
11 сакавіка 2014 г.НАДЗЁННАЕ2

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение «Минскстрой» доводит 

до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений в проектную декла-
рацию о строительстве жилых помещений объекта «Многоэтажный жилой 
дом неповышенной комфортности № 26 (по генплану) в микрорайоне 
«Каменная Горка-3» (жилой дом), опубликованную в газете «Звязда» от 
10 мая 2013 года № 85 (27450): 

Стоимость строительства 1 кв. метра  общей площади жилых помещений  
№ 204,  № 214, № 224,  №  234, № 244 без учета выполнения внутренних 
отделочных работ в текущих ценах составляет 12 518 912 руб.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (реги-
стрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта до-
левого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после 
опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 
105 по адресу: г. Минск, ул.К.Маркса, 13А непосредственно с гражданами, по-
давшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор   Н.В.Милошевский
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение «Минскстрой» доводит 

до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений в проектную декла-
рацию о строительстве жилых помещений объекта  «Комплексный проект 
застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, 
Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)».  Жилой дом № 36 по генплану в 
г. Минске, опубликованную в газете «Звязда»  31 декабря 2013 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений  
№ 8, № 12, № 16, № 20, № 24, № 28, № 32, № 36, № 40, № 50, № 54, № 58, 
№ 62, № 66, № 70, № 74, № 78 с учетом выполнения внутренних отделочных 
работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
текущих ценах составляет: 

 15 085 929 руб. – на 1-комнатные квартиры; 
 13 648 857 руб. – на 3-комнатные квартиры.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (реги-

стрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта до-
левого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после 
опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, по-
давшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор                Н.В.Милошевский

УНП 100071325

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение «Минскстрой» доводит 

до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений в проектную де-
кларацию о строительстве жилых помещений объекта «Многоэтажные жилые 
дома №№ 1,2 по генплану со встроенными помещениями административно-
общественного назначения и гаражом-стоянкой № 3 по г/п в квартале ул.Щорса-
пр.Дзержинского на земельном участке 2,0 га с установкой индивидуального ис-
точника теплоснабжения. Жилой дом № 2 по генплану». (4 пусковой комплекс) 
в  г. Минске, опубликованную в газете «Звязда»  21 мая 2013 года:

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться  с 
гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, но желаю-
щими их улучшить, на строительство квартир  № 51, № 56, № 104. 

Стоимость строительства 1 кв. метра  общей площади жилых помещений 
без выполнения внутренних отделочных работ с оплатой в течение 3-х месяцев 
в текущих ценах составляет:

2-комнатные квартиры – 14 567 133 руб. 
При условии оплаты 100% стоимости жилого помещения в течение 10 

банковских дней с даты регистрации договора создания объекта долевого 
строительства в Мингорисполкоме, стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилых помещений составит: 

2-комнатные квартиры – 14 038 559 руб. 
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистри-

роваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого 
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубли-
кования настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105 по 
адресу: г. Минск, ул.К.Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими 
заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверен-
ности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор                                            Н.В.Милошевский

УНП 100071325

Аукцион состоится по адресу: г.Минск, ул.Казинца, д.2, 
6-й этаж 17 апреля 2014 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и физические лица, 
оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в 
аукционе, учредительские и другие необходимые докумен-
ты до 17.00 часов 14 апреля 2014 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-ех 

дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества 

разовым платежом в течение 5-ти банковских дней для 

резидентов Республики Беларусь и 10-ти банковских дней 
для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота пере-
числяются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Ма-
шерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 
81. Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

Извещение о проведении аукциона, опубликованное 
в газете «Звязда» от 07.03.2014 № 43 считать недей-
ствительным.

Номера 

лотов
Наименование техники

Местонахож-

дение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка, 

(бел. руб.)

72
Гусеничное шасси МТ-Лбу ш.107910039 дв.996640 1979г. 4 кат. 

