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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.38 21.40 17.02
Вi цебск — 4.20 21.38 17.18
Ма гi лёў — 4.28 21.30 17.02
Го мель — 4.34 21.17 16.43
Гродна — 4.55 21.53 16.58
Брэст    — 5.05 21.45 16.40

Iмянiны
Пр. Алены, Васіля, Захара, Ігната, 
Мікіты, Паўла. 
К. Дзіяны, Малгажаты, Маргарыты, 
Ануфрыя, Генрыха.

Месяц
Поўня 13 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна. 
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ЗАЎТРА  

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Зра зу меў, што мой уз ро вень ля но ты 
яшчэ не да сяг нуў мя жы, ка лі ўба чыў, што 
нех та вы гуль ваў са ба ку на лан цуж ку праз 
акно пер ша га па вер ха…

Усё ж та кі доб ра, ка лі ў сям'і ёсць 
агуль ныя ін та рэ сы. Ён лю біць ры бал ку, 
а яна — ка лі ён на ры бал цы.

— Чы таў «Ста ры і мо ра»?
— А хто не чы таў!
— А ты чы таў?
— Гэ та ж школь ная пра гра ма!
— Зна чыць, чы таў?
— Гэ та ж кла сі ка!
— Чы таў ці не?— Не.

Мо ня па да рыў та ту на яго дзень на-
ра джэн ня са ма роб ную паш тоў ку і атры-
маў ад яго на свой дзень на ра джэн ня 
са ма роб ны іPhone.

1723 год — на ра дзіў ся Фран ці шак Па проц-
кі, бе ла рус кі вы да вец, пе ра клад чык, 

док тар фі ла со фіі (1758). Ро дам з Бе ла ру сі. Ву-
чыў ся ў По лац кім, Слуц кім, Ня свіж скім, Гро дзен-
скім, Вар шаў скім езу іц кіх ка ле гі у мах. У 1760 го дзе 
ўзна ча ліў Ві лен скую ака дэ міч ную дру кар ню, дзе ў 
1760–1962 гг. вы да ваў і рэ да га ваў га зе ту «Лі тоў скі 
вес нік». Вы даў пад руч нік па геа гра фіі «Еў ро па, пер-
шая з час так све ту апі са ная», гіс та рыч ныя пра цы 
«Ай чын ныя звест кі пра Поль шчу і ВКЛ» К. Га лоў кі, 
«Най больш знач ныя вой ны» і ін шыя. Па мёр пас ля 
1807 го да.

1919 год — 95 га доў та му на ра дзіў ся (вёс-
ка Хлеў на Кар мян ска га ра ё на) Авяр' ян 

Дзе ру жын скі, бе ла рус кі па эт. У 1941 го дзе скон чыў 
Ка му ніс тыч ны ін сты тут жур на ліс ты кі ў Мін ску. У 
1949–1984 гг. пра ца ваў у вы да вец твах «Бе ла русь», 
«Мас тац кая лі та ра ту ра», «Юнац тва». Аў тар збор ні-
каў вер шаў для дзя цей «Ля це лі дзве птуш кі», «Яе 
за вуць Ка ця», «Лас таў ка», «За ла ты ка ла сок» і ін-
шыя. На пі саў тэкс ты па пу ляр ных пе сень «Мін скі 
вальс», «Бе ла русь», «Мя це лі ца». Па мёр у 2002 го-
дзе.

1936 год — у СССР на ба зе не каль кіх 
твор чых кі на май стэ рань бы ла ство-

ра на кі на сту дыя «Са юз мульт фільм» — наш ад-
каз Уол ту Дыс нею. Трэ ба бы ло ства рыць свай-
го, са вец ка га Мі кі Ма у са. Пер шын цам са вец кай 
муль ты плі ка цыі ста лі «Но выя пры го ды Гу лі ве ра», 

зня тыя яшчэ за год да ства рэн ня «Са юз мульт-
філь ма». Праз год пас ля ад крыц ця кі на сту дыі 
з'я ві лі ся пер шыя ка ля ро выя мульт філь мы. Яшчэ 
праз 10 га доў, у 1947-м, быў вы пу шча ны пер шы 
поў на мет раж ны ма ля ва ны фільм Іва но ва-Ва но 
«Ка нёк-Гар бу нок», а ў 1953 го дзе бы ло ар га ні-
за ва на аб' яд нан не ля леч ных філь маў. Доў гі час у 

гэ тым аб' яд нан ні 
зды ма лі ў асноў-
ным ля леч ныя 
спек так лі, але да 
кан ца 1950-х га-
доў вы твор часць 
аб' ём ных філь маў 
раз гар ну ла ся ўжо 
на вы со кім уз роў-
ні. У 1960–1970 гг. 

