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— Скар гі бы ва юць як аб грун-

та ва ныя, якія па тра бу юць умя-

шан ня вы шэй ста я чых ар га ні за-

цый, пад клю чэн ня гра мад скіх 

ар га ні за цый, экс пер таў і ме дыя-

та раў, так і не аб грун та ва ныя 

на кшталт «Ка лі я прый шоў на 

пры ём, док тар мне не ўсміх нуў-

ся» або «Док тар на мя не не як 

дзіў на па гля дзеў», — пад крэс лі-

вае юрыст Ка ця ры на АР ЛОЎ-

СКАЯ. — Але на ўсе зва ро ты 

трэ ба рэ ага ваць. Пры чым у за-

ко не «Аб зва ро тах гра ма дзян» 

не на пі са на, на якім эта пе мож-

на па ста віць кроп ку ў раз гля-

дзе скар гі. І ёсць па цы ен ты, якія 

звяр та юц ца са сва ёй скар гай 

шмат ра зоў, не за да во ле ныя 

атры ма ны мі ра ней ад ка за мі. 

Я лі чу, што, ка лі па цы ент звяр-

та ец ца ўжо не пер шы раз, ня хай 

ён уня се ў бюд жэт пэў ную су му, 

на прык лад у па ме ры ад ной ба-

за вай ве лі чы ні. Мы та кім чы нам 

і дзяр жаў ны бюд жэт па поў нім, 

і змен шым коль касць не аб-

грун та ва ных скар гаў, бо ні хто 

не за хо ча аплач ваць чар го вую 

спро бу са сва ёй кі шэ ні.

25-Ю ГА ДЗІ НУ 
НА ПРА ЦЫ...

— У ад каз на кож ную но вую 

скар гу зноў збі ра ец ца кам пе-

тэнт ная ка мі сія, ро біц ца за клю-

чэн не. І час цей за ўсё но вае 

за клю чэн не паў та рае вы сно-

вы па пя рэд ня га. Та кая ка мі сія 

скла да ец ца з трох-пя ці ча ла век, 

якія едуць у ка ман дзі роў ку на 

не каль кі дзён (яе трэ ба ім апла-

ціць), а ў гэ ты час цер пяць іх 

па цы ен ты, якія за ста юц ца без 

свай го ўра ча. І хто ад ка жа за 

гэ та ма тэ ры яль на і ма раль-

на? Я лі чу, што, каб аба ра ніць 

ме ды каў, трэ ба спы ніць па ток 

бес пад стаў ных скар гаў, — па-

дзя лі ла ся сва і мі дум ка мі ўрач-

рэ ані ма то лаг мін скай Га рад-

ской клі ніч най баль ні цы хут-

кай ме ды цын скай да па мо гі, 

кі раў нік ін тэр нэт-пар та ла 

«Зда ро выя лю дзі» Воль га 

СВЯТ ЛІЦ КАЯ. — Не бу ду ад-

маў ляць, што бы ва юць апраў-

да ныя скар гі, за якія нам со рам-

на, і мы іх не па кі да ем без ува гі, 

ка ра ем ура чоў, на кі роў ва ем іх 

на пе ра атэс та цыю, ана лі зу ем 

праб ле му, каб не да пус ціць паў-

та рэн ня сі ту а цыі.

Я ба чу не каль кі пры чын та го, 

ча му па цы ен ты за ста юц ца не-

за да во ле ныя. Ад на з іх — яны 

не ра зу ме юць, што ад каз насць 

за зда роўе ля жыць у пер шую 

чар гу на іх са міх і за ле жыць ад 

ла ду жыц ця. Пра бач це, але не 

я ві на ва тая ў тым, што жан чы-

на, якая па ку туе на атлус цен-

не, зла ма ла на гу і якасць яе 

жыц ця пас ля траў мы зні зі ла ся. 

Я не ві на ва тая, але я га то ва ёй 

да па маг чы, ад нак на шы ста сун-

кі па чы на юц ца з прэ тэн зіі, што 

ві на ва тыя ме ды кі, та му што мы 

не кла па ці лі ся пра яе зда роўе, 

хоць па він ны бы лі пры няць ме-

ры дзе сяць га доў та му, ка лі яна 

яшчэ не ва жы ла 118 кі ла грам. 

Пас ля атры ма най траў мы ста-

ла праб ле ма тыч на ха дзіць, і 

па цы ент ка па тра ба ва ла фан-

тас тыч ную су му ў якас ці кам-

пен са цыі...

Яшчэ мне хо чац ца за пы тац-

ца, а ча му толь кі ме ды кі па він ны 

ўсмі хац ца? Мне не ўсміх ну лі ся 

ні ў ма га зі не, ні ў паш парт ным 

ста ле, ні пры на быц ці жэ то наў 

у мет ро... Я па да ро зе на сваё 

ра бо чае мес ца атры ма ла не га-

тыў паў сюд на, дзе толь кі мож-

на, а по тым гэ тыя лю дзі тра пі лі 

ў пры ём ны па кой май го ста цыя-

на ра і ча мусь ці ча ка юць ад мя-

не ўсмеш кі...

