НАДЗЁННАЕ

21 сакавіка 2014 г.

БЕЛАРУСЬ МОЖА
ЗНОЎ УЗНАЧАЛІЦЬ СНД
На чарговым брыфінгу ў Міністэрстве замежных спраў
Дзмітрый МІРОНЧЫК, прэс-сакратар дыпламатычнага ведамства, заявіў, што беларускі бок шкадуе аб прынятым
Украінай рашэнні спыніць сваё старшынства ў СНД, хоць
разумее яго матывы.
«Рэспубліка Беларусь не раз заяўляла, што яна высока цэніць
фармат Садружнасці, лічыць яго адным з эфектыўных інструментаў
шэрагу практычных пытанняў у стасунках паміж краінамі-ўдзельніцамі», — падкрэсліў дыпламат.
Беларусь з'яўляецца сустаршынёй Садружнасці. Па словах Дзмітрыя Мірончыка, варыянты далейшага функцыянавання арганізацыі
будуць уважліва разгледжаны. «У прыватнасці, старшынства ў органах СНД нашай краіны да канца 2014 года, — патлумачыў прадстаўнік
міністэрства. — Натуральна, гэтае пытанне патрабуе ўзгаднення з
іншымі краінамі-членамі, а таксама з другой сустаршынёй — Рэспублікай Казахстан».
Таксама прэс-сакратар адзначыў, што Беларусь лічыць фармат
Садружнасці Незалежных Дзяржаў карысным у практычным плане,
неабходным для рашэння шэрагу найважнейшых пытанняў штодзённага жыцця не толькі дзяржаў-удзельніц, але і іх грамадзян. Дзмітрый
Мірончык выказаў спадзяванне, што фармат Садружнасці захаваецца і будзе і далей прыносіць канкрэтную практычную аддачу для ўсіх
удзельнікаў Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
Прадстаўнік знешнепалітычнага ведамства заўважыў, што СНД —
гэта не толькі краіны-члены. «У працы шэрагу профільных органаў
Садружнасці прымаюць актыўны ўдзел прадстаўнікі іншых краін, у
тым ліку тых, якія ўваходзяць у іншыя інтэграцыйныя ўтварэнні, напрыклад, у Еўрапейскі саюз, — напомніў Дзмітрый Мірончык. — Мы
лічым, што гэта доказ практычнай карысці фармату Садружнасці.
Спадзяёмся, што ён не проста захаваецца, а будзе выкарыстоўвацца
нашымі ўкраінскімі суседзямі».
Надзея ЮШКЕВІЧ.

 Выбары-2014
Мікалай ЛАЗАВІК:

«ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ
ПРАХОДЗІЦЬ У СТРОГАЙ
АДПАВЕДНАСЦІ З ЗАКОНАМ»
Сакратар Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Мікалай
Лазавік расказаў БЕЛТА, што ад аналізу інфармацыі пра
парушэнні, якія зафіксаваны некаторымі нацыянальнымі
назіральнікамі, складваецца ўражанне, што яны працуюць
па дагаворы падраду: чым больш ак таў склалі, тым больш
грошай ад спонсараў атрымалі.
Парушэннем часам лічацца нават цалкам законныя дзеянні. Напрыклад, прадстаўнікі кампаніі «Права выбару» паведамляюць пра
факты нядопуску назіральнікаў да спісаў выбаршчыкаў. «Але ніхто,
акрамя саміх выбаршчыкаў, не можа быць дапушчаны да гэтых спісаў. Яны правяраюць інфармацыю пра сябе. Яна строга канфідэнцыйная. Калі б камісія дазволіла зазірнуць у спісы староннім асобам
(а значыць, назіральнікам) — вось гэта ўжо было б парушэнне», —
падкрэсліў Мікалай Лазавік.
Прыкладаў, калі назіральнікі фіксуюць высмак таныя з пальца
не дахопы, шмат. Гэта, напрык лад, заявы пра тое, што падчас
галасавання на ўчастках нібы прысутнічалі староннія людзі. «На
якіх пад ста вах бы лі зроб ле ны та кія вы сно вы? Ка го ме на ві та
прылі чалі да старонніх назіральні кі: можа, су пра цоўні ка мілі цыі,
які абавязаны знаходзіцца на ўчастку, ці, напрыклад, дырэк тара
ўста новы аду кацыі, дзе разме шчаны гэ ты ўчас так?» — ска заў
сакратар ЦВК. Пры гэтым як парушэнне падаецца той факт, што
дзесь ці кандыдату ў дэпу та ты не далі магчы масці назі раць за
галасаван нем. Між тым зака на даўствам гэта якраз заба роне на.
Сам факт яго пры сут нас ці на вы бар чым участ ку мож на расцэнь ваць як агіта цыю. Здзіўлен не такса ма выклі каюць прэ тэнзіі
да вялі кай колькас ці студэн таў, якія гала суюць на ўчастку. Гэта
ні бы дазва ляе казаць пра пры мус да галаса вання. «Але ка лі ў
студэн таў ёсць жа дан не пра га ла са ваць да тэр мі но ва, каб нядзелю прысвяціць сваім планам, то чаму б і не?» — здзіўлены
Мікалай Лаза вік.
Сакратар ЦВК падкрэсліў, што выбарчая кампанія ў Беларусі
праходзіць у строгай адпаведнасці з законам. Прысутнасць на
ўчастках назіральнікаў дысцыплінуе членаў выбарчых камісій,
дапамагае пазбегнуць памылак, недакладнасцяў. Цэнтрвыбаркам вітае працу добрасумленных назіральнікаў. Але ёсць і тыя,
хто заяўляе, што нібы зафіксаваныя імі парушэнні могуць прывесці да фальсіфікацыі выбараў, і тым самым паклёпнічаюць на
выбарчыя камісіі.
Цяпер у Беларусі працягваецца датэрміновае галасаванне. Кіраўніцтва ЦВК, паводле традыцыі, карыстаецца гэтай магчымасцю.
Мікалай Лазавік прагаласаваў учора на сталічным участку №63.
Старшыня Цэнтрвыбаркама Лідзія Ярмошына яшчэ ў першы дзень
датэрміновага галасавання 18 сакавіка аддала свой голас на выбарчым участку №48 у Мінску.


Извещение о проведении 01 апреля 2014 г.
повторных торгов с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» –
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
Предмет торгов
Незавершенное незаконсервированное капитальное
(сведения
строение производственного корпуса «Комплект 1-ЭГ»
о продаваемом
общей площадью 22 412,3 кв.м
имуществе)
Местонахождение
продаваемого
г. Минск, ул. Казинца, 121а/48
имущества
Сведения
ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга
о продавце
«ИНТЕГРАЛ», г. Минск, ул. Казинца, 121А, к. 327
Сведения
УП «Минский городской центр недвижимости»,
об организаторе
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10
торгов
Начальная цена
предмета торгов
24 332 000 000 белорусских рублей
(без учета НДС)
Сумма задатка
2 400 000 000 белорусских рублей
Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение
за организацию и проведение торгов в размере 1 процента
Условие торгов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о
результатах торгов, в течение 3 календарных дней со дня
проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»,
утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом,
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов);
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа
о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в
соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПССбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для
приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется
в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком
проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре куплипродажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем)
заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Торги проводятся 01 апреля 2014 года в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия
в торгах осуществляются с 21.03.2014 по 28.03.2014 включительно в рабочие дни
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефон для справок:
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»).

СТАРЫМ ТУТ МЕСЦА?
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— За гэта дзякуй нашым санітарачкам! — амаль па-дзіцячы
радуецца Тамара Мацвееўна. —
Гэта яны мяне стрыгуць. Што ні
папросіш — усё зробяць. Просім
купіць нам у краме што-небудзь
смачненькае — заўсёды прынясуць... Паштальён сюды прыходзіць, пенсію прыносіць. У вёсцы ёсць бібліятэка. Раней я, калі
магла, хадзіла туды, брала кнігі.
А цяпер нам прыносяць пачытаць
санітаркі свае кнігі...

