
3 жніўня 2013 г.НАДЗЁННАЕ2

 
 

Ф
А

К
Т

Ы
 

 
 

 
 

 
П

А
Д

З
Е

І 
 

 
 

 
Н

А
В

ІН
Ы

  
 

 
 

 Ф
А

К
Т

Ы
 

 
 

 
 

 
П

А
Д

З
Е

І 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Н
А

В
ІН

Ы

Уважаемые акционеры
ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»

13 августа 2013 года 
состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Лидсельмаш», 

расположенного по адресу: г. Лида, ул. Советская, 70 
(конференц-зал)

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2012 год.

Начало работы собрания в 12.00.
Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.50.
Наблюдательный совет ОАО «Управляющая компания холдинга «Лид-

сельмаш» УНП 500021638

Да ўвагі акцыянераў 

Адкрытага акцыянернага таварыства 
«Сталічны праспект»!

13 жніўня 2013 года 
АДБУДЗЕЦЦА ПАЗАЧАРГОВЫ АГУЛЬНЫ СХОД АКЦЫЯНЕРАЎ 

ААТ «Сталічны праспект» (г. Жабінка, вул. Цітова, 3).
ПАРАДАК ДНЯ:

1. Аб выплаце дывідэндаў за першае паўгоддзе 2013 года.
Форма правядзення Сходу – вочная. 
Месца правядзення Сходу – г. Жабінка, пасёлак Цукровага за-

вода, клуб ААТ «Жабінкаўскі цукровы завод». 
Пачатак работы сходу: 13 жніўня 2013 года ў 12 гадзін 30 хвілін.
Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у Сходзе, ажыц-

цяўляецца ў дзень правядзення Сходу па месцы правядзення Сходу 
на падставе дакументаў, якія пацвярджаюць асобу, і належна аформ-
леных даверанасцяў. Час пачатку рэгістрацыі: 11 гадзін 30 хвілін. 
Час завяршэння рэгістрацыі: 12 гадзін.

З матэрыяламі Сходу можна азнаёміцца з 05 жніўня 2013 года па 
12 жніўня 2013 года ў працоўныя дні з 10 да 17 гадзін.

УНП 290984478

ОАО «Стройдетали» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 14 августа 2013 года 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
по адресу: г. Вилейка, ул. Стахановская, 134, помещение столовой.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в устав общества. 
2. Утверждение цены выкупа акций в случае возникновения права выкупа 

акций по требованию акционеров. 

Списки акционеров на участие в собрании — по состоянию реестра на 
12 августа 2013 года. 

Начало собрания в 10.00.
Время регистрации 9.00—9.50. 
Для регистрации акционерам иметь при себе паспорта, представителям 

акционеров — паспорта и доверенности. 
Справки по тел. (8 01771) 2 25 48. УНП 600246748

Утерянный представительством Белгосстраха по Центральному району 
г. Минска бланк страхового полиса по обязательному медицинскому страхо-
ванию иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих 
или временно проживающих в Республике Беларусь формы 2РН серии БВ 
№ 2822134 считать недействительным. УНП 101883943

15 августа 2013 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Лунинецлес».

Повестка дня:
1. Об изменении размера уставного фонда и номинальной стоимости акций 

ОАО «Лунинецлес». 
2. О внесении и утверждении изменений в устав общества. 
Местонахождение ОАО «Лунинецлес»: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Перво-

майская, 56.
Место проведения собрания: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Первомай-

ская, 56.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

08.08.2013 г. (с 10.00 до 13.00) по месту нахождения общества. 
Совет директоров.УНП 200251040

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 
ДЕРЖАТЕЛЯМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК 

ОАО «ТЕХНОБАНК»
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

К ДОГОВОРУ КАРТ-СЧЕТА
Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 416-З внесены 

изменения и дополнения в Банковский кодекс Республики Бела-
русь в части совершения операций с банковскими платежными 
карточками, в частности, термин «банковская пластиковая кар-
точка» изменен на «банковская платежная карточка», исключено 
понятие «карт-счет». Постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 18.01.2013 № 34 утверждена Ин-
струкция о порядке совершения операций с банковскими платеж-
ными карточками. 

В связи с указанными изменениями в законодательстве, 
ОАО «Технобанк» (далее – Банк) предлагает физическим 
лицам, у которых с ОАО «Технобанк» заключены договоры 
карт-счета (далее – Клиенты), заключить дополнительные 
соглашения к действующим договорам с целью приведения 
их в соответствие с законодательством Республики Беларусь 
без необходимости посещения Клиентами офисов Банка, на 
следующих условиях:  

в наименовании и по тексту договора слова «карт-счет» 
заменить словами «текущий (расчетный) счет с использова-
нием банковской платежной карточки», в соответствующих 
падеже и числе;

слова «банковская пластиковая карточка» по тексту до-
говора заменить словами «банковская платежная карточка» 
в соответствующих падеже и числе.

Для заключения дополнительного соглашения к договору карт-
счета Банк размещает настоящую публичную оферту в сети Ин-
тернет на сайте Банка по адресу: www.tb.by, на информационных 
стендах Банка и в газете «Звязда», а Клиентам для ее акцепта 
(согласия) предлагается совершить любую расходную операцию 
с использованием банковской платежной карточки (далее – кар-
точка) или ее реквизитов (снятие наличных денежных средств, 
проведение оплаты товаров, работ и (или) услуг и др.). 

