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1 сакавіка 2019 г.

ДОБРАЯ ПРЫВЫЧКА ДА БЯСПЕКІ
Кіраўнік дзяржавы прыняў з дакладам
міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка
нагадаў, што сустрэча праходзіць перад вялікай нарадай з сілавым блокам краіны, дзе будзе
сур'ёзна прааналізавана работа
праваахоўных органаў у цэлым,
а міліцыя будзе ў цэнтры ўвагі,
«бо гэта асноўнае і самае буйное
падраздзяленне і яго датычацца
многія пытанні ўнутранай і нават
знешняй бяспекі».
«Асаблівасць будзе заключацца ў
тым, што мне спатрэбіцца не столькі
справаздача любога сілавога ведамства, колькі ўказанне на тыя праблемы, якія сёння існуюць, у дадзеным
выпадку — у сферы дзейнасці нашай
міліцыі», — звярнуў увагу Аляксандр
Лукашэнка.
Таму ён папрасіў міністра расказаць
пра работу МУС коратка і галоўным чынам пра тыя сферы, дзе цяжка нешта
прыпісаць або схаваць, перш за ўсё —
пра колькасць і раскрывальнасць цяжкіх злачынстваў, а таксама пра расследаванне тых крымінальных спраў, якія
знаходзяцца на кантролі Прэзідэнта.
Ён таксама папрасіў суразмоўніка спыніцца на тых момантах, якія найбольш
насцярожваюць па лініі міліцыі ў нашым
грамадстве. Яшчэ адна тэма сустрэчы — кадравае забеспячэнне органаў
унутраных спраў.
Аляксандр Лукашэнка прапанаваў
абмеркаваць і выступленні хакейнага
клуба «Дынама-Мінск», у якім кіраўнік
МУС з'яўляецца старшынёй наглядальнага савета.
Ігар Шуневіч далажыў Прэзідэнту,
што па выніках работы МУС за 2018 год
аператыўная абстаноўка і ў цэлым стан
бяспекі ў краіне заставаліся на ранейшым узроўні. «Нам удалося захаваць
гэты ўзровень, выканаць абяцанні і задаволіць патрабаванні нашага народа
ў адносінах да бяспекі, да якой ён ужо
прызвычаіўся», — сказаў міністр.
У каментарыі журналістам вынікаў
сустрэчы з Прэзідэнтам міністр унутраных спраў падкрэсліў, што даклад
пра асноўныя параметры, якія характарызуюць аператыўную абстаноўку ў
краіне за мінулы год, з'яўляецца традыцыйным. «Дарэчы, трэнд, які намеціўся некалькі гадоў таму, — на зніжэнне
асабліва цяжкіх і цяжкіх злачынстваў,
быў вытрыманы і ў 2018 годзе, — сказаў ён. — У цэлым аператыўная абстаноўка заставалася пад нашым кантролем».
Міністр паведаміў, што размова ў
асноўным ішла пра задачы, якія органамі ўнутраных спраў будуць вырашацца
сёлета, нявырашаныя праблемы і пра
некаторыя хібы, якія дапусціла міліцыя.

