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Пар ла менц кi дзён нiкПар ла менц кi дзён нiк  ��

ВЫ СЛУ ХАЦЬ 
I ПА ЧУЦЬ

Учо ра ў Баб руй ску прай шло па шы-
ра нае па ся джэн не Па ста ян най ка мi сii 
Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на-
га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь па эка-
на мiч най па лi ты цы, на якiм аб мяр-
коў ва лi ся за ко на пра ек ты, звя за ныя 
з раз вiц цём бiз не су ў Бе ла ру сi.

Раз мо ва iдзе пра два да ку мен ты — па-
праў кi ў за кон аб гас па дар чых та ва рыст-
вах i за ко на пра ект аб пры ва ты за цыi, якiя 
бы лi пры ня ты ў пер шым чы тан нi на вяс-
но вай се сii па ке там i якiя вы клi ка лi бо язь 
бiз нес-су пол кi, што за ка на даў чыя на ва цыi 
не га тыў на ада б'юц ца на iн вес ты цый най пры ваб нас цi бе ла рус кiх ак-
цы я нер ных та ва рыст ваў.

Бiз нес-са юз прад пры маль нi каў i най маль нi каў iмя Мак са Ку няў ска-
га на кi ра ваў у пар ла мент лiст са сва i мi мер ка ван ня мi i пра па но ва мi 
ад нос на пла ну е мых змен у за ка на даў стве. У лi пе нi пар ла менц кая 
ка мi сiя, якая рых туе за ко на пра ек ты да дру го га чы тан ня, удзель нi ча ла 
ў па ся джэн нi Рэс пуб лi кан ска га клу ба ды рэк та раў пры Бiз нес-са ю-
зе. Ця пер дэ пу та ты ра зам з рас пра цоў шчы ка мi за ко на на ве да лi ў 
Баб руй ску тры прад пры ем ствы, якiя ма юць роз ныя до лi дзяр жаў най 
улас нас цi i роз ную коль касць мi на ры тар ных (па кет ак цый якiх не 
да зва ляе на пра мую ўдзель нi чаць у кi ра ван нi кам па нi яй) i ма жа ры-
тар ных (буй ных) ак цы я не раў: Баб руй скую кан ды тар скую фаб ры ку 
«Чыр во ны хар ча вiк», ЗАТ «Баб руйск мэб ля» i АТ «Баб руй скi ма шы-
на бу даў нi чы за вод».

— Асноў ная на ша мэ та — вы слу хаць i па чуць у Баб руй ску лю-
дзей, якiя прак тыч на звя за ны з дву ма гэ ты мi за ка на даў чы мi ак та мi, 
— ска заў на мес нiк стар шы нi Па ста ян най ка мi сii па эка на мiч най 
па лi ты цы Вiк тар ВА ЛЮ ШЫЦ КI (на фота). — Я ха цеў бы за пэў нiць 
i мi на ры тар ных ак цы я не раў, i прад стаў нi коў бiз нес-су пол кi, што лю-
быя ра шэн нi, якiя бу дуць пры ня ты Па ла тай прад стаў нi коў, дас ка на ла 
ўзва жа ныя i глы бо ка пра ана лi за ва ныя. Мы пра во дзiм ана лi тыч ную 
пра цу су мес на з ура дам i iн шы мi дзяр жаў ны мi ор га на мi па ўсiх 
спрэч ных мо ман тах.

Да дру го га чы тан ня за ко на пра ек ты «Аб уня сен нi да паў нен няў i 
змя нен няў у не ка то рыя за ко ны Рэс пуб лi кi Бе ла русь па пы тан нях 
гас па дар чых та ва рыст ваў» i «Аб уня сен нi змя нен няў i да паў нен няў у 
За кон Рэс пуб лi кi Бе ла русь «Аб пры ва ты за цыi дзяр жаў най ма ё мас цi 
i пе ра ўтва рэн нi дзяр жаў ных унi тар ных прад пры ем стваў у ад кры тыя 
ак цы я нер ныя та ва рыст вы» пла ну ец ца вы нес цi ў лiс та па дзе.

Вiк тар Ва лю шыц кi пад крэс лiў, што ра бо чая гру па, якая пра цуе над 
да ку мен та мi, ад кры тая для ўня сен ня пра па ноў у за ко на пра ек ты. Дэ пу-
тат за ўва жыў так са ма, што шэ раг па ла жэн няў, якiя змя шча юць пра ек-
ты, ча ка юць бiз нес ме ны. Упер шы ню ў за ко не пра па ну ец ца за ма ца ваць 
нор мы, якiя пра ду гледж ва юць ства рэн не гас па дар ча га та ва рыст ва 
ад ным удзель нi кам, па ра дак пры няц ця ра шэн ня аб за сна ван нi та ко га 
та ва рыст ва, урэ гу ля ван не яго дзей нас цi i пы тан нi кi ра ван ня ў iм.

— Ад на з са мых важ ных на ва цый — ар ты кул, якi вы зна чае прад-
мет ак цы я нер на га па гад нен ня i рэ гу люе па ра дак яго за клю чэн ня i 
вы ка нан ня, — лi чыць Вiк тар Ва лю шыц кi. — Гэ та вель мi пра грэ сiў ная 
нор ма, якая зды мае мно гiя пы тан нi ў да чы нен нi да ўла даль нiц ка га на-
гля ду, якi вы клi каў шу мi ху ў прэ се. Ак цы я нер нае па гад нен не пра цуе 
i ў ак тыў ма жа ры тар ных, i ў ак тыў мi на ры тар ных ак цы я не раў.

