
НАДЗЁННАЕ2 21 сакавіка 2014 г.

02 апреля 2014 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров 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 пред-

ставителя 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

Извещение о проведении 01 апреля 2014 г. 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – 
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

Незавершенное незаконсервированное капитальное 
строение производственного корпуса «Комплект 1-ЭГ» 

общей площадью 22 412,3 кв.м

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, ул. Казинца, 121а/48

Сведения 
о продавце

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ», г. Минск, ул. Казинца, 121А, к. 327

Сведения 
об организаторе 

торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

24 332 000 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 2 400 000 000 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов в размере 1 процента 
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 Ре-
спублики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, при-
надлежащего 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 ор-
ганизатору 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 пред-
принимателей); 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 не-
движимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-
Сбербанк», 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 на-
чальной 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 купли-
продажи. 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. Марк-
са, 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»).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
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 капи-
тального 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 про-

екта 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 ин-
дексов по состоянию на ноябрь 2014 года и составляет при строительстве однокомнат-
ной 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 стои-
мости объекта долевого строительства.

УНП 190580553

БАЛАНС ОАО «Искра-М» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ за 2013 г.
УНП 100018385

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 

2013 г.

На 
31 декабря 

2012 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  6 319  5 240 

ИТОГО по разделу I 190  6 319  5 240 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  71  910 

В том числе: материалы 211  71  194 

товары отгруженные 215   716 

Расходы 
будущих периодов 

230  13  66 

Налог 
на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240  2  36 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность

250  1 256  126 

Краткосрочные 
финансовые вложения

260  378  40 

Денежные 
средства и их эквиваленты

270  53  121 

ИТОГО по разделу II 290  1 773  1 299 

БАЛАНС 300  8 092  6 539 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 

2013 г.

На 
31 декабря 

2012 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  374  374 
Добавочный капитал 450  4 299  3 510 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  1 022  998 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  766  
Целевое финансирование 480  395  395 
ИТОГО по разделу III 490  6 856  5 277 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  132  447 
Отложенные налоговые обязательства 530  19  39 

ИТОГО по разделу IV 590  151  486 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  1 085  776 

В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям  631  607  111 

по авансам полученным 632  2  19 
по налогам и сборам 633  143  235 
по социальному страхованию и обеспечению 634  175  152 
по оплате труда 635  153  133 
по лизинговым платежам 636   123 
прочим кредиторам 638  5  3 
ИТОГО по разделу V 690  1 085  776 
БАЛАНС 700  8 092  6 539 

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 изло-
жить в следующей редакции: «2-й пу-
сковой комплекс – 7 трехкомнатных 
квартир (№№ 272, 276, 280, 312, 316, 
320, 324) для иных категорий граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий».

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

УНП 190580553

БАЛАНС АКТИВОВ И ПАССИВОВ 

ОАО «Трест Шахтоспецстрой»
по состоянию на 01 января 2014 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя
Код 

строки
На 

01.01.2014 г.

1. Доходы и расходы по видам деятельности
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных 
платежей)

020 361 873

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг
030, 

040, 050
277 771

Прибыль (убыток) от реализации 060 84 102
Прочие доходы по текущей деятельности 070 4 050
Прочие расходы по текущей деятельности 080 32 220
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 11 972
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности 150 3 300
Прибыль (убыток) до налогообложения 160 15 272
Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли 170 6 955
Чистая прибыль 300 8 317
Прибыль (убыток) на акцию 320 119 552

№ 
п/п

Наименование статей

1.6.
Денежные средства 
и их эквиваленты

24 181

2. Общая сумма пассивов 217 110
2.1. Акционерный капитал 56 017
2.2. Резервный фонд 6 432
2.3. Нераспределенная прибыль 77 967
2.4. Долгосрочная задолженность 2 929

2.5.
Краткосрочная 
задолженность

73 765

2.6. Банковский овердрафт

2.7.
Общая сумма задолженности 
(2.4+2.5+2.6)

76 694

2.8.
Акционерный капитал в % 
к пассивам (2.1/2*100)

25,80%

№ 
п/п

Наименование статей

1. Общая сумма активов 217 110

1.1.
Основные средства 
и нематериальные активы

86 934

1.2.
Вложения 
в долгосрочные активы

0

1.3.
Долгосрочные 
финансовые вложения

300

1.4. Запасы 22 938
1.5. Расходы будущих периодов 2 574

1.6
НДС по приобретенным 
товарам и услугам

892

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность

79 291

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Прад пры ем ствам да вя дзец ца, ка лі яны хо-

чуць раз ві вац ца, пры маць пра ві лы, якія скла лі-
ся на су свет ным рын ку ка пі та лу, знач ную ўва гу 
трэ ба бу дзе на даць ука ра нен ню стан дар таў 
кар па ра тыў на га кі ра ван ня, праз рыс тас ці дзей-
нас ці і фар мі ра ван ня ста ноў чай крэ дыт най гіс-
то рыі», — пад крэс ліў Мі ка лай Снап коў.

