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На огул, як рас ка заў сам 
Упаў на ва жа ны па спра вах 
рэ лі гій і на цы я наль нас цяў 
Ле а нід ГУ ЛЯ КА (на фота), 
зроб ле на бы ло ня ма ла. На-
прык лад, дзя ку ю чы срод кам, 
вы дзе ле ным з рэс пуб лі кан-
ска га бюд жэ ту, па ба чы ла свет 
ужо трэ цяе вы дан не аль бо ма 
«Бе ла русь шмат на цы я наль-
ная» — свое асаб лі вы да вед-
нік аб дзей нас ці, звы ча ях, 
свя тах ды яс пар, што іс ну юць 
на тэ ры то рыі на шай кра і ны. 
Пры чым, у ад роз нен не ад па-
пя рэд ніх вы дан няў, ма ляў ні ча 
ілюст ра ва ны аль бом да поў не-
ны: да бе ла рус ка га і рус ка га 
тэкс ту да да ла ся анг лій ская 
вер сія пе ра кла ду. Та кое вы-
дан не са праў ды не со рам на 
па ка заць гас цям, якія сё ле та 
пры едуць да нас з уся го све ту, 
і мно гія з якіх, на пэў на, на ват 
не зда гад ва юц ца, што ў не вя-
лі кай па пло шчы кра і не ў мі ры 
і зго дзе пра жы ва юць больш 
за сто со рак на цы я наль нас-
цяў.

Ме на ві та та му, што аб 
жыц ці ды яс пар Бе ла ру сі ў све-
це ве да юць зу сім ня шмат, па 
іні цы я ты ве апа ра та Упаў на-
ва жа на га па спра вах рэ лі гій і 
на цы я наль нас цяў прад стаў ні кі 
на шых на цы я наль на-куль тур-
ных аб' яд нан няў па ча лі вы яз-
джаць у ін шыя кра і ны і су стра-

кац ца там са сва і мі «ка ле га-
мі». У 2012-м яны па быва лі ў 
Літ ве, а ле тась — у Поль шчы 
і ва ўкра ін скім Льво ве. «Та кім 
чы нам мы да ём маг чы масць і 
гра мад скас ці, і ня рэд ка скеп-
тыч на на стро е най прэ се гэ тых 
кра ін па га ва рыць не па срэд-
на з прад стаў ні ка мі на шых 
на цы я наль ных мен шас цяў, 
рас пы таць у іх пра жыц цё, 
пра маг чы мас ці, якія яны тут 
ма юць», — тлу ма чыць вы нік 
па доб ных па ез дак Ле а нід Гу-
ля ка. «Ка лі мы рас каз ва ем 
аб тым, з якой па ва гай і ра зу-
мен нем у Бе ла ру сі ста вяц ца 
да прад стаў ні коў усіх на цы я-
наль нас цяў, нам па-доб ра му 
зайз дрос цяць», — га во рыць 
удзель нік па доб ных па ез дак 

стар шы ня кан суль та тыў на-
га між эт ніч на га са ве та пры 
Упаў на ва жа ным па спра вах 
рэ лі гій і на цы я наль нас цяў 
Ге ор гій ЕГІ Я ЗА РАН.

Улас на ка жу чы, са праў ды 
зайз дрос ціць ёсць ча му: бе ла-
ру сы заўж ды па ва жа лі і пры-
ма лі як сва іх тых, хто пры хо-
дзіць на гэ ту зям лю з доб ры мі 
на ме ра мі. Аб гэ тым свед чаць і 
вынікі са цы я ла гіч ных апы тан-
няў. Па вод ле слоў на мес ні ка 
ды рэк та ра ін фар ма цый на-
ана лі тыч на га цэнт ра пры 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Льва 
КРЫШ ТА ПО ВІ ЧА, ад но сі ны ў 
між на цы я наль най сфе ры ў на-
шай кра і не аб са лют ная боль-
шасць апы та ных — 95 пра цэн-
таў — ацэнь вае як спа кой ныя 
і не кан флікт ныя. Пры чым па-
каз чык гэ ты за ста ец ца ста біль-
ным з 2007 го да, ка лі па ча ло ся 
вы ву чэн не гра мад скай дум кі 
на гэ ты конт. Гэ та, на дум ку 
са цы ё ла га, най лепш свед чыць 
пра вы ве ра насць і пас ля доў-
насць дзяр жаў най па лі ты кі не 
толь кі ў сфе ры між на цы я наль-
ных зно сін, але і ў ін шых сфе-
рах жыц ця гра мад ства.

