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РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

� ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)

� ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего Унитарному предприятию «ОМЗ «Агротехконмаш» 
ОАО «Минскоблхлебопродукт» на праве хозяйственного ведения и расположенного по адресу: Минская область, г. Заславль, ул. При-
вокзальная, д. 2 

Лот № 1
Состав лота Площадь Начальная цена с  НДС, 

руб. Задаток с  НДС, руб. Шаг аук-
циона

Склад/Гараж 645 м2/172 м2 2 211 600 000 110 580 000 5%

Описание

1.Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. 
Наименование – склад с инв. № 600/С-67269. Кол-во этажей – 1. Площадь застройки/общая  – 664 м2/645 м2. Г.п. – 1985. 
Фундамент – бетонный. Наружные и внутренние стены – самонесущие стеновые панели. Перегородки – блоки. Перекрытия 
чердачные – ж/б плиты. Крыша – совм., рулонная. Полы – бетонные. Проемы дверные – мет. ворота. Электроосвещение 
– внутренняя проводка. Вентиляция – естественная.
2. Назначение – здание специализированное автомобильного транспорта. Наименование – гараж с инв. № 600/С-67263. 
Кол-во этажей – 1. Площадь застройки/общая – 202 м2/172 м2. Г. п. – 1978. Фундамент – бетонный. Наружные и внутрен-
ние стены, перегородки – кирпичные, блочные. Перекрытия чердачные – ж/б плиты. Крыша – совмещенная, рубероид. 
Полы – бетонные, дощатые. Проемы оконные – двойные. Проемы дверные – мет. ворота. Электроосвещение – внутренняя 
проводка. Вентиляция – естественная.

Земельный 
участок

Земельный участок площадью 0,2163 га с кадастровым номером 641500000001001527. Назначение – земельный участок для об-
служивания здания склада. Ограничения (обременения): водоохранная зона Заславского водохранилища, площадь 0,2163 га.
Земельный участок площадью 0,0626 га с кадастровым номером 641500000001001528. Назначение – земельный участок 
для обслуживания и эксплуатации здания гаража. Ограничения (обременения): водоохранная зона Заславского водо-
хранилища, площадь 0,0626 га.
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) - Претендент на покупку, должен 
заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в установленном порядке согласно договору купли-продажи 
Объекта между Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан воз-
местить Организатору аукциона стоимость затрат по организации и проведению аукциона в размере, не превышающем 18 000 000 руб.  на 
основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. На Претендента на 
покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Аукцион состоится 17.01.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.
Цель использования объекта согласно целевому назначению не ограничивается.
Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 
подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию 
платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной 
Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие документы: юр.лица - доверен-
ность, выданную представителю юр.лица, копии учредительных документов, свидетельства о гос.регистрации и извещения о присвоении 
УНП; индивидуальные предприниматели - копию свидетельства о гос.регистрации и извещения о присвоении УНП; физ.лица - паспорт, пред-
ставители физ.лиц - паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ.лицам (нерезидентам РБ) - легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
проведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители юр. 
и физ.лиц (нерезиденты РБ) - легализованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр.лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов 
по почте не допускается. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул Кальварийская, д. 4а, код 369. 
Получатель - РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, прово-
димом 17 января 2014 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона, Организатор аукциона возвращает 
безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в 
случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аукциона отказа от участия в аукционе.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 2. Окончание приема заявлений 15.01.2014 в 12.00.
Заключительная регистрация участников 17.01.2014 с 10.30 до 11.00 по месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: Можейко Дмитрий 
Александрович 8 (029) 158-58-38, Уласевич Светлана Леонидовна 8 (044) 726-58-24.                 
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия. 
Дополнительную информацию можно получить:  +375 17 306-00-57    +375 29 356 90 03   +375 29 550-09-52    skype: sozvezdie193319     
e-mail: ino@tut.by
  Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   www.ino.by    e-mail: ino@tut.by                                                       

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не на мес ні ку стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па між на род ных 
спра вах Фе са ку Вік та ру Дзміт ры е ві чу ў су вя зі з на пат каў шым 
яго вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

Мі ну лыя сем дзён бы лі 
ад зна ча ны цэ лым шэ ра гам 
сім ва ліч ных па дзей. На фо-
не 22-год дзя раз бу рэн ня 
СССР геа па лі тыч ная сі ту а-
цыя пад штур хоў вае да вы-
ву чэн ня ўро каў мі ну ла га.

Дра ма тыч ныя па дзеі раз горт-
ва лі ся ў Кі е ве. У ноч на 9 снеж ня 
ўкра ін ская мі лі цыя пра вя ла шэ раг 
сі ла вых апе ра цый па рас чыст цы 
ба ры кад на ву лі цах ста лі цы. Не-
каль кі блок пас тоў апа зі цыі са-
праў ды ўда ло ся лік ві да ваць без 
пры мя нен ня жорст кіх мер. Ад нак 
да лей шыя дзе ян ні сі ла ві коў на-
ткну лі ся на ар га ні за ва ны ад пор 
пры хіль ні каў еў ра пей скай ін тэ гра-
цыі. Вы зва ліць ад пра тэс тоў цаў 
пло шчу Не за леж нас ці і бу ды нак 
Кі еў скай га рад ской ад мі ніст ра цыі 
пра ва ахоў ні кам не ўда ло ся. Па ра-
лель на быў пра ве дзе ны пе ра трус 
у офі се пар тыі «Баць каў шчы на», 
пад час яко га мі лі цыя кан фіс ка ва-
ла да ку мен ты і буй ную су му гро-
шай.

