ЛЮСТЭРКА
ЦІ СТАНЕ БЕЛАРУСЬ
«ДОНАРАМ»
МЕДЫЦЫНСКІХ КАДРАЎ?

6

Высокаінтэлектуальная
міграцыя

дзенне Еўрасаюзам «блакітнай
карты», якая дае яе ўладальніку
магчымасць працаваць на ўсёй
прасторы Еўрасаюза і роўныя з
грамадзянамі Еўрасаюза правы,
скіравана на прыцягненне ў першую чаргу ўрачоў, інжынераў,
спецыялістаў у галіне камп'ютарных тэхналогій і навукоўцаў-даследчыкаў. Не сакрэт, што і Беларусь сёння таксама разглядаецца
ў якасці аднаго з патэнцыяльных
донараў медыцынскіх кадраў.

Калі няма
матывацыі...
— На нашу думку, пастаяннае
нарошчванне выпуску дактароў
— шлях нерацыянальны, паколькі
па колькасці выпускнікоў-урачоў
на 100 тысяч насельніцтва Беларусь займае сёння лідзіруючыя
пазіцыі і ў СНД, і ў Еўрасаюзе,
— падзяліўся сваім бачаннем сітуацыі намеснік старшыні Рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў аховы
здароўя Вячаслаў ГРАНЬКОЎ.
Аднак, нягледзячы на павелічэнне штогод колькасці выпускнікоў медыцынскіх навучальных
устаноў, каэфіцыент сумяшчальніцтва ў сістэме аховы здароўя

Па звестках Сусветнай арганізацыі аховы здароўя (СААЗ),
сёння ў свеце не хапае больш
як 4,3 мільёна работнікаў аховы
здароўя. У краінах Еўрасаюза
дэфіцыт урачоў складае каля 25
тысяч спецыялістаў. У апошнія гады назіраўся сур'ёзны адток медыцынскіх кадраў з новых краін
— членаў Еўрасаюза ў «старыя»
краіны Еўрасаюза. Урачы шукаюць для сябе работу з лепшымі заробкамі і ўмовамі працы.
Асноўнымі напрамкамі міграцыі
ў сектары аховы здароўя сталі Сёння гадзіна працы
Германія і Вялікабрытанія. Увогуле працоўная міграцыя сёння работніка аховы здароўя
нагадвае прынцып даміно, калі
каштуе на 35% «танней»,
польскія медыкі едуць працаваць у Германію, нямецкія — чым гадзіна працы
у Вялікабрытанію, а англійскія
— у ЗША, Канаду, Аўстралію ў прамысловасці.
і Новую Зеландыю. У некаторых краінах Еўрапейскага рэгіё- амаль не змяняецца: так, ва ўрана сярэдні штогадовы прырост чоў гэты паказчык складае 1,39,
колькасці ўрачоў і медыцынскіх а ў работнікаў з сярэдняй медысёстраў, якія навучаліся за мяжой, цынскай адукацыяй — 1,23. Як не
дасягае ўжо 30%. Міграцыя спе- змяняецца ў лепшы бок і сітуацыя
цыялістаў — падобна да віруса, з укамплек таванасцю кадрамі
перад якім нельга паставіць сані- першаснага звяна. Пры гэтым узтарны кардон.
ровень нагрузкі ў большасці ўра— Па звестках Еўрапейскай чоў, асабліва ў першасным звяне,
камісіі аховы здароўя, да 2020 го- істотна перавышае нарматыўны...
да дэфіцыт прафесійных кадраў На нашу думку, кадравыя праблеу краінах Еўрасаюза вырасце да мы трэба вырашаць комплексна.
1 мільёна спецыялістаў, — паве- Я маю на ўвазе, што адэкватныя
даміла кіраўнік праграмы «Кад- захады для замацавання спецыравыя рэсурсы» еўрапейскага ялістаў павінны рабіцца не толькі
рэгіянальнага бюро СААЗ Га- на рэспубліканскім, але і на мясліна ПЯРФІЛЬЕВА. — Дэфіцыт цовым узроўнях: мясцовыя ўламедыцынскіх сёстраў складзе ў ды павінны вырашаць праблемы
Еўрасаюзе 590 тысяч чалавек, з жыллём, матэрыяльна стымуурачоў — 230 тысяч і іншых ра- ляваць маладых спецыяліс таў,
ствараць умовы для іх прафесійботнікаў — 150 тысяч чалавек.
Дыс ба ланс у пад рых тоў цы нага росту.
Некалькі гадоў таму ў краіне
медыцынскіх кадраў складваўся
ў Еўропе многія гады. Замож- праводзілася сацыялагічнае даныя краіны недастаткова срод- следаванне на тэму «Працоўная
каў укладвалі ў іх падрыхтоўку, матывацыя і сацыяльны статус
і цяпер вымушаны спадзявацца урача», падчас якога рэспандэнна пра цоў ных міг ран таў. Увя- там прапанавалі вызначыць пры-

