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Трамп і Кім Чэн Ын не да мо ві лі ся
Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп і лі дар Паў ноч най Ка рэі 

Кім Чэн Ын не змаг лі прый сці да 

па гад нен ня на са мі це ў в'ет нам-

скім Ха ноі. Пра гэ та па ве да мі ла 

ін фар ма генц тва Reuters са спа-

сыл кай на прад стаў ні ка Бе ла га до ма. «Па гад нен не не бы ло 

да сяг ну та, але ба кі збі ра юц ца су стрэц ца зноў у бу ду чы-

ні», — ска за ла прэс-сак ра тар аме ры кан скай ад мі ніст ра цыі 

Са ра Сан дэрс. Прэ зі дэнт ЗША рас ка заў аб хо дзе су стрэ-

чы з Кім Чэн Ынам пад час су мес най прэс-кан фе рэн цыі з 

дзярж сак ра та ром ЗША Май кам Пам пеа, транс ля цыю якой 

пра во дзі ла Bloomberg. Трамп пе ра ка на ны, што ня гле дзя чы 

на ад сут насць да мо вы, ба кі да маг лі ся пра грэ су і за ха ва лі 

цёп лыя ад но сі ны. Кім Чэн Ын, па вод ле яго слоў, па абя-

цаў не пра во дзіць но выя вы пра ба ван ні ядзер най зброі. 

Трамп рас ка заў, што лі дар КНДР за па тра ба ваў зняц ця ўсіх 

санк цый, на што ЗША не маг лі пай сці з-за та го, што той 

не пай шоў на са ступ кі па пы тан ні ядзер на га раз збра ен ня 

на да стат ко вым уз роў ні. Як пі ша агенц тва Reuters, ра ней 

абод ва па лі ты кі вы каз ва лі ап ты мізм з на го ды маг чы ма га 

да сяг нен ня пра грэ су ў гэ тым пы тан ні. Пас ля на ві ны пра заў-

час нае за кан чэн не су стрэ чы на паўд нё ва к арэй скіх бір жах 

аб ва лі лі ся ка ці роў кі. Як вя до ма, пер шы са міт ЗША — КНДР 

прай шоў у Сін га пу ры 12 чэр ве ня 2018 го да. Па яго вы ні ках 

ба кі пры ня лі су мес ную за яву, у якой га ва ры ла ся пра га-

тоў насць КНДР да поў най дэ нук ле а ры за цыі. У ад каз ЗША 

аба вя за лі ся даць Пхень я ну га ран тыі бяс пе кі.

На зва ныя га лоў ныя ры зы кі 
для су свет най эка но мі кі

Экс пер ты бры тан ска га ча со пі са The Economіst скла лі 

дак лад, у якім ука за лі асноў ныя па гро зы су свет най эка-

но мі цы ў 2019 го дзе. Пры спры яль ным сцэ на рыі ана лі ты-

кі праг на зу юць, што тэм пы рос ту сё ле та за па во ляц ца да 

2,8 пра цэн та і да 2,6 пра цэн та — у 2020-м. Ле тась пры рост 

склаў 2,9 пра цэн та. Ад нак у вы пад ку рэа лі за цыі не каль кіх 

ры зы коў ных сцэ на ры яў тэм пы рос ту эка но мі кі мо гуць ака-

зац ца знач на ні жэй за на зва ныя зна чэн ні. Ві ной та му — геа-

па лі тыч ная на пру жа насць, а так са ма сур' ёз ныя ўраз лі вас ці 

ў най буй ней шых эка но мі ках і на рын ках, якія раз ві ва юц ца.

Так, най больш сур' ёз ны мі па гро за мі экс пер ты The Economіst 

па лі чы лі ры зы ку пе ра рас тан ня ганд лё ва га кан флік ту па між 

ЗША і Кі та ем у поў на маш таб ную вай ну, а так са ма маг чы мую 

рэ цэ сію эка но мі кі ЗША з-за вя лі кіх даў гоў аме ры кан скіх кам-

па ній. Акра мя та го, эка на міс ты рас ка за лі пра та кія ры зы кі, 

як шы ро ка маш таб ны кры зіс на рын ках, якія раз ві ва юц ца, 

па ча так за цяж но га кры зі су ў Кі таі, рэз кі ска чок цэн на наф ту, 

па ча так ва ен ных дзе ян няў з-за спрэ чак аб пры на леж нас-

ці аст ра воў у Паўд нё ва-Кі тай скім мо ры і па ча так ва ен ных 

дзе ян няў на Ка рэй скім паў вост ра ве. Так са ма ся род па гроз 

су свет най эка но мі цы — па ча так бан каў ска га кры зі су ў Іта ліі 

з-за па лі тыч най і фі нан са вай не ста біль нас ці ў кра і не, вы хад 

Вя лі ка бры та ніі са скла ду Еў ра са ю за без здзел кі, а так са ма 

шко да ў вы ні ку кі бе ра та кі.