Кан ку рэн цыя рас це
Ад нак у ця пе раш няй сі ту а цыі вы клі кі ста яць 

не толь кі пе рад прад пры ем ства мі, але і пе рад 
на цы я наль най фі нан са вай сіс тэ май. Уз мац нен-
не кан ку рэн цыі на рын ку Еў ра зій скай эка на міч-
най пра сто ры, лі бе ра лі за цыя па то каў ка пі та лу 
і ва лют на га за ка на даў ства, якая вы ні кае з ужо 
пры ня тых Бе ла рус сю аба вя за цель стваў у ме-
жах «трой кі», прад' яў ляе но выя па тра ба ван ні да 
эфек тыў нас ці кі ра ван ня бан ка мі і фі нан са вы мі 
ін сты ту та мі, рэ гу ля ван ня фі нан са ва га рын ку. 
«Пры гэ тым іс ну ю чы ў кра і не ры нак ка пі та лу ад-
стае і ад па трэб эка но мі кі, і ад па трэб рэ аль на га 
сек та ра, і ад хут ка сці раз віц ця бан каў ска га сек-
та ра. Ёсць не аб ход нае за ка на даў ства, пра цуе 
фон да вая бір жа, але бе ла рус кі ры нак ка пі та лу 
па куль яшчэ не ўспры ма ец ца як паў на вар тас ны 
ін стру мент, які да зва ляе ўплы ваць на сі ту а цыю 
ў рэ аль ным сек та ры эка но мі кі», — кан ста та ваў 
мі ністр. Пра гэ та ж га во рыць і на мес нік стар-
шы ні праў лен ня На цы я наль на га бан ка Сяр-
гей Ка ле чыц: «Сён ня ў Бе ла ру сі не да стат ко ва 
раз ві ты ры нак каш тоў ных па пер, з да па мо гай 
яко га фі нан са выя і не фі нан са выя ар га ні за цыі 
ме лі б маг чы масць пры цяг ваць не аб ход ныя рэ-
сур сы, мі ні мі за ваць ры зы кі, а так са ма ву чыц ца 
вы пра цоў ваць улас ную стра тэ гію апе ра цый, 
якая за бяс печ вае най леп шы фі нан са вы вы-
нік», — ад зна чыў спе цы я ліст.

Эка но мі ка кра і ны мае па трэ бу ў фі нан са-
вых рэ сур сах. «Унут ра ныя маг чы мас ці, перш 
за ўсё бан каў скай сіс тэ мы, аб ме жа ва ны, у 
тым лі ку маг чы мас ці пры мя нен ня ін стру мен-
таў гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі. Маг чы мас ці 
бюд жэ ту для пад трым кі эка но мі кі так са ма 

па сту по ва ска ра ча юц ца. Знеш ні доўг кра і ны, 
хоць і зна хо дзіц ца на бяс печ ным уз роў ні, ужо 
да сяг нуў знач ных ве лі чынь і не змо жа з'яў ляц-
ца ка на лам пры то ку ка пі та лу ў блі жэй шыя 
га ды», — лі чыць Мі ка лай Снап коў.

Па ды хо ды 
да кур саў тва рэн ня не зме няц ца

Вы пуск ак цый і аб лі га цый ды іх да лей шы про-
даж на бір жы — больш на дзей ны ін стру мент 
пры цяг нен ня фі нан са вых срод каў яшчэ і та му, 
што пра цэн ты па крэ ды тах за ле жаць ад роз-
ных фак та раў і мо гуць змя няц ца не на ка рысць 
прад пры ем ства. Ня гле дзя чы на гэ та, сё ле та пра-
цэнт ная па лі ты ка На цы я наль на га бан ка бу дзе 
на кі ра ва на на па сту по вае зні жэн не пра цэнт ных 
ста вак у эка но мі цы, «пры яры тэ там пра цэнт най 
па лі ты кі за ста нец ца іх пад тры ман не на ста ноў-
чым у рэ аль ным вы ра жэн ні ўзроў ні», як па ве-
да міў Сяр гей Ка ле чыц. «Гэ та не аб ход ная ўмо ва 
за бес пя чэн ня цэ на вай ста біль нас ці і ўма ца ван ня 
да ве ру на сель ніц тва да на цы я наль най ва лю ты, 
— звяр нуў ува гу ён. — На кан крэт ныя тэм пы 
зні жэн ня пра цэнт ных ста вак бу дуць уплы ваць 
ін фля цый ныя пра цэ сы, эфек тыў насць ра бо ты 
рэ аль на га сек та ра эка но мі кі, а так са ма сі ту а цыя 
на ўнут ра ным ва лют ным рын ку».

