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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

«БЕЛИНВЕСТБАНК»
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 29

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего 

Собрания акционеров ОАО «Белинвестбанк» в заочной форме

Внеочередное общее Собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» (да-
лее – Собрание) проводится по инициативе Наблюдательного совета банка 
в 11.00 27 декабря 2013 года в помещении ОАО «Белинвестбанк» по адресу: 
г. Минск, пр-т Машерова, 29. 

Повестка дня Собрания:
1. Об увеличении размера уставного фонда открытого акционерного 

общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».
2. Об утверждении Решения о выпуске акций открытого акционерного 

общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».
3. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества 

«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для составления 

списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 17 декабря 2013 года.
Лицо, имеющее право на участие в Собрании, может ознакомиться 

с формой и текстом бюллетеня для заочного голосования, проектами 
решений по вопросам повестки дня и получить бюллетень для заочного 
голосования под роспись с представлением документа, удостоверяющего 
личность (представитель акционера – также документа, подтверждаю-
щего полномочия на участие в Собрании) при личном посещении Цен-
трального аппарата (г. Минск, пр-т Машерова, 29, комн. 705), дирекций 
ОАО «Белинвестбанк» по месту учета акций со дня извещения о проведе-
нии Собрания в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заполненные бюллетени для заочного голосования должны быть пред-
ставлены лицами, имеющими право на участие в Собрании, в адрес 
ОАО «Белинвестбанк»: 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 29, по почте или 
курьером по 24 декабря 2013 года включительно.

Принявшим участие в Собрании считается лицо, заполненный бюлле-
тень для заочного голосования которого представлен в ОАО «Белинвест-
банк» в указанном порядке.
Дополнительная информация по телефонам: (8-017) 239-02-88, 239-01-42.

www.belinvestbank.by 
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3, 

выдана Национальным банком Республики Беларусь 3 июня 2013 г. УНП 807000028.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОТОВЕЛО»
(г. Минск, проспект Партизанский, 8)

СОСТОИТСЯ 27 декабря 2013 г.
по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8 

В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

Орган, по решению которого созывается общее собрание акционеров: 
Наблюдательный совет ОАО «МОТОВЕЛО».

Повестка дня:
1. О прекращении производства мото- и велопродукции в ОАО «МОТО-
ВЕЛО» в связи с организацией производства указанной продукции на 
территории свободной экономической зоны «Минск» закрытым акцио-
нерным обществом «Мотовело Интер» (резидентом СЭЗ «Минск», соз-
данным с участием ОАО «МОТОВЕЛО»).
2. О внесении изменений в устав ОАО «МОТОВЕЛО».
3. Об утверждении цены выкупа простых (обыкновенных) акций ОАО «МО-
ТОВЕЛО» по требованию акционеров.

Бюллетени для заочного голосования акционеры получают с 23 декабря 
по 24 декабря 2013 г. по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8, юри-
дический отдел ОАО «МОТОВЕЛО», с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00), под роспись при предъявлении паспорта (для представите-
лей акционеров – паспорта и доверенности). 

Акционеры обязаны возвратить заполненные бюллетени для заочного 
голосования по указанному адресу не позднее 17.00 24 декабря 2013 г.

С проектом решений собрания, формой и текстом бюллетеня для заоч-
ного голосования акционеры могут ознакомиться с 23 декабря по 24 декабря 
2013 г. по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8, юридический отдел 
ОАО «МОТОВЕЛО», с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
составлен на основании данных реестра владельцев акций ОАО «МОТОВЕ-
ЛО» по состоянию на 20 декабря 2013 г.  

Выкуп акций по требованию акционеров производится по номинальной 
стоимости. Заявления от акционеров о выкупе акций по требованию акцио-
неров принимаются по 6 января 2014 г.

УНП 190017558

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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Комиссии по работе с имуществом, обращенным в доход государства, 

при Борисовском райисполкоме (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 

в составе:

ЛОТ № 1: ПОМЕЩЕНИЯ БУФЕТА, 
общей площадью 307,8 кв.м, расположенного на первом этаже 

административно-бытового корпуса ОАО «Борисовская швейная фабрика» 
по адресу: Минская область, Борисовский район,

 г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, д. 9/1-2. 
Начальная цена без НДС – 526 957 650 бел. руб. 

Лот № 2: ПОМЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ, 
об. пл. 517,2 кв.м, расположенного на втором этаже административно-

бытового корпуса ОАО «Борисовская швейная фабрика» 
по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 

ул. Рубена Ибаррури, д. 9-1. 
Начальная цена – 604 330 470 бел. руб.

Лот № 3: ЗДАНИЯ КЛУБА, об. пл. 918,8 кв.м, 
расположеного на земельном участке площадью 0,1159 га 

по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. Толстикова, 2. 

Начальная цена – 1 906 937 000 бел. руб.

Лот № 4: ПОМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, 
об. пл. 61,3 кв.м, расположенного на первом этаже административно-

бытового корпуса ОАО «Борисовская швейная фабрика» 
по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 

ул. Рубена Ибаррури, д. 9-2. 
Начальная цена – 74 893 000 бел. руб.

