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Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному 
страхованию от несчастных случаев на время поездки за границу формы 
2РН, 2РП серии БМ №№ 0530022, 0565610, 0565611, квитанции о приеме 
наличных денежных средств формы 1-СУ серии КС 3935785, 3935786 
считать недействительными. УНП 100706519

20 августа 2013 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Полесьежилстрой».

Повестка дня:
1. О совершении сделок Общества.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижева-

това, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
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, начи-

ная с 13.08.2013 г. (с 10.00 до 16.00) по месту нахождения Общества. 
Совет директоров.УНП 200050191

«ТРОХ ТЫ СЯЧ НІ КІ» З АЛЕК САНД РЫІ
Ся мей ны экі паж Мі ха і ла і Сяр гея Бай да ко вых з ад-
кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Алек санд рый-
скае» Шкло ўска га ра ё на на ма ла ці лі больш за 3 ты-
сячы тон збож жа. Гэ тую мя жу так са ма пе ра сяг нуў і 
экі паж Ула дзі мі ра і Дзміт рыя Мель ні ка вых з аг ра кам-
бі на та «За ра» Ма гі лёў ска га ра ё на, якіх на пры кан цы 
мі ну ла га тыд ня ўша ноў ва лі як пер шых «двух ты сяч-
ні каў» у Ма гі лёў скай воб лас ці.

Та кім чы нам, ця пер у рэ гі ё не два экі па жы кам бай не раў, якія 
ста лі ўжо «трох ты сяч ні ка мі». З'я віў ся і пер шы «трох ты сяч нік»-
ва дзі цель — Дзя ніс Ла ты паў з ААТ «Алек санд рый скае».

У «Алек санд рый скім» ура джай насць скла дае ця пер 76 
цэнт не раў з гек та ра, а Шкло ўскі ра ён — лі дар па ўра джай-
нас ці сё лет ня га жні ва ў Ма гі лёў скай воб лас ці. На Шкло ў-
шчы не збі ра юць у ся рэд нім 53 цэнт не ры з гек та ра. Уво гу ле 
ў Ма гі лёў скай воб лас ці ўбра лі больш за 60% па сяў ных пло-
шчаў, на ма ло ча на больш за 760 ты сяч тон збож жа.

Іло на ІВА НО ВА.

ЗА ЛА ТАЯ МА НЕ ТА «СЛА ВЯН КА»
На цы я наль ны банк Бе ла ру сі ў жніў ні ўвёў у аба ра-
чэн не за ла тую ін вес ты цый ную (зліт ка вую) ма не ту 
«Сла вян ка» на мі на лам 50 руб лёў, про бай спла ву 
999,9, ма сай 7,78 г, дыя мет рам 22,00 мм.

Ма не та ад ча ка не на афі наж ным прад пры ем ствам 
Valcambі (Швей ца рыя), якас цю «ан цыр ку лей тэд», ты ра жом 
да 100 000 штук. Вы пу шча ная ў аба ра чэн не ма не та з'яў ля-
ец ца за кон ным пла цеж ным срод кам Бе ла ру сі, аба вяз ко вым 
да пры ёму па на мі наль ным кош це пры ўсіх ві дах пла ця жоў 
без уся ля кіх аб ме жа ван няў.

Сяр гей КУР КАЧ.

УКУ СІЎ... ІН СПЕК ТА РА ДАІ
Ува гу су пра цоў ні каў ДАІ ў вёс цы Аго ва Іва наў ска га ра ё-

на пры цяг нуў ску та рыст, які вёз не паў на лет нюю па са жыр ку 
без шле ма. Яму за га да лі спы ніц ца. Ад нак па ру шаль нік 
пра іг на ра ваў сіг нал ін спек та ра, па ехаў да лей і спы ніў ся 
ў два ры ад на го з да моў. Яго да гна лі і па пра сі лі па ка заць 
да ку мен ты. Але ва дзі цель ску та ра ад мо віў ся па каз ваць 
пра вы і іс ці да па труль най ма шы ны. Больш за тое, ён ака-
заў су пра ціў лен не і ўку сіў ін спек та ра за ру ку. Апош ня му 
да вя ло ся звяр тац ца па ме ды цын скую да па мо гу.

