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Фота БЕЛТА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 11 декабря 2013 года открытого 
аукциона по продаже объекта недвижимости

Продавец, юридический адрес: 

Открытое акционерное общество 
«Жлобинская швейная фабрика», 

247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 17, 
тел. (02334) 2 26 90

№ 
лота

Наименование объекта 
(лота)

Краткая характеристика и адрес объектов 
(лота)

1

Нежилое 
изолированное 

помещение,
инв. № 320/D-28658

Назначение: 
помещение неустановленного назначения
Особые отметки: в состав изолированного 

помещения входит смотровая яма
Общая площадь: 66,2 кв.м

Адрес объекта г. Жлобин, ул. Петровского, 17-3б
Начальная цена продажи 

объекта (лота) с НДС 96 000 000 белорусских рублей

Задаток 500 000 белорусских рублей

Аукцион состоится 11 декабря 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Жлобин, Пе-
тровского, 45, 2-й подъезд.

Организатор торгов – Коммунальное унитарное предприятие по операци-
ям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления районной 
коммунальной собственностью», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, 
Петровского, 45, 2-й подъезд.

Возможность ознакомиться с объектом предоставляется продавцом в срок 
по 5 декабря 2013 г. включительно.

Желающим участвовать в аукционе необходимо в срок по 5 декабря 2013 года 
9.00 до 17.00 по рабочим дням  представить в адрес организатора аукциона 
необходимый пакет документов.

Телефоны организатора аукциона для справок: (02334) 2 18 18, 3 14 08.
Полный текст извещения опубликован в газете «Новы дзень» № 86 от  

05.11.2013 года, а также в Интернете на сайте Жлобинского райисполкома 
gisp.by

УНП 490317354

К сведению акционеров 
ОАО «Современные розничные технологии» 

22 ноября 2013 года в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «Современные розничные технологии»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об аннулировании акций, выкупленных по требованию акционеров.
2. Об уменьшении размера уставного фонда. 
3. Об изменении наименования организации.
4. О создании филиалов
5. О внесение изменений в устав.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, будет проводиться по месту проведения собрания с 08 часов 
00 минут до 08 часов 45 минут. 

Акционер Общества принимает участие в работе собрания лично или 
через своего представителя, действующего на основании доверенности. 
Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, до-
веренность.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании 
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров общества, – 18 ноября 2013 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут озна-
комиться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 14 по 
21 ноября 2013 года по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3 (приемная) 
в день проведения собрания – по месту его проведения.

Орган, созывающий общее собрание акционеров ОАО «Современные 
розничные технологии», – наблюдательный совет. 

Наблюдательный совет, тел. 017 261 00 89.
УНП 690019195

В суд Полоцкого района г. Полоцка Витебской области поступило заявление 
о признании безвестно отсутствующим ШЕМЁНКА Евгения Сергеевича, 31.07.1985 
года рождения, место рождения — г. Полоцк, Витебская обл., последнее известное 
место жительства — г. Полоцк, переулок Лесной, дом № 1 Витебской области, с 
просьбой ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить имеющиеся сведения 
о Шемёнке Евгении Сергеевиче в течение 2-х месяцев с момента публикации.

Утерянный оригинал свидетельства о государственной регистрации 
коммерческой организации ОДО «Фуртим» (УНП 190726602) считать не-
действительным.

Бланк страхового полиса ББ№ 0234181, принадлежащий ОАСО «Би 
энд Би иншуренс Ко», считать утерянным.

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 
Мі ха іл Мяс ні ко віч ад крыў 
7 ліс та па да аб ноў ле ную за-
лу ча кан ня вак за ла стан цыі 
Мінск-Па са жыр скі, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА. Асноў-
ная за да ча пры рэ кан струк-
цыі гэ тай за лы за клю ча ла ся 
ў тым, каб зра біць яе мак-
сі маль на зруч най для па са-
жы раў, укамплектаваўшы 
са мым су час ным і пры гэ-
тым да ступ ным аб ста ля ван-
нем.

Ця пер тут па са жы рам мож-
на не толь кі пра вес ці час да ад-
праў лен ня цяг ні ка ў кам форт ных 
умо вах, але і атры маць прак-
тыч на ўсю не аб ход ную ў па езд-
цы ін фар ма цыю, па чы на ю чы ад 
рас кла ду ру ху цяг ні коў, аў то бу-
саў і са ма лё таў і за кан чва ю чы 
па слу га мі гас ці ніц і сла ву тас ця мі 
роз ных га ра доў Бе ла ру сі.

Акра мя та го, у за ле ча кан ня 
ўста ноў ле ны да ве дач ныя тэр мі-
на лы і сем вад ка крыс та ліч ных 
ін фар ма цый ных таб ло. Са мае 
вя лі кае з іх — па ме рам 3х9. Та-
кім чы нам, ство ра на комп лекс-
ная сіс тэ ма ін фар ма ван ня па-
са жы раў, якая за бяс печ вае да-
ступ насць ін фар ма цыі з лю бой 
кроп кі за лы ча кан ня. Так са ма ў 
хо дзе рэ кан струк цыі за лы вы ка-
на ны ра бо ты па яе ўнут ра ным 
аздаб лен ні, ма дэр ні за ва ны ін жы-
нер ныя ка му ні ка цыі. Пад няц ца з 
плат фор маў у за лу ча кан ня мож-
на па тра ва ла та рах (да рож ках, 
якія ру ха юц ца).

Так са ма Мі ха іл Мяс ні ко віч пры-
няў удзел у цы ры мо ніі ад крыц ця 
рэ гу ляр на га ру ху цяг ні коў га рад-
скіх лі ній на ўчаст ку Мінск — Ру-
дзенск.

