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С. Сiдорскi ў Гданьску бярэ ўдзел
у цырымонii з нагоды 70-й гадавiны
пачатку Другой сусветнай вайны
Прэм'ер-мiнiстр Беларусi Сяргей Сiдорскi ў Гданьску бярэ
ўдзел у цырымонii з нагоды 70-й гадавiны пачатку Другой сусветнай вайны, перадае БЕЛТА.
Усяго на мерапрыемства прыехалi дэлегацыi амаль 30 краiн. У
цырымонii ўскладання вянка на могiлках абаронцаў Вестэрплатэ, дзе
ў 1939 годзе прагрымелi першыя залпы Другой сусветнай вайны, таксама бяруць удзел канцлер Германii Ангела Меркель i прэм'ер-мiнiстр
Расii Уладзiмiр Пуцiн, кiраўнiкi ўрадаў Лiтвы, Латвii, Эстонii, Фiнляндыi,
Швецыi, Нiдэрландаў, Чэхii, Iталii, Славенii, Францыi i iншых краiн.
Прэм'ер-мiнiстр Беларусi таксама абмяркоўвае ў Гданьску пытаннi
супрацоўнiцтва з кiраўнiцтвам польскага прадпрыемства АТ «Электрабудова». Прадукцыя ВА «Электрабудова» i тэхналагiчныя рашэннi, што
ўкараняюцца на iм, могуць быць выкарыстаны пры мадэрнiзацыi дзейных i будаўнiцтве новых генерыруючых магутнасцяў у Беларусi, напрыклад, Зэльвенскай вугальнай электрастанцыi i будучай беларускай АЭС.
АТ «Электрабудова» гатова разгледзець любы прымальны для беларускага боку варыянт супрацоўнiцтва ў гэтай галiне.
ДВА «Белэнерга» са свайго боку пацвердзiла зацiкаўленасць у
практычнай прапрацоўцы пытанняў наладжвання супрацоўнiцтва з
польскiм прадпрыемствам.

У Паўночна-заходняга аператыўнага
камандавання Узброеных Сiлаў
новае кiраўнiцтва
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь Аляксандр Лукашэнка сваiм указам
назначыў генерал-маёра Iвана Чавуса камандуючым войскамi Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сiлаў Рэспублiкi Беларусь, вызвалiўшы яго ад пасады начальнiка штаба — першага намеснiка камандуючага войскамi Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сiлаў Рэспублiкi Беларусь.
Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь Аляксандра Лукашэнкi
палкоўнiк Андрэй Раўкоў назначаны начальнiкам штаба — першым
намеснiкам камандуючага войскамi Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сiлаў Рэспублiкi Беларусь.

С. Барысёнак вызвалены ад пасады
камандуючага войскамi
Паўночна-заходняга аператыўнага
камандавання УС Беларусi
Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь генерал-маёр Сяргей Барысёнак вызвалены ад пасады камандуючага войскамi Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сiлаў Рэспублiкi Беларусь i звольнены з ваеннай службы ў запас па хваробе.
Прэс-служба Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

Сур'ёзная перавага Беларусi ў высокiм
iнтэлектуальным патэнцыяле яе моладзi
Пра гэта заявiў у Мiнску на прэс-канферэнцыi з нагоды завяршэння сваiх паўнамоцтваў Надзвычайны i Паўнамоцны Пасол
Злучанага Каралеўства Вялiкабрытанii i Паўночнай Iрландыi ў
Рэспублiцы Беларусь Найджэл Гулд-Дэвiс, перадае БЕЛТА.
«Не сакрэт, што Беларусь, як i ўсе краiны, выпрабоўваецца сусветным
глабальным крызiсам. Для ўсiх нас гэта беспрэцэдэнтны выклiк. Вельмi
важна, каб мы заставалiся адкрытымi адзiн для аднаго. Не выпадкова
для Беларусi адкрылiся новыя магчымасцi не толькi з боку ЕС, але i iншых
арганiзацый — МВФ, Сусветнага банка i iнш. Крызiс вымушае ўсе краiны
прымаць цяжкiя, балючыя рашэннi. Ёсць агульная думка, што ў свеце
пасля крызiсу з'явiцца больш абмежаванняў, чым было да яго. Канкурэнцыя стане больш жорсткай, i ўсiм нам давядзецца бегчы з усiх ног, каб
хоць бы застацца на ранейшым месцы», — адзначыў дыпламат.
Але, паводле слоў Найджэла Гулд-Дэвiса, у Беларусi ёсць адна
сур'ёзная перавага — гэта моладзь. «Беларуская моладзь не перастае
ўражваць мяне сваёй прыстойнасцю, здольнасцямi i працоўнай этыкай.
У ёй сканцэнтраваны бязмерны патэнцыял», — сказаў ён.
Пасол прывёў прыклад вялiкага iнтэлектуальнага патэнцыялу беларускай моладзi, якi заключаецца ў тым, што ўсё больш мiжнародных
кампанiй i арганiзацый размяшчаюць заказы на распрацоўку праграмнага забеспячэння ў Беларусi. «У тым лiку Лонданская фондавая
бiржа. Задумайцеся, у Беларусi ствараюцца праграмы для самага
вялiкага фiнансавага цэнтра ў свеце. Я сам пра гэта даведаўся толькi нядаўна i нават не мог уявiць, што такое магчыма, калi не прыехаў
бы ў Беларусь», — рэзюмаваў Найджэл Гулд-Дэвiс.

