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Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка не бачыць падстаў
для ўвядзення эканамiчных санкцый супраць Беларусi i лiчыць, што
нашай краiне трэба дапамагаць. Аб гэтым ён заявiў учора ў Нароўлi,
адказваючы на пытаннi журналiстаў, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
Пытанне журналiстаў датычылася таго, што ў час, пакуль Беларусь
смуткавала па загiнулых у тэракце, еўрапейскiя палiтыкi абмяркоўвалi
магчымасць увядзення супраць нашай краiны новых санкцый — эканамiчнага характару. «Гэта проста нягоднiкi. Хiба можна супраць краiны,
якая больш за ўсё пацярпела ад чужой расхлябанасцi (аварыi на Чарнобыльскай АЭС. — Заўвага БЕЛТА), весцi размову, каб увесцi нейкiя
санкцыi. Нам дапамагаць трэба. Той, хто зрабiў гэта, павiнен быў бы
дапамагаць нам». Прэзiдэнт падкрэслiў, што Беларусь трацiць вялiкiя
рэсурсы на адраджэнне пацярпелых чарнобыльскiх рэгiёнаў, у тым лiку
на забеспячэнне там пажарнай бяспекi. «Не факт, што калi б тут нешта
шуганула, то гэта не паляцела б у паспяховую Еўропу». Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка адзначыў: «Мы для iх канкурэнты. Мы, людзi, якiя прапаведуюць iншы лад жыцця. Мы для iх небяспечныя, i справа не ў нейкай
дыктатуры i дэмакратыi. Нам не патрэбна такая iх дэмакратыя. Калi яны
хочуць весцi з намi справы, то толькi паважаючы наш народ».
Аляксандр Лукашэнка, адказваючы на пытанне карэспандэнта БЕЛТА,
чаму Прэзідэнт Беларусі не прысутнічаў на мерапрыемствах у Кіеве, прысвечаных гадавіне чарнобыльскай трагедыі, параіў звярнуцца за адказам
да Прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. «Вы задайце гэта пытанне Януковічу — чаму беларускі Прэзідэнт не прысутнічае на іх мерапрыемствах,
— сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Гэты вы ў іх спытайце». Прэзідэнт падкрэсліў: «Напрошвацца я ні да кога не збіраюся. І быць нейкім падпявалам
я таксама не збіраюся ні ў аднаго прэзідэнта, ні ў другога».
Аляксандр Лукашэнка пракаментаваў выказванні Жазэ Барозу адносна таго, што калі Лукашэнка прыедзе на міжнародную канферэнцыю
па чарнобыльскіх пытаннях у Кіеў, то ён туды не паедзе. «Што датычыцца такіх як Барозу, ну, быў нейкі Барозу ў Партугаліі, выгналі яго і
ўладкавалі ў Еўракамісію. Я менш гляджу, што там дзе ляпнуў нехта з
еўрапейскіх чыноўнікаў».
Прэзідэнт падкрэсліў, што па традыцыі ў гадавіну чарнобыльскай аварыі ён наведвае найбольш пацярпелыя рэгіёны. «Для мяне гэта святыя
дні. Гэтымі днямі я заўсёды бываю тут, як абяцаў гэта людзям. Так, можа
быць зручна вяночак ускласці і паехаць, а мне трэба працаваць, бачыць
на ўласныя вочы, што яшчэ трэба тут зрабіць», — сказаў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка не мае намеру прасіць дапамогі ў міжнароднай
супольнасці для вырашэння чарнобыльскіх пытанняў. «Ёсць неабходнасць іх папрасіць, але я іх прасіць не буду». «Яны нам адвалілі аж паўпрацэнта ад усіх тых затрат, якія мы ўклалі ў адраджэнне гэтых зямель.
Але ж не мы ўзрывалі, не мы эксплуатавалі, — сказаў Прэзідэнт. — Гэта
гора наша, але прычына не ў нас. І нам ніхто не дапамог».
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь сваімі сіламі адраджае
гэты край. «Няхай прыязджаюць, трацяць грошы, глядзяць, адпачываюць
— на здароўе. Але прасіць я ў іх нічога не буду. Калі б яны былі добрапрыстойнымі, яны ж ведаюць гэту праблему і трагедыю, яны б нам дапамагалі.
А так яны плацяць тым, хто часткова і спарадзіў гэту праблему. Гэта пятая
калона, яны ім плацяць, значыць ім не адраджэнне трэба, ім наша пагібель
патрэбна», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Але не дачакаюцца».
Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка лiчыць, што
працiўнiкам будаўнiцтва ў Беларусi АЭС праплачана.

