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Вы ні кі пра ве дзе на га ву чэн ня, мэ тай 
яко га з'яў ля ла ся пра вер ка адэ кват нас ці 
фор маў і спо са баў про ці дзе ян ня но вым 
вы клі кам і па гро зам ва ен най бяс пе цы 
дзяр жа вы, дэ та лё ва на мі пра ана лі за ва ны і 
бу дуць па кла дзе ны ў асно ву ўдас ка на лен-
ня тэ о рыі спе цы яль ных дзе ян няў.

Прад стаў ні кі Уз бро е ных Сіл Бе ла ру-
сі ўдзель ні ча лі ў су мес ных ву чэн нях сіл 
і срод каў раз вед кі «По шук-2016» на тэ-
ры то рыі Та джы кі ста на, мі ра твор чых сіл 
«Не па руш нае бра тэр ства — 2016» на на-
шай зям лі і ў ка манд на-штаб ным ву чэн ні з 
кан тын ген та мі ка лек тыў ных сіл апе ра тыў-
на га рэ ага ван ня «Уза е ма дзе ян не-2016» у 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Ня змен на вы со кія 
вы ні кі дэ ман стру юць во ін скія час ці Ва ен-
на-па вет ра ных сіл і вой скаў су праць па-
вет ра най аба ро ны ў рам ках так тыч ных 
ву чэн няў з ба я вой страль бой на ра сій скім 
па лі го не Ашу лук. Сё ле та ва ен на слу жа-
чыя вель мі доб ра па ка за лі ся бе ў на мі-
на цы ях «Авія дартс» і «Клю чы ад не ба» 
пад час «Ар мей скіх між на род ных гуль-
няў — 2016». Для за бес пя чэн ня жы ву час ці 
авія цыі аб ста ля ва ны і апра ба ва ны аэ ра-
дром ныя ўчаст кі да рог. Сё ле та ўпер шы-
ню пра ве дзе на лёт на-так тыч нае ву чэн не 
з па сад кай на аэ ра дром ныя ўчаст кі да рог 
у нач ных умо вах са ма лё таў МіГ-29, Су-25, 
Як-130. Ня даў на за вяр шы ла ся пра вер ка 
ўзроў ню пра фе сій на-служ бо вай пад рых-
тоў кі афі цэ раў Уз бро е ных Сіл пад кі раў-
ніц твам Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. Яе мож на 
сме ла на зваць га лоў ным іс пы там го да для 
бе ла рус кай ар міі. І гэ ты эк за мен з год нас-
цю вы тры ма ны.

— Кі раў нік на шай дзяр жа вы, які аса-
біс та аца ніў бо е га тоў насць вай скоў цаў, 
ад зна чыў, што сіс тэ му пад рых тоў кі ва-
ен ных кад раў не аб ход на ўдас ка на ліць. 
Якім чы нам бу дзе це вы кон ваць па стаў-
ле ную Га лоў на ка ман ду ю чым за да чу?

— Кад ры вы ра ша юць усё. Гэ ты тэ зіс 
ак ту аль ны ва ўсе ча сы. Не з'яў ля ец ца вы-
клю чэн нем і сіс тэ ма за бес пя чэн ня ва ен най 
бяс пе кі Бе ла ру сі. Зроб ле на вель мі шмат. 
Мы ства ры лі на цы я наль ную шко лу пад-
рых тоў кі ва ен ных кад раў на ўсіх уз роў нях. 
Больш за тое, Бе ла русь з'яў ля ец ца пер шай 
кра і най на пост са вец кай пра сто ры, дзе па-
ча лі рых та ваць ва ен ных лёт чы каў (ся род 
дзяр жаў, дзе ра ней та кая пад рых тоў ка не 
ажыц цяў ля ла ся). Але, як і лю бая ін шая, 
сіс тэ ма ва ен най аду ка цыі па тра буе па ста-
ян на га ўдас ка на лен ня і раз віц ця. Раз мо ва 
ідзе аб тым, што га лоў ны прын цып пад-
рых тоў кі і вой скаў, і ва ен ных кад раў — 
ву чыць та му, што не аб ход на на вай не. На 
су час най вай не — над звы чай скла да най і 
вель мі час та не прад ка заль най.

