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40 ХВІ ЛІН З ЖЫ ХА РА МІ РЭ ГІ Ё НА
Стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма Кан стан цін 
СУ МАР вы сту піў на ка на ле «Бе ла русь-2» у эфі ры 
брэсц ка га тэ ле ба чан ня з пер шым вы пус кам пра гра-
мы «40 хві лін з гу бер на та рам».

На са мым па чат ку пра гра мы гу бер на тар ад зна чыў важ-
насць ста сун каў з жы ха ра мі рэ гі ё на ў лю бым фар ма це: 
аса біс тыя пры ёмы гра ма дзян, «пра мыя лі ніі», вы ступ лен ні 
ў СМІ. «Але на «пра мую лі нію» не ва ўсіх атрым лі ва ец ца 
да зва ніц ца, тым больш не ўсе мо гуць тра піць на аса біс ты 
пры ём, — ска заў кі раў нік воб лас ці. — Та му бы ло пры ня та 
ра шэн не га ва рыць з жы ха ра мі воб лас ці з эк ра на тэ ле ба-
чан ня, каб пра на быт кі і праб ле мы рэ гі ё на ін фар ма цыю 
з пер шых вус наў атры ма ла мак сі маль на вя лі кая аў ды то-
рыя».

Пер шая пе ра да ча бы ла пры све ча на вы ні кам мі ну ла га 
го да, раз віц цю эка но мі кі і са цы яль най сфе ры воб лас ці. 
На ступ ная пра гра ма анан са ва на як ана ліз і вы ні кі зва ро-
таў гра ма дзян за апош ні час. Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
гу бер на та ра, тэ ма ты ка і фар мат пе ра да чы, маг чы ма, бу-
дуць мя няц ца для та го, каб зра біць яе най больш ці ка вай. 
Ча ка ец ца, што кі раў нік воб лас ці бу дзе вы хо дзіць у эфір 
кож ны ме сяц.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЗА ЛА ТЫ БРЭНД БЕ ЛА РУС БАН КА
Аў та ры тэт нае між на род нае фі нан са вае вы дан не The 
Banker (вы да вец тва The Fіnancіal Tіmes Ltd.) апуб лі-
ка ва ла рэй тынг са мых да ра гіх бан каў скіх брэн даў у 
све це «The Top 500 Bankіng Brands». Па вод ле гэ та-
га рэй тын гу, сё ле та ўпер шы ню ай чын ны бан каў скі 
брэнд ак цы я нер на га та ва рыст ва «АСБ Бе ла рус банк» 
быў пры зна ны ад ным з са мых да ра гіх у све це, па-
ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе фі нан са вай уста-
но вы.

Асноў ным фак та рам для ацэн кі кош ту бан каў ска га брэн-
да з'яў ля ец ца па зна валь насць яго ме на ві та клі ен та мі фі-
нан са вай сфе ры. У па доб ных раз лі ках вы ка рыс тоў ва ец ца 
шэ раг та кіх па каз чы каў, як дзей насць між на род на га біз не-
су, у тым лі ку роз ніч на га і кар па ра тыў на га, стра ха ван не, 
кі ра ван не ак ты ва мі, ін вес ты цый на-бан каў ская дзей насць 
і ра бо та з пла цеж ны мі карт ка мі. На га даю, што ў спі се 
«The Top 500 Bankіng Brands» наш род ны Бе ла рус банк 
раз мяс ціў ся на 480-й па зі цыі, дзе яго брэнд ацэ не ны ў 
159 млн до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

СПУ ЖА ЛІ СЯ, АЛЕ НЕ ПА ЦЯР ПЕ ЛІ
Рэй са вы аў то бус, які ра ні цай ру хаў ся з Вет кі ў вёс ку 
Не глюб ка, не ча ка на за га рэў ся. Як рас ка за лі ў прэс-
служ бе МНС, пад час па жа ру ма тор на га ад се ка ў 
«МА За» за клі ні ла дзве ры. У са ло не ў гэ ты мо мант 
зна хо дзі лі ся 15 па са жы раў.

Адзін з па са жы раў па тэ ле фа на ваў вы ра та валь ні кам, 
якія праз пяць хві лін бы лі на мес цы зда рэн ня, але не ча ка-
на да па мо га прый шла яшчэ ра ней. Кі роў ца Вет каў ска га 
ра ён на га ад дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях Ана толь 
Жу раў лёў у гэ ты час ру хаў ся на ма шы не на су страч, у 
Вет ку. Муж чы на за ўва жыў ля ўзбо чы ны аў то бус, з са ло на 
яко га ішоў чор ны дым. Сяр жант спы ніў ся і, зра зу меў шы, 
што дзве ры за бла кі ра ва ны, стаў да па ма гаць лю дзям 
вы бі рац ца праз ка бі ну кі роў цы. Ка лі па ча ла ся па ні ка, 
вы ра та валь нік раз біў вок ны і не ка то рых лю дзей вы цяг-
нуў праз акно. У вы ні ку ні хто з па са жы раў аў то бу са не 
па цяр пеў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ВАС ЧА КА ЮЦЬ ЗНІЖ КІ!
У роз ніч най ганд лё вай сет цы кра і ны 16 лю та га і 2 са-
ка ві ка прой дзе ак цыя «Адзі ны дзень зні жак».

