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Ры гор РА ПО ТА: 
«УДЗЕЛЬ НІ КІ СА ЮЗ НАЙ 

ДЗЯР ЖА ВЫ ПА ВІН НЫ БЫЦЬ 
ВЕЛЬ МІ ЎВАЖ ЛІ ВЫЯ 
АДЗІН ДА АД НА ГО»

Та кія ўро кі мож на зра біць з сі ту а цыі, якая скла ла ся па між 
Укра і най і Ра сі яй. Пра гэ та на прэс-кан фе рэн цыі, пры све ча-
най Дню яд нан ня на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі, ка заў учо ра дзяр-
жаў ны сак ра тар Са юз най дзяр жа вы Ры гор Ра по та.

«Пер шая вы сно ва, якая на прош ва ец ца са ма са бой, за клю ча ец ца 
ў тым, што пы тан ні су пра цоў ніц тва, а так са ма, як час та ў нас вы-
ка рыс тоў ва юць та кі ход кі штамп, не па руш на га бра тэр ства — гэ та 
вель мі да лі кат ная рэч, — ска заў Ры гор Ра по та. — Каб гэ та за ха ваць, 
трэ ба шмат і ўвесь час пра ца ваць. Ты на огул не ве да еш, ад куль 
мо жа прый сці не бяс пе ка для ўся го гэ та га».

Та му, па мер ка ван ні Ры го ра Ра по ты, удзель ні кі Са юз най дзяр жа вы 
па він ны быць вель мі ўваж лі выя адзін да ад на го, да тых на цы я наль ных 
ін та рэ саў, якія з'яў ля юц ца пры яры тэт ны мі для парт нё раў. Не аб ход на 
цярп лі ва і без рэз кіх ру хаў раз бі раць усе су пя рэч нас ці. «Пры чым у 
асно ву асноў па він ны быць па стаў ле ны даб ра быт на шых лю дзей, якія 
жы вуць у абедз вюх дзяр жа вах», — упэў не ны дзярж сак ра тар.

Ён так са ма за пэў ніў жур на ліс таў у тым, што Ра сій ская Фе дэ ра цыя 
зро біць усё маг чы мае, каб за ха ваць эка на міч ныя су вя зі ва ўсіх сфе-
рах з Укра і най. Ад каз ва ю чы на пы тан не пра маг чы мыя не га тыў ныя 
на ступ ствы ў сфе ры ра сій ска-ўкра ін ска га су пра цоў ніц тва ў ва ен на-пра-
мыс ло вым комп лек се, Ры гор Ра по та ад зна чыў: «Пер шая, з кім бу дзе 
кан суль та вац ца Ра сія па гэ тым пы тан ні, бу дзе Рэс пуб лі ка Бе ла русь».

Што ты чыц ца эка но мі кі Са юз най дзяр жа вы, то на фо не агуль-
на га па дзен ня та ва ра зва ро ту па між Ра сі яй і ін шы мі кра і на мі до ля 
Бе ла ру сі ўзрас ла. «Ся род кра ін СНД для Ра сій скай Фе дэ ра цыі па 
гэ тых па каз чы ках Бе ла русь вый шла на пер шае мес ца, а ся род усіх 
кра ін све ту — на пя тае», — ска заў Ры гор Ра по та. Дзярж сак ра тар 
так са ма ад зна чыў, што ле тась па між дзвю ма кра і на мі ад ноў ле на 
су пра цоў ніц тва ў сфе ры сту дэнц кіх бу дат ра даў. На прык лад, ра сій-
ская мо ладзь пра ца ва ла на бу доў лі Бе ла рус кай АЭС.

Дзяр жаў ны сак ра тар Са юз най дзяр жа вы так са ма па ве да міў жур на-
ліс там, што праб ле мы з аў тар скі мі пра ва мі на па тэнт, якія ра ней паў ста лі 
пры рэа лі за цыі са юз най пра гра мы «Бел рас транс ген-2», вы ра ша ны. Ён 
рас тлу ма чыў, што пе ра важ ная боль шасць са юз ных пра грам звя за на са 
ства рэн нем іна ва цый на га пра дук ту, але ў да ку мен тах не заў сё ды вы раз-
на пра пі са на, хто з'яў ля ец ца ўла даль ні кам па тэн та на гэ ты пра дукт.

«Ка лі мы вы яві лі, што па тэнт апы нуў ся ў ру ках пры ват ных асоб, тут 
жа пад ня лі тры во гу і вы пра ві лі сі ту а цыю. Ця пер ула даль нік па тэн та — 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Ра сіі, — па ве да міў Ры гор Ра по та.— Пра гра ма 
раз ві ва ец ца да лей. Мы ўжо ўка ра ня ем ся ў воб ласць фар ма цэў ты кі».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Вы баць ка Але га Гер ма на-
ві ча?

— Так.
— Мож на па гу та рыць з ва мі 

пра сы на?
— Ну не ве даю...
Мож на зра зу мець су мнен ні па-

жы ло га ча ла ве ка, які вель мі хва-
лю ец ца, ка лі яго сын лі та раль на 
«кру ціц ца ў ня бё сах», хай і ў леп-
шым кас міч ным ка раб лі ў све це.

І вось менш чым праз га дзі-
ну я на ву лі цы Ці то ва (да рэ чы, 
кар пункт «Звяз ды» зна хо дзіц ца 
на ву лі цы Га га ры на. — Аўт.) — у 
гас цях у баць коў кас ма на ўта, яко-
га, у прын цы пе, мож на на зваць і 
бе ла рус кім.

