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НАДЗЁННАЕ

 Актуальна

ЦЭНЫ НА САЦЫЯЛЬНЫЯ ПАСЛУГІ...

Пераход на чатырохгадовы тэрмін
навучання не закране
абітурыентаў 2012 года
«Скарачэнне тэрмінаў навучання да чатырох гадоў на шэрагу спецыяльнасцяў ВНУ адбудзецца толькі з 1 верасня 2013
года», — пра гэта журналісту «Звязды» аўтарытэтна заявіў
міністр адукацыі нашай краіны Сяргей МАСКЕВІЧ.
Кіраўнік галоўнага адукацыйнага ведамства патлумачыў, што да
канца бягучага каляндарнага года плануецца распрацаваць новыя
адукацыйныя стандарты вышэйшай адукацыі, у якіх, пераважна,
будзе рэалізавана схема 4 + 2: гэта значыць, чатыры гады навучання на першай ступені вышэйшай школы плюс два гады навучання ў
магістратуры. «Тыя ж студэнты, якія ўжо навучаюцца ў ВНУ, і маладыя людзі, якія стануць студэнтамі ў 2012 годзе, будуць навучацца
па дзеючых сёння адукацыйных стандартах, — удакладніў міністр.
— Разам з тым, з 1 верасня 2012 года, паэтапна, пачынаючы са
студэнтаў першага курса, пачне ўкараняцца новая канцэпцыя выкладання ў ВНУ сацыяльна-гуманітарных дысцыплін».
Прапанаваная ў канцэпцыі кампаноўка цыкла сацыяльна-гуманітарных дысцыплін складаецца з чатырох інтэграваных модуляў:
філасофіі, эканомікі, паліталогіі і гісторыі. У кожным інтэграваным
модулі вылучаюцца як абавязковыя для вывучэння дысцыпліны, так
і спецыялізаваныя модулі, з якіх студэнты самі змогуць выбіраць
дысцыпліны для вывучэння.
Канцэпцыя прадугледжвае змяншэнне колькасці аўдыторных гадзін і павелічэнне аб'ёму самастойнай работы студэнтаў. Мяркуецца даць кожнай ВНУ права самастойна кампанаваць інтэграваныя
модулі з улікам профілю адукацыі і патрабаванняў абавязковага
стандарту да кампетэнцый спецыяліста.
Вывучэнне дысцыпліны «Замежная мова» кіраўнікам ВНУ прапануецца арганізаваць у рамках цыкла агульнапрафесійных і спецыяльных
дысцыплін. У рамках цыкла агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін прапануецца таксама арганізаваць і вывучэнне курса «Беларуская мова. Прафесійная лексіка». А вось дысцыпліну «Фізічная культура»
плануецца аднесці да цыкла «Дадатковыя віды навучання».
Надзея НІКАЛАЕВА



 Працяг тэмы

Ратаваць ці руйнаваць?
Грамадскія актывісты просяць Міністэрства культуры надаць
дому ў Горках, дзе жыў пісьменнік Максім Гарэцкі, статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. З такой прапановай звярнулася Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў
гісторыі і культуры.
Пра дыскусію, якая разгарнулася вакол дома № 3 на вуліцы
Агранамічнай, што ў Горках, «Звязда» пісала яшчэ ў студзені
(18.01.2012).
Нагадаем, што дом, пра які ідзе размова, быў пабудаваны ў 1925
годзе. З 1926 па 1928 год тут жыў Максім Гарэцкі, які ў той час загадваў кафедрай беларускай мовы ў сельскагаспадарчай акадэміі.
Пра гэта сведчыць і мемарыяльная дошка на доме.
Цяпер будынак афіцыйна прызнаны аварыйным, жыхароў збіраюцца
адсяліць у новыя кватэры. Раённыя ўлады меркавалі ў межах добраўпарадкавання да «Дажынак-2012» знесці стары дом, а памяць беларускага класіка ўвекавечыць іншым шляхам — напрыклад, паставіць помнік,
які можа стаць сумесным праектам з горацкай грамадскасцю.
Аднак у Горацкі райвыканкам звярнуліся 56 чалавек з просьбай
знайсці магчымасць усё ж захаваць дом. Актывісты лічаць, што гэта
тыповы ўзор драўляных будынкаў пачатку ХХ стагоддзя, і ў ім можна
размясціць дом-музей Максіма Гарэцкага.
Цяпер Міністэрства культуры будзе вырашаць, ці варты дом Гарэцкага (як яго тут называюць) статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Пра вынік разгляду мы даведаемся праз месяц.
Між тым, афіцыйны сайт Магілёўскага аблвыканкама паведаміў
аб стварэнні ў Горках раённай грамадскай рады па захаванні і прымнажэнні гісторыка-культурных каштоўнасцяў, добраўпарадкаванні
і сацыяльным развіцці горада і Горацкага раёна. Адбыўся ўстаноўчы
сход, дзе вызначана галоўная задача рады — вывучэнне і фарміраванне грамадскай думкі па асабліва значных для жыхароў горада
і раёна пытаннях, звязаных з захаваннем гістарычнай і культурнай
спадчыны. Узначаліў раду рэктар Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Аляксандр Курдзека.
Ужо на ўстаноўчым сходзе рады абмяркоўвалі лёс старых дамоў,
што на вуліцах Ціміразева і Мічурына ў Горках. Захоўваць іх ці знішчаць, ратаваць ці руйнаваць? Дыскусія працягваецца.
Падрыхтавала Ілона ІВАНОВА



