
АЙ ЧЫН НЫХ АЎ ТА ПЕ РА ВОЗ ЧЫ КАЎ — 
ЗА ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ ПА МАК СІ МУ МЕ

МІЖ НА РОД НЫ КОН КУРС
Ён пра во дзіў ся па кам па-

зі цыі ў шаш кі-64 пад наз вай 
«Бе ла русь-2013». Згод на з кан-
чат ко вы мі вы ні ка мі, пры за выя 
мес цы за ва я ва лі: ка тэ го рыя 
А (раз дзел за дач), 1 мес ца — 
А. Ля хоў скі (Бе ла русь), 2 мес-
ца — М. Зай цаў (Бе ла русь), 
3 мес ца — А. Ля хоў ска га (Бе-
ла русь) і У. Рыч ка (Укра і на); 
ка тэ го рыя В (жанр кам бі на-
цый ных да мач ных праб лем) 
1 мес ца — Б. Іва ноў (Бе ла русь), 
2 мес ца — А. Ныч (Укра і на), 3 і 
4-я мес цы — Д. Кам чыц кі (Бе-
ла русь), 5 мес ца — Б. Іва ноў 
(Бе ла русь); ка тэ го рыя С (на-
мі на цыя звы чай ных праб лем) 
1 мес ца — А. Са ўчан ка (Укра і-
на), 2 мес ца — П. Шклу даў (Бе-
ла русь), 3 мес ца — А. Са ўчан ка 
(Бе ла русь), 4 мес ца — У. Ма ла-
шэн ка (Бе ла русь), 5 мес ца — 
М. Гру шэў скі (Бе-
ла русь).

Б. Іва ноў (на 
фо та) за хап ля-
ец ца і скла дан-
нем 100-кле тач-
ных кан струк цый. 
Ад ну з іх (5 на 7) 
ён да слаў у рэ дак цыю па элект-
рон най по шце:

Бе лыя: 16, 37, 41, 42, 46 (5). 
Чор ныя: 7, 8, 19, 22, 26, 29, 36 
(7). 1. 16-11 36:38 2. 11:42 22-27 
3. 46-41 27-31 4. 41-36#.

ПЯ ТЫ ТУР
Яго за дан ні пад рых та ва ны 

да кон кур су «Па го да ў до ме-
10» вя ду чым руб ры кі з іх прак-
ты кі. Па тра ды цыі бе лыя па чы-
на юць і вый гра юць:

№ 13. Бе лыя: а7, е5, f6, g1, 
g5, g7 (6). Чор ныя: b2, b6, с5, 
с7, е3, f2, h4, h8 (8).

№ 14. Бе лыя: а7, е5, f6, g5, 
g7, h6 (6). Чор ныя: b2, b4, с7, 
d2, d8, h2, h4 (7).

№ 15. Бе лыя: b2, е7, f2, g5, 
h6 (5). Чор ныя: b4, d4, е5, f8, g7, 
h2, h8 (7).

� � �
Ад ка зы на пра ця гу двух 

тыд няў на кі роў вай це на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль-
ніц ка га, 10 а, га зе та «Звяз да», 
руб ры ка «Шаш кі».

РА ШЭН НІ
«Па го да ў до ме-10»(М. Гру-

шэў скі): № 7. С7, с5, f8, b4, h6х, 
№ 8. D4, h6, d2, g5 (b2А) еd2! 
(е5) с3, d2 (f4, с3) с1х. А(е5) с1 
(d4) еd2х і № 9. Сd8, d4, b6!, 
d8, h2х.

Дзяр жаў та інс пек цыя за клі кае баць коў на-
пя рэ дад ні но ва га на ву чаль на га го да пра вес-
ці сва іх дзя цей па бяс печ ным марш ру це ў 
шко лу і пра ве рыць на яў насць у іх на сум ках 
і воп рат цы флі ке раў.

