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Па ста ян ная ка мі сія Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па бюд жэ це і фі нан сах су мес на з дэ ле-
га цы яй Су свет на га бан ка аб мер ка ва ла 
скла дзе ны экс пер та мі Су свет на га бан-
ка пра ект ацэн кі эфек тыў нас ці кі ра ван-
ня дзяр жаў ны мі вы дат ка мі і фі нан са вай 
спра ва здач нас ці ў 2010—2012 га дах. Пер-
шая та кая ацэн ка ў Бе ла ру сі бы ла пра-
ве дзе на Су свет ным бан кам за пе ры яд з 
2008 па 2010 год, і та ды эфек тыў нас ці кі-
ра ван ня дзяр жаў ны мі фі нан са мі ў на шай 
кра і не бы ла да дзе на ад зна ка «4» па пя ці-
баль най шка ле.

Пра ект ацэн кі за но вы пе ры яд уклю чае шэсць 
мо ду ляў: рэа ліс тыч насць; паў на та і праз рыс-
тасць бюд жэ ту; ад па вя дан не за да чам і па лі ты-
цы; знеш ні кант роль і аў дыт; прад ка заль насць 
і кант роль у пра цэ се вы ка нан ня; улік, вя дзен не 
да ку мен та цыі і спра ва здач насць. У аб мер ка-
ван ні і раз гля дзе гэ та га пра ек та бра лі ўдзел 
прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў фі нан саў, эка но мі кі, 
каз на чэй ства, дзяр жаў на га кант ро лю.

30 сту дзе ня ў Па ла це прад стаў ні коў ад бы ло-
ся па шы ра нае па ся джэн не Па ста ян най ка мі сіі 
па бюд жэ це і фі нан сах, на якім іш ла га вор ка 
пе ра важ на аб шос тым мо ду лі ана лі тыч на га да-
ку мен та, пры све ча ным кант ро лю і аў ды ту.

— На ша за да ча — удак лад ніць пэў ныя мо-
ман ты па пра ек це, яшчэ раз рас ка заць, як 
пар ла мент удзель ні чае ў пра цэ се пры няц ця 
бюд жэ ту і спра ва зда чы па яго вы ка нан ні, і, 
маг чы ма, паў плы ваць на па вы шэн не рэй тын гу 
Бе ла ру сі па не ка то рых кры тэ ры ях, — па тлу-

ма чы ла жур на ліс там стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах Люд мі ла ДА-
БРЫ НІ НА. — Мы ўдзель ні ча лі ў прэ зен та цыі 
пра ек та, ве да ем, што ў цэ лым ацэн ка ня дрэн-
ная. Га лоў нае, што, ня гле дзя чы на не ста біль-
насць мак ра эка но мі кі, бюд жэт ная дыс цып лі-
на не па гор шы ла ся. Нам так са ма ўда ло ся не 
да пус ціць ска ра чэн ня ка пі таль ных рас хо даў у 
са цы яль най сфе ры, і гэ та важ на, бо наш бюд-
жэт мае са цы яль ны на пра мак. Экс пер ты ста-
ноў ча ад зна чы лі на шы да сяг нен ні і па ста ян ны 
ха рак тар удас ка на лен ня пад атко вай сіс тэ мы і 
ад мі ніст ра ван ня.

— Пра ца па пра ек це яшчэ не скон ча на, але 
асноў ны ана ліз за вер ша ны, — па цвер дзі ла 
на су стрэ чы з бе ла рус кі мі пар ла мен та ры я мі 
стар шы спе цы я ліст экс перт най гру пы Су-
свет на га бан ка па пы тан нях дзяр жаў на га 
сек та ра Але на НІ КУ ЛІ НА, — та му мы ра за-
сла лі гэ ты пра ект усім за ці каў ле ным ба кам, 
каб ад быў ся дыя лог і мы бы лі ўпэў не ны, што 
за сноў ва ем свае вы сно вы на пра ве ра най ін-
фар ма цыі.