Аказ ва ец ца, Гер ман Аляк се-
е віч на ра дзіў ся ў пры го жым па-
сёл ку Друя Брас лаў ска га ра ё на. 
Ра зам з жон кай, Воль гай Мі ка ла-
еў най, жы вуць у Ві цеб ску з па чат-
ку 1990-х га доў.

Ка лі зай шоў у па кой звы чай-
най ква тэ ры, ад ра зу звяр нуў 
ува гу на хлоп чы ка, які сціп ла 
ся дзеў на ка на пе. Вы свет лі ла-
ся, што гэ та Мі ка лай, пля мен нік 
кас ма на ўта, які так са ма жы ве ў 
Ві цеб ску.

Вель мі ці ка ві ла мя не, як па-
зна ё мі лі ся па ва жа ныя Гер ман 
Аляк се е віч і Воль га Мі ка ла еў на. 
Ды і ча му не свят ку юць га да ві ну 
ства рэн ня сям'і?

— Ды сва я кі па мно гіх га ра дах 
і вёс ках бы ло га СССР раз' еха лі ся. 
Па «Скай пе» по тым па гу та рым і 
па свят ку ем (смя ец ца. — Аўт.). 
Мо жа, і з Але гам па гу та рым. Але 
мож на бу дзе вый сці на су вязь з 
кос ма сам — толь кі  тады, ка лі на 
АТС нам да дуць да звол пе рай-
сці на ста тыч ны рэ жым су вя зі. 
— Ёсць та кі, — рас каз вае ма ці 
кас ма на ўта.

Вы свет лі ла ся, што яна вель-
мі доб ра раз бі ра ец ца ў тэх ні цы. 
Па аду ка цыі тэх но лаг швей ных 
тры ка таж ных вы ра баў. А баць ка 
кас ма на ўта — ва ен ны ін жы нер, 

пад пал коў нік у ад стаў цы. Слу жыў 
у авія цый ных вой сках, у тым лі ку і 
на сла ву тым Бай ка ну ры, дзе Алег 
ву чыў ся ў шко ле. А на ра дзіў ся ця-
пе раш ні кас ма наўт у Ры зе.

— Мы з Воль гай Мі ка ла еў-
най па зна ё мі лі ся ў Ры зе. Ту ды я 
тра піў, ка лі па сту піў на ву чо бу ў 
ву чы лі шча. А да гэ та га, ка лі скон-
чыў шко лу ў Друі, ву чыў ся ў ва-
ен ным ву чы лі шчы ў Чар ні га ве, — 
рас каз вае Гер ман Аляк се е віч.

— Мой баць ка так са ма быў 
ва ен ным. Пе ра еха лі ў Ры гу аж з 
Да лё ка га Ус хо ду. Я там у ін сты-
ту це ву чы ла ся. На свя та ў го нар 
чар го вай га да ві ны Каст рыч ніц-
кай рэ ва лю цыі па зна ё мі лі ся з 
Гер ма нам Аляк се е ві чам у клу бе. 
По тым па жа ні лі ся. У 1970 го дзе, 
28 снеж ня, на ра дзіў ся Алег. Яшчэ 
і дач ка ёсць, Тац ця на — яна пра-
цуе ў ад дзе ле кад раў на прад-
пры ем стве «Ві цеб скдрэў». Яе ма-
лод шай да чцэ два га ды, а Ко ля, 
яко га вы ба чы це, — яе ста рэй шы 
сын. Я, да рэ чы, і са ма пра ца ва ла 
да вы ха ду на пен сію на прад пры-
ем стве «Ві цеб скдрэў», і га на ру ся 
гэ тым, бо прад пры ем ства вель мі 
доб рае, — рас каз вае Воль га Мі-
ка ла еў на.

Па вод ле слоў баць коў кас ма-
на ўта, у Ві цеб ску яны апы ну лі ся 
не вы пад ко ва — пас ля раз ва лу 
Са вец ка га Са ю за, у 1992 го дзе, 
Гер ма на Аляк се е ві ча па цяг ну-
ла на ма лую ра дзі му. Ха це ла ся 
жыць у спа кой най кра і не.

— Шчы ра хо чам ска заць, што 
вель мі за да во ле ны тым, што 
жы вём у Бе ла ру сі. І вель мі ра ды, 
што та кі Прэ зі дэнт кі руе дзяр-
жа вай. Ня хай гэ та на дру ку юць 
у ва шай га зе це «Звяз да», якую 
мы па ва жа ем, — па пра сі ла мя не 
гас па ды ня до ма.

Якім ён хлоп цам быў?
Ці мно гія баць кі, якія вы хоў-

ва юць ма лых дзя цей, ха це лі б, 
каб іх сын (а мо жа, і дач ка) ста лі 
б па ка ры це ля мі кос ма су? А вось 
я ха цеў бы, та му і за да ваў шмат 

пы тан няў на конт та го, якім быў 
Алег у дзя цін стве.

— Ён ні чым не ад роз ні ваў ся 
ад ін шых ма лых дзя цей. У пры-
ват нас ці, да 4 га доў хва рэў на 
пра студ ныя за хвор ван ні. Што 
ты чыц ца ха рак та ру, у дзя цін стве 
сын быў на стой лі вым. Ста віў мэ-
ту і да ма гаў ся яе. Заў сё ды ве даў, 
ча го хо ча... Але пры гэ тым і га рэ-
зам быў. Вель мі спор там лю біў 
зай мац ца. Ак тыў на — з 5 кла са: 
пла ван нем, ба раць бой. Да во лі 
доб рыя мес цы на спа бор ніц твах 
зай маў, але ней кіх асаб лі вых да-
сяг нен няў у спор це не меў, — ус-
па мі на юць Гер ман Аляк се е віч і 
Воль га Мі ка ла еў на. Рас ка за лі, 
што, ка лі жы лі на Бай ка ну ры, у 
Але га быў вы бар, ку ды за пі сац-
ца — у клуб юных кас ма на ўтаў 
або ма ра коў.

