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Сi рыя за ста ла ся без элект рыч нас цi 
пас ля вы бу ху на элект ра стан цыi

З-за пад ры ву га за пра-

во да пад Да мас кам уся 

тэ ры то рыя Сi рыi за ста-

ла ся без элект рыч нас цi. 

Пра гэ та па ве да мi ла iн-

фар ма цый нае агенц тва 

SANA са спа сыл кай на 

Мi нiс тэр ства энер ге ты кi 

Сi рыi. Вы бух ад быў ся на ўчаст ку га за пра во да па мiж 

ра ё на мi Ад ра i Ду мейр, што пры вя ло да агуль на га ад-

клю чэн ня элект рыч нас цi ў кра i не. Iн цы дэнт вы веў са 

строю тры элект ра стан цыi. Мi нiстр наф ты i мi не раль ных 

рэ сур саў Сi рыi Алi Га нiм на зваў вы бух на га за пра вод-

зе тэ рак там. Га нiм так са ма да даў, што спе цы я лiс там 

уда ло ся лiк вi да ваць не па лад кi на ўсiх элект ра стан цы ях 

кра i ны, кож ная з iх га то вая да ра бо ты. Мi нiстр энер ге ты кi 

Му ха мад Зу ха iр Хар бут лi па ве да мiў, што элект ра за бес-

пя чэн не бы ло апе ра тыў на ад ноў ле на на шэ ра гу жыц цё ва 

важ ных аб' ек таў у Да мас ку, та кiх як баль нi цы i жы лыя 

квар та лы. Па сло вах сi рый ска га мi нiст ра энер ге ты кi, гэ та 

шос ты вы бух па доб на га кштал ту.

У ЗША мяр ку юць вы дат ка ваць мiль яр ды 
до ла раў на га ла са ван не па по шце

Па ла та прад стаў нi коў Кан грэ са ЗША ўхва лi ла да дат-

ко вае фi нан са ван не паш то вай служ бы кра i ны ў па ме ры 

25 мiль яр даў до ла раў. Пра гэ та па ве да мiў ТАСС. Вы дзе-

ле ныя гро шы пой дуць, у пры ват нас цi, на па вы шэн не 

ўзроў ню апра цоў кi ад праў лен няў дзе ля га ла са ван ня па 

по шце на ма ю чых ад быц ца ў лiс та па дзе вы ба рах прэ зi-

дэн та. За ко на пра ект ад мя няе ра ней уве дзе ныя ме ры па 

ска ра чэн нi вы дат каў у паш то вых ад дзя лен нях. Ад нак у 

Бе лым до ме па пя рэ дзi лi, што прэ зi дэнт ЗША До нальд 

Трамп на кла дзе ве та на за ко на пра ект, ка лi той тра пiць 

яму на стол. У паш то вай служ бе па пя рэ дзi лi ўла ды аме-

ры кан скiх шта таў пра iма вер насць за тры мак у пра цэ се 

га ла са ван ня. Аме ры кан скi лi дар вы сту пае су праць га-

ла са ван ня па по шце. На яго дум ку, у гэ тым вы пад ку 

прэ зi дэнц кiя вы ба ры бу дуць ураз лi выя для ўмя шан ня 

з-за мя жы. Трамп да пус цiў, што iн шыя кра i ны мо гуць 

пе ра ха пiць вы бар чыя бю ле тэ нi цi на дру ка ваць пад роб кi. 

Ён сцвяр джае, што з-за маг чы мых па ру шэн няў пры та-

кiм спо са бе хут кiя вы ба ры 

ў лiс та па дзе мо гуць стаць 

са мы мi не сум лен ны мi ў гiс-

то рыi. Пры гэ тым паз ней 

з'я вi ла ся iн фар ма цыя пра 

тое, што Трамп i яго жон-

ка Ме ла нi пра га ла су юць на 

прай ме рыз па по шце.