Дополнительное соглашение к договору карт-счета, заключен-
ному между Банком и Клиентом, считается заключенным с мо-
мента акцепта Клиентом настоящего предложения при условии 
соблюдения следующих условий: 

- договор карт-счета на момент акцепта является действую-
щим; 

- акцепт Клиентом настоящего предложения должен быть осу-
ществлен в период с 01 августа 2013 г. по 15 декабря 2013 г. 
(включительно) путем совершения любой расходной операции с 
использованием банковской платежной карточки, выданной в 
соответствии с договором карт-счета, или ее реквизитов (снятие 
наличных денежных средств, проведение оплаты товаров, работ 
и (или) услуг и др.). 

Заключение дополнительного соглашения не затрагивает уста-
новленный порядок проведения операций с карточкой и не влечет 
замену карточки.

Настоящее предложение (публичная оферта) может быть ото-
звана Банком путем опубликования извещения об отзыве в сети 
Интернет на веб-сайте Банка по адресу: www.tb.by, на информа-
ционных стендах Банка и в газете «Звязда».

Клиенты, не осуществившие расходные операции в указанный 
для акцепта срок, должны обратиться в подразделение Банка, в 
котором был заключен договор карт-счета, не позднее 15 декабря 
2013 года, для заключения в письменной форме соглашения к 
действующим договорам карт-счета, с целью приведения их в 
соответствие с законодательством Республики Беларусь.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ: счета Клиентов, не осуществивших 
расходные операции в указанный для акцепта срок и не обратив-
шихся в подразделение Банка для заключения дополнительного 
соглашения к договорам карт-счета до 15 декабря 2013 г., будут 
закрыты Банком во исполнение требования пп.2.6. Постановления 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 
18.01.2013 № 34 в срок до 31 декабря 2013 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 05.06.2013 г. 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100706562.

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Интеграл» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже 

административно-хозяйственного здания, 
об. пл. 149,3 кв.м, инвентарный номер 500/С-855, 

расположенного по адресу: 
г. Минск, ул. Казинца, д. 105, корп. 3. 

Начальная цена с НДС – 4 080 000 000 бел. руб. 

Площадь земельного участка – 0,0386 га 
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования). 

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ 
на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквива-
ленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах 
США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 
3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белинвест-
банк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО 
«Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, 
оформления участия в аукционе, а также определения лица, 
выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 31.05.2013. 

Аукцион состоится 03.09.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, офис. 1703, пом. 5. Заявления на участие и необходи-
мые документы принимаются по 02.09.2013 до 17.00 по указанному 
адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

Ра бот нi кi Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў нi коў На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае 
спа чу ван не вя ду ча му спе цы я лiс ту ад дзе ла аў та ма ты за ва най 
пад рых тоў кi да ку мен таў Упраў лен ня iн фар ма цый ных тэх на-
ло гiй Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў нi коў Чу кi ла Свят ла не 
Ана толь еў не ў су вя зi з на пат каў шым яе вя лi кiм го рам — заў-
час най смер цю СЫ НА.

БОЛЬ ШАСЦЬ ДОЎ ГА ЖЫ ХА РОЎ — 
ЖАН ЧЫ НЫ

555 жы ха роў Бе ла ру сі пе ра сяг ну лі 100-га до вую план ку, 
па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба ро ны.

Ста га до вы ру беж, па звест ках на 1 лі пе ня, пе ра адо ле лі 479 
жан чын і 76 муж чын. Та кім чы нам, прад стаў ні цы «сла ба га» по лу 
тра ды цый на лі дзі ру юць ся род бе ла рус кіх доў га жы ха роў, на гэ ты 
раз з шас ці ра зо вай пе ра ва гай. Пры чым, як ад зна чы ла на чаль нік 
ад дзе ла па спра вах ве тэ ра наў і ін ва лі даў Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Свят ла на ЕР МА КО ВІЧ, ва ўзрос та вай 
ка тэ го рыі ста рэй за 110 га доў — толь кі жан чы ны (9 ча ла век).

Больш за ўсё жы ха роў ва ўзрос це больш за 100 га доў у 
Гро дзен скай воб лас ці (117 ча ла век). На дру гім мес цы — Мін-
ская (98), на трэ цім — Брэсц кая (94). У Ві цеб скай воб лас ці 
пра жы вае 81 доў га жы хар, у Го мель скай — 66, у Ма гі лёў скай 
— 52, у Мін ску — 47.

На дзея ДРЫ ЛА.

АПЛА ТА «КА МУ НАЛ КІ»
 Ў АЎ ТА МА ТЫЧ НЫМ РЭ ЖЫ МЕ

У тры маль ні каў бан каў скіх пла цеж ных кар так Бе ла рус-
бан ка з'я ві ла ся но вая маг чы масць аў та ма тыч най апла ты 
ка му наль ных па слуг праз Цэнтр ін фар ма цый ных тэх на ло-
гій Мін гар вы кан кама», а так са ма па слуг РУП «Бел тэ ле кам» 
byfly, ZALA, ста цы я нар ны тэ ле фон) з да па мо гай па слу гі 
«Аў та апла та». Ра ней бан кам бы ла рэа лі за ва на маг чы-
масць аў та апла ты ма біль най су вя зі (МТС, lіfe і Velcom).

