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Ва Укра і не за вяр шы лі пры ём да ку мен таў 
ад кан ды да таў у прэ зі дэн ты

Цэнт раль ная вы бар чая ка-

мі сія Укра і ны скон чы ла пры-

ём да ку мен таў ад гра ма дзян, 

якія жа да юць паў дзель ні чаць 

у вы бар чай кам па ніі і па зма-

гац ца за крэс ла кі раў ні ка 

дзяр жа вы на чар го вых вы-

ба рах 31 са ка ві ка.

Па ста не на ве чар ня дзе лі ў ка мі сію звяр ну лі ся па 

рэ гіст ра цыю 83 ча ла ве кі, з якіх 28 атры ма лі ста ноў чую

ацэн ку, 22 бы ло ад моў ле на з роз ных пры чын, яшчэ 

33 па ке ты да ку мен таў на той час зна хо дзі лі ся на раз гля дзе. 

Ад ной з час тых пры чын ад мо вы ў рэ гіст ра цыі з'яў ля ла ся 

тое, што па тэн цый ныя кан ды да ты не ўно сі лі пра ду гле-

джа ны за ко нам гра шо вы за клад у па ме ры 2,5 млн грыў-

няў (больш за $90,6 тыс.). Згод на з за ко нам, гэ ты за клад 

пад ля гае вяр тан ню толь кі ў вы пад ку, ка лі кан ды дат пе-

ра мо жа на вы ба рах, аль бо прой дзе ў дру гі тур.

Кан чат ко вы спіс за рэ гіст ра ва ных кан ды да таў ЦВК кра і -

ны аба вя за ны аб на ро да ваць не паз ней за 9 лю та га.

Прэ зі дэнт Укра і ны Пётр Па ра шэн ка па даў свае да ку-

мен ты на рэ гіст ра цыю ў якас ці са ма вы лу чэн ца ў апош ні 

ад ве дзе ны на гэ та за ко нам дзень — мі ну лую ня дзе лю. 

Ся род тых, хто ўжо атры маў па свед чан не кан ды да та ў 

прэ зі дэн ты, — шоў мен Ула дзі мір Зя лен скі, лі да ры пар тыі 

«Баць каў шчы на» і «Гра ма дзян ская па зі цыя» Юлія Ці ма-

шэн ка і Ана толь Гры цэн ка, адзін з за сна валь ні каў пар тыі 

«Апа зі цый ная плат фор ма — За жыц цё» Юрый Бой ка.

Гэ тая кам па нія — рэ корд ная па коль кас ці прэ тэн дэн-

таў на прэ зі дэнц кае крэс ла.

Ла ты шам да зво лі лі атрым лі ваць пен сіі 
ня бож чы каў му жа і жон кі. Ця пер у кра і не 
вя сель ны бум ся род пен сі я не раў

У Лат віі на зі ра ец ца рост коль кас ці за клю ча ных шлю-

баў ся род пен сі я не раў, пі ша dеlfі.lv. У за гсах гэ тую тэн-

дэн цыю тлу ма чаць зме на мі ў за ка на даў стве: са сту дзе ня 

аў да ве лы муж ці жон ка мо жа год атрым лі ваць част ку 

пен сіі ня бож чы ка.

У Мі ніс тэр стве юс ты цыі Лат віі так са ма ад зна ча юць 

рост коль кас ці за клю ча ных шлю баў. Па куль цяж ка праг-

на за ваць, як на агуль най ста тыс ты цы ада б'юц ца ма-

ла дыя пен сій на га ўзрос ту. Але яны ак тыў на ці ка вяц ца 

маг чы мас цю афі цый на га афарм лен ня ад но сін. Праў да, 

гэ тым пра вам змо гуць ска рыс тац ца толь кі атры маль ні кі 

лат вій скай пен сіі па ўзрос це, ін ва лід нас ці або вы слу зе 

га доў.

Да па мо га вы плач ва ец ца толь кі ўдаў цам і не рас паў-

сюдж ва ец ца на бы лых му жа і жон ку (пас ля раз во ду) або 

на па ры, якія жы вуць у не за рэ гіст ра ва ных ад но сі нах.