Кі раў нік ура да пад крэс ліў са цы-
яль ную знач насць гэ та га аб' ек та, 
ад зна чыў шы, што яго ад крыц цё 
да зва ляе вы ра шыць пы тан ні кам-
фор ту не толь кі мін чан, але і жы ха-
роў усёй Мін скай воб лас ці. «Ства-
ра юц ца кам форт ныя ўмо вы для іх 
па ез дак на пра цу, а так са ма для 

та го, каб яны маг лі да кра нуц ца да 
тых куль тур ных каш тоў нас цяў, якія 
ство ра ны ў Мін ску», — ад зна чыў 
прэм' ер. «Гэ та так са ма і ра шэн не 
пы тан няў раз віц ця га ра доў-спа да-
рож ні каў», — да даў ён. Спры яць гэ-
та му бу дзе па ляп шэн не транс парт-
ных су вя зяў, па вы шэн не зруч нас ці 
пе ра во зак па са жы раў, удас ка на-
лен не марш рут най сет кі га рад ско-
га гра мад ска га транс пар ту, а так-
са ма зні жэн не на груз кі на ву ліч ную 
да рож ную сет ку ста лі цы.

Як па ве да мі лі ў Бе ла рус кай 
чы гун цы, ад крыц цё рэ гу ляр на га 
ру ху цяг ні коў га рад скіх лі ній на 
ўчаст ку Мінск — Ру дзенск з'яў-
ля ец ца чар го вым кро кам БЧ па 
раз віц ці па са жыр скіх пе ра во зак, 
па вы шэн ні якас ці аказ ва е мых 
па слуг. З 7 ліс та па да па гэ тым 
марш ру це ў рэ гу ляр ныя зно сі ны 
ўвод зяц ца дзе вяць пар цяг ні коў 
га рад скіх лі ній. Су час ныя са ста-
вы бу дуць пе ра адоль ваць ад лег-
ласць ад ста лі цы да Ру дзен ска 
за 48-50 хві лін. Акра мя та го, на 
ўчаст ку Мінск — Ру дзенск бу дзе 
кур сі ра ваць 25 пар цяг ні коў рэ гі я-
наль ных лі ній эка ном-к ла са.

Ад крыц цю рэ гу ляр на га ру ху 
цяг ні коў га рад скіх лі ній па пя рэд-
ні ча ла маш таб ная ма дэр ні за цыя 
інф ра струк ту ры ўчаст ка Мінск 
— Ру дзенск, якая за кра ну ла ўсе 
стан цыі і пры пы нач ныя пунк ты, 
раз ме шча ныя на марш ру це. У 
тым лі ку пра ве дзе на рэ кан струк-

цыя стан цый Мінск-Паў днё вы, 
Ка ля дзі чы, Мі ха на ві чы, Ру дзенск, 
пры пы нач на га пунк та Ло шы ца. 

Ад ным з най важ ней шых на 
марш ру це з'яў ля ец ца пры пы нач ны 
пункт Ло шы ца, які не толь кі злу чае 
два мік ра ра ё ны — Ку ра соў шчы ну і 
Ло шы цу — але і най больш ін тэ гра-
ва ны ў га рад скую транс парт ную 
інф ра струк ту ру. У хо дзе рэ кан-
струк цыі тут быў па бу да ва ны пе-
ша ход ны ту нэль, з абод вух ба коў 
яко га ўзве дзе ны ка са выя па віль ё-
ны, па бу да ва ны дзве па са жыр скія 
плат фор мы з на ве са мі, вы ка на ны 
ра бо ты па пу ця вым пе ра ўлад ка-
ван ні, рэ кан струк цыі кан такт най 
сет кі.

Га во ра чы пра перс пек ты вы 
раз віц ця га рад скіх лі ній, у Бе ла-
рус кай чы гун цы ад зна чы лі, што 
ў 2015 го дзе пла ну ец ца ар га ні за-
ваць рух цяг ні коў га рад скіх лі ній 
па марш ру це Мінск — Сма ля ві-
чы, а да 2020 го да — па марш ру-
це Мінск — Дзяр жынск. Так са ма 
бу дзе пра цяг ну та ўдас ка на лен не 
сіс тэ мы апла ты пра ез ду. У 2014 
го дзе ў цяг ні ках га рад скіх лі ній 
пла ну ец ца ўка ра ніць сіс тэ му 
апла ты і кант ро лю пра ез ду з пры-
мя нен нем смарт-кар так, што да-
зво ліць па са жы рам афарм ляць 
яго не па срэд на ў цяг ні ках шля-
хам ак ты ва цыі смарт-кар так на 
спе цы яль ных счыт валь ных пры-
ста са ван нях.

РАЗ ВІЦ ЦЁ РУ ХУ ЦЯГ НІ КОЎ 
ГА РАД СКІХ ЛІ НІЙ ПА СПРЫ ЯЕ РАЗ ВІЦ ЦЮ 

ГА РА ДОЎ-СПА ДА РОЖ НІ КАЎ

НерухомасцьНерухомасць  ��

У ста лі цы 
рас пра цоў ва ец ца 

стра тэ гія бу даў ніц тва 
арэнд на га жыл ля
Гэ та не аб ход на зра біць у 
блі жэй шыя два тыд ні, за-
явіў дня мі стар шы ня Мінск а -
га гар вы кан ка ма Мі ка лай 
Ла дуць ка на апе ра тыў най 
на ра дзе ў мэ рыі.

Ста ліч ны кі раў нік пад крэс ліў, 
што ад мі ніст ра цы ям ра ё наў, ка-
мі тэ там і ўпраў лен ням гар вы кан-
ка ма не аб ход на пра вес ці ад па-
вед ныя на ра ды і на пра ця гу двух 
тыд няў вы пра ца ваць дак лад ныя 
па ды хо ды па аб' ёмах бу даў ніц тва 
арэнд на га жыл ля і ін тэр на таў у 
Мін ску.

