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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ЗА БОЙ СТВА ЖУР НА ЛІС ТА
ВЫ КЛІ КА ЛА Ў СЛА ВА КІІ ПА ЛІ ТЫЧ НЫ КРЫ ЗІС

Аб гэ тым па ве да міў тэ ле ка нал Euronews. Як вя до ма, 

на пры кан цы лю та га ў Сла ва кіі быў зной дзе ны мёрт вым 

27-га до вы жур на ліст Ян Ку чак, які зай маў ся ан ты ка руп-

цый ны мі рас сле да ван ня мі. Яго апош ні не за вер ша ны 

ар ты кул на зы ваў ся «Італь ян ская ма фія ў Сла ва кіі: яе 

шчу паль цы да цяг ну лі ся да па лі ты кі». У Страс бур гу Еў-

ра пар ла мент уша на ваў па мяць Ку ча ка і аб мер ка ваў ме-

ры па аба ро не ра бот ні каў СМІ. У Бра ціс ла ве ў мі ну лыя 

вы хад ныя прай шла са мая буй ная дэ ман стра цыя пас ля 

па дзен ня ка му ніс тыч на га рэ жы му. Яе ўдзель ні кі па тра-

ба ва лі вы гнан ня за меж ных зла чын ных гру по вак і вы каз-

ва лі ад аб рэ нне жур на лісц кіх рас сле да ван няў. Сла ва кія 

зме шча на пад асаб лі вае на зі ран не га лоў ных уста ноў 

Еў ра са ю за. У се ра ду прэм' ер-мі ністр Ро берт Фі ца за явіў 

пра га тоў насць па кі нуць сваю па са ду. Ра ней сы шоў у 

ад стаў ку кі раў нік МУС Ро берт Ка лі няк.

СА МА ЛЁТ У ЯКУЦ КУ РАЗ ГУ БІЎ ЗЛІТ КІ СРЭБ РА
Аэ ра порт Якуц ка па ве-

дам ляе, што з транс парт-

на га са ма лё та Ан-12 пры 

вы ле це з го ра да вы ва ліў ся 

«асаб лі ва каш тоў ны груз». 

Мяс цо выя СМІ апуб лі ка ва-

лі фа та гра фіі зліт каў, рас-

сы па ных па ўзлёт най па ла се. Пер ша па чат ко ва па ве дам ля-

ла ся, што рас сы па ла ся зо ла та; паз ней кры ні ца Ін тэр фак са 

ўдак лад ні ла, што са ма лёт пе ра во зіў не зо ла та, а срэб ра. 

«Уся го ка ля 200 зліт каў каш тоў на га ме та лу. Част ка гру зу 

ака за ла ся на ўзлёт на-па са дач най па ла се», — ска заў су-

раз моў ца агенц тва. У па ве дам лен ні След ча га ка мі тэ та, які 

рас сле дуе ін цы дэнт, на зва ны «каш тоў ны ме тал у зліт ках 

ва гой ка ля 9,3 то ны». Па звест ках ве дам ства, груз на ле-

жыць Чу коц кай гор на-геа ла гіч най кам па ніі.

YOUTUBE ЎЗ МОЦ НІЦЬ БА РАЦЬ БУ 
З РАЗ МЯ ШЧЭН НЕМ НЕ ДАК ЛАД НАЙ ІН ФАР МА ЦЫІ

Пра гэ та па ве да мі ла агенц тва The Assocіated Press. 

Па вод ле яго звес так, ген ды рэк тар YouTube Сю зан Вод-

 жыц кі, вы сту па ю чы на ад ной з тэх на ла гіч ных кан фе-

 рэн цый у ЗША, за яві ла, што сэр віс бу дзе больш ста ран на 

спы няць спро бы раз мя шчэн ня на ім дэз ын фар ма цыі. 

Га вор ка ідзе ў тым лі ку аб ві дэа за пі сах, аў та ры якіх рас-

паў сюдж ва юць роз ныя тэ о рыі змо вы і мі фы. У якас ці 

пры кла ду яна пры вя ла ро лі кі, якія змя шча юць іл жы выя 

звест кі аб тым, што Зям ля на са мрэч ні бы та плос кая, а 

так са ма што ма са выя рас стрэ лы ў аме ры кан скіх шко лах 

з'яў ля юц ца быц цам бы па ста но вач ны мі.