Ву чо ны рас ка заў аб маг чы мым уро не 
ад астэ ро і да Апо фіс у вы пад ку су тык нен ня 
з Зям лёй

Астэ ро ід Апо фіс, ка лі да пус ціць, што ён упад зе на 

Зям лю, мо жа цал кам зні шчыць шмат міль ён ны го рад, 

пры чым срод каў яго ад хі ліць убок ця пер не іс нуе. Пра 

гэ та па ве да міў ТАСС за гад чык ла ба ра то рыі ма тэ ма тыч-

на га ма дэ ля ван ня геа фі зіч ных пра цэ саў Ін сты ту та ды-

на мі кі геа сфер РАН, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук 

Ва ле рый Шу ва лаў.

Ра ней ву чо ныя з Санкт-Пе цяр бург ска га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та вы ка за лі зда гад ку, што Апо фіс мо жа су тык-

нуц ца з Зям лёй у 2068 го дзе. Пра гноз утрым лі ва ец ца 

ў дак ла дзе, які бу дзе прад стаў ле ны ў чац вер на ХLІІІ 

Ка ра лёў скіх чы тан нях.

«Ка лі та кое це ла (дыя метр Апо фі са больш за 300 метраў) 

упад зе на Маск ву, то ў го ра дзе бу дзе зні шча на ўсё. Так-

са ма сур' ёз ныя раз бу рэн ні бу дуць на тэ ры то рыі Мас коў-

скай воб лас ці. А іа нас фер нае вы пра мень ван не, на пэў на, 

усю Еў ро пу ахо піць», — пры вёў пры бліз ную ацэн ку ўда ру 

Шу ва лаў на пры кла дзе ра сій скай ста лі цы. Ён да даў, што 

па доб ныя да Апо фі са па па ме рах це лы па да юць на Зям-

лю раз у 10—100 тыс. га доў.

Ву чо ны да даў, што на сён няш ні дзень у ча ла вец тва 

ня ма срод каў змя ніць тра ек то рыю астэ ро і да, ка лі ўзнік не 

не бяс пе ка яго су тык нен ня з Зям лёй. «Між кан ты нен таль-

ныя ба ліс тыч ныя ра ке ты, якія ёсць, ка лі змо гуць па тра-

піць у астэ ро ід па блі зу Зям лі, прак тыч на не паў плы ва юць 

на яго тра ек то рыю», — ад зна чыў спе цы я ліст.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Крутогорье-
Петковичи» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по про-
даже:

лот 1: здание конюшни № 19 общей площадью 433,9 кв. м с инв. 
№ 620/С-39662, расположенное на земельном участке площадью 
1,0106 га с кадастровым номером 622281709101000100 по адресу: Мин-
ская область, Дзержинский район, Дзержинский с/с, д. Ферма-Гай, 
ул. Центральная, 18А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 24 225,60 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 2 422,00 бел. руб.). 

Лот 2: здание склада общей площадью 342,9 кв. м с инв. № 620/С-
39663, расположенное на земельном участке площадью 0,6151 га с ка-
дастровым номером 622200000001003100 по адресу: Минская область, 
Дзержинский район, Боровской с/с, 10, около д. Старинки.

Начальная цена с НДС (20 %) – 16 699,20 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 1 669,00 бел. руб.).

Лот 3: цех по распиловке мрамора общей площадью 136,3 кв. м 
инв. № 620/С-37454, расположенный на земельном участке площадью 
0,1220 га с кадастровым номером 622250100001005065 по адресу: Мин-
ская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Колхозная, 1Г.

Начальная цена с НДС (20 %) – 42 336,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 4 233,00 бел. руб.). 

Стоимость лотов снижена на 2 %.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330

000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов 
в следующем размере: по лоту № 1 – 7 (семь) процентов, по лоту № 2 – 10 
(десять) процентов, по лоту № 3 – 5 (пять) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона. Предыдущее извещение опубликовано 
в газете «Звязда» от 31.08.2018. Порядок проведения аукциона и оформ-
ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 20.02.2019 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 19.02.2019 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка пра-

вёў на ра ду, па вы ні ках якой за-

цвер дзіў ра шэн не на ахо ву дзяр-

жаў най гра ні цы Бе ла ру сі ор га на мі 

па меж най служ бы ў 2019 го дзе.