1871км КР-1994г 
г.Дзержинск 

в/ч 74962
230 000 000 23 000 000

73 Гусеничное шасси МТ-Лбу ш.107909024 дв.585390 1979 г. 4 кат. 1665 км г.Дзержинск 280 000 000 28 000 000
74 Гусеничное шасси МТ-Лбу ш.107907019 дв.580339 1979 г. 4 кат. 5900км в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
75 Гусеничное шасси МТ-Лбу ш.108011024 дв.676670 1980г. 4 кат. 1850км г.Дзержинск 280 000 000 28 000 000
76 Гусеничное шасси МТ-Лбу ш.108002024 дв.610819 1980г. 4 кат. 1850км в/ч 74962 280 000 000 28 000 000
77 Гусеничное шасси МТ-Лбу ш.108004019 дв.62461 1980г. 4 кат. 1816км г.Дзержинск 280 000 000 28 000 000
78 Гусеничное шасси МТ-Лбу ш.108001018 дв.б/н 1980г. 4 кат. 4121км в/ч 74962 250 000 000 25 000 000
79 Гусеничное шасси МТ-Лбу ш.107912006 дв.608052 1979 г. 4 кат. 4630км г.Дзержинск 250 000 000 25 000 000

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 17 апреля 2014 года 

проводит 6-ой открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности.

ОТЧЕТ
Местного фонда «Центр содействия развитию и предпринимательству Бе-

лоозерского сельсовета» об использовании своего имущества за 2013 год.
Количество учредителей Фонда — 4, в том числе 4 физических лица. 
Стоимость имущества Фонда, в том числе: 
основные средства 2190000,00 рублей,
иные поступления 36598239 рублей. 

Директор     А.Н. Белецкий

УНП 290927292

Па дзеі ва Укра і не 
ста лі сюр пры зам для 
мно гіх. Але ка лі па-
гля дзець на пуб лі ка-
цыю аме ры кан ска га 
па лі то ла га Джор джа 

Фрыд ма на ад 11 лю та га на сай це 
Stratfor, аме ры кан скай пры ват най 
раз вед валь на-ана лі тыч най кам па-
ніі, якая вый шла пад кра са моў най 
наз вай «Но выя век та ры знеш няй 
па лі ты кі ЗША ў кі рун ку да Ра сіі», 
тое, што ад бы ло ся ў да лей шым, 
ужо цяж ка на зваць не прад ба ча-
ным або праз мер на дзіў ным.

Джордж Фрыд ман ад зна чае, што на 
пра ця гу не каль кіх апош ніх га доў знеш-
няя па лі ты ка ЗША ста ла пе ра жы ваць 
транс фар ма цыю. Ра ней яна бы ла за ся-
ро джа на ў асноў ным на іс лам скім све це 
і, што больш важ на, як пра ві ла, пра ду-
гледж ва ла вы ка ры стан не сі лы ў якас ці 
ран ня га ва ры ян та, а не ў якас ці апош ня га 
ар гу мен та. Але ва ен ная сі ла мае іс тот-
ныя аб ме жа ван ні. Та му ад быў ся пе ра ход 
да но вай стра тэ гіі, пры якой ЗША вы ка-

рыс тоў вае на ту раль ныя рас ко лы і су пя-
рэч нас ці, што іс ну юць у кож ным рэ гі ё не, 
каб бла кі ра ваць з'яў лен не рэ гі я наль ных 
ге ге мо наў і груп, якія мо гуць па гра жаць 
ін та рэ сам ЗША.