ПАДЗЕІ

НАВІНЫ

ГУЧНЫЯ ДЭКЛАРАЦЫІ НЕ МОГУЦЬ
ЗАМЯНІЦЬ РАЗВАЖЛІВАСЦЬ
Гучныя дэкларацыі не могуць замяніць разумны сэнс. Гэта
адзначыў начальнік упраўлення інфармацыі — прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Савіных,
каментуючы БЕЛТА прынятыя Еўрапарламентам рашэнні
па Беларусі. «На жаль, мы бачым стэрэатыпныя паводзіны,
далёкія ад рэальнасці. Хацелася б нагадаць еўрапейскім
парламентарыям, што гучныя дэкларацыі не могуць замяніць разважлівасць, а аднабаковае ўспрыманне рэальнасці
можа толькі адтэрмінаваць, але не адмяняе неабходнасць
пошуку алгарытму канструктыўнага ўзаемадзеяння», — падкрэсліў афіцыйны прадстаўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства.

СКЛЕРОЗ... З РАДАСЦІ
Без аўто і без грошай застаўся гамяльчанін, які прадаў расіянам свой «Опель-Зафіра» на аўтарынку «Асаўцы» ў Гомелі. Мужчына атрымаў 8600$ і па ўсіх правілах, праз натарыяльную кантору аформіў генеральную даверанасць на
расійскага пакупніка.
Падчас продажу прысутнічаў яго сябар. Пералічыўшы грошы,
гамяльчане папрасілі новых гаспадароў аўто падкінуць іх да
месца жыхарства сябра. Развітаўшыся, зайшлі ў краму, каб
затаварыцца і адзначыць паспяховы продаж. І толькі пасля
«абмывання», у аўтобусе па дарозе дадому мужчына адкрыў
барсетку і самлеў: «зялёных» няма. Як расказалі ў прэс-службе УУС Гомельскага аблвыканкама, міліцыянеры адпрацавалі
некалькі версій. Грошы маглі выкрасці кішэнныя зладзеі ў
краме або ў аўтобусе. Праверылі і сябра — на паліграфе. Не
выключалі і самае банальнае: мужчына «пад градусам» проста
згубіў скрутак з грашыма... Вырашылі праверыць і расійскага
пакупніка. Праз натарыяльнаю кантору ўстанавілі яго асобу,
звязаліся з калегамі з Бранскай вобласці. Праз некалькі гадзін
высветлілася: у эйфарыі прадавец пакінуў пакет з грашыма ў
аўтамабілі, які яшчэ зусім нядаўна быў яго маёмасцю. Пакупнікі
самі прывезлі ўсю суму і перадалі гамяльчаніну.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

АЎТО ЎПАЛА З МОСТА Ў РАКУ
ФАКТЫ

30 сакавіка 2012 г.

