36,6°
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА С УСЛОВИЯМИ
НА ПОВЫШЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
Предмет аукциона № 1 —

недвижимое имущество, расположенное по адресу:
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское шоссе, 1-й км,

НЕ ХОЧАЦЕ НІЧОГА? У ВАС ДЭПРЭСІЯ

в состав которого входят следующие здания и сооружения:
 капитальное строение
(весовая автомобильная)
инв. № 110/С-86078,
площадь — 200,3 кв.м:
 капитальное строение
(весовая)
инв. № 110/С-86095,
площадь — 10 кв.м:
 капитальное строение
(гаражи)
инв. № 110/С-57233,
площадь — 313,3 кв.м:
 капитальное строение
(закрытый склад) инв. №
110/С-2093, площадь —
5402,5 кв.м:
 капитальное строение
(канализационнонасосная станция)
инв. № 110/С-86094,
площадь — 18 кв.м:
 капитальное строение
(контрольнопропускной пункт)
инв. № 110/С-86076,

Скасаваны шлюб, канфлікт на працы, праблемы з грашамі
— падобныя жыццёвыя крызісы здараюцца ледзь не з кожным. Паняцце «крызісу» ў псіхалогіі азначае кароткачасовы
сапсаваны настрой, пры якім, як правіла, не патрабуецца
медыцынская дапамога. Смутак, сум і нават адчай — нармальныя спадарожнікі жыцця. Галоўнае, як доўга яны побач
з намі застаюцца і ці здараюцца паміж імі «прасветы».
Працяглы, паталагічна зні- (се ра та ні ну і но рад рэ на лі ну),
жаны настрой можа ўказваць — ка жа ўрач-псі хі ятр Мінсна наяўнасць дэпрэсіі. Апошняя кага гарадскога псіханеўранярэдка развіваецца і без кан- лагічнага дыспансера Міхаіл
крэтнай псіхалагічнай прычыны, ЛАГУЦЁНАК. — Пры дэпрэсіях
аднак далейшае парушэнне пэў- зніжаецца іх колькасць у месных псіхічных функцый запатра- цах злучэння нервовых тканак.
буе медыцынскага ўмяшання. Дэпрэсія ў блізкіх сваякоў павыУсё таму, што дэпрэсія — гэта шае ў вас верагоднасць развіцця
захворванне. Як гіпертанія або такога стану на працягу жыцця.
артрыт. Вельмі важна, што гэта Аднак верагоднасць узрастае і
адно з самых распаўсюджаных пры наяўнасці шэрагу саматычпсіхічных расстройстваў добра ных захворванняў. У некаторых ненне, ужо не з'яўляюцца такімі.
выпадках вызначальнымі станопаддаецца лячэнню.
3. Выціснуты лімон. Нізкая акЖанчыны пакутуюць ад дэпрэ- вяцца цяжкія жыццёвыя абставі- тыўнасць, затарможанасць. Несіі прыкладна ў 2 разы часцей за ны — хвароба і смерць блізкага жаданне ўставаць з ложка, ісці
мужчын. Верагоднасць таго, што чалавека, страта сацыяльнага на працу.
чалавек на працягу жыцця пера- статусу, канфлікты. У большай
4. Нізкая самаацэнка. Странясе хоць бы адзін дэпрэсіўны ступені схільнасць да дэпрэсіі
та
ўпэўненасці ў сабе, пачуццё
эпізод, для жанчын складае 20 маюць людзі з пэўным складам
віны. «Я дрэнны муж, бацька,
працэнтаў, а для мужчын — 10. характару і мыслення...
работнік».
Узнікнуць такое захворванне
5. Неахайны выгляд. Пашыможа ў любым узросце, аднак У нашай краіне не менш
раныя зрэнкі, патухлы позірк,
часцей за ўсё прыпадае на 30- як 500 тысяч чалавек пакутуюць
бледны твар, «пераключэнне»
40 гадоў. Хварэць могуць люна чорны колер у адзенні.
дзі самага рознага ладу жыц- ад дэпрэсіі. Такое псіхічнае
6. Блытаныя думкі. Канрас
строй
ства
мае
пры
клад
на
ця і сацыяльнага становішча.
цэнтрацыя ўвагі зніжаецца,
Ніякія дасягненні і поспехі не кожны сёмы пацыент
мысленне запавольваецца,
з'яўляюцца падстрахоўкай ці паліклінікі і кожны трэці
адчуванне ўласнай дурнавагарантам пазбягання падобтасці.
пацыент агульнасаматычных
най непрыемнасці.
7. Не да ежы. Апетыт і застацыянараў.
Адкуль яна бярэцца?
да валь нен не ад ужы ван ня
нават самых любімых раней
1. Біялагічныя прычыны
Погляд збоку
прадуктаў знікаюць.
(асаблівасці абмену рэчываў
8. Зніжэнне лібіда. Страта ці1. Зніжаны настрой. Сам чау галаўным мозгу)
лавек называе гэта сумам, ту- каўнасці да сексу.
2. Псіхалагічныя прычыны
9. Парушэнне сну. Абуджэн(псіхічная траўма, асаблівасці гой, апатыяй і г.д. З дня ў дзень
паводзін і мыслення, адносіны з ён адчувае сябе падаўленым. не на 2 гадзіны раней, чым звыДумкі вяртаюцца да памылак, чайна.
навакольнымі і інш.).
10. Гэта не жыццё. Думкі пра
— Біялагічнай асновай узнік- непрыемнасцяў, бессэнсоўнасці
смерць і самагубства.
нення дэпрэсіі лічыцца парушэн- жыцця.
11. Цела баліць. Цяжар у гала2. Усё пустое. Рэчы і заняткі,
не абмену рэчываў у мозгу — перадатчыкаў нервовых імпульсаў якія раней прыносілі задаваль- ве, мышачная слабасць.

