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Ура чыс ты сход ад быў ся 

ў Рэс пуб лі кан скім па ла цы 

куль ту ры ве тэ ра наў. 

Він ша ван не ар га ні за цыі 

ад Прэ зі дэн та за чы таў 

на чаль нік га лоў на га 

ідэа ла гіч на га ўпраў лен ня 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Аляк сандр Іль я се віч.

Сім ва ліч на, што 25-год дзе аб' яд-

нан не ад зна чае ў год ве ка во га юбі лею 

Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі. Знач ную ро-

лю са ю за ве тэ ра наў у жыц ці гра мад-

ства ад зна чыў мі ністр аба ро ны Анд рэй 

Раў коў.

«Ство ра нае ў 1993 го дзе ў най скла-

да ней шы пе ры яд, ка лі вы ра ша ла ся 

пы тан не бу ду чы ні Бе ла ру сі, аб' яд нан-

не во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў унес ла 

знач ны ўклад у за ха ван не і ўма ца ван-

не бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, пад тры-

маў шы вы бар бе ла рус ка га на ро да ў 

1994 го дзе і да лей. Са юз ве тэ ра наў 

вай ны ў Аф га ні ста не за ха ваў згур та-

ва насць сва іх ра доў і сён ня ак тыў на 

ўдзель ні чае ва ўма ца ван ні кра і ны і ва-

ен на-па тры я тыч ным вы ха ван ні гра ма-

дзян. У Бе ла ру сі афі цый на пры зна на 

вы со кая са цы яль ная ро ля подз ві гу 

во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. Ні ко му не 

ўдас ца пе ра пі саць гіс то рыю, пры ні зіць 

ро лю тых, хто пер шым пры няў вы клік 

сіл, якія сён ня на зы ва юц ца між на род-

ным тэ ра рыз мам», — ска заў Анд рэй 

Раў коў.

Пры ві таль ныя сло вы ве тэ ра нам 

вы ка за лі прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най аба ро ны, Мі ніс-

тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі, Ге не раль най 

пра ку ра ту ры. Стар шы ня Бе ла рус ка-

га са ю за ве тэ ра наў вай ны ў Аф га-

ні ста не Ва ле рый Гай ду ке віч ад зна-

чыў, што сён ня за да ча мі аб' яд нан ня 

з'яў ля ец ца па тры я тыч нае вы ха ван не 

мо ла дзі і ака зан не да па мо гі тым, хто 

зна хо дзіц ца ў цяж кіх жыц цё вых умо-

вах.

«Да ро га мі Аф га ні ста на прай шлі 

больш за 30 ты сяч на шых су ай чын-

ні каў. Больш за 770 з іх не вяр ну лі-

ся з той вай ны. Мы свя та за хоў ва ем 

у сэр цах па мяць пра на шых ба я вых 

та ва ры шаў», — пад крэс ліў Ва ле рый 

Гай ду ке віч.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кія спа чу ван-
ні на мес ні ку прэм' ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Мі ха і лу Іва на ві чу Ру са му ў су вя зі з на пат каў шым яго 
го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Ка лек тыў Ін сты ту та жур на ліс ты кі Бел дзярж уні-
вер сі тэ та глы бо ка смут куе з пры чы ны смер ці бы ло-
га да цэн та ка фед ры пе ры я дыч на га дру ку, ве тэ ра на 
Вя лі кай Ай чын най вай ны ДУ БО ВІ КА Ва дзі ма Іва на ві ча 
і вы каз вае шчы рыя спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

Мі сія за вяр ша ец ца, а су пра цоў-

ніц тва — не. У хут кім ча се ця-

пе раш ні па сол Ін дыі ў Бе ла ру-

сі Пан кадж Сак се на скон чыць 

сваю ра бо ту ў на шай кра і не. 

Што зроб ле на ім за гэ ты час і 

як раз ві ва юц ца ўза е ма ад но сі-

ны на шых кра ін? Пра гэ та іш ла 

раз мо ва пад час су стрэ чы па сла 

і Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд-

ра Лу ка шэн кі.

