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     ВАЛЬС З ВОП ЛЕС КАМІ
І ТОРТ АД ГУ БЕР НА ТА РА 

У Мін скім аб лас ным ка дэц кім ву чы лі шчы ад быў ся баль 
з на го ды Дня аба рон цаў Ай чы ны і Уз бро е ных Сіл Бе-
ла ру сі.

Юныя ка дэ ты пра дэ ман стра ва лі сваё май стэр ства ў вы ка нан-
ні баль ных тан цаў. Асаб лі вым мо ман там ста лі май стар-кла сы па 
раз вуч ван ні вальса з воп лес ка мі і поль кі «Ган на». У пе ра пын ках 
па між тан ца мі вы кон ва лі лю бі мыя пес ні, чы та лі вер шы. 

У ме ра пры ем стве ўзя лі ўдзел так са ма ка дэ ты з Брэст чы ны, 
Ві цеб шчы ны, Ма гі лёў шчы ны, Гро дзен шчы ны і Мін скіх га рад скіх 
ка дэц кіх ву чы лі шчаў № 1 і № 2, шмат лі кія гос ці. Па він ша ва ла бу-
ду чых аба рон цаў Ай чы ны на чаль нік упраў лен ня аду ка цыі Мі набл-
вы кан ка ма Га лі на Ка зак. Га лі на Мі ка ла еў на ўру чы ла ім га на ро вы 
ад рас ад імя мі ніст ра аба ро ны Бе ла ру сі Юрыя Жа до бі на.

Пра гра ма пра ду гледж ва ла так са ма эк скур сіі — па ўста но-
ве і ў му зей гіс то рыі слуц кіх па ясоў, а так са ма па час ту нак ад 
ва ен на-па ля вой кух ні. А га лоў ным сюр пры зам стаў свя точ ны 
торт ад стар шы ні Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та 
Ба ры са Ша пі ры.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЛЁТ ЧЫК ВЯР НУЎ СЯ З ВАЙ НЫ 
Амаль 70 га доў бліз кія ва ен на га лёт чы ка ма лод ша га лей-
тэ нан та Сяр гея Га раў цо ва з го рац кай вёс кі Мас ла кі, што 
на Ма гі лёў шчы не, не ве да лі, дзе ён за гі нуў. Гэ ты пра бел 
вы пра ві лі по шу ка ві кі атра да «Подз віг» з Ге лен джы ка, 
якія знай шлі мес ца па дзен ня са ма лё та і па ну ма ры ўста-
на ві лі імя яго лёт чы ка.

По шу ка ві кі так са ма вяр ну лі з не быц ця ім ёны яшчэ двух бе-
ла рус кіх па вет ра ных асаў — з Ле пе ля і Мін ска. Па іні цы я ты ве 
ак ты віс таў між на род на га па тры я тыч на га ру ху «Мар ское бра-
тэр ства — не па руш нае!» у кра і ну пры ве зе ны кап су лы з зям лёй 
з мес цаў па ха ван ня гэ тых ге ро яў. Ма гі лёў стаў дру гім го ра дам 
на шля ху іх пра хо джан ня ў рам ках па тры я тыч най бе ла рус ка-
ра сій скай ак цыі «Мар скія кры лы Ай чы ны». Пад час пра вя дзен ня 
ўра чыс та га ме ра пры ем ства на Буй ніц кім по ле кап су ла з зям лёй, 
якая бы ла па лі та кры вёю Сяр гея Га раў цо ва, бы ла пе ра да дзе на 
яго сва я кам.

Як ад зна чыў пры гэ тым на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га гар-
вы кан ка ма Анд рэй Кун цэ віч, дзя ку ю чы ра сій скім по шу ка ві кам 
пра подз віг, які здзейс ні лі ў чар на мор скім не бе бе ла ру сы, ста ла 
вя до ма ўсім. «Пра ца, якую ро бяць по шу ка ві кі, вель мі знач ная 
і па трэб ная, — пад крэс ліў ён. — На тэ ры то рыі Ма гі лё ва зна хо-
дзяц ца астан кі больш чым 80 ты сяч ча ла век, што за гі ну лі пад час 
вай ны. Але толь кі ў ты ся чы з іх проз ві шчы вя до мы». 

Да рэ чы, па мяць лёт чы ка Сяр гея Га раў цо ва так са ма ўша на-
ва лі ў ма гі лёў скім ме ды цын скім ка ле джы, дзе ён ву чыў ся.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПАД ПА ЛІЎ… 12 АЎ ТА МА ШЫН 
Ра ні цай у Фрун зен скі РУ УС ста лі цы па ча лі па сту паць па ве-
дам лен ні аб пад па лах і па шко джан нях аў та ма шын. З 5 да 
6.30 ста ла вя до ма пра 12 (!) па доб ных зда рэн няў. Па «га ра-
чых» сля дах па да зро ны ў пад па лах быў за тры ма ны.

На па чат ку на пра спек це Пуш кі на ка ля ад на го з да моў 
бы ла па шко джа на «Аль фа-Ра мэа», за тым праз два да мы — 
«ВАЗ-2107», праз ча ты ры да мы — ана ла гіч ная ма дэль. На ву лі-
цы Адо еў ска га па цяр пеў «ВАЗ-2105», за тым — ужо «Рэ но-19». 
Яшчэ бы лі «БМВ-520», «Та ё та-Ка ро ла» і «Дэу-Ма ціз». На ву лі цы 
Ян кі Маў ра бы лі па шко джа ны аў та ма шы на «Іве ка», по тым «Ні-
сан-Ал ме ра», за ёй — «Аў дзі-100», «Фаль ксва ген-Гольф».

Па па да зрэн ні ў пад па лах быў за тры ма ны ра ней су дзі мы 
за кра дзя жы 30-га до вы не пра цу ю чы мін ча нін, які пра жы ваў на 
ву лі цы Ян кі Маў ра. У па да зро на га знай шлі дзве аў та маг ні то лы, 
якія, хут чэй за ўсё, бы лі ўкра дзе ны з аў та ма шын.