ярытэтныя праблемы ў галіне.
73,5% рэспандэнтаў на першае
месца паставілі ўзровень аплаты
працы медыцынскіх работнікаў, а
64% лічаць, што сістэму аплаты
працы трэба ўдасканальваць. На
адсутнасць эфектыўных стымулаў павышэння якасці медыцынскай дапамогі звярнулі ўвагу 52%
рэспандэнтаў. І амаль кожнага
другога хвалююць пытанні сацыяльнай і прававой неабароненасці
медыцынскіх работнікаў.
— Сёння гадзіна працы работніка аховы здароўя каштуе на
35% «танней», чым гадзіна працы ў
прамысловасці. Пры гэтым у сярэднім адзін работнік сістэмы аховы
здароўя адпрацаваў за мінулы год
2085 гадзін, што на 12,6% больш,
чым у прамысловасці, — падкрэслівае Вячаслаў Гранькоў. — У 2012
годзе сярэдні заробак работнікаў
сістэмы аховы здароўя склаў 368
долараў ЗША — гэта з улікам работы больш чым на стаўку.

Медсястра —
не санітарка

 Нашы суседзі

ШТО РОБІЦЬ ГОРАД
ЧАЛАВЕЧНЫМ
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Што для сіс тэ мы ахо вы
здароўя больш эканамічна
выгадна і эфектыўна: пастаянна нарошчваць прыём у
медыцынскія ўстановы адукацыі, ствараць умовы для
медыцынскага персаналу,
якія будуць спрыяць яго замацаванню, або спадзявацца на працоўную міграцыю?
Як ні дзіўна, але адказ на гэта пытанне сёння шукаюць
не толькі ў Беларусі, але і ў
краінах Еўрасаюза.
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конваць фактычна сакратарскія
абавязкі. Разам з тым сярэдняму
медперсаналу не хапае часу на
выкананне непасрэдных прафесійных задач: на маніторынг стану
пацыента, своечасовую раздачу
лекаў, дакументаванне сястрынскага догляду, падрыхтоўку пацыентаў да выпіскі, зносіны з пацыентамі, навучанне пацыентаў і
членаў іх сям'і.

Расчараванне
ў прафесіі
Асобнай увагі заслугоўваюць
вынікі рэспубліканскага сацыялагічнага апытання «Прафесійная
адаптацыя, працоўная матывацыя і сацыяльная абароненасць
маладога ўрача», у якім узялі
ўдзел 1268 маладых урачоў з 45
лячэбных устаноў рознага падпарадкавання.
— У абсалютнай большасці
маладых людзей іх уяўленні і чаканні, якія склаліся падчас навучання ў ВНУ (наконт прэстыжу
пра фе сіі і ацэн кі пра цы ўрача
грамадствам, памеру заробкаў,
па вы шэн ня ква лі фі ка цыі, магчымасцяў для самарэалізацыі,
творчасці, свабоды і незалежнасці ў рабоце, кар'ерных магчымасцяў), не супадаюць з тым,
што яны атрымалі ў рэчаіснасці,
— падкрэслівае Вячаслаў Гранькоў. — На нашу думку, стварэнне
адэкватнага ўяўлення аб прафе-