Ён запэўніў, што органы ўнутраных
спраў на статыстыку звяртаюць увагу
ў апошнюю чаргу. «Арыентуемся на
найбольш важныя паказчыкі ў нашай
рабоце: грамадская думка пра нашу
дзейнасць, якая сёння вымяраецца староннімі арганізацыямі, і раскрывальнасць злачынстваў, — рас тлумачыў
Ігар Шуневіч. — Для нас вялікае значэнне мае колькасць загінулых у выніку
дарожна-транспартных здарэнняў, злачынных дзеянняў. Калі мы бачым, што з
кожным годам іх становіцца ўсё менш,
значыць, мы робім усё правільна».
Але традыцыйна ёсць моманты, якія
патрабуюць дашліфоўкі, падкрэсліў кіраўнік МУС. У гэтай сувязі ён назваў
аператыўнасць рэагавання, прафесіяналізм супрацоўнікаў органаў унутраных спраў і пытанні забяспечанасці.
«У тым ліку сёння размова ішла пра
глабальны маніторынг грамадскай бяспекі з дапамогай відэаназірання, — паведаміў Ігар Шуневіч. — Лічу, што раскрывальнасць непасрэдна залежыць
ад колькасці і якасці вырашэння пытання па ўсталяванні відэакамер. Ва ўсякім
разе, гэта асноўны метад раскрыцця
вулічных хуліганстваў».
На вялікую нараду сілавых ведамстваў, якая хутка адбудзецца, МУС
падрыхтавала некалькі прапаноў, у
тым ліку адну з іх Ігар Шуневіч абмеркаваў з кіраўніком дзяржавы. Размова
ідзе пра больш жорсткую адказнасць
тых удзельнікаў дарожнага руху, якія
знарок і шматразова парушаюць правілы і ствараюць небяспеку на дарозе.
«Мы прапануем увесці бальную сістэму
рэагавання на парушэнні такіх грамадзян з перспектывай часовага пазбаўлення іх магчымасці кіраваць транс-

партнымі сродкамі. Я бы не сказаў,
што гэта нейкае ноу-хау, ва ўсім свеце
такая практыка даўно рэалізуецца і мае
станоўчы вопыт», — заявіў ён.
Узровень дарожнай бяспекі ў Беларусі супастаўны з еўрапейскім, сказаў
міністр. Гэта не нагода для заспакаення, бо гібель нават аднаго чалавека,
асабліва дзіцяці (22 непаўналетнія —
на адно дзіця больш загінула летась
на дарогах Беларусі, чым у папярэдні
год) — невымяральная страта.
Што датычыцца аптымізацыі, то яна
магчымая, і маецца на ўвазе не толькі
скарачэнне колькасці супрацоўнікаў.
«Аптымізацыя — гэта і гарманічнае
спалучэнне адпаведнасці пасадам канкрэтных супрацоўнікаў, і пытанні кадравай палітыкі, і прысваенне чарговых
званняў, і замяшчэнне работы штатных
супрацоўнікаў тэхнічнымі магчымасцямі. Шматвектарная работа, якая працягваецца ў МУС пастаянна. Механічна
нешта ліквідаваць — мы сабе такой
задачы не ставім», — растлумачыў Ігар
Шуневіч.
Адказваючы на пытанне карэспандэнта «Звязды» аб адметнасцях злачыннасці нашага часу, міністр адзначыў: «Наша стагоддзе — час высокатэхналагічных і досыць бесчалавечных
злачынстваў, хоць ніякае злачынства
нельга назваць чалавечным. Але сёння злачыннасць вызначаецца поўным
ігнараваннем нормаў і правілаў чалавечай супольнасці, яна абсалютна прагматычная і нялюдская і, нягледзячы ні
на што, дамагаецца сваіх вынікаў. Гэта
датычыцца і новых злачынстваў — камп'ютарных, — і злачынстваў у сферы маралі. Ды і ў цэлым — усяго спектра».
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