Згод на з па пя рэд няй вер сі яй, муж чы на дзей ні чаў па ад ной 
схе ме. Ён пра ні каў у аў та ма біль шля хам пра круч ван ня сар ца-
ві ны зам ка або раз біў шы шкло. А пас ля ўчы няў пад пал, вы ка-
рыс тоў ва ю чы ў тым лі ку лю бую па пе ру, што бы ла ў са ло не, і 
збя гаў. Як па ве да мі лі ў Фрун зен скім РУ УС г. Мін ска, агуль ны 
ўрон, на не се ны ўла даль ні кам аў та ма шын, склаў 188 міль ё наў 
руб лёў. За на ўмыс нае зні шчэн не і па шко джан не ма ё мас ці ў 
асаб лі ва буй ным па ме ры за тры ма на му па гра жае па ка ран не ў 
вы гля дзе па збаў лен ня во лі на тэр мін ад 7 да 12 га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ХУТ КА НЕ РАСТ 
Пры з'яў лен ні та лай ва ды па чы нае больш ін тэн сіў на ру-
хац ца, кар міц ца і рых та вац ца да што га до ва га не рас ту 
ры ба. Пер шай на яго ідзе шчу пак: на кі роў ва ец ца су праць 
ця чэн ня па рэ ках і ка на лах і, знай шоў шы на мел ка вод дзі 
пра грэ тыя мес цы, па чы нае не рас ціц ца.

— Та му вар та на га даць, што, згод на з пра ві ла мі вя дзен ня 
ры ба лоў най гас па дар кі і ры ба лоў ства, у кра і не ўста ноў ле на 
за ба ро на на лоў лю звы чай на га шчу па ка ў пе ры яд з 1 па 31 са-
ка ві ка, — па ве да міў «Звяз дзе» стар шы дзяр жаў ны ін спек тар 
Мін скай аб лас ной ін спек цыі Ва дзім Ва ра бей.

За зда бы чу шчу па ка ў за ба ро не ны пе ры яд пра ва па ру шаль-
ні кі мо гуць пры цяг вац ца да ад мі ніст ра цый най ці кры мі наль-
най ад каз нас ці ў за леж нас ці ад ха рак та ру пра ва па ру шэн ня. 
У пры ват нас ці, мож на атры маць штраф у па ме ры ад 10 да 
50 ба за вых ве лі чынь з кан фіс ка цы яй пры лад лоў лі ры бы ці ін-
шых вод ных жы вёл і ін шых прад ме таў, якія ста лі пры ла дай ці 
срод кам здзяйс нен ня ўка за на га пра ва па ру шэн ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СУ РА ГАТ ПАД ВІ ДАМ СА МА ГО НУ 
У Ма ла дзеч не ў ад ной з ква тэр вы яў ле ны факт не за-
кон на га за хоў ван ня тэх ніч на га спір ту. Ма ла дая жан чы-
на, да рэ чы, са цы яль ны ра бот нік, раз баў ля ла яго ва дой 
з-пад кра на, да да ва ла для па ху са ма гон і пад вы гля дам 
апош ня га круг ла су тач на пра да ва ла мяс цо вым жы ха рам 
па 25 тыс. руб лёў за паў літ ра.

У да мах па ву лі цы Но вы Свет і Мя дзель скай зні шча ны два са-
ма гон ныя апа ра ты, кан фіс ка ва на звыш двух тон бра гі і 100 літ-
раў са ма го ну. Маш та бы вы твор час ці да юць пад ста ву мер ка-
ваць, што га рэл ка вы раб ля ла ся для да лей шай рэа лі за цыі на так 
зва ных «кроп ках». На ўсіх вы твор цаў са стаў ле ны ад па вед ныя 
пра та ко лы, а ма тэ ры я лы на кі ра ва ны ў суд.

Акра мя та го, зной дзе на пяць са ма гон ных пры ста са ван няў, 
сха ва ных у ле се. У ча ты рох з іх вы спя ва ла бра га. «Тэх ні ка» 
дэ ман та ва на, пра вод зяц ца да дат ко выя ме ра пры ем ствы па ўста-
наў лен ні яе ўлас ні каў.

Па вод ле звес так ад дзя лен ня ін фар ма цыі і гра мад скіх су-
вя зяў упраў лен ня ўнут ра ных спраў Мі набл вы кан ка ма, гэ тыя 
фак ты вы яві лі, дзя ку ю чы піль нас ці гра ма дзян. На га даю, у цэнт-
раль ным рэ гі ё не пра цяг ва ец ца су мес ная ак цыя аб лас но га УУС 
і Рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Бел пош та» па 
спы нен ні не за кон на га аба ра чэн ня спірт но га. Лю бы ча ла век 
мо жа па ве да міць у мі лі цыю пра вы пад кі вы ра бу і рэа лі за цыі 
су ра гат ных ці «ле вых» ал ка голь ных на по яў, апус ціў шы ў паш то-
вую скрын ку пісь мо з кан крэт ным ад ра сам. Сіг на лы апе ра тыў на 
пра вя ра юц ца су пра цоў ні ка мі мі лі цыі. І, як па каз вае прак ты ка, у 
боль шас ці вы пад каў па цвяр джа юц ца.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У па дзе ях ва Укра-
і не ёсць усё, што 

звы чай на бы вае ў час ма са вых 
хва ля ван няў і рэ ва лю цый. І кроў, і 
бар дак, і рас пра вы над чы ноў ні ка мі, 
і страль ба бан ды таў у мір ных жы ха-
роў і ту рыс таў, дзе ля ку ра жу. Хто б 
ні ар га ні за ваў тое, што ад бы ва ец ца 
ва Укра і не (а ў гэ тых па дзей шмат 
аў та раў), ця пер цяж ка ска заць, што 
сі ту а цыя зна хо дзіц ца пад кант ро лем 
або лёг ка змо жа прый сці ў больш-
менш пры стой ны стан. Ёсць у тым, 
што ад бы ло ся, і ві на бы лой ула ды.

