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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ПРЭ ЗІ ДЭНТ АФ ГА НІ СТА НА ВЫ СТУ ПІЎ ЗА ПРЫ ЗНАН НЕ 
«ТА ЛІ БА НА» ПА ЛІ ТЫЧ НАЙ ГРУ ПАЙ

Як па ве да міў тэ ле ка нал Tоlо Nеws, 

Ашраф Га ні за явіў, што ўрад Аф га ні-

ста на вы дасць паш пар ты та лі бам і іх 

сем' ям і бу дзе пра ца ваць над зняц цем 

санк цый з лі да раў ру ху. «Мы так са ма 

бу дзем пра ца ваць над спі сам вы зва-

лен ня зня во ле ных та лі баў», — да даў 

ён. Як вя до ма, сі ту а цыя ў Аф га ні ста не ў апош нія ме ся цы пры-

кмет на па гор шы ла ся. Ра ды каль ны рух «Та лі бан», які ра ней 

аха піў знач ную тэ ры то рыю ў сель скіх ра ё нах кра і ны, раз гар нуў 

на ступ лен не на буй ныя га ра ды. Так са ма на тэ ры то рыі кра і ны 

ўзмац ніў ся ўплыў «Іс лам скай дзяр жа вы».

У БУН ДЭС ТА ГУ РАС КРЫ ТЫ КА ВА ЛІ ЎРАД ФРГ 
ЗА ЗА МОЎЧ ВАН НЕ КІ БЕ РА ТАК

Гру па дэ пу та таў бун дэс та га рас кры ты ка ва ла ўрад Гер-

ма ніі за тое, што пар ла мен ту не бы ла да дзе на ін фар ма цыя 

пра кі бе ра та кі з-за мя жы на ня мец кія ве дам ствы, па ве да-

мі ла агенц тва Аssосіаtеd Рrеss. У пры ват нас ці, прад стаў нік 

Ле вай пар тыі Ан ке До мшайт-Берг, якая ўзна чаль вае ка мі-

тэт бун дэс та га па ліч ба вых тэх на ло гі ях, у эфі ры мяс цо ва га 

тэ ле ба чан ня на зва ла га неб ным той факт, што дэ пу та ты 

да вед ва юц ца аб кі бе ра та ках толь кі з за га лоў каў у СМІ. 

Яна за яві ла аб склі кан ні эк стран на га па ся джэн ня свай го 

ка мі тэ та.

КА РЫС ТАЛЬ НІ КІ «ФЭЙ СБУ КУ» Ў 40 КРА І НАХ 
ЗМО ГУЦЬ ЗНАЙ СЦІ ПРА ЦУ ПРАЗ САЦ СЕТ КУ

Ад мі ніст ра цыя «Фэй сбу-

ку» прад стаў ляе ў дзя сят ках 

кра ін функ цыю, якая да зва-

ляе шу каць пра цу або пад бі-

раць пер са нал з да па мо гай 

са цы яль най сет кі. Як рас тлу-

ма чы лі прад стаў ні кі кам па ніі, 

ле тась на зва ны сэр віс стаў 

да ступ ны для жы ха роў ЗША і Ка на ды, а ця пер ім змо гуць 

ка рыс тац ца яшчэ ў 40 кра і нах. Ад па вед ная функ цыя да-

зва ляе ў про філь най уклад цы пра гля даць ва кан сіі, якія 

бы лі раз ме шча ны ін шы мі ка рыс таль ні ка мі. З да па мо гай 

сэр ві су мож на ад пра віць па тэн цый на му ра бо та даў цу рэ-

зю мэ і, у вы пад ку ка лі ён пра явіў ці ка васць, да мо віц ца 

аб гу тар цы.