Як па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ганд лю, у гэ тыя дні ў 
мно гіх кра мах рэс пуб лі кі за кошт уз год не на га зні жэн ня 
цэн з бо ку ар га ні за цый-вы твор цаў і ганд лё вых над ба вак 
ужо з бо ку ганд лё вых ар га ні за цый па куп ні кам пра па-
ну юць зніж кі на не хар чо выя та ва ры. Іх па мер па ві нен 
склас ці не менш за 15-20 пра цэн таў. Усіх за пра ша юць 
па па куп кі.

ХА БАР НІЦ ТВА Ў БНТУ
Упраў лен не па ба раць бе з эка на міч ны мі зла чын ства мі 
ГУ УС Мін гар вы кан ка ма і апе ра тыў ныя су пра цоў ні кі 
Са вец ка га РУ УС ста лі цы вы яві лі фак ты не за кон на га 
атры ман ня гра шо вых срод каў кі раў ні ком ад ной з ка-
фед раў і вы клад чы ка мі Бе ла рус ка га на цы я наль на га 
тэх ніч на га ўні вер сі тэ та.

Па гэ тых фак тах упраў лен нем След ча га ка мі тэ та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь па г. Мін ску за ве дзе ны кры мі наль ныя спра-
вы. Дзе ян ні па да зра ва ных ква лі фі ка ва ныя як атры ман не 
ха ба ру: вы свет ле на, што вы клад чы кі пры ма лі не за кон ныя 
гра шо выя ўзна га ро джан ні ў за меж най ва лю це за спры-
яль нае вы ра шэн не пы тан няў, звя за ных са зда чай іс пы таў і 
кур са во га пра ек та. Ця пер пра вод зяц ца апе ра тыў на-след-
чыя ме ра пры ем ствы, на кі ра ва ныя на вы свят лен не ўсіх аб-
ста він гэ тых зла чын стваў. Да сле ду юц ца пры чы ны і ўмо вы, 
якія са дзей ні ча лі здзяйс нен ню ка руп цый ных зла чын стваў 
у сце нах уста но вы аду ка цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ма лы, але перс пек тыў ны
«Ма лы і ся рэд ні біз нес — адзін 

з на шых пры яры тэ таў і перс пек-
ты ва ад на ча со ва, — за явіў стар-
шы ня праў лен ня Бан ка раз віц ця. 
— Мы ак тыў на су пра цоў ні ча ем 
з экс пер та мі Су свет на га бан ка 
па ства рэн ні дзейс най сіс тэ мы 
крэ ды та ван ня гэ та га сег мен та 
эка но мі кі. Спа дзя ём ся на ла дзіць 
кан струк тыў нае ўза е ма дзе ян не з 
не каль кі мі най больш пра су ну ты мі 
ў гэ тым сег мен це бе ла рус кі мі бан-
ка мі. Хут чэй за ўсё, крэ ды та ваць 
ма лы і ся рэд ні біз нес мы бу дзем 
праз бан кі-аген ты». Су ма срод каў 
для та кіх пра ек таў бу дзе вы зна ча-
на ў най блі жэй шы час.

Бу даў ніц тва трэ цяй лі ніі 
мет ро

Банк раз віц ця пры сту пае сё-
ле та да фі нан са ван ня не каль кіх 
буй ных пра ек таў. На прык лад, бу-

даў ніц тва трэ цяй лі ніі мет ро ў Мін-
ску з агуль ным кош там пра ек та 
ка ля 2 млрд до ла раў, фі нан са ван-
не інф ра струк ту ры Бе ла рус ка-кі-
тай ска га ін дуст ры яль на га пар ка 
(агуль ны аб' ём укла дан няў ін вес-
та раў пе ра вы шае 30 млрд до ла-
раў). Банк пач не фі нан са ваць і 
бу даў ніц тва гор на-ўз ба га чаль на-
га кам бі на та на ба зе ра до ві шча 
«Сіт ніц кае», пла нуе ўдзель ні чаць 
у рэ кан струк цыі аў та да ро гі Р-23 
Мінск—Мі ка шэ ві чы. «Мы ча ка ем, 
што ў бя гу чым го дзе крэ дыт ны 
парт фель бан ка па вя лі чыц ца не 
менш як на 31%», — па ве да міў 
Сяр гей Ру мас. За 2013 Банк раз-
віц ця на рас ціў крэ дыт ны парт-
фель у 1,6 ра за (на 8,8 трлн руб-
лёў) да 19 трлн руб лёў на 1 сту-
дзе ня 2014 го да.