За ко на пра ект аб змя нен нях у за кон аб пры ва ты за цыi дзяр жаў-
най ма ё мас цi пра ду гледж вае да дат ко вае рэ гу ля ван не асаб лi вас цяў 
пра ва во га па ла жэн ня ад кры тых ак цы я нер ных та ва рыст ваў, якiя бы лi 
ство ра ны ме на вi та ў пра цэ се пе ра ўтва рэн ня дзяр жаў ных унi тар ных 
прад пры ем стваў, пад крэс лi вае пар ла мен та рый. «Ён на кi ра ва ны на 
ўдас ка на лен не за ка на даў ства ў сфе ры ўла даль нiц ка га на гля ду, а 
так са ма на аба ро ну пра воў i за кон ных iн та рэ саў гра ма дзян Бе ла ру сi, 
уклю ча ю чы мi на ры тар ных ак цы я не раў та кiх та ва рыст ваў, а так са-
ма на аба ро ну ма жа ры тар ных ак цы я не раў, — ска заў дэ пу тат. — У 
пра ек тах за ка на даў чых ак таў за кла дзе ны праз рыс ты i дак лад ны 
ме ха нiзм, якi мо гуць рэа лi зоў ваць ак цы я не ры без бо я зi не ква лi фi-
ка ва на га дзяр жаў на га ўмя шан ня».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

Извещение о проведении 07 октября 2013 года торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Опытно-механический завод»

Предмет торгов 
(сведения 
о продаваемом 
имуществе)

Металлический ангар общей площадью 84,7 кв. м, инвен-
тарный номер 600/С-141268, расположенный по адресу: 
Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 
Папернянский с/с, 34/2 (район аг. Большевик); назначение – 
здание неустановленного назначения 

Сведения 
о продавце

ОАО «Опытно-механический завод», 
ул. Лукьяновича, 10, 220113, г. Минск, 
телефон (017) 262-00-08

Сведения об 
организаторе торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 
телефон (017) 327-48-36 

Начальная цена 
предмета торгов 
(без НДС)

97 228 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 5 000 000 белорусских рублей

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «Опытно-механический завод», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключив-
шие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также пред-
ставившие организатору торгов в установленный срок следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию документа, 
подтверждающего внесение задатка; документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для 
приема документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. 
Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один 
участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоко-
ле о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляет-
ся победителем торгов (покупателем) в течение 3 дней со дня проведения аук-
циона. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) подписывается в течение 3 дней со дня проведения аукциона. 

Торги проводятся 07 октября 2013 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 06.09.2013 по 01.10.2013 включительно в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по 
адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017)327-48-36, (017)262-00-08.

«Ху ань iн! Ху ань iн!» («Сар-
дэч на за пра ша ем!»), — вi-
та лi бе ла рус кiя i кi тай скiя 
сту дэн ты га на ро ва га гос ця 
Лю Юнь ша ня, чле на Па ста-
ян на га ка мi тэ та Па лi тыч-
на га бю ро Цэнт раль на га 
ка мi тэ та Ка му нiс тыч най 
пар тыi Кi тая. Дэ ле га цыя 
спа да ра Лю Юнь ша ня ра-
зам з мi нiст рам аду ка цыi 
Бе ла ру сi Сяр ге ем Мас ке вi-
чам на ве да ла Рэс пуб лi кан-
скi iн сты тут кi та яз наў ства 
iмя Кан фу цыя Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та.

У якас цi пры вi тан ня сту дэн-
ты пра спя ва лi слу пок вя до май 
пес нi «Ка цю ша». Праў да, для 
бе ла рус ка га ву ха па-кi тай ску 
пес ня гу ча ла трош кi ня звык ла, 
але Лю Юнь ша ню, якi на ве даў 
на шу кра i ну ўпер шы ню, спа да-
ба ла ся.

У рам ках вi зi ту госць па бы-
ваў на аў ды тор ных за ня тках па 
кi тай скай мо ве. Што цi ка ва, на 
ба зе ўста но вы дзей нi ча юць кур-
сы ў тым лi ку i для ма лод шых 
школь нi каў.

Асоб ным пунк там бы ло аб-
мер ка ван не су пра цоў нiц тва па-
мiж бе ла рус кiм i кi тай скiм ба ка-
мi ў га лi не аду ка цыi. Сту дэн ты з 

Пад ня бес най пры сут нi ча юць цi 
не ў кож най бе ла рус кай ВНУ. 
Так, па сло вах мi нiст ра аду ка-
цыi Сяр гея Мас ке вi ча, ка ля 30 
бе ла рус кiх унi вер сi тэ таў ма юць 
больш за сто пра мых да га во раў 
па су пра цоў нiц тве ў га лi не аду-
ка цыi. Але i ў Кi тай з кож ным 
го дам на ву чо бу пры яз джае ўсё 
больш бе ла рус кiх сту дэн таў. 
«Ад iмя штаб-ква тэ ры кi тай-
скiх Iн сты ту таў Кан фу цыя мы 
да ём 100 бюд жэт ных мес цаў 
сту дэн там Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўнi вер сi тэ та i Мiнск ага 
дзяр жаў на га лiнг вiс тыч на га ўнi-
вер сi тэ та для та го, каб яны ме лi 
маг чы масць ву чыц ца ў Кi таi», — 
ад зна чыў Лю Юнь шань.

На сця Ка за чо нак, сту дэнт-
ка фi ла ла гiч на га фа куль тэ та 
БДУ, бы ла ся род пры сут ных 
на су стрэ чы з кi тай скiм гос цем. 
Дзяў чы на мае доб рую маг чы-
масць атры маць ад но з пра да-
стаў ле ных кi тай скiм бо кам бюд-
жэт ных мес цаў. На сця ву чыц ца 
на дру гiм кур се i вы ву чае ўсход-
нюю фi ла ло гiю.

— Я па ча ла на вед ваць Iн сты-
тут Кан фу цыя яшчэ ў вось мым 
кла се i ха дзi ла ту ды на кур сы 
да адзi нац ца та га, — рас каз вае 
дзяў чы на. — Мая сяст ра так са-
ма ву чы ла ся ў Iн сты ту це Кан фу-

цыя, а пас ля па да ла да ку мен ты 
на грант — i вось ужо жы ве ў 
Кi таi ча ты ры га ды. Та му ў мя не 
ёсць сты мул ву чыць кi тай скую 
мо ву — гэ та доб ра i для пра ця-
гу аду ка цыi, i ў пла не бу ду чай 
зар пла ты.