«Тра ды цый на ў па чат ку го да мы 

пры ма ем ра шэн ні на ахо ву ме жаў на-

шай кра і ны — дзяр жаў най гра ні цы», — 

ад зна чыў у па чат ку ме ра пры ем ства 

кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што пра ве-

дзе ная ап ты мі за цыя, асаб лі ва кант роль-

ных пра цэ дур на мя жы, да зво лі ла па-

вы сіць эфек тыў насць бе ла рус кіх пунк-

таў про пус ку. Прак ты ка па ка за ла, што 

асоб ныя функ цыі па гра ніч ні каў у шэ ра гу 

вы пад каў мо гуць сва і мі сі ла мі вы ка наць 

су пра цоў ні кі мыт няў. Гэ та ра цы я наль ны 

па ды ход, і зга да ную ра бо ту трэ ба пра-

цяг нуць, лі чыць кі раў нік дзяр жа вы.

«З улі кам уз рас тан ня не га тыў ных 

фак та раў, звя за ных з не за кон най міг ра-

цы яй, нар кат ра фі кам, кант ра бан дай — 

асаб лі ва зброі — пе рад Дзярж па гран ка-

мі тэ там па стаў ле на за да ча па вя лі чыць 

да не аб ход най штат ную коль касць. Бес-

прэ цэ дэнт ны крок, але на цы я наль ная 

бяс пе ка — най важ ней шы фак тар», — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Та му кі раў нік дзяр жа вы за па тра-

ба ваў пры няць вы чар паль ныя ме ры 

па па ве лі чэн ні і ства рэн ні но вых пад-

 раз дзя лен няў на гра ні цы, а асаб лі ва — 

ад ра джэн ні ма неў ра ных груп, якія

заў сё ды зна хо дзяц ца ў рэ зер ве кі раў-

ні коў па гра ніч ных атра даў і га то вы ў 

лю бы мо мант вы сту піць па на прам ку 

ру ху ве ра год на га пра ціў ні ка пры аб-

васт рэн ні сі ту а цыі.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: па гра-

ніч ная па лі ты ка Бе ла ру сі на кі ра ва на 

не на кан фран та цыю з су сед ні мі дзяр-

жа ва мі, а на ўма ца ван не по яса доб ра-

су сед ства.

«З гэ та га мы перш за ўсё па він ны 

зы хо дзіць. Не прос та на за мок на глу ха 

за чы няць гра ні цу і ства раць праб ле мы 

для сва іх гра ма дзян і гра ма дзян кра ін-

су се дзяў, тых, хто да нас пры яз джае, 

а ства раць спры яль ную зо ну. У той жа 

час, ад ся каць тых, хто да нас едзе з 

не па жа да ны мі на ме ра мі, асаб лі ва гэ та 

важ на на пя рэ дад ні ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў», — ад зна чыў ён.

Прэ зі дэнт так са ма звяр нуў ува гу, 

што не аб ход на за бяс пе чыць за кон-

насць і пра ва па ра дак, вы каз ва ю чы 

мак сі мум ува гі да ту рыс таў і гас цей 

на шай кра і ны.

На роў ні з дак лад най спра ва зда чай ён 

па пра сіў стар шы ню Дзярж па гран ка мі тэ-

та Бе ла ру сі Ана то ля Ла по ад ка заць на 

на ступ ныя ак ту аль ныя пы тан ні: па-пер-

шае, на коль кі здоль ныя сён ня ор га ны 

па гра ніч най служ бы су праць ста яць тым 

вы клі кам, якія ба чаць яны і дзяр жа ва?

Па-дру гое: якія ме ры для гэ та га ўжо 

ажыц цяў ля юц ца і бу дуць прад пры мац ца 

ў да лей шым для та го, каб арганізаваць 

бяс пе ку кра і ны? І па-трэ цяе: што яшчэ 

не аб ход на зра біць з бо ку кі раў ніц тва 

кра і ны для за бес пя чэн ня эфек тыў най 

ра бо ты па гра ніч най служ бы?

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў 

стар шы ні Дзяр жаў на га па гра ніч на га 

ка мі тэ та, што ў рам ках па ез дак, у тым 

лі ку ў Брэст, са мі мі па гра ніч ні ка мі былі 

па стаў ле ны шэ раг ін шых пы тан няў, па 

якіх Прэ зі дэнт пры няў ра шэн ні. «Як 

яны вы ка на ны?» — спы таў ён.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка па-

ці ка віў ся ра бо тай на шых па гра ніч ні каў 

з укра ін скі мі ка ле га мі: якія там праб-

ле мы, што трэ ба зра біць, ці бы лі рэа-

лі за ва ны ме ры, пра якія да маў ля лі ся 

пад час на вед ван ня бе ла рус кім лі да-

рам мя жы з Укра і най.