Экс пар ту да дуць больш
Сё ле та аб' ём пад трым кі ай чын-

на га экс пар ту праз Банк раз віц ця 
за пла на ва ны на ўзроў ні не 
менш як 80 млн до ла раў. 
«У га лі не экс парт на га крэ-

ды та ван ня мы яшчэ не вый шлі на 
ўстой лі вую ды на мі ку, — пры знаў 
Сяр гей Ру мас. — На мі ле тась быў 
вы да дзе ны ўся го адзін экс парт ны 
крэ дыт не рэ зі дэн ту на 15 млн до-
ла раў для апла ты па ста вак 22 
«Бе лА Заў» у Ман го лію. Але мы 
за вяр шы лі пад рых тоў чую ра бо ту, 
на пра ца ва лі мі ні маль на не аб ход-
ны па кет між на род ных кан так таў 
і пра цэ дур». На цы я наль ны лі зін-
га вы апе ра тар ААТ «Пра маг ра лі-
зінг» пас ля пе ра да чы ў кі ра ван-
не Бан ка раз віц ця за год здо леў 
па ста віць на знеш нія рын кі тэх ні кі 
больш, чым за тры па пя рэд нія га-
ды ра зам узя тыя, пад крэс ліў кі раў-
нік бан ка. Агуль ны кошт па ста вак 
склаў амаль 63 млн до ла раў. «Мы 
ба чым, дзе мож на да даць, та му 
на 2014 год пе рад «Пра маг ра лі-
зін гам» па стаў ле на за да ча вый сці 
на не менш як 100 млн до ла раў 
экс парт ных па ста вак».

Рэ корд па ды ві дэн дах
У 2013 го дзе Банк раз віц ця 

стаў лі да рам ся род ад кры тых 

ак цы я нер ных та ва рыст ваў па 
су ме пе ра лі ча ных ды ві дэн даў 
дзяр жа ве. У ад па вед нас ці з 
ука зам Прэ зі дэн та, усе дзярж-
прад пры ем ствы і ак цы я нер ныя 
та ва рыст вы з пе ра важ най до ляй 
дзяр жа вы аба вя за ны рэ гу ляр на 
вы плач ваць ды ві дэн ды ў бюд жэт. 
Мі ні маль ны па мер — 20% атры-
ма на га пры быт ку. «Банк раз віц-
ця пе ра лі чыў больш за 30%, або 
500 млрд руб лёў», — ад зна чыў 
Сяр гей Ру мас.

Да рэ чы, Банк раз віц ця па вы-
ні ках 2013 го да за няў пер шае 
мес ца ся род бан каў па па ме ры 
атры ма на га пры быт ку. Ён склаў 
амаль 1,6 трлн руб лёў. Пры гэ-
тым Сяр гей Ру мас пад крэс ліў, 
што пры бы так не з'яў ля ец ца 
асноў най мэ тай дзей нас ці бан ка, 
гэ та хут чэй не аб ход ная ўмо ва 
ўстой лі ва га іс на ван ня. Пры бы-
так банк цал кам на кі роў вае на 
крэ ды та ван не і на сваю ка пі та-
лі за цыю.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.
Фо та аў та ра.

Ка му нізм 
у дзе ян ні?

«Дзіў на, але ў ка-
мер цый ныя ар га ні-
за цыі, дзе вы да юць 
па зы кі пад 2-5% у 
дзень, ста яць чэр гі. 
У нас чэр гаў ня ма, 
хоць мак сі маль ны 
пра цэнт, пад які мы 
вы да ём, — 10% у 
ме сяц. Ад нак мно-
гія па чы на юць за ў-
ва жаць роз ні цу», — 
кан ста туе кі раў нік 
аса цы я цыі. Але ка мер цый ныя і не ка мер цый ныя ар га ні за цыі 
ад роз ні ва юц ца не толь кі пра цэн та мі па зай мах. Па-пер шае, 
гэ та мэ ты ства рэн ня: «Не ка мер цый ныя ства ра юц ца без мэ ты 
атры ман ня пры быт ку, увесь пры бы так за ста ец ца ў ар га ні за цыі 
і на кі роў ва ец ца на па тан нен не па слуг; та кія МФА, як пра ві ла, 
ма юць не вя лі кі спектр па слуг (пры ём і вы да ча па зык)». Толь кі 
не трэ ба ду маць, што на рэш це прый шоў ка му нізм. Ёсць і ін-
шыя ас пек ты. Па-дру гое, у не ка мер цый най ар га ні за цыі ня ма 
ўлас ні ка, а зна чыць, усе ўдзель ні кі ка а пе ра ты ва з'яў ля юц ца 
яго ўлас ні ка мі: «Ка лі ча ла век ус ту пае ў ка а пе ра тыў, ён пла ціць 
ус туп ны ўзнос і пай (ана лаг ста тут на га фон ду) і ста но віц ца 
су за сна валь ні кам гэ тай ар га ні за цыі (усё, што ёсць у ка а пе ра-
ты ве, у пэў най сту пе ні на ле жыць яму, але за браць гэ та ён не 
мо жа). І тут трэ ба ад зна чыць важ ны мо мант — ка лі ча ла век 
ус ту пае ў ка а пе ра тыў, ён ад каз вае па яго аба вя за цель ствах. 
Ка лі ка а пе ра тыў страт ны (па тра ціў тое, што за ра біў, і ў яго 
ні чо га ня ма, акра мя аба вя за цель стваў па вяр тан ні ўкла даў), 
аў та ма тыч на гэ тая ад каз насць кла дзец ца на ўсіх удзель ні каў 
ка а пе ра ты ва. У гэ тым вы пад ку нель га ска заць, што ды рэк тар 
ка а пе ра ты ва па ві нен вяр нуць гро шы. Гэ та кру га вая па ру ка, 
дру гі бок сло ва «ўза е ма да па мо га». Ка лі мы ўсту пі лі ў ка а-
пе ра тыў, то мы ад каз ныя за тое, што ў ім ад бы ва ец ца. Та му 
ўдзель ні кі па він ны са чыць за кі раў ні ком, дзей нас цю, улі кам, 
да хо да мі. Да нас час та лю дзі пры хо дзяць, не ра зу ме ю чы, ку ды 
яны ўсту пі лі. А вось у ка мер цый най ар га ні за цыі ўсе стра ты — 
гэ та стра ты за сна валь ні каў». Трэ ба быць вель мі ўваж лі вым 
пры вы ба ры крэ дыт на га ка а пе ра ты ва, каб пры нес ці гро шы 
ту ды, дзе яны бу дуць на дзей на сха ва ны і дзе мож на аб са лют-
на спа кой на браць зай мы. Бо ка а пе ра ты вы бы ва юць роз ныя: 
«Ад ной чы мы прый шлі ў ка а пе ра тыў, які пра ца ваў ужо паў го-
да. Ад кры ваю аса бо вую спра ву па зы чаль ні ка — там ля жыць 
рас ход ны ор дар. «Ка лі пазычальнік гро шы вер не, я гэты ордэр 
вы кі ну», — ка жа ра бот нік ка а пе ра ты ва. «А гро шы склад ва ем 
у скры нач ку», — да дае ён.