Трэ ба ўліч ваць і та кую ака ліч-

насць, як над звы чай ная стом-

ле насць мед ра бот ні каў. Ура чы 

пра цу юць на паў та ры-дзве стаў-

кі. У мя не 12-га дзін ны пра цоў ны 

дзень, а ў вас вась мі га дзін ны. 

Што вы хо ча це ад док та ра, які 

зна хо дзіц ца на пра цы двац цаць 

пя тую га дзі ну? Да ра гія мае, каб 

у мя не не бы ло эма цы я наль на-

га вы га ран ня, каб я па дзя лі ла 

ва шу боль, дай це мне ба наль на 

вы спац ца, пра вес ці вы хад ныя 

са сва і мі бліз кі мі, і та ды ў мя не 

з'я віц ца жа дан не ўзяць вас за 

ру ку, па гу та рыць, бо я не бу ду 

па даць ад стом ле нас ці. Дай це 

ўра чам атрым лі ваць тыя ж гро-

шы за ра бо ту на стаў ку, а не на 

паў та ры-дзве...

Я не ад на ра зо ва на зі ра ла, 

як урач ка жа сва я кам хво ра га, 

што яго стан вель мі цяж кі, але 

мы ро бім усё, што ў на шых сі-

лах. Ён ка жа пра віль ныя рэ чы, 

але прос тыя лю дзі яго не ра зу-

ме юць... Ка мусь ці не ха пае аду-

ка ва нас ці, урач вы ка рыс тоў вае 

не зра зу ме лую ім ме ды цын скую 

тэр мі на ло гію, хтось ці зна хо дзіц-

ца ў моц ным стрэ се. І зда ра ец-

ца, што та кія дыя ло гі так са ма 

за вяр ша юц ца скар га мі.

У нас не ха пае лю дзей, якія 

да па маг лі б вы строй ваць ка му-

ні ка цыю з па цы ен та мі і іх сва я-

ка мі... Між ін шым, ура чы-анес-

тэ зі ё ла гі ў Ра сіі жы вуць менш, 

чым іх па цы ен ты: іх ся рэд няя 

пра цяг ласць жыц ця ўся го 

58 га доў. У ЗША — 68 га доў, 

што так са ма менш за ся рэд нюю 

пра цяг ласць жыц ця ў кра і не. 

Да рэ чы, у за меж ных клі ні ках 

пра цу юць псі хо ла гі, якія да па-

ма га юць і ўра чам, і па цы ен там, 

а ў нас іх ня ма.

Каб змен шыць коль касць 

скар гаў на ра бо ту рэ ані ма цый-

на га ад дзя лен ня, мы ад кры лі 

рэ ані ма цыю для на вед ван ня 

сва я ка мі па цы ен таў. У пэў ныя 

га дзі ны яны мо гуць на ве даць 

хво рых, да па ма гаць мед пер-

са на лу з іх до гля дам. Але, па-

вер це, па вяр нуць у лож ку ча-

ла ве ка з ма сай 120 кі ла грам 

на дру гі бок — зу сім ня прос тая 

за да ча.

Час та лю дзі не за да во ле ныя, 

ка лі хво ра га пас ля ін суль ту 

вы піс ва юць да моў, та му што 

свая кі не га то вы яго пры няць. 

Але та кі па цы ент не мо жа жыць 

у клі ні цы га да мі... Каб да па маг-

чы ім, на сай це Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя з'я віў ся раз-

дзел «До гляд цяж ка хво рых». 

Не сак рэт, што хва ро ба бліз-

ка га ча ла ве ка змя няе жыц цё 

ўсёй сям'і. Але ка лі ўсё пра-

віль на ар га ні за ваць і змя ніць 

стаў лен не да праб ле мы, хат ні 

до гляд цяж ка хво рых маг чы мы 

без эма цы я наль на га вы га ран-

ня і фі зіч на га зня сі лен ня.

У но вым раз дзе ле мож на 

знай сці ка рыс ную ін фар ма цыю 

аб тым, чым мо гуць да па маг-

чы баль ні цы сяст рын ска га до-

гля ду, тэ ры та ры яль ныя цэнт ры 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня на-

сель ніц тва і Чыр во ны Крыж. Як 

пра віль на па да браць пад гу зак 

для ля жа ча га хво ра га. Як не да-

пус ціць про леж няў. Як па мыць 

ля жа ча га ча ла ве ка ў лож ку і 

вы ка наць пры гэ тым этыч ныя 

мо ман ты. Як кан так та ваць з 

цяж кім хво рым, каб не вы га-

раць са мім і не за му чыць па да-

печ на га гі пер апе кай.