НА ПАЎ НОЧ НЫМ ПО ЛЮ СЕ ЎСТА ЛЯ ВА ЛА СЯ 
АНА МАЛЬ НАЯ СПЯ КО ТА

Клі ма то лаг Зак Ла бэ з Ка лі фар ній ска га ўні вер сі тэ та 

рас ка заў аб ана маль най ад лі зе ў Грэн ланд скім мо ры, 

у вы ні ку якой ся рэд няя арк тыч ная тэм пе ра ту ра лю та га 

бы ла вы шэй шай за нор му на 20 гра ду саў. Пра гэ та па ве-

дам ляе вы дан не Sсіеnсе Аlеrt. Згод на з да ны мі сіс тэ мы 

гла баль на га пра гно зу ЗША, рап тоў нае па цяп лен не мо жа 

пры вес ці да па ве лі чэн ня тэм пе ра ту ры ў Арк ты цы да плюс 

двух гра ду саў на пра ця гу на ступ ных ме ся цаў. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ў ра ё не, раз ме шча ным на поў нач ад па ляр на га кру-

га, ужо на блі зі ла ся да пунк та за мяр зан ня ва ды. Ана маль-

ныя ад лі гі на Паў ноч ным по лю се рэд кія, ад нак у апош нія 

га ды ад бы ва юц ца ўсё час цей. Да сле да ван ні свед чаць, што 

гэ тыя з'я вы так са ма ста но вяц ца ўсё больш пра цяг лы мі.

ЁСЦЬ ПРАБ ЛЕ МА — 
ВАМ СЮ ДЫ!

Ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны 3 са ка ві ка прой дуць 

рэ гу ляр ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі з ула-

да мі. Ты ся чы пы тан няў і не менш ад ка заў. 

Не ка то рыя праб ле мы кі раў ні кі вы ра ша юць не 

па клаў шы труб ку тэ ле фо на, ін шыя бя руць пад 

улас ны кант роль. Са мыя на ба ле лыя прось бы 

звы чай на звя за ныя з ка му наль ны мі пы тан-

ня мі. Пры гэ тым рас це і коль касць па дзяк за 

пра ве дзе ную ра бо ту.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту з 9.00 да 12.00 пра-

вя дуць:

кі раў нік спраў БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Юрый Іо сі фа віч НАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 016 221 31 21;

кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Аляк сандр Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. 

Тэл. 8 021 222 22 22;

кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Але на Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. 

Тэл. 8 023 233 12 37;

стар шы ня ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Ва сі ле віч КРАЎ ЦОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка-

ма Вік тар Ула дзі мі ра віч НЕ КРА ШЭ ВІЧ. 

Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма 

Алег Аль фрэ да віч ПЛАЎ СКІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

стар шы ня МІНСК АГА гар вы кан ка ма Анд рэй Вік-

та ра віч ШО РАЦ. Тэл. 8 017 222 44 44.

ПАД РЫХ ТОЎ КА — 
У ЗА ВЯР ШАЛЬ НАЙ 

СТА ДЫІ
Па дзея, якую ўжо ў на ступ ным го дзе 

су стрэ не і пры ме Бе ла русь, — ІІ Еў ра-

пей скія гуль ні. Яны ад бу дуц ца ў чэр ве ні 

2019-га, але пад рых тоў ка да іх ідзе ўжо 

поў ным хо дам. За да во ле насць тым, як 

на ша кра і на пла нуе пры няць ты ся чы 

спарт сме наў і трэ не раў, яшчэ больш — 

ах вот ных па гля дзець на спа бор ніц твы, 

вы ка заў Янез Ка чы ян чыч, прэ зі дэнт 

Еў ра пей скіх алім пій скіх ка мі тэ таў, пад-

час су стрэ чы з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі 

Аляк санд рам Лу ка шэн кам.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў за да во ле-

насць тым, што кі раў нік ЕАК на вед вае на-

шу кра і ну, і па ці ка віў ся, як ён мо жа аца-

ніць пад рых тоў ку Бе ла ру сі да Гуль няў, якія 

заўва гі і пра па но вы мае, бо «ў нас са праў ды 

ёсць пра што па га ва рыць».

За меж ны госць пад крэс ліў, што Ка мі тэ-

ты за да во ле ны хо дам ра бот, і да даў, што 

«мы ўжо зна хо дзім ся на за вяр шаль най 

ста дыі пад рых тоў ча га пра цэ су». Да та го ж, 

па яго сло вах, Бе ла русь апраў да ла тыя ча-

кан ні, якія на яе ўскла лі, бо ўжо мае не ма-

лы во пыт у сфе ры ар га ні за цыі спар тыў ных 

ме ра пры ем стваў.