— Дзе ці, якія за раз вяр та юц ца з ад па чын ку ў 
го рад, вель мі рас слаб ле ныя, ім праб ле ма тыч на 
скан цэнт ра ваць ува гу і кант ра ля ваць сі ту а цыю. 
Та му трэ ба сва ім дзе цям да па маг чы — прай сці з імі 
ра зам да шко лы і па ка заць усе не бяс печ ныя ўчаст-
кі, дзе мож на пе ра хо дзіць да ро гу з ін тэн сіў ным 
аў та транс парт ным ру хам, — тлу ма чыць стар шы 
ін спек тар ад дзе ла ар га ні за цыі між ве да мас на га 
ўза е ма дзе ян ня і пра фі лак ты кі бяс пе кі да рож-
на га ру ху УДАІ Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 
Ста ні слаў СА ЛА ВЕЙ.

Прад стаў нік ДАІ па ве да міў, што за 7 ме ся цаў 
гэ та га го да дзе ці ста лі ўдзель ні ка мі 233 да рож на-
транс парт ных зда рэн няў (ДТЗ): за гэ ты час 20 дзя-
цей за гі ну лі і 237 атры ма лі ра нен ні. 13 дзя цей, якія 
за гі ну лі на да ро гах, бы лі пе ша хо да мі, 5 — па са жы-
ра мі і 2 — ве ла сі пе дыс та мі. Для па раў на ння: за 
7 ме ся цаў 2013 го да за гі ну лі 12 дзя цей.

— 68% усіх да рож на-транс парт ных зда рэн няў 
з удзе лам дзя цей ад бы лі ся па ві не да рос лых, — 
пад крэс ліў Ста ні слаў Са ла вей, — хоць яшчэ пяць 
га доў та му сі ту а цыя бы ла кар ды наль на ін шай: ві-
на бы ла пе ра важ на на дзе цях. Гэ та зна чыць, што 
школь ні каў мы на ву чы лі па ва жаць Пра ві лы да рож-
на га ру ку, а з да рос лы мі па куль не атры ма ла ся. 
Тым больш што 54 ДТЗ з удзе лам дзя цей ад бы лі ся 
на па зна ча ных пе ша ход ных пе ра хо дах. І толь кі ў 
шас ці вы пад ках дзе ці пе ра хо дзі лі да ро гу на чыр-
во ны сіг нал свят ла фо ра. А ва ўсіх ас тат ніх вы пад-
ках яны па во дзі лі ся бе на пе ра хо дах пра віль на, у 
ад роз нен не ад да рос лых за ру лём.

Па сло вах Ста ні сла ва Са лаўя, яшчэ ад на «хво-
рая» кроп ка — гэ та два ра выя тэ ры то рыі:

— Ру хац ца на аў та транс парт ным срод ку па 
ўнут ра ных тэ ры то ры ях жы лых ма сі ваў трэ ба на 

мі ні маль най хут ка сці. Кі роў ца па ві нен быць га то вы 
да та го, што з-за лю бой ма шы ны яму пад ко лы 
мо жа вы бег чы дзі ця. У ча ла ве ка за ру лём па він-
на за ста вац ца маг чы масць, каб па спець спы ніц-
ца. Асаб лі ва гэ та ак ту аль на та ды, ка лі шко ла ці 
дзі ця чы са док зна хо дзіц ца ўнут ры мік ра ра ё на. 
Баць кі пад во зяць сва іх дзя цей, тыя вы бя га юць з 
аў та ма шы ны і мо гуць стаць ах вя рай на ез ду на іх 
ін ша га аў та ма бі ля.

У Рэс пуб лі кан скім на ву ко ва-прак тыч ным цэнт-
ры траў ма та ло гіі і ар та пе дыі ў рам ках пра ек та 
«Стра тэ гія пра фі лак ты кі дзі ця ча га траў ма тыз му 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» ана лі за ва ла ся сі ту а цыя 
з да рож на-транс парт ным траў ма тыз мам, па чы на-
ю чы з 2001 го да па сён ня.