возьме яе за руку і завядзе да
яго...
Ёсць у бальніцы нават свой
гар ма ніст. «Ра ней, на пэў на,
добра іграў. А цяпер доктар даў
яму гармонік, то ўжо не вельмі
атрымліваецца ў яго. Пальцы
ўжо не тыя», — кажуць суседзі
па пакоі...

Сяброўкі Тамара Мацвееўна
і Леанарда Антонаўна
не хочуць сумаваць.

Нікому не патрэбныя?
— На ша бальніца разлі ча на
на 45 лож каў, з іх 5 тэ ра пеўтычных і 40 — сястрынскага догля ду, — распавядае загадчык
бальніцы сястрынскага догляду Віталь ЖЫВАЛЕЎСКІ. — На
так зва ныя «са цы яль ныя ложкі» да нас паступаюць пажылыя
людзі, якія ўжо не ў стане сябе
абслугоўваць. Тут ім прадастаўляец ца чаты рох разо вае харчаван не, бя ліз на змя ня ец ца раз
у 10 дзён, двой чы на ты дзень
— лазня. У асноўным усе койкі
за поў не ны — і зі мой, і ле там.
Рэд ка ка лі бы вае па ра вольных мес цаў... Старыя пабудуць
тут пару месяцаў і ўжо прывыка юць. Не ка то рыя ста но вяц ца
сябрамі — я іх тады кладу разам
у ад ну па ла ту. Не ка то рыя тут
у нас і памі раюць ад старасці.
Жыц цё ёсць жыццё...
Віталь Браніслававіч працуе
ў Моўчадскай бальніцы ўжо 27
гадоў. Шмат чаго за гэты час нагледзеўся. Але ёсць рэчы, да якіх
прывыкнуць цяжка.
— Часам тэрмін знаходжання тут па жы ло га ча ла ве ка закан чва ец ца, але па яго ні хто
не пры яз джае, — ка жа ён. —
Пры хо дзіц ца та ды нам са мім
ад во зіць яго да до му. Бы ва ла
так, што ліфта няма, і мае супрацоўнікі ледзь не на руках на

Жыву толькі дзякуючы
нашым урачам...
У Тамары Мацвееўны тут і сяброўка ўжо з'явілася, 79-гадовая
Люся — Леанарда Антонаўна. Цяпер яны ўвесь час удзвюх.
— Я не вылажу з гэтай бальніцы, — уздыхае Леанарда Антонаўна. — І ў мінулую зіму тут
ляжала, і цяпер, ужо са жніўня
тут. У мяне два інфаркты было,
і трэці падхапіў. І я цяпер не магу, маё сэрца нічога не дае мне
рабіць. А дома ні сваякоў, нікога.
Муж памёр 14 гадоў таму, дзяцей не было. Калісьці нас у сям'і
было пяцёра: тры сястры і два
браты. Усе паўміралі. Са сваякоў у мяне толькі адзін пляменнік
мужа застаўся. І што мне адной
рабіць? Калі б не гэтая бальніца,
куды б мы дзеліся? Тут і доктар
пацікавіцца здароўем, і са святам
заўсёды павіншуюць... Усе ветлівыя, добра ставяцца да нас. Але
назад, вядома, хочацца, дзеткі.
Вось я і вагаюся. Але як мне жыць
там адной? Паесці сабе, можа, я
яшчэ і зраблю. А як вады дастаць
з калодзежа, памыць бялізну,
падлогу падмесці? Хоць я люб-

лю рухацца, але як паварушуся,
дык сэрца пачынае біцца. Жыву
толькі дзякуючы нашым урачам.
То кропельніцу мне паставяць, то
таблетку дадуць...
85-гадовая Алена Аляксандраўна, былая настаўніца з Міцькавічаў, таксама жыве тут ужо два
гады. «А з кім мне быць? Няма
нікога свайго, — нявесела ўсміхаецца яна. — Усе памерлі: і муж, і
два сыны маладыя. Я засталася
адна. У вёсцы ў мяне дом ёсць
— нават не дом, а цэлая сядзіба.
Мы самі яе пабудавалі. Я даручыла суседцы. Хай робіць з ёй што
хоча, хоць прадае...»
***
Такія вось лёсы, даволі тыповыя для тутэйшых пастаяльцаў.
Хоць усё ж у многіх з тых, хто тут
жыве, ёсць і дзеці, і жытло. Але
даглядаць старых нямоглых людзей ніхто не хоча.
Вядома, ёсць такія старыя, якіх
адных дома ўжо не пакінеш. «У іх

