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Трамп пры зна чыў но ва га да рад цу 
па нац бяс пе цы

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп пры зна чыць 

но вым да рад цам па на цы я наль най бяс пе цы 

Ро бер та О' Бра е на. Аб гэ тым па ве дам ля ец ца 

на аса біс тай ста рон цы прэ зі дэн та ў Twіtter.

«Я ра ды па ве да міць, што пры зна чу Ро бер та 

О' Бра е на, які ця пер вель мі па спя хо ва пра цуе 

на па са дзе спец па слан ні ка прэ зі дэн та па спра-

вах за лож ні каў у дзяр жаў ным дэ парт амен це, 

на шым но вым да рад цам па на цы я наль най 

бяс пе цы. Я доў га пра ца ваў з Ро бер там. Ён вы-

дат на спра віц ца з ра бо тай!» — на пі саў аме ры-

кан скі прэ зі дэнт. Ра ней кі раў нік ЗША на зы ваў і 

ін шыя ім ёны прэ тэн дэн таў на па са ду да рад цы 

па на цы я наль най бяс пе цы. У пры ват нас ці, у лі-

ку кан ды да таў раз гля да лі ся так са ма ад стаў ны 

ге не рал-ма ёр Уз бро е ных сіл ЗША Ры кі Уод дэл 

і кі раў нік На цы я наль на га ўпраў лен ня ядзер най 

бяс пе кі пры мі ніс тэр стве энер ге ты кі ЗША Лі за 

Гор дан-Хэ гер ці.

До нальд Трамп 10 ве рас ня ад пра віў у ад-

стаў ку мі ну ла га да рад цу па нац бяс пе цы Джо на 

Бол та на. Ён зай маў гэ тую па са ду з кра са ві ка 

2018 го да.

Зя лен скі па абя цаў, што яго рэ фор ма 
не да зво ліць за меж ні кам 
куп ляць зям лю

Толь кі гра ма дзя не 

Укра і ны змо гуць куп-

ляць зям лю ў кра і не 

ў вы пад ку рэа лі за цыі 

рэ фор мы, пра па на ва-

най ка ман дай прэ зі дэн та Укра і ны Ула дзі мі ра 

Зя лен ска га. Пра гэ та за явіў у чац вер сам кі-

раў нік дзяр жа вы.

«Зям ля на ле жыць укра ін цам. У ма дэ лі, 

якую мы пра па ну ем з ура дам, куп ляць або 

пра да ваць зям лю змо гуць толь кі ўкра ін скія 

гра ма дзя не або ўкра ін скія кам па ніі», — ска заў 

ён. Зя лен скі рас кры ты ка ваў пункт гле джан-

ня, згод на з якім пры ад ме не ма ра то рыя на 

про даж зям лі яе бу дуць ма са ва на бы ваць за-

меж ні кі, на зваў шы та ко га кшталту засцярогі 

«стра шыл ка мі» і «трыз нен нем».

Зя лен скі за яў ляў ра ней, што сё ле та бу дзе 

пра ве дзе на зя мель ная рэ фор ма, якая да зво-

ліць у 2020 го дзе ства рыць ры нак зям лі на 

40 млн га. Ён так са ма па ста віў пе рад ура дам 

за да чу рас пра ца ваць пра ект гэ тай рэ фор мы 

да 1 каст рыч ні ка.

Уза ко ніць аба рот зям лі ў ры нач ных умо вах 

ад Укра і ны па тра бу юць Су свет ны банк і Між на-

род ны ва лют ны фонд.

У Пен та го не лі чаць, што НА ТА 
стра ці ла пе ра ва гу над Ра сі яй

Стар шы ня аб' яд на на га ка мі тэ та на чаль ні-

каў шта боў Уз бро е ных сіл ЗША ге не рал Джо-

зэф Да нфард за явіў, што НА ТА стра ці ла ва-

ен ную пе ра ва гу над Ра сі яй за апош нія га ды, 

пе рад ае Newsweek.

Па вод ле яго слоў, Ра сія — гэ та кан ку рэнт, над 

якім пе ра ва га НА ТА стра ча на. Так са ма Да нфард 

ад зна чыў, што кі раў ні кі мі ніс тэр стваў аба ро ны 

кра ін Паў ноч на ат лан тыч на га аль ян су лі чаць, што 

ба ланс сіл змя ніў ся. Ён да даў, што Ра сія і Кі тай 

ста ран на вы ву чы лі ва ен ную стра тэ гію і дзе ян-

ні аме ры кан ска га бо ку з мо ман ту за кан чэн ня 

«ха лод най вай ны». На дум ку ге не ра ла, Ра сія 

ўлі чы ла ўсе сла быя ба кі ЗША і па спра ба ва ла 

ра за брац ца ў іх тэх на ло гі ях і стра тэ гі ях.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што Да нфорд на-

зваў Ра сію ад ным з га лоў ных са пер ні каў ЗША 

ў кос ма се.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Извещение об  открытом  аукционе по продаже конфискованного имущества 22 октября 2019 года
№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Начальная цена 

(руб.)
Сумма задатка 

(руб.)
Условия 
продажи

Характеристика объекта

1*
Изолированное помещение с инвентарным номером 

400/D-155423 (назначение — квартира, 
наименование — квартира № 40)

г. Гродно, ул. Тавлая, 

д. 44б, кв. 40
75 600,00 7 560,00 Без условий

Квартира общей площадью 58,5 кв. м. Год постройки – 2014. Стены – 
газосиликатные блоки, кирпич, этаж 4/7. Здание расположено на земельном участке 

с кадастровым номером 440100000002009258 общей площадью 0,2308 га

* — Лот продается по поручению управления по Гродненской области Де-

партамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь. 
Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 
№ 407, тел. (0152) 720537, 720010.
При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:  
— Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на 
расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 
получатель — коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их 
исполнении.

— Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юриди-

ческого лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя 
физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в день и время, установленные организатором аукциона 
и 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 проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условием на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится  приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах. В ходе торгов участники 

могут предлагать свою  цену за продаваемое имущество в соответствии с 

порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победите-

лем торгов (покупателем) в течение 20 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и прове-

дением аукциона в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона.

Аукцион состоится 22 октября 2019 года в 12.00 в здании горисполкома 

по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционе 

принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие 

дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 23 сентября по 16 октября 2019 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 720010. Адрес сайта: 

www.grodno.gov.by

З 18 ве рас ня да 18 каст рыч ні ка 

2019 го да ўсім ах вот ным не аб ход-

на да слаць свае ра бо ты на ад рас 

mаsсоt@2021ііhfwm.соm, а ўжо 

з 19 каст рыч ні ка да 8 снеж ня 2019 го да 

спе цы яль нае жу ры вы зна чыць пе-

ра мож цу і лаў рэ а таў кон кур су.

У жу ры, акра мя прад стаў ні коў на цы я-

наль ных ха кей ных фе дэ ра цый Бе ла ру сі 

і Лат віі, увой дуць зор кі спор ту і шоу-біз-

не су з су свет ны мі ім ёна мі. Пра тое, ка му ж 

трэ ба бу дзе вы бі раць га лоў ны сім вал 

чэм пі я на ту све ту ў кам па ніі з Ге на дзем 

СА ВІ ЛА ВЫМ, кі раў ні ком Арг ка мі тэ та 

чэм пі я на ту све ту — 2021 з бе ла рус ка га 

бо ку, і Эд гар сам БУН ЦІ САМ, які ад каз вае 

за пад рых тоў ку фо ру му ў Лат віі, ар га ні за-

та ры кон кур су па ве да мяць да дат ко ва.

— Вы бар та ліс ма на — адзін з клю ча-

вых эта паў пад рых тоў кі ма ю ча га ад быц ца 

чэм пі я на ту све ту. Гэ та воб раз, з якім сот-

ні ты сяч ха кей ных ба лель шчы каў бу дуць 

аса цы я ваць і сам спар тыў ны фо рум, і на-

шу кра і ну, — ад зна чыў Ге надзь Са ві лаў. 

— У 2006-м у Ры зе та кім сім ва лам стаў 

ба бёр Рыкс, у 2014-м Бе ла русь паў ста ла 

ў воб ра зе зуб ра Во ла та. Але сён ня ў на-

шых кра ін ужо но вы твар, та му мы шчы ра 

спа дзя ём ся, што та ліс манам чэм пі я на ту 

све ту 2021 го да бу дзе збор ны воб раз, які 

спа лу чае ў са бе тра ды цыі на шых кра ін, 

але ра зам з тым, бу дзе су час ны, ды на міч-

ны, яр кі, як і ўвесь су свет ны ха кей.

Эд гарс Бун ціс так са ма пра ка мен та ваў 
старт кон кур су:

— Пад рых тоў ка да пра вя дзен ня чэм пі я -
на ту све ту па ха кеі, які Бе ла русь і Лат вія 
пры муць у 2021 го дзе, вя дзец ца ўжо даў-
но, ад нак кон курс на ства рэн не та ліс ма на 
з'яў ля ец ца, ба дай, ад ным з пер шых бач-
ных кро каў для гра мад скас ці. Мас кот — 
вель мі важ ны кам па нент лю бо га тур ні ру, 
та му мы ра ды даць маг чы масць ба лель-
шчы кам са мім пры няць удзел у яго ства-
рэн ні. Няхай пе ра мо жа най мац ней шы!

Пе ра мож ца кон кур су атры мае кам-
плект бі ле таў на дзве пер со ны на лю быя 
пяць гуль няў чэм пі я на ту па вы ба ры пе-
ра мож цы, а так са ма атры мае эк скур сію 
на дзве пер со ны па пад тры бун ных па-
мяш кан нях афі цый най арэ ны чэм пі я на ту 
пе рад ад ной з гуль няў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

У па чат ку гэ та га тыд ня на 

тэ ры то рыю на шай кра і-

ны за ві та лі ат мас фер ныя 

фран ты і са праў ды ха лод-

ныя па вет ра ныя ма сы, якія 

па сту пі лі з паў ноч на га за-

ха ду Еў ро пы. Увесь гэ ты 

час бы ло ня ўстой лі вае 

на двор'е з тэм пе ра тур-

ным фо нам на 1—4 гра ду-

сы ні жэй за клі ма тыч ную 

нор му. Ся рэ дзі на ве рас ня і 

та кі ха лод ны сюр прыз.

А вось і не ад га да лі тыя, хто 

за га дзя па чаў ха ваць лёг кія 

лет нія рэ чы. Яны яшчэ спат-

рэ бяц ца, па ве да мі лі спе цы я-

ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван-

ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды.

Вось і ў су бо ту бу дзе не са-

мы кам форт ны дзень, спра ва 

ў тым, што ўна чы на двор'е ў 

асноў ным бу дзе фар мі ра ваць 

воб ласць па вы ша на га ат мас-

фер на га ціс ку, ра ні цай і ўдзень 

ада б'ец ца ўплыў фран таль на-

га раз дзе лу, які ссоў ва ец ца з 

Бал тый ска га мо ра. Уна чы па 

паў ноч ным за ха дзе, а ўдзень 

на боль шай част цы тэ ры то рыі 

кра і ны ча ка юц ца ка рот ка ча со-

выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе 1—6 цяп-

ла, у мно гіх ра ё нах на гле бе і 

мес ца мі ў па вет ры ча ка юц ца 

за ма раз кі ад ну ля да мі нус 3 

гра ду саў. Удзень бу дзе ад плюс 

7 гра ду саў па паў ноч ным ус хо-

дзе да 17 цяп ла па паў днё вым 

за ха дзе кра і ны.

Па ляп шац ца ўмо вы на двор'я 

пач нуць у ня дзе лю. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы — 3—10 

цяп ла, удзень — ад плюс 10 да 

плюс 17 гра ду саў, па за ха дзе 

кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да 

20 цяп ла.

Па па пя рэд ніх пра гно зах ай-

чын ных сі ноп ты каў, у па ня дзе-

лак на двор'е ў асноў ным бу дзе 

фар мі ра ваць воб ласць па вы-

ша на га ат мас фер на га ціс ку. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень у 

асноў ным скла дзе 8—15 гра-

ду саў цяп ла, па паў днё вым за-

ха дзе па вет ра пра грэ ец ца ад 

плюс 16 гра ду саў да плюс 20 

гра ду саў. Так знач на лепш.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'еНа двор'е
НЕ СПЯ ШАЙ СЯ, ВО СЕНЬ...

Сі ноп ты кі абя ца юць, што па вет ра пра грэ ец ца яшчэ да плюс 20

На на ступ ным тыд ні ў Мін ску, а ад-

на ча со ва і ў ін шых буй ных га ра дах 

кра і ны пач нец ца се зон во сень скіх 

сельс ка гас па дар чых кір ма шоў. 

У ста лі цы яны бу дуць пра хо дзіць з 
28 ве рас ня да 27 каст рыч ні ка, па ве-
да міў на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла 
ар га ні за цыі ганд лю і гра мад ска га 
хар ча ван ня Га лоў на га ўпраў лен ня 
спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан-

ка ма Дзміт рый ПЛЯ ХА НАЎ.

Са мыя гран ды ёз ныя кір ма шы вы хад-

но га дня прой дуць 28—29 ве рас ня, а так-

са ма 5—6, 12—13 і 25—27 каст рыч ні ка 

на пар коў цы па блі зу «Чы жоў ка-Арэ ны». 

Два цэнт раль ныя кір ма шы за пла на ва ны 

19 і 20 каст рыч ні ка на пля цоў цы ў ра ё-

не Па ла ца спор ту, дзе так са ма мож на 

бу дзе ку піць ага род ні ну, са да ві ну і ін шую 

пра дук цыю. Кір ма шы гэ та га фар ма та бу-
дуць пра хо дзіць з 9 да 16 га дзін.

У той жа час з кан ца ве рас ня і ўвесь 
каст рыч нік кір ма шы прой дуць і ў кож-
ным з ра ё наў Мін ска. Так, на прык лад, на 
пля цоў ках Мас коў ска га, Каст рыч ніц ка га 
і Пер ша май ска га ра ё наў яны раз гор нуц-
ца па пят ні цах. Ін фар ма цыя па кож най 
з пля цо вак раз ме шча на на афі цый ным 
сай це Мін гар вы кан ка ма, а так са ма на 
сай це Га лоў на га ўпраў лен ня спа жы вец-
ка га рын ку гар вы кан ка ма.

Мяс цо выя чы ноў ні кі лі чаць, што пра-
вя дзен не кір ма шоў да зво ліць за бяс пе-
чыць га ра джан пло да а га род нін най пра-
дук цы яй на ўпрост ад сель гас вы твор цаў 
па мі ні маль ных цэ нах. І што гэ та, вя до ма ж, 
ака жа ўплыў на фар мі ра ван не цэн на
рын ках і ў кра мах го ра да. «У ця пе раш ні 

час цэ на вая сі ту а цыя ў го ра дзе ста біль-

ная», — па дзя ліў ся Дзміт рый Пля ха наў. 

Ён, да рэ чы, ад зна чыў, што на мі ну лым 

тыд ні ў пунк тах ганд лю спа жы вец ка га 

рын ку Мін гар вы кан ка ма зні зі лі ся цэ ны на 

не ка то рую ага род ні ну. Бы ло за ўва жа на, 

што на 2 % зні зі лі ся цэ ны на буль бу, на 

морк ву — да 14 %, на ста ло выя бу ра кі і 

рэп ча тую цы бу лю — да 24 %.

Роз ніч ныя цэ ны па ста не на 18 ве рас ня 

на буль бу скла лі ся ў дыя па зо не ад 69 ка-

пе ек да 1,5 руб ля на Ка ма роў скім рын ку, 

ад 35 ка пе ек да руб ля на «Жда но ві чах», 

ад 50 да 80 ка пе ек на рын ку «Ма лі наў ка» 

і ад 60 да 80 ка пе ек на Чы жоў скім рын ку. 

Прад пры ем ствы ганд лю Мін ска рэа лі зу юць 

буль бу па 47 ка пе ек і гра ніч на па 1,24 руб ля

за кі ла грам. Па сло вах прад стаў ні-

ка ганд лю, бу ра кі пра да юц ца па ца не 

0,39—1,29 руб ля, морк ва — 0,44—1,63 руб ля,

ка пус та — 0,42—1,18 руб ля, цы бу ля —

0,5—1,68 руб ля, час нок — ад 2,5 руб ля. Цэн-

нік на са мыя тан ныя та ма ты на рын ку ця пер 

у ме жах 25 ка пе ек, на агур кі — 80 ка пе ек. 

І гэ та не дзіў на, бо ў пе ры яд во сень скіх кір-

ма шоў цэ ны іс тот на зні жа юц ца. А ай чын ныя 

яб лы кі пра па ну юць ад ад на го руб ля, а гру шу 

ад двух руб лёў за кі ла грам.

Рэа лі зоў ваць сваю пра дук цыю на рын-

ках мо гуць не толь кі буй ныя фер мер скія 

гас па дар кі, але і дроб ныя пры ват ні кі. Ган-

даль мож на бу дзе вес ці пры на яў нас ці да ку-

мен таў, якія па цвяр джа юць якасць і бяс пе ку 

пра дук цыі. Асоб ным фі зіч ным асо бам трэ ба 

бу дзе прад ста віць да вед ку мяс цо вых ор га-

наў, якія па цвяр джа юць, што пра дук цыя вы-

ра шча на на ўчаст ку для вя дзен ня аса біс тай 

да па мож най гас па дар кі.

Да рэ чы, ужо тра ды цый на ўдзель ні кам 

ВАВ пра дук цыю да ста вяць па мес цы жы-

хар ства аб са лют на бяс плат на.

Сяр гей КУР КАЧ.

Спа жы вецСпа жы вец ХТО — ПРА ДАЦЬ, 
ХТО — КУП ЛЯЦЬ

Ха кейХа кей

УВАЙ СЦІ Ў ГІС ТО РЫЮ
Фе дэ ра цыі ха кея Бе ла ру сі і Лат віі аб вя шча юць старт кон кур су на рас пра цоў ку 

та ліс ма на чэм пі я на ту све ту 2021 го да, які пры муць гэ тыя кра і ны

2021
Чэм пі я на т све ту 

па хакеі
ІІХФ

У гэ тую су бо ту, 21 ве рас ня, у Мін гар вы-

кан ка ме і абл вы кан ка мах прой дуць пра мыя 

тэ ле фон ныя лі ніі прад стаў ні коў ула ды з на-

сель ніц твам.

Тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 у су бо ту пра-

вя дуць:

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

ма Ге надзь Іо сі фа віч Ба ры сюк (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);

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл-

вы кан ка ма Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч Гар ба чоў 

(80232331237);

пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл-

вы кан ка ма Іван Алёй за віч Жук (80152735644);

стар шы ня МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма

Ле а нід Кан стан ці на віч За яц (80222501869);

кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Аляк санд ра віч Гу ры но віч (80175004160);

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма 

Ар цём Мі ка ла е віч Цу ран (80172224444).

Вы слу хаць. Па чуць. Да па маг чы