паў ста ла су зор'е філь маў-се ры я лаў з па ста ян ны-
мі пер са на жа мі: «Маў глі», «Ма лы і Карл сан», 
«Умка», «Ну, па ча кай!», «Брэ мен скія му зы кан-
ты», «Ві ні Пух», «Кра ка дзіл Ге на» і ін шыя.

Ян ка СІ ПА КОЎ, па эт:

«Вар та ў кры лы па ве рыць свае, 
Трэ ба ў кры лы свае па ве рыць, 
А нам сме лас ці ўсё не стае, 
Каб свой край на свой лёт пе ра ме раць».

З ча соў, ка лі Ільф і Пят роў пры ду ма лі свай му 
ге рою бла кіт ную ма ру ў вы гля дзе да лё кай і 
эк за тыч най Бра зі ліі, мі ну ла шмат га доў. Не, 
з гэ тай кра і най па-ра ней ша му аса цы ю ю цца 
шы ро кія пля жы, за га рэ лыя лю дзі ў бе лым 
адзен ні, кар на ва лы і мыль ныя опе ры… Але 
ўжо ў мен шай сту пе ні. Ця пер Бра зі лія перш 
за ўсё вя до ма як ад но з са мых не бяс печ ных 
мес цаў у све це з вя лі кім уз роў нем зла чын-
нас ці. І ка лі б Чу коў скі ў на шыя дні пі саў каз-
ку пра Бар ма лея, то пу жаў бы дзя цей зу сім 
не Аф ры кай, а ме на ві та кра і най, дзе мно га-
мно га дзі кіх мал паў.

Па лі цыя і ар мія на па га то ве!
За апош нія 25 га доў уз ро вень зла чын нас ці ў 

Рыа-дэ-Жа нэй ра быў ацэ не ны як кры тыч ны. Толь кі 
за апош ні год знач на па час ці лі ся вы пад кі кра дзя-
жоў со та вых тэ ле фо наў, ра ба ван няў у аў то бу сах 
і кра мах, а па коль кас ці за бой стваў — 50 тыс. у 
год — Бра зі ліі ўво гу ле ня ма роў ных на пла не це. 
Вя до ма, бра зіль скія ўла ды не ся дзяць склаў шы 
ру кі, а рых ту юц ца да Куб ка све ту… ра зам са зла-
чын ца мі, анар хіс та мі і ра ды ка ла мі, якія, мож на не 
су мня вац ца, па спра бу юць са пса ваць фут боль нае 
свя та. Бяс пе ку ўдзель ні каў і гас цей тур ні ру на ста-
ды ё нах і ву лі цах два нац ца ці га ра доў бу дуць за бяс-
печ ваць ка ля 70 тыс. су пра цоў ні каў па лі цыі. Уся го 
ж ар мія су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных ор га наў на 
чэм пі я на це све ту скла дзе 170 тыс. ча ла век. З іх 
20 тыс. — гэ та сцю ар ды, якія прай шлі спе цы яль-

ныя кур сы. Акра мя гэ та га, для аба ро ны за меж ных 
гас цей, якія пры едуць пад тры маць свае ка ман ды, 
ство ра на спе цы яль нае ўпраў лен не па лі цыі коль-
кас цю 10 тыс. ча ла век. У гэ тае эліт нае пад раз-
дзя лен не на бі ра юць леп шых прад стаў ні коў усіх 
сі ла вых струк тур.

На па пе ры ўсё вы гля дае грун тоў на, але сі ту а-
цыю ўсклад няе не за да во ле насць са міх па лі цэй скіх 
сва ім ма тэ ры яль ным ста но ві шчам і са цы яль най 
аба ро не нас цю. І пра ва ахоў ні каў мож на зра зу мець. 
Так, ле тась у Сан-Паў лу за гі ну ла больш за 100 па-
лі цэй скіх. Гэ та бы ла помс та найбуй ней ша га бра-
зіль ска га нар ка кар тэ ля, які, па сут нас ці, кант ра люе 

го рад, за па ру шэн не не фар маль на га па гад нен-
ня аб пе ра мір'і. І ка лі ахоў ні кі па рад ку пра вя дуць 
агуль на на цы я наль ную за бас тоў ку пад час чэм пі я-
на ту све ту, як і абя ца лі, гэ та мо жа абяр нуц ца ка-
та стро фай.

