
ЛЮСТЭРКА4 14 лістапада 2013 г.

Уважаемые акционеры ОАО «Белбакалея»!

27 ноября 2013 года в 14.00 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Белбакалея» 
по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, актовый зал. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О реорганизации ОАО «Белбакалея» в форме присоединения к нему 
ОАО «Белторгстрой».
2. Утверждение цены акций ОАО «Белбакалея», по которой будет осу-
ществляться выкуп акций у акционеров ОАО «Белбакалея». 
3. Утверждение договора о присоединении ОАО «Белторгстрой». 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, АБК, кабинет № 44 с 20 ноября по 
26 ноября 2013 года (время работы с 9.00 до 17.00).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по 
состоянию на 1 октября 2013 года. 

Регистрация участников собрания 27 ноября 2013 года с 9.00 до 13.45 по 
месту проведения собрания. 

Форма проведения собрания — очная. 
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру обще-

ства — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность. 
Наблюдательный совет ОАО «Белбакалея». УНП 100025653

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А 
Объявляется повторный аукцион на право заключения договора аренды 

ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
расположенного по адресу: г. Лида, ул. Чапаева, 20, пом. 12 
арендуемой площадью 59,9 кв. м сроком на три года. 

Повторный аукцион состоится 29 ноября 2013 г. в 11.00 по адресу: 
г. Лида, ул. Чапаева, 20, каб. 24Б. 

Начальная цена повторного аукциона 1287850 белорусских рублей. 
Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 17.00 

27 ноября 2013 г. по адресу: г. Лида, ул. Чапаева, 20, каб. 24А. Телефоны 
для справок: (8 0154) 52 58 55, 52 21 79, факс (8 0154) 52 58 55. 

Организатор повторного аукциона (продавец и арендодатель) — рес-
публиканское унитарное предприятие «Гродненское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» (230019), г. Гродно, 
ул. Захарова, 27). 

Для участия в повторном аукционе участник перечисляет задаток в раз-
мере 120000 рублей на расчетный счет Лидского филиала 3012266160011 
в отделении № 228 ОАО «Белинвестбанк» г. Лида, код 739, УНП 500173117, 
ОКПО 03372699. 

Оплата стоимости права аренды производится в течение 3 рабочих дней 
после подписания протокола о результатах повторного аукциона на р/с 
арендодателя. Договор аренды подписывается в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения повторного аукциона и подписания протокола повтор-
ного аукциона. 

Объявление о проведении аукциона было опубликовано в газете «Звяз-
да» от 24.09.2013 г. № 179 (27544).

І. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай «Пад пі шы ся на 

«Звяз ду» (да лей — Гуль ня) пра во дзіц ца на тэ ры-
то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь у ад па вед нас ці з гэ ты мі 
Пра ві ла мі ў тэр мін з 15 ліс та па да 2013 го да па 31 
са ка ві ка 2014 го да ўключ на з мэ тай сты му ля ван ня 
рос ту пад піс кі на га зе ту «Звяз да» на пер шы квар-
тал або пер шае паў год дзе 2014 го да.

2. Ар га ні за тар Гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец-
кая ўста но ва «Вы да вец кі дом «Звяз да» (да лей — 
уста но ва), мес ца зна хо джан ня: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, УНП 100155376.

ІІ. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НІ
3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Пад пі шы-

ся на «Звяз ду» сфар мі ра ва ны за кошт ма ё мас ці 
ар га ні за та ра гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кай 
уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» і скла да ец ца 
з на ступ ных рэ чаў:

№ 
п/п Наз ва Колькасць 

(шт.)
 Ца на за шт. 
з ПДВ (руб.) 

Уся го з ПДВ 
(руб.) 

1. Муль ты вар ка Scarlet 
SC-411, Кі тай 7 468 000 3 276 000

3.  Тэ ле ві зар Samsung 
UE22F5000AKXRU, РФ 1 2 849 000 2 849 000

УСЯ ГО пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Пад-
пі шы ся на «Звяз ду» скла дае 6 125 000 (шэсць 
міль ё наў сто двац цаць пяць ты сяч) бе ла рус кіх 
руб лёў.

ІІІ. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НІ
4. Рэ клам ная гуль ня «Пад пі шы ся на «Звяз ду» 

пра во дзіц ца з мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад піс кі 
на га зе ту «Звяз да» на пер шы квар тал або пер шае 
паў год дзе 2014 го да.

5. Удзель ні кам Гуль ні мо жа быць лю бы гра ма-
дзя нін Рэс пуб лі кі Бе ла русь, які па ста ян на пра жы-
вае на яе тэ ры то рыі і які афор міў і апла ціў пад піс ку 
на га зе ту «Звяз да» на пер шы квар тал або пер шае 
паў год дзе 2014 го да.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль ні з'яў ля ец ца да-
сла ная пад піс чы кам на ад рас уста но вы ў пе ры яд 
пад піс ной кам па ніі на пер шы квар тал або пер шае 
паў год дзе 2014 го да вы ра за ная з га зе ты або з 
укла ды ша ў га зе ту за поў не ная карт ка ўдзель ні ка 
— пад піс чы ка «Звяз ды», якая змя шча ец ца ў га зе-
це «Звяз да» да двух ра зоў на ты дзень у пе ры яд з 
15 ліс та па да 2013 го да па 4 сту дзе ня 2014 го да.

7. Адзін пад піс чык мо жа да слаць толь кі ад ну 
карт ку ўдзель ні ка. Пад піс чык, які да слаў больш за 
ад ну карт ку ўдзель ні ка, вы клю ча ец ца з Гуль ні.

8. Карт кі ўдзель ні ка, на кле е ныя на па пе ру ці 

плён ку, ад ксе ра ка пі ра ва ныя або тыя, якія па сту-
пі лі ўста но ве пас ля 11 сту дзе ня 2014 го да па паш-
то вым штэм пе лі атры ман ня, да ўдзе лу ў Гуль ні не 
пры ма юц ца.