На слыху

Несанкцыянаваны палёт у Рэчыцкiм раёне
мог зрабiць былы ваенны лётчык
Транспартная мiлiцыя ўстанавiла кола асобаў, якiя тэарэтычна
маглi ажыццявiць несанкцыянаваны палёт у Рэчыцкiм раёне Гомельскай вобласцi. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамiў
прэс-сакратар УУС на транспарце МУС Аляксандр Марчанка.
Паводле яго слоў, пошукi самалёта, якi праляцеў пад чыгуначным
мостам паблiзу вёскi Белае Балота Рэчыцкага раёна, супрацоўнiкi мiлiцыi
вядуць ужо больш за месяц. На сёння праверана 47 вёсак, размешчаных
у 40-кiламетровай зоне ад Рэчыцы, апытана мноства жыхароў, прадаўжаюцца аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы па некалькiх версiях.
Па адной з iх устаноўлена некалькi чалавек, якiя тэарэтычна маглi
ажыццявiць палёт у гэты час пад мостам. Сярод iх ёсць i былыя ваенныя лётчыкi. Цяпер iдзе праверка па ўстанаўленнi канкрэтнага пiлота.
Акрамя гэтага, былi выяўлены два самалёты заводскага вырабу тыпу
«Авiятыка-МАI», якiя належаць аднаму з прыватных прадпрыемстваў.
Пiлоты, якiя маглi кiраваць гэтымi самалётамi, таксама правяраюцца
на датычнасць да правядзення палёту.
У час пошукаў супрацоўнiкi транспартнай мiлiцыi выявiлi яшчэ мноства iншых дэльтапланаў, парапланаў i самаробных лятальных аб'ектаў,
пра якiя раней не было вядома. Многiя з iх знаходзiлiся ў разабраным i
нерабочым стане, аднак парушэнняў правiлаў рэгiстрацыi ва ўладальнiкаў тэхнiкi не было. Удалося ўстанавiць чалавека, якi яшчэ ў пачатку
90-х гадоў мiнулага стагоддзя зрабiў аналагiчны палёт над мостам,
аднак яго датычнасць да гэтага здарэння не ўстаноўлена.
Як паведамлялася, 24 лiпеня жыхары вёскi Белае Балота Рэчыцкага раёна назiралi, як аднаматорны самалёт без апазнавальных
знакаў праляцеў пад чыгуначным мостам.
P.S. Як учора паведаміў партал Lenta.ru, міліцыянеры ўжо знайшлі
самалёт, на якім быў здзейснены палёт. Паводле папярэдняй
інфармацыі за штурвалам знаходзіўся бізнэсмен, былы вайсковец.

УРОК, З ЯКОГА
ЗА ВУШЫ НЕ ВЫЦЯГНЕШ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Многiя ўжо абяцаюць завiтаць сюды, ды i сяброў
прывесцi. Яшчэ б, з новенькай трэнажорнай залы малых не выцягнуць, яны наля та юць на трэ на жо ры,
акупуюць веладарожку, сапуць, скардзяцца, што ўжо
i ногi баляць, але пасля перабiраюцца на iншыя трэнажоры i працягваюць займацца, так, што нават адна
з мацi, што завiтала на адкрыты ўрок да дачкi, спакусiлася на велатрэнажор i
круцiла педалi з не меншым
iмпэтам, чым дзецi. Пасля
юным гасцям паказваюць
шыкоўныя спартыўную i харэаграфiчную залы, дзе
прафесiяналы дэманструюць, чаму можна навучыцца, калi займацца пэўны
час хiп-хопам, брэйк-дансам цi мастацкай гiмнастыкай. «Мы тут нават плануем распачаць танцавальныя курсы для маладажонаў i выпускнiкоў
школ, каб яны годна выглядалi падчас урачыстасцяў, — заўважае спецыялiст аддзела маркетынга Шматфункцыйнага спартыўна-культурнага комплексу «Мiнск-арэна» Алена
Харужэнка. — I тут могуць займацца не толькi спартсмены, а ўсе ахвотныя. Прычым як у трэнажорнай,
спартыўнай i харэаграфiчнай залах,
так i там, дзе знаходзiцца ядро ве-

