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Пра ца ваць на якасць — 
за лог пос пе ху

На чаль нік ад дзе ла сер ты фі ка цыі 
па слуг Бел ДІСС Тац ця на СМІР НО ВА 
ад зна чы ла, што сер ты фі ка цыя з'яў ля ец-
ца важ ным ін стру мен там для тых гас ці-
ніц, якія пла ну юц ца да кла сі фі ка цыі па 
ка тэ го ры ях — ад 1 да 5 «зо рак». У на-
шай рэс пуб лі цы аба вяз ко вая сер ты фі ка-
цыя па слуг пра жы ван ня гас ці ніц і ма тэ-
ляў, за яў ле ных да ацэн кі па ка тэ го ры ях, 
уве дзе на з 2007 го да. Гэ та азна чае, што 
ка лі тая ці ін шая гас ці ні ца жа дае атры-
маць ка тэ го рыю, то яна па він на звяр-
нуц ца ў ор ган па сер ты фі ка цыі гэ тых 
па слуг, прай сці пра цэ ду ры, вы зна ча ныя 
ў тэх ніч ным ко дэк се ўста ля ва най прак-
ты кі 5.3.02-2012 «На цы я наль ная сіс тэ ма 
па цвяр джэн ня ад па вед нас ці Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Сер ты фі ка цыя па слуг гас ці-
ніц», і пры ста ноў чых вы ні ках атры маць 
сер ты фі кат, які па цвяр джае ад па вед-
насць па тра ба ван ням, уста ноў ле ным 
да за яў ле най ка тэ го рыі. Тыя гас ці ні цы, 
якія не пла ну юць кла сі фі ка вац ца, мо-
гуць пра ца ваць без сер ты фі ка та ад па-
вед нас ці, але, зра зу ме ла, вы кон ва ю чы 
дзе ю чае ў гэ тай сфе ры за ка на даў ства 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Сер ты фі ка цыя па слуг гас ці ніц пра во-
дзіц ца ў тры эта пы: ацэн ка вы ка нан ня 
па тра ба ван няў бяс пе кі (са ні тар на-гі гі е-
ніч ныя, су праць па жар ныя, эка ла гіч ныя 
нор мы і пра ві лы, за бес пя чэн не за ха ва-
нас ці ма ё мас ці па ста яль цаў і інш.), ад па-
вед насць гас ці ні цы за яў ле най ка тэ го рыі, 
а так са ма баль ная ад зна ка асна шчэн ня 
ну ма роў, мэб лі, ста ну бу дын ка і па мяш-
кан няў гас ці ні цы.

Сер ты фі кат га тэ лю вы да юць на пяць 
га доў. Пе ры я дыч на аў ды та ры ор га на па 
сер ты фі ка цыі пра вод зяць яго ін спек-
цый ны кант роль для па цвяр джэн ня вы-
ка нан ня ўста ноў ле ных па тра ба ван няў 
і пад тры ман ня ад па вед най якас ці па-
слуг.

Та кім чы нам, сер ты фі ка цыя па слуг — 
гэ та эфек тыў ны ме ха нізм кі ра ван ня 
якас цю гас ці ніч ных па слуг, які да зва ляе 

аб' ек тыў на аца ніць уз ро вень гас ці ні цы, 
па цвер дзіць ад па вед насць уста ноў ле-
ным па тра ба ван ням і ў да лей шым ажыц-
цяў ляць кант роль з мэ тай не да пу шчэн ня 
зні жэн ня да сяг ну та га ўзроў ню пра па на-
ва ных па слуг, а так са ма сты му ля ваць 
па ста ян нае па вы шэн не якас ці сэр ві су.

Да рэ чы, у кра і не прай шлі сер ты фі-
ка цыю і кла сі фі ка цыю па «зор ках» 50 
гас ці ніц, у тым лі ку тыя, якія ўва хо дзяць 
у гас ці ніч ныя комп лек сы.

Не ўсе «зор кі» 
ад ноль ка выя

Боль шасць но вых гас ці ніц, якія бу ду-
юц ца ў на шай кра і не, ужо ўліч вае су час-
ныя па тра ба ван ні: у іх (на ват без ка тэ-
го рыі) ужо ня ма ну ма роў без сан вуз лоў 
і тэ ле ві за раў, па вя лі ча ны пло шчы ад на-
па ка ё вых двух мес ных ну ма роў.

Гас ці ні цы ка тэ го рыі ча ты ры-пяць «зо-
рак» аб ста лю юц ца аў та ма ты за ва ны мі 
сіс тэ ма мі кі ра ван ня (АСК) усёй гас ці ні-

цай або гас ці ніч ным комп лек сам. Яны 
ўклю ча юць аў та ма ты за ва ную гас ці ніч-
ную сіс тэ му, якая ажыц цяў ляе збор і 
апра цоў ку ін фар ма цыі, вя дзен не баз 
звес так клі ен таў, ін тэр нэт-бра ні ра ван-
не, аб мен ін фар ма цы яй па між служ ба мі, 
кі ра ван не раз лі ко ва-ка са вы мі пад сіс тэ-
ма мі і інш.; сіс тэ мы кант ро лю і кі ра ван ня 
до сту пам у гас ці ні цу, кі ра ван ня комп-
лек сам клі ма тыч ных сіс тэм, кант ро лю 
за ін жы нер ным аб ста ля ван нем, сіс тэ му 

ві дэа на зі ран ня, ін тэр ак тыў ную тэ ле ві зій-
ную сіс тэ му і інш. Упер шы ню та кі мі АСК 
бы лі аб ста ля ва ны гас ці ні цы «Вік то рыя» 
КУП «Біз нес-цэнтр «Ста лі ца», «Атэль 
«Еў ро па» дзяр жаў на га прад пры ем ства 
«Атэль «Еў ро па».