Прад пры ем ствы так са ма ці ка віць і курс 
на цы я наль най ва лю ты. Па куль што па ды хо-
ды да кур саў тва рэн ня змя няц ца не бу дуць, 
ня гле дзя чы на знач нае па слаб лен не на цы я-
наль ных ва лют у кра і нах — асноў ных ганд лё-
вых парт нё рах рэс пуб лі кі. «Тая па лі ты ка, якая 
пра во дзіц ца сён ня, цал кам ад па вя дае на шым 
фун да мен таль ным фак та рам, за бяс печ вае 
за ха ван не кан ку рэн та здоль нас ці з пунк ту гле-
джан ня ўсёй эка но мі кі, уліч ва ю чы ін та рэ сы і 
экс пар цё раў, і ім пар цё раў, а так са ма ін та рэ сы 
па зы чаль ні каў, па коль кі ў нас знач ны аб' ём 
крэ ды таў эка но мі цы вы да дзе ны ў за меж най 
ва лю це і ней кія сур' ёз ныя ва ган ні кур су вель-
мі не га тыў на ада б'юц ца на та кіх па зы чаль ні-
ках», — ска заў Сяр гей Ка ле чыц.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— За гэ та дзя куй на шым са-
ні та рач кам! — амаль па-дзі ця чы 
ра ду ец ца Та ма ра Мац ве еў на. — 
Гэ та яны мя не стры гуць. Што ні 
па про сіш — усё зро бяць. Про сім 
ку піць нам у кра ме што-не будзь 
смач нень кае — заў сё ды пры ня-
суць... Паш таль ён сю ды пры хо-
дзіць, пен сію пры но сіць. У вёс-
цы ёсць біб лі я тэ ка. Ра ней я, ка лі 
маг ла, ха дзі ла ту ды, бра ла кні гі. 
А ця пер нам пры но сяць па чы таць 
са ні тар кі свае кні гі...

Жы ву толь кі дзя ку ю чы 
на шым ура чам...

У Та ма ры Мац ве еў ны тут і сяб-
роў ка ўжо з'я ві ла ся, 79-га до вая 
Лю ся — Ле а нар да Ан то наў на. Ця-
пер яны ўвесь час удзвюх.

— Я не вы ла жу з гэ тай баль-
ні цы, — уз ды хае Ле а нар да Ан-
то наў на. — І ў мі ну лую зі му тут 
ля жа ла, і ця пер, ужо са жніў ня 
тут. У мя не два ін фарк ты бы ло, 
і трэ ці пад ха піў. І я ця пер не ма-
гу, маё сэр ца ні чо га не дае мне 
ра біць. А до ма ні сва я коў, ні ко га. 
Муж па мёр 14 га доў та му, дзя-
цей не бы ло. Ка лісь ці нас у сям'і 
бы ло пя цё ра: тры сяст ры і два 
бра ты. Усе па ўмі ра лі. Са сва я-
коў у мя не толь кі адзін пля мен нік 
му жа за стаў ся. І што мне ад ной 
ра біць? Ка лі б не гэ тая баль ні ца, 
ку ды б мы дзе лі ся? Тут і док тар 
па ці ка віц ца зда роў ем, і са свя там 
заў сё ды па він шу юць... Усе вет лі-
выя, доб ра ста вяц ца да нас. Але 
на зад, вя до ма, хо чац ца, дзет кі. 
Вось я і ва га ю ся. Але як мне жыць 
там ад ной? Па ес ці са бе, мо жа, я 
яшчэ і зраб лю. А як ва ды да стаць 
з ка ло дзе жа, па мыць бя ліз ну, 
пад ло гу пад мес ці? Хоць я люб-

лю ру хац ца, але як па ва ру шу ся, 
дык сэр ца па чы нае біц ца. Жы ву 
толь кі дзя ку ю чы на шым ура чам. 
То кро пель ні цу мне па ста вяць, то 
таб лет ку да дуць...

85-га до вая Але на Аляк санд-
раў на, бы лая на стаў ні ца з Міць ка-
ві чаў, так са ма жы ве тут ужо два 
га ды. «А з кім мне быць? Ня ма 
ні ко га свай го, — ня ве се ла ўсмі ха-
ец ца яна. — Усе па мер лі: і муж, і 
два сы ны ма ла дыя. Я за ста ла ся 
ад на. У вёс цы ў мя не дом ёсць 
— на ват не дом, а цэ лая ся дзі ба. 
Мы са мі яе па бу да ва лі. Я да ру чы-
ла су сед цы. Хай ро біць з ёй што 
хо ча, хоць пра дае...»

***
Та кія вось лё сы, да во лі ты по-

выя для ту тэй шых па ста яль цаў. 
Хоць усё ж у мно гіх з тых, хто тут 
жы ве, ёсць і дзе ці, і жыт ло. Але 
да гля даць ста рых ня мог лых лю-
дзей ні хто не хо ча.