Яшчэ адна праблема — дыспрапорцыя ў колькасці сярэдняга
медыцынскага і ўрачэбнага персаналу. Сёння на аднаго ўрача ў
Беларусі прыпадае ў сярэднім
2,4 медыцынскай сястры, а рэкамендаваныя СААЗ суадносіны — адзін да чатырох. Фактычна сёння беларускія ўрачы
выконваюць значную частку
работы, якую ў краінах з эфектыўнымі сістэмамі аховы здароўя робяць добра навучаныя
медыцынскія сёстры. У выніку
такога абмежавання кампетэнцыі
сярэдняга медперсаналу прафесійны і сацыяльны прэстыж прафесіі зніжаецца. Акрамя таго,
за кошт прыцягнення да выра- На пэўны тэрмін
шэння клінічных задач спецыялістаў з больш высокім узроў- з мэтай работы ці вучобы
нем аплаты працы зніжаецца выехаць за мяжу жадаюць
і эканамічная эфек тыўнасць
47% маладых урачоў.
сістэмы аховы здароўя.
З іншага боку, і сярэдні мед- А на пастаяннае месца
персанал часта выконвае неўласцівыя яму функцыі. І гэта жыхарства за мяжу —
праблема актуальная не толькі 27,6% маладых урачоў.
для беларускай сістэмы аховы
здароўя. Так, падчас даследавання, якое праводзілася ў 12 кра- сій най ме ды цын скай дзей насінах Еўрасаюза і ахапіла больш як ці — гэта задача медыцынскіх
33,5 тысячы медыцынскіх сёст- каледжаў і ўніверсітэтаў. Яшчэ
раў, высветлілася, што апошнім падчас вучобы трэба рыхтаваць
даводзіцца выконваць догляд, які навучэнцаў, студэнтаў і інтэрнаў
не патрабуе сястрынскай квалі- да рэальных цяжкасцяў, уласціфікацыі, арганізоўваць транспар- вых прафесіі медыцынскага ратаванне пацыентаў пасля выпіс- ботніка.
У най боль шай сту пе ні не
кі, транспартаваць пацыентаў у
бальніцы, прыбіраць палаты, да- спраўдзіліся чаканні маладых спестаўляць цялежкі з ежай, адказ- цыялістаў, звязаныя з прэстыжам
ваць на тэлефонныя званкі і вы- і грамадскай ацэнкай работы ўра-

чоў, а таксама з аплатай высокакваліфікаванай працы ўрача.
22% апытаных маладых урачоў думаюць пра тое, каб звольніцца з работы. Асноўныя прычыны, якія прымушаюць думаць
пра звальненне, — нізкі заробак,
не за да во ле насць жыл лё вы мі
ўмовамі, адсутнасць перспектыў
прафесійнага і службовага росту, дрэннае сацыяльна-бытавое
забеспячэнне работнікаў і нездавальняючая арганізацыя працы.
Праф са юз ці ка ві лі такса ма
пытанні рацыянальнага размеркавання выпускнікоў. Амаль 30%
апытаных маладых урачоў адзначылі, што пры размеркаванні не
былі ўлічаны вынікі іх вучобы ў
ВНУ і 41% маладых урачоў канстатавалі, што пры размеркаванні
не былі ўлічаны іх асабістыя інтарэсы.
— Мяркуем, што ўзважаны
падыход і рацыянальнасць размеркавання выпускнікоў з максімальным улікам іх пажаданняў,
жыллёвых умоў і перспектыў застаюцца надзвычай актуальнымі,
— дадаў Вячаслаў Гранькоў.
Што тычыцца магчымага адтоку кваліфікаваных кадраў за
мяжу, то ў галіновым прафсаюзе
лічаць, што найбольш верагодны
вектар кадравай міграцыі — усходні. Ужо сёння сярэднія заробкі ўрачоў у Расіі ўдвая большыя,
чым у Беларусі. Да таго ж, у адрозненне ад краін Еўрасаюза, у
беларускіх урачоў няма неабходнасці праходзіць у Расіі складаную і працаёмкую
працэдуру прызнання свайго
дыплома. Адсутнічае таксама
і моўны бар'ер.
Як паказала сацыялагічнае
апытанне, на пэўны тэрмін з
мэтай работы ці вучобы выехаць за мяжу жадаюць 47%
маладых урачоў. Найбольш
высокі гэты паказчык сярод
маладых спецыяліс таў, якія
працуюць у рэспубліканскіх навукова-прак тычных цэнтрах, —
67%. А на пастаяннае месца жыхарства за мяжу хочуць выехаць
27,6% маладых урачоў.
Трэба дадаць, што калі б апытанне праводзілася сёння, то не
выключана, што колькасць ахвотных выехаць на заробкі за межы
Беларусі магла б аказацца яшчэ
большай...
Надзея НІКАЛАЕВА.