На Фi лi пi нах здзейс не ны двай ны тэ ракт
Не менш за дзе вяць ча ла век за гi ну лi, дзя сят кi па цяр-

пе лi ў вы нi ку па двой на га тэ рак та ў го ра дзе Хо ла на Фi лi-

пi нах. Пра гэ та па ве да мiў кi раў нiк Чыр во на га Кры жа кра-

i ны Ры чард Гордан. Па вод ле яго слоў, спа чат ку по бач з 

ва ен ным гру за вi ком вы бух нуў ма та цыкл з за ма ца ва ным 

на iм са ма роб ным пры ста са ван нем. За тым, ка лi на мес-

ца зда рэн ня пры бы ла па лi цыя, ад быў ся дру гi вы бух. Ся-

род за гi ну лых — пя цё ра сал дат i чац вё ра гра ма дзян скiх 

асоб. Ка ля 20 ва ен ных па цяр пе лi. Як вя до ма, у пра вiн цыi 

Су лу дзей нi чае ра ды каль ная гру поў ка «Абу Са яф», з 

2014 го да звя за ная з «Iс лам скай дзяр жа вай».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Лот 1: капитальное строение, инв. № 412/С-24197 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – загото-
вительный ларек), площадью 49,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Мосты, ул. Кирова, 37А.
Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый номер 
424050100006000382 (назначение – для обслуживания здания загото-
вительного ларька), площадью 0,0221 га, расположенном по адресу: 
г. Мосты, ул. Кирова, 37/2

Начальная цена продажи – 2 400 руб. (две тысячи четыреста рублей) 
с учетом НДС. 
Сумма задатка – 240 руб. (двести сорок рублей)

Продавец – Гроднооблпотребобщество (Мостовский филиал), 
231600, г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 1, тел./факс 8-01515-325-22

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70, 55-87-70

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат продавца по 
уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 5 % от ко-
нечной цены продажи объекта. 
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 25 сентября 2020 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 10.03.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 23 сентября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

Ка лек тыў Мi нiс тэр ства пры род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя Рэс пуб лi кi Бе ла русь вы каз вае глы бо кiя спа чу-
ван нi кан суль тан ту ад дзе ла дзяр жаў най эка ла гiч най экс пер ты зы 
ўпраў лен ня рэ гу ля ван ня ўздзе ян няў на ат мас фер нае па вет ра, 
змя нен не клi ма ту i экс пер ты зы Бя ле вiч Ак са не Ле а нi даў не ў 
су вя зi з на пат каў шай яе сям'ю не па праў най стра тай — смер цю 
лю бi ма га МУ ЖА i БАЦЬ КI.

Пер шы на мес нiк мi нiст ра ахо вы 

зда роўя Дзмiт рый Пi не вiч бу дзе 

вы кон ваць аба вяз кi кi раў нi ка гэ-

та га ве дам ства. Ад па вед нае ра-

шэн не пры няў Прэ зi дэнт Бе ла ру-

сi Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кан ды да ту ру ўно сi ла стар шы ня 

Са ве та Рэс пуб лi кi i ўпаў на ва жа ная 

Прэ зi дэн та па го ра дзе Мiн ску На тал-

ля Ка ча на ва, та му на яе ўскла дзе на 

ад каз насць за дзей насць ве дам ства.

«Ну а да лей шы, Дзмiт рый Ле а нi да-

вiч, ваш лёс бу дзе за ле жаць ад вас. 

Кры ху — ад На тал лi Iва наў ны (Ка ча на-

вай. — «Зв.»), па коль кi яна нi ку ды не 

сы хо дзiць, яна бу дзе пра ца ваць i пад-

трым лi ваць, да па ма гаць вам, ка лi гэ та 

трэ ба бу дзе», — пе рад ае сло вы Аляк-

санд ра Лу ка шэн кi яго прэс-служ ба.

Кi раў нiк дзяр жа вы звяр нуў ува гу на 

ня дрэн ную ра бо ту ме ды каў у ба раць-

бе з ка ра на вi ру сам, асаб лi ва ў дру гiм 

пе ры я дзе гэ тай хва ро бы.