Не фут боль ныя праб ле мы 
фут боль най Бра зі ліі 

Ад нак ар га ні за ва ная зла чын насць — не адзі ны 
га лаў ны боль бра зіль скіх улад. На ват за два тыд-
ні да стар ту чэм пі я на ту све ту Бра зі лію ска лы на-
лі шмат ты сяч ныя ак цыі пра тэс ту. Па ра докс, але 
кра і на, для якой фут бол — дру гая рэ лі гія, ста ла і 
за ста ец ца да гэ туль пра ціў ні цай га лоў най фут боль-
най па дзеі ча ты рох год дзя. Пры чы на абу рэн ня бра-
зіль цаў ві да воч ная: кра і на ака за ла ся не га то вай 
да та го, што чэм пі я нат ёй абы дзец ца так до ра га. 
Па вод ле па пя рэд ніх пад лі каў, дзяр жа ва вы дат ка-
ва ла на ар га ні за цыю тур ні ру амаль $4 млд. Іль ві ная 
до ля пай шла на бу даў ніц тва ста ды ё наў. Тры — 
па бу да ва лі з ну ля, а на вась мі арэ нах прый шло ся 
ра біць поў ную рэ кан струк цыю, што яшчэ да ра жэй, 
чым узво дзіць з ну ля. Не ка лі леп шы фут ба ліст 
све ту, а ця пер па лі тык Ра ма рыа звяр нуў ува гу на 
тое, што за гро шы, вы дат ка ва ныя на бу даў ніц тва 
рас кош на га На цы я наль на га ста ды ё на ў ста лі цы, 
мож на бы ло па бу да ваць 150 тыс. да моў для ма-
ла ма ём ных, 8000 но вых школ, 39 тыс. школь ных 
аў то бу саў і 28 ты сяч спар тыў ных пля цо вак. Пры-
чым гэ тая арэ на, як і да ра гія ста ды ё ны ў Ма на у се 
і Ку я бе, пас ля чэм пі я на ту ры зы куе за стац ца не за-

па тра ба ва най.
Гэ та ўжо трэ цяя хва ля пра-

тэс таў. Год та му на ву лі цы бра-
зіль скіх га ра доў вый шла больш 
за міль ён ча ла век з над пі са мі на 
пла ка тах «У нас ня ма транс пар-
ту, ме ды цы ны і аду ка цыі, а вы 
куп ля е це нам чэм пі я нат све ту 
па фут бо ле». Паз ней па ча лі ся 
за хо пы ад мі ніст ра цый ных бу-
дын каў і су тыч кі з па лі цы яй. У 
ад роз нен не ад па пя рэд ніх пі каў, 
ця пе раш нія ак цыі аб' яд ноў ва-
юць не больш за 1000 ча ла век, 
але, ра зам з тым, ра ды каль ных 
на стро яў і агрэ сіі ста ла больш. 
На зме ну пла ка там з ло зун га мі 
і яр кім пер фо ман сам прый шлі 
раз боі і пад па лы, якія жорст ка 
спы ня юц ца слё за та чы вым га зам 
і гу ма вы мі ку ля мі.

Зра зу ме ла, што ўла ды не да зво ляць са рваць 
чэм пі я нат. Ця пе раш ні прэ зі дэнт Бра зі ліі Дыл ма 
Ру сеф — да ма з жорст кім ха рак та рам, якой па 
сі лах да біц ца пе ра мір'я на час тур ні ру, пры чым 
на сва іх умо вах. Пры нам сі, на за бес пя чэн не па-
рад ку дзяр жа ва па тра ціць $900 млн. А мяс цо выя 
тру шчо бы, дзе і пра жы вае ўвесь кры мі на лі тэт, 
бу дуць ачэп ле ны вой ска мі аж да за кан чэн ня фі-
наль на га мат ча. Тым не менш на ўся ля кі вы па дак 
лепш за пом ніць ка рыс ныя па ра ды ад Між на род-
най аса цы я цыі спар тыў най прэ сы. Ліш нім гэ та 
дак лад на не бу дзе…

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

З'ЕЗ ДЗІЦЬ У РЫА І… 
ЗА СТАЦ ЦА Ў ЖЫ ВЫХ 
ЯК БРА ЗІЛЬ СКІЯ ЎЛА ДЫ ЗМА ГА ЮЦ ЦА
ЗА БЯС ПЕ КУ ГАС ЦЕЙ ЧЭМ ПІ Я НА ТУ СВЕ ТУ ПА ФУТ БО ЛЕ 

Яны 
ад на ча со ва 
мо гуць быць 
і ўпар ты мі ў 
да сяг нен ні 
мэ ты, і на 
здзіў лен не 
па сіў ны мі. 

