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Ула дзі слаў Ва лян ці на віч, г. Мінск:
— Ці бу дуць па вы шац ца та ры фы на ка му наль-
ныя па слу гі ў блі жэй шы час?

— Мы раз гля да ем пы тан не па вы шэн ня та ры фаў 
толь кі з увяз кай рос ту рэ аль на га за роб ку ў цэ лым 
па кра і не, пры гэ тым, згод на з ра шэн нем кі раў ні ка 
дзяр жа вы, яно не па він на пе ра вы шаць 5 до ла раў за 
год. Рост ся рэд няй за ра бот най пла ты, у па раў на нні з 
па чат кам сё лет ня га го да, склаў 11,9% — 520 ты сяч 
руб лёў. Та ры фы вы рас лі на 7,9%, або на 19 ты сяч руб-
лёў. Сён ня ўзро вень вы дат каў на ЖКГ у 2-па ка ё вай 
ква тэ ры для стан дарт най сям'і пры двух пра цу ю чых і 
ся рэд не рэс пуб лі кан скай за ра бот най пла це скла дае 
толь кі 2,8 пра цэн та ся мей на га бюд жэ ту.

— У «пла цёж ках» за ка му наль ныя па слу гі з'я-
віў ся но вы ра док — «бя гу чы ра монт». Па тлу мач це, 
што ма ец ца на ўва зе?

— Бя гу чы ра монт — гэ та ра монт асоб ных кан струк-
тыў ных эле мен таў бу дын ка. Згод на з но вым Жыл лё-
вым ко дэк сам, бя гу чы ра монт ажыц цяў ля ец ца ў тым 
лі ку з удзе лам жы ха роў кан крэт на га до ма.

— Вя до ма, што ў За ход няй Еў ро пе на арэн ду 
жыл ля пры па дае толь кі 25 пра цэн таў бюд жэ ту 
сям'і. Ці маг ло б мі ніс тэр ства ЖКГ не як рэ гу ля-
ваць цэ ны на арэнд нае жыл лё?

— Ад ным з эле мен таў рэ гу ля цыі гэ та га рын ку з'яў-
ля ец ца дзяр жаў нае арэнд нае жыл лё. Сён ня ў на шай 
кра і не ў ста ту се ка мер цый на га жыл ля зна хо дзіц ца 
1025 ква тэр дзей на га фон ду, акра мя та го, у кож ным 
рэ гі ё не бу ду ец ца па 2-3 да мы для гэ тых мэт. Мы ўпэў-
не ны, што гэ та да зво ліць збіць кошт на рын ку арэнд-
на га жыл ля. На ўрад ці эфек тыў ным бу дзе ўста ля ван не 
ней кай план кі для пры ват ні каў. Па куль ёсць по пыт, 
арэн да даў ца зной дзе спо саб атрым лі ваць да хо ды, 
роў ныя ры нач на му кош ту.

Ра зам з тым, у ад па вед нас ці з Ука зам Прэ зі дэн та 
РБ ад 8 ліс та па да 2011 го да № 512 «Аб не ка то рых 
пы тан нях вы ка рыс тоў ван ня дзяр жаў на га жыл лё ва га 
фон ду» па мер пла ты за ка ры стан не жы лы мі па мяш-
кан ня мі ка мер цый на га вы ка ры стан ня (так зва ным 
дзяр жаў ным арэнд ным жыл лём) вы зна ча ец ца, зы хо-
дзя чы з па ме ру ба за вай стаў кі пла ты за ка ры стан не 
та кі мі па мяш кан ня мі, якая бы ла за цвер джа на Саў мі-
нам, з пры мя нен нем ка э фі цы ен таў, вы зна ча ных абл-
вы кан ка ма мі і Мін гар вы кан ка мам, у за леж нас ці ад 
мес ца зна хо джан ня гэ та га жыл ля і сту пе ні яго доб ра-
ўпа рад ка ван ня.

С. Ф. Штэн гольд, г. Мінск:
— Я жы ву ў Мін ску па ву лі цы Гас тэ лы, дом №7, 
пен сі я нер ка. Ці па ві нен наш дом ка пі таль на ра-
ман та вац ца або зно сіц ца і ка лі? Ка лі наш дом не 
бу дзе ка пі таль на ра ман та вац ца, то па тлу мач це 
мне, як бу дуць вы ка ры ста ны гро шы, якія мы 
дзе ся ці год дзя мі ад ліч ва лі на та кі ра монт?

— Да ве дац ца, ці бу дзе ў ва шым до ме ка пі таль ны 
ра монт, вы мо жа це на сай це ад мі ніст ра цыі ва ша га 
ра ё на або Мін гар вы кан ка ма.

Што ты чыц ца ад лі чэн няў на ка пі таль ны ра монт, то 
ў Бе ла ру сі іс нуе нар ма тыў ная ба за, згод на з якой, гра-
ма дзя не пла цяць за ка пі таль ны ра монт па так зва ным 
кат ла вым ме та дзе, а ра ман ту юц ца тыя да мы, якія най-
больш ма юць у гэ тым па трэ бу. Та му тое, што ваш дом не 
ра ман ту ец ца, не азна чае, што вы не па він ны пла ціць.

