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У Літ ве пра хо дзяць ву чэн ні НА ТА 
з удзе лам ва ен на слу жа чых з 11 кра ін

Маш таб ныя ма неў ры 

Gelezіnіs Vіlkas 2019-ІІ 

(«Жа лез ны воўк — 

2019-ІІ») з удзе лам ка ля 

4 ты сяч ва ен ных з 11 кра-

 ін Паў ноч на ат лан тыч на-

га аль ян су і больш як 1 

ты ся чы адзі нак ба я вой 

тэх ні кі па ча лі ся ў па ня дзе лак у Літ ве, па ве да мі ла ка ман-

да ван не лі тоў скай ар міі.

«Мэ тай ма неў раў, у якіх за дзей ні ча ны пад раз дзя лен ні 

Літ вы, а так са ма аса бо вы склад і тэх ні ка са юз ні каў па 

НА ТА, з'яў ля ец ца ад пра цоў ка ўза е ма дзе ян ня гэ тых сіл і 

срод каў па эфек тыў ным пла на ван ні і вы ка нан ні ба я вых 

за дач», — ад зна ча ец ца ў па ве дам лен ні.

На га да ем, што ў чэр ве ні ад бы лі ся ву чэн ні Gelezіnіs 

Vіlkas — 2019-І), у якіх бы ла за дзей ні ча на ана ла гіч на я 

коль касць ва ен ных і тэх ні кі.

У ма неў рах, акра мя лі тоў скіх вай скоў цаў, пры ма юць 

удзел прад стаў ні кі Бель гіі, Вя лі ка бры та ніі, Гер ма ніі, ЗША, 

Нар ве гіі, Ні дэр лан даў, Пар ту га ліі, Поль шчы, Чэ хіі і Эс-

то ніі. Част ка з іх ува хо дзіць у склад рас ква та ра ва на га ў 

Літ ве звод на га ба таль ё на НА ТА пе ра да во га ба зі ра ван ня. 

Ву чэн ні пра хо дзяць на па лі го не ў ра ё не го ра да Па бра дзе 

(ка ля мя жы з Бе ла рус сю), ку ды ў каст рыч ні ку пры быў 

ба таль ён Уз бро е ных сіл ЗША, у скла дзе яко га зна хо дзяц-

ца ка ля 500 вай скоў цаў, 30 тан каў Abrams і 25 ба я вых 

ма шын пя хо ты Bradley. Асноў ная част ка ву чэн няў бу дзе 

доў жыц ца да 18 ліс та па да.

Экс-мі ністр юс ты цыі Укра і ны па ве да мі ла 
пра спро бу ад хі ліць Зя лен ска га ад ула ды

Бы лы мі ністр юс ты цыі Укра і ны Але на Лу каш за яві ла ў 

эфі ры тэ ле ка на ла «112 Укра і на»: Ула дзі мі ра Зя лен ска га 

спра бу юць скі нуць.

«На го да вы дат ная, — за яві ла Лу каш, — ка пі ту лянт. 

Вось ця пер бу дуць рас кач ваць сі ту а цыю». Па вод ле яе 

слоў, сі ту а цы яй ска рыс та лі ся «не ка то рыя па лі тыч ныя 

сі лы», вы ка рыс тоў ва ю чы ў якас ці пад ста вы раз вя дзен-

не сіл на Дан ба се, а ў прэ зі дэн та ня ма сі ла ві коў. Але на 

Лу каш так са ма за яві ла, што ў кра і не «са цы яль ная сі-

ту а цыя не па леп шы ла ся, эка на міч ная — па гор шы ла-

ся, па лі тыч ная — пе ра тва ры ла ся ў ча ра ду па ста ян ных 

скан да лаў».

«Але ўсё роў на ста ла ад нос на ляг чэй: ужо не так ін-

тэн сіў на вы га ня юць лю дзей з цэрк ваў, ужо не так моц на 

па дзя ля юць лю дзей на «сва іх» і «чу жых», «пя тую ка ло ну» 

і «па тры я тыч ную ка ло ну», — ад зна чы ла экс-мі ністр.