Леп шым пры кла дам ра ней шай па лі-
ты кі з'яў ля ец ца Лі вія, дзе Злу ча ныя Шта-
ты не па срэд на ўмя ша лі ся пры да па мо зе 
ва ен на-па вет ра ных сіл і сіл спе цы яль-
ных апе ра цый, каб зверг нуць Му а ма ра 
Ка да фі. Спро ба за мя ніць яго рэ жы мам, 
спры яль ным для Злу ча ных Шта таў і іх 
са юз ні каў, так і не ўда ла ся. Но вую стра-
тэ гію мож на ўба чыць у Сі рыі, дзе за мест 
пра мо га ўмя шан ня ЗША зда лі на зад і 
да зво лі лі ва ро жым гру поў кам рас хо да-
ваць сваю энер гію ад на на ад ну, пра ду хі-
ля ю чы лю бы бок ад ад цяг нен ня рэ сур саў 
на дзей насць, якая мо жа кі нуць вы клік 
ін та рэ сам ЗША.

Аме ры кан скі па лі то лаг ад зна чае, што 
Ра сія ста ла праб ле май для Злу ча ных 
Шта таў пас ля аран жа вай рэ ва лю цыі ў 
2004 го дзе, ка лі ЗША, пад трым лі ва ю чы 
ан ты ра сій скія гру поў кі ва Укра і не, уда-
ло ся пры вес ці да ўла ды ан ты ра сій скі 
ўрад. Ра сі я не рас ца ні лі гэ та як апе ра цыю 

аме ры кан скай раз вед кі, на кі ра ва ную на 
ства рэн не ан ты ра сій скай Укра і ны, што 
на пра мую аспрэч вае ра сій скія стра тэ-
гіч ныя і эка на міч ныя ін та рэ сы. Больш за 
тое, Маск ва ўба чы ла аран жа вую рэ ва лю-
цыю (на раў не з рэ ва лю цы яй руж) у якас ці 
ге не раль най рэ пе ты цыі та го, што мо жа 
ад быц ца ў Ра сіі ў да лей шым.

Ад ка зам Ра сіі ста ла вы ка ры стан не сва-
іх улас ных маг чы мас цяў у «пад ды ва но вай» 
гуль ні, у спа лу чэн ні з эка на міч ным ціс кам 
праз вы ка ры стан не пры род на га га зу. Гэ-
тыя кро кі (а так са ма рас ча ра ван не ў за-
ход няй да па мо зе) да зво лі лі больш пра ра-
сій ска му ўра ду з'я віц ца ў Кі е ве, што зні зі ла 
апа сен ні ра сі ян і па вы сі ла іх упэў не насць у 
са бе. Гэ та так са ма да зво лі ла Маск ве стаць 
больш эфек тыў най і па чаць удзель ні чаць у 
геа па лі тыч най гуль ні на Бліз кім Ус хо дзе.

На дум ку Фрыд ма на, ра шэн не Злу ча-
ных Шта таў пай сці па тым жа шля ху ва 
Укра і не, як бы ло і з аран жа вай рэ ва лю-
цы яй 2004 го да, звя за на з ня ўпэў не нас цю 
ЗША ў тым, што ЕС змо жа бла кі ра ваць 
Ра сію са ма стой на. Той тып ін тэр вен цыі, 
што ста лі вы ка рыс тоў ваць ЗША, на цэ ле-
ны на мі ні маль ныя вы дат кі пры спро бе 

зме ны рэ жы му ва Укра і не. ЗША аказ ва лі 
фі нан са вую і псі ха ла гіч ную пад трым ку 
дэ ман стран там, якія пра тэс та ва лі су-
праць ра шэн ня ўкра ін ска га прэ зі дэн та 
аб ад мо ве ад больш цес ных ад но сін з 
Еў ро пай, і абу ра лі ся спро бам ура да па-
да віць дэ ман стра цыі.