Жы ха ры мо гуць са ма стой на аку му ля ваць свае 
срод кі на ка пі таль ны ра монт. Ад нак пры дзей ных та-
ры фах для та го, каб яго пра вес ці, без улі ку ўзроў ню 
ін фля цыі спат рэ біц ца збі раць гро шы 225 га доў.

На тал ля Фе дар цо ва, г. Жло бін:
— Зва ню са Жло бі на. Мы пра жы ва ем у ква тэ ры 
ба рач на га ты пу з пяч ным ацяп лен нем. На шым 
печ кам больш за 40 га доў, і яны цал кам зно ша-
ныя. Ад ну нам ад ра ман та ва лі, а дру гую не.

— Па зна чыў ва ша пы тан не, мы раз бя ром ся.

А.М., Го мель ская воб ласць:
— За чый кошт па він ны ажыц цяў ляц ца ра монт 
да ху і за ме на пад ло гі ў сель скай мяс цо вас ці, 

ка лі ква тэ ра на ле жыць сель ска гас па дар чай ар-
га ні за цыі?

— Дах ад на знач на па він на ра ман та ваць ар га ні-
за цыя, якой на ле жыць дом. На конт пад ло гі — ёсць 
пэў ныя ра бо ты, якія па ві нен вы кон ваць ка рыс таль нік. 
Да іх ад но сіц ца і за ме на пад ло гі.

Н.Г, На роў ля:
— На роў ля на су вя зі. Ці маю я пра ва вы ку піць 
служ бо вую ква тэ ру, якую зай маю з 1998 го да? 
Пра пра ца ва ла ў ар га ні за цыі больш за 10 га доў. 
Вы кан кам ад маў ляе, спа сы ла ю чы ся на 
тое, што я па він на бы ла гэ та зра біць да 
2 са ка ві ка 2013 го да.

— Служ бо вае жыл лё, пра да стаў ле нае да 
2006 го да, ка лі гра ма дзя нін ад пра ца ваў у той 
ар га ні за цыі, якая да ла ква тэ ру, 10 га доў, па-
він на пры ва ты за вац ца. На кі руй це ліст у на ша 
мі ніс тэр ства на маё імя з апі сан нем сі ту а цыі і 
пры чы ны ад мо вы, мы та ды вам да дзім ад каз 
са спа сыл кай на ўсе нар ма тыў ныя ак ты. Пры-
кла дзі це ко пію да ку мен та з вы кан ка ма. Ка лі 
мяс цо выя ўла ды не ма юць ра цыі, мы на кі ру ем 
ад каз ту ды.

Аляк сей Іва ноў, г. Мінск:
— Анд рэй Вік та ра віч, ка лі ў на шых 
ЖЭ Сах бу дзе вы ра ша на кад ра вае пы тан-
не? Там не ха пае двор ні каў, сан тэх ні каў, 
звар шчы каў. Зі мой у не ка то рых два рах 
снег ні хто не чыс ціў. А ня даў на ў ад ным з 
іх уво гу ле ад бы ла ся дзіў ная гіс то рыя. На 
ву лі цы Ус ход няя, 52 у Мін ску на на ступ ны 
дзень пас ля двух тыд нё ва га пла на ва га 
ад клю чэн ня га ра чай ва ды жы ха ры зноў 
за ста лі ся толь кі з ха лод най ва дой. Су-
пра цоў ні кі ЖЭ Са па тлу ма чы лі, што зла-
ма ла ся ней кая за са ўка. Але ж чым яны 
зай ма лі ся два тыд ні, якія і бы лі пры зна-
ча ны для та го, каб усё на ла дзіць?

— У нас са праў ды вя лі кі не да кам плект 
кад раў з-за ніз ка га за роб ку. Та му сі ту а цыя 
скла да ная. Каб да нас пай шлі лю дзі, за ро бак 
трэ ба пад няць са ма ма ла ўдвая.

З га ра чай ва дой і за са ўкай на ву лі цы Ус-
ход няя, 52 бу дзем раз бі рац ца.

Алесь, г. Мінск:
— Якую до лю апла ты па слуг ЖКГ на-
сель ніц твам пла ну ец ца да сяг нуць да 
кан ца 2013 го да? Якая яна за раз?

— Па па слу гах, якія аказ вае Мін жыл кам гас, 
яна скла дае 16,3%. Тое, на коль кі яна ўзрас-
це, за ле жыць ад та го, на коль кі пад ні мец ца 
рэ аль ная за ра бот ная пла та і ін шыя рас хо ды, 
на коль кі бу дзе маг чы ма пад трым лі ваць га лі ну 
з бюд жэ ту.

— У за меж ных кра і нах у сфе ры ЖКГ ак тыў на 
раз ві ва ец ца дзяр жаў на-пры ват нае парт нёр ства. 
Як з гэ тым спра вы ў Бе ла ру сі?

