советом общества (протокол № 2 от 
28.05.2019). Положение об аффилированных лицах – утверждено на-
блюдательным советом общества (протокол № 2 от 28.05.2019).
14. Адрес официального сайта ОАО в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет: www.cpzjbi.brest.by

Директор ОАО                      С.В. Мороз

Главный бухгалтер                    Д.Ф. Мануйлович

ОАО «Управление механизации № 91» 

извещает своих акционеров, 
что внеочередное собрание акционеров состоится 

21 апреля 2020 года  в 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11.

Регистрация участников начинается с 08.45 по предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность.

Повестка дня:
1. О реорганизации ОАО «Управление механизации № 91» путем 

присоединения ОАО «Трест «Спецсельстрой». 
Тел. 8 (017) 337-65-80.

Наблюдательный совет 
ОАО «Управление механизации № 91»УНП 100055130