«Мо жа быць, спа чат ку не зу сiм 

мы бы лi ак тыў ныя, не зу сiм ра зу ме лi 

штось цi. Але вель мi хут ка ра за бра лi-

ся, рас сар та ва лi лю дзей, вы лу чы лi клi-

нi кi для хво рых ка ра на вi ру сам, за пас 

лож каў ства ры лi, апа ра таў штуч най 

вен ты ля цыi лёг кiх, на ву чы лi лю дзей 

ля чыць i да па ма га лi рэ гi ё нам. Гэ та вя-

лi кi плюс у ва шай бiя гра фii, гэ та вель мi 

вя лi кi ак тыў», — ад зна чыў Прэ зi дэнт.

Ён да даў, што хва ро ба поў нас цю 

не сыш ла, але па куль не бы ло i дру-

гой хва лi, як у Еў ро пе. «Але па вi нен 

ска заць, што вось гэ тыя на шы цёр кi 

на ву лi цах, яны да юць аб са бе знаць, 

i ў нас ня ма та го спа ду, як гэ та бы ло 

ка лiсь цi, — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Дай бог, каб бы ло так, 

як сён няш нi ўзро вень. Але ха це ла ся б 

ужо ка лi не рас стац ца з гэ тай хва ро-

бай, то звес цi яе да аб са лют на га мi нi-

му му. Па куль мы спы нi лi ся на нiз кiм 

уз роў нi за хвор ван ня. I зу сiм нiз ка не 

па да ем».

Пры гэ тым кi раў нiк кра i ны за пэў нiў, 

што мы з хва ро бай спра вiм ся, бо гэ та 

ўжо не тая праб ле ма, якая бы ла ў са-

ка вi ку, кра са вi ку.

Ён звяр нуў ува гу на тое, што, акра-

мя ка ра на вi ру са, нель га за бы ваць i 

пра iн шыя хва ро бы. «I сар дэч на-

сасудзiстыя, i ан ка ло гiя, i астма нi ку ды 

не сыш ла, i мно гiя iн шыя за хвор ван нi. 

Трэ ба пра гэ та не за бы ваць. А то лю-

дзi крыў дзяц ца, як быц цам у нас сён-

ня толь кi ка ра на вi рус. Ка ра на вi рус у 

агуль най ма се не лi дзi руе, ёсць iн шыя 

хва ро бы. Та му я з усёй ад каз нас цю 

пра шу звяр нуць на гэ та ўва гу», — 

рэзю ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пры няў з дак ла дам мi-

нiст ра аду ка цыi Iга ра 

Кар пен ку, па ве дам ляе 

прэс-служ ба кi раў нi ка 

дзяр жа вы.

Па сло вах Прэ зi дэн та, 

ву чыц ца трэ ба ў лю быя ча-

сы i «трэ ба вель мi ак тыў-

на па чы наць на ву чаль ны 

год, ча го б гэ та нi каш та-

ва ла».

«Ка лi ў нас атры ма ец ца 

ском ка ны i па ча так на ву-

чаль на га го да, гэ та зу сiм 

дрэн на. Вы пом нi це, як мы 

за кан чва лi на ву чаль ны год 

у су вя зi з ка ра на вi ру сам i 

ты мi на сця ро жа нас ця мi, якiя 

бы лi ў гра мад стве, асаб лi-

ва ў баць коў. Праз мер ны мi 

на сця ро жа нас ця мi, як мы 

ця пер ра зу ме ем», — за явiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як пе рад ае прэс-служ ба 

Прэ зi дэн та, ён ад зна чыў: 

за пра сiў на дак лад мi нiст ра 

Iга ра Кар пен ку i вi цэ-прэм'е-

ра Iга ра Пет ры шэн ку, каб 

да ве дац ца аб праб ле мах, 

якiя не аб ход на вы ра шыць 

на пя рэ дад нi на ву чаль на га 

го да.