— На За ха дзе гэ тая сфе ра з'яў ля ец ца вы со ка да-
ход най, бо ёсць па ста ян ны спа жы вец. У су вя зі з тым, 
што ў нас уз ро вень кам пен са цыі вы дат каў не вы со кі, 
пры ват ныя кам па ніі не ма юць ін та рэ су да вы ха ду на 
гэ ты ры нак. У Бе ла ру сі бы ло не каль кі пры кла даў, у 
тым лі ку ў Ба ры са ве і Жо дзі не, дзе пры ват ныя струк-
ту ры бра лі ся за аб слу гоў ван не жы лых да моў, і ў ад-
ным вы пад ку вы тры ма лі год, у дру гім — яшчэ менш. 
Жы ха ры ад мо ві лі ся ад па слуг пры ват ных кам па ній, 
і са мі кам па ніі, на жаль, не маг лі вы тры маць умо вы 
да га во раў. Пры гэ тым мы пад трым лі ва лі іх на ўсіх уз-
роў нях. Пры ват ны біз нес кла дзе ў асно ву атры ман не 
пры быт ку. Та му тут у нас, на жаль, па куль не атрым-
лі ва ец ца су пра цоў ні чаць, хоць мы ўсіх за пра ша ем. Я 
сам аса біс та зай ма ю ся гэ тай праб ле май.

У нас ёсць прык лад дзяр жаў на-пры ват на га парт-
нёр ства па вы ва зе смец ця ў Мін ску — прад пры ем ства 
«Рэ мон дзіс», але і яны не цал кам вы кон ва юць умо вы 
ін вест да га во ра.

— Ня даў на бы ло пры ня та па ста наў лен не Са ве та 
Мі ніст раў, у ад па вед нас ці з якім не аб ход на ўзгад-
няць пра вя дзен не не ка то рых ра монт ных ра бот. 
Якім бу дзе ме ха нізм гэ тых уз гад нен няў?

— Ме ха нізм пра ду гле джа ны вель мі прос ты. Але 
да зволь це за кра нуць гіс то рыю пы тан ня. Ка лі ў ста-
рым до ме но вую пад ло гу кла дуць на лі но ле ум або 
ДСП, то ні ў ко га пы тан няў не ўзні кае. Але ка лі ста-
рую пад ло гу вы кі да юць і кла дуць ла мі нат на сцяж-
ку, то жыль цы зні зу па чы на юць скар дзіц ца, бо іх 
гу ка іза ля цыя рэз ка па гар ша ец ца. Гэ та на ра джае 
скан да лы.

Гэ та ты чыц ца і элект ра пра вод кі, якая не вы трым-
лі вае на груз кі су час на га элект ра тэх ніч на га аб ста ля-
ван ня, і су шы лак для руч ні коў, з-за па ве лі чэн ня якіх 
уз ні ка юць праб ле мы з га ра чай ва дой ва ўсім до ме.

Та му, ка лі ча ла век, на прык лад, вы ра шыў па мя-
няць пад ло гу, ён па ві нен атры маць да звол мяс цо ва га 
вы кан ка ма і зра біць но вую пад ло гу ў ад па вед нас ці з 
пра ек там. Гэ та аба ро ніць, у пер шую чар гу, яго са мо га 
— ад скар гаў су се дзяў. Уз гад нен не ў гэ тым вы пад ку 
— не «дзе вяць кру гоў пек ла», а эле мен тар ная ўпэў-
не насць у пра віль най тэх на ло гіі.

Пы тан не ад «Звяз ды»:
— У ад па вед нас ці з но вым Жыл лё вым ко дэк сам 
у пла цеж ных да ку мен тах, акра мя та ры фаў на 
жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі, па він на з'я віц ца 
но вая ін фар ма цыя: аб' ёмы ака за ных па слуг і 
пе ра лік іх па шмат ква тэр ным жыл лё вым до ме. 
Ка лі мы атры ма ем та кія жы роў кі?

— За раз у пла цеж цы вы ба чы це рас шыф роў ку па 
сва ёй кан крэт най ква тэ ры. Мы ўзгад ні лі фор му жы роў-

кі, у якой бу дуць зме шча ны яшчэ і звест кі па кож ным 
до ме: па каз чы кі гру па во га ўлі ку цяп ла, ва ды, пе ра лік 
ра бот, якія бы лі зроб ле ны па бя гу чым ра мон це, і іх 
кошт. Для гэ та га трэ ба пе ра бу да ваць вя лі кі комп лекс 
пра грам на га за бес пя чэн ня і вы ра шыць яшчэ не ка то-
рыя бю ра кра тыч ныя пы тан ні. Ду маю, што ў блі жэй шы 
час вы ўба чы це но выя жы роў кі.

Ган на Іва наў на, г. Ба ра на ві чы:
— Наш дом 1959 го да па бу до вы зна хо дзіц ца ў 
цэнт ры Ба ра на віч. У до ме ня ма га ра чай ва ды, 
га за выя ка лон кі не да зва ля юць ста віць. Жы ха-

ры ўста ля ва лі элект ра во да на гра валь ні кі, і 
ця пер да во дзіц ца пла ціць вя лі кія су мы за 
элект ра энер гію. Ча му ў па ста но ве не улі ча-
ны гэ тыя мо ман ты? Ча му нель га та ры фы 
зра біць та кі мі, як за ка ры стан не элект ра-
плі та мі?