Вя до ма, ёсць та кія ста рыя, якіх 
ад ных до ма ўжо не па кі неш. «У іх 

ужо ня ма га ла вы з-за ўзрос ту», 
— ка жуць тыя па ста яль цы, што 
кры ху ма ла дзей шыя. А дак та ры 
раз вод зяць ру ка мі: уз рос та вае 
зні жэн не ін тэ ле кту... Але та кіх 
ня шмат. Ас тат нія — цал кам са бе 
ў ро зу ме.

Мне рас каз ва юць пра жан чы-
ну, у якой ёсць сын, жы ве ў Мін-
ску. Ён за браў яе да ся бе, але яна 
з ня вест кай не ўжы ла ся і ў вы ні ку 
пры еха ла сю ды.

І яшчэ аб ад ной, якую дач ка з 
зя цем ня даў на пры вез лі. Ду ма лі 
— не на доў га. Але яна тут асво і-
ла ся, пры гле дзе ла ся, і ёй так спа-
да ба ла ся, што са ма вы ра шы ла 
за стац ца.

— У нас тут на ват муж з жон-
кай жы вуць, — рас па вя да юць 
жан чы ны. — Ён сля пы, а ў яе з 
га ла вой штось ці. Су жэн цаў пры-
вез ла ня вест ка, а сын іх за гі нуў. І 
ка му яны ця пер па трэб ныя? Яна 
ўвесь час хо дзіць: «Дзе Ула дзя 
мой?» Дык са ні тар ка, бы вае, 

возь ме яе за ру ку і за вя дзе да 
яго...

Ёсць у баль ні цы на ват свой 
гар ма ніст. «Ра ней, на пэў на, 
доб ра іг раў. А ця пер док тар даў 
яму гар мо нік, то ўжо не вель мі 
атрым лі ва ец ца ў яго. Паль цы 
ўжо не тыя», — ка жуць су се дзі 
па па коі...

Ні ко му не па трэб ныя?
— На ша баль ні ца раз лі ча на 

на 45 лож каў, з іх 5 тэ ра пеў-
тыч ных і 40 — сяст рын ска га до-
гля ду, — рас па вя дае за гад чык 
баль ні цы сяст рын ска га до гля-
ду Ві таль ЖЫ ВА ЛЕЎ СКІ. — На 
так зва ныя «са цы яль ныя лож-
кі» да нас па сту па юць па жы лыя 
лю дзі, якія ўжо не ў ста не ся бе 
аб слу гоў ваць. Тут ім пра да стаў-
ля ец ца ча ты рох ра зо вае хар ча-
ван не, бя ліз на змя ня ец ца раз 
у 10 дзён, двой чы на ты дзень 
— лаз ня. У асноў ным усе кой кі 
за поў не ны — і зі мой, і ле там. 
Рэд ка ка лі бы вае па ра воль-
ных мес цаў... Ста рыя па бу дуць 
тут па ру ме ся цаў і ўжо пры вы-
ка юць. Не ка то рыя ста но вяц ца 
сяб ра мі — я іх та ды кла ду ра зам 
у ад ну па ла ту. Не ка то рыя тут 
у нас і па мі ра юць ад ста рас ці. 
Жыц цё ёсць жыц цё...

Ві таль Бра ні сла ва віч пра цуе 
ў Моў чад скай баль ні цы ўжо 27 
га доў. Шмат ча го за гэ ты час на-
гле дзеў ся. Але ёсць рэ чы, да якіх 
пры вык нуць цяж ка.

— Ча сам тэр мін зна хо джан-
ня тут па жы ло га ча ла ве ка за-
кан 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 ліф та ня ма, і мае су-
пра цоў ні кі ледзь не на ру ках на 

пя ты па верх ста ро га ня суць. Вы 
б ба чы лі, з які мі кіс лы мі тва ра мі 
су стра ка юць ча сам сва іх са ста-
рэ лых баць коў іх дзе ці! Пры чым 
ся род та кіх дзя цей трап ля лі ся 
роз ныя ты па жы: і ал ка шы, і нар-
маль ныя, пры стой ныя на пер шы 
по гляд лю дзі.

«На шы ста рыя ні ко му не па-
трэб ны», — ро біць вы сно ву Ві-
таль Бра ні сла ва віч.

Што мо жа быць горш? Ста-
рыя, адзі но кія, ні ко му не па трэб-
ныя лю дзі. Не ка то рыя стра ці лі 

ўсіх сва іх бліз кіх, а боль шасць 
— прос та імі за бы тыя. Так, у 
кож на га з іх свае асаб лі вас ці, 
свой ха рак тар, свае сла бас ці і 
кап ры зы, але ў ка го, ска жы це, 
іх ня ма?

