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С У Т А К

Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by 

www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
Velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» 
СООБЩАЕТ, ЧТО 21 МАЯ 2010 ГОДА 

ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня
1. Об утверждении дополнений и изменений в Устав 

ОАО «Бел агропромбанк».
2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в собрании, – 13 мая 2010 года. 

Акционеры банка могут ознакомиться с материалами по 
вопросам повестки дня по месту нахождения Правления 
ОАО «Белагропромбанк»: г. Минск, проспект Жукова, 3.

Для получения бюллетеней для заочного голосования 
просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его филиа-
лы, отделения по месту нахождения акционеров.

Бюллетени для заочного голосования представляются 
не позднее 19 мая 2010 года. 

С решениями, принятыми Общим собранием акционеров 
банка, можно будет ознакомиться в учреждениях ОАО «Бел-
агропромбанк» с 31 мая 2010 года. 

Телефоны для справок: 8(017) 250 60 01, 228 52 06.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» 
(ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО «БЗПИ» (ПРОДАВЕЦ) 

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже единым лотом здания складского корпуса, 
об. пл. 3565,0 кв.м; здания контрольно-пропускного 
пункта, об. пл. 18,0 кв.м, расположенных по адресу: 

Минская область, г. Борисов, ул. Даумана, д. 97. 
Начальная цена с НДС (снижена) – 2 164 303 489 бел. руб. 
Площадь земельного участка – 0,5973 га. Задаток – 50 000 000 
бел. руб. Подробное извещение опубликовано в газете «Звяз-
да» от 25.03.2010. Порядок проведения аукциона оговорен в 
условиях его проведения. Аукцион состоится 25.05.2010 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 
24.05.2010 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12. 
Сайт в интернете: www.rlt.by.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «ЖАБИНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»

24 мая 2010 года состоится 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Жабинковский сахарный завод», расположенного 
по адресу: г. Жабинка, ул. Калинина.

Собрание пройдет по адресу: г. Жабинка, ул. Калинина, 
зал заседаний заводоуправления 

ОАО «Жабинковский сахарный завод».
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Об увеличении уставного фонда Общества.
О внесении изменений в Устав Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-

миться по адресу: в рабочие дни (понедельник—пятница) начиная 
с 14.05.2010 г. по 23.05.2010 г. по месту нахождения Общества 
г. Жабинка, ул. Калинина, заводоуправление (отдел кадров) с 8.00 до 
16.30, 24 мая 2010 г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 12.00 до 12.45 по месту про-
ведения собрания.

Начало работы собрания — 24 мая 2010 года, 13.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 

состоянию на 17 мая 2010 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — 
паспорт и доверенность.

УНН 200037600

У  ВЕТ КАЎ СКІМ ра ё не ад быў ся ста ра жыт ны 
тра ды цый ны аб рад «Ва джэн не і па ха ван не 
стра лы». Звы чай на яго на зы ва юць ка рот ка 

«па ха ван не стра лы». Не су мнен на, гэ та ўні каль ны 
пом нік не ма тэ ры яль най (ду хоў най) куль ту ры бе ла-
ру саў Па сож жа. Больш «стра лы» ні дзе ня ма. Да гэ-
туль за ха ва ны звы чай і ве ра ван не ў моц пры ро ды, 
зва рот да яе праз пес ню.

— Стра ла па він на гу чаць, — ка жуць і жы ха ры вё сак, 
і спе цы я ліс ты эт на фо ніі — фальк ла рыс ты. Яны лі чаць 
спе вы «стра лы» най вы шэй шым уз роў нем на род на га 
вы ка наль ніц ка га мас тац тва. Ня гле дзя чы на тое, што 
ча сам дождж па лі ваў, як з вяд ра, «стра лу» ва дзі лі ў 
вёс ках Стаў бун і Не глюб ка, ва дзі лі та нок — ка ра год і 
спя ва лі, і ха ва лі яе, як і на ле жыць, у 
жыт нё вым по лі.

1 долар ЗША.............2 990,00
1 еўра ........................3 747,07
1 латвійскі лат ..........5 285,02 
1 літоўскі літ..............1 083,47

USD .......................30,0575
10 UAH ..................37,9442
1000 BYR ..............10,0628
EUR .......................37,7282 Аг
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аЦэнтрабанк РФ

Курсы замежных валют 
для  безнаяўных разлікаў 

1 чэшская крона .......... 147,35
1 польскі злоты ........... 939,97
1 расійскі рубель ........... 99,48
1 украінская грыўня .... 377,76

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя 

НБ РБ з 15.05.2010 г. (для б/н разлікаў)

БАН КІР ЗНІК З ГРА ША МІ
Су пра цоў ні кі мі лі цыі рас шук ва юць 37-га до ва га Сяр гея Аста пен-

ку, які, пра цу ю чы на па са дзе за гад чы ка сек та ра бан каў ска га аб слу-
гоў ван ня юры дыч ных асо баў ад дзе ла апе ра цый на га аб слу гоў ван ня 
Ма гі лёў ска га рэ гі я наль на га ад дзя лен ня ААТ «Бел знеш эка ном банк», 
у кра са ві ку не за кон на, без пла цеж най ін струк цыі клі ен та, пе ра лі чыў 
з раз лі ко ва га ра хун ка ААТ «Ма гі лёў скі за вод штуч на га ва лак на» на 
ра ху нак ТАА «Тэр ма ін дуст рыя» 1 181 900 000 руб лёў.

Як ад зна ча юць ва упраў лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў МУС, 
пас ля бан кір з гэ тых гро шай 191 міль ён 900 ты сяч руб лёў пе ра лі чыў 
на раз лі ко вы ра ху нак мяс цо ва га ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка, 
а ас тат нюю су му — 990 міль ё наў руб лёў — на свой бя гу чы ра ху нак. 
Знік жа зла мыс нік толь кі пас ля та го, як вы кра дзе ныя гро шы пе ра вёў 
у на яў ныя ў ка сах бан каў і бан ка ма тах Ма гі лё ва.
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КРЭ ДЫТ НЫ «КАН ВЕ ЕР»
Двое ра ней су дзі мых жы ха роў Гро дзен скай воб лас ці па мах-

ляр скай схе ме ата вар ва лі ся ў ста ліч ных ма га зі нах да ра гой тэх-
ні кай.

Па вод ле звес так прэс-афі цэ ра Са вец ка га РУ УС Воль гі Яс ке віч, уста-
ноў ле на да чы нен не па да зро ных да 12 фак таў мах ляр стваў з атры ман-
нем бы та вой і кам п'ю тар най тэх ні кі ў крэ дыт, ад нак, па вод ле мер ка ван ня 
пра ва ахоў ні каў, іх мо жа быць не менш за 30. Між ін шым, «за раб ля ю чы» 
гро шы пад ма нам прай дзі све ты «Аме ры ку не ад кры лі»: яны ўцяг ну лі ў 
«біз нэс» сва іх сяб роў, зна ё мых, сва я коў, якіх пры во зі лі ў краму і афарм-
ля лі на іх крэ ды ты на да ра гую тэх ні ку, а пас ля рэа лі зоў ва лі апош нюю 
праз скуп шчы ка. Лю дзі, на якіх та кім чы нам афарм ляў ся крэ дыт, ме лі 
свой ін та рэс — атрым лі ва лі за па слу гі адзін міль ён руб лёў. Са мае ці-
ка вае, як ад зна ча юць у Са вец кім РУ УС, су пра цоў ні кі кры мі наль на га 
вы шу ку яко га і за тры ма лі мах ля роў, што ра бот ні кі крамаў пры афарм-
лен ні та ва раў у крэ дыт за піс ва лі ўсе звесткі пра крэ ды та атры маль ні каў 
толь кі з іх слоў. А вось мес ца пра цы гэ тых клі ен таў і на ват кан такт ныя 
тэ ле фо ны не пра вя ра лі ся. Ад мет на і тое, што боль шасць асо баў, якіх 
пры во зіў у краму «ду эт» хіт ру ноў, бы лі не цвя ро зы мі аль бо пад нар ка-
тыч ным кай фам. Та кім чы нам, лю дзі, якія фак тыч на ні дзе не пра ца ва лі, 
бы лі ра ней не ад на ра зо ва су дзі мыя і знеш не вы гля да лі, мяк ка ка жу чы, 
не вель мі пры стой на, атрым лі ва лі ў крэ дыт тэх ні ку кош там у не каль кі 
міль ё наў. Да рэ чы, агуль ная су ма ўро ну ў вы ні ку зга да ных мах ляр стваў 
ужо скла дае 35 міль ё наў руб лёў.

Ігар ГРЫ ШЫН.

@ Не сак рэт, што ў свой час 
ак тыў на аб мяр коў ва ла ся тэ ма 
па ве лі чэн ня вод пус ку па ця жар-
нас ці. Якім бу дзе вы нік гэ тых аб-
мер ка ван няў?

— Так, па доб нае пы тан не ўзні-
ма ла ся, пры чым у Бе ла ру сі са-
праў ды пла ну ец ца па ве лі чэн не 
да ро да ва га вод пус ку і да звол на 
яго з 28 тыд няў ця жар нас ці. Гэ та 
мэ та згод на перш-на перш та му, 
што знач най част цы жан чын на 
апош ніх тэр мі нах ця жар нас ці, як 
пра ві ла, вы да ец ца ліс ток не пра-
ца здоль нас ці ў су вя зі з ты мі або 
ін шы мі ўсклад нен ня мі. Та му ця пер 
уно сяц ца ад па вед ныя змя нен ні ў 
Пра цоў ны ко дэкс. І мы спа дзя ём ся, 
што гэ тая пра па но ва бу дзе пад тры-
ма ная на ўсіх уз роў нях.