«Вель мi вас пра шу, па-

гля дзi це, каб дзет кi ў шко-

лу пай шлi ў ней кiм вон ка ва 

роў ным ста ту се. Не па вiн ны 

ад роз нi вац ца дзе цi з сем' яў 

ба га тых ад дзя цей з сем' яў 

бяд ней шых. Трэ ба да па маг-

чы там, дзе трэ ба да па маг-

чы. Асаб лi ва бед ным сем' ям, 

шмат дзет ным. Хоць ужо не 

ве даю, як шмат дзет ным да-

па ма гаць: та кi па кет у нас з 

бо ку дзяр жа вы са цы яль ны, 

яко га не мае нi ад на дзяр жа-

ва», — да даў Прэ зi дэнт.

Ён звяр нуў ува гу, што 

пад клю чы лi ся да ака зан ня 

да па мо гi ў пад рых тоў цы 

дзя цей да шко лы мно гiя 

суб' ек ты гас па да ран ня — 

ад сель гас прад пры ем-

стваў да буй ных пра мыс-

лоў цаў. «Хто за плеч нiк 

збя рэ, хтось цi дзет кам 

фор му ку пiць школь ную, 

хтось цi гро шай пад кi не. 

Па-роз на му бы вае, але 

ўсе да лу чы лi ся да гэ та га, 

ня гле дзя чы на тое што не-

каль кi ты сяч у нас блу ка-

юць па ву лi цах i спра бу юць 

па вяр нуць сi ту а цыю ў свой 

бок», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт за па тра ба-

ваў аба ра нiць на стаў нi каў 

у шко лах ад уся ля кiх на па-

дак.

«Мы гэ та ўжо па ча лi ра-

бiць, пры тым ро бiм вель мi 

ак тыў на i вель мi жорст ка 

пе ра ры ва ем уся кiя на ез-

ды, на ка ты на на стаў нi каў, 

ура чоў», — ска заў кi раў нiк 

дзяр жа вы.

Ён да даў, што i аду ка-

цыя, i шко лы, i iдэа ло гiя ў 

нас дзяр жаў ныя, i тых, хто 

хо ча iс цi з гэ ты мi прын цы па-

мi, ча ка юць ся род вы клад-

чы каў.

«Ка лi лас ка, iдзi це вы-

кла даць, ву чы це, пра цуй це. 

Тыя, хто не хо ча, зна чыць, 

яны ў шко ле быць не па вiн-

ны. Гэ та трэ ба ка заць пра-

ма, ад кры та i сум лен на, — 

за явiў Аляк сандр Лу кашэн-

ка i пад крэс лiў: — Ка лi 

хтось цi пе ра кi нуў ся ў iн шы 

ла гер, нам так са ма трэ ба з 

iмi раз бi рац ца».

Iгар Кар пен ка да ла жыў: 

па ста не на пят нi цу мi ну ла га 

тыд ня 96 % школ у кра i не 

атры ма лi сер ты фi ка ты га-

тоў нас цi i ней кiх сур' ёз ных 

праб лем з пад рых тоў кай 

ня ма.

Бе ла русь ста не пер шай
Тэ ле фон ная раз мо ва Прэ зi дэн та Бе ла ру сi Аляк санд ра 

Лу ка шэн кi i Прэ зi дэн та Ра сii Ула дзi мi ра Пу цi на ад бы ла-

ся ўчо ра днём. Пра гэ та па ве да мi ла Бел ТА са спа сыл кай 

на прэс-служ бу бе ла рус ка га лi да ра.

Прэ зi дэн ты аб мер ка ва лi сi ту а цыю ўнут ры на шай кра i ны i на 

знеш нiм кон ту ры, асаб лi ва на за ход нiм на прам ку.