Не вы пад ко ва кі раў ні ком дзяр жа вы па-
стаў ле на за да ча скан цэнт ра ваць асноў ныя 
на ма ган ні на на ву чан ні вой скаў су час ным 
спо са бам вя дзен ня ўзбро е най ба раць бы. 
У пры ват нас ці, раз гру па ван ні ба я вых дзе-
ян няў аў та ном ны мі ма біль ны мі гру па мі, 
здоль ны мі на нес ці пра ціў ні ку мак сі маль-
на не пры маль ны ўрон. А ў пад рых тоў цы 
кад раў — на фар мі ра ван ні ўмен няў і на-
вы каў прак тыч ных дзе ян няў па кі ра ван ні 
во ін скі мі пад раз дзя лен ня мі. Тут не аб ход на 
ра зу мець, што, згод на з Ва ен най дакт-
ры най, Бе ла русь не раз гля дае ні ад ну з 
дзяр жаў у якас ці пра ціў ні ка. Каб не бы ло 
во ра гаў у на шай кра і ны і на да лей, не аб-
ход на ўмець аба ра няць Ра дзі му. На гэ та 
як раз і на кі ра ва на пад рых тоў ка вой скаў, 
ва ен ных кад раў.

— Чым бы ло аб умоў ле на пры няц це 
но вай Ва ен най дакт ры ны?

— Рас пра цоў ка но вай Ва ен най дакт ры-
ны, па-пер шае, бы ла аб умоў ле на знач ны мі 
зме на мі ва ен на-па лі тыч на га ста но ві шча 
ў све це і Еў ра пей скім рэ гі ё не, у тым лі ку 
не па срэд на ка ля ме жаў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, якія ад бы лі ся на пра ця гу апош ня га 
дзе ся ці год дзя. Па-дру гое, асаб лі вас ця мі 
су час ных ва ен ных кан флік таў, ха рак тэр-
ны мі ры са мі якіх з'яў ля юц ца зме ша ныя 
спо са бы ва ен ных дзе ян няў, пры мя нен не 
як вы со ка эфек тыў ных сіс тэм вы со ка дак-
лад най зброі, так і шы ро кае вы ка ры стан не 
не тра ды цый ных фор маў пры мя нен ня ва-
ен най сі лы, у пры ват нас ці, рэ гу ляр ных уз-
бро е ных фар мі ра ван няў. Па-трэ цяе, з'яў-
лен нем но вых вы клі каў і па гроз, звя за ных 
з рас пра цоў кай і ак тыў ным ужы ван нем на 
прак ты цы кан цэп цый і ме ха ніз маў зме ны 
дзяр жаў най ула ды ў ін шых кра і нах, зме ны 
іх кан сты ту цый на га ла ду і па ру шэн ня тэ-
ры та ры яль най цэ лас нас ці шля хам пра ва-
ка ван ня ўнут ра на га ўзбро е на га кан флік ту. 
Мір, бяс пе ка і зго да ў гра мад стве — най-
важ ней шыя каш тоў нас ці бе ла рус ка га на-
ро да. Каб яны бы лі на дзей на аба ро не ны, 
па ла жэн ні но вай Ва ен най дакт ры ны ўжо 
рэа лі зу юц ца.

— На ступ ны год ва Уз бро е ных Сі лах 
Вы аб' яві лі го дам якас ці...