���
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры стан не гра шы ма і ўсё, што з 

гэ тым звя за на. Вы мо жа це звяр тац ца на элект рон ны ад рас га зе ты 
іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна-
кай «для ад дзе ла эка но мі кі» ці 
па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ГРО ШЫ АТРЫ МАЕ ТОЛЬ КІ ТОЙ, 
ХТО ЭФЕК ТЫЎ НА ПРА ЦУЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ва кол насВа кол нас  ��

ЭКА ЛА ГІЧ НАЯ ВАР ТА 
НЕ ДРЭ МЛЕ

Пы тан не ўрэ гу ля ван ня дыс ку сіі з Літ вой на конт бу даў ніц-
тва бе ла рус кай АЭС за ста ец ца ад кры тым. Пра гэ та пад час 
«пра мой лі ніі» па ве да міў мі ністр пры род ных рэ сур саў Бе-
ла ру сі Ула дзі мір ЦАЛ КО.

«Мы лі чым, што бе ла рус кі бок вы ка наў усе па тра ба ван ні Літ вы. 
І хоць у лі тоў цаў яшчэ ёсць да нас прэ тэн зіі, між на род ная су поль-
насць нас пад трым лі вае. Мы бу дзем пра цяг ваць дыя лог», — ска заў 
мі ністр.

Ад но з клю ча вых пы тан няў пад час «пра мой лі ніі» да ты чы ла ся за-
ха ван ня ад зні шчэн ня ле су ка ля па сёл ка «Со неч ны», што бу ду ец ца 
ад ра зу за Мін скай каль ца вой. На яго ад ка заў на чаль нік упраў лен ня 
дзяр жаў най эка ла гіч най экс пер ты зы Аляк сандр АНД РЭ ЕЎ.

«За ка на даў ства па куль не за ба ра няе вы ка рыс тоў ваць пад за бу-
до ву ляс ныя пло шчы, нель га бу да ваць толь кі на сель ска гас па дар чых 
зем лях, бо яны зна хо дзяц ца ў аба ра чэн ні і за бяс печ ва юць нас пра дук-
та мі хар ча ван ня. Хоць мы зма га ем ся за за ха ван не зя лё най зо ны ва кол 
Мін ска, але ця пер вы кан кам вы дзе ліў да дат ко выя ўчаст кі, па рос лыя 
ле сам, для дру гой чар гі за бу до вы па сёл ка «Со неч ны». І тут, на жаль, 
мы ні чым не мо жам су праць ста яць: мяс цо вая ўла да мае паў на моц твы 
пе ра во дзіць ад ны ка тэ го рыі зем ляў у ін шыя і да ваць іх пад за бу до ву. 
Але мы пе ра ка на лі Мін гар вы кан кам у тым, каб у ге не раль ны план го-
ра да бы лі ўне се ныя ка рэк ты вы аб за ба ро не раз мя шчэн ня ка пі таль ных 
збу да ван няў у скве рах і на буль ва рах ста лі цы. Ця пер ідзе ра бо та па 
за ма ца ван ні гэ та га ў нар ма тыў ных ак тах па ўсёй кра і не».

