
ШТО БОГ ЗЛУ ЧЫЎ,
ТА ГО ЧА ЛА ВЕК НЯ ХАЙ НЕ РАЗ ЛУ ЧАЕ

Рус кая пра ва слаў ная царк ва ўста ля ва ла да дат ко вы 
дзень па мя ці свя тых Пят ра і Фяў рон ні — для жа да-
ю чых узяць у гэ ты дзень шлюб.

Сё ле та 15 ве рас ня ўпер шы ню Рус кай  пра ва слаў най 
царк вой бу дзе ад зна чац ца да дат ко вы дзень свят ка ван ня 
па мя ці свя тых даб ра вер ных кня зя Пят ра і кня гі ні Фяў рон-
ні, Му рам скіх цу да твор цаў. Та кое ра шэн не бы ло пры ня та 
Свя шчэн ным Сі но дам у кан цы мі ну ла га го да ў су вя зі з тым, 
што цар коў нае свят ка ван не па мя ці гэ тых свя тых (8 лі пе ня) 
пры па дае на пе ры яд Пят ро ва га пос ту, ка лі не ад бы ва ец ца 
вян чан няў, ад нак мно гія вер ні кі жа да юць ус ту піць у цар-
коў ны шлюб у дзень уша на ван ня гэ тых апе ку ноў шлю бу. 
Ар хі рэй скі Са бор яшчэ ў 2011 го дзе да ру чыў Сі на даль най 
бо га слу жэб най ка мі сіі раз гле дзець пы тан не аб да дат ко вай 
да це свят ка ван ня свя тых му рам скіх су жэн цаў.

Сі нод за цвер дзіў 
ад мыс ло выя пра-
шэн ні, якія ў дзень 
па мя ці свя тых Пят-
ра і Фяў рон ні бу дуць 
уклю ча ны ў агуль-
ныя ма літ вы, а так-
са ма ма літ ву за ступ-
ні кам хрыс ці ян ска га 
шлю бу.

— Бе ла рус кі Эк-
зар хат, без умоў на, 
бу дзе ўдзель ні чаць 
у пад трым цы гэ та га 
дня, — пра ка мен-
та ваў на ві ну прэс-
сак ра тар Мінск ага 
епар хі яль на га ўпраў лен ня про та і е рэй Сер гій ЛЕ ПІН. 
— Мы ўжо не пер шы год ла дзім ад па вед ныя ак цыі 8 лі пе ня. 
Ад нак не вар та ду маць, што крэ пасць шлю бу за ле жыць ад 
та го, за клю ча ны ён бу дзе ў дзень па мя ці Пят ра і Фяў рон ні 
аль бо тры ма дня мі ра ней. У нас усё боль шая коль касць 
дзя цей на ву ча ец ца ў ня дзель ных шко лах, больш вы да ец-
ца рэ лі гій най лі та ра ту ры асвет ніц ка га ха рак та ру і боль шая 
коль касць лю дзей яе чы тае... У тым лі ку пра та ін ства шлю бу 
вель мі шмат кніг — на роз ны густ, роз ны ўзро вень аду ка цыі 
і на роз ны ўзро вень па куп ніц кай здоль нас ці. Ад нак коль-
касць раз во даў па вя ліч ва ец ца, а коль касць за клю ча ных 
шлю баў змян ша ец ца...

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПЕР ШЫЯ КВА ТЭ РЫ Ў СМА ЛЯ ВІ ЧАХ 
МІН ЧА НЕ АТРЫ МА ЮЦЬ УЖО СЁ ЛЕ ТА

У кан цы гэ та га го да бу дзе зда дзе ны ў экс плу а та-
цыю пер шы дом для мін чан у го ра дзе-спа да рож ні ку 
Сма ля ві чы, па ве да міў ге не раль ны ды рэк тар ДВА 
«Мінск буд» Мі ка лай МІ ЛА ШЭЎ СКІ.

Га вор ка ідзе аб дзе вя ці па вяр хо вым до ме, які раз лі ча ны 
на 142 ква тэ ры. А вось дру гі дом у пер шым спа да рож ні ку 
Мін ска пла ну ец ца здаць ужо ў 2014 го дзе. Уся го ў Сма ля-
ві чах бу дзе па бу да ва на дзе сяць да моў для мін чан. Кі раў нік 
бу даў ні ча га аб' яд нан ня ад зна чыў, што лю дзі ідуць бу да-
вац ца ў гэ ты на се ле ны пункт з за да валь нен нем, бо гэ та 
эка ла гіч на чыс тыя тэ ры то рыі, дзе ўся го 30-40 хві лін яз ды 
да Мін ска, а кош ты на жыл лё ні жэй, чым у ста лі цы.

