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Thе Guаrdіаn: 
Бры та нія ака за ла ся на мя жы чыст ца

Вя лі ка бры та нія пе ра жы вае най буй ней шае за 95 га доў 

па ра жэн не ўра да. Пар ла мент пры няў ча ка нае, але ад 

гэ та га не менш дра ма тыч нае ра шэн не. Па ла та аб шчын 

боль шас цю га ла соў ад хі лі ла ва ры янт па гад нен ня аб 

вы ха дзе кра і ны з ЕС, які ра ней Тэ рэ за Мэй уз гад ні ла 

з Бру се лем. Да ку мент з 585 ста ро нак, які пра ду гледж-

вае жыц цё Бры та ніі і яе ад но сі ны з Еў ра са ю зам на час 

пе ра ход на га пе ры я ду і пас ля Brехіt, пад тры ма лі толь кі 

202 пар ла мен та рыі, су праць вы ка за лі ся 432 чле ны па-

ла ты аб шчын. 

Сле дам за аглу шаль ным пра ва лам у пар ла мен це 

лі дар лей ба рыс таў Джэ рэ мі Кор бін вы нес на га ла са ван-

не во тум не да ве ру ўра ду. Паз ней агенц тва Rеutеrs са 

спа сыл кай на прад стаў ні ка Мэй па ве да мі ла, што са ма 

прэм' ер па да ваць у ад стаў ку не пла нуе. Кі раў нік бры-

тан ска га ўра да не пер шы раз за час свай го прэм' ер ства 

аказ ва ец ца ў скла да най сі ту а цыі і, як ві даць, на ват ця пер 

зда вац ца не збі ра ец ца: яна па абя ца ла скан цэнт ра ваць 

на ма ган ні на рэа лі за цыі вы ха ду Бры та ніі з Еў ра са ю за і 

апуб лі ка ваць да лей шы план дзе ян няў да 21 сту дзе ня. 

Бры та нія ака за ла ся не прос та «ў пад ве ша ным ста не, але 

на мя жы чыст ца», пі ша Thе Guаrdіаn. Так вый шла, што 

кра і на са ма па ста ві ла ся бе ў ча са выя рам кі і да 29 са ка-

ві ка му сіць вый сці з ЕС, ка лі ж па этап ны план дзе ян няў 

не бу дзе пры ня ты, то Brехіt прой дзе без па гад нен ня, што 

мо жа абяр нуц ца эка на міч най і са цы яль най ка та стро фай. 

Ра ней па ве дам ля ла ся, што больш за сто чле наў Еў ра-

пей ска га пар ла мен та па абя ца лі пад тры маць бры тан цаў, 

ка лі тыя за хо чуць паў тор на пра га ла са ваць па вы ха дзе

з Еў ра са ю за. Лёс здзел кі пад пы тан нем. Бру сель збі рае 

эк стран ны са міт, а бры тан цы за па са юц ца ка вай і кан-

сер ва мі да ўвя дзен ня мыт ных пош лін.

Мак рон даў старт на цы я наль ным дэ ба там
Аб стар це гра-

мад скай дыс ку сіі па 

га лоў ных пы тан нях 

са цы яль на-эка на-

міч на га і па лі тыч на-

га раз віц ця кра і ны 

Эма ну эль Мак рон 

на пі саў у ад кры тым 

ліс це. Мак рон за клі-

каў гра мад скасць па чаць дэ ба ты да тыч на та кіх тэм, як 

праб ле мы дэ ма кра тыі, пад атко вай сіс тэ мы, ста ну інф-

ра струк ту ры і зме ны клі ма ту. 

Ліст змя шчае больш за 30 пунк таў, па якіх фран цуз скі 

прэ зі дэнт хо ча па чаць гра мад скую дыс ку сію. Част ка з іх 

звя за на з па лі тыч ны мі рэ фор ма мі, якія Мак рон га то вы 

аб мяр коў ваць з фран цу за мі. Дэ ба ты ў Фран цыі пра па ну-

ец ца вес ці на роз ных гра мад скіх дыс ку сій ных пля цоў ках, 

а так са ма ў ін тэр нэ це. Праз ме сяц аб мер ка ван ня ідэй 

ад кож на га рэ гі ё на шля хам жа раб' ёў кі бу дуць ада бра-

ныя прад стаў ні кі рэ гі ё наў, якія прад ста вяць пра па но вы 

ва ўрад. Уся го ж дэ ба ты бу дуць доў жыц ца два ме ся цы. 

