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Стар шы ня Мінск ага 
абл вы кан ка ма 
Ся мён ША ПІ РА 

рас па ра дзіў ся пры пы ніць 
пры ва ты за цыю і про даж 

жыл ля ў Слуц кім 
ра ё не. Гэ та да ты чыц ца 

ме на ві та тых да моў, 
што па бу да ва ны 

ў аг ра га рад ках за 
дзяр жаў ныя срод кі па 
пра гра ме ад ра джэн ня 
і раз віц ця ся ла, ці, як 

іх пра зва лі ў на ро дзе, 
«прэ зі дэнц кіх» до мі каў.

Да та ко га ра шэн ня кі раў ні ка 
воб лас ці пад штурх ну лі кан крэт-
ныя фак ты, што вы яві лі ся пад-
час вы яз но га пры ёму гра ма дзян 
у Слуц кім ра ё не.

У пры ват нас ці, да Ся мё на 
Ша пі ры звяр ну ла ся На дзея Абу-
шэн ка. Яе сын пра ца ваў у ад кры-
тым ак цы я нер ным та ва рыст ве 
«Каз ло ві чы-Аг ра» бух гал та рам. 
Спе цы я ліс ту вы дзе лі лі дом, ку ды 
пе ра еха лі і ма ці з баць кам. Пас ля 
зваль нен ня сы на іх па пра сі лі вы-
зва ліць па мяш кан не, бо кі раў нік 
гас па дар кі не дае да звол на за-
клю чэн не да га во ра най му. Жан-
чы на ж хо ча за стац ца ў до ме. Яна 
ма ты ва ва ла сваю прось бу тым, 
што пра цуе ў сель ска гас па дар-
чай на ву чаль най уста но ве, якая 
рых туе кад ры для аг ра пра мыс-
ло ва га комп лек су. На дзея Ле а-
ні даў на пра сі ла па са дзей ні чаць 
у вы ра шэн ні пы тан ня: яна на ват 
га то ва пе рай сці на пра цу па сва ёй 
спе цы яль нас ці ў гас па дар ку.

Анд рэй Скрун дзік — ме ха ні-
за тар та го ж та ва рыст ва «Каз-
ло ві чы-Аг ра». За пры ва ты за цыю 
до ма (агуль най пло шчай кры ху 
больш за 60 квад рат ных мет раў) 
яму трэ ба за пла ціць 140 млн руб-
лёў. Зда ва ла ся б, па сён няш ніх 
цэ нах гро шы не вя лі кія. Але ён 
па тра буе ў гас па дар кі льго ты 
на па куп ку жыл ля. Па сло вах 
Анд рэя Іва на ві ча, не па да лё ку 
зна хо дзіц ца знач на леп шы па 
спа жы вец кіх якас цях і боль шы 
па па ме рах дом, які аца ні лі прак-
тыч на ў та кую ж су му.

Слуц кі племп туш ка за вод ад-
маў ляе ў пры ва ты за цыі служ-
бо вай ква тэ ры Ма рыі Ані сі ма-
вай. На пы тан не: «На вош та вам 
пры ва ты за ваць жыл лё? Жы ві це 
спа кой на, вас ні хто ад туль не 
вы га няе», у Ма рыі Ці ма фе еў ны 
знай шоў ся ад каз: «Ха чу па кі-
нуць дзе цям».

Хо ча па кі нуць свой дом уну ку 
і Ры та Смір но ва, якая пра ца ва ла 
ў гэ тай жа ар га ні за цыі ра зам з 
му жам і сы нам. Сям'я пе ра еха ла 
сю ды з Мур ман ска ў 90-я га ды 
мі ну ла га ста год дзя. Спа чат ку 
зды ма лі ква тэ ру. За тым кі раў-
ніц тва прад пры ем ства да па-
маг ло вы ра шыць жыл лё вае пы-
тан не: узя ло крэ дыт на па куп ку 
жыл ля ў па ме ры 5 млн руб лёў. 
Акра мя та го, як сцвяр джае Ры та 
Сця па наў на, яна да пла ці ла яшчэ 
і свае 2 млн руб лёў, каб на быць 
жылп ло шчу. Да вя ло ся шмат па-
пра ца ваць ды па тра ціц ца ма тэ-
ры яль на, каб да вес ці яе да ла ду. 
«Ча му мне не да зва ля юць вы-
ку піць дом, ка лі ў яго ўкла дзе на 
трэць аса біс тых срод каў?» — не 
ра зу мее жан чы на.