З ця гам ча су ў Сма ля ві чах пла ну ец ца ўвес ці ў экс плу а-
та цыю больш за 1,2 млн кв. м жыл ля для 40 ты сяч мін чан. 
Бу дзе раз ві вац ца і інф ра струк ту ра: пла ну ец ца па бу да ваць 
7 дзі ця чых сад коў, 4 шко лы, 2 па лі клі ні кі, а так са ма мност ва 
ганд лё вых аб' ек таў.

Пла ну ец ца і ак тыў нае раз віц цё ін шых га ра доў-спа да рож-
ні каў. Спе цы я ліс ты Мінск бу да ўжо пры сту пі лі да рас пра-
цоў кі пра ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі на бу даў ніц тва 
жыл ля ў За слаўі і Ру дзен ску.

Сяр гей КУР КАЧ.

УСЁ — ХА КЕЙ!
У Ба ра на ві чах ура чыс та ад крыў ся ста ды ён па ха кеі 
на тра ве — ад на з леп шых спар тыў ных пля цо вак не 
толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў Еў ро пе.

Бу даў ніц тва комп лек су, які атры маў наз ву «Ду ба ва-
Спорт», іш ло ка ля двух га доў. За гэ ты час на ўскра і не 
рай цэнт ра вы рас лі зруч ныя тры бу ны, здоль ныя змяс ціць 
ка ля ты ся чы гле да чоў і ха кей ная пля цоў ка са спе цы яль-
ным па крыц цём. Ва кол пля цоў кі пра лег лі бе га выя да рож кі, 
а пад тры бу на мі раз мяс ціў ся блок бы та вых па мяш кан няў 
для спарт сме наў.

Комп лекс стаў доў га ча ка ным па да рун кам для не ад на ра-
зо ва ты ту ла ва най га рад ской ка ман ды «Тэкс тыль шчык — 
Бар ДУ», якую ўзна чаль вае га лоў ны трэ нер Ге ор гій Бель-
скі.

Сім ва ліч ны ключ ад но ва га ста ды ё на гу бер на тар Брэсц-
кай воб лас ці Кан стан цін Су мар уру чыў ка пі та ну ка ман ды 
Іры не Кру коў скай. Ра зам з гу бер на та рам чыр во ную стуж ку 
пе ра рэ за лі па моч нік прэ зі дэн та па пы тан нях фі зіч най куль-
ту ры, спор ту і раз віц ці ту рыз му Мак сім Ры жан коў, стар шы-
ня Ба ра на віц ка га га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та Вік-
тар Дзіч коў скі і ге не раль ны ды рэк тар «Бу даў ні ча га трэс та 
№ 25» Ва сіль Кур кін.

Да рэ чы, но вы ха кей ны комп лекс ста не не толь кі трэ-
ні ро вач най ба зай для га рад ской ка ман ды, але і мес цам 
вы ха ван ня пад рас та ю ча га па ка лен ня — тут зна хо дзіц ца і 
спар тыў ная шко ла па ха кеі на тра ве.

Тац ця на ГРЫН КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра.

А ЗА АРЭ ХІ АТРЫ МАЕ...
Ка ля 1 ты ся чы бля ша нак гра на та ва га со ку на 50 міль-
ё наў руб лёў, а так са ма арэ хі, су ха фрук ты і дра жэ 
кош там больш за 140 міль ё наў руб лёў бы лі за тры-
ма ны ра бот ні ка мі Ар шан ска га між ра ён на га ад дзе ла 
фі нан са вых рас сле да ван няў.

Ма шы на пад кі ра ван нем жы ха ра Мін ска ру ха ла ся ў на-
прам ку бе ла рус кай ста лі цы. Ва дзі цель не змог прад' явіць 
су пра цоў ні кам фі нан са вай мі лі цыі су пра ва джаль ныя да ку-
мен ты на груз. Акра мя та го, ёміс тас ці з гра на та вым со кам 
не бы лі мар кі ра ва ны аба вяз ко вы мі кант роль ны мі (ідэн ты-
фі ка цый ны мі) зна ка мі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЗАТРЫМАЛІ ПА ДА ЗРА ВАНАГА 
Ў ЗА БОЙ СТВЕ ПЕН СI Я НЕР КI

32-га до вы ба ры саў ча нiн на нёс на жа выя ра нен нi 58-га до-
вай пен сi я нер цы i згвал цiў яе 31-га до вую дач ку. Акра мя та-
го, муж чы на вы краў з ква тэ ры сва iх ах вяр ка ля 10 мiль ё наў 
руб лёў. Па вод ле слоў афi цый на га прад стаў нi ка След ча га 
ка мi тэ та па Мiн скай воб лас цi Тац ця ны Бе ла но гай, па да-
зрава ны ўжо мае су дзi масць за згвал та ван не i раз бой.

