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25.04.2014 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Гомельжилпроект».

Повестка дня:
1. Об изменении размера уставного фонда и номинальной стоимости 

акций общества. 
2. О внесении изменений и дополнений в устав общества и утверждении 

устава в новой редакции. 
Местонахождение ОАО «Гомельжилпроект»: г. Гомель, ул. Кирова, 17.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Кирова, 17.
Время регистрации в день проведения собрания с 13.30 до 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 

с 18.04.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Наблюдательный совет.УНП 400022625

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Без умоў на, да рос лыя ўлі-

чы лі і тое, што вуч ні мо гуць 
прос та за быць або згу біць 
пер са наль ную карт ку. У гэ-
тым вы пад ку іх пра пус ціць 
вах цёр, ро лю яко га ні хто 
не ад мя няў. Ну а згуб ле ны 
про пуск школь ні ку ад но вяць 
праз не ка то ры час. Да рэ чы, 
у гэ тым вы пад ку дзя ку ю чы 
спон са рам усё абы шло ся 
бяс плат на, але ж кошт сіс-
тэ мы ві дэа на зі ран ня — ад 
Br80 млн да 100 млн. І ў ін-
шых шко лах на апа ра ту ру 
кант ро лю на да лей бу дуць 
«скід вац ца» баць кі.

Да рэ чы, іх дум ку ўліч ва лі 
пры ўста ноў цы ві дэа ка мер. 
У шко ле, дзе ву чыц ца 1645 
дзя цей, бы ло пра ве дзе на 
апы тан не на кож най па ра ле-
лі кла саў. Між тым, ме на ві та 
ў гэ тым ра ё не Го ме ля, дзе 
вя лі кая коль касць дзя цей з 
сем' яў, якія ста яць на роз ных 
улі ках, вель мі важ ным ста-
но віц ца піль ны кант роль за 

сі ту а цы яй, ад зна чае вы кон-
ва ю чая аба вяз кі ды рэк та ра 
шко лы Але на Яр мол кі на:

— Баць коў скі ка мі тэт вы-
ра шыў, што нам гэ та па трэб-
на. Пра пуск ная маг чы масць 
тур ні ке та вы со кая, усе па-
спя ва юць. Баць кі пры не аб-
ход нас ці мо гуць прай сці са 
сва ім дзі цем.

На чаль нік ад дзе ла вы ха-
ваў чай і са цы яль най ра бо ты 
ўпраў лен ня аду ка цыі Го мель-
ска га абл вы кан ка ма Але на 
Ля шук ка жа, што пер шая ў 
Го ме лі элект рон ная сіс тэ ма 
кант ро лю і ві дэа на зі ран ня за 
на ву чэн ца мі дае маг чы масць 
баць кам ба чыць увесь пра-
цэс на сва іх кам п'ю та рах у 
ан лайн-рэ жы ме.

— Усю ін фар ма цыю так-
са ма ба чыць і ма ні то рыць 
ды рэк тар і су пра цоў нік на 
вах це. З да па мо гай ін ды ві-
ду аль най карт кі фік су ец ца і 
час зна хо джан ня на пра цы 
на стаў ні каў. Та кім чы нам 
кі раў нік шко лы лёг ка кант-
ра люе свой пе да га гіч ны ка-

лек тыў. Сён ня ўсё больш 
жорст кі мі ста но вяц ца па тра-
ба ван ні пра ва ахоў ных ор-
га наў да бяс пе кі ў шко ле, і 
та му сіс тэ ма ві дэа на зі ран ня 
апраў да на з усіх ба коў. Між 
ін шым, у мно гіх уста но вах го-
ра да на стаў ні кі, на ву чэн цы 
і баць кі даў но ка рыс та юц ца 
элект рон ны мі дзён ні ка мі, 
та му ні хто не ба чыць ні чо га 
дзіў на га ў но вым ві дзе кант-
ро лю.