Дзяр жа ва не да ла ім пра па-
сці. Але ж ча ла ве ку для жыц-
ця трэ ба больш, чым прос тае 
фі зіч нае вы жы ван не. Ці ка ва, а 
на якую ста расць раз ліч ва юць 
іх дзе ці?

Свят ла на БУСЬ КО.
Фо та аў та ра.

СТА РЫМ ТУТ МЕС ЦА?БЕ ЛА РУСЬ МО ЖА 
ЗНОЎ УЗ НА ЧА ЛІЦЬ СНД

На чар го вым бры фін гу ў Мі ніс тэр стве за меж ных спраў 
Дзміт рый МІ РОН ЧЫК, прэс-сак ра тар дып ла ма тыч на га ве-
дам ства, за явіў, што бе ла рус кі бок шка дуе аб пры ня тым 
Укра і най ра шэн ні спы ніць сваё стар шын ства ў СНД, хоць 
ра зу мее яго ма ты вы.

«Рэс пуб лі ка Бе ла русь не раз за яў ля ла, што яна вы со ка цэ ніць 
фар мат Са друж нас ці, лі чыць яго ад ным з эфек тыў ных ін стру мен таў 
шэ ра гу прак тыч ных пы тан няў у ста сун ках па між кра і на мі-ўдзель ні-
ца мі», — пад крэс ліў дып ла мат.

Бе ла русь з'яў ля ец ца су стар шы нёй Са друж нас ці. Па сло вах Дзміт-
рыя Мі рон чы ка, ва ры ян ты да лей ша га функ цы я на ван ня ар га ні за цыі 
бу дуць уваж лі ва раз гле джа ны. «У пры ват нас ці, стар шын ства ў ор га-
нах СНД на шай кра і ны да кан ца 2014 го да, — па тлу ма чыў прад стаў нік 
мі ніс тэр ства. — На ту раль на, гэ тае пы тан не па тра буе ўзгад нен ня з 
ін шы мі кра і на мі-чле на мі, а так са ма з дру гой су стар шы нёй — Рэс-
пуб лі кай Ка зах стан».

Так са ма прэс-сак ра тар ад зна чыў, што Бе ла русь лі чыць фар мат 
Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў ка рыс ным у прак тыч ным пла не, 
не аб ход ным для ра шэн ня шэ ра гу най важ ней шых пы тан няў што дзён-
на га жыц ця не толь кі дзяр жаў-удзель ніц, але і іх гра ма дзян. Дзміт рый 
Мі рон чык вы ка заў спа дзя ван не, што фар мат Са друж нас ці за ха ва ец-
ца і бу дзе і да лей пры но сіць кан крэт ную прак тыч ную ад да чу для ўсіх 
удзель ні каў Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў.

Прад стаў нік знеш не па лі тыч на га ве дам ства за ўва жыў, што СНД — 
гэ та не толь кі кра і ны-чле ны. «У пра цы шэ ра гу про філь ных ор га наў 
Са друж нас ці пры ма юць ак тыў ны ўдзел прад стаў ні кі ін шых кра ін, у 
тым лі ку тых, якія ўва хо дзяць у ін шыя ін тэ гра цый ныя ўтва рэн ні, на-
прык лад, у Еў ра пей скі са юз, — на пом ніў Дзміт рый Мі рон чык. — Мы 
лі чым, што гэ та до каз прак тыч най ка рыс ці фар ма ту Са друж нас ці. 
Спа дзя ём ся, што ён не прос та за ха ва ец ца, а бу дзе вы ка рыс тоў вац ца 
на шы мі ўкра ін скі мі су се дзя мі».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

КА МЕН ТА РЫЙ СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТА

Кож ны трэ ці да рос лы ў на шым ра ё не — пен сі я нер
За гад чык Ба ра на віц кай га рад ской па лі клі ні кі № 3 Мі ка лай 

ФЯДЗЬ КО:
— У Ба ра на віц кім ра ё не пра жы вае 39 ты сяч ча ла век, з іх 32 ты-

ся чы да рос лых і 7,5 ты ся чы дзя цей. Прак тыч на кож ны трэ ці да рос лы 
ў на шым ра ё не — пен сі я нер. Та му струк тур ны мі пад раз дзя лен ня мі 
на шай па лі клі ні кі (ра ней яна на зы ва ла ся ра ён най), акра мя ФА Паў, 
ам бу ла то рый ура ча агуль най прак ты кі, па лі клі нік і баль ніц, з'яў ля юц ца 
баль ні цы сяст рын ска га до гля ду і хос піс.

Уся го ў нас у ра ё не 4 баль ні цы на 200 лож каў. З іх 120 — ме ды-
ка-са цы яль ныя. Яны зна хо дзяц ца ў трох баль ні цах сяст рын ска га 
до гля ду, раз ме шча ных у вёс ках Пад гор ная, Моў чадзь і Воль на. На 
сён ня за ня та 119 лож каў.