ІV. СКЛАД КА МІ СІІ ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НІ ГУЛЬ НІ
9. Для пра вя дзен ня Гуль ні ўста но ва ства рае 

ка мі сію па пра вя дзен ні рэ клам най гуль ні «Пад пі-
шы ся на «Звяз ду» (да лей — Ка мі сія) у на ступ ным 
скла дзе:

Кра ча ва На тал ля Іль і ніч на — на мес нік ды рэк та-
ра рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі 
дом «Звяз да» — стар шы ня Ка мі сіі;

Чле ны Ка мі сіі:
Чыч ко Ак са на Мі ка ла еў на — на чаль нік упраў-

лен ня рас паў сюдж ван ня дру ка ва ных СМІ РУП 
«Бел пош та»;

Мі хай лі чэн ка Але на Вік та раў на — за гад чык 
ад дзе ла пад піс кі і перс пек тыў ных пра ек таў рэ-
дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом 
«Звяз да»;

Доў нар Ва лян ці на Ар кадзь еў на — рэ дак тар ад-
дзе ла рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы-
да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да»;

Сянь ко Аляк сандр Ана толь е віч — спе цы я ліст 
1 ка тэ го рыі ад мі ніст ра цый на-гас па дар ча га сек та-
ра рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі 
дом «Звяз да».

10. Ка мі сія кі ру ец ца ў сва ёй дзей нас ці рэг ла-
мен там (раз дзел V гэ тых Пра ві лаў).

11. Асо бы, якія ўва хо дзяць у склад Ка мі сіі, не 
мо гуць быць удзель ні ка мі гэ тай Гуль ні.

V. РЭГ ЛА МЕНТ РА БО ТЫ КА МІ СІІ
12. Ка мі сія ажыц цяў ляе кант роль за за ха ван-

нем пра ві лаў пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні, вы-
зна чае пе ра мож цаў Гуль ні, якія вый гра лі прыз, 
раз гля дае скар гі і спрэч ныя пы тан ні, якія ўзні ка-
юць пад час пра вя дзен ня Гуль ні.

13. Па ся джэн ні Ка мі сіі вя дзе стар шы ня. Па-
ся джэн ні Ка мі сіі з'яў ля юц ца пра ва моц ны мі пры 
на яў нас ці боль шас ці чле наў з яе за рэ гіст ра ва на га 
скла ду.

14. Чле ны Ка мі сіі аба вя за ны: пры маць удзел у 
па ся джэн нях Ка мі сіі, за бяс печ ваць пад час Гуль ні 
ад па вед насць па рад ку яе пра вя дзен ня гэ тым Пра-
ві лам, вы зна чаць пе ра мож цаў Гуль ні, якія вый гра-
лі пры зы, пры маць удзел у раз гля дзе скар гаў (пры 
іх на яў нас ці) удзель ні каў, пад піс ваць пра та ко лы 
па ся джэн няў Ка мі сіі.

15. На па ся джэн не Ка мі сіі ў якас ці на зі раль ні-
каў без пра ва га ла са ван ня мо гуць за пра шац ца 

ўдзель ні кі Гуль ні, прад стаў ні кі не за леж ных ар га-
ні за цый.

16. Усе ра шэн ні Ка мі сі яй пры ма юц ца шля хам 
ад кры та га га ла са ван ня прос тай боль шас цю га-
ла соў стар шы ні і чле наў Ка мі сіі, якія пры сут ні ча лі 
на па ся джэн ні. У вы пад ку роў на сці га ла соў «за» і 
«су праць» го лас стар шы ні Ка мі сіі з'яў ля ец ца вы-
ра шаль ным.

17. Ра шэн ні Ка мі сіі афарм ля юц ца пра та ко лам, 
які пад піс ва ец ца ўсі мі пры сут ны мі на па ся джэн ні 
чле на мі Ка мі сіі.

VІ. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ
18. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся-

джэн ні Ка мі сіі 14 сту дзе ня 2014 го да ў 12 га дзін у 
па мяш кан ні ўста но вы па ад ра се: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

19. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу карт кі ўдзель ні-
каў сар ту юц ца па аб лас цях і го ра дзе Мін ску, змя-
шча юц ца ў асоб ныя пра стор ныя скры ні і ста ран на 
пе ра меш ва юц ца.

20. Асоб на для кож най воб лас ці і для го ра да 
Мін ска ра зы гры ва ец ца па ад ной муль ты вар цы.

За тым усе карт кі змя шча юц ца ў ад ну скры ню, 
пе ра меш ва юц ца, і ся род удзель ні каў ра зы гры ва-
ец ца су пер прыз — тэ ле ві зар.

21. Пе ра мож цам Гуль ні, які вый граў прыз, лі-
чыц ца ўдзель нік, чыё проз ві шча на пі са на на да-
сла най ім карт цы ўдзель ні ка, якую пры ро зыг ры-
шы кож на га асоб на га пры за вы цяг не вы пад ко-
вым чы нам са скры ні хто-не будзь з за про ша ных 
удзель ні каў Гуль ні або прад стаў ні коў не за леж ных 
ар га ні за цый. На кож най та кой карт цы ўдзель ні-
ка над піс ва ец ца вый гра ны прыз і рас піс ва юц ца 
чле ны Ка мі сіі.

22. Вы ні кі ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца 
пра та ко лам і пуб лі ку юц ца да 24 сту дзе ня 2014 
го да ўключ на ў га зе це «Звяз да».

Уста но ва ў тэр мін да 24 сту дзе ня 2014 го да да-
сы лае пе ра мож цам па ве дам лен не аб вый гра ным 
пры зе за каз ным пісь мом з ука зан нем тэр мі ну яго 
атры ман ня.

VІІ. МЕС ЦА, ПА РА ДАК І ТЭР МІН ВЫ ДА ЧЫ 
ПРЫ ЗОЎ

23. Умо вай вы да чы пры зоў з'яў ля ец ца прад' яў-
лен не пе ра мож цам паш пар та або да ку мен та, які 
па цвяр джае асо бу, і ары гі на ла аба не мен та або 
кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на пер-
шы квар тал або пер шае паў год дзе 2014 го да.

