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Больш за 190 бе ла ру саў атры ма лі 

дзяр жаў ныя ўз на га ро ды
Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Сяр гей РУ МАС па да ру-

чэн ні Прэ зі дэн та ўру чыў дзярж уз на га ро ды най-

леп шым прад стаў ні кам роз ных сфер. Ура чыс тая 

цы ры мо нія ад бы ла ся ў Па ла цы Рэс пуб лі кі.

Ся род уз на га ро джа ных за шмат га до вую плён ную пра-

цу, вы со кі пра фе сі я на лізм і ўзор нае вы ка нан не служ бо вых 

аба вяз каў — аг ра рыі, ме ды кі, на ву коў цы, бу даў ні кі, прад-

стаў ні кі твор чай ін тэ лі ген цыі, пра мыс ло вас ці, энер ге ты кі. 

«Кож ны з вас зра біў свой уклад у раз віц цё не за леж най і 

квіт не ю чай Бе ла ру сі», — ад зна чыў Сяр гей Ру мас.

Кі раў нік ура да звяр нуў ува гу, што сель ская гас па дар-

ка што год фар мі руе больш за сем пра цэн таў ВУП і 15 % 

у агуль ным аб' ёме экс пар ту та ва раў. Ад зна ча ны за слу гі 

бу даў ні коў, якія ўзво дзі лі клі ніч ны ме ды цын скі цэнтр у 

Жда но ві чах і зай ма лі ся рэ кан струк цы яй аў та ма біль на га 

мос та це раз Пры пяць у Жыт ка віц кім ра ё не.

Сяр гей Ру мас пад крэс ліў, што за апош нія га ды знач ных 

пос пе хаў да сяг ну ла і авія кам па нія «Бел авія»; ад зна чыў 

ро лю гра мад скіх дзея чаў у раз віц ці ве тэ ран ска га ру ху, 

а так са ма жур на ліс таў — у фар мі ра ван ні ўспры ман ня 

све ту гра ма дзя на мі. «Дзяр жа ва і на да лей бу дзе пад трым-

лі ваць та ле на ві тых і адо ра ных твор чых лю дзей, асаб лі ва 

тых, хто пра слаў ляе на шу кра і ну і на тхняе міль ё ны», — 

рэ зю ма ваў кі раў нік ура да.

Су час ныя тэх на ло гіі 
да па слуг вы бар шчы каў

«Па зна ё міц ца» з кан ды да там 
мож на бу дзе ў ма біль най пра гра ме

У Бе ла ру сі пе ра да выя тэх на ло гіі бу дуць вы ка ры-

ста ны пры вы бар чым пра цэ се. Цэнт раль ная ка мі сія 

па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн-

ду маў на шай кра і ны — сяб ра Су свет най аса цы я цыі 

вы бар чых ор га наў са штаб-ква тэ рай у Паўд нё вай 

Ка рэі. Што да ва ло дан ня ін фар ма цый ны мі тэх на ло гі-

я мі, су пра цоў ні кі ЦВК на поў ні цу ад па вя да юць па тра-

ба ван ням су час нас ці, пад крэс лі ла стар шы ня ка мі сіі 

Лі дзія ЯР МО ШЫ НА ў раз мо ве з жур на ліс та мі.

Ужо ня ма не аб ход нас ці пры цяг ваць су пра цоў ні каў ЦВК 

для кант ро лю вы бар ча га пра цэ су — гэ тую функ цыю ўзя лі 

на ся бе сай ты, у вы ні ку не вя лі кі ка лек тыў у ста лі цы со чыць 

за ўсёй тэ ры то ры яй кра і ны і пры не аб ход нас ці не ад клад на 

ўмеш ва ец ца. Як па ве да мі ла Лі дзія Яр мо шы на, у на ступ-

ных вы бар чых кам па ні ях удас ка на ліц ца пра цэс ін фар-

ма ван ня вы бар шчы каў. Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз 

мо ла дзі і Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ін фар ма ты кі і 

ра дыё элект ро ні кі за ўлас ны кошт рас пра цоў ва юць ма біль-

ную пра гра му, ука заў шы ў якой свой ад рас, гра ма дзя нін 

змо жа вы зна чыць не толь кі ну мар вы бар ча га ўчаст ка і 

мес ца яго зна хо джан ня, але і спіс кан ды да таў.

На сай це Цэнт рвы бар ка ма пла ну ец ца раз мя шчэн не 

дак лад ных элект рон ных кар таў вы бар чых акруг, што да-

зво ліць па збег нуць па мы лак пры збо ры под пі саў.