— Мы пе ра ка на лі ся ў тым, што коль касць ДТЗ 
з удзе лам дзя цей ва ўзрос це да 15 га доў зні зі ла ся 
за гэ ты час з 753 да 534. Коль касць па цяр пе лых 
дзя цей змен шы ла ся з 783 да 568, па ра не ных — 
з 717 да 533, і тых, хто за гі нуў, — з 66 да 32, — 
па ве да міў за гад чык кан суль та тыў на-па лі клі ніч-
на га ад дзя лен ня цэнт ра Ге надзь УР'ЕЎ. — Ад-
нак, ня гле дзя чы на зні жэн не аб са лют ных ліч баў 
коль кас ці ДТЗ і па цяр пе лых, ры зы ка агуль на га 
траў ма тыз му (коль касць па цяр пе лых на 100 ДТЗ 
з удзе лам дзя цей) мае тэн дэн цыю да рос ту. Да 
та го ж да рож на-транс парт ныя траў мы час та ста-
но вяц ца пры чы най устой лі вай стра ты зда роўя і 
ін ва лід нас ці і з'яў ля юц ца асноў най знеш няй пры-
чы най смер ці дзя цей і пад лет каў.

Між ін шым, па ві не не цвя ро зых кі роў цаў ад бы-
ва ец ца ад 10% да 15% ДТЗ, у якіх цер пяць дзе ці.

— Кі роў цам трэ ба аба вяз ко ва ўліч ваць псі ха-
ло гію дзі ця ці, яго мыс лен не. На прык лад, па псі ха-
ла гіч най ацэн цы дзі ця ўспры мае вя лі кі аў та ма біль 
як не бяс пе ку мен ша га зна чэн ня, чым лег ка вы 
аў та ма біль. У дзі ця ці па ру ша на ацэн ка пра сто ры: 
ён ня пра віль на ацэнь вае ад лег ласць да аў та транс-
парт на га срод ку, які ру ха ец ца. Ме на ві та та му мы 

час та на зі ра ем не ла гіч ныя, на наш по гляд, па во-
дзі ны, ка лі дзі ця ста іць на або чы не да ро гі і рап там, 
пры на блі жэн ні аў та ма бі ля, кі да ец ца пе ра бя гаць 
пе рад ім да ро гу. Так са ма дзі ця час та не га то ва да 
та го, што з-за вуг ла мо жа вы ехаць аў та ма біль, — 
у яго прос та не ха пае для гэ та га жыц цё ва га до све-
ду. Та му дзе ці да 5—6 га доў не мо гуць зна хо дзіц ца 
на ву лі цы без су пра ва джэн ня да рос лых.

Ста ні слаў Са лавей па ве да міў, што з 25 жніў-
ня па 5 ве рас ня ў кра і не прой дзе ак цыя «Ува га! 

Дзе ці!». Пад час ак цыі Дзяр жаў та інс пек цыя аб-
сле дуе ўсе на ву чаль ныя ўста но вы на на яў насць 
зна каў і раз ме так, якія за бяс печ ва юць бяс печ-
насць да рож на га ру ху. Ва ўсіх шко лах па ві нен 
быць аб ста ля ва ны так зва ны «ву га лок бяс пе кі», 
дзе ўва зе школь ні каў бу дзе прад стаў ле ны са мы 
бяс печ ны марш рут да шко лы ва ўсіх на прам ках, 
а так са ма раз ме шча на ін фар ма цыя аб пра ві лах 
да рож на га ру ху.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

20 жніўня 2014 г. 5ІНФАРМБЮРО

Просім лічыць страхавы поліс абавязковага страхавання грамадзянскай 
адказнасці ўладальнікаў транспартных сродкаў серыі ВР нумар 5307722 
несапраўдным у сувязі са стратай.

Уважаемые акционеры 

Открытого акционерного общества 

«Белорусский народный банк»
1 сентября 2014 года в 10.00 

состоится внеочередное Общее собрание акционеров 
Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об увеличении уставного фонда Банка путем увеличения номинальной 

стоимости акций за счет средств фонда развития Банка.
2. О внесении изменений в Устав ОАО «БНБ-Банк».
3. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится в помещении 
ОАО «БНБ-Банк» по адресу: 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 87а.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 15 августа 2014 г.

С информацией, относящейся к вопросам, включенным в повестку дня, 
а также проектами решений можно ознакомиться с 21 августа 2014 г. по 
адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 87а, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 13.15).

Регистрация акционеров по месту проведения собрания с 09.00 до 10.00 
по документу, удостоверяющему личность, а представителей акционеров-
юридических лиц – по доверенности.

Телефон для справок: + 375 17 309 7 309

www.bnb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком 
Республики Беларусь № 10 от 07 июня 2013 г. УНП 100513485.