У та кой спа кой най мір най 
сі ту а цыі ёсць мес ца для ці ка-
вых ідэй і для твор час ці. Гэ ты 
год для прад стаў ні коў ды яс-
пар не су мнен на прой дзе пад 
зна кам Х Рэс пуб лі кан ска га 
фес ты ва лю на цы я наль ных 
куль тур, да яко га за раз усе 
ак тыў на рых ту юц ца. Але ёсць 
і ўлас ныя ці ка він кі. Да пры кла-
ду, лі тоў цы ла дзяць ці ка выя 
ме ра пры ем ствы да 300-год-
дзя па чы наль ні ка на цы я наль-
най лі та ра ту ры Крыс ці ё на са 
Да не лай ці са, па ля кі пла ну юць 

сё лет ні фес ты валь «Аў гус тоў-
скі ка нал» пра вес ці не толь кі 
на бе ла рус кім ба ку, але і на 
поль скім, між на род нае гра-
мад скае аб' яд нан не «Го ра», 
у скла дзе яко га і да ге стан цы, 
і прад стаў ні кі ін шых на цы я-
наль нас цяў, за пра ша юць да 
ўдзе лу ў сва іх вы ступ лен нях 
Дзяр жаў ны ака дэ міч ны хор 
Бе ла ру сі імя Ці то ві ча…

А Сяр гей МУ СІ ЕН КА (не 
як кі раў нік Ана лі тыч на га 
цэнт ра EcooM, а як прад стаў-
нік на цы я наль на-куль тур на га 
гра мад ска га аб' яд нан ня) рас-
ка заў пра яшчэ адзін ці ка вы 
пра ект — вы дан не кні гі «Каз кі 
шмат на цы я наль най Бе ла ру-
сі», у якім бу дуць зме шча ны 
ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую 
або рус кую мо ву са мыя ці-
ка выя каз кі роз ных на ро даў. 
Ілюст ра цы яй да гэ та га вы-
дан ня мо гуць стаць дзі ця чыя 
ма люн кі: ма лыя гра ма дзя не 
Беларусі та кім чы нам ужо з 
ран ніх га доў да лу чац ца да 
шмат гран нас ці і ба гац ця на-
шай шмат на цы я наль най куль-
ту ры. Ле а нід Гу ля ка па абя цаў, 
што гэ тая пра па но ва бу дзе ў 
хут кім ча се аба вяз ко ва раз-
гле джа на.

Што да ты чыц ца пра ек та 
За ко на «Аб бе ла ру сах за меж-
жа», пра які ня ма ла га ва ры-
ла ся, Ле а нід Гу ля ка вы ка заў 
упэў не насць, што ён бу дзе 
пры ня ты сё ле та, за зна чыў шы 
пры гэ тым, што і ця пер апа-
рат Упаў на ва жа на га па спра-
вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў 
пра цуе ў пра ва вым рэ чы шчы, 
па ла жэн ні яко га пра пі са ны ў 
за ко на пра ек це.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

� 

Дзеці адной зямліДзеці адной зямлі  ��

У СУ ЛАД ДЗІ, ЗГО ДЗЕ І ТВОР ЧАС ЦІ
Аб шмат на цы я наль най Бе ла ру сі ця пер мож на пра чы таць і па-анг лій ску,

а каз кі на ро даў на шай кра і ны пла ну ец ца вы даць па-бе ла рус ку

«МА БІЛЬ НЫ» ДЗЕНЬ АБА РО НЫ 
ПРА ВОЎ СПА ЖЫЎ ЦА

Сё ле та Су свет ны дзень аба ро ны пра воў спа-
жыў ца, які ад зна ча ец ца 15 са ка ві ка, прой дзе 
пад дэ ві зам «За бес пя чэн не аба ро ны пра воў 
спа жыў ца ма біль най су вя зі».