На ску та рыс та аформ ле на шэсць ад мі ніст ра цый ных 
пра та ко лаў, за ве дзе на кры мі наль ная спра ва за на ня сен-
не ця лес ных па шко джан няў. Ху лі га ну па гра жае да шас ці 
га доў па збаў лен ня во лі.

Яна СВЕ ТА ВА.

«ПРА СПІР ТА ВА НЫ» АЎ ТО БУС
У ста лі цы ў аў то бу се між на род на га марш ру ту кан-
фіс ка ва ны не ле галь ны спірт.

Су пра цоў ні кі ўпраў лен ня па рас крыц ці цяж кіх эка на міч-
ных зла чын стваў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма ра зам з ка ле га мі з 
АБЭЗ Са вец ка га РУ УС Мін ска, ста ліч най Дзяр жаў та інс пек цыі 
і пад атко вы мі ін спек та ра мі на ву лі цы Баб руй скай за тры ма лі 
між на род ны аў то бус «Мінск — Санкт-Пе цяр бург», у тай ні ку 
ба гаж на га ад дзя лен ня яко га пе ра во зі ла ся спір таз мя шчаль-
ная пра дук цыя ў ёміс тас цях па 4,5 літ ра. Аб' ём гру зу склаў 
300 літ раў агуль ным кош там ка ля 40 міль ё наў руб лёў. Як 
вы свет лі ла ся, спірт ное на ле жа ла 51-га до ва му кі роў цу аў то бу-
са. У да чы нен ні да яго скла дзе ны ад мі ніст ра цый ны пра та кол. 
Па ру шаль ні ку па гра жае штраф да 10 міль ё наў руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб ін-
вес ты цы ях», які ўсту пае ў сі лу ў 
сту дзе ні бу ду ча га го да і за ме ніць 
дзе ю чы па куль што Ін вес ты цый-
ны ко дэкс, уно сіць сур' ёз ныя зме-
ны ў іс ну ю чую сіс тэ му пра ва во га 
рэ гу ля ван ня ін вес ты цый най дзей-
нас ці. Пра гэ та ўчо ра іш ла га вор-
ка на бры фін гу для жур на ліс таў у 
Мі ніс тэр стве эка но мі кі.

За кон «Аб ін вес ты цы ях», па ве да міў 
на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня ін вес-
ты цый Мі нэ ка но мі кі Сяр гей Вай ця хоў скі, 
па ві нен стаць ас но вай для ства рэн ня но-
ва га ме ха ніз му пры цяг нен ня ін вес ты цый, 
па коль кі іс ну ю чыя па ды хо ды з ча сам 
ста лі па тра ба ваць ка рэк ці роў кі. За кон 
дэк ла руе, што дзяр жа ва га то ва не на 
сло вах, а з да па мо гай за ка на даў чых 
асноў і га ран тый за бяс печ ваць не аб ход-
ны пры ток укла дан няў у эка но мі ку.

Но вы за кон, які, да рэ чы, ства раў ся 
ў цес ным су пра цоў ніц тве з экс пер та мі 
Між на род най фі нан са вай кар па ра цыі, а 
так са ма са спе цы я ліс та мі з ЗША, Шве-

цыі і Аў стрыі, пе ра ліч вае асноў ныя прын-
цы пы пры цяг нен ня ін вес ты цый, якія ад-
па вя да юць між на род най прак ты цы: вяр-
шэн ства пра ва, роў насць ай чын ных і за-
меж ных ін вес та раў, доб ра сум лен насць і 
ра зум насць ажыц цяў лен ня ін вес ты цый, 
а так са ма за бес пя чэн не ад наў лен ня па-
ру ша ных пра воў і за кон ных ін та рэ саў, 
су до вую аба ро ну. Над звы чай важ на, 
што пры ажыц цяў лен ні ін вес ты цый пры-
зна ец ца пры яры тэт агуль на пры зна ных 
прын цы паў між на род на га пра ва.