«Я ЛІ ЧУ 
ПА ТРЭБ НЫМ...»

Ле тась ка ля 500 зва ро таў 

у Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

бы лі звя за ны з прэ тэн зі я мі па-

цы ен таў да ам бу ла тор на-па лі-

клі ніч на га звя на.

— Як пра ві ла, на коль касць 

скар гаў уплы вае ўзрос та вая 

струк ту ра на сель ніц тва, якое 

за ма ца ва нае за па лі клі ні кай, 

і ўкам плек та ва насць уста но-

вы кад ра мі, — тлу ма чыць га-

лоў ны ўрач 39-й мін скай га-

рад ской па лі клі ні кі Воль га 

ЕС МАН ЧЫК. — Ка лі на-

сельніцт ва не ма ла дое, лю дзі 

час цей на вед ва юць па лі клі ні-

ку, бо ў іх больш праб лем са 

зда роў ем і ёсць больш ча су. 

Та му і скар дзяц ца час цей. Зда-

ра ец ца, што па цы ент за яў ляе: 

«Я лі чу па трэб ным...» ці «Я ха-

чу...». І да во дзіц ца тлу ма чыць, 

што ёсць пэў ныя па ка зан ні для 

пры зна чэн ня та го ці ін ша га ві ду 

аб сле да ван ня.

У пер ша сным звя не за раз 

шу ка юць спо са бы, пры якіх 

па цы ент бу дзе атрым лі ваць 

больш поў ную ін фар ма цыю на 

да ступ най мо ве аб сва ім ста не 

і ля чэн ні, на прык лад уво дзіц ца 

да дат ко вая гу тар ка з мед сяст-

рой. Каб зні зіць на пру жа насць, 

у не ка то рых па лі клі ні ках Мін ска 

рэа лі зу ец ца пра ект «Кла пат лі-

вая па лі клі ні ка». На бач ным 

мес цы вы веш ва ец ца ліст па пе-

ры, на якім мож на пі саць вод-

гу кі аб ра бо це ўста но вы ахо вы 

зда роўя. Воль га Ес ман чык пры-

зна ла ся, што ў яе па лі клі ні цы 

спа чат ку лю дзі вы каз ва лі шмат 

не за да во ле нас ці, а за раз на-

ват пі шуць па дзя кі. Коль касць 

афі цый ных скар гаў пры гэ тым 

змен шы ла ся.

— Ка лі ўра чом па ру ша юц-

ца клі ніч ныя пра та ко лы, та ды 

ўсё прос та і зра зу ме ла і мож-

на ста віць пы тан не аб яго ад-

па вед нас ці па са дзе, — ка жа 

га лоў ны спе цы я ліст упраў-

лен ня ар га ні за цыі ме ды цын-

скай да па мо гі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Аляк сандр 

ХА ДЖАЕЎ. — А вось у пы тан-

нях эты кі і дэ ан та ло гіі ра за-

брац ца ку ды больш скла да на. 

У ме ду ста но вах ство ра ны ка мі-

сіі, якія пра цу юць з кры тыч ны мі 

зва ро та мі гра ма дзян, што скар-

дзяц ца на па ру шэн ні нор маў 

эты кі і дэ ан та ло гіі. Зда ра ец ца, 

па цы ен ты пад ма цоў ва юць свае 

сло вы дык та фон ны мі за пі са-

мі, але мы не ўпаў на ва жа ныя 

ацэнь ваць та кія до ка зы...

ТОЛЬ КІ КОЖ НАЕ 
ЧАЦ ВЁР ТАЕ 
СЛО ВА

Іры на ЖЫ ХАР, ды рэк тар 

цэнт ра пад трым кі ан ка па цы-

ен таў «У імя жыц ця», упэў не-

на, што вы нік ля чэн ня і рэабі-

лі та цыі на ўпрост за ле жыць ад 

якас ці ка му ні ка цыі па між ура-

чом і па цы ен там, ад та го, ці 

ёсць па між імі да вер.

— У лі тоў скім ін сты ту це ан-

ка ло гіі для та го, каб аца ніць 

якасць ін фар ма цыі, якая па-

ве дам ля ец ца, за пус ці лі ад ну і 

тую ж ан ке ту для ўра чоў і іх па-

цы ен таў. Прак тыч на 90 % мед-

ра бот ні каў за яві лі, што да юць 

хво рым мак сі маль на поў ную 

ін фар ма цыю пра іх зда роўе. 