Мiнскi метрапалiтэн
з 1 верасня перайшоў
на зiмовы рэжым работы
Мiнскi метрапалiтэн з 1 верасня
перайшоў на зiмовы графiк руху
электрапаяздоў, паведамiлi БЕЛТА
ў службе руху сталiчнай падземкi.
Летнi графiк у метро дзейнiчае
з 1 лiпеня па 31 жнiўня. З-за знiжэння ў гэты перыяд пасажырапатоку
памеры руху электрапаяздоў (колькасць пар паяздоў за адну гадзiну.
— Заўвага БЕЛТА.) скарачаюцца.
З 1 верасня ў рабочыя днi на
першай лiнii метро ў час пiк за гадзiну будуць праходзiць 30 пар паяздоў замест 20, як гэта было летам. У вячэрнi час у час пiк памер
руху складзе 24 пары паяздоў за
гадзiну (было 15). На другой лiнii ў
ранiшнi час пiк за гадзiну будуць
праходзiць 24 пары паяздоў замест
17, у вячэрнi — 20 пар замест 15. У
выхадныя днi на першай лiнii падземкi ўдзень за адну гадзiну будуць
праходзiць у сярэднiм 15 пар паяздоў (было 11—12), на другой лiнii
— 13 пар (10).
На дзвюх лiнiях мiнскага метрапалiтэна, працягласць якiх складае
30,3 км, пасажыраў перавозяць 49
электрапаяздоў (220 вагонаў). За суткi яны выконваюць 1245 рэйсаў.

ладрома. Выключна для спартсменаў прызначаны толькi велатрэк з
насцiлам з сiбiрскай сасны». Займацца тут можна малым i дарослым. Самастойна i з трэнерамi. Да
слова, гадзiна ў новенькай трэнажорнай зале каштуе 5 тысяч.

Чаму вучаць
1 верасня?
Як тры маць ра кет ку, ка лi ты
гуляеш у бадмiнтон? Як стаць ро-

лерам i колькi каштуюць ролiкавыя канькi? З чаго зроблена рама
i якiмi павiнны быць колы i сядло
шасэйнага веласiпеда? Якiя складаныя прак тыкаваннi можна засво iць, ка лi зай мац ца брэй кам
паўгода?
Пра ўсё гэта i многае iншае можна было даведацца падчас урока ў
«Мiнск-арэне». Тут жа дзецi прымяралi спартыўную экiпiроўку, фатагра фа ва лi ся са спарт сме на мi.

А яшчэ можна было адразу падабраць для сябе вiд
спорту: трэнеры розных
спартыўных школ запрашалi хлопчыкаў i дзяўчат
да сябе.
«За хоча це экстры му,
каб кроў грала ў жылах
— прыходзьце да нас скакаць па трамплiнах. Нам
патрэбны каардынаваныя
дзяўчаткi, смелыя, ру хавыя, — заваблiваў дзяцей
у ве ла спорт за слу жа ны
трэнер рэспублiкi па баймiксе Уладзiмiр Церлюкевiч. — У лю бым вi дзе
спорту, калi вы будзеце
займацца iм не месяц i не
год, магчыма стаць чэмпiёнамi. А яшчэ вы будзеце
моцнымi, здаровымi, прыгожымi».
Уладзiмiр Антонавiч заўважае, што не так важна, якi
вiд спорту абяруць дзецi,
але галоўнае, каб яны iм
займалiся — гэта аздараўленне нацыi, залаты фонд краiны.
А каб дзецi не сыходзiлi, неабходна, каб спорт стаў справай сямейнай, калi мама i тата будуць
займацца разам са сваiмi дзецьмi,
для малых гэта будзе вельмi iстотна i яны не стануць кiдаць секцыi.
А мо ёсць сэнс пра вес цi падоб ныя спар тыў ныя ўро кi i для
баць коў?
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.
Фота аўтара.

Чэкiсты — падшэфнай школе

Узнагароды на Дзень ведаў
Кiраўнiкi Рэспублiканскага камiтэта Беларускага прафсаюза работнiкаў органаў дзяржаўнай бяспекi i савета Афiцэрскага сходу
Камiтэта дзяржбяспекi па традыцыi
наведалi ў Дзень ведаў сваiх падшэфных — Цясноўскую сярэднюю
школу iмя Ф.Э. Дзяр жын ска га
Стаўбцоўскага раёна.
На ўрачыстай лiнейцы, што адбылася ўчора, сямёра лепшых вучняў, iмянных стыпендыятаў i ўдзельнi каў убо рач най га рачай па ры
атрымалi ад шэфаў узнагароды. З
удзелам гасцей у 11 класе адбыўся
адкрыты ўрок.
Святлана БАРЫСЕНКА.