Пры чы най ка та стро фы на чы гу нач ным 
вак за ле ў Ка і ры ста ла свар ка ма шы ніс таў

Свар ка ма шы ніс таў двух цеп ла во заў ста ла пры чы най 

кру шэн ня ла ка ма ты ва на вак за ле Рам сэс у Ка і ры — най-

буй ней шай чы гу нач най стан цыі Егіп та, — у вы ні ку ча го ад-

быў ся буй ны па жар і за гі ну ла звыш 20 ча ла век і па цяр пе ла 

ка ля 50. Пра гэ та рас ка заў ге не раль ны пра ку рор Егіп та 

На біль Са дэк, па ве дам ляе га зе та Al-Ahram. Прад стаў нік 

на гляд на га ве дам ства рас тлу ма чыў, што ма шы ніст ла ка-

ма ты ва, які ўрэ за ўся ў ад бой нік, па кі нуў ка бі ну цеп ла во за 

для та го, каб вы свет ліць ад но сі ны з ма шы ніс там цяг ні ка, 

які за сту піў яму да ро гу. Ад нак, ка лі чы гу нач нік па кі нуў сваю 

ка бі ну, кі роў ца ін ша га цеп ла во за даў зад ні ход, каб па збег-

нуць раз бо ру. У гэ ты мо мант ла ка ма тыў, які ака заў ся без 

ма шы ніс та, па чаў на бі раць хут касць і ў вы ні ку ўрэ за ўся ў 

ад бой нік і пры бу до ву асноў на га бу дын ка цэнт раль на га 

вак за ла Ка і ра, ад зна чае вы дан не. Па ін фар ма цыі Sky News 

Arabіa, у цяг ні ка вы бух нуў па ліў ны бак, з-за ча го ад быў ся 

моц ны па жар.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Доломит» (продавец)

Лот № 1. Силосный склад цеха № 2, инв. № 200/С-96175, площадь – 
1588,2 кв. м, г. п. – 1967. Адрес: г. Витебск, ул. Центральная, 25/31. Началь-
ная цена, бел. руб. – 71 563,20 с НДС. Задаток, бел. руб. – 10 000,00. Шаг 
аукциона – 5 %.

Земельный участок: 240155400001000020, долевое пользование. Пере-
ход права на долю земельного участка осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 10 000,00 белорусских 
рублей.

Аукцион состоится 27.03.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 
д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Доломит», проводимом 27.03.2019 г. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 
до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 
3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 25.03.2019 в 11.00. Первое, 
полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 21.11.2018

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57,  8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Доломит» (продавец)

Лот № 1. Гараж, 109,4 кв. м, инв. № 200/C-58561. Адрес: г. Витебск, 
ул. Центральная, д. 27А. Начальная цена, бел. руб. – 7 680,00 с НДС. 
Задаток, бел. руб. – 1 000,00. Шаг аукциона – 5 %. Земельный участок 
221200000001000174, 0,0183 га. Обременение: договор аренды от 01.11.2018 
№ 273 (109,4 кв. м), действует по 31.10.2021.

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 1 000,00 белорусских 
рублей.

Аукцион состоится 15.03.2019 в 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 
д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Доломит», проводимом 15.03.2019 г. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 
до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 
3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 13.03.2019 в 11.00. Первое, 
полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 11.12.2018

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57,  8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Отчет

Местного благотворительного фонда 
«Помощь – это просто!» (далее – Фонд) 

об использовании своего имущества в 2018 году

Утвержден Протоколом Правления Фонда № 1 от 25.02.2019 г.

Утвержден Протоколом заседания Попечительского совета Фонда 
№ 1 от 25.02.2019 г.