Коль касць па ру шэн няў рас це
Па вы ні ках на ра ды ў Прэ зі дэн та, 

стар шы ня Дзярж па гран ка мі тэ та Бе-

ла ру сі Ана толь Ла по па гу та рыў з жур-

на ліс та мі.

«Асноў ныя за да чы (на 2019. — 

«Зв.») — гэ та за бес пя чэн не про пус-

ку за ко на па слух мя ных гра ма дзян на 

ІІ Еў ра пей скія гуль ні, уз мац нен не тых 

кі рун каў дзяр жаў най мя жы, якія мы па-

зна чы лі ра ней на паў днё вым на прам ку, 

да лей шае ўзвя дзен не па меж най інф-

ра струк ту ры. І за бяс пе чыць про пуск 

на шых гра ма дзян і ін ша зем цаў праз 

пунк ты про пус ку — хут ка, кам форт на, 

бяс печ на», — ад зна чыў ён.

Да рэ чы, за мі ну лы год па са жы ра па-

ток праз гра ні цу па вя лі чыў ся пры клад-

на на 3 %, а коль касць транс парт ных 

срод каў амаль на 7 %.

Адзін з вы клі каў па гра ніч най бяс-

пе кі — гэ та не за кон ная тран зіт ная 

міг ра цыя. Па сло вах стар шы ні Дзярж-

па гран ка мі тэ та, ле тась за фік са ва ны 

іс тот ны рост па каз чы ка — ка ля 57,6 %. 

Бе ла рус кія па гра ніч ні кі за тры ма лі 

457 ча ла век. «Мы ахоў ва ем не толь-

кі дзяр жаў ную гра ні цу Бе ла ру сі, але і 

Еў ра пей скі са юз ад не ле галь най міг-

ра цыі», — пад крэс ліў ён.

Яшчэ ад на праб ле ма — тран зіт нар-

кат ра фі ка, у па раў на нні з па пя рэд нім 

го дам за фік са ва ны рост амаль у ча ты-

ры ра зы. Ле тась на гра ні цы за тры ма лі 

450,5 кг нар ко ты каў.

Ён звяр нуў ува гу, што ра бо та па-

гра ніч ных ор га наў удас ка наль ва ец ца, 

ад нак і зла чын цы асвой ва юць но выя 

ме та ды пе ра воз кі.

Вя до ма, сур' ёз ную ўва гу бе ла рус кія 

па гра ніч ні кі ўдзя ля юць не за кон на му 

тран зі ту зброі. Гэ ты мо мант па ста ян на 

агуч ва ец ца, за сі ту а цы яй піль на на зі-

ра юць па гра ніч ныя ор га ны.

Маг чы мыя ры зы кі ёсць на ўкра ін-

скім на прам ку. Так, пра ку рор Укра і-

ны Юрый Лу цэн ка ў ад ным з ін тэр в'ю 

за явіў, што ў ця пе раш ні час у кра і не 

на ліч ва ец ца ад трох да пя ці міль ё наў 

адзі нак не ле галь най зброі. Гэ тую цы-

та ту пры во дзіць агенц тва Укрін фарм.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НЕ КАН ФРАН ТА ЦЫЯ, 
А ДОБ РА СУ СЕД СТВА
Ме на ві та та кі прын цып па гра ніч най па лі ты кі Бе ла ру сі

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
па він ша ваў Сі Цзінь пі на 

са Свя там Вяс ны
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла-

рус ка га на ро да і ся бе аса біс та па він ша ваў Стар шы ню 

КНР Сі Цзінь пі на і ўвесь кі тай скі на род са Свя там Вяс-

ны, па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Мі ну лы год вы клі кае ў мя не пры ем ныя ўспа мі ны, звя-

за ныя з на шы мі су стрэ ча мі на фо ру ме «Адзін по яс, адзін 

шлях» у Пе кі не і на са мі це ШАС у Цын даа, — ад зна чыў кі-

раў нік дзяр жа вы. — На ды хо дзя чы год прой дзе пад зна кам 

Жоў тай Зем ля ной Свін ні, якая сім ва лі зуе пос пех. Спа дзя ю-

ся, што рэ фор мы, якія рэа лі зу юц ца пад Ва шым аса біс тым 

кі раў ніц твам, пры вя дуць да ажыц цяў лен ня кі тай скай ма ры 

аб вя лі кім ад ра джэн ні на цыі, а ў раз віц ці ад но сін па між Бе ла-

рус сю і Кі та ем бу дуць да сяг ну ты но выя буй ныя пра ры вы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што раз ліч вае на плён-

ныя су стрэ чы ў 2019 го дзе і да лей шыя су мес ныя здзяйс нен ні ў 

імя ўма ца ван ня даб ра бы ту бе ла рус ка га і кі тай ска га на ро даў.