Пас ля кан чат ко ва га аб мер ка ван ня з усі мі 
за ці каў ле ны мі ба ка мі пра ект ра зам з рэ ка мен-
да цы я мі па ўдас ка на лен ні кі ра ван ня дзяр жаў ны-
мі фі нан са мі бу дзе прад стаў ле ны ўра ду. «Каб 
яшчэ раз па гля дзець, як змя ні ла ся эфек тыў-
насць кі ра ван ня дзяр жаў ны мі фі нан са мі, — ска-
за ла Люд мі ла Да бры ні на. — Ад па вед на бу дуць 
пра па на ва ны кі рун кі па ўдас ка на лен ні дзей нас-
ці, якія і мы возь мем за асно ву ў сва ёй ра бо це 
над ад па вед ны мі за ко на пра ек та мі».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

СУ СВЕТ НЫ БАНК ЗРА БІЎ 
АНА ЛІЗ БЕ ЛА РУС КА ГА БЮД ЖЭ ТУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Асаб лі ва ак тыў ным ста ла аб мер ка ван не дзей нас ці тэ ле ві зій-
най га лі ны. Спа чат ку мі ністр па ве да міў аб тым, што «лі дзі ру юць 
ў ін фар ма цый най пра сто ры кра і ны тра ды цый на элект рон ныя СМІ 
(тэ ле ба чан не і ра дыё). Ра зам з тым на зі ра ец ца зні жэн не іх аў ды-
то рыі, што тлу ма чыц ца, ся род ін ша га, па ве лі чэн нем коль кас ці 
ка рыс таль ні каў ін тэр нэ ту». Ад нак тэ ле ба чан не раз ві ва ец ца: ле-
тась па ча лі вя шчан не два но выя тэ ле ка на лы — «Бе ла русь-3» і 
«Бе ла русь-5». Стар шы ня Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Ге надзь Да вы-
дзька на ват за явіў, што «ства рэн не но вых тэ ле ка на лаў прай шло 
без пры цяг нен ня да дат ко вых срод каў з бюд жэ ту і (што вель мі 
важ на) кан тэн ту ра сій скіх тэ ле ка на лаў. Гэ та ка на лы цал кам з 
на шым кан тэн там». Але по тым ён рас крыў пе рад пры сут ны мі 
скла да ную праб ле му: «Боль шасць тэ ле ка на лаў рэ гі я наль на га 
маш та бу вель мі час та вы ка рыс тоў ва юць «скра дзе ны» кан тэнт. 
У іх мож на па гля дзець уча раш нюю га лі вуд скую прэм' е ру, якую 
Бел тэ ле ра дыё кам па нія не мо жа на быць, бо гэ та вель мі до ра га. А 
з ра ён ным тэ ле ба чан нем ні хто не бу дзе су дзіц ца, та му яны і мо-
гуць па ка заць ней кі шэ дэўр. А ўні зе эк ра на пад час па ка зу бу дуць 
іс ці рад кі: «Са ша він шуе Ма шу...» З гэ тым трэ ба зма гац ца. Та му 
я ха чу па пра сіць Але га Ві толь да ві ча (мі ністр ін фар ма цыі. — Аўт.), 
каб бы ла ней кая кан крэт ная іні цы я ты ва ад на шых за ка на даў чых 
ор га наў, каб, мо жа быць, унес ці ней кія зме ны ў за кон аб СМІ, да-
тыч ныя аба ро ны аў тар скіх пра воў».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Данная проектная декларация отменяет дей-
ствие проектной декларации строительства жи-
лых домов №№ 10,11 (по генплану) комплекса 
многоэтажных жилых домов в агрогородке Се-
ница Сеницкого сельсовета Минского района 
Минского области, опубликованной в газете 
«Звязда»  3 октября 2013 г. (№ 186 (27551)).

Информация о застройщике
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Витасанплюс» (ООО «Витасанплюс»).
Место нахождения: г. Минск, ул. Сурганова, 

д. 61, помещение 515.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

Государственная регистрация застройщи-
ка: Общество с ограниченной ответственностью 
«Витасанплюс» зарегистрировано Минским го-
родским исполнительным комитетом 4 июля 
2011 г.  в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 190262038, в результате ре-
организации путем преобразования Частного 
строительного унитарного предприятия «Ви-
тасанплюс», зарегистрированного решением 
Минского городского исполнительного комитета 
от 27 июля 2001 г. в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190262038.

В течение трех лет, предшествующих опубли-
кованию проектной декларации, ООО «Витасан-
плюс» принимало участие в строительстве жило-
го дома по переулку Томскому, д. 35 в г. Минске. 
Фактический срок строительства данного жилого 
дома составил 16 месяцев.

Информация об объекте строительства
Цель строительства: строительство жилых 

домов № 10,11 (по генплану) комплекса мно-
гоэтажных жилых домов в агрогородке Сеница 
Сеницкого сельсовета Минского района Минской 
области.