 Здаровае харчаванне

КАБ ПРАЯСНІЦЬ СІТУАЦЫЮ,
ПСІХОЛАГІ РЭКАМЕНДУЮЦЬ
ЗАДАЦЬ САБЕ
АДПАВЕДНЫЯ ПЫТАННІ:
Мой настрой зніжаны?
Якія рэчы дастаўлялі мне задавальненне раней і цяпер?
Я перажываю стан бяссілля і
павышанай стомленасці?
Мне цяжка прымаць рашэнні?
Я адчуваю віну?
Як я выглядаю?
Дэ прэ сія — сур' ёз нае захворванне, і яго трэба лячыць.
Лячэннем займаюцца псіхіятры і
псіхатэрапеўты, аднак дапамогу
аказваюць і прадстаўнікі некаторых іншых урачэбных спецыяльнасцяў. Асноўнымі метадамі
будуць антыдэпрэсанты і псіхатэрапія. Сваю эфектыўнасць
антыдэпрэсанты паказваюць не
раней як праз 2-3 тыдні прыёму.
Больш поўна яна праяўляецца
праз 6-8 тыдняў.
Зразумела, ні ў якім разе
нельга прыбягаць у такім стане
да штучнай стымуляцыі настрою
— транквілізатараў ці алкаголю.

Гэта пагражае не толькі ўзнікненнем новай праблемы — залежнасці, аднак менавіта пад
уздзеяннем такой стымуляцыі
часцей ажыццяўляюцца спробы
самагубства.

Дапамажы сабе сам
Сутыкнуліся вы з дэпрэсіяй ці
не — не забывайцеся на некалькі
простых і дзейсных правілаў.
1. Пла нуй це свае спра вы.
Можна весці дзённік.
2. Любіце сябе і ўзнагароджвайце за любыя поспехі.
3. Не заставайцеся ў адзіноце. Дзяліцеся з блізкімі тым, што
вас хвалюе.
4. Не разлічвайце на напоі з
градусам. Пры злоўжыванні алкаголь толькі дадае праблем.
5. Чытайце лёгкую, папулярную літаратуру.
6. Не стаўцеся сур'ёзна да таго, што адбываецца ў сацыяльных сетках.
7. Памятайце, што стан, з
якім вы сутыкнуліся, абавязкова
пройдзе.
Святлана БАРЫСЕНКА



