
2 26 кастрычніка 2019 г.НАДЗЁННАЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што бе ла ру сы і ка-

зах стан цы як бліз кія лю дзі, бліз кія сяб ры, заў-

сё ды зной дуць ра шэн не па ўсіх пы тан нях. 

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма звяр нуў ува гу, 

што Бе ла русь і Ка зах стан ра зам з Ра сі яй зна-

хо дзяц ца ў цэнт ры ін тэ гра цый ных пра цэ саў. 

І без Ка зах ста на, да даў ён, сён ня не абы хо-

дзіц ца ні адзін кі ру нак ін тэ гра цыі. Так са ма 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, што Ка зах-

стан у ча сы пер ша га Прэ зі дэн та з'яў ляў ся іні-

цы я та рам мно гіх ін тэ гра цый ных пра цэ саў.

«І мне вель мі пры ем на кан ста та ваць, 

што вы ў вель мі ня прос ты час пры ня лі руль 

кіраван ня гэ тай ве лі зар най рэс пуб лі кай, пры-

трым лі ва е це ся кур су ін тэ гра цыі ў эка но мі цы 

на шых кра ін, друж бы на шых на ро даў», — 

звяр нуў ся бе ла рус кі лі дар да ка зах стан ска га 

ка ле гі.

Ка сым-Жа март Та ка еў у сваю чар гу на зваў 

ві зіт Аляк санд ра Лу ка шэн кі жа да най па дзе яй 

для Ка зах ста на і доб рай маг чы мас цю па цвер-

дзіць аб са лют на дру жа люб ны ха рак тар узае-

ма ад но сін па між кра і на мі, на даць сур' ёз ны 

ім пульс дзе ла во му су пра цоў ніц тву.

На пе ра га во рах у па шы ра ным фар ма це 

бе ла рус кі лі дар яшчэ раз пад крэс ліў: «Уз ро-

вень бе ла рус ка-ка зах стан скіх ад но сін сён ня 

ў поў най ме ры ад па вя дае стра тэ гіч ным ін та-

рэ сам на шых кра ін. Гэ та вы нік кар пат лі вай 

шмат га до вай ра бо ты, які дае маг чы масць 

бу да ваць сур' ёз ныя пла ны на бу ду чае». Мінск 

і Нур-Сул тан на пра ца ва лі ста ноў чы во пыт 

уза е ма дзе ян ня на ўсіх уз роў нях, а сту пень 

да ве ру та кая, што кра і ны ад кры та аб мяр коў-

ва юць лю быя пы тан ні.

«Доб рую асно ву для маш таб на га су пра-

цоў ніц тва ства ра юць па да бен ства пры яры-

тэ таў са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця і ўза-

ем нае імк нен не ўма цоў ваць рэ аль ны сек тар 

эка но мі кі. Та му мы зра бі лі асаб лі вы ак цэнт 

на па шы рэн ні дыя ло гу ме на ві та ў эка на міч-

най сфе ры, та му што ін шых праб лем ных 

пы тан няў — у сфе рах па лі ты кі, ва ен на-тэх-

ніч на га су пра цоў ніц тва, дып ла ма тыі — у нас 

прак тыч на ня ма. На шы по гля ды на асноў ныя 

праб лем ныя пы тан ні між на род на га па рад ку 

дня ад на тып ныя або па доб ныя», — пад крэс-

ліў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Лі да ры кра ін па вы ні ках пе ра га во раў у Нур-

Сул та не пры ня лі су мес ную за яву. Акра мя та го, 

па вы ні ках су стрэ чы кі раў ні коў дзяр жаў ура ды 

за клю чы лі па гад нен не аб су пра цоў ніц тве ў 

га лі не міг ра цыі. Аб су пра цоў ніц тве і ўза е ма-

дзеян ні да мо ві лі ся Апе ра тыў на-ана лі тыч ны 

цэнтр пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі і Ка мі тэт на цы-

я наль най бяс пе кі Ка зах ста на. Мі ніс тэр ствы за-

меж ных спраў пад пі са лі план су пра цоў ніц тва 

на 2020—2021 га ды. Па гад нен не аб су пра цоў-

ніц тве за клю чы лі След чы ка мі тэт Бе ла ру сі і Ге-

не раль ная пра ку ра ту ра Ка зах ста на. Дзяр жаў-

ны ка мі тэт па ма ё мас ці Бе ла ру сі і Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі Ка зах ста на пад пі са лі па гад нен не па 

пы тан нях дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не ру хо май 

ма ё мас ці. За клю ча на па гад нен не па між На-

цы я наль най ака дэ мі яй на вук Бе ла ру сі і Мі-

ніс тэр ствам ліч ба ва га раз віц ця, аба рон най і 

аэ ра кас міч най пра мыс ло вас ці Ка зах ста на аб 

су пра цоў ніц тве ў га лі не аб ме ну да ны мі дыс-

тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі.

