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Ула дзі мір Зя лен скі ўнёс у Вяр хоў ную ра ду 
за ко на пра ект аб люст ра цыі топ-чы ноў ні каў 
Укра і ны

Прэ зі дэнт Укра і ны Ула дзі мір Зя лен скі ўнёс у Вяр хоў-

ную ра ду за ко на пра ект аб люст ра цыі чы ноў ні каў, якія 

зай ма лі па са ды з 23 лю та га 2014 го да да 19 мая 2019 

го да, — та кая ін фар ма цыя раз ме шча на на сай це пар-

ла мен та.

Аў та рам за ко на пра ек та вы сту піў сам Ула дзі мір Зя-

лен скі і пра па на ваў увес ці люст ра цыю для прэ зі дэн та 

Укра і ны, на род ных дэ пу та таў, стар шы ні ВР, чле наў ура-

да, ге не раль на га пра ку ро ра, стар шы ні СБУ, кі раў ні коў 

ан ты ма на поль на га ка мі тэ та і Фон ду дзярж ма ё мас ці, 

стар шынь Дзяр жаў най фіс каль най служ бы і мыт ні, сак-

ра та ра СНБА, кі раў ніц тва аба рон ных прад пры ем стваў, 

якія зай ма лі па са ды з 23 лю та га 2014 го да да 19 мая 

2019 го да.

У Трам па рэ корд ны рэй тынг. 
Дру гі тэр мін ужо ў кі шэ ні?

Прэ зі дэнц кія вы ба ры 

ў ЗША ад бу дуц ца кры ху 

менш чым праз паў та ра 

го да, ад нак ужо ця пер 

аме ры кан скія па лі то ла гі 

спра ча юц ца пра тое, якім 

бу дзе іх вы нік. Но вым ма-

тэ ры я лам для ана лі зу ста лі вы ні кі са цы я ла гіч на га апы-

тан ня, пра ве дзе на га на за мо ву тэ ле кам па ніі АBС і га зе ты 

Thе Wаshіngtоn Роst (WР). Згод на з яго вы ні ка мі, рэй тынг 
прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па да сяг нуў мак сі маль-
на га па каз чы ка з мо ман ту інаў гу ра цыі дзя ку ю чы па спя-
хо вай эка на міч най па лі ты цы.

Згод на з вы ні ка мі апы тан ня, пра ве дзе на га ся род пры-

клад на ты ся чы ча ла век па ўсёй кра і не ў пе ры яд з 28 чэр-

ве ня да 1 лі пе ня, ухва ля юць ра бо ту Трам па на па са дзе 

кі раў ні ка дзяр жа вы 44 % рэ спан дэн таў, су праць лег лай 

дум кі пры трым лі ва юц ца 53 %.

Для Трам па гэ та аса біс ты рэ корд, бо ра ней ста ноў-

чую ацэн ку яго ра бо ты на па са дзе прэ зі дэн та ні ра зу не 

да ва ла больш за 42 % рэ спан дэн таў. Ды і гэ ты па каз чык 

быў за фік са ва ны толь кі ад ной чы — у кра са ві ку 2017 го-

да, праз ча ты ры ме ся цы пас ля інаў гу ра цыі. Пры гэ тым 

не каль кі ра зоў яго рэй тынг па даў да 36 %.

Рост па пу ляр нас ці гас па да ра Бе ла га до ма звя за ны з 

тым, што яго эка на міч ную па лі ты ку боль шасць рэ спан-

дэн таў лі чыць па спя хо вай. Ста ноў чую ацэн ку ёй да лі 51 % 

удзель ні каў апы тан ня АBС і WР, ад моў ную — 42 %.

У рэ спан дэн таў ёсць усе пад ста вы для ап ты міз му. 

Па вод ле звес так мінп ра цы ЗША, бес пра цоўе ў кра і не ў 

кра са ві ку гэ та га го да зні зі ла ся да 3,6 %. Гэ та мі ні маль ны 

па каз чык з 1969 го да. Клю ча выя аме ры кан скія бір жа выя 

ін дэк сы на пра ця гу апош ніх ме ся цаў не раз аб наў ля лі 

мак сі му мы.