Ка лі я не каль кі га доў та му ез дзіў ад па-
чы ваць цяг ні ком у Крым, то маё пер шае 
ўра жан не, якое да зва ля ла ства рыць улас-
нае ўяў лен не аб ста не пра ва па рад ку ва 
Укра і не, не бы ло па зі тыў ным.

Ледзь мы пе ра сек лі бе ла рус ка-ўкра-
ін скую мя жу, як ад ра зу сле дам за афі-
цэ ра мі па меж най служ бы і мыт ні адзін 
за ад ным з не вя лі кім ін тэр ва лам пай шлі 
ва лют чы кі, якія пра па ноў ва лі па са жы-
рам аб мя няць гро шы. Ці за кон ны аб мен 
ва лю ты пры ват ны мі асо ба мі ў цяг ні ках 
Укра і ны? Зра зу ме ла, не. Яны не мо гуць 
за бяс пе чыць як бяс пе ку аб ме ну, так і не 
пла цяць па да ткі, з-за ча го ві да воч на цер-
піць бюд жэт. Але ча му па меж ні кі і мыт ні кі 

Укра і ны мі ра цца з па ру шэн нем за ка на-
даў ства, якое ад бы ва ец ца на ві да во ку? 
Ад каз на во дзіць на роз ду мы аб ка руп цыі 
ў іх ра дах.

І ка руп цый ныя праб ле мы бы лі ва Укра-
і не не толь кі ў гэ тай сфе ры. Ка лі спы таць 
бе ла рус кіх кі роў цаў, якія час та ез дзяць 
па да ро гах Укра і ны, то іх абу рэн не па-
бо ра мі з бо ку ўкра ін ска га ДАІ прос та не 
пе ра даць сло ва мі. Ві да воч на, што, ка лі 
та кія маш таб ныя ка руп цый ныя пра явы 
бы лі ў гэ тых сфе рах, ула да на ўрад ці бы-
ла здоль ная за бяс пе чыць на леж ны стан 
пра ва па рад ку па ўсёй кра і не.

Не спра віў шы ся з гэ тым, яна ака за-
ла ся ня здоль най і аба ра ніць унут ра нае 
па лі тыч нае по ле кра і ны ад на хаб на га ўмя-
шан ня прад стаў ні коў за меж ных дзяр жаў, 
якія на вяз ва юць прэ зі дэн ту Укра і ны свае 
ўлас ныя ін та рэ сы пры да па мо зе май да на. 
Ды і не ме ла ўла да на леж на га аў та ры тэ ту 
ся род гра ма дзян, каб па спя хо ва іза ля ваць 
ра ды ка лаў на май да не і пры вес ці гра мад-
скую сі ту а цыю ў нар маль нае рэ чы шча.

Прэ зі дэнт Яну ко віч не ўлі чыў, што ўла-
ду трэ ба не толь кі вый граць на вы ба рах, 
але і пад трым лі ваць яе прэ стыж у гра-
мад стве, за бяс печ ва ю чы аба ро ну ін та рэ-
саў на сель ніц тва на па ста ян най асно ве. 
Не змог ён аба ра ніць і тых, хто яго пад-
трым лі ваў. Па ста ян ная га тоў насць іс ці на 

кам пра мі сы з апа не нта мі за кошт сва іх 
пры хіль ні каў, спа дзе ю чы ся на га ран тыі 
бяс пе кі з бо ку кра ін ЕС і ЗША аса біс та 
для ся бе, ака за ла ся зу сім ня пра віль най 
стра тэ гі яй. Прэ зі дэнт за быў, што За хад 
абя цае га ран тыі толь кі тым, з кім яшчэ 
не ў сі лах са ўла даць, і тут жа аклік вае іх, 
атрым лі ва ю чы пе ра ва гу.

Не да во дзіц ца здзіў ляц ца, што ўлас ная 
Пар тыя рэ гі ё наў ад рак ла ся ад Яну ко ві-
ча, раз мяс ціў шы на сва ім сай це ад па вед-
ны ар ты кул. У ім га во рыц ца на ступ нае: 
«Укра і не здра дзі лі, а лю дзей су тык ну лі 
лба мі. Уся ад каз насць за гэ та ля жыць 
на Яну ко ві чу і яго блі жэй шым акру жэн ні. 
Мы, фрак цыя Пар тыі Рэ гі ё наў у Вяр хоў-
най Ра дзе Укра і ны і на шы ад на пар тый цы, 
ра шу ча асу джа ем зла чын ныя за га ды, якія 
пры вя лі да ча ла ве чых ах вяр, да пус той 
каз ны, вя ліз ных даў гоў, гань бы ў ва чах 
укра ін ска га на ро да і ўся го све ту, у вы-
ні ку ча го на ша кра і на апы ну ла ся на краі 
без да ні, па гро зы рас ко лу і стра ты на цы-
я наль на га су ве рэ ні тэ ту. Лю быя спро бы 
паў плы ваць на сі ту а цыю, пе ра ка наць 
Прэ зі дэн та не бы лі па чу ты».

Уро кі ўкра ін скіх па дзей да стат ко ва 
прос тыя. Каб аба ра ніць ся бе і гра ма дзян, 
лю бая ўла да па він на пад трым лі ваць свой 
аў та ры тэт ня стом ны мі дзе ян ня мі ў ін та-
рэ сах гра ма дзян. Ба раць ба з ка руп цы яй 

па він на ажыц цяў ляц ца не на па пе ры, а 
пры да па мо зе ра шу чых ме ра пры ем стваў, 
якія пра вод зяц ца дзень і ноч.

Ні ў якім вы пад ку нель га мі рыц ца з 
ра ды ка ла мі. Га да мі ўкра ін ская ўла да па-
блаж лі ва гля дзе ла на раз ме шча ныя ў 
кра і не ла ге ры ба е ві коў і ўдзел прад стаў-
ні коў мяс цо вых ра ды каль ных фар мі ра-
ван няў у ва ен ных дзе ян нях за мя жой і 
рап там ака за ла ся ага ро ша ная тым, што 
ўсё гэ та кі ну лі су праць яе.