У «трох зор ка вых» гас ці ні цах па ста-
яль цы ма юць маг чы масць атры маць 
шы ро кі на бор па слуг. Як пра ві ла, у 
іх — толь кі ін ды ві ду аль ныя ну ма ры, 
ёсць ка вяр ня або бар, біз нес-цэнтр. У 
не ка то рых та кіх но вых гас ці ні цах ну ма-
ры па вы ша най кам форт нас ці цал кам 
або част ко ва аб ста ля ва ны кан ды цы я-
не ра мі («Гар ні» ААТ «Мі на тэль», «Ту-
рыст» ААТ «Атэль «Ту рыст», «Про ня» 
УКПП «Ка му наль нік», «На рач» ГПУ «НП 
На ра чан скі» і інш.), а для бяс пе кі пра-
жы ван ня вы ка рыс тоў ва юц ца сіс тэ мы 
ві дэа на зі ран ня.

Асноў ныя па тра ба ван ні да гас ці ніч-
ных па слуг на між на род ным уз роў ні 
вы зна чае Су свет ная ту рысц кая ар га ні-
за цыя. Ёю бы лі рас пра ца ва ны агуль ныя 
рэ ка мен да цыі па кла сі фі ка цыі гас ці ніц 

ад 1 да 5 «зо рак» і ма тэ ляў ад 1 да 4 «зо-
рак». На асно ве гэ тых рэ ка мен да цый 
быў рас пра ца ва ны і дзей ні чае між-
дзяр жаў ны стан дарт ДАСТ 28681.4-95. 
«Ту рысц ка-эк скур сій нае аб слу гоў ван-
не. Кла сі фі ка цыя гас ці ніц». Ад па вед на, 
гас ці ні цы кра і ны, якія жа да юць атры-
маць ка тэ го рыю, па він ны прай сці сер-
ты фі ка цыю сва іх па слуг у На цы я наль-
най сіс тэ ме па цвяр джэн ня ад па вед нас ці 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«Ад нак ста рыя гас ці ні цы, асаб лі ва 
ў не вя лі кіх га ра дах, не мо гуць, а ча-
сам і не жа да юць вы ка наць на ват мі ні-
маль ныя па тра ба ван ні не толь кі ДАСТ 
28681.4-95, але і СТБ 1353-2005 «Срод кі 
раз мя шчэн ня. Агуль ныя па тра ба ван ні», 
уста ноў ле ныя да гас ці ніц без ка тэ го рыі. 
Іх у рэс пуб лі цы яшчэ вель мі шмат (ка-
ля 60%). У асноў ным гэ та ве да мас ныя 
гас ці ні цы роз ных ар га ні за цый, у якіх 
спы ня юц ца не ту рыс ты, а асо бы, якія 
зна хо дзяц ца ў ка ман дзі роў цы», — да-
да ла Тац ця на Смір но ва.

Пад час пад рых тоў кі да чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі Бел ДІСС пра вод зяц ца 
ра бо ты па сер ты фі ка цыі і кла сі фі ка цыі 
ўве дзе ных у экс плу а та цыю гас ці ніц. Га-
вор ка ідзе пра 14 гас ці ніц роз ных ка тэ го-
рый. Як ад зна чы ла Тац ця на Смір но ва, з 
мно гі мі з іх пра ца бы ла рас па ча та яшчэ 
на ста дыі пра ек та ван ня, каб ад на ча со ва 
з ад крыц цём вы хо дзіць і на атры ман не 
сер ты фі ка та.

Ма ла дзёж ная гас ці ні ца
Што ж ты чыц ца хос тэ лаў, якія 

атрым лі ва юць у апош ні час ін тэн сіў нае 
раз віц цё, то ў СТБ 1353-2005 «Срод кі 
раз мя шчэн ня. Агуль ныя па тра ба ван ні» 
вы раз на акрэс ле ны ўсе мі ні маль ныя 
па тра ба ван ні да іх. Хос тэл — гэ та ма-
ла дзёж ная гас ці ні ца, якая пра да стаў-
ляе па слу гі раз мя шчэн ня ў шмат па-
ка ё вых ну ма рах, па слу гі хар ча ван ня 
з аб ме жа ва ным вы ба рам страў і (або) 
маг чы масць са ма стой на га пры га та-
ван ня ежы на не аб ход ным для гэ та га 
аб ста ля ван ні, а так са ма да дат ко выя 
па слу гі, уклю ча ю чы за баў ляль ныя, 
аду ка цый ныя ме ра пры ем ствы. Гэ та і 
мі ні маль ная коль касць сан вуз лоў і ду-
ша вых па ко яў, а так са ма па тра ба ван ні 
да асвят лен ня, во да за бес пя чэн ня, вен-
ты ля цыі і аб ста ля ван ня ўся го хос тэ ла. 
Уста ноў ле ны па тра ба ван ні да пе ра лі ку 
па слуг, якія аказ ва юц ца, на прык лад, 
што дзён нае пры бі ран не ну ма роў па-
ка ёў кай. Зме на па сцель най бя ліз ны ці 
пра да стаў лен не змен на га кам плек ту 
па сцель най бя ліз ны па він ны пра во дзіц-
ца не менш як адзін раз на ты дзень, 

зме на руч ні коў — не менш за адзін раз 
на тры дні і г.д.

