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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

Продавец
ЗАО «ГОРИЗОНТ-БЕЛИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПЕР», 

г. Минск, ул. Красная, д. 7, ком. 4

Предмет аукциона

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

947/1000 долей в праве 
собственности на здание

 специализированное 
розничной торговли

344,1 кв.м 130/C-3194

Адрес: Брестская обл., г. Пинск, ул. Ленина, д. 19

Ограничения 
(обременения)

Ограничения (обременения) прав на недвижимое 
имущество, установленные в связи с присвоением 
ему статуса памятника историко-культурного на-
следия. Новый собственник или по его поручению 
владелец обязан в течение одного месяца подпи-
сать охранное обязательство

Сведения 
о земельном участке

Для обслуживания здания магазина предоставлен 
земельный участок на праве постоянного пользова-
ния общ. пл. 0,0345 га. Ограничения (обременения) 
водоохранная зона реки Пина, площадь 0,0345 га, 
охранная зона канализационных коллекторов, пло-
щадь 0,0008 га

Начальная цена с НДС 20% – 3 511 216 826 белорусских рублей. 
С учетом деноминации – 351 121 рубль 69 копеек

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона (лота) в белорусских 
рублях перечисляется на расчетный счет 3012252296016 в ГОПЕРУ ОАО «Бел-

инвестбанк», код 739. Адрес банка: г. Минск, просп. Машерова, д. 29, УНП 
191438026, получатель платежа – ЗАО «ГОРИЗОНТ-БЕЛИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПЕР»

Срок подписания договора 
купли-продажи 

10 (десять) рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
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 заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознагражде-
ния 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

05.07.2016 в 11ч. 00мин.  по адресу:  г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

04.07.2016 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные телефоны
Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
Email: auction@cpo.by

Публикация в газете «Звязда» от 02.06.2016 г.

Прэм' ер-мі ністр Анд рэй Ка бя коў учо-
ра ўру чыў дзяр жаў ныя ўзна га ро ды 
прад стаў ні кам пра цоў ных ка лек ты-
ваў. У пер шы дзень ле та ўша ноў ва лі 
дак та роў, вы клад чы каў, на ву коў цаў, 
са цы яль ных ра бот ні каў, дзяр жаў ных 
слу жа чых, жур на ліс таў, а так са ма 
су пра цоў ні каў мыт ні, і тых, хто за-
дзей ні ча ны ў сфе рах пра мыс ло вас ці, 
бу даў ніц тва і куль ту ры.

Сім ва ліч на, што ў Дзень аба ро ны дзя-
цей уз на га ро ды ўру чы лі са цы яль ным ра-
бот ні кам. Пры гэ тым прэм' ер-мі ністр ад-
зна чыў, што сён няш няя са цы яль ная па лі-
ты ка дзяр жа вы шмат у чым скі ра ва на на 
пад трым ку сем' яў: «Дзяр жа ва за хоў вае 
свае са цы яль ныя аба вя за цель ствы па 
пад трым цы сем' яў і дзя цей. У кра і не за-
бяс пе ча ны рост па ме раў да па мог па до-
гля дзе за дзець мі, уве дзе ны да дат ко выя 
ві ды ма тэ ры яль най пад трым кі сем' яў, пра-
да стаў ля ец ца шы ро кі спектр са цы яль ных 
па слуг. Сіс тэ ма пад трым кі шмат дзет ных 
сем' яў уз моц не на ўвя дзен нем ся мей на га 
ка пі та лу».

Так са ма бы лі ўру ча ны па дзя кі Прэ зі дэн-
та за за бес пя чэн не да тэр мі но ва га ўво ду 
ў экс плу а та цыю Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
па зіт рон на-эмі сій най та маг ра фіі. «Аб ста-
ля ван не цэнт ра да па ма гае ра біць ран нюю 
ды яг нос ты ку ан ка ла гіч ных, не ўра ла гіч ных 
і кар дыя ла гіч ных за хвор ван няў, пры зна-
чаць дак лад ную схе му ля чэн ня, вы бі ра ю-
чы ле кі, якія па ды дуць па цы ен ту лепш за 
ўсё», — ска заў Анд рэй Ка бя коў.

