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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Фі нан са вая G20 на зва ла ры зы кі 
для су свет най эка но мі кі

Фі нан са вая «двац цат ка» лі чыць, што асноў ны мі ка рот-

ка тэр мі но вы мі і ся рэд не тэр мі но вымі ры зы ка мі су свет най 

эка но мі кі на ця пе раш ні мо мант з'яў ля юц ца фі нан са вая 

ўраз лі васць, рост на пру жа нас ці ў ганд лі і геа па лі ты цы, а 

так са ма ня роў насць і сла бы струк тур ны рост. Гэ тыя вы сно-

вы вы ні ка юць з ка мю ні ке па вы ні ках па ся джэн ня мі ніст раў 

фі нан саў і кі раў ні коў цэнт раль ных бан каў G20 у Бу э нас-Ай-

рэ се. Су свет ная эка но мі ка пра цяг вае рас ці, але кра і ны, якія 

раз ві ва юц ца, зма га юц ца з ва ла ціль нас цю рын каў і ад то кам 

ка пі та лаў, кан ста та ва лі мі ніст ры фі нан саў і кі раў ні кі цэнт-

ра бан каў «двац цат кі». У той жа час гла баль ны эка на міч ны 

рост пра цяг вае за ста вац ца ўстой лі вым, уз роў ні бес пра цоўя 

ця пер са мыя ніз кія за дзе сяць га доў, га во рыц ца ў да ку мен-

це. Тым не менш апош нім ча сам рост быў менш сін хрон ны, 

ад зна ча юць мі ніст ры і кі раў ні кі рэ гу ля та раў.

Пар ла мент Ку бы 
ўхва ліў кан сты ту цый ную рэ фор му

На цы я наль ная асамб-

лея на род най ула ды Ку бы 

на сва ім па ся джэн ні ўхва-

лі ла кан сты ту цый ную рэ-

фор му, якая пра ду гледж-

вае змя нен не асноў на га 
за ко на кра і ны. Як па ве-

дам ляе пар тал Granma, за пра ект но вай кан сты ту цыі 
дэ пу та ты пра га ла са ва лі ад на га лос на. Так са ма пар ла-
мен там пра па на ва на ў тэр мін з 13 жніў ня да 15 ліс та па да 
вы нес ці но вую кан сты ту цыю на аб мер ка ван не ўсе на род-
на га рэ фе рэн ду му. Но вая кан сты ту цыя Ку бы ўво дзіць 
па са ду прэ зі дэн та, аб мя жоў вае тэр мін яго зна хо джан ня 
на па са дзе для кі раў ні ка дзяр жа вы дзе сяц цю га да мі, а 
так са ма пры знае пра ва пры ват най улас нас ці. Так са ма 
ад ным з асноў ных прын цы паў дзей нас ці ку бін скай дзяр-
жа вы на зы ва ец ца бу даў ніц тва са цы я ліз му. Упер шы ню 
тэкст кан сты ту цыі ўклю чае за ба ро ну на дыс кры мі на цыю 

па ген дар ных пры кме тах.

Прэ зі дэнт Іра на за клі каў Трам па 
«не жар та ваць з аг нём»

Прэ зі дэнт Іра на Ха сан Раў ха ні за клі каў аме ры кан-

ска га лі да ра До наль да Трам па «не жар та ваць з аг нём», 

пад крэс ліў шы, што Тэ ге ран «ні з кім не ва юе», па ве дам-

ля ец ца на афі цый ным сай це кі раў ні ка дзяр жа вы. Ра ней 

у Дзярж дэ пе ЗША за яві лі, што Ва шынг тон па спра буе 

пе ра ка наць са юз ні каў цал кам спы ніць за куп ку наф ты 

з Іра на да па чат ку ліс та па да, а кі раў нік аме ры кан ска га 

Мін фі на Сты вен Мну чын ад зна чаў, што Злу ча ныя Шта ты 

га то выя ўво дзіць санк цыі су праць Ра сіі, Кі тая ці лю бой 

ін шай кра і ны, якая пра цяг не за куп кі наф ты ў Іра на на су-

пе рак па зі цыі Ва шынг то на. Дзярж сак ра тар ЗША Майкл 

Пам пеа за явіў, што аме ры кан скія санк цыі ў да чы нен ні 

да наф та ва га сек та ра Іра на пач нуць дзей ні чаць з 4 ліс-

та па да, пас ля гэ тай да ты па стаў кі наф ты ад туль бу дуць 

лі чыц ца па ру шэн нем санк цый. «Спа дар Трамп, мы — вы-

са ка род ны на род, мы га ран ту ем бяс пе ку вод най ар тэ рыі 

ў рэ гі ё не на пра ця гу гіс то рыі. Не драж ні це, не жар туй це 

з аг нём, вы па шка ду е це аб гэ тым», — ска заў Раў ха ні на 

су стрэ чы з іран скі мі дып ла ма та мі.

Ах вя ра мі спя ко ты ў Япо ніі 
за ты дзень ста лі 65 ча ла век

Па мен шай ме ры 65 ча ла век за гі ну лі за мі ну лы ты-

дзень у Япо ніі з-за не бы ва лай спё кі, ка ля 21 ты ся чы 

ча ла век звяр ну лі ся па да па мо гу да ўра чоў, пе рад ало ін-

фар ма цый нае агенц тва Кyodo. Гэ тыя звест кі ад но сяц ца 

да пе ры я ду з 16 да 22 лі пе ня, а з улі кам рэ корд на вы со кай 

тэм пе ра ту ры 23 лі пе ня, якая да сяг ну ла 41,1 гра ду са ў 

ва ко лі цах То кіа, коль касць ах вяр і па цяр пе лых ад цеп ла-

во га ўда ру ўзрас ла. Так, ужо па сту пі лі па ве дам лен ні аб 

гі бе лі па мен шай ме ры шас ці па жы лых лю дзей у ра ё нах, 

пры лег лых да То кіа. Ула ды Япо ніі за клі ка лі на сель ніц тва 

па збя гаць пе ра грэ ву, ка рыс тац ца кан ды цы я не ра мі і піць у 

вя лі кай коль кас ці ва ду. Спя ко та доў жыц ца ўжо два тыд ні 

пас ля та го, як на за ха дзе і ў цэнт раль най част цы кра і ны 

ліў не выя даж джы пры вя лі да па во дак і апоў зняў і да гі бе лі 

ў вы ні ку іх звыш двух сот няў ча ла век.

Учо ра па іні цы я ты ве ра сій ска га 

бо ку ад бы ла ся тэ ле фон ная 

раз мо ва Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

Аляк сандра Лу ка шэн кі 

з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам 

Пу ці ным, па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе бе ла рус ка га 

лі да ра.

У пер шую чар гу ба кі аб мер ка ва лі 

ас пек ты двух ба ко ва га па рад ку дня, 

прычым ак цэнт быў зроб ле ны на па-

шы рэн ні ганд лё ва га су пра цоў ніц тва. 

Акра мя та го, кі раў ні кі дзяр жаў да мо-

ві лі ся пра цяг нуць уза ем ныя на ма ган-

ні для за ха ван ня па зі тыў най ды на мі кі 

ўза е ма дзе ян ня.

Да рэ чы, Прэ зі дэнт Ра сіі за пра сіў 

Аляк санд ра Лу ка шэн ку ў сваю кра і ну — 

су стрэ ча мо жа ад быц ца ў Со чы, та ды ж 

пла ну ец ца дэ та лё ва раз гле дзець увесь 

спектр двух ба ко вых ад но сін.

Пра соў ван не ін тэ гра цыі ў Еў ра-

зій скім эка на міч ным са ю зе, рэа лі за-

цыя да сяг ну тых ра ней да моў ле нас-

цяў па між кра і на мі — удзель ні ца мі 

ЕА ЭС — гэ та тыя тэ мы, якім прэ зі дэн-

ты так са ма ўдзя лі лі ўва гу ў тэ ле фон-

най раз мо ве. Так са ма ба кі аб га ва ры лі 

шэ раг ар га ні за цый ных пы тан няў, па-

коль кі 27 лі пе ня ў Санкт-Пе цяр бур гу 

ад бу дзец ца па ся джэн не Еў ра зій ска га 

між ура да ва га са ве та.

Пас ля лі да ры дзвюх кра ін пе рай-

шлі да між на род на га па рад ку дня — у 

пры ват нас ці, ка за лі пра ад но сі ны Ра сіі 

і ЗША, а так са ма пра вы ні кі мі ну лай 

су стрэ чы Ула дзі мі ра Пу ці на і До наль да 

Трам па ў Хель сін кі. Аб ню ан сах апош-

няй Прэ зі дэнт Ра сіі пра ін фар ма ваў кі-

раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы.

Акра мя та го, асноў ная ўва га ў хо-

дзе раз мо вы бы ла ўдзе ле на пы тан ням 

кант ро лю над уз бра ен ня мі і пад аў-

жэн ня Да га во ра аб ска ра чэн ні стра-

тэ гіч ных на сту паль ных уз бра ен няў 

(СНВ- IІІ) па між Ра сі яй і ЗША. Да рэ чы, 

тэр мін дзе ян ня да ку мен та за кан чва-

ец ца ў лю тым 2021 го да.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ТЭ ЛЕ ФОН НАЯ РАЗ МО ВА ПРЭ ЗІ ДЭН ТАЎ
Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Продавец СООО «Белавтотранзит», г. Минск, пр. Победителей, 31-1
Предмет аукциона

Месторасположение предмета аукциона: г. Брест, ул. Советская, 73
Наименование Назначение Общ. пл. Инв. номер

Универсальный дом 
торговли

Здание специализир. иного 
назначения

5985,8 
кв. м

100/C-3307

Водопроводная сеть
Сооружение специализир.

водохоз. назначения
123,0 м 100/C-51333

Составные части и принадлежности: четыре колодца, три трубопровода, 
домовой ввод.

Подземная 
теплосеть

Сооружение специализир. 
энергетики

130,0 м 100/C-51331

Составные части и принадлежности: колодец
Сведения о земельном участке: пл. 0,2937 га, предоставлен продавцу на 
праве аренды (доля в праве – 151/1000) сроком по 22.10.2103 для размещения 
объектов розничной торговли 

Начальная цена с НДС 20 % – 7 345 980,17 бел. руб.
Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте 
www.cpo.by
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, 
ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа 
– ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638
Срок подписания договора 

купли-продажи
15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию 
аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения аукциона

28.08.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 
оценка»

Дата и время окончания 
приема документов

27.08.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Контакты: тел: +375 17-280-24-41; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@ipmconsult.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
Минское районное потребительское общество, г. Минск, 
ул. Бровки, 24

Предмет аукциона
Местоположение – Минская обл., Минский р-н

Наименование Общ. пл. Инв. номер Адрес (населенный пункт)
Лот № 1

Здание магазина 
№ 6

71,5 кв. м 600/C-73407
Боровлянский с/с, 
д. Королев Стан

Составные части и принадлежности: четыре холодных пристройки
Сведения о земельном участке: пл. 0,0671 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания магазина № 6

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 59 900,00 бел. руб. 
(снижена на 13 %)

Лот № 2
Заготовительный 

павильон
257,2 кв. м 600/C-153282

г. Заславль, 
ул. Набережная, д. 2Г

Составные части и принадлежности: пристройка
Сведения о земельном участке: пл. 0,0534 га предоставлен продавцу на 
праве аренды для размещения объектов розничной торговли (срок действия 
по 24.09.2018). Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона Заслав-
ского водохранилища, охранная зона линий электропередачи напряжением 
до 1000 Вольт (пл. 0,0030 га)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 59 000,00 бел. руб. 
(снижена на 35 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 
191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 27.06.2018
Аукцион состоится 07.08.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 06.08.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 
317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат», Гомельская обл., 
г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет аукциона
Месторасположение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 

Липовский с/с, аг. Липов, ул. Советская, 26
Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Здание комплексного приемного пункта 161,4 кв. м 333/C-24121
Сведения о земельном участке: пл. 0,0415 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания комплексного 
приемного пункта

Начальная цена с НДС 20 %  – 16 160,72 бел. руб. 
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 
купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Дата и время 
проведения  аукциона

29.08.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

27.08.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

У 2018 — пер шым паў год дзі 

2019 го да бу дуць доб ра ўпа рад-

ка ва ны і ад ноў ле ны ме ма ры я лы 

і пом ні кі во ін скай сла вы, адзі-

ноч ныя і брац кія ма гі лы во і наў, 

якія за гі ну лі ў га ды Пер шай су-

свет най і Вя лі кай Ай чын най вой-

наў, во ін скія мо гіл кі, асоб ныя 

во ін скія ўчаст кі агуль ных мо гі-

лак, мес цы ма са ва га па ха ван ня 

гра ма дзян ска га на сель ніц тва. 

Ад па вед нае рас па ра джэн не 

пад пі саў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, па ве-

да мі лі ў прэс-служ бе кі раў ні ка 

дзяр жа вы.

Са ве ту Мі ніст раў да ру ча на за-

бяс пе чыць за цвяр джэн не пра ві лаў 

доб ра ўпа рад ка ван ня мес цаў па ха-

ван няў. Яны пра ду гледж ва юць уста-

наў лен не рэ жы маў ахо вы і вы ка ры-

стан ня гэ тых мес цаў і на кі ра ва ны 

на за ха ван не гра мад ска га па рад ку, 

па пя рэ джан не па шко джан ня, раз бу-

рэн ня, зні шчэн ня і ін ша га шкод на га 

ўздзе ян ня на іх, вы клі ка на га гас па-

дар чай або ін шай дзей нас цю.

Мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па рад-

чыя ор га ны на дзя ля юц ца вы ключ-

най кам пе тэн цы яй на пры няц це ра-

шэн няў, якія да ты чац ца ўтры ман ня, 

доб ра ўпа рад ка ван ня і пад тры ман ня 

ў на леж ным са ні тар ным ста не мес-

цаў па ха ван няў.

Абл вы кан ка мам і Мінск аму гар-

вы кан ка му да ру ча на за бяс пе чыць 

доб ра ўпа рад ка ван не і ад наў лен не 

мес цаў па ха ван няў, ар га ні за ваў шы 

пры не аб ход нас ці пра вя дзен не кон-

кур саў на ар хі тэк тур на-мас тац кае 

ра шэн не мес цаў, якія доб ра ўпа рад-

коў ва юц ца, вы зна чэн не за каз чы каў 

і вы ка наў цаў ад па вед ных ра бот. Яны 

так са ма па він ны бу дуць пры фар мі-

ра ван ні аб лас ных бюд жэ таў і бюд жэ-

ту Мін ска на чар го вы фі нан са вы год 

пра ду гле дзець срод кі на рэа лі за цыю 

гэ та га рас па ра джэн ня і пры няць ме-

ры па пры цяг нен ні доб ра ах вот ных 

ах вя ра ван няў ад ай чын ных і за меж-

ных юры дыч ных і фі зіч ных асоб.

Ме ра пры ем ствы па доб ра ўпа-

рад ка ван ні і ад наў лен ні мес цаў 

па ха ван няў бу дуць пра ве дзе ны ў 

мэ тах пад рых тоў кі да свят ка ван ня 

75-й га да ві ны вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і 

фар мі ра ван ня па важ лі ва га стаў лен-

ня да па дзей гіс то рыі дзяр жа вы, што 

пры вя лі да ма са вых ах вяр ся род гра-

ма дзян ска га на сель ніц тва.

АД КАЗ НЫЯ 
ЗА ПА МЯЦЬ

Жыл лё 
мож на ку піць

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад пі саў Указ № 287 

«Аб про да жы жы лых да моў (ква-

тэр) у сель скай мяс цо вас ці», які 

ства рае да дат ко выя ўмо вы для 

за ма ца ван ня кад раў у вёс цы. Пра 

гэ та па ве дам ля ец ца на афі цый-

ным ін тэр нэт-пар та ле кі раў ні ка 

дзяр жа вы.

Да ку мент уста наў лі вае пра ва мяс-

цо вых вы ка наў чых і рас па рад чых ор га-

наў ба за ва га тэ ры та ры яль на га ўзроў-

ню або ўпаў на ва жа ных імі ар га ні за цый 

пра да ваць за се ле ныя жы лыя да мы або 

ква тэ ры гра ма дзя нам, якія там пра-

жы ва юць. Нор ма да ты чыц ца жы лых 

па мяш кан няў, якія бы лі пе ра да дзе ны 

ар га ні за цы ям жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі пры рэа лі за цыі ўка заў па 

фі нан са вым азда раў лен ні сель ска гас-

па дар чых прад пры ем стваў.

Указ так са ма вы зва ляе сель гас ар-

га ні за цыі ад па дат ка аб кла дан ня па 

апе ра цы ях, звя за ных з пе ра во дам на 

ад па вед ныя рай вы кан ка мы доў гу па 

льгот ных крэ ды тах, атры ма ных на бу-

даў ніц тва, рэ кан струк цыю і на быц цё 

жы лых да моў ці ква тэр. Указ ус ту пае 

ў дзе ян не праз тры ме ся цы пас ля яго 

апуб лі ка ван ня.