Ня гле дзя чы на тое, што на 
тым жа фiл фа ку ёсць маг чы-
масць ву чыць i iталь ян скую 
мо ву, i тую ж анг лiй скую, якая 
лi чыц ца мо вай мiж на род ных 
ста сун каў, На сця не шка дуе пра 
свой вы бар.

— У нас прак ты ка — круг-
лы год. Кi тай цаў на фа куль тэ це 
шмат, а вось анг лi чан, нем цаў цi 
iталь ян цаў я неш та не зга даю. 
Ды i вы клад чы кi ёсць кi тай скiя. 
Та му, хоць гэ тая мо ва i лi чыц-
ца вель мi скла да най, з та кi мi 
маг чы мас ця мi ў мя не ёсць усе 
шан цы да пя та га кур са стаць 
доб рым спе цы я лiс там у гэ тай 
га лi не.

Iн сты ту ты Кан фу цыя ёсць 
у мно гiх кра i нах. З мэ тай рас-
паў сю джван ня кi тай скай мо вы 
i куль ту ры та кiх уста ноў ство-
ра на 322. Што цi ка ва, Iн сты-
тут Кан фу цыя пры БДУ яшчэ ў 
па за мi ну лым го дзе ўвай шоў у 
двац цат ку леп шых Iн сты ту таў 
Кан фу цыя ў све це.

На дзея ЮШ КЕ ВIЧ.

ПА КУП НІК НЕ АБА ВЯ ЗА НЫ ПА КАЗ ВАЦЬ 
ПАШ ПАРТ ПРЫ РАЗ ЛІ КУ БАН КАЎ СКАЙ КАРТ КАЙ

Аба вяз ко вае па тра ба ван не аб прад' яў лен ні тры маль ні-
кам карт кі да ку мен та, які па цвяр джае асо бу, пры апла це 
та ва раў (па слуг) у ар га ні за цыі ганд лю (сэр ві су) не пра ду-
гледж ва юц ца нар ма тыў ны мі пра ва вы мі ак та мі Нац бан ка 
і пра ві ла мі пла цеж ных сіс тэм, па ве дам ля ец ца на сай це 
га лоў на га бан ка кра і ны.

Згод на з Ін струк цы яй аб па рад ку ажыц цяў лен ня апе ра цый 
з бан каў скі мі пла цеж ны мі карт ка мі (за цвер джа на праў лен нем 
Нац бан ка 18 сту дзе ня 2013 го да), эмі сія кар так уклю чае іх пер-
са на лі за цыю. Пры пер са на лі за цыі ін фар ма цыя аб тры маль ні ку 
мо жа на но сіц ца на за га тоў ку карт кі, ка лі та кое пра ві ла пра ду-
гле джа на пра ві ла мі пла цеж най сіс тэ мы. Вы ка рыс тоў ваць карт-
ку мае пра ва толь кі тая асо ба, чые імя, проз ві шча і (ці) под піс 
пра стаў ле ны на карт цы. Тры маль нік карт кі аба вя за ны па ста віць 
аса біс ты под піс на ад ва рот ным ба ку і за хоў ваць свой ПІН-код 
у тай не. Пе ра да ча карт кі і ПІН-ко да да яе трэ цяй асо бе, якая не 
з'яў ля ец ца тры маль ні кам, за ба ро не на, ад нак ула даль нік карт-
ра хун ку мо жа афор міць у бан ку-эмі тэн це да дат ко вую карт ку на 
імя та го, ка му хо ча даць пра ва ка рыс тац ца сва і мі гра шы ма.

У асоб ных вы пад ках (на прык лад, не су паў под піс па куп ні ка 
на карт-чэ ку з под пі сам на ад ва рот ным ба ку карт кі) ра бот нік 
ар га ні за цыі ганд лю (сэр ві су) мо жа пра па на ваць тры маль ні ку 
карт кі прад' явіць да ку мент, які па цвяр джае асо бу, ці ўвес ці 
ПІН-код, ка лі гэ та маг чы ма, аль бо раз лі чыц ца га тоў кай.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

КА ДЭЦ КАЕ ВУ ЧЫ ЛІ ШЧА АД КРЫ ЛА СЯ Ў ГО МЕ ЛІ
У Дзень ве даў го мель ская ся рэд няя шко ла № 20 атры-
ма ла но вы ста тус. На ву чаль ная ўста но ва ця пер мае 
наз ву ка дэц ка га ву чы лі шча — адзі на га ў сва ім ро дзе ў 
Го мель скай воб лас ці. Ця пер тут атрым лі ва юць аду ка-
цыю 170 вуч няў — 107 ка дэ таў і 63 на ва бран цы.

«Пер ша го дак» за вуць на ва бран ца мі не вы пад ко ва, бо, каб 
атры маць зван не ка дэ та, трэ ба прай сці ўра чыс тае па свя чэн не, 
а пас ля двух ме ся цаў ву чо бы даць клят ву. Па куль ма ла дое па-
паў нен не пры ня ло ўдзел ва ўра чыс тай ве рас нё вай лі ней цы. Яна 
ў ка дэц кім ву чы лі шчы прай шла з мар шам і пад му зы ку ва ен на га 
ар кест ра. Вуч няў ві та лі не толь кі прад стаў ні кі ўлад Го ме ля, але і 
сі ла вых струк тур: упраў лен няў унут ра ных спраў, па над звы чай-
ных сі ту а цы ях, вай ско вай час ці № 1242, ва ен ных ка мі са ры я таў 
го ра да і воб лас ці. Да рэ чы, епіс кап Го мель скі і Жло бін скі Сця фан 
так са ма бла сла віў бу ду чых вай скоў цаў на доб рую ву чо бу.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЯК АФІ ЦЫ ЯНТ З ШАМ ПА НІ ЗА ВІ ТАЎ НА МЯ ЖУ
Афі цы янт з фран цуз скай пра він цыі Шам пань пра ца ваў у сва-