— Я так ра зу мею, га вор ка ідзе пра та ры-
фы на элект ра энер гію. Але гэ тае пы тан не не 
ад но сіц ца да кам пе тэн цыі Мі ніс тэр ства жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі. Та му я, на 
жаль, не ма гу вам даць на яго раз гор ну та га 
ад ка зу.

Свят ла на Кузь мен ка, г. Мінск:
— У апош ні час у срод ках ма са вай ін фар-
ма цыі з'я ві ла ся шмат па ве дам лен няў аб 
так зва ным арэнд ным жыл лі. А якім бу дзе 
яго кошт?

— Ёсць ба за вая стаў ка пла ты за ка ры-
стан не та кі мі жы лы мі па мяш кан ня мі, за цвер-
джа ная Са ве там Мі ніст раў у 2012 го дзе, якая 
скла дае 20 тыс. руб лёў за 1 кв. м. Да гэ тай 
стаў кі кож ны абл вы кан кам і Мін скі гар вы кан-
кам вы стаў ляе свой ка э фі цы ент. Да пус цім, 
Мінск для гэ тых мэ т па дзе ле ны на 5 зон. У 
кож най з іх ка э фі цы ент роз ны і вар' і ру ец ца ад 
1,5 у цэнт ры і да 0,5 у Ша ба нах. У аб лас ных 
цэнт рах ка э фі цы ент скла дае дзесь ці 0,5-0,6.

На прык лад, ка лі ка э фі цы ент скла дае 0,5, 
то 1 кв. м бу дзе каш та ваць 10 тыс. руб лёў 
(або 20 000 х 0,5). Ад па вед на, арэн да ква-
тэ ры пло шчай 48 кв. м бу дзе каш та ваць 480 
тыс. руб лёў.

За раз у кра і не ма ец ца 1025 арэнд ных ква-
тэр. Ас тат нія бу ду юц ца. І я ду маю, ка лі арэнд-
ная пла та бу дзе кам пен са ваць за бу доў шчы-
ку вы дат кі на бу даў ніц тва, то ў гэ тую сфе ру 
прый дзе пры ват ны біз нес і пач не бу да ваць 
арэнд ныя да мы. Па та кім шля ху ідзе ўвесь 
свет.

Тац ця на Ула дзі мі ра ўна, Мінск, Фрун зен-
скі р-н:
— Мы жы вём у служ бо вай ква тэ ры ў Фрун-
зен скім ра ё не г. Мін ска. У на шым ра ё не два 
ЖРЭА. Мой муж ад пра ца ваў (і не толь кі ён) 

у ЖЭ Сах, атры маў служ бо вую ква тэ ру. Пры гэ-
тым ён пера во дзіў ся з ад на го ЖРЭА ў дру гое: 
пра пра ца ваў 5 га доў у ад ным і 6 га доў у дру гім. 
Мы зна хо дзім ся на ўлі ку як ма ю чыя па трэ бу ў 
жыл лі. Хо чам пры ва ты за ваць гэ тую ква тэ ру. А 
ця пер атрым лі ва ец ца, што не мо жам гэ та га зра-
біць. Ча му не пры ня та ра шэн не па Фрун зен скім 
ра ё не аб уза е ма за лі ку ста жу і ў тым, і ў дру гім 
ЖРЭА? Гэ та адзі ны ў рэс пуб лі цы ра ён, дзе два 
ЖРЭА... Ці мо жа вы кан кам пры няць та кое ра-
шэн не?

— Не, не мо жа. Та му што ква тэ ра мо жа быць пры-
ва ты за ва ная толь кі ка лі ча ла век ад пра цуе пэў ную 
коль касць га доў ме на ві та ў той ар га ні за цыі, якая вы-
да ва ла гэ тую служ бо вую ква тэ ру.

— Але нам ні хто не па тлу ма чыў...
— Па ча кай це... Вам вы дзе лі лі ква тэ ру. Вы ў ёй 

жы лі. По тым вы пе рай шлі пра ца ваць у ін шую ар га ні-
за цыю. Гэ тыя два ЖРЭА ўяў ля юць са бой дзве роз ныя 
юры дыч ныя асо бы. І ка лі вам ква тэ ра да ва ла ся ад ной 
юры дыч най асо бай, ад па вед на, і стаж вы па він ны бы-

лі за ра біць у яе. Мы ў та кім вы пад ку лю дзям ка жам: 
да пра цуй це на лю бой па са дзе ў той струк ту ры, якая 
вам вы дзя ля ла ква тэ ру. Вам так са ма ма гу па ра іць та кі 
ва ры янт. І ха чу да даць, што ка лі вы ха це лі пры ва ты за-
ваць гэ тую ква тэ ру, то са мі па він ны бы лі ўдак лад ніць 
усе не аб ход ныя пы тан ні.