Ёй рас тлу ма чы лі: ка лі прад-
пры ем ства ўзя ло крэ дыт на на-
быц цё до ма для сва іх ра бот ні каў, 
то яно па за ка на даў стве аба вя-
за на бы ло па ста віць яго на свой 
ба ланс. А што ты чыц ца вус най 
да моў ле нас ці з бы лым улас ні кам 
за во да, то яе да спра вы не пад-
шы еш. Гэ та прос та сло вы. За яў-
ні цы па ра і лі звяр нуц ца ў суд.

Ме ха ні за тар Аляк сандр Ле-
ван коў прый шоў на пры ём з 
жон кай. Яны пе ра еха лі ў ААТ 
«Вя сей скі Па кроў» з су сед ня га 
ра ё на, ім да лі жыл лё. «Нам абя-
ца лі да зво ліць вы ку піць дом пас-
ля пя ці га доў пра цы. За тым змя-
ні лі ра шэн не — толь кі праз 10 га-
доў», — па скар дзі лі ся су жэн цы. 
Па сло вах стар шы ні ад кры та га 
ак цы я нер на га та ва рыст ва Люд-
мі лы Са ва но віч , яны ад пра ца ва-
лі ў гас па дар цы толь кі 8 га доў і 
па куль што не ма юць пра ва на 
пры ва ты за цыю жыл ля. Ад нак 
ся мей ная па ра спа сы ла ла ся на 
тое, што мно гія на іх ву лі цы пры-
ва ты за ва лі жыл лё, пра да лі яго і 
зволь ні лі ся. Так сцвяр джа лі і ін-
шыя на вед ні кі.

Гэ тыя да мы бу да ва лі ся не 
дзе ля ней кай пры ха ма ці, а для 
та го, каб вы ра шыць кад ра вую 
праб ле му на вёс цы, пры цяг нуць 
спе цы я ліс таў. Не толь кі ме ха-
ні за та раў, да ярак, заа тэх ні каў, 
ве ту ра чоў, аг ра но маў, але і 
ме ды каў, культ ра бот ні каў, на-
стаў ні каў. Та кое доб ра ўпа рад-
ка ва нае жыл лё, мож на ска заць, 
абы хо дзіц ца лю дзям амаль бяс-
плат на. Крэ ды ты, узя тыя ў бан-
ках на іх бу даў ніц тва, сель гас-
прад пры ем ствы па га ша юць са 
сва іх да хо даў. Жыль цы ж уно-
сяць толь кі не вя лі кую пла ту за 
ка му наль ныя па слу гі. Ды мно-
гіх та кі стан рэ чаў не за да валь-
няе — яны хо чуць быць улас ні-

ка мі не за леж на ад та го, коль кі 
ад пра ца ва лі ў гас па дар цы. Імк-
нен не быць гас па да ром свай го 
до ма, бяс спрэч на, доб рае. Але 
ж, як па каз вае прак ты ка, пас ля 
пры ва ты за цыі не ка то рыя за бы-
ва юць пра гэ та. Пра да юць да мы 
ўтрая да ра жэй, чым вы ку пі лі, і 
ўця ка юць хто ку ды: нех та ў го-
рад, а хтось ці ў ін шы аг ра га ра-
док, каб атры маць яшчэ адзін 
ка тэдж і, маг чы ма, праз пэў ны 
час зноў пра даць. А тым ча сам 
усё менш ста но віц ца сва бод на-
га жыл ля для ма ла дых спе цы я-
ліс таў, якія пры яз джа юць на іх 
мес ца па раз мер ка ван ні. А бу-
даў ніц тва ад на го но ва га до ма 
сён ня абы хо дзіц ца гас па дар цы 
больш як у міль ярд руб лёў.

Як за ўва жыў Ся мён Ша пі-
ра, та кіх пы тан няў не ўзні кае 
ў ад да ле ных ра ё нах, тых жа 
Ста рых Да ро гах, Круп ках. Звы-
чай на па вы ша ны ажы я таж на 
вы куп толь кі ў пра мыс ло вых 
га ра дах — та кіх як Слуцк. Гэ та 
і зра зу ме ла, тут ры нач ны кошт 
зям лі, не ру хо мас ці знач на вы-
шэй шы. Мож на доб ра за ра біць 
на роз ні цы па між ца ной пры ва-
ты за цыі і маг чы ма га про да жу.