 Парады для ўсіх

Прадукты не бяром, а... ГЭТА БЫЎ НЕ АПОШНІ
АДПАЧЫНАК У ЖЫЦЦІ!
ВЫБІРАЕМ
Для экалагічнага руху Беларусі яблык — знак чысціні, сінонім да слоў
«зялёны» і «экалагічны». Але! Эколагі папярэджваюць, што ў звычайным яблыку ёсць E260, E334, E620...
Ёсць сярод іх і натуральныя дабаўкі,
і сінтэтычныя. Для таго, каб у наступны раз вы не памыліліся ў выбары, Дар'я ЧУМАКОВА, спецыяліст
праграмы па экалагічна дружалюбным ладзе жыцця Цэнтра экалагічных рашэнняў, прачытала ў галерэі
«Ў» спецыяльную лекцыю.

«Е» — НЕ БОЛЬШ ЧЫМ ТРЫ
Першае, на што павінен звяртаць увагу
пакупнік — тэрмін прыдатнасці тавару. Не
варта спадзявацца на добрасумленнасць
мерчэндайзераў і браць з паліцы прадукт
усляпую. Выбіраючы малочную прадукцыю, таксама варта звяртаць увагу, як
доўга яна захоўваецца. Аддавайце перавагу прадукту з маленькім тэрмінам прыдатнасці, верагодней за ўсё, што ўтрыманне кансервантаў у іх будзе мінімальным.
Харчовыя дабаўкі (пазначаныя значком
Е) — гэта прыродныя або штучныя рэчывы
і іх злучэнні. Яны спецыяльна ўводзяцца ў
харчовыя прадукты ў працэсе вытворчасці
для надання ім пэўных уласцівасцяў і захавання іх якасці. Зразумелая справа, што
сінтэтычным дабаўкам даверу няма наогул,
але і не ўсе натуральныя карысныя. Акрамя
ўсяго, апошнія таксама праходзяць глыбокую хімічную апрацоўку, што шкодзіць іх
карысным уласцівасцям.
Увогуле пад значком Е «хаваюцца»:
фарбавальнікі, кансерванты, антыакісляльнікі, стабілізатары, загушчальнікі,
эмульгатары, узмацняльнікі смаку і водару, ферменты, біялагічныя каталізатары,
мадыфікаваныя крухмалы і інш.
На жаль, практычна любы састаў прадукту ўключае ў сябе Е-дабаўкі. А значыць, на прылаўках вельмі складана
знайсці абсалютна «чысты» прадукт. Эколагі раяць выбіраць ежу, якая змяшчае ў
сабе не больш як тры індэксы Е.

ПЛАСТЫК БЫВАЕ РОЗНЫ
Важным паказчыкам экалагічнасці
з'яўляецца ўпакоўка. Тэтрапакі наносяць
сур'ёзную шкоду навакольнаму асяроддзю. А таму сок лепш набываць у шкляной тары. Па-першае, вы адразу бачыце

колер і кансістэнцыю напою, па-другое,
шкло заўсёды можна выкарыс таць у
гаспадарцы або здаць у пункт прыёму,
па-трэцяе, шкло — адносна бяспечны матэрыял у якасці ўпакоўкі.
Ад набыцця прадуктаў у пластыкавай
упакоўцы практычна немагчыма адмовіцца, паколькі гэта самы распаўсюджаны від
упакоўкі ва ўсім свеце. Не ўсе пластыкі аднолькавыя, таму варта звяртаць увагу на
яго маркіроўку. Увесь пластык прамаркіраваны лічбамі ад 1 да 7. Напрыклад, аднаразовы посуд можа быць выраблены з відаў
пластыку, якія пазначаюцца лічбамі 1, 3 і
6. Пластыкі, прамаркіраваныя лічбамі 2, 4
і 5, дазваляюць выкарыстоўваць ёмістасць
некалькі разоў. Пластык пад нумарам 1
можна выкарыстоўваць толькі адзін раз, на
такой тары напісана, што яна аднаразовая,
пасля паўторнага выкарыстання пластык
можа стаць таксічным. Старайцеся пазбягаць пластыку пад нумарамі 3 і 6.