Ве ра Аляк санд раў на, г. Мінск:
— Га доў 5 та му пад вок на мі шмат ква тэр на га 
до ма па ча ло сох нуць вя лі кае дрэ ва — алы ча. 
Та ды ж звяр ну лі ся ў ЖЭС з за яў кай пры няць 
дрэ ва — май стар прось бу за пі саў. Ад нак алы чу 
так ні хто і не спі ла ваў, па куль яна кан чат ко ва не 
за сох ла і не ста ла па гро зай для бяс пе кі жы ха роў 
до ма. На зван кі жыль цоў су пра цоў ні кі ЖЭ Са 
ад каз ва лі, што ў іх спі сах та ко га дрэ ва ня ма і 
ра і лі звяр нуц ца ў ляс ную гас па дар ку. На рэш це 
дрэ ва па хіс ну ла ся ў бок вок наў, та ды адзін з 
жыль цоў піх нуў яго на гой, і яно ўпа ла — бя ды 
ўда ло ся па збег нуць.
Ця пер два тыд ні дрэ ва ля жыць. Ці нар маль-
ная та кая сі ту а цыя? Што за та ям ні чыя спі сы ў 
ЖЭ Саў? Хто па ві нен быў свое ча со ва спі ла ваць 
гэ тае дрэ ва? І хто па ві нен убраць яго ця пер?

— Та кая сі ту а цыя не з'яў ля ец ца нар маль най. На-
огул, па ра дак вы да лен ня дрэў, у тым лі ку ў ава рый ным 
ста не, рэг ла мен ту ец ца па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 
ад 25.10.2011 го да № 1426 «Аб не ка то рых пы тан нях 
абы хо джан ня з аб' ек та мі рас лін на га све ту» (ра зам з 
«Па ла жэн нем аб па рад ку вы да чы да зво лаў на вы да-
лен не аб' ек таў рас лін на га све ту ў на се ле ных пунк тах 
і да зво лаў на пе ра сад ку аб' ек таў рас лін на га све ту ў 
на се ле ных пунк тах»).

У гэ тай сі ту а цыі вам трэ ба бы ло звяр нуц ца ў ЖЭС 
пісь мо ва. Жыл лё ва-экс плу а та цый ная служ ба не паз-
ней ад на го пра цоў на га дня пас ля та го, як атры ма ла 
ін фар ма цыю ад вас, у ва шай пры сут нас ці аль бо ў пры-
сут нас ці ва ша га ўпаў на ва жа на га прад стаў ні ка па він на 
бы ла пра вес ці агляд дрэ ва. Ка лі б па цвер дзі ла ся, што 
яно зна хо дзіц ца ў ава рый ным ста не, ЖЭС па ві нен быў 
афор міць ад па вед ныя да ку мен ты, якія пе ра лі ча ны ў 
па ла жэн ні, што я на зваў, і спі ла ваць.

Вы ваз дрэ ва, якое зва лі ла ся, так са ма па він на 
ажыц цяў ляць жыл лё ва-экс плу а та цый ная служ ба, якая 
аб слу гоў вае тэ ры то рыю ва ша га до ма, у ад па вед нас ці 
з гра фі кам пры бор кі, аль бо ін шая ар га ні за цыя, якая 
вы кон вае на да га вор най асно ве ра бо ты па вы ва зе 
буй на га ба рыт ных ад хо даў.

Люд мі ла Ба ры саў на, Чэр вень скі р-н, 
в. Хвой ні кі:
Мы жы вём по бач з Чэр ве нем. Ва ду атрым лі ва ем 
ад во да на пор най ве жы прад пры ем ства «Рай-
аг ра сэр віс». Ва ды не ха пае, на по ру прак тыч на 
ні ко лі ня ма. На дру гім па вер се не маг чы ма ўклю-
чыць праль ную ма шы ну... А сён ня ва да на огул 
не ідзе, і так ужо не ўпер шы ню. На ват у чай нік 
на ліць ня ма ча го.
За ва ду мы рэ гу ляр на пла цім. Ра ней пла ці лі рай-
аг ра сэр ві су, а ця пер (з гэ та га го да) — у ЖКГ. 
Звяр та лі ся ту ды са сва ёй праб ле май, але да-
па маг чы нам не хо чуць. 10 да моў па 4 ква тэ ры 
— гэ та 40 сем' яў. Усе мы па ку ту ем ад не да хо пу 
ва ды. Што мож на зра біць у на шым вы пад ку?

— З гэ тым пы тан нем трэ ба да дат ко ва раз бі рац ца. 
Су пра цоў ні кі мі ніс тэр ства звя жуц ца з ва шым ЖКГ і 
вы свят ляць, у чым спра ва.