Зра зу ме ла, што не вар та пра во дзіць 
па ра ле лі па між хос тэ лам і «пя ці зор ка-
вым» атэ лем, та му што гас ці ні ца та ко-
га ты пу (хос тэл) па вы зна чэн ні не мо жа 
быць рас кош най, але, без умоў на, мі-
ні маль ныя па тра ба ван ні па він ны быць 
вы ка на ны. І мно гія хос тэ лы ў на шай рэс-
пуб лі цы, ка лі яны ар га ні за ва ны ў ад асоб-
ле ным бу дын ку, усё гэ та вы кон ва юць.

Фірменны стыль
Сён ня вя ду чыя па зі цыі ў су свет най 

гас ці ніч най ін дуст рыі зай ма юць гас ці ніч-
ныя сет кі. Як пра ві ла, яны на цэ ле ны на 
пра соў ван не вы со кіх стан дар таў аб слу-
гоў ван ня. «Гас ці ніч ная сет ка пра ду гледж-
вае аб' яд нан не не каль кіх гас ці ніч ных 
прад пры ем стваў у ка лек тыў ны біз нес, які 
пра во дзіц ца пад адзі ным кі раў ніц твам, у 
рам ках адзі най кан цэп цыі пра соў ван ня 
пра дук ту і пад агуль най ганд лё вай мар-
кай. У па тра ба ван нях да кож най мар кі 
ўліч ва ец ца не толь кі ўзро вень кам фор ту, 
але і пры зна чэн не, мес ца зна хо джан не і 
не ка то рыя ін шыя кры тэ рыі. Кож ная сет ка 
імк нец ца фар мі ра ваць пэў ны імідж — вя-
до мы тым клі ен там, на яко га ары ен та ва-
на гэ тая ка тэ го рыя атэ ля», — па тлу ма чы-
ла Тац ця на Смір но ва.

Сён ня най больш вя до мыя ў све це 
сет ка выя атэ лі «Holіday Іnn», «Radіsson 
Hotels», «Kempіnskі Hotels», «Crowne 
Рlaza», «Hyatt Іnternatіonal» і інш. У ста лі-
цы па бу да ва ны і аказ вае па слу гі сет ка вы 
атэль ка тэ го рыі пяць «зо рак» «Crowne 
Рlaza Міnsk», бу ду юц ца так са ма сет ка-
выя атэ лі «Hyatt» і «Kempіnskі».

Усе яны без вы клю чэн ня што год пра-
вя ра юц ца прад стаў ні ка мі сет кі, і пры не-
за ха ван ні стан дар таў і па тра ба ван няў 
лі цэн зія на пра ва вы ка ры стан ня ганд лё-
вай мар кі ад клі ка ец ца па ўмо вах да га-
во ра, а гас ці ні ца вы бы вае з яе скла ду.

Бяс спрэч на, для та го, каб ства рыць 
адзі ную і эфек тыў ную сіс тэ му ў кож най 
сет цы, трэ ба бу дзе пра вес ці не ма лы 
фронт ра бот, уклю ча ю чы рас пра цоў ку 
стан дар таў аб слу гоў ван ня, на ву чан не 
пер са на лу, ства рэн не фір мен на га сты-
лю, які за бяс печ вае па зна валь насць гэ-
тай сет кі. Што апраў да на, па коль кі да-
зва ляе ўзняц ца на зу сім но вы ўзро вень 
раз віц ця. І бе ла рус кія атэ лі бя руць гэ ты 
фак тар на за мет ку.

Да р'я ШО ЦІК, 
сту дэнт ка 4-га кур са 

Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.
Фота прадастаўлена прэс-службай 

Дзяржстандарта.
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У ну ма ры за 13 снеж ня мі ну-
ла га го да быў на дру ка ва ны 
ар ты кул «Тру ба Пан до ры, 
або Як га зі фі ка цыя ад ной 
вёс кі пры вя ла да не ча ка на га 
вост ра га кан флік ту». Га зе та 
па абя ца ла са чыць за тым, 
як бу дуць раз горт вац ца па-
дзеі да лей, і сён ня мы зноў 
звяр та ем ся да гэ тай тэ мы, 
бо кан флікт так і не ўла джа-
ны кан чат ко ва.

Вяс коў цы ад нес лі ся 
да сі ту а цыі 
з ра зу мен нем, 
за вы клю чэн нем 
ад на го ча ла ве ка...

На га да ем, што пры га зі фі ка-
цыі вёс кі Вя лі кая Бы хаў шчы на 
Ня свіж ска га ра ё на ў ад ла джа-
ную схе му пра цы «ўвар ва лі ся» 
не ка то рыя не ча ка ныя фак та ры. 
На пер шы по гляд, да та ко га фак-
та ру мож на ад нес ці асаб лі вас ці 
пла ні роў кі вяс ко вай ву лі цы. Але 
гэ та толь кі на пер шы по гляд. На-
са мрэч усё скла да ней. Толькі да-
вай це спа чат ку па га во рым усё ж 
та кі пра пла ні роў ку.