Задаток 10% от начальной цены перечисляется на р/с № 3012108260016 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 369, 
УНН 690324015, ОКПО 29250255, государственное предприятие «Минский 
областной центр инвестиций и приватизации». 

Оплата за объект производится в соответствии с действующим законода-
тельством. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает 
победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 22.01.2014 в 12.00 по адресу: Минская обл., г. Борисов, 
ул. Чапаева, 6. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 21.01.2014 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 5, к. 324. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Што ты чыц ца са цы яль ных да па мог 
для па крыц ця вы дат каў на на быц цё 
пад гуз каў і на апла ту тэх ніч ных срод каў 
са цы яль най рэ абі лі та цыі, яны пра да стаў-
ля юц ца не за леж на ад ве лі чы ні ся рэд-
не ду ша во га да хо ду сям'і (гра ма дзя ні на) 
пэў ным ка тэ го ры ям гра ма дзян пры на-
яў нас ці ад па вед на га ўра чэб на-кан суль-
та тыў на га за клю чэн ня дзяр жаў най ар га-
ні за цыі ахо вы зда роўя або на пад ста ве 
ін ды ві ду аль най пра гра мы рэ абі лі та цыі 
ін ва лі да.

— Якія ка тэ го рыі сем' яў (гра ма-
дзян) пе ра ва жа юць ся род атры маль-
ні каў ад рас най да па мо гі?

— Асноў ны мі ка тэ го ры я мі атры маль-
ні каў дзяр жаў най ад рас най са цы яль най 
да па мо гі ў вы гля дзе што ме сяч най і ад-
на ра зо вай са цы яль ных да па мог з'яў ля-
юц ца ня поў ныя і шмат дзет ныя сем'і, якія 
вы хоў ва юць не паў на лет ніх дзя цей. За 9 
ме ся цаў бя гу ча га го да коль касць та кіх 
сем' яў скла ла 89% ад агуль най коль кас-
ці атры маль ні каў на зва ных са цы яль ных 
да па мог.

Для атры мальнікаў адраснай 
дапамогі рас пра цуюць план

Ра шэн не аб пра да стаў лен ні або аб 
ад мо ве ў пра да стаў лен ні ад рас най да-
па мо гі, яе па ме рах і пе ры я дзе пра да-
стаў лен ня пры мае ка мі сія па ака зан ні 
ДАСД мяс цо вых вы ка наў чых і рас па рад-
чых ор га наў. З 1 сту дзе ня 2014 го да яе 
паў на моц твы бу дуць па шы ра ны. «Пры 
вы ня сен ні ра шэн ня аб пра да стаў лен ні 
ДАСД у вы гля дзе што ме сяч най са цы-
яль най да па мо гі і (або) за бес пя чэн ня 
пра дук та мі хар ча ван ня дзя цей пер шых 
двух га доў жыц ця ка мі сія пры не аб ход-
нас ці бу дзе рас пра цоў ваць план для пра-
ца здоль ных чле наў сям'і (гра ма дзян) па 
са ма стой ным па ляп шэн ні ма тэ ры яль на-
га ста но ві шча, — ска заў пад час ан лайн-
кан фе рэн цыі Аляк сандр Ру мак. — Ка мі-
сія ўпаў на ва жа на пры маць ра шэн не аб 

ад мо ве ў пра да стаў лен ні да па мо гі пры 
паў тор ным зва ро це лю дзей па гэ тыя 
ві ды сац да па мог у вы пад ку не вы ка-
нан ня та ко га пла на з не аб' ек тыў ных 
пры чы н».

— Як час та ка мі сіі пры ма юць ра-
шэн не аб ад мо ве ў вы дзя лен ні ад-
рас най да па мо гі?

— За 9 ме ся цаў бя гу ча га го да па 
ДАСД звяр ну лі ся 170,1 тыс. ча ла-
век, да па мо га бы ла пра да стаў ле на 
160,7 тыс. ча ла век. Та кім чы нам, бы-
ло ад моў ле на ў атры ман ні ДАСД 9,4 
тыс. ча ла век.

— Ці мож на аб скар дзіць 
ра шэн не ка мі сіі аб ад мо ве ў 
пры зна чэн ні ад рас най да па-
мо гі?

— Ра шэн не ка мі сіі па ака-
зан ні дзяр жаў най ад рас най са-
цы яль най да па мо гі мож на аб-
скар дзіць у ка мі тэ це па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 
абл вы кан ка ма (Мінск ага гар вы-
кан ка ма). У вы пад ку ня зго ды з 
пры ня тым гэ тым ор га нам ра шэн-
нем спрэч ка вы ра ша ец ца ў су до-
вым па рад ку.

— Якія пры чы ны лі чац ца 
аб' ек тыў ны мі для не вы ка нан-
ня пла на па са ма стой ным па-
ляп шэн ні ма тэ ры яль на га ста-

но ві шча?
— Да аб' ек тыў ных ад но сяц ца пры чы-

ны, якія ўзнік лі па не за леж ных ад ча ла-
ве ка аб ста ві нах.