 У ТЭМУ
У мінулым годзе агульная колькасць зарэгістраваных злачынстваў знізілася
на 2,9 % (да 83,8 тысячы), у тым ліку цяжкіх і асабліва цяжкіх. Менш здзейснена
забойстваў з замахамі, згвалтаванняў, разбояў, грабяжоў, крадзяжоў, у тым ліку з жылых дамоў, згонаў. Удзельная вага злачынстваў па лініі крымінальнага
вышуку, па якіх устаноўлены падазраваны, склала 65,7 %, у тым ліку асабліва
цяжкіх і цяжкіх — 94,9 %.
Перарвана 29 каналаў паставак на тэрыторыю Беларусі транзіту наркатычных рэчываў, знойдзена сем нелегальных лабараторый па вырабе псіхатропных
рэчываў і 42 спецыяльна абсталяваныя памяшканні для вырошчвання раслін,
якія змяшчаюць наркатычныя рэчывы. З незаконнага абароту канфіскавана
844,8 кілаграма наркатычных рэчываў і 36,7 кілаграма псіхатропаў.
Захавалася тэндэнцыя зніжэння колькасці злачынстваў, здзейсненых непаўналетнімі, у стане алкагольнага ап'янення, грамадзянамі, якія маюць судзімасць.
Менш здзейснена злачынстваў у грамадскіх месцах і ў сельскай мясцовасці.
Разам з тым у сельскай мясцовасці ўзрасла колькасць забойстваў з замахам,
згвалтаванняў, катаванняў і хуліганстваў.
Летась знізілася колькасць дарожна-транспартных здарэнняў, а таксама загінулых і параненых у іх грамадзян, але адбылося больш аўтааварый з удзелам
падлеткаў, а таксама ўзрасла колькасць загінулых і параненых у іх дзяцей.
Зарэгістраваны рост асабліва цяжкіх і цяжкіх злачынстваў у сферы сямейна-бытавых адносін за кошт павелічэння колькасці здзейсненых у адносінах
да членаў сям'і і блізкіх сваякоў наўмысных прычыненняў цяжкага цялеснага
пашкоджання і гвалтоўных дзеянняў сексуальнага характару.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Трамп і Кім Чэн Ын не дамовіліся
Прэ зі дэнт ЗША До нальд
Трамп і лідар Паўночнай Карэі
Кім Чэн Ын не змаглі прыйсці да
пагаднення на саміце ў в'етнамскім Ханоі. Пра гэта паведаміла
інфармагенцтва Reuters са спасылкай на прадстаўніка Белага дома. «Пагадненне не было
дасягнута, але бакі збіраюцца сустрэцца зноў у будучыні», — сказала прэс-сакратар амерыканскай адміністрацыі
Сара Сандэрс. Прэзідэнт ЗША расказаў аб ходзе сустрэчы з Кім Чэн Ынам падчас сумеснай прэс-канферэнцыі з
дзяржсакратаром ЗША Майкам Пампеа, трансляцыю якой
праводзіла Bloomberg. Трамп перакананы, што нягледзячы
на адсутнасць дамовы, бакі дамагліся прагрэсу і захавалі
цёплыя адносіны. Кім Чэн Ын, паводле яго слоў, паабяцаў не праводзіць новыя выпрабаванні ядзернай зброі.
Трамп расказаў, што лідар КНДР запатрабаваў зняцця ўсіх
санкцый, на што ЗША не маглі пайсці з-за таго, што той
не пайшоў на саступкі па пытанні ядзернага раззбраення
на дастатковым узроўні. Як піша агенцтва Reuters, раней
абодва палітыкі выказвалі аптымізм з нагоды магчымага
дасягнення прагрэсу ў гэтым пытанні. Пасля навіны пра заўчаснае заканчэнне сустрэчы на паўднёвакарэйскіх біржах
абваліліся каціроўкі. Як вядома, першы саміт ЗША — КНДР

прайшоў у Сінгапуры 12 чэрвеня 2018 года. Па яго выніках
бакі прынялі сумесную заяву, у якой гаварылася пра гатоўнасць КНДР да поўнай дэнуклеарызацыі. У адказ ЗША
абавязаліся даць Пхеньяну гарантыі бяспекі.

Названыя галоўныя рызыкі
для сусветнай эканомікі
Эксперты брытанскага часопіса The Economіst склалі
даклад, у якім указалі асноўныя пагрозы сусветнай эканоміцы ў 2019 годзе. Пры спрыяльным сцэнарыі аналітыкі прагназуюць, што тэмпы росту сёлета запаволяцца да
2,8 працэнта і да 2,6 працэнта — у 2020-м. Летась прырост
склаў 2,9 працэнта. Аднак у выпадку рэалізацыі некалькіх
рызыкоўных сцэнарыяў тэмпы росту эканомікі могуць аказацца значна ніжэй за названыя значэнні. Віной таму — геапалітычная напружанасць, а таксама сур'ёзныя ўразлівасці
ў найбуйнейшых эканоміках і на рынках, якія развіваюцца.
Так, найбольш сур'ёзнымі пагрозамі эксперты The Economіst
палічылі рызыку перарастання гандлёвага канфлікту паміж
ЗША і Кітаем у поўнамаштабную вайну, а таксама магчымую
рэцэсію эканомікі ЗША з-за вялікіх даўгоў амерыканскіх кампаній. Акрамя таго, эканамісты расказалі пра такія рызыкі,
як шырокамаштабны крызіс на рынках, якія развіваюцца,
пачатак зацяжнога крызісу ў Кітаі, рэзкі скачок цэн на нафту,

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. Начальная цена, бел. руб. – 71 563,20 с НДС. Задаток, бел. руб. – 10 000,00. Шаг
аукциона – 5 %.
Земельный участок: 240155400001000020, долевое пользование. Переход 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.
Сведения, обязательные для Информация Фонда
включения в состав отчета
Информация о количестве 1. Манина Елена Викторовна
1 учредителей Фонда
2. Личко Наталья Игоревна
3. Куприенко Елена Викторовна
Информация о стоимости иму- А) стоимость имущества, переданщества Фонда
ного учредителем Фонда, – 1 666,93
рубля;
Б) поступления от проводимых в 2018
году мероприятий – 1 402,61 рубля;
2
В) иные не запрещенные законодательством Республики Беларусь поступления – 0 рубля;
Г) Доходы от предпринимательской
деятельности у Фонда в 2018 году отсутствовали
Общая сумма расходов, поне- 1 616,23 рубля
сенных Фондом на достижение
3
общественно полезных целей,
указанных в его уставе
Информация об унитарных В 2018 году Фонд не создавал унитарпредприятиях, хозяйственных ных предприятий или хозяйственных
обществах, созданных Фондом обществ, не становился участником в
4 для осуществления предпри- таких юридических лицах
нимательской деятельности, в
том числе об участии Фонда в
таких юридических лицах
УНП 691150172

н/п

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

пачатак ваенных дзеянняў з-за спрэчак аб прыналежнасці астравоў у Паўднёва-Кітайскім моры і пачатак ваенных
дзеянняў на Карэйскім паўвостраве. Таксама сярод пагроз
сусветнай эканоміцы — пачатак банкаўскага крызісу ў Італіі
з-за палітычнай і фінансавай нестабільнасці ў краіне, выхад
Вялікабрытаніі са складу Еўрасаюза без здзелкі, а таксама
шкода ў выніку кібератакі.

Прычынай катастрофы на чыгуначным
вакзале ў Каіры стала сварка машыністаў
Сварка машыністаў двух цеплавозаў стала прычынай
крушэння лакаматыва на вакзале Рамсэс у Каіры — найбуйнейшай чыгуначнай станцыі Егіпта, — у выніку чаго адбыўся буйны пажар і загінула звыш 20 чалавек і пацярпела
каля 50. Пра гэта расказаў генеральны пракурор Егіпта
Набіль Садэк, паведамляе газета Al-Ahram. Прадстаўнік
нагляднага ведамства растлумачыў, што машыніст лакаматыва, які ўрэзаўся ў адбойнік, пакінуў кабіну цеплавоза
для таго, каб высветліць адносіны з машыністам цягніка,
які заступіў яму дарогу. Аднак, калі чыгуначнік пакінуў сваю
кабіну, кіроўца іншага цеплавоза даў задні ход, каб пазбегнуць разбору. У гэты момант лакаматыў, які аказаўся без
машыніста, пачаў набіраць хуткасць і ў выніку ўрэзаўся ў
адбойнік і прыбудову асноўнага будынка цэнтральнага
вакзала Каіра, адзначае выданне. Па інфармацыі Sky News
Arabіa, у цягніка выбухнуў паліўны бак, з-за чаго адбыўся
моцны пажар.