«З раз віц цём ма біль ных ка му ні ка цый, шы ро кім 
рас паў сюдж ван нем со та вай су вя зі, па шы рэн нем 
спект ру па слуг у Рэс пуб лі цы Бе ла русь па вя лі чы ла ся 
коль касць зва ро таў спа жыў цоў па пы тан нях якас ці су-
вя зі, на вяз ван ня па слуг (на прык лад, па слуг га ла са вой 
су вя зі), не пра ва мер на га ад клю чэн ня аба не нтаў ад 
па слуг со та вай су вя зі пры на яў нас ці за па зы ча нас ці па 
апла це ін фар ма цый на-да ве дач ных па слуг, па ру шэн ня 
па рад ку змя нен ня і ска са ван ня да га во раў, рас паў-
сюдж ван ня рэ кла мы праз со та вую су вязь і г. д.» 

У Мі ніс тэр стве ганд лю ад зна ча юць, што па вы-
шэн не ўва гі гра мад скас ці да пы тан няў якас ці па слуг 
со та вай су вя зі мо жа даць ста ноў чы эфект для вы ра-
шэн ня праб лем ных пы тан няў у гэ тай сфе ры.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ФА НІЎ» ФРАГ МЕНТ ПРЫ БО РА…
На ААТ «Бел ко лер мет» у па сёл ку Га та ва пад 
Мінск ам вы яў ле на кры ні ца ра ды я цый на га вы-
пра мень ван ня.

Пра пе ра вы шэн не ра ды я цый на га фо ну, вы яў ле на-
га пры пра вя дзен ні пра вер кі ме та лу на ад кры тай пля-
цоўцы прад пры ем ства, па ве да міў га лоў ны ін жы нер. 
На мес цы бы ло ўста ноў ле на, што пры пра хо джан ні 
гру за вым аў та ма бі лем з ка ля ро вы мі ме та ла мі (дроб-
ныя зап част кі ад пры бо раў) зо ны мыт на га кант ро лю 
руч ны пры бор для вы мя рэн ня ра ды я цый на га фо ну 
за фік са ваў пе ра вы шэн не ўзроў ню ра ды я цыі. Пас ля 
раз груз кі аў та ма бі ля і пра вя дзен ня ра бот па по шу ку 
маг чы май кры ні цы ра ды я цый на га вы пра мень ван ня 
ра бот ні ка мі хі міч най служ бы рэс пуб лі кан ска га атра-
да спе цы яль на га пры зна чэн ня МНС быў зной дзе ны 
фраг мент пры бо ра дыя мет рам 10 сан ты мет раў, даў-
жы нёй 6 сан ты мет раў. Прад мет змяс ці лі ў гер ме тыч-
ны кан тэй нер і вы вез лі для да лей шай уты лі за цыі. 
Ся род ра бо чых па цяр пе лых не бы ло, тэх на ла гіч ны 
пра цэс прад пры ем ства не па ру шаў ся.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА ПА ЛІ СЯ НА «ВА ЛЮ ЦЕ»
У Баб руй ску пад час буй ной здзел кі за тры ма-
ны ва лют чык і яго клі ент ка.

Аб гэ тым га зе це па ве да міў на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня Дэ парт амен та фі нан са вых рас сле да ван-
няў КДК РБ па Ма гі лёў скай воб лас ці Аляк сандр Ша-
рой кін. Пя ці дзе ся ці га до вы муж чы на збі раў ся па мя-
няць мяс цо вай жы хар цы 27 тысяч до ла раў ЗША на 
ра сій скія руб лі.