Раз мо ва жур на ліс таў са стар шы нёй ЦВК ад бы ла ся ў 

Па ла це прад стаў ні коў пас ля па ся джэн ня круг ла га ста ла 

«Ро ля кі раў ні ка ў сіс тэ ме дзяр жаў на га кі ра ван ня. Гіс то-

рыя. Прак ты ка» да 105-год дзя з дня на ра джэн ня Кі ры лы 

Ма зу ра ва. Удзель ні кі гу тар кі зга дзі лі ся, што пос пех лю бой 

дзяр жа вы за ле жыць ад кад ра вай па лі ты кі. А дзей насць 

пер ша га сак ра та ра ЦК КПБ Кі ры лы Ма зу ра ва і сён ня мо-

жа за ста вац ца ўзо рам для ма ла дых па ка лен няў кі раў ні коў. 

Пы тан не толь кі, як іх вы ха ваць.

«У кра і не вы зна чы лі ся тэн дэн цыі пры цяг нен ня мо ла дзі 

да ра шэн ня пы тан няў па лі тыч на га жыц ця — на прык лад, 

з да па мо гай ма ла дзёж ных пар ла мен таў. Гэ тыя ўтва рэн ні, 

а мо жа, на ват і не фар ма лі за ва ныя гру пы мо гуць удзель ні-

чаць у вы ра шэн ні са мых важ ных дзяр жаў ных пы тан няў — 

па мен шай ме ры, пы тан няў аду ка цыі, на ву чан ня, фар мі ра-

ван ня асо бы кі раў ні ка», — пад крэс лі ла Лі дзія Яр мо шы на.

Яна пра па на ва ла Па ста ян най ка мі сіі па аду ка цыі, куль-

ту ры і на ву цы пра ду маць сіс тэ му круг лых ста лоў роз най 

тэ ма ты кі, каб ме на ві та мо ладзь маг ла ска заць, ча го не 

ха пае ў аду ка цыі: «Пар ла мент, як ор ган, які прад стаў ляе 

ўсё на сель ніц тва, па ві нен узяць на сябе ро лю ар га ні за та ра 

гра мад скіх дыс ку сій».

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Пы тан не, якое да ты чыц ца ан ка ла-

гіч на га цэнт ра, па сту пі ла ад гро-

дзен ца Юрыя Ку ля шо ва пад час 

ак цыі, пры мер ка ва най да «Вя лі кай 

раз мо вы з Прэ зі дэн там». Жы хар 

аб лас но га цэнт ра на га даў аб тым, 

што гро дзен скі рэ гі ён — адзі ны ў 

кра і не, дзе ня ма свай го ан ка дыс-

пан се ра. І па ці ка віў ся: ка лі пач-

нец ца яго бу даў ніц тва?

Па трэ ба ў та кой уста но ве са праў ды 

даў но на спе ла, ад зна чы лі ў аб лас ным 

упраў лен ні ахо вы зда роўя. У Гро дзен-

скай воб лас ці на ўлі ку ста іць ка ля 

30 ты сяч ан ках во рых, якія вы му ша ны 

ез дзіць у Брэст аль бо ў Мінск.

За ха ды па ства рэн ні та ко га цэнт-

ра ў Грод не ра бі лі ся не ад на ра зо ва. 

На жаль, не спраў дзі лі ся спа дзя ван ні 

па рэа лі за цыі дзяр жаў на-пры ват на га 

парт нёр ства. Праб ле ма бу дзе вы ра-

шац ца па сту по ва.

Пад рых та ва на пра ект ная да ку мен-

та цыя, вы зна ча ны кры ні цы фі нан са-

ван ня. На гэ тыя мэ ты бу дуць на кі ра-

ва ны і срод кі дзяр жаў най ін вест праг-

ра мы. Ста іць за да ча ўвес ці аб' ект у 

экс плу а та цыю ў мак сі маль на ка рот кі 

тэр мін. Па сло вах на мес ні ка на чаль-

ні ка ахо вы зда роўя Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма На тал лі АН ТА НО-

ВІЧ, не аб ход ная ба за ство ра на, ёсць 

во пыт ныя спе цы я ліс ты, якія змо гуць 

вы ка рыс тоў ваць най ноў шую ме то ды-

ку ля чэн ня на са мым су час ным аб ста-

ля ван ні. Но выя тэх на ло гіі да зво ляць 

удас ка на ліць ра бо ту па ран нім вы яў-

лен ні ан ка зах вор ван няў і свое ча со ва 

аказ ваць па трэб ную да па мо гу. Пла-

ну ец ца, што тут бу дзе пра ца ваць ка ля 

ты ся чы ра бот ні каў.

