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ГАРАНТИЯ

Дзярж па гран ка мi тэт 

Бе ла ру сi апуб лi ка ваў 

гра фiк ра бо ты пунк таў 

спро шча на га про пус ку на 

бе ла рус ка-лi тоў скай гра нi цы 

ў Дзень усiх свя тых i Дзень 

па мi нан ня па мер лых. Та кая 

iн фар ма цыя раз ме шча на на 

сай це ве дам ства.

На гра нi цы з Лiт вой 1-2 лiс та па да 

бу дуць пра ца ваць пунк ты спро шча-

на га про пус ку «Вi дзы» (Брас лаў скi 

ра ён) — круг ла су тач на, «До цiш-

кi» (Во ра наў скi ра ён) — з 10.00 да 

19.00, «Па рэч ча» (Гро дзен скi ра-

ён) — з 9.00 да 19.00, «Пя цю леў-

цы» (Шчу чын скi ра ён) — з 12.00 да 

17.00.

Пункт спро шча на га про пус ку 

«Ке ме лiш кi» ў Аст ра вец кiм ра ё-

не бу дзе ад кры ты 1 i 2 лiс та па да 

з 10.00 да 17.00. Пе рай сцi гра нi цу 

праз пункт про пус ку «Пяц ку ны» ў 

Iў еў скiм ра ё не 1 i 2 лiс та па да мож на 

бу дзе з 12.00 да 17.00, а праз «Ге ра-

нё ны» ў тыя ж днi з 11.00 да 17.00. 

Гра нi цу з Лат вi яй у гэ тыя ж днi з 

9.00 да 17.00 мож на бу дзе пе ра сек-

чы праз па гра нiч ны пе ра ход «Плю-

сы» (Брас лаў скi ра ён), а так са ма 

праз «Гаў ры лi на» (Верх ня дзвiн скi 

ра ён) — пры на яў нас цi за явак.

У гэ тых пунк тах спро шча на га 

про пус ку мо гуць пе ра ся каць гра нi-

цу гра ма дзя не, якiя ста ла жы вуць 

на па гра нiч най тэ ры то рыi.

Да дат ко вую iн фар ма цыю мож-

на атры маць па тэ ле фо не га ра-

чай лi нii Дзярж па гран ка мi тэ та 

(017) 216 26 12.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У Мiн ску пад да хам Фут боль на га ма не-

жа ад кры лi ся ад ра зу дзве мiж на род-

ныя спе цы я лi за ва ныя вы стаў кi «Аў та-

сэр вiс. Ме ха нi ка. Аў та кам па не нты» i 

«Да рож нае бу даў нiц тва».

Ся род iх удзель нi каў прад стаў нi кi Ра сii, 

Укра i ны, Гер ма нii i iн шых кра iн. Яны на сва iх 

стэн дах паказалі стан цыi тэх нiч на га аб слу-

гоў ван ня, шы на ман таж, аб ста ля ван не для 

мыц ця транс парт ных срод каў, iх ды яг нос ты кi 

i ра мон ту. Прад стаў ле ны тут i аў та шко лы 

i шко лы эк стрэ маль на га кi ра ван ня, спе цы-

яль ная лi та ра ту ра, аў та цю нiнг, ак сэ су а ры, 

срод кi ахо вы лю бi ма га «жа лез на га ка ня», 

аў та кас ме ты ка, аў та хi мiя, ма бiль ная су вязь, 

аў та ма бiль ная элект ро нi ка, аў дыё- i вi дэа-

тэх нi ка.

А якiя раз на стай ныя сiс тэ мы сё ле та мож на 

тут уба чыць! На прык лад, сiс тэ мы эк стран най 

су вя зi на да ро гах са служ ба мi апе ра тыў на га 

рэ ага ван ня, кант ро лю на двор'я на да ро гах, 

пе ра да чы iн фар ма цыi i су вя зi, фо та-, вi дэа фiк-

са цыi i кант ро лю да рож най сi ту а цыi, кант ро лю 

i фiк са цыi вы ка нан ня пра вi лаў да рож на га ру ху 

i г. д.