І амаль та кі ж пра цэнт па цы ен-

таў лі чыць, што ўра чы ім ні чо га 

не ка жуць. Між ін шым, у Літ-

ве ўрач аба вя за ны ў пер шую 

чар гу па ве да міць ды яг наз па-

цы ен ту, не за леж на ад ста дыі 

ан ка ла гіч на га за хвор ван ня, і 

толь кі з яго зго ды док тар мо жа 

пра ін фар ма ваць пра ды яг наз 

яго сва я коў, а не на ад ва рот.

Та кія ліч бы, ка неш не, усіх 

збян тэ жы лі. Вы свет лі ла ся, 

што па доб най праб ле май за-

кла по ча ны мно гія ан ка ла гіч ныя 

клі ні кі ў све це. Па цы ент, асаб-

лі ва з хра ніч ным за хвор ван-

нем, пад час раз мо вы з ура чом 

ус пры мае толь кі 25 % па чу тай 

ім ін фар ма цыі — фак тыч на 

кож нае чац вёр тае сло ва. Та кім 

чы нам, праб ле ма на ву чан ня 

ўра чоў кан так та ван ню з па цы-

ен та мі не на сва ёй «пту шы най 

мо ве», а на мо ве, да ступ най 

для звы чай ных лю дзей, за-

ста ец ца ак ту аль най для ўсіх. 

Ка лі мы да ве да лі ся пра лі тоў-

скі до свед, вы ра шы лі пра вес ці 

сваё мі ні-да сле да ван не (ства-

ры лі тры фо кус-гру пы, аха пі-

лі 30 па цы ен таў і іх бліз кіх). 

Вы свет лі ла ся, што іх так са ма 

не за да валь няе аб' ём ін фар ма-

цыі, якую яны атрым лі ва юць ад 

ура чоў. У ан ка ло гіі най больш 

ак ту аль ны псі ха ла гіч ны ас пект 

раз мо вы: ад ура ча мы ча ка ем 

су пер ажы ван ня. Ме на ві та та-

му ў Еў ро пе ў ан ка ла гіч ных 

клі ні ках псі хо ла гі са ма ме ней 

60 % свай го ра бо ча га ча су 

пра цу юць з ура ча мі, на якіх 

кла дзец ца асноў ная на груз ка. 

І ўра чы дзве га дзі ны ў ме сяц 

(у свой пра цоў ны час, які ім 

аплач ва ец ца) аба вяз ко ва на-

вед ва юць псі хо ла га.

Для та го каб урач быў да-

тыч ным і су пер ажы ваў, яго 

трэ ба да гэ та га пад рых та-

ваць. І на ват ка лі ўся кра і на 

не ўсмі ха ец ца, урач, асаб лі-

ва ан ко лаг, па ві нен гэ та ра-

біць, та му што, ка лі ён нам не 

ўсмі ха ец ца, мы трак ту ем гэ-

та ад на знач на — «у нас шан-

цаў ня ма». А ва ўра ча, мо жа 

быць, за хва рэ ла ўлас нае дзі-

ця, ін шыя праб ле мы, але нам 

ба ліць сваё. Ка лі во чы ўра ча 

ўсмі ха юц ца, гэ та азна чае для 

па цы ен та, што ўрач да яго не-

абы яка вы. Ка неш не, для мя-

не важ на ве даць, што ён усё 

зро біць пра фе сій на, але да вер 

па чы на ец ца з усмеш кі, гэ та як 

ключ да дзвя рэй.

Я лі чу, што ка лі з'я ві лі ся 

ан ты бі ё ты кі, гэ та ад бі ла ся на 

ка му ні ка цыі ўрач-па цы ент, 

та му што ўзнік ла ілю зія, што 

ле кі зні ма юць усе праб ле мы 

і зу сім не аба вяз ко ва з па цы-

ен там раз маў ляць. А да лей 

ме ды цы на ўсту пі ла ў свет хра-

ніч ных за хвор ван няў. Дыя бет, 

ан ка ло гія, сар дэч на-са су дзіс-

тыя за хвор ван ні змя ня юць ча-

ла ве ка, уплы ва юць на якасць 

яго жыц ця. І па цы ент ча кае ад 

ура ча не толь кі кан крэт най да-

па мо гі, кан крэт на га ля кар ства, 

а гу ма ні тар на га склад ні ка: яму 

трэ ба ве даць, як да лей жыць і 

пра ца ваць, у яго мност ва праб-

лем. І гэ та агуль ны вы клік для 

ме ды цы ны ва ўсім све це. Та му 

сён ня трэ ба ду маць пра но вы 

змест аду ка цыі ўра ча.

ПА ЧУЦЬ 
ПА ЦЫ ЕН ТА

Як вя до ма, з во се ні мі ну-

ла га го да па ча лі дзей ні чаць 

но выя Пра ві лы ме ды цын скай 

эты кі і дэ ан та ло гіі, за ма ца ва-

ныя ў ад па вед най па ста но ве 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя. 