Спро ба сі ла во га вы ра шэн ня сі-
ту а цыі вы клі ка ла ча ка ную жорст-
кую рэ ак цыю з бо ку ЗША і Еў ра са-
ю за. Укра ін скую ста лі цу на ве да лі 
кі раў нік еў ра пей скай дып ла ма тыі 
Кэт рын Эш тан і па моч нік Дзяр-
жаў на га сак ра та ра ЗША Вік то рыя 
Ну ланд. Абедз ве пра вя лі су стрэ чы 
і з ула дай, і з апа зі цы яй, а так са ма 
не па срэд на з ак ты віс та мі на Май-

да не. Ад на ча со ва ў ін фар ма цый-
ную пра сто ру ўкі да лі ся роз на га 
ро ду да ку мен ты, аў дыя і ві дэа-за-
пі сы, якія ў пер шую чар гу кам пра-
ме та ва лі лі да раў апа зі цыі.

На гэ тым фо не пра цяг ва лі-
ся пе ра мо вы афі цый ных ула даў 
Укра і ны з прад стаў ні ка мі Еў ра-
пей ска га са ю за. Ба кі ні бы та на ват 
да мо ві лі ся аб «да рож най кар це» 
вы ка нан ня па гад нен ня аб аса цы-
я цыі. Ад нак рэ аль на ні я кіх зру хаў 
не ад бы ло ся. Бру сель не пай шоў 
на рэ аль ную кам пен са цыю страт 
Укра і ны і вы дат каў яе на ма дэр ні-
за цыю па еў ра пей скіх стан дар тах, 
не стаў аб мяр коў ваць ні вод нае з 
па ла жэн няў са мо га па гад нен ня.

У вы ні ку па лі тыч ны кры зіс ва 
Укра і не пра цяг ва ец ца і па гра жае 
зноў пе рай сці да сі ла вой фа зы. 
Шмат лі кія гру пы пры хіль ні каў 
«Пар тыі рэ гі ё наў» сцяг ва юц ца 
ў Кі еў, каб ар га ні за ваць «Ан ты-
май дан». ЗША ўвод зяць санк цыі 
су праць укра ін скіх алі гар хаў, а 
тыя (перш за ўсё Ры нат Ахме таў) 
па чы на юць праз рыс та на мя каць 
прэ зі дэн ту Вік та ру Яну ко ві чу на 
стра ту ім рэ аль ных ры ча гоў ула-
ды.

Ха рак тэр на, што, на дум ку цэ-
ла га шэ ра гу экс пер таў, су праць 
укра ін ска га лі да ра за раз вы ка-
рыс тоў ва ец ца «бе ла рус кі сцэ-
нар». У 2010 го дзе ў Бе ла ру сі ён 
у сі лу цэ ла га шэ ра гу ўнут ра ных і 
знеш ніх пры чын пра ва ліў ся. Сён-

ня на пры кла дзе Укра і ны мы мо-
жам на зі раць, што бы ло б з на шай 
кра і най у вы пад ку ла яль на га стаў-
лен ня да лю дзей, якія вый шлі на 
пло шчу Не за леж нас ці 19 снеж ня 
2010 го да.

Да рэ чы, мно гія ба чаць за бес-
па рад ка мі ва Укра і не ру ку Маск-
вы. А са ма Маск ва ў гэ тай сі ту а-
цыі за хоў вае пад крэс ле ны спа кой. 
Ула дзі мір Пу цін 12 снеж ня вы сту-
піў з па слан нем Фе дэ раль на му 
схо ду, дзе за явіў пра га тоў насць 
Ра сіі да ўза е ма дзе ян ня і пе ра моў 
з Укра і най у кан струк тыў ным клю-
чы. «Яшчэ да ўсіх гэ тых праб лем, 
па чы на ю чы з мая бя гу ча га го да, 
Укра і на вы ка за ла жа дан не пры-
сут ні чаць на ўсіх су стрэ чах «трой кі 
« ў якас ці на зі раль ні ка, удзель ні-
чаць у дыс ку сі ях, і не ад на ра зо ва 
за яў ля ла ра ней аб сва ёй за ці каў-
ле нас ці ў да лу чэн ні да асоб ных 
па гад нен няў Мыт на га са ю за, — 
за явіў ра сій скі лі дар. — Мы ні ко му 
ні чо га не на вяз ва ем, але ка лі ў 
на шых сяб роў ёсць жа дан не су-
мес най пра цы, мы га то вы да пра-
ця гу гэ тай пра цы на экс перт ным 
уз роў ні».

Бе ла русь на мі ну лым тыд ні за-
кра ну лі і ўкра ін скія па дзеі (на ша 
апа зі цыя вы сту пі ла за са лі дар-
насць з Май да нам), і ра сій скае 
ме ра пры ем ства (яго ня ма ла аб-
мяр коў ва лі на экс перт най кан-
фе рэн цыі аб ін фар ма цый ных вы-
клі ках ін тэ гра цыі, што прай шла ў 

Мін ску). Ад нак асноў ныя трэн ды 
за да ва лі ўнут ра ныя па дзеі.

Важ ная на ра да з удзе лам кі-
раў ні ка дзяр жа вы прай шла 10 
снеж ня. Яе пры свя ці лі пы тан-
ням раз віц ця бу даў ні чай сфе ры і 
ўдас ка на лен ня ра бо ты з кі ру ю чы-
мі кад ра мі. Га лоў ным і ма ла пры-
кмет ным па лі тыч ным мо ман там 
у вы ступ лен ні Прэ зі дэн та кра і ны 
на гэ тым ме ра пры ем стве бы ла, 
на мой по гляд, кры тыч ная ацэн-
ка вы ні каў рэ фор мы дзяр жаў на-
га апа ра ту, пра ве дзе най у кра і не. 
Фак тыч на Аляк сандр Лу ка шэн ка 
кан ста та ваў, што, за мест ап ты мі-
за цыі функ цый і вы ха ду на но вую 
якасць пра цы, ад бы ло ся ме ха ніч-
нае ска ра чэн не штат ных адзі нак з 
па ве лі чэн нем на груз кі на па кі ну-
тых ра бот ні каў. І гэ та, без умоў на, 
у ко ра ні ра зы хо дзіц ца з тым, што 
па тра бу ец ца для ўма ца ван ня су-
ве рэн най бе ла рус кай дзяр жа вы 
ў ця пе раш ніх умо вах. У вы ні ку 
Прэ зі дэнт да ру чыў вяр нуц ца да 
гэ та га пы тан ня і да вес ці рэ фор му 
да ла гіч на га за вяр шэн ня.

