
Дзе ян не да ку мен та ахоп-
лі вае сфе ры, у якіх за ся ро-
джа на ка ля 95% ма ло га і 
ся рэд ня га біз не су: бы та выя, 
ту рыс тыч ныя, са цы яль ныя 
па слу гі, дзей насць у сфе ры 
ганд лю і гра мад ска га хар ча-
ван ня, пе ра во зак па са жы-
раў і ба га жу, вы твор часць 
пра дук цыі, буд ма тэ ры я лаў і 
ін шыя. Ця пер для та го, каб 
за няц ца гэ ты мі ві да мі дзей-
нас ці, да стат ко ва бу дзе па-
даць адзі нае апа вя шчэн не ў 
вы кан кам праз служ бу «Ад-
но акно» аль бо з да па мо гай 
пар та ла элект рон ных па слуг. 
Зай мац ца за яў ле ным ві дам 
дзей нас ці мож на бу дзе ўжо 
на на ступ ны дзень. Дэ крэ там 
так са ма за цвер джа ны агуль-
ныя па тра ба ван ні па жар най 
бяс пе кі, у га лі не ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя і ве-
тэ ры на рыі да раз мя шчэн ня, 
на ладж ван ня, аб ста ля ван-
ня, утры ман ня і экс плу а та-
цыі ка пі таль ных па бу доў, 
іза ля ва ных па мяш кан няў, 
са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ныя 
па тра ба ван ні. Па ла жэн ні 
ін шых тэх ніч ных нар ма тыў-

ных пра ва вых ак таў, якія 
змя шча юць па тра ба ван ні ў 
гэ тай сфе ры, ця пер бу дуць 
на сіць для прад пры маль ні каў 
асаб лі ва рэ ка мен да цый ны 
ха рак тар да іх ад ме ны.

Ды рэк тар дэ парт амен та 
па прад пры маль ніц тве Мі-
ніс тэр ства эка но мі кі Пётр 
АРУ ШАНЬ ЯНЦ лі чыць, што 
дэ крэт з'яў ля ец ца вы ні кам 
эфек тыў най су мес най ра бо-
ты дзяр жаў ных ор га наў і біз-
не су. На яго дум ку, пры няц це 
дэ крэ та не толь кі пры вя дзе 
да сур' ёз на га спра шчэн ня 
дзей нас ці, але і да зні жэн ня 
вы дат каў з-за мен шай коль-
кас ці па тра ба ван няў да прад-
пры ем стваў. Гэ та па зі тыў на 
паў плы вае на зні жэн не са бе-
кош ту пра дук цыі. У да ку мен-
це так са ма за ма цоў ва юц ца 
та кія важ ныя прын цы пы, як 
са ма рэ гу ля ван не біз не су, 
на кі ра ва насць ра бо ты кант-
ра лю ю чых ор га наў на пра фі-
лак ты ку пра ва па ру шэн няў. 
Ды рэк тар дэ парт амен та па 
прад пры маль ніц тве Мі н-
эка но мі кі так са ма ад зна чыў, 
што пер шыя вы ні кі пры няц-

ця да ку мен та бу дуць бач ныя 
хут ка.

Стар шы ня прэ зі ды у ма 
Рэс пуб лі кан скай кан фе дэ-
ра цыі прад пры маль ніц тва, 
стар шы ня Мінск ага ста ліч-
на га са ю за прад пры маль ні-
каў і пра ца даў цаў Ула дзі мір 
КА РА ГІН ацэнь вае гэ ты стра-
тэ гіч ны да ку мент як доб рую 
плат фор му для раз віц ця дзе-
ла вой іні цы я ты вы ў кра і не. 
Пры няц це дэ крэ та пры вя дзе 
да ска ра чэн ня роз на га ро ду 
ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур, 
якія за вы ша юць кошт вя дзен-

ня біз не су, і гэ та ад па вед ная 
за ява ін вес та рам, што ў кра і-
не ро біц ца стаў ка на раз віц цё 
прад пры маль ніц тва.

Як клю ча вы да ку мент уся-
го па ке та нар ма тыў ных пра-
ва вых ак таў па спра шчэн ні 
ўмоў вя дзен ня біз не су дэ крэт 
сіс тэ ма ты зуе ўсе пад пі са ныя 
ра ней да ку мен ты. Яго пры-
няц це ства рае доб рыя асно-
вы для да лей ша га дыя ло гу 
біз не су і ўла ды.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
kryzhevіch@zvіazda.by
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Аб мяр коў ва лі ся як пы тан ні бя-
гу чай ра бо ты ве дам ства, так і 
пра ца ўлад ка ван не зня во ле ных, 
а так са ма ня даў няя апе ра цыя па 
абяс шкодж ван ні ра баў ні ка бан ка 
ў Ма гі лё ве.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры знаў ся, 
што перш за ўсё яго ці ка віць ана лі тыч-
ны бок ра бо ты мі ніс тэр ства.

— У су вя зі з гэ тым тэн дэн цыі ў гра-
мад скай бяс пе цы — перш за ўсё. Што 
на сця рож вае? Гэ та га лоў нае. Каб я 
ра зу меў, на што па ві нен звяр нуць ува-
гу, — ад зна чыў кі раў нік кра і ны.

У шэ ра гу ін шых пы тан няў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па ці ка віў ся, у якім ста не 
спра вы ў лю дзей, што трапілі ў цяж кую 
жыц цё вую сі ту а цыю, — зня во ле ных:

— Як яны за ня ты пра цай? Па мя та е-
це, ка лі вы толь кі ста лі мі ніст рам, у нас 
бы ла праб ле ма з за ня тас цю. Як за раз 
там спра вы ідуць?

Ігар Шу не віч, акра мя та го, што ўзна-
чаль вае Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, 
вы кон вае і пэў ную гра мад скую ра бо-
ту — уз на чаль вае Бе ла рус кае фіз куль-
тур на-спар тыў нае та ва рыст ва «Ды-
на ма». Спы таў Прэ зі дэнт і пра гэ тую 
пра цу кі раў ні ка ве дам ства:

— Што ў нас з та ва рыст вам «Ды на-
ма» і, у пры ват нас ці, з яго асноў ным 
кі рун кам дзей нас ці — ха кей ным клу бам 
«Ды на ма»? На што мы мо жам раз ліч-
ваць? Па куль яшчэ ка заць пра ста біль-

насць ра на... І ці вый дзем мы на тыя 
ру бя жы, якія нам абя ца ныя трэ не ра мі 
і кі раў ні ка мі гэ та га клу ба? Ад ным сло-
вам, што там ад бы ва ец ца?

Пад час су стрэ чы мі ністр пра дэ ман-
стра ваў кі раў ні ку дзяр жа вы два ўзо ры 
ха кей ных клю шак, якія бы лі вы раб ле ны 
на ба зе кры мі наль на-вы ка наў чай сіс тэ-
мы МУС, — з плас ты ку і з дрэ ва. У хут кім 
ча се яны пач нуць пра да вац ца ма са ва.

*  *  *
Асоб ную ўва гу кі раў нік дзяр жа вы 

ўдзя ліў ня даў ня му зда рэн ню ў Ма гі лё-
ве.

— І вам, і хлоп цам з Ма гі лёў скай 
воб лас ці вель мі дзя кую за той пра фе-
сі я на лізм, які пра яві лі пры за тры ман ні 
асаб лі ва не бяс печ на га зла чын цы, які 
за ха піў ад но з ад дзя лен няў бан ка і імк-
нуў ся ўзяць у за лож ні кі лю дзей. Гэ та 
бы ла ад на з леп шых апе ра цый, — за-
явіў Прэ зі дэнт.

Ён пад крэс ліў: на па доб ныя зла чын-
ствы ад каз па ві нен быць ад па вед ным.

— Рэ ак цыя па він на быць са мая 
жорст кая, — лі чыць Аляк сандр Лу ка-
шэн ка. Па яго сло вах, і су пра цоў ні кі 
АМА Па, і су пра цоў ні кі мі лі цыі дзей ні ча лі 
бліс ку ча, та му ён, кі раў нік дзяр жа вы, 
пры няў ра шэн не аб іх уз на га ро джан ні.

Ігар Шу не віч па ве да міў, што пад час 
гэ тай апе ра цыі сыг раў ста ноў чую ро лю 
экс пе ры мент, пра ве дзе ны зу сім ня даў на 
ў МУС. Так, вя до ма, што там ёсць спец-
пад раз дзя лен не па ба раць бе з тэ ра рыз-
мам «Ал маз». У мі ніс тэр стве вы ра шы лі, 
што ў кож най воб лас ці на ба зе АМА Па 
бу дуць ство ра ны мік ра пад раз дзя лен ні, 
якія бу дуць трэ ні ра ваць бай цы «Ал ма-
за». «Для та го каб здзяйс няць дзе ян ні, 
па доб ныя гэ тым, — да пры быц ця асноў-
ных сіл, асноў най гру пы, — рас ка заў 
мі ністр унут ра ных спраў. — У гэ тым 
вы пад ку АМАП сыг раў ро лю пад раз-
дзя лен ня па ба раць бе з тэ ра рыз мам і 
вы ка наў гэ тую за да чу».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

Пра фе сі я на лізм як ёсць
Кі раў нік дзяр жа вы пра вёў ра бо чую су стрэ чу з мі ніст рам унут ра ных спраў

У тэ му
Ігар ШУ НЕ ВІЧ, мі ністр унут ра-

ных спраў:
— У цэ лым мы за рэ гіст ра ва лі 

менш зла чын стваў амаль на 8%, 
чым у мі ну лым го дзе. Гэ та вы клі кае 
та кі лёг кі ап ты мізм. Але я пад крэс ліў 
бы, што вынік, які мы сён ня атры ма-
лі, — гэ та дзей насць у цэ лым усёй 
сіс тэ мы ўла ды ў кра і не і не толь кі і 
не столь кі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў. Увесь комп лекс тых мер, які 
быў пры ня ты ў дзяр жа ве, да зво ліў 
сён ня атрым лі ваць та кі эфект. Цяпер 
гра мад ская бяс пе ка ў кра і не не па-
тра буе сур' ёз ных ка рэк ці ро вак — ні 
на за ка на даў чым, ні на ар га ні за цый-
ным уз роў ні.

Ды на мі ка ста ноў чая Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ЗА МЕСТ 
ПА КА РАН НЯ — 
ПРА ФІ ЛАК ТЫ КА

Ця пер ме ра кан фіс ка цыі ма ё мас ці 
бу дзе вы ка рыс тоў вац ца ра дзей

Учо ра ад бы ло ся чар го вае па ся джэн не трэ цяй се сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, 
на якім дэ пу та ты раз гле дзе лі 8 пы тан няў. Ся род іх — 
за ко на пра ект, які даты чыц ца лі бе ра лі за цыі біз не су і 
па ляп шэн ня ўмоў для яго вя дзен ня. Пар ла мен та рыі 
пры ня лі ў пер шым чы тан ні па праў кі ў Ко дэкс аб ад мі-
ніст ра цый ных па ру шэн нях і Пра цэ су аль на-вы ка наў чы 
ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях.

Ва дзім ІПА ТАЎ, ды рэк тар На цы я наль на га цэнт ра за-
ка на даў ства і пра ва вых да сле да ван няў, ад зна чыў, што 
за ко на пра ект іс тот на ска ра чае сфе ру пры мя нен ня кан фіс-
ка цыі ма ё мас ці і пе ра но сіць ак цэнт на пра фі лак тыч ныя ме-
ры. Пас ля ўступ лен ня ў сі лу па пра вак кан фіс коў ваць та вар 
у прад пры маль ні каў ця пер ста нуць знач на ра дзей: час цей 
бу дзе ста віц ца пы тан не аб кам пен са цыі на не се най шко ды, 
каб даць у да лей шым маг чы масць уцяг нуць ма ё масць у ле-
галь ны аба рот з вы пла тай ад па вед ных па дат каў. Ра зам з 
тым кан фіс ка цыя для прад пры маль ні каў, як і ра ней, бу дзе 
пра ду гле джа на за ма ё масць, за ба ро не ную да аба ро ту: эк-
стрэ місц кія ма тэ ры я лы, не даб ра якас ная пра дук цыя, фаль-
сі фі ка ва ны ал ка голь і інш.

Ула дзі слаў ШЧЭ ПАЎ, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду па эка на-
міч най па лі ты цы, ста ноў ча аца ніў зме ны, якія ўне се ны ў 
за ко на пра ект да пер ша га чы тан ня, але лі чыць іх не да стат-
ко вы мі. «Ёсць пэў ныя ар ты ку лы, якія на бі лі аско му на ша му 
біз не су», — лі чыць стар шы ня ка мі сіі. Ён пра па ноў вае пе ра-
гле дзець пы тан не, якое даты чыц ца маг чы мас ці кан фіс ка-
цыі ці крат на га штра фу ў асоб ных вы пад ках. Ва дзім Іпа таў 
ста ноў ча аца ніў агу ча ную ідэю і пра па на ваў яе ўнес ці пад час 
дру го га чы тан ня. Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, стар шы ня 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, у 
сваю чар гу, скі ра ваў дэ пу та таў ніж няй па ла ты пар ла мен та 
не за цяг ваць з раз гля дам за ко на пра ек та, які трэ ба ўхва ліць 
да кан ца бя гу чай се сіі.

Пад час па ся джэн ня дэ пу та ты так са ма пад тры ма лі за-
ко на пра ек ты, да тыч ныя між на род ных да га во раў і ад но сін, 
та ры фаў на пры род ны газ, геа гра фіч ных на зваў і на ву ко вай 
сфе ры.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by

ДО ПІН ГУ — НЕ
На мі ну лым тыд ні Бе ла русь ра ты фі ка ва ла да дат ко вы 
пра та кол да Кан вен цыі су праць пры мя нен ня до пін гу. 
Пра гэ та на га даў Ба ляс лаў ПІРШ ТУК, на мес нік стар-
шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе-
ла ру сі, на су стрэ чы з Анд рэа РЫ ГО НІ, дак лад чы кам 
па Бе ла ру сі ка мі сіі Пар ла менц кай асамб леі Са ве та 
Еў ро пы (ПА СЕ) па па лі тыч ных пы тан нях і дэ ма кра тыі, 
членам Па ла ты дэ пу та таў Пар ла мен та Іта ліі. Бе ла рус кі 
ві цэ-спі кер ад зна чыў: «Пры гэ тым мы бя ром на ся бе 
да дат ко выя аба вяз кі і тым са мым па цвяр джа ем, што 
мы, без умоў на, за ці каў ле ны ў чыс ці ні спор ту».

Ба ляс лаў Пірш тук па ве да міў, што ў ад но сі нах з Са ве там 
Еў ро пы ў апош ні час вы зна чыў ся пра грэс. У пры ват нас ці, 
пра цуе план дзе ян няў па су пра цоў ніц тве на 2016—2017 га ды. 
Бе ла русь ста віц ца да яго з ад каз нас цю. На мес нік стар шы ні 
Па ла ты прад стаў ні коў спа дзя ец ца, што план бу дзе рас паў-
сюдж вац ца яшчэ і на 2018 год. Бе ла рус кі бок за ці каў ле ны 
ў да лу чэн ні да кан вен цый і па гад нен няў Са ве та Еў ро пы. 
Па зі тыў на ацэнь ва ец ца та кі крок, як за пра шэн не бе ла рус кіх 
дэ пу та таў на па ся джэн ні ПА СЕ. «Са сту дзень скай се сіі дэ ле-
га цыя, якую вы (Бе ла русь. — Аўт.) на кі ру е це ў Страс бург, 
бу дзе мець маг чы масць удзель ні чаць у аб мер ка ван ні ўсіх 
пы тан няў у рам ках па лі тыч най ка мі сіі. Гэ тае ра шэн не — ска-
чок ін ша га ўзроў ню ў на шых ад но сі нах», — ад зна чыў яго 
су бя сед нік Анд рэа Ры го ні.

Да та го ж італь ян скі па лі тык ска заў, што ба чыць за да чу 
на блі зіць Бе ла русь да стан дар таў і каш тоў нас цяў Пар ла-
менц кай асамб леі Са ве та Еў ро пы. Ён звяр нуў ува гу на па зі-
тыў ныя кро кі ў гэ тым кі рун ку і пад крэс ліў, што кан чат ко вая 
мэ та — увес ці Бе ла русь у Са вет Еў ро пы. Пры гэ тым, вя до ма, 
паў ста ла пы тан не смя рот на га па ка ран ня. Яно ста не тэ май 
сён няш няй су стрэ чы з ра бо чай гру пай На цы я наль на га схо ду 
па вы ву чэн ні праб ле ма ты кі смя рот на га па ка ран ня.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу



Кі раў нік дзяр жа вы 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пры няў з дак ла дам кі раў ні ка спра ва мі 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Вік та ра Шэй ма на.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та, кі раў нік спраў 
да ла жыў пра дзей насць пад па рад ка ва на га яму ве дам ства, 
у тым лі ку пра вы ні кі ра бо ты за дзе вяць ме ся цаў. Па вод ле 
яго слоў, у цэ лым на зі ра ец ца доб рая ды на мі ка ў ра бо це ве-
дам ства, па стаў ле ныя за да чы вы кон ва юц ца.

Пад час су стрэ чы бы лі ўзгод не ны но выя кі рун кі ра бо ты 
Упраў лен ня спра ва мі, у пры ват нас ці па ства рэн ні прад пры-
ем стваў у фар ма цэў тыч най га лі не, а так са ма па вы твор час ці 
і пе ра пра цоў цы ін ды чы ны. Акра мя та го, аб мер ка ва ны перс-
пек ты вы ра бо ты ве дам ства ў 2018 го дзе.

Прэ зі дэнт па ста віў за да чу больш ак тыў на вы бу доў ваць 
эка на міч нае ўза е ма дзе ян не з кра і на мі аф ры кан ска га кан-
ты нен та. Кі раў нік дзяр жа вы так са ма да ру чыў пра пра ца ваць 
пе ра лік перс пек тыў ных пра ек таў су пра цоў ніц тва з Ін ды яй, 
каб вый сці на ства рэн не су мес ных прад пры ем стваў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

Дзяр жа ва і біз несДзяр жа ва і біз нес  

Прэ зі дэнт Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА пад пі саў дэ крэт 
«Аб раз віц ці прад пры маль ніц тва». Па вод ле ін фар ма-
цыі прэс-служ бы кі раў ні ка дзяр жа вы, клю ча вы да-
ку мент аб лі бе ра лі за цыі і па ляп шэн ні біз нес-клі ма ту 
пра ду гледж вае кар ды наль нае змя нен не ме ха ніз маў 
уза е ма дзе ян ня дзяр жаў ных ор га наў і біз не су, па мян-
шае ве ра год насць умя шан ня служ бо вых асоб у пра цу 
прад пры маль ні каў і ап ты мі зуе ме ха ніз мы са ма рэ гу-
ля ван ня біз не су, яго ад каз насць за сваю пра цу пе рад 
гра мад ствам. Мі ні маль на не аб ход ны ўзро вень кант ро-
лю з бо ку дзяр жа вы пры гэ тым за хоў ва ец ца.

ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КАМ 
ДА ЛІ ДА БРО

ОАО «Белкард», г. Гродно, сдает в аренду 
по адресу: г. Гродно, ул. Курчатова, 1а:

– административный корпус (2–6-й этажи общей площадью 
2454 м2);

– производственный корпус площадью 485,7 м2 ( смотровые ямы, 
г/п мех.);

– производственную площадь 3 985,2 м2 (кран-балки г/п 2 т);

– производственную площадь 300,3 м2 (вход изолирован от тер-
ритории предпрития);

– производственную площадь 1712,7 м2;

– отдельные помещения в административно-бытовом корпусе 
(1-й этаж – 73,8 м2; 2-й этаж – 35,5 м2; 34,6 м2; 17,1 м2; 10,8 м2);

– столовую общей площадью 1484,3 м2 (зал – 422,3 м2; кухонные 
помещения – 284,3 м2; холл – 175,6 м2; буфет – 97,8 м2; подвал – 
504,3 м2).

За информацией обращаться по тел. 80152 52-16-14.
УНП 500013879

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ

Полное наименование 
и местонахождение, контактный 

телефон Покупателя акций 

Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное управление бытового обслужива-
ния населения». Минский район, промузел Ко-
лядичи, ул. Бабушкина, д. 76, пом. 3, комн. 168, 
контактный телефон +375296083333

Цель приобретения акций 
Уменьшение размера уставного фонда и анну-
лирование акций

Полное наименование 
и местонахождение Эмитента, 
акции которого приобретаются

Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное управление бытового обслужи-
вания населения». Минский район, промузел  
Колядичи, ул. Бабушкина, д. 76, пом. 3, комн. 168

Количество акций, которое 
намеревается приобретать 

Покупатель 
870 простых (обыкновенных) акций

Цена, по которой Покупатель 
намерен приобретать акции

154,00 (сто пятьдесят четыре) белорусских 
рубля

Срок, форма и порядок оплаты 
акций

Путем безналичного перечисления денежных 
средств на банковский счет акционера – про-
давца акций в срок по 28 февраля 2018 года 

Срок перечисления 
акционерами-продавцами 

акций на счет «депо»

В течение трех банковских дней с момента 
регистрации договора купли-продажи акций 
у профучастника

Адрес, по которому будут 
совершаться сделки 
купли-продажи акций

Минский район, промузел  Колядичи, ул. Бабуш-
кина, д. 76, пом. 3, комн. 168 

Срок предоставления предложе-
ний акционеров о продаже акций

С 21 ноября 2017 года по 12 декабря 
2017 года 

Срок начала и окончания приоб-
ретения акций (заключения дого-

воров купли-продажи акций)

С 21 декабря 2017 года по 31 января 
2018 года

Расходы по регистрации 
договоров купли-продажи 

акций

Расходы по регистрации договоров купли-
продажи акций принимает на себя Покупатель

УНП 100079341