«Ін дыя для нас важ ная кра і на, з 

якой мы ха це лі б заўж ды мець вель мі 

цёп лыя, доб рыя ад но сі ны. У нас вя-

 лі кая гіс то рыя, вя лі кі фун да мент уза е -

ма ад но сін, якія па чы на юц ца яшчэ з

са вец кіх ча соў, на ша га сяб роў ства 

па між дзвю ма ве лі зар ны мі дзяр жа-

ва мі. Та ды бы лі за кла дзе ны асно вы 

на шых ад но сін. І доб ра, што мы за-

ха ва лі гэ та сяб роў ства», — ска заў 

Прэ зі дэнт.

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, ён 

су стра ка ец ца з ты мі за меж ны мі па-

сла мі, якія ўнес лі знач ны ўклад ва 

ўма ца ван не двух ба ко вых ад но сін. 

«Я лі чу, што ў вас атры ма ла ся вель-

мі шмат зра біць для та го, каб зблі-

зіць на шы дзяр жа вы», — пад крэс ліў 

за слу гі па сла бе ла рус кі лі дар. Тым 

больш у апош ні час двух ба ко вы дыя-

лог быў вель мі ін тэн сіў ным. Пра гэ та 

свед чаць уза ем ныя афі цый ныя прэ-

зі дэнц кія ві зі ты. «Мы пра па на ва лі ці-

 ка выя ва ры ян ты для ін дый скіх біз не су, 

дзяр жа вы тут, у цэнт ры Еў ро пы. І я 

ха чу, каб вы пе рад алі кі раў ніц тву Ін-

дыі, што мы свя та бу дзем пры трым-

лі вац ца гэ тых да моў ле нас цяў», — ад-

зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла русь за ці каў ле на і ў ін дый скіх 

ін вес ты цы ях, і асаб лі ва — ва ўзвя-

дзен ні бе ла рус ка-ін дый ска га на ву-

ко ва-тэх на ла гіч на га пар ка. Кі раў нік 

дзяр жа вы за явіў, што на ша кра і на 

га то ва за бяс пе чыць маг чы мас ці і не-

аб ход ныя прэ фе рэн цыі для яго ства-

рэн ня на са мых вы гад ных умо вах. 

«Ін дыя — ма гут ная дзяр жа ва, зна-

чыць, у вас ёсць ін та рэс пра ца ваць у 

Еў ро пе, на пост са вец кай пра сто ры. 

Мы так са ма за ці каў ле ны ства раць 

у вас су мес ныя прад пры ем ствы для 

вы твор час ці тых та ва раў, якія кры-

тыч на важ ныя для ва шай эка но мі кі: 

аў та ма бі ле-, трак та ра- і сель гас ма-

шы на бу да ван не. Вы доб ра ве да е це 

на шы маг чы мас ці. Та му тут у нас па-

ві нен быць рух на су страч», — ска заў 

бе ла рус кі лі дар.

Па сол Ін дыі, у сваю чар гу, пад крэс-

ліў, што па між на шы мі кра і на мі ня ма 

раз драж няль ні каў і мы пад трым лі ва-

ем бліз кі кан такт у між на род ных ар-

га ні за цы ях. «Мы ўдзяч ны Бе ла ру сі за 

пад трым ку ін дый скіх кан ды да тур на 

роз ных між на род ных пля цоў ках», — 

да даў Пан кадж Сак се на.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

Пан кадж САК СЕ НА, Над звы-

чай ны і Паў на моц ны па сол Рэс -

пуб лі кі Ін дыя ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь:

— За той пе ры яд, што я кі ра ваў 

ін дый скім па соль ствам, мы да сяг-

ну лі двух най важ ней шых вы ні каў. 