@ Да во дзі ла ся чуць пра на-
ме ры раз гле дзець пы тан не аб 
увя дзен ні ў на шай кра і не «ма ця-
рын ска га ка пі та лу». Ці пла ну юц-
ца тут кан крэт ныя ра шэн ні?

— У Бе ла ру сі мэ та на кі ра ва на 
пры ма юц ца ра шэн ні, скі ра ва ныя 
на боль шую пад трым ку сем' яў 
з дзець мі. У пры ват нас ці, у 2007 
го дзе ад на ра зо вая да па мо га пры 
на ра джэн ні пер ша га дзі ця ці вы зна-
ча на ў 5, а пры на ра джэн ні дру го га 
і на ступ ных дзя цей — у 7 бюд жэ таў 
пра жыт ко ва га мі ні му му. Па сту по ва 
па вы ша лі ся і што ме сяч ныя да па мо-
гі на дзя цей ва ўзрос це да 3 га доў 
— з 1 сту дзе ня гэ та га го да па мер 
та кой да па мо гі ад па вя дае БПМ.

Пры гэ тым з улі кам за ці каў ле-
нас ці дзяр жа вы ў на ра джэн ні ў сем'-

ях ме на ві та дру гіх дзя цей пы тан не 
ўвя дзен ня та ко га сты му лу, як «ма-
ця рын скі» або «ся мей ны» ка пі тал, 
за слу гоў вае ўва гі. Ад нак ра зам з 
тым гэ та пы тан не не аб ход на дэ-
та лё ва пра пра ца ваць як з пунк ту 
гле джан ня па рад ку і ўмоў ака зан ня 
па доб най пад трым кі, так і з пунк ту 
гле джан ня фі нан са вых маг чы мас-
цяў дзяр жа вы. Бо толь кі па па пя рэд-
ніх раз лі ках пры пры зна чэн ні «ма ця-
рын ска га» («ся мей на га») ка пі та лу ў 
та кіх па ме рах, як у той жа Ра сіі (10 
ты сяч до ла раў), спат рэ біц ца больш 
за 1,5 трлн руб лёў.

Сло вам, тут трэ ба ўзва жыць усе 
ака ліч нас ці. Пы тан не ўзмац нен ня 
пад трым кі сем' яў з дзець мі, і ў тым 
лі ку маг чы масць увя дзен ня ана ла-
гіч най «ма ця рын ска му» ка пі та лу 
вы пла ты пла ну ец ца раз гле дзець 
у рам ках пад рых тоў кі На цы я наль-
най пра гра мы дэ ма гра фіч най бяс-
пе кі, пра гра мы «Дзе ці Бе ла ру сі» на 
2011—2015 га ды.

@ Ра шэн не аб па ве лі чэн ні 
да па мо гі па до гля дзе дзя цей ва 
ўзрос це да 3 га доў да бюд жэ ту 
пра жыт ко ва га мі ні му му бы ло, 
без умоў на, пра віль ным. І ра зам 
з тым зра зу ме ла: жыць на гэ тыя 
гро шы вы па дае не толь кі дзі ця-
ці, але і яго ма ці. Та кім чы нам, ці 
не вар та па ду маць аб па вы шэн ні 
да па мо гі да 2 БПМ?

— Без умоў на, па мер да па мо гі 
на дзя цей ва ўзрос це да 3 га доў не 
за ста нец ца ней кай ста тыч най нор-
май, у перс пек ты ве яна бу дзе пе ра-
гля дац ца. Вар та паў та рыц ца, што 

ця пер ідзе ра бо та над пра ек там На-
цы я наль най пра гра мы дэ ма гра фіч-
най бяс пе кі на 2011—2015 га ды, у 
якой бу дуць пра ду гле джа ныя ме ры 
па сты му ля ван ні на ра джаль нас ці. І 
ў тым лі ку га вор ка ідзе пра да па мо-
гі на дзя цей ва ўзрос це да 3 га доў 
— пла ну ец ца пра пра ца ваць пы тан-
не вы зна чэн ня гэ тай да па мо гі зы хо-
дзя чы з ся рэд няй зар пла ты.

@ Па тлу мач це, на якую пад-
трым ку мо жа раз ліч ваць адзі но-
кая ма ці, якае мае ма лое дзі ця?

— «Ба за вая» што ме сяч ная да-
па мо га на до гляд дзя цей ва ўзрос це 
да 3 га доў та кім ма ці вы плач ва ец ца 
з над баў кай. Да да сяг нен ня дзі цем 
уз рос ту 1,5 го да па доб ная над баў ка 
вы зна ча на ў 75, а ад 1,5 да 3 га доў 
— у 40 пра цэн таў. Сён ня па ме ры 
гэ тых да па мог скла да юць 465 900 і 
372 720 руб лёў ад па вед на.

@ Ці за ха ва ец ца да па мо га на 
дзі ця ва ўзрос це да 3 га доў за 
жан чы най, якая збі ра ец ца ча со-
ва, на паў го да, вы ехаць да сва я-
коў ва Укра і ну?

— Па вод ле за ка на даў ства, у 
вы пад ку вы ез ду дзя цей за ме жы 
Бе ла ру сі тэр мі нам больш чым на 2 
ме ся цы вы пла та да па мо гі спы ня-
ец ца — на час зна хо джан ня за мя-
жой. Ад нак па доб нае аб ме жа ван не 
не да ты чыц ца жан чын, якія зна хо-
дзяц ца ў вод пус ку па до гля дзе дзі-
ця ці. Ка лі жан чы на зна хо дзіц ца ў 
пра цоў ных ад но сі нах і вый шла ў 
вод пуск па до гля дзе дзі ця ці, яна 
бу дзе мець пра ва на да па мо гу не-
за леж на ад фак та пра жы ван ня на 
тэ ры то рыі на шай кра і ны.

@ Ка лі да па мо га на дзі ця ва 
ўзрос це да 3 га доў мо жа змен-
шыц ца на 50 пра цэн таў?

— Та кое мо жа ад быц ца ў двух 
вы пад ках. Па-пер шае, ка лі ма-
ці вы хо дзіць на пра цу больш чым 
на па ло ву стаў кі, і, па-дру гое, ка-
лі дзі ця афарм ля ец ца ва ўста но ву 
да школь най аду ка цыі, так зва ны 
дзі ця чы са док.

@ Да тэр мі но ва пе ра пы ні ла 
вод пуск па до гля дзе і вый шла на 
пра цу, але зра зу ме ла, што зра бі-
ла па мыл ку: дзі ця, яко му ця пер 
2 га ды, вель мі шмат хва рэе. Ці 
маг чы ма вяр нуц ца ў вод пуск па 
до гля дзе зноў?

— Маг чы ма. Па вод ле Пра цоў-
на га ко дэк са, вод пуск па до гля дзе 
дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў да ец-

ца па пісь мо вай за яве ма ці і мо жа 
быць вы ка ры ста ны ёй цал ка мі або 
па част ках лю бой пра цяг лас ці. Та-
кім чы нам, да 3-га до ва га ўзрос ту 
дзі ця ці вы мо жа це вяр нуц ца ў вод-
пуск у лю бы мо мант — для гэ та га 
не аб ход на толь кі зноў жа на пі саць 
най маль ні ку за яву. Пры чым ка лі 
дзі ця не аформ ле нае ў да школь ную 
ўста но ву, то пас ля та ко га вяр тан ня 
вы пла та да па мо гі бу дзе ра біц ца ў 
поў ным па ме ры.

@ Збі ра ю ся вый сці на пра цу, і 
ў су вя зі з гэ тым пы тан не: ці мож-
на афор міць до гляд дзі ця ці ва 
ўзрос це да 3 га доў на му жа, які 
ні дзе афі цый на не пра цуе? Ці бу-
дуць му жу вы плач ваць да па мо гу 
і ці трэ ба яму за рэ гіст ра вац ца ў 
служ бе за ня тас ці?

— Вод пуск па до гля дзе дзі ця-
ці да 3-га до ва га ўзрос ту мо жа да-
вац ца пра цу ю ча му баць ку, апе ку ну 
або ін шым сва я кам, якія фак тыч на 
здзяйс ня юць та кі до гляд. Ад па вед на, 
та ко га пра ва ў не пра цу ю ча га баць кі 
(і ў тым лі ку, ка лі ён бу дзе за рэ гіст-
ра ва ны бес пра цоў ным) ня ма.

@ Дзі ця ці толь кі 4 ме ся цы, да-
хо ды сям'і — толь кі да па мо га і 
зар пла та му жа кры ху больш чым 
200 ты сяч руб лёў. Ці мо жам мы 
раз ліч ваць на бяс плат нае дзі ця-
чае хар ча ван не?

— Па пры зна чэн не бяс плат на га 
хар ча ван ня на дзі ця ва ўзрос це да 2 
га доў трэ ба звяр тац ца ва ўпраў лен-
не па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-
най аба ро не па мес цы жы хар ства. 
Гэ ты від ма тэ ры яль най пад трым кі 
пры зна ча ец ца з да ты вы піс кі рэ цэп-
та ўчаст ко вым ура чом-пе ды ят рам 
тэр мі нам на 6 ме ся цаў.