Пры зва ро це па атры ман не пры за прад стаў ні ка 
пе ра мож цы ён па ві нен прад' явіць да ве ра насць на 

атры ман не пры за, паш парт і ары гі нал аба не мен-
та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» 
на пер шы квар тал або пер шае паў год дзе 2014 
го да.

24. Ад сут насць у пе ра мож цы, які вый граў прыз, 
аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту 
«Звяз да» на пер шы квар тал або пер шае паў год-
дзе 2014 го да з'яў ля ец ца пад ста вай для ад мо вы 
ў вы да чы яму пры за ў су вя зі з тым, што ён не ад-
па вя дае па тра ба ван ням, якія прад' яў ля юц ца да 
ўдзель ні ка Гуль ні пунк там 5 гэ тых Пра ві лаў.

25. Пры зы вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мін 
па 31 са ка ві ка 2014 го да ў па мяш кан ні ўста но вы 
па ад ра се: г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, з 
9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за вы клю чэн нем 
вы хад ных і свя точ ных дзён. Рас хо ды, звя за ныя 
з пры ез дам пе ра мож цаў па атры ман не пры за, 
уста но ва не аплач вае.

26. Вы пла та гра шо ва га эк ві ва лен ту кош ту рэ-
ча ва га пры за або за ме на яго на ін шы прыз не 
да пус ка ец ца.

27. Пас ля 31 са ка ві ка 2014 го да вы да ча пры-
зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі ўдзель ні каў не пры ма-
юц ца.

VІІІ. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
28. Пе ра мож цы Гуль ні ня суць ад каз насць за 

па да чу пад атко вай спра ва здач нас ці і за вы пла-
ту ўсіх па дат каў, якія пра ду гле джа ны дзей ным 
за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су вя зі з 
атры ман нем пры зоў.

29. Пе ра мож цы Гуль ні і іх сва я кі зга джа юц ца 
з тым, што іх ім ёны, фо та здым кі, ліс ты і ін тэр в'ю 
мо гуць быць вы ка ры ста ны ўста но вай у лю бых 
рэ клам ных і/або ін фар ма цый ных ма тэ ры я лах, якія 
звя за ны з Гуль нёй. Яны так са ма зга джа юц ца да-
ваць ін тэр в'ю і зды мац ца для рэ клам ных ма тэ ры я-
лаў у су вя зі з Гуль нёй без вы пла ты яко га-не будзь 
да дат ко ва га ўзна га ро джан ня. Усе пра вы на та кія 
пуб лі ка цыі на ле жаць уста но ве.

30. Пра ві лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні 
«Пад пі шы ся на «Звяз ду» да па чат ку рэ клам най 
гуль ні бу дуць апуб лі ка ва ны су мес на з рэ кві зі та мі 
іх дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ў га зе це «Звяз да».

31. Да вед кі, якія да ты чац ца гэ тай Гуль ні, мож на 
атры маць па тэ ле фо не (017) 287 18 38.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі рэ-
клам най гуль ні № 2255 ад 30.10.2013 г., вы да дзе-
на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Шу кай це карт ку ўдзель ні ка гуль ні ў блі жэй шых 
ну ма рах га зе ты!

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ РЭ КЛАМ НАЙ ГУЛЬ НІ

«ПАД ПІ ШЫ СЯ НА «ЗВЯЗ ДУ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У пры ват нас ці, ска ра ці лі та вар ныя за па-
сы за кошт пе ра раз мер ка ван ня пра дук цыі 
ўнут ры ганд лё вай сет кі, вяр тан ня па стаў-
шчы кам та ва ру, які не меў по пы ту ў па-
куп ні коў, ар га ні за цыі вы яз но га свя точ на га 
ганд лю, пра вя дзен ня раз на стай ных ак цый, 
вы ста вак-про да жаў.  Фі лі ял Ба ры саў ска га 
ад дзя лен ня «Мі набл са юзд ру ка» ўпер шы ню 
пры маў удзел у Дні бе ла рус ка га пісь мен-
ства ў Бы ха ве, фі лі ял Слуц ка га ад дзя лен ня 
ак тыў на ганд ля ваў на кір ма шы «Слуц кія па-
ясы», фі лі ял Ма ла дзе чан ска га ад дзя лен ня 
вы дат на рэа лі зоў ваў та вар на рэ гі я наль ным 
кір ма шы ў го ра дзе Ма ла дзеч на, фі лі ял Са-
лі гор ска га ад дзя лен ня доб ра па пра ца ваў 
пад час свят ка ван ня 50-год дзя го ра да Са-
лі гор ска. За гэ ты ка рот кі пе ры яд ча су мы 
за бяс пе чы лі рост пра дук цый нас ці пра цы на 
157,2% у дзей ных цэ нах, за ра бот ная пла та 
кі яс кё раў па вя лі чы ла ся ў паў та ра ра за, зні-
зі лі пра тэр мі на ва ную крэ ды тор скую і дэ бі-
тор скую за па зы ча нас ці. Ска ра ці ла ся коль-
касць не пра цу ю чых ганд лё вых аб' ек таў, у 
сваю чар гу ад кры ты но выя ў ганд лё вым 
цэнт ры «Жда но ві чы» і га рад скім па сёл ку 
Га ра дзея Ня свіж ска га ра ё на. Уве дзе ны ў 
дзе ян не кі ёс кі ў Ба ры са ве, Жо дзі не, Ма-
ла дзеч не, Фа ні па лі, Се ні цы, аг ра га рад ку 
Ляс ны Мінск ага ра ё на, у га рад скім па сёл ку 
Пле шча ні цы Ла гой ска га ра ё на, якія ра ней 
не пра ца ва лі.

Рэ гу ляр на ста лі пра хо дзіць на ра ды, дзе 
раз гля да юц ца і ана лі зу юц ца пы тан ні дзей-
нас ці прад пры ем ства. Пад час іх лю дзі вы-
каз ва юць ці ка выя ідэі, дум кі, сваё ба чан не 
да лей ша га раз віц ця прад пры ем ства.