СВАЁ І ПА СЕЗОНЕ
Рэкамендуецца купляць толькі сезонныя прадукты і пажадана мясцовай
вытворчасці. Аматарам ягад лепш нарыхтаваць іх летам (замарозіць, засушыць, зварыць варэнне). Доўга захоўвацца садавіне дазваляюць кансерванты
Е 230-232. Таму старанна мыйце садавіну, агародніну і ягады. Аддавайце перавагу натуральным і мясцовым — так вы
клапоціцеся не толькі пра сваё здароўе,
але і пра навакольнае асяроддзе.

СА ЗНАКАМ
«НАТУРАЛЬНЫ ПРАДУКТ»
Звярніце ўвагу на знак «Натуральны
прадукт». З 2008 года ў Беларусі ўведзена маркіроўка «Натуральны прадукт».
Сёння пад гэтым знакам на прылаўках
можна ўбачыць 510 найменняў тавараў.
Гэты знак выдаецца толькі на тры гады!
Знак «Натуральны прадукт» наносіцца на
прадукцыю, вырабленую:
— з натуральнай харчовай сыравіны
жывёльнага і (або) расліннага, мінеральнага паходжання;
— без прымянення метадаў геннай інжынерыі;
— без прымянення штучных харчовых
дабавак.
Ганна КОПАЧ



Сезон масавых адпачынкаў завяршыўся, аднак многія яшчэ насамрэч
«не выйшлі» з яго. А некаторыя і не
ўваходзілі. Гэта памылкі, якія трэба
выпраўляць. Адпачынак заслугоўвае
кожны. Ён неабходны для здароўя і
дабрабыту. Так што рыхтуйцеся да
яго і вучыцеся чакаць наступнага.
Як выходзіць з адпачынку правільна і што рабіць, калі ён зацягнуўся?
Расказвае псіхолаг Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі
і грамадскага здароўя Святлана
КАРПІКАВА.

— Часта бывае так, што людзі, якія шмат
працуюць і баяцца выпасці з працоўнага
графіка, бяруць адпачынак толькі на тыдзень. На трэці дзень чалавек толькі пачынае адпачываць і адчувае, што яму не
хапае часу... Тады ўзнікае імкненне ўзяць
ад апошніх дзён усё, што можна — узмоцнена расслабіцца. Тут і злоўжыванне спіртным, і працяглае знаходжанне на сонцы, і
атракцыёны, і павышаная рызыка траўмы.
Словам, паводзіны, якія «ламаюць знутры»
— гэта ўжо не адпачынак, а нагрузка. Чаму
так адбываецца? Як толькі падсвядомасць
прымае сігнал аб магчымым напружанні, аб
тым, што трэба з'язджаць, а мы яшчэ не паспелі як след адпачыць, арганізм трапляе ў
стан стрэсу, які праяўляецца якраз у жаданні ўзяць ад адпачынку «як мага больш».
«Няправільная» працягласць адпачынку ўплывае на працаздольнасць
арганізма. Лепшым варыянтам лічыцца
2-3 тыдні, за якія можна і адпачыць, і не
адвыкнуць ад працоўнага рэжыму.
Многія кажуць: чым даўжэй і з большым за да валь нен нем ад пачы ва еш,
тым складаней пасля ўцягнуцца ў працу, таму варта ўзяць яшчэ
дзень-два да адпачынку,
каб не адразу ўключацца
ў працоўны рытм... Гэтак
жа варта ўключацца і ў
адпачынак. Перад тым, як
пачаць актыўна плаваць і
ныраць, варта патраціць
некалькі гадзін, каб «адчуць прастору» і зразумець, што нас акаляе. У
супрацьлеглым выпадку
— стрэс.
Адпачынак можа
быць актыўным і пасіў-