Для кi роў цаў ка рыс на ўба чыць на свае во чы 

на вiн кi iн фар ма цый на га за бес пя чэн ня ўдзель нi-

каў да рож на га ру ху, ска жам, сiс тэ мы iн фар ма-

ван ня пра раз мя шчэн не пар ко вак i на яў насць 

сва бод ных мес цаў, но выя ра шэн нi i пра па но вы 

па ар га нi за цыi паў на вар тас на га пры да рож на га 

сэр вi су. Яго пе ра ва гi па чы на еш ца нiць толь кi за 

ру лём у час доў га га па да рож жа.

У дзе ла вой пра гра ме вы ста вак звяр тае на 

ся бе ўва гу кан фе рэн цыя «Iна ва цый ныя тэх на-

ло гii i аб ста ля ван не для да рож най га лi ны». Тут 

раз мо ва пой дзе пра вы твор часць но вых да-

рож на-бу даў нi чых ма тэ ры я лаў, вы ка ры стан не 

тэх на ген ных ад хо даў для бу даў нiц тва мяс цо-

вых да рог, у цэ лым пра па вы шэн не эфек тыў-

нас цi экс плу а та цыi ўнут ры гас па дар чых да рог 

не вя лi кай пра цяг лас цi.

За пла на ва на мiж на род нае спе цы я лi за ва нае 

спа бор нiц тва ся род экс пер таў у сфе ры транс-

парт ных тэх на ло гiй SERVICE MASTER 2019.

Ле а нiд ТУ ГА РЫН.

Усё пра аў та сэр вiс, да ро гi i вi дэа фiк са цыюБудзь у кур се!Будзь у кур се!

Аб ве шча ны 
гра фiк ра бо ты 

пунк таў 
спро шча на га 
про пус ку

Бры та нiю ча ка юць 
да тэр мi но выя вы ба ры

Да тэр мi но выя пар ла менц кiя вы ба ры 

прой дуць у Вя лi ка бры та нii 12 снеж ня, пе-

рад ае BBC.

Та кое ра шэн не бы ло пры ня та боль-

шас цю га ла соў у па ла це аб шчын — 428 

су праць 20-цi. За раз гэ тае ра шэн не па-

вiн на адоб рыць па ла та лор даў.

Прэм' ер-мi нiстр Бо рыс Джон сан раз-

лiч вае, што на па за чар го вых вы ба рах 

яго кан сер ва тыў ная пар тыя за ва юе 

боль шасць мес цаў у па ла це аб шчын, i 

ён змо жа ўрэ гу ля ваць скла да ную сi ту а-

цыю з вы ха дам Вя лi ка бры та нii з Еў ра са-

ю за, каб кра i на па кi ну ла ЕС 31 сту дзе ня 

2020 го да.

Цi бу дзе кры зiс пе ра адо ле ны i цi ўдас-

ца яму пе ра маг чы, прад ка заць нi хто не 

бя рэц ца. За раз рэй тынг кан сер ва тыў-

най пар тыi да стат ко ва вы со кi, ад нак 

пе рад вы бар чая кам па нiя мо жа змя нiць 

рас клад сiл. Акра мя та го, спе цы фi ка 

бры тан скай вы бар чай сiс тэ мы не га-

ран туе, што па пу ляр ная пар тыя змо жа 

атры маць боль шасць мес цаў у пар ла-

мен це.

Дып прадс таў нiц твы Iз ра i ля 
ва ўсiм све це пры пы нi лi ра бо ту

Усе па соль ствы i кон суль ствы Iз ра i ля 

пры пы нi лi сваю дзей насць у су вя зi з за-

бас тоў кай, вы клi ка най кан флiк там мi нiс-

тэр ства за меж ных спраў з мi нiс тэр ствам 

фi нан саў кра i ны. Ад па вед ная за ява бы-

ла раз ме шча на ў се ра ду на афi цый ным 

сай це знеш не па лi тыч на га ве дам ства 

Iз ра i ля.