Ра шэн не аб аб' ек тыў нас ці (не-
аб' ек тыў нас ці) пры чын не вы ка нан ня 
на зва на га пла на бу дуць пры мац ца 
ка мі сі я мі па ака зан ні ДАСД з улі кам 
кан крэт ных жыц цё вых аб ста ві наў.

Да па мо га на апла ту 
па слуг ЖКГ і пад гуз каў

— Якія асаб лі вас ці пра да стаў-
лен ня ад рас най са цы яль най да-
па мо гі па апла це па слуг ЖКГ у 
2014 го дзе?

— Пры на яў нас ці за па зы ча нас-
ці па апла це за жыл лё ва-ка му-
наль ныя па слу гі або апла це за ка ры-
стан не жы лым па мяш кан нем са зго ды 
гра ма дзя ні на ад рас ная да па мо га ў 
вы гля дзе што ме сяч най і ад на ра зо вай 
са цы яль ных да па мог пра да стаў ля ец-
ца на ўня сен не пла ты (цал кам або 
част ко ва за жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі або пла ты за ка ры стан не жы-
лым па мяш кан нем).

— Ці маг чы мае атры ман не са цы-
яль най да па мо гі на апла ту ім парт ных 
тэх ніч ных срод каў са цы яль най рэ абі-
лі та цыі?

— Са цы яль ная да па мо га на апла ту 
тэх ніч ных срод каў са цы яль най рэ абі лі-
та цыі пра да стаў ля ец ца ў гра шо вай на-

яў най і гра шо вай без на яў най фор мах. 
У гра шо вай на яў най фор ме да па мо га 
пра да стаў ля ец ца на апла ту тэх ніч ных 
срод каў са цы яль най рэ абі лі та цыі, вы зна-
ча ных Ука зам Прэ зі дэн та ад 19.01.2012 
го да № 41 і на яў ных у роз ніч най сет цы 
«Бел мед тэх ні кі», у тым лі ку і ім парт най 
вы твор час ці. Што ты чыц ца пра да стаў-
лен ня та кой да па мо гі ў гра шо вай без-
на яў най фор ме, то яна да ец ца толь кі на 
апла ту тэх ніч ных срод каў са цы яль най 
рэ абі лі та цыі, вы раб ле ных Бе ла рус кім 
пра тэз на-ар та пе дыч ным ад наў лен чым 
цэнт рам.

— Коль кі ра зоў мож на звяр нуц ца 
па да па мо гу на пад гуз кі з 1 сту дзе ня 
на ступ на га го да?

— З 1 сту дзе ня 2014 го да са цы яль ная 
да па мо га для па крыц ця вы дат каў на на-
быц цё пад гуз каў бу дзе пра да стаў ляц ца 
ча ты ры ра зы на пра ця гу ка лян дар на га 
го да, але не больш за адзін раз на ме-
сяц.

Та кая да па мо га пра да стаў ля ец ца ў 
су ме, якая не пе ра вы шае 1,5-ра зо ва га 
па ме ру бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му 
ў ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва, што 
дзей ні чае на да ту пры няц ця ра шэн ня 
аб пра да стаў лен ні на зва най да па мо гі. 
Агуль ны яе па мер за год не па ві нен пе-

ра вы шаць 6-ра зо ва га па ме ру бюд жэ ту 
пра жыт ко ва га мі ні му му.

— Ці бу дуць рас паў сю джа ны і ў ін-
шых рэ гі ё нах рэнт ныя ад но сі ны (да-
га во ры па жыц цё ва га ўтры ман ня) у 
са цабс лу гоў ван ні па пры кла дзе Мін-
ска?

— Мін скім гар вы кан ка мам у рам ках 
экс пе ры мен ту за клю ча на 6 да га во раў 
па жыц цё ва га ўтры ман ня з адзі но кі мі 
па жы лы мі гра ма дзя на мі, ста рэй шы мі 
за 70 га доў. Вы ні кі гэ тай на ва цыі бу-
дуць ацэ не ны ў пер шым квар та ле 2016 
го да. Та ды ж пла ну ец ца ўня сен не пра-

па ноў у Саў мін аб мэ та згод нас ці 
рас паў сюдж ван ня та кой фор мы 
ра бо ты на ін шыя рэ гі ё ны рэс пуб-
лі кі.

— Ка лі ў Бе ла ру сі з'я вяц ца 
асіс тэн ты ін ва лі даў?

— З 1 сту дзе ня бя гу ча га го да 
ўсту пі ла ў сі лу но вая рэ дак цыя 
За ко на «Аб са цы яль ным аб слу-
гоў ван ні», якой уве дзе ны но вы від 
са цы яль ных па слуг, што прад стаў-
ля юц ца дзяр жаў ны мі ар га ні за цы я-
мі, — па слу гі пра жы ван ня з су пра-
ва джэн нем.