П

азырскi нафтаперапрацоўчы завод згортваць свае
iнвестыцыйныя праграмы па развiццi прадпрыемства не збiраецца,
пра што паведамiў генеральны
дырэктар ААТ «МНПЗ» Анатоль
КУПРЫЯНАЎ:
— Я належу да тых кiраўнiкоў,
якiя лiчаць, што трэба выкарыстоўваць момант для нарошчвання iнвес тыцыйных праграм, каб адарвацца тэхналагiчна ад прадпрыемстваў-канкурэнтаў.
На сёння на МНПЗ дзейнiчае
праграмма развiцця на 2005—2010
гады, першы этап якой ужо завер-

шаны: пабудаваныя ўстаноўка па
вытворчасцi бензолу, два рэзервуары па 30 тысяч тон для захоўвання нiзкасярнiстай нафты, устаноўка
па ўтылiзацыi факельных газаў, i
самы буйны аб'ект — устаноўка
фторыс та-вадароднага алкiлiравання. Усяго капiтальныя ўкладаннi на гэтым этапе склалi 214,1 мiльёна долараў.
— Устаноўка фторыс та-вадароднага алкiлiравання пабудавана
ўпершыню на нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах былога Савецкага Саюза па такой тэхналогii,
яна забяспечвае вытворчасць 300

тысяч тон алкiлату — кампанента
для вытворчасцi бензiнаў еўрапейскiх стандартаў, — сказаў Анатоль
Купрыянаў. — Яна дазволiла значна нарасцiць вытворчасць высокаактанавага бензiну i практычна за
1,5 года была акуплена за кошт дадатковай выручкi.
На другi этап рэканструкцыi завода запланавана будаўнiцтва аб'ектаў на суму каля 479 млн долараў
ЗША, з якiх ужо выдаткавана 367
млн на закупку абсталявання i лiцэнзiй, праектныя i будаўнiча-мантажныя працы. Кiраўнiцтва завода
чакае запуску новых а'ектаў у вызначаны тэрмiн — у
2010 годзе.
— У пер шым
квартале 2010 года
бу дзе пра ца ваць
устаноўка па гiдраачыстцы бензiну каталiтычнага крэкiнгу, у другiм квартале
— устаноўка па вытворчасцi вадароду.
За пус цiм такса ма
ўстаноўку па гiдраачыстцы дызельнага палiва па тэхналогii Французскага
iн сты ту та наф ты,
якая
дазволiць
атрым лi ваць дызельнае палiва перспектыўных еўрапейскiх патрабаванняў
недзе да ўзроўню
2015 года, — расказаў генеральны дырэктар.

Выстава-кiрмаш «Аграрусь» праводзiцца штогод
пры падтрымцы Урада Расiйскай Федэрацыi i Мiнiстэрства сельскай гаспадаркi Расii, традыцыйна ў ёй
бяруць удзел больш за 40 рэгiёнаў Расiйскай Федэрацыi, iншыя краiны.
Наведвальнiкi выставы-кiрмашу вылучылi асноўныя перавагi прадукцыi ААТ «Крынiца»: высокая
якасць, выдатны смак i ўмераныя цэны.
Сяргей СТАРЫНАЎ.

па рэгiстрацыi i зямельным кадастры, а таксама да самiх заяўнiкаў высветлiлася (знайшлiся дакументы, атрыманыя некалькi гадоў
таму), што такую працэдуру яны праходзiлi. Наколькi мы зразумелi, уласнiкам дома з'яўляецца
мацi, у бацькi нiякiх новых дакументаў, акрамя
нейкай колiшняй даведкi, пра якую мы гаварылi, няма. Пацвярджаецца гэта i ўскоснымi дакументамi, напрыклад, даведкай, што спатрэбiлася для вучобы аднаму з членаў сям'i.
Калi гэта сапраўды так i бацька не з'яўляецца ўласнiкам жылля, можна спаслацца на артыкул 39 Жыллёвага кодэкса Рэспублiкi Беларусь
«Высяленне без выдзялення грамадзянам жылога памяшкання». У iм гаворыцца, што калi
наймальнiк, члены яго сям'i цi iншыя асобы, якiя
пражываюць сумесна з iм, сiстэматычна разбураюць цi псуюць жылое памяшканне, або выкарыстоўваюць яго не па прызначэннi, або сiстэматычным парушэннем правiлаў карыстання
жылым памяшканнем робяць немагчымым для
iншых пражыванне з iмi ў адной кватэры цi ў
адным доме, а меры папярэджання i грамадскага ўздзеяння былi безвынiковымi (паводле слоў
заяўнiкаў, бацьку нават давалi 15 сутак, аднак
свае паводзiны ён не змянiў; але адзiн такi выпадак нельга лiчыць сiстэмай — С.Р.), высяленне вiнаватых па патрабаваннi наймадаўцы цi
iншых зацiкаўленых асобаў праводзiцца ў судовым парадку без выдзялення iншага жылога
памяшкання. Грамадзяне, што падлягаюць высяленню без выдзялення iншага жылога памяшкання, па патрабаваннi наймадаўцы могуць
быць абавязаны судом узамен высялення пра-