Шко ла ста но віц ца ўсё 
больш за кры тай сіс тэ май. 
Без да зво лу ад мі ніст ра цыі 
ў яе ўжо нель га тра піць. Ця-
пер ідзе ад лад ка тэх ні кі, і 
пер шы во пыт, ад на знач на, 
не ста не апош нім. Мяр ку ец-
ца, што за на ступ нае ле та 
яшчэ не каль кі школ у Го ме лі 
бу дуць аб ста ля ва ны ана ла-
гіч ны мі сіс тэ ма мі ві дэа на зі-
ран ня.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ФутболФутбол  ��

ЗА КУ БАК БЕ ЛА РУ СІ 
ПА ЗМА ГА ЮЦ ЦА 
«ШАХ ЦЁР» І «НЁ МАН»

Усё па глы наль ная ра дасць і та таль ная ці шы ня. Ме на ві та та кія 
роз ныя «ат мас фе ры» па на ва лі ў раз дзя валь нях гро дзен ска га «Нё-
ма на» і «Мін ска». Пас ля не пры ем най се рыі па ра жэн няў у чэм пі я на це 
гро дзен цы, як той ка заў, ачу ня лі і на да во лі вяз кім ад даж джу по лі 
мінск ага «Тар пе да» да лі бой ста ліч най дру жы не.

Пе ра ва га гас цей яск ра ва ад чу ва ла ся ў дру гім тай ме, ка лі га лы гра-
дам па сы па лі ся ў ва ро ты Ула дзі мі ра Буш мы. У вы ні ку 3:1 — гас ця вая 
вік то рыя «нё ман цаў», якая не толь кі спы ні ла не пры ем ную се рыю, але 
і да зво лі ла ім тра піць у Лі гу Еў ро пы. Рэч у тым, што дру гім фі на ліс там 
стаў са лі гор скі «Шах цёр», які ў Ма гі лё ве пе рай граў мяс цо вы «Дняп ро» 
(3:1). Ка ман да Сяр гея Ба роў ска га яшчэ ле таш нім снежнем, дзя ку ю чы 
ся рэб ра ным ме да лям пер шын ства, за ва я ва ла мес ца ў еў ра куб ках, а та-
му яшчэ ад на пу цёў ка, не за леж на ад вы ні ку, аў та ма тыч на пе ра хо дзіць 
фі на ліс ту Куб ка кра і ны.

— Гэ та быў па ўсім вель мі важ ны матч, — пас ля су стрэ чы пры знаў ся 
Сяр гей СА ЛА ДОЎ НІ КАЎ, га лоў ны трэ нер «Нё ма на». — Усе ве да юць, 
як мы гу ля лі апош нія мат чы (ка ман да з Грод на са сту пі ла ва ўсіх трох 
ту рах чэм пі я на ту. — Аўт.)... Але я ба чыў, з які мі ва чы ма хлоп цы рых та-
ва лі ся да гэ тай гуль ні, і я ве даў, што мы згу ля ем доб ра. Што ты чыц ца 
чэм пі я на ту, мы зро бім усё, каб вы пра віць сі ту а цыю. Ён толь кі па чаў ся.

За ста ец ца да даць, што фі наль ны па яды нак за Ку бак кра і ны ад бу-
дзец ца 3 мая і прой дзе на су час най «Ба ры саў-Арэ не».

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра

�

ЦІ МОЖ НА 
ПРЫ ВА ТЫ ЗА ВАЦЬ 

ЖЫЛ ЛЁ 
ЗА КРЭ ДЫТ АБО ЧЭ КІ?