Як рас каз ва юць спе цы я ліс ты, 
пры пра вя дзен ні га зі фі ка цыі ў гэ-
тай вёс цы ў да га во ры бы ло ўка-
за на, што для та го, каб зра біць 
кошт ра бот тан ней шым, зем ля-
ныя ра бо ты ад кроп кі ўрэз кі га за-
пра во да да ха ты вы кон ва юць са-
мі чле ны га за ва га ка а пе ра ты ва.

Вяс коў цы па ста ві лі ся да сі ту а-
цыі з ра зу мен нем, за вы клю чэн-
нем ад на го ча ла ве ка — Воль гі 
Шы біц кай. Спра ва ў тым, што ў 
кож на га гас па да ра ха ты ака за лі-
ся роз ныя за тра ты. І Воль га Шы-
біц кая са сва і мі не па га дзі ла ся.

— Ад на спра ва, ка лі пры ся-
дзіб ныя ўчаст кі ад дзя ляе ад 
да ро гі не вя ліч кі тра ту ар і трэ-
ба пра ка паць уся го пяць ці сем 
мет раў, — за яві ла Воль га Шы біц-
кая. — Але ж па між ма ім до мам 
і ву лі цай зна хо дзіц ца сквер шы-
ры нёй у паў сот ні мет раў, які быў 
па са джа ны ў па мяць аб за гі ну лых 
ва я рах. Сквер мне не на ле жыць, 
ён агуль ны. Я не згод на аплач-
ваць гэ тую ра бо ту.

Але ка лі вы дат кі па ве сіць на 
ка а пе ра тыў, то атры ма ец ца, што 
пра клад ку тран шэі бу дуць аплач-
ваць ас тат нія яго ўдзель ні кі. Так-
са ма не зу сім спра вяд лі ва.

Ле тась 1 ве рас ня ка а пе ра тыў 
на па за чар го вым схо дзе вы клю-
чыў Воль гу Шы біц кую са сва іх 
ра доў — за не вы ка нан не ўмоў 
ста ту та. Але з 39 чле наў ка а пе-
ра ты ва на сход прый шоў толь кі 
21. І хоць усе яны пра га ла са ва-
лі ад на га лос на, але ж, каб ад-
быў ся кво рум, не аб ход ны ўдзел 
дзвюх тра цін удзель ні каў — гэ та 
зна чыць, 26 ча ла век. Та му быў 
ар га ні за ва ны па до мны аб ход 
усіх чле наў ка а пе ра ты ва, якія 
па роз ных пры чы нах не з'я ві лі ся 
на сход. Амаль усе вы ка за лі ся 
за вы клю чэн не ад на сяль чан кі 
са сва іх ра доў.

Але Воль га Шы біц кая па да ла 
ў суд Ня свіж ска га ра ё на скар гу, 
якая да ты чы ла ся ад наў лен ня яе 
ў спа жы вец кім га за вым ка а пе-
ра ты ве. Суд раз гле дзеў ма тэ-
ры я лы спра вы і вы нес ра шэн не 
на ка рысць Воль гі Шы біц кай, 
аб грун та ваў шы яго тым, што 
на схо дзе, дзе вы ра ша ла ся пы-
тан не аб яе вы клю чэн ні, не быў 
да сяг ну ты кво рум.

Так вы гля да лі спра вы на мо-
мант на пі сан ня пер ша га ар ты ку-
ла. А што ж ця пер?

«Я ні чо га дрэн на га 
не зра бі ла...»

Спа чат ку пра пры ем нае: 
амаль усе жы ха ры Вя лі кай Бы-
хаў шчы ны сён ня ўжо жы вуць з 
га зам. «Ра ні цай вы су неш ру ку 
з-пад коў дры — у ха це цёп ла!» — 
га во раць вяс коў цы.

Лю дзі лі чаць, што пра вес ці газ 
за рэ корд на ка рот кі тэр мін уда ло-
ся дзя ку ю чы энер гіі і пра біў ным 
здоль нас цям стар шы ні ка а пе ра-
ты ва Але не Раб ко. Усе ўдзяч ныя 
Але не Іва наў не, акра мя ад на го 
ча ла ве ка — Воль гі Шы біц кай, 
якая так і за ста ла ся без га зу.

Спра ва ў тым, што ад на сяль-
ча не не па га дзі лі ся з ра шэн нем 
Ня свіж ска га ра ён на га су да і па-
да лі іск у аб лас ны суд, які ад мя ніў 
вы шэй на зва нае ра шэн не.

Праў да, Воль га Кан стан ці-
наў на сцвяр джала аб сваёй 
гатоўнасці судзіцца зноў. Але 

су дзіц ца ўжо фактычна няма 
з кім, бо тэр мін пра ва моц тваў 
ка а пе ра ты ва вый шаў і ў кра-
са ві ку апош ні быў рас фар мі-
ра ва ны.