СТАНОЎЧЫ ЭФЕКТ АД МАДЭРНIЗАЦЫI
НАЗIРАЕЦЦА ЎЖО ЗАРАЗ

 Ну і ну!
«ДАБРАДЗЕЙ» ВЯРНУЎ КАШАЛЁК.
БЕЗ ГРОШАЙ
Мінчанін, які знаходзіўся каля аднаго з дамоў па вуліцы
Асаналіева, выпадкова пакінуў на багажніку свайго аўтамабіля кашалёк, у якім знаходзіўся пашпарт, дзве банкаўскія
карткі, страхавы поліс і дакументы на машыну.
Праз нейкі час тут жа праязджаў раней судзімы 33-гадовы гараджанін, які на праезнай частцы ўбачыў раскіданыя дакументы
і кашалёк. Ён падабраў знаходку і, вярнуўшыся дадому, знайшоў
у кашальку яшчэ і паперку з запісанымі пін-кодамі ад банкаўскіх
картак. Па пашпарце пацярпелага грамадзянін устанавіў адрас
уладальніка рэчаў і праз даведачную службу атрымаў яго хатні
нумар тэлефона. Пасля чаго папрасіў свайго швагра паведаміць
законнаму гаспадару пра знаходку. А сам накіраваўся да банкамата, дзе... зняў з чужых картак 2,3 мільёна рублёў. Пасля чаго
кашалёк быў вернуты ўладальніку. Праўда, без банкаўскіх картак:
маўляў, а іх і не было. Але аператыўнікі Заводскага РУУС устанавілі сапраўдную карціну здарэння. Зараз дзеянням «дабрадзея»
даецца прававая ацэнка.
Сяргей РАСОЛЬКА


К сведению акционеров ОАО «Современные розничные технологии»
17 декабря 2013 года в 16 часов 00 минут
по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3
состоится совместное общее собрание акционеров

ОАО «Агропромышленная компания «Дедново»,
ОАО «Продукты», ООО «Омега-ТП»,
ОАО «Современные розничные технологии».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении решения об обмене акций.
2. Об утверждении решения о выпуске дополнительных акций
ОАО «Современные розничные технологии».
3. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Современные розничные технологии».
4. Об утверждении новой редакции устава ОАО «Современные розничные технологии».
5. Об избрании наблюдательного совета.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного
совета.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в совместном общем
собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания
с 15 часов 00 минут до 15 часов 45 минут.
Акционер Общества принимает участие в работе собрания лично
или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт и доверенность.
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в совместном общем собрании акционеров общества, – 10.12.2013 года.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут
ознакомиться в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут с
05.12.2013 по 16.12.2013 по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, д. 3 в
день проведения собрания по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3
(приемная).
Орган, созывающий совместное общее собрание акционеров ОАО «Агропромышленная компания «Дедново», ОАО «Продукты», ООО «ОмегаТП», ОАО «Современные розничные технологии»: наблюдательный совет
(совет директоров).
Наблюдательный совет 017 261 00 89.
УНП 690019195