— Бу даў ніц тва і раз віц цё Уз бро е ных 
Сіл пра цяг ва ец ца з за да чай да сяг нен ня іх 
но ва га якас на га ста ну. Год якас ці пра ду-
гледж вае дас ка на лае ава ло дан не най ноў-
шай тэх ні кай і ўзбра ен нем, якія па сту па юць 
у бе ла рус кую ар мію, на ву чан не войскаў 
са мым перс пек тыў ным фор мам іх ба я во-
га пры мя нен ня. Асаб лі вая ўва га бу дзе на-
да дзе на па вы шэн ню якас ных па каз чы каў 
пад рых тоў кі ва ен ных кад раў. У нас ство-
ра на ай чын ная сіс тэ ма ва ен най аду ка цыі: 
ад так тыч на га да стра тэ гіч на га ўзроў ню. У 
ця пе раш ні час ажыц цяў ля ец ца пра цэс яе 
якас на га ўдас ка на лен ня. Пры чым га лоў-
ная ўва га на да ец ца прак тыч ным пы тан ням 
кі ра ван ня вой ска мі, ба я вой ра бо це. У гэ-
тым — за лог бяс пе кі на шай кра і ны.

— Вы не ад ной чы ад зна ча лі ма гут ны 
па тэн цы ял ай чын на га ВПК. А ці скла-
да юць бе ла рус кае ўзбра ен не і ва ен ная 
тэх ні ка кан ку рэн цыю ана ла гіч най пра-
дук цыі за меж ных вы твор цаў?

— Толь кі адзін прык лад. Сё ле та бе ла-
рус кія ка ман ды па спя хо ва вы сту пі лі на 
Між на род ных ар мей скіх гуль нях, у тым 
лі ку ў хо дзе «Тан ка ва га бія тло ну». На шы 
тан кіс ты ажыц цяў ля лі за ез ды на тан ках, 
якія прай шлі ма дэр ні за цыю ў Бе ла ру сі. 
У пры ват нас ці, на тан ку Т-72Б быў уста-
ноў ле ны пры цэл ай чын най вы твор час ці 
«Са сна-У». У хо дзе спа бор ніц тваў пад-
час стрэль баў з уз бра ен ня тан ка роў ных 
бе ла ру сам не бы ло. Та му вар та ад даць 
на леж нае май стэр ству на шых экі па жаў, у 
скла дзе якіх, да рэ чы, бы лі і сал да ты тэр-
мі но вай ва ен най служ бы.

Усё гэ та свед чыць аб тым, што тэх ні ка 
і ўзбра ен не, якія вы раб ля юц ца ай чын ным 
ВПК, вы ка на ны на ўзроў ні леп шых су свет-
ных стан дар таў. Гэ та і аў та ма ты за ва ныя 
сіс тэ мы кі ра ван ня збро яй і вой ска мі, і оп-
ты ка-элект рон ныя сіс тэ мы і пры цэ лы, а 
сён ня і ра кет ная зброя. Прык лад та му — 
рэ ак тыў ная сіс тэ ма зал па ва га агню вя лі-
кай да лё кас ці «Па ла нэз». Гэ тым мож на 
га на рыц ца.

— Мі ніс тэр ства аба ро ны рэ гу ляр на 
ажыц цяў ляе за куп ку ўзбра ен ня і ва ен-
най тэх ні кі за мя жой. Усё ж ёсць тое, 
ча го ай чын ны ВПК не здоль ны вы ра-
біць сам? Або, каб іс ці ў на гу з ча сам, 
мы па він ны асвой ваць і тую тэх ні ку, 
якая ста іць на ўзбра ен ні ін шых ар мій 
све ту?

— За мя жой мы на бы ва ем толь кі тыя 
ўзо ры ўзбра ен ня і ва ен най тэх ні кі, якія не 
вы раб ляе ай чын ны ва ен на-пра мыс ло вы 
комп лекс. Сё ле та па ра ней пад пі са ных 
кант рак тах пра цяг ну ла ся па ступ лен не ў 
ВПС і вой скі СПА ву чэб на-ба я вых са ма лё-
таў Як-130, вер та лё таў Мі-8 МТВ-5, зе ніт-
на-ра кет на га комп лек су «Тор М2» (ужо ча-
ты ры ба та рэі ўзбро е ны гэ ты мі сіс тэ ма мі). 
У ця пе раш ні час пра пра цоў ва ец ца пы тан-
не аб за куп цы ў Ра сіі са ма лё таў Су-30.