Нель га мі рыц ца з тым, што прад стаў-
ні кі за меж ных дзяр жаў фі нан су юць вя ду-
чыя СМІ і ак тыў на ўмеш ва юц ца ў фар мі-
ра ван не па зі цый па лі тыч ных пар тый.

Ка лі ў кра і не іс ну юць рэ гі я наль ныя рас-
ко лы, трэ ба ак тыў на пра ца ваць над тым, 
каб яны не ўзмац ня лі ся, і пе ра адоль ва лі ся. 
Сі ту а цыя, ка лі За ход няй Укра і не фак тыч на 

да зва ля лі быць «дзяр жа вай у дзяр жа ве», 
ума цоў ва ю чы спе цы фіч ную ідэн тыч насць, 
у тым лі ку з эле мен та мі ра ды ка ліз му і на-
цыз му, а Ус ход няя Укра і на за ста ва ла ся 
раз' яд на най, дрэн на ар га ні за ва най і ў вы-
ні ку ака за ла ся ня здоль най па кла па ціц ца 
аб сва іх ін та рэ сах, не нар маль ная.

У бе ла рус кіх ін та рэ сах, каб сі ту а цыя ва 
Укра і не ста бі лі за ва ла ся як ма га хут чэй. 
Ка лі Укра і на хо ча аца лець як дзяр жа ва, 
не аб ход на ра шу ча зма гац ца з ра ды ка-
ліз мам у да чы нен ні да ін ша эт ніч на га на-
сель ніц тва, пры стру ніць бан ды таў, якія 
вы ка рыс тоў ва юць рас пад дзяр жаў ных 
ін сты ту таў у мэ тах гра бя жу і звя дзен ня 
аса біс тых ра хун каў, і ад на віць функ цы я-
на ван не дзяр жаў ных ор га наў.

Акра мя та го, ужо ця пер ві да воч ныя 
імк нен ні не ка то рых вы хад цаў з За ход няй 
Укра і ны ўвес ці ў да чы нен ні да жы ха роў 
Ус ход няй Укра і ны рэ жым аб ме жа ван няў 
іх пра воў і за кон ных ін та рэ саў. Ка лі та кія 
па рад кі бу дуць уза ко не ны, гэ та ста не ма-
гут ным сты му лам для Ус ход няй Укра і ны 
да аб' яд нан ня су праць за ход няй част кі 
кра і ны і мо жа пры вес ці да рас ко лу дзяр-
жа вы. На ўрад ці па доб ны сцэ на рый аб ра-
дуе хоць ад ну з су сед ніх дзяр жаў.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук

�

По гляд По гляд   �� УКРА ІН СКІЯ ПЕ РЫ ПЕ ТЫІ 

Па ста ян ная га тоў насць іс ці 
на кам пра мі сы з апа не нта мі 
за кошт сва іх пры хіль ні каў, 
спа дзе ю чы ся на га ран тыі 
бяс пе кі з бо ку кра ін ЕС і ЗША 
аса біс та для ся бе, ака за ла ся зу сім 
ня пра віль най стра тэ гі яй.

Наблюдательный совет открытого акционерного общество 

«Дорожно-строительный трест № 2, г. Гомель» 
сообщает о проведении годового собрания акционеров, 

которое состоится 28 марта 2014 года в зале заседаний ДСУ-17 
по адресу: г. Гомель, Инженерный переулок, д. 6.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель» и выполнении прогнозных показателей за 2013 год, 
принятие параметров прогноза социально-экономического развития ОАО «ДСТ № 2, 
г. Гомель» на 2014 год.

2. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и аудитор-
ского заключения деятельности ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель» и Наблюдательного 
Совета о проделанной работе в 2013 году.

3. Утверждение годового отчета за 2013 год, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках.

4. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам 2013 года и направ-
лений ее использования в 2014 году, размера и сроков выплаты дивидендов за 
2013 год. Выплата дивидендов в 2014 году.

5. Избрание членов Наблюдательного Совета.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Определение условий материального вознаграждения членам Наблюдатель-

ного Совета и ревизионной комиссии.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и принятие его в 

новой редакции.

Регистрация участников собрания с 10.00. Начало собрания в 11.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в со-

брании, — 25 февраля 2014 г.
С собой иметь документ, удостоверяющий личность акционера, предста-

вителям — доверенности. УНП 400022426

Извещение о проведении 31 марта 2014 г. торгов по продаже принадлежащих ОАО «МАПИД» машино-мест 
в здании специализированном автомобильного транспорта (гараж-стоянка), расположенном по адресу: г. Минск, ул. Бельского, д. 28
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1 1 16,3 500/D-708104474

2 3 16,3 500/D-708104475

3 6 15,0 500/D-708104476

4 8 15,8 500/D-708104477

5 9 16,4 500/D-708104478

6 11 16,4 500/D-708104479

7 15 16,4 500/D-708104480

8 16 13,2 500/D-708104481

9 17 16,3 500/D-708104482

10 18 17,2 500/D-708104483

11 19 16,1 500/D-708104484

12 20 16,5 500/D-708104485

13 21 19,9 500/D-708104486

14 22 16,6 500/D-708104487

15 32 19,2 500/D-708104488

16 35 18,7 500/D-708104489

17 36 17,5 500/D-708104490

18 37 18,9 500/D-708104491

19 38 19,0 500/D-708104492

20 41 18,2 500/D-708104493

21 43 14,7 500/D-708104494

22 44 19,0 500/D-708104495

Начальная цена предмета торгов (каждого машино-
места) составляет 114 815 000 рублей с учетом НДС.

Задаток по каждому предмету торгов (одно машино-
место) составляет 11 400 000 рублей.

Организатор торгов: УП «Минский городской центр 
недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Продавец (собственник) имущества: ОАО «МАПИД», 
г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205.