Ад таго, як паспяхова на замежным рынку
будуць прадавацца айчынныя тавары i цi будзе ў краiну паступаць валюта, так цi iнакш
залежыць дабрабыт кожнага чалавека. Гэта i
ёсць галоўная мэта мадэрнiзацыi вытворчасцi, якая праходзiць у Беларусi. Але пры гэтым
не трэба забывацца i на iншыя складнiкi работы любога прадпрыемства — годны заробак
ды парадак у галiне аховы працы. Менавiта тут
i схавалiся «падводныя камянi». Пра iх i iшла
гаворка на пасяджэннi Нацыянальнага савета
па працоўных i сацыяльных пытаннях.
— Толькi за дзевяць месяцаў выкарыстана 1,4
трыльёна рублёў iнвестыцый у асноўны капiтал,
— заявiў намеснiк мiнiстра эканомiкi Аляксандр
ЯРАШЭНКА. — Больш за ўсё сродкаў выдаткавана на буйныя праекты ў прамысловасцi, сельскай
гаспадарцы, транспарце i сувязi — жыццёва неабходных сферах эканомiкi. Так, ужо скончана будаўнiцтва тэхналагiчнай лiнii па вытворчасцi цэменту i
вугальнага аддзялення ў адкрытым акцыянерным
таварыстве «Крычаўцэментнашыфер». Паблiзу
ад сталiцы, у вёсцы Шчытамiрычы, з'явiўся новы
транспартна-лагiстычны цэнтр. На прадпрыемствах
машынабудавання ў Брэсцкай i Мiнскай абласцях
запушчаны новыя вытворчасцi.
Найбольш пiльны кантроль вядзецца за прадпрыемствамi, якiя больш за ўсiх уплываюць на якуюсьцi
галiну эканомiкi цi рэгiён. Але якiмi б вялiзнымi нi
былi грашовыя ўлiваннi з боку дзяржавы, без iнiцыятывы на месцах мадэрнiзацыя належным чынам
не адбудзецца. Прадпрыемствы ж скардзяцца на
недахоп уласных грошай i на вялiзныя працэнты па
банкаўскiх крэдытах. Аднак выйсце ёсць i з гэтай
сiтуацыi.
— Хоць стаўка рэфiнансавання зараз i высокая,
але становiшча тупiковым назваць нельга, — гаворыць першы намеснiк прэм'ер-мiнiстра Беларусi
Уладзiмiр СЯМАШКА. — Да прыкладу, на будаўнiц-

тва беларускай атамнай электрастанцыi выдадзены
крэдыт пад 4% гадавых на 28 гадоў.
Вынiкi мадэрнiзацыi пачынаюць станоўча ўплываць на стан эканомiкi ў цэлым. Але пры гэтым
важна, каб памер заработнай платы ў супрацоўнiкаў прадпрыемстваў быў абгрунтаваны i пад яе не
бралiся крэдыты, якiя пасля каменем павiснуць на
арганiзацыi. А вось тут ёсць i свае асаблiвасцi. Як
зазначыў першы намеснiк мiнiстра працы i сацыяльнай абароны Пётр ГРУШНIК, зараз ледзь не палова вакансiй у Беларусi прадугледжвае зарплату,
на якую зусiм не пашыкуеш, — да 3 мiльёнаў рублёў.
Зразумела, што па такi заробак людзi ў чаргу не выстраяцца. Ускосна гэта стала прычынай таго, што на
працу сёлета ўладкавалася на 53 тысячы чалавек
менш, чым звольнiлася.
Акрамя заробкаў, востра стаяць на прадпрыемствах i пытаннi аховы працы. Сёлета дадому не
вярнулiся 133 работнiкi. Трацiна з iх незадоўга перад
гiбеллю была «пад градусам».
— Гэта сведчыць аб тым, што кантроль з боку
наймальнiкаў недастатковы, а ў працоўных калектывах п'янства як мiнiмум не асуджаецца, — лiчыць
дырэктар Дэпартамента дзяржаўнай iнспекцыi
працы Мiнiстэрства працы i сацыяльнай абароны
Анатоль САДОЎНIЧЫ. — Сярэднi ўзрост загiнулых
— 43 гады, калi чалавек знаходзiцца ў росквiце сiл.
Што адметна, дзевяць з дзесяцi смяротных выпадкаў адбываюцца з-за «чалавечага фактару»! У сумных лiдарах ходзяць Вiцебская i Мiнская вобласцi,
дзе на рабочым месцы з жыццём развiталiся 24 i
26 чалавек адпаведна. Часцей за ўсё смяротныя
выпадкi на прадпрыемствах здараюцца па вiне як
супрацоўнiкаў, так i наймальнiкаў. Не выконваюцца абавязкi па ахове працы, недастаткова добра
навучаецца персанал, эксплуатуецца няспраўнае
абсталяванне... Трэба памятаць: палажэннi тэхнiкi
бяспекi напiсаны крывёй. Мабыць, выконваць iх не
заўжды зручна, затое вас дачакаюцца дома.
Валяр'ян ШКЛЕННIК.

Калісьці Вялікі Ноўгарад, калыска расійскай
дзяржаўнасці, быў самым уплывовым горадам на Русі. У старажытных дакументах яго
афіцыйная назва гучыць як «Гаспадзін Вялікі
Ноўгарад», што сведчыць аб каласальным
значэнні і аўтарытэце. Горад перажываў розныя часы, паступова губляючы былую ўплывовасць, але не страчваючы сваёй велічы. Да

Яраславава дварышча.