ным. Калі рэжым і графік жыцця такі,
што вы пастаянна перажываеце стрэс
і напружанне, то адпачынак павінен
быць у большай ступені актыўным.
Гэта можа быць, напрыклад, паездка
на веласіпедзе.
Калі мы прыступаем да працы, у полі
зроку павінна аказацца тое, што найбольш цікава. Мы не павінны страціць
эмоцыю цікавасці, якую атрымалі падчас
адпачынку. Не варта з першых гадзін «кідацца на амбразуру». Першыя дні варта
правесці спакойна, большую ўвагу надаць планаванню.
Не трэба зацыклівацца на тых момантах, што выклікаюць сум і смутак, лепш
глядзець наперад і разважаць над тымі
справамі, якія могуць зацікавіць. Неабходна будаваць і канструяваць той свет,
які нам прыемны ў штодзённай рэальнасці. А для гэтага неабходны стасункі
— званкі сябрам, сустрэчы, якія будуць
стымуляваць нашы жаданні і ўнутраны
тонус. У такім выпадку мы не будзем стаяць на месцы, а будзем даследаваць,
адкрываць нешта новае.
Калі мы выйшлі на працу, варта
часцей нагадваць сабе, што гэта быў
не апошні адпачынак у нашым жыцці. Зняццю эмацыйнага напружання
вельмі спрыяюць прабежкі раніцай,
аўтатрэнінг, заняткі ў трэнажорнай
зале, басейн, працяглыя прагулкі на
свежым паветры. Сустрэча з сябрамі
таксама з'яўляецца нядрэнным лекавым сродкам ад стрэсу.
І час працы, і час адпачынку — гэта
працэс жыцця. І яго трэба цаніць. Як цаніць і сябе ў гэтым працэсе.
Святлана БАРЫСЕНКА



Недвижимое имущество находится на земельном участке
с кадастровым номером 141000000001000711.
Начальная цена предмета аукциона № 1 — 18.836.308.000
рублей без НДС. Сумма задатка — 1.883.630.800 рублей.
Продавец имущества — ОАО «Барановичиметаллоптторг» (225320, Брестская обл., г. Барановичи, Слонимское
шоссе, 1-й км).
Организатор аукциона — УП «Комплекс Консалт» (г. Минск,
ул. Лынькова, 77-14).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие
возможность заключения договоров безвозмездного пользования государственным имуществом (наружные сети водопровода, помещение пожарной обороны «убежище»), заключившие соглашение с организатором аукциона о правах и обязанностях сторон при проведении аукциона, внесшие задаток и
предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе, заявление об ознакомлении с предметом аукциона, копию свидетельства о госрегистрации (для юрлиц и ИП), копию Устава (для юрлиц), копию
платежного документа о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также при необходимости иные документы
в соответствии с порядком проведения аукциона. Задаток вносится в срок, установленный для приема документов на участие

в аукционе на р/с УП «Комплекс Консалт» № 3012095930001
в ОАО «Технобанк» г. Минск, код 182, УНП 190454930.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах
аукциона и не включает НДС. Победитель аукциона (покупатель) и продавец подписывают договор купли-продажи предмета аукциона в течение 10 рабочих дней со дня проведения
аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем аукциона (покупателем)
в порядке, предусмотренном договором купли-продажи. По
согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (покупателем)
помимо оплаты стоимости приобретенного имущества в соответствии с порядком проведения аукциона.
Аукцион проводится 27 ноября 2013 года в 13.30 по
адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501. Заявления и
документы, а также консультации по вопросам участия в
аукционе осуществляются до 26 ноября 2013 года включительно в рабочие дни с 11.00 до 15.00 по адресу:
г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501. Срок окончания подачи заявлений — 26.11.2013 г. до 13.00.
Телефоны для справок: (017) 271 09 23, (029) 6 922 644.

№

Адрес земельного участка,
кадастровый №

Площадь
земельного
участка

Наличие
инженерных
сетей

Начальная
цена
(бел. рублей)

Задаток
(бел. рублей)

1

Березинский район,
д. Гута, ул. Центральная, 33,
620484301101000046

0,2448

электроснабжение

6162100

616200

* Примечание: земельный участок имеет ограничения в использовании земель в связи с нахождением
в водоохранной зоне водного объекта ручья № 2.
Задаток перечисляется на р/с № 3604060201881 в
ЦБУ № 602 ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисова, код 810, УНН 600036561, ОКПО 04431843.
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти)
рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и
возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона.
Всем желающим предоставляется возможность
предварительно ознакомиться с документацией и
земельным участком.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Аукцион состоится 15 ноября 2013 года в 10.00
по адресу: Березинский район, аг. Поплавы, Поплавский сельский Совет (зал заседаний).
Заявления на участие и необходимые документы
(паспорт и платежный документ, подтверждающий
внесение задатка) принимаются ежедневно (кроме
воскресенья) до 17.00 (в субботу до 13.00) по адресу:
аг. Поплавы Березинского района Минской области,
Поплавский сельский Совет (кабинет № 3).
Последний день приема заявлений 11 ноября
2013 года.
Контактный телефон: (8 017 15) 48 245.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 октября 2013 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование статьи