Ге не раль ны ды рэк тар дзяр-
жаў на га аб' яд нан ня «Мін ская га-
рад ская жыл лё вая гас па дар ка» 
Ула дзі мір Ха дар цэ віч па ве да міў, 
што ця пер пад рых та ва ны пра ект 
ра шэн ня Мін гар вы кан ка ма па 
арэнд ным жыл лі, у ад па вед нас-
ці з якім пла ну ец ца, што Мін ская 
га рад ская жыл лё вая гас па дар-
ка бу дзе аку му ля ваць гра шо выя 
срод кі для арэнд на га жыл ля. 
Сён ня гэ тыя срод кі скла да юць 
1,9 млрд руб лёў. Аку му ля ва ныя 
срод кі бу дуць на кі роў вац ца на 
ра монт па мяш кан няў арэнд на-
га жыл ля, вы раб пра ект на-каш-
та рыс най да ку мен та цыі або на 
бу даў ніц тва. Мі ка лай Ла дуць ка 
пад крэс ліў, што за да ча не толь кі 
ў тым, каб раз мяр коў ваць срод кі. 
На яго дум ку, не аб ход на сфар-
мі ра ваць перс пек ты вы раз віц ця 
арэнд на га жыл ля ў ста лі цы та кім 
чы нам, каб рас пра ца ва ная стра-
тэ гія бы ла вы раз най, зра зу ме лай 
і са праў ды маш таб най.

Сяр гей КУР КАЧ

�

ПРОДАЕТСЯ 
бизнес-центр 

Кристалл, 
9 030 м2 

Офисные, торговые, 
производственные, 

складские помещения.
Удобное расположение 

г. Гомель, ул. Ильича, 331-2
Рассрочка. Тел. (029) 195-56-81.
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Вы ка нан не да су до ва га да-
га во ра бу дзе пра вя рац ца пра-
ку ра ту рай і су до вы мі ор га на мі. 
За ко на пра ект пра па нуе на па-
пя рэд нім су до вым па ся джэн ні 
вы ра шаць пы тан не аб пры зна-
чэн ні су до ва га раз гля ду па кры-
мі наль най спра ве ў да чы нен ні 
да аб ві на ва ча на га, які за клю чыў 
да су до вы да га вор. На па пя рэд-
нім па ся джэн ні мо жа быць вы-
ра ша на і пы тан не пра вяр тан не 
спра вы пра ку ро ру і спы нен не 
вы твор час ці па спра ве. Да су-
до вы да га вор не аб ход на бу дзе 
скла даць пры ўдзе ле ад ва ка та. 
Мо гуць ужы ва цца і роз ныя ме ры 
па аба ро не аб ві на ва ча на га, які 
за клю чыў та кі да га вор.

Не кры мі нал
За ко на пра ект пра ду гледж вае 

дэ кры мі на лі за цыю не ка то рых 
ар ты ку лаў Кры мі наль на га ко-
дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь. «Га-
вор ка ідзе пра пэў ныя зла чын-
ствы су праць улас нас ці, па рад-
ку ажыц цяў лен ня эка на міч най 
дзей нас ці, па рад ку кі ра ван ня, 
ін та рэ саў служ бы. На прык лад, 
гэ та ар ты кул 220 (ня доб ра сум-
лен ная ахо ва ма ё мас ці), ар ты-
кул 259 (фаль сі фі ка цыя срод каў 
вы мя рэн ня), ар ты кул 261 (не за-
кон ныя дзе ян ні ў да чы нен ні да 
паш то вых ма рак, ін шых зна каў 
паш то вай апла ты, між на род ных 
зва рот ных ку по наў, імян ных рэ-
чаў), ар ты кул 262 (пад роб ка пра-
яз ных да ку мен таў), ар ты кул 383 
(са ма ўпраў насць) Кры мі наль на-
га ко дэк са. Та кія зла чын ствы не 
ўяў ля юць вя лі кай гра мад скай 
не бяс пе кі», — па ве да мі ла Люд-
мі ла Мі халь ко ва.

З 2002 па 2011 го д па ар ты-
ку ле 220 Кры мі наль на га ко дэк-
са, на прык лад, бы ло асу джа на 
толь кі 6 ча ла век. Гэ тыя на ве лы 
пра па на ва ны з улі кам вы ву чэн ня 
до све ду Ра сіі, Літ вы, Ка зах ста на 
і ін шых дзяр жаў.

Акра мя та го, пра па ну ец ца 
зні зіць ніж нія ме жы тэр мі наў па-
ка ран няў за не ка то рыя зла чын-
ствы су праць улас нас ці і ўвес ці 
ў санк цыі не ка то рых ар ты ку лаў 
асноў нае ці да дат ко вае па ка ран-
не ў вы гля дзе штра фу. Да рэ чы, 
за эка на міч ныя зла чын ствы 
па ме ры штра фу пра па ну ец ца 
па вя лі чыць да 6 тыс. ба за вых 
ве лі чынь.

Рэ цы ды віс ты — 
асоб на

З мэ тай па дзя ліць асу джа ных 
на тых, хто мо жа вы пра віц ца, і на 
тых, хто ўжо на ўрад ці зме ніц ца, 
уво дзіц ца зме на ў ар ты кул 43 
Кры мі наль на га ко дэк са. Га вор-
ка ідзе пра пры знан не зла чын ца 
асаб лі ва не бяс печ ным рэ цы ды-
віс там.