Так са ма ўзна га ро ды атры ма лі і тыя, 
хто ўдзель ні чаў у лік ві да цыі на ступ стваў 
ава рыі на ЧА ЭС, су пра цоў ні кі Ар шан ска га 
льно кам бі на та, «Сель ской га зе ты», Мі н-
абл вы кан ка ма, а так са ма ін сты ту таў НАН 
Бе ла ру сі, Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та, 
«Бе ла русь філь ма».

Ся род уз на га ро джа ных — тэ ле вя ду-
чая Свят ла на Ба роў ская, якая пра цуе 
на тэ ле ба чан ні ўжо 25 га доў — яна ад-
зна ча на ме да лём Фран цыс ка Ска ры-
ны. «Па вер це, я па ра ду ю ся толь кі адзін 
дзень — сён ня. Та му што гэ та ўзна га-
ро да — не лаў ры, на якіх ля жаць. Трэ-
ба бег чы да лей, бо ты мо жаш доб ра 
пра ца ваць, быць па спя хо вым, але ад-
на па мыл ка — і ўсё зроб ле нае сы дзе 
на «ні што», — ка жа тэ ле вя ду чая. — Я 
заўж ды, ка лі з'яз джаю ў ка ман дзі роў кі, 
якія доб рыя ўмо вы ў іх ні бы лі б, су мую 
па Бе ла ру сі. Па па вет ры, па лю дзях, па 
на шых праб ле мах. За раз я па сол доб рай 
во лі ААН па пра фі лак ты цы ВІЧ/СНІД у 
на шай кра і не». 

Сяр гей Мі хо віч, га лоў ны рэ дак тар 
«Сель ской га зе ты», пры зна ец ца, што 
«не дзе гэ та ўзна га ро да — аванс. Сён ня 
я шчас лі вы, удзяч ны сва ім су пра цоў ні-
кам, але ра бо та рэ дак цый на га га дзін ні ка 
не спы ня ец ца. Та му мы бу дзем і на да лей 
пра ца ваць на ні ве сель скай гас па дар кі, 
ня хай і сло ва мі, але імк нуц ца да па маг чы 
ёй у раз віц ці».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by
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Да сяг нен ніДа сяг нен ні  ��

ПРА ЦА ВАЦЬ, 
НЕ ЧА КА Ю ЧЫ ЎЗНА ГА РО ДЫ

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут ку-
юць у су вя зі са смер цю вя до ма га бе ла рус-
ка га ву чо на га і дзяр жаў на га дзея ча ТУ РА 
Анд рэя Мі ка ла е ві ча і вы каз ва юць глы бо кія 
спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь смут куе ў су вя зі са смер цю за гад чы ка 
ка фед ры біз нес-ад мі ніст ра ван ня Бе ла рус-
ка га на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та, 
док та ра эка на міч ных на вук, пра фе са ра ТУ РА 
Анд рэя Мі ка ла е ві ча і вы каз вае глы бо кія спа-
чу ван ні яго род ным і бліз кім.

РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да» смут куе ў 
су вя зі са смер цю за гад чы ка ка фед ры біз нес-
ад мі ніст ра ван ня Бе ла рус ка га на цы я наль на га 
тэх ніч на га ўні вер сі тэ та, док та ра эка на міч ных 
на вук, пра фе са ра ТУ РА Анд рэя Мі ка ла е ві ча 
і вы каз вае шчы рыя спа чу ван ні яго род ным 
і бліз кім.

З 1 чэр ве ня са ста ліч на га аў та вак-
за ла «Ус ход ні» на ву лі цы Ва не е ва 
пе ра ста лі ха дзіць аў то бу сы па пры-
га рад ных, між га род ніх і між на род-
ных марш ру тах.