ужо няма галавы з-за ўзросту»,
— кажуць тыя пастаяльцы, што
крыху маладзейшыя. А дактары
разводзяць рукамі: узрос тавае
зніжэнне інтэлекту... Але такіх
няшмат. Астатнія — цалкам сабе
ў розуме.
Мне расказваюць пра жанчыну, у якой ёсць сын, жыве ў Мінску. Ён забраў яе да сябе, але яна
з нявесткай не ўжылася і ў выніку
прыехала сюды.
І яшчэ аб адной, якую дачка з
зяцем нядаўна прывезлі. Думалі
— ненадоўга. Але яна тут асвоілася, прыгледзелася, і ёй так спадабалася, што сама вырашыла
застацца.
— У нас тут нават муж з жонкай жывуць, — распавядаюць
жанчыны. — Ён сляпы, а ў яе з
галавой штосьці. Сужэнцаў прывезла нявестка, а сын іх загінуў. І
каму яны цяпер патрэбныя? Яна
ўвесь час ходзіць: «Дзе Уладзя
мой?» Дык са ні тар ка, бы вае,

ЧАС ЛЁГКАГА ФІНАНСАВАННЯ...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Прадпрыемствам давядзецца, калі яны хочуць развівацца, прымаць правілы, якія склаліся на сусветным рынку капіталу, значную ўвагу
трэба будзе надаць укараненню стандартаў
карпаратыўнага кіравання, празрыстасці дзейнасці і фарміравання станоўчай крэдытнай гісторыі», — падкрэсліў Мікалай Снапкоў.

Канкурэнцыя расце
Аднак у цяперашняй сітуацыі выклікі стаяць
не толькі перад прадпрыемствамі, але і перад
нацыянальнай фінансавай сістэмай. Узмацненне канкурэнцыі на рынку Еўразійскай эканамічнай прасторы, лібералізацыя патокаў капіталу
і валютнага заканадаўства, якая вынікае з ужо
прынятых Беларуссю абавязацельстваў у межах «тройкі», прад'яўляе новыя патрабаванні да
эфектыўнасці кіравання банкамі і фінансавымі
інстытутамі, рэгулявання фінансавага рынку.
«Пры гэтым існуючы ў краіне рынак капіталу адстае і ад патрэб эканомікі, і ад патрэб рэальнага
сектара, і ад хуткасці развіцця банкаўскага сектара. Ёсць неабходнае заканадаўства, працуе
фондавая біржа, але беларускі рынак капіталу
пакуль яшчэ не ўспрымаецца як паўнавартасны
інструмент, які дазваляе ўплываць на сітуацыю
ў рэальным сектары эканомікі», — канстатаваў
міністр. Пра гэта ж гаворыць і намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банка Сяргей Калечыц: «Сёння ў Беларусі недастаткова
развіты рынак каштоўных папер, з дапамогай
якога фінансавыя і нефінансавыя арганізацыі
мелі б магчымасць прыцягваць неабходныя рэсурсы, мінімізаваць рызыкі, а таксама вучыцца
выпрацоўваць уласную стратэгію аперацый,
якая забяспечвае найлепшы фінансавы вынік», — адзначыў спецыяліст.
Эканоміка краіны мае патрэбу ў фінансавых рэсурсах. «Унутраныя магчымасці, перш
за ўсё банкаўскай сістэмы, абмежаваны, у
тым ліку магчымасці прымянення інструментаў грашова-крэдытнай палітыкі. Магчымасці
бюджэту для падтрымкі эканомікі таксама

Фота БЕЛТА.

