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Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
24 апреля 2014 года проводит 5-ый повторный открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности на 7-ом аукционе
Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

56 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 133093 дв. 747907 1989 г. 3 кат. 110816 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 50 000 000 5 000 000

57 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. LО095764 дв. 242788 1988 г. 3 кат. 117736 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

59 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 133001 дв. 505832 1989 г. 3 кат. 106313 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

60 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 153899 дв. 642710 1990 г. 3 кат. 94065 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

61 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 132482 дв. 499891 1989 г. 3 кат. 87168 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

65 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 160738 дв. 694403 1990 г. 3 кат. 93545 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

71 Автошасси Урал-375АМ ш. 429679 дв. 261413 1984 г. 4 кат. 1575 км г. Крупки, в/ч 63755 (филиал) 30 000 000 3 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» от 15.03.14 № 48.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by. УНП 101099370

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь 2013 года 

Наименование показателей
Код 

строки

За январь—
декабрь 

2013 года

За январь—
декабрь 

2012 года

1 2 3 4

Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

010 94 706 71 682

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 64 757 48 563

Валовая прибыль (010 - 020) 030 29 949 23 119

Управленческие расходы 040 9 580 6 169

Расходы на реализацию 050 0 0

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030 - 040 - 050)

060 20 369 16 950

Прочие доходы 
по текущей деятельности

070 2 080 643

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080 7 506 5 947

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (+- 060 + 070 - 080)

090 14 943 11 646

Доходы 
по инвестиционной деятельности

100 1 457 1 336

в том числе: 
доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101 37 69

доходы от участия в уставном 
капитале других организаций

102 - -

проценты к получению 103 1 420 1 226

прочие доходы 
по инвестиционной деятельности

104 - 41

Расходы 
по инвестиционной деятельности

110 - 0

в том числе: 
расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 - -

прочие расходы по инвестиционной 112 - -

Доходы по финансовой деятельности 120 58 24

в том числе: 
курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

121 58 24

прочие доходы 
по финансовой деятельности

122 - -

Расходы по финансовой деятельности 130 59 181

В том числе: 
проценты к уплате

131 - 8

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

132 37 8

прочие расходы 
по финансовой деятельности

133 22 165

Иные доходы и расходы 140 - -

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100 - 110 + 120

150 1 456 1 179

Прибыль (убыток) 
до налогообложения (+-090 +- 150)

160 16 399 12 825

Налог на прибыль 170 3 768 3 104

Изменение отложенных 
налоговых активов

180 - -

Изменение отложенных 
налоговых обязательств

190 - -

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200 - -

Чистая прибыль (убыток) 
(+- 160 - 170 +- 180 +- 190 - 200)

210 12 631 9 721

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

220 2 958 2 150

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

230 - -

Совокупная прибыль (убыток) 
(+- 210 +- 220 +- 230)

240 15 589 11 871

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0,01319 0,01018

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

260 0,01319 0,01018

Руководитель                Л.И. Адамович 

Главный бухгалтер               Н.И. Бондарович

ОАО «Минсктелекомстрой»
Учетный номер плательщика: 100068131. Вид экономической деятельности: строительство гражданских инженерных сооружений

Организационно-правовая форма: Акционерное общество. Орган управления: Собрание акционеров
Единица измерения: млн руб. Адрес: 220037, г. Минск, ул. Аннаева, дом 49, пом. 1

АКТИВЫ
Код 

строки
31 декабря 
2013 года

31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

І. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 24 042 15 917
Нематериальные активы 120 2 3
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 - -
Долгосрочные финансовые вложения 150 - -
Отложенные налоговые активы 160 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -
Прочие долгосрочные активы 180 - -
ИТОГО по разделу І 190 24 044 15 920
ІІ. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 9 046 8 520
в том числе: 
материалы

211 7 366 6 025

животные на выращивании и откорме 212 - -
незавершенное производство 213 1 680 2 495
готовая продукция и товары 214
товары отгруженные 215
прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220 - -

Расходы будущих периодов 230 397 300
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 3 24

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 13 155 5 519
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -
Денежные средства и их эквиваленты 270 7 929 9 122
Прочие краткосрочные активы 280 9 9
ИТОГО по разделу ІІ 290 30 539 23 494
БАЛАНС 300 54 583 39 414
ІІІ. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 14 301 372
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -
Резервный капитал 440 639 514
Добавочный капитал 450 6 414 15 921
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 26 703 17 602

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу ІІІ 490 48 057 34 409

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
31 декабря 
2013 года

31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - -
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 - 103