Як вя до ма, па вы ні ках па ся джэн ня трох ба ко вай кан-

такт най гру пы ў Мін ску ба кі ўзгад ні лі «фор му лу Штайн-

ма е ра». Ба кі так са ма да мо ві лі ся аб раз вя дзен ні сіл у 

За ла тым і Пят роў скім. Гэ ты да ку мент вы клі каў пра тэс-

ты ва Укра і не: Зя лен ска га аб ві на ва ці лі ў дзяр жаў най 

здра дзе і на зва лі пад пі сан не «фор му лы Штай нма е ра» 

ка пі ту ля цы яй.

Ге не раль на га ды рэк та ра McDonald's 
зволь ні лі за ра ман з су пра цоў ні цай

Сты вен Іс тэрб рук, ге не раль ны ды рэк тар па пу ляр-

най ва ўсім све це сет кі рэ ста ра наў хут ка га хар ча ван ня 

McDonald's, быў зволь не ны са сва ёй па са ды з-за ра ма на 

з ад ной з су пра цоў ніц.

Ня гле дзя чы на тое, што Іс тэрб рук не жа на ты, і ад но-

сі ны бы лі па ўза ем най зго дзе, па во дзі ны топ-ме не джа-

ра па ру шы лі кар па ра тыў ныя пра ві лы, якія за ба ра ня юць 

па доб ныя ра ма ны. Сам Іс тэрб рук на зваў свае па во дзі ны 

«па мыл кай» і па га дзіў ся з ра шэн нем са ве та ды рэк та раў. 

Но вым ге не раль ным ды рэк та рам McDonald's ста не Крыс 

Кемп чын скі, які да апош ня га ча су быў кі раў ні ком аме ры-

кан ска га пад раз дзя лен ня.

Іс тэрб рук уз на чаль ваў McDonald's з 2015 го да. За 

гэ ты час агуль ная ка пі та лі за цыя кам па ніі вы рас ла 

амаль у два ра зы. Пад яго кі раў ніц твам у сет цы ад-

бы лі ся знач ныя зме ны — у пры ват нас ці, у за ку сач ных 

з'я ві лі ся стой кі са ма аб слу гоў ван ня, а са мі McDonald's 

змя ні лі афарм лен не з чыр во на-жоў та га на зя лё на-бэ-

жа вы ко лер.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Заўт ра з ра ні цы пад уплы-

вам фран таль на га па дзе лу 

на боль шай част цы тэ ры то-

рыі Бе ла ру сі прой дуць ка-

рот ка ча со выя даж джы. Уна-

чы і ра ні цай у асоб ных ра ё-

нах ча ка ец ца сла бы ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад плюс 5 да 12 гра-

ду саў, удзень бу дзе ад плюс 

7 гра ду саў па паў ноч ным за-

ха дзе да 17 цяп ла па паў днё-

вым ус хо дзе кра і ны.

У чац вер, 7 ліс та па да, на-

двор'е бу дзе вы зна чаць воб-

ласць па ні жа на га ат мас фер-

на га ціс ку, сфар мі ра ва ная ў 

ха лад ней шым па вет ры, у 

паў ноч най част цы на шай 

кра і ны ада б'ец ца ўплыў 

фран таль на га па дзе лу. Мес-

ца мі, пе ра важ на па поў на чы 

рэ гі ё на, прой дуць ка рот ка-

ча со выя даж джы, уна чы там 

маг чы мы мок ры снег. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла-

дзе ад ну ля да 7 гра ду саў 

вы шэй за нуль, удзень бу дзе 

ад плюс 4 гра ду саў па поў на-

чы да 12 цяп ла па паўд нё вай 

па ло ве кра і ны.

У ноч на пят ні цу ка рот ка-

ча со выя даж джы ча ка юц-

ца толь кі ў асоб ных ра ё нах 

кра і ны. Удзень з рос там ат-

мас фер на га ціс ку бу дзе пе-

ра важ на без апад каў. Уна чы 

і ра ні цай мес ца мі ча ка ец ца 

сла бы ту ман. Тэм пе ра ту-

ра па вет ра ўна чы скла дзе 

1—7 цяп ла, па паў ноч ным 

ус хо дзе пры пра яс нен нях 

па вет ра па ні зіц ца да ну ля — 

мі нус 3 гра ду саў. Удзень 

бу дзе ад 5 да 12 гра ду саў 

з плюсам.