Ужо ўкладзена 13 мiльёнаў долараў на 3 i 4 этапы рэканструкцыi
— на закупку лiцэнзiй, на выкананне часткi базавых праектаў. Змяняць iнвестыцыйныя праграмы ААТ
«МНПЗ» пакуль не мае намеру, нягледзячы нават на тое, што прыбытак прадпрыемства з-за змянення
цэнаў у свеце на нафтапрадукты
паменшыўся ў два разы пры тых жа
аб'ёмах вытворчасцi. Толькi пакуль
прыпынена стварэнне ўстаноўкi па
вытворчасцi параксiлолу, бо будаўнiцтва вельмi дарагое, а цяпер наладжваюцца кантакты па пастаўках параксiлолу на магiлёўскае
хiмвалакно з Расii i няма мэтазгоднасцi ў будаўнiцтве ўстаноўкi на
МНПЗ. Таму разглядаецца прапанова выключыць будаўнiцтва гэтай
устаноўкi з праграмы развiцця, i на
гэтыя 223 млн долараў пабудаваць
iншыя аб'екты.
Неабходнасць пастаяннага iнвеставання ў развiццё вытворчасцi,
а за першае паўгоддзе 2009 года
iнвеставана Br298,8 млрд у параўнаннi з леташнiмi Br172,1 млрд,
гендырэк тар Анатоль Купрыянаў
патлумачыў так :
— Патрабаваннi на мiжнародным рынку становяцца ўсё больш
жорсткiмi. I каб паспяваць за той
якасцю, якую патрабуюць сусветныя рынкi, трэба пастаянна ўкараняць новыя працэсы. Тое, што мы
робiм па 2-м i 3-м этапах, дазволiць
вырабляць палiва перспектыўных
параметраў якасцi.
Але i цяпер прадпрыемства не
мае нiякiх праблем з продажам
прадукцыi:

 Кватэра ў Будапешце i машына чакаюць пераможцу першага
ў свеце афiцыйнага конкурсу Мiс пластычная хiрургiя. Незвычайны
конкурс павiнен адбыцца ў сталiцы Венгрыi сёлетняй восенню. У
iм будуць прымаць удзел жанчыны i дзяўчаты ад 18 да 30 гадоў,
што рабiлi пластычныя аперацыi на твары або на целе. На якiх менавiта частках цела адбывалася хiрургiчнае ўмяшанне — не мае
значэння. Галоўнае, каб праца хiрургаў мела дакументальнае пацвярджэнне, а сама аперацыя праводзiлася пад мясцовым або
агульным наркозам. Журы конкурсу ўзначальваюць вядучыя пластычныя хiрургi Венгрыi.

ТРАПІЛІ ПАД КАМБАЙНЫ

весцi абмен займаемага жылога памяшкання
на iншае жылое памяшканне.
Далей звернемся да артыкула 120 таго ж
кодэкса — «Высяленне членаў сям'i ўласнiка
жылога памяшкання». Там сказана, што «члены
сям'i ўласнiка жылога памяшкання, якiя не маюць права ўласнасцi на долю ў жылым памяшканнi, могуць быць выселены з жылога памяшкання ў судовым парадку без выдзялення iншага жылога памяшкання на падставах, прадугледжаных артыкулам 39 кодэкса або на падставе
пiсьмовага пагаднення пры засяленнi, якiя не
супярэчаць заканадаўству Рэспублiкi Беларусь.
Калi поўнагадовыя члены сям'i ўласнiка, што
пражываюць сумесна з iм, маюць у гэтым населеным пункце iншае жылое памяшканне, што
належыць iм на праве ўласнасцi, дык па патрабаваннi ўласнiка яны падлягаюць высяленню ў
гэта жылое памяшканне». Як было сказана вышэй, у бацькi ёсць бацькоўская хата ў iншай
вёсцы, таму выселiць яго туды немагчыма. Зноў
жа, паколькi завяшчання на тую хату не было,
уступiць у права спадчыны ён i яго брат павiнны
праз пэўны тэрмiн. Нам не вядома, цi прайшоў
ён. Аднак уступiць у права спадчыны можна i
пасля заканчэння гэтага тэрмiну — у судовым
парадку. Бацька i колiшнi муж заяўнiкаў мае на
гэта поўнае права — прэтэндаваць на пэўную
частку жылога памяшкання. З iншага боку, ён
таксама мае права адмовiцца ад прыняцця
спадчыны... У адстойваннi сваiх iнтарэсаў i спакойнага жыцця, калi заяўнiкi лiчаць гэта неабходным, iм трэба дзейнiчаць праз суд.
Сяргей РАСОЛЬКА.