н/п
Сведения, обязательные для 
включения в состав отчета

Информация Фонда

1

Информация о количестве 
учредителей Фонда

1. Манина Елена Викторовна

2. Личко Наталья Игоревна

3. Куприенко Елена Викторовна

2

Информация о стоимости иму-
щества Фонда

А) стоимость имущества, передан-
ного учредителем Фонда, – 1 666,93 
рубля;

Б) поступления от проводимых в 2018 
году мероприятий – 1 402,61 рубля;

В) иные не запрещенные законода-
тельством Республики Беларусь по-
ступления – 0 рубля;

Г) Доходы от предпринимательской 
деятельности у Фонда в 2018 году от-
сутствовали

3

Общая сумма расходов, поне-
сенных Фондом на достижение 
общественно полезных целей, 
указанных в его уставе

1 616,23 рубля

4

Информация об унитарных 
предприятиях, хозяйственных 
обществах, созданных Фондом 
для осуществления предпри-
нимательской деятельности, в 
том числе об участии Фонда в 
таких юридических лицах

В 2018 году Фонд не создавал унитар-
ных предприятий или хозяйственных 
обществ, не становился участником в 
таких юридических лицах

УНП 691150172

Открытое акционерное общество «Искра-М»

Адрес: 220075 г. Минск, ул. Инженерная, 1а. 

Решение принято наблюдательным советом 27.02.2019 г.

Реестр акционеров будет сформирован по состоянию на 20.03.2019 г.     

УНП 100018385

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на га даў, што су стрэ ча пра хо-

дзіць пе рад вя лі кай на ра дай з сі-

ла вым бло кам кра і ны, дзе бу дзе 

сур' ёз на пра ана лі за ва на ра бо та 

пра ва ахоў ных ор га наў у цэ лым, 

а мі лі цыя бу дзе ў цэнт ры ўва гі, 

«бо гэ та асноў нае і са мае буй ное 

пад раз дзя лен не і яго да ты чац ца 

мно гія пы тан ні ўнут ра най і на ват 

знеш няй бяс пе кі».

«Асаб лі васць бу дзе за клю чац ца ў 

тым, што мне спат рэ біц ца не столь кі 

спра ва зда ча лю бо га сі ла во га ве дам-

ства, коль кі ўка зан не на тыя праб ле-

мы, якія сён ня іс ну юць, у да дзе ным 

вы пад ку — у сфе ры дзей нас ці на шай 

мі лі цыі», — звяр нуў ува гу Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Та му ён па пра сіў мі ніст ра рас ка заць 

пра ра бо ту МУС ко рат ка і га лоў ным чы-

нам пра тыя сфе ры, дзе цяж ка неш та 

пры пі саць або сха ваць, перш за ўсё — 

пра коль касць і рас кры ва льнасць цяж-

кіх зла чын стваў, а так са ма пра рас сле-

да ван не тых кры мі наль ных спраў, якія 

зна хо дзяц ца на кант ро лі Прэ зі дэн та. 

Ён так са ма па пра сіў су раз моў ні ка спы-

ніц ца на тых мо ман тах, якія най больш 

на сця рож ва юць па лі ніі мі лі цыі ў на шым 

гра мад стве. Яшчэ ад на тэ ма су стрэ-

чы — кад ра вае за бес пя чэн не ор га наў 

унут ра ных спраў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў 

аб мер ка ваць і вы ступ лен ні ха кей на га 

клу ба «Ды на ма-Мінск», у якім кі раў нік 

МУС з'яў ля ец ца стар шы нёй на гля даль-

на га са ве та.

Ігар Шу не віч да ла жыў Прэ зі дэн ту, 

што па вы ні ках ра бо ты МУС за 2018 год 

апе ра тыў ная аб ста ноў ка і ў цэ лым стан 

бяс пе кі ў кра і не за ста ва лі ся на ра ней-

шым уз роў ні. «Нам уда ло ся за ха ваць 

гэ ты ўзро вень, вы ка наць абя цан ні і за-

да во ліць па тра ба ван ні на ша га на ро да 

ў ад но сі нах да бяс пе кі, да якой ён ужо 

пры звы ча іў ся», — ска заў мі ністр.

У ка мен та рыі жур на ліс там вы ні каў 

су стрэ чы з Прэ зі дэн там мі ністр унут-

ра ных спраў пад крэс ліў, што дак лад 

пра асноў ныя па ра мет ры, якія ха рак-

та ры зу юць апе ра тыў ную аб ста ноў ку ў 

кра і не за мі ну лы год, з'яў ля ец ца тра ды-

цый ным. «Да рэ чы, трэнд, які на ме ціў-

ся не каль кі га доў та му, — на зні жэн не 

асаб лі ва цяж кіх і цяж кіх зла чын стваў, 

быў вы тры ма ны і ў 2018 го дзе, — ска-

заў ён. — У цэ лым апе ра тыў ная аб ста-

ноў ка за ста ва ла ся пад на шым кант-

ро лем».