Пер шае — гэ та тое, што ад быў ся 

трэ ці дзяр жаў ны ві зіт Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ін дыю. Дру-

гое — свят ка ван не 25-год дзя ўста-

наў лен ня дып ла ма тыч ных ад но сін 

па між на шы мі кра і на мі. Я па ві нен 

ска заць, што той факт, што ві зіт 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Ін дыю ад-

быў ся ме на ві та ў год ад зна чэн ня

гэ тай да ты, надаў да дат ко выя па-

 зі тыў ныя ад цен ні на шым кан так там, 

но вы кі ру нак на ма ган ням па ды вер-

сі фі ка цыі і па шы рэн ні двух ба ко вых 

ад но сін. Па доб ныя пе ра га во ры на 

най вы шэй шым уз роў ні, рэ гу ляр ны 

аб мен ві зі та мі над звы чай важ ныя 

для па шы рэн ня бе ла рус ка-ін дый-

ска га су пра цоў ніц тва.

НА ПЕ РА ДЗЕ — ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ 
І ТЭХ НА ЛА ГІЧ НЫ ПАРК

Па мяць, якой га на рым ся
Бе ла рус кі са юз ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не ад зна чыў 25-год дзе

Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў з дак-

 ла дам кі раў ні ка спраў Прэ зі дэн та Вік та ра Шэй ма на. 

У хо дзе су стрэ чы раз мо ва іш ла аб перс пек ты вах па шы -

рэн ня эка на міч на га су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі з кра і на мі 

аф ры кан ска га кан ты нен та. Прэ зі дэнт пра ін фар ма ва ны 

аб вы ні ках ві зі ту Вік та ра Шэй ма на ў Рэс пуб лі ку Зім баб-

вэ, які ад быў ся па да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы.

У пры ват нас ці, ад бы лі ся пе ра га во ры з прэ зі дэн там Зім баб-

вэ Эмер са нам Мнан гаг ва, а так са ма пер шым ві цэ-прэ зі дэн-

там, мі ніст ра мі роз ных га лін кра і ны, стар шы нёй Рэ зер во ва га 

бан ка. У хо дзе пе ра га во раў бы лі да сяг ну ты да моў ле нас ці і 

пад пі са ны кант рак ты на су му амаль $58 млн, у тым лі ку па 

па стаў ках бе ла рус кіх трак та роў на $43 млн і тэх ні кі для ляс ной 

гас па дар кі на $15 млн. Раз мо ва іш ла так са ма аб ства рэн ні 

збо рач ных вы твор час цяў бе ла рус кай сель ска гас па дар чай і 

гор на зда бы ва ю чай тэх ні кі. Акра мя та го, Зім баб вэ за ці каў ле на 

ў за куп цы бе ла рус кіх угна ен няў, ця пер рых ту ец ца кант ракт на 

су му амаль $10 млн.

Да сяг ну ты да моў ле нас ці па раз віц ці су пра цоў ніц тва і па 

мно гіх ін шых на прам ках: ства рэн ні су мес ных прад пры ем стваў 

па пе ра пра цоў цы мя са і ма ла ка, для рэа лі за цыі пра ек таў у 

жыл лё вым, пра мыс ло вым і да рож ным бу даў ніц тве, у га лі не 

транс пар ту, ва ўзвя дзен ні ла гіс тыч на га комп лек су, пе ра няц ці 

бе ла рус ка га во пы ту па рэ куль ты ва цыі зя мель і іры га цыі за-

суш лі вых ра ё наў. Пра пра цоў ва юц ца маг чы мас ці двух ба ко ва га 

су пра цоў ніц тва ў га лі не элект ра энер ге ты кі.

Прэ зі дэнт быў так са ма пра ін фар ма ва ны аб перс пек ты вах

ства рэн ня прад пры ем ства па зда бы чы ка рыс ных вы кап няў. 

У пры ват нас ці, бе ла рус кія спе цы я ліс ты мо гуць быць за дзей ні ча -

ны ў ге о ла га раз вед цы, зда бы чы наф ты і га зу ў гэ тай ба га тай 

на рэ сур сы кра і не.