— На прад пры ем стве, на коль кі мне 
вя до ма, пра цу юць пе ра важ на жан чы-
ны. З чым гэ та звя за на?

— Са праў ды, у на шым ка лек ты ве на-
ліч ва ец ца ка ля 500 ча ла век, 95% з іх — 
жан чы ны. Экс пе ды та ры, сар та валь ні кі, 
кі яс кё ры, так бы мо віць, уста юць ра ней 
за сон ца — а па ло ве чац вёр тай ра ні цы, 
ганд лё выя кі ёс кі ад кры ва юц ца ў 6.30, 
каб лю дзі свое ча со ва змаг лі атры маць 
све жую прэ су, ін фар ма цыю пра па дзеі 
ў кра і не і за мя жой.

Рас паў сюдж ван не пе ры я дыч ных вы-
дан няў — спра ва спе цы фіч ная. Па-пер-
шае, та кую вя лі кую коль касць пра дук цыі 
трэ ба ад сар та ваць, рас клас ці па па лі цах. 
А жан чы ны па ха рак та ры больш цярп лі-
выя, уваж лі выя. Толь кі яны мо гуць спра-
віц ца з та кой скру пу лёз най ра бо тай. Тым 
больш што мы ганд лю ем не толь кі пе ры ё-
ды кай, якая зай мае па ло ву ва ўдзель най 
ва зе, але і ін шы мі та ва ра мі на род на га 
спа жы ван ня. Гэ та кан цы ляр скія, офіс-
ныя пры ла ды, су ве ні ры, ке ра мі ка, руч кі, 
на тат ні кі ды шмат ча го ін ша га.

Ха це ла ся б ад зна чыць пра даў цоў кі-
ёс каў, што за бяс печ ва юць та ва ра зва рот 
звыш 100 млн за ме сяц, за раб ля ю чы 
ка ля 4,5 млн руб лёў. Гэ та ў ганд лё вай 
сет цы фі лі ялаў Ба ры саў ска га (кі ёс кі 
№№6, 10, 11, 14 і 18), Са лі гор ска га (кі-
ёс кі №№3 і 7), Слуц ка га (кі ёс кі №№1 
і 8), Нясвіжскага (кіёск №86), Малад-
зечанскага (кіёскі №№10 і 15) ра ё наў 
і го ра да Жо дзі на (кі ёск №8). Асаб лі ва 
ха чу вы лу чыць вы дат ную пра цу ра бот-
ні каў Стаўб цоў ска га ўчаст ка роз ніч на га 
ганд лю, кі ёск №55, які рэа лі зуе пра дук-
цыі на 150 млн руб лёў што ме сяц.

— Хто мо жа тра піць у кі яс кё ры? 
Ці мае зна чэн не ўзрост, уз ро вень 
аду ка цыі?

— У нас гнут кая сіс тэ ма. Пры ма ем на 
ра бо ту ўсіх ах вот ных ад 18 да 70 га доў. 
Ад на ўмо ва — ні я кіх дрэн ных звы чак. Тыя, 
хто не мае ба за вай аду ка цыі, пра хо дзяць 
ад па вед ныя кур сы. Кі яс кёр у ад ной асо бе 
вы кон вае мно гія функ цыі: і пра даў ца, і 

за гад чы ка, і ды рэк та ра, і ка сі ра, і кант ра-
лё ра. Та му па трэб ны не толь кі вы со кая 
ад каз насць, але і доб рыя ве ды.

— Апош нім ча сам у Мін скай воб-
лас ці з'я ві лі ся но выя па віль ё ны, якія 
на гад ва юць хут чэй мі ні-кра мы: мож на 
зай сці ў па мяш кан не, спа кой на раз-
гле дзець пра дук цыю, вы браць усё не-
аб ход нае. Вель мі зруч на, да рэ чы...

— Гэ та па віль ё ны з ува ход най гру-
пай. Та кія аб’екты ўжо аца ні лі жы ха ры 
Ба ры са ва, Жо дзі на, Ма ла дзеч на. За імі 
бу ду чы ня. Пла ну ем іх уста на віць у пер-
шую чар гу на Мін скім участ ку роз ніч на га 
ганд лю і ў ра ён ных цэнт рах. Бяс спрэч-
на, за мя ніць усе тра ды цый ныя кі ёс кі на 
но выя ад на ча со ва не маг чы ма, па коль-
кі кошт ад на го — ка ля 150 млн руб лёў. 
У на ступ ным го дзе 2 та кія кан струк цыі 
мяр ку ец ца з да па мо гай Мі набл вы кан ка-
ма ўста ля ваць у За слаўі, дзе бу дзе пра-
хо дзіць Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства.

На огул мы імк нём ся, каб прак тыч-
на ў кож ным аг ра га рад ку, ка ля кож на га 
буй но га пра мыс ло ва га прад пры ем ства, 
прад пры ем ства са цы яль най сфе ры, 
баль ніц ад крыць свае кі ёс кі. У пла нах 
— па доў жыць рэ жым іх ра бо ты. Та кія 
пры кла ды ўжо ёсць у Стоўб цах, дзе па-
віль ён у цэнт ры го ра да пра цуе да 10 
га дзін ве ча ра. І вар та ска заць, што пра-
дук цыя вель мі за па тра ба ва на. У сваю 
чар гу мы імк нём ся ства рыць мак сі маль-
на кам форт ныя ўмо вы для ра бот ні каў.

— «Мі набл са юзд рук» зна хо дзіц ца 
на гас па дар чым раз лі ку, не фі нан су-

ец ца з бюд жэ ту. Да во дзіц ца раз ліч-
ваць толь кі на свае сі лы, ці не так?