На днях, як рас па вя лi ў по шу ка ва-вы ра та валь ным атра-
дзе «Анёл», ба ры саў ча нi на за тры ма лi ў Ор шы. Знай сцi 
яго да па маг лi звы чай ныя гра ма дзя не, якiя ба чы лi аб' явы 
аб вы шу ку.

На дзея ДРЫ ЛА.
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З кож ным го дам у рэс пуб лі цы па вя ліч ва ец ца 
ся рэд ні ўзрост ус туп лен ня ў пер шы шлюб. Ка лі 
ў 2005 го дзе ўпер шы ню бра лі шлюб жан чы ны ва 
ўзрос це 23,5 го да, муж чы ны — у 25,7 го да, то 
ўжо ў 2012 го дзе — ва ўзрос це 24,6 го да і 26,7 
го да ад па вед на.

Ся род бе ла рус кай мо ла дзі да стат ко ва вы со кі 
прэ стыж сям'і. Так, ле тась 82,8% дзя цей на ра дзі-
лі ся ў ма ці ва ўзрос це да 31 го да ў за рэ гіст ра ва-
ным шлю бе. Удзель ная ва га дзя цей, на ро джа ных 
па-за шлю бам, скла ла ў 2012-м 17,2%, у той час 
як у 2005 го дзе до ля та кіх дзя цей бы ла 23,6%.

Пе ра важ ная боль шасць мо ла дзі (82,7%) пра-
жы вае ў га ра дах і па сёл ках га-
рад ско га ты пу, у сель скай мяс-
цо вас ці — 17,3%. Коль касць 
сель скай мо ла дзі за апош нія во-
сем га доў ска ра ці ла ся на 166,7 
тыс. ча ла век (на 30%). Гэ та 
аб умоў ле на тым, што ма ла дыя 
лю дзі пе ра яз джа юць у го рад, 
каб пра цяг нуць аду ка цыю ўлад-
ка вац ца на больш вы со ка аплат-
ную пра цу. Так, ле тась з вёс кі 
ў го рад вы еха ла больш за 40 

тыс. ча ла век, у той час як на па ста ян нае мес ца 
жы хар ства ў сель скую мяс цо васць пры еха лі ўся го 
18,9 тыс. ма ла дых га ра джан. Удзель ная ва га пра-
ца здоль най мо ла дзі ў агуль най коль кас ці пра ца-
здоль на га на сель ніц тва рэс пуб лі кі скла дае 36%.

У Бе ла ру сі 47,3% лю дзей ва ўзрос це да 31 
го да за да во ле ны сва і мі жыл лё вы мі ўмо ва мі, 
27,1% — хут чэй не за да во ле ны, 25,6% — зу сім 
не за да во ле ны. Ся род не зада во ле ных жыл лё вы мі 
ўмо ва мі 63,3% пла ну юць па бу да ваць, ку піць або 
аб мя няць жы лое па мяш кан не.

З го да ў год па вы ша ец ца аду ка цый ны ўзро-
вень бе ла рус кай мо ла дзі. На 1000 ма ла дых гра-

ма дзян сён ня пры хо дзіц ца 
169 ча ла век з вы шэй шай 
аду ка цы яй і 245 — з ся рэд-
няй спе цы яль най. Па коль-
кас ці ма ла дых лю дзей, якія 
атрым лі ва юць аду ка цыю, 
Бе ла русь зай мае ад но з са-
мых вы со кіх мес цаў у све це 
і са сту пае толь кі Рэс пуб лі цы 
Ка рэя, ЗША і Ра сіі.

На дзея ДРЫ ЛА

�

Не па спе лі мы ў су бот нім ну ма ры га зе ты даць 
ад каз на пы тан не чы тач кі з Ля ха віц ка га ра ё на 
ад нос на па ме раў са ні тар ных і бу фер ных зо-
наў ва кол сві на га доў чых комп лек саў, а так-
са ма тых ме ра пры ем стваў, якія не аб ход на 
пра во дзіць у іх з мэ тай па пя рэ джан ня рас-
паў сюдж ван ня аф ры кан скай чу мы сві ней, як 
у па ня дзе лак з ра ні цы прад ка заль на па чаў 
раз ры вац ца рэ дак цый ны тэ ле фон...