Бяс плат ным хар ча ван нем дзі ця 
ва ўзрос це да 2 га доў за бяс печ-
ва ец ца ў вы пад ку, ка лі су куп ны 
да ход на кож на га чле на сям'і не 
пе ра вы шае бюд жэт пра жыт ко ва га 
мі ні му му — 266 230 руб лёў. Сам су-
куп ны да ход раз ліч ва ец ца за 6 па-
пя рэд ніх пе рад зва ро там ме ся цаў. 
Пры гэ тым трэ ба звяр нуць ува гу: 
у су куп ным да хо дзе сям'і не ўліч-
ва юц ца ад на ра зо вая да па мо га ў 
су вя зі з на ра джэн нем дзі ця ці і «за-
ах воч валь ная» да па мо га ма ці, якая 
ста ла на ўлік у дзяр жаў най «жа но-
чай кан суль та цыі» да 12-
тыд нё ва га тэр мі ну 
ця жар нас ці.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ            

Сён ня — Дзень сям'іСён ня — Дзень сям'і

ВОД ПУСК «НА РО ДЫ» МО ЖА СТАЦЬ БОЛЬ ШЫМ
А вось пы тан не «па да тку на бяз дзет насць» не раз гля да ец ца

Сяр гей ГРЫБ
Па ве лі чэн не да па мог на дзя цей ва ўзрос це да 3 га доў і больш 

пры ваб ныя ўмо вы за бес пя чэн ня бяс плат ным хар ча ван нем дзя цей 
да 2 га доў у ма ла ма ём ных сем' ях, но выя пра ві лы ад рас най са-
цы яль най да па мо гі, на рэш це, пад трым ка ў вы ра шэн ні жыл лё вых 
праб лем. Вар та па га дзіц ца, што ўсё гэ та паў плы ва ла ад ра зу на дзве 
ака ліч нас ці — змян шэн не коль кас ці ска са ван няў шлю баў і па ве лі-
чэн не на ра джаль нас ці. Праў да, так са ма не сак рэт: па каз чы кі той жа 
на ра джаль нас ці ўзрас та лі ле тась, сё ле та сі ту а цыя ста ла змя няц ца і, 
на жаль, не ў леп шы бок. А ад сюль — і па вы ша ная ці ка васць да ін тэр-
ак тыў най кан фе рэн цыі «Дзяр жаў ная са цы яль ная пад трым ка сем'-
яў, якія вы хоў ва юць дзя цей», якая бы ла на ла джа на Мі ніс тэр ствам 
пра цы і са цы яль най аба ро ны з на го ды Дня сям'і. Та кім чы нам, мы 
пра па ну ем па зна ё міц ца з най больш ці ка вы мі пы тан ня мі, ад ка зы на 
якія да лі пер шы на мес нік мі ніст ра Пётр ГРУШ НІК, на чаль нік ад дзе ла 
на ро да на сель ніц тва, ген дар най і ся мей най па лі ты кі Ма ры на АР ЦЁ-
МЕН КА, кан суль тант гэ та га ж ад дзе ла Свят ла на БЕ ЛАШ, а так са ма 
на чаль нік ад дзе ла раз віц ця і ка ар ды на цыі са цы яль най да па мо гі і 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня Тац ця на ФЁ ДА РА ВА.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА: 
«БЕ ЛА РУСЬ ПА ВIН НА 
ПА ВЯ ЛI ЧЫЦЬ ЭКС ПАРТ 
ЛЕ КА ВЫХ ПРЭ ПА РА ТАЎ»

Бе ла русь па вiн на iс тот на знi зiць за леж насць ад iм пар ту ў сфе-
ры фар ма цэў ты кi. Ад на ча со ва па вi нен знач на ўзрас цi экс парт 
бе ла рус кiх ля кар стваў. Та кую за да чу па ста вiў кi раў нiк дзяр жа вы 
Аляк сандр Лу ка шэн ка падчас на ра ды па ак ту аль ных пы тан нях 
раз вiц ця ай чын най фар ма цэў тыч най га лi ны.

«Не аб ход на пад трым лi ваць ра зум ны ба ланс па мiж iм пар там i ўлас-
най вы твор час цю ў гэ тай сфе ры», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

«За да ча скла да ец ца ў тым, каб не толь кi на ву чыць на шу фар-
ма цэў тыч ную пра мыс ло васць i ме ды цы ну апе ра тыў на рэ ага ваць на 
ўзнi ка ю чыя эпi дэ мiч ныя па гро зы, але i па пя рэдж ваць па нi ку, не да пус-
каць пад няц ця цэнаў на ля кар ствы, мак сi маль на за да воль ваць по пыт 
на сель нiц тва на ме ды ка мен ты», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Мэ та згод насць та ко га па ды хо ду дык ту ец ца iн та рэ са мi гра ма дзян Бе-
ла ру сi, не аб ход нас цю ахо вы iх зда роўя i знi жэн ня рас хо даў на ля кар-
ствы». «А па-дру гое, гэ та ма ты ва ва на iн та рэ са мi дзяр жа вы: эка но мi яй 
ва лют ных срод каў, ра цы я наль ным рас хо да ван нем бюд жэ ту, пад трым-
кай на цы я наль ных та ва ра вы твор цаў», — да даў ён. Кi раў нiк дзяр жа вы 
на га даў, што ёмiс тасць бе ла рус ка га ле ка ва га рын ку пе ра вы шае $600 
млн у год. Ця пер амаль 80 пра цэн таў гэ та га рын ку ў вар тас ным вы ра-
жэн нi скла да юць за меж ныя прэ па ра ты. «Хоць у раз вi тых кра i нах ап ты-
маль ны мi су ад но сi на мi лi чыц ца 50х50», — звяр нуў ува гу Прэ зi дэнт.

Яшчэ горш iдуць спра вы з вы ха дам бе ла рус кай ле ка вай пра дук цыi 
на знеш нiя рын кi. «Га ва рыць пра аб' ём экс пар ту ўсёй фар ма цэў тыч най 
пра мыс ло вас цi кра i ны ў $70-75 млн прос та со рам на, — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Так са ма не сур' ёз на пры кры ва цца тэм па мi рос ту вы твор-
час цi ў 110-111 пра цэн таў, ка лi до ля ай чын ных ля кар стваў на ўнут ра ным 
рын ку не пе ра вы шае 20 пра цэн таў. Гэ та прос та мi зэр, улiч ва ю чы маг-
чы мас цi кан цэр на «Бел бiя фарм» i ак тыў ны па куп нiц кi по пыт на та кую 
пра дук цыю». Прэ зi дэнт ад зна чыў, што пе ра ва га iм пар ту ў фар ма цэў ты цы 
то iць у са бе па гро зу як з эка на мiч на га пунк ту гле джан ня, так i з па зi цыi 
на цы я наль най бяс пе кi (ры зы ка не да стат ко ва га за бес пя чэн ня лю дзей 
не аб ход ны мi ля кар ства мi). Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў раз вi ваць у 
Бе ла ру сi вы твор часць ле ка вых суб стан цый (сён ня з 618 суб стан цый, 
якiя пры мя ня юц ца ў кра i не, толь кi 49 — ай чын ныя). У агуль ным аб' ёме 
бе ла рус ка га фар ма цэў тыч на га рын ку до ля ай чын ных прэ па ра таў па вiн на 
быць да ве дзе на як мi нi мум да 50 пра цэн таў. Пры гэ тым ля кар ствы бе ла-
рус кай вы твор час цi не па вiн ны рас цi ў ца не i ад на ча со ва па вiн ны быць 
га ран та ва на вы со кай якас цi, пад крэс лiў кi раў нiк дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт да ру чыў у найблi жэй шы час рас пра ца ваць стра тэ гiю ле-
ка вай бяс пе кi Бе ла ру сi, каб кра i на не бы ла ў кры тыч най за леж нас цi 
ад iм пар ту ў пе ры я ды эпi дэ мiй i пан дэ мiй. Аляк сандр Лу ка шэн ка за па-
тра ба ваў на рошч ваць аб' ёмы фар ма цэў тыч на га экс пар ту. На прык лад, 
на на ра дзе бы ло ад зна ча на, што гэ ты вiд экс пар ту з Бе ла ру сi ў Ра сiю 
скла дае ка ля $40 млн, пры тым што ра сiй скi ры нак ле ка вых та ва раў 
— $15 млрд. На за меж ных рын ках вi да воч ная пра сто ра для бе ла рус кiх 
экс пар цё раў. Акра мя та го, Прэ зi дэн там бы ло да ру ча на пад ра бяз на 
вы ву чыць пы тан не пад рых тоў кi ў Бе ла ру сi вы со ка ква лi фi ка ва ных 
спе цы я лiс таў-фар ма ко ла гаў, каб па леп шыць кад ра вае за бес пя чэн не 
ай чын най на ву кi ў га лi не. Кi раў нiк дзяр жа вы так са ма да ру чыў Ка мi-
тэ ту дзярж кант ро лю ўваж лi ва пра ве рыць, як ажыц цяў ля юц ца за куп кi 
iм парт ных ме ды цын скiх прэ па ра таў i аб ста ля ван ня. Дак лад аб гэ тым 
па вi нен быць прад стаў ле ны кi раў нi ку дзяр жа вы да кан ца мая.

МА ЛА КО І МЯ СА 
ПА ДА РА ЖЭЮЦЬ
Згод на з па ста но вай Мі нэ ка-

но мі кі, па вы ша юц ца гра ніч ныя 
ад пуск ныя цэ ны на ма ла ко, ке-
фір, смя та ну, тва рог, яла ві чы ну 
па туш ную і сві ні ну па туш ную.