— З гэ та га мо ман ту вы куп-
ляць жыл лё ў аг ра га рад ках мож-
на бу дзе толь кі з ма ёй аса біс тай 
зго ды. І толь кі за асаб лі выя за-
слу гі — лю дзям, якія ад пра ца-
ва лі ў гас па дар ках 40 га доў. 
Не да пу шчаль на раз ба зар ваць 
яго сяб рам ці зна ё мым, — пад-
крэс ліў Ся мён Ша пі ра.

Ад стар шы ні ААТ «Каз ло ві-
чы-Аг ра» ён за па тра ба ваў па-
даць яму звест кі: коль кі да моў 
пра да дзе на, ка му і па якой ца не. 
Ся мён Ша пі ра на га даў так са ма, 
што не на зі раль ныя са ве ты гас-
па да рак рас па ра джа юц ца дзяр-
жаў най ма ё мас цю і пры ма юць 
ра шэн не: ка му да зво ліць вы ку-
піць дом, а ка му не. Апош няе 
сло ва па він на быць за кі раў ні-
ком сель гас прад пры ем ства, які 
ад каз вае за ўсе ас пек ты жыц-
ця дзей нас ці на да ру ча ным ім 
участ ку. Раз да ваць дзяр жаў ную 
ма ё масць амаль бяс плат на — 
не да зволь ная рас ко ша.

Да дам, што не ка то рыя за-
яў ні кі імк нуц ца пры ва ты за ваць 
жылп ло шчу, бо ба яц ца, што ў 
вы пад ку не прад ба ча ных аб ста-
він — смер ці, хва ро бы най маль-
ні ка жыл ля — іх прос та вы кі нуць 
на ву лі цу. Гэ тыя стра хі раз ве яў 
стар шы ня Мі набл вы кан ка ма. 
«Га ран тую, што ні хто вас не вы-
се ліць з до ма, жы ві це спа кой на, 
пра цуй це», — ска заў ён.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Сітуацыя звя за на з уз мац-
нен нем уплы ву АЧС (аф-
рыканскай чумы свіней) на 
сві ное па га лоўе блі жэй шых 
кра ін. Так, у па чат ку чэр ве ня 
бы ла ўве дзе на за ба ро на на 
па стаў ку сві ні ны з Поль шчы. 
На го дай ста лі но выя ўспыш-
кі чу мы, якія за рэ гіст ра ва лі 
на тэ ры то рыі Пад ляс ка га 
ва я вод ства. У кан цы жніў ня 
но выя вы пад кі АЧС бы лі вы-
яў ле ны ў Сма лен скай воб-
лас ці Ра сіі, ад куль так са ма 
за ба ра ні лі ча со ва ім парт сві-
ні ны. З 2 ве рас ня Бе ла русь 
увя ла ча со выя аб ме жа ван ні 
на ўвоз сві ні ны з Чар ні гаў-
скай воб лас ці Укра і ны.

Да ўво зу не да пус ка юць жы-
вых сві ней, сві ні ну, у тым лі ку 
мя са дзі коў, пра дук ты пе ра пра-
цоў кі, гар бар ную, ро га ка пыт ную 
і кі шач ную сы ра ві ну, шча цін не, 
па ляў ні чыя тра феі, атры ма ныя 
ад ус пры маль ных ві даў жы вёл, 
корм, вы раб ле ны з сы ра ві ны, 
якая па хо дзіць з гэ тых рэ гі ё наў і 
не прай шла тэр міч ную апра цоў-
ку. За ба ро на так са ма рас паў-

сюдж ва ец ца на аб ста ля ван не, 
якое ўжы ва ла ся для ўтры ман ня, 
за бою і раз бі ран ня сві ней.

Бо лей сы ра ві ны — 
бо лей па ста вак

У кан цы жніў ня Еў ра зій ская 
эка на міч ная ка мі сія за цвер дзі-
ла пе ра лік та ва раў, у да чы нен ні 
да якіх на 2015 год вы зна ча юц-
ца та рыф ныя кво ты, а так са ма 
аб' ёмы та рыф ных квот для ўво зу 
гэ тых та ва раў на тэ ры то рыі дзяр-
жаў — чле наў Мыт на га са ю за і 
Адзі най эка на міч най пра сто ры. 
На сві ні ну све жую, асту джа ную ці 
за ма ро жа ную, а так са ма на сві ны 
тры мінг для Бе ла ру сі вы зна ча на 
кво та ў 20 тыс. тон. Уста ноў ле на 
так са ма, што ў вы пад ку, ка лі аб'-
ём уво зу сві ні ны на тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі ў рам ках та рыф най кво-
ты на пра ця гу пер ша га паў год дзя 
2015 го да скла дзе не менш 70% 
ад вы зна ча на га аб' ёму, то гэ тая 
та рыф ная кво та пад ля гае па ве лі-
чэн ню да 40 тыс. тон уключ на.