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»
Изменяется повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, 

назначенного на 15.00 25 августа 2014 года, опубликованная 15 августа в 
газете «Звязда» с

«1. Об изменении размера уставного фонда общества.
2. О принятии и утверждении решения о дополнительном выпуске акций 

общества. 
3. О внесении изменений в устав общества» 
на «1. О проведении закрытой подписки на акции общества».

Наблюдательный советУНП 300000398 

Утерянный представительством Белгосстраха по Партизанскому району 
г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных случа-
ев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛ 
№ 0612300 считать недействительным. УНП 100122726

 Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» 
сообщает об отмене проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров, назначенного на 22 августа 2014 года. УНП 700049607

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, 

которое состоится 29 августа 2014 года в 11.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Повестка дня:
1. О проведении закрытой подписки на акции ОАО «ДСТ № 3».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводить-
ся 29.08.2014 г. с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 
22.08.2014 г.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с ма-
териалами к собранию по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 33.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя акционеров — доверенности, 
зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством).

Справки по телефонам: 28-40-20, 23-64-87 — отдел кадровой и правовой 
работы. 

Наблюдательный совет.УНП 700049607

Утерянный бланк страховой отчетности «Свидетельства Белгосстраха» 
серия ВА № 0196147 представительства Белгосстраха по Борисовскому рай-
ону считать недействительным. УНП 101120215

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства 

и обслуживания многоквартирного жилого дома
повышенной комфортности 

в аг. Слобода Озерицко-Слободского сельсовета 

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 
Смолевичский райисполком, зал заседаний, 

23.09.2014 г в 11.00

3
Продавец 

и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 

Смолевичский райисполком

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,50 га, 
кадастровый номер 624883009601000856 

аг. Слобода  

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Лот № 1 – для строительства и обслуживания 
многоквартирного жилого дома 

повышенной комфортности 

7 Сроки аренды Лот № 1 – 99 (девяноста девять) лет 

8
Сроки заключения 
договора аренды 

После оплаты стоимости предмета аукциона 
в течение 2 рабочих дней

9
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи
 Лот № 1 – 750 000 000 рублей 

10 Условия аукциона
А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть индивиду-
альные предприниматели, юридические лица

11
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1 – Электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, централизованное водоотве-
дение, асфальтированный подъезд

12 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих 
дней со дня утверждения протокола о резуль-
татах аукциона 

13 
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельно-
го участка на расчетный счет Смолевичского 
райисполкома 3604000000343, УНП 600014139, 
код банка 153001812 ЦБУ 621 филиала 616 АСБ 
«Беларусбанк» г. Жодино (с пометкой «задаток 
за земельный участок») 

Затраты на организацию и проведение аукциона в том числе (из-
готовление землеустроительного дела, осуществление государствен-
ной регистрации создания земельного участка, публикация информа-
ционного сообщения) подлежат возмещению победителем аукциона.

Порядок предварительного ознакомления в натуре с продаваемым 
земельным участком – каждый четверг с 9.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Подлесная, д. 11, каб. № 8.

Окончательный срок приема заявлений – 17.09.2014 г. 17.00. 
Контактный телефон (8-01776) 55-3-42. 
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 
- заявление на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий рас-

четный счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 
- индивидуальным предпринимателем – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариаль-
ного засвидетельствования; 

- представителем индивидуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенную доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-
ского лица Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юриди-
ческого лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указа-
нием банковских реквизитов юридического лица; 

- представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные в установленном по-
рядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

- представителем иностранного гражданина – легализованную в уста-
новленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его 
участии.

Смолевичский районный исполнительный комитет 
ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ, 

напечатанное в газете «Звязда» 19 августа 2014 г. № 155 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков для строительства и эксплуатации 
торговых павильонов в пос. Октябрьский, ул. Центральная 

и пос. Октябрьский, Фабричная, Плисского сельсовета 
Смолевичского района Минской области в пункте 13:

13 
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного участка 
главное управление Министерства финансов Респу-
блики Беларусь по Минской области р/с 3604000000343, 
УНП 600141139, код банка 153001812 ЦБУ 621 фи-
лиала 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, назначение 
платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный 
участок»)  

Окончательный срок приема заявлений – 17 сентября 2014 г. 17.00. 