Жы хар ка вёс кі Ліц ля ны Уз дзен ска га ра ё-
на Ва лян ці на Вік та раў на Ві на гра да ва ха це ла 
б пры ва ты за ваць жыл лё, атры ма нае ад ко-
ліш ня га кал га са яшчэ ў 1980-я га ды. На коль кі 
мы зра зу ме лі, гэ та бы ла ра ней служ бо вая 
ква тэ ра. У кал га се, пе рад вы ха дам на пен-
сію, жан чы на ад пра ца ва ла 17 га доў. Да звол 
на пры ва ты за цыю, па сло вах чы тач кі, атры-
ма ны. Каш туе гэ тая пра цэ ду ра 78 міль ё наў. 
За яў ні ца ха це ла б атры маць у бан ку крэ дыт 
для пры ва ты за цыі жыл ля, але ёй у гэ тым 
ад мо ві лі. Ці спра вяд лі ва, пы та ец ца яна. Па-
га сіць крэ дыт жан чы на ха це ла б імян ны мі 
пры ва ты за цый ны мі чэ ка мі «Жыл лё». Каш-
тоў ных па пер яна мае 640. Усе чэ кі на ле жаць 
аса біс та ёй і ва ўста ноў ле ным па рад ку, як 
ска за ла за яў ні ца, бы лі ў свой час пе ра рэ-
гіст ра ва ны.

Ва ўсіх гэ тых пы тан нях, якія да ты чы лі ся на-
быц ця ва ўлас насць жы ло га па мяш кан ня, па 
прось бе рэ дак цыі да па мог ра за брац ца Уз дзен-
скі ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт.

«У ад па вед нас ці з ар ты ку лам 134 Жыл лё-
ва га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пры ва ты-
за цыя жы лых па мяш кан няў — гэ та на быц цё 
гра ма дзя на мі ва ўлас насць зай ма е мых жы лых 
па мяш кан няў дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду, 
пра да стаў ле ных ім у ад па вед нас ці з за ка на-
даў ствам.

У на шым вы пад ку на быц цё ва ўлас насць жы-
ло га па мяш кан ня гра ма дзян кай Ві на гра да вай В.В. 
маг чы мае на ўмо вах да га во ра куп лі-про да жу.

Ва ўста но вах ААТ «Бе ла рус банк», згод на 
з дзей ны мі ўмо ва мі, вы да ча крэ ды таў фі зіч-
ным асо бам на на быц цё жы ло га па мяш кан ня 
не пра ду гле джа на.

Па ін фар ма цыі раз лі ко ва-ка са ва га цэнт ра 
№ 2 у г.Уз да фі лі яла ААТ «Бе ла грап рам банк» 
г. Дзяр жын ска, вы да ча фі зіч ным асо бам крэ ды-
таў на на быц цё жы ло га па мяш кан ня пры пы не на 
з каст рыч ні ка 2013 го да.

Згод на з па ла жэн нем «Аб па рад ку ін дэк са цыі 
імян ных пры ва ты за цый ных чэ каў «Жыл лё», за-
цвер джа ных па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь ад 15.11.2006 г. № 1529, з за-
явай аб ін дэк са цыі імян ных пры ва ты за цый ных 
чэ каў «Жыл лё» мо гуць звяр нуц ца толь кі гра ма-
дзя не, якія ста я лі на ўлі ку як ма ю чыя па трэ бу ў 
па ляп шэн ні жыл лё вых умоў і вы ка за лі жа дан не 
вы ка рыс таць на леж ныя ім чэ кі «Жыл лё» на фі-
нан са ван не бу даў ніц тва (рэ кан струк цыі) або на-
быц ця жы лых па мяш кан няў, а так са ма для па-
га шэн ня за па зы ча нас ці па крэ ды тах (па зы ках), 
узя тых і вы ка ры ста ных на ўка за ныя мэ ты».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЛІНГ ВІС ТЫЧ НЫЯ ЛЕТ НІ КІ: 
ПОЎ НАЕ ПА ГЛЫБ ЛЕН НЕ...

Рэс пуб лі кан скае гра мад скае аб' яд нан не «Бе-
ла рус кая Аса цы я цыя клу баў ЮНЕС КА» за пра шае 
школь ні каў паў дзель ні чаць ле там у між на род ных 
лінг віс тыч ных лет ні ках «Мас ты аду ка цыі».