2

Факт

Падыходы
да курсаўтварэння не зменяцца
Выпуск акцый і аблігацый ды іх далейшы продаж на біржы — больш надзейны інструмент
прыцягнення фінансавых сродкаў яшчэ і таму,
што працэнты па крэдытах залежаць ад розных фактараў і могуць змяняцца не на карысць
прадпрыемства. Нягледзячы на гэта, сёлета працэнтная палітыка Нацыянальнага банка будзе
накіравана на паступовае зніжэнне працэнтных
ставак у эканоміцы, «прыярытэтам працэнтнай
палітыкі застанецца іх падтрыманне на станоўчым у рэальным выражэнні ўзроўні», як паведаміў Сяргей Калечыц. «Гэта неабходная ўмова
забеспячэння цэнавай стабільнасці і ўмацавання
даверу насельніцтва да нацыянальнай валюты,
— звярнуў увагу ён. — На канкрэтныя тэмпы
зніжэння працэнтных ставак будуць уплываць
інфляцыйныя працэсы, эфектыўнасць работы
рэальнага сектара эканомікі, а таксама сітуацыя
на ўнутраным валютным рынку».

Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»
(В дополнение ранее опубликованной декларации в газете «Звязда» от 20.12.2013 г. № 240)
(информация о застройщике и проекте строительства)
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Фрунзенского района г. Минска», зарегистрированное Минским
городским исполнительным комитетом 27.02.2014 г. в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а.
Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; пятница 8.45 – 16.30, выходные
дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети
в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в г. Минске. Микрорайон № 4. 1-ая очередь
строительства. Жилой дом № 2» расположен во Фрунзенском районе г. Минска.
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта
долевого строительства:
- для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
7 однокомнатных квартир.
Цена 1 кв.м общей площади квартиры в жилом доме № 2 на дату опубликования
проектной декларации сформирована в текущем уровне цен с учетом прогнозных индексов по состоянию на ноябрь 2014 года и составляет при строительстве однокомнатной квартиры – 14 633 000 белорусских рублей.
Начало строительства – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – ноябрь 2014 года.
С планировками квартир, встроенных помещений и ходом работ по строительству
можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, тел. 252-32-18.
Для заключения договора необходимо:
- для граждан - личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет
заключаться договор;
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – необходимый пакет
документов;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих (банковских) дней с даты регистрации
договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.
УНП 190580553

ОАО «Трест Шахтоспецстрой»
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I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
110
ИТОГО по разделу I
190
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
В том числе: материалы
211
товары отгруженные
215
Расходы
230
будущих периодов
Налог
на добавленную стоимость
240
по приобретенным товарам,
работам, услугам
Краткосрочная
дебиторская
250
задолженность
Краткосрочные
260
финансовые вложения
Денежные
270
средства и их эквиваленты
ИТОГО по разделу II
290
БАЛАНС
300

6 319
6 319

5 240
5 240

71
71

910
194
716

13

66

2

36

1 256

126

378

40

53

121

1 773
8 092

1 299
6 539

ўсіх сваіх блізкіх, а большасць
— прос та імі за бы тыя. Так, у
кож на га з іх свае асаб лі вас ці,
свой харак тар, свае слабасці і
капрызы, але ў каго, скажыце,
іх няма?
Дзяржава не дала ім прапасці. Але ж ча ла ве ку для жыцця трэ ба больш, чым прос тае
фізічнае выжыванне. Цікава, а
на якую старасць разлічваюць
іх дзеці?
Святлана БУСЬКО.
Фота аўтара.