Отложенные налоговые обязательства 530 - -
Доходы будущих периодов 540 - -
Резервы предстоящих платежей 550 - -
Прочие долгосрочные обязательства 560 - -
ИТОГО по разделу IV 590 - 103
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 - -
Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 - -

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 6 526 4 897
в том числе: 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631 216 99

по авансам полученным 632 838 46
по налогам и сборам 633 2 167 2 161
по социальному страхованию и обеспечению 634 635 532
по оплате труда 635 1 916 1 491
по лизинговым платежам 636 - -
собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 591 457

прочим кредиторам 638 163 111
Обязательства, 
предназначенные для реализации

640 - -

Доходы будущих периодов 650 - -
Резервы предстоящих платежей 660 - 5
Прочие краткосрочные обязательства 670 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 690 6 526 4 902
БАЛАНС 700 54 583 39 414

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2014 года

Да Дня кас ма на ўты кі Дзяр жаў ны лі-
та ра тур на-ме ма ры яль ны му зей Яку-
ба Ко ла са су мес на з Му зе ем го ра да 
Мін ска ар га ні за ва лі вы ста ву «Зор нае 
не ба» вя до ма га скульп та ра і на род-
на га мас та ка Бе ла ру сі Іва на Міс ко.

«Кас міч ным» скульп та рам Іва на Які-
ма ві ча на зы ва юць не здар ма: яго заў сё ды 
пры цяг ваў кос мас. У ка лек цыі мас та ка 
шмат скульп тур ных парт рэ таў вя до мых 
кас ма на ўтаў, ся род якіх ёсць, без умоў на, 
і бе ла ру сы — Пётр Клі мук і Ула дзі мір Ка-
ва лё нак. З імі Іван Які ма віч пад трым лі вае 
сяб роў скія су вя зі. Акра мя та го, зу сім ня-
даў на сваё він ша ван не і па дзя ку з ар бі ты 
да слаў і трэ ці бе ла рус кі кас ма наўт — Алег 

На віц кі. Пры чым гэ ты ві дэа за піс усе на-
вед валь ні кі вы ста вы змаг лі па ба чыць на 
ўра чыс тай цы ры мо ніі ад крыц ця.

Асаб лі вую па дзя ку Іван Міс ко заў сё ды 
вы каз вае сям'і Га га ры ных, якая пра да ста-
ві ла пу цёў ку і маг чы масць па ехаць у Зор ны 
га ра док. На вы ста ве «Зор нае не ба» мож на 
ўба чыць фо та, на якіх — мас так са зна ка мі-
ты мі кас ма на ўта мі, а так са ма ме да лі, эс кі зы 
і, без умоў на, фо та здым кі ра бот май стра.

— Му зей Ко ла са для вы ста вы быў 
абра ны не вы пад ко ва: на род на га паэ та 
Яку ба Ко ла са заў сё ды ці ка ві ла тэ ма не-
ба. У сва ім дзя цін стве Ко лас, ка лі яны 
жы лі ў Ласт ку, час та са дзіў ся на га нак і 
гля дзеў на не ба. Та ды ён ду маў, якое яно 

пры ваб нае і пры го жае, але і не мог на-
ват мер ка ваць аб тым, што прой дзе час 
і лю дзі змо гуць па ля цець у кос мас. Ка лі 
б на род ны па эт жыў у на ш ча с, кос мас 
аба вяз ко ва быў бы апе ты ў яго твор час-
ці, — ка жа ды рэк тар му зея Я. Ко ла са Зі-

на і да Ка ма роў ская. — Вы ста ва «Зор нае 
не ба» па каз вае, на коль кі пра нік ся тэ май 
кос ма су Іван Які ма віч. Та му нам удвая 
пры ем на, што вы ста ва Іва на Міс ко пра-
хо дзіць ме на ві та ў нас.

На дзея БУ ЖАН, фо та аў та ра

Апе ра тар на цы я наль най сіс тэ мы збо ру пла-
ты за пра езд BеlTоll іні цы я ваў да чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі вы пуск брэн да ва ных кар так 
ла яль нас ці «АUTОHЕLР» спе цы яль на для 
за меж ных гас цей Бе ла ру сі.

Ця пер лю бы за меж нік, які па дае за яву на атры-
ман не бе ла рус кай ві зы, не за леж на ад мэ ты ві зі ту, 
ра зам з да зво лам на ўезд бу дзе атрым лі ваць 
«Карт ку гос ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь» з сім во лі кай і 
кан так та мі сіс тэ мы BеlTоll. Тым са мым пла ну ец ца 
па вя лі чыць ін фар ма ва насць за меж ных гра ма дзян 
аб сіс тэ ме плат ных да рог Бе ла ру сі. Ты раж та кой 
спе цы яль най карт кі з брэн дам BеlTоll скла дае 
15 ты сяч штук і пры не аб ход нас ці бу дзе па вя-
лі ча ны.