Ула даль ні кі бан каў скіх пла цеж ных кар так, якія ка рыс та юц ца 
гэ тай па слу гай, ужо мо гуць не тур ба вац ца пра стан ба лан су 
ма біль на га тэ ле фо на аль бо за па зы ча насць па ка му наль ных 
па слу гах. Не аб ход ны пла цеж бу дзе здзейс не ны ў аў та ма тыч-
ным рэ жы ме, па трэб ная су ма гра шо вых срод каў спі шац ца з 
ра хун ку бан каў скай аплат най карт кі, а яе тры маль ні ку прый дзе 
SMS-па ве дам лен не з аб вест кай на ну мар тэ ле фо на, па зна ча ны 
пры рэ гіст ра цыі па слу гі.

За рэ гіст ра ваць па слу гу «Аў та апла та» маг чы ма ў лю бым ін-
фа кі ёс ку бан ка, а для аў та апла ты па слуг апе ра та раў ма біль най 
су вя зі — так са ма з вы ка ры стан нем «М-бан кін гу».

Сяр гей КУР КАЧ.

ПА ЧА ЛI ПРЫ МАЦЬ ЯБ ЛЫ КI
Ар га нi за цыi спа жы вец кай ка а пе ра цыi рас па ча лi на рых тоў ку яб-

лы каў ад на сель нiц тва. Згод на з апош нi мi апе ра тыў ны мi звест ка мi 
Бел ка ап са ю за, iх ужо на рых та ва на 2,5 ты ся чы тон. Па куль леп шыя 
вы нi кi ў Го мель скай i Ма гi лёў скай аб лас цях. Тут, ад па вед на, за куп-
ле на ў на сель нiц тва 0,9 ты ся чы тон i 1,3 ты ся чы тон пла доў. Ся рэд нi 
за ку пач ны кошт скла дае 500-700 руб лёў за кi ла грам.

ТЫ ДЗЕНЬ МО ЖА БЫЦЬ... СА ЛОД КІМ!
Ак цыю «Са лод кі ты дзень» вы ра шыў пра вес ці Бел ка-
ап са юз. З 12 па 18 жніў ня яна прой дзе ў кож ным уні-
вер са ме спа жы вец кай ка а пе ра цыі Мін ска, аб лас ных і 
ра ён ных цэнт рах, буй ных на се ле ных пунк тах.

«Са лод кі ты дзень» — гэ та дэ гус та цыя кан ды тар скіх вы ра-
баў: цу ке рак, ка ра ме лі, ша ка ла ду, пя чэн ня, пер ні каў, пі рож ных, 
тор таў, ма ро жа на га і г.д. Шы ро кі асар ты мент та кой пра дук цыі 
па пры ваб ных цэ нах пра да ста вяць вя ду чыя ай чын ныя вы твор-
цы. Па ра лель на бу дуць вы ву чац ца гус ты па куп ні коў, каб у 
да лей шым за паў няць па лі цы ў кра мах най перш упа да ба ны мі 
спа жыў ца мі са лод кі мі та ва ра мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДЫ РЭК ТАР «ЛА ГОЙ СКРАЙ ГА ЗА» 
АСУ ДЖА НЫ ЗА ВЫ БУХ У ЛА ГОЙ СКІМ РА Ё НЕ

Вы не се ны пры суд па спра ве аб вы бу ху га зу ў жы лым 
до ме ў вёс цы Ма лі наў ка Ла гой ска га ра ё на.

— Ды рэк тар і стар шы май стар уста но вы «Ла гой скрай газ» 
пры зна ныя ві на ва ты мі па арт. 428 КК (служ бо вая ха лат насць), 
— па ве да мі ла стар шы па моч нік пра ку ро ра Мін скай воб лас ці 
Тац ця на Ка лі ні на. — Кож ны з іх асу джа ны на 3 га ды па збаў-
лен ня во лі ў ка ло ніі-па ся лен ні з па збаў лен нем пра ва зай маць 
кі ру ю чыя па са ды тэр мі нам на 5 га доў.

На га да ем, што ін цы дэнт ад быў ся ле тась 8 лю та га ў трох па-
вяр хо вым трох пад' езд ным ін тэр на це. У вы ні ку вы бу ху аб ры ну-
лі ся пе ра крыц ці пад' ез да бу дын ка. Адзін ча ла век за гі нуў, двое 
атры ма лі цяж кія ця лес ныя па шко джан ні.

Пры чы най вы бу ху, па вод ле слоў Тац ця ны Ка лі ні най, ста ла 
ўзга ран не га за па вет ра най су ме сі, якая ўтва ры ла ся з-за ўцеч кі 
га зу з сіс тэ мы га за за бес пя чэн ня до ма. Кі раў ніц тва «Ла гой-
скрай га за» пра яві ла ха лат насць і не зрэ а га ва ла на не ад на ра-
зо выя па ве дам лен ні жы ха роў, у тым лі ку і ў дзень вы бу ху, пра 
ава рый ныя ін цы дэн ты.

На дзея ДРЫ ЛА.

ПРЫЙ ШОЎ НА ПЛЯЖ — НЕ ПI I НЕ СПI
Пад час чар го ва га рэй ду па мес цах ма са ва га ад па чын ку 
гра ма дзян да су пра цоў нi каў Цэнт раль на га РУ УС ста лi цы 
звяр нуў ся вы пад ко вы свед ка, якi па ве да мiў, што не па да-
лё ку ў тра ве зна хо дзяц ца муж чы ны, якiя дрэн на ся бе ад-
чу ва юць: не раз лi чы лi з ал ка го лем. Мi лi цы я не ры са праў-
ды знай шлi ва ўка за ным мес цы двух гра ма дзян ся рэд нiх 
га доў, якiя спа лi. Той жа муж чы на да даў, што не каль кi 
хвi лiн та му не вя до мы за браў парт фель ад на го з iх.