«МЫ ЎПЭЎНЕНЫЯ, ШТО ДА СЯРЭДЗІНЫ
ГОДА ЦЭНЫ НА ХАРЧОВЫЯ ТАВАРЫ
ЗБАЛАНСУЮЦЦА»
Сёння цэны на харчаванне ў рэспубліцы, зазначыў на брыфінгу
міністр эканомікі Мікалай Снапкоў, па-першае, носяць спекулятыўны характар, па-другое, дэвальвацыйны, па-трэцяе, характар
знешняга фактара: калі растуць сусветныя цэны на харчаванне, на
асноўныя сыравінныя тавары, то, натуральна, павышаюцца цэны і
на асобыя харчовыя тавары ў Беларусі. Разам з тым, ён упэўнены,
што да сярэдзіны года цэны збалансуюцца і знойдуць сваё раўнаважнае становішча.
Мікалай Снапкоў таксама паведаміў, што рост індэкса спажывецкіх
цэн у першым квартале склаў 6,1 працэнта, а на цяперашні час інфляцыя ўжо «пераваліла за прагнозны ўзровень». Ён дадаў, што «базавая
інфляцыя без уліку энергетычных і харчовых тавараў, якія імпартуюцца,
складае толькі 3,6-3,7 працэнта». Што ж датычыцца новых прагнозаў
наконт таго, якім будзе сёлетні паказчык інфляцыі, то дакладных лічбаў
міністр не агучыў. Мікалай Снапкоў толькі праінфармаваў, што такія разлікі робяцца. Асноўныя фактары, якія спецыялісты выкарыстоўваюць у
гэтых разліках, — наколькі Нацыянальны банк вызначыць раўнаважны
курс і наколькі сцісканне расходаў бюджэту дазволіць выканаць паказчык
па росту ВУП. «Мы пакуль ні на першае, ні на другое пытанне адказаць
не можам, — сказаў ён. — Тыя сцэнарыі, якія мы пралічваем, пакуль не
хацелася б афішаваць».
Як зазначыў міністр фінансаў Андрэй Харкавец, сёлета мяркуецца
істотна скараціць расходы рэспубліканскага бюджэту — на 1,7 трыльёна
рублёў. Паводле яго звестак, асноўныя скарачэнні будуць датычыцца
інвестыцыйнай дзейнасці, будуць зніжаныя капітальныя расходы, звязаныя з правядзеннем рамонту, адбудзецца скарачэнне расходаў на ўтрыманне бюджэтных арганізацый. Андрэй Харкавец таксама ўдакладніў,
што скарачэнне расходаў у мінімальнай ступені закране сістэму аховы
здароўя, паколькі неабходна завяршыць удасканальванне гэтай сферы
і выйсці на сусветны ўзровень па аказанні медыцынскіх паслуг. Між іншым, па выніках першага квартала пры планавым дэфіцыце
ў 1,5 трыльёна рублёў бюджэт выкананы з прафіцытам
прыкладна ў 800 мільярдаў рублёў.
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НАЦБАНК:
у альтэрнатыўных
таргах няма
неабходнасці
Зараз галоўны банк краіны
не бачыць неабходнасці ўводзіць
дадатковую сесію на таргах ААТ
«Беларуская валютна-фондавая
біржа». Як паведаміў намеснік
начальніка Упраўлення інфармацыі Нацбанка Міхаіл Журавовіч,
адкрыццё альтэрнатыўных таргоў патрабуе выканання значнай
падрыхтоўчай працы тэхнічнага
характару, а таксама стварэння
ўмоў, неабходных для ўстойлівага і эфектыўнага функцыянавання дадатковай сесіі. У Нацбанку
зазначаюць, што ўрадам і галоўным банкам краіны прымаюцца
захады ў галіне макраэканамічнай, бюджэтна-падатковай і грашова-крэдытнай палітыкі, якія
праводзяцца разам з захадамі
па лібералізацыі ўмоў ажыццяўлення валютных аперацый паміж
банкамі і суб'ектамі гаспадарання
на па-за біржавым рынку і аказваюць пазітыўнае ўздзеянне на
функцыянаванне ўнутранага валютнага рынку ў цэлым. Адначасова з павелічэннем аб'ёмаў
прыцягнення знешніх інвестыцый
будуць прымацца ўсе неабходныя
захады па замацаванні станоўчых
змяненняў у знешнім гандлі таварамі і паслугамі, якія намеціліся.
Ігар ГРЫШЫН.