«У су вя зi з ра шэн нем мi нiс тэр ства фi-

нан саў па ру шыць уз год не ныя i пад пi са ныя 

ге не раль ным ды рэк та рам мiн фi на 21 лi пе-

ня 2019 го да да моў ле нас цi i аба вя заць па-

слан нi каў дзяр жа вы Iз ра iль, якiя слу жаць 

за мя жой, у ад на ба ко вым па рад ку вы-

кон ваць но выя ўка зан нi, што су пя рэ чаць 

ра ней да сяг ну тым умо вам i па ру ша юць 

па ра дак, якi iс нуе ўжо не каль кi дзе ся цi-

год дзяў, мы вы му ша ны за крыць дып ла-

ма тыч ныя прад-

стаў нiц твы», — 

га во рыц ца ў 

па ве дам лен нi. 

На пра ця гу за-

бас тоў кi до ступ 

на вед валь нi каў 

у прад стаў нiц твы Iз ра i ля за мя жой бу дзе 

пры пы не ны, па слу гi аказ вац ца не бу-

дуць.

У МЗС кра i ны за явi лi, што ра шэн не 

змя нiць па ра дак ра бо ты дып прадс таў нiц-

тваў i пра цэ ду ру iх фi нан са ван ня на но-

сiць шко ду ас но ва твор ным iн стру мен там 

функ цы я на ван ня ве дам ства i кра i ны ў цэ-

лым. У ве дам стве ад зна чы лi, што мiн фiн 

не па кi нуў дып ла ма там iн ша га вы ба ру i 

вы ка за лi над зею на ўрэ гу ля ван не кан-

флiк ту ў най блi жэй шы час.

В.а. прэм' е ра Iс па нii па абя цаў, 
што Ка та ло нiя нi ко лi не бу дзе 
не за леж най

Ка та ло нiя нi ко лi не вый дзе са скла ду 

Iс па нii, за явiў у се ра ду вы кон ва ю чы аба-

вяз кi стар шы нi ўра да кра i ны Пед ра Сан-

чэс у iн тэр в'ю тэ ле ка на лу Antena 3.

«Праб ле ма ў Ка та ло нii за клю ча ец ца 

не ў не за леж нас цi, якой нi ко лi не зда рыц-

ца, — ска заў в.а. прэм' е ра. — У Ка та-

ло нii ёсць праб ле ма су iс на ван ня». «Мы 

з'яў ля ем ся свед ка мi пра ва лу ру ху за 

не за леж насць з па лi тыч на га пунк ту гле-

джан ня», — да даў Сан чэс. Ён так са ма 

за пэў нiў, што га то вы вес цi дыя лог з рэ-

гi я наль ны мi ўла да мi «ў рам ках дэ ма кра-

тыч най за кон на сцi».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА ЗАО «Белреализация» 

объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 

191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 

паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, 

BELTORGI.BY.

Продавец: Частное строительное унитарное предприятие 

«ГостСтрой» (УНП 590778694), 223034, Минская обл., Мин-

ский р-н, г. Заславль, ул. Советсткая, д. 118, комн. 1/4, в лице 

антикризисного управляющего ООО «Юридический момент», 

тел. +375 (29) 616-50-57. 

Повторные публичные торги в электронной форме в проце-

дуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее 

– торги) будут проведены: 15 ноября 2019 г. 09.00–17.00 на 

электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена, бел. 
руб. без 

НДС

1

Капитальное строение, инв. № 124/С-21348, 
здание административно-хозяйственное – 
административное здание, площадь 450,5 
кв. м, расположенное по адресу: Брестская 
обл., Пружанский р-н, г. п. Пружаны, ул. 
Лазо, 22

44 455,46

2

Капитальное строение, инв. № 124/С-
21346, здание пристройки к заводоуправ-
лению, площадь 298,7 кв. м, расположенное 
по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, 
г. п. Пружаны, ул. Лазо, 22

29 422,84

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 14.11.2019 г. 