На дум ку Яне за Ка чы ян чы ча, 15-е мес ца, 

якое за ня ла на ша кра і на на сё лет няй зім-

няй Алім пі я дзе ў Пхёнч ха не — гэ та вель мі 

доб ры па каз чык ся род 92 кра ін-удзель ніц. 

А яшчэ — па цвяр джэн не та го, што бе ла рус-

кі спорт зна хо дзіц ца на вы со кім уз роў ні.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

О реализации имущества ООО «ИНТЕРТАЙР»

Организатор торгов
ЗАО «Белреализация». Руководитель организатора 
электронных торгов – Андреев Михаил Васильевич, 
тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 338 33 43, www.beltorgi.by

Продавец ООО «ИНТЕРТАЙР»

Форма проведения 
торгов

Публичные торги в электронной форме

Дата, время и место 
проведения торгов

02.04.2018 в 09.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY, окончание – 02.04.2018 в 17.00

Сведения 
о предмете 

проведения торгов

Лот № 1: Изолированное административное поме-
щение по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, 
29-109, площадь 36,0 кв. м, кадастровый номер 500/D-
708012468;

лот № 2: Изолированное административное поме-
щение по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, 
29-110, площадь 384,3 кв. м, кадастровый номер 500/D-
708012469;

лот № 3: Изолированное складское помещение по адре-
су: г. Минск, ул. Машиностроителей, 29-5, площадь 
1055,7 кв. м, кадастровый номер 500/D-708012478;

лот № 4: Автопогрузчик Nissan модель J01A15, 
2002 г. в.

Начальная цена 
предмета торгов

Лот № 1: 72 432,00 руб. с НДС; 

лот № 2: 622 560,00 руб. с НДС;

лот № 3: 1 483 944,00 руб. с НДС; 

лот № 4: 14 160,00 руб. с НДС

Порядок 
проведения торгов

Шаг аукциона – 5 %.

Победителем электронных торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену

Размер задатка 
для участия

Лот № 1: 1 % (724,32 руб.); 

лот № 2: 1 % (6 225,60 руб.);.

лот № 3: 1 % (14 839,44 руб.); 

лот № 4: 5 % (708,00 руб.)

Сроки приема 
заявок и порядок 

зачисления задатка

Задаток перечисляется по выбранному лоту в срок по 
30.03.2018 на р/с № BY06SOMA30120013860101000933  
в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, 
получатель – ЗАО «Белреализация». Задаток должен 
быть внесен до подачи заявки на участие в электронных 
торгах. Задаток вносится за каждый лот

Документы, 

необходимые 

для участия 
в торгах

Для участия в торгах необходимо: 

1) подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте www.beltorgi.by; 

2) направить в отсканированном виде все прилагае-
мые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by 
(подробнее – в информации о лоте на сайте 
www.beltorgi.by)

Праверыць стан 
усіх мастоў

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 

мас ты, якія бы лі па бу да ва ны ў са-

вец кія ча сы, вя до ма, ужо не ў са-

мым леп шым ста не і па тра бу юць 

ра мон ту, як і мост у Жыт ка віц кім 

ра ё не. «Дрэн на, што гэ та не ча ка-

на зда ры ла ся. За гэ ты год но вы 

мост па ві нен быць там па бу да ва-

ны», — даў да ру чэн не бе ла рус кі 

лі дар, які сам час та бы вае ў гэ тым 

рэ гі ё не. Па яго сло вах, лю дзі ра-

зу ме юць, што ўся ля кае зда ра ец-

ца, але яны не па він ны ад гэ та га 

па ку та ваць. «Трэ ба ар га ні за ваць 

пад воз да Ту ра ва, Жыт ка віч, каб 

лю дзі маг лі пе ра мя шчац ца», — 

за га даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт за явіў, што збі ра-

ец ца на ве даць гэ ты ра ён вяс-

ной і ад са чыць, як вы кон ва ец ца 

яго да ру чэн не. Гэ та пы тан не 

за раз на яго аса біс тым кант ро-

лі. Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў 

пра ве рыць стан і ін шых па доб-

ных мас тоў у кра і не і не ча каць, 

па куль «не дзе штось ці лоп не ці 

трэс не».