Ама та рам ха кея — 
«зя лё ны ка лі дор»

Прад стаў нік кам па ніі-апе ра та ра сіс тэ мы 
BеlTоll Сяр гей БУ РЫ так са ма ад зна чыў, што на 
час пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў Мін-
ску (з 25 кра са ві ка па 31 мая) ця пер вы зва ля юц ца 
ад пла ты за пра езд па плат ных аў та ма біль ных 
да ро гах і за меж ныя аў та ма бі ліс ты. Тут ма юц ца 
на ўва зе транс парт ныя срод кі (з тэх ніч на да пу-
шчаль най агуль най ма сай не больш за 3,5 то ны), 
за рэ гіст ра ва ныя на тэ ры то рыі дзяр жаў, якія не 
ўва хо дзяць у Мыт ны са юз. Гэ та пра ду гле джа на 
ад па вед ным Ука зам кі раў ні ка дзяр жа вы №154 
ад 10 кра са ві ка.

На вы зна ча ны пе ры яд ка ры стан не плат ны-
мі аў та ма біль ны мі да ро га мі за меж ні ка мі бу дзе 
ажыц цяў ляц ца без за клю чэн ня да га во ра на іх 
вы ка ры стан не і рэ гіст ра цыі ў сіс тэ ме элект рон на-
га збо ру пла ты — гэ так жа, як ця пер вы шэй зга-
да ны мі да ро га мі ка рыс та юц ца гра ма дзя не кра ін, 
якія ўва хо дзяць у Мыт ны са юз.

Ра зам з тым, «Карт ка гос ця» дае маг чы масць 
атрым лі ваць пэў ныя зніж кі на роз ныя та ва ры і 
па слу гі. На прык лад, там пра ду гле джа ны роз ныя 
бо ну сы пры куп лі па лі ва і аб слу гоў ван ня ў служ-
бах аў та сэр ві су.

Ключ ад усіх дзвя рэй...
У Бе ла ру сі пра гра ма ла яль нас ці ў сіс тэ ме 

«АUTОHЕLР» пра цуе з 2008 го да. За пяць га-
доў больш за 3 млн ча ла век ста лі ўла даль ні ка мі 
«Карт кі гос ця го ра да Мін ска» і «Карт кі гос ця 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Спе цы яль на да сё лет ня га 
пла не тар на га пер шын ства па ха кеі вы пус ка ец ца 
«Кар та гос ця чэм пі я на ту све ту па ха кеі з шай бай 
2014 го да», якая бу дзе рас паў сюдж вац ца пры 
ўез дзе ў кра і ну, праз МУС, за меж ныя ўста но-
вы, а так са ма ра зам з па ке та мі ба лель шчы ка, у 

тур фір мах і гас ці ні цах. Гэ тая карт ка дае пра ва 
зні жак па шы ро кім спект ры па слуг, па чы на ю чы 
ад па куп кі па лі ва для аў та ма бі ля да на вед ван-
ня са на то ры яў і да моў ад па чын ку. У за леж нас ці 
ад прад стаў ні ка та ва раў і па слуг зніж кі бу дуць 
вар' і ра вац ца ад 2% да 100%. Так, у ка вяр нях і 
рэ ста ра нах мож на бу дзе раз ліч ваць на зніж ку 
ў 10-15%. У пра дук то вых кра мах і вя лі кіх уні-
вер са мах — 3-5%. А зніж ка на за баў ляль ныя 
ме ра пры ем ствы і ўво гу ле мо жа склас ці ад 50% 
да 100%. Гэ та, на прык лад, да ты чыц ца не ка то рых 
му зе яў. Ра зам з тым, карт ка бу дзе вы кон ваць 
функ цыю пра яз но га.