Пер шай эма цы я наль на вы кла ла сваю на ват не 
праб ле му, коль кі крыў ду, жы хар ка вёс кі Ніз кі Га ра-
дзец Та ла чын ска га ра ё на. Пен сі я нер ка, якая тры-
мае двух па рсюч коў. Усім вяс коў цам, у ка го ёсць 
свін ні, ска за лі за ка лоць іх да 12 жніў ня. «Ча му? 
На вош та?»... За ліш не пе ра каз ваць, што мо жа ў 
та кой сі ту а цыі, ка лі да во дзіц ца та кім вось чы нам 
па збаў ляц ца ад ска ці ны, ска заць вяс ко вы ча ла век, 
які жы ве най перш з вы ні каў пра цы на зям лі...

Жы хар ка вёс кі Зуб рэ ві чы Дзяр жын ска га ра ё на, 
якая па тэ ле фа на ва ла на «га ра чую лі нію» «Звяз ды» 
лі та раль на ўслед за пер шай за яў ні цай, на ад ва рот, 
бы ла раз губ ле най. Быц цам бы на сель ні каў пры-
му ша юць за бі ваць сві ней. На цэнт раль най ся дзі бе 
з гэ тай на го ды быў сход з удзе лам, у тым лі ку, і 
ве тэ ры нар ных ура чоў, але са ма на ша чы тач ка, як 
і не ка то рыя ад на вяс коў цы, аса біс та на ім не бы ла. 
Ін фар ма цыя да іх дай шла, як той ка заў, праз трэ-
ція ру кі... А кан чат ко вым тэр мі нам, ка лі гра ма дзя-
не па він ны бы лі за ка лоць сві ней, на зы ва ла ся да та 
10 жніў ня. Вось жан чы на, тэ ле фа ну ю чы ў па ня дзе-
лак 12-га, і бы ла ў раз губ ле нас ці: што ж ра біць?..

Га лоў ны ве тэ ры нар ны ўрач Та ла чын скай ра ён-
най вет стан цыі Мі ка лай Го лу беў на наш тэ ле фон ны 
зва рот па тлу ма чыў, што ў вёс цы Ко пыль Ві цеб ска га 
ра ё на на сві на га доў чым комп лек се «Лу чо са» бы ла 
вы яў ле на аф ры кан ская чу ма. Сем блі жэй шых да 
яго ра ё наў, у тым лі ку Сен нен скі, Дуб ро вен скі і Ар-
шан скі, бы лі аб ве шча ны не спры яль ны мі. У 5-кі ла-
мет ро вай зо не там ва кол сві на га доў чых комп лек саў 
свін ні ў на сель ніц тва пад ля га юць толь кі ўты лі за-
цыі. У па гра жаль най зо не ра ды у сам ад 5 да 100 
кі ла мет раў прад пі са на зні шчыць па га лоўе сві ней у 
на сель ніц тва. За ка лоць іх мо гуць і са мі вяс коў цы, 
пры чым пра дук цыю за бою да зва ля ец ца ўжы ваць у 
ежу. Праў да, без пра ва яе вы ва зу ў ін шае мес ца.

— Ад Ніз ка га Га рад ца да сві на га доў ча га комп-
лек су «На рцы за ва», што ў на шым ра ё не, дзе ўтрым-
лі ва ец ца па га лоўе сві ней у 54 ты ся чы, ка ля 45-50 
кі ла мет раў. Там ёсць па да зрэн не на чу му, та му наш 
ра ён аб ве шча ны не спры яль най зо най і не аб ход на 
пра во дзіць вы шэй пе ра лі ча ныя ме ра пры ем ствы для 

па гра жаль най 100-кі ла мет ро вай зо ны, — рас па вёў 
Мі ка лай Эду ар да віч.