Символ

2

3

АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
Всего капитал
ИТОГО обязательства и капитал

Пункт
пояснительной
записки
4

(в миллионах белорусских рублей)

на 1 октября
2013

на 1 октября
2012

5

6

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
11

898 780,9
5 290,6
1 467 348,2
482 722,3
1 895,2
12 157 971,4
1 366 920,8
27 873,9
1 003 561,5
910,6
172 934,3
17 586 209,7

824 927,2
6 688,7
617 492,5
2 457 883,4
1 895,2
7 629 977,2
1 132 048,8
27 873,9
714 177,4
1 536,3
229 453,6
13 643 954,2

1201
1202
1203
1204
1205
1206
120

704,2
3 808 855,6
10 621 933,7
351 692,4
19 457,8
218 826,3
15 021 470,0

1 136,9
1 968 952,3
9 307 362,2
153 766,8
42 133,3
188 868,7
11 662 220,2

1211
1212
1213
1214
1215
121
12

412 279,3
654 306,5
574 651,7
923 502,2
2 564 739,7
17 586 209,7

412 279,3
437 806,3
403 225,9
728 422,5
1 981 734,0
13 643 954,2

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
№
п/п

Наименование статьи

1

1
2
3
4
5
6

ГНIЛЫ ЯБЛЫК — ВЫКIНУЦЬ

Падгнiлыя садавiна i агароднiна тояць у сабе вялiкую
небяспеку, нагадвае ўрач-валеолаг Мiнскага гарадскога псiханеўралагiчнага дыспансера Леанiд МЯЛЕШКА.
Калi не пашанцуе, то наступствы могуць быць досыць сур'ёзнымi. Цвiль i гнiль — сапраўдная атрута, якая насычае
таксiнамi ўвесь (!) «крыху падсапсаваны» плод. Мiкатаксiны
— гэта прадукты жыццядзейнасцi цвiльных грыбоў, над-

инв. № 110/С-99806;
 внеплощадочные теплосети
инв. № 110/С-99762;
 внеплощадочные сети
канализации
инв. № 110/С-99803;
 внеплощадочные сети
хозяйственной канализации
инв. № 110/С-100009;
 внутриплощадочное
электроснабжение
инв. № 110/С-99759;
 внеплощадочные
слаботочные сети
инв. № 110/С-99760;
 кабельная линия 0,4 кВ
инв. № 110/С-99757;
 кабельные линии связи
инв. № 110/С-99772
 наружные сети водопровода
инв. № 110/С-99854;
 наружные сети канализации инв. № 110/С-99764;
 наружные сети теплоснабжения инв. № 110/С-99763.

ПОПЛАВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Березинского района Минской области (далее Продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже 1 (одного) земельного участка
в частную собственность гражданам Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в д. Гута:

7

звычай таксiчных для чалавека i вельмi распаўсюджаных
у навакольным асяроддзi. Мiкатаксiкоз — найцяжэйшае
атручэнне, якое могуць выклiкаць падгнiлыя плады
i агароднiна. Мiкатаксiны прыгнятаюць iмунiтэт, пашкоджваюць ныркi, печань, нервовую i крывяносную
сiстэмы, страўнiкава-кiшачны тракт, выклiкаюць хваробы крывi, септычную ангiну, дэрматыты, сутаргi,
востры боль, стан цяжкага ап'янення, парушаюць гарманальную раўнавагу i рэпрадуктыўную функцыю.
На сёння вядома звыш 300 мiкатаксiнаў, якiя выпрацоўваюцца 350 вiдамi мiкраскапiчных грыбоў, аднак
практычнае значэнне ў якасцi забруджвальнiкаў харчовых прадуктаў маюць толькi 20. Адзiн з найбольш небяспечных мiкатаксiнаў — афлатаксiн — сустракаецца
ў арахiсе i кукурузе. Ужыванне харчовых прадуктаў,