ФІ НЫ — СА МЫЯ ШЧАС ЛІ ВЫЯ
Згод на са што га до-

вым дак ла дам ААН World 

Happіness Report-2018, 

Фін лян дыя — са мая шчас-

лі вая кра і на ў све це. Быў 

пра ана лі за ва ны цэ лы шэ-

раг па каз чы каў: даб ра быт, 

пра цяг ласць жыц ця, сац-

падт рым ка, уз ро вень ка руп цыі, на рэш це, сту пень аса-

біс тай сва бо ды ў 156 кра і нах. Акра мя та го, асоб на ў 117 

з іх ацэ не ны ўзро вень даб ра бы ту і шчас ця міг ран таў. 

Сле дам за Фін лян ды яй раз мяс ці лі ся Нар ве гія, Да нія і Іс-

лан дыя. Ха рак тэр на, што апош нія не каль кі га доў гэ тыя 

дзяр жа вы Паў ноч най Еў ро пы ўтрым лі ва юць лі дар ства ў 

рэй тын гу. З не еў ра пей скіх кра ін у топ-10 тра пі лі Ка на да, 

Но вая Зе лан дыя і Аў стра лія.

ПРА МАЯ СУ ВЯЗЬ ДЗЕЙ НІ ЧАЕ
Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 17 са ка ві ка 

ў Мін гар вы кан ка ме і абл вы кан ка мах.

У гэ тую су бо ту з 9.00 да 12.00 на су вязь з жы ха ра мі 

вый дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Алег 

Іва на віч Вя ліч ка (80162213121);

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Мі ка ла е віч Бе ла вус (80212222222);

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Анд рэ е віч Двор нік (80232331237);

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Але на Аляк санд раў на Бу бен чык (80152735644);

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рус лан Вік та ра віч Па рха мо віч (80222501869);

стар шы ня МІНСК АГА аб лса ве та дэ пу та таў На тал ля 

Вік та раў на Яку біц кая (80175004160);

на мес нік стар шы ні МІН ГАР ВЫ КАН КА МА Аляк сандр 

Пят ро віч Крэ пак (80172224444).

Фі нан сыФі нан сы  
ДА ЛІ ПЕ НЯ СТАЎ КІ 

ВЫ РА ШЫ ЛІ НЕ ЧА ПАЦЬ
Стаў ка рэ фі нан са ван ня за хоў ва ец ца 

на ўзроў ні 10,5 %
На цы я наль ны банк па вы ні ках што квар таль на га па ся-

джэн ня праў лен ня 14 са ка ві ка па кі нуў без зме ны стаў ку 

рэ фі нан са ван ня і пра цэнт ныя стаў кі па апе ра цы ях рэ гу-

ля ван ня лік від нас ці, за яві лі ў прэс-служ бе рэ гу ля та ра.

«Ін фля цыя зна хо дзіц ца ў ме жах пра гноз най тра ек то рыі», — 

ад зна ча юць у Нац бан ку. У лю тым 2018 го да пры рост спа-

 жы вец кіх цэн у га да вым вы мя рэн ні склаў 4,9 %. У на ступ ныя 

ме ся цы ча ка ец ца за ха ван не ін фля цыі ў га да вым вы мя рэн ні 

ка ля 5 %. «Эка на міч ная ак тыў насць пра цяг вае ад наў ляц ца. 

Дэз ынф ля цый ны ўплыў з бо ку фак та раў по пы ту па мян ша-

ец ца перш за ўсё за кошт апе рад жаль на га рос ту за роб каў 

над рос там пра дук цый нас ці пра цы», — пад крэс лі ва юць у 

га лоў ным бан ку кра і ны, ад зна ча ю чы так са ма за ха ван не 

вы со кіх ін фля цый ных ча кан няў эка на міч ных суб' ек таў. «Іх 

уз ро вень пе ра вы шае мэ та вы па ра метр па ін фля цыі», — 

пры зна юць экс пер ты бан ка.