Пры гэ тым пра ду гле джа на пра-
да стаў лен не тэ ры та ры яль ны мі цэнт ра мі 
са цабс лу гоў ван ня на сель ніц тва па слуг 
па моч ні ка па су пра ва джэн ні ін ва лі да І 
гру пы з аб ме жа ва най здоль нас цю да 
пе ра соў ван ня, па слуг асіс тэн та ін ва лі-
да І гру пы з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на-
га раз віц ця, па слуг пе ра клад чы ка мо-
вы жэс таў для ін ва лі даў з па ру шэн нем 
слы ху.

Ак тыў нае ўка ра нен не та кіх па-
слуг пла ну ец ца ў 2014 го дзе, пас ля 
та го, як у тэ ры та ры яль ных цэнт рах 
са цабс лу гоў ван ня бу дуць ство ра ны 
ад дзя лен ні пра жы ван ня з су пра ва-
джэн нем.

Свят ла на БУСЬ КО.

АД РАС НАЯ СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ ДА ПА МО ГА:
КАМУ, ЯК, КОЛЬКІ

АСА БІС ТАЕ ПЫ ТАН НЕ
— Я амаль увесь год не пра ца ваў у су вя зі з хва ро бай. Вось толь кі пла ную ўлад ка-

вац ца на пра цу. Пад ка жы це, ці ма гу я звяр нуц ца ў сту дзе ні 2014 го да па што ме сяч ную 
са цы яль ную да па мо гу? (Анд рэй, Дзяр жынск)

На мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Аляк сандр РУ МАК:
— З 1 сту дзе ня 2014 го да дзяр жаў ная ад рас ная са цы яль ная да па мо га ў вы гля дзе 

што ме сяч най са цы яль най да па мо гі бу дзе пра да стаў ляц ца гра ма дзя нам пры ўмо ве, 
што яны на пра ця гу 12 ме ся цаў, якія па пя рэд ні ча юць ме ся цу зва ро ту, не менш за 6 
ме ся цаў з'яў ля лі ся за ня ты мі аль бо за рэ гіст ра ва ны мі ў якас ці бес пра цоў ных.

Да ка тэ го рыі за ня тых ад но сяц ца тыя, хто пра цуе па пра цоў ным да га во ры, хто з'яў-
ля ец ца чле на мі юры дыч ных асоб, а так са ма за рэ гіст ра ва ныя ў якас ці ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў, асо бы, якія ажыц цяў ля юць дзей насць па ака зан ні па слуг у сфе ры 
аг ра ту рыз му, ра мес ную дзей насць, хто вы кон вае ра бо ты ў юры дыч ных асоб і ін ды ві ду-
аль ных прад пры маль ні каў, хто пра хо дзіць ва ен ную служ бу, хто на ву ча ец ца на воч най 
(дзён най) фор ме атры ман ня аду ка цыі ва ўста но вах аду ка цыі, хто ажыц цяў ляе до гляд 
дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў, дзі ця ці-ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў, ін ва лі да І гру пы 
або асо бы, якая да сяг ну ла 80-га до ва га ўзрос ту.

Та кім чы нам, ка лі на пра ця гу 2013 го да вы пра ца ва лі менш за 6 ме ся цаў, не ад но сі-
лі ся да на зва ных вы шэй ка тэ го рый гра ма дзян і не зна хо дзі лі ся на ўлі ку ў дзяр жаў най 
служ бе за ня тас ці, пра ва на пра да стаў лен не на зва най да па мо гі вы мець не бу дзе це.

Па мер ад на ра зо вай са цы яль най да па мо гі 
вы зна ча ец ца ў за леж нас ці ад цяж кас ці 
жыц цё вай сі ту а цыі. У мак сі маль ным 
па ме ры (10 БПМ) та кая да па мо га, 
як пра ві ла, пра да стаў ля ец ца сем' ям 
(гра ма дзя нам), якія па цяр пе лі ў вы ні ку 
сты хій ных бед стваў, ка та строф, па жа раў 
і ін шых над звы чай ных сі ту а цый. Бюд жэт 
пра жыт ко ва га мі ні му му скла дае сён ня 
1 047 530 руб лёў.

Дзяр жаў ная ад рас ная са цы яль ная 
да па мо га (ДАСД) уклю чае 5 ві даў 
са цы яль ных вы плат:
што ме сяч ную;
ад на ра зо вую;
для па крыц ця вы дат каў на на быц цё 
пад гуз каў;
на апла ту тэх ніч ных срод каў 
са цы яль най рэ абі лі та цыі;
на за бес пя чэн не пра дук та мі 
хар ча ван ня дзя цей пер шых двух га доў 
жыц ця.

Пад час за ключ на га па ся джэн ня трэ цяй се сіі 
верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та се на та-
ры раз гле дзе лі бюд жэт ны па кет за ко на пра ек таў 
на бу ду чы год. Да хо ды і рас хо ды рэс пуб лі кан-
ска га бюд жэ ту вы зна ча ны ў ад ноль ка вым аб'-
ёме — 128 трлн руб лёў. Пры гэ тым за пла на ва на, 
што да ход ная част ка ў па раў на нні з бя гу чым 
го дам вы рас це на 20%, а рас ход ная — на 15%. 
Унут ра ны ва ла вы пра дукт, згод на з бюд жэ там, 
пры рас це на 3,2%.