Яшчэ ад ным ха рак тэр ным зва-
ро там да мі ну ла га во пы ту стаў сам 
фар мат на ра ды, які са браў кас цяк 
вер ты ка лі ўла ды для аб мер ка ван-
ня ак ту аль ных пы тан няў раз віц ця 
кра і ны. Аляк сандр Лу ка шэн ка да-
ру чыў зра біць та кія ме ра пры ем-
ствы рэ гу ляр ны мі.

Пы тан не ма бі лі за цыі бе ла рус кай 
ула ды з'яў ля ец ца асаб лі ва важ ным 

на пя рэ дад ні не па збеж най струк-
тур най пе ра бу до вы бе ла рус кай 
эка но мі кі ў тых ня прос тых умо вах, 
якія склад ва юц ца на між на род най 
арэ не сён ня. Да рэ чы, па ся джэн не 
Са ве та Мі ніст раў Са юз най дзяр жа-
вы, якое прай шло ў пят ні цу, па ка-
за ла, што пры па зі тыў ным ру ху па 
асоб ных на прам ках у га лоў ных для 
Мін ска пы тан нях Маск ва за ста ец-
ца ня ўступ лі вай. Аб' ёмы па ста вак 
наф ты ў на шу кра і ну так і не бы лі 
ўзгод не ны ба ка мі. За тое ра сій скі 
прэм' ер за явіў аб маг чы мас ці ўвя-
дзен ня ў Бе ла ру сі ра сій ска га руб ля, 
што на фо не іс ну ю чых роз на га лос-
сяў пра гу ча ла да во лі «све жа».

У Мін ску на мі ну лым тыд ні па-
бы ваў прад стаў нік Дзяр жаў на га 
сак ра та ра ЗША, які пра вёў пе ра-
мо вы з мі ніст рам за меж ных спраў 
Бе ла ру сі Ула дзі мі рам Ма ке ем. А 
на на ступ ны дзень ве тэ ран аме ры-
кан скай па лі ты кі Збіг неў Бжэ зін скі 
вы сту піў з ар ты ку лам у Fіnаnсіаl 
Tіmеs, дзе ад зна чыў, што Бе ла русь 
ні бы та па чы нае пра яў ляць пры кме-
ты ары ен та цыі на За хад.

З гэ та га ўся го ста ла склад вац-
ца ўра жан не, што ўво дзіць ра сій скі 
ру бель у Бе ла ру сі ка ле гі з Маск вы 
ха це лі б на пад ста ве ўпа да ба най 
імі раз вод кі ў трох ву голь ні ку ЗША 
— ЕС — Ра сія, якую ця пер удас ка-
на ляць на па лях па літ тэх на ла гіч-
ных біт ваў ва Укра і не.

Юрый ЦА РЫК

�

Вы ні кі тыд няВы ні кі тыд ня  ��

ПРА ВАЖ НАСЦЬ ПАЎ ТА РЭН НЯ ПРОЙ ДЗЕ НА ГА

ЗА «ЧЫР ВО НА КНІЖ НІ КАЎ» — 
ТРАЙ НОЕ СПАГ НАН НЕ

Толь кі за адзін ты дзень су пра цоў ні кі Ле пель скай між-
рай інс пек цыі на во зе ры Кры вое Ушац ка га ра ё на за тры-
ма лі тры гру пы бра кань е раў, якія ры ба чы лі за ба ро не-
ны мі пры ла да мі лоў лі.

— Ры ба, якая тра пі ла ў сет кі па ру шаль ні каў — гэ та ка ля ста 
асо бін еў ра пей скай ра пуш кі, за не се най у Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі. 
Ця пер у ра пуш кі не раст, і яна па ды ма ец ца з вод ных глы бінь, дзе 
звы чай на жы ве, і ста но віц ца лёг кай зда бы чай, — па ве да мі ла прэс-
сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 
све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь Воль га Гра мо віч. — Пры 
раз лі ку на не се най пры ро дзе шко ды су ма за «чыр во на кніж ні каў» 
па мна жа ец ца на тры. У якас ці кам пен са цыі бра кань е рам да вя дзец-
ца вы пла ціць 35 міль ё наў руб лёў. А Ушац кі РА УС вы ра шае пы тан не 
аб за вя дзен ні на па ру шаль ні каў кры мі наль най спра вы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДЗІ ЦЯ ПРА ВА ЛІ ЛА СЯ ПАД ЛЁД
У Сто лін скім ра ё не пра ва ліў ся пад лёд і за гі нуў 8-га-
до вы хлоп чык. Тра ге дыя ад бы ла ся на во зе ры Ві ры 
не да лё ка ад вёс кі Вя лі кія Вік та ро ві чы.