Этапы и сроки реализации строительства: 
начало строительства — 2 квартал 2013 г., ввод 
дома в эксплуатацию – 2 квартал 2014 г., бла-
гоустройство и озеленение – 2 квартал 2014 г.

Государственная экспертиза проектной до-
кументации: дом № 10 – экспертное заключение 
от 26.12.2012 г. № 3438–70/12 с дополнением от 
31.01.2013 г. № 261–70/13Д, дом № 11 – эксперт-
ное заключение от 27.11.2012 г. № 3084–70/12 
с дополнением от 31.01.2013 г. № 260–70/13Д, 
выданные Дочерним Республиканским унитар-
ным предприятием «Главгосстройэкспертиза по 
Минской области».

Местонахождение строящихся много-
квартирных жилых домов: Минская область, 
Минский район, аг. Сеница, район улиц Набе-
режной, местного проезда, ул. Я. Купалы, ул. 
Коммунальной.

Характеристика строящихся много-
квартирных жилых домов: два 10-этажных 
49-квартирных односекционных жилых дома 
с техподпольем (типовые блок-секции БС–41 
серии М111-90 производства ОАО «МАПИД»). 
Фундаменты – железобетонные сваи с монолит-
ным железобетонным ростверком. В жилом доме 
предусмотрены поквартирные системы отопле-
ния с устройством индивидуальных узлов учета 
тепла. Системы отопления – горизонтальные 
двухтрубные, ветки систем монтируются из по-
лиэтиленовых труб, проложенных в подготовке 
пола в защитной гофрированной трубе. В ка-
честве нагревательных приборов к установке 
приняты радиаторы стальные панельные тип 
«Лидея». Водоснабжение запроектированных 
объектов предусматривается от наружной сети 
водопровода. Для поквартирного учета холодной 
и горячей воды предусмотрены счетчики СВХ-15 
и СВГ-15. В каждой квартире предусмотрено 
устройство внутриквартирного пожаротушения. 
В жилых домах выполняются автоматизирован-
ные системы контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ-быт). Для телефонизации объектов про-
ектом предусматривается построение пассивной 
оптической системы (PON), обеспечивающей 
возможность подключения телефонных аппара-
тов, цифрового телевидения и интернета. Уста-
новка оптических сетевых терминалов (ONT), 
которые включаются в абонентские розетки и 
обеспечивают подключение телефонных аппара-
тов, телевизионных приемников и компьютеров 
выполняется РУП «Белтелеком». Общее коли-
чество квартир в домах №№ 10,11 – 98, в том 
числе: однокомнатных – 40 ед., двухкомнатных 
– 38 ед., трехкомнатных – 18 ед., четырехком-
натных – 2 ед. Чистовая отделка квартир, пред-
назначенных для коммерческой реализации, не 
выполняется. 

Количество предлагаемых объектов до-
левого строительства: 9 единиц.

Цены на объекты долевого строитель-
ства:

однокомнатные квартиры – 12 000 000 рублей 
за 1 кв.м. общей площади;

двухкомнатные квартиры – 11 500 000 рублей 
за 1 кв.м. общей площади;

трехкомнатные квартиры –   9 500 000 рублей 
за 1 кв.м. общей площади;

четырехкомнатные квартиры –  9 000 000 ру-
блей за 1 кв.м. общей площади.

Условия оплаты: уплата цены объекта до-
левого строительства производится дольщиком 
единовременно не позднее 5 (пяти) календарных 
дней с момента регистрации договора создания 
объекта долевого строительства в местном ис-
полнительном и распорядительном органе. По 
соглашению сторон, уплата цены объекта до-
левого строительства может быть произведена 
дольщиком поэтапно в установленный договором 
период по графику платежей. По соглашению 
сторон, дольщику может быть предоставлена 
скидка от общей стоимости квартиры. 

Условия возможного изменения цены 
строительства застройщиком в односторон-
нем порядке:

изменение статистических индексов стоимо-
сти строительно-монтажных работ;

изменение законодательства об уплате кос-
венных налогов.

Права застройщика на земельный участок: 
решение Минского районного исполнительного 
комитета (Минский райисполком) от 10 июня 2013 
г. № 3308 «О разрешении на строительство»;

Свидетельство  (удостоверение)  № 600/212 
– 17397 о  государственной  регистрации в от-
ношении земельного участка с кадастровым но-
мером 623686605101001077, расположенного 
по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., 
Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, площадь 
– 0,7040 га, назначение – земельный участок для 
строительства комплекса многоэтажных жилых 
домов не повышенной комфортности (№ 10, 
11 по генплану), составлено Республиканским 
унитарным предприятием «Минское областное 
агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» 21 мая 2013 г.