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

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, заключившие соглашение с организатором 
торгов о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона, внесшие задаток (в случае 
участия в торгах в отношении нескольких предметов тор-
гов – задаток вносится для каждого из предметов торгов), 
а также представившие организатору торгов следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной организатором торгов); заявление об ознакомле-
нии с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения аукциона (по форме, установленной органи-
затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического (физиче-
ского) лица; а также, при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток для участия в аукционе в сумме 11 400 000 
рублей (для каждого предмета торгов) перечисляется на 
расчетный счет УП «Минский городской центр недвижи-

мости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 
190398583, в срок, установленный для приема документов 
на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повы-
шение начальной цены. Торги проводит аукционист, опре-
деленный организатором торгов. В процессе торгов на-
чальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет тор-
гов. Данный участник объявляется победителем торгов, а 
наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 
о результатах торгов. В ходе торгов участники могут пред-
лагать свою цену за продаваемое имущество в соответ-
ствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в течение 30 
календарных дней со дня проведения аукциона и подписания 
протокола о его результатах на расчетный счет продавца. 

Договор купли-продажи между продавцом и победи-
телем торгов (покупателем) заключается в течение 10 
рабочих дней со дня внесения полной оплаты стоимости 
имущества и возмещения организатору аукциона затрат на 
организацию и проведение аукциона.

Победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения аукциона обязан возместить организатору 
аукциона затраты на его организацию и проведение.

Торги проводятся 31 марта 2014 года в 15.00 по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием до-
кументов, а также консультации по вопросам участия в 
торгах осуществляются с 26.02.2014 по 27.03.2014 вклю-
чительно 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. Марк-
са, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017)327-48-36 (УП «Мин-
ский городской центр недвижимости»).
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45 75 19,0 500/D-708104517

46 76 18,5 500/D-708104518

47 78 18,7 500/D-708104519

48 79 18,9 500/D-708104520

49 80 18,5 500/D-708104521

50 82 18,5 500/D-708104522

51 83 18,8 500/D-708104523

52 84 18,8 500/D-708104524

53 85 19,7 500/D-708104525

54 86 16,9 500/D-708104526

55 87 19,2 500/D-708104527

56 88 18,9 500/D-708104528

57 89 19,2 500/D-708104529

58 90 18,9 500/D-708104530

59 91 19,2 500/D-708104531

60 92 18,7 500/D-708104532

61 93 19,4 500/D-708104533

62 94 18,8 500/D-708104534

63 95 19,3 500/D-708104535

64 96 18,8 500/D-708104536

65 97 19,1 500/D-708104537

66 98 18,7 500/D-708104538

67 99 20,3 500/D-708104539

68 100 16,8 500/D-708104540
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23 47 18,9 500/D-708104496

24 49 18,9 500/D-708104497

25 50 17,6 500/D-708104498

26 51 14,0 500/D-708104499

27 52 16,6 500/D-708104500

28 53 16,6 500/D-708104501

29 54 16,4 500/D-708104502

30 55 16,4 500/D-708104503

31 56 16,4 500/D-708104504

32 57 16,6 500/D-708104505

33 58 16,6 500/D-708104506

34 59 16,7 500/D-708104507

35 61 16,5 500/D-708104508

36 62 16,5 500/D-708104509

37 64 19,7 500/D-708104510

38 65 16,6 500/D-708104511

39 67 16,4 500/D-708125805

40 68 16,6 500/D-708104512

41 69 21,2 500/D-708104513

42 70 18,1 500/D-708104514

43 71 16,4 500/D-708104515

44 72 14,7 500/D-708104516

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Ра зам з тым Аляк сандр Лу ка шэн ка 
вы ка заў мер ка ван не, што ў цэ лым у 
Бе ла ру сі «вель мі раз мах ну лі ся па вы-
шэй шай аду ка цыі». Па вод ле яго слоў, 
коль касць гра ма дзян, якія скон чы лі ВНУ, 
знач на па вя лі чы ла ся на ват у па раў на нні 
з са вец кім пе ры я дам, а спе цы я ліс ты па 
асоб ных на прам ках аказ ва юц ца прос-
та не за па тра ба ва ны на рын ку пра цы. 
Пры гэ тым у част кі вы пуск ні коў пры-
сут ні ча юць за вы ша ныя ча кан ні на конт 
да лей ша га пра ца ўлад ка ван ня. «Дып лом 
атры маў, не важ на на ват як, і ён лі чыць, 
што яму заўт ра Лу ка шэн ка па ві нен даць 
вя лі кі стол і крэс ла. Не ве даю. Гэ та, на-
пэў на, ня пра віль ны па ды ход», — за ўва-
жыў кі раў нік дзяр жа вы.

Што да ты чыц ца не аб ход нас ці ама ла-
джэн ня кад раў у сфе ры аду ка цыі, Аляк-
сандр Лу ка шэн ка вы ка заў мер ка ван не, 
што ў гэ тым пра цэ се нель га да пус ціць 
стра ты во пы ту, які ёсць у вы клад чы каў 
ста рэй ша га па ка лен ня. Гэ та да ты чыц ца 
і ін шых на прам каў, у тым лі ку дзяр жаў-
най служ бы. «Та му не трэ ба спя шац ца. 
Ёсць ра зум ныя юна кі і дзяў ча ты, але 
ім усё роў на па трэб ны во пыт, — ска заў 
Прэ зі дэнт. — Так, бу дзем імк нуц ца да 
та го, каб мо ладзь усё ж та кі зай ма ла ся 
кан крэт най спра вай».

Кі раў нік дзяр жа вы ў су вя зі з гэ тым 
зга даў аб ня даў няй на ра дзе па пы тан ні 
ра бо ты ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні-
каў, мно гія з якіх у па чат ку 90-х га доў мі-
ну ла га ста год дзя бы лі вы му ша ны прый-
сці ў ган даль ме на ві та са сфе ры аду-
ка цыі. «Яны па стаў ля юць сю ды та вар і 
пра да юць на гэ тых рын ках. Але гэ та не 
спра ва кан ды да та на вук і пра фе са ра. 
Гэ та на ват не спра ва ча ла ве ка з вы-
шэй шай аду ка цы яй па ехаць, па-ста ро му 
ка жу чы, на Чар кі заў скі ры нак у Маск ву, 
на браць ба рах ла без уся ля кіх да ку мен-
таў, пры вез ці сю ды і тут пра даць, — лі-
чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Хоць гэ та 
пра ца цяж кая. Але трэ ба пры хо дзіць да 
цы ві лі за ва на га ста ну. І, вя до ма, па крыў-
дзіць іх так са ма нель га. Але я ім пра ма 
ска заў: май да на не бу дзе ў Бе ла ру сі».