Бюд жэт пра ду гледж вае пры цяг нен не да дат ко вых 
да хо даў у су ме 3,6 трлн руб лёў. Да ход ад адзі на га 
па да тку на вы зна ча ны да ход і 50% ад пош лі ны за 
вы да чу да зво лу на до пуск транс парт на га срод ку да 
ўдзе лу ў да рож ным ру ху бу дуць на кі роў вац ца ў мяс-
цо выя бюд жэ ты і бюд жэт Мін ска. Пры гэ тым срод кі 
ад дзярж пош лі ны па ра шэн ні ад па вед ных Са ве таў 
дэ пу та таў пой дуць на бу даў ніц тва, рэ кан струк цыю і 
ка пі таль ны ра монт аў та ма біль ных да рог і ву ліц у на-
се ле ных пунк тах.

— Ужо больш за 10 га доў я маю не па срэд нае да-
чы нен не да бюд жэ таў роз на га ўзроў ню: пяр віч на га 
(сель ска га Са ве та), ба за ва га, аб лас но га, і на пра ця гу 

апош ня га го да — рэс пуб лі кан ска га, — ска заў жур на-
ліс там стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб-
лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах Ула дзі мір 
ПАН ЦЮ ХОЎ. — Шмат га до выя на зі ран ні па ка за лі, што 
бюд жэ там ні ко лі ні хто не бы вае за да во ле ны. Склас ці 
бюд жэт — вя лі кае мас тац тва трох «Р» — Раў на мер-
на га Раз мер ка ван ня Рас ча ра ван няў. І што б мы сён ня 
ні ка за лі, пра ект, які ўнёс урад, ака заў ся леп шым. Бо 
ўжо з мая над гэ тым да ку мен там пра ца ва лі леп шыя 
спе цы я ліс ты на шай кра і ны, якія лю бяць Бе ла русь. У 
вы ні ку мы ма ем бюд жэт зба лан са ва на га раз віц ця, 
па бу да ва ны на без дэ фі цыт най асно ве. Усе 77 са цы-
яль ных пра грам ма юць ка э фі цы ент тры ва лас ці.

Ра зам з тым се на тар ад зна чыў, што пры няц це бюд-
жэ ту па кі дае шмат пы тан няў, асаб лі ва звя за ных з на-
дзея мі на па ве лі чэн не ў не каль кі ра зоў экс парт на га 
склад ні ка, пры цяг нен не пра мых за меж ных ін вес ты цый. 
«Мне зда ец ца, што склас ці бюд жэт бы ло скла да на, 
але яшчэ больш скла да на бу дзе яго вы ка наць, — да-
даў Ула дзі мір Пан цю хоў. — І каб яго вы ка наць, нам 
усім трэ ба кі ра вац ца прын цы пам: ра бі, што мо жаш, 
там, дзе ты ёсць. Я аса біс та з ап ты міз мам гля джу ў 
бу ду чы ню».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

МАС ТАЦ ТВА ТРОХ «Р»
Са вет Рэс пуб лі кі ўхва ліў га лоў ны эка на міч ны да ку мент го да

Учо ра ў фае Аваль-
най за лы До ма ўра-
да экс па на ва ла ся 
вы ста ва «Бе ла русь 
су час ная», на якой 
бы лі прад стаў ле ны 
вы ра бы на род най і 
пра мыс ло вай твор-
час ці. Асаб лі вае 
мес ца на вы ста ве 
зай ма лі экс па зі цыі 
ра бот на ву чэн цаў 
Дзяр жаў на га пра-
фе сій на-тэх ніч на га 
ка ле джа элект ра-
тэх ні кі і цэнт ра да-
дат ко вай аду ка цыі 
дзя цей і мо ла дзі го-
ра да Бе ла азёр ска 
Бя ро заў ска га ра ё на 
Брэсц кай воб лас ці.

Вы ста ва ра бот бе ла азёр скіх 
школь ні каў бы ла іні цы я ва ная 
на мес ні кам стар шы ні Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-
ні коў па жыл лё вай па лі ты цы 
і бу даў ніц тве Ле а ні дам КА ВА-
ЛЕ ВІ ЧАМ.

— На ша ўста но ва шмат про-
філь ная: дзе ці зай ма юц ца мас-
тац кай і тэх ніч най твор час цю, 
вы яў лен чым і дэ ка ра тыў на-пры-
клад ным мас тац твам, мно гія 
вы бі ра юць спар тыў ны, эко ла-
га-бія ла гіч ны і ін шыя кі рун кі, — 
па ве да мі ла ды рэк тар цэнт ра 
да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і 
мо ла дзі Ма рыя КОР ГАН.