17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-

ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 

2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 

BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Бел-

реализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены пред-

мета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их 

проведения не позднее чем за день до наступления даты 

проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 

двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается 

в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Побе-

дителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 

окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участ-

ником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 

продается претенденту на покупку при его согласии по на-

чальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель 

торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведе-

нием торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, 

а также аукционный сбор. После этого между продавцом и 

победителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня 

проведения торгов заключается договор купли-продажи. Из-

вещение о ранее проведенных торгах было опубликовало в 

газете «Звязда» от 20.09.2019 г.

Як па ве да мi лi ка рэс пан-

дэн ту Бел ТА ў Гро дзен скiм 

дзяр жаў ным гiс то ры ка-ар хеа-

ла гiч ным му зеi, так зва ную 

вiс лую пя чат ку, якую мож на 

ад нес цi да пер шых га доў iс-

на ван ня Грод на, пад час ра-

бот на Но вым за мку знай шоў 

ар хе о лаг Iван Спi рын.

«Та кiя свiн цо выя пя чат кi 

за цiс ка лi ся на шнур ках, пры-

ма ца ва ных да да ку мен таў, 

на прык лад, лiс тоў. З пя чат-

кай яшчэ бу дуць пра ца ваць 

спе цы я лiс ты, але ўжо мож на 

вы ка заць зда гад ку, што яна 

на ле жа ла кня зю Ула дзi мi ру 

Ма на ма ху, баць ку гро дзен-

скай кня зёў ны Агаф'i», — 

рас ка за лi ў му зеi. На ад ным 

ба ку пя чат кi зме шча на вы ява 

Ва сi лiя Ке са рый ска га (ня бес-

ны за ступ нiк Ма на ма ха), а з 

дру го га бо ку раз ме шча ны 

над пiс на ста ра жыт на рус кай 

мо ве з прось бай аб бо жай 

да па мо зе.

Та кiя пя чат кi ад но сяц ца 

да поз ня га пе ры я ду ўла ды 

Ула дзi мi ра Ма на ма ха (пас-

ля 1113 го да). У му зеi ад-

зна чы лi, што ў 1116 го дзе 

вя лi кi князь кi еў скi Ула дзi-

мiр Ма на мах вы даў сваю 

дач ку Агаф'ю за кня зя Усе-

ва ла да Да вы да вi ча, яко га 

ў 1127 го дзе ў пер шай ле-

та пiс най згад цы пра Грод-

на на зы ва юць гро дзен скiм 

кня зем.

Гэ та не пер шая не звы чай-

ная зна ход ка на тэ ры то рыi 

гро дзен скiх зам каў. Пры рэ-

кан струк цыi Ста ро га зам ка, 

у пры ват нас цi, бы ло ар га нi-

за ва на ар хеа ла гiч нае су пра-

ва джэн не. Уся го за два га ды 

рас ко пак на яго тэ ры то рыi 

зной дзе на больш за 3 ты ся-

чы ар тэ фак таў. Ся род iх не 

толь кi прад ме ты по бы ту (цвi-

кi, на ка неч нi кi стрэл, гу зi кi), 

але i каш тоў ныя ўпры га жэн-

нi, ся рэд ня веч ныя шах мат-

ныя фi гу ры, фраг мент гуль-

ня вой дош кi.