— Там доб ры мар скі клуб. 
Там жа ра ка вя лі кая Сыр дар'я 
пра ця кае. Вель мі скла да ная ра-
ка, — рас каз вае ма ці кас ма на ў -
та. — У клу бе за ха піў ся і пад вод-
ным пла ван нем, што вель мі да-
па маг ло яму, ка лі пра хо дзіў кас-
міч ныя вы пра ба ван ні ў Цэнт ры 
пад рых тоў кі да па лё таў. Тэх ні ку 
вель мі лю біць і доб ра ў ёй раз бі-
ра ец ца. Ёсць пра вы на ва джэн не, 
ба дай, уся го, што на ко лах: ад 
ма та цык ла да гру за ві ка.

— А скач ка мі з па ра шу там за-
хап ляў ся, ка лі яшчэ ў Та лін скім 
по лі тэх ніч ным тэх ні ку ме ву чыў ся, 
— да дае Гер ман Аляк се е віч.

Алег, ка лі ву чыў ся ў шко ле, 
збі раў ма дэ лі са ма лё таў і вер-
та лё таў. Час та ха дзіў у па хо ды, 
пад вод най ры бал кай за хап ляў-
ся. Шмат чы таў. І ка лі ле тась у 
Ві цебск да баць коў пры яз джаў, 
шмат ча су пра во дзіў за кан спек-
та мі. А ў школь ныя га ды вель мі 
лю біў кла сі ку. Лю бі мы па эт кас-
ма на ўта — Пуш кін.

Ажа ніў ся ў 39
На афі цый най ста рон цы 

«Рас кос ма са» ў ін тэр нэ це шмат 
на пі са на пра тое, дзе кас ма наўт 
ву чыў ся, дзе на пра цоў ваў во-
пыт для ця пе раш ня га па лё ту. 
І ся род ін ша га ад зна ча на, што 
ён жа на ты. Баць кі рас ка за лі, 
што ажа ніў ся Алег, ка лі яму 
бы ло ўжо 39 га доў. Лі та раль на 
не каль кі га доў та му на ад на го 
за ка ра не ла га ха лас ця ка ста ла 
менш.

— Ка лі пер шы раз Алег за ка-
хаў ся, не ма гу ска заць дак лад-
на. Ён тро хі за мкнё ны ў гэ тым 
пы тан ні. Але ма гу кан ста та ваць, 
што да пы тан ня ства рэн ня сям'і 
ста віў ся вель мі сур' ёз на: ён спа-
чат ку ха цеў, так бы мо віць, «пад-
рых та ваць ба зу». Трэ ба бы ло 
ву чыц ца і трэ ні ра вац ца, та му і 
не да ка хан ня бы ло. Пад ра бяз на 
пра тое, як і дзе ён па зна ё міў ся 
са сва ёй жон кай, лепш у Але га 
за пы та е це, ка лі пры е дзе ў Ві-
цебск. Гэ та іх аса біс тая спра ва. 
Знай шла ся та кая дзяў чы на, якая 
за ва я ва ла яго сэр ца... У іх ёсць 
хлоп чык, Са ве лій. Па до му Алег 
ро біць усё сам. Пра та кіх ка жуць: 
«на ўсе ру кі май стар»... Апош ні 
раз мы ба чы лі яго 13 са ка ві ка 
— бы ло гэ та ў Зор ным га рад ку 
пе рад тым, як на Бай ка нур кас-
ма на ўтаў ад праў ля лі. Пра во дзі лі 
мы яго да аў то бу са і па еха лі. А 
25 са ка ві ка, лі та раль на за дзень 
да па лё ту, ён па «Скай пе» звя-
заў ся з на мі, — ад каз вае на мае 
пы тан ні Воль га Мі ка ла еў на.

На раз ві тан не мы да мо ві лі ся 
аба вяз ко ва зноў су стрэц ца, ка лі 
Алег пры е дзе ў Ві цебск. І на ступ-
ная раз мо ва бу дзе ўжо з ім!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та аў та ра.

ПА ЛЁТ — НАР МАЛЬ НЫ Дэ ма гра фіч ная бяс пе каДэ ма гра фіч ная бяс пе ка  ��

ЖЫ ВЁМ ДАЎ ЖЭЙ, 
ДЫ МЕНШ НА РА ДЖА ЕМ...

На сель ніц тва кра і ны лі чыц ца ста рым, ка лі до ля лю дзей, ста рэй-
шых за 65 га доў, у ім боль шая за 7%. Бе ла русь жа пе ра кры ла гэ тую 
план ку ўдвая. І хоць гэ ты пра цэс ха рак тэр ны для боль шас ці еў ра-
пей скіх кра ін, ап ты міз му гэ та не пры баў ляе. Але ж та кая ды на мі ка 
звя за на не толь кі з не вы со кі мі па каз чы ка мі на ра джаль нас ці, але і 
па ве лі чэн нем пра цяг лас ці жыц ця.