Вай скоў цы ўжо не толь кі асвой ва юць тэх-
ні ку, а і пры мя ня юць яе ў хо дзе ба я вой ву чо-
бы. Лёт чы кі 116-й гвар дзей скай штур ма вой 
авія цый най ба зы за ка рот кі час ава ло да лі 
но вым са ма лё там Як-130 і ўжо па спя хо ва 
ад пра ца ва лі пры мя нен не амаль усіх ві даў 
штат на га ўзбра ен ня: авія цый ных бом баў, 
не кі ру е мых авія цый ных ра кет роз ных ка-
ліб раў. Упер шы ню ў гіс то рыі на шай авія цыі 
ад пра ца ва на пры мя нен не вы со ка дак лад най 
зброі — авія цый ных бом баў КАБ-500Кр. Гэ-
та зброя ад роз ні ва ец ца вы со кай дак лад нас-
цю і эфек тыў нас цю, па тра буе ад па вед на га 
ўзроў ню пад рых тоў кі лёт на га скла ду.

— За кра на ю чы ад ну з га ра чых тэм. 
Не сак рэт, што па мян шэн не коль кас ці 
пры зыў ні коў — на ступ ства дэ ма гра фіч-
най сі ту а цыі 1990-х га доў, звя за най са 
спа дам на ра джаль нас ці. Ужо дзей ні чае 
За кон «Аб аль тэр на тыў най служ бе». На 
Ваш по гляд, ці пры жы вец ца аль тэр на-
тыў ная служ ба ў на шай кра і не?

— Бе ла русь — пра ва вая дзяр жа ва. У 
ад па вед нас ці з Кан сты ту цы яй па ра дак 
пра хо джан ня вай ско вай служ бы, пад ста-
вы і ўмо вы вы зва лен ня ад служ бы або 
за ме на яе аль тэр на тыў най вы зна ча юц ца 
за ко нам. Ён пры ня ты. Ма ла дым лю дзям 
да дзе на пра ва пра хо дзіць аль тэр на тыў-
ную, гэ та зна чыць не ва ен ную служ бу. 
Ці пры жы вец ца гэ ты від гра ма дзян скай 
служ бы? Для лю дзей, якія па рэ лі гій ных 
пе ра ка нан нях не мо гуць тры маць у ру-
ках зброю, — цал кам. Але ці шмат та кіх 
у на шай кра і не? На ця пе раш ні мо мант 
гэ та аб са лют на мі зэр ная коль касць гра-
ма дзян. Кі раў ніц тва ва ен на га ве дам ства 
не су мня ва ец ца, што аба ро на Ра дзі мы 

бы ла, ёсць і бу дзе свя тым аба вяз кам гра-
ма дзя ні на Бе ла ру сі.

— Лю боў да Ай чы ны пры ві ва ец ца з 
сям'і. Але не кож ную бе ла рус кую сям'ю 
сён ня мож на на зваць па тры я тыч на на-
стро е най. Ці да стат ко ва па тры я тыч нае 
вы ха ван не на ла джа на ў шко ле, ва ўні-
вер сі тэ це. І ўво гу ле, на Ва шу дум ку, 
быць па тры ё там сён ня прэ стыж на?

— Больш чым 20-га до вы пе ры яд ста-
біль нас ці і мі ру ў не за леж най кра і не аб'-
ек тыў на па спры яў зні жэн ню піль нас ці ў 
асоб ных гра ма дзян, вы клі каў ілю зіі, што 
са мыя важ ныя для на ро да каш тоў нас-
ці — мір і бяс пе ка — да дзе ны нам раз і 
на заў сё ды. За ха ваць гэ тыя каш тоў нас ці 
без га тоў нас ці да ўсе на род най аба ро ны 
Ай чы ны, якая па чы на ец ца з пад рых тоў кі 
мо ла дзі да вай ско вай служ бы, у су час ных 
умо вах не маг чы ма.