Пля цоў ка там бу дзе вы ка рыс тоў вац-
ца для між рэй са ва га ад стою. З гэ та га 
дня ўсе між га род нія і між на род ныя аў-
то бу сы, якія да гэ туль вы праў ля лі ся ў да-
ро гу з «Ус ход ня га», бу дуць ад праў ляц ца 
і пры бы ваць на аў та вак зал «Цэнт раль-
ны». Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га 
прад пры ем ства «Мінск транс», так зроб-

ле на для за груз кі апош ня га. «Ус ход ні» ж 
бу дзе вы ка рыс тоў вац ца для меж рэй са-
ва га ад стою аў то бу саў, так са ма там бу-
дзе гас ці ні ца. Не шмат лі кія пры га рад ныя 
марш ру ты пе ра ня суць з «Ус ход ня га» на 
аў та стан цыі «Аў та за вод ская» і «Паўд нё-
ва-За ход няя». У апош ні час «Ус ход ні» 
аб слу гоў ваў ма гі лёў скі, па лес кі і ўкра-
ін скі на прам кі.

• Да рэ чы
З па чат ку чэр ве ня рэ гу ляр ныя рэй сы 

па ўнут ры аб лас ных між га род ніх марш-
ру тах ады хо дзяць ад аў та стан цыі «Аў-

та за вод скай», што по бач са стан цы яй 
мет ро «Ма гі лёў ская», і пры бы ва юць ту-
ды ж. Га вор ка ідзе пра на ступ ныя з іх: 
Мінск — Чэр вень, Мінск — Чэр вень — 
Град но, Мінск — Чэр вень — Дуб ро-
ва, Мінск — Чэр вень — Крас ны Дар, 
Мінск — Чэр вень — Пры цер па, Мінск — 
Чэр вень — Як шы цы, Мінск — Бе ра зі но, 
Мінск — Бе ра зі но — Бел аві чы, Мінск — 
Бе ра зі но — Ду ле бы, Мінск — Бе ра зі но — 
Ста ры Вост раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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Май на ўва зеМай на ўва зе  ��

На Брэст чы не аб ра лі 350 дэ ле га таў пя та га 
Усе бе ла рус ка га на род на га схо ду. Прад стаў-
ляць воб ласць бу дуць лю дзі роз ных пра фе-
сій і ўзрос таў з ак тыў най жыц цё вай па зі цы-
яй, ад мет ныя ў сва ёй спра ве пра фе сі я на лы. 
Адзін з іх — стар шы ня Га ра дзец ка га сель-
ска га Са ве та Коб рын ска га ра ё на Дзміт рый 
МІ РО НЕН КА — пра цуе на сва ёй па са дзе пер-
шае склі кан не. Па вод ле слоў стар шы ні рай-
са ве та дэ пу та таў Іва на Даў жу ка, у яго да во лі 
скла да ны ўчас так ра бо ты. 31 на се ле ны пункт 
ува хо дзіць у ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль-
ную адзін ку. З Дзміт ры ем Мі ро нен кам на ша 
сён няш няе ін тэр в'ю.

— З якім на стро ем, які мі дум ка мі збі ра е це ся 
ўдзель ні чаць ва ўсе на род ным фо ру ме?

— Па-пер шае, ад чу ваю го нар за да вер, па-дру гое, 
усве дам ляю сваю ад каз насць. Прад стаў ні кі ўсіх рэ-
гі ё наў збя руц ца, каб пад вес ці вы ні кі мі ну лых пя ці га-
доў і вы пра ца ваць пра гра му са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця кра і ны на бу ду чую пя ці год ку. І тую пра гра му, 
што бу дзе пры ня тая, нам да вя дзец ца ўва саб ляць у 
кан крэт ныя спра вы і пра ек ты. Вя до ма кож на му з нас, 
га ва ру за раз най перш пра сель скіх жы ха роў, ха це-
ла ся б, каб па леп шы ла ся сі ту а цыя з за ня тас цю, каб 
зар пла та ста ла боль шай, каб да ро гі ўсю ды ас фаль-
та ва лі ся і якасць жыц ця рас ла па ўсіх кі рун ках. Але 
ж мы ра зу ме ем, што ўсе агу ча ныя пунк ты ма юць рэ-
аль ны кошт у гра шо вым вы ра жэн ні. Для па ляп шэн ня 
як гра мад ска га, так і аса біс та га даб ра бы ту кож на га 
ча ла ве ка срод кі трэ ба за раб ляць.