Што ж ты чыц ца іх ідэа лаў, 
то тут яны не па хіс ныя. 
Яны ад кры тыя, вель мі 
шчы рыя ў сва іх кры тыч ных 
вы каз ван нях. Вель мі 
па тра ба валь ныя да дэ та ляў, 
мо гуць да хо дзіць да 
фа на тыз му, імк ну чы ся да 
та го, каб на ва коль ныя бы лі 
з імі аб са лют на згод ны мі. 
Псі ха ла гіч ны трэ нінг — 
вось ключ да пос пе ху, 
а фар мі ра ван не цэль нас ці 
ха рак та ру для іх — за лог 
пос пе ху ў жыц ці і шчас ця.

Жыц цё гэ тых 
лю дзей 
скла да ец ца 
з уз лё таў і 
па дзен няў. Яны 
ва ло да юць 
здоль нас цю 
ад чу ваць як 
сум ныя, так і ра дас ныя ба кі 
лю бых жыц цё вых сі ту а цый. Як 
пра ві ла, у іх над звы чай раз ві тыя 
ана лі тыч ныя здоль нас ці — 
яны лю бяць экс пе ры мен та ваць, 
тэ а рэ ты за ваць. Жан чы ны 
сваю энер гію час цей за ўсё 
на кі роў ва юць на кант роль за 
на ва коль ны мі аб ста ві на мі, 
да ма га ю чы ся без за ган на га 
па рад ку як на ра бо чым мес цы, 
так і до ма, што з'яў ля ец ца 
спро бай пе ра маг чы ўлас ную 
ня ўпэў не насць, якая жы ве ў 
пад свя до мас ці.

10
чэрвеня

НА РО ДЖА НЫЯ

9
чэрвеня

НА РО ДЖА НЫЯ

У
ЖО дру гі год за пар хлоп чы кі і дзяў чын кі атрым лі ва юць уні каль ную маг чы масць не 
ба наль на га ад па чын ку ў дзі ця чых ла ге рах. Шмат зай маль най ін фар ма цыі, удзел у 
роз ных ме ра пры ем ствах, зна ём ства з ці ка вы мі людзь мі — для дзя цей і пад лет каў 

пад рых та ва на без ліч па зна валь ных і раз ві ва ю чых пра грам.
— Ак цыя «Ра зум ныя ка ні ку лы», іні цы я та рам якой стаў на цы я наль ны дзі ця чы аду ка цый на-

азда раў лен чы ла гер «Зуб ра ня», зу сім не азна чае, што дзе ці ўсё ле та бу дуць толь кі ву чыц ца. 
Не здар ма сло ва «ад па чы вай» ста іць пер шым у сло га не ак цыі. Та му ў пер шую чар гу я жа даю 
доб ра ад па чыць, атры маць аса ло ду ад ка ні ку лаў і з доб рым на стро ем вяр нуц ца ў шко лу для 
плён на га но ва га на ву чаль на га го да, — з та кім па жа дан нем на ўра чыс тым ад крыц ці дзі ця ча га 
свя та звяр нуў ся да хлоп цаў і дзяў чы нак на мес нік мі ніст ра аду ка цыі Вік тар Як жык.

На дзея БУ ЖАН. Фо та аў та ра.

У вось мы дзень школь ных лет ніх ка ні ку лаў у «Зуб ра ня ці» 
стар та ва ла рэс пуб лі кан ская ак цыя «Ра зум ныя ка ні ку лы: 

ад па чы вай, за гар тоў вай ся, пра цуй і раз ві вай ся»

У тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз да» рас па вя дае 
пра фі нал пер ша га ту ра 
чэм пі я на ту Бе ла ру сі па фут бо ле, 
пе ра ход Анд рэя Ста ся ў ЦСКА і 
доў га ча ка нае вяр тан не на корт 
Вік то рыі Аза ран кі.