У пры ват нас ці, мед ра бот ні кі 

па він ны пры трым лі вац ца та кіх 

прын цы паў, як вет лі васць, гу-

ман насць, дэ ма кра тыч насць, 

да вер, мі ла сэр насць, стры ма-

насць, спа чу ван не, спра вяд лі-

васць, па ва га і та ле рант насць. 

Ме ды кам не аб ход на пра яў-

ляць ра зу мен не і цярп лі васць 

да па цы ен таў, па ва жаць іх 

по гля ды і пе ра ка нан ні. Мед-

ра бот ні кі па він ны стрым лі ваць 

свае эмо цыі, быць так тоў ны мі, 

у да ступ най і зра зу ме лай для 

па цы ен та фор ме ін фар ма ваць 

яго аб ха рак та ры і мэ тах пла-

на ва на га ля чэн ня, асаб лі вас-

цях пры мя нен ня тых ці ін шых 

ле ка вых срод каў, вы ра бах 

ме ды цын ска га пры зна чэн ня, 

маг чы мых па боч ных эфек тах, 

рас каз ваць пра аль тэр на ты вы 

гэ та му ля чэн ню.

Каб на ву чыць бу ду чых ура-

чоў раз маў ляць з па цы ен та мі, у 

пра гра му ме ды цын скіх ВНУ быў 

уве дзе ны курс эты кі і дэ ан та ло-

гіі. А для ме ды каў са ста жам у 

Бе ла рус кай ме ды цын скай ака-

дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі 

(Бел МА ПА) пра хо дзяць за ня ткі 

па вы строй ван ні ка му ні ка цыі з 

па цы ен та мі, ак тыў на ўка ра ня-

юц ца сцэ на рыі раз мо вы з па цы-

ен там у роз ных сі ту а цы ях.

Як за пэў ні вае да цэнт ка-

фед ры псі ха тэ ра піі і ме ды-

цын скай псі ха ло гіі Бел МА ПА 

Сяр гей ДА ВІ ДОЎ СКІ, ка лі ме-

ды кі асвой ва юць пас ля доў насць 

маў лен чых вы каз ван няў у роз-

ных сі ту а цы ях, гэ ты на вык ста-

но віц ца рэ аль най да па мо гай ім 

і пад трым кай па цы ен там: «Мы 

ву чым умен ню ўза е ма дзей ні-

чаць. Трэ ба прый сці да та го, 

што па цы ент — гэ та ўдзель нік 

ля чэб на га пра цэ су. Важ на, каб 

бы ло су пра цоў ніц тва, а не по-

шу кі та го, хто ві на ва ты...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ДА ВЕР ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА... 
З УСМЕШ КІ ЎРА ЧА

Ура чы-анес тэ зі ё ла гі 
ў Ра сіі жы вуць менш, 
чым іх па цы ен ты: 
іх ся рэд няя пра цяг ласць 
жыц ця ўся го 58 га доў. 
У ЗША — 68 га доў, 
што так са ма менш за 
ся рэд нюю пра цяг ласць 
жыц ця ў кра і не.

У ан ка ло гіі най больш 
ак ту аль ны 
псі ха ла гіч ны ас пект 
раз мо вы: 
ад ура ча мы ча ка ем 
су пер ажы ван ня.

Отчет эмитента ценных бумаг за 1 квартал 2019 года

ООО «Темпл Сити»

220043, г. Минск, пр-т Независимости, 95/1, ком. 7, 

УНП 192280260.

Вид экономической деятельности: 

сдача внаем собственного и арендуемого имущества.

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2019 года

Активы
Код 

строки

На 
31 марта 
2019 года

На 
31 декабря 
2018 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110 7 682 4 334 

Нематериальные активы 120  -    -   

Доходные вложения в материальные активы 130  -    -   

в том числе:    

инвестиционная недвижимость 131  -    -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -    -   

прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140 18 6   

Долгосрочные финансовые вложения 150 3   3 380   

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -   - 

Прочие долгосрочные активы 180  4  4 

ИТОГО по разделу I 190 7 707 7 724 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 12 12

в том числе:    

материалы 211 12 12

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  -    -   

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  -    -   

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  -    -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 338 324

Краткосрочные финансовые вложения 260 172 97

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270 84 51

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290 606 484

БАЛАНС 300 8 313 8 208 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 марта 
2019 года

На 
31 декабря 
2018 года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410 3 383  1 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -    -   

Резервный капитал 440  -    -   

Добавочный капитал 450  -    -   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (1 840) 1 559 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 256  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490 1 799 1 560 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы 510 4 513 4 672   

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560 1 932 1 932 

ИТОГО по разделу IV 590 6 445 6 604 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610  -    -   

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -    -   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 69 44

в том числе:    