Стар шы ня пар ла менц кай ка-
мі сіі па за ка на даў стве рас тлу ма-
чы ла, што, згод на з дзейс ным 
Ко дэк сам, асаб лі ва не бяс печ-
ным рэ цы ды віс там пры зна ец ца 
ча ла век, які здзейс ніў цяж кае ці 
асаб лі ва цяж кае зла чын ства і 
ра ней не менш за два ра зы быў 
асу джа ны і ад бы ваў па ка ран не 
ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі за 
асаб лі ва цяж кія зла чын ствы. Гэ-
та зна чыць, не заў сё ды ча ла век, 
які мае па 5 — 6 су дзі мас цяў, 
мо жа па тра піць у гэ тую ка тэ го-
рыю. Атрым лі ва ец ца, што апош-
нія ад бы ва юць па ка ран не ра зам 
з ты мі, хто здзейс ніў, на прык лад, 
толь кі дру гое зла чын ства, пры-
чым не цяж кае. Пры гэ тым тыя, 
хто мае па 5—6 «ад сі дак», ад-
моў на ўплы ва юць на ас тат ніх.

За ко на пра ект пра па нуе пры-
зна ваць асаб лі ва не бяс печ ным 
рэ цы ды віс там ча ла ве ка, які 
здзейс ніў асаб лі ва цяж кае зла-
чын ства пас ля та го, як ён ад-
быў па ка ран не за цяж кае зла-
чын ства.

Кам пен са цыя за мест 
тэр мі ну

Аб гу ма ні за цыі за ка на даў-
ства свед чыць, па мер ка ван ні 
пар ла мен та рыя, пра па на ва ная ў 
пра ек це маг чы масць кры мі наль-
на-пра ва вой кам пен са цыі, якая 
ста не ўмо вай вы зва лен ня ад 
кры мі наль най ад каз нас ці, асу-
джэн ня з умоў ным па ка ран нем, 
ужы ван нем па ка ран няў, якія не 
звя за ны з па збаў лен нем во лі.

Па мер кры мі наль на-пра ва вой 
кам пен са цыі бу дзе скла даць ад 
30 да 100 ба за вых ве лі чынь. Пры 
гэ тым яна па він на склас ці не 
менш за 50 пра цэн таў ад пры чы-
не най шко ды. «За ня сен не гэ тай 
су мы на дэ па зіт ны ра ху нак ор га-
на пра сле да ван ня ці су да не бу-
дзе вы зва ляць асо бу ад па крыц-
ця ін шых вы дат каў, якія звя за ны 
са зла чын ствам», — пад крэс лі ла 
Люд мі ла Мі халь ко ва. Гэ та зна-
чыць, да пры кла ду, пас ля вы пла-
ты та кой кам пен са цыі ўсё ад но 
трэ ба бу дзе па кры ваць у поў ным 
па ме ры шко ду, якая пры чы не на 
па цяр пе ла му бо ку.

Кры мі наль на-пра ва вая кам-
пен са цыя бу дзе ўжы ва цца толь-
кі ў да чы нен ні да зла чын стваў, 
якія лі чац ца менш цяж кі мі або 
не ўяў ля юць вя лі кай гра мад скай 
не бяс пе кі. Дэ пу тат пад крэс лі ла: 
«Гэ та вель мі гу ман ная ме ра для 
тых, хто спа тык нуў ся, але не збі-
ра ец ца ў да лей шым вес ці зла-
чын ны лад жыц ця».

За па гро зу 
за бой ствам — 2 га ды

Змя ня юц ца і па ды хо ды да 
па ка ран ня за вы ваз лю дзей за 
мя жу ў мэ тах сек су аль най экс-
плу а та цыі. Пра па ну ец ца дак-
лад на раз ме жа ваць гэ та з та кім 
зла чын ствам, як вы ка ры стан не 
за ня тку пра сты ту цы яй. У гэ тых 
мэ тах бу дуць уне се ны зме ны ў 
да да так да ар ты ку ла 181 Кры-
мі наль на га ко дэк са (ган даль 
людзь мі).

Пра па ну ец ца ўзмац ніць ад-
каз насць па ар ты ку ле 186 Кры-
мі наль на га ко дэк са (па гро за 
за бой ствам, пры чы нен нем цяж-
кіх ця лес ных па шко джан няў ці 
зні шчэн нем ма ё мас ці). З'я віц-
ца но вая санк цыя — да двух 
га доў па збаў лен ня во лі. Ра зам 
з тым, за ста нуц ца і аль тэр на-
тыў ныя санк цыі — на прык лад, 
штра фы.

Уз мац ня ец ца ад каз насць за 
лжы вы да нос і лжы выя па ка зан-
ні. Тут так са ма ўво дзіц ца санк-
цыя — па збаў лен не во лі.

Ча ка юц ца і зме ны па рад ку 
ўмоў на-да тэр мі но ва га вы зва-
лен ня, а так са ма вы зва лен ня 
пад за клад. Акра мя та го, па-
праў ка мі пла ну ец ца аб ме жа ваць 
мак сі маль ныя тэр мі ны арыш ту 
— не больш за тры ме ся цы для 
да рос лых і двух ме ся цаў для не-
паў на лет ніх. Пры гэ тым вы клю-
ча ец ца маг чы масць умоў на-да-
тэр мі но ва га вы зва лен ня.

— Пра па ну е мыя зме ны на кі-
ра ва ны ў пер шую чар гу на гу-
ма ні за цыю і ап ты мі за цыю па ка-
ран няў, рас тлу ма чэн не скла да-
ных ню ан саў пра ва ўжы ва льнай 
прак ты кі — у пры ват нас ці, па 
спра вах пра лжэ прад пры маль-
ніц тва, не за кон ную прад пры-
маль ніц кую дзей насць, ра ба-
ган даль, утры ман не пры то наў, 
рас паў сюдж ван не пар наг ра фіі. 
Акра мя та го, па праў кі ма юць на 
ўва зе ўзмац нен не ад каз нас ці 
для пе да фі лаў, а так са ма для 
ар га ні за та раў фі нан са вых пі-
ра мід, — пад крэс лі ла Люд мі ла 
Мі халь ко ва.

