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Пу цін на зваў умо ву су стрэ чы па Дан ба се
Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін за явіў пра га тоў насць 

су стрэц ца са сва ім укра ін скім ка ле гам Ула дзі мі рам Зя-

лен скім і аб мер ка ваць з ім сі ту а цыю ў Дан ба се, але 

толь кі пас ля та го, як у Кі е ве бу дзе сфар мі ра ва ны Каб мін, 

пе рад ае ТАСС.

«Больш-менш пра штось ці мож на бу дзе ка заць пас-

ля кан чат ко ва га фар мі ра ван ня но ва га ўра да Укра і ны і 

пра вя дзен ня вы ба раў у пар ла мент кра і ны», — ад зна чыў 

кі раў нік ра сій скай дзяр жа вы.

У той жа час, ад зна чыў Пу цін, ён не ве дае, як ад рэ агу-

юць на та кую іні цы я ты ву ін шыя ўдзель ні кі пра па на ва на га 

фар ма ту. Га вор ка ідзе пра па срэд ніц тва на са мі це прэ зі-

дэн та ЗША До наль да Трам па, канц ле ра Гер ма ніі Ан ге лы 

Мер кель, прэм' ер-мі ніст ра Вя лі ка бры та ніі Тэ рэ зы Мэй і 

фран цуз ска га лі да ра Эма ну э ля Мак ро на.

Да тэр мі но выя пар ла менц кія вы ба ры ва Укра і не прой-

дуць 21 лі пе ня.

Ра ней ста ла вя до ма, што ра сій скі лі дар за ці ка віў ся 

пра па но вай Зя лен ска га аб су стрэ чы ў Мін ску з на го ды 

ўрэ гу ля ван ня кан флік ту на тэ ры то рыі Да не цкай і Лу ган-

скай аб лас цей.

Укра ін скі прэ зі дэнт пра па ноў ваў Пу ці ну су стрэц ца 

8 лі пе ня. У якас ці пля цоў кі для са мі ту ён пра па на ваў 

бе ла рус кую ста лі цу і ска заў, што га то вы аб мер ка ваць, 

«чый Крым і ка го там ня ма на Дан ба се». Кі раў нік укра ін-

скай дзяр жа вы за пра сіў для ўдзе лу ў пе ра мо вах у якас ці 

па срэд ні каў шэ раг за ход ніх лі да раў.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пад тры маў 

пра па но ву свай го ўкра ін ска га ка ле гі і вы ка заў га тоў-

насць пад рых та ваць су стрэ чу на вы шэй шым уз роў ні. 

МЗС Вя лі ка бры та ніі так са ма ста ноў ча аца ні ла іні цы я-

ты ву Зя лен ска га.

Паў ноч ная Ка рэя па мя ня ла ўла ду
Лі дар Паў ноч най Ка рэі Кім Чэн Ын стаў афі цый ным 

кі раў ні ком кра і ны пас ля ўня сен ня па пра вак у Кан сты ту-

цыю. Пра гэ та па ве дам ляе ТАСС.

Ад зна ча ец ца, што згод на з 100-м ар ты ку лам аб ноў ле-

на га га лоў на га за ко на, «стар шы ня Дзяр жаў на га са ве та 

КНДР з'яў ля ец ца яе вяр хоў ным лі да рам, які прад стаў ляе 

дзяр жа ву». Гэ ты пост зай мае Кім Чэн Ын. Да гэ та га 

фар маль ным лі да рам кра і ны быў стар шы ня прэ зі ды  ума 

Вяр хоў на га на род на га схо ду (з кра са ві ка гэ та мес ца 

зай мае Цой Рэн Хэ).

Да 2016 го да Кім Чэн Ын на сіў ты тул вы шэй ша га 

кі раў ні ка, лі дэ ра пар тыі, ар міі і на ро да КНДР, Вяр хоў-

на га Га лоў на ка ман ду ю ча га Ка рэй скай на род най ар міі, 

мар ша ла КНДР, дэ пу та та Вяр хоў на га на род на га схо ду 

КНДР, Трэ ця га сы на Кім Чэн Іра і Вя лі ка га на шчад ка. 