Ця пер Воль га Шы біц кая аб ві-
на вач вае стар шы ню ка а пе ра ты-
ва ў тым, што тая не па ка за ла ёй 
у свой час да га вор, што пра кла ла 
са бе га за вую тру бу бяс плат на і 
шмат яшчэ ў чым. «Я ні чо га дрэн-
на га не зра бі ла. На вош та мя не 
вы клю чы лі з чле наў ка а пе ра ты-
ва?» — абу ра ец ца яна. І не зра-
зу ме ла, шчы рае гэ та абу рэн не 
ці не вель мі. Та му што мяс цо выя 
ўла ды іш лі ёй на ўступ кі і ўсі мі сі-
ла мі на ма га лі ся вы ра шыць гэ тае 
пы тан не мір ным шля хам.

Пла ні роў ка ву лі цы тут 
на са мрэч ні пры чым?

«Я ве да ла, што га зі фі ка цыя 
вёс кі — гэ та ня прос та, але не 
ду ма ла, што прый дзец ца яшчэ 
ха дзіць па су дах», — га во рыць 
стар шы ня га за ва га ка а пе-

ра ты ва Але на РАБ КО. «І пла-
ні роў ка ву лі цы тут на са мрэч ні 
пры чым, — упэў не на Але на Іва-
наў на, — бо яна не мае ні я ка га 
зна чэн ня. Ёсць па няц це «ву ліч ны 
га за пра вод» і «га за пра во ды-ўво-
ды да да моў». Воль га Шы біц кая 
га во рыць, што да яе ха ты трэ ба 
ка паць за над та доў гую тран шэю. 
Але гас па дар до ма пла ціць толь кі 
за ка пан не гэ тай тран шэі, а за 
пра клад ку тру бы на гэ тую ж даў-
жы ню бу дзе пла ціць ка а пе ра тыў. 
І мы зга дзі лі ся аплач ваць гэ та. 13 
лі пе ня, пе рад тым, як пры сту піць 
да ра бот, сход цяг нуў ся дзве га-
дзі ны. Усе прый шлі да кан сен су-
су, акра мя ад на го ча ла ве ка... У 
рэш це рэшт, у ін ва лі да пер шай 
гру пы Іва на Дзя ні шчы ка ад лег-
ласць ад ву лі цы да до ма пры-
клад на та кая ж, як і ў Шы біц кай, 
але ён не па тра ба ваў ка паць 
тран шэю за агуль ны кошт. Воль-
га Кан стан ці наў на спа сы ла ец ца 
на тое, што сквер — агуль нае 
мес ца, але луг, праз які ка па лі 
тран шэю Дзя ні шчы кі, — так са ма 
не іх улас насць. І ін шыя лю дзі, 

чые ха ты зна хо дзяц ца да лё ка ад 
тра сы, так са ма вы ка па лі тран-
шэю за свае срод кі. І сён ня яны 
з га зам... Га вор ка ідзе аб тым, 
што ў вёс цы ўсе па він ны быць 
роў ны мі пе рад за ко нам. Шы біц-
кая — не звыш ча ла век, і не трэ ба 
па ту раць яе кап ры зам»...

«Та кое ўра жан не, 
што яна на гня тае 
аб ста ноў ку...»

— Усе да ку мен ты, якія Воль га 
Шы біц кая па тра ба ва ла, ка а пе ра-
тыў, хоць і са спаз нен нем, але 
прад ста віў, — га во рыць кі раў нік 
спра ва мі Лан ска га сель ска га 
вы ка наў ча га са ве та Люд мі ла 
БУГ ЛАЙ. — Яна за ха це ла пра чы-
таць ста тут. Мы зня лі ко пію, якую 
я са ма ад вез ла ёй, пад под піс. 
За вез ла ко пію да га во ра... Але 
яна вы шук вае кож ны раз но выя 
пры чы ны.

Пас ля вы клю чэн ня Воль гі Шы-
біц кай ка а пе ра тыў ад пра віў ёй 
уне се ныя ёю гро шы па по шце. 
Але з гэ тай су мы вы лі чы лі гро шы 
за пра ект. Шы біц кая ўнес ла 8 млн 
300 тыс. руб лёў, а пра ект каш та-
ваў ка ля ад на го міль ё на — пра-
ект жа на пад вод га за пра во да да 
яе до ма ра біў ся. Та му ёй вяр ну лі 
7 млн 300 тыс. руб лёў — ас тат нія 
гро шы пай шлі дзяр жа ве за пра-
ект ныя ра бо ты. Але Воль га Кан-
стан ці наў на не згод на з гэ тым.

— Та кое ўра жан не, што яна 
на гня тае аб ста ноў ку і сіл ку ец ца 
на шай энер гі яй, — уз ды хае Люд-
мі ла Буг лай...

АД РЭ ДАК ЦЫІ:
Спра бу ю чы ра за брац ца ў гэ-

тай гіс то рыі, я ўваж лі ва вы слу-
ха ла ўсе ба кі кан флік ту, у тым 
лі ку і Воль гу Шы біц кую. І не каль-
кі ра зоў су тык ну ла ся з тым, што 
роз ныя лю дзі, не зга вор ва ю чы ся, 
ка за лі: маў ляў, хтось ці са праў ды 
мае пра ва на льго ты і па слаб лен-
ні, але маў чыць і не ка рыс та ец-
ца імі. А хтось ці — па тра буе для 
ся бе на ват тое, на што не мае 
ні я ка га пра ва.