Ад кры ты ліст Мак ро на з пра па но вай дэ ба таў — гэ та 

ўжо дру гая іні цы я ты ва прэ зі дэн та Фран цыі па дыя ло гу 

з «жоў ты мі ка мі зэль ка мі». У снеж ні ён пра па на ваў вы-

лу чыць су му ў €10 млрд на па вы шэн не за роб каў для 

ніз ка аплат ных ка тэ го рый ра бот ні каў і пад атко выя вы-

пла ты для пен сі я не раў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-28730 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – магазин), обшей 
площадью 268,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Ткацкая, 1А

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый 
№ 422080409101000142, площадью 0,0691 га (назначение – земельный 
участок для эксплуатации и обслуживания здания магазина), расположенном 
по адресу: г. Гродно, ул. Ткацкая, 1А. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные 
в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежный полос, код – 2, 
площадью 0,0691 га

Начальная цена продажи – 135 000 руб. (сто тридцать пять тысяч рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка – 13 500 руб. (тринадцать тысяч пятьсот рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 февраля 2019 г. в 14.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 13 февраля 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Між на род нае су пра цоў ніц тваМіж на род нае су пра цоў ніц тва

АЎ СТРЫЙ СКАЕ НА ВА СЕЛ ЛЕ
Па соль ства Аў стрыі ў бе ла рус кай ста лі цы іс нуе ўжо 

на пра ця гу трох га доў, але лі та раль на дня мі яно пе-

ра еха ла ў но вы офіс. Там яно раз мяс ці ла ся пад ад-

ным да хам з эка на міч ным прад стаў ніц твам гэ тай 

за ход няй кра і ны.

Пер шай, тра ды цый на, у но выя па мяш кан ні за пус ці лі кош-

ку. Да лей мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір 

МА КЕЙ і мі ністр за меж ных спраў Аў стрыі ў пы тан нях 

Еў ро пы і ін тэ гра цыі Ка рын КНАЙСЛЬ агле дзе лі офіс і

да лі ка мен та рыі жур на ліс там. Кі раў нік бе ла рус ка га знеш не-

 па лі тыч на га ве дам ства за ўва жыў: «Вы ве да е це, лю бы

пе ра езд для сям'і — гэ та асаб лі вая па дзея. Мне так са ма 

пры хо дзі ла ся не раз пе ра яз джаць. Пе ра езд звя за ны з но-

вы мі на дзея мі, жа дан ня мі, з ней кім но вым эта пам у жыц ці. 

Тое ж са мае да ты чыц ца лю бой уста но вы, па соль ства. Та му 

я вель мі ра ды паў дзель ні чаць у гэ тай цы ры мо ніі. Я па мя-

таю, як мы тры га ды та му ад кры ва лі па соль ства Аў стрыі ў 

Мін ску. Ду маю, што ў гэ тым вы пад ку пе ра езд так са ма для 

па соль ства звя за ны з ней кі мі ча кан ня мі, з но вым эта пам у 

жыц ці — у ад но сі нах па між на шы мі дзвю ма дзяр жа ва мі. Мы, 

вя до ма ж, вель мі за ці каў ле ны ў раз віц ці шчыль ных ад но сін 

з Аў стры яй. Мы раз гля да ем яе як важ на га парт нё ра ў па лі-

тыч най, эка на міч най сфе ры і мно гіх ін шых га лі нах».

Ка рын Кнайсль па-фі ла соф ску ад зна чы ла, што дып-

ла ма тыя — з'я ва ня бач ная, у ад роз нен не ад яе эфек ту, а 

так са ма пад крэс лі ла: «Гэ та па соль ства — ку то чак Аў стрыі 

ў Бе ла ру сі. Гэ та дом для аў стрый цаў, бе ла ру саў, прад пры-

маль ні каў, мас та коў, на ву коў цаў, сту дэн таў, дзя цей, якія 

на вед ва лі Аў стрыю. Ка лі лас ка, па гля дзі це на гэ та па соль-

ства як на ваш дом».

Пе рад гэ тым па між дву ма мі ніст ра мі прай шлі пе ра мо вы. 