Што да ты чыц ца тэр мі наў, у якія па він ны ўклас ці-
ся з за бо ем сві ней вяс коў цы, су раз моў ца ад зна чыў: 
у мі ну лую пят ні цу ў рай вы кан ка ме на па ся джэн ні 
шта ба бы ло ад на знач на ска за на — ад но сіц ца да 
сі ту а цыі па-люд ску. Гэ та азна чае, што ка лі, на прык-
лад, гра ма дзя нін утрым лі вае трох сві ней і па куль 
за ка лоў толь кі ад ну з іх, ужо зра зу ме ла, што ча ла-
век адэ кват на ўспры мае сі ту а цыю. Яму па трэб на 
не каль кі дзён, каб упа рад ка ваць атры ма ную пра-
дук цыю, перш чым за бі ваць дру гую жы вё лу. У та кой 
сі ту а цыі ні хто вяс коў цаў пры спеш ваць не бу дзе. 
Ад па вед на, ні я кіх ад на знач на жорст кіх тэр мі наў па 
за боі ня ма. «Ка лі ча ла век адэ кват на ста віц ца да 
сі ту а цыі», — паў та рыў Мі ка лай Го лу беў.

Га лоў ны ве тэ ры нар ны ўрач Дзяр жын скай рай-
вет стан цыі Аляк сандр Ра шэт нік здзі віў ся, што за-
яў ні ца з вёс кі Зуб рэ ві чы звяр ну ла ся ў га зе ту, а не 
па тэ ле фа на ва ла яму. «Са праў ды, мы пра во дзі лі на 
цэнт раль най ся дзі бе сход з на сель ніц твам. Праў да, 
у ра ё не ка ля 300 вё сак, на ве даць ад ра зу ўсе не-
маг чы ма». Па вод ле да лей шых слоў спе цы я ліс та, 
вяс коў цы з-за гэ та га са праў ды ча сам бы ва юць у 
раз губ ле нас ці. «Ёсць 5-кі ла мет ро вая зо на ва кол 
сві на га доў чых комп лек саў, дзе ўтры ман не на пад-
вор ках на сель ніц твам сві ней за ба ро не на. А ёсць 
яшчэ 20-кі ла мет ро вая ахоў ная зо на, у якую трап ляе 
і на зва ная вёс ка, дзе сві ней да зва ля ец ца ўтрым лі-
ваць пры вы ка нан ні ве тэ ры нар на-са ні тар ных пра ві-
лаў. Ка лі яны вы кон ва юц ца, ні я кіх праб лем ня ма». 
Пры му со ва ў та кой сі ту а цыі за бі раць жы вё лу ў гэ тай 
зо не бу дуць толь кі, ка лі ба ра ні Бо жа, уз нік не ачаг 
за ра жэн ня. Та му, па сло вах Аляк санд ра Мі хай ла ві-
ча, гра ма дзя нам прос та пра па на ва лі са мім па за бі-
ваць сві ней.

Я па пра сіў га лоў на га ве ту ра ча на га даць тыя са-
мыя пра ві лы, пры ўмо ве якіх вяс коў цы мо гуць сме ла 
і на да лей тры маць на сва іх пад вор ках сві ней. Аляк-
сандр Ра шэт нік пе ра лі чыў: хлеў, дзе ўтрым лі ва ец ца 
жы вё ла, па ві нен быць аб не се ны ага ро джай вы шы-
нёй 1,8 мет ра; ён па ві нен быць аб ста ля ва ны ве тэ-
ры нар на-са ні тар ным пра пуск ні ком, гэ та зна чыць 
па він ны быць па мяш кан ні, дзе гас па дар змо жа пе-
ра апра нуц ца, па мыц ца... Што да ты чыц ца ага ро джы, 
яе пры не аб ход нас ці мож на па ста віць, па га дзі це ся. 
А вось ці час та вы ба чы лі, умоў на ка жу чы, хля вы з 
ду шам?.. Гэ та не аб пра ві лах, а аб тым, на коль кі 
вяс коў цы змо гуць вы ка наць усе не аб ход ныя па-
тра ба ван ні...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СЯ РЭД НІ ЎЗРОСТ УС ТУП ЛЕН НЯ Ў ШЛЮБ 
ПА ВЯ ЛІЧ ВА ЕЦ ЦА

Аб гэ тым па ве да мі лі ў На цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ це

СоцыумСоцыум  ��

ПадрабязнасціПадрабязнасці  ��

Ну і ну!Ну і ну!  ��

На кантроліНа кантролі  ��

У Бе ла ру сі пра жы вае 2 млн 
239 тыс. ма ла дых гра ма дзян ва 
ўзрос це ад 14 да 31 го да — гэ та 
прак тыч на кож ны чац вёр ты жы хар 
Бе ла ру сі. Ка ля 38% ад агуль най 
коль кас ці мо ла дзі пра жы вае ў Мін-
ску і Мін скай воб лас ці (847,1 тыс. 
ча ла век). Менш за ўсё мо ла дзі ў 
Ма гі лёў скай (10,9%) і Гро дзен скай 
(10,6%) аб лас цях.