Асоб на вы пус цяць пар тыю кар так, якія ад на ча-
со ва бу дуць вы ка рыс тоў вац ца як ключ ад гас ці-
ніч ных ну ма роў. Пас ля ад' ез ду за меж на га гос ця 
гас ці ніч ны ключ, які, зра зу ме ла, ка дзі ру ец ца на 
пэў ны тэр мін, мо жа стаць вы дат ным су ве ні рам 
(маг ні цік на ха ла дзіль нік) з сім во лі кай чэм пі я на-
ту. Ад нак, як і ас тат нія карт кі, яна бу дзе дзей ні-
чаць на пра ця гу 2,5 го да. Атрым лі ва ец ца, што 
і ў на ступ ныя ві зі ты ў Бе ла русь ту рыст змо жа 
раз ліч ваць на тыя ж са мыя зніж кі. Да рэ чы, у ад-
ной упа коў цы з карт кай госць так са ма атры мае 
па пя ро вы бук лет з пра ві ла мі ка ры стан ня дыс кон-
там, пе ра лі кам зні жак і 2,5 тыс. пунк таў пры ёму. 
Гэ тую ж ін фар ма цыю мож на бу дзе атры маць пры 
да па мо зе QR-ко да, на не се на га на карт ку. Для 
гэ та га да стат ко ва бу дзе ска рыс тац ца ма біль ны мі 
пры ла да мі су вя зі.

Як ад зна чыў Юрый ЦВІР КО, ды рэк тар «Мо-
біл Аў та Хэлп Ком па ні» — прад пры ем ства, ад-
каз на га за вы пуск кар так, у па доб ным вы пад ку 
кар ты ла яль нас ці вы кон ва юць ад ра зу не каль кі 
функ цый: «Гэ та, без умоў на, імі джа вы ін стру-
мент. Акра мя та го, пры ваб ны ды зайн карт кі 
ро біць яе ары гі наль ным су ве ні рам. А ра зам з 
ба га тым ін фар ма цый ным на паў нен нем усё гэ та 
пе ра ўтва ра ец ца ў са праўд ны на ві га тар па сла-
ву тас цях го ра да».

Сяр гей КУР КАЧ,
Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ПРЫ ЕМ НЫЯ БО НУ СЫ 
Ў АД НОЙ КАРТ ЦЫ

СВЯ ТА ПАЭ ЗІІ 
І КОС МА СУ

А уво гу ле за апош нія два 
тыд ні свае дзве ры для гас-
цей ад чы ні лі 8 гас ці ніц.

«Вы ра ша на мэ та вая за да ча 
— ста лі ца за бяс пе ча на мес ца мі 
ў гас ці ні цах», — за явіў прэм' ер-
мі ністр Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ на 
ад крыц ці гас ці ніч на га комп лек су. 
Кі раў нік ура да ак цэн та ваў ува-
гу на тым, што за год гас ці ніч ны 
фонд Мін ска па вя лі чыў ся ў два 
ра зы — да 10 ты сяч мес цаў.

У гас ці ніч ным комп лек се бу-
дуць пра жы ваць кі раў ні кі Між-
на род най фе дэ ра цыі ха кея, тут 
прой дуць ме ра пры ем ствы ха-
кей на га кан грэ са, па ве дам ляе 
БЕЛ ТА. Кі раў нік бе ла рус ка га 

ўра да вы ка заў упэў не насць, што 
ў Год гас цін нас ці пер са нал атэ ля 
спра віц ца з тым, каб год на пры-
няць гас цей, ства рыць для іх са-
мыя кам форт ныя ўмо вы. Прэм' ер 
пад крэс ліў, што аб' ект быў вель мі 
скла да ным: прый шло ся змя няць 
за каз чы ка (ра сій скі ін вес тар ака-
заў ся не ў ста не вы ка наць узя-
тыя на ся бе аба вя за цель ствы), 
ад бы ла ся і за ме на пад рад чы ка 
(за да ча бы ла ўскла дзе на на бу-
даў ні чы трэст №3 г. Са лі гор ска, 
ка лек тыў па цвер дзіў сваё зван не 
ар дэ на нос на га прад пры ем ства). 
Па вод ле слоў Мі ха і ла Мяс ні ко ві-
ча, бу даў ні кі з Мін ска і рэ гі ё наў 
рэс пуб лі кі, за дзей ні ча ныя на 
аб' ек це, пра дэ ман стра ва лі сваё 

пра фе сій нае май-
стэр ства.

Та кую ж ацэн ку бу даў ні кам 
даў стар шы ня Мін гар вы кан-
ка ма Мі ка лай ЛА ДУЦЬ КА: «У 
сціс лыя тэр мі ны быў па бу да ва-
ны аб' ект су свет на га ўзроў ню, 
— за явіў мэр ста лі цы. — На за-
па ша ны тут прак тыч ны во пыт 
да зво ліць бе ла рус кім бу даў ні-
кам уз во дзіць аб' ек ты і ў ін шых 
кра і нах». Па вод ле ін фар ма цыі 
ўпраў лен ня бы та во га і гас ці ніч-
на га аб слу гоў ван ня на сель ніц-
тва Мін гар вы кан ка ма, ну мар ны 
фонд су час на га ча ты рох зор-
ка ва га гас ці ніч на га комп лек су 
«Вік то рыя-Алімп» скла дае 234 
гас ці ніч ныя ну ма ры.