— Ці ўда ец ца гэ та ра біць сель вы кан ка му ў 
Га рад цы?

— Па куль па хва ліц ца вя лі кі мі да хо да мі не вы-
хо дзіць. Пры га рад ныя сель скія Са ве ты за раб ля-
юць про да жам зя мель ных участ каў на аў кцы ё нах і 
атрым лі ва юць да дат ко выя маг чы мас ці для доб ра-
ўпа рад ка ван ня на се ле ных пунк таў. Але ду маю, што 
не за га ра мі та кі час і для нас. На прык лад, у вёс цы 
Ка мень, што па да ро зе з Коб ры на на Га ра дзец, ужо 
ня ма ні вод на га пус то га до ма. Іх куп ля юць у асноў-
ным га ра джа не. Па сту по ва яны па чы на юць пры-
гля дац ца і да Га рад ца. Наш на се ле ны пункт да во лі 
перс пек тыў ны, тут роз на пла на вая інф ра струк ту ра, 
ёсць чы гу нач ная стан цыя, на доб рай хут ка сці па ша-
шы за чвэрць га дзі ны мож на да брац ца ў рай цэнтр. 
Так што ў бу ду чым, ду маю, і ў на шай мяс цо вас ці 
зя мель ныя ўчаст кі на бу дуць рэ аль ны кошт.

— Ці ёсць праб ле мы з за ня тас цю на сель ніц-
тва ў вёс ках сель са ве та?

— Гэ та най важ ней шае пы тан не для лю бо га рэ-
гі ё на аль бо на се ле на га пунк та. Ёсць у ча ла ве ка 
ра бо та, зна чыць, на корм ле ная яго сям'я, па сту-
па юць па да ткі ў бюд жэт і зні ка юць пад ста вы для 
не га тыў ных з'яў, якія па ра джае бес пра цоўе. На 
шчас це, у гэ тым сэн се ў нас асаб лі вых праб лем 
ня ма. На тэ ры то рыі сель са ве та функ цы я нуе два 
да во лі па спя хо выя прад пры ем ствы — ААТ «Га ра-
дзец Аг ра» і Гру шаў скі ра монт на-ме ха ніч ны за вод. 

У аг ра га рад ку, як я ўжо ка заў, ма ец ца да во лі шы-
ро кая сет ка са цы яль ных аб' ек таў, дзе пра цуе ня-
ма ла лю дзей. У нас па спя хо ва раз ві ва ец ца шэсць 
фер мер скіх гас па да рак. Яны так са ма най ма юць 
ра бот ні каў. Не ка то рыя вяс коў цы вы бра лі за ня так 
аса біс тай пад соб най гас па дар кай, тры ма юць не-
каль кі ка роў, вы рошч ва юць сель гас пра дук цыю і 
тым са мым пры стой на ўтрым лі ва юць сем'і. Не вя-
лі кая част ка ад нос на ма ла дых лю дзей ез дзіць на 
ра бо ту ў го рад. Гра фік ру ху цяг ні коў гэ та да зва ляе. 
Та кім чы нам, з дзвюх ты сяч ча ла век пра ца здоль-
на га ўзрос ту сён ня не пра цуе ка ля ад на го пра цэн-
та. Ду маю: хто хо ча пра ца ваць, той мо жа знай сці 
та кую маг чы масць. На ват ка лі не ўда ец ца знай сці 
пра цу з гра фі кам ад вась мі да сям нац ца ці, мож-
на ўзяць прык лад з су се дзяў і за няц ца пад соб най 
гас па дар кай. У на шых вяс коў цаў на пад вор ках 
утрым лі ва ец ца ка ля сот ні ка роў. У рэш це рэшт 
мож на па спра ба ваць ад крыць сваю спра ву.