ПЕРС ПЕК ТЫ ВА 
НЕ НА АДЗІН МІЛЬ ЁН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о повторном проведении открытого аукциона 

по продаже объектов недвижимости в Пинском районе

Лот № 1

Наименование 
объекта

Капитальное строение (здание специализиро-
ванное животноводства – свиноферма) (130/С-
3217)

Продавец объекта ОАО «Новодворское-агро»

Организатор торгов ОАО «Новодворское-агро»

Общая площадь 
здания

837,2 кв. м 

Начальная цена про-
дажи с учетом НДС

20880,00 руб.

Сумма задатка
(бел. руб.)

1 044,00 руб.

Площадь 
земельного участка 
(га) с кадастровым 

№ 125487502601000017

0,1014 га 

Характеристика 
объекта

Одноэтажное сооружение, ограждение отсут-
ствует, сети электроосвещения и водоснабжения 
отсутствуют, имеются повреждения крыши, окна 
отсутствуют

Условия оплаты

По договоренности победителя аукциона с 
собственником имущества. Обязательным 
условием в договоре купли-продажи является 
обязанность Покупателя возместить расходы 
Продавца, связанные с изготовлением послед-
ним всех правоустанавливающих документов, а 
также затраты по проведению рыночной оценки 
предмета аукциона

Условия аукциона Без условий

Повторный аукцион состоится 28.03.2018 года в 10:00 по адресу: 225735, 
Брестская обл., Пинский район, д. Чухово, ул. Полесская, 1а. 

Дополнительная информация опубликована в газете «ЗВЯЗДА» № 25 
от 06.02.2018.

УНН 290481563

«У тым лі ку гэ та да ты чыц ца 

пра дук цыі рас лі на вод ства — 

на 5 %, жы вё ла га доў лі —

на 4,6 %. Асноў ная за да-

ча, якая за раз ста іць пе рад 

Мін сель гас хар чам, абл вы-

кан ка ма мі, рай вы кан ка ма-

мі, — пра вя дзен не вес на вой 

па сяў ной на вы со кім ар га ні-

за цый ным і тэх на ла гіч ным 

уз роў нях», — рас тлу ма чыў 

Анд рэй Ка бя коў. Пры гэ тым 

кі раў нік ура да ад зна чыў, што 

рэ гі ё на м кра і ны да 25 са ка-

ві ка неабходна за бяс пе чыць 

га тоў насць тэх ні кі на ўзроў ні 

не ні жэй за 95 %.

На пра вя дзен не вес на-

вых па ля вых ра бот пра ду-

гле джа ны льгот ныя крэ ды-

ты бан каў на су му 320 млн 

руб лёў. Пры гэ тым Анд рэй 

Ка бя коў звяр нуў ува гу, што 

да дзе ныя крэ ды ты бу дуць 

вы дзя ляц ца толь кі ў тым 

вы пад ку, ка лі бу дуць вер-

ну тыя рэ сур сы, вы да дзе ныя 

ў 2017 го дзе і па пя рэд ніх га -

дах на ад па вед ныя мэ ты. 

У мяс цо вых бюд жэ тах на 

2018 год пра ду гле джа ны 

срод кі, у тым лі ку суб сі дыі, 

уклю ча ю чы вы пла ту над ба-

вак за рэа лі за ва ную пра дук-

цыю, у су ме 191 млн руб лёў.

Так са ма ён ад зна чыў, 

што ка лі абл вы кан ка мы, 

Мін сель гас харч, кан цэр-

ны «Бел дзярж харч прам» і 

«Бел легп рам» апе ра тыў на 

спра цу юць па пад бо ры пла-

це жаз доль ных ар га ні за цый-

на рых тоў шчы каў на вы куп 

дзярж за ка зу, то бу дзе вы-

дзе ле ны аванс на па ля выя 

ра бо ты ў па ме ры 180 млн 

руб лёў. Ад па вед ны пра ект 

ука за бу дзе на кі ра ва ны на 

раз гляд кі раў ні ка дзяр жа вы. 

Так са ма ўрад ужо на кі ра ваў 

на раз гляд Прэ зі дэн та пра-

ект рас па ра джэн ня па пад-

трым цы ў вы гля дзе пе ра да-

чы з дзярж рэ зер ву па лі ва ў 

аб' ёме 50 ты сяч тон, якое 

вяр та лі сель гас ар га ні за цыі.