Так, па вод ле звес так прэс-
служ бы мі ніс тэр ства, на ма ла ко, 
ке фір, смя та ну і тва рог яны па вя-
лі чац ца на 2 пра цэн ты, на яла ві-
чы ну па туш ную — на 3, сві ні ну 
па туш ную — на 2 пра цэн ты. Як 
ад зна ча юць у Мі нэ ка но мі кі, ад-
па вед нае ра шэн не пры ня тае па 
пра па но ве Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня ў мэ тах 
па этап най кам пен са цыі па да ра-
жэн ня ма лоч най і мяс ной сы ра ві-
ны ў су вя зі з па ве лі чэн нем за ку-
пач ных цэ наў на ма ла ко, буй ную 
ра га тую жы вё лу і сві ней.

Ігар ГРЫ ШЫН.

У НЯ ДЗЕ ЛЮ МОЦ НЫЯ ДАЖ ДЖЫ
У су бо ту і ня дзе лю, па ве да мі ла рэ дак цыі га лоў ны сі ноп тык Рэс-

пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Воль га ФЯ ДО ТА ВА, амаль паў сюд на 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы з на валь ні ца мі. Тэм пе ра ту ра ўна чы 
9—16, удзень у су бо ту 18—24, у ня дзе лю ста не больш воб лач на і та-
му ўжо 16—23 гра ду сы. У Брэсц кай і Го мель скай аб лас цях у ня дзе лю 
ча ка юц ца да во лі моц ныя даж джы, мес ца мі маг чы ма ўзмац нен не вет-
ру да 15—18 м/с. У па чат ку на ступ на га тыд ня даж джоў ста не больш, 
яны бу дуць мац ней шы мі, мес ца мі з на валь ні ца мі. У па ня дзе лак уна чы 
10—17, удзень — 15—22, на ўсхо дзе кра і ны да 25 цяп ла. Віль гот нае 
на двор'е за ха ва ец ца ў аў то рак, се ра ду і чац вер, ад нак даж джы бу дуць 
ужо не та кі мі моц ны мі і не паў сюд на. Тэм пе ра ту ра ўдзень 18—20 мая 
— 16—21 гра дус, на ўсхо дзе да 24 градусаў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ШТО СЁ ЛЕ ТА КРА ДУЦЬ АЎ ТА ЗЛА ДЗЕІ
Най больш па пу ляр ныя — кра дзя жы люст ра ных эле мен таў, сіс тэ мы 

«парк тро нік»...
Як вы свят ля ец ца, больш за ўсё ад рук раз укам плек тоў шчы каў 

цер пяць гас па да ры да ра гіх аў та ма бі ляў. Пры нам сі, на тэ ры то рыі Ле-
нін ска га ра ё на ста лі цы (ад нак, мяр ку ем, у ін шых мес цах тэн дэн цыі 
па доб ныя). Дык вось, па вод ле звес так прэс-афі цэ ра Ле нін ска га РУ УС 
Сяр гея Ко зе ла, з та кіх ма шын аў та зла дзеі зды ма юць люс тэр ка выя 
эле мен ты, сіс тэ мы «парк тро нік», мол дзін гі, ко лы. Як вя до ма, кам плек-
ту ю чыя да да ра гіх аў то каш ту юць так са ма вя лі кіх гро шай. На прык лад, 
толь кі адзін люс тэр ка вы эле мент ад аў та ма бі ля БМВ у за леж нас ці ад 
ма дэ лі мо жа каш та ваць міль ён руб лёў, сіс тэ ма «парк тро нік» — мі ні мум 
600 ты сяч, кам плект ко лаў — ад 3 міль ё наў руб лёў. Зрэш ты, апош нім 
ча сам зла мыс ні кі не грэ бу юць і люс тэр ка вы мі эле мен та мі ску тараў, 
па ча лі так са ма крас ці амы валь ні кі фа раў — з улі кам ра мон ту та кая 
пра па жа абы хо дзіц ца па цяр пе ла му да 2 міль ё наў руб лёў. Акра мя та го, 
ста лі на бы ваць па пу ляр насць у зла дзе яў ары гі наль ныя дэ ка ра тыў ныя 
каў па кі: та кіх за яў у дзя жур ную част ку ра ён на га ўпраў лен ня кож ныя 
су ткі па сту пае больш за пяць, а кошт кам плек ту ў ся рэд нім скла дае 
ад 300 ты сяч руб лёў. Кра дуць так са ма за глуш кі ад лі тых дыс каў, а 
ўрон у гэ тым вы пад ку скла дае ад 300 ты сяч руб лёў да ад на го міль ё-
на. Зра зу ме ла, «ці ка вяц ца» аў та зла дзеі і аў дыё- і ві дэа апа ра ту рай з 
са ло наў аў то...

Ігар ГРЫ ШЫН.

БАБ РУЙ ЧА НI НА АСУ ДЗI ЛI 
ЗА РА НЕН НЕ ЗНА Ё МА ГА 
ПА ЯГО Ж ПРОСЬ БЕ

Ма ла ды ча ла век 1988 го да на-
ра джэн ня аб вi на вач ваў ся ў тым, 
што ў сту дзе нi гэ та га го да ў ква тэ-
ры па цяр пе ла га па ра нiў яго на жом 
у жы вот, на нёс цяж кае ця лес нае 
па шко джан не. Ад нак зра бiў ён гэ-
та па прось бе са мо га па цяр пе ла-
га. Той спа дзя ваў ся та кiм чы нам 
вы клi каць жаль у сва ёй жон кi, каб 
яна да яго вяр ну ла ся. Суд пры зна-
чыў 4 га ды аб ме жа ван ня во лi з на-
кi ра ван нем у па праў чую ўста но ву 
ад кры та га ты пу. 

СТАБІЛЬНАСЦЬ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ВАЛЮТЫ 
БУДЗЕ ЗАХОЎВАЦЦА

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка 14 мая 
пры няў са спра ва зда чай Стар шы ню праў лен ня На цы я наль на га 
бан ка Пят ра Пра ка по ві ча.

Кі раў ні ку дзяр жа вы па ве да мі лі, што ўсе асноў ныя па каз чы кі гра-
шо ва-крэ дыт най па лі ты кі за 4 ме ся цы вы ка на ныя ў поў ным аб' ёме, 
да сяг ну тая ста бі лі за цыя на фі нан са вых рын ках. Па вод ле слоў Пят ра 
Пра ка по ві ча, асаб лі ва важ на, што сё ле та за хоў ва ец ца ста біль насць 
кур са на цы я наль най ва лю ты. Фак тыч на на сён ня ў па раў на нні з па чат-
кам го да гэ ты па каз чык да ко шы ка з трох за меж ных ва лют за ста ец ца 
ня змен ным, пры тым, што на зі ра юц ца рэз кія ва ган ні ўнут ры кошыка 
па між еў ра і до ла рам. У пер шым квар та ле ў кра і не па леп шы ла ся сі -
ту а цыя з экс пар там та ва раў і па слуг, які па вя лі чыў ся на 29 % у па раў-
на нні з та кім жа пе ры я дам мі ну ла га го да. У кра і ну па сту пі ла ва лют най 
вы руч кі на $455 млн, больш чым у пер шым квар та ле 2009 го да. Як вы нік, 
уз рас лі зо ла та ва лют ныя рэ зер вы, якія па ста не на 1 мая скла да юць у 
на цы я наль ным вы зна чэн ні $6 млрд 515 млн. Гэ та амаль на $550 млн 
больш, чым бы ло на 1 сту дзе ня гэ та га го да. Та кая тэн дэн цыя ўма цоў вае 
ўпэў не насць, што ста біль насць на цы я наль най ва лю ты бу дзе за хоў вац-
ца, па коль кі яна грун ту ец ца на вы ні ках ра бо ты эка но мі кі, якія па ляп ша-
юц ца. Кі раў нік На цы я наль на га бан ка пра ін фар ма ваў Прэ зі дэн та, што 
крэ ды та ван не эка но мі кі ідзе ў поў ным аб' ёме, пры чым на эфек тыў ныя 
пра ек ты. Па вод ле яго слоў, на 1 мая за па зы ча насць па крэ ды тах рэ аль-
на га сек та ра эка но мі кі ўжо да сяг ну ла Br71 трлн, і ў па раў на нні з 1 мая 
2009 го да ад зна ча ец ца рост крэ дыт най за па зы ча нас ці на 32 %.

Важ на, што ця пер ёсць маг чы мас ці і ў бан каў скай сіс тэ мы для па ве лі-
чэн ня крэ ды та ван ня. Упер шы ню за апош нія паў та ра го да фак тыч на да-
сяг ну тая да стат ко вая лік від насць бан каў скай сіс тэ мы. Пётр Пра ка по віч 
пад крэс ліў важ насць та го, што ўсе бан кі па ча лі вы кон ваць рэ ка мен да цыі 
На цы я наль на га бан ка па зні жэн ні пра цэнт ных ста вак. У пры ват нас ці, 
пра цэнт ныя стаў кі па но ва вы да дзе ных крэ ды тах у са ка ві ку змен шы лі ся 
ў па раў на нні з лю тым на 1,1 %. Кі раў нік Нац бан ка вы ка заў спа дзя ван не, 
што рэ ка мен да цыі па вы ха дзе ста вак па крэ ды тах на ўзро вень 15 % у 
чэр ве ні бу дуць за бяс пе ча ныя. Та кім чы нам, бу дзе за вер ша на ра бо та па 
да сяг нен ні та ко га ж уз роў ню пра цэнт ных ста вак па крэ ды тах, якія бы лі 
ў да кры зіс ны пе ры яд — стаў ка рэ фі нан са ван ня плюс 3 %.