Удзень на мосце праз раку
Жадунька ў вёсцы Узлогі
Хоцімскага раёна кіроўца легкавога аў тамабіля
«Шкода-Актавія» не справіўся з кіраваннем, прабіў
агароджу і ўпаў з вышыні
чатырох метраў.
— Шырыня ракі ў гэтым
месцы 4 метры, глыбіня — 1,5-2 метры. Пасля падзення аўтамабіль перакуліўся. Унутры салона аказаўся заблакіраваны
кіроўца, мужчына 1984 года нараджэння, жыхар Хоцімска, —
паведаміў рэдакцыі старшы інспектар Цэнтра даследаванняў у
галіне бяспекі жыццядзейнасці МНС Алег Малевіч. — Выратавальнікі пры дапамозе троса падцягнулі легкавік, які атрымаў
значныя механічныя пашкоджанні, да берага. Кіроўцу перадалі
работнікам хуткай медыцынскай дапамогі, аднак тыя пасля
правядзення рэанімацыйных мерапрыемстваў былі вымушаны
канстатаваць смерць мужчыны.
Сяргей РАСОЛЬКА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пералік бясплатных і агульнадаступных
сацыяльных паслуг зацверджаны пастановай Саўміна Рэспублікі Беларусь ад 8 чэрвеня 2001 г. № 858. Што тычыцца паслугі
сядзелкі, то яна ў пералік бясплатных і агульнадаступных сацыяльных паслуг не ўключана і прадастаўляецца цэнтрамі на пазабюджэтнай аснове. У кошце гэтай паслугі
адлюстроўваюцца ўсе выдаткі, звязаныя з яе
прадастаўленнем. У адпаведнасці з заканадаўствам цэны на паслугі сядзелкі таксама
зацвярджаюцца аблвыканкамамі і Мінскім
гарвыканкамам.
Праграмай развіцця сацыяльнага абслугоўвання ў Мінску на 2011—2015 гг. прадугледжана пакрыццё выдаткаў у памеры да
БПМ у сярэднім на душу насельніцтва (які
дзейнічае на дату падачы заявы) непрацаздольным грамадзянам, што цалкам страцілі
здольнасць да самаабслугоўвання і перамяшчэння, на аплату паслуг сядзелкі цэнтра.
Пятрова У.І., Мінск: Чаму так павольна
развіваецца інстытут сацыяльных сядзелак
у нашай краіне? І гэта пры тым, што патрэба ў гэтых паслугах вельмі вялікая... Можа,
справа ў высокіх тарыфах на сацыяльнае
абслугоўванне?
Валянціна КАРАЛЁВА: У тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва функцыянуюць аддзяленні тэрміновага сацыяльнага абслугоўвання, якія
прадастаўляюць непрацаздольным грамадзянам розныя сацыяльныя паслугі на даму:
разавыя платныя сацыяльна-бытавыя паслугі; разавыя або часовыя паслугі пагадзіннага
дзённага догляду грамадзян, што страцілі
здольнасць да самаабслугоўвання; пастаянныя паслугі сядзелкі непрацаздольным грамадзянам, што цалкам страцілі здольнасць
да са ма аб слу гоў ван ня і пе ра мя шчэн ня.
Штатная колькасць названых аддзяленняў
у сярэднім па рэспубліцы складае 5 штатных
адзінак, і стварэнне ў іх службаў сядзелак
заканадаўствам не прадугледжана.

Пры гэтым паслугі сядзелкі павінны прадастаўляцца грамадзянам за кошт пазабюджэтных сродкаў, за выключэннем адзінокіх
непрацаздольных грамадзян, што цалкам
страцілі здольнасць да самаабслугоўвання і
перамяшчэння, якім такія паслугі могуць прадастаўляцца па агульнадаступных цэнах (за
кошт сродкаў мясцовых бюджэтаў).
Цэны на ўсе сацыяльныя паслугі вызначаюцца аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам. На 01.01.2012 кошт паслуг сядзелкі
ў г. Брэсце складаў 4240 руб. за гадзіну, а ў
г. Мінску — 5240 руб. за гадзіну пры аказанні паслуг у дзённы час і 6080 руб. за гадзіну
ў начны час. Для параўнання: кошт паслуг
сядзелкі, якая працуе ў прыватным прадпрыемстве, складае не менш за 5 долараў
ЗША за гадзіну.
Па выніках мінулага года колькасць сядзелак у цэнтрах складала 102 чалавекі. Іх
паслугамі скарысталіся 212 грамадзян.