У цэ лым, гра ма дзя не на шай кра і ны га-
то вы аба ра няць сваю Ра дзі му, але ёсць і 
ня вы ра ша ныя пы тан ні. Раз мо ва ідзе аб 
не аб ход нас ці ўдас ка на лен ня пад рых тоў-
кі мо ла дзі да ва ен най служ бы. Ма ла ды 
ча ла век псі ха ла гіч на і фі зіч на не заў сё ды 
га то вы да яе. Ча му так ад бы ва ец ца? Ад-
на з пры чын у тым, што ў ця пе раш ні час 
да пры зыў ная пад рых тоў ка не да стат ко ва 
эфек тыў ная. Пры чым боль шасць вы клад-
чы каў не ма юць не аб ход най ква лі фі ка цыі, 
не слу жы лі ў ар міі і на ват не ўяў ля юць, што 
та кое вай ско вая служ ба. Ад нос на не вя лі-
кі пра цэнт ва ен на слу жа чых за па су, якія 
вы кла да юць да пры зыў ную пад рых тоў ку, 
аб умоў ле ны не вы со кім ста ту сам гэ тай па-
са ды для бы ло га вай скоў ца.

Ва ен ным ве дам ствам пра пра цоў ва ец-
ца пы тан не ўдас ка на лен ня да пры зыў най 
пад рых тоў кі. Для гэ та га не аб ход на ўнес ці 
ад па вед ныя зме ны ў на ву чаль ныя пра-
гра мы, пры няць ме ры па пры цяг нен ні да 
да пры зыў най пад рых тоў кі афі цэ раў за па-
су, па вы сіў шы іх служ бо вы аклад шля хам 
улі ку вы слу гі ў вы клад чыц кім ста жы. У 
перс пек ты ве цал кам рэ аль на ўкам плек-
та ваць на ўсе 100% па са ды вы клад чы каў 
афі цэ ра мі за па су аль бо ты мі, хто прай шоў 
спе цы яль ную пад рых тоў ку на ба зе Ва ен-
най ака дэ міі. Па іні цы я ты ве Мі ніс тэр ства 
аба ро ны пы тан не дэ та лё ва ана лі зу ец ца 
за ці каў ле ны мі ор га на мі дзяр жаў на га кі-
ра ван ня. Ка лі мы ад чу ва ем праб ле му, то 
ро бім усё для та го, каб яе вы ра шыць.

— Усё час цей не па ко іць не ста біль-
ная аб ста ноў ка ў све це. Пад час ка ле гіі 
мі ніс тэр стваў аба ро ны Бе ла ру сі і Ра сіі, 
якая ня даў на ад бы ла ся ў Мін ску, Сяр-
гей Шай гу звяр нуў ува гу на ўма ца ван не 
дзей нас ці НА ТА па блі зу ме жаў Са юз най 
дзяр жа вы. Ці мо жа бе ла рус кая ар мія 
слу жыць га ран там бяс пе кі хоць бы для 
жы ха роў на шай кра і ны?

— Яна ўжо слу жыць і рэ аль на за бяс печ-
вае бяс пе ку кра і ны, мір ную пра цу бе ла рус-
ка га на ро да, вы кон вае за да чы па аба ро не 
Са юз най дзяр жа вы. Для гэ та га ажыц цяў-
ля ец ца рэа лі за цыя но вай Ва ен най дакт-
ры ны, пра во дзіц ца глы бо кая ма дэр ні за цыя 
Уз бро е ных Сіл, якія асна шча юц ца са май 
су час най тэх ні кай і ўзбра ен нем, ажыц цяў-
ля ец ца эфек тыў нае ва ен нае і ва ен на-тэх-
ніч нае су пра цоў ніц тва з Ра сі яй, дзяр жа ва мі 
АДКБ. Усё гэ та ў су куп нас ці з пас ля доў ным 
шмат век тар ным знеш не па лі тыч ным кур-
сам на шай дзяр жа вы, не су мнен на, бу дзе 
спры яць да лей ша му ўма ца ван ню бяс пе кі, 
а так са ма пад тры ман ню мі ру і ста біль нас ці 
ў кра і не. 