Сё ле та ў Бе ла ру сі, Поль шчы і Чэ хіі бу дзе ар га ні-
за ва на 5 між на род ных дзі ця чых лет ні каў па на ву чан-
ні гу тар ко вай анг лій скай, кі тай скай і фран цуз скай 
мо вах. Сё ле та ў лінг віс тыч ных лет ні ках бу дуць за-
дзей ні ча ны пе да го гі з Гер ма ніі, Ні дэр лан даў, Фран-
цыі, Вя лі ка бры та ніі, Кі тая, Шве цыі, Ір лан дыі, ЗША, 
Аў стра ліі, а так са ма бе ла рус кія. Вы кла дан не ў лет-
ні ках пра во дзіц ца з вы ка ры стан нем ін тэр ак тыў ных 
ме та даў на ву чан ня з поў ным па глыб лен нем у моў нае 
ася род дзе. 

Тым, ка го за ці ка ві лі та кія лет нія перс пек ты вы, трэ-
ба за поў ніць на сай це Бе ла рус кай Аса цы я цыі клу-
баў ЮНЕС КА (www.belau.іnfo) ан лайн-ан ке ту. Пры ём 
элект рон ных ан кет ажыц цяў ля ец ца да 20 кра са ві ка. 
Удзель ні кі лет ні каў на бі ра юц ца на кон курс най асно ве. 
Ад ной з умоў з'яў ля ец ца вы ву чэн не за меж най мо вы 
не менш як адзін год. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«ВОБ РАЗ РА ДЗІ МЫ 
Ў ВЫ ЯЎ ЛЕН ЧЫМ МАС ТАЦ ТВЕ»

У Ма гі лё ве стар та ваў XІX Між на род ны пле нэр 
па жы ва пі се.

Удзел у ім пры ма юць 27 мас та коў з Бе ла ру сі, Ра-
сіі, Ін дыі, Із ра і ля, Ар ме ніі, Сер біі, Кі тая, Мал до вы. На 
гэ ты раз пле нэр пры све ча ны 100-год дзю са дня на-
ра джэн ня мас та ка Паў ла Мас ле ні ка ва і 70-год дзю 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп-
ні каў. Яго ўдзель ні кі ўжо па бы ва лі на ра дзі ме Паў ла 
Ва сіль е ві ча ў ма гі лёў скіх Кня жы цах, дзе пры сут ні ча лі 
на ўра чыс тым ад крыц ці ме ма ры яль най дош кі ў го нар 
май стра. Пад час пле нэ ру ў мас та коў бу дзе маг чы-
масць на тхніц ца края ві да мі па ла ца-пар ка ва га комп-
лек су ў Жы лі чах і ін шых ма ляў ні чых кут коў Ма гі лёў-
шчы ны. Іх ча кае на сы ча ная раз на стай ная пра гра ма, 
у якой пра ду гле джа на па езд ка ў Мінск з на вед ван нем 
му зе яў і тэ ат раў.

А вы ні кам пле нэ ру ста не спра ва здач ная вы ста ва 
кар цін у аб лас ным мас тац кім му зеі імя П. Мас ле ні ка-
ва, якая ад бу дзец ца 24 кра са ві ка. Па сло вах на мес ні-
ка ды рэк та ра гэ тай уста но вы Свят ла ны Стро гі най, за 
час іс на ван ня пле нэ ру фонд му зея па поў ні ла амаль 
1500 ра бот мас та коў з роз ных кра ін.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

СПАЗ НІЎ СЯ НА ПЯЦЬ ДЗЁН...
Ме на ві та та кі пра ме жак ча су стаў пры чы най 

кан фіс ка цыі аў та ма бі ля кош там ка ля 250 міль ё-
наў руб лёў.

Як па ве да мі лі ў ад дзе ле ідэа ла гіч най ра бо ты Мін-
скай рэ гі я наль най мыт ні, аў то «BMW 535» 2009 го да 
вы пус ку бы ло да стаў ле на ў пункт мыт на га афарм-
лен ня «Са лі горск» для пад аў жэн ня тэр мі ну ча со ва га 
ўво зу. Гас па дар ма шы ны — гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі 
Аб ха зія, які мае від на жы хар ства ў Бе ла ру сі.