У той дзень жы ха ры вёс кі, бра ты 1979 і 1991 га доў на ра джэн ня, 
пай шлі на ры бал ку з 8-га до вым пля мен ні кам. Праз не каль кі га дзін яны 
вы ра шы лі ад пра віць яго да моў, каб дзі ця не змерз ла. Хлоп чык пай шоў 
у вёс ку адзін. Але не дай шоў на ват да краю во зе ра — пра ва ліў ся ў 
па лон ку. Пра гэ та ня ўда члі выя ры ба кі да ве да лі ся толь кі ўве ча ры, ка лі 
прый шлі да до му. Кі ну лі ся шу каць і ўба чы лі сля ды. Це ла дзі ця ці знай шлі 
толь кі на на ступ ную ра ні цу ва да ла зы по шу ка вай гру пы Сто лін ска га 
та ва рыст ва вы ра та ван ня на во дах. Стар шы ня Брэсц ка га аб лас но га 
са ве та та ва рыст ва вы ра та ван ня на во дах Ра му альд Са доў скі ў су вя зі з 
тра ге ды яй яшчэ раз на га даў ама та рам зі мо вай ры бал кі, што вы хо дзіць 
на лёд нель га, па куль ён не ста не ха ця б 10 сан ты мет раў таў шчы нёй, і 
ни ў якім ра зе не па кі даць дзя цей без на гля ду на лё дзе.

Яна СВЕ ТА ВА.

АПОШ НЯЯ РЫ БАЛ КА
У Ба б руй скім ра ё не за гі ну лі 2 ры ба кі.

Тра ге дыя зда ры ла ся на ра цэ Бя рэ зі на ка ля баб руй скай вёс кі Да ма-
но ва. Дзю ра лю мі ні е вая лод ка, з якой трое муж чын ла ві лі ры бу, пе ра ку-
лі ла ся, і лю дзі апы ну лі ся ў ле дзя ной ку пе лі. Да брац ца да бе ра га змог 
толь кі адзін з іх — 43-га до вы ры бак. Ка лі ён вый шаў з ва ды, яго на-
пар ні каў ужо не бы ло ві даць на па верх ні ра кі — яны за гі ну лі. Да рэ чы, 
адзін з іх быў яго бра там, а дру гі — сва я ком. Ра та валь ні кі на гад ва юць, 
што не аб ход на быць піль ны мі на лё дзе. Не трэ ба грэ ба ваць срод ка мі 
вы ра та ван ня — ка мі зэль ка мі, лі нем ці спе цы яль ным по ясам.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

У «МЕР СЕ ДЭ СЕ» БЫЎ ГЕ РА ІН
На па гран пе ра хо дзе «Кат лоў ка» Гро дзен скай воб лас ці 
за тры ма ны гру за вы «Мер се дэс», у са ло не яко га знай-
шлі вы са ка якас ны ге ра ін.

50-га до вы гра ма дзя нін Кыр гыз ста на збі раў ся да ста віць та вар 
на тэ ры то рыю Еў ра са ю за. Агуль ная ва га нар ко ты ку, які пе ра-
во зіў ся ў вог не ту шы це лях, — 1,3 кг, па ве дам ляе прэс-служ ба 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Зла чын цу за тры ма лі су пра цоў ні кі 
га лоў на га ўпраў лен ня па ба раць бе з арг зла чын нас цю і ка руп цы-
яй МУС Бе ла ру сі су мес на з ра бот ні ка мі мыт ні.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ЗНАЙ ШЛІ ЗА БОЙ ЦУ ДЗЯЎ ЧЫН КІ
У за бой стве 12-га до вай дзяў чын кі ў га рад скім па сёл ку Ка пат-

ке ві чы Пет ры каў ска га ра ё на па да зра ец ца 19-га до вы мяс цо вы 
жы хар, які ні дзе не пра цуе. У су бо ту ўдзень у ра ён ны ад дзел 
па тэ ле фа на ваў муж чы на, які рас ка заў, што ў ад ры не знай шоў 
це ла сва ёй дач кі з рэ за най ра най шыі. На мес ца зда рэн ня на-
кі ра ва ла ся след ча-апе ра тыў ная гру па. Лі та раль на кож ны двор 
абы шлі пра ва ахоў ні кі ў по шу ках маг чы мых све дак і ві да воч цаў. 
Ця пер па да зра ва ны за тры ма ны і зна хо дзіц ца ў іза ля та ры ча со-
ва га ўтры ман ня Пет ры каў ска га РА УС. Вы свят ля юц ца ма ты вы 
здзяйс нен ня ім за бой ства. Пры зна ча ны шэ раг экс пер тыз.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

«АР СЕ НАЛ» ЗНОЎ ТРА ПІЎ НА «БА ВА РЫЮ»
У швей цар скім Ньё не прай шла жа раб' ёў ка 1/8 Лі гі чэм-
пі ё наў. У плэй-оф са ма га прэ стыж на га еў ра пей ска га 
тур ні ру па фут бо ле згу ля юць 16 ка ман даў. Най боль шае 
прад стаў ніц тва — у Анг ліі і Гер ма ніі. Абедз ве кра і ны 
дэ ле га ва лі ў 1/8 фі на ла па ча ты ры клу бы.