САЦЫЯЛЬНАЯ ДАПАМОГА МОЖА
НАКІРОЎВАЦЦА НА ПАГАШЭННЕ
ЗАПАЗЫЧАНАСЦІ ПА АПЛАЦЕ ПАСЛУГ ЖКГ
Зоя ЦІХІШЫНА, Слуцк: Колькі чалавек
атрымалі летась дзяржаўную адрасную сацыяльную дапамогу ў безнаяўнай форме на
аплату жыллёва-камунальных паслуг? І якія
лічбы прагназуюцца на гэты год? Ці праўда,
што сярод даўжнікоў ЖКГ малазабяспечаных людзей мала?
Начальнік аддзела развіцця і каардынацыі сацыяльнай дапамогі і сацыяльнага
абслугоўвання Таццяна ФЁДАРАВА: Доля
сродкаў штомесячнай і аднаразовай сацыяльных дапамог, прызначаных у 2011 годзе,
якія былі накіраваны на аплату жыллёва-камунальных паслуг, складае 1,3% (1,1 млн
рублёў). Чакаецца, што сёлета сума такіх
сродкаў узрасце, паколькі Указам Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь ад 19 студзеня 2012 г.
№ 41 «Аб дзяржаўнай адраснай сацыяльнай
дапамозе» прадугледжана накіраванне сум
штомесячнай і аднаразовай сацыяльных дапамог пры наяўнасці запазычанасці па апла-

Так, са студзеня 2009 года па жнівень 2011-га на тэрыторыі
ўласнага домаўладання кіраўніка прадпрыемства яго падначаленыя праводзілі рамонтна-будаўнічыя работы. Пры гэтым аплата
іх працы, як і дастаўка да месца, ажыццяўляліся за кошт сродкаў
прадпрыемства. У выніку заводу прычынена шкода ў суме 31 млн
рублёў. Падчас праверкі гэтая сума ў поўным аб'ёме вернута кіраўніком у касу прадпрыемства. У дачыненні да гэтага грамадзяніна
Мазырскім раённым аддзелам Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь заведзена крымінальная справа.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Бутлегер нашага стагоддзя
У Магілёве супрацоўнікі фінансавай міліцыі затрымалі 49гадовага мужчыну, які спрабаваў гандляваць спіртнымі
напоямі вядомых марак. Размова ідзе пра цэлую партыю
нелегальных дарагіх алкагольных вырабаў: віскі, тэкілы,
каньяку замежнай вытворчасці ў колькасці 57 літраў на суму
25 мільёнаў рублёў.
Мужчыну затрымалі каля жылога дома на вуліцы Крупскай абласнога цэнтра, і пры сабе ў яго было 12 бутэлек віскі на суму
7 мільёнаў рублёў. Пры аглядзе яго кватэры знойдзена яшчэ 45
літровых бутэлек віскі і каньякоў, а таксама каталогі алкагольных
вырабаў, які прапаноўваліся да рэалізацыі. Алкаголь не быў маркіраваны акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь.
— Ёсць падставы меркаваць, што гэта не першы факт
незарэгістраванай прадпрымальніцкай дзейнасці правапарушальніка, — паведаміў
начальнік арганізацыйна-інспектарскага аддзела ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК
па Магілёўскай па вобласці
Аляксандр Шаройкін. Магіляўчаніну пагражае штраф ад
30 да 50 базавых велічынь.
Ілона ІВАНОВА.

Годовой отчет эмитента ценных бумаг
Полное наименование: открытое акционерное общество

«Барановичский комбинат хлебопродуктов»
Адрес: 225406, г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21. Тел./факс 42 33 97

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2012 года

млн. руб.

Код На начало На конец отчетного
периода
строки
года

Актив
1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
БАЛАНС

190
290
300

178532
103871
282403

375662
144057
519719

490
410
590
690
700

148517
23736
80170
53716
282403

317561
23736
131353
70805
519719

Пассив
3. Капитал и резервы
в т.ч. уставный фонд
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
БАЛАНС

АДКРЫЦЦЁ БЭБІ-БОКСАЎ ДЛЯ ПАДКІДЫШАЎ
МОЖА ПАВЯЛІЧЫЦЬ КОЛЬКАСЦЬ
КІНУТЫХ ДЗЯЦЕЙ
Варвара ЖЫЛУНОВІЧ, Гродзенская вобласць: Як вы ставіцеся да адкрыцця бэбібоксаў у Беларусі? Мне здаецца, што гэты
еўрапейскі вопыт было б мэтазгодна перанесці на нашу глебу.
Марына АРЦЁМЕНКА: На мой погляд,
важным з'яўляецца, каб нараджэнне кожнага дзіцяці было жаданым. Менавіта на гэта
накіравана Нацыянальная праграма дэмаграфічнай бяспекі. Сёння мы назіраем устойлівую тэндэнцыю зніжэння адмовы ад нованароджаных дзяцей, і яе важна захаваць.
Адкрыццё бэбі-боксаў для падкідышаў можа
прывесці да павелічэння колькасці кінутых
дзяцей, паколькі бацькі не будуць несці ні
маральнай, ні матэрыяльнай адказнасці.