ім рэ ста ра не ча ты ры га ды, а по тым па сва рыў ся з гас па да ром 
уста но вы, зволь ніў ся і вы ра шыў пра цяг ваць кар' е ру ў ін шай 
кра і не. Так ён, пры нам сі, рас каз ваў брэсц кім па меж ні кам. А 
па коль кі даў но пе ра піс ваў ся па ін тэр нэ це з брас таў ча ні нам, то 
і вы ра шыў па ехаць у Брэст. Тым больш што Брэст для фран цу-
за — сло ва не чу жое, на за ха дзе Фран цыі ёсць пар то вы го рад 
з та кой наз вай. 20-га до вы па да рож нік за ха піў з са бой фар тух, 
бе лую ка шу лю і галь штук — усё, не аб ход нае для ра бо ты, узяў 
так са ма кры ху пра дук таў хар ча ван ня, да ку мен ты і 10 еў ра. Да 
мя жы ён да ехаў аў та сто пам, а по тым прос та пе хам па шы ба ваў 
у Бе ла русь. Тут яго і су стрэ лі на шы вар та выя мя жы.

Па вод ле слоў 20-га до ва га па ру шаль ні ка, ён на ват не ўяў ляў, што 
ў Бе ла ру сі з Еў ра са ю зам іс нуе мя жа, якую нель га пе ра ся каць без 
та кіх фар маль нас цяў, як ві за. Ця пер на не ба ра ку-гар со на скла дзе-
ны ад мі ніст ра цый ны пра та кол за не за кон нае пе ра ся чэн не мя жы.

Яна СВЕ ТА ВА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Пад га то вае жыл лё лю дзям бу-

дуць вы да ваць iль гот ныя крэ ды ты на 
iс ну ю чых ця пер умо вах?

— Так. Умо вы льгот на га крэ ды та ван ня 
акрэс ле ны ўка зам № 13 кi раў нi ка дзяр жа-
вы. Тут нi чо га не змя нi ла ся. Ад нак... Ра ней 
у па чат ку бу даў нiц тва клi ент не ве даў, коль кi 
гро шай яго жыл лё бу дзе каш та ваць на фi нi-
шы i цi не трэ ба яму яшчэ да крэ ды тоў вац ца. 
Вель мi ак ту аль най гэ тая праб ле ма бы ла ў 
час моц най iн фля цыi, ка лi на зi ра ла ся сур'-
ёз нае па да ра жан не буд ма тэ ры я лаў i энер-
га нось бi таў.

Ця пер, пры атры ман нi ква тэ ры, ча ла-
век бу дзе дак лад на ве даць, коль кi яго 
жыл лё каш туе.

— Са праў ды, гэ та спрос цiць лю дзям 
ме ха нiзм фi нан са ван ня атры ма на га 
жыл ля. Тут вi да воч ны плюс. Ад нак цi 
не па вя лi чыц ца агуль ны кошт жыл ля ў 
струк ту ры дзярж за ка зу — у па раў на ннi 
са ста рым ме ха нiз мам iль гот на га крэ-
ды та ван ня бу даў нiц тва?

— Кошт жыл ля не за ле жыць ад спо са бу 
бу даў нiц тва, але... Па сiс тэ ме дзярж за ка зу 
жы лыя да мы бу дуць уве дзе ны ў экс плу а-
та цыю дак лад на па гра фi ку нар ма тыў ных 
тэр мi наў бу даў нiц тва. Тэр мi ны бу даў нiц тва 
жы лых аб' ек таў, з вы зна ча на га пе ра лi ку 
тых эка на мiч ных да моў, якiя рэ ка мен да ва на 
ўзво дзiць па дзярж за ка зе, звы чай на зда юц-
ца ў экс плу а та цыю ў тэр мiн да го да.

— Праб ле ма даў га бу даў сён ня са мая 
ак ту аль ная ў га лi не...

— Так. Сён ня ў жыл лё ва-бу даў нi чых ка-
а пе ра ты вах, якiя ста лi праб лем ны мi па тэр-
мi нах бу даў нiц тва, ад 40 да 80 пра цэн таў 
сем' яў з'яў ля юц ца чар га вi ка мi з iль гот ным 
крэ ды та ван нем. Ас тат нiя чле ны ЖБК з'яў-
ля юц ца асо ба мi з па трэ бай у па ляп шэн нi 
жыл лё вых умоў, але без пра ва атрым лi ваць 
дзярж пад трым ку. Ме на вi та ў гэ тай ка тэ го рыi 
лю дзей у апош нiя скла да ныя ча сы ўзнi ка-
лi праб ле мы з фi нан са ван нем бу даў нiц тва. 
Пад рад чы кi жы ло га аб' ек та ў гэ тых вы пад-
ках не ма юць маг чы мас цi рыт мiч на бу да ваць 
та кi жы лы дом, бо ён у агуль ным аб' ёме фi-
нан су ец ца дрэн на. У та кiх сi ту а цы ях бу даў-
нi чыя ар га нi за цыi не вi на ва ты ў ства рэн нi 
праб лем ных да моў.

На наш по гляд, ства рэн не сiс тэ мы дзярж-
за ка зу за сце ра жэ i бу даў нi чыя ар га нi за цыi 
ад не рыт мiч на га фi нан са ван ня, i чар га вi коў 
— ад роз ных праб лем у бу даў нiц тве цi ад 
змя нен няў умоў (кош ту) бу даў нiц тва на роз-
ных эта пах уз вя дзен ня да моў.

— У та кiх да мах, па бу да ва ных па 
дзярж за ка зе, ква тэ ры атры ма юць толь-
кi лю дзi пэў най са цы яль най ка тэ го рыi. 
Гэ та тыя, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн нi 
жыл лё вых умоў i ад на ча со ва пра ва на 

атры ман не дзярж пад трым кi ў вы гля дзе 
льгот на га крэ ды ту. Ад нак тут уз нi кае 
слуш нае пы тан не. А цi хо пiць у роз ных 
на се ле ных пунк тах цi ў ра ё нах га ра доў 
гэ тых са мых iль гот нi каў, каб толь кi за iх 
кошт фар мi ра ваць ка а пе ра ты вы вя лi кiх 
шмат ква тэр ных да моў?