На вы ста ве ад цэнт ра прад-
стаў ле ны вы шыў ка і ткац тва, 
стуж ка вая вы шыў ка і мас тац кае 
вя зан не, уся го 75 ра бот на ву чэн-
цаў. Ад мет на, што ся род юных 
май строў ёсць і так зва ныя «цяж-
кія» пад лет кі, якія ме лі спра ву з 
па ру шэн нем за ко на і ста яць на 
ўлі ку. Але твор часць, на дум ку 
Ма рыі Кор ган, спры яе іх вы ха-
ван ню і вы праў лен ню.

«Яны ў нас не «цяж кія», яны 
— цу доў ныя, — пе ра ка на на ды-
рэк тар ка. — Пе да го гі змаг лі зра-
біць так, каб кож ны з іх знай шоў 
сваю спра ву».

Зай мац ца пры клад ным мас тац-
твам у Бе ла азёр ску мо ладзь мо жа 

не толь кі ў цэнт ры да дат ко вай аду-
ка цыі, але і не па срэд на пры пра фе-
сій на-тэх ніч ным ка ле джы элект ра-
тэх ні кі. Мно гія бу ду чыя элект ры кі, 
звар шчы кі, ман таж ні кі, пра даў цы 
пас ля ву чо бы пры свя ча юць час 
твор часці, з-пад іх рук вы хо дзяць 
са праўд ныя мас тац кія шэ дэў ры. 
Ды рэк тар Ган на ЖУ КО ВІЧ пры-
зна ец ца, што не пад ліч ва ла ра бо-
ты, пры ве зе ныя на вы ста ву, але 
ду мае, што іх больш за сот ню.

Да рэ чы, гур ток па вы шыў цы 
на вед ва юць не толь кі дзяў ча ты: 
на вы ста ве бы лі прад стаў ле ны 
бе ла рус кія руч ні кі, аздоб ле ныя 
тра ды цый ным бя ро заў скім ар на-
мен там, вы шы тыя... хлоп ца мі.

Ар га ні за та рам пра вя-
дзен ня вы ста вы «Бе ла-
русь су час ная» вы сту пі ла 
дэ пу тац кая гру па «Іні цы я-
ты ва», якую ўзна чаль вае 
на мес нік стар шы ні Па-
ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па пы-
тан нях эка ло гіі, пры ро-
да ка ры стан ня і чар но-
быль скай ка та стро фы 
Мі ка лай ІВАН ЧАН КА.

На экс па зі цыі мож на 
бы ло па ба чыць са праў ды 
раз на пла на выя та ва ры: 
і ва лён кі, якія, як ад зна-
чыў Мі ка лай Іван чан ка, 
«не со рам на на сіць», і 
пар фу му, і су ве нір ную 
пра дук цыю, і ін шае. Кры-
ху дзіў ным мо жа здац ца 
су сед ства з та кі мі вы ра-

ба мі вы ста вы дзі ця чай твор час ці. 
Але і гэ та му ёсць тлу ма чэн не.

— На ша за ду ма — вы вес ці 
дзі ця чую твор часць на між на-
род ны ўзро вень. Мы ўжо аб мяр-
коў ва лі маг чы масць пра вя дзен ня 
на цы я наль най вы ста вы дзі ця чай 
твор час ці ў ад ным з буй ных еў-
ра пей скіх куль тур ных цэнт раў, — 
па ве да міў Мі ка лай Іван чан ка.

Вы ста ву «Бе ла русь су час ная» 
на ве да лі так са ма стар шы ня Па ла-
ты прад стаў ні коў Ула дзі мір Анд-
рэй чан ка і ін шыя пар ла мен та рыі.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра

■

Парламенцкі дзённікПарламенцкі дзённік  ��

Не мая спра ва?Не мая спра ва?  ��

МАЎК ЛІ ВЫЯ СВЕД КІ ЗЛА ЧЫН СТВА
У Клец кім ра ё не ня даў на за тры ма лі ва дзі це ля, коль касць ал ка-
го лю ў кры ві яко га пе ра вы ша ла да пу шчаль ную нор му ў 4 ра зы! 
Не вя до ма, да якой бя ды мог бы да ез дзіц ца та кі «ва дзі ла», ка лі 
б сум лен ны гра ма дзянін не пра да ста віў су пра цоў ні кам ор га наў 
унут ра ных спраў па доб ную ін фар ма цыю.

— Су пра цоў ні кі мі лі цыі аба вя за ны ў тым лі ку па пя рэдж ваць пра ва па ру-
шэн ні, не шчас лі выя зда рэн ні, бы та выя тра ге дыі і г.д., — тлу ма чыць стар-
шы ін спек тар па асаб лі вых да ру чэн нях ар га ні за цый на-ана лі тыч на га 
ўпраў лен ня мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі Мі ніс тэр ства ўну ра ных спраў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Тац ця на МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА. — Прак ты ка па каз вае, 
што на ват ана нім ная ін фар ма цыя вель мі да па ма гае ў пра фі лак тыч най 
ра бо це. Між тым, мно гія з нас за ста юц ца абы яка вы мі да чу жой бя ды. Нех-
та ве дае, што ў су сед няй сям'і ёсць і гвалт, і бой кі, і дзе ці ў сі ня ках, ад нак 
ча мусь ці маў чыць і ро біць вы гляд, што гэ та не яго спра ва. На са мрэч, на ша 
маў чан не па кры вае яў нае або па тэн цы яль нае зла чын ства.