— Ка лі ў 2005 го дзе ча ка ная пра цяг ласць жыц ця пры на ра джэн ні не 
да цяг ва ла і да 69 га доў, то ле тась яна ўшчыль ную на блі зі ла ся да 72 з па ло-
вай га доў. Вось толь кі ні ку ды не знік дыс ба ланс па між пра цяг лас цю жыц ця 
муж чын і жан чын. За раз ён скла дае дзе сяць з па ло вай га доў на ка рысць 
сла ба га по лу, — га во рыць на чаль нік упраў лен ня дэ ма гра фіч най ста тыс-
ты кі На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та Рус лан УРУБ ЛЕЎ СКІ.

Ад нак вя лі кую за кла по ча насць у дэ мог ра фаў вы клі кае сі ту а цыя ва-
кол уз рос та вай гра да цыі на сель ніц тва. Не сак рэт, што ў апош нія га ды 
знач на пры ба ві ла ся лю дзей, якія вый шлі на пен сію па ўзрос це. Рас тлу-
ма чыць гэ та вель мі прос та. За раз шэ ра гі пра ца здоль на га на сель ніц тва 
па кі да юць лю дзі, якія на ра дзі лі ся ў 50-я га ды мі ну ла га ста год дзя. Та ды 
ў Са вец кім Са ю зе ад зна чаў ся са праўд ны дэ ма гра фіч ны бум.

А ў пра ца здоль ны ўзрост за раз ус ту па юць юна кі і дзяў ча ты, якія з'я-
ві лі ся на свет у 90-я га ды, якія ад зна чы лі ся не толь кі ма гут ны мі эка на-
міч ны мі пе ра тур ба цы я мі, але і рэз кім па дзен нем на ра джаль нас ці. Та му 
фі нан са вая на груз ка, якую ства ра юць па жы лыя лю дзі на пра ца здоль-
ных, ужо да сяг ну ла мак сі маль на га зна чэн ня за ўвесь пас ля ва ен ны час. 
Так, у сту дзе ні на кож ную ты ся чу пра ца здоль ных лю дзей пры па да ла 403 
па жы лыя ча ла ве кі. Пяць га доў та му, да рэ чы, гэ тая ліч ба бы ла мен шай 
— 359. А вось дзя цей і пад лет каў на ты ся чу лю дзей у пра ца здоль ным 
уз рос це пры па дае 281. Ха ця ў 2002 го дзе бы ло 359...

Ды і ся рэд ні ўзрост жы ха роў кра і ны так са ма па вя ліч ва ец ца. Ця пер ён 
скла дае 39,4 го да (ліч ба вы рас ла за дзе ся ці год дзе на паў та ра го да).

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

З бія гра фіі кас ма на ўта
Алег Ар цем' еў у 1986 го дзе скон чыў ся рэд нюю шко лу № 211 у 

го ра дзе Бай ка нур.
У 1990 го дзе — з ад зна кай Та лін скі па лі тэх ні кум па спе цы яль-

нас ці «Элект ра аб ста ля ван не пра мыс ло вых прад пры ем стваў і ўста-
но вак».

У 1998-м — уні вер сі тэт імя Баў ма на па спе цы яль нас ці «Тэх ні ка і 
фі зі ка ніз кіх тэм пе ра тур».

По тым пра ца ваў у РКК «Энер гія»: зай маў ся рас пра цоў кай бар-
та вой да ку мен та цыі і экс пе ры мен таль най ад пра цоў кай ме то дык і 
аб ста ля ван ня.

У 2009-м скон чыў з ад зна кай Ра сій скую ака дэ мію дзяр жаў най 
служ бы пры Прэ зі дэн це РФ па спе цы яль нас ці «Кі ра ван не пер са-
на лам».

29 мая 2003 го да ра шэн нем Між ве да мас най ка мі сіі па ад бо ры 
кас ма на ўтаў за лі ча ны ў атрад кас ма на ўтаў РКК «Энер гія».

Баць кі і пля мен нік кас ма на ўта.

ПАД МА НУЎ БАНК 
НА 920 ТЫ СЯЧ ДО ЛА РАЎ

Ды рэк тар ві цеб скай фір мы-банк ру та, каб атры маць бан каў-
скі крэ дыт на гі ганц кую су му — 920 ты сяч до ла раў, прад ста віў 
у банк да ку мен ты з не са праўд ны мі звест ка мі.

— Ды рэк та р юры дыч най асо бы, за рэ гіст ра ва най у Ві цеб ску, з мэ тай 
атры ман ня па крэ дыт най да мо ве гра шо вых срод каў пад пі саў і па даў у 
банк да ку мен ты, якія змя шча юць за ве да ма не са праўд ныя звест кі, якія 
знач на па ляп ша лі фі нан са вы стан прад пры ем ства. Фак тыч на ў да чы-
нен ні да фір мы Гас па дар чым су дом рас па ча ты вы ка наў чыя вы твор час ці 
па іс ка вых за явах ін шых суб' ек таў гас па да ран ня. У пры ват нас ці, бы ла 
іні цы я ва на пра цэ ду ра банк руц тва. Па вод ле ж прад стаў ле ных бан ку 
да ку мен таў, ак цы я нер нае та ва рыст ва не ме ла якіх-не будзь за па зы-
ча нас цяў, атрым лі ва ла пры бы так ад сва ёй дзей нас ці, — па ве да мі лі 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» ва ўпраў лен ні След ча га ка мі тэ та па Ві цеб скай 
воб лас ці. Бан ку пры чы не на шко да ў асаб лі ва буй ным па ме ры.

Гэ та му ж дзе ла во му ча ла ве ку прад' яў ле на аб ві на ва чан не яшчэ 
па дзвюх кры мі наль ных спра вах. 