— На пер шым эта пе праб лем з фар мi ра-
ван нем та кiх да моў клi ен та мi льгот ных ка тэ-
го рый не бу дзе. На га даю, што ў на ступ ным 
го дзе пла ну ец ца па бу да ваць ка ля мiль ё на 
квад рат ных мет раў жыл ля па дзярж за ка-
зе. На та кi аб' ём жыл ля чар га вi коў з iль гот-
ны мi крэ ды та мi ў Бе ла ру сi па вiн на ха пiць. 
Праб ле мы з фар мi ра ван нем да моў сiс тэ мы 
дзярж за ка зу мо гуць уз нi каць у не вя лi кiх 
ра ён ных цэнт рах. А вось пер шыя да мы па 
но вай сiс тэ ме ў ста лi цы i аб лас ных цэнт рах 
бу дуць сфар мi ра ва ны да во лi хут ка.

Паў на та фар мi ра ван ня па тэн цы яль ны мi 
жы ха ра мi да моў сiс тэ мы дзярж за ка зу бу дзе 
за ле жаць i ад кан крэт ных аб' ёмаў бюд жэт на-
га фi нан са ван ня, што на кi роў ва юц ца ў сфе-
ру льгот на га крэ ды та ван ня на сель нiц тва.

— Дня мi Мiн бу дар хi тэк ту ры су мес на з мi-
нiс тэр ства мi фi нан саў, эка но мi кi i прад стаў-
нi ка мi бан каў ска га сек та ра кра i ны пад лi чыў 
ся рэд нi кошт квад рат на га мет ра жыл ля для 

чар га вi коў. Па вод ле зроб ле на га пра-
гно за, па вы нi ках го да ён скла дзе ка ля 
5,9 млн руб лёў. Ня ўжо, зы хо дзя чы ме-
на вi та з гэ та га кош ту «квад ра та», ця пер 
i бу дзе ажыц цяў ляц ца льгот нае крэ ды-
та ван не бу даў нiц тва жыл ля?

— Аб' ёмы льгот на га крэ ды та ван ня 
вы зна ча ны бюд жэ там кра i ны на гэ ты 
год. Та му па ме ры крэ ды таў для гра ма-
дзян бу дуць раз лiч вац ца ў ад па вед нас-
цi з тым, што кошт жыл лё ва га квад ра та 
скла дае 4,6 млн руб лёў.

Мы апе лю ем лiч ба мi афi цый най 
ста тыс ты кi. Дык вось, па пер шым паў-
год дзi ся рэд нi кошт квад рат на га мет ра 
скла даў 4,825 млн руб лёў. Удак лад ню, 
што гэ та кошт «квад ра та» ўжо зда дзе-
ных у экс плу а та цыю да моў. Част ка з 
гэ тых да моў па чы на ла бу да вац ца яшчэ 
ў 2011-м цi на ват у 2010 га дах.

— Што бу дзе з цэ на мi на жыл лё-
выя мет ры ў на ступ ным го дзе?

— Кошт квад рат на га мет ра жыл ля 
для чар га вi коў, якiя ма юць пра ва на 
дзяр жаў ную пад трым ку, бу дзе акрэс-
лi вац ца пас ля скру пу лёз на га аб грун-
тоў ван ня яго па ме раў на па ся джэн нях 
ра бо чай гру пы.

Па вод ле рас пра ца ва на га пра гно зу 
на 2014 год, ся рэд нi кошт квад рат на га 
мет ра жыл ля для чар га вi коў скла дзе 6,8 
млн руб лёў. Па каз чык па аб' ёме крэ-
ды та ван ня ў раз лi ку на 1 метр пло шчы 
жы лых па мяш кан няў бу дзе вы зна ча ны 

па ста но вай ура да з да вя дзен нем за дан няў па 
жыл лi аб лас цям i го ра ду Мiн ску. Роз нi цу па мiж 
рэ аль ным са бе кош там бу даў нiц тва i фi нан са-
ван нем з бюд жэ ту не аб ход на бу дзе аплач ваць 
лю дзям. У iс ну ю чых скла да ных эка на мiч ных 
умо вах дзяр жа ва i так да во лi моц на да па ма гае 
на сель нiц тву льгот ны мi крэ ды та мi, але аб' ёмы 
та кой да па мо гi аб ме жа ва ны.

— На на ступ ны год для чар га вi коў за-
пла на ва на па бу да ваць ка ля 2 млн кв. мет-
раў жыл ля ў iн дуст ры яль ным вы ка нан нi. 
Цi не зна чыць гэ та, што ма гут нас цi на шых 
до ма бу даў нi чых кам бi на таў бу дуць вы ка-
рыс тоў вац ца не ў поў най ме ры?

— Вы за бы лi ся пра ка мер цый нае жыл лё-
вае бу даў нiц тва, якое ак тыў на ка рыс та ец-
ца пра дук цы яй до ма бу даў нi чых кам бi на таў. 
Акра мя та го, част ка кан струк цый ДБК на кi-
роў ва ец ца за мя жу. Тут трэ ба ўзва жа на ба-
лан са ваць з аб' ёма мi. Гэ та пы тан не дас ка на-
ла га пла на ван ня на ўзроў нях абл вы кан ка маў 
i гар вы кан ка маў. Ме на вi та гэ тыя струк ту ры 
па вiн ны за бяс печ ваць за ка за мi до ма бу даў нi-
чыя кам бi на ты, як з бо ку бюд жэт на га бу даў-
нiц тва жыл ля, так i па лi нii пра да стаў лен ня 
будп ля цо вак пры ват ным iн вес та рам.

Сяр гей КУР КАЧ.