Так, «Ман чэс тэр-Юнай тэд» су стрэ нец ца з грэ час кім «Алім пі я-
ко сам», «Чэл сі» па зма га ец ца з ту рэц кім «Гал та са ра ем», дзей ны 
чэм пі ён «Ба ва рыя» пра эк за ме нуе «Ар се нал», а «Ман чэс тэр-Сі ці» 
па спра буе вы ста яць пе рад на ціс кам «Бар се ло ны». Са ма му ты ту-
ла ва на му клу бу Лі гі, мад рыд ска му «Рэ алу» ў са пер ні кі да стаў ся 
«Шаль ке-04» — чорт з ку фэр ка сё лет ня га ро зыг ры шу. Яшчэ ад на 
іс пан ская дру жы на — «Ат ле ці ка» (Мад рыд) — па ме ра ец ца сі ла-
мі з «Мі ла нам». Адзі ныя прад стаў ні кі Ра сіі — гуль цы пі цер ска га 
«Зе ні та» — вый дуць на по ле су праць па да печ ных Юр ге на Кло па 
з дорт мунд скай «Ба ру сіі». А най мац ней шы фран цуз скі клуб ПСЖ 
су стрэ нец ца з ня мец кім «Ба е рам». Мат чы плэй-оф ад бу дуц ца 18-
19, 25-26 лю та га і 11-12, 18-19 са ка ві ка 2014 го да.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

СТА ЛІЧ НЫ «КВАД РАТ» 
ПРА ЦЯГ ВАЕ 

ЎПЭЎ НЕ НА ТАН НЕЦЬ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) 

Мі ні маль ны кошт пра па но вы двух па ка ё вых ква тэр па чы на ец ца з 60-62 
ты сяч до ла раў. Звы чай на за та кую ца ну на про даж вы стаў ля юц ца зу сім 
ма лень кія «двух па ка ёў кі» агуль най пло шчай ад 34 да 44 квад рат ных 
мет раў ме на ві та на апош ніх ці пер шых па вер хах. Стан дарт ныя двух па-
ка ё выя ква тэ ры ўжо на лік від ных па вер хах і агуль най пло шчай да 48 
«квад ра таў» пра па ну юц ца ўжо за 65-75 ты сяч до ла раў. Больш якас ныя 
двух па ка ё выя ква тэ ры агуль най пло шчай ад 46 да 54 квад рат ных мет раў 
ма юць стар та вы цэн нік ад 75 да 87 ты сяч до ла раў.

На ле та ў Мін ску па бу ду юць 
ка ля 1 млн квад рат ных мет раў жыл ля

Зра зу ме ла, што цэн ні кі ква тэр на дру гас ным рын ку бу дуць за-
ле жаць ад аб' ёмаў бу даў ніц тва ў ста лі цы. Ка лі пра па но ва на рын ку 
до ле ва га бу даў ніц тва склад ва ец ца на мі ні маль ным уз роў ні, то і кошт 
«ста ро га» жыл ля сур' ёз на па мян шац ца не бу дзе. На мес нік стар шы-
ні Мінск ага гар вы кан ка ма Жан на БІ РЫЧ па ве да мі ла, што сё ле та 
ў ста лі цы бу дзе ўве дзе на 1 млн 70 ты сяч квад рат ных мет раў жыл ля. 
На ле та так са ма пла ну ец ца ўвес ці больш як 1 млн жыл лё вых «квад-
ра таў». Ця пер у Мін ску бу ду ец ца 230 жы лых да моў.

У ста лі цы па ча та бу даў ніц тва арэнд на га жыл ля для пра фе сар ска-пе да-
га гіч на га са ста ву ў ра ё не жыл лё ва га комп лек су «Ма гістр». У на ступ ным 
го дзе для гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян бу дуць уве дзе ны ў экс плу а та цыю 
яшчэ 6 арэнд ных да моў агуль най пло шчай 55,3 ты ся чы квад рат ных 
мет раў. Пла ну ец ца, што ўся го ў 2014 го дзе ў бе ла рус кай ста лі цы бу дзе 
па бу да ва на 102,7 ты сячы квад рат ных мет раў арэнд на га жыл ля. Ін вес-
ты цый ная пра гра ма на на ступ ны год на кі ра ва на ў пер шую чар гу на тое, 
каб за вяр шыць усе па ча тыя бу даў ніц твам но ва бу доў лі.

Ра зам з тым, пэў ных кро каў ад мяс цо вых ула д ча ка юць ка мер цый-
ныя за бу доў шчы кі. Жан на Бі рыч ад зна чы ла, што ўжо ў сту дзе ні на 
аў кцы ён бу дзе вы стаў ле на пер шых 9 пля цо вак для бу даў ніц тва жыл ля 
ў роз ных ра ё нах го ра да. Ар га ні за та рам аў кцы ё наў вы сту піць Мін скі 
га рад скі цэнтр не ру хо мас ці.

Га лоў най аба вяз ко вай умо вай для па чат ку бу даў ніц тва аб' ек таў у 
ра ё нах жы лых квар та лаў бу дзе з'яў ляц ца на яў насць пла на дэ та лё ва га 
пла на ван ня і пра хо джан не гра мад ска га аб мер ка ван ня. «Гэ та не аб ход-
на для та го, каб вы клю чыць усе тыя не да хо пы і ка руп цый ныя пра явы ў 
пра цы, якія бы лі ра ней, і каб не бу да ра жыць лю дзей», — да да ла Жан на 
Бі рыч. На мес нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма на га да ла, што ра ней бы ло 
да во лі шмат вы пад каў, ка лі за бу доў шчык вый гра ваў кон курс, ад нак з-за 
фі нан са вай не пла це жаз доль нас ці і ад сут нас ці во пы ту ў бу даў ніц тве не 
мог за вяр шыць бу даў ніц тва і асво іць тэ ры то рыю. Ця пер та кія вы пад кі 
бу дуць вы клю ча ны. Ме на ві та ме ха нізм раз мер ка ван ня ўчаст каў па аў-
кцы ё не да зва ляе гэ та зра біць, упэў не на спа да ры ня Бі рыч.

Мы, у сваю чар гу, так са ма спа дзя ём ся, што боль шасць удзель ні каў 
сфе ры ста ліч на га бу даў ніц тва да во лі хут ка зра зу ме юць і за сво яць 
но выя ўмо вы гуль ні па лі ніі зя мель ных участ каў. А ад гэ та га бу дуць 
за ле жаць і аб' ёмы жыл лё ва га бу даў ніц тва, і кан чат ко выя цэн ні кі на 
ква тэ ры, у тым лі ку і на дру гас ным рын ку.