Пер ша сная да мо ва з та кой баль ні цай за клю ча ец ца, як пра ві ла, 
на два ме ся цы. Ча сам сва я кі, пер ша па чат ко ва пла ну ю чы пры вез ці 
свай го са ста рэ ла га баць ку на два ме ся цы, по тым па ней кіх пры чы нах 
ся мей на га, бы та во га або ін ша га пла на, хо чуць пра цяг нуць да мо ву. 
Гэ та маг чы ма. Та му ёсць вы пад кі, ка лі па жы лы ча ла век зна хо дзіц ца 
ў та кой баль ні цы год і больш.

Што ме сяц на сваё ўтры ман не па жы лыя лю дзі ад да юць 80% пен сіі. 
За раз раз гля да ец ца пы тан не аб фік са ва най су ме апла ты, бо пен сіі ва 
ўсіх роз ныя і, та кім чы нам, усе пла цяць па-роз на му. У ся рэд нім той 
су мы, якую яны ўно сяць, ха пае на іх утры ман не на пра ця гу тыд ня. 
Атрым лі ва ец ца, дзве тра ці ны аплач вае дзяр жа ва.

Ча сам мы пра па ну ем тым, хто за трым лі ва ец ца ў нас на доў га, 
пе рай сці ў Ляс нян скі дом-ін тэр нат. Гэ та дом-ін тэр нат аб лас но га пад-
па рад ка ван ня на 330 мес цаў. Умо вы зна хо джан ня ў ім тро хі ад роз ні-
ва юц ца ад умоў баль ні цы сяст рын ска га до гля ду. Там, ка лі ў ча ла ве ка 
ёсць бліз кія сва я кі, па тра бу ец ца цал кам, на 100% па га шаць пла ту за 
ўтры ман не — гэ та зна чыць, сва я кі па він ны да плач ваць за сва іх ста-
рых. Та му пе ра во дзіц ца ту ды на шы па цы ен ты не хо чуць...

ЧАС ЛЁГ КА ГА ФІ НАН СА ВАН НЯ...

Факт
Ці ка ва, што бан кі са мі ра зу ме юць: 

срод кі трэ ба шу каць на рын ку ка пі та лу, 
а гэ тыя ўста но вы, вя до ма, уме юць за-
раб ляць гро шы. Так, на прык лад, Банк 
раз віц ця Бе ла ру сі не вы клю чае маг чы-
мас ці раз мя шчэн ня еў ра аб лі га цый у 2014 
го дзе. Аб гэ тым па ве да міў стар шы ня 
праў лен ня бан ка Сяр гей Ру мас: «Банк 
раз віц ця скон чыў усе пад рых тоў чыя ме-
ра пры ем ствы па вы ха дзе на між на род ны 
ры нак ка пі та лу».

РозгаласРозгалас  ��

АПОШ НІ СПРЫНТ — ПЕ РА МОЖ НЫ!
У нар веж скім Хол мен ко ле не рас па чаў ся за ключ ны этап 
Куб ка све ту па бія тло не. Пры ем на, што пер шы старт за-
вяр шыў ся пе ра мо гай Да р'і До мра ча вай.

Да р'я стар та ва ла пад 13-м ну ма рам і ў вы ні ко вым пра та ко ле ў 
спрын це з ад ным про ма хам апя рэ дзі ла ўсіх сва іх са пер ніц. Дру гі 
ра док за ня ла нар веж ка Ту ра Бер гер, трэ ці — аме ры кан ка Сью зан 
Да нклі. На ступ ная жа но чая гон ка (пра сле да ван ня) ад бу дзец ца ў 
су бо ту і пач нец ца ў 15:00. Пра мую транс ля цыю гля дзі це на тэ ле ка-
на ле «Бе ла русь-2».

Та рас ШЧЫ РЫ.

ЗЛОС НЫ ПА РУ ШАЛЬ НІК ЗБІЎ 5 ЧА ЛА ВЕК
Трое муж чын за гі ну лі і яшчэ два ў баль ні цы. Та кі вы нік 
па езд кі па Рэ чы цы 27-га до ва га мяс цо ва га жы ха ра. У прэс-
гру пе След ча га ка мі тэ та па Го мель скай воб лас ці па ве да-
мі лі, што за ве дзе на кры мі наль ная спра ва па ар ты ку ле аб 
па ру шэн ні пра ві лаў да рож на га ру ху, якое па цяг ну ла па 
не асця рож нас ці смерць трох асоб.