КАМЕНТАРЫЙ СПЕЦЫЯЛІСТА

Кожны трэці дарослы ў нашым раёне — пенсіянер
Загадчык Баранавіцкай гарадской паліклінікі № 3 Мікалай
ФЯДЗЬКО:
— У Баранавіцкім раёне пражывае 39 тысяч чалавек, з іх 32 тысячы дарослых і 7,5 тысячы дзяцей. Практычна кожны трэці дарослы
ў нашым раёне — пенсіянер. Таму структурнымі падраздзяленнямі
нашай паліклінікі (раней яна называлася раённай), акрамя ФАПаў,
амбулаторый урача агульнай практыкі, паліклінік і бальніц, з'яўляюцца
бальніцы сястрынскага догляду і хоспіс.
Усяго ў нас у раёне 4 бальніцы на 200 ложкаў. З іх 120 — медыка-сацыяльныя. Яны знаходзяцца ў трох бальніцах сястрынскага
догляду, размешчаных у вёсках Падгорная, Моўчадзь і Вольна. На
сёння занята 119 ложкаў.
Першасная дамова з такой бальніцай заключаецца, як правіла,
на два месяцы. Часам сваякі, першапачаткова плануючы прывезці
свайго састарэлага бацьку на два месяцы, потым па нейкіх прычынах
сямейнага, бытавога або іншага плана, хочуць працягнуць дамову.
Гэта магчыма. Таму ёсць выпадкі, калі пажылы чалавек знаходзіцца
ў такой бальніцы год і больш.
Штомесяц на сваё ўтрыманне пажылыя людзі аддаюць 80% пенсіі.
Зараз разглядаецца пытанне аб фіксаванай суме аплаты, бо пенсіі ва
ўсіх розныя і, такім чынам, усе плацяць па-рознаму. У сярэднім той
сумы, якую яны ўносяць, хапае на іх утрыманне на працягу тыдня.
Атрымліваецца, дзве траціны аплачвае дзяржава.
Часам мы прапануем тым, хто затрымліваецца ў нас надоўга,
перайсці ў Ляснянскі дом-інтэрнат. Гэта дом-інтэрнат абласнога падпарадкавання на 330 месцаў. Умовы знаходжання ў ім трохі адрозніваюцца ад умоў бальніцы сястрынскага догляду. Там, калі ў чалавека
ёсць блізкія сваякі, патрабуецца цалкам, на 100% пагашаць плату за
ўтрыманне — гэта значыць, сваякі павінны даплачваць за сваіх старых. Таму пераводзіцца туды нашы пацыенты не хочуць...

СВОЙ ПРАЯЗНЫ...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Залогавы кошт бескантактнай смарт-карткі КУП «Мінсктранс»
складае 12 тысяч рублёў, а карткі КУП «Мінскі метрапалітэн» — 10
тысяч рублёў. Пры першасным набыцці праязнога білета на бескантактнай смарт-картцы пасажыру давядзецца заплаціць залогавы
кошт карты плюс кошт праязнога білета. Пры далейшым выкарыстанні смарт-карткі тая будзе папаўняцца праязнымі білетамі ў
любым кіёску філіяла «Агенцтва Мінсктранс» і ў касах КУП «Мінскі
метрапалітэн». Залогавы кошт смарт-карткі можна будзе вярнуць
пры прад'яўленні працаздольнай і непашкоджанай карты ў месцах
іх рэалізацыі.
У агенцтве «Мінсктранс» патлумачылі, што на бескантактную
смарт-картку «Мінсктранс» можна запісаць адразу некалькі відаў
праязных білетаў. Напрыклад, безлімітны праязны на аўтобус-метро на месяц (гэта адзін праязны білет) плюс 40 паездак на любым
відзе транспарту (другі праязны білет). У момант паднясення карткі
да валідатара ў першую чаргу з яе будзе «счытвацца» інфармацыя з
безлімітнага праязнога (аўтобус—метро на месяц) і толькі пасля заканчэння дзеяння безлімітнага праязнога, а таксама пры адсутнасці
ў безлімітным праязным якога-небудзь віду транспарту (напрыклад,
тралейбуса ці трамвая) будзе спісвацца паездка з другога віду праязнога білета (на 40 паездак на любым відзе транспарту). Безумоўна, у гэтым выпадку можна скарыстацца і талончыкам або жэтонам
(калі размова ідзе пра паездку ў метро), але, магчыма, каму-небудзь
такім чынам будзе прасцей разлічвацца за транспарт.
Рэалізацыя праязных білетаў на красавік на бескантактных
смарт-картках распачалася з 20 сакавіка. Адзіны від гарадскога
камунальнага транспарту, у якім пакуль не будуць выкарыстоўвацца
смарт-карткі, — гэта аўтобусы экспрэсных маршрутаў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