(Ад рэ дак цыі: У РУП «Чэр вень ская ЖКГ» па ве-
да мі лі, што 28 чэр ве ня гэ та га го да бы ла пра ве дзе на 
за ме на ста ро га пом па ва га аб ста ля ван ня во да на пор-
най ве жы на но вае, г.зн. пры чы на ніз ка га на по ру ва ды 
лік ві да ва на. Ця пер ве жа пра цуе ў руч ным рэ жы ме і 
ад клю ча ец ца на ноч. Для лік ві да цыі ня зруч нас цяў, звя-
за ных з ад клю чэн нем во да на пор най ве жы, ужо за моў-
ле на сіс тэ ма аў та ма ты за цыі, уста ноў ка якой у хут кім 
ча се да зво ліць ка рыс тац ца ва дой круг ла су тач на).

Свят ла на БУСЬ КО,
Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

(Пра цяг будзе.)

Полное и сокращенное наименование Эмитента на белорусском языке: 
Адкрытае акцыянернае таварыства «Сталічны праспект»;
ААТ «Сталічны праспект».
Полное и сокращенное наименование Эмитента на русском языке:
Открытое акционерное общество «Столичный проспект»;
ОАО «Столичный проспект». 

Эмитент зарегистрирован решением Брестского областного исполнитель-
ного комитета 4 марта 2010 года в Едином государственном регистре юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей за №290984478. Откры-
тое акционерное общество «Столичный проспект» создано путем реоргани-
зации открытого акционерного общества «Жабинковский сахарный завод» 
путем выделения из него в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, Брестская область, город 
Жабинка, ул. Титова, дом 3.

Тел./факс  (01641) 27382, 25769.
E-mail: prospekt-lizing@mail.ru

Основные виды деятельности Эмитента: 
- оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изде-

лиями;
- финансовый лизинг;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

продуктами питания, напитками и табачными изделиями.
Номер расчетного счета Эмитента в белорусских рублях, наименование обслу-

живающего банка:
Расчетный счет № 3012290073015.
Наименование банка: ЦКО №2 дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Брестской 

области, МФО 153001739.
Адрес банка: 225101 Брестская обл., г. Жабинка, ул. Советская, 4.

Наименование периодического печатного издания, в котором будет публико-
ваться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 8 
Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных 
бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 157 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь за 31.01.2011, № 12, рег. № 8/23164 от 
05.01.2011): газета «Звязда».

Сроки публикации отчетности: до 31 марта года, следующего за отчетным. 
Депозитарий, обслуживающий Эмитента: 
Общество с ограниченной ответственностью «БММ-Траст» (ООО «БММ-

Траст»).
ООО «БММ-Траст» зарегистрировано решением Брестского областного ис-

полнительного комитета от 10 мая 2001г. в ЕГР за №200427442.
Местонахождение: 224032, г. Брест, ул. Молодогвардейская, 12.
ООО «БММ-Траст» имеет лицензию Министерства финансов Республики Бела-

русь №02200/1401-124-1119 на право осуществления профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам. Лицензия действительна до 29 июля 2022 г.

Права и обязанности акционеров:
Акционеры Эмитента вправе:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания акционеров;
- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его доку-

ментацией в объеме и порядке, определенными пунктом 87 настоящего устава;
- распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном 

законодательством;
- передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью Обще-

ства иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в по-
рядке, установленном законодательными актами.

Акционеры Эмитента обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, 
полученную в связи с участием в Обществе;

- своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр владельцев 
ценных бумаг Общества, обо всех изменениях данных о себе, включенных в ре-
естр;

 - выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмо-
тренные законодательством.

Размер зарегистрированного уставного фонда Эмитента:
2 024 130 330 (Два миллиарда двадцать четыре миллиона сто тридцать тысяч 

триста тридцать) белорусских рублей.
Количество акций по категориям и типам привилегированных акций, номиналь-

ная стоимость акции:
Акции простые (обыкновенные) – 1 322 961 (Один миллион триста двадцать две 

тысячи девятьсот шестьдесят одна) штук. 
Акции привилегированные – 0 (Ноль) штук. 
Номинальная стоимость акции – 1 530 (Одна тысяча пятьсот тридцать) бело-

русских рублей.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ НА АКЦИИ
Решение об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, 

размещаемых путем проведения открытой подписки на акции, принято внеочеред-
ным общим собранием акционеров Эмитента, протокол № 3 от 28 июня 2013 г.

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате проведения открытой подписки акций на акции:

- увеличение стоимости активов для целей осуществления деятельности в об-
ласти финансового лизинга;

- наращивание объемов оказываемых услуг в сфере сельского хозяйства. 

Планируемый объем эмиссии: 
4 011 291 270 (Четыре миллиарда одиннадцать миллионов двести девяносто 

одна тысяча двести семьдесят) белорусских рублей.
Количество, категории и типы привилегированных акций, размещаемых при 

проведении открытой подписки на акции:
Простые (обыкновенные) акции – 2 621 759 (Два миллиона шестьсот двадцать 

одна тысяча семьсот пятьдесят девять) штук.
Привилегированные акции не выпускаются.
Номинальная стоимость акции:
Размещение акций осуществляется по номинальной стоимости акции, состав-

ляющей 1 530 (Одна тысяча пятьсот тридцать) белорусских рублей.
Открытая подписка на акции связана с образованием доли в уставном фонде 

Эмитента ОАО «Жабинковский сахарный завод» (решение наблюдательного со-
вета ОАО «Жабинковский сахарный завод» от 19.04.2013 г. протокол №3).