У Го мель скай аб лас ной 
ДАІ рас ка за лі, што 19 са ка ві-
ка ка ля 23.00 га дзін ва дзі цель 
аў та ма бі ля Chrysler Pacіfіca на 
ву лі цы Са вец кай у Рэ чы цы ня-
пра віль на вы браў хут касць, не 
спра віў ся з кі ра ван нем, у вы-
ні ку ча го яго ма шы на вы еха ла 
на пра вы па хо дзе ру ху тра ту-
ар, а за тым — і на пры пы нак 
гра мад ска га транс пар ту. Пры 
гэ тым кі роў ца здзейс ніў на езд 
на пя ця рых ча ла век, якія там зна хо дзі лі ся. Двое муж чын за гі ну лі на 
мес цы зда рэн ня, трэ ці, 26-га до вы, — памёр у баль ні цы. Яшчэ двое 
муж чын, 1994 і 1993 го да на ра джэн ня, шпі та лі за ва ны.

Кі роў ца аў та ма бі ля і два яго па са жы ры дзя ку ю чы ак тыў най гра-
ма дзян скай па зі цыі ві да воч цаў бы лі за тры ма ны і на кі ра ва ны на 
ме ды цын скі агляд. Па па пя рэд нім за клю чэн ні экс пер таў, усе трое 
зна хо дзі лі ся ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. Кан цэнт ра цыя эты-
ла ва га спір ту ў ар га ніз ме кі роў цы скла ла 1,37 пра мі ле. Па да зро ны 
зна хо дзіц ца ў іза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня. Пры зна ча ны су до ва-
ме ды цын скія і аў та тэх ніч ныя экс пер ты зы. Ка ар ды на цыю ра бо ты па 
рас сле да ван ні кры мі наль най спра вы ажыц цяў ляе Га лоў нае след чае 
ўпраў лен не След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Па ін фар ма цыі ДАІ, кі роў ца да гэ та га вы пад ку 14 ра зоў пры цяг-
ваў ся да ад каз нас ці за па ру шэн не ПДР, з іх 5 ра зоў — за пе ра вы-
шэн не хут кас на га рэ жы му.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

�

СВОЙ ПРА ЯЗ НЫ...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

За ло га вы кошт бес кан такт най смарт-карт кі КУП «Мінск транс» 
скла дае 12 ты сяч руб лёў, а карт кі КУП «Мін скі мет ра па лі тэн» — 10 
ты сяч руб лёў. Пры пер ша сным на быц ці пра яз но га бі ле та на бес кан-
такт най смарт-карт цы па са жы ру да вя дзец ца за пла ціць за ло га вы 
кошт кар ты плюс кошт пра яз но га бі ле та. Пры да лей шым вы ка-
ры стан ні смарт-карт кі тая бу дзе па паў няц ца пра яз ны мі бі ле та мі ў 
лю бым кі ёс ку фі лі яла «Агенц тва Мінск транс» і ў ка сах КУП «Мін скі 
мет ра па лі тэн». За ло га вы кошт смарт-карт кі мож на бу дзе вяр нуць 
пры прад' яў лен ні пра ца здоль най і не па шко джа най кар ты ў мес цах 
іх рэа лі за цыі.

У агенц тве «Мінск транс» па тлу ма чы лі, што на бес кан такт ную 
смарт-карт ку «Мінск транс» мож на за пі саць ад ра зу не каль кі ві даў 
пра яз ных бі ле таў. На прык лад, без лі міт ны пра яз ны на аў то бус-мет-
ро на ме сяц (гэ та адзін пра яз ны бі лет) плюс 40 па ез дак на лю бым 
ві дзе транс пар ту (дру гі пра яз ны бі лет). У мо мант пад ня сен ня карт кі 
да ва лі да та ра ў пер шую чар гу з яе бу дзе «счыт вац ца» ін фар ма цыя з 
без лі міт на га пра яз но га (аў то бус—мет ро на ме сяц) і толь кі пас ля за-
кан чэн ня дзе ян ня без лі міт на га пра яз но га, а так са ма пры ад сут нас ці 
ў без лі міт ным пра яз ным яко га-не будзь ві ду транс пар ту (на прык лад, 
тра лей бу са ці трам вая) бу дзе спіс вац ца па езд ка з дру го га ві ду пра-
яз но га бі ле та (на 40 па ез дак на лю бым ві дзе транс пар ту). Без умоў-
на, у гэ тым вы пад ку мож на ска рыс тац ца і та лон чы кам або жэ то нам 
(ка лі раз мо ва ідзе пра па езд ку ў мет ро), але, маг чы ма, ка му-не будзь 
та кім чы нам бу дзе пра сцей раз ліч вац ца за транс парт.