Асаб лі вас ця мі За ко на «Аб ін вес ты-
цы ях» з'яў ля ец ца дэ та лі за цыя пра воў 
ін вес та раў, іс тот на па шы ра ны пе ра лік 
маг чы мых ін вес ты цый. Па вод ле но ва га 
да ку мен та, ін вес та ры пры не аб ход нас ці 
змо гуць вы ра шаць спрэч ныя пы тан ні ў 
між на род ных ар біт раж ных ін стан цы ях.

Знай шла ў но вым да ку мен це ад люст ра-
ван не і та кая су свет ная тэн дэн цыя, як маг чы-
масць пры цяг ваць ра бо чую сі лу з-за мя жы. 
Ця пер ін вес та ры змо гуць пры не аб ход нас ці 
пра ца ўлад коў ваць за меж ных гра ма дзян і 
асоб без гра ма дзян ства для ажыц цяў лен ня 
пра цоў най дзей нас ці ў на шай кра і не.

На ват са мае дас ка на лае за ка на даў-
ства не з'яў ля ец ца га ран ты яй та го, што 
не мо жа на сту піць вы па дак, ка лі ўзнік не 
пы тан не на цы я на лі за цыі або рэ кві зі цыі 
(кан фіс ка цыі). Та му пра ду гле джа на, што 
на цы я на лі за цыя маг чы ма толь кі па ма ты-
вах гра мад скай не аб ход нас ці і пры ўмо ве 
свое ча со вай і поў най кам пен са цыі кош ту 
ма ё мас ці, якая на цы я на лі зу ец ца. Вель мі 
іс тот на, што па ра дак і ўмо вы на цы я на лі за-
цыі, а так са ма вы пла ты кам пен са цыі вы-
зна ча юц ца ў кож ным вы пад ку асоб ным за-
ко нам. Гэ та, на дум ку рас пра цоў шчы каў, 
так са ма вель мі важ нае но ва ўвя дзен не.

Сяр гей Вай ця хоў скі пад крэс ліў, што 
да ўступ лен ня но ва га за ко на ў дзе ян не 
ў кра і не бу дзе вы ка на на вя лі кая ра бо та 
па пры вя дзен ні ў ад па вед насць з ім іс-
ну ю чай за ка на даў чай ба зы.

Ён ад зна чыў так са ма, што сё ле та ў 
кра і не на зі ра ец ца пры ток за меж ных ін-
вес ты цый: пры пра гно зе на год у 2 міль-
яр ды до ла раў з па чат ку го да рэ аль ны 
сек тар, сель ская гас па дар ка і фі нан са-
вая сфе ра ўжо атры ма лі 1,5 міль яр да.

Пят ро РА МАН ЧУК.

Пы тан не аб лi мi та ва ным 
па ме ры пла ця жу пры 
ажыц цяў лен нi на сель-
нiц твам апла ты та ва раў, 
ра бот i па слуг раз гля-
да ла ся на па шы ра ным 
па ся джэн нi праў лен ня 
Нац бан ка. Па ўзгад нен нi 
з за цi каў ле ны мi ор га на мi 
дзяр жаў на га кi ра ван ня на 
за цвяр джэн не бу дзе вы-
не се ны гра нiч ны па мер у 
су ме 1500 ба за вых ве лi-
чынь, у эк вi ва лен це ка ля 
17,5 тыс. до ла раў, звыш 
яко га апла та па вiн на бу-
дзе ажыц цяў ляц ца толь кi 
ў без на яў най фор ме. Аб 
гэ тым па ве да мi лi рэ дак-
цыi ва ўпраў лен нi iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў На-
цы я наль на га бан ка Бе ла ру сi.