Фак тар рас паў сю джан ня чу-
мы, а так са ма да лей шае за крыц-
цё ме жаў для ім пар ту мо гуць 
не га тыў на паў плы ваць на ўвоз 

за пла на ва ных аб' ёмаў сві ні ны па 
та рыф ных кво тах.

Па вод ле звес так Бел ста та 
знеш не ганд лё выя апе ра цыі з жы-
вы мі свін ня мі за сту дзень—чэр-
вень 2013-га і 2014-га га доў ха-
рак та ры зу юц ца ад сут нас цю экс-
парт ных па ста вак на фо не па ве-
лі чэн ня ім пар ту. Экс парт жы вых 
сві ней у пер шым паў год дзі 2014 
го да не ажыц цяў ляў ся. У сту дзе-
ні—чэр ве ні 2013-га та кі экс парт 
склаў у на ту раль ным вы ра жэн-
ні 4881 то ну, што эк ві ва лент на 
9,4 млн до ла раў. Ім парт жы вых 
сві ней у 2014 го дзе ў па раў на нні 
з па пя рэд нім го дам па вя лі чыў ся 
на 0,5 млн до ла раў і склаў ка ля 
1,4 млн. Ім пар та ва лі ся свін ні з 
Фран цыі і Чэш скай Рэс пуб лі кі.

Знеш не ганд лё выя апе ра-
цыі са сві ні най за пе ры яд сту-
дзень—чэр вень 2013-га і 2014-га 
га доў ха рак та ры зу юц ца рэз кім 
зні жэн нем ім пар ту і экс парт ных 
па ста вак. Сё ле та сві ні на ў асноў-
ным за во зі ла ся з Мал до вы, Ра сіі, 
Укра і ны, Бель гіі, Гер ма ніі, Да ніі, 
Поль шчы, Фран цыі, Чар на го рыі. 
Экс парт пры пад аў ся на рын кі Ка-
зах ста на і Ра сіі.

У Бе ла ру сі ву чац ца 
пра ца ваць ва ўмо вах АЧС

Жы вё ла га доў чыя прад пры ем-
ствы Рэс пуб лі кі не ча ка юць хут ка-
га спы нен ня АЧС. Та му асноў ная 
за да ча для кра і ны — на ву чыц ца 
пра ца ваць ва ўмо вах гэ тай праб-
ле мы. Ге не раль ны ды рэк тар На-
ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра па 
жы вё ла га доў лі На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Мі ка-
лай ПА ПКОЎ мяр куе, што за ха-
ды, якія пры ма юц ца на роз ных 
уз роў нях, да дуць маг чы масць у 
хут кім ча се вяр нуц ца да аб' ёмаў 
вы твор час ці сві ні ны 2012 го да.

Але ў ганд лё вых сет ках Бе-
ла ру сі ўжо ця пер на зі ра юц ца 
ча со выя пе ра боі з на яў нас цю на 
пры лаў ках мя са і ку рэй. Ад нак 
сён ня ёсць свое ча со вая рэ ак цыя 
з бо ку Мін ганд лю і Мі нэ ка но мі-
кі. «Мы па ста ян на сіг на лі зу ем, 
як толькі пачынаюць з'яў ляц ца 
складанасці. Спа дзя ю ся, што 
гэ тае ўза е ма дзе ян не да зво ліць 
тры маць хар чо вы ры нак у нар-
маль най сі ту а цыі», — ад зна чыў 
ге не раль ны ды рэк тар ганд лё-
вай сет кі «Еў ра опт» Анд рэй 
ЗУБ КОЎ.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ
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Бу ду ем у Ра сіі 
як до ма?

Ай чын ныя спе цы я ліс ты да мо ві лі ся з Ра сі яй 
аб ар га ні за цыі з пер шых дзён на ступ на га 
го да адзі на га рын ку бу даў ні чых па слуг, каб 
бе ла рус кія бу даў ні чыя ар га ні за цыі маг лі 
спа кой на пра ца ваць на ра сій скім рын ку, а 
ра сій скія — у Бе ла ру сі. Пра гэ та па ве да міў 
пер шы на мес нік мі ніст ра ар хі тэк ту ры і бу-
даў ніц тва Бе ла ру сі Аляк сандр КРУ ЧА НАЎ.