Уста ноў ле на, што ва лют чык, ні дзе не пра цу ю чы на 
пра ця гу доў га га пе ры я ду ча су, «пра фе сій на» зай маў-
ся скуп кай, про да жам і аб ме нам за меж най ва лю ты. 
Ра ней ён не ад на ра зо ва пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці за па ру шэн не па рад ку ажыц-
цяў лен ня ва лют ных апе ра цый. На гэ ты раз, акра мя 
пры зна ча ных для здзел кі 27 тысяч до ла раў ЗША і 
873 830 ра сій скіх руб лёў, у муж чы ны бы ло кан фіс ка-
ва на ка ля 2 ты сяч до ла раў, 505 еў ра, больш за 913 ты-
сяч ра сій скіх і 4,2 мільёна бе ла рус кіх руб лёў — уся го 
на агуль ную су му 550 міль ё наў руб лёў.

За не за кон ны аб мен за меж най ва лю ты ўдзель-
ні кам «па гра жае» ад мі ніст ра цый ная ад каз насць у 
вы гля дзе штра фу ў па ме ры да 100 ба за вых ве лі чынь 
з кан фіс ка цы яй прад ме та пра ва па ру шэн ня. А ў да чы-
нен ні да «ва лют чы ка» раз гля да ец ца пы тан не аб за вя-
дзен ні кры мі наль най спра вы за сіс тэ ма тыч ны за ня так 
не за кон най прад пры маль ніц кай дзей нас цю.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

МІ НА КІ ЗА ТРЫ МА ЛІ
РА БАЎ НІ КА-РЭ ЦЫ ДЫ ВІС ТА

Уве ча ры на ву лі цы Баг да но ві ча ў ста лі цы на 
50-га до вую мін чан ку на паў 30-га до вы жы хар 
Ві лей кі.

Ён вы рваў з рук жан чы ны су мач ку, у якой, апроч 
ін ша га, зна хо дзі ла ся ка ля міль ё на руб лёў і ма біль ны 
тэ ле фон, і па спра ба ваў збег чы. Ад нак у гэ тым зла-
мыс ні ку пе ра шко дзіў вы пад ко вы свед ка, які па спра-
ба ваў за тры маць на пад аў ша га, па ве да мі лі ў Са вец-
кім РУ УС г. Мін ска. Праў да, фі зіч на больш моц на му 
ра баў ні ку на па чат ку ўда ло ся вы рвац ца, ад нак на 
да па мо гу не зна ём цу прый шоў яшчэ адзін ві да воч-
ца. Удвух яны за тры ма лі зла чын цу і ўтрым лі ва лі яго 
да пры быц ця мі лі цэй ска га на ра да. Як вы свет лі ла ся, 
за тры ма ны ўжо быў ра ней су дзі мы за кра дзя жы і 
ра ба ван не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НІ ДАЦЬ, НІ ЎЗЯЦЬ
За ве дзе на кры мі наль ная спра ва за спро бу да-
чы ха ба ру ін спек та ру Брэсц кай мыт ні.

Жы хар ка го ра да Стоўб цы еха ла по ез дам Львоў — 
С.-Пе цяр бург з ба га жом, што знач на пе ра вы шаў ва гу 
100 кі ла гра маў: жан чы на вез ла з Укра і ны та ва ры. 
А мыт ныя збо ры ёй пла ціць не ха це ла ся, і яна за-
ду ма ла вы ра шыць гэ тую праб ле му інакш. У пунк це 
мыт на га афарм лен ня «Га рынь» гра ма дзян ка па ці ху 
па кла ла ў кі шэ ню курт кі мыт на га ін спек та ра ку пю ру 
вар тас цю 100 еў ра. Але ін спек тар тут жа вы клі каў 
пра ва ахоў ні каў, якія кан фіс ка ва лі ва лю ту як рэ ча-
вы до каз.

Яна СВЕ ТА ВА.

Ці ве да е це вы, дзе ў на шай кра і не пад рас тае «ін тэр на-
цы я наль ны» лес? Ма лень кія елач кі, якія за раз толь кі 
на бі ра юць моц, ле тась у Ва ло жын скім ляс га се па са-
дзі лі грэ кі, укра ін цы, чу ва шы, гру зі ны, лі тоў цы, рус кія, 
па ля кі, нем цы, та та ры, турк ме ны, для якіх Бе ла русь 
ста ла дру гой Ра дзі май. І гэ та толь кі ад но з мно гіх ме ра-
пры ем стваў, якія пра во дзі лі ся з удзе лам прад стаў ні коў 
на цы я наль на-гра мад скіх аб' яд нан няў на шай кра і ны па 
іні цы я ты ве апа ра ту Упаў на ва жа на га па спра вах рэ лі гій 
і на цы я наль нас цяў.