— А як вы ацэнь ва е це за ка на даў ства, што 
рэ гу люе ра бо ту мяс цо вай ула ды? Мо жа тут па-
трэб ныя зме ны ці ўдак лад нен ні?

— Я лі чу, што нар ма тыў на-пра ва выя ак ты ў нас 
рас пра ца ва ныя на доб рым уз роў ні. Усё, што трэ ба 
для ра бо ты, ёсць. Вось, на прык лад, вя до мы 100-ы 
Указ, які рэ гу люе ра бо ту з ні чый ны мі да ма мі, аль бо 
до ма ўла дан ня мі, якія за ста лі ся без гас па да ра, пра-
піс вае ўвесь па ра дак дзе ян няў мяс цо ва га вы кан ка-
ма. Як пра ві ла, не ха пае толь кі гро шай, ка лі паў стае 
пы тан не аб зно се ні чый на га аль бо трух ля ва га до ма. 
Апош нім ча сам мы ўзя лі за пра ві ла вель мі ак тыў на 
пра ца ваць з на шчад ка мі, сва я ка мі бы лых гас па да-
роў апус це лых па бу доў. Пры гэ тым не ча ка ем ад ве-
дзе ных за ка на даў ствам паў го да. Ад ра зу па чы на ем 
пе ра мо вы са сва я ка мі, бо як па каз вае прак ты ка, 
по тым мож на і не знай сці іх ка ар ды на ты. І аб са лют-
ная боль шасць ад гу ка ец ца. Сва я кі, на ват ка лі яны 
і не пра мыя на шчад кі, пад трым лі ва юць ся дзі бу ў 
па рад ку. Ка лі ж паў стае пы тан не зно су да моў, гэ та 
так са ма мо гуць зра біць сва я кі. За апош нія га ды за 
кошт сель ска га Са ве та ў нас бы ло зне се на 18 да-
моў, за кошт ро дзі чаў гас па да роў — 20.

— Як вы ста лі стар шы нёй сель ска га Са ве та?
— На ра дзіў ся і вы рас у ту тэй шых мяс ці нах, 

скон чыў Га ра дзец кую шко лу. Пас ля за кан чэн ня 
ВНУ пра ца ваў у мяс цо вым ляс га се. Двой чы мя-
не вы бі ра лі дэ пу та там сель ска га Са ве та, а по тым 
пра па на ва лі яго ўзна ча ліць. Я тут усіх ве даю, мя-
не ўсе ве да юць. За не каль кі га доў ра бо ты прый-
шоў да вы сно вы, што са мае важ нае для сель ска га 
вы кан ка ма — гэ та ра бо та з на сель ніц твам. Ка лі 
трэ ба са браць гро шы аль бо пра вес ці су бот нік па 
доб ра ўпа рад ка ван ні мо гі лак, важ на па га ва рыць 
з людзь мі, рас тлу ма чыць, пе ра ка наць. Яшчэ трэ-
ба ўмець іх слу хаць. Ста рэй шыя вяс коў цы ча сам 
пад ка жуць і па ра яць, ка лі са мо му бы вае не прос та 
знай сці пра віль нае ра шэн не.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevich@zviazda.by

Коб рын скі ра ён

�

3 чэр ве ня ў Клец ку 
ў ра ён ным Цэнт ры 
куль ту ры ад бу дзец ца 
аб лас ны фес ты валь 
КВЗ ся род пра цу ю чай 
мо ла дзі «Куль тур ная 
вёс ка — куль тур ная 
мо ладзь».