1. Пер шы круг фут боль на га 
чэм пі я на ту кра і ны за вяр шыў ся на 
ні чэй най хва лі. У ча ты рох мат чах з 
шас ці 11-га ту ра ка ман ды не змаг лі 
вы явіць пе ра мож цу. Пры чым гуль ні 
БА ТЭ-«Не ман», «Го мель»-«Тар пе да-
Бе лАЗ», «Ды на ма-Брэст»-«Шах цёр» 
скон чы лі ся без га ля вой ні чы ёй. А вось 
«Слуцк» і «Не ман» ра зы шлі ся з лі-
кам 1:1.

Га ра чым вы даў ся па яды нак па-
між мін скім «Ды на ма» і на ва по лац кім 
«Наф та нам», якія зай ма юць дру гі і трэ ці ра док у тур нір най таб лі цы 
ад па вед на. Дзя ку ю чы дуб лю Не на да Ада ма ві ча «бе ла-сі нія» вы рва-
лі пе ра мо гу ў прын цы по ва га са пер ні ка — 2:1. Пас ля трох мат ча вай 
се рыі па ра жэн няў, а так са ма зме ны га лоў на га трэ не ра (Анд рэй 
Пыш нік змя ніў Анд рэя Ска ра ба га цьку. — Аўт.) фут ба ліс ты «Мін ска» 
ў вы дат ным сты лі пе рай гра лі баб руй скую «Бел шы ну» — 3:0.

2. Крыўд ным па ра жэн нем для 
збор най Бе ла ру сі скон чыў ся пер шы 
матч на каўт-раў нда ква лі фі ка цыі 
чэм пі я на та све ту-2015 па ганд бо-
ле. У гас цях па да печ ныя Юрыя Шаў-
цо ва мі ні маль на са сту пі лі ка ман дзе 
Чар на го рыі — 27:28. Пад час гуль ні 
бе ла ру сы вя лі з роз ні цай у ча ты ры 
мя чы, а за 42 се кун ды да фі наль най 
сі рэ ны вый гра ва лі 27:26, але з-за па-
мы лак у контр ата ках пра пус ці лі два 
мя чы ад чар на гор цаў. Пас ля мат ча 
га лоў ны трэ нер бе ла рус кай збор най 
Юрый Шаў цоў пра ка мен та ваў вы ні кі 
гуль ні: «Пер шы тайм мы вель мі доб ра 
пра вя лі ў аба ро не, у ва ро тах на дзей-
на згу ляў Ві таль Ча ра пень ка. Уся го 

дзе сяць пра пу шча ных мя чоў ка жуць 
са мі за ся бе. Да во лі раз важ лі ва дзей ні-

ча лі і ў на па дзен ні. А вось дру гую па ло ву па ча лі ня ўда ла і да зво лі лі 
са пер ні ку па раў наць лік. Пры чы на? Дрэн на згу ля ла аба ро на. Але 
не ка то рыя га лы ў на шы ва ро ты бы лі так са ма і след ствам на шых 
жа ня ўда лых дзе ян няў у на па дзен ні». Матч у ад каз збор ныя пра-
вя дуць 15 чэр ве ня на «Мінск-Арэ не».

3. Фор вард ха кей на га «Ды на ма-Мінск» Анд рэй Стась пе рай-
шоў у ЦСКА. Пры чым, па вод ле слоў ге не раль на га ме не джа ра 
«зуб роў» Ула дзі мі ра Бе раж ко ва, па су ме кам пен са цыі гэ ты транс-
фер стаў рэ корд ным у гіс то рыі бе ла рус ка га ха кея. На га да ем, у 
мін скім клу бе Стась пра вёў 6 се зо наў, у яго ак ты ве 294 мат чы, у 
якіх ён на браў 87 ач коў.

4. Вік то рыя Аза ран ка апус ці ла ся на вось мы ра док у рэй-
тын гу Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі. На га да ем, бе ла рус кая тэ-
ні сіст ка, якая з-за траў мы на гі не ўдзель ні чае ў спа бор ніц твах 
апош нія два з па ло вай ме ся цы, пра пус ці ла «Ра лан Га рос» і не 
змаг ла аба ра ніць ач кі за мі ну ла год ні паў фі нал. У рэй тын гу Аза-
ран ка пра пус ці ла на пе рад сё лет нюю пе ра мож цу «Ра лан Га рос» 
Ма рыю Ша ра па ву, якая ця пер за мы кае пя цёр ку леп шых тэ ні-
сіс так пла не ты, а так са ма чэш ку Пет ру Кві та ву і серб ку Яле ну 
Ян ка віч. 