Ці ка васць вы клі ка ла за ха ван не пры род ных ланд шаф таў, а так-
са ма «эка ла гіч на га ка лі до ра» ўздоўж Свіс ла чы ў Мін ску. На чаль нік 
упраў лен ня дзяр жаў най эка ла гіч най экс пер ты зы па ве да міў, што 
пла ну ец ца ўня сен не ў ка рэкці роў ку ге не раль на га пла на го ра да 
за ба ро ны на ўзвя дзен не ўздоўж га лоў най вод най ар тэ рыі ста лі цы 
вы сот ных бу дын каў.

Па сту пі ла пы тан не пра дзе ян ні, на кі ра ва ныя на за ха ван не ві даў, 
за не се ных у Чыр во ную кні гу. У су вя зі з гэ тым на чаль нік упраў лен ня 
бія ла гіч най і ланд шафт най раз на стай нас ці На тал ля МІН ЧАН КА 
за ўва жы ла: «Мы пра во дзім шмат ак цый па ахо ве рэд кіх рас лін, звя-
роў і пту шак. Да рэ чы, у Бра зі ліі сім ва лам чэм пі я на ту све ту па фут бо-
ле вы бра лі бра ня нос ца, і з гэ тай на го ды збі ра юц ца пра вес ці кам па нію 
па за ха ван ні гэ та га ві ду. Мы так са ма ду ма ем у ме жах чэм пі я на ту па 
ха кеі пра вес ці пэў ныя ме ра пры ем ствы, каб пры цяг нуць ува гу да на-
ша га зуб ра, які з'яў ля ец ца ві дам, што гла баль на зні кае».

Ці ка віць гра ма дзян і між на род нае су пра цоў ніц тва ў сфе ры пры-
род ных рэ сур саў. Адзін з між на род ных пра ек таў, які ця пер пра во-
дзіц ца, — так зва ны пас ля пра ект ны ана ліз на пры кла дзе рас пра цоў-
кі ра до ві шча ме лу ў Ма ла рыц кім ра ё не на мя жы з Укра і най. Пра ект 
фі нан су ец ца Еў ра са ю зам, да сле да ван ні пра во дзі лі ся з удзе лам 
бе ла рус кіх і ўкра ін скіх спе цы я ліс таў. «Мы імк нём ся па ка заць, што 
ме ра пры ем ствы, пра ду гле джа ныя пра ект най да ку мен та цы яй на 
рас пра цоў ку гэ та га ра до ві шча, бяс печ ныя для на ва коль на га ася-
род дзя», — ска заў Аляк сандр Анд рэ еў.

«Лю дзей хва лю юць пы тан ні са мыя раз на стай ныя — ад гла баль-
ных да жыц цё вых, — пад су ма ваў Ула дзі мір Цал ко. — Ся род са мых 
па пу ляр ных — уз ро вень чыс ці ні ва ды і па вет ра, абы хо джан не з 
ад хо да мі, так са ма мно гія ці ка вяц ца, як зме ніц ца клі мат у блі жэй-
шы час і якія пры род ныя рэ сур сы ёсць у на шай кра і не. Па сту па юць 
пы тан ні ад па ляў ні чых на конт пра ві лаў па ля ван ня на звя роў. Мно гія 
лю дзі імк нуц ца да па маг чы на ва коль на му ася род дзю і звяр та юц ца 
да нас, ка лі ба чаць па ру шэн ні за ка на даў ства. Але ча сам су пра-
цоў ні кам мі ніс тэр ства да во дзіц ца раз бі рац ца і з та кі мі рэ ча мі, як, 
на прык лад, знік нен не пту шы ных гнёз даў і кар му шак у су вя зі са 
спі ла ван нем дрэў у два рах. Мы, зра зу ме ла, у та кіх вы пад ках тлу-
ма чым лю дзям, ку ды ад ра са ваць гэ тыя пы тан ні, бо яны не ў на шай 
кам пе тэн цыі, імі па він ны зай мац ца мяс цо выя ор га ны ўла ды».

Праў да, як ад зна чыў мі ністр, пры рай- і гар вы кан ка мах ня ма 
струк ту ры, якая зай ма ла ся б пры род ны мі рэ сур са мі, та му гра ма дзя-
не не ба чаць ін ша га вый сця ў вы ра шэн ні сва іх ла каль ных праб лем, 
акра мя як звяр нуц ца з імі ў вы шэй шую ін стан цыю.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

Як нас ду рацьЯк нас ду раць  ��

ЗДАЎ КВА ТЭ РУ МА ЦІ... 40 РА ЗОЎ
Ка лі 32-га до вы мін ча нін раз мяс ціў у се ці ве ін фар ма цыю пра 
зда чу ад на па ка ё вай ква тэ ры па ву лі цы Ша ран го ві ча, якая 
на ле жа ла яго ма ці, ах вот ных аран да ваць яе ака за ла ся да во-
лі шмат. Толь кі ўсе яны ў вы ні ку ака за лі ся пад ма ну ты мі.