— Бяс спрэч на, для та го, каб роз ніч ная 
сет ка па ста ян на раз ві ва ла ся, а прад пры ем-
ства пра ца ва ла пры быт ко ва, трэ ба шу каць 
но выя крэ а тыў ныя па ды хо ды ў ра бо це. І 
гэ та нам уда ец ца. У перс пек ты ве — да-
лей шае па шы рэн не сет кі ў Круп ках, Сма-
ля ві чах, дзе бу ду ец ца Кі тай ска-Бе ла рус кі 
ін дуст ры яль ны парк, у Ла гой ску, Ня свіж скім 
ра ё не пры ўва хо дзе ў за мак Ра дзі ві лаў, а 
так са ма ўздоўж Мін скай каль ца вой да ро-
гі, дзе бу дуць раз ме шча ны ла гіс тыч ныя 
цэнт ры. Акра мя та го, у Ня сві жы пла ну ем 
ад крыць сваю кра му, а так са ма ін тэр нэт-
ка вяр ню ў Слуц ку. Ця пер пра цу ем над яе 
эс кі зам і каш та ры сам. Тут бу дуць прад стаў-
ле ны і пе ры я дыч ныя вы дан ні, кні гі. А так са-
ма ад кры ва ем но выя ганд лё выя аб' ек ты на 
На ра чы, у са на то рыі «Жу ра вуш ка», су мес-
на з кан цэр нам «Мінск хлебп рам».

У на шай сіс тэ ме не толь кі кі ёс кі, але і 
дзве стацыянарныя кра мы — у Ба ры са-
ве і Ма ла дзеч не, а так са ма ка вяр ня «Ля 
гас цін ца» ў Ба ры са ве, якая мес ціц ца на 
ажыў ле най аў та тра се Мінск — Маск ва. 
Вя лі кую да па мо гу ва ўсіх на шых па чы-
нан нях аказ ва юць мяс цо выя вы кан ка мы, 
якія ах вот на ідуць на су пра цоў ніц тва.

Перш за ўсё ста вім пе рад са бой за да-
чу пра ца ваць эфек тыў на і пры быт ко ва. 
Шмат у гэ тым нам да па ма гае кі раў ніц-
тва Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі. 

— Сяр гей Але га віч, на пэў на, ня лёг-
ка да во дзіц ца ва ўмо вах ця пе раш няй 
кан ку рэн цыі? І га лоў ным кан ку рэн-
там, мяр кую, з'яў ля ец ца ін тэр нэт.

— У нас шмат кан ку рэн таў. Гэ та прад-
пры ем ствы дзярж ганд лю, спа жыў ка а пе-

ра цыі, ка мер цый ныя струк ту ры, гі пер-
мар ке ты, якія рэа лі зу юць ана ла гіч ную 
пра дук цыю. Але мы вы жы лі ў жорст кіх 
умо вах рын ку, ста біль на пра цу ем і раз ві-
ва ем ся. А што да ты чыць ін тэр нэ та, то ён 
не за ме ніць га зе ту, ча со піс, якія ня суць 
жы вое сло ва. Пра гэ та, да рэ чы, свед чыць 
і наш та ва ра зва рот, які з кож ным ме ся цам 
па вя ліч ва ец ца. Наш ка лек тыў ро біць усё 
не аб ход нае, каб пе ры я дыч ныя вы дан ні 
бы лі ў кож ным до ме, у кож най сям'і, у кож-
на га жы ха ра Мін скай воб лас ці.

— А ва шы дзе ці, бліз кія ад да юць 
пе ра ва гу кам п'ю та ру ці све жай пе-
ры ё ды цы?

— У ма ёй сям'і лю бяць чы таць. Чы та юць 
і дзе ці, і мае баць кі, якія для мя не з'яў ля юц ца 
ідэа лам, а іх учын кі — узо рам для пе рай ман-
ня. Ня даў на баць ка, Алег Паў ла віч, за служ-
бу Ай чы не і вя лі кую па тры я тыч ную ра бо ту 
ся род пад рас та ю ча га па ка лен ня ўда сто е ны 
вы со кай дзяр жаў най уз на га ро ды — ор дэ на 
Ай чы ны ІІІ сту пе ні, які ўру чыў яму кі раў нік 
дзяр жа вы. Мой баць ка — кад ра вы ва ен ны, 
мар скі афі цэр, пад вод нік, ка пі тан І ран гу. 
Сён ня ўзна чаль вае гра мад скае аб' яд нан не 
«Бе ла рус кі ка мі тэт ве тэ ра наў пад раз дзя лен-
ня асаб лі вай ры зы кі». Ма ці, Ла ры са Мі ка ла-
еў на — педагог, больш за 50 га доў пра цуе ў 
сіс тэ ме на род най аду ка цыі.

— Што б ха це лі ска заць ка лек ты ву 
на пя рэ дад ні зна мя наль най для прад-
пры ем ства да ты?

— Па-пер шае, він шую ўсіх ра бот ні каў, 
ве тэ ра наў, бы лых кі раў ні коў прад пры ем-
ства «Мі набл са юзд рук» са свя там, зы чу 
моц на га зда роўя, ся мей на га даб ра бы ту, 
цяп ла, твор чых пос пе хаў. Мно гія су пра-
цоў ні кі, якія пра пра ца ва лі ў сіс тэ ме не 
адзін дзя ся так га доў, бу дуць прад стаў-
ле ны для ўз на га ро джан ня Га на ро вы мі 
гра ма та мі Са ве та Мі ніст раў, Мі ніс тэр-
ства ін фар ма цыі, Мінск ага аб лас но га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та і рай вы кан ка маў. 
А трое су пра цоў ні каў — да ўзна га ро-
джан ня дзяр жаў ны мі ўзна га ро да мі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. Дзя кую і ўсім на шым 
спа жыў цам, а мы бу дзем ра біць усё не-
аб ход нае, каб яны бы лі за да во ле ны.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ПА СПЯ ХО ВЫ — ЗНА ЧЫЦЬ ПРЫ БЫТ КО ВЫ

Ды рэк та ру ААТ «Спо ра ва» Аляк санд ру Эду ар да ві чу ВЯ РЫШ КУ

Ша ноў ны Аляк сандр Эду ар да віч!
Він шую Вас з 60-год дзем. Ад ся бе аса біс та, а так са-

ма ад пра цоў на га ка лек ты ву зы чу Вам шчас ця, моц на-
га зда роўя і ўтуль нас ці ў до ме, ап ты міз му ў жыц ці і 
даў га лец ця яшчэ на не каль кі юбі ле яў.