Пас ля ства рэн ня та ко га рын ку ай чын ным буд-
кам па ні ям ужо не прый дзец ца атрым лі ваць да-
дат ко выя да зво лы на тэ ры то рыі су сед няй дзяр жа-
вы, ад зна чыў пер шы на мес нік мі ніст ра. Так са ма 
ба кі да мо ві лі ся аб уза ем ным пры знан ні ква лі фі-
ка цый най атэс та цыі. Та кім чы нам, прын цы по выя 
да моў ле нас ці па гэ тым пы тан ні да сяг ну ты. Ця пер 
толь кі трэ ба гар ма ні за ваць ад па вед ную нар ма-
тыў ную ба зу дзвюх кра ін. У су вя зі з гэ тым Мін-
бу дар хі тэк ту ры на ле та пла нуе іс тот на па вя лі чыць 
экс парт бу даў ні чых па слуг у Ра сію.

Сяр гей КУР КАЧ.

«Лет нія раз мо вы» 
за цяг нуц ца...

да кан ца во се ні
Апе ра тар ма біль най су вя зі МТС пра цяг нуў 
да кан ца во се ні ак цыю «Лет нія раз мо вы», 
па якой аба не нты пас ля трох хві лін раз моў 
у сет цы атрым лі ва юць бяс плат ны без лі міт 
на раз мо вы да кан ца су так. З на ступ лен-
нем но ва га дня пас ля трох хві лін раз моў 
аба нент зноў атрым лі вае маг чы масць раз-
маў ляць бяс плат на.

Пра па но ву за пус ці лі ў па чат ку ле та і пла на ва-
лі аб ме жа вац ца тры ма ме ся ца мі. Але ўліч ва ю чы 

па пу ляр насць іні цы я ты вы ся род аба не нтаў, апе-
ра тар вы ра шыў пра доў жыць тэр мін яе дзе ян ня 
да 30 ліс та па да. За лет нія ме ся цы да без лі міт ных 
раз моў пад клю чы лі ся больш за міль ён ча ла век.

— Мы пра ана лі за ва лі ак тыў насць аба не нтаў 
і ўба чы лі, што лю дзі, якія пад клю чы лі ся да ак-
цыі «Лет нія раз мо вы», зна хо дзі лі ся на су вя зі 
на 20% больш, чым ра ней. Пры гэ тым іх вы-
дат кі на су вязь не па вя лі чы лі ся, — ад зна чыў 
кі раў нік дэ парт амен та мар ке тын гу МТС Дзя ніс 
Ця рэ шчан ка.

Ак цыя рас паў сюдж ва ец ца на боль шасць аба-
не нтаў апе ра та ра, якія ка рыс та юц ца як но вы мі, 
так і ар хіў ны мі та рыф ны мі пла на мі. Ак ты ва-
ваць без лі міт мож на са ма стой на ў лю бы дзень 
во се ні.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Збіць «гра дус» 
рэ кла мы

Мі ніс тэр ства ганд лю ад зна чае рост па ру-
шэн няў, звя за ных з рэ кла май ал ка го лю.

У апош ні лет ні ме сяц бы ло пра ве ра на звыш 
130 аб' ек таў ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня 
кра і ны, боль шая част ка якіх — кра мы кро ка вай 
да ступ нас ці. Вы ні кам ста ла скла дан не больш 
за 230 пра та ко лаў аб ад мі ніст ра цый ных пра ва-
па ру шэн нях. Як па ве дам ляе прэс-служ ба мі ніс-
тэр ства, па ру шэн ні бы лі ўста ноў ле ны ў кож ным 
з пра ве ра ных аб' ек таў. Ся род іх — рэа лі за цыя 
пра тэр мі на ва ных та ва раў, парушэнне ўмоў за хоў-
ван ня пра дук таў хар ча ван ня, асар ты мент ных пе-
ра лі каў і г.д. Пры гэ тым спе цы я ліс ты ад зна ча юць, 
што па час ці лі ся вы пад кі рэ кла мы ал ка голь ных 
на по яў і пі ва, якія сты му лю юць на быц цё гэ тай 
пра дук цыі. Та кія па ру шэн ні су стра ка юц ца як у не-
вя лі кіх кра мах, так і ў аб' ек тах буй ных ганд лё вых 
се так. Ві на ва тым служ бо вым асо бам па гра жа юць 
штра фы да 100 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Спа жы вецСпа жы вец  ��

ФактФакт  ��

Гэ та паў плы вае не толь кі на ўнут ра ны ры нак...