За ка на даў цы ма юць на мер 
пад рых та ваць да ку мент да 
раз гля ду ў пер шым чы тан ні на 
во сень скай се сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пус ту ю чы бу ды нак у вёс цы Кры ві чы Іў еў-
ска га ра ё на за дзей ні ча ны для до ма су мес-
на га са ма стой на га пра жы ван ня адзі но кіх 
па жы лых лю дзей.

Пер шы мі на ва сель ца мі ста лі 5 ча ла век з роз ных 
вё сак ра ё на. А ўво гу ле дом раз лі ча ны на 10 ча ла век, 
для якіх ство ра ны да стой ныя ўмо вы пра жы ван ня. 
Ёсць 5 утуль ных двух мес ных па ко яў, агуль ны па-
кой ад па чын ку, кух ня, сан ву зел, ду ша вая. Адзін з 
па ко яў — «кры зіс ны», пры зна ча ны для лю дзей, якія 

тра пі лі ў цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю і ака за лі ся без 
жыл ля. Ка ля до ма бу дуць ага род і гас па дар чая па бу-
до ва для ўтры ман ня, на прык лад, ку рэй. Не аб ход ную 
да па мо гу лю дзям ака жа са цы яль ны ра бот нік. У аб-
ста ля ван ні до ма (бу дзе на ват бес пра вад ны ін тэр нэт) 
спон сар скую да па мо гу аказ ва юць прад пры ем ствы 
і ар га ні за цыі. А на бу даў ні чых ра бо тах вы ка ры ста-
на ка ля 470 міль ё наў руб лёў з ра ён на га бюд жэ ту. 
За тра ты маг лі быць і знач на боль шы мі, ад нак прак-
тыч на ўсё вы ка на лі гас па дар чым спо са бам, па ве-
да міў на мес нік стар шы ні Іў еў ска га рай вы кан ка ма 
Аляк сандр Ра ма нюк.

Дом су мес на га са ма стой на га пра жы ван ня па жы-
лых гра ма дзян ад крыў ся так са ма ў вёс цы Да лё кія 
Лід ска га ра ё на дзя ку ю чы рэ кан струк цыі част кі бу-
дын ка бы лой шко лы за срод кі ра ён на га бюд жэ ту і 
тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня. На леж ным чы нам аб ста ля ва ны ча ты ры жы лыя 
па коі, кух ня, па кой ад па чын ку і ін шыя па мяш кан ні. 
Да кан ца сё лет ня га го да та кія да мы пры муць на ва-
сель цаў у Сло нім скім і Дзят лаў скім ра ё нах. А пер шы 
дом су мес на га са ма стой на га пра жы ван ня па жы лых 
лю дзей на Гро дзен шчы не ад крыў ся па за ле тась у 
аг ра га рад ку Бял коў шчы на Смар гон ска га ра ё на.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ПАЙ ШОЎ З ЖЫЦ ЦЯ 
НАШ КА ЛЕ ГА — ЖУР НА ЛІСТ 

ГЕ НАДЗЬ ХУ ДЗІН СКІ
Ён, ура джэ нец Іва цэ віц ка га краю, з дзя цін ства ма рыў аб 
пра фе сіі вай скоў ца. Скон чыў шы Мін скае су во раў скае і 
Львоў скае ва ен на-па лі тыч нае ву чы лі шчы, слу жыў ка рэс-
пан дэн там у чы гу нач ных вой сках на Да лё кім Ус хо дзе і 
на Ура ле. Амаль дзе сяць га доў пра вёў на бу даў ніц тве 
Бай ка ла-Амур скай ма гіст ра лі — на ад ным з са мых цяж-
ка да ступ ных яе ўчаст каў.

Ка лі Бе ла русь ста ла са ма стой най дзяр жа вай, вяр нуў ся з сям' ёй 
на Ра дзі му. Га зе та «Во сла ву Родины», прэс-служ бы Мі ніс тэр ства 
аба ро ны і Дзярж асак ра та ры я та Са ве та Бяс пе кі — гэ та ўжо ве хі 
бе ла рус кай вай ско вай служ бы пал коў ні ка Ге на дзя Ху дзін ска га.

У жыц ці гэ та быў над звы чай сціп лы і сум лен ны ча ла век. Ён меў 
рэ пу та цыю доб ра сум лен на га афі цэ ра і на дзей на га та ва ры ша. Яму 
ў жыц ці ха па ла цяж кас цяў. Але Ге надзь Мі хай ла віч заў сё ды пра-
ца ваў, не скар дзя чы ся на аб ста ві ны. Ні ко лі не пад во дзіў і тры маў 
сло ва. Так бы ло за ве дзе на ў та еж ным да лё каў сход нім па сёл ку 
Бя ро за вым, дзе ма ла дым лей тэ нан там па чы наў сваю «ба маў скую» 
служ бу. І пра цяг ва ла ся, ка лі слу жыў у Бе ла ру сі.

Вый шла так, што ў за пас яму да вя ло ся зваль няц ца заў час на: 
па ча ло ся рэ фар ма ван не ар міі. Але і пас ля зваль нен ня Ге надзь 
Мі хай ла віч не апус ціў рук і не здра дзіў ма ры — пра цяг ваў пра-
ца ваць — жур на ліс там у роз ных цэнт раль ных рэс пуб лі кан скіх 
вы дан нях.