Наш дом — ваш домНаш дом — ваш дом  ��

АЛІМП СКА РЫЎ СЯ
У Мін ску ўчо ра ад крыў ся атэль «Вік то рыя-Алімп»

КАБ ПА СПЕЦЬ НА СУ БОТ НІК
У су вя зі з пра вя дзен нем рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка рух 
цяг ні коў Мінск ага мет ра па лі тэ на ў пер шую зме ну бу дзе 
ар га ні за ва ны па гра фі ках буд ных дзён.

Гэ так жа, як па буд ных днях, бу дуць кур сі ра ваць 30 аў то бус-
ных, 5 тра лей бус ных і трам вай ны марш рут №3, па ве да мі лі ў 
дзяр жаў ным прад пры ем стве «Мінск транс». Па гра фі ку пра цоў-
най су бо ты бу дзе ар га ні за ва на пра ца яшчэ 6 аў то бус ных, 3 тра-
лей бус ных і трам вай на га марш ру та №11. На шэ ра гу аў то бус ных 
і тра лей бус ных марш ру тах бу дзе па вя лі ча на коль касць ру хо ма га 
са ста ву. На 9 пры га рад ных аў то бус ных марш ру тах ад праў лен нем 
з Мін ска ра ні цай пра ду гле джа ны да дат ко выя рэй сы.

ВА УКРА І НУ БІ ЛЕ ТАЎ ПА КУЛЬ ШТО НЯ МА
З 27 мая ча со ва пры пы ня ец ца про даж пра яз ных да ку-
мен таў на цяг ні кі фар мі ра ван ня Бе ла рус кай чы гун кі, 
якія кур сі ру юць ва ўкра ін скім на прам ку, па ве да мі ла 
прэс-служ ба ма гіст ра лі.

Гэ та аб умоў ле на, як га во рыц ца ў па ве дам лен ні Дзяр жаў най ад-
мі ніст ра цыі чы гу нач на га транс пар ту Укра і ны, не аб ход нас цю пра вя-
дзен ня ка рэк ці роў кі рас кла ду ру ху між на род ных цяг ні коў, увя дзен-
нем да дат ко вых пры пын каў у зно сі нах з Крым скай ды рэк цы яй.

Сён ня Бе ла рус кая чы гун ка ўза е ма дзей ні чае з чы гу нач ны мі ад-
мі ніст ра цы я мі па ўзгад нен ні рас кла ду ру ху між на род ных цяг ні коў. 
Пра ад наў лен не про да жу пра яз ных да ку мен таў на тыя з іх, што 
ідуць па тэ ры то рыі Укра і ны, бу дзе па ве дам ле на да дат ко ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРА ВА СЛАЎ НАЯ ЛІ ТА РА ТУ РА — 
НА БЕ ЛА РУС КАЙ МО ВЕ

Вы ста ва «Ду хоў ная кні га» ад кры ец ца 14 кра са ві ка на 
фі ла ла гіч ным фа куль тэ це БДУ. Пры све ча на яна га лоў-
на му хрыс ці ян ска му свя ту — Вя лі ка дню.

Ува зе на вед валь ні каў бу дуць пра па на ва ны роз ныя вы дан ні 
Біб ліі, кні гі пра бе ла рус кіх свя тых і асноў ныя хрыс ці ян скія та ін-
ствы, а так са ма роз ная пра ва слаў ная лі та ра ту ра на бе ла рус-
кай мо ве. Тут жа бу дуць прад стаў ле ны і вы дан ні пра ся мей нае 
жыц цё і пра ва слаў нае вы ха ван не дзя цей.

Гас цей ча кае су стрэ ча з чле нам Бе ла рус кай біб лей скай ка-
мі сіі, за гад чы кам ка фед ры сла вян скіх лі та ра тур фі ла ла гіч на га 
фа куль тэ та БДУ Іва нам Ча ро там. Ка мі сія бы ла ство ра на ў 1989 
го дзе для пе ра кла ду ўсёй Біб ліі на бе ла рус кую мо ву, якая вы-
ка рыс тоў ва ла ся б пад час бо га слу жэн ня. Акра мя та го, пе рад 
пе ра клад чы ка мі ста ві ла ся за да ча вы пра ца ваць та кі ва ры янт цар-
коў на-бе ла рус кай мо вы, які б за ха ваў тра ды цыі ста ра жыт на сла-
вян ска га пісь мен ства і ад па вя даў нор мам на цы я наль най мо вы. 
Іван Ча ро та рас ка жа пра скла да нас ці ра бо ты з бо га слу жэб ны мі 
тэкс та мі, пра да сяг ну тыя вы ні кі і блі жэй шыя перс пек ты вы.