Спе цы я ліс ты так са ма ад зна ча юць, што ў па чат ку гэ та га го да 

на зі ра ец ца праг на за ва нае па ска рэн не тэм паў рос ту ся рэд няй 

шы ро кай гра шо вай ма сы — да 18,4 % у га да вым вы мя рэн ні ў 

лю тым. «Та кім чы нам, ра шэн не аб за ха ван ні пра цэнт ных ста-

вак ад люст роў вае мэ та згод насць пад тры ман ня нейт раль нас ці 

гра шо ва-крэ дыт ных умоў», — га во рыц ца ў па ве дам лен ні.

На ступ нае што квар таль нае па ся джэн не праў лен ня На-

цы я наль на га бан ка па гра шо ва-крэ дыт най па лі ты цы ад бу-

дзец ца 20 чэр ве ня.

Сяр гей КУР КАЧ



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56.

Продавец: ОАО «Витебский плодоовощной комбинат», 211301, Республика 
Беларусь, Витебская район, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9

Наименование предмета торгов, начальная цена с учетом НДС, задаток

Лот № 1. Легковой автомобиль Фольксваген Пассат В6, 2010 г. в., гос. номер 
2334 ЕХ-2. Начальная цена: 17 880 руб. Задаток: 1788 руб.

Лот № 2. Трактор Беларус 920.2, 2011 г. в., гос. номер ВВ-2 2631, с погрузчиком. 
Начальная цена: 21 360 руб. Задаток: 2 136 руб.

Лот № 3. Трактор Беларус МТЗ 82.1 (щетка), 1994 г. в., гос. номер 4222 БЯ. 
Начальная цена: 9360 руб. Задаток: 936 руб. 

Лот № 4. Грузопассажирский вагон ГАЗ 2705-435, 2006 г. в., гос. номер АА 3381-2. 
Начальная цена: 4560 руб. Задаток: 456 руб. 

Лот № 5. Грузовой фургон изотермический ГАЗ 377030, 2006 г. в., гос. номер АА 
3576-2. Начальная цена: 5400 руб. Задаток: 540 руб. 

Лот № 6. Погрузчик НС CPCD30HBW13. Начальная цена: 10 800 руб. 
Задаток: 1 080 руб.

Торги состоятся 18.04.2018 в 14.00 по адресу: Республика Беларусь, Витебская 
район, аг. Новка, ул. Рудаковская, д.9 в ОАО «Витебский плодоовощной комби-
нат». Срок внесения задатка и подачи заявлений: с 16.03.2018 с 8.30 по 14.04.2018 
до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с BY41BELB30121214480040226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, пр-т Победителей, 29, BIC BELBBY2Х, 
УНП 300063727. Получатель платежа: ОАО «Витебский плодоовощной ком-
бинат». Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от начальной цены лота. 
Начальная цена указана с учетом НДС

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 
2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, 
желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору заявление на 
участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, 
подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в из-
вещении; для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос.
регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, 
выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет 
его руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для 
иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, 
созданной в соответствии с законодательством иностранных государств ино-
странным государством и его административно-территориальными единицами в 
лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных в 
установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного 
доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслу-
живающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индиви-
дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, 
иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно 
проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным 
лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги 
признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, 
подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов в 
день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на 
покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты 
на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 
документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 
торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Органи-
затор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней 
до даты их проведения. Имущество, выставляемое на торги бывшее в употребле-
нии. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. 
Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Гэ та дзень, ка лі ўша ноў ва юць не, 

як звычайна, ча ла ве ка ці па дзею, а 

да ку мент, які рэг ла мен туе жыц цё 

ўсёй кра і ны. Дзень Кан сты ту цыі — 

на го да для та го, каб на га даць

пра дзяр жаў насць, пра нар ма-

т вор чы пра цэс, пра за ко ны, якія

ўплы ва юць на кож на га гра ма дзя-

ні на. Ёсць і тыя, хто ста іць, мож на 

ска заць, на вар це гэ та га клю ча во-

га да ку мен та — суд дзі Кан сты ту-

цый на га су да. Ме на ві та з імі ўчо ра 

пра вёў су стрэ чу Прэ зі дэнт Бе ла-

ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Без спра вяд лі вых за ко наў, дак лад-