Па вод ле ін фар ма цыі Фрун зен ска га РУ УС г. Мін ска, па ка заў шы 
па тэн цы яль ным ква та ран там ква тэ ру, муж чы на браў пе рад апла ту 
— ад 300 да 1 500 до ла раў у за леж нас ці ад тэр мі ну пра жы ван ня. 
Пры чым ква тэ раз дым шчы кі атрым лі ва лі ад «гас па да ра» рас піс ку, 
што ён са праў ды атры маў гро шы. Ад нак праз ней кі час муж чы на 
па чы наў тлу ма чыць, што па пя рэд нія жыль цы ні як не з'е дуць, ды і 
сам ён за ня ты, та му, маў ляў, трэ ба кры ху па ча каць. А пас ля і ўво-
гу ле ад клю чаў тэ ле фон: зла мыс нік па прос ту вы кі даў sіm-карт ку, 
пад клю чаў но вую і зноў да ваў аб' яву пра зда чу ква тэ ры.

Ка лі ў мі лі цыю звяр ну лі ся не каль кі ча ла век, асо бу афе рыс та 
хут ка ўста на ві лі — ён не ўтой ваў сва іх паш парт ных звес так. А 
вось знай сці яго на па чат ку не атрым лі ва ла ся. Ска рыс таў шы ся 
гэ тым, зла мыс нік пра цяг ваў дзей ні чаць па ад пра ца ва най схе ме, 
пад ма нуў шы яшчэ не каль кі ча ла век. У вы ні ку мах ля ра ўсё ж 
за тры ма лі. Як вы свет лі ла ся, ра ней муж чы на ўжо меў кан флікт 
з за ко нам за кра дзя жы з аў та ма шын і вы зва ліў ся з мес цаў па-
збаў лен ня во лі паў та ра го да та му. Ах вя ра мі «гас па да ра» жыл ля 
ста лі ка ля 40 ча ла век.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

ФІ ЛА СО ФІЯ 
ЎЗА Е МА ДА ПА МО ГІ

ТРОШ КІ ГІС ТО РЫІ
Пер шыя крэ дыт ныя ка а пе ра ты вы 

ўзнік лі ў ся рэ дзі не ХІХ ста год дзя ў Гер-
ма ніі. Гэ та бы лі ка а пе ра ты вы або ка сы 
ўза е ма да па мо гі, якія пад трым лі ва лі ся-
лян пад час го ла ду і эка на міч ных цяж-
кас цяў. Пі я нер гэ та га ру ху — Фрыд рых 
Віль гельм Рай фай зэн (1818-1888), які 
за ду маў ідэю ка а пе ра тыў най уза е ма да-
па мо гі пад час зна хо джан ня на па са дзе 
бур га міст ра ад на го з ня мец кіх га ра доў, 
на зі ра ю чы за жыц цём ся лян, што зна хо-
дзі лі ся пад ціс кам ліхвяроў. Ён за сна ваў 
пер шы сельс кі крэ дыт ны спа жы вец кі ка-
а пе ра тыў у 1864 го дзе.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

У 10-Ы КЛАС — 
ПРАЗ КОН КУРС...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
А пра ца пра фе сі я на лаў па він на год на аплач вац ца ў ад па вед нас ці з іх укла-

дам у агуль ны вы нік ра бо ты ўста но вы аду ка цыі. Ме на ві та та кую за да чу мы 
ста вім пе рад рас пра цоў шчы ка мі но вай сіс тэ мы апла ты пра цы пе да го гаў.

Сяр гей Мас ке віч ад зна чыў, што ра бо та над змес там і якас цю аду ка цыі 
з'яў ля ец ца для га лоў на га аду ка цый на га ве дам ства прын цы по ва важ най, і 
на зваў за ха ды, якія пла ну ец ца ў гэ тым на прам ку ажыц ця віць. У па рад ку 
экс пе ры мен ту рас пач нец ца апра ба цыя не за леж най вы ні ко вай атэс та-
цыі школь ні каў пас ля за вяр шэн ня на ву чан ня на ІІ і ІІІ сту пе нях агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі. А пас ля за вяр шэн ня экс пе ры мен ту бу дзе пры мац ца 
ра шэн не аб мэ та згод нас ці пра вя дзен ня ў 2015/2016 на ву чаль ным го дзе 
не за леж най атэс та цыі ва ўсіх уста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі і 
ўвя дзен ні кон курс на га на бо ру ў 10-ты клас.

Па сло вах мі ніст ра, бу дуць пад рых та ва ны змя нен ні ў рэ ка мен да цыі па 
ар га ні за цыі вы ву чэн ня прад ме таў на па вы ша ным уз роў ні. Вы бар ву чэб ных 
прад ме таў не па ві нен аб мя жоў вац ца толь кі ча тыр ма про фі ля мі. Да та го ж 
кі раў ні кам бу дзе да дзе на маг чы масць пра во дзіць пра меж ка вую атэс та цыю па 
ву чэб ных прад ме тах — у за леж нас ці ад уз роў ню іх на ву чан ня — па ву чэб ных 
чвэр цях, тры мест рах або паў год дзях. Бу дуць так са ма ўне се ны зме ны ў ра ней 
за цвер джа ныя кры тэ рыі і па каз чы кі дзей нас ці ўста ноў агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі і раз ме жа ва ны кры тэ рыі для лі цэ яў, гім на зій і ся рэд ніх школ.