«ПРЫ ШЧЭП КА» 
АД ДАЎ ГА БУ ДУ

АБ МЕР КА ВАНЫ БА ЛАН СЫ ПА СТА ВАК 
НАФ ТЫ I НАФ ТА ПРА ДУК ТАЎ

Су стрэ ча пер ша га на мес нi ка прэм' ер-мi нiст ра Бе ла ру сi Ула-
дзi мi ра Ся маш кi i на мес нi ка стар шы нi ўра да Ра сii Ар ка дзя 
Двар ко вi ча ад бы ла ся ўчо ра ў Маск ве, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе па соль ства Бе ла ру сi ў Ра сii.

У хо дзе су стрэ чы аб мяр коў ва лi ся пы тан нi, звя за ныя з рэа лi за цы яй 
важ ней шых пра ек таў пра мыс ло вай iн тэ гра цыi, пад пi сан нем ба лан саў 
па стаў кi наф ты i наф та пра дук таў, а так са ма за кра ну ты тэ мы па ста-
вак бе ла рус кiх пра дук таў хар ча ван ня ў Ра сiй скую Фе дэ ра цыю.

Да дзе ны да ру чэн нi за цi каў ле ным у пра даў жэн нi кан суль та цый. 
Ра бо та бу дзе вес цi ся ў ад па вед нас цi з уста ноў ле ны мi пла на мi-гра-
фi ка мi.

«СВАЁ МЕС ЦА» Ў КI ТАI

Зні зі лі ся аб' ёмы вы твор-
час ці мас ла, сы ра, ты ту ню. 
Сён ня бе ла рус кі спа жы вец 
больш да вя рае пра дук там 
хар ча ван ня ай чын най вы-
твор час ці, а не пра дук то выя 
та ва ры час цей вы бі рае ім-
парт ныя. Ад нак най больш 
ува гі на мес нік мі ніст ра 
ганд лю Бе ла ру сі Іры на 
Нар ке віч, раз маў ля ю чы з 
жур на ліс та мі, на да ла якас-
ці і бяс печ нас ці та ва раў у 
бе ла рус кіх кра мах.

Час нес ці ад каз насць
«Кож ная кра і на па він на аба-

ра няць свой ры нак, а зна чыць, 
аба ра няць і сва іх гра ма дзян». 
Ства ра юц ца і пра піс ва юц ца 
пра ва выя ак ты, нор мы, за ко ны 
— але хто іх вы кон вае? Як раз 
на гла баль ную пра вер ку вы ка-
нан ня нор маў бяс пе кі Мі ніс тэр-
ства ганд лю вы дат коў вае сі лы, 
бо ад ны мі па пер ка мі ма ла што 
зме ніш. Па трэб ны кан крэт ныя 
дзе ян ні. Ме на ві та дзе ля кант ро-
лю ў лі пе ні гэ та га го да Ука зам 
Прэ зі дэн та «Пра не ка то рыя ме-

ры па ап ты мі за цыі дзяр жаў ных 
ор га наў і ін шых дзяр жаў ных ар-
га ні за цый, а так са ма коль кас ці 
іх ра бот ні каў» бы ла ство ра на 
ганд лё вая ін спек цыя Мі ніс тэр-
ства ганд лю. «На ды шоў час нес-
ці ад каз насць, ка лі ты па ру ша еш 
за кон, ка лі пра да еш не бяс печ-
ныя для гра ма дзя ні на та ва ры», 
— так пра ка мен та ва ла бу ду чыя 
зме ны Іры на Ула дзі мі ра ўна.

Рэ ві зо ры бу дуць ды фе-
рэн цы ра ваць па ру шэн ні — ад 
дроб на га да вя лі ка га, і ў гэ тай 
ад па вед нас ці па зна чаць па мер 
штра фу. Гэ та зна чыць, ка лі ра-
ней «штраф ні кі» пла ці лі ад 2 
да 10 ба за вых, то ця пер ёсць 
шка ла «да 10». Фак тыч на, мо-
гуць вы пі саць штраф і на 1 ба-
за вую, і на па ло ву ба за вай ці 
ўво гу ле ні чо га. Што да ты чыц ца 
скон ча на га тэр мі ну пры дат нас ці 
за хоў ван ня, рэа лі за цыі та ва раў, 
то сі ту а цыя змя ні ла ся: штра фы  
вы рас лі ад 30 да 500 ба за вых. 
«Ганд лё вая ін спек цыя ў не за-
леж ным па рад ку бу дзе штра фа-
ваць як трэ ба», — ад зна чы ла 
на мес нік мі ніст ра.

Дай це бе ла рус кую 
ага род ні ну і эка ла гіч ную 

ўпа коў ку!
Але па куль што, на жаль, — 

па ру шэн ні паў сюль. Па вы ні ках 
200 пра ве ра ных ін спек цы яй 
ганд лё вых аб' ек таў «вый шлі» 
173 рэ ка мен да цыі (а зна чыць, 
па ру шэн няў). Са май па пу ляр-
най «сла бас цю» крам у Бе ла-
ру сі з'яў ля ец ца асар ты мент ны 
пе ра лік. На прык лад, усім вя до-
мая ад сут насць бе ла рус кай ага-
род ні ны, зе ля ні ны. Да рэ чы, та кі 
грэх мае ма са вую скі ра ва насць 
ме на ві та ў так зва ных сет ках 
крам. Ня ма ай чын ных яб лы каў 
у ад ной кра ме — не бу дзе і ў 
ін шых.

На ба ле лае пы тан не — упа-
коў ка та ва ру. Ка лі пра да вец 
пра па ноў вае па куп ні ку па ке цік 
за асоб ную пла ту, то гэ та лі чыц-
ца «на вяз ван нем». У хут кім ча се 
сі ту а цыя па він на змя ніц ца: па па-
тра ба ван ні спа жыў ца пра да вец 
бу дзе аба вя за ны пе ра даць та вар 
у бяс плат най упа коў цы. Ад зна чы-
ла на мес нік мі ніст ра і той факт, 

што ў Мін ску па ча лі «па ка ваць» у 
эка ла гіч ныя па ке ты з па пе ры.