«Аб лас ны фес ты валь 
КВЗ ад крые лет ні се зон для 
мо ла дзі, каб гэ так жа — ве-
се ла, яск ра ва і, га лоў нае, 
здо ра ва — прай шлі са мыя 
лю бі мыя лет нія ме ся цы 
на шых ак ты віс таў», рас-
ка за лі ў Мін скім аб лас ным 
ка мі тэ це БРСМ, які з'яў ля-

ец ца ад ным з ар га ні за та-
раў ме ра пры ем ства.

На сцэ не су стрэ нуц ца 
дзе сяць ка манд з роз ных 
кут коў ста ліч най воб лас-
ці, каб па спа бор ні чаць ва 
ўмен ні зір нуць на жыц цё з 
гу ма рам. Па ме рац ца сі ла мі 
ім да вя дзец ца ў трох кон-
кур сах: «Пры ві тан не», «Бія-
тлон» і «Му зыч нае да маш-
няе за дан не». Гу мар, ары гі-
наль насць і гля дац кія сім па-
тыі ста нуць вы зна чаль ны мі 
пры вы ба ры пе ра мож цы. 
Удзель ні кі ка манд — ра-
бот ні кі прад пры ем стваў і 
ар га ні за цый Мін шчы ны. 

Ка му з іх у пра мым сэн се 
сло ва ўсміх нец ца ўда ча, па-
ка жуць вы ні кі кон кур саў і іх 
су мар ны бал.

Упер шы ню фес ты валь 
КВЗ ся род пра цу ю чай мо-
ла дзі ста ліч най воб лас ці 
на Ку бак кі раў ні ка пры ста-
ліч на га рэ гі ё на прай шоў у 
2014 го дзе. Ме ра пры ем-
ства атры ма ла шы ро кі гра-
мад скі рэ за нанс і праз год 
«пра пі са ла ся» на клец кай 
зям лі, дзе ство ра ны да-
стой ныя ўмо вы для жыц ця 
і твор час ці мо ла дзі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by

Та кі спо саб зно сін ула даў і жы-
ха роў да па ма гае хут ка, а га лоў нае  
якас на, рэ ага ваць на праб ле мы. 
Коль касць зва ро таў ста но віц ца ўсё 
мен шай, кан ста ту юць чы ноў ні кі, 
ды і праб ле мы гра ма дзян імк нуц-
ца вы ра шаць, што на зы ва ец ца, па 
га ра чых сля дах.

У гэ тую су бо ту, 4 чэр ве ня, з 
9-ці ра ні цы да поўд ня на зван кі 
бу дуць ад каз ваць:

Брэсц кі абл вы кан кам
ЦУП РЫК Ле а нід Аляк санд ра віч — 

на мес нік стар шы ні (80162213121);
Ві цеб скі абл вы кан кам
СЫ СО ЕЎ Аляк сандр Ула-

дзі мі ра віч — кі раў нік спра ў 
(80212222222);

Го мель скі абл вы кан кам
ПА ЧЫ НОК Алег Мі хай-

ла віч — на мес нік стар шы ні 
(80232751237);

Гро дзен скі абл вы кан кам
ЖУК Іван Алей за віч — пер шы на-

мес нік стар шы ні (80152735644);
Ма гі лёў скі абл вы кан кам
ВА РО НІН Ры гор Аляк-

санд ра віч — кі раў нік спра ў 
(80222501869);

Мін скі абл вы кан кам
СІ РЭН КА Вік тар Іва на віч — на-

мес нік стар шы ні (5004160);
Мін скі гар вы кан кам
ДА МА РАЦ КІ Анд рэй Ула дзі-

мі ра віч — на мес нік стар шы ні 
(222 44 44).

У МАРШ РУ ТАЎ —  НО ВАЯ «ПРА ПІС КА»

Пы тан не — ад каз
Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі прой дуць у кра і не ў су бо ту

Сло ва — дэ ле га туСло ва — дэ ле га ту  ��

На пер шым пла не — 
ра бо та з на сель ніц твам

КУЛЬТУРНАЯ ВЁСКА — КУЛЬТУРНАЯ МОЛАДЗЬ
На Мін шчы не БРСМ пра вя дзе аб лас ны фес ты валь КВЗ