Зла мыс нiк не па спеў да лё ка ады сцi — яго за тры ма лi. 
У парт фе лi ака за лi ся ма бiль ны тэ ле фон i важ ныя аса бiс тыя 
да ку мен ты, на ад наў лен не якiх ула даль нi ку да вя ло ся б па тра-
цiць шмат ча су. Сам па цяр пе лы нi чо га па тлу ма чыць не змог: 
ад спё кi i вы пi та га ён дрэн на ся бе ад чу ваў. Мi лi цы я не рам на ват 
да вя ло ся вы клi каць на мес ца зда рэн ня ме ды каў.

У гэ тай су вя зi вар та на га даць прос тыя пра вi лы, каб iн шыя не 
па тра пi лi ў ана ла гiч ную сi ту а цыю. Не бя ры це з са бой на пляж 
да ку мен ты i вя лi кiя су мы гро шай. Не вар та браць каш тоў ныя 
ўпры га жэн нi: iс нуе, вя до ма ж, ры зы ка згу бiць iх; акра мя та го, 
яны пры цяг ва юць ува гу зла мыс нi каў. Па жа да на не браць з 
са бой i ма бiль ныя тэ ле фо ны, план шэ ты, фо та апа ра ты i iн шыя 
да ра гiя рэ чы. А ка лi ўзя лi, не вы пус кай це iх з по ля зро ку. Не 
кла дзi це рэ чы за спi най. На ват нечым пры кры тыя, яны ўсё ад но 
мо гуць пры цяг нуць чу жую ўва гу. Яшчэ мi лi цы я не ры на гад ва-
юць: нi ко лi не спi це на пля жы, пры крыў шы твар. I, вя до ма ж, 
не трэ ба ўжы ваць ал ка голь. Той, хто ад па чы вае на пад пiт ку, 
мо жа не толь кi стаць ах вя рай зла чын цаў, але i сам па тра пiць 
пад ад каз насць пе рад за ко нам.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЛЕГ КА ВІ КІ РАС ПЛЯС КА ЛІ СЯ Ў БЛІН
2 жніў ня ра ні цай у Ма гі лёў скім ра ё не, па блі зу вёс кі 
Еў да кі ма ві чы, за гі нуў муж чы на ў вы ні ку су тык нен ня 
лег ка во га аў та ма бі ля з фур го нам, які пе ра во зіў хлеб.

Ва дзі цель «Фоль ксва ге на», па вод ле апе ра тыў на га па ве дам-
лен ня Ма гі лёў скай ДАІ, не спра віў ся з кі ра ван нем, вы ехаў на 
су стрэч ную па ла су і ад уда ру аў та ма бі ляў атры маў смя рот ную 
траў му. Муж чы ну 1976 го да на ра джэн ня за ста ва лі ся лі та раль на 
су ткі да дня на ра джэн ня... Ад су тык нен ня аў та ма бі ляў, дак лад-
ней — ад раз лё ту аскол каў, па цяр пеў і трэ ці аў та ма біль — мік-
ра аў то бус. Аб ста ві ны да рож на га зда рэн ня вы свят ля юц ца.

Як і яшчэ ад на го, якое ад бы ло ся ўве ча ры 31 лі пе ня ў Баб-
руй ску. У цэнт ры го ра да на ву лі цы Мін скай «ВАЗ-2109» вы ехаў 
на су стрэч ную па ла су і ўда рыў ся ў фу ру. Аў та ма біль не вы тры-
маў уда ру: кі роў ца 1980 го да на ра джэн ня за гі нуў, па са жыр 
тра піў у баль ні цу.

Але на КАЗ ЛО ВА.

«У ка ле джах пры ём да ку мен таў 
ад вы пуск нi коў ся рэд нiх школ 
бу дзе доў жыц ца на бюд жэт ную 
фор му на ву чан ня — 
да 8 жнiў ня, а на плат ную — 
да 14 жнiў ня. Пры ём да ку мен таў 
для атры ман ня пра фе сiй на-
тэх нiч най аду ка цыi на дзён най 
фор ме на ву чан ня бу дзе 
вес цi ся да 20 жнiў ня».

...ЗА БА РО НЯЦЬ ПРА ДА ВАЦЬ 
«КА ТОЎ У МЯШ КУ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Па вод ле ін фар ма цыі Га лі ны Грыш ка вец, уня сен не змя нен няў у за-

ка на даў ства аб умоў ле на час ты мі скар га мі на не зда валь ня ю чую якасць 
ін фар ма цый ных па слуг у агенц твах не ру хо мас ці, якія ты чац ца пад бо ру 
ва ры ян таў да за клю чэн ня да га во раў арэн ды жыл ля. 