таго, што калі ў педагога і будуць
нейкія прывілеі, то яны паслужаць
інтарэсам усяго грамадства (добры настаўнік = добры спецыяліст =
добра працуючая эканоміка краіны
= павышэнне дабрабыту ўсіх грамадзян). Дзеля гэтага не патрэбны кодэксы ці законы, дастаткова
актаў на ўзроўні ўраду і асобных
міністэрстваў. Тым больш што настаўнікаў у нас не так і шмат —
каля 108 тысяч, і з году ў год іх
колькасць памяншаецца.
Мы лічым, што падыход да павышэння статусу педагогаў павінен быць комплексным. Пачынаць
трэба з новых падыходаў да стымулявання працы. Зараз заробак
настаўнікаў неблагі. Але ж чатыры
папярэднія гады яго памер у параўнанні з сярэднемесячным заробкам
занятых у прамысловасці памяншаўся. Гэта не спрыяла павышэнню
прэстыжу працы настаўніка. Таму
ўраду памер пачатковых ставак
заробку і акладаў трэба арыентаваць на ўзровень сярэдняга заробку па краіне, а змены аплаты
працы настаўніка «прывязваць»
да штомесячных інфляцыйных
працэсаў.
Наогул, сістэма ацэньвання настаўніцкай працы, на жаль, не ўлічвае шматлікія яе асаблівасці. Памеры заробку залежаць ад адукацыі
настаўніка, колькасці пратарыфікаваных гадзін, катэгорыі, умоў працы
(гарадская ці сельская мясцовасць).
Але ж адзін «гарыць» на працы, а
другі — «тлее». Таму пры адной і
той жа кваліфікацыйнай катэгорыі
і колькасці гадзін, калі дырэктар
школы не заўважыць і не ацэніць
намаганні настаўніка, заробак ва
ўсіх будзе аднолькавы. Лічым, што
колькасць прыступак для прафесійнага росту ў педагогаў вельмі малая (адсутнасць катэгорыі, першая,
другая і вышэйшая катэгорыі). Калі
распрацавалі 10-бальную сістэму
ацэньвання працы вучня, то чаму б не распрацаваць такую ж і
для настаўнікаў (напрыклад, па
тым жа прынцыпе, што
і дзяржаўным служачым)?..

3

ISSN 1990 - 763X

УСТАНОЎЛЕНЫЯ

КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ,
НБ РБ З 27.04.2011 Г. (ДЛЯ Б/Н РАЗЛІКАЎ)

1 долар ЗША.............3 045,00
1 еўра ........................4 444,18
1 латвійскі лат ..........6 272,53
1 літоўскі літ..............1 288,21

№ 78
(26942)