Место и время ознакомления с проспектом эмиссии акций: 
225102 Брестская обл., г. Жабинка, ул. Комарова, 6, ежедневно, кроме выход-

ных, с 9.00 до 13.00, тел. (01641) 25769.
Место и время проведения открытой подписки на акции: 
225102 Брестская обл., г. Жабинка, ул. Комарова, 6, ежедневно, кроме выход-

ных, с 9.00 до 13.00, тел. (01641) 25769.

Период проведения открытой подписки на акции.
Проведение открытой подписки на акции осуществляется с 19 по 28 августа 

2013 года. 
В двухмесячный срок с даты окончания проведения открытой подписки на акции 

общим собранием акционеров должны быть утверждены ее результаты.
При признании открытой подписки на акции несостоявшейся Эмитент обязан 

в месячный срок с даты проведения общего собрания акционеров возвратить ин-
весторам средства, полученные при проведении открытой подписки на акции. 

Открытая подписка на акции может быть признана несостоявшейся по одному 
из следующих оснований:

- не будет представлено ни одной заявки и, соответственно, не заключен до-
говор подписки хотя бы на одну акцию Эмитента;

- при запрещении или приостановке выпуска ценных бумаг регистрирующим 
органом в случаях, предусмотренных законодательными актами.

об открытой подписке на акции 
открытого акционерного общества «Столичный проспект»

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Па вы шэн не та ры фаў заўсёды залежыць 
ад рос ту рэ аль на га за роб ку

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

РЭС ПУБ ЛI КАН СКI СПIС ЭК СТРЭ МIСЦ КIХ МА ТЭ РЫ Я ЛАЎ
Вiд 

iн фар ма цый най 
пра дук цыi

Наз ва, аў тар, вы твор ца iн фар ма цый най пра дук цыi
Наз ва су да, якi вы нес ра шэн не, 

i да та ўва хо джан ня 
ў сi лу ра шэн ня су да

CD-R ДЫС КI

«Урок Бе ла рус кае мо вы»; «Кан цэрт «Са лi дар ныя зь Бе ла русь сю» на рын ка вай Пло шчы Но ва га 
Го ра да ў Вар ша ве 12 са ка вi ка 2006 года»; «MEGAUS MEG 16753 (кан фiс ка ва ны ў гр-на Бу ра ко ва 
Аляк санд ра Ула дзi мi ра вi ча)

Ра шэн не су да Каст рыч нiц ка га ра-
ё на г. Грод на ад 4 ве рас ня 2008 
го да, увай шло ў за кон ную сi лу 
16 ве рас ня 2008 го да

Кнiж ныя 
вы дан нi

«Нет плохих на ро дов», Мінск, ЗАТ «Пра вос лав ная инициатива», 2007 г., 127 с.; про та i е рэй Алег 
Чак ры гiн «Читая Евангелие. Размышления на евангельские чтения. Кто мы: христиане или иудеи?», 
Мiнск, ЗАТ «Пра вос лав ная инициатива», 2005 г., 95 с. (7-е вы дан не); Яр чак В.М. «Сло во и Де ло 
Ивана Гроз но го», Мiнск, ФУА Iн фарм., 2005 г. 704 с.; «Россия, пробудись. В защиту Оте чест ва» 
укла даль нiк iгу мен Сi ме он, Маск ва, «Империум-Пресс», 2005 г., 384 с.; Пла то наў А.А. «Тай ное 
мировое правительство», се рыя «За го вор против России», Маск ва, «Алгоритм», 2006 г.; Пла то наў 
А.А. «За гад ка Сионских про то ко лов», се рыя «За го вор против России», Маск ва, «Алгоритм», 2006 
г.; Пла то наў А.А. «Рус ское сопротивление», се рыя «Вой на с антихристом», Маск ва, «Алгоритм», 
2006 г.; Пла то наў А.А. «Вой на с внутренним вра гом», се рыя «За го вор против России», Маск ва, 
«Алгоритм», 2006 г.; Ба рыс Мi ро наў «Иго иудейское», Маск ва, «Алгоритм», 2007 г.; Мi ка лай 
Жа ва хаў «Ев рей ская революция», се рыя «Про ект Оле га Пла то но ва «Рус ское сопротивление», 
Маск ва, «Алгоритм», 2006 г.; «Убиение Анд рея Киевского. Де ло Бейлиса — «смотр сил», Мiнск, 
«Рус ская идея», 2006 г.; Фi лi мо наў В.П. «Вре мя су да», Мiнск, ЗАТ «Христианская инициатива», в 
2-х та мах, 2007 г.; «Исследование Хо ло кос та. Гло баль ное видение. Материалы меж ду на род ной 
Те ге ран ской конференции», Маск ва, «Алгоритм», 2007 г., 272 с.