Па вод ле па пя рэд ніх пра-

гно заў ай чын ных спе цы я ліс-

таў, у су бо ту мес ца мі, пе ра-

важ на па за ход няй част цы 

кра і ны, прой дуць ка рот ка-

ча со выя даж джы. Уна чы і 

ра ні цай дзе-ні дзе ча ка ец ца 

сла бы ту ман. Тэм пе ра ту-

ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад ну ля да 7 цяп ла. Удзень 

бу дзе ад плюс 6 да плюс 

12 гра ду саў, па поўд ні — да 

14 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пен сіі для пра цоў ных міг ран таў
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Асаб лі вас ці рэа лі за цыі між на род ных да га во раў аб пен-

сій ным за бес пя чэн ні на шых су гра ма дзян, якія пэў ны час 

пра ца ва лі ці пра цу юць ця пер за мя жой, нам па тлу ма чы ла 

на чаль нік упраў лен ня рэ гу ля ван ня пен сій ных ад но сін 

Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі 

Але на ГО МА РА ВА. На па чат ку па спра бу ем ра за брац ца, 

што з'яў ля ец ца прад ме там пра ва во га рэ гу ля ван ня гэ тых 

да га во раў.

— За ле жыць ад іх змес ту. У ад ных пра пі са ны толь кі 

пы тан ні пен сій на га за бес пя чэн ня, як у па гад нен ні з той 

жа Чэ хі яй. У да ку мен тах з ін шы мі кра і на мі (Літ ва, Лат вія, 

Ра сія) яшчэ ўка за ны і са цы яль ныя вы пла ты. На прык лад, з 

Ра сі яй да во лі шы ро кі да га вор: у ім пра ду гле джа ны вы пла ты 

па бес пра цоўі, ма ця рын стве, на па ха ван не і гэтак далей. 

Да рэ чы, і ў да га во ры з Поль шчай, які яшчэ не на быў сі лу, 

так са ма бу дуць роз ныя са цы яль ныя вы пла ты. У тым лі ку 

і стра ха ван не ад ня шчас ных вы пад каў на вы твор час ці, — 

тлу ма чыць су раз моў ні ца.

Да рэ чы, гра ма дзя ні ну, які пра жы вае ў Бе ла ру сі, па пры-

зна чэн не пен сіі з улі кам нор маў між на род ных да мо ваў не 

трэ ба ехаць у дзяр жа ву, дзе ён не ка лі пра ца ваў. Да стат ко ва 

звяр нуц ца з не аб ход ны мі да ку мен та мі ў мяс цо вы ор ган, 

які ажыц цяў ляе пен сій нае за бес пя чэн не. Ён са ма стой на 

сфар мі руе кам плект не аб ход ных да ку мен таў і на кі руе яго 

ў кам пе тэнт ны ор ган ад па вед най дзяр жа вы, рэ ка мен дуе 

Але на Го ма ра ва.

Ці ка вае пы тан не, якое хва люе, ба дай, кож на га пра цоў на-

га міг ран та: дзе і ў якой ва лю це бу дуць вы плач вац ца пен сіі? 

Су раз моў ні ца ка жа: па мес цы жы хар ства гра ма дзя ні на. Як 

пра ві ла, вы пла та ажыц цяў ля ец ца ў на цы я наль най ва лю-

це дзяр жа вы пра жы ван ня пен сі я не ра. Гэ та вы зна ча ец ца 

ў між на род най да мо ве. Па да мо ве з Чэ хі яй пен сіі бу дуць 

вы плач вац ца ў еў ра.

Ад нак ёсць і вы клю чэн ні. На прык лад, не рас паў сюдж-

ва юц ца па ла жэн ні між на род ных да га во раў аб пен сій ным 

за бес пя чэн ні на ва е нас лу жа чых, бо ў Бе ла ру сі для іх свая 

пен сій ная сіс тэ ма.