Сё ле та, згод на з ін вес ты цый най 

пра гра май, бу дзе вы дзе ле на 10 міль-

ё наў руб лёў на па ча так ра бот. Па-

ра лель на пла ну ец ца ад крыццё крэ-

дытнай лі ніі з араб скі мі ін вес та ра мі. 

Мяр ку ец ца, што на ўвесь аб' ект, які 

раз мес ціц ца на ба зе клі ніч най баль-

ні цы № 3, спат рэ біц ца ка ля 100 міль-

ё наў до ла раў, па ло ва з якіх — гэ та 

кошт аб ста ля ван ня. Ра бо ты бу дуць 

вес ці ся ў не каль кі эта паў і раз лі ча ны 

да 2020 го да.

Ад ра зу пла ну ец ца па чаць бу даў-

ніцтва ра дые ла гіч на га кор пу са. Дру-

гая чар га — гэ та апе ра цый ны блок і 

ся мі па вяр хо вы ля чэб ны кор пус. За-

тым пач нец ца рэ кан струк цыя бу дын-

каў іс ну ю чай баль ні цы пад па лат ныя 

ад дзя лен ні. У ад ным з та кіх кар пу соў 

раз мес ціц ца па лі клі ні ка на 300 на вед-

ван няў у зме ну. По бач з ёй бу дзе па-

бу да ва ны пан сі я нат і блок клі ніч ных 

ка фед раў з ву чэб ны мі па мяш кан ня-

мі і за лай на 150 мес цаў. Агуль ная 

пло шча аб' ек та бу дзе да ся гаць 9 гек-

тараў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

У Фран цыі пры ду ма лі но вы спо саб ба раць бы 
з бед нас цю

З ся рэ дзі ны кра са ві ка 

школь ні кі Ман пелье, Ту лу-

зы і Ам'е на змо гуць бяс-

плат на сне даць у ста ло-

вых, а ўжо з ве рас ня пра-

гра ма бу дзе дзей ні чаць на 

тэ ры то рыі ўсёй Фран цыі, 

пе рад ае Еurоnеws. Па вод ле ста тыс ты кі, ад но дзі ця з 

дзе ся ці пры хо дзіць у шко лу га лод ным, а зна чыць, у яго 

менш шан цаў да маг чы ся пос пе хаў у ву чо бе, чым у яго 

ад на клас ні каў, ка жа дзярж сак ра тар пры мі ніст ру ахо вы 

зда роўя Крыс тэль Дзю бо. У асноў ным гэ та праб ле ма 

да ты чыц ца са мых бед ных сла ёў на сель ніц тва. Па сло-

вах Дзю бо, увя дзен не бяс плат ных сня дан каў да па мо жа 

ў ба раць бе з пер ша пры чы най са цы яль най ня роў на сці. 

Абед за адзін еў ра — яшчэ ад на пра гра ма, пра па на ва ная 

фран цуз скі мі ўла да мі. За пу шча на яна так са ма бу дзе ў 

гэ тым ме ся цы. Ска рыс тац ца льго тай змо гуць школь ні кі 

з 10 ты сяч ка мун. Гэ тыя дзве пра гра мы ста лі част кай 

на цы я наль най стра тэ гіі па ба раць бе з бед нас цю, якую ў 

мі ну лым ве рас ні прад ста віў прэ зі дэнт Эма ну эль Мак рон. 

На рэа лі за цыю пра ек та бы ло вы дзе ле на 8,5 міль яр да 

еў ра.

Бры тан цам па ча лі вы да ваць паш пар ты 
без па зна кі «Еў ра пей скі са юз»

Жы ха рам Вя лі ка бры-

та ніі па ча лі вы да ваць 

паш пар ты без ра ней ша га 

над пі су «Еў ра пей скі са юз» 

на вок лад цы, ня гле дзя чы 

на ад тэр мі ноў ку брэк сі ту. 