— Аб ві на ва ча ны афор міў пад на ча ле ных яму ра бот ні каў у якас ці ды-
рэк та ра і га лоў на га бух гал та ра ство ра най ім фір мы. І даў ім ука зан ні аб 
уня сен ні ў да ку мен ты фік тыў ных звес так аб фі нан са вым ста но ві шчы 
прад пры ем ства. У вы ні ку і атры маў па крэ дыт ных да га во рах гро шы,  
— да да лі ва ўпраў лен ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЧА МУ БУ ДОЎ ЛІ 
СТА НО ВЯЦ ЦА 

ДАЎ ГА БУ ДА МІ?
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка на на ра дзе па пы тан ні вы ка-
нан ня да ру чэн няў аб бу даў ніц тве знач ных аб' ек таў у Мін ску 
вы ка заў сваю не за да во ле насць.

Як паведамляе БЕЛТА, Аляк сандр Лу ка шэн ка са шка да ван нем за-
ўва жыў, што най больш час та з ад тэр мі ноў ка мі, зры ва мі за пла на ва на га, 
пе ра гля дам ін вес ты цый ных пра ек таў па бу даў ніц тве знач ных аб' ек таў 
пры хо дзіц ца су ты кац ца ў Мін ску, што не ро біць го на ру га рад скім ула дам. 
«Вы ба чай це, але я ўжо па чы наю па да зра ваць усё кі раў ніц тва Мін гар вы-
кан ка ма, і для гэ та га ў мя не ёсць пад ста вы. Я ўжо не ад ной чы га ва рыў 
аб пер шым на мес ні ку мэ ра Мін ска, які па паў ся на ве лі зар ных ха ба рах. 
І тое, што сён ня ад бы ва ец ца ў Мін ску, і тыя дак ла ды, якія я атрым лі-
ваю, мя не прос та на сця рож ва юць. Ці не атры ма лі б мы яшчэ боль шы 
які-не будзь ва ры янт, чым з ва шым пер шым на мес ні кам, — ска заў Прэ-
зі дэнт, звяр та ю чы ся да мэ ра Мін ска Мі ка лая Ла дуць кі. — Тое вам не 
па да ба ец ца, гэ та не па да ба ец ца, то вы ін вес та ра шу ка е це цэ лы год, то 
вы да пра цоў ва е це кан цэп цыю, ка лі ёсць га то вая і лю дзі га то вы неш та 
ра біць, то вы пе ра но сі це тэр мі ны са ма воль на, аж за 2020 год. Дык там 
ужо ні ко га з нас не за ста нец ца. Хто там бу дзе бу да ваць, хто ва шыя за-
ду мы бу дзе рэа лі зоў ваць?»

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ста лі ца — гэ та твар кра і ны 
і не вы пад ко ва асаб лі вая ўва га на да ец ца ства рэн ню тут но вых знач-
ных аб' ек таў, фар мі ра ван ню спры яль най для пра жы ван ня лю дзей 
су час най інф ра струк ту ры, рэ кан струк цыі гіс та рыч ных і куль тур ных 
пом ні каў. «Усё гэ та ро біц ца на ка рысць лю дзей, у ін та рэ сах як ця пе-
раш ня га, так і бу ду чых па ка лен няў, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — 
Ад нак мя не хва лю юць ніз кія тэм пы і асаб лі ва якасць ра бот. І ві на тут 
не толь кі пра ек ці роў шчы каў і бу даў ні коў, але і тых служ бо вых асоб, 
якія ар га ні зу юць пра цэс і па він ны нес ці поў ную ад каз насць за ход 
рэа лі за цыі пра ек таў». Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, асаб лі ва не га тыў-
ная сі ту а цыя на пра ця гу мно гіх га доў склад ва ец ца з та кі мі аб' ек та мі, 
як «Мінск-Сі ці», ста ды ё ны «Трак тар» і «Ды на ма», Цэнтр фрыс тай ла, 
аква парк. «На кож ным з іх цэ лая ку ча праб лем, якія доў гі час не вы-
ра ша лі ся. Сваю ро лю ў гэ тым ады гра лі і ва ла кі та, і ня ўмен не пра ца-
ваць з ін вес та ра мі, і ад сут насць кант ро лю, ад кры тая бяз дзей насць 
у скла да ных сі ту а цы ях», — лі чыць кі раў нік дзяр жа вы.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, з гэ та га пунк ту гле джан ня ра бо ту 
Мінск ага гар вы кан ка ма інакш як не зда валь ня ю чай на зваць нель-
га. «За мест ра бо ты — ва ла кі та! Та кое стаў лен не да спра вы прос та 
не да пу шчаль нае!» — рэ зю ма ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся так са ма сі ту а цы яй па ас тат ніх 
аб' ек тах, якія ўжо бу ду юц ца, ме ра мі, якія пла ну юц ца для па спя хо вай 
рэа лі за цыі пра ек таў, і тым, што зроб ле на су мес на з ура дам для іх бес пе-
ра бой на га фі нан са ван ня. Прэ зі дэнт вы ка заў спа дзя ван не, што на гэ тыя 
праб ле мы на леж ную ўва гу звяр нуў Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю.

Дзяржаўны клопатДзяржаўны клопат  ��

АТАМ НУЮ СТАН ЦЫЮ 
МО ГУЦЬ УЗВЕСЦІ ХУТ ЧЭЙ

Сё ле та на будп ля цоў ках Бе ла рус кай атам най элект ра стан-
цыі пла ну ец ца асво іць амаль паў міль яр да до ла раў, па ве да міў 
на ад крыц ці між на род най вы ста вы «Ата мэкс па-Бе ла русь-2014» 
пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір СЯ МАШ КА.

