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Ад ной з асаб лі вас цяў ус туп най кам па ніі 
гэ та га го да ў БДУ ста не па ве лі чэн не пры ёму 
на ска ро ча ную фор му на ву чан ня вы пуск ні коў 
ка ле джаў. Іх бу дуць пры маць на 10 спе цы-
яль нас цяў (ле тась пры ма лі толь кі на тры): 
«Пра ва знаў ства», «Ма тэ ма ты ка і ін фар ма-
цый ныя тэх на ло гіі», «Са цы яль ная ра бо та», 
«Ды зайн», «Рус кая фі ла ло гія», «Бе ла рус кая 
фі ла ло гія», «Да ку мен таз наў ства», «Фі нан сы 
і крэ дыт», «Ме недж мент», «Біз нес-ад мі ніст-
ра ван не». Ска ра чэн не тэр мі наў на ву чан ня 
пас ля ка ле джа скла дзе як мі ні мум год.

Уво гу ле на пра ця гу трох апош ніх га доў 
пры ём у ВНУ вы пуск ні коў ся рэд ніх спе цы-
яль ных на ву чаль ных уста ноў для атры ман ня 
аду ка цыі ў ска ро ча ныя тэр мі ны па сту по ва 
па вя ліч ваў ся. У 2012 го дзе ён склаў 15,7 ты-
ся чы вы пуск ні коў ССНУ, або 17,8% ад агуль-
най коль кас ці. У 2013 го дзе пры ём на ска ро-
ча ны тэр мін на ву чан ня бу дуць ажыц цяў ляць 
ужо 39 ВНУ, пры чым Гро дзен скі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт імя Я. Ку па лы, Бе ла рус ка-Ра сій-
скі ўні вер сі тэт, Брэсц кі дзяр жаў ны тэх ніч ны 
ўні вер сі тэт, Го мель скі дзяр жаў ны тэх ніч ны 
ўні вер сі тэт імя П. Су хо га, Мін скі ін сты тут кі-
ра ван ня сё ле та іс тот на па шы ры лі пе ра лік 
спе цы яль нас цяў па пад рых тоў цы кад раў па 
ін тэ гра ва ных пра гра мах.

На пра ця гу не каль кіх апош ніх га доў у БДУ 
кан ста та ва лі зні жэн не агуль най па спя хо-
вас ці сту дэн таў, але, на рэш це, на ме ці ла ся 
ста ноў чая тэн дэн цыя — якасць пад рых тоў кі 
сту дэн таў па ча ла рас ці, пра што свед чаць і 
вы ні кі зі мо вай се сіі… Коль касць пер ша курс-
ні каў, якія атры ма лі тры не зда валь ня ю чыя 
ад зна кі, што цяг не за са бой аў та ма тыч нае 
ад лі чэн не, змен шы ла ся на 2%, за тое па-
вя лі чы ла ся коль касць тых, хто на ву ча ец ца 
на 6 ба лаў і вы шэй.

Та му па вы шэн не мі ні маль на га пра хад но-
га ба ла на цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні ў 
БДУ толь кі ві та юць, хоць і ра зу ме юць, што 
па вы шэн не ніж няй план кі на ЦТ пры вя дзе 
да та го, што не ўсе мес цы бу дуць за поў не ны 
на плат най фор ме на ву чан ня. Але для БДУ 

больш важ на ўкам плек та ваць «якас ны мі» 
абі ту ры ен та мі бюд жэт ныя ад дзя лен ні. Асаб-
лі ва гэ та ак ту аль на для пры ро да знаў ча-на-
ву ко вых дыс цып лін.

Да рэ чы, сё ле та ў БДУ ад кры ва ец ца 
11 но вых спе цы яль нас цяў: «Ма тэ ма ты ка і 
ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі», «Кам п'ю тар ная 
ма тэ ма ты ка і сіс тэм ны ана ліз», «Ме ха ні ка і 
ма тэ ма тыч нае ма дэ ля ван не», «Кам п'ю тар-
ная фі зі ка», «Фі зі ка на на ма тэ ры я лаў і на на-
тэх на ло гій», « Ядзер ныя фі зі ка і тэх на ло гіі», 
«Фун да мен таль ная хі мія», «Хі мія вы со кіх 
энер гій», «Хі мія ле ка вых спа лу чэн няў» і г. д. 
Да во лі скла да на ўя віць са бе на та кіх сур'-
ёз ных спе цы яль нас цях ула даль ні каў ніз кіх 
ба лаў.