Прад стаў нік Мі нюс та пад крэс лі ла, што вы клю чэн не ін фарм пас луг 
— гэ та не толь кі рэ ка мен да цыя мі ніс тэр ства, але і ра ды ры эл та раў 
пры Мі нюс це. Кі раў ні кі вя ду чых ры эл тар скіх ар га ні за цый лі чаць не-
аб ход ным уня сен не змя нен няў у за ка на даў ства з мэ тай за ма ца ван ня 
аба вяз ку ры эл тар скай ар га ні за цыі аказ ваць па слу гі па арэн дзе жыл ля 
толь кі пры ўмо ве апла ты па фак це за ся лен ня.

Га лі на Грыш ка вец лі чыць уня сен не апла ты па фак це за ся лен ня спра-
вяд лі вай фор май уза е ма ад но сін клі ен та і агенц тва не ру хо мас ці. Зараз на 
рын ку арэн ды пры ват на га жыл ля іс нуе два ві ды па слуг, што аказ ва юц ца 
аген та мі па арэн дзе не ру хо мас ці. Пер шая з іх вя до мая як ін фар ма цый ная, 
ка лі клі ен ту пра па ну юц ца ней кія звест кі (звы чай на гэ та тэ ле фон гас па-
да ра і ву лі ца мік ра ра ё на) аб здым ных ква тэ рах. Дру гая па слу га ўяў ляе 
са бой пад бор ва ры ян таў здзел кі, дзе спе цы я ліст агенц тва «апя куе» 
клі ен та да та го ча су, пакуль ён не атры мае клю чы ад ква тэ ры. Больш 
рас паў сю джа ная наз ва гэ тай па слу гі — «па фак це за ся лен ня».

Праб ле ма пра да стаў лен ня не зу сім якас ных па слуг па арэн дзе 
жыл ля асоб ны мі агенц тва мі не ру хо мас ці за раз і са праў ды іс нуе, ад-
зна чыў рэ дак цыі стар шы ня ра ды Бе ла рус кай аса цы я цыі «Не ру-
хо масць», ды рэк тар агенц тва не ру хо мас ці «БелЦТН» Мі ка лай 
ПРА СТА ЛУ ПАЎ.

Па вод ле яго звес так, у Мін ску та кіх агенц тваў, што пра па ну юць 
клі ен там толь кі ін фар ма цыю аб здым ным жыл лі, не больш за 10. 
Га лоў ным чы нам па доб ныя струк ту ры і зай ма юц ца толь кі арэн дай 
ква тэр. Тыя сур' ёз ныя агенц твы, якія зай ма юц ца куп ляй і про да-
жам, да во лі тра пят лі ва ста вяц ца да свай го імі джу, та му пра па ну юць 
клі ен там па слу гу па арэн дзе жылля толь кі ў ва ры ян це «па фак це 
за ся лен ня». «Ад ра зу за ўва жу, што ў Бе ла рус кай аса цы я цыі «Не ру-
хо масць» та кіх, на кі ра ва ных вы ключ на на арэн ду ква тэр, агенц тваў 
не ру хо мас ці ня ма. Та му на ша гра мад ская ар га ні за цыя амаль не 
мо жа паў плы ваць на дзей насць па доб ных прад пры маль ніц кіх струк-
тур. Кант ра ля ваць дзей насць усіх агенц тваў не ру хо мас ці Бе ла ру сі 
бы ло б маг чы ма ў тым вы пад ку, ка лі б на ша ар га ні за цыя атры ма ла 
ста тус са ма рэ гу лю ю чай»,   — па тлу ма чыў сі ту а цыю Мі ка лай Пра-
ста лу паў.

На га даю, што ле тась у 
жніў ні Мі нюст ужо па збаў ляў 
лі цэн зій за па доб ныя па ру-
шэн ні ад ра зу тры «арэнд ныя» 
ста ліч ныя агенц твы.

Мі ка лай Пра ста лу паў упэў-
не ны, што на вя дзен не па рад-
ку ў сфе ры арэн ды не зме ніць 
па ме ры цэн ні каў здым ных 
ква тэр у ста лі цы, якія за раз і 
так за ста юц ца на да во лі вы-
со кім уз роў ні.

Сяр гей КУР КАЧ.

У вы шэй шых на ву чаль ных 
уста но вах кра i ны пры ём ная 
кам па нiя на блi жа ец ца да 
свай го ла гiч на га за вяр шэн-
ня — пры ём да ку мен таў на 
плат ную фор му на ву чан ня 
спы нiц ца 4 жнiў ня. А ў ка ле-
джах пры ём да ку мен таў ад 
вы пуск нi коў ся рэд нiх школ 
бу дзе доў жыц ца на бюд-
жэт ную фор му на ву чан ня 
да 8 жнiў ня, а на плат ную 
— да 14 жнiў ня.

25 лi пе ня ў ка ле джах за вяр-
шы ла ся за лi чэн не на ска ро ча ную 
бюд жэт ную фор му на ву чан ня 
на асно ве пра фе сiй на-тэх нiч най 
аду ка цыi. План пры ёму па кра i не 
скла даў 4 440 ча ла век. За лi ча на 
бы ло 4 257 ча ла век, або 96% ад 
пла на.