АЧС:
АД НО СІЦ ЦА 

ДА СІ ТУ А ЦЫІ ПА-ЛЮД СКУ

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению РУП «Белгеодезия» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже права заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества:

Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4 Лот № 5

Наименование Объекта 
(сведения о продаваемом 

имуществе)

навес-склад для хранения 
крупногабаритных изделий 

общей площадью 103,44 кв.м

автомастерская (гараж, склад) 
общей площадью 167,8 кв.м

помещение № 14 
в административно-

производственном здании 
общей площадью 23,8 кв.м

административно-
производственное помещение 
№ 4 общей площадью 12,1 кв.м

помещение № 8 
в административно-

производственном здании 
общей площадью 8,9 кв.м

Местонахождение Объекта Минская область, Минский район, 
г. Заславль, ул. Советская, 112

Минская область, Минский район, 
г. Заславль, ул. Советская, 112 г. Минск, ул. Олешева, 12 г. Минск, ул. Олешева, 12 г. Минск, ул. Олешева, 12

Земельный участок, 
на котором располагается Объект 1,5661 га 1,5661 га 0,3622 га 0,3622 га 0,3622 га

Срок договора аренды Объекта 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года
Начальная цена 2 223 960 бел. руб. 3 607 700 бел. руб. 511 700 бел. руб. 260 150 бел. руб. 191 350 бел. руб.
Сумма задатка 10% (222 390 бел. руб.) 10% (360 770 бел. руб.) 10% (51 170 бел. руб.) 10% (26 015 бел. руб.) 10% (19 135 бел. руб.)
Шаг аукциона 10% 10% 10% 10% 10%

Размер ежемесячной 
арендной платы за сдачу 

в аренду Объекта

31,03 базовой арендной величины
2 668 580 бел. руб.

50,34 базовой арендной величины
4 329 240 бел. руб.

28,56 базовой арендной величины
2 456 160 бел. руб.

14,52 базовой арендной величины
1 248 720 бел. руб.

10,68 базовой арендной величины
918 480 бел. руб.

Обременения, связанные 
с Объектом, земельным участком, 
на котором располагается Объект 

нет нет нет нет нет

Условия уборка прилегающей территории уборка прилегающей территории

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-
чальной цены.

Базовая арендная величина с 01.04.2013 составляет 86 000 рублей. 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды 
и безвозмездного пользования имуществом» размер базовой аренд-
ной величины ежегодно устанавливается Советом Министров Респу-
блики Беларусь с учетом изменения индекса потребительских цен за 
предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 
1 апреля года, в котором он установлен.

Задаток 10% от начальной цены, перечисляется: резидентами 
РБ на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор аренды должен быть заключен в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней со дня проведения аукциона. Фактические затраты на 
организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(покупатель). Оплата за объект производится в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня проведения аукциона. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте органи-
затора торгов www.rlt.by.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте органи-
затора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 13.09.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 12.09.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

ЗА БОЙ ЦА ЧЛЕ НА ЦВК
СПРА БА ВАЎ СКОН ЧЫЦЬ ЖЫЦ ЦЁ СА МА ГУБ СТВАМ

Пад атко выя пра вер кі ў сфе ры іг раль на га біз-
не су за пер шае паў год дзе да лі маг чы масць 
да на лі чыць Br858,9 млн. Аб гэ тым па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства па па дат-
ках і збо рах Бе ла ру сі.

Па ста не на 1 лі пе ня 2013 го да спе цы яль ныя да-
зво лы (лі цэн зіі) на пра ва ажыц цяў лен ня дзей нас ці 
ў сфе ры іг раль на га біз не су ма юць 136 юры дыч ных 
асоб, з іх дзей насць фак тыч на ажыц цяў ля юць 115 
лі цэн зі я таў. У цэ лым па рэс пуб лі цы функ цы я ну юць 
31 ка зі но (з іх 18 — у Мін ску), 275 за лаў гуль ня вых 
аў та ма таў і 171 бук ме кер ская кан то ра.