Пры пад рых тоў цы пы тан ня пры маў ся да ўва гi во пыт су сед нiх 
дзяр жаў. У Ра сii та кi лi мiт пла ну ец ца ўста ля ваць у па ме ры 600 
тыс. ра сiй скiх руб лёў, або ка ля 20 тыс. до ла раў; ва Укра i не ён 
ужо уста ноў ле ны ў па ме ры 150 тыс. грыў няў, або ка ля 18 тыс. 
до ла раў, ад зна чы лi ў Нац бан ку.

Раз вiц цё без на яў ных раз лi каў, пад крэс лi ва ла ся на па ся-
джэн нi, з'яў ля ец ца най важ ней шым эле мен там рэ гу ля ван ня 
гра шо ва-крэ дыт най сфе ры, якiя спры я юць па вы шэн ню эфек-
тыў нас цi рэа лi за цыi ма не тар най па лi ты кi.

На га даю, што ле тась Нац банк вы сту пiў з iнi цы я ты вай 
пад рых тоў кi i за цвяр джэн ня пла на су мес ных дзе ян няў дзяр-
жаў ных ор га наў i ўдзель нi каў фi нан са ва га рын ку па раз вiц цi 
ў кра i не сiс тэ мы без на яў ных раз лi каў па роз нiч ных пла ця-
жах з вы ка ры стан нем су час ных элект рон ных пла цеж ных 
iн стру мен таў i срод каў пла ця жу на 2013—2015 га ды. «На 1 
лi пе ня сё ле та до ля без на яў на га гра шо ва га аба ро ту ў роз-
нiч ным та ва ра аба ро це да сяг ну ла 15,7%, па вя лi чыў шы ся на 
2,5% за пер шае паў год дзе. Пры гэ тым пры рост за 2011 год 
склаў 1,4%, за 2012 — 3,7%, а гэ та свед чыць аб тым, што 
на ват пер ша па чат ко выя ар га нi за цый ныя ме ра пры ем ствы 
да зво лi лi па вя лi чыць тэм пы пры рос ту», — кан ста та ва лi ў 
Нац бан ку.

Мэ та выя ары ен цi ры ды на мi кi рос ту до лi без на яў на га гра шо-
ва га аба ро ту ў роз нiч ным та ва ра аба ро це i аб' ёме плат ных па слуг 
на сель нiц тву да 1 сту дзе ня 2016 го да вы зна ча ны на ўзроў нi 50%, 
па ве дам ляе На цы я наль ны банк кра i ны.

Сяргей КУРКАЧ.

ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ: НЕ ЧА КАН НЕ, 
А СТВА РЭН НЕ ДЛЯ ІХ УСІХ УМОЎ

НА ЯЎ НЫ ПЛА ЦЕЖ 
ДЛЯ НА СЕЛЬ НIЦ ТВА 
АБ МЯ ЖУ ЮЦЬ 150 млн

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Пры гэ тым ён ад зна чыў, 

што «ні я ка га са ма воль ства 
і бес кант роль нас ці быць не 
па він на».

Кі раў нік дзяр жа вы пра-
доў жыў: «Ве даю, што шэ раг 
па ла жэн няў пра ек та пад тры-
ма ны не ўсі мі. Пя рэ чан ні вы-
клі ка юць нор мы аб змя нен ні 
па рад ку фі нан са ван ня вы-
бар чых кам па ній кан ды да таў. 
У пры ват нас ці, аб па ве лі чэн-
ні па ме раў вы бар чых фон даў 
і маг чы мас ці іх ства рэн ня на 
эта пе вы лу чэн ня кан ды да таў 

у Прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь яшчэ да рэ гіст ра цыі 
кан ды да таў».