Аў стрыя ўтрым лі вае па зі цыі ад на го з вя ду чых ін вес ты цый-

ных парт нё раў на шай кра і ны і ады гры вае важ ную ро лю ў 

ма дэр ні за цыі шэ ра гу га лін эка но мі кі.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Па ла жэн не аб па рад ку пры знан ня дзя цей у са цы яль-

 на не бяс печ ным ста но ві шчы за цвер джа на Па ста-

но вай Са ве та Мі ніст раў ад 15 сту дзе ня № 22. Ад па-

вед ная ін фар ма цыя раз ме шча на на На цы я наль ным 

пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

У пры ват нас ці, да ку мен там уста ноў ле ны кры тэ рыі і па-

каз чы кі, па якіх дзі ця трап ляе ў ка тэ го рыю «са цы яль на не-

бяс печ нае ста но ві шча». Ся род іх не за бес пя чэн не баць ка мі 

асноў ных жыц цё вых па трэб дзі ця ці (ка лі тыя па кі да юць яго 

без ежы, пе ра шка джа юць атрым лі ваць аба вяз ко вую агуль-

ную ба за вую аду ка цыю (у лю бой фор ме), сіс тэ ма тыч на не 

вы кон ва юць рэ ка мен да цыі мед ра бот ні каў па ды яг нос ты-

цы, ля чэн ні і (або) ме ды цын скай рэ абі лі та цыі дзі ця ці, што 

па гра жае яго жыц цю і зда роўю і г. д.); не за бес пя чэн не 

баць ка мі на гля ду за па во дзі на мі дзі ця ці і яго ла дам жыц-

ця, з пры чы ны ча го яно здзяйс няе пра ва па ру шэн ні; ама-

раль ны лад жыц ця баць коў, зло ўжы ван не сва і мі пра ва мі і 

(або) жорст кае абы хо джан не з дзі цем, у су вя зі з чым ёсць 

не бяс пе ка для жыц ця і (або) зда роўя дзі ця ці.

Так са ма Па ла жэн нем рэ гу лю ец ца па ра дак вы яў лен ня 

дзя цей асо ба мі, якія зна хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс печ-

ным ста но ві шчы, па ра дак пра вя дзен ня са цы яль на га рас-

сле да ван ня (вы ву чэн не ста но ві шча і аб сле да ван не ўмоў 

жыц ця і вы ха ван ня дзі ця ці); па ра дак пры няц ця ра шэн ня 

аб пры знан ні фак ту, што дзі ця зна хо дзіц ца ў са цы яль на 

не бяс печ ным ста но ві шчы, кант роль за яго вы ка нан нем і 

аб скар джан не та ко га ра шэн ня.

Да ку мент ус ту пае ў сі лу з 1 лю та га 2019 го да. Ра шэн ні 

аб пры знан ні дзя цей у са цы яль на не бяс печ ным ста но-

ві шчы, пры ня тыя да ўступ лен ня ў сі лу гэ тай па ста но вы, 

пад ля га юць пе ра гля ду на пра ця гу шас ці ме ся цаў пас ля 

ўступ лен ня да ку мен та ў сі лу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Со цы умСо цы ум

Хто з дзя цей зна хо дзіц ца ў не бяс пе цы?

19 сту дзе ня спаў ня ец ца 20 га доў 

ор га нам і пад раз дзя лен ням па 

над звы чай ных сі ту а цы ях Бе ла ру-

сі. На пя рэ дад ні Дня ра та валь ні ка 

мі ністр па над звы чай ных сі ту а-

цы ях Ула дзі мір Ва шчан ка акрэс-

ліў асноў ныя праб ле мы, якія бы лі 

ўзня ты ве дам ствам ле тась.

— Пас ля та го як у ганд лё вым цэнт-

ры «Зім няя віш ня», раз ме шча ным у 

Ке ме ра ве, ад бы ла ся страш ная тра ге-

дыя, мы па ча лі па да ру чэн ні Прэ зі дэн та 

пра вя раць аб' ек ты, дзе ма са ва зна хо-

дзяц ца лю дзі, — ад зна чыў мі ністр. — 

На га даю, што ў 2017 го дзе на пра вер кі 

па доб на га кштал ту быў уве дзе ны ма-

ра то рый, яко га да бі ва лі ся шмат лі кія 

прад стаў ні кі ма ло га біз не су. І што мы 

ўба чы лі? Да лё ка не ўсе кі раў ні кі доб-

ра сум лен на па ста ві лі ся да та го, каб 

вы кон ваць за ка на даў ства, скі ра ва нае 

на бяс пе ку пер са на лу і ўся го та го, што 

зроб ле на ру ка мі ча ла ве ка. Час цей за 

ўсё на шы пра вер кі за кан чва юц ца рэ-

ка мен да цы я мі па лік ві да цыі не да хо паў. 