Пас ля цы ры мо ніі пад пі сан ня да ку мен таў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што пе ра-

га во ры прай шлі ў аб са лют на дру жа люб най ат-

мас фе ры і ме лі дзе ла вы, да вер ны ха рак тар.

«Пе ра ка на ны, іх вы ні кі на да дуць но вую па-

зі тыў ную ды на мі ку па глыб лен ню стра тэ гіч на га 

парт нёр ства Мін ска і Нур-Сул та на», — за явіў 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

АД ГАНД ЛЮ — 
ДА КА А ПЕ РА ЦЫІ

Пры яры тэ там эка на міч на га су пра цоў ніц тва 

Бе ла русь і Ка зах стан вы зна чы лі пра мыс ло вую 

ка а пе ра цыю.

«Мы ад прос та га ганд лю, які ў нас да во лі 

шы ро ка прад стаў ле ны і раз ві ты, пе ра хо дзім 

да ка а пе ра цый ных су вя зяў. Сён ня тут па спя-

хо ва функ цы я ну юць су мес ныя прад пры ем-

ствы па збор цы бе ла рус кай тэх ні кі. Мы да-

мо ві лі ся аб па ве лі чэн ні аб' ёмаў вы твор час ці 

кам бай наў, а так са ма вы зна чы лі стра тэ гію 

да лей шай ра бо ты па вы пус ку тэх ні кі Мінск ага 

трак тар на га за во да ў Ка зах ста не», — рас-

ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка жур на ліс там 

па вы ні ках пе ра га во раў. Ён ад зна чыў, што 

ра зам з пра мыс ло вай ка а пе ра цы яй кра і ны 

ва ло да юць не аб ход ным па тэн цы я лам для 

на рошч ван ня эфек тыў на га су пра цоў ніц тва 

ў ін шых га лі нах эка но мі кі: сель скай гас па дар-

цы, транс пар це і ла гіс ты цы, да рож ным бу даў-

ніц тве, вы со кіх тэх на ло гі ях, мір ным асва ен ні 

кос ма су. Тра ды цый на бе ла рус кі бок ці ка вяць 

ме та лы, збож жа, ба ваў ня нае ва лак но, наф та-

пра дук ты, якія вы раб ля юц ца ў Ка зах ста не.

«Бе ла русь удзя ляе асаб лі вую ўва гу пы-

тан ню ды вер сі фі ка цыі па ста вак наф ты. Та му 

мы за ці каў ле ны ў ім пар це гэ тай сы ра ві ны з 

ва шай кра і ны», — звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт. 

Ён анан са ваў пра вя дзен не кан суль та цый з 

Ра сі яй, па коль кі тран зіт, ка лі гэ та ста не маг-

чы ма, ка зах стан скай наф ты бу дзе ажыц цяў-

ляц ца тру ба пра вод ным транс пар там праз яе 

тэ ры то рыю, і вы ка заў спа дзя ван не на да сяг-

нен не зго ды.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што для Бе-

ла ру сі Ка зах стан з'яў ля ец ца ад ным з асноў-

ных парт нё раў па аб' ёме та ва ра аба ро ту ся-

род кра ін СНД. За апош нія га ды ўза ем ны 

ган даль знач на ўзрос і па вы ні ках 2018 го да 

да сяг нуў амаль 900 міль ё наў до ла раў. Сё ле та 

ста ноў чая ды на мі ка пра доў жы ла ся.

«І ўсё ж ві да воч на, што гэ та ліч ба не ад-

па вя дае ні маш та бам Ка зах ста на, ні маг чы-

мас цям Бе ла ру сі. Пе ра ка на ны, пе ра адо лець 

су мес ны мі на ма ган ня мі план ку ў па ме ры 

міль ярд до ла раў — рэ аль на. І мы на ме ці лі 

та кія перс пек ты вы», — ска заў кі раў нік дзяр-

жа вы.

Ся род ін ша га прэ зі дэн ты да мо ві лі ся пра-

пра ца ваць пы тан не аб ства рэн ні су мес на га 

вен чур на га фон ду, які зой мец ца раз віц цём 

перс пек тыў ных кам па ній і стар та паў. Бе ла-

русь і Ка зах стан раз гле дзяць і маг чы масць 

пра вя дзен ня фо ру му між рэ гі я наль на га су-

пра цоў ніц тва.

Пад агуль ня ю чы пе ра га во ры, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па дзя ка ваў свай му ка зах стан ска-

му ка ле гу за кан струк тыў ны па ды ход і га тоў-

насць пры клас ці ўсе на ма ган ні на ка рысць 

дзвюх кра ін і на ро даў.