Рэа лі за цыя пра яз ных бі ле таў на кра са вік на бес кан такт ных 
смарт-карт ках рас па ча ла ся з 20 са ка ві ка. Адзі ны від га рад ско га 
ка му наль на га транс пар ту, у якім па куль не бу дуць вы ка рыс тоў вац ца 
смарт-карт кі, — гэ та аў то бу сы экс прэс ных марш ру таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Сяб роў кі Та ма ра Мац ве еў на 
і Ле а нар да Ан то наў на 
не хо чуць су ма ваць.
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Мі ка лай ЛА ЗА ВІК:

«ВЫ БАР ЧАЯ КАМ ПА НІЯ 
ПРА ХО ДЗІЦЬ У СТРО ГАЙ 

АД ПА ВЕД НАС ЦІ З ЗА КО НАМ»
Сак ра тар Цэнт раль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па вы ба-
рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў Мі ка лай 
Ла за вік рас ка заў БЕЛ ТА, што ад ана лі зу ін фар ма цыі пра 
па ру шэн ні, якія за фік са ва ны не ка то ры мі на цы я наль ны мі 
на зі раль ні ка мі, склад ва ец ца ўра жан не, што яны пра цу юць 
па да га во ры пад ра ду: чым больш ак таў скла лі, тым больш 
гро шай ад спон са раў атры ма лі. 

Па ру шэн нем ча сам лі чац ца на ват цал кам за кон ныя дзе ян ні. На-
прык лад, прад стаў ні кі кам па ніі «Пра ва вы ба ру» па ве дам ля юць пра 
фак ты ня до пус ку на зі раль ні каў да спі саў вы бар шчы каў. «Але ні хто, 
акра мя са міх вы бар шчы каў, не мо жа быць да пу шча ны да гэ тых спі-
саў. Яны пра вя ра юць ін фар ма цыю пра ся бе. Яна стро га кан фі дэн-
цый ная. Ка лі б ка мі сія да зво лі ла за зір нуць у спі сы ста рон нім асо бам 
(а зна чыць, на зі раль ні кам) — вось гэ та ўжо бы ло б па ру шэн не», — 
пад крэс ліў Мі ка лай Ла за вік.

Пры кла даў, ка лі на зі раль ні кі фік су юць вы смак та ныя з паль ца 
не да хо пы, шмат. Гэ та, на прык лад, за явы пра тое, што пад час 
га ла са ван ня на ўчаст ках ні бы пры сут ні ча лі ста рон нія лю дзі. «На 
якіх пад ста вах бы лі зроб ле ны та кія вы сно вы? Ка го ме на ві та 
пры лі ча лі да ста рон ніх на зі раль ні кі: мо жа, су пра цоў ні ка мі лі цыі, 
які аба вя за ны зна хо дзіц ца на ўчаст ку, ці, на прык лад, ды рэк та ра 
ўста но вы аду ка цыі, дзе раз ме шча ны гэ ты ўчас так?» — ска заў 
сак ра тар ЦВК. Пры гэ тым як па ру шэн не па да ец ца той факт, што 
дзесь ці кан ды да ту ў дэ пу та ты не да лі маг чы мас ці на зі раць за 
га ла са ван нем. Між тым за ка на даў ствам гэ та як раз за ба ро не на. 
Сам факт яго пры сут нас ці на вы бар чым участ ку мож на рас-
цэнь ваць як агі та цыю. Здзіў лен не так са ма вы клі ка юць прэ тэн зіі 
да вя лі кай коль кас ці сту дэн таў, якія га ла су юць на ўчаст ку. Гэ та 
ні бы да зва ляе ка заць пра пры мус да га ла са ван ня. «Але ка лі ў 
сту дэн таў ёсць жа дан не пра га ла са ваць да тэр мі но ва, каб ня-
дзе лю пры свя ціць сва ім пла нам, то ча му б і не?» — здзіў ле ны 
Мі ка лай Ла за вік.

Сак ра тар ЦВК пад крэс ліў, што вы бар чая кам па нія ў Бе ла ру сі 
пра хо дзіць у стро гай ад па вед нас ці з за ко нам. Пры сут насць на 
ўчаст ках на зі раль ні каў дыс цып лі нуе чле наў вы бар чых ка мі сій, 
да па ма гае па збег нуць па мы лак, не дак лад нас цяў. Цэнт р вы бар-
кам ві тае пра цу доб ра сум лен ных на зі раль ні каў. Але ёсць і тыя, 
хто за яў ляе, што ні бы за фік са ва ныя імі па ру шэн ні мо гуць пры-
вес ці да фаль сі фі ка цыі вы ба раў, і тым са мым па клёп ні ча юць на 
вы бар чыя ка мі сіі.

Ця пер у Бе ла ру сі пра цяг ва ец ца да тэр мі но вае га ла са ван не. Кі-
раў ніц тва ЦВК, па вод ле тра ды цыі, ка рыс та ец ца гэ тай маг чы мас цю. 
Мі ка лай Ла за вік пра га ла са ваў учо ра на ста ліч ным участ ку №63. 
Стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма Лі дзія Яр мо шы на яшчэ ў пер шы дзень 
да тэр мі но ва га га ла са ван ня 18 са ка ві ка ад да ла свой го лас на вы бар-
чым участ ку №48 у Мін ску.
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