Л

А

Р

У

С

К

А

Я

Г

А

З

Е

Т

А

ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

Медыйная прастора
Лілія АНАНІЧ:
«БЕЛАРУСКІЯ СМІ ІМКНУЦЦА
АДПАВЯДАЦЬ ПАТРАБАВАННЯМ ЧАСУ»
4-7 мая ў Мінску, на вул. Я. Купалы, 27, будзе праходзіць XV Міжнародная спецыялізаваная выстава «СМІ ў Беларусі». Друкаваныя
выданні, тэлеканалы, рэкламныя агенцтвы, паліграфічныя прадпрыемствы збяруцца на «вялікую прафесійную сустрэчу», патрэбную
не толькі прафесіяналам, але і тым, для каго яны працуюць.
Паводле слоў першага намесніка міністра інфармацыі Беларусі Ліліі
АНАНІЧ, выстава «СМІ ў Беларусі» — не проста медыя-свята, станоўчыя
эмоцыі, але і магчымасць бачыць, у якім кірунку развіваецца інфармацыйная прастора. Усё ж такі апошняя — гэта жывы арганізм, які пастаянна мяняецца: адны гульцы пакідаюць поле гульні, новыя заступаюць.
Сёння ў краіне толькі перыядычных выданняў — 1 362. Дзяржаўная
падтрымка з рэспубліканскага бюджэту захоўваецца літаральна для
крыху больш як 20 друкаваных СМІ (пяць гадоў таму падтрымліваліся
47). Найбольш складана ў сэнсе самаакупнасці штодзённым выданням,
але і яны паступова асвоілі навуку работы з рэкламай і падпіскай. «Наша
прэса навучылася працаваць у рынкавых умовах, у эканамічным плане», — заўважыла перад журналістамі Лілія Ананіч.
Акрамя ўласна беларускіх СМІ, удзел у выставе возьмуць СМІ Расіі, Украіны, Азербайджана, Кітая, Кубы, Венесуэлы і Індыі. Ганаровы госць — прэса
г. Масквы. Прэса Масквы разам з іншымі расійскімі выданнямі размесціцца
ў павільёне плошчай 50 кв. м. Усе ўдзельнікі абяцаюць парадаваць выдатнымі прэзентацыямі. Сур'ёзна падышлі да падрыхтоўкі афармлення стэнда
вайсковыя СМІ, Інстытут журналістыкі БДУ (журфак плануе паказаць, якой
можа быць студэнцкая газета і пра што «вяшчае» студэнцкі відэаканал).
Абяцаем, што і «Звязда» не падкачае. Прыемнымі забаўляльнымі праграмамі справа, вядома ж, не абмяжуецца. Запланавана і правядзенне некалькіх
дыскусій па актуальных сучасных тэмах. Прадметам для роздуму стане, напрыклад, пашырэнне магчымасцяў распаўсюджвання
айчынных выданняў за мяжой.
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ад разважанняў — да канкрэтных крокаў
каў, якія працуюць у школе, «нясуць свой крыж» годна, таму не
толькі педагогам, але і грамадству
патрэбна па-новаму паглядзець на
статус прафесіі педагога. На наш
погляд, палажэнні, якія ўзмоцнена
дэкларуюцца ў апошнія гады — аб
тым, што «спачатку эканоміка, а
потым адукацыя», а таксама, што
«адукацыя з’яўляецца сферай паслуг, прадаваемым таварам», наносяць непапраўную шкоду і школе,
і дзяржаве. Школа — не служба быту, не прадпрыемства грамадскага
харчавання, не сауна, каб асноўным відам яе дзейнасці стала аказанне платных паслуг. І адукацыя
— не тавар. Задачы настаўніцкай
прафесіі больш складаныя. Тэарэтычна купіць веды за грошы (у
прыватнасці, дакумент аб адукацыі) можна, але паспрабуйце купіць
павагу да старэйшых, патрыятызм,
любоў да Радзімы... Між тым выпрацоўка гэтых якасцяў у моладзі
— адна з асноўных задач працы
настаўніка...
Жыццё паказвае, што месца
на стаў ні ка можа за няць амаль
кожны, але быць сапраўдным настаўнікам здольныя далёка не ўсе.
На жаль, нізкі ўзровень абітурыентаў — будучых педагогаў,
якасць навучальнага працэсу ў
педагагічных ВНУ не спрыяюць
прыходу ў школы настаўнікаў.
Не можам зразумець, чаму да гэтай пары ў Правілы прыёму ў ВНУ
не дадалі пункт аб прафесійна-псіхалагічнай гутарцы з будучымі настаўнікамі і аб падрыхтоўцы педагогаў у асноўным за кошт бюджэтных сродкаў? Гэты крок дазволіў
бы вызначыць абітурыентаў, якія
выбіраюць прафесію педагога па
прызванні, а не па прынцыпе «хоць
куды, абы толькі паступіць». Асноўным контраргументам з’яўляецца
меркаванне, што з устанаўленнем
дадатковых патрабаванняў ніхто
не стане падаваць заявы ў педагагічныя ВНУ. Але мы лічым, што
праблема знімецца, калі адначасо ва будзе пра па на ва ны комплекс мер па павышэнні прэстыжу
прафесіі настаўніка, зыходзячы з