«А ка зах стан ска му на ро ду ха чу ска заць: 

вы пра віль на зра бі лі, што звя за лі ся з Бе ла-

рус сю. Мы лю дзі аба вяз ко выя, ні ко лі ні ко га не 

пад во дзі лі і вас так са ма ні ко лі не пад вя дзём. 

Ве дай це, што там, у цэнт ры Еў ро пы, ёсць і 

ва ша зям ля», — за явіў Прэ зі дэнт.

СЯБ РОЎ СТВА, 
ПРА ВЕ РА НАЕ ЧА САМ

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пра сіў Ка сым-Жа-

мар та Та ка е ва на ве даць з афі цый ным ві зі там 

Бе ла русь у 2020 го дзе і ад зна чыў, што гэ та 

дасць маг чы масць пра кант ра ля ваць вы ка нан-

не да моў ле нас цяў і вы ка нан не пад пі са ных у 

Нур-Сул та не па гад нен няў.

«Ка зах стан для нас — важ ны, пра ве ра-

ны ча сам ся бар, з якім Бе ла русь вы бу доў вае 

стра тэ гіч ныя, са юз ніц кія і бра тэр скія ад но сі-

ны», — за явіў Прэ зі дэнт.

«Па во лі лё су гіс то ры яй да дзе на пра ва, 

маг чы масць тром рэс пуб лі кам (Ра сія, Бе ла-

русь, Ка зах стан. — За ўва га рэд.) пост са вец-

кай пра сто ры быць у аван гар дзе ін тэ гра цыі. 

Ад нас шмат ча ка юць на ро ды бы ло га Са вец-

ка га Са ю за, і мы не мо жам не спраў дзіць іх 

на дзей», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў Нур-Сул та не су-

стрэў ся і з пер шым Прэ зі дэн там Ка зах ста на 

Нур сул та нам На за рба е вым. Той на пя рэ дад ні 

вяр нуў ся з Япо ніі, дзе пры маў удзел у цы ры мо-

ніі ін тра ні за цыі ім пе ра та ра. Су стрэ чу з Прэ зі-

дэн там Бе ла ру сі, па вод ле яго слоў, ён ні ў якім 

ра зе не ха цеў ад мя няць. Нур сул тан На за рба еў 

так са ма лі чыць, што кра і нам трэ ба на рошч-

ваць су пра цоў ніц тва і ўза ем ны ган даль.

«У нас ёсць што пра па на ваць адзін ад на-

му», — пад крэс ліў ён. — Пра сто ра ЕА ЭС, да-

даў па лі тык, па він на ад кры ваць да ро гу ў тым 

лі ку і для раз віц ця двух ба ко ва га су пра цоў ніц-

тва, а не бу да ваць пе ра шко ды».

«Вя до ма, гэ та ня доб ра, — ад ка заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Мы хо чам ку піць у вас, 

да пус цім, вуг ле ва да ро ды, наф ту, але не 

мо жам ні як да мо віц ца. Мы вы ра шы лі, што 

з абод вух ба коў бу дзем пад ціс каць на шых 

саюз ні каў».

Па вод ле Бел ТА.

УЗА ЕМ НЫ СТРА ТЭ ГІЧ НЫ ІН ТА РЭС

На та кія звест кі звяр-

ну ла ўва гу кі раў нік Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

На тал ля КА ЧА НА ВА на 

су стрэ чы з ма ці асу-

джа ных па ар ты ку ле 

328 Кры мі наль на га ко-

дэк са. Раз мо ва пра-

цяг ва ла ся амаль дзве 

га дзі ны.

«Кі раў нік дзяр жа вы ў 

кур се ўся го та го, што мы з 

ва мі аб мяр коў ва лі ра ней. 

Усе пы тан ні ад пра цоў ва юц-

ца са мым дбай ным чы нам. 

Бо для та го, каб пры маць 

ра шэн ні, па трэб на сур' ёз ная 

ана лі ты ка. Трэ ба ска заць, 

што ўжо знач на зні зі ла ся 

коль касць зла чын стваў ся-

род не паў на лет ніх. Ка лі ў 

2014 го дзе ў ме ды цын скія 

ўста но вы з пе ра да зі роў-

кай па сту піў 1351 ча ла век, 

з іх 223 не паў на лет нія, то 

ў 2018-м — 327, з іх 11 не-

паў на лет ніх. У нас гі бель 

не паў на лет ня га ад пе ра да-

зі роў кі нар ко ты ка мі апош ні 

раз бы ла ў 2014 го дзе», — 

пе рад ае сло вы На тал лі Ка-

ча на вай Бел ТА.

Па звест ках ААН, смя-

рот насць ад пе ра да зі роў кі 

псі ха ак тыў ны мі рэ чы ва мі 

ў Бе ла ру сі скла дае 4,6 на 

міль ён ча ла век. Для па раў-

на ння: у Літ ве — 64, Ра сіі — 

76, Шве цыі — 95, Эс то ніі — 

131, а ў ЗША — 329.