Па за ко не ін ша зем ныя фі зіч ныя асо бы ма юць 
пра ва ча со ва ўво зіць на тэ ры то рыю Мыт на га са ю-
за транс парт ныя срод кі для аса біс та га ка ры стан ня 
на тэр мін, які не пе ра вы шае адзін год. На гэ ты час 
ула даль нік ма шы ны вы зва ля ец ца ад апла ты мыт ных 
пла ця жоў за яе, але ка лі ёсць не аб ход насць пра-
доў жыць тэр мін ча со ва га ўво зу, па трэб на за га дзя 
па кла па ціц ца пра гэ та. Як вы свет лі ла ся, ула даль нік 
«BMW 535» спаз ніў ся на пяць дзён. Па гэ тай пры-
чы не ма шы ну кан фіс ка ва лі. Да лей шы лёс спра вы 
вы ра шыць суд.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

ТЭР МІН ЗА СПАЙС
Да вась мі га доў па збаў лен ня во лі пры га ва рыў 

Брэсц кі суд вы твор цу спай су.
У ка ло нію ўзмоц не на га рэ жы му ад пра віц ца мін-

ча нін, які пра жы ваў у Брэс це на здым най ква тэ ры і 
ра біў не бяс печ ныя ку рыль ныя су ме сі. Да звы чай най 
тра вы пад меш ваў асаб лі ва не бяс печ нае рэ чы ва, якое 
пры во зіў з Мін ска, па пя рэд не за ка заў шы па ін тэр нэ-
це. Мі ну лым ле там апе ра тыў ні кі за тры ма лі ды ле ра з 
дву ма па ке та мі спай су, у якім бы ло больш як 2 гра мы 
не бяс печ на га псі ха тро пу. А праз ме сяц на здым най 
ква тэ ры, дзе ма ла ды ча ла век вы раб ляў су ме сі, знай-
шлі ўжо 10 гра маў асаб лі ва не бяс печ на га псі ха троп-
на га рэ чы ва. Хлоп цу ўся го 19 га доў, і ў гэ тым уз рос це 
ён знай шоў спо саб за ра біць вя лі кія гро шы на го ры і 
ня шчас ці ін шых. Ця пер бу дзе час па ду маць аб да лей-
шым жыц ці.

Яна СВЕ ТА ВА.

ВУЧ НІ — ПАД ПІЛЬ НЫМ 
ВІ ДЭА ВО КАМ

КЕД РЫ ЗА ШУ МЯЦЬ АБ ПЕ РА МО ЗЕ
У Ба ра на віц кім ра ё не вы са дзі лі не зу сім звы чай ны кед ра вы 

гай. 180 са джан цаў ма ла до га кед ра раз мяс ці лі так, што з вы шы ні 
пту шы на га па лё ту чы та ец ца: «Квіт ней і мац ней, Ма ці Зям ля».

Кед ра вы гай стаў вы ні кам гра мад скай па тры я тыч най іні цы я ты вы. 
Мін ча нін Аляк сандр Ра хоў скі та кім чы нам уве ка ве чыў па мяць свай го 
дзе да і ін шых удзель ні каў Вя лі кай Ай чын най вай ны, якія зда бы лі Пе-
ра мо гу. Ма ла ды ча ла век даў но за хап ля ец ца эка ло гі яй, су пра цоў ні чае 
з ра сій скі мі эка ла гіч ны мі гру па мі «Па да ры зям лі сад», «Рух жыц ця» 
і ін шы мі. Сяб ры-ра сі я не і да па маг лі з са джан ца мі са ма га моц на га 
дрэ ва.

Ка лі ўсё бы ло пад рых та ва на, Ба ра на віц кі ляс гас ад вёў пля цоў ку 
ва ўро чы шчы Са чыў кі. Сю ды пры еха лі ва лан цё ры з Мін ска, ак цыю 
пад тры ма ла і мо ладзь Ба ра на віч. За ста ло ся ча каць, ка лі ўзні муц ца 
ма ла дыя кед ры і на пом няць аб Вя лі кай Пе ра мо зе.

Яна СВЕ ТА ВА.

Момант сустрэчы «Мінск» — «Нёман».