У гэ тым го дзе трой чы зні жа ла ся стаў ка рэ фі нан са ван ня, і ця пер 
яна скла дае 12 %, што ад па вя дае рам кам ка лі до ра, які на ме ча ны 
Асноў ны мі на кі рун ка мі крэ дыт на-гра шо вай па лі ты кі.

На дум ку Пят ра Пра ка по ві ча, спраў на пра цуе пла цеж ная сіс тэ ма 
— без збо яў і па ру шэн няў. Пла ця жы што дзень ажыц цяў ля юц ца ў рэ-
жы ме рэ аль на га ча су і іх пра ве дзе на на 13 % больш, чым у мі ну лым 
го дзе. Гэ та свед чыць пра ажыў лен не эка на міч най дзей нас ці суб' ек таў 
гас па да ран ня.

Та кім чы нам, за хоў ва юц ца па ра мет ры па ўсіх асноў ных кі рун ках 
дзей нас ці На цы я наль на га бан ка, якія па трэб ныя для за бес пя чэн ня 
ра бо ты рэ аль на га сек та ра эка но мі кі.

Кі раў нік дзяр жа вы за па тра ба ваў, каб усе па каз чы кі гра шо ва-крэ-
дыт най па лі ты кі па вы ні ках ра бо ты за паў год дзе і за год бы лі без-
умоў на вы ка на ныя.

Прэс-служ ба Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

НО ВАЕ ПАЎ СТАН НЕ КАР ДЫ НУ ЕЦ ЦА З МАСК ВЫ?
Пра гэ та за яві ла кі раў нік ча со ва га ўра да 

гэ тай кра і ны Ро за Атун ба е ва.
«Учо ра ўзбро е ныя ба кі еў скія па плеч ні кі па-

спра ба ва лі за ха піць ад мі ніст ра цыі трох аб лас-
цей — Ош скай, Джа лал-Аба дскай і Бат кен скай.... 
План у іх быў дак лад ны, рас пра ца ва ны. На жаль, 
яны дзей ні ча юць з цэнт рам з Маск вы», — ска за-
ла Атун ба е ва ў ін тэр вью «Эха Маск вы».

НА АЛЬ БІ Ё НЕ З РА БО ТАЙ ТУ МАН НА
Коль касць бес пра цоў ных у Вя лі ка бры та ніі па вя лі чы ла ся за пер шы 

квар тал гэ та га го да на 53 тыс. ча ла век і да сяг ну ла рэ корд на га з 1994 
го да ўзроў ню — 2,51 млн, па ве да мі ла бры тан скае Упраў лен не на цы-
я наль най ста тыс ты кі. Та кім чы нам уз ро вень бес пра цоўя на сён ня па 
кра і не склаў 8 пра цэн таў.

У РА СІІ МНО ГІХ ВЕ ТЭ РА НАЎ 
ПАД МА НУ ЛІ З КВА ТЭ РА МІ ДА СВЯ ТА

«Сі ту а цыя з ква тэ ра мі для ра сій скіх ве тэ ра наў на са мрэч не та кая 
ап ты міс тыч ная, — пі ша «Но вая га зе та». — Гу бер на та ры маў чаць як 
пра тых ве тэ ра наў, якія за ста лі ся за бор там прэ зі дэнц кай пра гра мы, 
так і пра тыя ква тэ ры, у якія за ся лі лі ся «шчас ліў чы кі». Так, на ўсіх 
бес ква тэр ных фран та ві коў срод каў не ха пі ла, але чы ноў ні кі ў рэ гі ё нах 
знай шлі вый сце, ад мо віў шы пэў най част цы ўдзель ні каў і ін ва лі даў 
вай ны пад роз ны мі на го да мі. Тым жа, хто ў пра гра му ў вы ні ку па тра-
піў, жылп ло шча пра па ну ец ца пе ра важ на ў ад да ле ных ра ё нах го ра да, 
а ча сам і ў пры га ра дах. Ня рэд ка ква тэ ры да юць на апош ніх па вер хах 
но ва бу доў ляў, дзе не пра цу юць ліф ты. Ве тэ ра ны па ве дам ля юць пра 
тое, што ім да юць ква тэ ры не толь кі без шпа ле раў, але на ват без уні-
та заў, ра ка він, кра наў і га за вых пліт».

ЗЛА ЧЫН ЦЫ, 
ЯКІЯ ЎЧЫ НІ ЛІ ТРАЙ НОЕ 
ЗА БОЙ СТВА Ў ГРОД НЕ, 
ПРЫ ГА ВО РА НЫЯ 
ДА РАС СТРЭ ЛУ

Суд дзя аб лас но га су да вы нес 
пры суд аб пры мя нен ні вы ключ най 
ме ры па ка ран ня (рас стрэ лу з кан-
фіс ка цы яй ма ё мас ці) да двух гро-
дзен цаў, якія ў каст рыч ні ку 2009 
го да ў Грод не за бі лі дзвюх жан чын 
і муж чы ну, вы кра лі сы на за бі тай, а 
так са ма, ха ва ю чы сля ды зла чын-
ства, учы ні лі пад пал ква тэ ры. 

БЕЛ ТА.

Ля це ла стра ла ўздоўж ся лаЛя це ла стра ла ўздоўж ся ла
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ГЛЫБІНКА

І гэ тае вы ка наль ніц кае май стэр ства імк нуц ца пе-
ра няць і за ха ваць ця пер удзель ні цы фальк лор ных 
гур тоў, якія заў сё ды пры яз джа юць на «стра лу» з 
Мін ска, Го ме ля і на ват Маск вы. Да рэ чы, маск ві-
чы лі чаць «стра лу» сва ёй, чыс та рус кай з'я вай, 
маў ляў, ка лі аб рад сла вян скі, зна чыць ён не мо жа 
быць ін шым, як рус кім.

— Ад Вя лі ка дня да Ушэс ця Бог хо дзіць па зям лі, 
а на Ушэс це цяг не ка ла сы за ва ла сы і ад праў ля-
ец ца на не ба, — ка жа Ма рыя Лаў рэнць еў на Зу е ва 
пра «стра лу» на пра ва слаў нае Ушэс це і да дае: — 
Стра лу вя дуць за ся ло, бо гэ та гра ма вая стра ла, 
яна ад во дзіць ад вёс кі ма лан кі, ад якіх гі нуць лю дзі 
і за га ра юц ца ха ты.

Што ж ха ва юць у жыт нё вым по лі ўдзель ні кі аб-
ра ду?

— Гэ та га ні хто не па ві нен ве даць і ба чыць, — 
ка жа адзін з леп шых бе ла рус кіх да след чы каў за-
ха ван ня ста ра жыт ных аб ра даў жур на ліст ка Рэ гі на 
Гам зо віч. Яе шмат га до выя на-
зі ран ні да юць пад ста ву мер ка-
ваць, што ха ва юц ца най час цей 
дроб ныя прад ме ты, на прык лад, 
па цер кі ці ма не ты. З пры га во-
рам: ха ваю гро шы на ўра джай 
ха ро шы і лю дзям на зда роўе!

Рэ гі на Гам зо віч ба чыць у сім-
ва ле аб ра ду пе ра ход дрэн най 
пе ру но вай энер гіі ў па трэб ную 
лю дзям жыц ця сцвяр джаль ную. 
У энер гію жыт нё ва га по ля, якое 

кор міць, яго плод нас ці. На жыт нё вым по лі ка ча юц-
ца, каб на брац ца сілаў на лет нюю пра цу, каб па дзя-
ліц ца з зям лёю-кар мі цель кай улас наю сі лай.

Іры на Глу шэц, вы пуск ні ца Уні вер сі тэ та куль ту ры 
па спе цы я лі за цыі эт на фо на знаў ства, сва ёю дып-
лом наю пра цаю вы бра ла пра вя дзен не «стра лы» ў 
вёс цы Не глюб ка і вы ра шы ла за стац ца пра ца ваць 
у Вет каў скім ра ё не дзе ля за ха ван ня аб ра даў Па-
сож жа і не глюб ска га строю. Дзя ку ю чы ёй сё лет няя 
«стра ла» абу дзі ла вёс ку гуч ны мі пес ня мі і пры га-
жос цю стро яў.

Па тра ды цыі на Ушэс це ў Не глюб цы спраў ля ец-
ца свя точ ны абед з блі на мі з крух ма лу — «Бо га вы мі 
ану ча мі», а ўве ча ры ідзе па гу лян ка пад гар мо нік і 
бу бен з тан ца мі і пры пеў ка мі.

На жаль, чар но быль ская ка та стро фа абяз лю-
дзі ла мно гія вёс кі Вет каў шчы ны і не бес пад стаў на 
на ву коў цы за не па ко е ны за ха ван нем «стра лы» там, 
дзе яе заў сё ды ва дзі лі і ха ва лі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

У га лоў ным хра ме Свя та-Уз ня сен ска га жа-
но ча га ма нас ты ра, што ў Бар ка ла ба ве на 

Бы хаў шчы не, 13 мая ад бы ло ся свя та ў го нар 
асвя чэн ня пра сто лу.
У гэ тым ма ляў ні чым кут ку на бе ра зе Дняп ра ў 

ста ра жыт на сці ста яў зна ка мі ты ма нас тыр, які лі чы лі 
рэ лі гій ным і куль тур ным цэнт рам Бе ла ру сі. Тут быў 
ство ра ны ўні каль ны пом нік ле та пі сан ня — Бар ка ла-
баў скі ле та піс. У ма нас ты ры за хоў ваў ся зна ка мі ты 
аб раз Ма ці Бо жай Бар ка ла баў скай, які на род да сюль 
лі чыць цу да твор ным.