Сяр гей КУР КАЧ.

«МЫ ШЧЫ РА ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НЫ 
Ў РАЗ ВІЦ ЦІ ДОБ РА СУ СЕД СКІХ 

АД НО СІН З ЕЎ РА ПЕЙ СКІМ СА ЮЗАМ»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ба чыць і за ці каў ле насць еў ра-
пей ска га біз не су ў раз віц ці кан так таў з бе ла рус кім бо кам. «Не ха чу га ва-
рыць, што мяч на ва шым ба ку. Гэ та жур на лісц кі штамп. Але ён са праў ды 
на ва шым ба ку», — да даў Прэ зі дэнт.

«Мы шчы ра за ці каў ле ны ў раз віц ці доб ра су сед скіх ад но сін з Еў ра-
пей скім са юзам. Гэ та аб умоў ле на не толь кі геа гра фіч най, гіс та рыч най, 
куль тур най бліз ка сцю, але і не аб ход нас цю пры няц ця су мес ных мер 
рэ ага ван ня на рэ гі я наль ныя вы клі кі і па гро зы», — ска заў бе ла рус кі 
лі дар. Ён пад крэс ліў, што пра дук цый ная ра бо та па гэ тых і ін шых на-
прам ках маг чы ма вы ключ на на асно ве раў на праўя і ўза ем най па ва гі. 
«У нас вель мі мно га знеш ніх па гроз. Да вай це ра зам па ду ма ем, як 
про ці ста яць ім, а не ско са гля дзець адзін на ад на го. Гэ та ні ў ва шых 
ін та рэ сах, ні ў на шых», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт так са ма вы ка заў упэў не насць, што праг ма тыч ны па ды-
ход і на цэ ле насць на па зі тыў ны рэ зуль тат да дуць маг чы масць ба кам 
да сяг нуць мно га га ў са мых роз ных сфе рах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што гэ та ў ад ноль ка вай сту пе ні ад но-
сіц ца як да ўза е ма дзе ян ня з Еў ра са ю зам у цэ лым, так і да двух ба ко вых 
ад но сін з Фран цы яй, Ні дэр лан да мі, Іс па ні яй і Сла ве ні яй.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ця пер Бе ла русь вы хо дзіць на но выя 
ру бя жы су пра цоў ніц тва з кра і на мі Азіі, Аф ры кі і Бліз ка га Ус хо ду і мае на мер 
у хут кім ча се па шы рыць дып ла ма тыч ную пры сут насць у гэ тых рэ гі ё нах.

Пры нам сі, пад час га ла са-
ван ня дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў ні коў пад тры ма лі 
і су му да хо даў, і су му рас-
хо даў бюд жэ ту на ступ на га 
го да. Урэш це яны пра га ла-
са ва лі за пры няц це пра ек та 
за ко на аб рэс пуб лі кан скім 
бюд жэ це на 2014 год у дру-
гім чы тан ні.

Амаль адзі на га лос на
Пра ект бюд жэ ту сфар мі ра-

ва ны без дэ фі цыт ным і за хоў-
вае са цы яль ную на кі ра ва насць. 
Знач ную част ку ў бюд жэ це скла-
дуць вы дат кі на апла ту пра цы, 
пен сіі, сты пен дыі, да па мо гі, 
ін шыя вы пла ты, срод кі на 
вы ка нан не дзяр жаў ных са-
цы яль ных стан дар таў. Бюд-
жэт нае фі нан са ван не да зво-
ліць за бяс пе чыць ста біль нае 
функ цы я на ван не га лін аду-
ка цыі і ахо вы зда роўя. Су-
ма да хо даў праг на зу ец ца ў 
аб' ёме 128,5941 трлн руб лёў 
(рост да ча ка на га вы ка нан-
ня 2013-га на 19%). Рас хо ды 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту 
на 2014 год праг на зу юц ца на 
тую ж су му (рост на 15,2%). 
Люд мі ла Да бры ні на, стар-
шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
па бюд жэ це і фі нан сах, 
за яві ла, прад стаў ля ю чы за-
ко на пра ект, што струк ту ры 
да хо даў і рас хо даў зболь ша-
га за ста нуц ца та кі мі ж, як і 
ра ней. Га лоў най асаб лі вас-
цю бюд жэ ту, як мы ўжо пі са лі, 
ста не па вы шэн не рас хо даў на 
аду ка цыю і ахо ву зда роўя. Да-
рэ чы, усе за ўва гі дэ пу та таў, якія 
пра гу ча лі на пер шым чы тан ні, 
бы лі раз гле джа ны, ад нак знач-
ных змен у пра ек це не ад бы ло-
ся. Пад час га ла са ван ня амаль 
усе дэ пу та ты вы ка за лі ся за пры-
няц це, толь кі адзін быў су праць 
агуль най су мы да хо даў.