Жыл лё маёЖыл лё маё  ��

Да мы ў аг ра га рад ках ста но вяц ца Да мы ў аг ра га рад ках ста но вяц ца 
прад ме там спе ку ля цыіпрад ме там спе ку ля цыі

ПА ЖЫЎ, ПРЫ ВА ТЫ ЗА ВАЎ, 
ПРА ДАЎ... 

І З'Е ХАЎ З ВЁС КІ

Не на зі раль ныя 
са ве ты гас па да рак 
рас па ра джа юц ца 
дзяр жаў най ма ё мас цю 
і пры ма юць ра шэн не: 
ка му да зво ліць вы ку піць 
дом, а ка му не. Апош няе 
сло ва па він на быць 
за кі раў ні ком сель гас-
прад пры ем ства, які 
ад каз вае за ўсе ас пек ты 
жыц ця дзей нас ці на 
да ру ча ным ім участ ку.

У тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 
«Звяз да» рас па вя дае пра пос пе хі 

бе ла рус кіх «пляж ні каў», «брон зу» 
Алі ны Та лай з брыль ян та вым бляс кам 

і тра гіч ную стра ту ў бе ла рус кім 
фут бо ле.

1. БГК імя Мяш ко ва без праб лем спра-
віў ся з ква лі фі ка цы яй Лі гі чэм пі ё наў. 
Спа чат ку брэсц кі клуб раз гра міў га ланд скі 
«Па нін ген» (36:23), а пас ля вы рваў пе ра мо гу 
ў сла вац ка га «Тат ра на» (26:24). У апош нім 
мат чы вы лу чыў ся Дзя ніс Ру тэн ка, які за кі нуў 
у ва ро ты са пер ні каў шэсць мя чоў і стаў леп-

шым бам бар дзі рам у сва ёй ка ман дзе. Пас ля 
мат ча га лоў ны трэ нер брас таў чан Жэль ка 
БА БІЧ не ўтой ваў эмо цый: «Удзяч ны гуль-
цам, якія зма га лі ся за кож ны мяч і ад да лі 
ўсе сі лы на пля цоў цы. Гэ тая пе ра мо га і для 
мя не, і для ка ман ды зна чыць вель мі шмат. 
Ня ма ча су свят ка ваць або ад па чы ваць. Зу сім 
хут ка гу ляць у SЕHА-лі зе».

На гру па вым эта пе Лі гі чэм пі ё наў БГК імя 
Мяш ко ва згу ляе ў гру пе «А». Са пер ні ка мі 
на шых ганд ба ліс таў ста нуць ня мец кі «Кіль», 
ма ке дон скі «Ме та лург», хар вац кі «За граб», 
іс пан скі «Лаг раньё» і фран цуз скі ПСЖ.

2. У дру гім мат чы рэ гу ляр на га чэм пі я на ту 
КХЛ мін скае «Ды на ма» са сту пі ла рыж ска-
му «Ды на ма» — 2:4. У «зуб раў» шай бы на 
ра хун ку Джо на та на Чы чу і По ла Шчэ ху ры. 
Пас ля мат ча га лоў ны трэ нер «бе ла-сі ніх» 
Лю ба мір ПО КА ВІЧ пра ка мен та ваў дзе ян ні 
сва іх па да печ ных: «Лёс гуль ні вы ра шыў ся ў 
дру гім пе ры я дзе. Пры лі ку 1:0 мы ме лі ня ма ла 
шан цаў раз віць пос пех, але, у ад роз нен не ад 
са пер ні ка, мы іх не рэа лі за ва лі. Спра ба ва лі 
зма гац ца да кан ца, за кі ну лі ад ну шай бу. Маг-
лі, на пэў на, за кі нуць яшчэ ад ну, але шмат на-
шых шай баў за ста ло ся на шчыт ках ры жан».