— 23 лю та га — як раз у Дзень аба рон-
цаў Ай чы ны і Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі — 
споў ніц ца шэсць га доў су мес на му пра ек ту 
рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» і Мі ніс тэр ства 
аба ро ны «Плац дарм». Як ацэнь ва е це су-
мес ны пра ект? На коль кі ён, на Ваш по-
гляд, аб' ек тыў на ад люст роў вае раз віц цё 
і бу даў ніц тва Уз бро е ных Сіл?

— Дзя ку ю чы пра цы та ле на ві тых і вы со-
ка пра фе сій ных су пра цоў ні каў га зе ты «Звяз-
да» што ме сяч ны спец вы пуск «Плац дар ма» 
ча ка юць не толь кі ва ен на слу жа чыя і ве тэ ра-
ны, але і пры зыў ні кі, іx род ныя і бліз кія, тыя, 
хто ўжо ад слу жыў, хто ма рыць аб пра фе сіі 
вай скоў ца. Важ ная і дак лад ная ін фар ма цыя 
аб су час най бе ла рус кай ар міі, якая па да ец-
ца на ста рон ках вы дан ня, ста но віц ца зда-
быт кам гра мад скас ці, што ў поў най ме ры 
са дзей ні чае вы ра шэн ню су мес ных за дач 
па ўма ца ван ні бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
па вы шэн ню ма раль на га ду ху бе ла рус ка га 
на ро да, па тры я тыч на му вы ха ван ню гра-
ма дзян кра і ны. Я ўдзяч ны ка рэс пан дэн там 
«Звяз ды», якія шчы ра ці ка вяц ца пра цэ са-
мі, што ад бы ва юц ца ў вой ску, не ба яц ца 
скла да ных тэм, ка ман дзі ро вак у ад да ле ныя 
гар ні зо ны, за пра фе сі я на лізм і жур на лісц кае 
май стэр ства, жы выя і ці ка выя рэ парт ажы, 
ак тыў ную гра ма дзян скую па зі цыю. Упэў не-
ны, што па ста ян нае плён нае су пра цоў ніц тва 
бу дзе пра цяг вац ца і да лей.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by

«Згод на з Ва ен най дакт ры най, 
Бе ла русь не раз гля дае ні ад ну 
з дзяр жаў у якас ці пра ціў ні ка».

• 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 ОАО «Грузовой автомобильный парк № 4» 
г. Барановичи, ул. Тельмана, 100

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, 
реализуемые одним лотом, расположенные по адресу: 

Брестская обл., г. Барановичи, ул. Тельмана, 100/1

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Контора 
гаражного 
хозяйства

Здание 
специализированное 

автомобильного транспорта

893,8 
кв.м

110/C-6935

Асфальтовое 
покрытие 

территории

Сооружение 
специализированное 

транспорта

6851 
кв.м

110/C-112512

Сведения 
о земельном 
участке

Земельный участок с кадастровым номером 
141000000001004013, общ. пл. 0,8198 га, предоставлен 
на праве постоянного пользования для обслуживания 
здания конторы гаражного хозяйства

Обременения
Арендаторы. Подробная информация на сайте организа-
тора аукциона www.cpo.by

Начальная цена 
с НДС 20%

359 524,91 белорусских рублей (BYN)
3 595 249 100 белорусских рублей (BYR)

Снижена на 20%

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях (BYN) перечисляется на р/с № 3012343260010 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, полу-
чатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

5 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 заключения 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 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения при-
чин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 17.11.2016 г. 