Вы ка ры стан не дэ ман стран таў су-
праць Яну ко ві ча ме ла дзве мэ ты. Пер шая 
— ства рыць рэ аль ны стра тэ гіч ны вы клік 
для Ра сіі і пры му сіць яе сыс ці ў глу хую 
аба ро ну. Па-дру гое, на га даць Ра сіі, што 
ў Ва шынг то на ёсць маг чы мас ці і рэ сур сы, 
праз на яў нас ць якіх кі даць вы клік ЗША 
цяж ка. Да дат ко вым вый гры шам бы ло 
ўздзе ян не на цэнт раль на еў ра пей скія 
дзяр жа вы, ад Поль шчы да Ру мы ніі, ства-
ра ю чы ўра жан не вяр тан ня ЗША ў рэ гі ён 
як аль тэр на ты вы Гер ма ніі і Ра сіі.

На дум ку Фрыд ма на, но вая стра тэ гія 
ЗША ва Укра і не з'яў ля ец ца бліс ку чым хо-
дам. Ён ад зна чае, што на ват прой грыш у 
пры хо дзе да ўла ды ва Укра і не пра за ход-
ня га ўра да так са ма бу дзе мець плю сы. У 
лю бым вы пад ку гэ та бу дзе на па мін кам 
Ра сіі, што ЗША зноў у гуль ні на пост са-
вец кай пра сто ры і Ра сіі трэ ба ду маць, 

дзе ЗША на ня суць на ступ ны ўдар на яе 
пе ры фе рыі. Так са ма гэ та ство рыць не-
па ра зу мен ні па між цэнт раль на еў ра пей-
скі мі кра і на мі і Гер ма ні яй, што так са ма 
на ру ку ЗША.

Як нам вя до ма ця пер, праз ме сяц пас ля 
апуб лі ка ван ня ар ты ку ла Фрыд ма на но вая 
стра тэ гія ЗША не да ла асеч кі. Ва Укра і не 
прый шоў да ўла ды пра за ход ні ўрад. Але 
Ра сія ад мо ві ла ся дзей ні чаць так па сіў на, 
як гэ та бы ло пас ля аран жа вай рэ ва лю цыі 
2004 го да. І «бліс ку чы ход ЗША» ў чар го-
вы раз ства рыў на шмат больш праб лем, 
чым па зі ты ву і для са міх аме ры кан цаў, і 
для су свет най су поль нас ці.

Зрэш ты, а хі ба бы ло інакш з ува рван-
нем у Ірак у 2003 го дзе або пад трым кай 
«араб скай вяс ны»? Вы ні кам гэ тых не аб-
ду ма ных кро каў ЗША стаў та кі ві ток не-
ста біль нас ці ў све це, што аме ры кан скія 
стра тэ гі ўжо і не ве да юць, як рас хлёб ваць 
за ва ра ную там ка шу. І лепш бы яны ла ма лі 
га ла ву над гэ тым, чым не аб ду ма на апра-
боў ва лі неш та но вае ў цэнт ры Еў ро пы.

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

�

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

АМЕ РЫ КАН СКІ ІН ТА РЭС ВА УКРА І НЕ

ПАС ЛЯ ЧА ВЕ СА
На фо ру ме «Ча вес — сім вал рэ ва лю цыі ў Ла цін скай Аме ры цы 
і за яе ме жа мі», які прай шоў у Мін ску ў га да ві ну смер ці бы-
ло га ве не су эль ска га прэ зі дэн та, гу тар ка іш ла пра да сяг нен ні 
ба лі ва ры ян скай рэ ва лю цыі і пра асо бу Уга Ча ве са — ад на го 
з са мых ці ка вых па лі ты каў ХХІ ста год дзя.

Сён ня Ве не су э ла — знач ны іг рок на між на род най арэ не. Ад нак яшчэ 
два дзе ся ці год дзі та му гэ та кра і на, мож на ска заць, не ме ла го ла су: 
боль шая част ка яе наф та вых ак ты ваў (а на апош ніх амаль цал кам 
па бу да ва на эка но мі ка кра і ны) на ле жа ла Злу ча ным Шта там Аме ры кі. 
Тым не менш, дзя ку ю чы па лі ты цы Ча ве са — са ма га важ ка га па лі ты ка 
ў рэ гі ё не з ча соў Сі мо на Ба лі ва ра — Ве не су э ла цал кам рас па ра джа-
ец ца сва і мі ка рыс ны мі вы кап ня мі.