Границы земельного участка: с запада – 
ул. Набережная, с юга – ул. Коммунальная, с 
востока –  ул. Я. Купалы, с севера – местный 
проезд.  

Площадь земельного участка: 0,7040 га.
Элементы благоустройства: проектом 

предусмотрено полное благоустройство тер-
ритории с организацией подъезда, парковками 
общей вместительностью на 24 машино-места, 
тротуаром для  пешеходов шириной 1,5 м, до-
рожки и площадки к жилому дому из бетонной 
плитки. На территории строительства жилого 
дома запроектирована площадка для чистки 
вещей, площадка для отдыха и детская игро-
вая площадка. Территория оборудуется ма-
лыми формами архитектуры. Транспортное 

обслуживание жилого дома предусмотрено с 
ул. Я. Купалы.

Количество в строящихся жилых домах 
и иных объектах недвижимости самостоя-
тельных частей, передаваемых застройщи-
ком дольщикам после ввода жилых домов 
в эксплуатацию:

Общее количество квартир – 98 ед., в том 
числе:

однокомнатных квартир – 40 (общая площадь 
от 44,87 кв.м. до 48,55 кв.м.);

двухкомнатных квартир – 38 (общая площадь 
от 57,87 кв.м. до 60,72 кв.м.);

трехкомнатных квартир – 18 (общая площадь 
81,41 кв.м.);

четырехкомнатных квартир – 2 (общая пло-
щадь 106 кв.м.).

Функциональное назначение нежилых по-
мещений в многоквартирном жилом доме: 
на первом этаже запроектировано помещение 
электрощитовой. Техподполье дома предназна-
чено для размещения инженерных сетей. 

Межквартирные лестничные клетки, лест-
ницы, лифты, лифтовые и иные шахты, кори-
доры, крыши, технические этажи и подвалы, 
другие места общего пользования, несущие, 
ограждающие ненесущие конструкции, ме-
ханическое, электрическое, сантехническое 
и иное оборудование, находящееся за пре-
делами или внутри жилых и (или) нежилых 
помещений, элементы озеленения и благоу-
стройства, а также иные объекты недвижи-
мости, служащие целевому использованию 
многоквартирного дома, поступают в общую 
собственность дольщиков. 

Предполагаемый срок ввода многоквар-
тирных жилых домов в эксплуатацию: 30 мая 
2014 года.

Договор строительного подряда: дом № 10 
– договор строительного генподряда № 48/05–13 
от 17.06.2013 г., дом № 11 – договор строитель-
ного генподряда № 49/05–13 от 17.06.2013 г., 
заключены Застройщиком с Открытым акцио-
нерным обществом «МАПИД».

Условия ознакомления с объектом доле-
вого строительства: ознакомиться с объектом 
долевого строительства и ходом работ по его 
строительству можно в офисе уполномоченного 
представителя застройщика – Частного риэлтер-
ского унитарного предприятия «Вива Консалт» 
(торговая марка ViVa Invest), расположенного по 
адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, офис 517 
(тел. 8–017–2–900–901, 8–029–1–907–901) или на 
сайте vivainvest.by.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства жилых домов № № 10,11 (по генплану) комплекса многоэтажных жилых домов

 в агрогородке Сеница Сеницкого сельсовета Минского района Минского области

У за ле ад мі ніст ра цыі Пар ты-
зан ска га рай вы кан ка ма Мін ска, 
дзе ад бы ла ся ўра чыс тая су стрэ-
ча, пры све ча ная свят ка ван ню 
90-год дзя Іва на Іль і ча Кус та ва, 
бы ло цес на ад гас цей. Не за ня-
ты мі па кі ну лі не каль кі мет раў 
ка ля Дзяр жаў на га сця га і сця га 
го ра да Мін ска — на гэ тае, са-
мае га на ро вае мес ца быў за-
про ша ны па ва жа ны юбі ляр.

Ві та лі Іва на Іль і ча мін ча не 
роз ных уз рос таў, бы лі ся род 
іх яго ад на год кі і тыя, хто па 
ўзрос це па ды хо дзіў у сы ны і 
ўну кі. Вя лі кае жыц цё, вя лі кія 
спра вы, вя лі кае ко ла сяб роў-
ад на дум цаў! Ві таць ве тэ ра на 
прый шлі кі раў ні кі ра ё на, прад-
стаў ні кі гра мад скіх ар га ні за-
цый, ар мей цы. Не злі чыць цёп-
лых слоў па дзя кі і па жа дан няў, 

не вы ка заць хва ля ван ня, з якім 
вы сту па лі сі выя ве тэ ра ны і ма-
ла дыя га ра джа не.