СТАЛІЧНАЯ
РЭЗІДЭНЦЫЯ КНЯЗЁЎ
Узнік горад на скрыжаванні
гандлёвых шляхоў, таму не дзіўна, што знаёмства з ім мы пачалі
з правага берага магутнай ракі
Волхаў, якая падзяляе старажытную сталіцу Русі на дзве паловы
— Сафійскую (дзе знаходзіцца
Крэмль і Сафійскі сабор) і Гандлёвую. Тут здаўна размяшчаўся
Княжацкі двор, заснаваны Яраславам Мудрым, які першую траціну ХІ стагоддзя жыў тут і займаў
наўгародскі пасад. З канца ХV
стагоддзя гэтае месца перастала быць княжацкай рэзідэнцыяй,
і яго сталі называць «Яраслававым дварышчам». Двор гэты межаваў са старажытным Торгам
— самай ажыўленай часткай горада. У Сярэднявеччы сюды з'язджаліся заморскія купцы з усяго
свету і менавіта тут віраваў гандаль. Таксама на Таргу збіралася
і народнае веча, і побач з судом
людскім паўсталі тут шматлікія
храмы як сімвалы Суда Божага.
Так, унук Уладзіміра Манамаха
князь Усевалад у ХІІ стагоддзі
ўзвёў царкву Іаана Хрысціцеля
на Апоках, храм святога Георгія і царкву Успення, якая стала
апошняй княжацкай пабудовай
у горадзе. Пасля на Таргу сталі
будаваць купецкія цэрквы.
Адна з іх — царква святой
Параскевы Пятніцы, якую ў 1207
годзе ўзвялі наўгародскія «заморскія» купцы, што гандлявалі
з краінамі Еўропы. Святая Параскева лічылася апякункай гандлю
і рамяства. Шанавалі яе і як заступніцу жанчын. Нарадзілася
нават павер'е, што дзеля ўдалага замужжа маладыя дзяўчаты
павінны былі тройчы аббегчы
царкву супраць ходу сонца. Цікава, што вакол царквы і цяпер
не зарастае сцежка. Магчыма,
гэта звязана з тым, што легенда дажыла да нашых дзён. Яшчэ
казалі, што для большага плёну
дзяўчаты павінны былі палічыць
куты храма, што даволі складана, бо дзякуючы архітэктурнаму
аздабленню іх у царквы 170.
А побач з Параскевай высіцца
Мікольскі сабор, які сёлета адзначаў 900-годдзе. Яго заклаў сын
Уладзіміра Манамаха князь Мсціслаў Уладзіміравіч. Храм адметны простымі і велічнымі формамі
ў традыцыях Кіева і Візантыі, якія
паў тараюць архітэктуру наўгародскага Сафійскага сабора.
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Наименование имущества
Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-55524, столярный цех,
общей площадью 216,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Брест, ул. Пушкинская, 151
(в перспективе снос данного объекта)
Стоимость 1 лота

Повторный аукцион состоится 02 декабря 2013 года
в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203.
Заявления на участие в аукционе с приложением
копий свидетельств о государственной регистрации,
доверенностей, выданных представителю (для юридических лиц и ИП) или копий паспортов (для физических
лиц), заверенных банком документов, подтверждающих
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет ООО «Элиофеста», принимаются по 29 ноября
2013 года до 17.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А,
офис 203 или по факсу 80162-33-93-88.
Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной
цены имущества. Начальная цена установлена без НДС.
Договор купли-продажи между Продавцом и Покупателем заключается в течение 7 (семи) дней с даты проведения торгов. Победитель аукциона обязан оплатить
предмет торгов в соответствии с договором куплипродажи, но не позднее тридцати дней со дня проведе-

Мы пакідаем гандлёвы бераг
і па вялікім пешаходным мосце
пераходзім Волхаў. Насупраць
адкрываецца велічная панарама
наўгародскага Крамля. Гэта старажытны ваенны і духоўны цэнтр
горада. У летапісах крэпасць
згадваецца ў 1044 годзе — тады
яна была драўляная. Да ХV стагоддзя сцены Крамля складаюць
з каменю, абліцоўваюць цэглай,
і ён набывае сучасны выгляд. У
старажытнасці гэтую крэпасць
называлі «дзяцінец» з-за малых
памераў у параўнанні з вялікім горадам. Казалі, што яна нібы дзіця
ў мацярынскім улонні ў акружэнні забудовы Ноўгарада. Агульная
працягласць сцен гэтага «дзіцяці» — 1,5 кіламетра, таўшчыня
— ад двух да чатырох метраў,
вышыня — 8 — 12 метраў.
Нягледзячы на тое, што дзяцінец стаў цэнтрам жыцця левабярэжнай часткі горада, першапачатковае паселішча ўзнікла на
супрацьлеглым баку Волхава.