Дзве трэ ція «бы та вых» за бой стваў і больш за па ло ву на ўмыс ных цяж-
кіх ця лес ных па шко джан няў учы ня юц ца ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. 
Боль шая част ка та кіх зла чын стваў учы ня ец ца ў вы хад ныя, а так са ма 
з 18.00 да 24.00 — у час, ка лі боль шасць лю дзей зна хо дзяц ца до ма. 
Су се дзям ня цяж ка ад роз ніць прос та вя сё лае за стол ле ад вы свят лен ня 
ад но сін, і ўжо зу сім не скла да на бы ло б на браць тры ліч бы ну ма ра тэ-
ле фо на, каб, маг чы ма, вы ра та ваць не ка га ад тур мы.

Ра зам з тым, п'я ны ча ла век мо жа стаць і ах вя рай зла чын ства. Кож нае 
ж дру гое за бой ства і кож ны трэ ці раз бой ны на пад у гра мад скіх мес цах 
сён ня ад бы ва юц ца ў да чы нен ні да не цвя ро зых асоб, — ка жа Тац ця на 
Мядз ве дзе ва. Так са ма і ў кож ным трэ цім да рож на-транс парт ным зда-
рэн ні з цяж кі мі на ступ ства мі па ві не пе ша хо даў ві ноў нік быў «пад ша фэ». 
Мы, вя до ма, мо жам пра цяг ваць ра біць абы яка вы вы гляд, а мо жам са-
праў ды пра ду хі ліць ня шчас це.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

У Аваль най за леУ Аваль най за ле  ��

СА МІМ ПА ГЛЯ ДЗЕЦЬ 
І ЎСЯ МУ СВЕ ТУ ПА КА ЗАЦЬ

У тым, што «Біз нес — пош та» 
для кар па ра тыў ных клі ен таў 
гэ та і на дзей насць, і кам форт, 
на Гро дзен шчы не ўжо ве да-
юць: Лі да, Сло нім, Смар гонь, 
Шчу чын, Ваў ка выск... А ня даў-
на та кая па слу га з'я ві ла ся і ў 
На ва груд ку.

На ўра чыс тым ад крыц ці цэнт ра 
про да жу паш то вых па слуг юры дыч-
ным асо бам у да во лі пры ваб ным 
для біз не су го ра дзе пры сут ні ча лі 

прад стаў ні кі шэ ра гу ар га ні за цый, 
прад пры ем стваў і бан каў скіх уста-
ноў, якія ця пер мо гуць са мі пе ра-
ка нац ца ў агуль на вя до мых пе ра-
ва гах «Біз нес-пош ты». На га да-
ем, што яна пра да стаў ляе поў ны 
спектр паш то вых па слуг з улі кам 
па жа дан няў клі ен таў. Паш то выя 
ад праў лен ні (пісь мо вая ка рэс пан-
дэн цыя, па сыл кі) мо гуць пры мац ца 
не толь кі ў пунк це аб слу гоў ван ня, 
але і ў офі сах клі ен таў. Гэ та да ты-
чыц ца і па ско ра най пош ты EMS 

Belpost — па слу гі, дзя ку ю чы якой 
да стаў ка і ўру чэн не паш то вых ад-
праў лен няў ажыц цяў ля юц ца ў са-
мы ка рот кі тэр мін. Акра мя та го, 
«Біз нес-пош та» пра во дзіць пры ём 
элект рон ных гра шо вых пе ра во даў, 
рэа лі за цыю мар кі ра ва най і не мар-
кі ра ва най пра дук цыі, афарм лен не 
пад піс кі на дру ка ва ныя СМІ, аказ-
вае ін шыя па слу гі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

■

Гэ ты баль быц цам бы ажы віў тыя ста ра даў нія 
ча сы, ка лі да мы ў бе лых у пол су кен ках са шчас-
лі вы мі ўсмеш ка мі на вус нах кру жы лі ра зам з 
апра ну ты мі ў стро гую па рад ную фор му ка ва ле-
ра мі пад хва лю ю чыя гу кі валь са.

У свя це, якое прай шло ў Па ла цы куль ту ры воб лас-
ці ў ме жах даб ра чын най ак цыі «На шы дзе ці», узя лі 
ўдзел больш за 150 вы ха ван цаў дзі ця ча га до ма № 1 і 
аб лас но га ка дэц ка га ву чы лі шча. Ча роў ная фея-гас па-
ды ня ба лю, за гад ка вы міс тар Ікс, тан цы і спе вы ка ля 
ка ляд най ёл кі — ар га ні за та ры па кла па ці лі ся, каб ус па-
мі ны аб гэ тай па дзеі за ста лі ся ў яе ўдзель ні каў на ўсё 

жыц цё. Удзел у пад рых тоў цы да свя та пры ма лі на ват 
ма гі лёў скія вя сель ныя са ло ны, якія адзе лі дзяў чат у 
пры го жыя су кен кі, і цы руль ні, якія зра бі лі ім пры чос кі 
і ма кі яж.