Пер шы ві цэ-прэм' ер на га даў, што ле тась на гэ ты пра ект бы ло 
на кі ра ва на 420 млн до ла раў, а сё ле та ка ля 470 млн до ла раў пой дзе, 
у тым лі ку, на ства рэн не ўсёй інф ра струк ту ры стан цыі. Вы ста ва 
«Ата мэкс па-Бе ла русь-2014» са дзей ні чае раз віц цю атам най энер-
ге ты кі, бо, без умоў на, тут прад стаў ле ны най ноў шыя тэх на ло гіі і 
аб ста ля ван не, ад зна чыў Ула дзі мір Ся маш ка.

На мес нік мі ніст ра энер ге ты кі Бе ла ру сі Мі ха іл МІ ХА ДЗЮК 
пад крэс ліў, што ра бо ты на стан цыі вя дуц ца ў ад па вед нас ці з гра-
фі кам, а гэ та дае пад ста ву ка заць аб свое ча со вым увод зе аб' ек та 
ў экс плу а та цыю. Кі раў ніц тва энер ге тыч най га лі ны кан ста туе, што 
за тры мак у фі нан са ван ні з па чат ку рэа лі за цыі пра ек та па Бе ла рус-
кай атам най элект ра стан цыі не ўзні ка ла.

Больш за тое, ра бо ты на дру гім бло ку Бе ла рус кай АЭС вя дуц ца 
з апя рэ джан нем гра фі ка на 6-8 ме ся цаў. На мес нік мі ніст ра ад зна-
чыў, што апя рэ джан не гра фі ка мо жа ў да лей шым ад біц ца на больш 
ран нім увод зе ў строй уся го аб' ек та.

На ад крыц ці вы ста вы пры сут ні чаў на мес нік ге не раль на га ды рэк-
та ра дзярж кар па ра цыі «Ра са там» па раз віц ці і між на род ным біз-
не се Кі рыл КА МА РОЎ. У пры ват нас ці, ён ад зна чыў, што су мес ны мі 
на ма ган ня мі з да па мо гай гэ тай вы ста вы да зво ляць нам ума ца ваць 
ра сій ска-бе ла рус кае су пра цоў ніц тва ў атам най сфе ры і на ме ціць 
но выя пра ек ты. Пас ля бу даў ніц тва пер шай атам най элект ра стан цыі 
ў Бе ла ру сі мо жа па чац ца раз віц цё мност ва ін шых пра ек таў у сфе ры 
ра ды я цый ных тэх на ло гій і іна ва цый ных ядзер ных на ву ко вых рас пра-
цо вак. Кар па ра цыя «Ра са там» упэў не на, што мір ны атам бу дзе пры-
но сіць ка рысць бе ла рус кім гра ма дзя нам не ад но дзе ся ці год дзе.

VІ Між на род ная вы ста ва і кан фе рэн цыя «Ата мэкс па-Бе ла русь-
2014», якая пра хо дзіць у Мін ску з 1 па 3 кра са ві ка, пла нуе ўсе ба ко ва 
раз гле дзіць пы тан ні рэа лі за цыі дзяр жаў най па лі ты кі ў га лі не атам-
най энер ге ты кі і за бес пя чэн ня энер ге тыч най бяс пе кі ў Бе ла ру сі.

На га даю, што ця пер у на шай кра і не рас пра цоў ва ец ца і ўдас ка-
наль ва ец ца за ка на даў ства, якое рэ гу люе ўсе пы тан ні бу даў ніц тва 
і экс плу а та цыі атам на га аб' ек та, улі ку ядзер ных ма тэ ры я лаў і за-
бес пя чэн ня дзейс ных мер ядзер най бяс пе кі. 

Сяр гей КУР КАЧ

�

ГАНД ЛЁ ВАЯ ІНФ РА СТРУК ТУ РА 
ПАД РЫХ ТА ВА НА

Як да ла жыў на па ся джэн ні ка ле гіі Мі-
ніс тэр ства ганд лю пер шы на мес нік на-
чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня спа жы-
вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма Аляк сей 
Ра ма наў, прак тыч на ўся ганд лё вая інф ра-

струк ту ра ста лі цы ўжо пад рых та ва на да чэм пі я на ту све ту па ха кеі.
А мі ністр ганд лю Ва лян цін ЧА КА НАЎ, пры ня ўшы да ўва гі ска за-

нае, ад зна чыў, што ай чын ныя та ва ры пад час пра вя дзен ня чэм пі я на ту 
па він ны быць прад стаў ле ны ў ганд лі па мак сі му ме.

На чаль нік упраў лен ня бы та во га і гас ці ніч на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва Мін гар вы кан ка ма Анд рэй НО ВІ КАЎ па ве да міў аб па  -
д аў жэн ні рэ жы му пра цы аб' ек таў бы та во га аб слу гоў ван ня да 21.00 па 
ўсіх цэнт раль ных ма гіст ра лях і ву лі цах Мін ска ў пе ры яд пра вя дзен ня чэм-
пі я на ту. Ён так са ма рас па вёў пра ўзра стан не ак тыў нас ці кам па ній, якія 
пра па ну юць па слу гі па пра ка це аў та ма бі ляў. Па яго сло вах, праб лем з 
гэ тым ві дам па слуг у гас цей і ўдзель ні каў чэм пі я на ту быць не па він на.