«Не еў ра пей скія» да ку мен-

ты ўве дзе ны ў аба ра чэн не 

з 30 са ка ві ка, гэ та зна чыць на на ступ ны дзень пас ля 

та го, як Бры та нія па він на бы ла вый сці з ЕС, па ве дам ляе 

Іndереndеnt. У мі ніс тэр стве ўнут ра ных спраў рас тлу ма чы-

лі, што паш пар ты з над пі сам «Еў ра пей скі са юз» бу дуць 

вы да вац ца, па куль не скон чац ца. Бры тан цы не змо гуць 

са мі вы бі раць па між узо ра мі паш пар тоў. У МУС пад-

крэс лі лі, што ін шых ад роз нен няў па між «еў ра пей скі мі» 

і «не еў ра пей скі мі» паш пар та мі ня ма, абод ва яны мо-

гуць вы ка рыс тоў вац ца для па да рож жаў за мя жу. З кан ца 

2019 го да бры тан скія паш пар ты пач нуць вы пус каць з вок-

лад кай тра ды цый на га сі ня га ко ле ру за мест ця пе раш ня га 

бар до ва га, пры ня та га ў кра і нах Еў ра са ю за. Яны бу дуць 

уво дзіц ца па сту по ва. Ад зна ча ец ца, што гра ма дзя не, якія 

бу дуць мя няць да ку мен ты ў пе ры яд з кан ца 2019-га да 

па чат ку 2020 го да, атры ма юць сі нія або бар до выя паш-

пар ты. З па чат ку 2020-га бу дуць вы да вац ца паш пар ты 

толь кі сі ня га ко ле ру.

Ма дон на вы сту піць на «Еў ра ба чан ні». 
За міль ён до ла раў

Буй ны га на рар атры мае 

Ма дон на за тое, што вы ка нае 

ў фі на ле «Еў ра ба чан ня» дзве 

пес ні, ад на з якіх, як па ве дам-

ля юць СМІ, утрым лі вае па лі-

тыч ны пад тэкст. На між на-

род ным пе сен ным кон кур се 

60-га до вая поп-зор ка вы сту-

піць у якас ці гос ці. У Із ра іль ра зам са спя вач кай пры е дзе 

ка ман да са 160 ча ла век. Пры гэ тым, як па ве дам ля ец ца, 

га на рар Ма дон не вы пла цяць не ар га ні за та ры кон кур су, 

а із ра іль ска-ка над скі біз нес мен Сіль ван Адамс. «Еў ра-

ба чан не» ў Тэль-Авіў пры вез ла спя вач ка Не та Бар зі лай. 

Ле тась яна пе ра маг ла ў Лі са бо не з пес няй Tоу, амаль 

на 100 ач коў аба гнаў шы прад стаў ні цу Кіп ра. Пер ша па-

чат ко ва прэм' ер-мі ністр Бінь я мін Не тань я ху абя цаў, што 

ў 2019 кон курс прой дзе ў Еру са лі ме, але ў вы ні ку бы ло 

вы ра ша на пра вес ці «Еў ра ба чан не» ў Тэль-Аві ве. У кан-

цы са ка ві ка з'я ві ла ся ін фар ма цыя аб тым, што кон курс 

мо жа быць ад ме не ны або пе ра не се ны ў ін шае мес ца з-за 

эс ка ла цыі па лес ці на-із ра іль ска га кан флік ту, але ні я кіх 

да лей шых за яў з гэ тай на го ды Еў ра пей скі вя шчаль ны 

са юз не ра біў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пас ля «Вя лі кай раз мо вы»Пас ля «Вя лі кай раз мо вы»

Аб' ект 
най важ ней ша га пры зна чэн ня

Бу даў ніц тва ан ка ла гіч на га цэнт ра ў Грод не 
рас пач нец ца ўжо сё ле та

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53;

(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: Производственное унитарное предприятие «Монтажлегмаш» (УНП 490086155) в лице антикризисного управляющего частного предприятия 
«Эффективное Управление», тел. +375 (29) 645-45-14.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 23 апреля 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано на сайте bankrot.gov.by.

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена,

бел. руб. без НДС

1 Грузовой специальный автокран КС 3577 на шасси МАЗ 5334, 1990 г. в., рег. № АВ 0135-3 3 750,00

2 Металлическая платформа (размер 6000х6000х100) из рифленых металлических листов 1 500,00

3 Магнитная система Tecnomagnete Bat Grip 300 3 500,00

Местонахождение – г. Светлогорск, ул. Свердлова, 3, тел. для ознакомления и осмотра  +37529 698 53 03, Игорь.

Для участия в торгах необходимо в срок по 22.04.2019 г. 17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 
в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на 
сайте  WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – 
в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии 
не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов 
оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю 
торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана 
только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и 
проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем торгов в 
течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

У лі ку ўзна га ро джа ных ме да лём Фран цыс ка Ска ры ны — 
ігу мен ня гро дзен ска га Рас тво-Ба га ро дзіч на га 

стаў ра пі гі яль на га жа но ча га ма нас ты ра Гаў ры і ла.
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