29 лi пе ня спы не ны пры ём да-
ку мен таў у абi ту ры ен таў, якiя па-
сту па юць у ка ледж пас ля за кан-
чэн ня ба за вай шко лы. Ус туп ныя 
iс пы ты для iх бу дуць доў жыц ца 
да 8 жнiў ня. Ка лi мер ка ваць па 
коль кас цi па да дзе ных за яў, то 
най больш за па тра ба ва ны мi ў 
дзе вя цi клас нi каў ста лi сё ле та 
пра фе сii пра гра мiс та, юрыс та, 
па моч нi ка ўра ча па ам бу ла тор-
на-клi нiч най да па мо зе, зуб но га 
тэх нi ка, тэх нi ка-бу даў нi ка, мас-
та ка-ма дэль е ра (цы руль нi ка), 
ды зай не ра, тэх нi ка-ме ха нi ка па 
экс плу а та цыi аў та ма бi ляў, тэх-
нi ка-элект ры ка i тэх нi ка-энер-
ге ты ка. Вя лi кую цi ка васць у 
абi ту ры ен таў вы клi кае так са ма 

сфе ра су вя зi i ка му нi ка цый, аў та-
ма ты за цыя вы твор чых пра цэ саў, 
дрэ ва ап ра цоў ка, сфе ра ту рыз му 
i са цы я куль тур ная дзей насць (за-

меж ныя мо вы i спра ва вод ства). 
У Мi нiс тэр стве аду ка цыi з за да-
валь нен нем ад зна ча юць, што 
за цi каў ле насць мо ла дзi ў эка на-
мiч ных спе цы яль нас цях па ча ла 

знi жац ца, што ад па вя дае ад сут-
нас цi по пы ту на гэ тых спе цы я-
лiс таў на рын ку пра цы. За тое на 
рын ку пра цы ёсць вост ры по пыт 
на спе цы я лiс таў у ма шы на бу-
даў нi чай га лi не, сель скай гас па-
дар цы, хi мiч най пра мыс ло вас цi, 
на род най твор час цi, ад нак абi-
ту ры ен таў гэ тыя спе цы яль нас цi 
ма ла цi ка вяць.

У Мi нiс тэр стве аду ка цыi на-
гад ва юць, што з 1 ве рас ня 2013 
го да ў ка ле джах рас пач нец ца 
пад рых тоў ка спе цы я лiс таў з ся-
рэд няй спе цы яль най аду ка цы яй 
па ча ты рох но вых спе цы яль нас-
цях i ад ной но вай спе цы я лi за цыi. 
Так, па за яў цы Пар ка вы со кiх 
тэх на ло гiй ад кры ва ец ца но вая 
спе цы яль насць «Тэс цi ра ван не 
пра грам на га за бес пя чэн ня». Па 
за яў цы Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

па ляў нi чых i ры ба ло ваў ад кры-
ва ец ца спе цы яль насць «Па ляў-
нi чая гас па дар ка».

Мо ладзь па вiн ны за цi ка вiць i 
та кiя перс пек тыў ныя спе цы яль-
нас цi, як «Аб ста ля ван не мэб ле-
вай вы твор час цi», «Ме хат ро нi ка» 
з пры сва ен нем ква лi фi ка цыi ра-
бо ча га з ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цы яй «Ме хат ро нiк 5 раз-
ра ду». Вы пуск нi кi гэ тай спе цы-
яль нас цi бу дуць пра ца ваць на 
прад пры ем ствах па вы твор час-
цi хар чо вых пра дук таў. Не менш 
цi ка вая i но вая спе цы я лi за цыя 
«Ра дыё сiс тэ мы ахо вы i тэ ле на-
зi ран не».

Вар та на га даць, што пры па-
ступ лен нi ў ка ле джы вы пуск нi кi 
ся рэд нiх школ ма юць маг чы масць 
па да ваць сер ты фi ка ты цэнт ра лi-
за ва на га тэс цi ра ван ня на ват з мi-
нi маль най коль кас цю ба лаў — ад 
1 ба ла i больш, што не маг чы ма 
бы ло пры па ступ лен нi ў ВНУ.

Пра цяг ва ец ца так са ма пры ём 
да ку мен таў i ва ўста но вах, якiя 
рэа лi зу юць пра гра мы пра фе сiй-
на-тэх нiч най аду ка цыi. Па ста не 
на 26 лi пе ня ў праф тэх уста но-
вы па да лi свае да ку мен ты 20,8 
ты ся чы ча ла век, што скла дае 
61,5% ад кант роль ных лiч баў 
на бо ру. Пры ём да ку мен таў для 
атры ман ня пра фе сiй на-тэх нiч-
най аду ка цыi на дзён най фор ме 
на ву чан ня бу дзе вес цi ся да 20 
жнiў ня. А пры не аб ход нас цi мо жа 
быць па доў жа ны...

На дзея НI КА ЛА Е ВА
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КА ЛЕ ДЖЫ I ПРАФ ТЭХ УСТА НО ВЫ — 
У ЧА КАН НI АБI ТУ РЫ ЕН ТАЎ

У нас. Звы чай на 
апош нія тыд ні ле та 
— так зва ная «мёрт-
вая па ра» ў па лі ты цы. 
Без умоў на, нель га 
ска заць, што зу сім ні-
чо га не ад бы ва ец ца, 
ад нак асноў ныя па лі-
тыч ныя дзея чы ні бы-
та збі ра юць сі лы, каб 
па чаць но вы се зон.

Та му, без умоў на, 
га лоў най на ві ной мі ну ла га тыд-
ня ста лі ме ра пры ем ствы, якія, на 
пер шы по гляд, не ма юць не па-
срэд на га да чы нен ня да па лі ты кі 
— свят ка ван не 1025-год дзя Хры-
шчэн ня Ру сі.