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 7 10

по авансам полученным 632 22 7

по налогам и сборам 633 13 11 

по социальному страхованию и обеспечению 634 1 1

по оплате труда 635 2 2 

по лизинговым платежам 636  -    -   

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -    -   

прочим кредиторам 638 24 13 

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690 69  44

БАЛАНС 700 8 313 8 208 

Отчет о прибылях и убытках за январь – март 2019 года

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь –

март 
2019 года

За
январь –

март 
2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

010  243 171 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 -   -   

Валовая прибыль 030 243 171 

Управленческие расходы 040 (70) (73)

Расходы на реализацию 050 -   -   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

060  173 98 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 2  - 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (7) (7)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  168 91 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  5  - 

в том числе    

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 -   -   

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102 -   -   

проценты к получению 103  1  - 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 4   -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (2)   -   

в том числе:    

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 -   -   

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (2)   -   

Доходы по финансовой деятельности 120  160 35 

в том числе    

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  160 35 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  -  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (75) (71)

в том числе    

проценты к уплате 131 (73) (22) 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (1) (49)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (1) -

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140 88 (36) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  256 55 

Налог на прибыль 160 -   -   

Изменение отложенных налоговых активов 170 -   -   

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 210  256 55

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 240  256 55 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «БЗАЛ»
Лот № 1, состав: 1. Здание бытового корпуса № 3 (с галереями № 2, № 5), инв. №110/C-

1263. Г. п. 1974. Площадь – 7394,8 кв.м. Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Коро-

лика, д. 8/5. 2. Стоянка для велосипедов, инв.№ 110/C-87527. Г. п. 1975. Адрес: Брестская 

обл., г. Барановичи, ул. Королика, д. 8. 3. Оборудование «Комплектная трансформаторная 

подстанция 1000 Н13», инв.№040588. Начальная цена, бел.руб. – 1 206 120,00 с учетом 

НДС. Задаток, бел. руб. – 120 000,00. Шаг аукциона – 5 %

Обременение: 1.Договор аренды (площадь: 142,7 кв. м) по 31.12.2020 г. 2. Договор 

аренды (площадь: 85,4 кв. м) по 31.12.2020 г.

Земельный участок площадью 0,4874 га с кадастровым номером 141000000003003697. 

Целевое назначение земельного участка: Для обслуживания здания бытового корпуса 

№ 3 (с галереями № 2, № 5) и стоянки для велосипедов. Право аренды (по 31.12.2049). 

Переход права осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь

Условия аукциона: 1. Подписать договор купли-продажи Объекта в течение 20 (двад-

цати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 2. Оплатить 

стоимость, приобретенного на аукционе Объекта в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента подписания договора купли-продажи. 3. При переходе прав на зе-

мельный участок  с кадастровым номером 141000000003003697 порядок совместного 

использования его части,  для осуществления прохода и проезда к недвижимому 

имуществу ОАО «БЗАЛ», будет определен в соответствии с действующим законода-

тельством  Республики Беларусь

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 100 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 29.05.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона 

ino.by.

Продавец: ОАО «БЗАЛ», 225416, г. Барановичи, ул. Королика, 8, тел. 8 (0163)49-13-

29. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. По-

лучатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 

платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «БЗАЛ», проводимом 29.05.2019 г. Заявления на участие и необходимые доку-

менты принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 27.05.2019 

в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта: Драбеня Тамара Иосифовна, тел.: 

8 (025) 693-69-48; 8 (029) 201-39-68

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57,  8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52

• www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

У Бе ла ру сі пра хо дзіць ты дзень 

іму ні за цыі. Пра тое, як мя ня ец-

ца на цы я наль ны ка лян дар пры-

шчэ пак і якая вак цы на мо жа там 

з'я віц ца ў хут кім ча се, як пра цу-

юць з «ан ты пры шчэ пач ні ка мі» 

і якія пры шчэп кі трэ ба аба вяз-

ко ва мець да рос лым, рас ка за лі 

спе цы я ліс ты.

У ЧЫМ ПЕ РА ВА ГІ 
НА ША ГА КА ЛЕН ДА РА?

— Вак цы на цыя да зва ляе па пя рэ-

дзіць смерць 2—3 міль ё наў ча ла век, — 

ка жа ка ар ды на тар пра грам Су свет-

най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя па 

ін фек цый ных хва ро бах Вя ча слаў 

ГРАНЬ КОЎ. — Што дзень у све це толь-

кі ад ад ру па мі рае 450 ча ла век. Кож ны 

год ад ус клад нен няў се зон на га гры-

пу на пла не це па мі рае ад 300 да 650 

ты сяч ча ла век. Дзя ку ю чы іму ні за цыі 

кра і на мо жа быць доб ра аба ро не на, 

але на сель ніц тва ак тыў на міг ры руе, 

і ні ад на кра і на не аба ро не на ад пры-

ваз ной ін фек цыі.