Да лей ша му па вы шэн ню рэй тын гу Трам па спры я ла б 

ума ца ван не са цы яль на-эка на міч ных па каз чы каў. Яно 

бу дзе за ле жаць, на прык лад, ад вы ні ку ганд лё вых спрэ-

чак, якія вя дуць ЗША з Кі та ем і шэ ра гам ін шых кра ін. 

Пе ра мо га ў іх ад на знач на па вы сі ла б шан цы Трам па на 

пе ра вы бран не.

Ба зель скі ўні вер сі тэт апуб лі ка ваў уні каль ны 
па пі рус эпо хі ран ня га хрыс ці ян ства

Ліст, на пі са ны на ка вал ку па пі ру су ў па чат ку трэ ця га 

ста год дзя на шай эры, вы яў ле ны ў ка лек цыі Ба зель ска га 

ўні вер сі тэ та, стаў на ву ко вай сен са цы яй. Ву чо ныя вы яві-

лі, што га вор ка ідзе пра ўні каль ны гіс та рыч ны да ку мент, 

які пра лі вае свят ло на по быт і ся мей ныя ад но сі ны ча соў 

ран ня га хрыс ці ян ства.

«Гэ ты ліст ад но сіц ца да 230-х га доў на шай эры, і, 

зна чыць, ён ста рэй шы за ўсе ін шыя ра ней вя до мыя хрыс-

ці ян скія да ку мен ты эпо хі рым ска га Егіп та», — ад зна чае 

Ба зель скі ўні вер сі тэт на сва ім сай це, рас каз ва ю чы пра 

ад крыц цё. Жыц цё ран ніх хрыс ці ян у Рым скай ім пе рыі ня-

рэд ка ўяў ля юць як вель мі цяж кае з-за пра сле да ван няў, 

якія па гра жа лі ім. Ад нак змест па слан ня, якое ад пра віў 

у тыя да лё кія ча сы жы хар Егіп та Ары я нус свай му бра ту 

Паў лу су, цал кам аб вяр гае та кі па ды ход. З па пі ру са вы-

ні кае, што хрыс ці я не жы лі, у пры ват нас ці, ва ўнут ра най 

част цы гэ тай рым скай пра він цыі, дзе зай ма лі кі ру ю чыя 

па зі цыі і не ад роз ні ва лі ся па ла дзе свай го што дзён на га 

жыц ця ад су ай чын ні каў-языч ні каў.

На ву коў цы прый шлі да вы сно вы, што па слан не на-

пі са на хрыс ці я ні нам, та му што ў кан цы тэкс ту Ары я нус 

жа дае бра ту даб ра дзен ства «ў Гос па дзе». Як лі чаць 

экс пер ты, аў тар ліс та вы ка рыс тоў вае ка рот кую фор му 

хрыс ці ян ска га вы слоўя: «Я ма лю ся, каб ты атры маў 

пос пех у Гос па дзе».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ад кры ва ючы ХХVІІІ Між на род ны 

фес ты валь мас тац тваў, Прэ зі дэнт 

па ві таў усіх, «хто сэр цам ад гук нуў ся 

на па зыў ныя між на род на га фес ты-

ва лю мас тац тваў «Сла вян скі ба-

зар», усіх, дзя ку ю чы ка му не прос та 

го рад, а ўся на ша Бе ла русь у лі та-

раль ным сэн се жы ве мас тац твам, 

гу чыць му зы кай фес ты валь на га ле-

та, га во рыць на роз ных мо вах».

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, 

што амаль трыц цаць га доў та му, 

на па чат ку 90-х, фес ты валь стаў 

ад ка зам твор чых лю дзей на рас-

пад вя лі кай шмат на цы я наль най 

кра і ны. «Яны аб' яд на лі ся, каб за-

ха ваць бра тэр скія ад но сі ны па між 

но вы мі не за леж ны мі дзяр жа ва мі. 