Ін спек цы яй Дзярж стан дар та па Мін скай 
воб лас ці і го ра дзе Мін ску пры пра вер цы 
ап то ва га па стаў шчы ка ак цы я нер ных та ва-
рыст ваў, за рэ гіст ра ва на га ў вёс цы Сём ка ва, 
бы ла ўста ноў ле на не ад па вед насць дзі ця чых 
ца цак «Арэ лі №2 скла да ныя», вы раб ле ных 
ТАА «Поў дзень-Пласт» (Ра сій ская Фе дэ ра-
цыя, Крас на дар скі край), па тра ба ван ням 
тэх ніч на га рэг ла мен ту МС «Аб бяс пе цы ца-
цак».

«Вы ні кі пра ве ра ных узо раў гэ тай пра дук-
цыі па ка за лі, што ма ца ван ні арэ ляў (вя роў-
кі) ме лі дыя метр 8 мм пры па тра ба ван ні не 
менш за 10 мм. За ні жа най бы ла і вы шы ня 
раз мя шчэн ня пе ра кла дзі ны, якая па пя рэдж-
вае па дзен не дзі ця ці, ад ся дзен ня: за мест 
на леж ных 200 — 300 мм яна скла ла 165 — 
195 мм», — рас тлу ма чы лі ў прэс-служ бе 
Дзярж стан дар та. Вы яў ле ныя ў цац ках па ру-
шэн ні ства ра юць пры іх вы ка ры стан ні ры зы-
ку траў мі ра ван ня дзі ця ці.

Пры гэ тым на пра дук цыю ёсць сер ты фі кат 
ад па вед нас ці, вы да дзе ны ор га нам па сер ты-
фі ка цыі пра дук цыі і па слуг «Ку бан скі цэнтр 
сер ты фі ка цыі і экс пер ты зы «Ку бань-Тэст».

— Зроб ле ны не аб ход ныя ме ры па пра ду-
хі лен ні рэа лі за цыі гэ тай пра дук цыі, ім пар цё-
ру вы да дзе на прад пі сан не аб кан фіс ка цыі 
та ва ру з аба ро ту, ма тэ ры я лы аб вы яў ле ным 
ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні пе ра да-
дзе ны ў су до выя ор га ны, — пра ка мен та ва-
ла сі ту а цыю на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла 
дзярж на гля ду Ін спек цыі Дзярж стан дар та 
па Мін скай воб лас ці і г. Мін ску Люд мі ла 
КУЗ НЯ ЦО ВА.

Акра мя та го, ін фар ма цыя бу дзе на кі ра-
ва на ў Фе дэ раль ную служ бу па акрэ ды та цыі 
«Ра сак рэ ды та цыя» для ацэн кі дзей нас ці ор-
га на па сер ты фі ка цыі, які вы даў сер ты фі кат 
ад па вед нас ці.

Па сло вах на чаль ні ка ад дзе ла па сер-
ты фі ка цыі пра дук цыі пра мыс ло ва га і 
бы та во га пры зна чэн ня, ар га ні за цый-
на-ме та дыч на га за бес пя чэн ня пра цэ саў 
ацэн кі ад па вед нас ці Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ін сты ту та мет ра ло гіі Іры ны ЗА-
ХА РАН КА ВАЙ, перш чым цац ка трап ляе 
ў ганд лё вую сет ку, яна па він на прай сці 
пра цэ ду ру па цвяр джэн ня ад па вед нас ці, 
за цвер джа ную ў тэх ніч ным рэг ла мен це МС 
«Аб бяс пе цы ца цак».

Сер ты фі кат ад па вед нас ці вы да ец ца 
толь кі пас ля та го, як пра дук цыя прой дзе 
вы пра ба ван ні па ўсіх уста ноў ле ных па каз-
чы ках і атры мае ста ноў чыя вы ні кі.