Што тут ска заць? Па-ча ла ве-
чы Воль гу Шы біц кую шка да. Але 
вый сце ёсць: ка лі яна са праў ды 
хо ча пра вес ці са бе газ, то гэ та 
маг чы ма. І спе цы я ліс ты ўжо агу-
чы лі як. Трэ ба толь кі ўзняц ца над 
сва ёй крыў дай і па спра ба ваць 
знай сці па ра зу мен не.

Свят ла на БУСЬ КО

�

ЦІ КОЖ НАЯ ГАС ЦІ НІ ЦА МО ЖА АТРЫ МАЦЬ «ЗОР КУ»?
У любым выпадку ручнікі і бялізну мяняць павінны

Да чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў Мін ску за ста ло ся два тыд ні. Бе ла рус кая 
ста лі ца пе ра жы вае са мы са праўд ны «гас ці ніч ны бум»: ледзь не кож ны ты-
дзень ад кры ва юц ца па дзве-тры гас ці ні цы. І прак тыч на ўсе яны жа да юць 
«за па ліць зор кі» на сва іх но вых фа са дах. У са мы раз да ве дац ца, якія па тра-
ба ван ні прад' яў ля юц ца сён ня ў рэс пуб лі цы да гас ці ніц. Чым ад роз ні ва юц ца 
атэ лі ў дзве і пяць «зо рак»? Што та кое хос тэ лы і на які ўзро вень сэр ві су 
мож на раз ліч ваць, спы ня ю чы ся ў іх? Каб усё гэ та вы свет ліць, ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» ад пра ві ла ся ў Бе ла рус кі дзяр жаў ны ін сты тут стан дар ты за цыі і 
сер ты фі ка цыі ( Бел ДІСС). Тут на пра ця гу амаль 15 га доў функ цы я нуе ор ган 
па сер ты фі ка цыі па слуг гас ці ніц, а два га ды та му ад крыў ся рэс пуб лі кан скі 
ар га ні за цый на-ме та дыч ны цэнтр у гэ тай сфе ры.

У пошуках кампрамісуУ пошуках кампрамісу  ��

Вый сце ёсць, але трэ ба бу дзе 
цалкам за пла ціць вы дат кі

Ды рэк тар ра ён на га ўпраў лен ня «Ня-
свіж рай газ» Ула дзі мір БАР ТА ШЭ ВІЧ:

— Згод на з Ука зам Прэ зі дэн та № 368, у 
ма лых га ра дах да 20 ты сяч на сель ніц тва фі-
нан са ван не пра вя дзен ня бу даў ні чых ра бот 
па пры ста са ван ні га за пра во даў з га за пра-
во да мі-ўво да мі ідзе на ступ ным чы нам: 70% 
скла да юць бюд жэт ныя срод кі і 30% — срод кі 
на сель ніц тва. Па вы шэй зга да ным аб' ек це, а 
ме на ві та га за за бес пя чэн ні жы лых да моў вёс-
кі Вя лі кая Бы хаў шчы на Ня свіж ска га ра ё на, 
бы лі пра ве дзе ны ра ён ныя тар гі. Пе ра маг ла ў 
іх ТАА «Стоўб цы газ буд». Быў за клю ча ны да-
га вор па між за каз чы кам (ра ён нае ўпраў лен не 
га за вай гас па дар кі), пер шым ін вес та рам (УКБ 
Ня свіж ска га рай вы кан ка ма) і дру гім ін вес та-
рам (ка а пе ра тыў).

У да га во ры ўказ ва ла ся, што для па тан-
нен ня зем ля ныя ра бо ты ад кроп кі ўрэз кі да 
ха ты вы раб ля юць чле ны ка а пе ра ты ва ўлас-
на руч на. Гра ма дзян ка Шы біц кая ад мо ві ла ся 
вы раб ляць зем ля ныя ра бо ты. Паз ней нам 
прый шоў ліст, што яна вы клю ча на з чле наў 
ка а пе ра ты ва.

По тым, ка лі ад Шы біц кай пай шлі скар гі, 
бы ло пры ня та ра шэн не да па маг чы ёй зра-
біць зем ля ныя ра бо ты пад акт вы ка на ных 
ра бот. Але Шы біц кая ад мо ві ла ся.

Ця пер аб' ект зда дзе ны ў экс плу а та цыю, 
усе су мы асвое ны і за кры тыя.

З гэ тай сі ту а цыі ця пер вый сце ад но: ка лі 
Шы біц кую вы клю чы лі з чле наў ка а пе ра ты ва, 
яна мо жа па бу да ваць га за пра вод-увод, але 
толь кі з да зво лу бы лых чле наў ка а пе ра ты-
ва (згод на са ста ту там, за бы лы мі чле на мі 
ка а пе ра ты ва за ста ец ца пра ва на пра ця гу 5 
га доў да ваць да звол на пад клю чэн не да га за-
пра во да або ад маў ляць у та кім да зво ле). Пры 
гэ тым рай вы кан кам бу дзе пры маць ра шэн не 
аб га зі фі ка цыі са 100-пра цэнт ным па крыц цём 
вы дат каў са мой Шы біц кай. Так што ўсё за ле-
жыць ад яе жа дан ня. Мы і ра ён ныя ўла ды іш лі 
ёй на ўступ кі, але па ра зу мен ня не ад бы ло ся.