У пе ры яд ра бо ты вы ста вы, якая пра доў жыц ца да 20 кра са-
ві ка, усе ах вот ныя змо гуць так са ма па ба чыць аб ра зы Ба га ро-
дзі цы, якія най больш час та прад стаў ле ны ў бе ла рус кіх хра мах. 
Аб ра зы з'яў ля юц ца экс па на та мі фон ду му зея бе ла рус кай на-
род най куль ту ры БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

МАС ЛА З «ПРЫ МЕС СЮ»
У чы гу нач ным кан тэй не ры са зма зач ны мі мас ла мі спра-
ба ва лі не за кон на пра вез ці сха ва ныя зап част кі і элект ра-
ін стру мент кош там больш як 124 міль ё ны руб лёў.

Груз ва гой бо лей за 26 тон быў ад праў ле ны кам па ні яй, за-
рэ гіст ра ва най у Лі тоў скай Рэс пуб лі цы. Атры маль ні кам та ва ру 
з'яў ля ла ся фір ма, што зна хо дзіц ца ў Ка зах ста не.

Пад час мыт на га кант ро лю ў пунк це мыт на га афарм лен ня 
«Ма ла дзеч на» «да дат ко вы» груз, пра які ў су пра ва джаль ных да-
ку мен тах, зра зу ме ла, не бы ло ні я кай па зна кі, быў зной дзе ны. Па 
ін фар ма цыі ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты Мін скай рэ гі я наль най 
мыт ні, у пад до нах, аб цяг ну тых не праз рыс тым по лі эты ле нам, бы-
лі сха ва ны аў та ма біль ныя зап част кі, элект ра ін стру мент, част кі 
для стан коў. Уся го 55 па зі цый. Та вар быў кан фіс ка ва ны.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

ДВАЙ НІ КІ BMW
Се раб рыс ты BMW 735І 2001 го да вы пус ку, кош там 
больш як Br200 млн, кан фіс ка ва ны су пра цоў ні ка мі апе-
ра тыў на-по шу ка ва га ад дзе ла го мель скай мыт ні.

Яго ўла даль нік, га мяль ча нін, рас ка заў, што на быў ма шы ну ў 
ра сій скім го ра дзе Клін цы ў ліс та па дзе. Тым ча сам вы свет лі ла-
ся, што ма шы на той жа мар кі, з ты мі ж рэ гіст ра цый ны мі да ны мі 
ез дзіць сён ня і па Маск ве. Але на рэ гіст ра цый ным улі ку ў ста-
лі цы Ра сіі зна хо дзіц ца аў та ма біль BMW 735І 2003 го да вы пус ку 
чор на га ко ле ру — з дзяр жаў ным рэ гіст ра цый ным зна кам і па-
свед чан нем пра рэ гіст ра цыю транс парт на га срод ку, ідэн тыч ны мі 
го мель ска му аў то. Пры гэ тым у аў та ма бі ляў роз ныя VІN-ну ма ры. 
Го мель скі BMW кан фіс ка ва ны, па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс. 
У прэс-служ бе го мель скай мыт ні рас ка за лі, што «двай ні ка» вы лі-
чы лі з-за ад сут нас ці мыт на га афарм лен ня аў та ма бі ля.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Зме ны ў рас кла дзе
У су вя зі з ра мон там чы гу-

нач на га мос та на пе ра го не 
Ру дзенск — Пу ха ві чы 15 і 16 
кра са ві ка част ко ва змя ня ец ца 
рас клад ру ху цяг ні коў рэ гі я-
наль ных лі ній эка ном-кла са.