У 2018 го дзе, па вод ле ін фар ма цыі 

экс пер та, у Еў ра пей скім рэ гі ё не больш 

за 82 ты ся чы ча ла век за хва рэ ла на 

ад зёр, 72 ча ла ве кі па мер ла. І та кіх вы-

пад каў не бы ло б, ка лі б гэ тыя лю дзі 

былі пры шчэплены.

Вя ча слаў Грань коў вы лу чыў не каль-

кі ста ноў чых мо ман таў іс ну ю чай сіс тэ-

мы іму ні за цыі ў на шай кра і не. Па-пер-

шае, гэ та ста біль на вы со кі ахоп пра фі-

лак тыч ны мі пры шчэп ка мі па боль шас-

ці вак цын на цы я наль на га ка лен да ра. 

У пры ват нас ці, ахоп 3-й до зай вак цы ны 

су праць ге па ты ту В скла дае ў Бе ла ру сі 

98 %, у той час як ся рэд не еў ра пей скі 

па каз чык — 81 %. Гэ та да зва ляе ства-

рыць так зва ны ка лек тыў ны іму ні тэт і 

не да пус ціць рас паў сю джан ня сур' ёз-

ных хва роб.

Па-дру гое, у Бе ла ру сі да стат ко ва 

гнут кая сіс тэ ма: на цы я наль ны ка лян-

дар пры шчэ пак па ста ян на мя ня ец ца. 

Не ка то рыя пры шчэп кі, якія не да ка за лі 

ў све це сва ёй эфек тыў нас ці, ад туль 

вы клю ча юц ца. На прык лад, так бы-

ло з дру гой і трэ цяй рэ вак цы на цы яй 

БЦЖ.

— Іх эфек тыў насць не па цвер дзі-

ла ся. А вось пер шая пры шчэп ка БЦЖ 

па пя рэдж вае раз віц цё ту бер ку лёз на га 

ме нін гі ту і во ка мгнен на га ту бер ку лё зу, 

та му ў ка лен да ры яна за ста ла ся. Па-

ста ян ны рух — гэ та здо ра ва! — упэў-

не ны спе цы я ліст.

Вя ча слаў Грань коў вы ка заў спа дзя-

ван не, што ў хут кім ча се ў на цы я наль-

ным ка лен да ры з'я віц ца і пры шчэп ка 

ад ві ру са па пі ло мы ча ла ве ка (ВПЧ), 

якая да зво ліць па пя рэ дзіць 90 % ра ку 

шый кі мат кі. За раз у на шай кра і не яна 

ро біц ца па жа дан ні на плат най асно ве. 

Вак цы ну юц ца дзяў ча ты да па чат ку па-

ла во га жыц ця.

— Кра і ны, якія ра ней па ча лі та кую 

вак цы на цыю, у снеж ні 2019 го да ра-

пар та ва лі аб знік нен ні ан ка ла гіч ных 

хва роб жа но чай па ла вой сфе ры. А ў 

Бе ла ру сі пік гэ тай хва ро бы на зі ра ец ца 

ў жан чын ва ўзрос це 40—44 га доў, — 

да дае да цэнт ка фед ры дзі ця чых 

ін фек цый ных хва роб Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер-

сі тэ та На тал ля ГАЛЬ КЕ ВІЧ.

ПЛА НА АХО ПУ 
ПРЫ ШЧЭП КА МІ НЕ ІС НУЕ

У на цы я наль ны ка лян дар уно сяц ца 

пры шчэп кі су праць тых хва роб, якія 

мо гуць мець ма са вае рас паў сю джан-

не і пры во дзіць да цяж кіх на ступ стваў. 

І на ша кра і на, як і ін шыя, ідзе па шля-

ху па шы рэн ня пе ра лі ку аба вяз ко вых 

вак цын. У пры ват нас ці, апош нім ча-

сам усіх дзя цей пры шчэп лі ва юць ад 

ге ма філь най ін фек цыі, што да зва ляе 

аба ра ніць ад ме нін гі ту, вы клі ка на га 

гэ тым уз бу джаль ні кам, ме нін га эн цэ-

фа лі ту, аты таў, сі ну сі таў і ін шых хва-

роб, рас ка за ла на мес нік га лоў на га 

ўра ча Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гіе-

ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-

роўя Іры на ГЛІН СКАЯ. Ра ней та кая 

пры шчэп ка ра бі ла ся толь кі ў гру пах 

ры зы кі. Акра мя та го, сён ня пры вы ба-

ры вак цын ад да юць пе ра ва гу кам бі на-

ва ным, якія да зва ля юць з да па мо гай 

ад ной пры шчэп кі атры маць ан ты це лы 

ад не каль кіх ін фек цый. Гэ та да зва ляе 

змен шыць коль касць на вед ван няў па-

лі клі ні кі.