Нагадаем, што ў кан цы мі ну-

ла га го да ў Жыт ка віц кім ра ё не 

на мос це це раз Пры пяць з'я ві-

лі ся рас ко лі ны і ён пра віс. Спа-

чат ку яго за кры лі для аў та транс-

пар ту, а за тым і для пе ша хо даў. 

Не ўза ба ве для мяс цо вых жы ха-

роў бы ла ўста ля ва на пан тон ная 

пе ра пра ва. Зараз з-за ма ро зу 

яна пра ца ваць не мо жа.

Вырашыць 
малочны рэбус

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн-

ка звяр нуў ся да тэ мы спрэ чак аб 

па стаў ках бе ла рус ка га ма ла ка 

ў Ра сію. «Ха чу ска заць, што без 

ад ка зу та кія рэ чы не за ста нуц ца. 

Мы прос та цяр пець гэ та не бу-

дзем. Та му што мя не спец служ-

бы ін фар му юць, што за вез лі з 

Но вай Зе лан дыі або ад куль-не-

будзь су хое ма ла ко (гэ та іх спра-

ва), з'я ві лі ся ліш кі і яны па чы на-

юць нас пры трым лі ваць, па куль 

рэа лі зу юць тое ма ла ко па вы со-

кіх цэ нах. Та му ім не па да ба ец ца 

тан нае ма ла ко, — ска заў Прэ-

зі дэнт. — Мы ім ад да дзім сваё 

ма ла ко па той ца не, якую лі чым 

па трэб най, а яны ня хай ра сі я нам 

па вя ліч ва юць ца ну, ка лі там ужо 

рус кія лю дзі, маск ві чы або пі-

цер цы, аб' елі ся но ва зе ланд скім 

ма ла ком. Та му мя не ці ка віць, як 

вы ра ша ец ца гэ та пы тан не».

Бе ла рус кі лі дар за пы таў, якія 

праб ле мы ёсць на гэ ты мо мант 

у сель скай гас па дар цы, як уплы-

ва юць умо вы на двор'я, бо «зі ма 

пра вя рае нас на тры ва ласць», 

па ці ка віў ся, як яе вы трым лі ва юць 

жы вё ла га доў чыя комп лек сы, якія 

па бу да ва лі па най ноў шых тэх на-

ло гі ях. Так са ма Аляк сандр Лу ка-

шэн ка звяр нуў ува гу на сі ту а цыю 

ў ляс ной гас па дар цы. «Бар дак 

поў ны, ха бар нік на ха бар ні ку ся-

дзіць», — ска заў кі раў нік дзяр-

жа вы і даў за гад ві цэ-прэм' е ру 

на вес ці ў ёй па ра дак, «каб мыш 

не пра па ўзла».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

ПАБУДАВАЦЬ МОСТ І ПАВЯРНУЦЬ МАЛОЧНЫЯ РЭКІ
Мі ха іл РУ СЫ, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі:

— Кі раў ні ку дзяр жа вы было даложана па тых пы тан нях, якія 

ўзнік лі ў нас па ма лоч най пра дук цыі. На мі быў пра ве дзе ны цэ лы 

шэ раг су стрэч на пля цоў ках Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і ўра-

да Ра сіі па па стаў ках ма лоч най пра дук цыі. Па ды хо ды зной дзе ны. 

Бе ла русь ле тась па ста ві ла ў Ра сію амаль 4 міль ё ны тон ма ла ка і 

ма лоч най пра дук цыі. Згод на са ста тыс ты кай, цэ ны на гэ тыя та ва-

ры вы шэй шыя, чым ана ла гіч ныя ра сій скія або з трэ ціх кра ін. Та му 

па про кі ў дэм пін гу ў да чы нен ні да Бе ла ру сі не аб грун та ва ныя.

Мы пад рых та ва лі да рож ную кар ту, і ця пер яна раз гля да ец ца 

на ўзроў ні мі ніс тэр стваў сель скай гас па дар кі Бе ла ру сі і Ра сіі па 

вы ва дзе тых прад пры ем стваў, на якія на кла дзе ны аб ме жа ван ні. 