Але са мы мі хва лю ю чы мі 
ста лі ім гнен ні, ка лі пра гу ча лі 
рад кі з ар хіў ных ва ен ных да ку-
мен таў. Вы со кае зван не Ге роя 
Са вец ка га Са ю за Іва ну Іль і чу 
Кус та ву бы ло пры свое на за кі-
ра ван не бо ем у час кро ва пра-
літ на га фар сі ра ван ня за ход ня-

га пры то ка Віс лы — ад на го з 
са мых цяж кіх ба ёў Віс ла-Одэр-
скай апе ра цыі. «...За два дні ба-
ёў ро тай пад ка ман да ван нем 
ка пі та на Іва на Кус та ва бы ло 
зні шча на 210 і за хоп ле на ў па-
лон 25 гіт ле раў цаў».

Быў та ды Іва ну Кус та ву ўся-
го 21 год.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
Фо та аў та ра.

ГЕ РОЙ 
НА ШАЙ 

ГІС ТО РЫІ
Іван Іль іч Кус таў — 

адзін з Ге ро яў Са вец-
ка га Са ю за, сал дат 
Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Лёс даў яму 
жыць у ХХІ ста год дзі. 
З вы шы ні пра жы тых 

дзе вя нос та га доў яму 
доб ра ві даць гіс то рыю 

не за леж нас ці на шай 
Ра дзі мы, якую да вя-

ло ся аба ра няць на 
па лях вай ны. І ў мір ны 

час Іван Іль іч за ста-
ваў ся во і нам-аба рон-
цам: слу жыў Ай чы не 

— на ву чаў ма ла дых 
сал дат, пра ца ваў з 

мо лад дзю.

БУЙНЫЯ 
МЕДЫЯХОЛДЫНГІ, 

ЯКАСНЫЯ «РАЁНКІ», 
ЗАХАВАННЕ АЎДЫТОРЫІ 

Паспець 
набыць айчынныя 

сувеніры
Мі ніс тэр ства ганд лю вы-
сту пі ла з за клі кам да 
ар га ні за цый ганд лю, ін-
ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў, аб' ек таў гра-
мад ска га хар ча ван ня, 
пры да рож на га сэр ві су, 
бы та во га аб слу гоў ван-
ня, якія вя дуць рэа лі за-
цыю та ва раў з ла га ты пам 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі 
з шай бай 2014 го да, ак ты-
ві за ваць іх про даж.

З 9 лю та га па 25 мая бе-
ла рус кі мі вы твор ца мі спы ня-
ец ца вы твор часць, а так са ма 
рэа лі за цыя ў ганд лё вай сет цы 
шэ ра гу та ва раў з ла га ты пам 
чэм пі я на ту. Мі ніс тэр ства звяр-
тае ўва гу, што та ва ры без ла-
га ты пу чэм пі я на ту з ін шы мі 
ад люст ра ван ня мі на ха кей-
ную тэ ма ты ку («Мінск-2014», 
«Ха кей-2014», «Хва рэ ем за 
на шых» і г.д.) рэа лі зу юц ца 
без аб ме жа ван няў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Гучная справаГучная справа  ��

Баць ка па мер лай Юліі Ку ба ра вай: 
«НЕ СТРАШ НА, 

КА ЛІ Б СОТ НІ ДЗЯЎ ЧАТ 
БЫ ЛІ КІР ПА ТЫ МІ...»

Анес тэ зі ё ла га «Эка мед сэр ві са» 
асу дзі лі да 4 га доў ка ло ніі

У су дзе Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска агу чы лі пры су ды ві на-
ва тым у смер ці Юліі Ку ба ра вай з Грод на. Ма ла дая дзяў чы на 
па мер ла пас ля плас тыч най апе ра цыі па ка рэк цыі фор мы но са 
ў ка мер цый ным ме ды цын скім цэнт ры «Эка мед сэр віс». За 
апе ра цыю дач кі сям'я Ку ба ра вых за пла ці ла Br15 млн.