— Да во дзіц ца чы таць на фо ру мах у 

ін тэр не це, быц цам бы ў нас ёсць ней кі 

план па ахо пе пры шчэп ка мі, які нам 

не аб ход на вы ка наць. Ні я ка га пла на 

ня ма. Ліч ба ахо пу ў 97 % — на ву ко ва 

аб грун та ва ная. Ка лі мы яе пры трым лі-

ва ем ся, у нас мо гуць быць пры ваз ныя 

вы пад кі ін фек цый, але рас паў сю джан-

ня; як мы гэ та ба чым ва Укра і не і шэ ра-

гу кра ін Еў ро пы з ад ром, яны не атры-

ма юць. У іх так са ма ад зёр ад сут ні чаў, 

а сён ня яны прый шлі да ты сяч вы пад-

каў, — ад зна чае Іры на Глін ская.

«АН ТЫ ПРЫ ШЧЭ ПАЧ НІ КАЎ» 
ПЕ РА КОН ВА ЮЦЬ

На пра ця гу апош ніх га доў, да рэ чы, у 

Бе ла ру сі пад трым лі ва ец ца ап ты маль-

ны ахоп пры шчэп ка мі — 97 % дзя цей і 

95 % да рос лых, па ве да мі ла на мес нік 

на чаль ні ка ад дзе ла гі гі е ны, эпі дэ-

мі я ло гіі і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Іна КА РА БАН.

— Мы шмат ува гі адда ём тым, хто 

ад маў ля ец ца ад пры шчэ пак, і па пя-

рэдж ва ем баць коў аб не бяс пе ках. Сён-

ня шмат ста ноў чай ін фар ма цыі, а тыя 

ад моў ныя да ныя, на якія спа сы ла юц ца 

баць кі, як пра ві ла, на ву ко ва не аб грун-

та ва ныя. Вы пад кі ўсклад нен няў адзін-

ка выя, і іх ні хто не ха вае.

Іна Ка ра бан звяр ну ла ўва гу, што 

важ на ад роз ні ваць рэ ак цыю на пры-

шчэп ку, якая з'яў ля ец ца нор май для 

пра хо джан ня пост вак цы наль на га пра-

цэ су, і ўсклад нен не.

— Ус клад нен ні над звы чай рэд кія, 

але зда ра юц ца, і ні хто за га дзя не ве-

дае, як ар га нізм пра рэ агуе на ўвя-

дзен не ан ты ге на. Для гэ та га і іс нуе 

ме ды цын скае на зі ран не, якое ажыц-

цяў ля ец ца на пра ця гу 30 хві лін пас ля 

пры шчэп кі ў ме ды цын скай уста но-

ве, — тлу ма чыць экс перт.

«Ан ты пры шчэ пач ні каў» за пра ша-

юць да за гад чы каў ад дзя лен няў, на 

ка мі сіі, дзе збі ра ец ца не каль кі спе цы я-

ліс таў, якія мо гуць ад ка заць на пы тан-

ні баць коў. Пас ля та кіх раз моў баць кі 

час та мя ня юць сваё мер ка ван не і пры-

хо дзяць з дзець мі на вак цы на цыю.

АД ЧА ГО ВАК ЦЫ НУ ЮЦЬ 
ДА РОС ЛЫХ

Сё ле та пла ну ец ца да дат ко ва пры-

шча піць ка ля 100 ты сяч бе ла ру саў ад 

ад ру. Пе ра важ на гэ та лю дзі тых пра фе-

сій, якія су ты ка юц ца з пры ез джы мі, — 

прад стаў ні кі гра ма дзян скай авія цыі, 

су пра цоў ні кі па гран пе ра хо даў і ін шыя 

пры ўмо ве, што яны не ма юць пры-

шчэ пак ці звес так аб іх. Пры та кіх жа 

аб ста ві нах бяс плат на атры маць пры-

шчэп кі ад ад ру мо гуць усе да рос лыя ў 

па лі клі ні цы па мес цы жы хар ства. Пры 

вы ез дзе за мя жу мэ та згод на мець і не-

ка то рыя ін шыя пры шчэп кі, на прык лад 

ад ды зен тэ рыі і слуп ня ку. Пры вы ез дзе 

ў кра і ны Аф ры кі і Паўд нё вай Аме ры-

кі трэ ба прай сці вак цы на цыю су праць 

жоў тай лі ха ман кі, у не ка то рыя ра ё ны 

Ра сіі (Ал тай, Урал, Даль ні Ус ход) — ад 

кле шча во га эн цэ фа лі ту, ка лі вы збі ра-

е це ся на вед ваць лес, сплаў ляц ца па 

гор ных рэ ках і г. д.

Але на КРА ВЕЦ.

Ты дзень іму ні за цыіТы дзень іму ні за цыі

«Па пя рэ дзіць. Аба ра ніць. Пры шча піць»
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