МНПЗ БУДЗЕ ІНВЕСТАВАЦЬ НЯГЛЕДЗЯЧЫ
НА ДВУХРАЗОВАЕ СКАРАЧЭННЕ ПРЫБЫТКУ
М

Поўны абзац

Здарэнні

Выселiць бацьку можна нават
без выдзялення яму iншага жылля
Са Слуцкага раёна (дакладныя месца жыхарства заяўнiкаў i iх прозвiшчы мы не называем па прычынах, што стануць зразумелымi
крыху нiжэй) на «гарачую лiнiю» газеты паступiла не зусiм звычайная просьба: падкажыце, як выселiць з дома... бацьку i колiшняга мужа. Сiтуацыю ўскладняла пэўная блытанiна з дакументамi на нерухомасць, што мелiся або адсутнiчалi на руках у абодвух бакоў.
Але напачатку паслухаем самiх заяўнiкаў.
— Бацька прыйшоў, як кажуць, на ўсё гатовае
— дом i гаспадарчыя пабудовы ўжо былi — каля
30 гадоў таму. Калi яго прапiсвалi ў сельскiм
Савеце, чамусьцi аформiлi ў асобную гаспадарку, хоць бацька нiчога свайго не меў i карыстаўся ўвесь час тым, што было. За ўсё — падаткi,
страхоўку — увесь час плацiла мацi. Грошай на
гэта ад бацькi не было, ён усе прапiваў, пачаў
падымаць руку на мацi. Яна, дарэчы, мае iнвалiднасць. Некалькi гадоў таму бацькi скасавалi
шлюб, аднак бацька па-ранейшаму пражывае з
намi разам. У iншым населеным пункце ў яго
ёсць хата, што засталася яму ад яго бацькоў.
Мацi завяшчання не пакiнула, у тым жыллi зараз
пражывае яго брат. I вось усё вышэйпералiчанае
нам надакучыла, мы хочам выселiць бацьку. Як
гэта можна зрабiць? — пыталiся ў нас.
Найперш трэба было высветлiць, хто ж дакладна з'яўляецца ўласнiкам жылога дома. Шмат
гадоў таму ў сельскiм Савеце маглi напiсаць
што заўгодна. Паводле слоў заяўнiкаў, дакументаў там не захавалася. Цi рэгiстравалi людзi
нерухомасць ужо згодна з новымi патрабаваннямi? Пасля звароту ў Слуцкi фiлiял агенцтва

 Дэпартамент па мелiярацыi i воднай гаспадарцы Мiнсельгасхарчу Беларусi сумесна з рыбгасамi i адмiнiстрацыяй Фрунзенскага раёна
сталiцы пачынаюць сезон восеньскiх кiрмашоў па продажы рыбы. Першы з iх пройдзе 5 верасня на пляцоўцы каля мiнскага Лядовага палаца.
Кiрмаш будзе працаваць з 9 да 17 гадзiн. Плануецца, што ў iм прымуць
удзел 9 рыбгасаў. У асартыментным пералiку — карп, таўсталобiк, фарэль, белы амур, асятровыя, а таксама рачная рыба. Будуць прапанаваныя i прадукты перапрацоўкi — вэнджаная рыба, наборы для юшкi i
iнш. Можна будзе таксама пакаштаваць юшку, барбекю з рыбы. Рыба
i рыбапрадукты будуць прадавацца па цане вытворцаў.
 У Мiнску ў дзень горада, 12 верасня, у месцах масавых
гулянняў продаж спiртнога будзе забаронены, паведамлялася
ўчора на прэс-канферэнцыi ў Мiнгарвыканкаме.
 Суд Першамайскага раёна г. Мiнска прызначыў ад 2 да 7 сутак
адмiнiстрацыйнага арышту футбольным балельшчыкам, што ўдзельнiчалi ў бойцы ў сталiцы. Пакаранне будуць адбываць каля 10 балельшчыкаў. Яшчэ больш за 30 удзельнiкаў бойкi павiнны будуць па рашэннi суда заплацiць штраф у памеры ад 3 да 25 базавых велiчынь.
 Жыхарка адной з вёсак Петрыкаўскага раёна 1936 г.н. памерла ад апёкаў, атрыманых падчас спальвання смецця ва ўласным двары. Яна распалiла вогнiшча на падвор'i i спальвала
раслiннасць, прыбраную з прысядзiбнага ўчастка. Па неасцярожнасцi жанчына ўпала ў вогнiшча, у вынiку чаго атрымала
апёкi трэцяй ступенi, ад якiх памерла ў раённай бальнiцы.
 Пяцёра дзяцей атрымалi раненнi ў вынiку ДТЗ за адны су ткi
на дарогах Беларусi. Так, у Мiнску 26-гадовы мясцовы жыхар,
кiруючы аў тамабiлем «Пежо-306», на дваровай тэрыторыi наехаў
на 4-гадовае дзiця, пасля чаго знiк. У ходзе аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў аў тамабiль i вадзiцель выяўленыя. У Мазырскiм i Уз дзен скiм ра ё нах аў та ма бi лiс ты па ра нi лi хлоп чы каў на
веласiпедах.
 Адной з найбольш верагодных прычын маштабных пажараў, што ахапiлi наваколле грэчаскай сталiцы ў перыяд з 21 па
24 жнiўня на плошчы, большай за 20 тыс. га, i пашкодзiлi больш
за 200 дамоў, з'яўляецца падпал, лiчыць мясцовая палiцыя. Вiноўнiкам пажару можа быць прызнаны мясцовы селянiн, якi
спрабаваў пры дапамозе агню пазбавiцца ад асiнага гнязда ў
полi непадалёк ад свайго дома ў вёсцы Граматыка, што размешчана на паўночным ўсходзе ад Афiнаў. На гэтым месцы было
знойдзенае абгарэлае асiнае гняздо, а побач — некалькi пустых
бутэлек з-пад гаручай вадкасцi. Мiж тым сам падазроны адмаўляе сваю вiну. Праводзяцца расследаваннi.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