Е

ПА ДЗІЦЯ
ДА СВІСЛАЦКАГА
«ДЗЕДА»

СТАТУС ПРАФЕСІІ ПЕДАГОГА:
Без перабольшвання, школа і
настаўнік вызначаюць будучыню
зямной цывілізацыі. Таму такая
пільная ўвага з боку грамадства да
прафесіі педагога, і, перш за ўсё,
да яго сацыяльнага статусу. Відавочна, што ён стаў недастатковым,
калі нават у рашэннях некалькіх
апошніх калегій Міністэрства адукацыі Беларусі адзначаецца неабходнасць яго павышэння.
Разам з тым, статус настаўніка
патрэбна разглядаць з двух бакоў.
Па-першае, як сам настаўнік ацэньвае сваю работу, а па-другое, як
грамадства ставіцца да настаўніка
і што чакае ад яго.
Некаторыя справядліва адзначаюць, што кожнаму настаўніку
патрэбна ў першую чаргу самому
паклапаціцца аб сваім добрым імені. І гэта справядліва, бо павага да
педагога фарміруецца на кожным
уроку, пачынаючы з самага першага: па яго стаўленні да вучняў, па
веданні прадмета, па здольнасцях
знаходзіць прыстойнае выйсце са
складаных педагагічных сітуацый,
па знешнім выглядзе, асабіс тых
якасцях, адпаведнасці вызначаным
этычным правілам. У апошні час настаўнікам стала значна складаней
працаваць. Прычына ў тым, што не
так даўно яны былі самымі адукаванымі людзьмі ў грамадстве. Сам
яшчэ застаў той час, калі ў школу
запрашалі неадукаваных дарослых і навучалі іх пісьму, чытанню
і матэматыцы. Зараз бацькі нават
сельскіх вучняў могуць быць і кандыдатамі, і дактарамі навук, мець
некалькі вышэйшых адукацый. Але
ж свет нельга павярнуць назад. Таму настаўніку неабходна пастаянна
ўдасканальвацца ў сваёй прафесіі,
інакш павага да яго хутка знікне. І
яшчэ, трэба ў любой сітуацыі з адданасцю ставіцца да сваёй працы.
Чалавека, які ўмее паважаць сябе
сам, паважаюць і іншыя. Пагадзіцеся, што той, хто саромеецца сваёй прафесіі, міжволі сам правакуе
негатыўныя адносіны да сябе і да
працы, якую выконвае...
Але ж мы, дэпутаты, лічым, што
пераважная большасць настаўні-

КРАСАВІКА 2011 г.
СЕРАДА

Кошт 650 рублёў

2

Мікалай СНАПКОЎ:

Родная газета на роднай мове

1 чэшская крона .......... 184,41
1 польскі злоты ........1 128,20
1 расійскі рубель ......... 109,15
1 украінская грыўня .... 382,18

КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ
ДЛЯ БЕЗНАЯЎНЫХ РАЗЛІКАЎ

ЦЭНТРАБАНК РФ

USD .......................27,8964
10 UAH ..................35,0171
10000 BYR ............91,4936
EUR .......................40,5837

Ужо два дзесяцігоддзі Мікалай ЧЫРСКІ, без перабольшвання, змагаецца за наданне мінскаму парку
камянёў статуса музея і спадзяецца што нарэшце
ў гэтага незвычайнага куточка сталіцы знойдзецца
сапраўдны гаспадар. Уявіце, Мінск — адзіная еўрапейская сталіца, якая мае гэткі агромністы збор рэліктавых камянёў і валуноў-помнікаў — 2134 экспанаты.
Адзін з іх — унікальны паганскі помнік «Дзед»
— валун, перавезены сюды з берага сталічнай ракі
Свіслач. А ўнікальны ён тым, што дапамагае людзям.
Напрыклад, жанчынам, калі ў іх не атрымліваецца
зацяжарыць. Па старым паданні вядома, што жанчына павінна апоўначы прыйсці да валуна і сесці на
яго голым целам. Цукеркі, якія і цяпер перыядычна
з'яўляюцца пад валуном, сведчаць, што моц каменя