Бы ло га анес тэ зі ё ла га «Эка мед сэр ві са» суд пры знаў ві на ва тым 
у не на леж ным вы ка нан ні служ бо вых аба вяз каў, якія пры вя лі па 
не асця рож нас ці да смер ці па цы ент кі. Яго асу дзі лі да 4 га доў па збаў-
лен ня во лі з ад бы ван нем па ка ран ня ў ка ло ніі-па ся лен ні. Там жа, але 
толь кі на пра ця гу 3 га доў, бу дзе ад бы ваць па ка ран не і бы лы га лоў ны 
ін жы нер мед цэнт ра за служ бо вую ха лат насць. Бы лая ген ды рэк тар 
«Эка мед сэр ві са» атры ма ла 2 га ды аб ме жа ван ня во лі без на кі ра ван-
ня ў па праў чыя ўста но вы за кры та га ты пу. Акра мя та го, усім тра ім 
за ба ра ні лі зай мац ца ме ды цын скай дзей нас цю на пра ця гу 5 га доў.

Пад час су до вых слу хан няў урач-анес тэ зі ё лаг пры знаў ся, што 
не ска заў кі раў ніц тву аб тым, што апа рат штуч на га ды хан ня, які 
даў збой пад час апе ра цыі Юліі Ку ба ра вай, трэ ба ад ра ман та ваць. 
Хоць ве даў, што шкля ная кол ба та го апа ра та бы ла па шко джа на. 
Ён па лі чыў, што гер ме тыч насць апа ра та не па ру ша на і яго мож на 
вы ка рыс тоў ваць. Страш на ўя віць, што на тым аб ста ля ван ні, кол ба 
яко га бы ла за кле е на скот чам, ра бі лі апе ра цыі з ліс та па да 2012-га 
па са ка вік 2013 го да(!).

Як вы свет лі ла ся, пад час апе ра цыі Юліі Ку ба ра вай у апе ра цый най 
зна хо дзіў ся яшчэ адзін апа рат штуч най вен ты ля цыі лёг кіх. Ён, як пра-
ві ла, вы ка рыс тоў ваў ся для пра вя дзен ня ка рот ка ча со вых апе ра цый. 
Ад нак пас ля збою асноў най апа ра ту ры ім не ска рыс та лі ся. За мест гэ-
та га ўрач ажыц цяў ляў руч ную вен ты ля цыю лёг кіх па цы ент кі. Па вод ле 
яго слоў, на ладж ваць і пад клю чаць дру гі апа рат у мо мант збою не 
бы ло ча су. А па коль кі асноў нае аб ста ля ван не на ла дзі лі па раў наль на 
хут ка, не аб ход насць у вы ка ры стан ні ін ша га апа ра та ад па ла...

Пас ля апе ра цыі Юліі Ку ба ра вай анес тэ зі ё лаг па пра сіў ка лег не 
га ва рыць ні з кім пра тое, што зда ры ла ся. Сам ён па ве да міў ген-
ды рэк та ру пра тое, што пад час апе ра цыі ад быў ся збой апа ра ту ры, 
толь кі пас ля та го, як у мед цэнт ры па ча ло ся ўнут ра нае рас сле да-
ван не тра ге дыі.

Ма ці Юлі па-ра ней ша му лі чыць, што ў смер ці яе дач кі ві на ва-
та ўся ме ды цын ская бры га да, якая пра во дзі ла апе ра цыю. «Са мае 
страш нае, што ме ды кі ўта і лі праў ду пра стан Юлі і не да лі апош ня га 
шан цу на шай дзяў чын цы — шан цу на жыц цё. Я рас цэнь ваю гэ та як 
зла чын ства. Яны не ду ма лі пра на шу дач ку, ду ма лі пра ся бе, пра тое, 
як па збег нуць па ка ран ня. Яны па він ны ад ка заць за ня спраў джа ныя 
над зеі ма ёй дач кі, за яе не на ро джа ных дзя цей».

Суд так са ма за да во ліў гра ма дзян скі іск баць коў Юліі Ку ба ра вай. 
На пра ця гу ме ся ца «Эка мед сэр віс» па ві нен вы пла ціць Ку ба ра вым 
амаль Br75 млн у якас ці кам пен са цыі ма тэ ры яль най шко ды, а так-
са ма па Br500 млн кож на му з іх у якас ці кам пен са цыі ма раль най 
шко ды.