ЗАЛАТЫ МЕДАЛЬ — БЕЛАРУСКАМУ ПIВУ
радукцыя ААТ «Крынiца» ўдастоена Залатога медаля «За дасягненне высокiх вынiкаў у паляпшэннi якасцi харчовай прадукцыi»
на Мiжнароднай аграпрамысловай выставекiрмашы «Аграрусь-2009», што прайшла ў
Санкт-Пецярбургу.
Высокай узнагародай былi ўшанаваны адразу тры
гатункi пiва: «Крынiца класiчнае люкс», «Крынiца
экспартнае», «КULT пшанiчнае цёмнае».

Абзац

Два падобныя няшчасныя выпадкі здарыліся ў апошні дзень лета на
Брэстчыне. Каля вёскі Ляплёўка Брэсцкага раёна пад жняярку камбайна, якім кіраваў 50-гадовы механізатар, трапіў 47-гадовы мясцовы
жыхар. Няшчаснаму перарэзала ногі, ён дастаўлены ў бальніцу. А побач
з вёскай Чамля Пінскага раёна такім жа чынам атрымала траўму нагі
пенсіянерка 1930 года нараджэння. Праз некалькі гадзін жанчына памерла ў бальніцы. Праводзіцца праверка надзвычайных здарэнняў.
Яна СВЕТАВА.

ВОСЕНЬ, А ЛЮДЗI ТОПЯЦЦА
Нягледзячы на тое, што вада ўжо халодная, аматары купання
лезуць у вадаёмы i... За апошнiя два днi жнiўня на Брэстчыне
ўтапiлiся трое.
На возеры Катышы, што ў Кобрынскiм раёне, знайшлi тапельца —
23-гадовага хлопца. А каля в. Малыя Косiчы (Брэсцкi раён) у мелiярацыйным канале таксама ўтапiўся малады чалавек. I на рэчцы Случ, побач
з в. Вiльча Лунiнецкага раёна, пайшоў на дно 42-гадовы мужчына.

ВIЛЫ Ў СЭРЦА
У в. Анiсiмавiчы (Баранавiцкi раён) пасля выпiўкi два мужчыны наладзiлi скандал.
Пад руку трапiлi вiлы, i адзiн з iх атрымаў удар у грудзi.
Пацярпелы з раненнем сэрца апынуўся ў бальнiцы.
Сымон СВIСТУНОВIЧ.

Спорт-тайм
ПЕРШЫ ЭТАП ПРАЙШЛА ТОЛЬКI АЗАРАНКА
У Нью-Ёрку стартаваў адкрыты чэмпiянат ЗША па тэнiсе — US
Open.
Вiкторыя Азаранка (8 нумар сусветнага рэйтынгу) у першым матчы абыграла румынку Аляксандру Дулгеру — 6:1, 6:1. Анастасiя
Якiмава выбыла з адзiночнага разраду, саступiўшы ў першым крузе
амерыканцы Ване Кiнг. У першым сэце пры лiку 2:1 на карысць амерыканскай тэнiсiсткi наша суайчыннiца не змагла прадоўжыць гульню. Таксама з адзiночнага разраду пасля першага круга выбыла
Вольга Гаварцова, якая саступiла прадстаўнiцы Iндыi Санi Мiрзе —
2:6, 6:3, 3:6.

У БАРЫСАВЕ ВЫЗНАЧЫЛIСЯ ЦЁЗКI
Вынiкам вячэрняга матчу ў панядзелак у Барысаве памiж двума
флагманамi беларускага футбола — цяперашнiм i былым — стала
баявая нiчыя. На гол мiнскага дынамаўца Сяргея Кiсляка з пенальцi
дакладным ударам напрыканцы матча адказаў лепшы бамбардзiр
чэмпiянату краiны Сяргей Крывец. У вынiку пасля 17 тураў БАТЭ мае
ў актыве 38 ачкоў, следам iдзе з 28 ачкамi тройка «Нафтан», «Шахцёр» i «Дынама» (Мiнск).