Удзел у спа бор нiц твах бя руць 386 гон-

шчы каў з 44 кра iн. Яны бу дуць зма гац ца 

не толь кi за ўзна га ро ды тур нi ру, але i за 

рэй тын га выя ач кi для ад бо ру на лет нiя 

Алiм пiй скiя гуль нi 2020 го да. У пра гра му 

спа бор нiц тваў увай шлi та кiя дыс цып лi-

ны, як iн ды вi ду аль ны i ка манд ны спрынт, 

ка манд ная i iн ды вi ду аль ная гон ка пра-

сле да ван ня, кей рын, ом нi ум, мэ ды сан i 

гон ка па ач ках.

Бе ла рус кая ка ман да на да маш нiм тур нi-

ры вы сту пiць най мац ней шым скла дам, у яе 

ўвай шлi 17 спарт сме наў, у тым лi ку ўсе лi-

да ры — Тац ця на Ша ра ко ва, Яў ген Ка ра лёк, 

Мi ха iл Шэ ме таў, Ра ман Цiш коў, Ра ман Ра ма-

наў i iн шыя. «Я не пер шы раз бу ду вы сту паць 

на та кiм буй ным тур нi ры ў Мiн ску, да маш нiя 

сце ны да па ма га юць зла вiць ку раж i да да юць 

сiл. Ця пер я ча каю сур' ёз най ба раць бы, та му 

што на гэ ты этап Куб ка све ту пры еха лi ўсе 

най мац ней шыя гон шчы кi — па ўзроў нi ён бу-

дзе амаль як чэм пi я нат све ту», — пад крэс-

лiў чэм пi ён све ту, ула даль нiк Куб ка све ту 

Яў ген КА РА ЛЁК.

«Мы ма ем на мер па ра да ваць гас цей най-

вы шэй шым уз роў нем пра вя дзен ня спа бор-

нiц тваў, а спарт сме ны — вы со кi мi вы нi ка мi. 

Хо чац ца па жа даць усiм уз ру шаль ных эмо цый 

ад вы ступ лен ня на шай збор най. Вель мi га на-

рым ся тым, што нам да ве ры лi пра вес цi пер шы 

ў алiм пiй скiм се зо не этап Куб ка све ту. Гэ та 

двай ная ад каз насць, але мы спра вiм ся», — за-

явi ла стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыi ве-

ла сi пед на га спор ту На тал ля ЦЫ ЛIН СКАЯ.

Ды рэк тар эта пу Куб ка све ту, ге не раль-

ны ме не джар ве ла сi пед на га клу ба «Мiнск» 

Аляк сей IВА НОЎ ад зна чыў, што ар га нi за-

та ры ча ка юць вы со ка га iн та рэ су з бо ку ба-

лель шчы каў, якiя змо гуць не толь кi атры маць 

за да валь нен не ад спа бор нiц тваў, але так са-

ма паў дзель нi чаць у кон кур сах i вiк та ры нах. 

Асоб ная за баў ляль ная пра гра ма пад рых та ва-

на для дзя цей.

«Дзя ку ем Мiж на род на му са ю зу ве ла сi пе-

дыс таў за ака за ны да вер. Пры ём спа бор нiц-

тваў та ко га ўзроў ню быў бы не маг чы мы без 

пад трым кi з бо ку бе ла рус кай дзяр жа вы, якая 

ўдзя ляе знач ную ўва гу раз вiц цю спор ту i зда-

ро ва му ла ду жыц ця», — ска заў Аляк сей Iва-

ноў.

Пер шы этап Куб ка све ту бу дзе пра цяг вац ца 

да 3 лicтапада.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

ПЕР ШЫ 
Ў АЛIМ ПIЙ СКIМ СЕ ЗО НЕ

На «Мiнск-Арэ не» стар та ваў этап Куб ка све ту 
па ве ла сi пед ным спор це на трэ ку

ВЕСТ КА З МI НУ ЛА ГА
Пя чат ку Ула дзi мi ра Ма на ма ха знай шлi пад час рас ко пак 

на тэ ры то рыi Но ва га зам ка ў Грод не