Ра шэн не су да Са вец ка га ра ё на г. 
Мiн ска ад 19 снеж ня 2008 го да, 
увай шло ў за кон ную сi лу 26 лю-
та га 2009 го да

Кнiж нае 
вы дан не

«Приговор убивающим Россию», Ба рыс Мi ро наў, Мiнск, ЗАТ «Пра вос лав ная инициатива», 2005 г. Ра шэн не су да Мас коў ска га ра ё на 
г. Брэс та ад 8 лi пе ня 2009 го да

Кнiж нае 
вы дан не

«Осо бое мнение или обращение христианки», Але на Гна ук, Брэст, 2011 г. Ра шэн не су да Брэсц ка га ра ё на 
Брэсц кай воб лас тi ад 26 лiс та па-
да 2011 го да, увай шло ў за кон ную 
сi лу 27 лiс та па да 2011 го да

Дру ка ва нае 
вы дан не

«Прэс-фо та Бе ла ру сi 2011», вы да вец: IП Лог вi наў, на дру ка ва на: Taurapolis. Каў нас, Лiт ва, 159 с. Ра шэн не су да Ашмян ска га ра ё на 
Гро дзен скай воб ласцi ад 18 кра са-
вi ка 2013 го да, увай шло ў за кон-
ную сi лу 24 чэр ве ня 2013 го да

Пер шы дзі ця чы дом ся мей на га ты пу ад-
крыў ся ў Ва ло жы не. У яго бу даў ніц тва 
ўкла дзе ны 1 млрд руб лёў з аб лас но га 
бюд жэ ту і 1,8 млрд руб лёў ААТ «Банк-
Бел ВЭБ» .

Гэ ты дом стаў на Мін шчы не 36-м па лі-
ку. У пры ват нас ці, у 2011 го дзе ана ла гіч ныя 
ўста но вы бы лі ўве дзе ны ў дзе ян не ў Ма ла-
дзе чан скім, Клец кім і Бя рэ зін скім ра ё нах. 
Ле тась — у Чэр вень скім і Уз дзен скім. Уся го 
ж та кія аб' ек ты функ цы я ну юць у 20 рэ гі ё нах 
ста ліч най воб лас ці, за вы клю чэн нем Слуц-
ка га, Сма ля віц ка га і Стаўб цоў ска га рэ гі ё наў. 
Вы хоў ва ец ца тут ка ля 300 дзя цей.

Як ад зна чыў стар шы ня Мінск ага аб лас-
но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Ба рыс Ба ту ра, 
на Мін шчы не за апош нія га ды за кры лі 4 
дзі ця чыя ін тэр на ты. І гэ тая тэн дэн цыя за-

ха ва ец ца. Як па каз вае прак ты ка, зда ро вае 
дзі ця як у ма раль ным, так і фі зіч ным пла не 
мож на вы ха ваць толь кі ў паў на вар тас най 
сям'і. У Мін скай воб лас ці і на да лей бу дзе 
на да вац ца шмат ува гі вы ра шэн ню праб лем 
сям'і, ма ця рын ства і дзя цін ства: кож ны год 
пла ну ец ца ад кры ваць па 2—3 да мы ся мей-
на га ты пу.

Па вод ле слоў стар шы ні праў лен ня На цы-
я наль на га бан ка Бе ла ру сі, стар шы ні гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз жан чын» 
Над зеі Ер ма ко вай, бан кі ак тыў на ўклю чы лі-
ся ў бу даў ніц тва дзі ця чых да моў ся мей на га 
ты пу з 2008 го да. З гэ та га ча су з іх удзе лам 
у кра і не па бу да ва на 11 уста ноў для пры ём-
ных сем' яў, коль касць па ко яў у кож ным з іх 
раз лі ча на на пра жы ван не не менш чым 10 
вы ха ван цаў.

Ад крыц цё гэ та га до ма — прык лад эфек-
тыў на га дзяр жаў на га і пры ват на га парт нёр-
ства. Для бан каў скай сіс тэ мы ўжо ста ла 
доб рай тра ды цы яй уно сіць па сіль ны ўклад 
у доб рыя спра вы.

Да дам, што ў гэ ты цу доў ны дом, дзе ство-
ра ны не аб ход ныя ўмо вы для кам форт на га 
пра жы ван ня і вы ха ван ня дзя цей, пе ра еха ла 
сям'я Свят ла ны Ася на вай і Ві таў та са Шы ма-
ноў скі са. Свят ла на Ра мі саў на па пра фе сіі 
пе да гог, з са ка ві ка 2011 го да пра цуе пры-
ём най ма ці ад дзе ла аду ка цыі Ва ло жын ска га 
рай вы кан ка ма. Яе муж — ра бот нік служ бы 
Мінск ага мет ра па лі тэ на. У сям'і вы хоў ва ец-
ца чац вё ра пры ём ных дзе так. Род ная дач ка 
Свят ла ны ад пер ша га шлю бу Юля ву чыц ца 
ў ме ды цын скім уні вер сі тэ це.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ДОМ СЯ МЕЙ НА ГА ТЫ ПУ 
ЗА МЕСТ ІН ТЭР НА ТА