МАЙСТАР ПА КУБIКУ
Беларускi студэнт Анатоль Кiм заняў
першае месца на мiжнародных спаборнiцтвах у Санкт-Пецярбургу па спiдкубiнгу (хуткаснай зборцы кубiка Рубiка)
у намiнацыi «зборка адной рукой».
У афiцыйным мiжнародным турнiры
Saint Petersburg Open 2009 прынялi ўдзел
больш за 40 чалавек з Беларусi, Расii i
Украiны. У праграму былi заяўленыя 12
намiнацый. У намiнацыi «зборка кубiка
Рубiка 3х3 адной рукой» чэмпiён Беларусi Анатоль Кiм заняў першае месца з
вынiкам 27 сек. У намiнацыi «магiя Рубiка» ён таксама заняў першае месца з
вынiкам 1,66 сек. У падарунак ад арганiзатараў Анатоль атрымаў новую галаваломку Эрна Рубiка «Шарык Рубiка».

БАСКЕТБАЛIСТЫ ЗГУЛЯЮЦЬ З ГРУЗIЯЙ
Баскетбалiсты зборнай Беларусi ў плей-оф чэмпiянату Еўропы
сустрэнуцца з камандай Грузii. Першы матч за права выступiць у
наступным сезоне ў найвышэйшым дывiзiёне беларусы правядуць
5 верасня ў Магiлёве, а 9-га згуляюць у Тбiлiсi. У апошнiм матчы
групавога турнiру наша каманда абыграла зборную Кiпра — 77:70.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ ОАО «ТЕХНОБАНК»

— Я даўно працую дырэктарам
завода i магу сказаць, што нiколi не
iснавала праблемы з-за назапашвання нафтапрадуктаў па прычыне адсутнасцi збыту. Такiх праблем
у нас няма i цяпер, — сцвярджае
Анатоль Купрыянаў.
Пры гэтым на заводзе ўсё ж думаюць пра пашырэнне парка захоўвання палiва, але гэта, як сказаў
дырэктар, «ад добрага жыцця» i на
выпадак пазаштатных сiтуацый:
— Наш завод, якi працуе на штодзённай загрузцы ў 31,5 тыс. тон,
пры збоях, напрыклад, пастаўкi чыгуначных цыстэрнаў з-за шторму ў
портах Балтыкi, можа апынуцца ў
сiтуацыi, калi трэба будзе не толькi
паменшыць сваю прадукцыйнасць,
але i амаль поўнасцю спынiцца.

Усяго ААТ «МНПЗ» мае магутнасць па перапрацоўцы нафты ў
12 млн тон за год, з якiх загружана
каля 11 млн тон. Асноўныя прадукты, на якiя перапрацоўваецца нафта, гэта аў табензiны (каля 2,5 млн
тон за год) i дызельнае палiва (каля 2,4 млн тон за год), ёсць i пабочныя — асвятляльны керасiн,
бензiн пiролiза, бензол, сера, бiтум
i гэтак далей. Каля 70 % з агульнага аб'ёму таварнай прадукцыi
пастаўляецца на экспарт, а астатняе — спажываецца ўнутры краiны. У першым паўгоддзi 2009 года
экспарт склаў $703 млн, рэнтабельнасць рэалiзаванай прадукцыi
— да 7 %, чысты прабытак — да
$30 млн.
Павел БЕРАСНЕЎ.

1. Фамилия, имя, отчество, место жительства покупателя акций:
Курач Игорь Александрович, проживающий по адресу: 220022,
город Минск, улица Горецкого, дом 77, квартира 37.
2. Полное наименование, местонахождение эмитента, акции
которого приобретаются: Открытое акционерное общество «Технобанк», 220002, город Минск, улица Кропоткина, 44.
3. Количество акций, которое намеревается приобретать покупатель: 484 843 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок три) штуки.
4. Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции:
по цене приобретения продавцом 5 (Пять) белорусских рублей за
1 (Одну) акцию.
5. Форма, порядок и сроки оплаты акций: оплата в безналичной
форме в белорусских рублях через расчетно-клиринговую систему
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в день совершения
сделки (код расчетов S-T+0).
6. Адрес, по которому будет совершаться покупка акций: город Минск, улица Сурганова, 48А, Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа».
7. Дата начала и окончания покупки акций: 9 сентября —
11 сентября 2009 года.
И.А. Курач

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СООБЩАЕТ:
с аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков, объявленного на 10 сентября 2009 года в 16.00
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а,

СНИМАЕТСЯ ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА — ЛОТ № 4.
Примечание: информация опубликована 11 августа 2009 года в
газете «Звязда» № 148 (26506).
Контактный телефон в городе Могилеве 22 11 63.