Ед. изм.

Кол-во

Начальная цена
предмета торгов

Сумма шага аукциона
в размере 5%, руб.

шт.

1

913000000

45650000

913000000

45650000

ния торгов. Победитель аукциона возмещает расходы,
связанные с проведением торгов в части оплаты объявления о проведении торгов.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 10%
от начальной цены имущества и перечисляется на расчетный счет ООО «Элиофеста» № 3012151730011 в ОАО «Паритетбанк», г. Минск, МФО 153001782, УНП 290964168 в
срок до 29 ноября 2013 года до 17.00.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот.
В случае, если торги признаны несостоявшимися в
силу того, что заявление на участие в них подано только
одним участником, предмет торгов продается этому
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.
Сведения об организаторе торгов: Общество с огра-

Тое легендарнае месца называюць Рурыкава гарадзішча (навукоўцы мяркуюць, што менавіта
сюды быў прызваны на княжанне
заснавальнік дынастыі рускіх манархаў Рурыкавічаў), і лічылася
яно загараднай рэзідэнцыяй наўгародскіх князёў. Але пазней на
абодвух берагах ракі сталі ўзнікаць новыя сялібы, якія ў сярэдзіне Х стагоддзя аб'ядналіся і атрымалі назву Новы горад. А Вялікім
Ноўгарад сталі называць з ХІV
стагоддзя дзякуючы яго вялікай
ролі ў палітычным і эканамічным
жыцці дзяржавы.

ПАД АХОВАЙ ГОЛУБА
І ХРЫСТА
Але вернемся да Крамля. У
цэнтры крэпасці — галоўны сімвал горада, пяцікупальны сабор
святой Сафіі, які ў сучасных межах Расіі з'яўляецца самым старажытным храмам. Яго загадаў
узвесці сын Яраслава Мудрага
князь Уладзімір, і сабор пабудавалі
ў 1045—1050 гадах. Пад яго сценамі адбывалася веча, пачыналі свае
паходы наўгародскія ваяры. На
крыжы цэнтральнага купала Сафіі
сядзіць бронзавы голуб — сімвал
Святога Духа. Паводле падання,
птушка пралятала над горадам
падчас яго разгрому апрычнікамі Івана Жахлівага. Голуб сеў на
крыж і быў настолькі ўражаны, што
здранцвеў і застаўся сядзець на
крыжы вечна. І кажуць, што пакуль
застаецца голуб на крыжы, будзе
стаяць і Ноўгарад. Цяпер купал
вянчае копія птушкі: арыгінал (які
быў украдзены падчас Другой сусветнай вайны, але ў 2005 годзе
ён вярнуўся ў горад), знаходзіцца
ўнутры сабора.
Там жа, сярод жывапісу ХІХ
стагоддзя, захаваліся і старажытныя грэчаскія фрэскі пачатку
ХІІ стагоддзя. Існавала легенда,
звязаная з выявай Хрыста Пантакратара на скляпенні купала.
Паводле яе, грэкі, скончыўшы
вобраз Збавіцеля, паказалі яго
ўладыку наўгародскаму Мікіту, і
той заўважыў, што далонь Ісуса
не бласлаўляла, а была сціснута
ў кулак. Уладыка аддаў загад перапісаць работу. Майстры двойчы выпраўлялі выяву, але кожны
раз рука сціскалася ў кулак. У
трэці раз, падышоўшы да купала, яны пачулі адтуль голас: «Пісары, пісары, не пішыце Мяне з
рукой, што бласлаўляе, а пішыце
з рукой сціснутай, бо трымаю Я
ў ёй вялікі Ноўгарад. А калі рука