Уся го сё ле та ў пер шым паў год дзі ін-
спек цы яй Дзярж стан дар та па Мін скай воб-
лас ці і г. Мін ску бы ло пра ве дзе на 45 пра-

ве рак па вы ка нан ні па тра ба ван няў тэх-
ніч ных нар ма тыў ных пра ва вых ак таў пры 
вы твор час ці і рэа лі за цыі ца цак. Пад час іх 
пра вя дзен ня вы яў ля лі ся па ру шэн ні па тра-
ба ван няў па бяс пе цы, якас ці, мар кі роў цы, 
на яў нас ці да ку мен таў аб па цвяр джэн ні ад-
па вед нас ці. Да лі ку тых, што час та вы яў-
ля юц ца, так са ма вар та ад нес ці на яў насць 
у цац ках вост рых кра ёў, ско лаў, што не-
да пу шчаль на.

Ін спек цы яй Дзярж стан дар та па Мін скай 
воб лас ці і г. Мін ску па пя рэ джа на па стаў-
ка спа жыў цам пар тый ца цак на су му звыш 
450 млн бе ла рус кіх руб лёў і скла дзе на 
70 пра та ко лаў аб ад мі ніст ра цый ных па ру-
шэн нях.

Да р'я ШО ЦІК

�

ХА ЧУ Ў... РУ САЛ КІ
На во зе ры Дры вя ты ад быў ся не звы чай ны кон курс.

Дзяў ча ты, якія бра лі ўдзел у жар тоў ным спа бор ніц тве, здзейс ні лі 
за бег па ва дзе з пе ра адоль ван нем пе ра шкод, удзель ні ча лі ў дэ фі ле 
ў ку паль ні ках «Мар скі на строй»... Гле да чы ж гу ля лі ў ім пра ві за ва ны 
мар скі бой, вод ны фут бол, ства ра лі скульп ту ры з пяс ку. Не абы шло ся 
на свя це і без «цар ска га ві зі ту» ўла да роў вод най сты хіі — Неп ту на 
і Ва дзя ні ка.

Брас лаў шчы на вя до мая як край азёр. Апош нія зай ма юць ка ля 
10% пло шчы ра ё на. Най больш буй ныя з іх — Дры вя ты, Сну ды, 
Струс та. Што год сю ды пры яз джа юць ты ся чы ту рыс таў, у тым лі ку 
з Ра сіі і па меж ных кра ін Еў ра пей ска га са ю за.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

За сту дзень—чэр вень гэ та га го да ў кра і не 39 сем' яў за 
не апла ту жыл лё ва-ка му наль ных па слуг бы лі пе ра се ле ны 
са сва іх ква тэр у жыл лё мен шай пло шчы. Як пра ві ла, гэ та 
праб лем ныя сем'і, якія вя дуць аса цы яль ны лад жыц ця і 
зло ўжы ва юць спірт ны мі на по ямі, ка жуць у Мі ніс тэр стве 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі.

Уся го за гэ тыя паў го да бы ло 
па да дзе на 187 іс каў аб вы ся лен-
ні. Але за да валь ня юц ца та кія іс кі 
не ад ра зу. Як пра ві ла, спа чат ку 
не пла цель шчы кам да ец ца маг чы-
масць па га сіць доўг. Ка лі на пра-
ця гу го да за па зы ча насць не бу дзе 
па га ша на ў поў ным па ме ры, мяс-
цо выя ор га ны ўла ды ма юць пра ва 
па даць у суд іск аб пры му со вым 
про да жы гэ та га жы ло га па мяш кан-
ня з пуб ліч ных тар гоў.

На 1 лі пе ня 2014 го да за па зы-
ча насць па апла це за жыл лё ва-ка-
му наль ныя па слу гі звыш шас ці ме ся цаў мае 21 ты ся ча ўлас ні каў 
жыл ля. 17 123 даў жні кам з гэ тай на го ды бы ло пры пы не на пра да-
стаў лен не ка му наль ных па слуг. За гэ ты пе ры яд у су ды па да дзе на 
3 ты ся чы іс каў на спаг нан не даў гоў на су му 7,3 млрд руб лёў.

ПЕ НЯ МО ЖА БЫЦЬ СПІ СА НА
За пра тэр мі ноў ку ўня сен ня пла ця жоў за ака зан не жыл лё ва-

ка му наль ных па слуг (гэ та зна чыць, пла ты за тэх аб слу гоў ван не 
жы лых па мяш кан няў, за ка му наль ныя па слу гі, ад лі чэн няў на кап-
ра монт) спа га ня ец ца пе ня ў па ме ры 0,3% ад ня вы пла ча най ва 
ўста ноў ле ны тэр мін су мы за кож ны дзень пра тэр мі ноў кі.