3. Збор ная Бе ла ру сі па пляж ным фут-
бо ле вый шла ў дру гі гру па вы этап ква-
лі фі ка цыі чэм пі я на ту све ту. На пер шым 
эта пе на ша збор ная пе рай гра ла ка ман ду 
Тур цыі (2:1) і са сту пі ла ра сі я нам (2:4). Але 
па ра жэн не ад ус ход ніх су се дзяў не пе ра шко-
дзі ла бе ла ру сам за няць дру гое мес ца ў гру пе 
і пра доў жыць зма гац ца за пу цёў ку на су свет-
нае пер шын ство.

4. Алі на Та лай фі ні ша ва ла трэ цяй на 
дыс тан цыі 100 мет раў з пе ра шко да мі на 
апош нім эта пе «Брыль ян та вай лі гі», які 
пра хо дзіць у Бель гіі. Пе ра мож цы, аме ры-
кан скай спарт смен цы Крыс ці Кэст лін, на ша 
лёг ка ат лет ка са сту пі ла 0,13 сек.

5. Ва ўзрос це 30-ці га доў пай шоў з жыц ця 
гал кі пер пін ска га фут боль на га клу ба «Хва-
ля» Мі ка лай Ада мец. У шпі та лі, ку ды тра піў 
фут ба ліст, кан ста та ва лі кро ва зліц цё ў мозг.

Мі ка лай Ада мец на ра дзіў ся ў Мі ка шэ ві чах, 
вы ха ва нец ма зыр скай «Сла віі». Да пін скай 
«Хва лі» ча ты ры се зо ны гу ляў за мі ка шэ віц кі 
«Гра ніт», яшчэ ра ней вы сту паў за «Мінск». 
У фут ба ліс та за ста лі ся жон ка і дач ка.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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Спорт-таймСпорт-тайм  ��

БРАС ТАЎ ЧА НЕ ЗНОЎ У ЛІ ЗЕ ЧЭМ ПІ Ё НАЎ!

«МА ЛЮ ЕМ» У БІ ЛЕ ЦЕ 
НІЖ НЮЮ ПА ЛІ ЦУ?

Бе ла рус кая чы гун ка па шы ры ла спіс цяг ні коў, на якія мож на 
на быць бі ле ты праз ін тэр нэт з вы ка ры стан нем гра фіч най 
схе мы раз мя шчэн ня сва бод ных мес цаў у ва го не. На га да ем, 
што праз гэ тую оп цыю па са жыр мае маг чы масць вы браць 
лю бое сва бод нае мес ца, якое яму спа да ба ла ся — ка ля акна, 
у па чат ку ці ў цэнт ры са ло на. Па слу га ўпер шы ню бы ла прэ-
зен та ва на ў чэр ве ні, і па шы рэн не спі са цяг ні коў, у да чы нен ні 
да якіх яна бу дзе дзей ні чаць, — пра цяг па этап на га ўка ра-
нен ня но вых маг чы мас цяў для па са жы раў.

Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі, у пе ра лік цяг ні коў, мес цы ў 
якіх мож на вы браць на сай це www.poezd.rw.by пры да па мо зе гра фіч най 
схе мы, уклю ча ны цяг нік між на род ных лі ній №801/802 Мінск — Віль нюс, 
а так са ма шэ раг пя ці ва гон ных са ста ваў рэ гі я наль ных лі ній біз нес-кла са. 
Гэ та цяг ні кі: № 732/731 Мінск — Орша, № 736/735 Мінск — Ор ша, № 
742/741 Мінск — Жло бін, № 752/751 Ба ра на ві чы — Мінск, № 754/753 
Ба ра на ві чы — Мінск, № 756/755 Ба ра на ві чы — Мінск, № 758/757 Ба ра-
на ві чы — Мінск, № 762/761 Брэст — Ба ра на ві чы, № 764/763 Брэст — 
Ба ра на ві чы, № 766/765 Брэст — Ба ра на ві чы.

Та кім чы нам, ця пер коль касць цяг ні коў, бі ле ты на якія мож на 
на быць у ін тэр нэ це з вы ка ры стан нем вы шэй на зва най па слу гі, 
па вя лі чы ла ся да 18 пар.

У цэ лым ан лайн-сіс тэ ма про да жу пра яз ных да ку мен таў Бе ла-
рус кай чы гун кі пра цяг вае на бі раць па пу ляр насць: з па чат ку го да 
праз ін тэр нэт бы ло рэа лі за ва на 629 ты сяч бі ле таў на цяг ні кі, што 
пе ра вы сі ла ўзро вень ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га го да ў два 
ра зы. У тым лі ку коль касць бі ле таў, апла ча ных з па слу гай элект-
рон най рэ гіст ра цыі (якая да зва ляе не афарм ляць бі лет у ка се), 
скла ла 514,5 ты ся чы і па вя лі чы ла ся ў 2,7 ра за ў па раў на нні з та кім 
жа пе ры я дам мі ну ла га го да.