5 ліс та па да рад кі яго чар го вых ма тэ ры я лаў для га зе ты за ста лі ся 
не да пі са ны мі. На пядзь дзя сят пя тым го дзе жыц ця...

СУВЯЗІ, 
ЯКІЯ НАС 

ЗБЛІЖАЮЦЬ
Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на кі ра ваў пры ві тан-
не ўдзель ні кам Дзён ду хоў най 
куль ту ры Ра сіі ў Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь. 

«Пра вя дзен не та кой маш таб най ак-
цыі — яск ра вае свед чан не та го, што 
шмат вя ко выя су вя зі Бе ла ру сі і Ра сіі 
дзя ку ю чы на шым су мес ным на ма-
ган ням на бы ва юць но вае ды хан не, 
ста но вяц ца яшчэ больш ак тыў ны мі і 
плён ны мі, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт Бе-
ла ру сі. — Мы фак тыч на жы вём у адзі-
най ду хоў най пра сто ры, дзе ад бы ва ец-
ца па ста ян ны аб мен дум ка мі, ідэ я мі і 
куль тур ны мі ба гац ця мі, якія ство ра ны 
ро зу мам і та лен там двух на ро даў».

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 
сім ва ліч на, што сё лет ні твор чы фо рум 
ад кры вае кан цэрт, пры све ча ны Вя лі кай 
Пе ра мо зе: «Пес ні ва ен ных га доў і сён ня 
пры му ша юць біц ца сэр цы, на гад ва ю чы 
аб тым, што толь кі ра зам, у са ю зе, мы 
ма гут ныя і не пе ра мож ныя».

«Ня хай жа веч ная, не пад улад ная 
ча су му зы ка ў вы ка нан ні вы дат ных 
му зы кан таў Ра сіі, якая гу чыць на бе-
ла рус кай зям лі, яшчэ мац ней зблі зіць 
нас, а гэ тае цу доў нае свя та па слу-
жыць да лей ша му ўма ца ван ню друж-
бы і су пра цоў ніц тва брац кіх дзяр жаў», 
— ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэс-служ ба Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«Чыр во ны дзень ка лен да ра» 
стаў на го дай для ад крыц ця 
ка ля 10 роз ных са цы яль-
ных, вы твор чых, жы лых 
аб' ек таў на тэ ры то рыі Ма гі-
лёў скай воб лас ці. Пра гэ та 
па ве да міў пад час ад крыц-
ця ад на го з іх — ра дзіль на-
га ад дзя лен ня Бя лы ніц кай 
рай баль ні цы — гу бер на тар 
воб лас ці Пётр Руд нік.

У Гор ках пас ля кап ра мон-
ту ад чы ні ла дзве ры дзі ця чая 
шко ла мас тац тваў і мас тац кіх 
ра мёст ваў, дзе, па ін фар ма цыі 
на мес ні ка на чаль ні ка ад дзе ла 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і 
па спра вах мо ла дзі рай вы кан ка-
ма Ма рыі Студ не вай, зай ма ец ца 
больш за 200 юных та лен таў.

У Баб руй ску ад свят ка ва лі на-
ва сел ле вы ха ван цы Цэнт ра твор-

час ці дзя цей і мо ла дзі, дзе для 
іх за пра ца ва ла ад ра ман та ва ная 
спарт за ла.

У Кры чаў скім ра ё не но вы доб-
ра ўпа рад ка ва ны дом атры ма лі 
па цы ен ты баль ні цы сяст рын ска-
га до гля ду. Да гэ туль ім пры хо-
дзі ла ся ту ліц ца ў ста рым (1936 
го да) бу дын ку.

— За раз баль ні ца пе ра еха ла 
ў ад ра ман та ва ны кор пус бы лой 
чы гу нач най па лі клі ні кі, дзе на-
шмат кам форт ней, — ад зна чыў 
га лоў ны ўрач ра ён най баль ні цы 
Аляк сандр Плят нёў. — Яна раз лі-
ча на на 35 мес цаў. Усе па цы ен ты 
— адзі но кія і адзі но ка пра жы ва-
ючыя пен сі я не ры.

Для па жы лых гра ма дзян ула ды 
Кры ча ва пад рых та ва лі яшчэ адзін 
па да ру нак: пры ра ён ным цэнт ры 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня з'я ві-

ла ся ад дзя лен не дзён на га зна хо-
джан ня. Лю дзі ва ўзрос це змо гуць 
з ка рыс цю пра вес ці тут свой воль-
ны час: асво іць но вае ра мяст во, 
па гу ляць у шаш кі, па зай мац ца на 
трэ на жо рах. Па мяш кан не, дзе раз-
мяс ціў ся цэнтр, аб ста ля ва на ўсім 
не аб ход ным, у тым лі ку і ўлас най 
кух няй.

А для па цы ен таў Кры чаў ска га 
псі ха не ўра ла гіч на га до ма-ін тэр на-
та ў вёс цы Свад ка ві чы за пра ца ваў 
но вы лаз не ва-праль ны кам бі нат, 
аб ста ля ва ны су час най тэх ні кай.

Пры ўзня ты на строй быў і ў 
жы ха роў Кі раў ска га ра ё на, якім 
у гэ тыя дні ўру чы лі клю чы ад 
но вых ква тэр у ня даў на зда дзе-
ным шмат па вяр ховіку. Ся род 50 
шчас лі вых сем' яў-на ва сё лаў — 
18 шмат дзет ных.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КАСТ РЫЧ НІЦ КІЯ ПА ДА РУН КІ

УЖО НЕ АДЗІ НО КІЯ

Добрая навінаДобрая навіна  ��

КРЫ МІ НАЛЬ НЫ 
КО ДЭКС ЧА КА ЮЦЬ 

ПЕ РА МЕ НЫ

ФактФакт  ��

«КВЕТ КА ВАЯ ЛІ ХА МАН КА»
На мыт ным па сту «Ка мен ны Лог» ашмян скія мыт ні кі за 
су ткі за тры ма лі тры гру за выя аў та ма бі лі, якія пе ра во зі лі 
све жа зрэ за ныя квет кі. Коль касць «та ва ру для дам» іс тот на 
пе ра вы ша ла за яў ле ную ў ка мер цый ных да ку мен тах.