— Асоб на ха цеў бы пад крэс ліць важ насць удас ка на лен ня як змес ту, так 
і ме то дык на ву чан ня за меж ным мо вам. На цы я наль на му ін сты ту ту аду ка цыі 
пра па ную раз гле дзець маг чы масць ука ра нен ня ў Бе ла ру сі не за леж най 
між на род най сіс тэ мы ацэнь ван ня ўзроў ню ва ло дан ня анг лій скай мо вай 
TOEFL, а так са ма рых та ваць шко лу да між на род най сіс тэ мы ацэнь ван ня 
ву чэб ных да сяг нен няў PІSA, — да даў Сяр гей Мас ке віч.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КашалёкКашалёк  ��

ПЕ РА ВО ДЫ «МІ ГАМ» 
ПРЫ ПЫ НЕ НЫ

Сродкі, якія там «за віс лі», вяр нуць вель мі скла да на
На тэ ры то рыі Бе ла ру сі ўдзель ні кі між на род най пры ват най аплат най 

сіс тэ мы «Мі гам» Бе ла грап рам банк, Банк ВТБ (Бе ла русь), БПС-Сбер банк, 
Банк Бел ВЭБ ча со ва пры пы ні лі, а Тэх на банк спы ніў апе ра цыі па ажыц-
цяў лен ні гра шо вых пе ра во даў праз гэ тую аплат ную сіс тэ му, па ве дам ляе 
ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў На цы я наль на га бан ка.

На гад ва ем, што раз лі ко вым цэнт рам аплат най сіс тэ мы «Мі гам» з'яў ля ец ца 
ка мер цый ны Еў ра пей скі трас та вы банк. З 11 лю та га 2014 го да Цэнт раль ным 
бан кам Ра сіі ад клі ка на лі цэн зія гэ тай крэ дыт най ар га ні за цыі на ажыц цяў лен не 
бан каў скіх апе ра цый. У су вя зі з гэ тым Дзміт рый Янін, стар шы ня праў лен ня 
Кан фе дэ ра цыі та ва рыст ваў спа жыў цоў кра ін СНД, учо ра за явіў: «На жаль, 
бан каў скія пе ра во ды без ад крыц ця ра хун ку не за стра ха ва ны. Та му тыя гро шы, 
якія «па віс лі», мо гуць быць вер ну ты, на пэў на, толь кі ў ме жах кры мі наль най 
спра вы. Але не праз сіс тэ му стра ха ван ня ўкла даў. Для лю дзей, якія пра цу юць 
па-за рэс пуб лі кай, за раз ле пей больш уваж лі ва па гля дзець, якія за сна валь ні кі 
ста яць за той ці ін шай пла цеж най сіс тэ май, і, ка лі яе ра дзі ма зна хо дзіц ца ў 
кры зі се, то па шу кай це ін ша га апе ра та ра. Мо жа быць, на паў пра цэн та да ра-
жэй ша га». Га лоў ны банк кра і ны рэ ка мен дуе фі зіч ным асо бам для ажыц цяў-
лен ня і атры ман ня гра шо вых пе ра во даў вы ка рыс тоў ваць ін шыя між на род ныя 
аплат ныя сіс тэ мы, што функ цы я ну юць на тэ ры то рыі на шай кра і ны.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Извещение о проведении 17 марта 2014 г. торгов 
по продаже имущества, на которое обращено взыскание 

в счет неисполненного налогового обязательства, 
неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 
имущества)

Помещение неустановленного назначения 139 
общей площадью 20,1 кв.м, 
расположенное по адресу: 

 г. Минск, пр-т Независимости, 58-139 
(инвентарный номер 500/D-70772990)

Начальная цена 447 609 000 белорусских рублей
Сумма задатка 44 000 000 белорусских рублей
Организатор 

аукциона
УП «Минский городской центр недвижимости», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, (017) 327-40-22
Балансодержатель СООО «Столичный центр»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обра-
щенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержден-
ным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организато-
ром аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и 
свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную 
банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 
а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком про-
ведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональ-
ной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получа-
тель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В 
процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фикси-
руется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется 
победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осущест-
вляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 17 марта 2014 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе 
осуществляются с 17.02.2014 по 12.03.2014 включительно в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок: (017) 327-40-22 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

Извещение о проведении 17 марта 2014 г. торгов 
по продаже имущества, на которое обращено взыскание 

в счет неисполненного налогового обязательства, 
неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 
имущества)

Изолированное (административное) помещение 
общей площадью 18,8 кв.м, 
расположенное по адресу: 

 г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 6Б, пом. 1 
(назначение: административное помещение, 

инв. номер 500/D-700691) 
Начальная цена 445 569 000 белорусских рублей
Сумма задатка 44 000 000 белорусских рублей
Организатор 