 капитальное строение
(склад)
инв. № 110/С-99753,
площадью — 96,5 кв.м:
 капитальное строение
(туалет)
инв. № 110/С-99712,
площадью — 1,1 кв.м:
 изолированное помещение
(помещение закрытой
встроенной трансформаторной
подстанции)
инв. № 110/D-2752689,
площадью — 52,5 кв.м:
 изолированное
помещение
(административноторговое помещение)
инв. № 110/D-2752692,
площадью — 2155,9 кв.м:
 высоковольтная
кабельная линия
инв. № 110/С-99804;
 высоковольтная
кабельная линия

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 01 октября 2013 г.

 Iнфарм-укол
Нярэдка на прылаўках можна заўважыць сапсаваную агароднiну i садавiну. Падгнiлы тавар прапануецца за палову цаны. Вядома, згодна з санiтарнымi
нормамi, такой прадукцыi быць на прылаўках не
павiнна — яе трэба знiмаць з рэалiзацыi i знiшчаць.
Наяўнасць жа яе сведчыць аб адсутнасцi кантролю з
боку адпаведных органаў, сумлення — у гандляроў i
элементарных ведаў — у тых, хто гэта набывае.

площадь — 9 кв.м:
 капитальное строение
(котельная)
инв. № 110/С-86093,
площадь — 222 кв.м:
 капитальное строение
(открытый склад)
инв. № 110/С-2092,
площадь — 9286 кв.м:
 капитальное строение
(пост охраны)
инв. № 110/С-99750,
площадь — 7,7 кв.м:
 капитальное строение
(склад ГСМ)
инв. № 110/С-86066,
площадью — 32 кв.м:
 капитальное строение
(склад хранения баллонов)
инв. № 110/С-1607,
площадью — 32,2 кв.м:
 капитальное строение
(цех услуг)
инв. № 110/С-86090,
площадью — 641 кв.м:

8
9

якiя змяшчаюць 1,7 мг/кг афлатаксiну, за кароткi час
можа прывесцi да незваротных пашкоджанняў печанi, а
75 мг/кг — да гiбелi. Мiкатаксiн патулiн, якi валодае канцэрагенным дзеяннем, сустракаецца ў цвiлых яблыках,
абляпiсе, iншых садавiне, гароднiне, ягадах або соках,
джэмах, прыгатаваных з цвiльных пладоў i ягад.
Мiкатаксiны вельмi стойкiя: iх не змыеш вадой, не вынiшчыш нi варкай, нi смажаннем, нi замарозкай. Iх нельга выдалiць частковым абразаннем. Калi яблык, груша,
морква або бурак напалову падгнiлi, гэта значыць, што i
«здаровая» частка заражана мiкатаксiнамi. Небяспечная
ў гэтым сэнсе i сапсаваная бульба. Нiколi, нi ў якiм разе не
ўжывайце ў ежу сапсаваныя плады, ягады, караняплоды.
Святлана БАРЫСЕНКА



10
11
12
13
14
15
16
17

2

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям с драгоценными
металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый доход по операциям с производными
финансовыми инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ

Символ
3

Пункт
пояснительной
записки
4

(в миллионах белорусских рублей)

на 1 октября
2013

на 1 октября
2012

5

6

2011
2012
201
2021
2022
202

1 204 665,6
619 128,4
585 537,2
792 723,8
120 710,9
672 012,9

937 436,0
636 231,1
301 204,9
645 217,6
86 592,6
558 625,0

203

731,4

2 560,5

204
205

1,8
3 300,2

1 560,7
180 197,9

206

170 297,1

(15 186,3)

207
208
209
210
211
212
2

239 932,4
61 399,4
558 031,8
121 103,6
574 212,2
121 275,1
452 937,1

113 510,3
169 066,4
423 465,5
96 914,1
564 139,2
104 821,3
459 317,9

Временно и.о. Председателя Правления

С.И. Шишов

Главный бухгалтер

В.В. Манцивода

Ссылка на сайт:
http://www.priorbank.by/r/news/accounting/quarter/quarter_2013_year/quarter_10_13/
Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190.