За рэ гіст ра ва на 10 тыс. 930 аб' ек таў па дат ка-
аб кла дан ня па дат кам на іг раль ны біз нес, што на 2 
тыс. 696 адзі нак больш, чым на 1 лі пе ня 2012 го да, 
у тым лі ку 189 гуль ня вых ста лоў (рост на 8 адзі нак), 
10 тыс. 547 гуль ня вых аў та ма таў (рост на 2 тыс. 
645 адзі нак), 194 ка сы бук ме кер скіх кан тор (рост 
на 43 адзін кі). Гуль ня выя аў та ма ты скла да юць 96,5 
пра цэн та агуль най коль кас ці аб' ек таў па дат ка аб-
кла дан ня, гуль ня выя ста лы — 1,7 пра цэн та, ка сы 
бук ме кер скіх кан тор — 1,8 пра цэн та.

У хо дзе ажыц цяў лен ня функ цый лі цэн зу ю ча га 
ор га на Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах за сту-
дзень—чэр вень 2013 го да раз гле дзе ла 89 за яў юры-

дыч ных асоб па пы тан нях лі цэн за ван ня. Вы да дзе на 
23 но выя спе цы яль ныя да зво лы (лі цэн зіі) на пра ва 
ажыц цяў лен ня дзей нас ці ў сфе ры іг раль на га біз не-
су, 1 юры дыч най асо бе ад моў ле на ў вы да чы лі цэн зіі, 
2 юры дыч ным асо бам — ва ўня сен ні змя нен няў і 
(або) да паў нен няў у ра ней вы да дзе ную лі цэн зію.

У сту дзе ні—чэр ве ні ра шэн ні аб спы нен ні дзе ян ня 
лі цэн зій пры ня ты ад нос на 4 юры дыч ных асоб, пры-
пы не на дзе ян не лі цэн зіі ад нос на 1 юры дыч най асо-
бы, пра ве дзе на 21 пра вер ка юры дыч ных асоб, якія 
ажыц цяў ля юць дзей насць у сфе ры іг раль на га біз не-
су, да на лі ча на Br858,9 млн, пра ве дзе на 6 кант роль-
ных ацэ нак па ўста ра нен ні ар га ні за та ра мі аза рт -
ных гуль няў па ру шэн няў, па вы ні ках якіх пры ня та 5 
ста ноў чых ра шэн няў і 1 ад моў нае ра шэн не.

У рам ках лі цэн зій на га кант ро лю, што ажыц цяў ля-
ец ца ў ад па вед нас ці з па ла жэн нем аб лі цэн за ван ні 
асоб ных ві даў дзей нас ці, за цвер джа ным ука зам 
№ 450 ад 1 ве рас ня 2010 го да, за пер шае паў год-
дзе 2013 го да пад атко выя ор га ны вы нес лі 8 па тра-
ба ван няў аб уста ра нен ні лі цэн зі я та мі вы яў ле ных 
па ру шэн няў за ка на даў ства аб лі цэн за ван ні, лі цэн-
зій ных па тра ба ван няў і ўмоў, з іх 2 па тра ба ван ні 
вы не се ны МПЗ
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ПАД АТКО ВЫЯ ПРА ВЕР КІ Ў ІГ РАЛЬ НЫМ 
БІЗ НЕ СЕ ДА ЛІ МАГ ЧЫ МАСЦЬ 

ДА НА ЛІ ЧЫЦЬ BR858,9 МЛН
Рэс пуб лі кан ская на ву ко ва-асвет ная экс пе-
ды цыя «Да ро га да Свя тынь», пры мер ка-
ва ная да ХХ Дня бе ла рус ка га пісь мен ства, 
ад пра віц ца з Мін ска 28 жніў ня. Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ін фар-
ма цыі.

Экс пе ды цыя з Жы ва твор ным аг нём ад Тру ны 
Гас под няй прой дзе па марш ру це Мінск — Свя-
тое По ле ка ля вёс кі За гор'е — вёс ка Ста ло ві чы 
(Брэсц кая воб ласць) — го рад Стоўб цы, па сё лак 
Мі ха на ві чы (Мін ская воб ласць) — га рад скі па сё-
лак Круг лае, го рад Дры бін — вёс ка Рас на — го-
рад Ча ву сы, вёс кі Га мар ня і Бар ка ла ба ва (Ма гі-
лёў ская воб ласць). Пер ша га ве рас ня экс пе ды цыя 
пры бу дзе ў Бы хаў, які ў гэ тым го дзе пры ме Дзень 
бе ла рус ка га пісь мен ства.