Ка лі аб стра га вац ца ад рэ лі-
гій най і ду хоў най сут нас ці свя та 
(што зра біць да во лі цяж ка), то 
мож на прый сці да ці ка вых вы-
сноў. У гэ тыя дні свят ка ва ла-
ся не толь кі га да ві на пры няц ця 
ўсход ні мі сла вя на мі хрыс ці ян ства 
ў 988 го дзе, але і 25-га до вы юбі-
лей ад наў лен ня паў на вар тас най 
дзей нас ці пра ва слаў най Царк вы 
на на шых зем лях. Трэ ба ска заць, 
што за гэ ты час яе ўплыў стаў 
ад чу валь ным і знач ным не толь кі 
ў ду хоў ным і куль тур ным, але і ў 
гра мад ска-па лі тыч ным жыц ці.

Доб ра гэ та ці не, ад нак Царк-
ва за раз з'яў ля ец ца суб' ек там па-
лі ты кі. Як ін сты тут яна мае раз га-
лі на ва ную струк ту ру, усё больш 
лю дзей пры слу хоў ва юц ца да го-
ла су сва іх свя та роў. Ак тыў насць 
царк вы ў срод ках ма са вай ін фар-
ма цыі ўзрас тае. Па ка заль на, што 
ўсе тры кі раў ні кі дзяр жаў, якія лі-
чаць ся бе на шчад ка мі Кі еў скай 
Ру сі, — Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
Ула дзі мір Пу цін і Вік тар Яну ко віч 
— у сва іх вы ступ лен нях пад час 
свят ка ван ня пад крэс лі ва лі асаб-
лі вую знач насць ро лі Царк вы ў 
су час ным гра мад стве.

З пунк ту гле джан ня між на род-
най па лі ты кі Рус кая Пра ва слаў ная 
Царк ва вы сту пае ад ным з га лоў-
ных фак та раў раз віц ця ін тэ гра-
цыі на пост са вец кай пра сто ры, 
асаб лі ва па між ус ход не сла вян-
скі мі дзяр жа ва мі. Ня гле дзя чы на 
рас пад адзі най кра і ны, РПЦ за-

ха ва ла сваё адзін ства. 
На ват цар коў ны рас кол 
ва Укра і не не над та па-
хіс нуў па зі цыі Мас коў-
ска га па тры яр ха ту.

Мож на ска заць, што 
са ма ідэя еў ра зій скай ін-
тэ гра цыі для пра ва слаў-
ных з'яў ля ец ца цал кам 
на ту раль най, бо пра ва-
слаўе ўзнік ла ў Ві зан тыі, 
якая і геа гра фіч на, і цы-

ві лі за цый на зна хо дзі ла ся ад ра зу 
і ў Еў ро пе, і ў Азіі.

Та му на блі жэй шыя га ды, на-
ват дзе ся ці год дзі мож на праг на-
за ваць толь кі рост цар коў на га 
ўплы ву на ўсе ба кі жыц ця гра-
мад ства. І мі ну лы юбі лей гэ та 
яск ра ва па цвер дзіў.

Ва кол нас. Кож ны па лі тык 
што дня зай ма ец ца не ве ра год най 
коль кас цю раз на стай ных спраў. 
Але ў гіс то рыі за ста ец ца дзя ку ю чы 
ней ка му ад на му стэ рэа ты пу, час-
та не вель мі іс тот на му, але да во лі 
рэ за нанс на му. Сіль віа Бер лус ко-
ні, ве ра год на, за пом ніц ца, сва і мі 
шмат лі кі мі су до вы мі пра цэ са мі.

На рэш це 4 жніў ня суд вы шэй-
шай ін стан цыі па цвер дзіў пры-
га вор, па вод ле яко га 76-га до вы 
італь ян скі па лі тык і біз нес мен 
па ві нен быў бы пра вес ці 4 га ды 
ў тур ме і на заўж ды па зба віц ца 
пра ва зай маць дзяр жаў ныя па-
са ды. Праў да, у ад па вед нас ці з 
італь ян скі мі за ко на мі, асо бы та-
ко га ўзрос ту не мо гуць быць зня-
во ле ны. Ды і за ба ро на зай маць 
кі ру ю чыя па са ды так са ма яшчэ 
бу дзе аб скар джа на ў су дзе.

Але спра ва не ў гэ тым, а ў са-
мім рэ корд ным пе ра сле дзе Сіль віа 
Бер лус ко ні з бо ку су до вых улад.

Вя до ма, нель га сцвяр джаць, 
што бы лы італь ян скі прэм' ер крыш-
таль на чыс ты і ні ко лі не здзяйс няў 
зла чын стваў. Ад нак тая коль касць 
аб ві на вач ван няў, якую яму прад' яў-
ля лі, вы клі кае пы тан ні. Мах ляр ства 
і под куп, зло ўжы ван не служ бо вым 
ста но ві шчам і сек су аль ная экс плу а-
та цыя не паў на лет ніх. Уся го не каль-
кі дзя сят каў спраў, якія за во дзі лі ся 
ў роз ныя га ды. Па га дзі це ся, цяж ка 
па ве рыць, што гэ та не ар га ні за ва-

ная кам па нія! Ча сам склад ва ла ся 
ўра жан не, што па лі тыч ныя во ра гі 
энер гіч на га Бер лус ко ні быц цам пе-
ра бі ра юць увесь кры мі наль ны ко-
дэкс у спро бе знай сці хоць неш та, 
што б да па маг ло ім вы біць моц на га 
са пер ні ка з гуль ні.