За са вец кім ча сам ма нас тыр за чы ні лі і раз бу ры лі, 
але ў 2008 го дзе ў гэ тыя мяс ці ны пры еха лі ма наш кі 
на ча ле са схі і гу мен няй Ан то ні яй. Яны вы ра шы лі ад-
ра дзіць пра ва слаў ную свя ты ню.

— Так, мы толь кі два га ды та му па ча лі, а ўжо шмат 
ча го зроб ле на, — за да во ле на ўсмі ха ец ца схі і гу мен ня 
Ан то нія. — Гэ та ўсё Гас подзь і Бо жая Ма ці на ладж ва-
юць. І, вя до ма, з да па мо гай доб рых лю дзей. Па бу да-
ва лі ўсё агуль ны мі сі ла мі: спры я юць ула ды, прад пры-
ем ствы і ар га ні за цыі, звы чай ныя лю дзі.

Храм у го нар Іа а на Прад це чы быў у ста ра жыт на сці 
і з'яў ля ец ца ця пер пер шым хра мам Бар ка ла баў ска га 
пра ва слаў на га ма нас ты ра. Ар хе о ла гі ад ка па лі ста ра-
жыт ныя скля пен ні хра ма, якія на ле жаць да пер шай 
па ло вы XVІІ ста год дзя. Але но вы бу ды нак да вя ло ся 
ўзвес ці на но вым пад мур ку, кры ху да лей ад Дняп ра.

Вя лі кі храм з чыр во най цэг лы яшчэ ста іць у бу даў ні-
чых рыш та ван нях, на не тын ка ва ных сце нах блі шчаць 
зо ла там пры го жыя аб ра зы. Ма нас тыр скія зва ны, па-
да ра ва ныя ка за ка мі з Баб руй ска, клі чуць лю дзей на 
пра столь нае свя та.

— Доб ра, што ма нас тыр ад наў ля юць, — па дзя-
лі ла ся жы хар ка Бар ка ла ба ва. — Зу сім ін шае ста ла 
стаў лен не лю дзей. Дзе ці цяг нуц ца да ма нас ты ра. Мой 
ма лень кі сын сю ды ўжо бе гае. Гэ та ж свя ты ня!

Ся ля не з усёй акру гі нес лі квет кі ў но вы храм. Ма-
наш кі пач ці ва су стрэ лі епіс ка па Баб руй ска га і Бы хаў-
ска га Се ра фі ма, які пра вёў аб рад асвя чэн ня пра сто ла 
но ва га хра ма.

Схі і гу мен ня Ан то нія па ве да мі ла, што цал кам за-
вер шыць ра бо ты ў хра ме Іа а на Прад це чы пла ну ец ца 
да 24 лі пе ня, ка лі пра ва слаў ная царк ва ўша ноў вае 
Бар ка ла баў скі аб раз Бо жай Ма ці. Мяр ку ец ца, што ў 
гэ ты дзень хрэс ным хо дам цу да твор ны аб раз на рэш це 
вер нец ца ў род ныя мяс ці ны.

Са ма схі і гу мен ня Ан то нія на ра дзі ла ся ў вёс цы 
За лах вен не, што па су сед стве. Яна рас каз вае, што 
жы ха ры Бар ка ла ба ва і на ва коль ных мяс ці наў прак-
тыч на не ба чы лі вай ны. Ні ад на бом ба не вы бух ну ла 
і ні вод на га ча ла ве ка не за бі лі, хоць Бы хаў і аэ ра дром 
па ла лі. Да вя ло ся толь кі па дзя ліц ца ха та мі і хле бам з 
бе жан ца мі. «Свя тое мес ца!» — лі чаць лю дзі.

— І ця пер нас Бо жая ма ці не па кі дае, — упэў не на 
схі і гу мен ня Ан то нія. — Мы з сёст ра мі чу лі анёль скія 
спе вы, як Гас подзь ра зам з на мі ма ліў ся. А ад ной чы 
жан чы ны прый шлі па ма ліц ца да на ша га кры жа і ім, 
яны рас ка за лі, з'я ві ла ся Бо жая Ма ці. Гэ та яна нам усім 
па каз вае, што нас не па кі дае.

— Тут ад ра джа юц ца ста ра жыт ныя тра ды цыі, — 
рас ка за ла Ала Бе ра зоў ская, на стаў ні ца з Бы ха ва. 
— Я ад ной чы бы ла да лё ка ад до ма і, ка лі ўба чы ла ў 

мяс цо вай царк ве вы яву род най Бар ка ла баў скай Бо-
жай Ма ці, аж пра сля зі ла ся. Та ды свя тар і ска заў мне, 
што ў Бар ка ла ба ва па еха лі ма наш кі і ім па трэб на да-
па мо га. Так я ста ла па моч ні цай жан чын, якія ро бяць 
шмат доб рых спраў.

У ма нас ты ра ця пер — вя лі кія пла ны. Пас ля хра ма 
рас пач нец ца бу даў ніц тва но ва га кор пу са для ма на-
шак. Сён ня тут жы ве 15 жан чын, і мес ца для но вых 
сёст раў не ха пае.

По бач з ма нас ты ром пла ну ец ца па бу да ваць ка-
зац кую ста ні цу.

— Гэ та бу дзе комп лекс па бу доў, пры зна ча ных у 
тым лі ку для па лом ні каў, — рас ка заў ма гі лёў скі га рад-
скі ата ман Сяр гей Ле мя шэў скі. — Мы бу дзем ахоў ваць 
ма нас тыр і да па ма гаць ма наш кам па гас па дар цы. Каб 
ажы віць мяс цо вае жыц цё, ство рым лет ні кі для мо ла дзі 
і бу дзем рых та ваць хлоп цаў да служ бы ў вой ску. Та кая 
асноў ная за да ча ка зац тва — вы ха ван не па тры я тыз му 
на асно ве пра ва слаў най ве ры.

Ва кол ад ноў ле на га ма нас ты ра ства ра ец ца пры-
ваб нае для ту рыс таў мес ца. Гас цей заў сё ды га то ва 
пры няць ад на з леп шых у Ма гі лёў скай воб лас ці аг-
ра эка ся дзі баў — «Гас цін ны двор» у вёс цы За лах вен-
не. За дзе сяць кі ла мет раў зна хо дзіц ца ра ён ны цэнтр 
Бы хаў са сва і мі сла ву тас ця мі.

Але ўсё па чы на ец ца са Свя та-Уз ня сен ска га ма-
нас ты ра, дзе жан чы ны з да па мо гай доб рых лю дзей 
ад ра джа юць пра ва слаў ную свя ты ню Бе ла ру сі.

— Мы жы вём, мо лім ся, і Гас подзь нам да па ма гае, 
— ска за ла на за кан чэн не схі і гу мен ня Ан то нія. — Ня-
хай Бог бла га сла віць вас усіх.

Іло на ІВА НО ВА.  Бы хаў скі ра ён.

«У Беларусі будзе вывучана 
магчымасць увядзення 

«мацярынскага капіталу»» (4 мая 2010 го да)
Ле тась на сель ніц тва Бе ла ру сі ска ра ці ла ся на 13 

ты сяч ча ла век — та кім чы нам, кра і на па нес ла най-
мен шыя дэ ма гра фіч ныя стра ты за апош нія 15 га доў. 
Ра зам з тым сі ту а цыя па чы нае змя няц ца і, на жаль, не 
да леп ша га. Ужо ў па чат ку 2008 го да ў нас упер шы ню 
змен шы ла ся коль касць гра ма дзян у пра ца здоль ным 
уз рос це. Да та го ж ча ка ец ца, што гэ та тэн дэн цыя бу дзе 
на зі рац ца яшчэ вель мі пра цяг лы час — не менш чым 
15—20 га доў. У вы ні ку ста но вяц ца ўдвая ак ту аль ны мі 
дзве ад ноль ка ва ня прос тыя за да чы — зні жэн не смя-
рот нас ці і па ве лі чэн не на ра джаль нас ці. Пры чым, ад-
зна ча юць у Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба ро ны, 
у да дзе ным вы пад ку спат рэ бяц ца но выя па ды хо ды, і ў 
тым лі ку — вы ву чэн не маг чы мас ці ўвя дзен ня так зва-
на га «ма ця рын ска га» або «ся мей на га» ка пі та лу.

Сяр гей ГРЫБ.
@

Ску пы пла ціць двой чы. Ка лі сён ня бу дзем эка но міць 
гро шы на бо я зі лю дзей за вес ці дзя цей з-за ма тэ ры яль-
ных праб лем, якія вы клі кае 
на ра джэн не дзі ця ці, то заўт-
ра пен сі я не раў (і ўсіх ас тат-
ніх бюд жэт ні каў) кар міць не 
бу дзе ка му.

На зі раль нік.
@

Усё пра са цы яль ныя га ран тыі на пі са на вель мі пры-
го жа. А не пад ка жа це, як пра кар міць дзі ця на да па-
мо гу ў 250 тыс.? Пры тым што зар пла та ў лю дзей па 
800—900 тыс. На ра дзіць для мно гіх ма ла дых мам — 
гэ та апы нуц ца за мя жой бед нас ці.