У хуткім часе па він на ад быц ца вы яз ное па ся джэн не ка ле гіі Мі ніс тэр ства 
ганд лю па пы тан ні «Аб га тоў нас ці аб' ек таў пры да рож на га сэр ві су, гра мад ска-
га хар ча ван ня і ганд лю, у тым лі ку тых, што пра цу юць у сіс тэ ме TAX FREE, 
да чэм пі я на ту све ту па ха кеі 2014 го да на пры кла дзе г. Ня свіж і г.п. Мір».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ОАО «Минский подшипниковый завод»
Учетный номер плательщика: 100103346

Вид экономической деятельности: производство подшипниковой продукции 
Организационно-правовая форма:  Открытое акционерное общество 

Орган управления:  ОАО «БМЗ» – упр. комп. холд. «БМК» 
Единица измерения: млн руб.

Адрес: 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 ДЕКАБРЯ 2013 г.

АКТИВЫ
Код 
стр.

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110 485 985 456 471
Нематериальные активы 120 33 27
Доходные вложения в материальные активы 130 643 8 914
В том числе:  
 инвестиционная недвижимость 131 643 -
 предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -
 прочие доходные вложения в материальные активы 133 - 8 914
Вложения в долгосрочные активы 140 234 700 33 329
Долгосрочные финансовые вложения 150 772 772
Отложенные налоговые активы 160 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -
 в том числе аккредитивы 171 - -
Прочие долгосрочные активы 180 476 -
ИТОГО по разделу I 190 722 609 499 513
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 268 017 270 695
В том числе:  
 материалы 211 90 165 74 449
 животные на выращивании и откорме 212 4 297 3 759
 незавершенное производство 213 52 819 38 446
 готовая продукция и товары 214 120 736 154 041
 товары отгруженные 215 - -
 прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации 220 - -
Расходы будущих периодов 230 238 881
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам 240 39 312 6 233
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 211 714 306 396
 в том числе аккредитивы 251 86 381 174 675
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -
Денежные средства и их эквиваленты 270 2 974 4 174
Прочие краткосрочные активы 280 766 1 272
ИТОГО по разделу II 290 523 021 589 651
БАЛАHС (190+290) 300 1 245 630 1 089 164

Собственный капитал и обязательства
Код 
стр.

На 31 декабря 
2013 г.

На  31 декабря 
2012 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 410 258 896 67 800
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -
Резервный капитал 440 804 804
Добавочный капитал 450 477 129 439 822
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 109 540 120 025
Чистая прибыль(убыток) отчетного года 470 - -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу III 490 846 369 628 451
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Долгосрочные кредиты и займы 510 74 888 50 608
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам 520 678 848

Отложенные налоговые обязательства 530 - -
Доходы будущих периодов 540 7 239 191 096
Резервы предстоящих платежей 550 - -
Прочие долгосрочные обязательства 560 - -
ИТОГО по разделу IV 590 82 805 242 552
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочные кредиты и займы 610 - 200
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 143 040 104 854
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 173 212 113 106
В том числе:  
 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 98 862 68 453
 по авансам полученным 632 15 505 17 440
 по налогам и сборам 633 40 669 10 601
 по социальному страхованию и обеспечению 634 1 826 4 457
 по оплате труда 635 8 839 9 288
 по лизинговым платежам 636 154 148
 собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 4 054 9
 прочим кредиторам 638 3 303 2 710
Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -
Доходы будущих периодов 650 204 1
Резервы предстоящих платежей 660 - -
Прочие краткосрочные обязательства 670 - -
ИТОГО по разделу V 690 316 456 218 161
БАЛАHС (490+590+690) 700 1 245 630 1 089 164

Руководитель Лабусов А.Ф. 

Главный бухгалтер Ародь К.Э. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2013 г.

Наименование показателей
Код 
стр.

За январь-
декабрь 2013 г.

За январь-
декабрь 2012 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 010 511 783 586 102

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 427 256 373 944

Валовая прибыль (010-020) 030 84 527 212 158
Управленческие расходы 040 61 631 54 336
Расходы на реализацию 050 4 870 4 909
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050) 

060 18 026 152 913

Прочие доходы по текущей деятельности 070 207 620 211 379
Прочие расходы по текущей деятельности 080 218 617 220 378
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(060+070-080) 

090 7 029 143 914

Доходы по инвестиционной деятельности 100 8 530 4 988
В том числе:  
 доходы от выбытия основных средств, 
 нематериальных активов 
 и других долгосрочных активов 

101 3 387 2 626

 доходы от участия в уставном капитале 
 других организаций 102 394 189

 проценты к получению 103 5 6
 прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 4 744 2 167
Расходы по инвестиционной деятельности 110 13 876 4 024
В том числе:  
 расходы от выбытия основных средств, 
 нематериальных активов 
 и других долгосрочных активов 

111 11 530 3 704

 прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 2 346 320
Доходы по финансовой деятельности 120 23 471 24 994
В том числе:  
 курсовые разницы от пересчета активов 
 и обязательств 121 23 471 24 994

 прочие доходы по финансовой деятельности 122 - -
Расходы по финансовой деятельности 130 46 313 59 387
В том числе:  
 проценты к уплате 131 28 616 30 590
 курсовые разницы от пересчета активов 
 и обязательств 132 17 697 28 797

 прочие расходы по финансовой деятельности 133 - -
Иные доходы и расходы 140 16 -
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100-110+120-130+140) 

150 ( 28 172) ( 33 429)

Прибыль (убыток) до налогообложения (090+150) 160 ( 21 143) 110 485
Налог на прибыль 170 - 21 514
Изменение отложенных налоговых активов 180 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 - -
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200 191 111