«Усе аў та ма бі лі на кі роў ва лі ся ў Ра сію з кра ін Еў ра са ю за, — 
удак лад ні лі ў прэс-служ бе Ашмян скай мыт ні. — А коль касць «ліш-
ніх» кве так здзі ві ла на ват во пыт ных су пра цоў ні каў: 36 ты сяч хры-
зан тэм, гер бер і гіп са філ у асар ты мен це, 40 ты сяч гваз дзі коў і 150 
ты сяч руж». Агуль ная коль касць за тры ма ных кве так скла ла ка ля 
226 ты сяч штук на рэ корд ную су му больш як 3,5 млрд руб лёў. Па 
гэ тым фак це рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

ЗА ТРЫ МА ЛІ БОЛЬШ ЗА 21 ТО НУ ВІ НА ГРА ДУ
Су пра цоў ні кі Ві цеб скай мыт ні на аў та да ро зе Брэст — Маск-
ва за тры ма лі гру за вік, на якім вез лі 21,1 то ны све жа га 
ві на гра ду.

— Кі ра ваў «Воль вай» з паў пры чэ пам — гра ма дзя нін Літ вы. 
Па коль кі ад па вед ных су пра ва джаль ных да ку мен таў на груз не 
бы ло, та вар і транс парт ныя срод кі агуль ным кош там больш як 1,2 
міль яр да руб лёў за тры ма ны, — па ве да мі лі ў ад дзе ле ідэа ла гіч най 
пра цы Ві цеб скай мыт ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПА ЧЫ ГУН ЦЫ — ПА НО ВЫХ ТА РЫ ФАХ
З 10 ліс та па да ўста наў лі ва ец ца но вы та рыф на пе ра воз кі 
па са жы раў па яз да мі рэ гі я наль ных лі ній эка ном-кла са.

У ад па вед нас ці з па ста но вай Мі ніс тэр ства эка но мі кі ад 
8.10.2013 №74, з на зва най да ты зон ны та рыф скла дзе 900 руб-
лёў, та рыф за адзін кі ла метр — 90 руб лёў.

Па ра дак раз лі ку кош ту пра ез ду на ступ ны: зон ны та рыф 900 
руб лёў вы ка рыс тоў ва ец ца пры раз лі ку кош ту пра ез ду ад стан цыі 
ці пры пы нач на га пунк та ад праў лен ня па са жы ра на ад лег ласць не 
больш за 5 кі ла мет раў; пры раз лі ку кош ту пра ез ду на ад лег ласць 
больш за 5 кі ла мет раў бя рэц ца зон ны та рыф 900 руб лёў і да дат-
ко ва за кож ны кі ла метр — 90 руб лёў.

Та кім чы нам, та рыф на пе ра воз кі па са жы раў па яз да мі га рад скіх 
лі ній скла дзе: на марш ру тах ці ўчаст ках марш ру таў Мінск-Па са жыр-
скі — Жда но ві чы, Мінск-Па са жыр скі — Бе ла русь, Мінск-Па са жыр-
скі — Мі ха на ві чы, Мі ха на ві чы — Ру дзенск — 5 ты сяч руб лёў за ад ну 
па езд ку, Мінск-Па са жыр скі — Ру дзенск — 6 ты сяч руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРАД' ЯЎ ЛЕ НА КАН ЧАТ КО ВАЕ 
АБ ВІ НА ВАЧ ВАН НЕ

За вер ша на па пя рэд няе след ства па кры мі наль най спра ве 
ў да чы нен ні да бы ло га на мес ні ка стар шы ні Ба ры саў ска га 
ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та.

На га да ем, чы ноў ні ка за тры ма лі ў кра са ві ку гэ та га го да ў служ-
бо вым ка бі не це па па да зрэн ні ў атры ман ні ха ба ру ў па ме ры 13 
ты сяч до ла раў за спры яль нае вы ра шэн не пы тан ня, якое ўва хо-
дзіць у яго кам пе тэн цыю. Пас ля гэ та га ў да чы нен ні да па да зро на га 
бы ла рас па ча та спра ва па ч. 3 арт. 430 Кры мі наль на га ко дэк са 
(атры ман не ха ба ру служ бо вай асо бай, якая зай мае ад каз нае 
ста но ві шча, у асаб лі ва буй ным па ме ры).

Агуль ная су ма не за кон на атры ма ных служ бо вай асо бай гра-
шо вых срод каў — больш за 35 000 до ла раў.

На ма ё масць і гра шо выя срод кі аб ві на ва ча на га (на су му звыш 
315 міль ё наў руб лёў) на кла дзе ны арышт. 

На дзея ДРЫ ЛА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пры гэ тым част ка на ра кан няў бы-

ла ад ра са ва на кi раў нiц тву Ад мi нiст ра-
цыi Прэ зi дэн та за сла бую пад рых тоў ку 
са мой ра бо чай па езд кi. Агле дзеў шы 
прад пры ем ства, кi раў нiк дзяр жа вы так-
са ма вы слу хаў ка рот кiя дак ла ды iн шых 
кi раў нi коў прад пры ем стваў кан цэр на 
«Бел лес па пе рап рам», дзе рэа лi зу юц ца 
iн вест пра ек ты i па якiх так са ма ра ней 
да ва лi ся дак лад ныя да ру чэн нi i вы зна-
ча лi ся тэр мi ны за вяр шэн ня ра бот. Пры 
гэ тым Прэ зi дэн та цi ка вi ла толь кi ад но 
пы тан не — што не зроб ле на.