Гэ та за ка на мер на: у ня прос ты час 

ма раль ную апо ру лю дзі заў сё ды 

зна хо дзі лі ў мас тац тве», — за зна-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Невы пад ко ва свое асаб лі вай 

куль тур най ста лі цай трох дзяр жаў 

стаў ме на ві та Ві цебск. Тут па нуе 

асаб лі вая энер ге ты ка, якую пе-

ра да лі ў сва іх тво рах зна ка мі тыя 

мас та кі Ка зі мір Ма ле віч і Марк 

Ша гал і якая шмат га доў на тхняе 

твор чых лю дзей на ства рэн не раз-

на стай ных фес ты ва ляў, мно гія з 

якіх і сён ня ад кры ва юць ім ёны 

та ле на ві тых му зы кан таў, ха рэо-

гра фаў, ды зай не раў і мас та коў з 

Бе ла ру сі і за меж жа.

Дзя ку ю чы дзяр жаў най пад-

трым цы мас тац кі фо рум за ха ваў 

свой ста тус на ват пас ля рас па ду 

Са вец ка га Са ю за і стаў тым яд-

ром, што аб' яд на ла не толь кі сла-

вян скія, але і мно гія ін шыя на ро ды 

све ту. «Сён ня ў Ві цеб ску мы ўжо 

чу ем мо ву прад стаў ні коў Ін дыі, 

Кі тая, Ку бы, Із ра і ля, Злу ча ных 

Шта таў Аме ры кі. Мы ім ра ды. Тра-

ды цый на ў лі пень скія дні Ві цебск 

уяў ляе са бой прык лад са ма га гас-

цін на га і му зыч на га го ра да», — 

ад зна чыў Прэ зі дэнт. Ён па жа даў 

кан кур сан там фес ты ва лю (а сён-

ня ў твор чую ба раць бу ўсту па юць 

ма ла дыя вы ка наў цы) па спя хо вых 

вы ступ лен няў, жу ры — сум лен на-

га су дзей ства, гле да чам — ста ноў-

чых эмо цый і доб ра га на строю, каб 

ду шу са гра ва лі ме ло дыі лю бі мых 

пе сень.

На сцэ не Лет ня га ам фі тэ ат-

ра Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў 

спе цы яль ную ўзна га ро ду «Праз 

мас тац тва — да мі ру і ўза е ма ра-

зу мен ня», якой ад зна ча юц ца дзея-

чы куль ту ры, што зра бі лі знач ны 

ўнё сак у сяб роў ства і куль тур нае 

су пра цоў ніц тва на шых кра ін. Сё-

ле та гэ та ўзна га ро да пры су джа на 

на род най ар тыст цы Укра і ны і Ін гу-

шэ ціі Та і сіі Па ва лій. Кі раў нік бе ла-

рус кай дзяр жа вы па жа даў, каб яр кі 

твор чы шлях спя вач кі стаў узо рам 

для тых, хто ро біць пер шыя кро кі ў 

све це му зы кі — пе рад усім для ўла-

даль ні ка Гран-пры Між на род на га 

дзі ця ча га му зыч на га кон кур су «Ві-

цебск-2019». Гэ тым ула даль ні кам, 

на га да ем, ста ла прад стаў ні ца Бе-

ла ру сі Ксе нія Га лец кая, якая так-

са ма атры ма ла сваю «Лі ру» з рук 

кі раў ні ка дзяр жа вы.

Ад ным з сюр пры заў кан цэр та 

ад крыц ця «Сла вян ска га ба за ру» 