У су вя зі з гэ тым Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пра па на ваў ка ле-
гі яль на аб мер ка ваць за ко на-
пра ект у цэ лым і яго асоб ныя 
па ла жэн ні, якія вы клі ка юць 
роз на га лос сі ся род удзель-
ні каў на ра ды. «Каб пры няць 
уз ва жа ныя ра шэн ні, якія ў 
поў най ме ры ад па вя да юць 
ін та рэ сам бе ла рус кай дзяр-
жа вы, мы сён ня і са бра лі ся», 
— ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт па-
пра сіў: «Да вай це не бу дзем 

ра біць ней кія скач кі, каб бег-
чы з кімсь ці на вы пе рад кі, да-
вай це не бу дзем пад га няць 
час і па ста ра ем ся іс ці ў на гу з 
па дзея мі і асаб лі ва ста лас цю 
на ша га гра мад ства. І да вай-
це бу дзем вы ра шаць тыя пы-
тан ні, якія сён ня на спе лі, не 
вы дум ва ю чы ней кіх но вых, 
спа сы ла ю чы ся на но выя дэ-
ма кра тыч ныя або ста рыя 
дэ ма кра тыч ныя дзяр жа вы і 
пра цэ ду ры».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс ліў: «Мы жы вём у сва ёй 
кра і не, ёсць праб ле ма, ёсць 
пы тан не — да вай це вы ра-

шаць. Ня ма праб ле мы, ня ма 
пы тан ня — да вай це не бу дзем 
ства раць гэ тыя праб ле мы і пы-
тан ні».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад зна чыў, што кры тэ рый 
адзін: «Вы ба ры, ін шыя кам-
па ніі пра хо дзяць у Бе ла ру сі 
для бе ла рус ка га на ро да і ў 
імя гэ та га на ро да. І вы ра-
шаць гэ тыя праб ле мы, якія 
мы сён ня бу дзем аб мяр коў-
ваць, па ві нен бе ла рус кі на-
род. Мы па він ны ўсё ра біць 
так, як сён ня жа дае на род, 
які жы ве ў на шай кра і не. Гэ-
та га лоў нае».

ЗМЯ НЕН НІ Ў ВЫ БАР ЧЫМ ЗА КА НА ДАЎ СТВЕ...

МАГ НIТ НЫЯ ПО ЛЮ СЫ СОН ЦА 
ПА МЯ НЯ ЮЦ ЦА МЕС ЦА МI

Паў ноч ны i паў днё вы маг-
нiт ныя по лю сы Сон ца ў хут кiм 
ча се па мя ня юц ца мес ца мi, па-
ве дам ля юць iн фар ма генц твы. 
Гэ та ад бы ва ец ца кож ны раз, 
ка лi свя цi ла аказ ва ец ца на пi ку 
11-га до ва га цык ла ак тыў нас цi. 
Як па ве дам ля юць спе цы я лiс ты NASA, да зме ны па ляр нас цi 
за ста ец ца не больш за тры-ча ты ры ме ся цы. Да ныя з со неч-
ных аб сер ва то рый па каз ва юць, што ця пер паў шар'i Сон ца 
ру ха юц ца да гэ та га «пе ра клю чэн ня» не сiн хрон на: хут чэй 
пад рых та ваў ся паў ноч ны по люс, паў днё вы яго да га няе.

Пра цэ сы, якiя ад бы ва юц ца на Сон цы, вы клi ка юць хва-
ле вы эфект па ўсёй Со неч най сiс тэ ме. На пi ку ак тыў нас цi 
на Сон цы знач на час цей ад бы ва юц ца ўспыш кi i з'яў ля юц ца 
«ка ра наль ныя дзiр кi» — воб лас цi з па вы ша най хут ка сцю 
со неч на га вет ру. Гэ та пры во дзiць i да вы кi даў плаз мы, што 
ста но вiц ца пры чы най маг нiт ных бур на Зям лi.