За тым ён уз на ча ліў яшчэ і Дзяр жаў ны са вет.

Ра сія аба гна ла Еў ро пу 
па рос це цэн на жыл лё

У пер шым квар та ле 2019 го да цэ ны на жыл лё ў еў-

ра зо не і на тэ ры то рыі Еў ра пей ска га са ю за па вя лі чы лі ся 

на 4 % у па раў на нні з па каз чы кам за ана ла гіч ны пе ры яд 

2018-га. Пра гэ та свед чаць да ныя, апуб лі ка ва ныя Ста-

тыс тыч най служ бай ЕС (Еў рас тат).

Па пад лі ках ана лі ты каў, за тры пер шыя ме ся цы 

2019 го да ся рэд нія цэ на выя па каз чы кі на еў ра пей скім 

рын ку не ру хо мас ці вы рас лі на 0,3 %. У га да вым вы лі-

чэн ні больш за ўсё па да ра жэ ла жыл лё ў Венг рыі (11 %), 

Чэ хіі і Пар ту га ліі (9 %). Зні жэн не цэн ні ка за фік са ва на 

толь кі ў Іта ліі — на 0,8 пра цэн та.

У Ра сіі, па вод ле ін фар ма цыі Domofond.ru, толь кі за 

сту дзень і лю ты ся рэд ні кошт квад рат на га мет ра но вых 

ква тэр вы рас на 3 %. На дру гас ным рын ку га да вы рост 

(у пе ры яд з са ка ві ка 2018-га да са ка ві ка 2019-га) склаў 

амаль 9 %.

На рын ку не ру хо мас ці Мас коў ска га рэ гі ё на «квад-

рат» но ва га жыл ля за год да кра са ві ка 2019-га го да 

па да ра жэў у ся рэд нім на 10 % (да ныя ЦІ АН). «Дру гас ны 

ры нак» за на зва ны пе ры яд да даў 11 % у Маск ве і 10 % 

у Мас коў скай воб лас ці.

Гі ганц кі как тус на скрозь пра біў Іnfіnіtі G35
Не звы чай ная 

ава рыя ад бы ла ся 

ў шта це Ары зо на. 

Аме ры ка нец на 

Іnfіnіtі G35 на хут-

ка сці ўрэ за ўся ў 

как тус Кар нэ гі. 

Гэ та рас лі на, вя-

до мая так са ма 

пад наз вай Са гу-

а ра, мо жа да ся-

гаць у даў жы ню 15 мет раў і ва жыць не каль кі тон.

Муж чы на за ру лём япон ска га ку пэ, зна хо дзя чы ся, 

ве ра год на, у ста не ап'я нен ня, пе ра стро іў ся це раз не-

каль кі ра доў і вы ехаў на раз дзя ляль ную па ла су, пас ля 

ча го да пус ціў су тык нен не з как ту сам. Ад уда ру рас лі на 

зла ма ла ся і лі та раль на пра ткну ла аў та ма біль на скрозь, 

вы біў шы ла ба вое шкло.

Па шчас лі вым збе гу аб ста він, аў та ма бі ліст атры маў 

толь кі не каль кі ня знач ных траў маў.

Яшчэ ад но не звы чай нае ДТЗ ад бы ло ся на днях у 

шта це Ка ла ра да. Дзі кі мядз ведзь за браў ся ў пры пар-

ка ва ны Subaru і ўмуд рыў ся зняць аў та ма біль з руч ні-

ка. Ма шы на пра еха ла ка ля 30 мет раў і ўрэ за ла ся ў 

дрэ ва.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже конторы лесничества, принадлежащего 
ОАО «Доломит»

Лот № 1. Контора лесничества, инв. № 200/C-85760. Площадь —

230,4 кв. м. Адрес: Витебская обл., г. Витебск, пер. Центральный, 10. На-

чальная цена, бел. руб. — 21 120,00 с НДС. Задаток, бел. руб. – 2 200,00. 

Шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок площадью 0,1651 га с кадастровым номером 

240155400001000317. Право аренды. Срок действия по 12.03.2059

Обременение: договор аренды от 30.04.2012 № 244 (площадь – 51,0 

кв. м), действует до перехода права собственности.

Условия аукциона: 1. Подписать договор купли-продажи Объекта в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 2. Оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания догово-

ра купли-продажи. 3. Оформить правоустанавливающие документы на 

пользование земельным участком в течение 30 календарных дней после 

подписания акта приема-передачи

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров Ре-

спублики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 4 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 12.08.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организа-
тора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Доломит», 211321, г. Витебск, ул. Центральная, 23, 
тел. 8 (0212) 69-19-49. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, г. Минск. Получатель — РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе 12.08.2019 (ОАО «Доломит», лот № 1). За-
явления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д.11, 3 этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 08.08.2019 в 11.00. 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Контактное лицо для осмотра Объекта: Григорьев Владимир Александро-
вич, тел. 8 (0212) 69-81-66. 

  Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57,  8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже торгово-
складской базы, принадлежащей 

ОАО «МИНСККОНТРAКТ» (продавец)
Лот № 1. Торгово-складская база: 1. Магазин с инв. № 610/C-43874, 
1973 г. п. Площадь 618,2 кв. м. 2. Здание склада с инв. № 610/C-43843, 
1985 г. п. Площадь 876 кв. м. 3. Здание гаража с инв. № 610/C-43844, 
1973 г. п. Площадь 80,3 кв. м. Адрес: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. Демина, д. 2А, 2А/ 1, 2а/3. Обременения: аренда. Части здания склада 
с инв. № 610/C-43843 сданы по договорам аренды: — 198,00 кв. м по 
31.01.2022; — 138,5 кв. м по 31.01.2022. Земельный участок: площадь 
0,3442 га, кадастровый номер 640400000014000250. Право постоянного 
пользования.

Начальная цена с НДС — 401 436,00 бел. руб. Задаток — 45 000,00 бел. 
руб. Шаг аукциона — 5 %.

Аукцион состоится 08.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Условия участия в аукционе, срок заключения 
договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения 
содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисляется 
на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
БИК BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
08.08.2019 (лот № 1, ОАО «МИНСККОНТРAКТ»). Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 
13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание 
приема заявлений — 06.08.2019 в 11.00. Первое, полное извещение о про-
ведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 23.03.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   www.ino.by   e-mail: torgi@ino.by

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Гэ ты год на поў не ны для на шай 

кра і ны яр кі мі па дзея мі — у пры-

ват нас ці, зу сім ня даў на фі ні ша ваў 

буй ны муль ты спар тыў ны фо рум, 

ІІ Еў ра пей скія гуль ні, — на га даў на 

пер шай прэс-кан фе рэн цыі фес ты-

ва лю ві цэ-прэм' ер Ігар ПЕТ РЫ-

ШЭН КА. — І па ма іх ад чу ван нях, 

той дух ед нас ці і сяб роў ства, які 

па на ваў на Гуль нях, фак тыч на 

пе ра ехаў з бе ла рус кай ста лі цы ў 

фес ты валь ную».

У па раў на нні з мі ну лы мі га да-

мі, ар га ні за та ры па кла па ці лі ся аб 

тым, каб пры цяг нуць да мас тац ка-

га фо ру му як ма га боль шую ўва гу 

за меж ных гас цей, — а та му ў тэр-

мін з 1 да 20 лі пе ня для гра ма дзян 

амаль 80 кра ін све ту дзей ні чае 

бяз ві за вы рэ жым праз усе пунк ты 

про пус ку, да стат ко ва толь кі прад'-

явіць білет на лю бое ме ра пры ем-

ства «Сла вян ска га ба за ру». Та кі 

крок, на дум ку Іга ра Пет ры шэн кі, 

стаў сты му лам для та го, каб на 

фес ты валь пры еха лі да дат ко ва 

звыш пяці ты сяч гас цей.