ста лі тры трыа вя ду чых з кра ін-за-

сна валь ніц фо ру му — прад стаў ні кі 

роз ных па ка лен няў пе ра да ва лі эс-

та фе ту адзін ад на му. Гэ тую ж тэ-

му твор чай пе ра ем нас ці пра цяг ну лі 

пры го жыя і кра наль ныя ду э ты Яд ві-

гі Па плаў скай і Анас та сіі Ці ха но віч, 

два іх Ана то ляў Яр мо лен каў — дзе-

да і ўну ка, ра сій скай спя вач кі Вар-

ва ры і юнай бе ла рус кай ар тыст кі 

Ан ге лі ны Ла ма кі. Свае пес ні, му-

зыч ныя і ха рэа гра фіч ныя ну ма ры 

пуб лі цы па да ры лі так са ма Юлія 

Бы ка ва, Але на Лан ская, Та і сія Па-

ва лій, Дзя ніс Май да наў, Ва ле рый 

Ля вонць еў, Та ма ра Гверд цы тэ лі, 

Ігар Са ру ха наў, Тац ця на Бу ла на ва, 

Стас Мі хай лаў, ан самб лі «Сяб ры», 

«Ары эль» і «Са ма цве ты», Ом скі 

рус кі на род ны хор, БДА «Пес ня ры», 

ар тыс ты з Іта ліі, Мал до вы, Чэ хіі, Ка-

зах ста на, ЗША і Шве цыі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

СВЯ ТА ДРУЖ БЫ І ЎЗА Е МА РА ЗУ МЕН НЯСВЯ ТА ДРУЖ БЫ І ЎЗА Е МА РА ЗУ МЕН НЯ

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное 
назначение земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и 
задатка

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 99 лет земельного 
участка с кадастровым № 224685008101000047, площадью 0,2492 га по 
адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, Славновский с/с, д. Молявка, 
ул. Центральная, 15 для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации, сооружения: водоо-
хранная зона рек и водоемов (р. Плиса), в охранных зонах электрических се-
тей напряжением свыше 1000 В. Нач. цена: 523,32 руб. Задаток: 52,33 руб. 
Реквизиты для внесения задатка: р/с BY44AKBB36003270795430000000 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код 
платежа 4002, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Слав-
новский сельисполком)

Дата, время и место проведения аукциона: 13.08.2019 в 12.00 по адресу: 
г. Толочин, ул. Ленина, 1 в Толочинском райисполкоме. Срок внесения за-
датка и приема документов: с 15.07.2019 с 8.30 по 12.08.2019 до 17.30 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Условия аукциона — побе-
дитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона 
обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся внести плату за право заклю-
чения договора аренды зем. участка и возместить затраты на организа-
цию и проведение аукциона в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для 
его проведения; не позднее 2 рабочих дней после внесения денежных 
выплат и выполнения условий, указанных в протоколе аукциона либо в 
протоколе признания аукциона несостоявшимся заключить со Славновским 
сельисполкомом договор аренды зем. участка; в течение 2 месяцев со дня 
заключения договора аренды зем. участка обратиться за гос. регистрацией 
зем. участка и прав на него в Толочинское бюро Оршанского ф-ла РУП 
«Витебское агентство по государственной регистрации и земельному када-
стру»; получить разрешительную документацию на строительство жилого 
дома в Толочинском райисполкоме; в течение одного года со дня получения 
свидетельства (удостоверения) о гос. регистрации создания зем. участка 
и возникновения права на него приступить к занятию предоставленно-
го зем. участка в соответствии с целью и условиями его предоставле-
ния (начать строительство); до начала строительства снять плодородный 
слой в местах размещения строений и сооружений и использовать его на 
улучшение приусадебного зем. участка; по окончании срока аренды зем.
участка совместно со Славновским сельисполкомом решить вопрос его 
дальнейшего использования. Назначение зем. участка в соответствии с 
единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 
1 09 02 —  зем участок для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистриро-
ванной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аук-
ционе граждане, консолидированные участники (лично либо через своего 
представителя) в установленный срок подают заявление на участие в аук-
ционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на р/счет, с отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязанностях 
и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
Представляются: гражданином — копия документа, содержащего его иден-
тификационные сведения без нотариального засвидетельствования; пред-
ставителем гражданина — нотариально удостоверенная доверенность; пред-
ставителем иностранного гражданина — легализованная в установленном 
порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык. Консолидированными участниками для участия в аукционе 
представляются также оригинал и копия договора о совместном участии в 
аукционе. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории устанавливаются проектной документацией. Аукцион состоится 
при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона — участник, 
предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право 
ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 
осмотра на местности зем. участка. Конт.тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by