�

«БЕЛ ЛЕГП РАМ»: 
ШЛЯХ ДА РЭН ТА БЕЛЬ НАС ЦІ
На ба зе прад пры ем стваў «Бел вест» і «Мар ка» пла-
ну ец ца ства рыць хол дын гі. Пра ек ты нар ма тыў ных 
ак таў ужо на ста дыі да пра цоў кі. Пра гэ та па ве да міў 
учо ра Сяр гей Мі су ра гін, пер шы на мес ні к кі раў ні ка 
кан цэр на «Бел легп рам». Па куль пад ра бяз нас ці ін-
тэ гра ва на га па ды хо ду не вя до мыя, але пра да мі нант-
ную ро лю на зва ных прад пры ем стваў сцвяр джаць 
мож на. За ха ды ар га ні за ваць абут ко выя хол дын гі 
ра бі лі ся яшчэ ле тась у ліс та па дзе. Ад нак на той мо-
мант гэ тыя пра ек ты ажыц ця віць бы ло не маг чы ма.

Сі ту а цыя са ства рэн нем тры ка таж на га хол дын га пра-
сцей шая, чым з абут ко вым. На ста дыі аб' яд нан ня — «Сві-
та нак», «Ку па лін ка», «КІМ» і «Брэсц кі пан чош ны кам бі нат». 
На конт «дзяр жаў нас ці» апош ня га за раз уз ні ка юць сур' ёз-
ныя су мне вы: на 79% прад пры ем ства ста ла пры ват ным. 
Два буй ныя ін вес та ры ма юць дыя мет раль на роз ныя по-
гля ды на біз нес-пла на ван не. Дзе ля вы ра шэн ня скла да на-
га ста но ві шча «Бел легп рам» на ма га ец ца пе ра даць до лю 
«Брэсц ка га пан чош на га кам бі на та» «Сві тан ку».

Сяр гей Мі су ра гін ад ка заў так са ма на пы тан ні на конт па ве-
лі чэн ня на скла дах за па саў пра дук цыі, удзель ны кошт якой 
да ся гае двух трыль ё наў до ла раў. Пла ну ец ца кар ды наль на 
зні зіць за па сы да чац вёр та га квар та ла, у тым лі ку праз рэ-
клам ныя ак цыі і да па мо гу ар га ні за цый Мыт на га са ю за. Па-
вод ле яго слоў, гэ тая праб ле ма хоць і з'яў ля ец ца па ста ян най, 
але мае се зон ны ха рак тар. Так, пік за па саў пра дук цыі на 
скла дах заўж ды пры па дае на пер шае лі пе ня, але з па чат кам 
жніў ня мож на сме ла кан ста та ваць іх іс тот нае зні жэн не. Бе-
ла ру сы пры яз джа юць з лет ня га ад па чын ку, збі ра юць дзя цей 
у шко лу і, вя до ма ж, куп ля юць бе ла рус кае.

Куп ля юць бе ла рус кае не толь кі бе ла ру сы. Больш як 50% 
пра дук цыі «Бел легп ра ма» ідзе на экс парт. У пер шую чар гу 
ма ец ца на ўва зе Ра сія, але ўзрас тае і ро ля но вых рын каў. 
Ай чын ная воп рат ка і абу так рас паў сюдж ва юц ца ў Ла цін-
скай Аме ры цы і Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі. 

19% ад агульнай колькасці скла да юць не пры быт ко выя 
прад пры ем ствы, ся род якіх у пер шую чар гу Ба ры саў-
ская і Ба ра на віц кая швей ныя фаб ры кі. Тым не менш, 
аб са лют ная боль шасць з'яў ля ец ца рэн та бель най. Так, 
бяс спрэч нае лі дар ства за ма ца ва ла ся за Ар шан скім іль-
но кам бі на там. Для маш таб най рэ кан струк цыі апош ня га 
зной дзе ны но выя кры ні цы. Сён ня прад пры ем ства за ста-
ец ца най леп шым экс пар цё рам: за мя жу ідзе больш як 
70% яго пра дук цыі.

Ле тась вост рая праб ле ма Брэсц ка га ды ва но ва га за-
во да стра ці ла ак ту аль насць. Прад пры ем ства вы жы ла 
і за раз свое ча со ва вы дае за роб кі. «Ды ва ны з вы со кім 
вор сам ча ка юць сва іх па куп ні коў», — ад зна чае Сяр гей 
Місурагін.

Мар га ры та СІ ДАР.
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