Ка лі за ста лі ся пы тан ні, ад ка зы па іх мож на атры маць ва 

ўпраў лен ні пра цы і са цы яль най аба ро ны па мес цы жы хар-

ства. Мож на па тэ ле фа на ваць у Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-

яль най аба ро ны з 9.00 да 10.30 у ра бо чыя дні на ін фа лі нію 

па тэ ле фо не 8 (017) 309-9-309.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

Ва ўгод дзi, на пуш ную дзi чы ну
2 лiс та па да ў Бе ла ру сi ад кры ўся асен не-зi мо вы се зон па ля-

ван ня на пуш ных жы вёл. Ён бу дзе доў жыц ца да 26 сту дзе ня.

Зда бы ваць зай ца-ру са ка i зай ца-бе ля ка да зва ля ец ца ў свет-

лы час су так збро е вым i бяз збро е вым спо са ба мi з за са ды, 

з па ды хо ду, за го нам. Збро е вае па ля ван не на ва вёр ку, ляс ную 

i ка мен ную ку нi цу, аме ры кан скую нор ку, ан дат ру i ляс но га 

тха ра да зво ле на ў свет лы час су так з па ды хо ду, у тым лi ку 

з па ляў нi чы мi са ба ка мi, акра мя ган ча коў i хар тоў. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На двор'е

Не па се зо не грыб ное на двор'е прый шло да нас 

у пер шую дэ ка ду ліс та па да. На гэ тым тыд ні ў на-

шай кра і не на двор'е бу дзе са праў ды цёп лае. Са мая 

вы со кая тэм пе ра ту ра па вет ра бы ла ў па ня дзе лак 

(да 18—19 цяп ла). Хоць у да лей шым ста не кры ху ха-

лад ней, тым не менш тэм пе ра тур ны рэ жым бу дзе 

знач на вы шэй шы за клі ма тыч ную нор му, па ве да мі лі 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа-

ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма-

ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Даждж лі ва і цёп лаДаждж лі ва і цёп ла
На гэ тым тыд ні бу дзе на 4—7 гра ду саў вы шэй за нор муНа гэ тым тыд ні бу дзе на 4—7 гра ду саў вы шэй за нор му

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Месторасположение – Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, 
ул. Карла Маркса, 25-16

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Квартира (расположена в пятиэтажном жилом 
доме 2010 г. п. на 4-м этаже и состоит из двух 
жилых комнат)

66,5 
кв. м

340/D-
219285

Начальная стоимость без НДС – 73 700,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

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 электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов, установлен регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата, время и место проведения электронных торгов: 10.12.2019 в 

11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участни-

ку, подавшему в адрес организатора торгов пакет документов и прошедше-

му предварительную регистрацию, ЭТП предоставляется время до начала 

торгов в режиме реального времени для заключительной регистрации 

(начало заключительной регистрации за 2 часа до начала электронных 

торгов). В случае непрохождения регистрации участник к торгам не до-

пускается. После прохождения регистрации участник получает доступ в 

аукционную комнату, где ожидает старта торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная ре-

гистрация) на ЭТП ipmtorgi.by: 09.12.2019 до 17.00 

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

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

Продавец
Червенское райпо, Минская обл., г. Червень, ул. Ле-
нинская, 32

Предмет аукциона

Местоположение – Минская обл., Червенский р-н, г. Червень

Наименование
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

Лот № 1 

Склад для хранения 
тары

1299,5 
кв. м

615/C-39498
ул. Ленинская, 

д. 32Б

Составные части и принадлежности: навес

Сведения о земельном участке: пл. 0,3383 га предоставлен на праве 
постоянного пользования для обслуживания материально-технической 
базы

Начальная цена лота №1 с НДС 20 % – 78 659,50 бел. руб. 

(снижена на 50 %)

Лот № 2

Магазин № 5 75,9 кв. м 615/C-15962
ул. Зои 

Космодемьянской

Составные части:  пристройка, сарай

Сведения о земельном участке:  пл. 0,0140 га предоставлен на праве по-
стоянного пользования для размещения объектов розничной торговли

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 9 113,36 бел. руб. 

(снижена на 40 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи – 20 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, уста-

новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-

говоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 

оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после подписания 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

Предыдущие извещения о проведении аукционов опубликованы в газете  

«Звязда»: лот № 1 – 17.10.2019, лот № 2 – 18.08.2018

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

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения  аукциона: 19.11.2019 в 15.00 по адре-

су: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 18.11.2019 до 17.00 по 

указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: 

auction@cpo.by