Раз маў ля ю чы з гра ма дзя на мі, Прэ-
зі дэнт пад ра бяз на спы ніў ся на па дзе ях, 
якія ад бы ва юц ца ва Укра і не. «У іх свае 
праб ле мы. Май дан для нас не на ві на. 

Гэ та ж не пер шы раз і, вы ве да е це, з 
пер шы мі май да наў ца мі (Вік тар Юшчан-
ка і ін шыя) я да гэ та га ча су друж ны. У іх 
свае пы тан ні, у нас — свае, і мы бу дзем 
на гэ тым бу да ваць сваю па лі ты ку. У іх 
свая дзяр жа ва, а ў нас — свая», — ска-
заў бе ла рус кі лі дар.

«У нас адзі ныя мэ ты па Укра і не. 
Укра і на па він на быць цэ лас най. Ні хто 
не па ві нен раз дзяр ба ніць гэ ту вя лі кую 
кра і ну, яна нам не чу жая». Паводле слоў 
Прэзідэнта, не варта перажываць за тое, 
што падзеі, якія здарыліся там, могуць 
паўтарыцца ў нас. Трэ ба пе ра жы ваць за 
тое, што на шы лю дзі там пе ра жы ва юць 
гэ ты цяж кі кры зіс. «Гэ та вель мі цяж ка, і 
гэ та толь кі па ча так», — пад крэс ліў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

«Пры го жа на пло шчы мож на га ва-
рыць, мож на за клі каць да ча го за ўгод на. 
Але заўт ра ж пач нуц ца пы тан ні эка но мі кі, 
фі нан саў. Лю дзям трэ ба пла ціць пен сіі, 
зар пла ты, даць ра бо ту. Вось якія пы тан ні 
заўт ра ста нуць пе рад рэ ва лю цы я не ра-
мі», — ад зна чыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

«Та му, ка лі ўсё па-доб ра му, па-мір на-
му, нам на ка на ва на жыць з імі ў друж бе і 
зго дзе», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што 
неш та па доб нае да ўкра ін ска га май-
да на спра ба ва лі зра біць і ў Бе ла ру сі ў 
2010 го дзе. «Ця пер наш на род зра зу-
меў, што маг ло б быць, ка лі б гэ та да-
пус ці лі. Але мы ж ні ва дой іх не па лі ва лі, 
ні слё за та чы вы газ не пры мя ня лі, ні ко му 
ні чо га не ла ма лі. Але ка лі ты да кра нуў-
ся да ва ен на га ча ла ве ка, мі лі цы я не ра, 
спец на за ўца, які вас спра буе там раз-
няць, ад каз бу дзе ім гнен ны, — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Як я ма гу да-
зво ліць, каб ва ен на му ча ла ве ку пля ва лі 
ў твар, а тым больш за бі ва лі? Та му вы не 
хва люй це ся. Усё бу дзе нар маль на. Мы 
ні чо га адзін у ад на го не ўзя лі, ні ў ка го ні-
чо га не ўкра лі і шы коў на га за чу жы кошт 
ні чо га не ства ры лі. Там (ва Укра і не. — 
За ўва га БЕЛ ТА) да вя лі ўжо лю дзей да 
та ко га ста ну: не ка то рыя мах ну лі рукой, 
ду ма юць, горш не бу дзе».

Тэ му па дзей ва Укра і не Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за кра нуў і ў час раз мо вы 
з дып ла ма та мі. «Усё бу дзе нар маль на, 
мы ж сла вя не», — ска заў ён, звяр та ю чы-
ся да па сла Укра і ны ў Бе ла ру сі Мі ха і ла 
Ежа ля.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 
гэ та свя та з'яў ля ец ца ад ным 
з са мых ша ну е мых у кра і не. 
Яно азна чае не толь кі да ні ну 
глы бо кай па ва гі да на шай ге-
ра іч най гіс то рыі, але і шчы рую 
ўдзяч насць лю дзям, якія пры-
свя ці лі сваё жыц цё аба ро не 
Ра дзі мы. Са ма ад да ная во ін-
ская пра ца заў сё ды бы ла ў па-
ша не, і та му Дзень аба рон цаў 
Ай чы ны па пра ве з'яў ля ец ца 
ўсе на род ным.

Як лі чыць Аляк сандр Лу-
ка шэн ка, у год 70-год дзя 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-
мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў 
да рэ чы пад крэс ліць, што ў той 
свя шчэн най ба раць бе з агрэ-
са рам на аба ро ну род най зям-
лі ўзняў ся ўвесь на род. Без-
умоў на, асноў ны ўдар ва ро жай 
ар міі пры ня лі на ся бе лю дзі ў 
па го нах і па ка за лі прык лад 
най вы шэй шай доб лес ці і ад-
ва гі, стой кас ці ма раль на га 
ду ху і са ма ад да най лю бо ві 
да Ра дзі мы. Са вец кая Ар мія, 
у ра дах якой зма га лі ся сот ні 
ты сяч бе ла ру саў, зні шчы ла 
фа шысц кую ар ду і пры нес ла 
сва бо ду не толь кі Бе ла ру сі, 
але і ўсёй Еў ро пе.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 
наш муж ны на род, да стой на 
пе ра жыў шы ўвесь ця жар вай-
ны і аку па цыі, за стаў ся не па-
ко ра ным і да ка заў, што жыць 
у раб стве не бу дзе. «Гэ ты за-
па вет па ка лен ня пе ра мож цаў 
з'яў ля ец ца для нас асноў ным 
і га лоў ным дэ ві зам ства рэн ня, 
аба ро ны і раз віц ця на шай су-
ве рэн най дзяр жа вы», — ска-
заў бе ла рус кі лі дар.