Дата и время 
проведения 

аукциона

22.12.2016 г. в 14.00
по адресу: г. Барановичи, ул. Тельмана, 100, 

актовый зал, ОАО «Грузовой автомобильный 
парк № 4» г. Барановичи

Дата и время 
окончания приема 

документов

21.12.2016 г. до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

Утерянные печать и свидетельство о государственной регистрации 
Частного производственного унитарного предприятия «ПРОМ-ЛИГО», 
УНП 190597958, юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Уборевича, д. 18, кв. 48, считать недействительными.

Па за клі ку сэр цаПа за клі ку сэр ца  ��

ВА ЛАН ЦЁ РЫ БЕЗ МЕ ЖАЎ
У ста лі цы ўзна га ро дзі лі най леп шых 
і рас ка за лі пра перс пек ты вы ру ху

Да рос лае жыц цё доб рым спра вам не за мі нае, упэў не на 
ка ман дзір ва лан цёр ска га атра да «Сэр ца Па лі мі ра», ін-
жы нер па на гля дзе за ма шын ным аб ста ля ван нем за во да 
«Па лі мір» ААТ «Наф тан» Юлія ВЕ КА. Дзяў чы на ра зам з 
сяб ра мі-ва лан цё ра мі ста ла пе ра мож цай тра ды цый на га 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Ва лан цёр го да — Доб рае 
Сэр ца» ў на мі на цыі «Най леп шы ва лан цёр скі атрад ся-
род пра цоў най мо ла дзі». Фо рум пра во дзіў Бе ла рус кі 
рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі.

— Наш атрад аказ вае да па мо гу лю дзям ста ла га ўзрос ту, 
ве тэ ра нам, дзе цям-ін ва лі дам і дзе цям-сі ро там, — ка жа Юлія. — 
Мы ўдзель ні ча ем у са мых роз ных даб ра чын ных ме ра пры ем-
ствах, на прык лад, у ак цыі «У шко лу з Доб рым Сэр цам», пад час 
якой за раб ля ем гро шы для та го, каб пад рых та ваць да на ву-
чаль на га го да дзе так, сем' ям якіх па тра бу ец ца ма тэ ры яль ная 
да па мо га. Ці не за мі нае гэ та асноў най ра бо це? Ні ў якім ра зе, 
гэ та не так цяж ка, як мо жа па да вац ца. Аса біс та мне ва лан цёр-
скі рух пры но сіць вя лі кае за да валь нен не, у пер шую чар гу та му, 
што я ад чу ваю зва рот ную рэ ак цыю ад лю дзей, якім мы да па-
маг лі. Гэ та мо жа быць сло ва, а, мо жа, прос та ўдзяч ны по зірк.

Па вод ле слоў сак ра та ра Цэнт раль на га ка мі тэ та БРСМ, 
ка ар ды на та ра ру ху «Доб рае Сэр ца» Вік то рыі МЯ НА НА-
ВАЙ, гэ ты кі ру нак дзей нас ці ар га ні за цыі аб' яд ноў вае больш як 
34 ты ся чы юна коў і дзяў чат у скла дзе больш як 1 300 атра-
даў па ўсёй Бе ла ру сі. На яе дум ку, са мае важ нае для лю бо га 
ўдзель ні ка — жа дан не быць доб ра ах вот ні кам і не абы яка васць 
да чу жых праб лем.

— Ва лан цёр скі рух сён ня кан са лі дуе гра мад ства, — ад зна-
чы ла Вік то рыя Мя на на ва. — Мы сён ня га то вы су пра цоў ні чаць 
з ма ла дзёж ны мі ва лан цёр скі мі ар га ні за цы я мі не толь кі на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі, але вы хо дзім і за ме жы на шай кра і ны.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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Апроч ін шых уз на га-
ро джа ных па дзя ку 
за аса біс ты ўклад у 
раз віц цё ва лан цёр-
ска га ру ху атры-
ма лі і жур на ліс ты 
«Звяз ды»: рэ дак тар 
ад дзе ла на він і рэ-
парт ажаў Сяр гей РА-
СОЛЬ КА і рэ дак тар 
ад дзе ла аду ка цыі 
На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