«Наш іск аб кам пен са цыі ма раль най шко ды не зна чыць, што нам 
па трэб ны гэ тыя гро шы за смерць на шай дзяў чын кі, — ад зна чы ла 
ма ці за гі ну лай Юлі. — Я ска рыс та ю ся гэ ты мі гра шы ма, каб ля чыць 
ін шых дзя цей. Мо жа быць, мы яшчэ ка мусь ці да па мо жам». Баць-
ка ж па мер лай дзяў чы ны ад зна чыў, што «не страш на, ка лі б сот ні 
дзяў чат бы лі ла па ву хі мі ці кір па ты мі, яны за ста лі ся б жы вы мі». І 
ска заў, што тра ге дыя іх сям'і па він на стаць уро кам усім ме ды цын-
скім уста но вам.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

ЭКС-СТАР ШЫ НЯ 
НА ГЛЯ ДАЛЬ НА ГА СА ВЕ ТА 

 БАНКА ПРЫ ГА ВО РА НЫ ДА 7 ГА ДОЎ
Бы лы стар шы ня на гля даль на га са ве та ААТ «Тэх на банк» Ула-
дзі слаў Ка ца рэн ка пры га во ра ны ўчо ра да ся мі га доў па збаў-
лен ня во лі з ад бы ван нем ва ўмо вах уз моц не на га рэ жы му, 
па ве да міў ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА стар шы па моч нік пра ку ро ра 
Мін ска па пра ва вым за бес пя чэн ні, ін фар ма цыі і гра мад скіх 
су вя зях Сяр гей Ба ла шоў.

Як вы ні кае з кры мі наль най спра вы, Ула дзі слаў Ка ца рэн ка, у тым 
лі ку пра да стаў ляў пры ват ным кам па ні ям пад роб ле ныя да ку мен ты і 
рэ кві зі ты пад кант роль ных яму лжэ прад пры маль ніц кіх струк тур — рэ-
зі дэн таў ін шых кра ін. Ён быў за тры ма ны 2 са ка ві ка 2012 го да.

У ве рас ні та го ж го да Ва ле рый Ва куль чык, які ў той час уз на-
чаль ваў След чы ка мі тэт Бе ла ру сі, па ве да міў у ін тэр в'ю ка рэс пан-
дэн ту БЕЛ ТА, што Ка ца рэн ка па да зра ваў ся ў ства рэн ні ар га ні за-
ва най зла чын най гру пы і кі ра ван ні ёю. Ён быў аб ві на ва ча ны па 
ча ты рох ар ты ку лах: у кра дзя жы шля хам зло ўжы ван ня служ бо вым 
ста но ві шчам, не за кон най прад пры маль ніц кай дзей нас ці, ухі лен ні 
ад вы пла ты па дат каў і мах ляр стве. У пра ку ра ту ры Мін ска ад зна-
чы лі, што пры га вор вы не се ны ме на ві та па гэ тых ар ты ку лах, без 
змя нен няў.

«Ка ца рэн ка да па ма гаў кі раў ні кам пры ват ных кам па ній ухі ляц ца 
ад вы пла ты па дат каў і збо раў, пра да стаў ля ю чы ім пад роб ле ныя 
да ку мен ты і рэ кві зі ты пад кант роль ных яму лжэ прад пры маль ніц кіх 
струк тур — рэ зі дэн таў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, кра ін Бал тыі, Вя лі ка-
бры та ніі. Так са ма Ка ца рэн ка аб ві на вач ва ец ца як кі раў нік гру пы, 
якая зай ма ец ца не за кон ным аб ме нам ва лю ты», — за явіў Ва ле рый 
Ва куль чык, ка мен ці ру ю чы гэ ту спра ву.

Ня хай і на да лей за ма цоў ва ец ца 
аў та ры тэт Пра ва слаўя 

Яго Свя цей шас ці Па тры яр ху Мас коў ска му 
і ўсяе Ру сі Кі ры лу

Ва ша Свя цей шасць,
Сар дэч на він шую Вас з 5-год дзем ін тра ні за цыі.

Ва ша жыц цё з'яў ля ец ца для свя та роў і вер ні каў пры кла дам ня-
спын на га кло па ту аб лю дзях у імя ўма ца ван ня ве ры, хрыс ці ян скай 
лю бо ві і мі ру. Вы ро бі це ўсё для ўдас ка наль ван ня су час на га гра мад-
ства, спры я ю чы вы ха ван ню мо ла дзі, ума ца ван ню сям'і, за ха ван ню 
пра ва слаў ных тра ды цый і каш тоў нас цяў.

У мно гім дзя ку ю чы Ва ша му плён на му слу жэн ню як Прад ста я це ля 
Рус кай Пра ва слаў най Царк вы, які ру піц ца аб ду хоў на-ма раль ным 
ад ра джэн ні, пе ра мо зе са праўд на га гу ма ніз му, раз ві ва юц ца доб рыя, 
парт нёр скія ад но сі ны па між Дзяр жа вай і Царк вой.