«Я не раз га ва рыў і сён ня 
асаб лі ва ха чу пад крэс ліць, 

што мы бу ду ем сваю мі ра лю-
бі вую, не за леж ную дзяр жа ву 
для та го, каб на род ні ко лі не 
быў пад чы ім-не будзь бі зу ном. 
У гэ тым мая асноў най мэ та 
як кі раў ні ка дзяр жа вы, — пад-
крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн-
ка. — Важ ным фак та рам у яе 
да сяг нен ні з'яў ля юц ца доб ра 
пад рых та ва ныя Уз бро е ныя 
Сі лы, дзея здоль ныя пра ва-
ахоў ныя ор га ны, пры зна ча ныя 
за бяс пе чыць аба ра на здоль-
насць кра і ны і са цы яль на-па-
лі тыч ную ста біль насць у гра-
мад стве».

«Мы жы вём у ды на міч ным, 
змен лі вым све це. То тут, то 
там на пла не це ўспых ва юць 
ача гі на пру жа нас ці. Та му нам 
нель га страч ваць піль насць. 
Ву чыц ца трэ ба на па мыл ках 
ін шых і не да пус ціць на ват са-
мых ма лых пра яў не ста біль-
нас ці ў на шай кра і не». Пры-
кла даў та го вя лі кае мност ва, 
уклю ча ю чы не за ту халь ныя 
«рэ ва лю цыі» ў му суль ман скім 
све це і бес па рад кі ў кра і нах 
Са друж нас ці, якія пе ры я дыч-
на ўзні ка юць», — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы. На дум ку 
Прэ зі дэн та, у гэ тых ад но сі нах 
па ка заль ная сі ту а цыя ў су сед-
няй Укра і не, якая ста ла арэ най 
су тык нен ня ма гут ных знеш ніх 
і ўнут ра ных сіл.

«На ват у на шым гра мад-
стве, як я за ўва жыў, на ме ці-
лі ся ней кія на пру жан ні, апа-
сен ні за бяс пе ку і ста біль насць 
на шай дзяр жа вы», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

«Для нас май дан не тое 
што не пры маль ны, — май да на 
ў Бе ла ру сі не бу дзе. Гэ та наш 
з ва мі, лю дзей у па го нах, свя-

шчэн ны аба вя зак і за да ча — 
за ха ваць мір і ста біль насць на 
на шай зям лі», — за явіў кі раў-
нік дзяр жа вы.

На дум ку Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі, як бы ні ад роз ні ва-
лі ся та кія па дзеі ў роз ных 
кра і нах, нель га не за ўва жыць 
агуль ныя ха рак тэр ныя ры сы. 
«Аслаб лен не ўла ды ў дзяр жа-
ве, ка руп цыя, бес па ка ра насць 
і бяз лад насць, без ад каз насць 
ула ды, аб чым вель мі час-
та апош нім ча сам га во рым, 
пры вод зяць да бес па рад ку і 
анар хіі. Гра мад ства рас кол ва-
ец ца, эка но мі ка стаг ні руе, лю-
дзі цер пяць і ста но вяц ца сля-
пой пры ла дай дэ струк тыў ных 
сіл. Ка лі ў нас сва іх не ха пае, 
нам мо гуць пад кі нуць, і гэ та 
мы так са ма па він ны мець на 
ўва зе. І быц цам кар шу ны на 
дзяль бу зда бы чы зля та юц ца 
за меж ныя «доб ра зыч ліў цы», 
якія яшчэ больш рас паль ва-
юць страс ці і пад кід ва юць 
дро вы ў агонь», — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На дум ку Прэ зі дэн та, Бе-
ла русь з пры чы ны свай го 
геа гра фіч на га ста но ві шча і 
ад кры тас ці эка но мі кі не мо жа 
быць аб ме жа ва на ад уплы-
ву боль шас ці геа па лі тыч ных 
пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца 
ў све це. «Та му для нас так 
важ на пра ду ма ная сіс тэм ная 
знеш няя і ўнут ра ная па лі ты ка, 
якая дае маг чы масць аба ра-
няць Бе ла русь ад не га тыў ных 
з'яў, не да пус каць рас ко лу ў 
гра мад стве або анар хіі, па-
пя рэдж ваць лю быя ва ро жыя 
на ме ры», — лі чыць Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма 
пад крэс ліў, што «мы змаг лі 
ства рыць на дзей ную сіс тэ му 
на цы я наль най бяс пе кі, якая 
дае маг чы масць свое ча со ва 
рэ ага ваць на вы клі кі, ры зы кі 
і па гро зы».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 
«на ша важ ней шая су ве рэн ная 

за ва ё ва — тое, што ў ня прос-
тых умо вах нам уда ло ся збе-
раг чы зго ду і спа кой на ша га 
на ро да». У Бе ла ру сі на пра-
ця гу больш як 20 га доў за хоў-
ва юц ца мір і ста біль насць. Як 
лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
гэ ты факт на вей шай гіс то рыі 
і га лоў ная ўмо ва па спя хо ва га 
раз віц ця Бе ла ру сі. У мно гім гэ-
та да сяг ну та дзя ку ю чы муж-
нас ці, вы трым цы, бес ка рыс лі-
вай пра цы аса бо ва га скла ду 
Уз бро е ных Сіл і пра ва ахоў ных 
ор га наў.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс-
ліў важ насць та го фак та, што 
ў Бе ла ру сі здо ле лі за ха ваць і 
раз віць аба рон ны сек тар эка-
но мі кі, на ву ко вы па тэн цы ял, 
якія на са мым вы со кім уз роў-
ні за бяс печ ва юць рас пра цоў-
ку і вы твор часць най ноў шых 
узо раў уз бра ен ня, якія не 
ўсту па юць па сва іх ха рак та-
рыс ты ках пра дук цыі ва ен на га 
пры зна чэн ня вя ду чых дзяр жаў 
све ту.