ПЕ РА ВА ГІ 
АЎ ТА МА ТЫ ЗА ВА НАЙ 
СІС ТЭ МЫ ЗА ЛІ ЧЭН НЯ 

Абі ту ры ен ты з не да стат ко ва вы со кі мі ба-
ла мі ў сер ты фі ка тах ЦТ па фі зі цы і ма тэ-
ма ты цы, на жаль, пры пры ёме на тэх ніч ныя 
спе цы яль нас ці — бу дзён ная з'я ва. Ад нак Бе-
ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і 
ра дыё элект ро ні кі гэ тая праб ле ма за кра ну ла 
ле тась у най мен шай сту пе ні, пры нам сі, яго 
бюд жэт ную фор му на ву чан ня.

Так, на дзён ную бюд жэт ную фор му на-
ву чан ня па тэх ні ка-тэх на ла гіч ным про фі лі 
пра хад ны бал вы пуск ні коў га рад скіх школ 
склаў 220 і вы шэй. Для вы пуск ні коў сель-
скіх школ — 210 і вы шэй. Са мыя вы со кія 
пра хад ныя ба лы бы лі ў тых, хто па сту паў 
на спе цы яль нас ці «Ін фар ма ты ка і тэх на ло гіі 
пра гра ма ван ня» — 356, «Эка но мі ка і ар га-
ні за цыя вы твор час ці» — 343 і «Пра грам нае 
за бес пя чэн не ін фар ма цый ных тэх на ло гій» — 
333. (300 ба лаў і больш ме лі ле тась больш 
як 30% абі ту ры ен таў БДУ ІР. Як, ці ка ва, бу дзе 
склад вац ца кон курс ная сі ту а цыя сё ле та?) 

Га лоў нае но ва ўвя дзен не сё лет няй пры-
ём най кам па ніі ў БДУ ІР — маг чы масць указ-
ваць пры па да чы да ку мен таў на спе цы яль-
нас ці тэх ні ка-тэх на ла гіч на га про фі лю ад ра зу 
7 пры яры тэт ных спе цы яль нас цяў. На га да-
ем, што толь кі ў БДУ ІР дзей ні чае аў та ма-
ты за ва ная сіс тэ ма пры ёму за яў і за лі чэн ня. 
Спа чат ку абі ту ры ент са сва ім на бо рам сер-
ты фі ка таў удзель ні чае ў кон кур се на спе цы-
яль насць, ука за ную ў пры яры тэ тах пер шай, 
а за тым — па дру гой і ін шых спе цы яль нас-
цях. Толь кі пры па ступ лен ні на эка на міч ны 
про філь за ста лі ся два пры яры тэ ты.

Трэ ба да даць, што ў БДУ ІР пас ля за кан-
чэн ня пер ша га ці дру го га кур саў сту дэнт пры 
жа дан ні бу дзе мець маг чы масць пе рай сці 
на лю бую ін шую спе цы яль насць з мі ні маль-
най зда чай ака дэ міч най роз ні цы, па коль кі 
ву чэб ныя пла ны і пра гра мы па ўсіх спе цы-
яль нас цях на пер шым і дру гім кур сах мак сі-
маль на ўні фі ка ва ныя. Ка лі бу дуць сва бод ныя 

мес цы на бюд жэт най фор ме, у сту дэн та ёсць 
шан цы тра піць на «бюд жэт», а пры іх ад сут-
нас ці мож на бу дзе пе ра вес ці ся на плат ную 
фор му на ву чан ня. За тое ме на ві та на тую 
спе цы яль насць, якая са праў ды бу дзе ма ла-
до му ча ла ве ку па ду шы.

У БДУ ІР у но вым на ву чаль ным го дзе ад-
кры ва ец ца ад ра зу 12 но вых спе цы яль нас цяў: 
«Пра гра ма ва ныя ма біль ныя сіс тэ мы», «Ра-
дыё тэх ні ка (пра гра ма ва ныя ра дыё элект рон-
ныя срод кі)», «Ра дыё тэх ні ка (тэх ні ка ліч ба вай 
ра дыё су вя зі)», «Элект рон ныя і ін фар ма цый-
на-кі ру ю чыя сіс тэ мы фі зіч ных уста но вак», 
«Ін фа ка му ні ка цый ныя тэх на ло гіі», «Эка но-
мі ка элект рон на га біз не су», «Элект рон ны 
мар ке тынг» і ін шыя.

Так са ма ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер-
сі тэ це ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі бы ла 
ад ноў ле на вя чэр няя фор ма на ву чан ня, якая 
ста ла цу доў най аль тэр на ты вай за воч на му ад-
дзя лен ню. У пер шую чар гу вя чэр няя фор ма 
на ву чан ня раз лі ча на на тых, хто ўжо пра цуе, 
хоць на яў насць пра цоў най кніж кі і не з'яў ля-
ец ца аба вяз ко вай умо вай для па ступ лен ня. 
Пад рых тоў ка на вя чэр няй фор ме на ву чан ня 
бу дзе вес ці ся па ча ты рох спе цы яль нас цях: 
«Элект рон ныя вы лі чаль ныя срод кі», «Ін жы-
нер на-псі ха ла гіч нае за бес пя чэн не ін фар-
ма цый ных тэх на ло гій», «Ін фар ма цый ныя 
тэх на ло гіі і кі ра ван не ў тэх ніч ных сіс тэ мах» і 
«Вы лі чаль ныя ма шы ны, сіс тэ мы і сет кі».

ПА СТУП ЛЕН НЕ ЦІ 
АД ПА ЧЫ НАК ЗА МЯ ЖОЙ?

У лі пе ні най боль шая коль касць пы тан няў, 
што па сту па юць на «га ра чую» лі нію Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі, як пра ві ла, да ты чац ца пра вя-
дзен ня для сель скай мо ла дзі асоб на га кон-

кур су і маг чы мас ці су мяс ціць па ступ лен не 
і ад па чы нак за мя жой. Праў да, яшчэ пас ля 
аб вя шчэн ня вы ні каў ЦТ зва ні лі абі ту ры ен ты, 
якіх ці ка ві ла, ці не бу дзе змен ша на ніж няе 
зна чэн не тэс та ва га ба ла? Але та кое пы тан не 
ў мі ніс тэр стве не раз гля да ла ся.

На конт асоб на га кон кур су ся род абі ту ры-
ен таў-га ра джан і абі ту ры ен таў з сель скай 
мяс цо вас ці ў Мі ніс тэр стве аду ка цыі па тлу-
ма чы лі, што за лі чэн не па асоб ным кон кур се 
ажыц цяў ля ец ца толь кі на бюд жэт ныя мес цы. 
Спа чат ку на мес цы, вы зна ча ныя кант роль ны-

мі ліч ба мі пры ёму (без улі ку ліч баў пры ёму 
на ўмо вах мэ та вай пад рых тоў кі), за ліч ва юц-
ца асо бы, якія ма юць іль го ты на за лі чэн не 
без ус туп ных іс пы таў і па-за кон кур сам. 
А тыя мес цы, што за ста лі ся, дзе ляц ца пра-
пар цы я наль на па да дзе ным за явам ся род 
дзвюх ка тэ го рый абі ту ры ен таў — сель скіх і 
га рад скіх. А пры за лі чэн ні на ўмо вах апла ты 
дзей ні чае агуль ны кон курс, без раз дзя лен ня 
вы пуск ні коў на сель скіх і га рад скіх.

Да рэ чы, і на бюд жэт ную фор му на ву чан ня 
не заў сё ды бы вае асоб ны кон курс. Ка лі бал 
сяль чан вы шэй шы ці роў ны ба лу га ра джан, 
то пра во дзіц ца агуль ны кон курс. У 2012 го-
дзе агуль ны кон курс ажыц цяў ляў ся больш 
чым на па ло ву спе цы яль нас цяў, гэ та зна-
чыць, што ў абі ту ры ен таў з сель скіх на се ле-
ных пунк таў бы лі да во лі вы со кія ба лы.

Што ты чыц ца ўла даль ні каў мэ та вых на-
кі ра ван няў, то ка лі абі ту ры ент па кон кур се 
не пра хо дзіць на мэ та выя мес цы, ён аў та-
ма тыч на ўдзель ні чае ў агуль ным кон кур се 
на бюд жэт нае на ву чан не, а ка лі і тут яму 
не ха пае ба лаў, ён мо жа па сту піць на ўмо-
вах апла ты.

Ад абі ту ры ен таў, якія не прай шлі па кон кур-
се на дзён ную бюд жэт ную фор му на ву чан-
ня, да ку мен ты для ўдзе лу ў кон кур се ў той жа 
ВНУ на за воч ную і вя чэр нюю фор мы атры-
ман ня аду ка цыі за кошт срод каў бюд жэ ту 
бу дуць пры мац ца па 2 жніў ня, а на дзён ную, 
за воч ную і вя чэр нюю фор мы на ву чан ня 
на плат най асно ве — па 4 жніў ня.

Трэ ба мець на ўва зе, што, згод на з Пра-
ві ла мі пры ёму ў ВНУ, абі ту ры ент па ві нен 
прад' явіць у пры ём ную ка мі сію да ку мент, 
які свед чыць яго асо бу. Баць кі па да ваць да-
ку мен ты ў пры ём ную ка мі сію за мест сва іх 
дзя цей мо гуць толь кі ў вы ключ ных вы пад ках: 
на прык лад, ка лі абі ту ры ент вы ехаў за мя жу 
для ўдзе лу ў між на род ных алім пі я дах, спа-
бор ніц твах ці кон кур сах, у вы пад ку хва ро бы 
і ля чэн ня за мя жой па на кі ра ван ні ўста но вы 

ахо вы зда роўя, і гэ та яны мо гуць па цвер-
дзіць да ку мен таль на. Важ най пры чы най мо-
жа стаць і служ бо вая ка ман дзі роў ка. У та кіх 
вы пад ках прад стаў ні кі абі ту ры ен та мо гуць 
па даць у пры ём ную ка мі сію яго да ку мен ты 
з да ве ра нас цю, аформ ле най на та ры яль на. 
Вы езд за мя жу на ад па чы нак ці зна хо джан не 
паш пар та ў па соль стве для ад крыц ця ві зы 
не лі чац ца ўваж лі вы мі пры чы на мі.