сапраўды дапамагае...
Мікалай Арсенцьевіч Чырскі ўзначальвае грамадскае аб'яднанне «Беларуская асацыяцыя экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў», якое ўключыла парк камянёў у шматлікія турыстычныя маршруты. На жаль,
належнага парадку ў парку не назіраецца і клопаты
Чырскага зразумелыя. Дарэчы, некалі ідэю стварэння гэтага музея падтрымаў ЦК КПБ, які ўзначальваў
тады Пётр Міронавіч Машэраў.
Калі мы прыйшлі да «Дзеда» рабіць фотаздымак,
побач прагульвалася маладая пара з двайнятамі. Пазнаёміліся. І што вы думаеце, хто аказаўся на здымку? Не паверыце! Унук Пятра Машэрава Уладзімір з
жонкай Таццянай і праўнукі Арцём і Ілья.
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

220004, г. Минск
ул. Мельникайте, 2
УНП 101421509

Тел./факс (017)209 40 67
Тел. 209 40 28

«ЧЫРВОНЦЫ» — 90! БУДЗЬМА РАЗАМ!
Паважаныя «чырвоназменаўцы», сябры, запрашаем вас
на свята!
4 мая ў Нацыянальным выставачным цэнтры «Белэкспа»
(Мінск, вул. Я. Купалы, 27) у 12 гадзін пачне працаваць ХV Міжнародная спецыялізаваная выстава «СМІ ў Беларусі-2011».
Усіх ветэранаў «маладзёжкі» чакаем 5 мая — на галоўнай
сцэне ў 15.30 распачнецца мерапрыемства, прысвечанае юбілею «Чырвонай змены».

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

БРУПЭИС «БЕЛЭКСИМГАРАНТ»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2010 год
АКТИВ
1
Основные средства
(по остаточной стоимости)
Нематериальные активы
(по остаточной стоимости)
Доходные вложения в материальные
ценности (по остаточной стоимости)
Вложения во внеоборотные активы
В том числе:
незавершенное строительство
Прочие внеоборотные активы
Запасы и затраты
В том числе: сырье, материалы
и другие аналогичные активы
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Доля перестраховщиков в страховых
резервах
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
Расчеты с учредителями
В том числе:
по вкладам в уставный фонд
Денежные средства
Финансовые вложения
Прочие оборотные активы
БАЛАНС

СУММА
2

ПАССИВ
3

6 568 988,40
70 810,50
27 726,90
41 502,10
1 526 912,70
1 257 272,40
269 640,30
6 577 879,30
34 587,00

18 513 400,90
231 229,50

133 055 593,00
353 016 073,00
519 664 703,30

Уставный фонд
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(учредителей)
Резервный фонд
Добавочный фонд
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
Нераспределенная
(неиспользованная) прибыль
(непокрытый убыток)
Целевое финансирование
Доходы будущих периодов
Страховые резервы и фонды –
всего
В том числе:
страховые резервы
фонды предупредительных
(превентивных) мероприятий,
гарантийные и иные фонды,
образованные в соответствии
с законодательством
Долгосрочные кредиты и займы
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность – всего
Задолженность перед участниками
(учредителями)
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
БАЛАНС

БРУПЭИС «БЕЛЭКСИМГАРАНТ»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2010 год

тыс. руб.
СУММА
4
448 113 961,00
269 998,10
4 851 151,60

Начальная цена с НДС – 83 239 180 бел. руб.
Площадь земельного участка – 0,0377 га.
10 166 129,60
362,00
17 441 242,50

Задаток в сумме 8 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с 3012108260016
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Банк», БИК 153001369, УНП 690324015,
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

37 571 533,20
36 074 617,40

1 496 915,80

1 250 325,30
-

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда»
от 26.03.2011.
Порядок проведения аукциона
оговорен в условиях его проведения.
Аукцион состоится 06.05.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 05.05.2011 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

519 664 703,30

WWW.RLT.BY
тыс. руб.

За отчетный
период
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
Страховые взносы (премии) полученные, брутто
010
Страховые выплаты
020
Изменение резервов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (+ или –)
030
Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных (превентивных) мероприятий
040
Расходы на ведение дела
041
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования,
050
относящимся к страхованию жизни (+ или –)
II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые взносы (премии) с учетом перестрахования, нетто
064
51 619 884,60
Изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования, нетто (+ или –)
067
-7 071 460,90
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования
082
24 520 088,00
Изменение резервов убытков (страховых выплат) с учетом перестрахования (+ или –), нетто
092
-804 500,70
Изменение других технических резервов (+ или –)
100
Изменение иных страховых резервов (+ или –)
105
Отчисления в фонды предупредительных мероприятий и гарантийные фонды
110
2 587 131,40
Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии с законодательством
115
Расходы на ведение дела
120
14 424 907,60
Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, переданным в перестрахование
122
654 966,70
Поступления, связанные с реализацией перешедшего к страховщику
права требования страхователя (выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки,
125
4 854 782,80
возмещенные в результате страхования
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным,
130
7 721 545,50
чем страхование жизни (+ или –)
III. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Операционные доходы
140
16 082 576,60
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы
141
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)
150
16 082 576,60
Операционные расходы
160
8 583,60
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов
170
16 073 993,00
IV. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Внереализационные доходы
180
1 330 133,60
Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы
181
Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов,
190
1 330 133,60
включаемых во внереализационные доходы)
Внереализационные расходы
200
107 439,10
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов
210
1 222 694,50
Прибыль (убыток)
220
25 018 233,00
Налог на прибыль
260
5 439 336,00
Прочие налоги, сборы из прибыли
270
5 287 416,40
Прочие расходы и платежи из прибыли
280
5 038 177,10
Чистая прибыль (убыток)
300
9 253 303,50
Наименование показателя

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «СлуцкОблГарант» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже одноэтажного
кирпичного блока гаражей на 5 мест, об. пл. 208 кв.м, расположенного по адресу: Минская область, Солигорский р-н, г. Солигорск,
район рынка «Колхозный», в т.ч. находящегося в нем оборудования: установка для газированной воды (1988 г.в.), станок точильный
(1980 г.в.), установка сверлильная (1978 г.в.).

Код строки

Проведенный аудит дает достаточные основания для выражения аудиторского мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности БРУПЭИС «Белэксимгарант» и соответствии совершенных им финансовых (хозяйственных)
операций законодательству Республики Беларусь.
По нашему мнению, бухгалтерская ( финансовая ) отчетность за 2010 год достоверна, т.е. подготовлена таким
образом, чтобы обеспечить во всех существенных отношениях действительное отражение активов и пассивов
предприятия БРУПЭИС «Белэксимгарант» по состоянию на 01 января 2011 года и финансовых результатов его
деятельности за 12 месяцев 2010 года, исходя из Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности».
Баланс и отчет о прибылях и убытках подтверждены.
Аудитор – индивидуальный предприниматель В.Е. Якубовский
Лицензия № 02200/0416419 от 03.05.08 г, выдана МФ РБ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «140 ремонтный завод» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже одноэтажного
кирпичного, панельного здания хранилища запасных частей с рампой,
об. пл. 725,6 кв.м, в т.ч. комплект трансформаторной подстанции
наружной установки КТПН-160, железнодорожный путь нормальной
колеи, расположенных по адресу: Минская обл., г. Борисов, ул. Л.
Чаловской, 19.
Начальная цена с НДС (снижена на 20%) – 1 136 601 550 бел. руб.
Площадь земельного участка – 1,5335 га.
Задаток – 50 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с 3012108260016
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Банк», БИК 153001369, УНП 690324015
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда»
от 14.04.2011.
Аукцион состоится 11.05.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 10.05.2011 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

ИНФОРМИРУЕТ:
дата и время проведения открытого аукциона по продаже обращенных в
доход государства трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу:
г. Минск, ул. Шпилевского, д. 57, кв. 118 и машино-места, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Шпилевского, д. 57, пом. 10 Н (извещение
о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 19.03.2011)
переносится с 15.00 27 апреля 2011 г. на 11.00 13 мая 2011 г.
Срок приема документов продлевается до 11 мая 2011 г. включительно с 9.00 до 18.00.
Реквизиты для перечисления задатка: расчетный счет № 3012104971019
в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Банк», г. Минск, код
153001369, получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.
Телефон для справок: (017) 227 40 22.