На за кан чэн не Аляк сандр Лу ка шэн-
ка да ру чыў Ка мi тэ ту дзяр жаў на га кант-
ро лю дэ та лё ва ра за брац ца са ста нам 
спраў у га лi не i на кан крэт ных прад-
пры ем ствах. «Да вай це да мо вiм ся так: 
мак сi мум 10 снеж ня збi ра ем ся ў мя не 
па дрэ ва ап ра цоў цы», — ска заў бе ла-
рус кi лi дар.

Стар шы нi КДК Аляк санд ру Якаб со-
ну Прэ зi дэнт да ру чыў ства рыць ка мi-
сiю, ана ла гiч ную той, якая пра ца ва ла 
па праб лем ных пы тан нях у бу даў нi чай 
га лi не. «Ства ра еш ка мi сiю, гля дзiш 
пла ны ма дэр нi за цыi i гля дзiш глы бей, 
што там ад бы ва ец ца, — ска заў ён. — 
Трэ ба прай сцi кож нае прад пры ем ства, 
усё, што ў дзяр жаў най пра гра ме па 
ма дэр нi за цыi дрэ ва ап ра цоў чай пра-
мыс ло вас цi. Плюс усе мае да ру чэн нi 

асоб на. Асаб лi вая ўва га Вi цеб ску».
«Па Ся маш ку (пер шы вi цэ-прэм' ер 

Ула дзi мiр Ся маш ка. — За ўва га БЕЛ ТА) 
пры мем ра шэн не пас ля та го, як пра вя-
дзём гэ ту на ра ду», — да даў Прэ зi дэнт 
Бе ла ру сi.

Ся род iн шых кад ра вых ра шэн няў кi-
раў нi ка дзяр жа вы — вы зва лен не Ба ры-
са Ба ту ры ад па са ды гу бер на та ра Мiн-
скай воб лас цi, а Аляк санд ра Пе ра слаў-
ца ва — ад па са ды стар шы нi кан цэр на 
«Бел лес па пе рап рам». Сва ёй па са ды 
па зба вiў ся так са ма на мес нiк кi раў нi ка 
Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь Анд рэй Тур. Кi раў нi ку Ад мi-
нiст ра цыi Прэ зi дэн та Анд рэю Ка бя ко ву 
і Старшыні Камітэта  дзяржкантролю 
Аляксандру Якабсону аб' яў ле ны стро-
гія вы мо вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма пры-
няў жорст кiя ра шэн нi ў да чы нен нi ген-
ды рэк та ра будт рэс та № 21 Мi ка лая 
Бу са ла ва, якi кi ра ваў бу даў нi чы мi ра-
бо та мi на тэ ры то рыi прад пры ем ства: 
«Пад пiс ку пра ня вы езд, вы зва лiць сён-
ня ж ад зай ма е май па са ды. Ту за не за 
ме жы Ба ры са ва — па са дзiць. За вес цi 
кры мi наль ную спра ву па ма тэ ры я лах 
КДК i пры няць да рас сле да ван ня». Ана-
ла гiч на кi раў нiк дзяр жа вы да ру чыў ра-
за брац ца i з вi на ва ты мi ў па ру шэн нi 
эка ла гiч ных нор маў — тэ ры то рыя прад-
пры ем ства апы ну ла ся мес ца мi за хлам-

ле най вы твор чы мi ад хо да мi, а бе раг 
раз ме шча на га по бач з за во дам ва да-
ёма ства рае не менш гнят лi вае ўра-
жан не. «Раз бя ры це ся з сан служ бай. Не 
— ту ды ж, у ка ме ру яго за тое, што не 
со чыць за па рад кам. Сва ёй ула дай раз-
бя ры це ся, не ча кай це нi ко га», — ска заў 
Прэ зi дэнт, звяр та ю чы ся да стар шы нi 
КДК Аляк санд ра Якаб со на.

Ня ма ла на ра кан няў бы ло вы ка за на 
i ў ад рас пра ек цi роў шчы каў. Тут па тра-
ба ван не кi раў нi ка дзяр жа вы ана ла гiч нае 
— ра за брац ца i па ка раць вi на ва тых. «Па 
кi раў нi ку пра ект най ар га нi за цыi тое ж са-
мае, што я ска заў па кi раў нi ку бу даў нi чай: 
пад пiс ка аб ня вы ез дзе, за вод зьце кры мi-
наль ную спра ву», — ад зна чыў бе ла рус кi 
лi дар.

«Ка лi ў вас бу дуць хоць ней кiя па да-
зрэн нi па стар шы нi кан цэр на, па Ба ту ры, 
па Ся маш ку — за раз жа ўклю чай це iх у 
кры мi наль ную спра ву», — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Мi нiст ру ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тва 
Ана то лю Чор на му Прэ зi дэнт так са ма 
даў вы раз ныя ўка зан нi па на вя дзен нi па-
рад ку: «Па чы най пра ца ваць. Гэ та твой 
трэст. Ця бе вы ра тоў вае толь кi тое, што 
ты пра цу еш (мi нiст рам. — За ўва га БЕЛ-
ТА.) без го ду ты дзень. На водзь жа лез ны 
па ра дак. Ты ве да еш, што тут ра бiць».

Па вод ле ма тэ ры я лаў БЕЛ ТА.

НЕ ПРА ВА ЛIЦЬ МА ДЭР НI ЗА ЦЫЮ 
ПРАЗ БЕЗ ГАС ПА ДАР ЧАСЦЬ

Фота БЕЛТА.