З па ва гай, Сяр гей Сяр ге е віч ГЛІН СКІ, 
ды рэк тар КУВП «Бя ро за рай аг ра сэр віс».

Вель мі ўдзяч ны, 
што лю дзі па ве ры лі мне, 
пад тры ма лі. Іх во пыт, ве ды, 
мэ та на кі ра ва насць вель мі 
спат рэ бі лі ся. І ра зам мы 
пе ра адо ле лі цяж кас ці.

Цук ро вы дыя бет раз ві ва ец ца не ад са лод-
ка га. Дак лад ней, не толь кі ад са лод ка га. Тут 
асаб лі вае зна чэн не мае ка ла рый насць на шай 
ежы і, ад па вед на, пры баў ка ў ва зе. Што да 
са ло дзень ка га, то як жа на огул без яго? Гэ та, 
што на зы ва ец ца, «гар мо ны ра дас ці». З ін ша-
га бо ку, ра фі на ва ныя вуг ля во ды — цу кер кі, 
бу лач кі, пя чэн не — ні ко лі не ад но сі лі ся да 
зда ро ва га хар ча ван ня.

Цук ро вы дыя бет — гэ та гру па ме та ба ліч ных 
за хвор ван няў (цук ро вы дыя бет 1 ты пу, цук ро вы 
дыя бет 2 ты пу, ін шыя спе цы фіч ныя ты пы, гес-
та цый ны цук ро вы дыя бет), для якіх ха рак тэр-
на гі пер глі ке мія (па ста ян на па вы ша ны ўзро вень 
глю ко зы ў кры ві) як вы нік дэ фек ту вы пра цоў кі 
ін су лі ну. Хра ніч ная гі пер глі ке мія су пра ва джа ец ца 
па шко джан нем роз ных ор га наў і сіс тэм. У па цы-
ен таў з цук ро вым дыя бе там па вы ша ец ца ры зы-
ка раз віц ця ішэ міч най хва ро бы сэр ца, ін фарк ту 
мі я кар да, ар тэ рыя льнай гі пер тэн зіі, хра ніч най 
ныр ка вай не да стат ко вас ці, ганг рэ ны ніж ніх ка-
неч нас цяў, стра ты зро ку.

ЯК СТА ВІЦ ЦА ДЫ ЯГ НАЗ?
1. У вы ні ку двух ра зо ва га зна чэн ня ўзроў ню 

глю ко зы ў ка пі ляр най кры ві ра ні цай на шча звыш 
6,1 ммоль/л (у плаз ме — звыш 7 ммоль/л).

2. У вы ні ку двух ра зо ва га зна чэн ня ўзроў ню глю-
ко зы ў ка пі ляр най кры ві (плаз ме) на пра ця гу су так 
— звыш 11,1 ммоль/л.

3. У спрэч ных вы пад ках мэ та згод на пра вя дзен не 
пе ра раль на га тэс та та ле рант нас ці да глю ко зы.

4. Для вы яў лен ня цук ро ва га дыя бе ту 2 ты пу вы-
зна ча ец ца па каз чык глі кі ра ва на га ге маг ла бі ну, зна-
чэн ні яко га пры двух ра зо вым да сле да ван ні звыш 
6,5 пра цэн та свед чаць аб на яў нас ці за хвор ван ня.

— Вы ка рыс тоў ва ец ца ў нас і су тач нае ма ні та-
ры ра ван не, — ка жа га лоў ны эн да кры но лаг Мі-
ніс тэр ства ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ала ША ПЯЛЬ КЕ ВІЧ. — Спе цы яль ны дат чык на 
пра ця гу 72 га дзін і на ват шас ці дзён фік суе кож ныя 
5 хві лін, у тым лі ку і ў нач ны час, уз ро вень глі ке міі. 
Пры гэ тым важ на па зна чаць, якія пра дук ты ўжы-
ва юц ца, якой бы ла фі зіч ная ак тыў насць. Су час ныя 
ві ды ін су лі наў і ана ла гі ін су лі наў пры зна ча юц ца на 
льгот най асно ве толь кі пас ля ме на ві та та ко га па-
цвяр джэн ня глі ке міч ных рэ ак цый...

Цук ро вы дыя бет 1 ты пу раз ві ва ец ца пе ра-
важ на ў дзі ця чым і юнац кім уз рос це. Пры гэ тым 
ты пе дыя бе ту спы ня ец ца вы пра цоў ка ін су лі ну — 

жыц цё ва важ на га гар мо ну, і ў хво ра га з'яў ля юц ца 
вы ра жа ная сма га, су хасць у ро це, па ча шча нае 
мо час пус кан не, стра та ва гі. Ад сут насць не аб ход-
най мед да па мо гі па гра жае дыя бе тыч най гі пер глі-
ке міч най ке та а цы да тыч най ко май.

Не вер це ін тэр нэ ту, які мо жа пра па на ваць ты ся-
чу і адзін спо саб ля чэн ня. Ля чэн не дыя бе ту 1 ты пу 
— гэ та толь кі за мя шчаль ная ін су лі на тэ ра пія!

Цук ро вы дыя бет 2 ты пу раз ві ва ец ца, як пра-
ві ла, у да рос лых, але мо жа вы яў ляц ца на ват у 
дзя цей. Пры гэ тым ты пе ўлас ны ін су лін вы пра-
цоў ва ец ца, але за кошт не ад чу валь нас ці кле так 
да яго дзе ян ня фар мі ру ец ца па вы ша ны ўзро вень 
глі ке міі. Па коль кі цук ро вы дыя бет 2 ты пу не мае яр-
кіх сімп то маў, рас пра ца ва на ме то ды ка скры нін гу. 
Асноў ны мі гру па мі пра вя дзен ня скры нін гу ў гэ тым 
вы пад ку з'яў ля юц ца:
�муж чы ны і жан чы ны пас ля 45 га доў;
�па цы ен ты з ме та ба ліч ным сін дро мам, на рас-

тан нем ма сы це ла (+3-5 кг за апош ні ме сяц);
�жан чы ны з атлус цен нем і сін дро мам по лі кіс-

тоз ных яеч ні каў;
�жан чы ны з гес та цый ным цук ро вым дыя бе там;
�па цы ен ты з са су дзіс ты мі ка та стро фа мі (ін-

фаркт мі я кар да, ін сульт).