БДУ «за ма ца ваў ся» ў Тур цыі
Ін фар ма цый на-аду ка цый ны цэнтр БДУ ад крыў ся ў 

Ан ка ры. Ён дзей ні чае на ба зе офі са аду ка цый най 

кам па ніі «Ат лас» (Аtlаs рrіvаtе еduсаtіоnаl sеrvісеs), а 

яго ра бо ту з бе ла рус ка га бо ку ка ар ды нуе фа куль тэт 

даў ні вер сі тэц кай аду ка цыі БДУ.

Мяр ку ец ца, што функ цы я на ван не цэнт ра ўма цуе аду ка-

цый ныя і куль тур ныя су вя зі па між уста но ва мі вы шэй шай 

аду ка цыі Бе ла ру сі і Тур цыі, а так са ма знач на спрос ціць 

аб мен ін фар ма цы яй. У пры ват нас ці, цэнтр бу дзе аказ ваць 

кан суль та цый ныя па слу гі па па ступ лен ні ў Бел дзярж уні вер-

сі тэт, а так са ма ў ін шыя бе ла рус кія ВНУ. У рам ках ві зі ту 

ў Тур цыю дэ ле га цыя БДУ пры ня ла ўдзел у між на род най 

аду ка цый най вы стаў цы «А2 Іntеrnаtіоnаl Еduсаtіоn Fаіrs оf 

Turkеу». Яна з'яў ля ец ца ад ным з най важ ней шых ме ра пры-

ем стваў у цэнт раль на-азі яц кім рэ гі ё не па рэ кла ме і пра соў-

ван ні аду ка цый ных па слуг на рын кі Азіі і Бліз ка га Ус хо ду.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ва ўра дзеВа ўра дзе  

НА БРЭСТ ЧЫ НЕ ПАЧ НУЦЬ СЕ ЯЦЬ 
УЖО НА НА СТУП НЫМ ТЫД НІ

Па сяў ная кам па нія мо жа па чац ца ў Брэсц кай 

воб лас ці ўжо праз ты дзень. Аб гэ тым пад час 

па ся джэн ня Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў за явіў 

прэм' ер-мі ністр Анд рэй КА БЯ КОЎ. Па вод ле яго 

слоў, сё ле та пе рад аг ра ры я мі ста іць за да ча 

па вя лі чыць уз ро вень вы твор час ці пра дук цыі 

сель скай гас па дар кі на 4,8 % у па раў на нні 

з вы ні ка мі 2017 го да.

Вы ра шаць пы тан не па па стаў ках ма ла ка
Бе ла русь пла нуе ўрэ гу ля ваць пы тан не з па стаў ка мі ма-

ла ка праз пры няц це да рож най кар ты. Пра гэ та жур на ліс там

у Са ве це Мі ніст раў за явіў мі ністр сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня Ле а нід ЗА ЯЦ. Пла ну ец ца, што но вая да рож -

ная кар та бу дзе лепш уліч ваць ін та рэ сы дзвюх кра ін.

Ён так са ма ад зна чыў, што ў най блі жэй шы час у Мас-

к ве ад бу дзец ца су стрэ ча на ўзроў ні на мес ні каў прэм' ер-

мі ніст раў для аб мер ка ван ня гэ та га пы тан ня. «Упэў не ны, што 

раз гляд і пры няц це гэ тай да рож най кар ты зды муць за ба ро ну 

па ста вак на шых прад пры ем стваў на ра сій скі ры нак», — ад-

зна чыў Ле а нід За яц. Так са ма, па яго сло вах, сы ра ві на, якая 

па сту пае з бе ла рус кіх гас па да рак на ма лоч ныя прад пры ем-

ствы, пра хо дзіць праз не аб ход ны кант роль. Той жа са мы кант-

роль ёсць і ў пра цэ се пе ра пра цоў кі. Пры ад груз цы га то вай 

пра дук цыі кож ная пар тыя да сле ду ец ца ў ла ба ра то ры ях.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ




