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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
З-за ляс ных па жа раў пад Афі на мі 
за гі ну лі дзя сят кі ча ла век

Ляс ныя па жа ры ў пры га ра-

дзе Афін за су ткі за бра лі жыц-

ці па мен шай ме ры 50 ча ла век 

(ся род іх шмат ма лень кіх дзя-

цей), больш за 170 атры ма лі 

сур' ёз ныя траў мы, па ве дам-

ля юць Ekathіmerіnі.com і Amna 

News. Па цяр пе лі як мяс цо выя жы ха ры, так і ту рыс ты ў 

ку рорт ных па сёл ках Ма ці, Ра фі ны, Не ас Вут сас і Пен тэ лі. 

Мяс цо выя СМІ па ве дам ля юць, што лю дзі апы ну лі ся за-

бла ка ва ныя аг нём у да мах і аў та ма бі лях або спра ба ва лі 

вы ра та вац ца ў мо ры, але па та ну лі. Пры гэ тым ула ды не 

вы клю ча юць, што ней кія па жа ры ўзнік лі з-за пад па лаў, што 

не ад ной чы зда ра ла ся ў па пя рэд нія га ды. У па ня дзе лак так-

са ма пад ня ўся моц ны ве цер, які па спры яў рас паў сюдж ван-

ню агню. Да па мо гу сва іх ра та валь ні каў Грэ цыі пра па на ва лі 

Кіпр, Із ра іль, Іс па нія, Бал га рыя, Іта лія, Гер ма нія, Фран цыя. 

Агенц тва Reuters ад зна чае, што гэ та са мы ма гут ны па жар 

у кра і не з 2007 го да, ка лі вы га рэў паў днё вы Пе ла па нэс.

У Се у ле пра па на ва лі сё ле та 
афі цый на за вяр шыць Ка рэй скую вай ну

Кі раў нік паўд нё ва к арэй ска га мі ніс тэр ства па спра вах

аб' яд нан ня Чо Мён Гюн за явіў, што, на яго дум ку, 

да кан ца 2018 го да маг чы ма вы ка наць усе фар маль нас ці, 

якія б да зво лі лі афі цый на за вяр шыць Ка рэй скую вай-

ну. «Ідуць кан суль та цыі па між Паўд нё вай, Паў ноч най 

Ка рэ яй і ЗША», — ад зна чыў мі ністр, сло вы яко га пры-

во дзіць тэ ле ка нал YTN. У той жа час, ка жу чы аб больш 

па воль ным, чым ча ка ла ся, пра грэ се ў спра ве дэ нук ле а-

 ры за цыі Ка рэй ска га паў вост ра ва, Чо Мён Гюн за явіў, 

што ЗША і КНДР, ві даць, па тра бу ец ца больш ча су для 

пе ра адо лен ня ва ро жас ці. Як вя до ма, ак тыў ныя ва ен ныя 

дзе ян ні на Ка рэй скім паў вост ра ве доў жы лі ся з 1950 да 

1953 го да, ад нак да га вор аб спы нен ні вай ны да гэ туль 

не пад пі са ны.

Ула ды Хар ва тыі спі са лі даў гі гра ма дзян 
на 178 міль ё наў еў ра

Урад Хар ва тыі спі саў даў гі 150 ты сяч гра ма дзян пе рад 

пад атко вы мі і ін шы мі дзярж ор га на мі на су му 1,3 міль яр-

да кун (ка ля 178 міль ё наў еў ра), за явіў прэм' ер-мі ністр 

Анд рэй Плен ка віч. Да па мо га дзяр жа вы даў жні кам — 

фі зіч ным асо бам ста ла маг чы мая пас ля ўступ лен ня ў 

сі лу 21 лі пе ня па ке та за ко наў аб фі нан са вай пад трым цы 

гра ма дзян. Га вор ка ідзе пра за па зы ча насць 326,3 ты ся-

чы ча ла век на агуль ную су му ў 43,6 міль яр да кун (ка ля 

581 міль ё на еў ра), не лі ча чы пе няў і пра цэн таў. Пер шы мі 

спі са лі даў гі па ме рам да 10 ты сяч кун (ка ля 1,3 ты ся чы 

еў ра), з-за якіх ра ней бы лі бла ка ва ныя аса біс тыя ра хун кі 

гра ма дзян.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению филиала «Автобус-
ный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс» (продавец) проводит повторный 
открытый аукцион по продаже здания склада инв. № 645/С-6624 общей 
площадью 520,6 кв. м, расположенного на земельном участке площа-
дью 0,3144 га с кадастровым номером 625250100030000035 (право по-
стоянного пользования) по адресу: Минская область, г. Старые Дороги, 
ул. Колхозная, 33.

Начальная цена с НДС (20 %) – 25 920,00 бел. руб. Стоимость снижена 
на 80 %. Задаток 10 % от начальной цены (2 592,00 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
в течение 10 (десять) банковских дней со дня проведения аукциона оплачи-
вает организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона в размере 5 (пять) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-
низатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в газете 
«Белорусская Нива» («Сельская газета») от 23.09.2017 и газете «Звязда» 
от 11.01.2018, 26.04.2018. Аукцион состоится 07.08.2018 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 06.08.2018 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Утерянные представительством Белгосстраха по Пуховичскому району 
квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы 1 СУ серия СВ №№ 2537615–2537620 в количестве 6 шт. считать 
недействительными. 

УНП 100122726

Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт 

Аляксандр Лукашэнка 

пе рад тым, як за слу хаць 

дак лад аб вы ка нан ні да ру-

чэн няў па ўдас ка на лен ні 

дзей нас ці гэ тай ВНУ.

«Пры зна ча ю чы но ва га рэк-

та ра, мы да маў ля лі ся пра тое, 

што іс тот на ад но вім ра бо ту 

Ака дэ міі кі ра ван ня па ўсіх кі-

рун ках, — на га даў Аляксандр 

Лукашэнка. — Трэ ба зра біць 

так, каб кож ны ча ла век, які 

прой дзе пад рых тоў ку, пе ра-

пад рых тоў ку, атры мае аду ка-

цыю, па вы сіць ква лі фі ка цыю 

ў Ака дэ міі кі ра ван ня, быў за-

па тра ба ва ны».

Бе ла рус кі лі дар пад крэс-

ліў: не па трэб ны лю дзі, якія 

прос та прой дуць па Ака дэ міі, 

атры ма юць дып лом і не бу дуць 

за па тра ба ва ны ў ор га нах кі-

ра ван ня. «Вы са мі ра зу ме е це, 

што гэ та адзі ная на ву чаль ная 

ўста но ва пры Прэ зі дэн це. Там 

па він ны быць пад рых та ва ны 

ква лі фі ка ва ныя, ра зум ныя, 

вы ха ва ныя лю дзі, ад да ныя на-

шай дзяр жа ве і на ро ду. Ня хай 

тое на ват гуч на пра гу чыць, але 

гэ та так», — ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы.

На на ра дзе пры сут ні ча лі кі-

раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та На тал ля Ка ча на ва, мі ністр 

аду ка цыі Ігар Кар пен ка і рэк-

тар Ака дэ міі кі ра ван ня Ге надзь 

Паль чык. Прэ зі дэнт на га даў ім, 

што да ве рас ня яму па він ны 

ўнес ці пра па но вы па ўдас ка-

на лен ні на ву чаль на га пра цэ су. 

«Па асо бах, якіх мы бу дзем ту-

ды за пра шаць для на ву чан ня 

па ўсіх кі рун ках. Па вы клад-

чы ках: якія кры тэ рыі і па тра-

ба ван ні, унес ці пра па но вы па 

вы клад чыц кім скла дзе — ка лі 

ўжо пра пра ца ва на, спеш кі тут 

быць не па він на, — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Па 

ме то ды цы вы кла дан ня, па роз-

на га ро ду ме та дыч ных ма тэ-

ры я лах. Цэ лы комп лекс аду ка-

цый ны — і па ім па він ны быць 

пра па но вы».

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ся 

да пры сут ных з на ступ ны мі 

пы тан ня мі: што зроб ле на на 

сён няш ні дзень і што не аб ход-

на яшчэ зра біць, якія па трэб ны 

да па мо га і пад трым ка? «Ча су

для раз ва руш ван ня ня ма. 

З 1 ве рас ня ў Ака дэ міі кі ра ван-

ня не па трэб ных у кі ра ван ні лю-

дзей быць не па він на», — ад-

зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Як рас ка заў Ге надзь Паль-

чык, кі раў ніц твам Ака дэ міі кі ра-

ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь бы ла пра ве дзе на 

на ступ ная ра бо та. Па-пер шае, 

быў да пра ца ва ны дзяр жаў ны 

за каз на пад рых тоў ку, пе ра-

пад рых тоў ку і па вы шэн не ква-

лі фі ка цыі кі ру ю чых кад раў, а 

так са ма асоб, уклю ча ных у 

рэ зер вы кі ру ю чых кад раў, на 

но вы на ву чаль ны год.

У Ака дэ міі вы ву чы лі па трэ-

бу дзяр жаў ных ор га наў і ар га-

ні за цый у ад па вед ных спе цы я -

ліс тах. Аб' ёмы пад рых тоў кі 

не аб ход ных пра фе сі я на лаў 

бы лі ска рэк та ва ны на пад ста-

ве мар ке тын га вых да сле да-

ван няў. Быў спы не ны на бор 

на пе ра пад рых тоў ку кі ру ю чых 

ра бот ні каў і спе цы я ліс таў, якія 

ма юць вы шэй шую аду ка цыю, 

па дзяр жаў ным за ка зе па дзе-

ся ці спе цы яль нас цях.

Па за ўчо ра ў лік сту дэн таў 

за лі ча на 100 ча ла век. Пра-

хад ны бал на дзённую форму 

навучання за кошт сродкаў 

рэспубліканскага бюджэту на 

спе цы яль насць «дзяр жаў нае 

кі ра ван не і пра ва» склаў 343 

ба лы (у 2017 го дзе — 338), 

«дзяр жаў нае кі ра ван не і эка-

но мі ка» — 336 ба лаў (291 — 

у па пя рэд нім го дзе), «кі ра ван-

не ін фар ма цый ны мі рэ сур са-

мі» — 341 (310 — у 2017-м). 

Пла ну ец ца, што ў бу ду чым 

го дзе абі ту ры ен там акра мя 

цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван-

ня не аб ход на бу дзе пра хо дзіць 

і гу тар ку, што пад тры маў і Прэ-

зі дэнт, — пры ўмо ве, што пра-

хо дзіць яна бу дзе праз рыс та.

Важ на, што ся род пер ша-

курс ні каў 84 % — ін ша га род нія. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу на гэ ты ас пект, па коль кі 

та кія сту дэн ты ве да юць жыц-

цё не толь кі ў Мін ску, але і ў 

ін шых га ра дах і ма лых на се-

ле ных пунк тах. Аб мяр коў ва лі 

і ма тэ ры яль на-тэх ніч ную ба зу — 

не толь кі Ака дэ міі кі ра ван ня, 

але і ўсіх ВНУ. Бе ла рус кі лі дар 

за па тра ба ваў пры вес ці ў па ра-

дак ін тэр на ты і ста ло выя.

Да рэ чы, асаб лі ва кі раў нік 

дзяр жа вы ад зна чыў, што вы-

пуск ні кі Ака дэ міі кі ра ван ня 

па він ны быць вы ключ ны мі, бо 

ў бу ду чы ні яны сфар мі ру юць 

кі раў ні чы склад кра і ны. І яшчэ 

ад но па тра ба ван не Прэ зі дэн та: 

на ву чаль ныя пра цэ сы ў кож-

най ВНУ трэ ба ап ты мі за ваць 

на пры кла дзе Ака дэ міі, ні дзе 

не па він на быць ні чо га ліш ня-

га, пры гэ тым да пад рых тоў кі 

кад раў трэ ба па ды хо дзіць без 

фар ма ліз му.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Та кую па зі цыю агу чыў кіраўнік 

дзяржавы Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на су стрэ чы з ге не раль ным сак-

ра та ром Між на род най фе дэ ра-

цыі бас кет бо ла (ФІ БА) Па тры кам 

Баў ма нам.

У па чат ку су стрэ чы Прэзідэнт 

па ві таў гос ця ў Бе ла ру сі, а так са ма 

па дзя ка ваў яму за тое, што на шай 

кра і не да ру чы лі пра вес ці су свет нае 

пер шын ство. «Па куль — ся род мо-

ла дзі. Я ду маю, мы ся бе доб ра за-

рэ ка мен ду ем у ар га ні за цыі гэ та га 

чэм пі я на ту, і вы нам да ве ры це больш 

скла да нае ме ра пры ем ства», — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар са свай го бо ку 

га ран та ваў поў ную ці ка васць гле да-

чоў да лю бо га ме ра пры ем ства, што 

пра во дзіц ца пад эгі дай Між на род най 

фе дэ ра цыі бас кет бо ла, а так са ма ўсё 

не аб ход нае для пра вя дзен ня спа бор-

ніц тваў вы со ка га ўзроў ню.

«Я ду маю, кі раў нік на шай фе дэ ра-

цыі (баскетбола. — «Зв.») вам рас-

ка заў пра на шы маг чы мас ці, пра ла-

гіс ты ку, якую мы ма ем, — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт. — І вы будзь це ўпэў не ныя: 

ка лі мы за неш та возь мем ся, то зро-

бім на са мым вы со кім уз роў ні, бо да 

гэ та га заў сё ды да лу ча юц ца дзяр жаў-

ныя ор га ны, струк ту ры, і лю бое ме-

ра пры ем ства ў нас па лю бым ві дзе 

спор ту — гэ та па дзея дзяр жаў на га 

маш та бу».

Кі раў нік дзяр жа вы яшчэ раз пад-

крэс ліў: у Між на род най фе дэ ра цыі 

бас кет бо ла мо гуць быць спа кой ныя 

за ар га ні за цыю лю бо га ме ра пры ем-

ства, якое бу дзе да ру ча на бе ла рус-

ка му бо ку.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка 

вы ка заў улас ную па зі цыю як кі раў-

ні ка На цы я наль на га алім пій ска га 

ка мі тэ та па важ ных, на дзён ных пы-

тан нях раз віц ця су свет на га спор ту 

ў цэ лым.

«Мы — за чыс ты спорт, мы — 

за поў ную праз рыс тасць і чыс ці ню 

дзей нас ці між на род ных ар га ні за цый, 

у тым лі ку і Між на род на га алім пій ска-

га ка мі тэ та, — пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар. — Мы — пры хіль ні кі аба ро ны 

спарт сме наў, каб яны не па ку та ва лі, 

асаб лі ва чыс тыя спарт сме ны. Нель-

га ві на ва ціць у цэ лым ка ман ду, мы 

лі чым, што кож ны спарт смен па ві нен 

нес ці пер са наль ную ад каз насць за 

до пінг і ін шыя не спар тыў ныя па во-

дзі ны. Сло вам, мы за праз рыс тасць 

Су свет на га ан ты до пін га ва га агенц-

тва і ін шых між на род ных спар тыў ных 

ка мі тэ таў, і перш за ўсё — МАК».

Прэ зі дэнт так са ма ад зна чыў, што 

ў Бе ла ру сі вель мі шмат прэ тэн зій да 

Між на род на га алім пій ска га ка мі тэ-

та. На яго дум ку, гэ тая ар га ні за цыя 

не прос та бю ра кра тыч ная, а ча сам і 

без ад каз ная.

Як кі раў нік НАК Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пла нуе на чар го вым ме-

ра пры ем стве да вес ці гэ та да ве да-

ма між на род най спар тыў най гра мад-

скас ці. «Нель га цал кам пе ра тва раць 

спорт у част ку бруд най па лі ты кі. Мы 

ка тэ га рыч на су праць гэ та га. Спорт 

па ві нен быць чыс ты, па ды ход да ўсіх 

па ві нен быць ад ноль ка вы», — зноў 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Па трык Баў ман ад зна чыў, што 

для яго гэ тая су стрэ ча — па двой ны 

го нар, па коль кі ён су стра ка ец ца не 

толь кі з Прэ зі дэн там кра і ны, але і з кі-

раў ні ком На цы я наль на га алім пій ска-

га ка мі тэ та. Ён па дзя ка ваў Бе ла ру сі 

і аса біс та Аляк санд ру Лу ка шэн ку за 

тую пад трым ку, якая аказ ва ец ца пры 

пра вя дзен ні чэм пі я на ту све ту па бас-

кет бо ле ся род дзяў чат да 17 га доў.

«Мы ад зна ча ем той пра грэс, яко га 

ўжо да сяг ну ла жа но чая збор ная Бе ла-

ру сі па бас кет бо ле», — ска заў Па трык 

Баў ман. Ён падкрэсліў: зы хо дзя чы з 

та го, што ён уба чыў, усе пра цу юць вы-

ключ на доб ра, а чэм пі я нат ужо мож на 

на зваць па спя хо вым.

«Ка лі мы пя рой дзем да тэ мы Су-

свет на га ан ты до пін га ва га агенц тва, то 

я аб са лют на па дзя ляю ваш пункт гле-

джан ня аб тым, што мы па він ны аба-

ра няць чыс ты спорт і чыс тых спарт сме-

наў», — да даў ге не раль ны сак ра тар.

Паз ней у раз мо ве з жур на ліс та мі 

Па трык Баў ман ад зна чыў, што ён са-

праў ды ўра жа ны ар га ні за цы яй тур ні ру. 

Па вод ле яго слоў, уз ро вень ме ра пры-

ем ства пры ем на здзі віў і ка ман ды. 

«Апош ні раз я быў у Мін ску 20 га доў 

та му, і мне вель мі ра дас на ба чыць, як 

змя ніў ся го рад, як тут доб ра», — ад-

зна чыў ге не раль ны сак ра тар.

У Бе ла ру сі ёсць усе шан цы для пра-

вя дзен ня маш таб ных ме ра пры ем стваў 

у гэ тым ві дзе спор ту, да даў Па трык 

Баў ман. Для гэ та га ство ра на цу доў-

ная інф ра струк ту ра, ёсць фе дэ ра цыя, 

у якой пра цу юць пра фе сі я на лы. «Мы 

бу дзем толь кі ра ды, ка лі Бе ла русь бу-

дзе па да ваць за яў кі на пра вя дзен не 

больш буй ных тур ні раў», — да даў ён.

На га да ем, з 21 да 29 лі пе ня ў бе ла-

рус кай ста лі цы пра хо дзіць чэм пі я нат 

све ту па бас кет бо ле ся род дзяў чат да 

17 га доў. Спа бор ніц твы су свет на га 

ўзроў ню ў гэ тым ві дзе спор ту Бе ла русь 

пры мае ўпер шы ню ў сва ёй гіс то рыі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ХУТ ЧЭЙ, ВЫ ШЭЙ... 
АЛЕ ПА ПРА ВІ ЛАХ

Бе ла русь — за чыс ці ню і праз рыс тасць у спор це

Пер шым ула даль ні кам гэ та га ты ту ла ста ла ча ты-

рох ра зо вая алім пій ская чэм пі ён ка Да р'я До мра-

ча ва. Сер ты фі кат аб пры сва ен ні зван ня зор на га 

па сла вя до май спарт смен цы ў за ле Алім пій скай 

сла вы На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та ўру-

чыў ды рэк тар фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да» Ге ор гій Ка ту лін.

До мра ча ва ад зна чы ла, што для яе вель мі га на ро ва 

стаць пер шым зор ным па слом буй но га тур ні ру. Да р'я не 

су мня ва ец ца, што на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях па він ны 

за ззяць но выя зор кі спор ту, якія пас ля бу дуць ус па мі наць 

бе ла рус кую ста лі цу як го рад, у якім яны да маг лі ся сва іх 

пер шых вя лі кіх пос пе хаў.

Ге ор гій Ка ту лін пад крэс ліў, што пры яры тэт ны мі за-

да ча мі пра ек та з'яў ля юц ца пра соў ван не і фар мі ра ван не 

ста ноў ча га імі джу ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у Бе ла ру сі і за яе 

ме жа мі, пры цяг нен не да іх гра мад скай ува гі, сты му ля ван-

не ці ка вас ці жы ха роў Бе ла ру сі і су свет най гра мад скас ці 

да муль ты спар тыў най па дзеі, па пу ля ры за цыя ві даў спор ту, 

уклю ча ных у пра гра му Еў ра пей скіх гуль няў.

У лік зор ных па слоў увой дуць вы дат ныя асо бы са све-

ту спор ту, мас тац тва і куль ту ры не толь кі Бе ла ру сі, але і 

за меж ных кра ін. Услед за Да р'яй До мра ча вай сер ты фі-

ка ты зор ных па слоў ІІ Еў ра пей скіх гуль няў атры ма юць 

вя до мыя цыр ка выя ар тыс ты бра ты За па шныя.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

БЕЗ БА ЛАС ТУ
З 1 ве рас ня ў Ака дэ міі кі ра ван ня 

не па трэб ных у кі ра ван ні лю дзей ву чыц ца не па він на

До мра ча ва ста ла пер шым зор ным па слом
Фонд «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» аб вяс ціў аб за пус ку 

ін фар ма цый на га пра ек та «Зор ныя па слы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў»