Для біз не су 
і для кра і ны

Бе ла ру сі вы дзе ляць 8,8 міль ё на еў ра 
на раз віц цё пры ват на га сек та ра

На ша кра і на ру ха ец ца да доб ра га ін вес ты цый на га 

клі ма ту, раз віц ця кан ку рэн цыі і бес па пер на га ганд лю, 

у тым лі ку, дзя ку ю чы да па мо зе Еў ра пей ска га са ю за, 

Гру пы су свет на га бан ка і Між на род ной фі нан са вай 

кар па ра цыі. Гэ тыя між на род ныя струк ту ры прэ зен та-

ва лі два су мес ныя пра ек ты па пад трым цы пры ват на га 

сек та ра ў Бе ла ру сі агуль ным па ме рам 8,8 міль ё на 

еў ра. Пра гра ма пра цяг нец ца да 2021 го да.

Як ад зна чы лі прад стаў ні кі ЕС і Су свет на га бан ка, не маг чы-

ма пры ду маць ні вод най сфе ры жыц ця, якой не да ты чыў ся б 

пры ват ны сек тар, — ад ме ды цы ны да пра мыс ло вас ці. Та му яго 

па пра ве мож на лі чыць ад ным з ру ха ві коў эка но мі кі кра і ны.

Асноў ныя парт нё ры пра гра мы — Мі ніс тэр ства эка но мі кі, 

Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю, 

На цы я наль ны банк і Дзяр жаў ны ка мі тэт па стан дар ты за цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«Ін вес ты цый ны клі мат у Бе ла ру сі ў апош нія га ды мя ня ец-

ца да леп ша га, усе па каз чы кі ру ха юц ца ў вер ным на прам-

ку», — ад зна чыў стар шы ня прад стаў ніц тва Су свет на га 

бан ка ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Алекс КРЭ МЕР. Су свет ны 

банк да па мо жа кан суль та цы я мі ў сфе рах раз віц ця ма ло га 

і ся рэд ня га біз не су, пры цяг нен ня і ўтры ман ня ін вес ты цый, 

пад рых тоў кі сіс тэ мы бес па пя ро ва га ганд лю.

Як пад крэс лі ла стар шы ня прад стаў ніц тва Еў ра пей-

ска га са ю за ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Анд рэа ВІК ТА РЫН, 

чар го выя пра ек ты — гэ та ла гіч ны пра цяг шмат га до ва га цес-

на га су пра цоў ніц тва. ЕС рэа лі зуе іні цы я ты вы па па вы шэн-

ні кан ку рэн та здоль нас ці пры ват на га сек та ра і па ве лі чэн ні 

маг чы мас цяў бе ла рус кіх уста ноў — у тым лі ку, Бе ла рус ка га 

фон ду фі нан са вай пад трым кі прад пры маль ні каў, На цы я-

наль на га агенц тва па ін вес ты цы ях і пры ва ты за цыі, Цэнт ра 

дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства.

Пра гра ма тэх ніч най да па мо гі, што фі нан су ец ца Еў ра-

пей скім са юзам і рэа лі зу ец ца Між на род ным бан кам рэ кан-

струк цыі і раз віц ця, на кі ра ва на на сты му ля ван не раз віц ця 

прад пры маль ніц тва ў кра і не. У сваю чар гу, Між на род ная 

фі нан са вая кар па ра цыя ўжо па ча ла вы ка нан не Пра гра мы 

кан суль та цый най да па мо гі ўра ду па па ляп шэн ні дзе ла во га 

ася род дзя. Гэ тая пра гра ма фі нан су ец ца і рэа лі зу ец ца пры 

пад трым цы ЕС і Швед ска га між на род на га агенц тва су пра-

цоў ніц тва для раз віц ця.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.