На дум ку мі ніст ра куль ту ры 

Юрыя БОН ДА РА, фес ты валь за-

слу гоў вае та го, каб у бу ду чым на-

ват на на ву ко вай асно ве аца ніць 

і да сле да ваць яго ўнё сак у раз-

віц цё бе ла рус кай куль ту ры. Ды 

і не толь кі бе ла рус кай: дзя ку ю чы 

да рос ла му і дзі ця ча му му зыч ным 

кон кур сам геа гра фія мас тац ка га 

фо ру му аха пі ла ўжо 75 кра ін!

ФЭСТ У ЛІЧ БАХ...
За без ма ло га 30 га доў пра вя-

дзен ня «Сла вян ска га ба за ру» яго 

гас ця мі і ўдзель ні ка мі ста ла ка ля 

170 ты сяч ар тыс таў, прад зю са раў 

і жур на ліс таў з роз ных кра ін, а 

больш чым 5,5 міль ё на гле да чоў 

уба чы лі зна ка выя ме ра пры ем ствы 

і па дзеі.

На сё лет нім фэс це пра цу юць 

23 пля цоў кі, дзе за пла на ва на 

пра вес ці 190 ме ра пры ем стваў. 

Да рэ чы, на кан цэр ты, спек так лі і 

вы стаў кі, якія ад бы ва юц ца ў ме-

жах «Сла вян ска га ба за ру», ужо 

пра да дзе на звыш 67 ты сяч бі ле-

таў! Тыя ж, хто не ўба чыць гэ тыя 

па дзеі на свае во чы, пра чы та юць, 

па слу ха юць або па гля дзяць на іх 

у шмат лі кіх рэ парт ажах і транс ля-

цы ях — на фо ру ме пра цуе больш 

як 350 бе ла рус кіх і за меж ных жур-

на ліс таў.

Адзі ная ліч ба, якая сё ле та, на 

жаль, ака за ла ся менш за за пла-

на ва ную, — коль касць удзель ні каў 

кон кур су ма ла дых вы ка наў цаў «Ві-

цебск-2019». Як рас ка заў кі раў нік 

«Сла вян ска га ба за ру» Глеб Ла піц-

кі, кан кур сан ты з Ку бы і Сла ве ніі 

«ў су вя зі з юры дыч ны мі ню ан са мі, 

і не ка то ры мі пы тан ня мі па ста не 

зда роўя» да тэр мі но ва вы бы лі з 

твор ча га спа бор ніц тва. Ад нак яны 

за ста нуц ца гас ця мі фес ты ва лю і 

змо гуць аца ніць гас цін насць бе ла-

рус кай пуб лі кі і пад тры маць ін шых 

ма ла дых ар тыс таў.

РЫТ МАХ...
Пад ба ра бан ны дро бат, ду ха-

вы ар кестр і ўспыш кі фо та ка мер 

ад пло шчы Сва бо ды да пло шчы 

Пе ра мо гі прай шло больш за 700 

удзель ніц ІІІ між на род на га фес ты-

ва лю-кон кур су ба ра бан шчыц і ма-

жа рэ так. Ся род удзель ніц ад Бе ла-

ру сі, Ра сіі, Укра і ны і Ка зах ста на — 

як зу сім ма лень кія дзяў ча ты, так 

і па жы лыя, але вель мі ба дзё рыя 

жан чы ны. «Ці не хо лад на?» — на 

бя гу пы та ем ся ў гос ці з Цвяр ской 

воб лас ці Ра сіі. — «Го ра ча!» — 

звон ка ра пар туе дзяў чын ка.