Акра мя та го, кi раў нi кi дзяр жаў аб мер ка ва лi пы тан нi ба раць-

бы з ка ра на вi ру сам. У гэ тым клю чы прэ зi дэн ты да мо вi лi ся, што 

гра ма дзя не Бе ла ру сi ў доб ра ах вот ным па рад ку пры муць удзел 

у трэ цiм эта пе вы пра ба ван няў вак цы ны ад ка ра на вi ру са, якая 

вы раб ле на ў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi. Так са ма Бе ла русь ста не 

пер шай кра i най, ку ды бу дзе па стаў ле на гэ тая вак цы на.

Ува га, кон курс!Ува га, кон курс!

Жур на лiс таў i бло ге раў 
за пра ша юць паў дзель нi чаць

Аб' яў ле на пра вя дзен не ад кры та га кон кур су «#Дзень_

бе ла рус ка га_пiсьменства2020».

Як па ве дам ля ец ца на сай-

це Ма гi лёў ска га абл вы кан ка-

ма, ар га нi за та ра мi кон кур су 

вы сту па юць аб лас ная ар ганi-

за цыя Бе ла рус ка га са ю за жур-

на лiс таў, га лоў нае ўпраў лен не 

iдэа ла гiч най ра бо ты i па спра-

вах мо ла дзi абл вы кан ка ма, 

а таксама рэ дак цыя Бя лы нiц-

кай ра ён най га зе ты «За ра над Друц цю». Кон курс пра во дзiц ца 

да 1 ве рас ня 2020-га.

Хто мо жа паў дзель нi чаць? Жур на лiс ты i бло ге ры, якiя вы-

ка за лi жа дан не апуб лi ка ваць ар ты кул у дру ка ва ным СМI, пад-

рых та ваць тэ ле- або ра дыё рэ пар таж, склас цi i апуб лi ка ваць 

пост (iн фар ма цый ны блок, раз ме шча ны ка рыс таль нi кам у 

са цы яль най сет цы, бло гу) па тэ ма ты цы кон кур су.

Спа бор нiц тва пра во дзiц ца па на ступ ных на мi на цы ях:

I — най леп шы аў тар пуб лi ка цыi ў дру ка ва ных СМI;

II — най леп шы рэ пар таж у элект рон ных СМI;

III — най леп шы бло гер.

У кож най з трох груп пры су джа ец ца 1-е, 2-е i 3-е мес ца. 

За пер шае мес ца ў кож най на мi на цыi пе ра мож цам уру ча ец-

ца дып лом i прэ мiя ў па ме ры 5 ба за вых ве лi чынь, за дру гое i 

трэ цяе — дып лом i спе цы яль ны па да ру нак.

Кон курс ныя ма тэ ры я лы, раз ме шча ныя ў са цы яль ных сет-

ках, па вiн ны аба вяз ко ва быць па зна ча ны хэш тэ гам «#Дзень_

бе ла рус ка га_пiсьменства2020».

За яў ку на ўдзел у кон кур се i кон курс ныя ма тэ ры я лы не-

аб ход на на кi роў ваць на элект рон ны ад рас otd.smi@yandex.ru 

з аба вяз ко вай па зна кай «На кон курс». Пры ма юц ца iн фар-

ма цый ныя ма тэ ры я лы, пуб лi ка цыi, ра дыё- i тэ ле рэ парт ажы 

2019—2020 га доў, пры све ча ныя пад рых тоў цы i пра вя дзен ню 

Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства ў Бя лы нi чах, па пу ля ры за цыi 

бела рус ка га пiсь мен ства i лi та ра ту ры.

Уз на га ро джан не пе ра мож цаў кон кур су ад бу дзец ца ў Бя лы-

нi чах на ме ра пры ем ствах Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства.

«Нам трэ ба вель мi ак тыў на 
па чы наць на ву чаль ны год, 
ча го б гэ та нi каш та ва ла»

«Ха це ла ся б ужо ка лi не рас стац ца 
з гэ тай хва ро бай, то звес цi яе 
да аб са лют на га мi нi му му»