Шэ раг цяг ні коў рэ гі я наль ных лі-
ній эка ном-кла са ад праў лен нем са 
стан цыі «Мінск-Па са жыр скі», пры-
пы нач на га пунк та «Ін сты тут куль ту-
ры» бу дуць сле да ваць да стан цыі 
«Ру дзенск» і на зад, ад праў лен нем 
са стан цыі «Жло бін», «Баб руйск», 
«Асі по ві чы» да стан цыі «Пу ха ві чы» 
і на зад. Пе ра воз ка па са жы раў па-
між стан цы я мі «Ру дзенск» і «Пу ха-
ві чы» бу дзе вес ці ся аў то бу са мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Кант роль над міг ра цы яй
Ся род ухва ле ных Са ве там Рэс пуб лі кі ра ты-

фі ка цый між на род ных да га во раў — бе ла рус-
ка-та джы кі стан скае па гад нен не аб ча со вай 
пра цоў най дзей нас ці гра ма дзян дзвюх кра ін 
на тэ ры то рыі абедз вюх дзяр жаў. Па гад нен не 
бы ло пад пі са на ў час афі цый на га ві зі ту Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі ў Та джы кі стан 28 каст рыч ні ка 
2011 го да ў Ду шан бэ.

Да ку мент дае маг чы масць ба кам ка ар ды-
на ваць дзе ян ні па рэ гу ля ван ні асноў ных кірун-
каў су пра цоў ніц тва ў роз ных га лі нах дзей нас-
ці пра цоў ных міг ран таў. Як рас тлу ма чыў на-
мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў Мі ка лай 
МЕЛЬ ЧАН КА, прад стаў ля ю чы да ку мент се на-
та рам, у пры ват нас ці, гэ та да ты чыц ца па рад ку 
ўез ду, пра ца ўлад ка ван ня, зна хо джан ня і вы-
ез ду, пы тан няў са цы яль най аба ро ны, пен сій на га 
за бес пя чэн ня, умоў і ахо вы пра цы, апла ты, па дат-
ка аб кла дан ня, пе ра лі чэн ня за роб ле ных гро шай 
у дзяр жа ву па ста ян на га пра жы ван ня, ака зан ня 
ме ды цын скай да па мо гі.

Ён удак лад ніў так са ма, што па гад нен не пра-
ду гледж вае больш стро гія нор мы ў па раў на нні з 
іс ну ю чы мі (у пры ват нас ці, аб аб ме жа ван ні пры 
зме не міг ран там пра ца даў цы).

Су праць «ад мы ван ня» гро шай
Бе ла рус кія се на та ры ўхва лі лі так са ма за ко на-

пра ект пра ўня сен не змен і да паў нен няў у за кон 
«Пра ме ры па пра ду хі лен ні ле га лі за ван ня пры быт-
каў, атры ма ных зла чын ным шля хам, і фі нан са ван-
ні тэ ра рыс тыч най дзей нас ці». Пер шы на мес нік 
стар шы ні праў лен ня Нац бан ка Бе ла ру сі Та рас 
НА ДОЛЬ НЫ за ўва жыў, што пры няц це за ко на пра-
ек та аб умоў ле на ін тэ гра цый ным пра цэ сам у рам-
ках ЕЭП. Нор мы, пра ду гле джа ныя ў да ку мен це, у 
за ка на даў стве РФ ужо ад рэ гу ля ва ны.

Па ла жэн ня мі за ко на пра ек та, у пры ват нас ці, 
за ма цоў ва ец ца пра ва бан каў і ня бан каў скіх крэ-
дыт на-фі нан са вых ар га ні за цый ад мо віць удзель ні-
кам фі нан са вай апе ра цыі ў яе ажыц цяў лен ні, ка лі 
яна ад па вя дае кры тэ ры ям вы яў лен ня і пры кме там 

па да зро ных фі нан са вых апе ра цый, а так са ма не 
больш чым на два пра цоў ныя дні пры пы ніць ажыц-
цяў лен не гэ тай фі на пе ра цыі для пры няц ця ра шэн-
ня пра яе ажыц цяў лен не або пра ад мо ву.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні се на та раў ад нос на 
кры тэ рыяў, якія з'яў ля юц ца пад ста вай для ад-
мо вы ў фі на пе ра цыі, Та рас На доль ны рас тлу ма-
чыў, што ця пер гэ тых кры тэ рыяў больш за 50 і 
яны но сяць рэ ка мен да цый ны ха рак тар для бан-
каў. «Апроч гэ та га, зы хо дзя чы з прак ты кі пра цы 
бан каў скай сіс тэ мы, зы хо дзя чы з за ка на даў ства 
кра ін-парт нё раў па ЕЭП і між на род на га до све ду, 
вы шэй зга да ная ін струк цыя бу дзе да поў не на і ін-
шы мі кры тэ ры я мі», — рас па вёў пер шы на мес нік 
стар шы ні кі ра ван ня Нац бан ка, рас тлу ма чыў шы 
пры гэ тым, што яны бу дуць ад пра ца ва ны су мес на 
з Ка мі тэ там дзяр жаў на га кант ро лю.