У цэнтры крэпасці —
галоўны сімвал горада,
пяцікупальны сабор
святой Сафіі,
які ў сучасных межах
Расіі з'яўляецца самым
старажытным храмам.
Мая разамкнецца, Ноўгараду будзе сканчэнне». Падчас Другой
сусветнай вайны выява загінула
з-за авіябомбы, якая трапіла ў
сабор. У самім храме захоўваецца і цудатворная ікона Божай
Маці «Знаменне». У 1170 годзе,
калі на Ноўгарад напала ўладзіміра-суздальскае войска, гэты
вобраз гараджане размясцілі
на сцяне Крамля, і ў левае вока Багародзіцы трапіла страла.
Ікона, заплакаўшы, павярнулася
да наўгародскага войска, а на
ўладзімірцаў і суздальцаў апусцілася цемра, і яны кінуліся бегчы.
З тых часоў ікона ўшаноўваецца
як галоўная апякунка горада.

Сённяшні Вялікі Ноўгарад у
акружэнні сваіх старажытных храмаў быццам бы сапраўды жыве
сваім уласным, адрозны і ад сталічных, і ад правінцыйных расійскіх гарадоў жыццём. Трапляючы
сюды, адчуваеш атмасферу старасвеччыны, якая ахінае месца.
Ствараюць яе не толькі храмавыя
муры, велічны Волхаў і старажытны Крэмль. Але і наўгародскія
жыхары, нашчадкі таго «божага
люду паспалітага», «заморскіх»
купцоў, якія на той час былі не
толькі самымі заможнымі, але і
самымі адукаванымі і культурнымі людзьмі. Ёсць тут і ўсе неабходныя «складнікі» сучаснага горада — гасцініцы, фешэнебельныя
рэстараны, клубы, кінатэатры,
буйныя гандлёвыя цэнтры... Але
яны чамусьці зусім не кідкія, не
«крычаць» пра сябе. Яны проста ёсць. У гэтым плане Ноўгарад
можна параўнаць з чалавекам, які
мае матэрыяльнае багацце, але
не выстаўляе яго на паказ, аздабляючы сябе бліскучай мішурой, і ў
той жа час прываблівае таямніцай
духоўнасці, якая, зрэшты, таксама
не заяўляе пра сябе гучна.
Дзіяна СЕРАДЗЮК.
Фота аўтара.
Мінск — Ноўгарад — Мінск.

АД ГАРАДЗІШЧА
ДА НОВАГА ГОРАДА

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)
ООО «Центр правовых услуг» проводит повторный открытый аукцион по продаже
недвижимого имущества Общества с ограниченной ответственностью «Элиофеста»:
№ лота

1990-х гадоў ад пачэснага наймення застаўся
толькі Ноўгарад, праўда, пасля ўсё ж вярнуўся
дадатак Вялікі. Сёння гэты горад, размешчаны між дзвюма расійскімі сталіцамі — СанктПецярбургам і Масквой, — жыве сваім асаблівым, нятлумным і велічным, як яго саборы
і манастыры, жыццём. Але назваць Ноўгарад
правінцыйным язык не паварочваецца.

ниченной ответственностью «Центр правовых услуг»,
юридический адрес: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А,
офис 203, контактные телефоны: 80162-33-93-88, 8029802-80-00.
Сведения о продавце: Общество с ограниченной
ответственностью «Элиофеста», юридический адрес:
г. Брест, ул. Задворская, 4, контактные телефоны: 8016233-93-88, 8029-802-80-00.
Организатор открытых торгов после опубликования
извещения о проведении торгов вправе отказаться от
их проведения при продаже имущества должника на
аукционе – в любое время, но не позднее чем за пять
дней до наступления даты его проведения.
Иную информацию о порядке и условиях проведения
торгов, ознакомлении с предметом торгов можно получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 224022,
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 8016233-93-88.

Помнік кампазітару
Сяргею Рахманінаву.

Уважаемые акционеры
Открытого акционерного общества
«Белорусский народный банк»
26 ноября 2013 года в 10.00 СОСТОИТСЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Белорусский народный банк».
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли Банка за 9 месяцев 2013 года.
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, –
21 ноября 2013 г.
С информацией, относящейся к вопросам, включенным в повестку дня, а также проектами решений можно ознакомиться по адресу:
г. Минск, пр-т Независимости, 87а с 15 ноября 2013 г. 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
УНП 100513485