Ар га ні за та ры свя та пад рых та ва лі шы ро кую 
пра гра му. Так, за пла на ва ны кан цэрт і фес ты валь 
га ра доў — ста ліц Дня бе ла рус ка га пісь мен ства. 
У роз ныя га ды ён ад зна чаў ся ў По лац ку, Ту ра ве, 
На ва груд ку, Ня сві жы, Ор шы, Пін ску, За слаўі, Мсці-
сла ве, Мі ры, Ка мян цы, Па ста вах, Шкло ве, Ба ры са-
ве, Смар го ні, Хой ні ках, Ган ца ві чах, Глы бо кім.

На ўра чыс тым ад крыц ці бу дуць уз на га ро джа ны 
пісь мен ні кі, якія пе ра маг лі ў рэс пуб лі кан скім кон-
кур се на леп шы лі та ра тур ны твор. У час свят ка ван-
ня Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ў Бы ха ве бу дуць 
ар га ні за ва ны пля цоў кі для лі та ра тур ных вы ста-
вак-про да жаў, твор чых прэ зен та цый і су стрэч, гіс-
та рыч ных тэ ат ра лі за ва ных экс па зі цый, кан цэр таў. 
Ся род ар га ні за та раў свя та — Мі нін фарм, Мін куль-
ту ры, Мі на ду ка цыі, Мінс пор ту і ту рыз му, упаў на ва-
жа ны па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў.

Прэм' ер-мі ністр Нар ве гіі 
Енс Стол тэн берг на адзін 
дзень стаў ва дзі це лем так-
сі, па ве дам ля юць ін фар м -
а генц твы.

На пя рэ дад ні пар ла менц кіх 
вы ба раў, якія на зна ча ны на ве ра-
сень гэ та га го да, прэм' ер-мі ністр 
над зеў уні фор му так сіс та і цём-

ныя аку ля ры, каб ін ког ні та па гу-
та рыць з жы ха ра мі Ос ла. Та кім 
чы нам ён не па срэд на ха цеў да-
ве дац ца аб мер ка ван нях вы бар-
шчы каў пра сі ту а цыю ў кра і не. 
Як пры знаў ся па лі тык, за руль 
аў та ма бі ля ён сеў упер шы ню за 
апош нія во сем га доў. Сваю асо-
бу ён рас кры ваў толь кі ў тым вы-
пад ку, ка лі па са жы ры па зна ва лі 
яго. Да рэ чы, зра біць гэ та ўда ло ся 
толь кі ад на му па са жы ру. Тое, што 
ад бы ва ла ся ў ма шы не, зды ма ла 
сха ва ная ка ме ра. Ві дэа ро лі кі, якія 
бу дуць вы ка ры ста ны ў хо дзе вы-
бар чай кам па ніі, ужо з'я ві лі ся ў 
ін тэр нэ це
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«Да ро га да свя тынь» з Жы ва твор ным аг нём 
ад пра віц ца з Мін ска 28 жніў ня

НАР ВЕЖ СКІ ПРЭМ' ЕР-МІ НІСТР
НА ДЗЕНЬ СТАЎ ВА ДЗІ ЦЕ ЛЕМ ТАК СІ

Па да зра ва ны ў за бой стве Свят ла ны Хі не віч, 
чле на Цэнт раль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан-
скіх рэ фе рэн ду маў, па ку туе нар ка тыч най 
за леж нас цю. Аб гэ тым па ве да мі лі ва ўпраў-
лен ні След ча га ка мі тэ та па Мін ску.

У за бой стве па да зра ец ца 35-га до вы мін ча нін, 
які жыў у ад ным пад' ез дзе з за гі ну лай. Муж чы-
на быў зной дзе ны па мес цы жы хар ства са шмат-
лі кі мі рэ за ны мі ра на мі і вост рай стра тай кры ві. 
Мяр ку ец ца, што ён спра ба ваў скон чыць жыц цё 

са ма губ ствам. Па да зра ва на га шпі та лі за ва лі. Ця-
пер муж чы на апры том неў, у пры сут нас ці ад ва ка та 
дае паказанні.

Як «Звяз да» па ве дам ля ла ра ней, за бі тую знай-
шлі не каль кі дзён та му ва ўлас най ква тэ ры з ко-
ла та-рэ за ны мі ра на мі. У След чым ка мі тэ це сцвяр-
джа юць, што за бой ства не звя за на з пра фе сій най 
і гра мад скай дзей нас цю па цяр пе лай, а но сіць бы-
та вы ха рак тар.

На дзея ДРЫ ЛА

�

Пом нік свя тым Пят ру і Фяў рон ні ў вёс цы Са р'я Пом нік свя тым Пят ру і Фяў рон ні ў вёс цы Са р'я 
Верх ня дзвін ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці.Верх ня дзвін ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці.