Мі ністр па ве да міў, што раз мо ва ў 

асноў ным іш ла пра за да чы, якія ор га на-

мі ўнут ра ных спраў бу дуць вы ра шац ца 

сё ле та, ня вы ра ша ныя праб ле мы і пра 

не ка то рыя хі бы, якія да пус ці ла мі лі-

цыя.

Ён за пэў ніў, што ор га ны ўнут ра ных 

спраў на ста тыс ты ку звяр та юць ува гу 

ў апош нюю чар гу. «Ары ен ту ем ся на 

най больш важ ныя па каз чы кі ў на шай 

ра бо це: гра мад ская дум ка пра на шу 

дзей насць, якая сён ня вы мя ра ец ца ста-

рон ні мі ар га ні за цы я мі, і рас кры валь-

насць зла чын стваў, — рас тлу ма чыў 

Ігар Шу не віч. — Для нас вя лі кае зна-

чэн не мае коль касць за гі ну лых у вы ні ку 

да рож на-транс парт ных зда рэн няў, зла-

чын ных дзе ян няў. Ка лі мы ба чым, што з 

кож ным го дам іх ста но віц ца ўсё менш, 

зна чыць, мы ро бім усё пра віль на».

Але тра ды цый на ёсць мо ман ты, якія 

па тра бу юць да шлі фоў кі, пад крэс ліў кі-

раў нік МУС. У гэ тай су вя зі ён на зваў 

апе ра тыў насць рэ ага ван ня, пра фе сі-

я на лізм су пра цоў ні каў ор га наў унут-

ра ных спраў і пы тан ні за бяс пе ча нас ці. 

«У тым лі ку сён ня раз мо ва іш ла пра 

гла баль ны ма ні то рынг гра мад скай бяс-

пе кі з да па мо гай ві дэа на зі ран ня, — па-

ве да міў Ігар Шу не віч. — Лі чу, што рас-

кры ва льнасць не па срэд на за ле жыць 

ад коль кас ці і якас ці вы ра шэн ня пы тан-

ня па ўста ля ван ні ві дэа ка мер. Ва ўся кім 

ра зе, гэ та асноў ны ме тад рас крыц ця 

ву ліч ных ху лі ган стваў».

На вя лі кую на ра ду сі ла вых ве дам-

стваў, якая хут ка ад бу дзец ца, МУС 

пад рых та ва ла не каль кі пра па ноў, у 

тым лі ку ад ну з іх Ігар Шу не віч аб мер-

ка ваў з кі раў ні ком дзяр жа вы. Раз мо ва 

ідзе пра больш жорст кую ад каз насць 

тых удзель ні каў да рож на га ру ху, якія 

зна рок і шматразова па ру ша юць пра-

ві лы і ства ра юць не бяс пе ку на да ро зе. 

«Мы пра па ну ем увес ці баль ную сіс тэ му 

рэ ага ван ня на па ру шэн ні та кіх гра ма-

дзян з перс пек ты вай ча со ва га па збаў-

лен ня іх маг чы мас ці кі ра ваць транс-

парт ны мі срод ка мі. Я бы не ска заў, 

што гэ та ней кае ноу-хау, ва ўсім све це 

та кая прак ты ка даў но рэа лі зу ец ца і мае 

ста ноў чы во пыт», — за явіў ён.

Уз ро вень да рож най бяс пе кі ў Бе ла-

ру сі су па стаў ны з еў ра пей скім, ска заў 

мі ністр. Гэ та не на го да для за спа ка ен-

ня, бо гі бель на ват ад на го ча ла ве ка, 

асаб лі ва дзі ця ці (22 не паў на лет нія — 

на ад но дзі ця больш за гі ну ла ле тась 

на да ро гах Бе ла ру сі, чым у па пя рэд ні 

год) — не вы мя раль ная стра та.

Што да ты чыц ца ап ты мі за цыі, то яна 

маг чы мая, і ма ец ца на ўва зе не толь кі 

ска ра чэн не коль кас ці су пра цоў ні каў. 