ных і ла гіч ных пра ві лаў нель га раз-

ві ваць дзяр жа ву, у якой на пер шым 

мес цы зна хо дзяц ца даб ра быт, пра ва-

вая і са цы яль ная аба ро не насць гра ма-

дзян. Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, з 

ча сам мы прый дзем да аб мер ка ван-

ня пы тан ня аб уня сен ні змя нен няў у 

Кан сты ту цыю. «Усё вель мі прос та: не 

трэ ба ў гэ тым шу каць ней кія на ві ны, 

аж да фэй ка вых. Трэ ба ра зу мець, што 

за ка нат вор часць — гэ та жы вы пра-

цэс, гэ та жы вы ар га нізм, які па ві нен 

удас ка наль вац ца, каб не ад стаць ад 

та го жыц ця, якое пуль суе на огул у све-

це», — ска заў бе ла рус кі лі дар. Та му

Кан сты ту цыя па він на быць на крок 

ці на ват на два на пе ра дзе змя нен няў 

у гра мад стве.

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка 

звяр нуў ува гу, што трэ ба вель мі дак-

лад на і пра віль на вы браць мо мант 

для ўня сен ня змя нен няў у Га лоў ны 

За кон кра і ны, бо на ват са мі раз мо вы 

аб змя нен ні Кан сты ту цыі па ра джа юць 

у най леп шым вы пад ку броў наў скі рух 

у гра мад стве. «А не ка то рыя вель мі 

па лі ты за ва ныя і за ці каў ле ныя ко лы 

па чы на юць раз ві ваць ужо вель мі бур-

ную дзей насць на гэ тай асно ве. Та му 

важ на вы браць час, ка лі мы бу дзем 

пад бі рац ца да ка рэк ці роў кі гэ та га за-

ко на», — за ўва жыў Прэ зі дэнт.

Вы пра цоў ва ю чы пра па но вы па 

ўдас ка на лен ні Кан сты ту цыі, ня ма не-

аб ход нас ці збі раць асоб ныя на ра ды і 

ства раць ра бо чыя гру пы. Га лоў нае — 

пра па на ваць кан крэт ныя змя нен ні, бо 

суд дзі здоль ныя і са мі даць не аб ход ныя 

фар му лёў кі. «Кан сты ту цый ны суд па ві-

нен пра ся бе гуч на за явіць, і, на пэў на, 

гэ та бу дзе са мая гуч ная за ява за ўсё іс-

на ван не Кан сты ту цый на га су да і на шай 

су ве рэн най і не за леж най кра і ны», — 

пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Ка жу чы пра маг чы мыя ка рэк ці роў-

кі, Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ся і 

да тэ мы паў на вар тас най шмат пар тый-

най сіс тэ мы. У пры ват нас ці, ужо не раз 

гу ча лі пра па но вы ства рыць пар тыю на 

ба зе гра мад скай ар га ні за цыі «Бе лая 

Русь». «Я ка тэ га рыч на су праць, каб 

гэ та бы ла праў лад ная пар тыя, каб у 

ёй бы лі ўсе на чаль ні кі. Ідуць та кія раз -

мо вы. Хтось ці ка жа — час, трэ ба не-

ш та зняць з ула ды, пе ра даць у пар тыі,

трэ ба кад ра выя пы тан ні вы ра шаць. 

Усё гэ та пра віль на. А хтось ці ка жа, 

што не час», — ска заў Прэ зі дэнт. Ка лі 

гра мад ства га то ва да ства рэн ня са-

праўд най шмат пар тый най сіс тэ мы, 

вар та дак лад на пра пі саць ро лю пар-

тый у Кан сты ту цыі. Але на ця пе раш нім 

эта пе, на дум ку бе ла рус ка га лі да ра, у 

пар ты ях не так шмат чле наў, як гэ та 

па він на быць.

Асоб нае пы тан не — па пра ва вой 

свя до мас ці бе ла ру саў, якую трэ ба 

раз ві ваць, вя до ма ж, яшчэ са шко лы. 