Але, згод на з Па ла жэн нем аб па рад ку спі сан ня пе ні гра ма-
дзя нам, якія ма юць пра тэр мі на ва ную за па зы ча насць па апла це 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, за цвер джа ным па ста но вай Саў мі-
на 04.01.2007 го да № 2 «Аб ме рах па рэа лі за цыі Ука за Прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 6 каст рыч ні ка 2006 г. № 604», мо жа 
быць зроб ле на спі сан не пе ні. Пеня спісваецца па ра шэн нях гар-і 
рай вы кан ка маў, ад мі ніст ра цый ра ё наў г. Мін ска, уз год не ных з 
абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам, пры ўмо ве вы пла ты 
гэ ты мі гра ма дзя на мі асноў на га доў гу.

Свят ла на БУСЬ КО

�

Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��

ГЭ ТА ВАМ НЕ ЦАЦ КІ!
Дзярж стан дарт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
вы явіў не бяс печ ныя дзі ця чыя арэ лі

НА ША ДА ВЕД КА: Тэх ніч ны рэг ла мент МС «Аб бяс пе цы ца цак» (ТР МС 008/2011) ус-
ту піў у сі лу з 1 лі пе ня 2012 го да.

У ім уста ноў ле ны па тра ба ван ні бяс пе кі (фі зіч ныя і ме ха ніч ныя, хі міч ныя, элект рыч ныя 
ўлас ці вас ці, уз га раль насць, ра ды я цый ная бяс пе ка) і па тра ба ван ні гі гі е ніч най бяс пе кі (ар-
га на леп тыч ныя, са ні тар на-хі міч ныя, так сі ко ла га-гі гі е ніч ныя, мік ра бія ла гіч ныя па каз чы кі, 
фі зіч ныя фак та ры) ца цак.

Пры куп лі вар та звяр таць ува гу на па пе рад жаль ныя над пі сы ў мар кі роў цы цац кі і дак-
лад на пры трым лі вац ца іх пры яе вы ка ры стан ні. На прык лад, не да ваць ма лень кім дзе цям 
да 3 га доў цац ку, якая мае гра фіч нае аба зна чэн не, што за ба ра няе яе вы ка ры стан не 
дзець мі ма лод ша га ўзрос ту. Пры маць да ўва гі та кія па пе рад жаль ныя над пі сы, як «Змя-
шчае цац ку» пры куп лі хар чо ва га пра дук ту, ва ўпа коў ку яко га ўкла дзе на цац ка; «Ува га! 
Вы ка рыс тоў ваць на ва дзе толь кі пад на гля дам да рос лых!» для ца цак, пры зна ча ных для 
гуль няў на ва дзе. Па цвяр джэн не ад па вед нас ці ца цак ажыц цяў ля ец ца ў фор ме сер ты-
фі ка цыі. З 15 лю та га 2014 го да цал кам за вер ша ны пе ра ход ны пе ры яд да пры мя нен не 
гэ та га тэх ніч на га рэг ла мен ту МС.

Дзярж стан дар там і Бе ла рус кім дзяр жаў ным ін сты ту там стан дар ты за цыі і сер ты фі ка цыі 
пад рых та ва ны ме та дыч ныя рэ ка мен да цыі па ўжы ван ні тэх ніч на га рэг ла мен ту Мыт на га 
са ю за, якія да па мо гуць вы твор цам, ім пар цё рам і ін шым удзель ні кам эка на міч най дзей-
нас ці пас ля доў на ска рыс тоў ваць па тра ба ван ні рэг ла мен ту пры пра ек та ван ні, вы ра бе, а 
так са ма кант ро лі ца цак, якія вы пус ка юц ца ў аба рот у МС.