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі па ра і лі абі ту ры ен-
там піль на пра вя раць па кет да ку мен таў, якія 
яны рых ту юць для пры ём най ка мі сіі. Пра віль-
на па він ны быць аформ ле ны ме ды цын ская 
да вед ка, да ку мент аб аду ка цыі, сер ты фі кат. 
Ва ўсіх да ку мен тах на пі сан не проз ві шча, імя і 
імя па баць ку па він на су па даць з паш парт ны-
мі звест ка мі. Ка лі пас ля атры ман ня сер ты фі-
ка та ЦТ мя ня ец ца паш парт, проз ві шча, то пе-
рад ві зі там у пры ём ную ка мі сію сер ты фі кат 
трэ ба за мя ніць у Рэс пуб лі кан скім ін сты ту це 
кант ро лю ве даў. Ме на ві та з-за та кіх ня бач-
ных пад вод ных ка мя нёў не вар та цяг нуць 
па да чу да ку мен таў да апош ня га дня.

Пры ём ныя ка мі сіі ВНУ дру го га па то ку 
бу дуць пра ца ваць па су бо тах 20, 27 лі пе ня, 
3 жніў ня і ў ня дзе лю 4 жніў ня (апош ні дзень 
пры ёму да ку мен таў на плат най асно ве). 
І ўсё ж та кі ха це ла ся б па ра іць абі ту ры ен там 
не ад клад ваць свой ві зіт у пры ём ную ка мі сію 
на апош ні дзень, та му што та кіх «ра зум ні каў» 
мо жа быць шмат, і сі ту а цыя з кон кур сам мо-
жа змя ніц ца лі та раль на за не каль кі апош-
ніх га дзін ці ўжо пас ля за крыц ця пры ём ных 
ка мі сій. Час цей за ўсё пе ра па да юць свае 
да ку мен ты тыя, чый бал зна хо дзіц ца на мя-
жы пра хад но га, а ў гэ тай сі ту а цыі мож на і 
па мы ліц ца з пад лі ка мі.

У 18 га дзін пры ём ная ка мі сія спы ніць вы-
да чу абі ту ры ен там да ку мен таў з мэ тай іх па-
да чы на ін шую спе цы яль насць, пры гэ тым бу-
дзе ажыц цяў ляц ца пры ём да ку мен таў ад усіх 
абі ту ры ен таў, што па спе лі тра піць у бу ды нак 
да та го, як дзве ры на ўва ход за чы ні лі ся.

За лі чэн не, як абя ца юць у Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі, бу дзе ажыц цяў ляц ца ў мак сі маль на 
ад кры тым рэ жы ме, та му што поў ная і праў-
дзі вая ін фар ма цыя аб хо дзе пры ёму да ку-
мен таў з'яў ля ец ца свед чан нем праз рыс тас ці 
кон кур су. Спі сы за лі ча ных па він ны змя шчаць 
ін фар ма цыю аб коль кас ці на бра ных ба лаў 
і льгот ным за лі чэн ні (без ус туп ных іс пы таў 
і па-за кон кур сам), каб у абі ту ры ен таў і іх 
баць коў не ўзні ка ла ні це ні су мнен ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КОЛЬ КАСЦЬ ПРЭ ТЭН ДЭН ТАЎ НА СТУ ДЭНЦ КІ БІ ЛЕТ СКА РА ЦІ ЛА СЯ...
Абі ту ры ен ты па да юць у пры ём ную ка мі сію на ступ ныя да ку мен ты:

— за яву на імя кі раў ні ка ВНУ па ўста ноў ле най фор ме;
— ары гі на лы да ку мен та аб аду ка цыі і да дат кі да яго;
— ары гі на лы сер ты фі ка таў цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня;
— ме ды цын скую да вед ку па фор ме, уста ноў ле най Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя;
— да ку мен ты, якія па цвяр джа юць пра ва абі ту ры ен та на льго ты пры пры ёме на на-

ву чан не;
— 6 фо та здым каў па ме рам 3 на 4 см.

БУДЗЬ У КУР СЕ:
Згод на з Ко дэк сам аб аду ка цыі, уста-

но вы вы шэй шай аду ка цыі за клю ча юць ця-
пер да га во ры з усі мі сту дэн та мі: не толь кі 
плат най, але і бюд жэт най фор мы на ву-
чан ня. У да га во рах пра пі са ны ўмо вы на-
ву чан ня і ўза ем ныя аба вя за цель ствы двух 
ба коў. Але ка лі абі ту ры ент не паў на лет ні, 
то для пад пі сан ня да га во ра па тра бу ец ца 
пры сут насць яго за кон на га прад стаў ні ка. 
На сай це Мі ніс тэр ства аду ка цыі прад стаў-
ле ны ты па выя да га во ры аб пад рых тоў цы 
спе цы я ліс та з вы шэй шай аду ка цы яй і за 
кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту, 
і на плат най асно ве.

БУДЗЬ У КУР СЕ:
Гра ма дзя нам Ра сій скай Фе дэ ра цыі, Рэс пуб лі кі Ка зах стан, Кыр гыз скай Рэс пуб лі кі, 

Рэс пуб лі кі Та джы кі стан, а так са ма гра ма дзя нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якія па ста ян на пра-
жы ва юць на тэ ры то рыі за меж ных дзяр жаў і там атры ма лі агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю, 
да ец ца маг чы масць па ступ лен ня на плат ную фор му на ву чан ня ў бе ла рус кія ВНУ толь кі 
па вы ні ках гу тар кі — без ус туп ных іс пы таў. Але ў гэ тым вы пад ку аплач ваць на ву чан не 
яны бу дуць па та ры фах, уста ноў ле ных для за меж ных гра ма дзян. Да ку мен ты ад за меж-
ных гра ма дзян, а так са ма ад гра ма дзян кра ін Еў рА зЭС, бу дуць пры мац ца пры ём ны мі 
ка мі сі я мі да 15 каст рыч ні ка ўключ на...

Па ра дак за ме ны сер ты фі ка та:
Для за ме ны сер ты фі ка таў у Рэс пуб лі-

кан скі ін сты тут кант ро лю ве даў не аб ход-
на прад' явіць на ступ ныя да ку мен ты:
Пры стра це сер ты фі ка та:

1. Да ку мент з лю бой рэ дак цыі га зе ты, 
які па цвяр джае раз ме шча нае там па ве-
дам лен не аб не са праўд нас ці сер ты фі ка-
та на імя за яў ні ка.

2. Ксе ра ко пію паш пар та.
3. За яву на імя ды рэк та ра РІКВ.

Пры за ме не паш пар та (ві ду на жы хар-
ства):

1. Да вед ку з ор га наў унут ра ных спраў 
аб за ме не паш пар та (ві ду на жы хар-
ства).

2. Ксе ра ко пію но ва га паш пар та.
3. Сер ты фі кат, які пад ля гае за ме не.
4. За яву на імя ды рэк та ра РІКВ.

Пры па мыл ках у сер ты фі ка це:
1. Ксе ра ко пію паш пар та.
2. Сер ты фі кат, які пад ля гае за ме не.
3. За яву на імя ды рэк та ра РІКВ.

ЗАЎСЁДЫ 
Ў ЛІДАРАХ

Ка ман да бе ла рус кіх школь -
ні каў, у якую ўвай шлі прад-
стаў ні кі дзвюх ста ліч ных 
на ву чаль ных уста ноў, за-
ва я ва ла на V Між на род ным 
тур ні ры юных ма тэ ма ты-
каў дып лом ІІІ сту пе ні.

Тур нір пра хо дзіў з 5 па 
12 лі пе ня ў Ру мы ніі на ба зе 
вя до ма га На цы я наль на га ка-
ле джа г. Ясы. 

У скла дзе бе ла рус кай ка-
ман ды вы сту па лі лі цэ іс ты 
БДУ Ан тон і Сяр гей Ша мя ка-
вы, Анд рэй Шля хаў, а так са ма 
на ву чэн цы ста ліч най гім на зіі 
№ 41 Мак сім Бяз ру каў, Мі кі-
та Кан дра цё нак і Да р'я Ці кач. 
Рых та ва лі ка ман ду да цэнт 
ФПМІ БДУ Мак сім Вась коў скі і 
асіс тэнт гэ та га фа куль тэ та Яў-
ген Жыб рык.

У ад роз нен не ад алім пі-
яд, тур нір юных ма тэ ма ты каў 
уяў ляе са бой ка лек тыў ныя 
ка манд ныя спа бор ніц твы ва 
ўмен ні школь ні каў ра шаць 
скла да ныя да след чыя ма тэ-
ма тыч ныя за да чы, гра мат на 
і пе ра ка наў ча прад стаў ляць 
атры ма ныя вы ні кі і ар гу мен та-
ва на ад стой ваць сваю па зі цыю 
ў пуб ліч ных дыс ку сі ях. Тур нір 
скла да ец ца з не каль кіх ма тэ-
ма тыч ных ба ёў, у якіх ка ман-
ды па чар зе дак лад ва юць свае 
да сле да ван ні па пра па на ва ных 
за дан нях, а так са ма вы сту па-
юць у ро лі апа не нтаў і рэ цэн-
зен таў для ін шых удзель ні каў.

На тур ні ры су стрэ лі ся 
13 ка ман даў з 7 кра ін: Ра сія 
вы ста ві ла на тур нір дзве свае 
ка ман ды, Ру мы нія — ча ты ры 
і Фран цыя — тры. У вы ні ку ці-
ка вай і скла да най ба раць бы 
ў фі на ле су стрэ лі ся ка ман ды 
Ру мы ніі, Бе ла ру сі, Гер ма ніі і 
Фран цыі.

Сё лет ні тур нір вы лу чаў ся 
асаб лі ва ўпар тай ба раць бой: 
да стат ко ва ска заць, што роз-
ні ца ў вы ні ках 1-й і 7-й ка ман-
даў у кан чат ко вым рэй тын гу 
скла дае ўся го ча ты ры дзя ся-
тых ба ла (5,67 і 5,27). І хоць 
бе ла рус кая ка ман да ў вы ні ку 
атры ма ла дып лом ІІІ сту пе ні, 
раз дзя ліў шы трэ цяе мес ца з 
фран цу за мі, яе вы ступ лен не 
пе да го гі лі чаць па спя хо вым. 
Трэ ба мець на ўва зе, што бе-
ла рус кая ка ман да яшчэ зу сім 
ма ла дая: за го нар бе ла рус кай 
ма тэ ма тыч най шко лы вы сту-
па лі тры дзе ся ці клас ні кі і адзін 
дзе вя ці клас нік.

Так са ма трэ ба да даць, што 
ва ўсіх пя ці па пя рэд ніх тур ні-
рах ка ман да Бе ла ру сі заў сё ды 
бы ла ся род пе ра мож цаў: у яе 
скар бон цы ўжо тры дып ло мы 
І сту пе ні і два дып ло мы ІІІ сту-
пе ні.

Кар. «Звязды»
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Ликвидатор объявляет о проведении 
19.08.2013 г. в 12.00 по адресу: 

Минск, Хоружей, 31А-313 
открытых торгов в форме аукциона 
по продаже следующего имущества 

ООО «Дом Металла»: 
Рельсы Р24 в количестве 110 штук, б/у, различной степени из-

носа. Начальная цена без НДС: 32 000 000 руб. Шаг торгов: 3 200 000 
руб. Место нахождения имущества: г. Несвиж. Контактный телефон: 
(8 029) 608 01 01. Задаток в размере 10% от стоимости имущества 
должен быть зачислен на р/с ООО «Дом Металла» № 3012022910018 
в ОАО «Банк Москва-Минск», г. Минск, код 272.             УНП 191303794  

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Коралл» (продавец)

извещает о проведении 31 июля 2013 года повторного открытого аукциона
по продаже имущества в 11-00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16

№ 
лота Наименование Адрес объектов

Начальная цена 
продажи объекта, с 

учетом НДС, бел. руб.

Задаток, с 
учетом НДС, 

бел. руб.

1
Двухэтажное кирпичное здание центрального склада с инвентарным номером 350/С-
78695 площадью 689,0 кв.м с пристройкой площадью 38,0 кв.м, со складом металличе-
ским площадью 653,6 кв.м, с площадкой вспомогательной площадью 287,7 кв.м

г. Гомель, 
ул. Лепешинского, 7 294 000 000 29 400 000

Продавец: Открытое акционерное общество «Коралл».
Имущество расположено по адресу: 246000, г. Гомель, ул. Лепешин-

ского, 7.
Шаг аукциона – 5 %. 
Для участия в аукционе необходимо:
Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аукциона: ОАО «Гомель-

облреклама». Р/с № 3012209370018 в филиале ОАО «Белагропромбанк» Го-
мельское областное управление, код 912 ОКПО 02975763, УНП 400071204 по 
29 июля 2013 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-
ложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-16, 
г. Гомель по 29 июля 2013 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 от даты опубликования настоящего извещения.

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются 
и по почте не принимаются.

Подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона, под-
писать договор купли-продажи в срок не позднее 20 (двадцати) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить стоимость 
приобретаемого имущество согласно договору купли-продажи и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы по изготовлению 
и предоставлению участникам аукциона документации, необходимой для его 
проведения в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания прото-
кола. Продавец имеет право снять объект реализации с торгов за 3 (три) дня 
до даты проведения аукциона.

Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 23.05.2013 г.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов: 
www.gomeloblreklama.by 

Дополнительная информация по телефонам организатора аукциона: 
8 (0232) 74 59 73, 74 17 34.

Отчетность о деятельности ОАО «Белгазпромбанк» 
по состоянию на 1 июля 2013 г., составленная в соответствии с НСФО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 г.
ОАО «Белгазпромбанк»

 (в миллионах белорусских рублей)

№
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 300 614,2 399 778,2 
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 15 222,3 3 717,2 
4 Средства в Национальном банке 1103 1 566 918,5 1 585 785,6 
5 Средства в банках 1104 801 790,8 1 594 968,7 
6 Ценные бумаги 1105 1 273 964,8 1 065 668,6 
7 Кредиты клиентам 1106 6 643 766,3 4 148 228,6 
8 Производные финансовые активы 1107 671 923,7 646 177,8 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 147,6 45,8 

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 346 009,9 220 771,1 
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 227,2 686,1 
12 Прочие активы 1111 166 729,8 95 520,1 
13 Итого активы 11 11 787 315,1 9 761 347,8 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 321 400,5 316 153,9 
16 Средства банков 1202 2 744 301,2 1 679 111,7 
17 Средства клиентов 1203 6 024 717,0 5 439 682,2 
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 532 200,9 404 296,9 
19 Производные финансовые обязательства 1205 117,5 -
20 Прочие обязательства 1206 110 692,6 900 524,2 
21 Всего обязательства 120 9 733 429,7 8 739 768,9 
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 1 252 268,8 426 268,8 
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 231 235,6 77 626,8 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 176 480,0 109 081,7 
27 Накопленная прибыль 1215 393 901,0 408 601,6 
28 Всего капитал 121 2 053 885,4 1 021 578,9 
29 Итого обязательства и капитал 12 11 787 315,1  9 761 347,8 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2013 г.
ОАО «Белгазпромбанк» 

 (в миллионах белорусских рублей)

№
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 633 860,8 616 325,1
2 Процентные расходы 2012 287 744,2 376 485,4 
3 Чистые процентные доходы 201 346 116,6 239 839,7 
4 Комиссионные доходы 2021 142 165,7 100 970,6 
5 Комиссионные расходы 2022 49 908,2 32 631,9 
6 Чистые комиссионные доходы 202 92 257,5 68 338,7 

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 203 179,3 27 670,6 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 678,4 35 525,9 
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 16 524,9 34 913,2 

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 206 10 869,3 46 792,4 

11 Чистые отчисления в резервы 207 25 288,8 36 136,8 
12 Прочие доходы 208 22 513,0 14 976,6 
13 Операционные расходы 209 194 447,1 130 868,6 
14 Прочие расходы 210 44 198,5 24 890,4 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 225 204,6 276 161,3 
16 Налог на прибыль 212 39 996,0 25 049,0 
17 Прибыль (убыток) 2 185 208,6 251 112,3 

Председатель правления  В.Д. Бабарико
Главный бухгалтер  Т.М. Пивовар 
Дата подписания: 11 июля 2013 г.

Данная отчетность опубликована на сайте ОАО «Белгазпромбанк» www.belgazprombank.by 
в разделе «Финансовые показатели»

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 8 от 24.05.2013 г., 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100429079.

Совместное белорусско-российское ОАО «Белгазпромбанк»
220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2. Телефон для справок: 120 ОАО «Стройтрест № 35» 

сообщает, что 26 июля 2013 года в 14.30 

состоится внеочередное общее собрание акционеров 
в актовом зале по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 38.

Повестка дня:
1. О начислении и выплате дивидендов за первое полугодие 

2013 года.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адре-

су: г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 38 (приемная ОАО «Стройтрест 
№ 35» 3-й этаж) с 22 по 25 июля 2013 года с 9.00 до 17.00 с пере-
рывом с 13.00 до 14.00, 26 июля 2013 года с 9.00 до 13.00.

Регистрация участников собрания будет производиться 
26.07.2013 с 14.00 до 14.30 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: ак-
ционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт 
и доверенность. 

УНП 100289278

Изменение к публикации в газете «Звязда» за 13.07.2013 г. 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже объектов недвижимости, 
принадлежащих Молодечненскому райпо, 

расположенных по адресу: 
Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский с/с, 27/3, 

который состоится 14.08.2013 г. следующего содержания:

Начальная цена следует читать: 431 375 720 белорусских ру-
блей.

Сумма задатка следует читать: 10 % от начальной цены 
43 137 572 рубля.                 УНП 600182305

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»
Извещает своих акционеров, что 1-ая выплата дивидендов по 

итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год будет 
осуществляться по адресу: г. Минск, ул. Богдановича, 129 и почто-
выми переводами. 

Справки по тел. (017) 334 30 31, 334 34 33. 
УНП 100364117

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансин-
вест» по добровольному страхованию от болезней и несчастных 
случаев на время поездки за границу формы 2РП, 2РН серии БА с 
№ 0455001 по № 0455300 в количестве 30 штук; страховые свиде-
тельства по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств на территории Республи-
ки Беларусь (договор внутреннего страхования) серии ВР с 
№ 2856491 по № 2856540 в количестве 50 штук; квитанции о 
приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 
1-СУ серии КС с № 4104131 по № 4104160 в количестве 30 штук; 
страховые полисы Договор страхования, заключаемый с физиче-
ским лицом (форма 2РН), юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (форма 2РП) по страхованию иному, чем стра-
хование жизни серии ПЕ с № 0085580 по № 0085589 в количестве 
10 штук и с № 0085575 по № 0085579 в количестве 5 штук; карта 
международного моторного страхования (страховой сертификат 
«Зеленая карта») BY/07 с № 8834946 по № 8834975 в количестве 
30 штук считать недействительными.             УНП 100357923

ЛЕП ШЫЯ ЗНАЎ ЦЫ
ГІС ТО РЫІ І КУЛЬ ТУ РЫ —
ШКОЛЬ НІ КІ З НА ВА ГРУД КА

Пе ра мож цай фі наль най гуль ні Х На цы я наль на га кон кур су 
школь ных ка ман даў «Што я ве даю пра Еў ро пу?» ста ла ка-
ман да «Бе ла рус кае ко ла» з На ва груд ка.

Усве дам лен не бе ла ру саў еў ра пей ца мі з ба га тай гіс то ры яй і куль-
ту рай, ра зу мен не та го, што ёсць Еў ро па сён ня, па важ лі вае стаў лен не 
да роз ных на ро даў і куль тур ных тра ды цый — га лоў ныя мэ ты На цы я-
наль на га кон кур су школь ных ка ман даў «Што я ве даю пра Еў ро пу?». 
Па коль кі сё ле та ад зна ча ец ца 10-га до вы юбі лей кон кур су, тэ ма бы ла 
ад па вед ная: «Еў ра пей скія і бе ла рус кія юбі леі і па мят ныя да ты 2013 
го да: лю дзі, па дзеі, ар га ні за цыі».

Удзель ні кі фі на лу, які, да рэ чы, ад быў ся ў Віль ню се, прай шлі 
скла да ны шлях: ад бо рач ны ін тэр нэт-тур і «жы выя» паў фі на лы. У 
жорст кай кан ку рэнт най ба раць бе мес ца ў фі на ле за ва я ва лі ка ман ды 
«Бе ла рус кае ко ла» з На ва груд ка, «Ра зам» з Ма ла дзеч на, «Еў ра-М» 
з Ма гі лё ва і DVDеnd з Жо дзі на.

На па чат ку гуль ні ўдзель ні каў па ві таў ам ба са дар Лі тоў скай рэс-
пуб лі кі ў Бе ла ру сі Эвал дас Іг на та ві чус. Ат мас фе ру ін тэ ле кту аль на га 
свя та ства ра ла май стэр ская пра ца вя ду ча га — вя до ма га ак цё ра і 
тэ ле вя ду ча га Юра ся Жы га мон та.

Пад час пя ці эта паў удзель ні кі му сі лі пра дэ ман стра ваць свае ве-
ды па гіс та рыч най геа гра фіі Еў ро пы, бія гра фі ях сла ву тых дзея чаў 
еў ра пей скай (у тым лі ку і бе ла рус кай) куль ту ры, на ву кі, па лі ты кі, 
вы дат ных асоб вы зва лен ча га паў стан ня 1863-1864 га доў, і на ват 
пра дэ ман стра ваць сваю му зыч ную да свед ча насць. З «Му зыч на га 
ку фэр ка» гу чаў фраг мент, па якім трэ ба бы ло па знаць кра і ну. Му-
зыч ны дыя па зон быў вель мі шы ро кі: ад на род най да кла сі кі, ад ро ку 
да тэх на. У вы ні ку ўсіх вы пра ба ван няў пер амаг ла моц ная і во пыт ная 
ка ман да «Бе ла рус кае ко ла» з На ва груд ку. Як ад зна чы ла жу ры, пе-
ра мо га атры ма ла ся вель мі сім ва ліч най: гу ля лі фі нал у Літ ве, якая 
ў гэ тыя дні свят ка ва ла 760-год дзе ка ра на цыі Мін доў га — пер ша га і 
апош ня га ка ра ля Літ вы. Пры чым тут На ва гру дак? Пер шай ста лі цай 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га быў На ва гру дак, дзе і ка ра на ва лі Мін-
доў га. Вось яна, на ша агуль ная еў ра пей ская гіс то рыя!

Га лоў ны прыз, які атры ма лі пе ра мож цы — гэ та ванд роў ка ка ман-
ды ра зам з кі раў ні ком у Бру сель.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