Чистая прибыль (убыток) (160-170+180+190-200) 210 ( 21 334) 88 860
Количество прибыльных организаций 211 - 1
Сумма прибыли 212 - 88 860
Количество убыточных организаций 213 1 -
Сумма убытка 214 ( 21 334) -
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 52 329 121 982

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) 230 - -

Совокупная прибыль (убыток) (210+220+230) 240 30 995 210 842
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 ( 3) 35
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей 260 - -

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА 

ОАО «ЗНАМЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»
210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 11, тел./факс: 60 29 41, 60 29 37. УНП 300200360

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2014 г.
АКТИВ Код строки  на 31.12.2013 На 31.12.2012

ИТОГО по разделу I 190 94977 82925
ИТОГО по разделу II 290 39371 26897
БАЛАНС 300 134348 109822
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 410 11055 10104
ИТОГО по разделу III 490 94122 77843
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 590 4418 5073
ИТОГО по разделу V 690 35808 26906
БАЛАНС (490+590+690) 700 134348 109822

Информация о деятельности ОАО «Знамя индустриализации» за 2013 год

Показатель
Единица 

измерения
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 3096 3096
в том числе: юридических лиц лиц 6 6
а том числе: физических лиц лиц 3090 3090
Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

миллионов 
рублей 74,96 170.00

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

миллионов 
рублей 171,90 1221,40

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) рублей 61,03 0,15

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги) рублей 0.15 1087,90

Обеспеченность акции 
имуществом Общества

тысяч 
рублей 76.60 69,04

Количество простых акций, 
находящихся на балансе Общества штук - -

Среднесписочная численность работающих человек 725 763

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ и УБЫТКАХ на 31 декабря 2013 г.

Наименование показателей
Код

строки
На 

31.12.2013

За январь–
декабрь 
2012 г.

1. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 75747 59871
2. Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 (58852) 40334

3. Валовая прибыль (010-020) 030 16895 19537
4. Управленческие расходы 040 (11346) 9642
5. Расходы на реализацию 050 (563) 573
6. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации продукции, 
товаров, работ, УСЛУГ (030-040-050) 060 4986 9322

7. Прочие доходы по текущей деятельности 070 5709 4748
8. Прочие расходы по текущей деятельности 080 (5593) 9582
9. Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(± 060 + 070 – 080) 090 5102 4488

10. Доходы по инвестиционной деятельности 100 6031 382
11. Расходы по инвестиционной деятельности 110 (5593) 591
12. Доходы по финансовой деятельности 120 858 2156
13. Расходы по финансовой деятельности 130 6104 4965
14. Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 150 (4808) (3018)

15. Прибыль (убыток) до налогообложения 160 294 1470
16. Налог на прибыль 170 206 1231
17. Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200 13 11

18. Чистая прибыль (убыток) 210 228 228
19. Совокупная прибыль (убыток) 240 14282 17012

Наблюдательный совет Дирекция

ТранспартТранспарт  ��

ПРО ДА ЖЫ БІ ЛЕТ НАЙ 
ПРА ДУК ЦЫІ ПА БІ ЛІ РЭ КОР ДЫ

31 са ка ві ка ўве ча ры пас ля пра цоў на га дня ў Мін ску мож на 
бы ло на зі раць ве лі зар ныя — ча сам на дзя сят кі мет раў — чэр гі 
па бі лет ную пра дук цыю. Ра ні цай 1 кра са ві ка яны ха ця і змен-
шы лі ся ў па ме рах, але яшчэ за ста ва лі ся.

Згод на з апе ра тыў най спра ва зда чай пра цэ сін га ва га цэнт ра дзяр-
жаў на га прад пры ем ства «Мінск транс», за 31 са ка ві ка бы ло рэа лі за-
ва на пра яз ных бі ле таў у тры ра зы больш, чым за па пя рэд ні дзень, і ў 
во сем ра зоў больш за ся рэд ня дзён ны про даж з 15-га па 30-е чыс ло.

На ўзнік нен не чэр гаў і ажы я таж ны по пыт на бі лет ную пра дук цыю 
паў плы ва ла ад ра зу не каль кі фак та раў. Па-пер шае, 1 кра са ві ка па-
вя ліч ваў ся кошт пра ез ду ў ка му наль ным га рад скім транс пар це і 
не ка то рыя па са жы ры за ха це лі на быць жэ то наў пра за пас. Па-дру-
гое, з 1 кра са ві ка па ча ла ся экс плу а та цыя аў та ма ты за ва най сіс тэ мы 
апла ты пра ез ду, якая за пра ца ва ла ў тэс та вым рэ жы ме. Маг чы ма, 
нех та да апош ня га не спя шаў ся на бы ваць пра яз ныя, бо раз бі раў ся 
ў іх ва ры ян тах (ха ця рэа лі за цыя бі лет най пра дук цыі на кра са вік на 
бес кан такт най смарт-кар це па ча ла ся з 15 са ка ві ка і вя ла ся ў 139 
кі ёс ках фі лі яла «Агенц тва Мінск транс» і 104 ка сах Мінск ага мет ра-
па лі тэ на). А хтось ці прос та па пры вы чцы вы ра шыў на быць па трэб нае 
ў «апош нюю хві лі ну». У вы ні ку вый шла так, як вый шла...

У «Мінск тран се» па ве да мі лі пра апе ра тыў ныя ме ры па па ве лі чэн ні 
кро пак про да жу бі лет най пра дук цыі. І ад на ча со ва па пра сі лі на да лей 
на бы ваць яе за га дзя.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

interfax.by