Га рэл ку ва дой 
не за мас кі ру еш

«Рэ прэ сіі» дой дуць і да рэ кла-
мы па ра со на вых брэн даў — у 
на шым вы пад ку, яны вы ка рыс-
тоў ва юц ца для рэ кла мы ад на го 
ві ду та ва ру пад вы гля дам ін ша га. 
На прык лад, рэ кла ма га рэл кі пад 
ві дам рэ кла мы мі не раль най ці 
піт ной ва ды. Адзі нае афарм лен-
не — ла га тып і наз ва — да зва-
ляе па вя лі чыць про даж ме на ві та 
га рэл кі. Па доб ныя біг бор ды ўсё 
час цей з'яў ля юц ца і ў бе ла рус кай 
ста лі цы, та му ба раць ба з псеў-
да рэ кла май — яшчэ ад на ме ра 
па дэ ал ка га лі за цыі на сель ніц тва. 
А 30 снеж ня 2013 го да пач не 
дзей ні чаць но вы за кон па аба-
ро це ал ка го лю.

Вя лі ка му пад ма ну — вя лі кія 
штра фы. Бу дзем спа дзя вац-
ца, што но выя ме ры са праў ды 
зме няць сі ту а цыю з ня якас ны мі 
та ва ра мі ў ай чын ных кра мах у 
леп шы бок.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

ГАНД ЛЁ ВАЯ ІН СПЕК ЦЫЯ 
БУ ДЗЕ ШТРА ФА ВАЦЬ ЯК ТРЭ БА

Не бяс печ ныя і ня якас ныя та ва ры ў хут кім ча се па він ны знік нуць з бе ла рус кіх крам

Цу доў нае со неч нае на двор'е ча ка ец ца на тэ-
ры то рыi Бе ла ру сi ў блi жэй шыя пяць дзён, па-
ве да мi ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» на чаль нiк 
ад дзе ла ме тэа пра гно заў Рэс пуб лi кан ска га гiд-
ра ме тэа цэнт ра Свят ла на РЫ БА КО ВА.

Бал тый скi цык лон, якi ў па чат ку гэ та га тыд ня са пса-
ваў на двор'е ў рэс пуб лi цы, па кi нуў на шу кра i ну. Та му 
ў блi жэй шыя су ткi даждж лi вае на двор'е за ха ва ец ца 
толь кi на ўсхо дзе Бе ла ру сi, а на ас тат няй тэ ры то рыi 
пад аба ро най ан ты цык ло ну апад каў не ча ка ец ца. Пры 
гэ тым з-за па ры вiс та га паў ноч на га вет ру бу дзе да во лi 
ха лад на ва та, асаб лi ва ра нi цай.

Мак сi маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра сён ня ўдзень 
скла дзе 15-21 цяп ла, ва ўсход нiх ра ё нах з-за шчыль-
ных аб ло каў бу дзе ўся го плюс 11-14 гра ду саў. Та кiм 
чы нам, на ўсхо дзе тэм пе ра тур ны фон ста не на 3-5 
гра ду саў нi жэй за клi ма тыч ную нор му, а на ас тат няй 
тэ ры то рыi кра i ны бу дзе блiз кiм да ся рэд нiх шмат га-
до вых зна чэн няў.

На вы хад ныя ў кра i не бу дзе гас па да рыць ан ты цык-
лон. У су вя зi з гэ тым ча ка ец ца пе ра важ на без апад каў, 
толь кi ў су бо ту ўна чы i ра нi цай у край нiх паўд нё ва-
ўсход нiх ра ё нах Го мель скай i Ма гi лёў скай аб лас цей 
яшчэ маг чы мыя ка рот ка ча со выя даж джы. У нач ныя i 
ра нiш нiя га дзi ны мес ца мi па за ха дзе маг чы мы ту ма-
ны. Ве цер паў ноч ны ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе плюс 4-11 гра ду саў, мес ца мi — ад 1 да 
3 цяп ла, удзень — ад 15 да 22 гра ду саў. Не ча ка ец ца 
апад каў i ў ня дзе лю, ве цер сцiх не, уна чы i ра нi цай мес-
ца мi маг чы мы ту ма ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
не зме нiц ца, а ўдзень ста не ад плюс 17 гра ду саў на 
ўсхо дзе да 24 цяп ла на за ха дзе кра i ны.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай чын ных сi ноп-
ты каў, цу доў нае во сень скае на двор'е за ха ва ец ца i 
ў па ня дзе лак. А вось у аў то рак да нас за вi тае зо на 
па нi жа на га ат мас фер на га цiс ку, сфар мi ра ва ная ва 
ўме ра на цёп лай i вiль гот най па вет ра най ма се над 
За ход няй Еў ро пай.

У су вя зi з гэ тым у аў то рак i се ра ду ў асоб ных ра ё-
нах кра i ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, уна чы 
i ра нi цай мес ца мi ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе плюс 4-11 гра ду саў, мес ца мi ча ка ец ца 13 гра-
ду саў вы шэй за нуль, удзень па вет ра пра грэ ец ца да 
плюс 15-22, а па поўд нi Го мель скай i Брэсц кай аб лас цей 
мес ца мi да 23-25 гра ду саў. Доў га тэр мi но вы пра гноз 
спе цы я лiс таў свед чыць аб тым, што ў чац вер умо вы 
на двор'я ў мно гiх ра ё нах Бе ла ру сi са псу юць ак тыў ныя 
ат мас фер ныя фран ты з За ход няй Еў ро пы.