На пло шчы Пе ра мо гі, да рэ чы, 

го ра ча бу дзе ўвесь ты дзень: тут 

прой дзе пя ці дзён ны опэн-эйр, на-

сы ча ны са мы мі раз на стай ны мі 

па дзея мі, ад прад стаў лен няў фэс-

ту ву ліч на га мас тац тва «На ся мі 

вят рах» і кан цэр таў па пу ляр ных 

бе ла рус кіх гур тоў да фес ты ва лю 

ка вер-бэн даў, чэм пі я на ту па аў та-

гу ку і вы стаў кі кла січ ных рэт ра-аў-

та ма бі ляў.

А 14 лі пе ня тут прой дзе, ма-

быць, са мая маш таб ная ў Бе ла ру-

сі за рад ка, на якую ча ка юць ка ля 

1000 удзель ні каў, у тым лі ку вя до-

ма га му зыч на га пе да го га Свят ла-

ну Ста цэн ку, удзель ні цу «Еў ра ба-

чан ня-2019» Зе ну і па пу ляр ную ў 

пад лет каў бло ге ра Іло ну Ка мос-

ку. З та кой не звы чай най раз мін кі 

пач нец ца но вае для «Сла вян ска га 

ба за ру» ме ра пры ем ства — між-

на род ны тан ца валь ны батл Drеаm 

Dаnсе Fеst, на якім 12 га дзін бес-

пе ра пын на бу дзе гу чаць му зы ка, 

а тан цо ры з роз ных кра ін, ад Ар-

ме ніі і Бе ла ру сі да Кі тая і Грэ цыі, 

па ка жуць свае ўмен ні і да дуць 

усім ах вот ным май стар-кла сы па 

ха рэа гра фіі.

УЗ НА ГА РО ДАХ
Учо ра на не ба схі ле так зва най 

«Пло шчы зо рак» ка ля Лет ня га 

ам фі тэ ат ра пры бы ло: но вая зор-

ка за па лі ла ся ў го нар на род най 

ар тыст кі Укра і ны Та і сіі Па ва лій, 

якая ў 1993-м за ва я ва ла ў Ві цеб-

ску Гран-пры на ІІ між на род ным 

кон кур се вы ка наў цаў эст рад най 

пес ні (пер шы Гран-пры ў гіс то рыі 

фэс ту), а ў 2010-м — са ма ўзна-

чаль ва ла жу ры кон кур су ма ла дых 

вы ка наў цаў.

Сё ле та ж яна ста ла ўла даль ні-

цай імен най зор кі і спе цы яль най 

прэ міі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі «Праз 

мас тац тва — да мі ру і ўза е ма ра-

зу мен ня». Ра ней, на га да ем, гэ ту 

вы со кую ўзна га ро ду атрым лі ва лі 

ан самбль «Пес ня ры», Ігар Лу ча-

нок, Ала Пу га чо ва, Аляк санд ра Па-

хму та ва і ін шыя вя до мыя дзея чы 

куль ту ры.

«Я хва лю ю ся, як у тым да лё кім 

1993 го дзе, — пры зна ла ся Та і сія 

Мі ка ла еў на. — Ве да е це, ва ўсіх 

ін тэр в'ю рас каз ваю, што Бе ла-

русь — мая твор чая ра дзі ма, і я 

шчы ра, ад уся го сэр ца так лі чу, 

бо «Сла вян скі ба зар» — той фес-

ты валь, які ад крыў мне да ро гу на 

вя лі кую сцэ ну. Шчы ра дзя кую, лю-

бі мая, род ная Бе ла русь!»

За не каль кі га дзін да ўра чыс тай 

цы ры мо ніі ад крыц ця «Сла вян ска-

га ба за ру — 2019» бы лі пад ве дзе-

ны вы ні кі і ўру ча ны ўзна га ро ды 

най леп шым ся род 21 удзель ні ка 

дзі ця ча га між на род на га му зыч-

на га кон кур су «Ві цебск-2019». 

Пераможцай стала прадстаўніца 

нашай краіны Ксенія Галецкая. 

Падрабязней раскажам пра гэта  

і па він шу ем юных ар тыс таў у на-

ступ ным рэ парт ажы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК,

г. Ві цебск.
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