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ХА ЛОД НЫ ДУШ 
ДЛЯ БЕ ЛА РУС КІХ ГАНД БА ЛІС ТАЎ

За 42 се кун ды да за кан чэн ня мат ча чар на гор цы
вы рва лі пе ра мо гу ў па да печ ных Юрыя Шаў цо ва.

Полное наименование, 
местонахождение покупателя 

акций

Открытое акционерное общество 
«Приднепровье», 

Республика Беларусь, 247485, Гомельская 
область, г. Речица, ул. Строителей, 2а

Цель приобретения акций На баланс открытого акционерного общества 
«Приднепровье» с целью аннулирования

Количество акций, которое 
намеревается приобрести 

покупатель
7 266 штук акций 

Цена, по которой покупатель 
намерен приобрести акции

35 000 (тридцать пять тысяч) 
белорусских рублей за одну акцию

Форма, порядок и адрес оплаты 
акций

Денежными средствами в белорусских рублях 
безналичным перечислением на лицевой счет 
продавца либо почтовым переводом в течение 
10 (десяти) календарных дней после зачисления 
приобретенных акций на счет «Депо» покупа-
теля

Адрес, по которому будет 
совершаться покупка акций 

(заключаться договоры купли-
продажи)

Открытое акционерное общество 
«Приднепровье» Республика Беларусь,

247485, Гомельская область,
г. Речица, ул. Строителей, 2а

Дата начала срока представления 
предложений акционеров на 

продажу акций
11 июня 2014 г.

Дата окончания срока 
представления предложений 

акционеров на продажу акций
29 июля 2014 г.

Дата начала покупки акций 
(заключения договоров купли-

продажи)
30 июля 2014 г.

Дата окончания покупки акций 
(заключения договоров купли-

продажи)
30 августа 2014 г. 

УНП 400315195

21 июня 2014 г. в 
12.00 состоится внеоче-
редное общее собрание 
акционеров ОАО «По-
лесьежилстрой».

Повестка дня:
1. Об участии обще-

ства в других юридиче-
ских лицах.

Местонахождение 
ОАО «Полесьежилстрой»: 
г. Брест, ул. Кижеватова, 
60. Место проведения со-
брания: г. Брест, ул. Ки-
жеватова, 60.

Время регистрации в 
день проведения собра-
ния с 11.30 до 12.00.

При себе необходи-
мо иметь документ, удо-
стоверяющий личность 
(для представителя 
акционера — доверен-
ность).

С материалами со-
брания можно ознако-
миться в рабочие дни, 
начиная с 13.06.2014 г. (с 
14.00 до 16.00) по месту 
нахождения общества. 

Совет директоров.

УНП 200050191

ОАО «НАФТАН» 
реализует на конкурсной основе 

(с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Наименование 
конкурса 

(пометка на 
конверте)

 Наименование Инв. № Год 
выпуска

Начальная 
цена с НДС, 

руб.РБ

1. Реализация 
неликвидов. 
Полуприцепы

Полуприцеп 
МАЗ 9758-012, 
гос. №9801ВА

13150621 2002 24 720 000

Полуприцеп 
МАЗ 975800, 

гос. №А0779А-2
13151036 2004 30 720 000

Полуприцеп 
МАЗ 9758 012, 

гос. №А0782А-2
13151032 2004 27 600 000

2. Реализация 
неликвидов. 
Маз.

Автомобиль 
МАЗ 54323-032, 
гос. №АВ5421-2

13151245 1995 48 000 000

3. Реализация 
неликвидов. 
Культиватор

Культиватор к 
минитрактору КТ-

00200
15208972  2002  420 000 

4. Реализация 
неликвидов. 
Бензоколонка

Бензоколонка 
/8994,722/ COM 

PRIMA/
6255970 2001 84 000 000

5. Реализация 
неликвидов. 
Трактор Т-25

Трактор Т-25, 
гос. № БЯ 9994

04150072 1994 37 800 000

6. Реализация 
неликвидов. 
Зил

Автомобиль 
ЗИЛ ММЗ554М, 
гос. №ВМ1182

13150251 1991 40 800 000

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, 
ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному 
времени 10 июля 2014 года с пометками на конверте, указанными 
в таблице. 

Извещения на проведение конкурса размещены на сайте 
www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 
8 (0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.

УНП 300042199

«РА ЗУМ НЫЯ КА НІ КУ ЛЫ» «РА ЗУМ НЫЯ КА НІ КУ ЛЫ» 
АТРЫ МА ЛІ СТАРТ АТРЫ МА ЛІ СТАРТ 