Спра ва ў не жа дан ні?
Стар шы ня Ня свіж ска га ра ён на га Са ве-

та дэ пу та таў Ва ле рый ЛА ЗЮК:
— У ста ту це ка а пе ра ты ва бы ло за пі са на, 

што пад во ды да да моў па він ны ажыц цяў ляць 
са мі жы ха ры. Ка мусь ці да во дзі ла ся ка паць 
20 мет раў, ка мусь ці — 50 або 100. Шы біц-
кая ад мо ві ла ся, і ка а пе ра тыў вы клю чыў яе 
са сва іх ра доў.

Але я лі чу, што вы клю чы лі яе ня пра віль на, 
та му што не бы ло кво ру му. Тое, што лю дзі 
ха дзі лі па да мах і збі ра лі за явы, — не пра ва-
моц на. Ка лі б у ста ту це бы ло за пі са на, што 
чле ны ка а пе ра ты ва, якія не з'я ві лі ся на сход, 
мо гуць па даць свой го лас «за» ці «су праць» 
у пісь мо вым вы гля дзе, — гэ та ін шая спра ва. 
Але та ко га за пі са на не бы ло. Та му кво ру му 
як та ко га не бы ло.

І наш суд пры знаў яе вы клю чэн не ня пра-
віль ным. Але пра ку рор угле дзеў, што ў суд 

бы ла па да дзе на скар га, а не іск. Гэ та вя лі кая 
роз ні ца. Та му аб лас ны суд ад мя ніў ра шэн-
не Ня свіж ска га ра ён на га су да. Ця пер, каб 
Шы біц кая маг ла ад на віц ца ў ка а пе ра ты ве, 
ёй трэ ба па даць іск. Я ёй тлу ма чыў, што не 
трэ ба цяг нуць з ім, бо ка а пе ра тыў у кра са ві ку 
бу дзе рас фар мі ра ва ны.

Ка лі суд пры ме ра шэн не па іс ку, што вы-
клю чы лі Шы біц кую ня пра віль на, і жан чы на 
бу дзе ад ноў ле на, то яна змо жа пра вес ці са бе 
газ. Але пры гэ тым аплач ваць ёй прый дзец-
ца ўсе ра бо ты на 100%. Іль го ты для гэ та га 
ка а пе ра ты ва не пра ду гле джа ны, бо тэр мі ны 
яго паў на моц тваў ужо мі ну лі.

Ця пер ня хай яна крыў дуе са ма на ся бе. Мы 
іш лі ёй на ўступ кі. Уга ва ры лі на пі саць за яву 
на вы дзя лен не ра за вай ма тэ ры яль най да-
па мо гі па лі ніі са цы яль най аба ро ны і ака за лі 
гэ тую да па мо гу. Ды рэк тар «Ня свіж рай га за» 
аса біс та пры яз джаў да яе, каб за клю чыць да-
га вор. Пры гэ тым «Ня свіж рай газ» згод ны быў 
пра ка паць ёй тран шэю. Жан чы не трэ ба бы ло 
да пла ціць толь кі не дзе 270 тыс. руб лёў. Ёй 
пра па ноў ва лі пра клас ці тру бу, а по тым, ка лі 
па жа дае, яна мо жа пра цяг нуць су дзіц ца...

Ве да е це, у мя не ства ры ла ся ўра жан не, 
што ў Шы біц кай не бы ло жа дан ня пра во-
дзіць газ. Бо за кошт ка а пе ра ты ва на ват 
быў зроб ле ны пра кол пад да ро гай, каб яна 
маг ла ўрэ за цца. У яе пры гэ тым бы лі б не вя-
лі кія вы дат кі. Я ў Шы біц кай пы таў ся не каль кі 
ра зоў: «Якое аб ста ля ван не вы ўжо ку пі лі?». 
І зра зу меў, што яна ні чо га не куп ля ла. Яна 
прос та на гня тае аб ста ноў ку...

А як ка мен ці ру юць гэ тую сі ту а цыю спе цы я ліс ты і прад стаў ні кі мяс цо вай ула ды?

Як дома!Як дома!  ��

НАЙ ШЛА КА СА НА КА МЕНЬ...
Як у вёс цы Вя лі кая Бы хаў шчы на газ пра во дзі лі

Наименование показателя Код 
строки

На начало 
года

На конец 
года

Долгосрочные активы 190 89749 103358
Краткосрочные активы 290 20598 28923
БАЛАНС 300 110347 132281
Собственный капитал 490 101019 114566
Долгосрочные обязательства 590 295 194
Краткосрочные обязательства 690 9033 17521
БАЛАНС 700 110347 132281
Выручка от реализации 
продукции 010 17087 25253

Себестоимость реализации 
продукции и управленческие 
расходы

020-
080 19599 24773

Прибыль (убыток) 
от текущей деятельности 090 -2512 480

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности

150 2601 -3481

Прибыль (убыток) 
отчетного года 160 89 -3001

Налог на прибыль, 
прочие платежи и сборы, 
начисленные от прибыли

170-
200 76 399

Чистая прибыль 240 13 -3400

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 2013 год 
ОАО «Завод средств комплексной автоматизации», 

г. Минск, ул. Лещинского, 8, УНП 100006791 (млн руб.)