Пош лі ны на аў то 
бу дуць, ад нак штраф 

за ад сут насць 
тэх агля ду не па вя лі чаць

Акра мя бюд жэ ту, дэ пу та ты 
сён ня пры ня лі ў дру гім чы тан ні 

за ко на пра ект «Аб уня сен ні змя-
нен няў і да паў нен няў у не ка то-
рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па пы тан нях прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці, па дат ка аб кла дан ня і 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці». 
Да ку мен там пра ду гле джа на за-
ха ван не ў 2014 го дзе дзей ных 
ста вак па дат каў на да баў ле ную 
вар тасць і на пры бы так. Ад нак 
най больш важ най на вэ лай за ко-
на пра ек та з'яў ля ец ца ўвя дзен не 
з 1 сту дзе ня 2014 го да дзяр жаў-
най пош лі ны за вы да чу да зво лу 
на до пуск транс парт на га срод ку 
да ўдзе лу ў да рож ным ру ху. За 
кошт дзярж пош лі ны на ле та пла-

ну ец ца са браць 1,6 трлн руб лёў. 
Срод кі ад дзярж пош лі ны бу дуць 
раз мяр коў вац ца па роў ну па між 
рэс пуб лі кан скім і мяс цо вы мі 
бюд жэ та мі і на кі роў вац ца на 
фі нан са ван не ра бот па бу даў-
ніц тве і рэ кан струк цыі да рог. 
Пры гэ тым з за ко на пра ек та вы-
клю ча на нор ма аб уз мац нен ні 
жорст кас ці ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці за не пра хо джан не 
тэх агля ду і кі ра ван не аў та ма бі-
лем, якія не прай шлі тэх агляд. 
Ра ней з мэ тай ска ра чэн ня вы-
пад каў на ўмыс на га ўхі лен ня ад 
пра хо джан ня тэх агля ду і, ад па-
вед на, вы пла ты дзярж пош лі-
ны пра па ноў ва ла ся ўзмац ніць 

ад мі ніст ра цый ную ад каз насць 
за ад сут насць ад зна кі аб пра-
хо джан ні агля ду, вы зна чыў шы 
штраф у па ме ры ад 2 да 5 ба-
за вых ве лі чынь (ад на ба за вая 
ве лі чы ня роў ная 130 тыс. руб-
лёў). Сён ня пры мя ня ец ца па пя-
рэ джан не або штраф да дзвюх 
ба за вых ве лі чынь. «Ка мі сіі су-
мес на з кі раў ніц твам Па ла ты 
прад стаў ні коў і дэ пу та та мі пры 
да пра цоў цы за ко на пра ек та да 
дру го га чы тан ня ўда ло ся ад-
ста яць па зі цыю, што па доб ная 
нор ма сён ня не мэ та згод ная», 
— ад зна чыў на мес нік стар шы-
ні Па ста ян най ка мі сіі па бюд-
жэ це і фі нан сах Аляк сандр 
МЯ КІ НІК, прэ зен ту ю чы за ко-
на пра ект.

Ак цы зы вы рас туць
«З улі кам не аб ход нас-

ці фар мі ра ван ня ак цыз най 
па лі ты кі з кра і на мі Мыт на га 
са ю за і АЭП пра па ну ец ца 
па ве лі чэн не ста вак ак цы заў 
на аў та ма біль нае па лі ва, 
ты ту нё выя вы ра бы, моц ную 
ал ка голь ную пра дук цыю. У 
пры ват нас ці, пра ду гле джа на 
па ве лі чэн не стаў кі ак цы заў 
на моц ны ал ка голь на 27,3%, 
на пі ва — у ся рэд нім на 20%, 
на ты ту нё выя вы ра бы — ад 
24% да 40%, на па лі ва ў ся-
рэд нім на 14%», — па ве да міў 
Аляк сандр Мя кі нік.

Пра ек там за ко на так са-
ма пра па ну ец ца вы зва ліць 
ад ПДВ аба ро ты па рэа лі за-
цыі са цы яль ных па слуг, што 
аказ ва юц ца не дзяр жаў ны мі 

не ка мер цый ны мі ар га ні за цы я мі 
ў фор ме ста цы я нар на га са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня. З мэ тай 
спра шчэн ня пад атко ва га ўлі ку 
для суб' ек таў гас па да ран ня пры 
вы лі чэн ні па да тку на пры бы так 
пра па ну ец ца за мя ніць амар ты за-
цый ную прэ мію ін вес ты цый ным 
вы лі кам. Мяр ку ец ца вы зна чыць 
асаб лі вы па ра дак па дат ка аб кла-
дан ня ў вы гля дзе адзі на га па да-
тку на вы ка ры стан не да хо да для 
мік ра ар га ні за цый, якія аказ ва юць 
па слу гі па тэх ніч ным аб слу гоў ван-
ні і ра мон це аў та мо та транс парт-
ных срод каў, — стаў ка па па да тку 
вы зна ча ец ца ў па ме ры 5%.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ДА ХО ДЫ І РАС ХО ДЫ СЫШ ЛІ СЯ
КА МЕН ТА РЫЙ У ТЭ МУ
Мі ністр фі нан саў Анд рэй ХАР КА ВЕЦ:
— Па ме ры дзярж пош лі ны на транс парт, якую пла ну ец-

ца ўвес ці з 1 сту дзе ня 2014 го да, су па стаў ныя з за меж ны мі 
ана ла га мі. Тут ня ма на ва цыі з на ша га бо ку. Гэ та стан дарт-
ныя пла ця жы, якія вы плач ва юц ца і ў ін шых кра і нах. Цэ ны на 
па лі ва ў нас ні жэй шая, чым у тых кра і нах. Ка лі б мы ўкла лі 
гэ тую пош лі ну ў ца ну на па лі ва, то пе ра вы сі лі б кошт адзін кі 
па лі ва ў Ра сіі, Укра і не, тут пай шлі б ін шыя эка на міч ныя пы-
тан ні. Мы б прый шлі да та го, што пры меж жа за праў ля ла ся б 
у Ра сіі, тран зіт пра хо дзіў бы праз кра і ну, не за праў ля ю чы ся. 
Эка на міч ныя стра ты бы лі б знач на больш яў ныя, та му вы бар 
тут, на мой по гляд, до сыць ап ты маль ны. Па мя та е це, як мы 
ад мя ні лі ў 2008 го дзе па да так з ка рыс таль ні каў транс парт-
ных срод каў? Ка лі эк стра па ля ваць тыя су мы на гэ ты год, мы 
б ме лі сён ня амаль 6 трлн руб лёў да дат ко ва га да хо ду. Мы 
дзярж пош лі най бу дзем збі раць за год 1,6 трлн руб лёў.