РАШЭННЕ АБ ПРЫЁМНЫХ СЕМ'ЯХ ДЛЯ СТАРЫХ
БУДЗЕ ПРЫНЯТА ПА ВЫНІКАХ ЭКСПЕРЫМЕНТУ
Аксана ШЧУРКО, Полацк: Ці будзе развівацца ў Беларусі інстытут прыёмных сем'яў
для старых? Дзе ў рэспубліцы гэтыя праграмы ўжо прыжыліся? Можа, ёсць сэнс даплачваць такім прыёмным сем'ям?
Тац ця на ФЁ ДА РА ВА: Спе цы я ліс та мі
Мінпрацы і сацабароны вывучаўся вопыт Расіі па функцыянаванні прыёмных сем'яў для
грамадзян пажылога ўзросту. Такая форма
жыццеўладкавання пажылых людзей актуальная і заслугоўвае ўвагі. У цяперашні час
у некаторых раёнах Мінскай і Гродзенскай
абласцей па рашэннях мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў праводзяцца эксперыменты па пражыванні пажылых людзей
у прыёмных сем'ях. Прапановы аб парадку
і ўмовах прадастаўлення такой паслугі будуць падрыхтаваны па выніках правядзення
названых эксперыментаў.
Падрыхтавала Святлана БУСЬКО.

ВЕЦЕР ПАЗРЫВАЎ ДАХІ

За кошт прадпрыемства
Факты незаконнага выкарыстання службовай асобай Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода сваіх паўнамоцтваў выяўлены Мазырскім міжраённым Камітэтам дзяржаўнага кантролю.

Наименование показателя

це жыллёва-камунальных паслуг не толькі на
іх аплату, але і на пагашэнне запазычанасці
па іх аплаце.

На тэрыторыі Пухавіцкага раёна парывы моцнага ветру дасягалі 24 метраў за секунду.
Былі пашкоджаны дахі некалькіх сельскагаспадарчых будынкаў.
Шыфер пазрывала з малочнатаварных фермаў у вёсках Станіславова
і Навасёлкі. У вёсцы Дрычын вецер пашкодзіў дах навеса для сельскагаспадарчай тэхнікі, у пасёлку гарадскога тыпу Рудзенск — склада мінеральных угнаенняў. Удзень моцны вецер сарваў 100 лістоў шыферу
на малочнатаварнай ферме ў вёсцы Ананчыцы Салігорскага раёна.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Годовой отчет открытого акционерного общества «Агролизинг» за 2011 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2012 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Агролизинг»
Учетный номер плательщика: 190738158
Вид деятельности: Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма:
Открытое акционерное общество

Орган управления: Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения: млн.руб.
Адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, дом
24, офис 905

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Нематериальные активы
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Доходные вложения в материальные ценности
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Вложения во внеоборотные активы
в том числе:
незавершенное строительство
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные активы
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты
расходы на реализацию
готовая продукция и товары для реализации
товары отгруженные
выполненные этапы по незавершенным работам
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупателей и заказчиков
прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупателей и заказчиков
поставщиков и подрядчиков
по налогам и сборам
по расчетам с персоналом
разных дебиторов
прочая дебиторская задолженность
Расчеты с учредителями
в том числе:
по вкладам в уставный фонд
прочие
Денежные средства
в том числе:
денежные средства на депозитных счетах
Финансовые вложения
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (190+290)