 Розгалас
АПОШНІ СПРЫНТ — ПЕРАМОЖНЫ!
У нарвежскім Холменколене распачаўся заключны этап
Кубка свету па біятлоне. Прыемна, што першы старт завяршыўся перамогай Дар'і Домрачавай.
Дар'я стартавала пад 13-м нумарам і ў выніковым пратаколе ў
спрынце з адным промахам апярэдзіла ўсіх сваіх саперніц. Другі
радок заняла нарвежка Тура Бергер, трэці — амерыканка Сьюзан
Данклі. Наступная жаночая гонка (праследавання) адбудзецца ў
суботу і пачнецца ў 15:00. Прамую трансляцыю глядзіце на тэлеканале «Беларусь-2».
Тарас ШЧЫРЫ.

по состоянию на 01 января 2014 года
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6

№
п/п

Наименование статей

Общая сумма активов
Основные средства
и нематериальные активы
Вложения
в долгосрочные активы
Долгосрочные
финансовые вложения
Запасы
Расходы будущих периодов
НДС по приобретенным
товарам и услугам
Краткосрочная
дебиторская
задолженность

217 110
86 934
0
300
22 938
2 574
892

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

79 291

ЗЛОСНЫ ПАРУШАЛЬНІК ЗБІЎ 5 ЧАЛАВЕК

Наименование статей

1.6.

2.8.

Денежные средства
24 181
и их эквиваленты
Общая сумма пассивов
217 110
Акционерный капитал
56 017
Резервный фонд
6 432
Нераспределенная прибыль 77 967
Долгосрочная задолженность 2 929
Краткосрочная
73 765
задолженность
Банковский овердрафт
Общая сумма задолженности
76 694
(2.4+2.5+2.6)
Акционерный капитал в %
25,80%
к пассивам (2.1/2*100)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование показателя

1. Доходы и расходы по видам деятельности
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг
Прибыль (убыток) от реализации
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли
Чистая прибыль
Прибыль (убыток) на акцию

БАЛАНС ОАО «Искра-М» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ за 2013 г.
На
На
Код
31 декабря 31 декабря
строки
2013 г.
2012 г.
2
3
4

Прадпрыемствы таксама цікавіць і курс
нацыянальнай валюты. Пакуль што падыходы да курсаўтварэння змяняцца не будуць,
нягледзячы на значнае паслабленне нацыянальных валют у краінах — асноўных гандлёвых партнёрах рэспублікі. «Тая палітыка, якая
праводзіцца сёння, цалкам адпавядае нашым
фундаментальным фактарам, забяспечвае
захаванне канкурэнтаздольнасці з пункту гледжання ўсёй эканомікі, улічваючы інтарэсы і
экспарцёраў, і імпарцёраў, а таксама інтарэсы
пазычальнікаў, паколькі ў нас значны аб'ём
крэдытаў эканоміцы выдадзены ў замежнай
валюце і нейкія сур'ёзныя ваганні курсу вельмі негатыўна адаб'юцца на такіх пазычальніках», — сказаў Сяргей Калечыц.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

БАЛАНС АКТИВОВ И ПАССИВОВ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

АКТИВЫ

Цікава, што банкі самі разумеюць:
сродкі трэба шукаць на рынку капіталу,
а гэтыя ўстановы, вядома, умеюць зарабляць грошы. Так, напрыклад, Банк
развіцця Беларусі не выключае магчымасці размяшчэння еўрааблігацый у 2014
годзе. Аб гэтым паведаміў старшыня
праўлення банка Сяргей Румас: «Банк
развіцця скончыў усе падрыхтоўчыя мерапрыемствы па выхадзе на міжнародны
рынак капіталу».

паступова скарачаюцца. Знешні доўг краіны,
хоць і знаходзіцца на бяспечным узроўні, ужо
дасягнуў значных велічынь і не зможа з'яўляцца каналам прытоку капіталу ў бліжэйшыя
гады», — лічыць Мікалай Снапкоў.