ДА КА ЗА НЫЯ ФАК ТА РЫ РЫ ЗЫ КІ РАЗ ВІЦ ЦЯ 
ЦУК РО ВА ГА ДЫЯ БЕ ТУ 2 ТЫ ПУ:

— ге не тыч ная схіль насць (дыя бет у бліз кіх свая -
коў),

— па ру шэн ні ў хар ча ван ні (не да хоп ага род ні ны 
і садавіны),

— ліш няя ва га (аб' ём та ліі ў муж чын — звыш 
94 см, у жан чын — 80 см),

— гі па ды на мія (менш за 30 хві лін фі зіч най ак-
тыў нас ці ў дзень),

— хра ніч ны стрэс,
— ку рэн не, зло ўжы ван не ал ка го лем.
Фак ты свед чаць аб больш вы со кай рас паў сю-

джа нас ці па ру шэн ня та ле рант нас ці да глю ко зы і 
цук ро ва га дыя бе ту 2 ты пу ся род лю дзей з атлус-
цен нем, а так са ма аб спры яль ным уплы ве зні жэн ня 
ва гі на па каз чы кі вуг ля вод на га аб ме ну ў хво рых. 
Ра цы я наль нае хар ча ван не і па вы шэн не фі зіч най 
ак тыў нас ці па пя рэдж ва юць цук ро вы дыя бет 2 ты пу 
ў асоб з вы со кай ры зы кай раз віц ця за хвор ван ня.

Усе па цы ен ты атрым лі ва юць ля чэн не таб ле та-
ва ны мі цук раз ні жаль ны мі прэ па ра та мі і ген на-ін-
жы нер ны мі ін су лі на мі ча ла ве ка. У кра і не дзей ні чае 
227 школ цук ро ва га дыя бе ту, 13 ка бі не таў «Дыя-
бе тыч ная ступ ня».

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
�

14 ліс та па да — Су свет ны дзень ба раць бы з дыя бе там14 ліс та па да — Су свет ны дзень ба раць бы з дыя бе там  ��

СА ЧЫ ЦЕ ЗА СВА ІМ УЗ РОЎ НЕМ ГЛІ КЕ МІІ

У на шай кра і не ад зна ча ец ца рост 
за хва раль нас ці на цук ро вы дыя бет. 
Што год вы яў ля ец ца ка ля 20 ты сяч но вых 
вы пад каў. Рэс пуб лі кан скі рэ гістр змя шчае 
сён ня звест кі пра 240 ты сяч па цы ен таў. У 
93 пра цэн таў з іх цук ро вы дыя бет 2 ты пу.
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«АЛІМ ПІ Я ДА» 
ДЛЯ ЮНЫХ СПАРТ СМЕ НАЎ

Упер шы ню ў гіс то рыі дзі ця ча-юнац ка га спор ту на шай 
кра і ны бе ла рус кая ка ман да возь ме ўдзел у XV Су-
свет най гім на зі я дзе, якая прой дзе з 25 ліс та па да па 
5 снеж ня ў Бра зі ліі.

Су свет ная гім на зі я да ўяў ляе са бой комп лекс ныя між на-
род ныя спар тыў ныя спа бор ніц твы, у якіх пры ма юць удзел 
школь ні кі ва ўзрос це ад 14 да 17 га доў. У пра гра му ўклю ча ны 
та кія лет нія ві ды спор ту, як спар тыў ная і мас тац кая гім нас-
ты ка (ін ды ві ду аль ныя і ка манд ныя спа бор ніц твы), аэ ро бі ка, 
пла ван не, лёг кая ат ле ты ка. У якас ці дэ ман стра цый ных ві даў 
спор ту прад стаў ле ны шах ма ты, дзю до і ка ра тэ.

Уся го бу дзе ра зы гра на 78 кам плек таў ме да лёў. Дэ ле га цыю 
Бе ла ру сі на спа бор ніц твах прад ста вяць удзель ні кі і пе ра мож цы 
Рэс пуб лі кан скай спар та кі я ды школь ні каў 2013 го да ў двух ві-
дах спор ту — пла ван ні і лёг кай ат ле ты цы: плыў цы Мі кі та Цмыг 
(Ма гі лёў скі дзяр жаў ны лі цэй) і Але на Ле а нен ка (СШ № 11, 
Ві цебск), лёг ка ат ле ты Па вел Се лі верс таў (СШ № 48, Мінск), 
Ма рыя Жо дзік (СШ № 19, Ба ра на ві чы), Ган на Та ра сюк (гім на-
зія № 16, Мінск) і Свят ла на Гу бен ка (СШ № 20, Ор ша).

Ар га ні зуе і пра во дзіць гэ тыя спа бор ніц твы Між на род ная 
фе дэ ра цыя школь на га спор ту (ІSF). У яе ўва хо дзяць 67 кра-
ін све ту. Рэс пуб лі кан скі цэнтр фі зіч на га вы ха ван ня і спор ту 
на ву чэн цаў і сту дэн таў з 2012 го да з'яў ля ец ца паў на моц ным 
чле нам ІSF і прад стаў ляе ін та рэ сы Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе-
ла ру сі. Па пя рэд няя Су свет ная гім на зі я да пра хо дзі ла ў снеж ні 
2009 го да ў го ра дзе До ха (Ка тар). У ёй удзель ні ча лі дэ ле га цыі 
з 38 кра ін, у тым лі ку з Кі тая, Ра сіі, Укра і ны, Лат віі, Эс то ніі, 
Поль шчы, Тур цыі, Аў стра ліі, Бра зі ліі, Анг ліі, Іта ліі, Фран цыі, 
Гер ма ніі, Венг рыі. Пе ра мож цам у не афі цый ным ка манд ным 
за лі ку ча ты ры га ды та му ста ла ка ман да школь ні каў з Ра сіі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЯК АД «ЗА МЧЫ ШЧА» ПРА ЕХАЦЬ 
ДА «ВЯ ЛІ КА ГА ЛЕ СУ»?