Ад ным з новаўвядзенняў з'яў ля ец ца не аб ход-
насць ін фар ма ван ня бан ка мі ўдзель ні ка фі на пе ра-
цыі пра яе пры пы нен не і ад мо ву ў ажыц цяў лен ні з 
ука зан нем ма ты ва ва ных пад стаў. Так са ма вы клю-
ча ец ца ад каз насць бан каў за стра ты і ма раль ную 
шко ду, якая мо жа быць на не се на ў вы ні ку пры пы-
нен ня фі на пе ра цыі ці ад мо вы ў яе ажыц цяў лен ні.

Усе гэ тыя ка рэк ці роў кі за клі ка ны ар га ні за ваць 
у бан ках паў на вар тас ную сіс тэ му ўнут ра на га 
кант ро лю, а так са ма мі ні мі за ваць ры зы ку ўцяг-
ван ня бан каў у пра цэс ле га лі за ван ня зла чын ных 
пры быт каў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

СЕ НА ТА РЫ ПРА ГА ЛА СА ВА ЛІ 
ЗА «БОЛЬШ ПРАЗ РЫС ТЫ» 

ВОД НЫ КО ДЭКС

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Падчас рабочай паездкі ў Слуцк Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па ці ка віў ся ў гу бер на та ра Мін скай 
воб лас ці праб лем ны мі прад пры ем ства мі ў Слуц-
ку. Ся мён Ша пі ра ад зна чыў, што на сця рож вае 
пра ца мяс цо ва га мя са кам бі на та, на якім скла-
ла ся дрэн ная эка на міч ная сі ту а цыя і вы яў ле ны 
стра ты.

Прэ зі дэнт пры няў ра шэн не з'ез дзіць на гэ ты мя-
са кам бі нат, а так са ма на ве даць іль но кам бі нат, што 
пер ша па чат ко ва пра гра май па езд кі ў Слуцк за пла-
на ва на не бы ло, паведамляе БЕЛТА. Пры быў шы 
на льно кам бі нат, Аляк сандр Лу ка шэн ка абу рыў ся 
поў най без гас па дар час цю: тэ ры то рыя прад пры ем-
ства вы гля да ла бруд най і не пры бра най; паў сюль у 
вя ліз ныя ку чы бы ла скла дзе на сы ра ві на, у ад ным з 
па мяш кан няў зва ле на тэх ні ка. «Мы крыў дзім ся на 
ся лян, што яны не мо гуць даць трас ты. А як вы яе 
тут за хоў ва е це? Ку ды вы склад ва е це сы ра ві ну? Як 
мож на так за хоў ваць лён? Ча му вы ўсё гэ та не пе-
ра пра цоў ва е це?» — абу рыў ся кі раў нік дзяр жа вы.

«За вод зьце кры мі наль ныя спра вы і мне 
дак лад вай це», — да ру чыў Прэ зі дэнт стар шы-

ні Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Аляк санд-
ру Якаб со ну. Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 
рас па ра дзіў ся з сён няш ня га дня на кі ра ваць на 
прад пры ем ства ды рэк та рам стар шы ню Ка мі тэ-
та па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні Мінск-
ага абл вы кан ка ма.

За тым Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра ехаў на 
дру гое праб лем нае прад пры ем ства — Слуц-
кі мя са кам бі нат. Тут кі раў нік дзяр жа вы звяр-
нуў ува гу на ад сут насць па рад ку і не на леж ныя 
ўмо вы, у якіх за хоў ва ец ца мя са. «Тут так са ма 
за вод зьце кры мі наль ную спра ву і раз бі рай це ся 
па ўсіх пы тан нях», — ска заў Прэ зі дэнт. «У нас 
не да за гру жа ны ма гут нас ці нар маль ных мя са-
кам бі на таў. Не ад клад на мя са ад сюль пе ра кі-
нуць на ін шыя мя са кам бі на ты, за ба ра ніць пры-
маць тут жы вё лу, за ме сяц на вес ці па ра дак!» 
— ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы, звяр та ю чы ся 
да Ся мё на Ша пі ры.

Звяр та ю чы ся да стар шы ні КДК, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па пя рэ дзіў, што да 1 жніў ня па ві нен 
быць на ве дзе ны па ра дак на ўсіх прад пры ем-
ствах.
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Да 1 жніў ня па ві нен быць на ве дзе ны па ра дак 
на ўсіх прад пры ем ствах