Най больш знач ная кан фе сія ў Бе ла ру сі — Пра ва слаў ная Царк ва 
— з'яў ля ец ца не па рыў най су вяз ной ніт кай на шых брац кіх на ро даў, 
а вы то кі гэ та га адзін ства сфар мі ра ва ны ты ся ча га до вай гіс то ры яй. 
Ня хай і на да лей пад Ва шым муд рым кі раў ніц твам за ма цоў ва ец ца 
аў та ры тэт Пра ва слаўя.

Ад усёй ду шы зы чу Вам, Ва ша Свя цей шасць, зда роўя, даў га-
лец ця, не вы чэрп най энер гіі, да па мо гі Бо жай у пер ша свя ці цель скай 
пра цы.

З глы бо кай па ва гай,
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

ФактФакт  ��

ВО ДА ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЕ Ў ПЕТ РЫ КА ВЕ АД НА ВІ ЛІ
10 шмат па вяр хо вых да моў у Пет ры ка ве (662 жы ха ры) не каль-
кі га дзін за ста ва лі ся без ва ды. У прэс-служ бе Го мель ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня МНС рас ка за лі, што раз рыў быў за-
фік са ва ны а 9 га дзі не ра ні цы.

Ава рый ная бры га да знай шла мес ца пе ра ло му чы гун най тру бы 
на глы бі ні ка ля 2 мет раў. Для та го, каб лік ві да ваць ава рыю, бы ло 
ад клю ча на ха лод нае во да за бес пя чэн не да моў па ву лі цах Люк сем-
бург і Ва роў ска га, пра ве дзе ны ра бо ты па ад пам поў цы ва ды на па-
шко джа ным участ ку і гер ме ты за цыі тру ба пра во да. Блі жэй да ве ча ра 
во да за бес пя чэн не бы ло ад ноў ле на. Па пя рэд не пры чы най раз ры ву 
на зы ва ец ца знос во да пра во да, па бу да ва на га ў 1973 го дзе.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ДА ДЗІ КОЎ ЗНАЙ ШЛІ ІН ШЫЯ «ПА ДЫ ХО ДЫ»
На тэ ры то рыі кра і ны спро шча ны па ра дак зда бы чы дзі коў.

Як па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ляс ной гас па дар кі, зме ны ў дзей-
нае Ча со вае па ла жэн не аб асаб лі вым вы ка ры стан ні рэ сур саў дзі ка 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ўне се ны па ста но вай Са ве та Мі ніст раў №70. 
Да ку мент афі цый на апуб лі ка ва ны на На цы я наль ным пра ва вым ін-
тэр нэт-пар та ле і ўжо ўсту піў у за кон ную сі лу.

Згод на з ім, па доў жа на па ля ван не на дзі ка спо са ба мі з па ды хо ду, 
з за са ды. Зда бы ваць жы вё лу мож на з 1 сту дзе ня па 30 кра са ві ка 
бя гу ча га го да, што, на дум ку спе цы я ліс таў, да зво ліць ак ты ві за ваць 
тэм пы вы ман ня дзі ка з дзі кай пры ро ды.

Пры зда бы ван ні дзі ка на тэ ры то ры ях, на зва ных у пунк це 3 Ча-
со ва га па ла жэн ня, у тым лі ку ў зо нах спа кою па ляў ні чых угод дзяў, 
пе ра да дзе ных у арэн ду ці пра да стаў ле ных у бес ка рыс лі вае ка ры-
стан не, атры ман не да зво лаў Мінп ры ро ды на вы ман не дзі кіх жы вё лін 
з ася род ку іх пра жы ван ня не па тра бу ец ца. Яшчэ ад но но ва ўвя дзен-
не — зда бы ван не дзі ка мо жа вес ці ся без за цвяр джэн ня пла наў вы-
ман ня гэ та га ві ду, а так са ма без аб ме жа ван няў па коль кас ці дзі кіх 
жы вёл, што зда бы ва юц ца, іх по лу і ўзрос ту. Гэ тыя за ха ды па він ны 
са дзей ні чаць мак сі маль на му зні жэн ню коль кас ці па пу ля цыі дзі ка на 
тэ ры то рыі кра і ны.

Ме ра пры ем ствы па дэ па пу ля цыі дзі ка, на га да ем, звя за ны най-
перш з ус пыш ка мі аф ры кан скай чу мы сві ней.
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