З 1 снеж ня ў ста лі цы пе рай мя ну юць шэ раг пры пы-
нач ных пунк таў.

Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мінск-
транс», «Па лі клі ні ка», раз ме шча ная па пра спек це Ма шэ ра ва, 
ста не «Тэ ат раль ным». «Ма га зін «Але ся», што па пра спек це 
Пе ра мож цаў, «пе ра ўтво рыц ца» ў «За мчы шча». Пры пы нач ны 
пункт «Ра га чоў ская», раз ме шча ны па ву лі цы Ге ро яў 120-й 
ды ві зіі і па ву лі цы Ра га чоў скай (у тым лі ку кан чат ко вы пры-
пы нач ны пункт аў то бус ных марш ру таў №№ 63, 80, 139), 
пе рай мя ну юць у «Вя лі кі Лес». «Па сё лак Ус ход ні», што па 
ву лі цы Ста ры наў скай і пра спек це Не за леж нас ці, ста не «Аст-
ра шыц кай». Пры пы нач ны пункт «Мік ра ра ён Уруч ча-3», раз-
ме шча ны па ву лі цы Ні кі фа ра ва, на бу дзе су гуч ную ёй наз ву 
— «Ні кі фа ра ва». «Шко ла», што зна хо дзіц ца на той жа ву лі цы 
Ні кі фа ра ва, ста не «Шко лай № 45», а «Авія цый ная», раз ме-
шча ная па ву лі цы Ра га чоў скай, ста не «Ра га чоў скай».

«ПАН ДЭ МІЮ» СПЫ НІ ЛІ НА МЯ ЖЫ
Га вор ка не пра эпі дэ мію пла не тар на га маш та бу, а ўся-
го толь кі пра на столь ную гуль ню з та кой наз вай. Яна 
атры ма ла вя лі кую коль касць уз на га род па ўсім све це 
і ка рыс та ец ца по пы там.

Маг чы ма, гэ тым кі ра ваў ся ад праў нік гру зу з Літ вы, ка лі 
за гру жаў тых са мых «Пан дэ мій» больш, чым сам жа за явіў у 
да ку мен тах? Ад нак на мыт ным па сту «Кат лоў ка» гэ тая не ад-
па вед насць ус плы ла, ка лі пад час мыт на га кант ро лю транс-
парт на га срод ку, што на кі роў ваў ся ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю, 
бы лі зной дзе ныя 150 «ліш ніх» на столь ных гуль няў. Пра гэ та 
па ве да мі ла прэс-служ ба Ашмян скай мыт ні. Не за дэк ла ра ва ны 
та вар на агуль ную су му 70 міль ё наў руб лёў кан фіс ка ва ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПАЙ ШОЎ НА РЫ БАЛ КУ І... 
НЕ ВЯР НУЎ СЯ

Як па ве да міў стар шы ня Брэсц ка га аб лса ве та та ва-
рыст ва вы ра та ван ня на во дах Ра му альд СА ДОЎ СКІ, 
за 10 ме ся цаў гэ та га го да на Брэст чы не па та ну лі 18 
ры ба коў. Пры гэ тым 9 ча ла век за гі ну ла пры лоў лі з 
бе ра га і сем — з лод кі.

Ня рэд ка тра ге дыі ад бы ва юц ца з-за та го, што лю дзі ўжы ва-
юць спірт ное. А ва да не абач лі вас ці не да руе. З 18 за гі ну лых 
ся мё ра бы лі ў не цвя ро зым ста не. Так, ры бак з вёс кі Баг да ны 
Жа бін каў ска га ра ё на 3 са ка ві ка на пад піт ку пра ва ліў ся ў па-
лон ку. Ле там пры лоў лі з бе ра га не цвя ро зы 40-га до вы жы хар 
Бе ла азёр ска ўпаў у ка нал Бя ро заў скай ГРЭС і па та нуў. Гэ тай 
во сен ню 77-га до вы пен сі я нер з вёс кі Ол туш вы піў і пай шоў на 
ры бал ку, у во зе ры Арэ хаў скім ён упаў з лод кі і за гі нуў.

У боль шас ці вы пад каў, пра якія ідзе га вор ка, ры ба кі не 
ме лі вы ра та валь ных ка мі зэ лек.

Яна СВЕ ТА ВА.

Прадстаўляем суразмоўцу
Сяр гей Есін на ра дзіў ся ў Мін ску, за кон чыў Бе ла рус кі дзяр жаў ны ін сты тут на род-

най гас па дар кі імя Куй бы ша ва (ця пер Бе ла рус кі дзяр жаў ны эка на міч ны ўні вер сі тэт), 
Ака дэ мію кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Пад пал коў нік за па су, член 
Рэс пуб лі кан скай гра мад скай ар га ні за цыі «Бе лая Русь». Пра ца ваў на роз ных ад каз-
ных па са дах у сіс тэ ме дзяр жаў на га кі ра ван ня на шай кра і ны, зай ма ец ца на ву ко вай 
дзей нас цю, мае звыш 10 пуб лі ка цый у на ву ко вых вы дан нях кра і ны і за мя жой, аў тар 
ма на гра фіі «Дзяр жаў ны фі нан са вы кант роль у Рэс пуб лі цы Бе ла русь». Не спы ня ец ца 
на да сяг ну тым, па ста ян на ўдас ка наль вае свае ве ды. Сяр гей Есін уз на га ро джа ны 
Га на ро вай гра ма тай Са ве та Мі ніст раў, гра ма та мі мі ніс тэр стваў ін фар ма цыі, аба ро-
ны, Ака дэ міі кі ра ван ня, Ка мі тэ та дзярж кант ро лю, мае Пад зяч нае пісь мо Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а так са ма шмат ін шых уз на га род.