Ад нак, як за ўва жыў Прэ-
зі дэнт, па ста ян нае ўдас ка на-
лен не, раз віц цё сіс тэ мы за бес-
пя чэн ня бяс пе кі — пра цэс бес-
пе ра пын ны. «Та му на пе ра дзе 
ва ўсіх нас вель мі на пру жа ная 
ра бо та», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. Ён лі чыць, што 
не аб ход на сіс тэм ная і са мае 
га лоў нае — па пе рад жаль ная 
ра бо та па пад тры ман ні бяс-
пе кі дзяр жа вы. «Мы па він ны 
за бяс пе чыць спа кой, па ра-
дак і ста біль насць у гра мад-
стве», — пад крэс ліў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Ён вы ка заў удзяч насць кі-
раў ні кам дзяр жаў ных ор га наў 
сіс тэ мы за бес пя чэн ня на цы-
я наль най бяс пе кі, усім ва ен-
на слу жа чым за доб ра сум лен-
ную пра цу і па він ша ваў усіх са 
свя там.

Па тра ды цыі Прэ зі дэнт Бе-
ла ру сі ўру чыў ге не раль скія 
па го ны прад стаў ні кам сі ла вых 
струк тур.

МІР І СТА БІЛЬ НАСЦЬ З'ЯЎ ЛЯ ЮЦ ЦА
НАЙВАЖ НЕЙ ШАЙ ЗА ВА Ё ВАЙ СУ ВЕ РЭН НАЙ БЕ ЛА РУ СІ

Ство ра ная ў Бе ла ру сі на дзей ная сіс тэ ма на цы я наль най 
бяс пе кі дае маг чы масць свое ча со ва рэ ага ваць на вы клі кі 
і па гро зы. Аб гэ тым за явіў кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, вы сту па ю чы 23 лю та га на пры ёме кі ру ю ча га 
скла ду Уз бро е ных Сіл і пра ва ахоў ных ор га наў з на го ды 
Дня аба рон цаў Ай чы ны і Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

У су бо ту, 22 лю та га, на сай це 
МЗС Бе ла ру сі з'я віў ся ка мен та-
рый прэс-сак ра та ра знеш не па-
лі тыч на га ве дам ства Дзміт рыя 
Мі рон чы ка ад нос на па ве дам-
лен няў у асоб ных срод ках ма-
са вай ін фар ма цыі аб тым, што 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ха ва юц ца 
вы со ка па стаў ле ныя чы ноў ні кі і 
па лі тыч ныя дзея чы Укра і ны, і 
па гроз, якія ў су вя зі з гэ тым па-
сту па юць на ад рас па соль ства 
Бе ла ру сі ў Кі е ве.

«...Гэ тая ін фар ма цыя не ад па-
вя дае рэ ча іс нас ці, — па ве да міў 
Дзміт рый Мі рон чык. — Та кіх асоб 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ня ма».

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
раз гля дае та кія ін сі ну а цыі як на ў-
мыс ную пра ва ка цыю, па пя рэдж вае 
прэс-сак ра тар. «Вы клі ка юць так-
са ма абу рэн не вы пад кі аб стрэ лаў 
аў та транс парт най тэх ні кі з рэ гіст-
ра цый ны мі ну ма ра мі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, якія пра яз джа юць па 
тэ ры то рыі Укра і ны. Гэ та цал кам 

не да пу шчаль на ў еў ра пей скай кра-
і не», — ска за на ў ка мен та рыі.

Знеш не па лі тыч нае ве дам ства 
Бе ла ру сі пад крэс лі вае, што з Укра-
і най нас звяз ва юць даў нія і цес ныя 
су вя зі друж бы і ўза е ма ра зу мен ня.

«Спро бы не ка то рых сіл убіць 
клін у сяб роў скія бе ла рус ка-ўкра-
ін скія ад но сі ны за слу гоў ва юць рэз-
ка га асу джэн ня і не бу дуць ус пры-
ня тыя на ро да мі на шых кра ін», — лі-
чыць прад стаў нік МЗС Бе ла ру сі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

МЗС: у Бе ла ру сі не ха ва юц ца
вы со ка па стаў ле ныя чы ноў ні кі Укра і ны

Ула дзі мі р Спі ва коў 
узна га ро джаны ор дэ нам 

Фран цыс ка Ска ры ны
За знач ны аса біс ты ўклад у раз віц цё 

і па пу ля ры за цыю кла січ на га мас тац тва, 
вя лі кія за слу гі ва ўма ца ван ні куль тур ных 
су вя зей па між Ра сій скай Фе дэ ра цы яй і 
Рэс пуб лі кай Бе ла русь мас тац кі кі раў нік і 
га лоў ны ды ры жор Дзяр жаў на га ка мер на га 
ар кест ра «Вір ту о зы Маск вы», прэ зі дэнт 
Мас коў ска га між на род на га до ма му зы кі 
Ула дзі мір Спі ва коў уз на га ро джа ны ор дэ-
нам Фран цыс ка Ска ры ны. Ад па вед ны ўказ 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад пі саў 24 лю та га, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

Бе ла рус кім ІП мо гуць да зво ліць 
най маць ра бот ні каў,

якія не з'яў ля юц ца чле на мі іх сем' яў
Аб гэ тым па ве да міў учо ра жур на ліс там стар шы ня 
Бе ла рус ка га са ю за прад пры маль ні каў Аляк сандр 
Ка лі нін па вы ні ках пра ве дзе най ва ўра дзе су стрэ-
чы прэм' ер-мі ніст ра Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча з прад-
пры маль ні ка мі, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Урад па га дзіў ся з пра па но вай дзе ла вых са юзаў 
аб увя дзен ні на ём ных ра бот ні каў для ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў, — ска заў Аляк сандр Ка лі нін. — 
Да сяг ну та па гад нен не, што ў пра ек це кам пра міс на га 
да ку мен та бу дуць тры на ём ныя ра бот ні кі з мо ман ту 
ўвя дзен ня ўка за ў дзе ян не. Гэ та мо гуць быць лю быя 
тры на ём ныя ра бот ні кі, не аба вяз ко ва сва я кі».