Па він ша ваць юна коў і дзяў чат пры шлі прад стаў ні-
кі абл вы кан ка ма, гра мад скіх ар га ні за цый, спон са ры. З 
па жа дан ня мі пос пе хаў і ажыц цяў лен ня ўсіх мар на мес-
нік стар шы ні абл вы кан ка ма Ва ле рый Ма ла шка ўру чыў 
ка дэц ка му ву чы лі шчу да ку мен ты на аб ста ля ван не для 
лін га фон на га ка бі не та і кам п'ю тар на га кла са, а дзі ця ча му 
до му № 1 — на бор мэб лі для трэ нін га вых за ня ткаў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

■

А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

За тры ма лі «ма цё ра га»
Бра кань е ра з доў гім «па служ ным спі сам» за тры ма лі на во зе ры Лу-
ком скае су пра цоў ні кі ўпраў лен ня апе ра тыў на га рэ ага ван ня Дзярж ін-
спек цыі. Пад по кры вам но чы па ру шаль нік вый шаў на ва ду, каб зняць 
сет кі. Ён ужо збі раў ся па гру зіць не за кон ны ўлоў — 24 кі ла гра мы 
ад бор най ры бы — у ма шы ну, як з'я ві лі ся дзярж ін спек та ры.

— Ака за ла ся, што з бра кань е рам апе ра тыў ні кі доб ра зна ё мыя. Муж чы ну 
за трым лі ва лі ў 2005, 2007 і 2011 га дах. І заў сё ды — на буй ных вод ных аб' ек-
тах: Мін скім мо ры, Ві лей скім ва да схо ві шчы. Па фак тах не за кон най зда бы чы 
ры бы за во дзі лі ся кры мі наль ныя спра вы. Ад нак во пыт ны бра кань ер, які вы-
браў так ты ку без ага во рач на га пры знан ня ві ны і доб ра ах вот на га па крыц-
ця шко ды, як пра ві ла, абы хо дзіў ся мі ні маль ным штра фам, — па ве да мі ла 
прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 
све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь Воль га ГРА МО ВІЧ. — У за-
тры ма на га кан фіс ка ва лі ўлоў і сет кі. На лод ку на кла дзе ны арышт. За раз 
вы ра ша ец ца пы тан не кры мі наль най ад каз нас ці бра кань е ра: за не за кон ную 
зда бы чу ры бы, здзейс не ную асо бай, ра ней су дзі май за та кія ж зла чын ствы. 
Мак сі маль на маг чы мае па ка ран не — да трох га доў па збаў лен ня во лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

■

ФактФакт  ��

«БІЗ НЕС-ПОШ ТА» ЎЖО І Ў НА ВА ГРУД КУ

На шы дзе ціНа шы дзе ці  ��

І ДА МЫ ЗА ПРА ША ЛІ КА ВА ЛЕ РАЎ...
У Ма гі лё ве прай шоў ка ляд ны баль для ка дэ таў і дзяў чы нак з дзі ця ча га до ма № 1

Но вая за ла ча кан ня ў ста рым сты лі
Як мы ста мі лі ся ад доў гай рэ кан струк цыі Брэсц ка-
га цэнт раль на га вак за ла! Яна рас па ча ла ся ў 2008 
го дзе. Але ча со выя ня зруч нас ці ўсё ж вар тыя той 
пры га жос ці, якой су стра ка юць нас ад ноў ле ныя аб'-
ек ты вак за ла.

На гэ тым тыд ні ўра чыс та ад кры лі пас ля рэ кан струк цыі 
за лу ча кан ня. Яна су стрэ ла па са жы раў су час ным ін тэр'-
ерам, але ў пры ем ным і цёп лым сты лі ста ро га вак за ла. 
Усё ж Брэсц ка му вак за лу больш за 120 га доў. Тут жа 
са сва іх мес цаў па са жы ры змо гуць ад соч ваць па трэб-
ную ін фар ма цыю на элект рон ным таб ло, ёсць бес пра-
вад ны до ступ у ін тэр нэт. Для лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі пра ду гле джа ны эле мен ты без бар' ер на га 
ася род дзя.

Па пры га жэ ла і пры вак заль ная пло шча. На ёй з'я ві лі ся 
на ве сы для па са жы раў, ліх та ры пад даў ні ну. За час рэ кан-
струк цыі грун тоў на пе ра бу да ва ны «мас коў скі» бок вак за ла. 
Тут уз ве дзе на но вая пе рон ная плат фор ма. За мест ста ро га 
з'я віў ся но вы пра стор ны ту нэль з вы ха дам на пры вак заль-
ную пло шчу. Уве дзе ны ў экс плу а та цыю між на род ная ка са-
вая за ла, за ла мыт на га і па меж на га кант ро лю.

Яна СВЕ ТА ВА.