ДА РЭ ЧЫ
У вы пад ку ўтва рэн ня 

за па зы ча нас ці за ака зан-
не жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг звест кі аб не пла-
цель шчы ках на кі роў ва-
юц ца ў Нац банк Бе ла ру сі, 
што цяг не за са бой скла-
да нас ці з атры ман нем 
крэ ды таў, вы ез дам за мя-
жу і інш

БЯС ПЕЧ НЫ ШЛЯХ У ШКО ЛУ

На ўзда гонНа ўзда гон  ��

НЕ ПЛА ЦЕЛЬ ШЧЫ КІ — 
НА ВЫ ХАД

ЖыллёЖыллё  ��

КУ БІК РУ БІ КА: ДА ЕШ СУ СВЕТ НЫ РЭ КОРД!
Між на род ны чэм пі я нат па хут кас най збор цы ку бі ка Ру бі ка 
«Cubіng fest 2014» прой дзе 23—24 жніў ня на ба зе Мінск ага 
дзяр жаў на га па ла ца дзя цей і мо ла дзі.

За яў кі на ўдзел у чэм пі я на це па да лі ка ля 150 спід ку бе раў з 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны і Поль шчы. Акра мя тра ды цый най збор кі 
ку бі ка Ру бі ка, удзель ні кі бу дуць спа бор ні чаць так са ма ў 17 ін шых 
дыс цып лі нах, у тым лі ку ў збор цы ку бі ка Ру бі ка на га мі, ад ной ру кой 
і ўсля пую, а так са ма ў ства рэн ні ма за ік. Ім бу дуць пра да стаў ле ны 
480 ку бі каў Ру бі ка, з якіх ка ман да па він на бу дзе склас ці кар ці ну.

У якас ці суд дзі чэм пі я на ту вы сту піць Ілья Ця рэш ка — спід ку-
бер з Брэс та, кан ды дат у дэ ле га ты Су свет най аса цы я цыі ку бі ка 
(WCA — World Cube Assocіatіon ), на дзе ле ны пра ва мі су дзей ства. 
Усе рэ корд ы, уста ноў ле ныя ўдзель ні ка мі спа бор ніц тваў, бу дуць 
за фік са ва ны ў су свет най ба зе аса цы я цыі. На га да ем, што дзе ю-
чы су свет ны рэ корд у дыс цып лі не Rubіk' s Cube Sіngle на ле жыць 
Мэт су Уол ку з Ні дэр лан даў — 5,55 се кун ды.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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ШАШКІШАШКІ
Пад рэ дак цы яй між на род на га ар біт ра 

Мі ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

Свет за хап лен няўСвет за хап лен няў  ��
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Аб ме жа ван ні на ўвоз шэ ра гу хар чо вых 
та ва раў на ры нак Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
ад бі лі ся на пра цы ай чын ных аў та ма біль-
ных кам па ній, што вы кон ва юць пе ра воз-
кі з кра ін Еў ра пей ска га са ю за ў Ра сію. 

У той жа час да моў ле насць па між на шай 
кра і най і Ра сій скай Фе дэ ра цы яй аб да дат ко вых 
па стаў ках ай чын най пра дук цыі ў Ра сію па вя лі-
чыць аб' ёмы пе ра во зак гру заў і дасць маг чы-
масць за дзей ні чаць рэ фры жэ ра тар ны парк, які 
не вы ка рыс тоў ва ец ца за раз, кан ста туе прэс-

цэнт р Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый. У 
гэ тай су вя зі Мінт ранс звяр нуў ся ў мі ніс тэр ствы 
сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня, ганд лю, 
кан цэрн «Бел дзярж харч прам», Бел ка ап са юз, 
аб лас ныя вы ка наў чыя ка мі тэ ты з прось бай аб 
мак сі маль ным вы ка ры стан ні ай чын ных аў та-
пе ра воз чы каў для транс пар ці роў кі ай чын най 
экс парт най пра дук цыі пры за клю чэн ні кант-
рак таў з ра сій скі мі кам па ні я мі.

Пра вод зяц ца кан суль та цыі з Мі ніс тэр ствам 
транс пар ту Ра сій скай Фе дэ ра цыі па за дзей ні-
чан ні аў та транс парт ных срод каў бе ла рус кіх 
кам па ній пры маг чы май ды вер сі фі ка цыі па ста-
вак мяс ной, рыб най, ма лоч най і пло да а га род-
нін най пра дук цыі з кра ін, у да чы нен ні да якіх не 
ўста ноў ле на за ба ро на на яе ўвоз у Ра сію.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Вый сцеВый сце  ��


