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З па чат ку пра тэс таў у Чы лі 
за тры ма на звыш 26 ты сяч ча ла век

Пра ва ахоў ныя ор га ны 

Чы лі за тры ма лі 26,1 ты ся чы 

ча ла век пад час маш таб ных 

ак цый пра тэс ту, якія аха пі лі 

рэс пуб лі ку з ся рэ дзі ны каст-

рыч ні ка. Пра гэ та па ве да міў 

тэ ле ка нал TеlеSUR са спа-

сыл кай на звест кі Вяр хоў-

на га су да кра і ны. Толь кі ў ста ліч най воб лас ці Сант' я га за-

тры ма на 8,7 ты ся чы дэ ман стран таў, ад зна чыў тэ ле ка нал. 

Пры гэ тым су ды ад пра ві лі пад арышт 1,4 ты ся чы ча ла век з 

усіх за тры ма ных у кра і не, а «дзе ян ні па лі цыі ў да чы нен ні да 

1,1 ты ся чы ма ні фе стан таў бы лі пры зна ныя не за кон ны мі», 

пад крэс ліў TеlеSUR. Пра тэс ты, якія пе ра рас лі ў бес па рад кі 

і су тык нен ні з па лі цы яй, па ча лі ся ў Сант' я га 14 каст рыч ні-

ка, пас ля та го як кошт пра ез ду ў мет ро ў ся рэд нім вы рас 

на 30 пе са ($0,04). Паз ней ма ні фес та цыі аха пі лі і ін шыя 

га ра ды кра і ны. Па афі цый ных звест ках, за гі ну ла больш 

за 20 ча ла век. 

Еў ра ка мі сія скла ла рэй тынг кра ін
з най мен шым рос там эка но мі кі

Экс пер ты Еў ра ка мі сіі вы пус ці лі свой эка на міч ны пра-

гноз Аutumn 2019 Есоnоmіс Fоrесаst, у рам ках яко га для 

кож най кра і ны-чле на ЕС быў вы зна ча ны пра гноз рос ту 

эка но мі кі. У вы ні ку быў скла дзе ны ад па вед ны рэй тынг кра-

ін ЕС. Са мыя ніз кія тэм пы рос ту эка но мі кі праг на зу юц ца 

ў Іта ліі — 0,1 пра цэн та. На дру гім мес цы гэ та га не са ма-

га прэ стыж на га рэй тын га раз мяс ці ла ся Гер ма нія. Тэм пы 

рос ту эка но мі кі ў ёй па вы ні ках гэ та га го да праг на зу юц ца 

на ўзроў ні 0,4 пра цэн та. За мы ка юць трой ку аў тсай да раў 

Бель гія і Шве цыя (пра гноз рос ту ва ла во га ўнут ра на га пра-

дук ту — 1,1 пра цэн та). Да лей раз мяс ці лі ся Вя лі ка бры та нія 

(1,3 пра цэн та), Фран цыя (1,3 пра цэн та), Фін лян дыя 

(1,4 пра цэн та), Аў стрыя (1,5 пра цэн та), Ні дэр лан ды (1,7 пра-

цэн та) і Грэ цыя (1,8 пра цэн та). Са мыя вы со кія сё ле та 

бу дуць тэм пы рос ту эка но мі кі ў Ір лан дыі (5,6 пра цэн та), 

Маль це (5 пра цэн таў) і Венг рыі (4,6 пра цэн та).

Аў стра лій скі лай нер здзейс ніў 
са мы доў гі пе ра лёт

Са ма лёт аў стра-

лій скай авія кам па ніі 

Qаntаs, які на кі роў ваў-

ся па марш ру це Лон-

 дан — Сід ней, здзейс ніў 

са мы доў гі бес па са дач-

ны авія пе ра лёт у гіс то-

рыі па са жыр скай авія-

цыі, па ве да міў тэ ле ка нал СNN. Bоеіng 787-9 Drеаmlіnеr 

за ста ваў ся ў па вет ры 19 га дзін 19 хві лін і пе ра адо леў за 

гэ ты час ад лег ласць у 17,8 ты ся чы кі ла мет раў. Пад час 

па лё ту са ма лёт пе ра ся каў па вет ра ную пра сто ру Гер ма ніі, 

Ра сіі, Поль шчы, Бе ла ру сі, Ка зах ста на і Кі тая. За тым авія-

лай нер узяў курс на поў дзень, пра ля цеў шы над Фі лі пі на мі 

і Ін да не зі яй. Ня гле дзя чы на тое, што «Бо інг 787-9» мо жа 

пе ра во зіць да 256 па са жы раў, гэ тым ра зам на бор це са-

ма лё та зна хо дзі ла ся 50 ча ла век, у тым лі ку ча ты ры пі ло ты. 

Ад зна ча ец ца, што пад час па лё ту па са жы ры змаг лі двой чы 

су стрэць сві та нак. Рэйс «Лон дан — Сід ней» па біў рэ корд, 

уста ноў ле ны ў каст рыч ні ку мі ну ла га го да на марш ру це 

«Сін га пур скіх авія лі ній» з Нью-Ёр ка ў Сін га пур. Та ды па лёт 

лай не ра доў жыў ся 18 га дзін.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Сваё дзе ся ці год дзе ад зна чыў учо ра РНПЦ ота ры на-
ла рын га ло гіі. Яго ка лек тыў уз на га ро джа ны Га на ро вай 
гра ма тай Па ла ты Прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі. Што год тут вы кон ва ец ца ка ля 75 ты сяч спе ц-
апе ра цый пры па та ло гі ях слы ху, го ла су і маў лен ня.

Ад кры ва ючы між на род ную на ву ко ва-прак тыч ную кан фе-

рэн цыю «Да сяг нен ні і перс пек ты вы су час най ота ры на ла-

рын га ло гіі», мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір КА РА НІК 

па він ша ваў ме ды каў з юбі ле ем і па дзя ліў ся пла на мі.

— З пунк ту по гля ду гіс то рыі, 10 га доў — не вя лі кі тэр мін. Але 

азі ра ю чы ся на зад і ўсве дам ля ю чы, коль кі зроб ле на, ад чу ва еш, 

што гэ та вар та па ва гі. Ва ша пра ца — гэ та ты ся чы вы ра та ва ных 

жыц цяў і дзя сят кі ты сяч па цы ен таў, якім вы вяр ну лі маг чы масць 

кан так та ваць. Пе рад сіс тэ май ахо вы зда роўя па стаў ле на сур'-

ёз ная за да ча: на шы ўра чы па він ны быць асна шча ны са мым 

су час ным аб ста ля ван нем і мець кам форт ныя ўмо вы. Пры гэ-

тым ёсць і па тра ба ван не: пра ца ваць мак сі маль на эфек тыў на, 

з вы ка ры стан нем са мых су час ных ме то дык.

Ула дзі мір Ка ра нік ад зна чыў, што важ ным эта пам у раз віц-

ці РНПЦ ота ры на ла рын га ло гіі ста ла ства рэн не ў 2017 го дзе 

аду ка цый на га цэнт ра, што да зво лі ла на ла дзіць прак ты ка-

 а ры ен та ва нае бес пе ра пын нае на ву чан не для спе цы я ліс таў 

не толь кі з усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі, але і з за меж ных кра ін.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч-
най куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га Схо ду, док тар ме ды цын скіх 
на вук, вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік РНПЦ ота ры на ла рын-
га ло гіі Люд мі ла МА КА РЫ НА-КІ БАК ад зна чы ла, што служ бе 

ота ры на ла рын га ло гіі ў на шай кра і не амаль сто га доў.

— У нас ня прос тая дзей насць, і мы ма рым пра ца ваць у 

су час ных умо вах, спа дзя ём ся, што ў РНПЦ ка лі-не будзь з'я-

віц ца но вы бу ды нак, — вы ка за ла над зею дэ пу тат.

РНПЦ ота ры на ла рын га ло гіі быў ар га ні за ва ны на ба зе 

Рэс пуб лі кан скай клі ніч най баль ні цы па та ло гіі слы ху, го ла су 

і маў лен ня. Ле тась клі ні цы споў ні ла ся 35 га доў, на га даў ды-
рэк тар РНПЦ ота ры на ла рын га ло гіі Мі ка лай ГРЭ БЕНЬ.

Учо ра юбі лей ад свят ка ва ла яшчэ ад на ме ды цын ская 

ўста но ва. Мінск аму га рад ско му клі ніч на му ан ка ла гіч на му 

дыс пан се ру споў ні ла ся 85 га доў. Сён ня гэ та ма гут ная спе-

цы я лі за ва ная клі ні ка, якая ўклю чае па лі клі ні ку і ста цы я нар. 

Што год тут вы кон ва ец ца больш за 10 ты сяч апе ра цый пры 

ра ку роз ных ла ка лі за цый. 
Але на КРА ВЕЦ.

Кам форт 
для па цы ен таў і ўра чоў

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 

аукциона
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Продавец
ОАО «МОТОВЕЛО», г. Минск, пр-т Партизанский, 8 
(тел. +375 44 743 00 30)

Предмет аукциона

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МОТОВЕЛО»

(регистрационный номер 0001439, свидетельство № 3459 от 13 мая 2019 г.)

Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by

Месторасположение производственной базы – 

г. Минск, пр-т Партизанский, 8

Начальная стоимость без НДС – 84 765 650,00 бел. руб.

Шаг аукциона без НДС – 4 238 282,50 бел. руб.

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду, а также на-
ходятся в залоге у банков. Более подробную информацию можно узнать 
у организатора аукциона на сайте www.cpo.by. 

На земельном участке имеются объекты, не включенные в состав ПИК

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукци-
она осуществляется в рабочие дни. Ответственное лицо: 
Чарный Дмитрий Николаевич, тел. +375 44 743 00 30

Задаток 3 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов определяет-
ся ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения тор-
гов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона, либо единственный участник, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан возместить продавцу и организатору торгов затраты на их прове-
дение и оплатить организатору торгов установленное вознаграждение в 
размере 0,04 % от итоговой цены продажи предмета аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Подробная информа-
ция о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by  

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 14.09.2019, журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое 
правосудие» от 01.10.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Аукцион состоится 10.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы, 
в т. ч. перечисление задатка, принимаются по 09.12.2019 до 17.00 по 
указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. 
Е-mail: auction@cpo.by

Па тра ды цыі прад стаў ні-

кі мяс цо вай ула ды на ча ле 

з гу бер на та рам Ле а ні дам 

Зай цам прай шлі ся па ра дах 

«Да жы нач на га кір ма шу» і 

аца ні лі, чым ба га тая Ма гі-

лёў шчы на. На пад вор ках іх 

су стра ка лі кі раў ні кі ра ё наў 

ра зам са сва і мі пе ра да ві ка-

мі. Пра ха лод нае на двор'е 

сагра ва лі цёп лыя ўсмеш кі і 

моц ныя аб дым кі.

Вя до ма, што пос пех аг ра-

 пра мыс ло вай га лі ны за-

 ле жыць ад на дзей най тэх-

ні кі і пра фе сій ных кад раў. 

І тут так са ма бы ло на што 

па гля дзець. «Гом сель маш», 

«Баб руй скаг ра маш», ін шыя 

вы твор цы дэ ман стра ва лі 

най леп шыя ўзо ры сва ёй тэх-

ні кі. «Трэ ба ад даць на леж-

нае на шай пра мыс ло вас ці, 

прад пры ем ствам ма шы на-

бу да ван ня, — ад зна чыў гу-

бер на тар. — У нас ёсць усё 

ай чын нае для вы твор час ці 

пра дук цыі, для апра цоў кі 

зям лі, убор кі ўра джаю. Трэ ба 

толь кі бе раж лі ва ад но сіц ца 

да гэ тай тэх ні кі, каб яна як 

ма га больш слу жы ла».

Ві до вішч ным стаў па-

рад-шэс це афі цый ных дэ ле-

га цый ра ё наў Ма гі лёў скай 

воб лас ці, цёп лым і сар дэч-

ным — кан цэрт, пры све ча ны 

пра цаў ні кам ся ла. Па моч нік 

Прэ зі дэн та — ін спек тар па 

Ма гі лёў скай воб лас ці Мі ха іл 

Ру сы за чы таў він ша ван не ад 

імя Прэ зі дэн та кра і ны са сло-

ва мі па дзя кі ў ад рас тых, хто 

зда бы ваў сё лет ні ўра джай. 

Пры дняп роў скі край на ма ла-

ціў 930 ты сяч тон збож жа — 

на 4 % бо лей за ле таш ні 

ўзро вень пры ся рэд няй ура-

джай нас ці 29,6 ц/га. Са бра на 

130 ты сяч тон буль бы (116 %),

15,5 ты ся чы тон га род ні -

ны (134 %), 362 ты ся чы тон 

цук ро вых бу ра коў (116 %), 

60 ты сяч тон рап су (108 %). 

У ста бі лі за цый ны фонд за-

кла дзе на 3700 тон буль бы, 

4195 тон га род ні ны, 770 тон 

яб лы каў. Ся рэд няя зар пла та 

па ся ле ўзрас ла на 13,8 %, 

рост вы руч кі склаў 3,7 %.

Га на ро выя гра ма ты, па-

дзя кі, ме да лі атры ма лі кам-

бай не ры, аг ра но мы і ўсе 

тыя, хто са ма ад да на пра-

ца ваў у ня прос тых сё лет-

ніх па год ных умо вах. Звыш 

ты ся чы тон збож жа сё ле та 

на ма ла ці лі 209 экі па жаў, 19 

з якіх ма ла дзёж ныя. Тры 

экі па жы ЗАТ «Аг ра кам бі нат 

«За ра» Ма гі лёў ска га ра ё на 

і ААТ «Алек санд рый скае» 

Шкло ўска га ра ё на на ма ла-

ці лі кож ны бо лей за 3 ты ся-

чы тон збож жа. Яны змаг лі 

да сяг нуць і най леп шых на-

ма ло таў па кра і не. У пе ры-

яд ма са вай убор кі на па лях 

пра ца ва ла больш за ты ся чу 

пяць сот экі па жаў убо рач най 

тэх ні кі і ін шых сель ска гас-

па дар чых агрэ га таў, амаль 

ты ся ча кі роў цаў і трак та-

рыс таў-ма шы ніс таў. У лі ку 

гас па да рак, якія да сяг ну-

лі най леп шых па каз чы каў, 

СВК «Кал гас «Ра дзі ма» Бя-

лы ніц ка га ра ё на, фі лі ял СП 

«Га за вік-Сі па ко ва» Шкло ў-

ска га ра ё на і ін шыя. Ся род 

ра ё наў лі да рам аб лас но га 

спа бор ніц тва за да сяг нен не 

вы со кіх па каз чы каў на ўбор-

цы збож жа вых і зер не ба бо-

вых куль тур стаў Шкло ўскі 

ра ён, дру гое і трэ цяе мес ца 

ў Круг лян ска га і Кі раў ска га 

ра ё наў ад па вед на. Пе ра-

мож цам рэс пуб лі кан ска га 

агля ду-кон кур су «Зем ле ка-

ры стан не вы со кай куль ту ры 

зем ля роб ства, доб ра ўпа рад-

ка ван не ма шын ных два роў, 

жы вё ла га доў чых фер маў і 

комп лек саў» ся род ра ё наў 

воб лас ці стаў Ма гі лёў скі.

— Мы ад да ём да ні ну 

па ва гі пе ра мож цам гэ тай 

убо рач най кам па ніі і ад імя 

абл вы кан ка ма він шу ем 

іх, — ад зна чыў гу бер на тар 

воб лас ці. — Хоць вы ні кі ў 

нас сціп лыя, мы ўсё ж та кі 

пе ра вы сі лі да сяг нен ні мі ну-

ла га го да. Спа дзя ём ся, што 

на ле та вы ні кі ўбо рач най бу-

дуць яшчэ больш важ кія. Але 

за тое, што зроб ле на, вя лі кі 

дзя куй аграр ні кам воб лас-

ці — за іх ге ра іч ную са ма-

ад да ную пра цу на ка рысць 

на ша га на ро да. Нам трэ ба 

сур' ёз на па пра ца ваць над 

бу ду чым ура джа ем, пе ра гле-

дзець свае пла ны, каб ад чу-

валь на да даць на на ступ ны 

год — і па кар мах, і па збож-

жы, і па вы твор час ці пра-

дук цыі жы вё ла га доў лі ў цэ-

лым. Гэ та тая вы руч ка, якая 

спры яе рос ту за ра бот най 

пла ты пра цаў ні коў ся ла.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 

фо та аў та ра і БелТА.

Ура джай-2019 Шэс це пе ра да ві коў, 
«Да жы нач ны кір маш», уз на га ро ды...

У Дзень ра бот ні каў сель скай гас па дар кі і пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці АПК 
Ма гі лёў ская воб ласць уша на ва ла лі да раў убо рач най кам па ніі

Аб на віў гар дэ роб за су ве нір ныя до ла ры
Мінчанін звяр нуў ся ў мі лі цыю з прось бай пры цяг нуць да 

ад каз нас ці яго зна ё ма га, які рас пла ціў ся з ім су ве нір ны мі до ла-

ра мі. Ён рас ка заў пра ва ахоў ні кам Пер ша май ска га РУ УС, што 

на пя рэ дад ні ўве ча ры яны ра зам рас пі ва лі спірт ныя на поі. Па-

да зра ва ны вы ка заў на мер на быць но вую воп рат ку, гас па дар 

жа ква тэ ры пра па на ваў яму вы браць што-не будзь са свай го 

гар дэ ро ба. Муж чы на на гле дзеў не каль кі прад ме таў адзен ня, 

за якія і рас пла ціў ся су ве нір ны мі гра шыма. Свае аб ноў кі па-

куп нік аца ніў у 300 не са праўд ных до ла раў. Сы шчы кі пра вя лі 

шэ раг ме ра пры ем стваў, у вы ні ку якіх воп рат ку, атры ма ную 

не за кон ным шля хам, вы яві лі ў ква тэ ры су жы цель кі па да зра-

ва на га. А сам 39-га до вы не пра цу ю чы зна хо дзіў ся па мес цы 

па ста ян най рэ гіст ра цыі ў Гро дзен скай воб лас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На вя лі кай тэ ры то рыі ад Ля до ва га па ла ца да Па ла ца 

куль ту ры воб лас ці раз вяр ну лі ся ганд лё выя ра ды, 

гас цін ныя пад вор кі, вы стаў ка сель ска гас па дар чай 

тэх ні кі. Фан тас тыч ныя мяс ныя ка ра ваі, ве лі чэз ныя 

ба то ны і бул кі з му кі сё лет ня га ўра джаю, тво ры мас-

тац тва з га род ні ны-са да ві ны — на кір ма шы бы ло на 

чым за тры маць во ка і чым за ха піц ца. У па вет ры лу-

на лі га ла ва круж ныя па хі сма жа на га мя са і смач най 

вы печ кі. З ды на мі каў да лё ка раз но сі лі ся заў зя тыя 

гу кі му зы кі і на род ных спе ваў.