Код
строки

На нача- На конец отчетло года ного периода

101
102
110

6 115
325
5 790

12 325
1 044
11 281

111
112
120

5
2
3

19
7
12

121
122
130
140

3
3
126 934

8
5
3
184 809

141
150
190

132 730

196 105

210

29 801

136 943

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

69
16 345
13 387
25 057

59
18 033
118 851
10 437

230

178 396

603 397

231
232

178 396
-

603 397
-

240

16 457

34 541

241
242
243
244
245
249
250

10 489
5 813
75
38
42
-

13 539
20 858
82
4
58
-

251
252
260

556

1 145

261
270
280
290
300

473
19
250 286
383 016

930
972
787 435
983 540

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование показателя

За аналогичный
Код За отчетный
период прошлого
строки
период
года

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
010
Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, работ, услуг
011
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС,
020
акцизов и иных аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг
030
Расходы на реализацию
060
Прибыль (убыток) от реализации
070
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов
120
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов
160
Прибыль (убыток) за отчетный период
200
Налог на прибыль
250
Прочие налоги и сборы, производимые из прибыли
260
Прочие расходы и платежи из прибыли
270
Чистая прибыль (убыток)
300

278354
27042

192703
18710

251312

173993

220082
31230

164995
2040
6958

-74

-36

-1944
29212
4145
447
30
24590

-3291
3631
767
433
257
2174

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 2012 года
Показатель

Количество акционеров, всего
в том числе юридических лиц
физических лиц
Начислено на выплату дивидендов
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)
Среднесписочная численность

Ед. изм.

млн руб.
руб.
чел.

2011 год 2010 год

1437
24
1413
255,8
66,82
1484

1438
25
1413
144,2
37,68
1468

Данные отчетности подтверждены аудиторской проверкой ИП Семенкович Светлана Владимировна,
свидетельство о государственной регистрации выдано решением Минского горисполкома № 2057 от 14.12.2003 г.
Генеральный директор
Н.В. Манько
Гл. бухгалтер С.В. Пивовар
УНН 200166738..

ООО «ДИНАСИСТЕЙТ»
сообщает о внесении дополнений в проектную декларацию,
опубликованную в газете «Звязда» № 43 (27158) от 03.03.2012 г.
Объект: «Многоквартирные жилые дома, не относящиеся к домам повышенной комфортности, с помещениями административно-общественного назначения, выносом временной
автостоянки УП «Гаражи, автостоянки и парковки» на пересечении ул. Крупской и ул. Малинина с многоярусной гараж-стоянкой по ул. Крупской, первый этап – строительство жилых
домов №№ 9, 10, 11 и 12 по генплану».
Дополнительно предлагаются для заключения договоров создания объектов долевого
строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в жилых домах № 10 и № 12 по генплану:
– Пять двухкомнатных квартир общей площадью от 57,92 м2 до 69,13 м2.
– Пять однокомнатных квартир общей площадью от 39,71 м2 до 48,70 м2.
Срок действия проектной декларации продлевается до 25.04.2012 г.

Утерянное свидетельство ИП
Олейничук М. В. (УНП 190664484)
считать недействительным.

ПАССИВ

Код
строки

На начало года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

410
411
420

1 500
14

3 000
26

421
422
430
440
450
460
470
490

14
496
4 415
50 347
56 772

26
6 053
5 649
314 987
329 715

510
520
590

234 366
234 366

482 250
482 250

610
620

10 192
81 686

15 701
155 874

621
622
623
624
625
626
627
628
630

1 291
59 913
284
35
20 163
-

26 307
87 376
146
42 045
-

631
632
640
650
690
700

91 878
383 016

171 575
983 540

701
702

81 686

Активы и обязательства, учитываемые за балансом

Код
строки

На начало года

1
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные

2
001
002
003
004
005
006
007
008
009

3
8
-

155 874
На конец
отчетного
периода
4
108
8
1 266 953

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный фонд
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)
Резервный фонд
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
резервные фонды , образованные в соответствии с учредительными документами
Добавочный фонд
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)
Целевое финансирование
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность
в том числе:
перед поставщиками и подрядчиками
перед покупателями и заказчиками
по расчетам с персоналом по оплате труда
по прочим расчетом с персоналом
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по лизинговым платежам
перед прочими кредиторами
Задолженность перед участниками (учредителями)
в том числе:
по выплате доходов, дивидендов
прочая задолженность
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (490+590+690)
Из строки 620:
долгосрочная кредиторская задолженность
краткосрочная кредиторская задолженность

СУДАК — ПАД ЗАБАРОНАЙ
З 1 красавіка па 30 мая пастановай Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя ўстанаўліваецца забарона на лоўлю судака і забараняецца аматарскае рыбалоўства
з выкарыстаннем спінінга.
З мэтай стварэння спрыяльных умоў для аднаўлення звычайнага судака здабываць яго ў вышэйназваны тэрмін будзе нельга ў некаторых
рыбалоўных угоддзях. У Лунінецкім раёне гэта канал «Мікашэвіцкі» — на
працягу 2,5 кіламетра ўверх па канале ад месца ўпадзення яго ў раку
Прыпяць, рака Прыпяць — на адлегласці 500 метраў уверх і ўніз па цячэнні ракі ад месца ўпадзення ў яе канала «Мікашэвіцкі». У Гродзенскім
раёне да такіх рыбалоўных угоддзяў адносяцца: канал «Аўгустоўскі» — ад
шлюза каля вёскі Немнава да месца ўпадзення канала ў Нёман, пойменныя вадаёмы Нёмана, «Келбаская затока» каля вёскі Келбаскі, «Беражанская затока» каля вёскі Беражаны. У Мастоўскім раёне «паляваць»
на судака будзе забаронена ў пойменных вадаёмах Нёмана, на возеры
«Стары Нёман-1» каля вёскі Харціца, на возеры «Вінабойскае» і возеры
«Новае» каля вёскі Новінка, на затоне без назвы каля вёскі Дубна. У Магілёве і Магілёўскім раёне лавіць судака нельга будзе на ўчастку Дняпра і
прылеглых пойменных вадаёмах у межах ад водазабору ААТ «Магілёўскі
аўтамабільны завод імя С.М. Кірава» да вусця ракі Дзебра.
Ва ўказаных рыбалоўных угоддзях у перыяд з 1 красавіка па
30 мая забараняецца аматарскае рыбалоўства з выкарыстаннем спінінга. Дарэчы, гэтыя вадаёмы Брэсцкай, Гродзенскай і Магілёўскай
абласцей з'яўляюцца месцамі найбольш масавага нерасту судака.
Сяргей РАСОЛЬКА.

АБЗАЦ

Паміж грамадзянамі Рэспублікі Беларусь і Расійскай
Федэрацыі летась зарэгістравана больш як 2,5 тыс. шлюбаў,
што склала 3% ад усіх зарэгістраваных шлюбаў у нашай краіне.
Колькасць шлюбаў па расійскім грамадзянстве жаніха склала
1325, а па расійскім грамадзянстве нявесты — 1215.
 За апошнюю дэкаду сакавіка ў Брэсцкай вобласці зарэгістравана 7 выпадкаў звяртання да медыцынскіх работнікаў у сувязі з
укусамі кляшчоў. Сярод пацярпелых — 5 дзяцей, у т.л. 6-месячнае
дзіця. 3 кляшчы з 7 аказаліся заражанымі ўзбуджальнікамі хваробы Лайма.
 Датацыя з бюджэту Мінска на пуцёўку ў загарадны лагер
для дзяцей работнікаў бюджэтных арганізацый складзе сёлета
да Br405 тыс. Згодна з ацэнкамі спецыялістаў, сярэдні разліковы
кошт пуцёўкі ў загарадны лагер з кругласутачным знаходжаннем складзе Br1,6 млн.

ПОЎНЫ АБЗАЦ

Шчаня рэкордна маленькага памеру з'явілася на свет у амерыканскім
штаце Каліфорнія. Пры нараджэнні помесь таксы, якую назвалі Беёнсэ ў гонар
папулярнай поп-зоркі , важыла ўсяго 28
грамаў і змяшчалася ў чайную лыжку. Малюпасенькі сабачка нарадзіўся апошнім
з памёту пяці шчанюкоў, і ў яго не білася
сэрца, аднак ветэрынарам удалося выратаваць жывёлку. Зараз двухтыднёвае
шчаня змяшчаецца на айфоне або крэдытнай картцы і важыць усяго
124 грамы. На думку экспертаў, Беёнсэ можа паставіць новы сусветны рэкорд самага маленькага сабачкі на планеце.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)
Нематериальные активы, полученные в пользование
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов
Потеря стоимости основных средств

010
011
012
013
014

-2 648
185 622
-17
-

363 533
-

Отчет о прибылях и убытках с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.
За отКод
четный
строки
период

Наименование показателей
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011)
Справочно:
из строки 010 сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие
разницы в ценах и тарифах
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (020 - 021 - 030)
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Операционные доходы
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081)
в том числе:
проценты к получению
доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций
доходы от операций с активами
прочие операционные доходы
Операционные расходы
в том числе:
проценты к уплате
расходы от операций с активами
прочие операционные расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (090 –100)
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Внереализационные доходы
Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы
Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых
во внереализационные доходы) (130-131)
Внереализационные расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереализационных доходов и расходов (140 – 150)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (± 070 ± 120 ± 160)
Расходы, не учитываемые при налогообложении
Доходы, не учитываемые при налогообложении
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (± 200 + 210 -220)
Налог на прибыль
Прочие налоги, сборы из прибыли
Прочие расходы и платежи из прибыли
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200 - 250 - 260 - 270)
Справочно (из строки 300):
сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль
Прибыль (убыток) на акцию
Количество прибыльных организаций
сумма прибыли
Количество убыточных организаций
сумма убытка

За аналогичный период
прошлого
года

010
011

111 837
17 325

42 162
6 964

020

94 512

35 198

021

-

-

030
040
050
060
070

38 943
55 569
1 923
53 646

20 193
15 005
2 380
12 625

080
081
090

253 433
5
253 428

62 297
1 302
60 995

091
092
093
099
100

159
37 221
216 048
257 024

39
7 297
53 659
60 332

101
102
109
120

3 558
37 721
215 745
-3 596

6 574
53 758
663

130
131

56 262
84

30 490
77

140

56 178

30 413

150
160
200
210
220
240
250
260
270
300

102 352
-46 174
3 876
224
19
4 081
954
105
2 817

40 332
-9 919
3 369
315
1
3 683
871
137
2 361

310
320

1
2 817
0
0

1
2 361
0
0

330
340

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
За отчетный
период

Показатель
наименование
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности
Прочие доходы и расходы
ИТОГО

код

доход

350

108

-

550

360

-11

-46

1

-

370

-

-

2

-

380
390
400
500

расход

За аналогичный
период предыдущего года
доход расход
1

55 744 101 978 29 749 39 899
-

-

3

-

337
420
108
432
56 178 102 352 30 413 40 332

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности
Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 0
Информация о дивидендах и акциях
С на- За аналогиччала
ный период
года прошлого года
Количество акционеров, всего
лиц
8
8
в том числе: юридических лиц
лиц
8
8
из них нерезидентов Республики Беларусь
лиц
0
0
в том числе: физических лиц
лиц
0
0
из них нерезидентов Республики Беларусь
лиц
0
0
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде миллионов рублей
0
211,35
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде миллионов рублей
0
211,35
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)
рублей
0
140900
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)
рублей
0
140900
Обеспеченность акции имуществом общества
тысяч рублей 9818,66 4283,33
Количество простых акций, находящихся на балансе общества
штук
0
0
Простые акции, поступившие в распоряжение обще- Простые акции, приобретенные в цества
лях сокращения общего количества
Дата поступления
Срок реализации акКоличество
Дата поступления акций Количество
акций на счет «депо»
ций, поступивших в расакций, шт.
на счет «депо» общества акций, шт.
общества
поряжение общества
0
0
Отдельные финансовые результаты
За аналогичЕдиница измеС начала ный период
Показатель
рения
года
прошлого
года
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и
услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных миллионов рублей
94512,00
35198
обязательных платежей)
Себестоимость реал.товаров, продукции, работ, услуг, управмиллионов рублей
40866,00
22573
ленческие расходы; расходы на реализацию
Прибыль (убыток) за отчетный период, всего
миллионов рублей
3876,0
3369,0
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции(работ, услуг) миллионов рублей
53646,0
12625,0
в том числе: прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов миллионов рублей
-3596,00
663
в том числе: прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов миллионов рублей -46174,00
-9919
Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли
миллионов рублей
1059,00
1008
Чистая прибыль
миллионов рублей
2817,0
2361,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
миллионов рублей
5649
4415
Просроченная дебиторская задолженность (долгосрочная)
миллионов рублей
2015,00
2288,00
Просроченная кредиторская задолженность (долгосрочная)
миллионов рублей
0,00
0,00
Среднесписочная численность работающих
человек
19
22
Показатель

Единица
измерения

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):
финансовый лизинг - 100 процентов
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 22 марта 2012 года
Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения : правила эмитентом не применяются