А за раз не каль кi слоў пра «кас мiч нае» на двор'е. На-
ву коў цы, якiя на зi ра лi за сон цам, праг на зу юць шэсць 
ма гут ных маг нiт ных бур у гэ тым ме ся цы, па ве дам-
ля юць iн фар ма генц твы. Пас ля ма гут най успыш кi на 
Сон цы жы ха роў пла не ты Зям ля ча кае ад ра зу шэсць 
дзён маг нiт ных бур, най мац ней шыя геа маг нiт ныя бу ры 
ча ка юц ца 7, 13, 14, 15, 17 i 27 ве рас ня. У гэ ты час дак-
та ры ра яць гi пер то нi кам, лю дзям, якiя па ку ту юць ад 
ве ге та са су дзiс тай дыс та нii, i тым, хто пе ра нёс iн сульт 
i iн фаркт, уваж лi ва ста вiц ца да свай го зда роўя.

Ме ды кi рэ ка мен ду юць устры мац ца ад цяж кай 
ежы i пе ра ядан ня, так са ма ра яць не ўжы ваць ал ка-
голь ныя на поi, не па ру шаць рэ жым дня i ад мо вiц ца 
ад цяж кiх фi зiч ных на гру зак.

Сяр гей КУР КАЧ

�

На двор'еНа двор'е  ��

СО НЕЧ НА 
НА ВЫ ХАД НЫЯ I НЕ ТОЛЬ КI...

ПЕН СІЙ НАЕ ЗА КА НА ДАЎ СТВА 
ЗМЯ НІ ЛА СЯ

Пра цоў ная пен сія па ўзрос це, за вы слу гу га доў з 1 сту дзе ня 
2014 го да бу дзе пра да стаў ляц ца пры ўмо ве вы пла ты аба-
вяз ко вых стра ха вых уз но саў у Фонд са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва не менш за 10 га доў.

Та кое ра шэн не змя шча ец ца ва ўка зе Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ад 
3 ве рас ня гэ та га го да № 389 «Аб не ка то рых пы тан нях пен сій на га 
за бес пя чэн ня і са цы яль на га стра ха ван ня», які ўсту піў у сі лу ўчо ра. 
Та кая ме ра пры ма ец ца ў мэ тах ра цы я на лі за цыі вы дат каў срод каў 
дзяр жаў на га са цы яль на га стра ха ван ня.

Свят ла на БУСЬ КО.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СТВА РАЕЦЦА АСОБ НЫ 
ТРЭЙ ДА Р ААТ «БКК» 

ДЛЯ КА АР ДЫ НА ЦЫІ ЭКС ПАРТ НЫХ 
ПА СТА ВАК КА ЛІЙ НЫХ УГНА ЕН НЯЎ

Бе ла русь ства рае асоб на га трэй да ра ААТ «Бе ла рус кая ка лій ная 
кам па нія» для ка ар ды на цыі экс парт ных па ста вак ка лій ных угна-
ен няў. Як па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе Прэ зі дэн та, ад па вед ны 
ўказ № 399 «Аб удас ка на лен ні экс пар ту ка лій ных угна ен няў» Аляк-
сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 5 ве рас ня.

У мэ тах рэа лі за цыі ка лій ных угна ен няў пра ду гле джа на рэ гіст ра цыя 
но вай ганд лё вай кам па ніі з ана ла гіч най ЗАТ «Бе ла рус кая ка лій ная кам-
па нія» наз вай, але ў ін шай пра ва вой фор ме — ААТ «Бе ла рус кая ка лій-
ная кам па нія». У су вя зі з гэ тым на васт во ра най кам па ніі пра да стаў ле на 
рэа лі зоў ваць вы ключ нае пра ва знеш ня га ганд лю (у част цы экс пар ту) 
мі не раль ны мі або хі міч ны мі ка лій ны мі ўгна ен ня мі, за ма ца ва нае за дзяр-
жа вай, а так са ма рас паў сю дзіць на яе дзе ян не норм ука за ад 25 жніў ня 
2005 го да № 398 «Аб удас ка на лен ні экс пар ту ка лій ных угна ен няў» і ін-
шых нар ма тыў ных пра ва вых ак таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якія рэ гу лю юць 
дзей насць ЗАТ «БКК». Та кім чы нам, на ААТ «Бе ла рус кая ка лій ная кам па-
нія» бу дзе ўскла дзе на ка ар ды на цыя ўсіх экс парт ных па ста вак бе ла рус кіх 
ка лій ных угна ен няў. Гэ та дасць маг чы масць за ха ваць за Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь доб ра вя до мы на су свет ным рын ку брэнд, сэ ка но міць час і 
рэ сур сы для ар га ні за цыі ўлас на га трэй да ра і ў поў най ме ры ска рыс тац ца 
на пра цоў ка мі ЗАТ «БКК» у част цы на ла джа ных кан так таў са спа жыў ца мі 
і збы та вых ка на лаў, ад зна чы лі ў прэс-служ бе. Асно ву кад раў скла дуць 
бе ла рус кія спе цы я ліс ты ЗАТ «БКК». Ге не раль ны ды рэк тар ство ра най 
струк ту ры бу дзе, у па рад ку вы клю чэн ня, су мя шчаць гэ ту па са ду з вы-
ка нан нем аба вяз каў ге не раль на га ды рэк та ра ЗАТ «БКК».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў так са ма ўказ № 400 «Аб уста наў-
лен ні стаў кі вы ваз ной мыт най пош лі ны на ка лій ныя ўгна ен ні і ўня сен ні 
да паў нен няў і змя нен няў ва ўка зы Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 3 
каст рыч ні ка 2011 г. № 442 і ад 17 сту дзе ня 2012 г. № 37».

Для за бес пя чэн ня ста біль най ра бо ты ААТ «Бе ла русь ка лій» пра ду-
гле джа на ўста наў лен не з 1 ве рас ня 2013 го да да 31 снеж ня 2013 го да 
ну ля вой стаў кі вы ваз ной мыт най пош лі ны на ка лій ныя ўгна ен ні. Ак цы я-
нер на му та ва рыст ву так са ма пра да стаў ле на ад тэр мі ноў ка па вы пла це ў 
рэс пуб лі кан скі бюд жэт ра за ва га пла ця жу за пра ва ка ры стан ня не тра мі 
(Пет ры каў скае ра до ві шча) да 31 снеж ня 2014 го да.