аукциона
УП «Минский городской центр недвижимости», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, (017) 327-40-22
Балансодержатель ООО «Главгорэксплуатация»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обра-
щенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержден-
ным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организато-
ром аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и 
свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную 
банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 
а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком про-
ведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональ-
ной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получа-
тель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В 
процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем аукциона, а наивысшая цена (цена продажи) фик-
сируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется 
победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осущест-
вляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 17 марта 2014 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе 
осуществляются с 17.02.2014 по 12.03.2014 включительно в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок: (017) 327-40-22 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

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 А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 27 марта 2014 года проводит 4-ый открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности

Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

42 Грузовой КрАЗ-250 ш. 522345 дв. 917779 1985 г. 4 кат. 1251 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 40 000 000 4 000 000

43 Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. 146654 дв. 599430 1990 г. 3 кат. 77144 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

44 Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. 123553 дв. 441400 1989 г. 4 кат. 136480 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 40 000 000 4 000 000

45 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 140219 дв. 548606 1990 г. 4 кат. 74856 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

46 Грузовой Урал-43202 ш. LO105165 дв. 311554 1988 г. 4 кат. 74220 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 40 000 000 4 000 000

47 Грузовой Урал-43202 ш. 045560 дв. 811762 1985 г. 3 кат. 77460 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 40 000 000 4 000 000

48 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 162649 дв. 706908 1990 г. 3 кат. 56329 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 50 000 000 5 000 000

49 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 154611 дв. 652875 1990 г. 4 кат. 42781 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 50 000 000 5 000 000

50 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 022427 дв. 578180 1984 г. 4 кат. 17866 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

51 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 021709 дв. 571144 1984 г. 4 кат. 18550 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

52 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 039488 дв. 761833 1985 г. 3 кат. 36469 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

53 Шасси КрАЗ-257 ш. 46663 дв. 10310 1965 г. 4 кат. 23711м д. Красное, в/ч 52242 30 000 000 3 000 000

54 Грузовой бортовой КамАЗ-43101 ш. 013375 дв. 594763 1990 г. 4 кат. 82099 км г. Гродно, в/ч 41780 45 000 000 4 500 000

55 Грузовой бортовой КамАЗ-43101 ш. 003302 дв. 475700 1989 г. 3 кат. 132252 км  г. Новогрудок, в/ч 75158 40 000 000 4 500 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 27 марта 
2014 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заяв-
ление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы 
до 17.00 24 марта 2014 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 
в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на рас-
четный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес 
в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О 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 А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 27 февраля 2014 года проводит 1-ый повторный открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности на 2-ом открытом аукционе

Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

3
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17703001 дв. 440018 корп. 7702Ф101 1977 г. 4 кат. 2543 км, Установка ФВУА-100-Н 
12Ф № б/н 1977 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1977 г. 4 кат.

 г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

110 000 000 11 000 000

5
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17710003 дв. 472462 корп.17710003 1977 г. 4 кат. 2081 км, Установка ФВУА-100-Н 
12Ф № б/н 1977 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № б/н 1977 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1977 г. 4 кат.

 г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

110 000 000 11 000 000

6
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17712002 дв. 481253 корп.17712002 1978 г. 4 кат. 2586 км, Установка ФВУА-100-Н 
12Ф № б/н 1978 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 92п29 1978 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1978 г. 4 кат.

 г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

110 000 000 11 000 000

8
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18305001 дв. 806633 корп.8304Ф102 1983 г. 4 кат. 2307 км, Установка ФВУА-100-Н 
12Ф № б/н 1983 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 41п48 1983 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1983 г. 4 кат.

 г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

120 000 000 12 000 000

9
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18412003 дв. 900803 корп. 8411Ф104 1985 г. 4 кат. 4870 км, Установка ФВУА-100-Н 
12Ф № б/н 1985 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 49п198 1985 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1985 г. 4 кат.

 г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

110 000 000 11 000 000

10
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18606002 дв. 965867 корп.18606002 1986 г. 4 кат. 1668 км, Установка ФВУА-100-Н 
12Ф № б/н 1986 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № б/н 1986 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1986 г. 4 кат.

 г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

120 000 000 12 000 000

11
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18501001 дв. 904320 корп.8411Ф102 1985 г. 4 кат. 3068 км, Установка ФВУА-100-Н 
12Ф № б/н 1985 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 67п171 1985 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1985 г. 4 кат.

 г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

120 000 000 12 000 000

12
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18606004 дв. 002175 корп.18606004 1986 г. 4 кат. 2534 км, Установка ФВУА-100-Н 
12Ф № б/н 1986 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 32п71 1986 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1986 г. 4 кат.

 г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

110 000 000 11 000 000

13
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18302003 дв. 800970 корп.18302003 1983 г. 4 кат. 1312 км , Установка ФВУА-100-Н 
12Ф № б/н 1983 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № б/н 1983 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1983 г. 4 кат.

 г. Ст. Дороги, 
в/ч 42747

120 000 000 12 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» от 24.01.14 № 13.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by. УНП 101099370

Утерянную печать ОДО «Акрил-Строй» УНП 191039380 
считать недействительной. УНП 191197208.