Яшчэ ад ной пры ем най на го дай 
для свя та ста ла 150-год дзе га лоў-
най ёл кі ка зач най рэ зі дэн цыі. Ёл-
ка, якая вы рас ла больш чым на 
40 мет раў, — са мая вы со кая ў 
Еў ро пе, рас ка за лі су пра цоў ні кі 
на цы я наль на га пар ку. Яна ў свой 
час ста ла ад ным з ар гу мен таў пры 
вы ба ры мес ца бу ду чай рэ зі дэн цыі. 
Усе гос ці Ма ро за заў сё ды вод зяць 
ва кол яе ка ра го ды, спя ва юць пес-
ні, за гад ва юць жа дан ні.

Для гас цей ма ёнт ка быў ар га-
ні за ва ны ган даль су ве ні ра мі, якія 
пры вез лі май стры. Кру гом пра да-
ва лі га ра чыя блі ны і пу шчан скую 
фір мо вую гар ба ту на зелках. Куль-
мі на цы яй свят ка ван ня ста ла шэс це 
Дзя доў Ма ро заў і ка зач ных пер са-
на жаў па ма ёнт ку, а так са ма пад-
пі сан не па гад нен ня аб ства рэн ні 
ка зач най кар ты Бе ла ру сі і Ра сіі. На 
кар це ад зна ча ны ўсе пунк ты зна-
хо джан ня пер са на жаў, па доб ных 
да тых, што па бы ва лі на свя це. А 
ка зач ная вярс та ўяў ляе са бой пры-

го жы драў ля ны па ка заль нік, дзе 
на не се на ад лег ласць да кож на га 
з ка зач ных ге ро яў. І яе ад крыц цё 
пры мер ка ва лі да юбі лею.

У ня дзе лю Дзя ды Ма ро зы і ка-
зач ныя пер са на жы на ве да лі Пру-

жа ны — рай цэнтр, на тэ ры то рыі 
яко га зна хо дзіц ца рэ зі дэн цыя га-
лоў на га бе ла рус ка га Дзе да. Ура-
чыс тым мар шам яны прай шлі па 
га лоў най пло шчы го ра да на ра-
дасць там тэй шай дзят вы і да рос-
лым. За тым ад бы ла ся тэ ат ра лі-
за ва ная дзея з уз на га ро джан нем 
дзя цей, якія вы зна чы лі ся на прад-
мет ных алім пі я дах, спар тыў ных 
спа бор ніц твах, у га лі не куль ту ры і 
мас тац тва. Ура чыс тым мо ман там 
ра ён на га свя та ста ла за паль ван не 
роз на ка ля ро вых аг нёў на га лоў най 
пру жан скай ёл цы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Бе ла рус кі Дзед Ма роз ад свят ка ваў пер шы юбі лей
У мі ну лыя вы хад ныя ад бы лі ся свят ка ван ні ў Бе ла веж скай 
пу шчы з на го ды 10-год дзя з дня ад крыц ця рэ зі дэн цыі бе ла-
рус ка га Дзе да Ма ро за. У гос ці да Дзя ду лі з'е ха лі ся ты ся чы 
да рос лых і дзя цей. Бе ла рус кі Дзед Ма роз су стра каў так са-
ма ка лег — ка зач ных пер са на жаў з ін шых кра ін і рэ гі ё наў. 
Бы лі тут і ка рэль скі ма роз Па кай нэ, су свет ны ка зац кі Дзед 
Ма роз, Ілья Му ра мец, Кыш Ба бай з Ка за ні, Зю зя Па азер скі 
і Усе ра сій скі Дзед Ма роз з Вя лі ка га Ус цю га Ва ла год скай 
воб лас ці.
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Аб ла ва 
на ваў коў

Трох ваў коў, якія тры ма лі 
ў стра ху вёс кі Чыр во нае 
і Ста рая Ёл ча Бра гін ска-
га ра ё на, за стрэ лі лі пад-
час аб ла вы ў вы хад ныя. 
Па ляў ні чыя лі чаць, што 
ме на ві та гэ тыя дра пеж ні-
кі ажыц цяў ля лі ма са выя 
на па ды на свой скую жыў-
насць.

Увесь мі ну лы ты дзень ваў кі 
пры хо дзі лі на пад вор кі мяс цо-
вых жы ха роў і ўрэш це за бі лі 
не каль кі дзя сят каў са бак, ка-
тоў, пту шак і ін шай жыў нас ці, 
у тым лі ку ця лят у саў га се «Ка-
ма рын скі». У вёс ках круг ла су-
тач на дзя жу ры лі мі лі цы я не ры, 
па ляў ні чыя, пад лоў чыя, ад нак 
ад ла віць дра пеж ні каў бы ло ня-
прос та. Мяр ку ец ца, што адзін 
з трох ад лоў ле ных ваў коў і 
здзяйс няў на бе гі. За бі тых жы-
вёл ад пра вяць на ла ба ра тор-
ныя да сле да ван ні для пра вер кі 
на ша лен ства.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

16 снеж ня ў Мін ску ад бы ла ся су стрэ ча стар шы ні РГА «Бе лая 
Русь» Аляк санд ра Радзь ко ва з дэ ле га цы яй На род на-дэ ма кра-
тыч най пар тыі Та джы кі ста на на ча ле з на мес ні кам стар шы ні 
Асро рам Ла ты па вым.
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Фо та Анатоля КЛЕШЧУКА.