«Вы ні кі ў нас, вя до ма, 

ёсць у гэ тай ра бо це, але 

васт ры ня праб ле мы не зды-

ма ец ца», — звяр ну ла ўва гу 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та.

На яе дум ку, у пра фі лак-

тыч ную ра бо ту па він ны быць 

уклю ча ны і сям'я, і ўста но вы 

аду ка цыі, мі ніс тэр ствы і ве-

дам ствы. На тал ля Ка ча на ва 

пад крэс лі ла, што праб ле ма 

ўцяг ван ня не паў на лет ніх ва 

ўжы ван не і рас паў сюдж ван-

не нар ко ты каў за клю ча ец ца 

не толь кі ў пы тан нях вы ха-

ван ня ўнут ры сям'і: «Сён ня 

не аб ход ная агрэ сіў ная пра-

фі лак тыч ная ра бо та. Чым 

больш аб праб ле ме бу дуць 

ве даць дзе ці, баць кі, на-

стаў ні кі ў шко лах, тым бу-
дзе больш эфек ту ад гэ та га. 
Трэ ба га ва рыць і па каз ваць 
гэ та, па-ін ша му не атры ма-
ец ца».

Пры сут ныя на су стрэ чы 
па пра сі лі звяр нуць ува гу на 
пы тан ні ўвя дзен ня адзі ных 
умоў утры ман ня ў ка ло ні ях, 

раз гле дзець маг чы масць 

больш пра цяг лых тэ ле фон-

ных раз моў за клю ча ных са 

сва я ка мі, пра па на ва лі ўнес-

ці зме ны ў част ку 4 ар ты ку-

ла 328.

Во пыт ма ці-ак ты віс так 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та пра па на ва ла вы ка-

рыс тоў ваць у пра фі лак тыч-

най ра бо це.

Гор кі во пыт у да па мо гу ін шым
Гі бель не паў на лет ня га ад пе ра да зі роў кі нар ко ты ка мі апош ні раз бы ла ў 2014 го дзе
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наследия. Новый собственник материальной историко-культурной ценности 

обязан в течение тридцати календарных дней со дня приобретения права 

собственности подписать охранное обязательство. Невыполнение этого тре-

бования является основанием для признания сделки недействительной

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. Коллектор-

ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 

«Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-

ственный участник аукциона согласившийся приобрести предмет аук-

циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 

участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-

сти имущества не позднее 20 календарных дней с момента заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 

участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-

дится по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 

государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 

имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 

(удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государ-

ственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права 

собственности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, 

включая оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (един-

ственный участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» 19.09.2019 г.

Дата и время 

проведения 

аукциона

15.11.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания прие-

ма документов

13.11.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

Су пра цоў ні кі Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та пра цяг-

ва юць пра во дзіць вы яз ныя пры ёмы гра ма дзян і 

прад стаў ні коў юры дыч ных асоб у рэ гі ё нах кра і ны. 

На на ступ ным тыд ні яны бу дуць пра ца ваць па та кім 

гра фі ку:

29 каст рыч ні ка ў Свет ла гор ску з 15.00 пры ём бу дзе 

ажыц цяў ляць па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Го-

мель скай воб лас ці Юрый ШУ ЛЕЙ КА. У гэ ты ж дзень 

з 10.00 у Га ра доц кім ра ё не бу дзе пра ца ваць па моч нік 

Прэ зі дэн та — ін спек тар па Ві цеб скай воб лас ці Ана толь 

ЛІ НЕ ВІЧ, а з 11.30 у Ба ра на ві чах і Ба ра на віц кім ра ё не — 

па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Брэсц кай воб лас ці 

Ана толь МАР КЕ ВІЧ.

30 каст рыч ні ка па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар 

па Мін скай воб лас ці Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ з 10.00 бу дзе пра ца-

ваць у Ва ло жын скім ра ё не. 31 каст рыч ні ка ў Пру жа нах 

з 11.00 гра ма дзян вы слу хае на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэй КУН ЦЭ ВІЧ.

Кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал лю КА ЧА НА ВУ 

ча ка юць 1 ліс та па да з 11.00 у Ра со нах. Так са ма 1 ліс та па да з 

11.00 у Глы боц кім ра ё не бу дзе пра во дзіць пры ём на чаль нік 

га лоў на га дзяр жаў на-пра ва во га ўпраў лен ня Анд рэй МА-

ТЭЛЬ СКІ, а ў Во ра наў скім ра ё не з 11.00 — пер шы на мес нік 

на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня па ра бо це са зва ро та мі 

гра ма дзян і юры дыч ных асоб — на чаль нік упраў лен ня пісь-

мо вых і элект рон ных зва ро таў Крыс ці на ПО БАЛЬ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да Зва ро ты на пра мую

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