Да ру ча на і пад тры ма на на ўзроў ні ўра да Ра сіі ў са ка ві ку за цвер-

дзіць на ка ле гіі абод вух мі ніс тэр стваў ба лан сы на су хое ма ла ко. 

Мы га то вы пад пі сац ца пад лю бой пра па но вай па цэ нах не ні жэй-

шых, чым у Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Так са ма на мі аб мяр коў ва ла ся тэ ма кад раў у ляс ной гас па дар-

цы. Кі раў нік дзяр жа вы па ста віў сур' ёз ныя пы тан ні і па пра кнуў, 

што ёсць шэ раг не да пра цо вак. Та му ў най блі жэй шы час бу дзе 

пры ня та кад ра вае ра шэн не па пры зна чэн ні мі ніст ра. Ура дам і 

Ад мі ніст ра цы яй Прэ зі дэн та па да бра ны кан ды да ту ры — вель мі 

моц ныя. Усе прэ тэн дэн ты — гэ та лю дзі, якія ве да юць ляс ны комп-

лекс не па чут ках і ра зу ме юць, як раз ві ваць гэ ту сфе ру з пунк ту 

гле джан ня эка на міч най мэ та згод нас ці.

На На    вву кау ка

Зра бі свой унё сак... 
у бе ла рус кі элект ра ма біль
На цы я наль ная ака дэ мія на вук аб вяс ці ла кон курс «Элект-
ра ма біль». Яго за да ча — сты му ля ван не ін тэ ле кту аль най 
і іна ва цый най дзей нас ці ў ства рэн ні но вых тэх на ло-
гій для элект ра транс пар ту, ма ты ва цыя твор чай дум кі 
і ўцяг ван не шы ро ка га ко ла вы на ход ні каў у пра ект па 
ства рэн ні элект ра ма бі ля.

Да ўдзе лу ў кон кур се за пра ша юц ца аў та ры або ка лек ты вы 
аў та раў. За яў ка з па мет кай «На кон курс «Элект ра ма біль» па-
він на быць прад стаў ле на на па пя ро вым нось бі це на ад рас Аб'-
яд на на га ін сты ту та ма шы на бу да ван ня На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі і ў элект рон ным вы гля дзе ў фор ме да ку мен та 
Wоrd (не больш за 10 ста ро нак фар ма ту А4) з прэ зен та цы яй 
у фор ме РоwеrРоіnt (не больш за 10 слай даў) на ад рас элект-
рон най пош ты: bаts@nсрmm.bаs-nеt.bу. За яў кі на кон курс па-
да юц ца да 15 каст рыч ні ка кон курс на га го да.

Ад бор за явак на кон курс і ацэн ку яго вы ні каў бу дзе за бяс-
печ ваць экс перт ны са вет, які фар мі ру ец ца ра шэн нем Бю ро 
Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі па рэ ка мен да цыі бю ро ад дзя лен ня 
фі зі ка-тэх ніч ных на вук ака дэ міі і Аб' яд на на га ін сты ту та ма шы-
на бу да ван ня. За клю чэн не экс перт на га са ве та бу дзе раз гля-
дац ца Бю ро ад дзя лен ня фі зі ка-тэх ніч ных на вук і вы но сіц ца на 
ра шэн не Бю ро Прэ зі ды у ма Ака дэ міі на вук.

Пе ра мож цы і пры зё ры кон кур су атры ма юць гра шо выя ўзна-

га ро ды і дып ло мы.

Ін фар ма цыю аб пры ня тых за яў ках, да це пра вя дзен ня па ся-

джэн няў экс перт на га са ве та і яго ра шэн нях мож на бу дзе знай сці 

на сай це Аб' яд на на га ін сты ту та ма шы на бу да ван ня www.оіm.bу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Рэзананснае пытанне па ўзвядзенні новага моста паміж 

Жыткавічамі і Туравам трэба вырашаць да канца гэтага 

года. Такое даручэнне даў учора Прэзідэнт Аляксандр 

Лукашэнка падчас рабочай сустрэчы з намеснікам 

прэм’ер-міністра Міхаілам Русым. Акрамя таго, кіраўнік 

дзяржавы звярнуўся да тэмы спрэчак аб пастаўках 

беларускага малака ў Расію. 