Ма ры на.
@

Боль шасць ма іх сяб ро вак — а гэ та ма ла дыя дзяў-
ча ты да 30 га доў ці ка ля та го — ужо ма юць па ад ным 
дзі ця ці. Ка лі ж за хо дзіць раз мо ва пра дру го га, яны ўсе 
ад моў на кру цяць га ла вой — маў ляў, на жы лі ся мы ўжо 
на гэ тыя ка пей кі. А ва ўсіх аду ка цыя, і жыл лё выя ўмо вы 
да зва ля юць... Але яны не хо чуць на ра джаць, бо та ды ў 
сям'і ад ра зу ж рэз ка мо жа па ўстаць пы тан не пра даб-
ра быт, ка лі адзін толь кі муж пач не пры но сіць на леж ныя 
гро шы ў гэ тую са мую сям'ю. За тое ў вёс цы — там, дзе 
за роб кі па 40—50 тыс. — на ра джаль насць у нор ме, бо 
больш вы гад на на ра дзіць дзі ця, чым пра ца ваць. Вось 
і на ра джа юць. Але не для па ляп шэн ня дэ ма гра фіч най 
сі ту а цыі ў кра і не, не дзе ля та го, каб сям'я бы ла вя лі кая, 
а каб СКА РЫС ТАЦЬ дзі ця чую да па мо гу на свае па трэ-
бы. Са ма пра цую ў вёс цы — ве даю, пра што ка жу. Не-
здар ма сён ня вя лі кая коль касць дзя цей у сям'і — ад на 
з пры кме таў сям'і ня ўда лай. І ба чу, як ма ці чац вя рых 
дзе так (двое з іх ужо ў пры тул ку), атрым лі ва ю чы дзі-
ця чую, да па мо гу пра пі вае яе за ты дзень.

Ма ры на.
@

Да рэ чы, так са ма пра цую ў вёс цы, сі ту а цыя ана ла-
гіч ная. Лю дзі, якія ло мяць га ла ву над тым, як зра біць 
леп шым жыц цё для сва іх дзя цей, ба яц ца нараджаць іх 
з-за ма тэ ры яль ных праб лем. А ў ал ка го лі каў бе га юць 
цэ лыя вы вад кі, бруд ныя, без на гля ду. Трап ля юць у дзі-
ця чыя да мы, з дзя цін ства па чы на юць крас ці.

На зі раль нік.
@

У мя не двое дзе так. Вель мі хо чац ца трэ цяе. Я ў ста не 
вы га да ваць і вы ха ваць. Але праб ле ма ў тым, ці па цяг нем 
мы гэ та ма тэ ры яль на. Нарадзіць трэ цяе дзі ця — гэ та ад на-
знач на па зба віць і двух, якія ўжо ёсць, уся го — маг чы мас ці 
на вед ваць доб ры дзі ця чы са док ці шко лу (на прык лад, за 
тое, што кож нае маё дзі ця атры ма ла пра ва ха дзіць у са-
док, з нас ня ма ла са дра лі, плюс як мі ні мум раз у паў го да ў 
сад ку збі ра юць па 50 000 з кож на га дзі ця ці), гурт кі (у сад-
ках яны толь кі плат ныя, у шко лах, мяр ку ю чы па ўсім, хут ка 
так са ма ні чо га бяс плат на га не за ста нец ца), спар тыў ныя 
сек цыі, мас тац кія сту дыі і ін шыя пры ем ныя за ня ткі па ін та-

рэ сах. Сён ня і вы шэй шая аду ка цыя фак тыч на ста но віц ца 
плат най (хі ба мож на па сту піць вуч ню, ка лі да гэ та га яго 
баць кі не ўкла лі гро шы ў рэ пе ты тар ства і пад рых тоў чыя 
кур сы?). Я ўжо не ка жу пра тое, што для нас праб ле ма-
тыч на бу дзе зва зіць дзе так на ад па чы нак, гор шым ста не 
хар ча ван не. Ка лі да на ра джэн ня дзя цей мы з му жам маг лі 
ад клад ваць гро шы з на шых за роб каў, то ка лі з'я ві лі ся 
дзет кі, мы пра елі ўсе на шы за па сы, муж за ва ліў ся да дат-
ко вай пра цай і ўсё ідзе толь кі на дзя цей. Ка лі яны пай шлі 
ў са док, ста лі час та хва рэць (мно гія дзі ця чыя ле кі па 20, 
40 ты сяч, ча сам у ме сяц толь кі на ля чэн не рас хо ду ец ца 
больш за сот ню). Бяс плат ная ме ды цы на ў нас ані я кая, ура-
чы на ўчаст ку змя ня юц ца час цей, чым по ры го да, мо ладзь 
бя жыць з ме ды цы ны так са ма, як на стаў ні кі са шко лы. 
Каб дзі ця па гля дзеў доб ры ўрач — так са ма пла ці. Доб рая 
част ка жыц ця пра хо дзіць у па лі клі ні цы, па куль га дзі на мі 
ся дзіш у чэр гах на ба наль ныя ме даг ля ды, дзе яшчэ і не 
ска жуць, як ля чыць тваё дзі ця. Больш ужо ні я кіх дзя цей 
не хо чац ца. Ра ней на ма лых да трох га доў хоць ней кія ле кі 
вы да ва лі бяс плат на. Ча му ад мя ні лі гэ тую льго ту? Пра якое 
сты му ля ван не на ра джаль нас ці мо жа іс ці га вор ка? У ма ёй 
зна ё май трое дзе так. Да па мо га, якую яны атрым лі ва юць 
як шмат дзет ныя, не да зва ляе жыць нар маль на. Так, яны 

атры ма лі пра ва на льгот ных умо-
вах па бу да ваць жыл лё ды менш 
пла цяць за са док, але... дзет кі 
ча сам ме ся ца мі не бы ва юць на 

све жым па вет ры, бо адзін за хва рэў — до ма ся дзяць усе, 
та му што на пра гул ку іх вы вес ці ня ма ка му (та та пра цуе 
на ват па вы хад ных, каб пра кар міць ся мей ства).

Сты му ля ван не на ра джаль нас ці, я так ра зу мею, 
— гэ та ад сут насць па бо раў у шко лах і сад ках, гэ та 
бяс плат ныя гурт кі і сек цыі, гэ та нар маль ная дзі ця чая 
ме ды цы на і пра фі лак ты ка дзі ця чых за хвор ван няў (як 
бы я не за гар тоў ва ла сва іх дзя цей, якія б ві та мі ны не 
куп ля ла — але вар та пай сці ў са док, і мы веч на хво-
рыя). А якое дрэн нае хар ча ван не ва ўсіх гэ тых дзі ця чых 
уста но вах! Ча му дзе ці ўвесь час га лод ныя?

Сты му ля ван не на ра джаль нас ці — гэ та і маг чы масць 
шмат дзет ным сем' ям жыць так, як і сем' ям, у якіх ад-
но дзі ця. Гэ та і пад трым ка нар маль ных сем' яў — ка лі 
сям'я кла по ціц ца пра сва іх дзя цей, лю біць іх, вы хоў вае, 
то ёй трэ ба да па ма гаць. Ня хай яны ад ва жац ца на на-
ра джэн не яшчэ ад на го дзі ця ці. Але на вош та пла дзіць 
жаб ра коў? Хто вы рас це з гэ тых ня шчас ных дзе так са 
шмат дзет ных сем' яў ал ка го лі каў? Ве даю ад ну та кую 
сям'ю, дзе 12 дзя цей. Трэць з іх у тур ме, трэць у спец-
уста но ве для ма ла лет ніх, ас тат ніх ча кае тое ж са мае. 
Су час ная ме ды цы на да зва ляе ж вы ра шыць пы тан не 
так, каб гэ тыя ал ка га ліч кі не ця жа ра лі. Ці пра сцей ства-
раць пры тул кі для са цы яль ных сі рот?

Міс падк лю чальнік.
@

Спа дар ства, мне па да ец ца, што вы ўс пры ма е це ўсё 
за над та пе сі міс тыч на. Ня ўжо ў час ва ша га дзя цін ства 
баць кі маг лі за бяс пе чыць вас усім, чым ха це ла ся? Мя-
не здзіў ляе, ка лі ў сям'і ха пае гро шай на да ра гое аў то, 
ад па чы нак не каль кі ра зоў на год, а вось мець дзі ця «не 
да зва ля юць срод кі». За раз з'яў лен не дзі ця ці ў мно гіх 
аса цы ю ец ца толь кі з да дат ко вы мі аба вяз ка мі і рас хо да мі. 
Але ж дзі ця — гэ та вя лі кая ра дасць. Вы ха ван не дзі ця ці 
— за да валь нен не, якое ні з чым нель га па раў наць. Адзін 
мой зна ё мы ў свой час ка заў: «Пус ці лі на свет сі ра ту», 
ма ю чы на ўва зе сям'ю з ад ным дзі цем. На пэў на ў не чым 
ён меў ра цыю. Не бы ло боль ша га кло па ту з бо ку дзяр жа-
вы пра шмат дзет ныя сем'і (да рэ чы, яшчэ зу сім ня даў на 
лі чы ла ся, што трое дзя цей — нор ма, а не шмат дзет ная 
сям'я) і на огул сем'і, у якіх ёсць дзе ці, ка лі на ра джа лі на-
шы ма ту лі. Але ж гэ та не спы ні ла іх — мы ёсць. А ўспом-
ні це, у якія ча сы на ра джа лі на шы ба бу лі... На ват вай на 
не ста ла пе ра шко дай. Пры чы ну не жа дан ня мець дзя цей 
трэ ба шу каць у не чым ін шым, а не ў ма тэ ры яль ных цяж-
кас цях. Як га во рыц ца, бы ло б жа дан не... Маг чы ма, на шы 
ба бу лі і ма ту лі бы лі не та кі мі аду ка ва ны мі, але гэ та не 
пе ра шко дзі ла ім на ра дзіць і вы ха ваць год ных лю дзей, і 
да во лі час та не два іх-тра іх, а пя ця рых і се мя рых.