Открытое акционерное общество
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

ОАО «Технобанк» настоящим уведомляет акционеров о принятии внеоче-
редным Общим Собранием акционеров ОАО «Технобанк», проведенным в очной 
форме 16.04.2014 (протокол №2), решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав ОАО «Технобанк» и о праве акционеров требовать выкупа акций при 
условии, что они голосовали против принятия решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав ОАО «Технобанк» или не участвовали в Общем Собрании 
акционеров ОАО «Технобанк» от 16.04.2014, на котором было принято данное 
решение. Для реализации своего права требовать выкупа акций акционеру не-
обходимо представить в письменном виде в ОАО «Технобанк» по адресу: 220002, 
г. Минск, ул. Кропоткина, 44 соответствующее заявление произвольной формы 
на имя Председателя Правления ОАО «Технобанк» в течение 30 дней со дня 
проведения Общего Собрания акционеров, на котором было принято решение, 
повлекшее возникновение права требовать выкупа акций (16.04.2014). 
ОАО «Технобанк» по результатам рассмотрения поданных заявлений с требо-
ваниями о выкупе акций в течение 70 дней с даты поступления заявления в банк 
удовлетворяет требования акционеров либо в течение 30 дней сообщает ак-
ционерам об отказе в удовлетворении требований акционеров. 

Для получения дополнительной информации предлагаем обращаться 
в ОАО «Технобанк» по адресу: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, 

телефон +375 17 237 43 80.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности №11 от 31.12.2013, УНП 100706562

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

На 1 апреля 2014 На 1 апреля 2013

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 893 917,1 900 192,3

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 3 386,1 6 151,5

4
Средства 
в Национальном банке

1103 1 106 072,0 1 134 316,5

5 Средства в банках 1104 671 369,4 955 969,5

6 Ценные бумаги 1105 669 906,6 1 895,2

7 Кредиты клиентам 1106 11 567 575,3 10 368 803,4

8
Производные 
финансовые активы

1107 1 604 264,5 1 218 854,4

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 27 873,9 27 873,9

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 1 134 421,4 976 346,8

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110  - 874,8

12 Прочие активы 1111 249 783,3 180 343,3

13 ИТОГО активы 11 17 928 569,6 15 771 621,6

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15
Средства 
Национального банка

1201 165,3 412,2

16 Средства банков 1202 3 677 300,5 2 424 503,0

17 Средства клиентов 1203 10 713 213,1 10 448 322,9

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 198 012,1 309 033,0

19
Производные финансовые 
обязательства

1205 14 800,4 8 467,9

20 Прочие обязательства 1206 472 469,0 344 805,4

21 ВСЕГО обязательства 120 15 075 960,4 13 535 544,4

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 412 279,3 412 279,3

24 Эмиссионный доход 1212  -  - 

25 Резервный фонд 1213 948 898,2 654 306,5

26
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 654 773,8 576 133,5

27 Накопленная прибыль 1215 836 657,9 593 357,9

28 Всего капитал 121 2 852 609,2 2 236 077,2

29
ИТОГО обязательства 
и капитал

12 17 928 569,6 15 771 621,6

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

на 1 апреля 2014 на 1 апреля 2013

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011  518 981,7  370 333,2

2 Процентные расходы 2012  241 573,1  216 388,1

3 Чистые процентные доходы 201  277 408,6  153 945,1

4 Комиссионные доходы 2021  274 991,3  245 435,2

5 Комиссионные расходы 2022  40 287,0  34 802,8

6 Чистые комиссионные доходы 202  234 704,3  210 632,4

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203  269,5  62,3

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -    -   

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205  23 754,3  52 396,6

10
Чистый доход 
по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206  64 096,2  (11 490,6)

11 Чистые отчисления в резервы 207  122 683,8  54 524,8

12 Прочие доходы 208  14 340,8  20 096,5

13 Операционные расходы 209  227 999,3  171 383,5

14 Прочие расходы 210  22 797,6  35 036,3

15
Прибыль 
до налогообложения

211  241 093,0  164 697,7

16 Налог на прибыль 212  33 941,8  40 425,0

17 ПРИБЫЛЬ 2 207 151,2 124 272,7

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 01 апреля 2014 г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
на 01 апреля 2014 г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

Председатель Правления С.А. Костюченко

Зам. главного бухгалтера  С.И. Капцевич

Финансовая отчетность банка в полном объеме размещена 
на сайте банка по адресу: 

http://www.priorbank.by/r/news/accounting/quarter/quarter_2014_year/quarter_04_14/

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190.

ОАО «Минсктелекомстрой» не размещало в газете «Звязда» от 12.04.2014 г. 
бухгалтерский баланс на 01.01.2014 г. и отчет о прибылях и убытках за 
январь–декабрь 2013 г. Указанная информация опубликована без намерения 
ОАО «Минск телекомстрой». УНП 100068131

ОАО «Белхим» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТА: 

«Текущий ремонт комнат общежития 
ГО «Белресурсы» 

по адресу: г. Минск, ул. Асаналиева, 52».

Предложения принимаются 
до 14.00 05.05.2014 г. 
по адресу: г. Минск, 

ул. Короля, 34, каб. № 19. 

Справки по тел. 8017 204-85-17, 
факс 8017 204-85-19.

УНП 100122846