Асноў ны ак цэнт вар та ра біць на вы-

кла дан ні ў ВНУ, асаб лі ва — на юры-

дыч ных спе цы яль нас цях. Як прык лад 

кі раў нік дзяр жа вы пры вёў Ака дэ мію 

кі ра ван ня і пад крэс ліў, што іс ну ю чая 

ў ёй сіс тэ ма вы кла дан ня па тра буе рэ-

фор маў, што сту дэн таў важ на ву чыць 

та му, што ім са праў ды спат рэ біц ца 

пад час іх бу ду чай ра бо ты — па чы на-

ю чы з за меж най мо вы і за кан чва ю чы 

пра ва свя до мас цю. І якраз з апош нім 

лепш за ўсё спра вяц ца суд дзі Кан сты-

ту цый на га су да.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

НА ВАР ЦЕ ГА ЛОЎ НА ГА ЗА КО НА

Га лоў нае свя точ нае ме-

ра пры ем ства, пры све ча нае 

гэ тай знач най для Мін ска 

па дзеі, прай шло ў Па ла цы 

Рэс пуб лі кі. З пры го жай да-

тай пры сут ных па він ша ваў 

стар шы ня Мін гар вы кан ка-

ма Анд рэй ШО РАЦ, ён жа 

ра зам з кі раў ні ка мі ра ё наў 

уру чыў га на ро выя ўзна га ро-

ды най леп шым ра бот ні кам 

ар га ні за цый, за рэ гіст ра ва-

ных у гэ тай част цы го ра да. 

Пас ля гас цей свя та ча ка ла 

кан цэрт ная пра гра ма, пад-

час якой вы зна чы лі ся са мі 

кі раў ні кі ра ё наў — за мест 

афі цый на га зва ро ту яны за-

чы та лі вер шы пра го рад.

Акра мя агуль на га кан цэр-

та, шэ раг свя точ ных ме ра-

 пры ем стваў за пла на ва ны 

ў кож ным з ра ё наў. Так, у За-

вод скім ра ё не пра гра ма пра-

ду гледж вае ўра чыс ты сход, 

ад крыц цё Дош кі го на ру і 

служ бы «Ад но акно», а так са-

ма ма са выя гу лян ні ў су бо ту 

на пля цоў цы ка ля «Чы жоў-

ка-Арэ ны» з 12 да 21. Гас цей 

свя та ча кае вы ста ва тэх ні кі, 

ін тэр ак тыў ная пля цоў ка, кан-

цэрт, дзя цей асаб лі ва па ра-

дуе за пуск па вет ра ных ша роў 

і ма ляў ні чы фе ер верк.

А Са вец кі ра ён па дзя ліў 

ра дасць свя та з за меж ны-

мі гас ця мі: у Мінск пры бы лі 

дэ ле га цыі з ра сій скіх Ека-

ця рын бур га і Но ва сі бір ска, 

укра ін ска га Кі е ва і поль ска-

га Люб лі на. Для кож най де-

ле га цыі бы ла рас пра ца ва на 

ін ды ві ду аль ная пра гра ма, 

якая ўклю чае на вед ван не 

вя ду чых прад пры ем стваў, 

ганд лё вых і са цы яль ных 

аб' ек таў, што раз ме шча ны 

ў ра ё не. Са вец кі ра ён не 

ад стае ад «ка лег» і ў пла не 

куль тур на га жыц ця. Да рэ-

чы, сён ня ў трох ра ё нах-юбі-

ля рах пра жы вае больш за 

паў міль ё на ча ла век.

Да р'я КАС КО



Круг лая да таКруг лая да та  
Ся род ра ё наў Мін ска 
ад ра зу тры юбі ля ры240 ГА ДОЎ НА ТРА ІХ

На гэ тым тыд ні Са вец кі, За вод скі і Каст рыч ніц кі ра ё-

 ны бе ла рус кай ста лі цы ад зна чы лі 80 га доў з дня

за сна ван ня. Ад па вед ную па ста но ву ў су вя зі з хут-

кім рос там го ра да ЦВК БССР пры няў 17 са ка ві ка 

1938 го да, праў да, та ды ра ё ны на сі лі зу сім ін шыя наз вы — 

Ва ра шы лаў скі, Ста лін скі і Ка га но віц кі ад па вед на.