Хто ж гэ тыя во ра гі? Яны вель-
мі ўплы во выя. У ста не пра ціў ні-
каў Бер лус ко ні італь ян скія ле выя 
і ма гут ная бру сель ская бю ра кра-
тыя з кі раў ніц тва ЕС, біз нес-кан-
ку рэн ты і на ват анар хіс ты.

Бер лус ко ні — моц ны па лі тык 
ха рыз ма тыч на га скла ду. Ча ла-
век, які зра біў ся бе сам. Та кі тып 
за раз не ў мо дзе ва ўлад ных 
ка лі до рах кра ін ЕС. Там больш 
пры звы ча і лі ся да роз ных шэ рых 
мы шэй і на ват па цуч коў, якіх раз-
вод зяць у шмат лі кіх «па лі тыч ных 
шко лах», ство ра ных пад эгі дай 
Бру се ля і Ва шынг то на. Ці ка ва, 
што ад на з са мых уплы во вых 
па лі та ла гіч ных ар га ні за цый Іта-
ліі так і на зы ва ец ца — «Аме ры-
кан скі ўні вер сі тэт у Ры ме».

Сіль віа Бер лус ко ні — прад стаў-
нік вы мі ра юча га ві ду яр кіх і моц ных 
па лі ты каў, якія маг лі ад стой ваць ін-
та рэ сы сва ёй кра і ны. Так, у іх шмат 
не да хо паў, але га лоў ная іх асаб лі-
васць, якая і пры ваб лі вае на род, 
— во ля і ўпэў не насць ва ўлас ных 
сі лах. Якас ці, якія, ве ра год на, не 
за па тра ба ва ны за раз у ЕС.

З гіс то рыі. Ці ка ва, што на 
дзень 29 лі пе ня пры па дае ад ра зу 
дзве па дзеі — па-свой му зна ка-
выя для бе ла рус ка га гра мад ства. 
У 1939 го дзе Вяр хоў ны Са вет 
БССР пры няў ра шэн не пра пе-
рай ме на ван не Мен ска ў Мінск, а 
ў той жа дзень у 1961 го дзе га рад-
скі па сё лак Ша ціл кі стаў го ра дам з 
ін шай наз вай — Свет ла горск.

Мож на ска заць: «Ну і што?». 
Але тут важ ная са ма тэн дэн цыя. 
ХХ ста год дзе — гэ та час пе ра-

тва рэн ня бе ла ру саў — пер ша па-
чат ко ва на цыі ся лян скай, вяс ко-
вай — у га рад скую. Та му і ўсё, 
што звя за на з га рад скім жыц цём 
— ці то наз ва са мо га па се лі шча, 
ці то яго ўпа рад ка ван не — па сту-
по ва на бы вае ін шы сэнс.

Урба ні за цыя бе ла ру саў (ме-
на ві та на ро да, а не толь кі эка-
но мі кі аль бо інф ра струк ту ры) 
пра яў ля ец ца лі та раль на ва 
ўсім. Да стат ко ва па гля дзець на 
лі та ра ту ру. Ку па ла, Ко лас, Баг-
да но віч, на ват Чор ны і Га рэц кі, 
ня гле дзя чы на свой ста тус га-
рад скіх жы ха роў, ты по выя ся-
лян скія паэ ты і пісь мен ні кі. Для 
іх улас ны на род най перш вяс ко-
вы. Але ўжо ў дру гой па ло ве ХХ 
ста год дзя ўсё змя ня ец ца. Ужо 
ў Ме ле жа, Ша мя кі на мы ба чым 
су тык нен не го ра да і вёс кі, іх 
уза е ма су вязь. А ўся су час ная 
бе ла рус кая лі та ра ту ра амаль 
цал кам га рад ская. На ват ка лі 
наш су час нік пі ша пра вёс ку, то 
гля дзіць на яе ўжо ва ча мі га ра-
джа ні на. І гэ та ты чыц ца не толь кі 
лі та ра ту ры, на ват не толь кі мас-
тац тва.

Праў да, у ад роз нен не ад сва-
іх су се дзяў, бе ла ру сы най больш 
пры вя за ны да вёс кі. Гэ та на ша 
асаб лі васць. І, з'е хаў шы з род-
ных мяс цін, мы яшчэ на пра ця гу 
не каль кіх па ка лен няў за ста ём ся 
па ле шу ка мі, чэр вен ца мі, івя нец-
кі мі аль бо «з-пад Брас ла ва». Ты-
по выя для ўсіх пост са вец кіх кра ін 
да чы для нас хут чэй не спро ба 
вырошчваць га род ні ну і не лет ні 
да мок. Ба дай, не толь кі гэ та, а 
ней кая сак раль ная су вязь з ве-
ка веч най на род най тра ды цы яй. 
Су вязь з вёс кай. Але з кож ным 
па ка лен нем гэ та су вязь ста но-
віц ца сла бей шай. Ся лян скі на род 
стаў га рад скім.

Ва дзім ГІ ГІН.
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РЭ ЛІ ГІЯ — ГЭ ТА ЯШЧЭ ТРОХІ І ПА ЛІ ТЫ КА

Гэта вы здаяце кватэру адзінокай 
маладой маці з дзіцем?!
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