На тал ля.

ННО ВЫ ХРАМО ВЫ ХРАМ  
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ДЗЕ ЦІ ЦІ ДАБ РА БЫТ?

(За кан чэн не. Па ча так на 1 стар.)
...Ты ля ці, стра ла, ды ўздоўж ся ла,
ды ўздоўж ся ла ў ка нец ву лі цы,
не ўбі, стра ла, доб ра га мо лай ца,
па тым мо лай цу пла каць не ка му...
— спя ва юць жан чы ны, іду чы «сця ною» па ву лі цы да скры жа ван ня, ве-
ду чы «стра лу». За ха валь ні ца і нось біт ка ста ра жыт на га аб ра ду вёс кі 
Стаў бун Ма рыя Зу е ва не мо жа па тлу ма чыць глы бін ны сэнс гэ тых слоў, 
але яна ад чу вае іх ду шою і ду шою спя вае. У яе ўні каль ны го лас, ка жуць 
фальк ла рыс ты, і на ёй сён ня тры ма ец ца «стра ла». Вась мі дзе ся ці га до-
вая жан чы на вы кон вае пес ні, як чу ла іх з ма лен ства. 

ПЕН СІ Я НЕР КА ЭКС ПЛУ А ТА ВА ЛА 
ПЕН СІ Я НЕР КУ,
якая ў вы ні ку па жа ру стра ці ла дах над га ла вой. У вёс-
цы Кар ма Доб руш ска га ра ё на 57-га до вая жан чы на 
на пра ця гу го да вы ка рыс тоў ва ла дру гую, 60-га до вую, 
у якас ці бяс плат най па моч ні цы па гас па дар цы. Як 
рас ка за лі ў прэс-служ бе УУС Го мель ска га абл вы кан-
ка ма, жан чы на жы ла ў пры ста са ва ным па мяш кан ні, 
да гля да ла жы вё лу, пра ца ва ла на ага ро дзе гас па ды ні 
і яе ма ці, ра бі ла ін шую не аб ход ную «чор ную» ра бо ту. 
За ве дзе на кры мі наль ная спра ва па ар ты ку ле «Вы-
ка ры стан не раб скай пра цы» і след ства вы свят ляе, 
якім чы нам ад на з гра ма дзя нак тра пі ла ў поў ную 
за леж насць ад дру гой. Між тым, мак сі маль ны тэр мін 

па збаў лен ня во лі па ар ты ку ле, які ін кры мі ну ец ца пен-
сі я нер цы К., — 12 га доў па збаў лен ня во лі. Пры зна ча-
ны шэ раг экс пер тыз, у тым лі ку па фак тах на ня сен ня 
ця лес ных па шко джан няў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ХА ТУ ПАД ПА ЛІ ЛА МА ЛАН КА
13 мая ў дру гой па ло ве дня да вы ра та валь ні каў 

МНС па сту пі ла ін фар ма цыя: за га рэў ся жы лы дом 
у вёс цы Ба ра на ві чы-2 Баб руй ска га ра ё на. У ха ту 
тра пі ла ма лан ка, і ад раз ра ду ад бы ло ся ка рот кае 
за мы кан не ў элект ра пра вод цы. У вы ні ку за га рэ лі ся 
элект ра пра вод ка і пе ра га род ка ў ка лі до ры. Па жар са-
ма стой на па ту шыў сын 80-га до вай гас па ды ні ха ты.

Але на КАЗ ЛО ВА.

 

Лот 1 Лот 2 Лот 3 Лот 4 Лот 5

1 Адрес 
земельного участка

Щомыслицкий с/с, 
д. Прилукская Слобода

Щомыслицкий с/с, 
д. Прилукская Слобода

Щомыслицкий с/с, 
д. Прилукская Слобода

Лошанский с/с, 
д. Бровки, участок № 36

Петришковский с/с, 
д. Новашино

2 Кадастровый номер 623688006601000405 623688006601000406 623688006601000409 623684001601000250 623685707101000135

3 Площадь 
земельного участка 0,1505 га 0,1503 га 0,1500 га 0,2499 га 0,1709 га

4 Целевое назначение
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

5 Расходы по подготовке 
документации (рублей) 511 340 511 340 511 340 480 529 70 000

6 Начальная цена земель-
ного участка (рублей) 100 000 000 100 000 000 100 000 000 23 641 865 17 000 000

7 Задаток (рублей) 9 900 000 9 900 000 9 900 000 2 300 000 1 600 000
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ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИНСКОМ РАЙОНЕ

Лот 6 Лот 7 Лот 8 Лот 9 Лот 10

1 Адрес 
земельного участка

Петришковский с/с, 
д. Новашино

Петришковский с/с, 
д. Новашино

Петришковский с/с, 
д. Новашино

Петришковский с/с, 
д. Щеки

Петришковский с/с,
 д. Недреска

2 Кадастровый номер 623685707101000173 623685707101000141 623685707101000161 623685710101000003 623685706601000020

3 Площадь 
земельного участка 0,2425 га 0,1635 га 0,1741 га 0,2004 га 0,1822 га 

4 Целевое назначение
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

5 Расходы по подготовке 
документации (рублей) 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

6 Начальная цена земель-
ного участка (рублей) 24 000 000 16 060 000 17 101 000 18 050 000 16 431 000

7 Задаток (рублей) 2 300 000 1 600 000 1 700 000 1 800 000 1 600 000

Лот 11 Лот 12 Лот 13 Лот 14 Лот 15

1 Адрес
 земельного участка

Горанский с/с, 
д. Новое Поле Горанский с/с, д. Чачково

Ждановичский с/с, 
д. Каменная Горка, 

участок № 91 

Ждановичский с/с, 
д. Каменная Горка, 

участок № 92
Ждановичский с/с, 

д. Гонолес

2 Кадастровый номер 623681315101000197 623681319101000416 623681704601000127 623681704601000128 623681701601000097

3 Площадь 
земельного участка 0,1604 га 0,1400 га 0,2070 га 0,2114 га 0,0758 га

4 Целевое назначение
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

5 Расходы по подготовке 
документации (рублей) 1 251 977 1 122 037 1 578 199 1 561 094 910 956

6 Начальная цена земель-
ного участка (рублей) 12 000 000 17 000 000 55 000 000 56 000 000 13 000 000

7 Задаток (рублей) 1 100 000 1 600 000 5 400 000 5 400 000 1 200 000
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшев-

ского, д. 8. Дата проведения: 17.06.2010 г. в 9.00. За-
явления на участие и необходимые документы при-
нимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Оль-
шевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и 
документов 11.06.2010 г. Контактные телефоны: (8 025) 
92 761 92, 204 11 62, 204 35 25.

Задаток на участие в аукционе на Лоты 1–3 перечис-
ляется на расчетный счет Щомыслицкого сельисполкома 
№ 3600621180202 в филиале 614 АСБ «Беларусбанк» г. 
Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600537220, ОКПО 
04432966, код платежа – 04901.

На Лот 4 – на расчетный счет Лошанского сельиспол-
кома № 3600621060087, ф-л № 614 АСБ «Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600228670, код 
платежа – 04901.

На Лоты 5–10 – на расчетный счет Петришковского 
сельисполкома № 3600621130151 в филиале 614 АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск, код 520, УНН 600052386. 

На Лоты 11–12 – на расчетный счет Горанского 
сель исполкома № 3604621020052 в филиале 614 АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, 

УНП 6000537220, код платежа – 04901.
На Лоты 13–15 – на расчетный счет Ждановичского 

сельисполкома № 3600621030059 ГУ МФ РБ по Минской 
области (УНК 103), ф-л № 614 АСБ «Беларусбанк», код 
520, УНП 600537220, назначение платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, 
подавшие в комиссию в указанные сроки соответствую-
щее заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный 
в объявлении расчетный счет задаток. 

Все желающие могут ознакомиться с документацией и 
зе   мельными участками в соответствующем сельисполкоме.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: ни один из участников аукциона после трехкрат-
ного объявления первой объявленной цены не поднял 
аукционный номер; ни один из участников аукциона в 
соответствии с решением комиссии не был признан 
победителем; заявление об участии в аукционе подано 
менее чем двумя участниками аукциона (в этом случае, 
местный исполнительный комитет в течение 10 рабо-
чих дней после признания аукциона несостоявшимся 
принимает решение о предоставлении ему земельного 

участка в частную собственность. В течение 10 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения гражданин 
обязан внести плату за земельный участок в размере 
его начальной цены, увеличенной на 5 %, возместить 
расходы, связанные с подготовкой аукциона и докумен-
тации, необходимой для его проведения, и выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии зе-
мельного участка для проведения аукциона). 

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием ка-

дастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Заверенные банком копии платежных поручений 

о внесении задатка на расчетный счет. 
3. Гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования (ксерокопия паспорта).

3.1 Представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане Республики Беларусь предъявляют паспорт граж-
данина Республики Беларусь, а представители граждан 
– документ, удостоверяющий личность.
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