У чэр ве ні, ка лі па слу га з'я ві ла ся, оп цыя вы ба ру мес ца ў ва го не 
пры да па мо зе гра фіч най схе мы ста ла да ступ най пры на быц ці праз 
ін тэр нэт бі ле таў на цяг ні кі між на род ных лі ній №805/806 Мінск — 
Віль нюс і на цяг ні кі рэ гі я наль ных лі ній біз нес-кла са: № 734/733 
Мінск — Ор ша, № 738/737 Мінск — Ор ша, № 744/743 Мінск — 
Баб руйск, № 746/745 Мінск — Баб руйск, № 771/772 Мінск — Ма-
ла дзеч на, № 773/774 Мінск — Ма ла дзеч на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Утерянный страховой полис 
«обязательное медицинское 
страхование» в количестве 
1 штуки серии БВ № 2997695 
представительства Белгосстра-
ха по Минскому району считать 
недействительным.

УНП 600013344

спа ДА РОЖ НІКспа ДА РОЖ НІК  ��

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2014 г.
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2014 год 2013 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 2 123 302 2 120 090

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 6 477 5 634

4
Средства 
в Национальном банке

1103 16 700 457 13 383 907

5 Средства в банках 1104 5 044 369 6 303 459
6 Ценные бумаги  1105 16 800 029 15 761 974
7 Кредиты клиентам 1106 127 318 064 112 469 711

8
Производные 
финансовые активы

1107 5 000 772 4 544 857

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

- 118 109

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица

- -

11
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 983 865 5 087

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 4 007 335 5 378 518

13
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 517 7 778

14
Отложенные 
налоговые активы

1111 - -

15 Деловая репутация - -
16 Прочие активы 1112 901 279 1 171 971
17 ИТОГО активы 11 178 886 466 161 271 095
18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19
Средства 
Национального банка

1201 3 889 990 4 921 000

20 Средства банков 1202 27 880 268 21 782 554
21 Средства клиентов 1203 112 086 387 100 239 976

22
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 11 090 320 9 825 703

23
Производные финансовые 
обязательства

1205 878 1 452

24
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

25 Прочие обязательства 1207 1 198 650 1 038 951
26 ВСЕГО обязательства 120 156 146 493 137 809 636
27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
28 Уставный фонд 1211 16 687 553 16 687 553
29 Эмиссионный доход 1212 - 98
30 Резервный фонд 1213 1 258 313 1 108 430

31
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 1 635 118 2 910 061

32 Накопленная прибыль 1215 3 158 989 2 754 854

33
Всего капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

22 739 973 23 460 996

34
Доля неконтролирующих 
акционеров

- 463

35 ВСЕГО собственный капитал 121 22 739 973 23 461 459

36
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 178 886 466 161 271 095

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 июля 2014 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2014 год 2013 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 10 005 078 9 112 948
2 Процентные расходы 2012 8 358 408 6 960 618
3 Чистые процентные доходы 201 1 646 670 2 152 330
4 Комиссионные доходы 2021 1 193 660 884 056
5 Комиссионные расходы 2022 539 069 265 001
6 Чистые комиссионные доходы 202 654 591 619 055

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 1 187 984

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (3 050) (1 502)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 39 628 213 373

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 455 294 125 457

11 Чистые отчисления в резервы 207 194 004 224 063
12 Прочие доходы 208 538 862 455 181
13 Операционные расходы 209 2 248 145 2 020 763
14 Прочие расходы 210 339 883 273 106

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 551 150 1 046 946

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 115 867 151 927

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 435 283 895 019

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц 

- 12 684

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых  
юридических лиц

- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 435 283 907 703

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

435 283 907 700

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке) 

- 3

Председатель Правления С.П.Писарик

Главный бухгалтер  И.П.Лысоковская

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ТОРГРАЗВИТИЕ»!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ 
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТОРГРАЗВИТИЕ», 

которое состоится 29 сентября 2014 г. в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Вильямса, 45, каб. № 23.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об уменьшении уставного фонда Общества.
2. О внесении изменений в устав Общества.

Наблюдательный совет
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ІМ ПАРТ СВІ НІ НЫ СКАРАЧАЕЦЦА