Ка лі ж нас не ра зу ме юць, то да во дзіц-

ца ўжы ваць ужо больш жорст кія за ха-

ды. Ся род іх — і па ста но вы аб ча со вым 

спы нен ні экс плу а та цыі па мяш кан няў. 

Так, ад каз ных кі раў ні коў — пе ра важ-

ная боль шасць. Але без кант ро лю абы-

сці ся нель га.

За 2018 год коль касць па жа раў у 

ар га ні за цы ях і на прад пры ем ствах, на 

жаль, па вя лі чы ла ся. На прык лад, у Го-

мель скай воб лас ці іх ста ла больш на 

25 %. А на Ві цеб шчы не і ўво гу ле ад-

быў ся рост у 2,2 ра за. А вось у Мін ску 

ліч ба, на ад ва рот, зні зі ла ся.

— Ха чу асоб на спы ніц ца на экс-

плу а та цыі ін тэр на таў, — ак цэн та ваў 

ува гу Ула дзі мір Ва шчан ка. — Са мы 

рэ за нанс ны вы па дак па жа ру ў та кіх 

да мах ад быў ся ў па чат ку мі ну ла га 

каст рыч ні ка, ка лі ў Ма гі лё ве за гі ну-

лі гас па ды ня па коя і муж чы на. Гэ ты 

вы па дак мы раз бі ра лі вель мі дэ таль-

на. Шэ ра гу ін тэр на таў на Мін шчы не 

і Ма гі лёў шчы не бы лі вы не се ны па-

ста но вы аб за ба ро не экс плу а та цыі. 

Пры чым му шу за зна чыць: ка лі мы 

ўва хо дзім у ста но ві шча, то ра бо-

та пра во дзіц ца вя лая, не ак тыў ная. 

Вар та толь кі пры няць жорст кія за-

ха ды — і тут жа з'яў ля юц ца срод кі 

на ўсе не аб ход ныя ра бо ты. І як гэ та 

на зваць?

Мі ну лае ле та вы да ла ся да во лі за-

суш лі вым і спя кот ным. Гэ та да во лі 

іс тот на ўскладніла па жар ную аб ста-

ноў ку ў ля сах.

— У гэ тым кі рун ку мы цес на кан-

так ту ем з Мі ніс тэр ствам ляс ной гас-

па дар кі, — ад зна чыў Ула дзі мір Ва-

шчан ка. — Гэ та да зва ляе змя няць 

да леп ша га са ста рэ лыя ал га рыт мы 

дзе ян няў. Вось гля дзі це. Ра ней бы-

ло як: авія цыя зна хо дзі ла ся ў скла дзе 

Мін ляс га са. Ка лі яны выяўлялі па -

жар, то спа чат ку пе ра да ва лі ін фар ма-

цыю ў свае пад раз дзя лен ні, а нас на 

да па мо гу клі ка лі, ка лі ўжо не спраў-

ля лі ся. Гэ та ады ма ла час. За раз жа 

авія цыя МНС са ма стой на зай ма ец ца 

ма ні то рын гам. І ка лі мы зна хо дзім ачаг 

уз га ран ня, то за раз жа вы сы ла ем на 

яго лік ві да цыю свае пад раз дзя лен ні, 

а па ра лель на пе рад аём усе звест кі ў 

Мін ляс гас. Свае вы ні кі мае і сіс тэ ма 

ран ня га рэ ага ван ня — прад стаў ні кі 

ляс ной гас па дар кі ак тыў на ста вяць 

ка ме ры ві дэа на зі ран ня, фо та паст кі, 

ад наў ля юць на зі раль ныя выш кі і апе-

ра тыў на рас чы шча юць ля сы.

Свой во пыт бе ла рус кія ра та валь ні кі 

га то вы экс пар та ваць за мя жу.

— Тур цыя і Грэ цыя ўжо за ці каў ле ны 

ў тым, каб на шы лёт чы кі да па ма га лі 

зма гац ца з ляс ны мі па жа ра мі. Вя дуц-

ца ак тыў ныя пе ра га во ры. Але да па-

ма гаць ін шым кра і нам бу дзем, не зні-

жа ю чы пры гэ тым стан бо е га тоў нас ці 

ў ся бе до ма.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Да слоў наДа слоў наУла дзі мір ВА ШЧАН КА: 

Без кант ро лю абы сці ся нель га
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