«Ап ты мі за цыя — гэ та і гар ма ніч нае 

спа лу чэн не ад па вед нас ці па са дам кан-

крэт ных су пра цоў ні каў, і пы тан ні кад-

ра вай па лі ты кі, і пры сва ен не чар го вых 

зван няў, і за мя шчэн не ра бо ты штат ных 

су пра цоў ні каў тэх ніч ны мі маг чы мас ця-

мі. Шмат век тар ная ра бо та, якая пра-

цяг ва ец ца ў МУС па ста ян на. Ме ха ніч на 

неш та лік ві да ваць — мы са бе та кой 

за да чы не ста вім», — рас тлу ма чыў Ігар 

Шу не віч.

Ад каз ва ю чы на пы тан не ка рэс пан-

дэн та «Звяз ды» аб ад мет нас цях зла-

чын нас ці на ша га ча су, мі ністр ад зна-

чыў: «На ша ста год дзе — час вы со ка-

тэх на ла гіч ных і до сыць бес ча ла веч ных 

зла чын стваў, хоць ні я кае зла чын ства 

нель га на зваць ча ла веч ным. Але сён-

ня зла чын насць вы зна ча ец ца поў ным 

іг на ра ван нем нор маў і пра ві лаў ча ла-

ве чай су поль нас ці, яна аб са лют на праг-

ма тыч ная і ня люд ская і, ня гле дзя чы ні 

на што, да ма га ец ца сва іх вы ні каў. Гэ та 

да ты чыц ца і но вых зла чын стваў — кам-

п'ю тар ных, — і зла чын стваў у сфе ры ма-

ра лі. Ды і ў цэ лым — уся го спект ра».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ДОБ РАЯ ПРЫ ВЫЧ КА ДА БЯС ПЕ КІ
Кі раў нік дзяр жа вы пры няў з дак ла дам 

мі ніст ра ўнут ра ных спраў Іга ра Шу не ві ча

 У ТЭ МУ
У мі ну лым го дзе агуль ная коль касць за рэ гіст ра ва ных зла чын стваў зні зі ла ся 

на 2,9 % (да 83,8 ты ся чы), у тым лі ку цяж кіх і асаб лі ва цяж кіх. Менш здзейс не на 

за бой стваў з за ма ха мі, згвал та ван няў, раз бо яў, гра бя жоў, кра дзя жоў, у тым лі-

ку з жы лых да моў, зго наў. Удзель ная ва га зла чын стваў па лі ніі кры мі наль на га 

вы шу ку, па якіх уста ноў ле ны па да зра ва ны, скла ла 65,7 %, у тым лі ку асаб лі ва 

цяж кіх і цяж кіх — 94,9 %.

Пе ра рва на 29 ка на лаў па ста вак на тэ ры то рыю Бе ла ру сі тран зі ту нар ка тыч-

ных рэ чы ваў, зной дзе на сем не ле галь ных ла ба ра то рый па вы ра бе псі ха троп ных 

рэ чы ваў і 42 спе цы яль на аб ста ля ва ныя па мяш кан ні для вы рошч ван ня рас лін, 

якія змя шча юць нар ка тыч ныя рэ чы вы. З не за кон на га аба ро ту кан фіс ка ва на 

844,8 кі ла гра ма нар ка тыч ных рэ чы ваў і 36,7 кі ла гра ма псі ха тро паў.

За ха ва ла ся тэн дэн цыя зні жэн ня коль кас ці зла чын стваў, здзейс не ных не паў-

на лет ні мі, у ста не ал ка голь на га ап'я нен ня, гра ма дзя на мі, якія ма юць су дзі масць. 

Менш здзейс не на зла чын стваў у гра мад скіх мес цах і ў сель скай мяс цо вас ці. 

Ра зам з тым у сель скай мяс цо вас ці ўзрас ла коль касць за бой стваў з за ма хам, 

згвал та ван няў, ка та ван няў і ху лі ган стваў.

Ле тась зні зі ла ся коль касць да рож на-транс парт ных зда рэн няў, а так са ма за-

гі ну лых і па ра не ных у іх гра ма дзян, але ад бы ло ся больш аў та ава рый з удзе лам 

пад лет каў, а так са ма ўзрас ла коль касць за гі ну лых і па ра не ных у іх дзя цей.

За рэ гіст ра ва ны рост асаб лі ва цяж кіх і цяж кіх зла чын стваў у сфе ры ся мей-

на-бы та вых ад но сін за кошт па ве лі чэн ня коль кас ці здзейс не ных у ад но сі нах 

да чле наў сям'і і бліз кіх сва я коў на ўмыс ных пры чы нен няў цяж ка га ця лес на га 

па шко джан ня і гвал тоў ных дзе ян няў сек су аль на га ха рак та ру.