пяты паверх старога нясуць. Вы
б бачылі, з якімі кіслымі тварамі
сустракаюць часам сваіх састарэлых бацькоў іх дзеці! Прычым
ся род та кіх дзя цей трап ля лі ся
розныя тыпажы: і алкашы, і нармальныя, прыстойныя на першы
погляд людзі.
«Нашы старыя нікому не патрэбны», — робіць выснову Віталь Браніслававіч.
Што можа быць горш? Старыя, адзінокія, нікому не патрэбныя людзі. Некаторыя страцілі

Собственный капитал и обязательства
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III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная кредиторская задолженность
В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам
прочим кредиторам
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

УНП 100018385

На
На
Код
31 декабря 31 декабря
строки
2013 г.
2012 г.
2
3
4

410
450
460
470
480
490

374
4 299
1 022
766
395
6 856

374
3 510
998

510
530
590

132
19
151

447
39
486

630
631
632
633
634
635
636
638
690
700

1 085
607
2
143
175
153

776
111
19
235
152
133
123
3
776
6 539

5
1 085
8 092

395
5 277

Код
строки

На
01.01.2014 г.

020

361 873

030,
040, 050
060
070
080
090
150
160
170
300
320

277 771
84 102
4 050
32 220
11 972
3 300
15 272
6 955
8 317
119 552

ВО ИЗМЕНЕНИЕ
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
коммунального унитарного
дочернего предприятия
«Управление капитального
строительства Фрунзенского района
г. Минска»,
опубликованной в газете «Звязда»
19.03.2014.
Абзац 1 части 10 декларации изложить в следующей редакции: «2-й пусковой комплекс – 7 трехкомнатных
квартир (№№ 272, 276, 280, 312, 316,
320, 324) для иных категорий граждан,
состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий».
УНП 190580553

Утерянный бланк строгой отчетности формы 1СУ
серии КС № 3156920 ЗАСО
«Белнефтестрах» считать
недействительной.

Трое мужчын загінулі і яшчэ два ў бальніцы. Такі вынік
паездкі па Рэчыцы 27-гадовага мясцовага жыхара. У прэсгрупе Следчага камітэта па Гомельскай вобласці паведамілі, што заведзена крымінальная справа па артыкуле аб
парушэнні правілаў дарожнага руху, якое пацягнула па
неасцярожнасці смерць трох асоб.
У Гомельскай абласной
ДАІ расказалі, што 19 сакавіка каля 23.00 гадзін вадзіцель
аўтамабіля Chrysler Pacіfіca на
вуліцы Савецкай у Рэчыцы няправільна выбраў хуткасць, не
справіўся з кіраваннем, у выніку чаго яго машына выехала
на правы па ходзе руху тратуар, а затым — і на прыпынак
грамадскага транспарту. Пры
гэтым кіроўца здзейсніў наезд
на пяцярых чалавек, якія там знаходзіліся. Двое мужчын загінулі на
месцы здарэння, трэці, 26-гадовы, — памёр у бальніцы. Яшчэ двое
мужчын, 1994 і 1993 года нараджэння, шпіталізаваны.
Кіроўца аўтамабіля і два яго пасажыры дзякуючы актыўнай грамадзянскай пазіцыі відавочцаў былі затрыманы і накіраваны на
медыцынскі агляд. Па папярэднім заключэнні экспертаў, усе трое
знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення. Канцэнтрацыя этылавага спірту ў арганізме кіроўцы склала 1,37 праміле. Падазроны
знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання. Прызначаны судовамедыцынскія і аўтатэхнічныя экспертызы. Каардынацыю работы па
расследаванні крымінальнай справы ажыццяўляе Галоўнае следчае
ўпраўленне Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь.
Па інфармацыі ДАІ, кіроўца да гэтага выпадку 14 разоў прыцягваўся да адказнасці за парушэнне ПДР, з іх 5 разоў — за перавышэнне хуткаснага рэжыму.
Ірына АСТАШКЕВІЧ


02 апреля 2014 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесьежилстрой».
Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с
25.03.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Совет директоров.
УНП 200050191