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ГУ «Управление бытового обслуживания 

населения Минской области» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже права заключения договоров аренды 
объектов недвижимого имущества

Лот Описание

Наименование 
Объекта 

(сведения 
о продаваемом 

имуществе)

Здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-тех ни-
чес кого снабжения, хранилищ (ангар 
инв. № 0003), площадью 89,0 кв.м;
здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-тех ни-
чес кого снабжения, хранилищ (ангар, 
инв. № 0004), площадью 93,5 кв.м.

Местонахождение 
Объекта

г. Минск, ул. Инженерная, 8

Земельный участок, 
на котором 

располагается Объект

Кадастровый номер 500000000002003473, 
площадь 0,9204 га 

(предоставлен в общую долевую аренду)

Срок договора 
аренды Объекта

3 года

Начальная цена 
продажи права

3 923 750 бел. руб.

Сумма задатка 392 350 бел. руб.

Шаг аукциона 10%

Размер ежемесячной 
арендной платы за сдачу 

в аренду Объекта

(0,5х0,6х2,0)х182,5=109.5 
базовой арендной величины

Обременения, 
связанные с Объектом, 
земельным участком, 

на котором 
располагается Объект

Охранные зоны: 
ЛЭП, магистральных трубопроводов, 

систем газоснабжения и других 
линейных инженерных сооружений.

Условия 
(при наличии) продажи 

Объекта аукциона

Использование объекта по целевому 
назначению. Содержание территории 
в соответствии с требованиями СНиП.

Задаток перечисляется на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации».

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

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 
11.10.2013 г. 

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

Аукцион состоится 28.01.2014 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 27.01.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Открытого акционерного общества 

«Минский агросервис» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже одним лотом имущества (в комплексе):

Наименование общ. пл., кв.м инв. №

арочник № 1 688 600/С – 139360

арочник № 2 692 600/С – 139352

арочник № 3 537,3 600/С – 139351

здание санитарно-бытовое 18,6 600/С – 141587

компрессорная 6,9 600/С – 141567

помещение щитовой 380/220 7,7 600/С – 141586

эстакада бетонная, 15м*1,5м*2м; асфальтобетонная площадка 
площадью 561 кв.м; благоустроенная асфальтная площадка 
площадью 2106 кв.м; забор панельный с въездными воротами; 
ворота металлические, 4м*3м; наружные сети водопровода 
(нержавеющая сталь, d = 50мм, протяженность 300м); низ ко-
вольтная кабельная электрическая сеть (марка кабеля АВВГ 
4*70, протяженность 250 м, 380Вт)

Станок деревообрабатывающий; счетчик электроэнергии 
3-фазный «Энергомера СЕ301», № 404213; установка для об-
работки древесины; станок торцовочный; станок круглопиль-
ный деревообрабатывающий; станок деревообрабатывающий 
ФСШ-1А; подъемник КП-317; рама лесопильная Р63-4Б; бункер-
накопитель для опилок; электрощит к станку; станок СФ-4; 
вагон-дом; здание мобильное; гараж; бункер для цемента.

Указанное имущество расположено на земельном участке 
общей площадью 2.3873 га (предоставлен на праве постоянного 
пользования) с кадастровым номером 623655500001000307 по 
адресу: Минская обл., Минский р-н, район г.п. Мачулищи.

Начальная цена с НДС – 7 283 953 620 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (728 395 000 бел. руб.), 

перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 369, УНН 690324015, 
ОКПО 29250255 государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 
(десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за 
объект производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со 
дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона 
возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы 
в газете «Звязда» 19.11.2013 г. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в тор-
гах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 31.01.2014 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 30.01.2014 г. до 16.00 по указанному 
адресу. 

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