Па сло вах Над звы чай на га і Паў на моц на га Па сла Ба лі ва ры ян скай 
Рэс пуб лі кі Ве не су э ла ў Бе ла ру сі Аме ры ка Дыя са НУНЬ Е СА, яго кра-
і на не мае не пад' ём на га знеш ня га доў гу. А дзя ку ю чы ары ен та ва най на 
даб ра быт на ро да па лі ты цы Уга Ча ве са сён няш няя Ве не су э ла да сяг ну ла 
мак сі маль на га за ўсю сваю гіс то рыю ін дэк са ча ла ве ча га раз віц ця.

Вік тар ШЭЙ МАН, упраў ля ю чы спра ва мі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, у сва ім вы ступ лен ні пад крэс ліў, што на цэ ле насць на стра-
тэ гіч нае парт нёр ства з Ве не су э лай за ста ец ца пры яры тэт ным кі рун кам 
у знеш няй па лі ты цы на шай кра і ны. Ён на га даў, што ў Ма ра каі, ста лі цы 
шта та Ара гуа, ад ным з буй ней шых га ра доў Ве не су э лы, бе ла ру сы па-
бу да ва лі 4000 ква тэр, а ў шта це Мі ра нда хут ка зда дуць яшчэ 10000. 
За 6 га доў су мес нае прад пры ем ства па зда бы чы наф ты і га зу «Пет-
ра ле ра Бе ла-Ве не са ла на» атры ма ла больш за 5 з па ло вай міль ё наў 
тон наф ты і больш за 750 міль ё наў ку біч ных мет раў га зу.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Чар го вая ўзна га-
ро да До мра ча вай, 
па ра жэн ні фут-
боль най збор най 
і фі яс ка Вік то рыі 
Аза ран кі. «Звяз-
да» тра ды цый на 
пад во дзіць вы ні кі 
га лоў ных спар-
тыў ных па дзей 
кра і ны за мі ну лы 
ты дзень.

1. А пач нем з да во лі 
пры ем ных па дзей. Бе ла рус Ва-
сіль Шап ця бой (на фота) за ва я-
ваў брон за вы ме даль на Па ра-
лім пій скіх гуль нях у бія тлон най 
гон цы (7,5 км) ся род сла ба ві ду-
шчых. Наш су ай чын нік зра біў два 
про ма хі на двух ру бя жах і са сту піў 
чэм пі ё ну Ві та лю Лук' я нен ку, укра-
ін ска му спарт сме ну, 47,8 се кун ды. 
Яшчэ ад на «брон за» на ра хун ку 
Ядз ві гі Ска ра ба га тай, якая за ня-
ла трэ цяе мес ца ў лыж най гон цы 

на 15 кі ла мет раў ся род 
спарт сме наў з па ру шэн-
нем зро ку.

2. На пас ля алім-
пій скім эта пе Куб ка 
све ту па бія тло не, які 
ад быў ся ў сла вен скай 
Па клю цы, бе ла ру сы 
за ва я ва лі дзве ўзна га-
ро ды. На дзея Скар дзі на, 
брон за вы пры зёр Алім пі-
я ды ў Со чы, за ня ла трэ ці 
ра док у спрын це, а Да р'я 
До мра ча ва ста ла леп шай 

у мас-стар це. На ступ ны этап ад бу-
дзец ца ў фін скім мяс тэч ку Кон ці я-
лах ці і пач нец ца 13 са ка ві ка. Па куль 
у жа но чым агуль ным за лі ку лі дзі руе 
Кай са Мя ка рай нэн, на дру гім рад ку 
— Ту ра Бер гер, на трэ цім — на ша 
Да р'я До мра ча ва.

3. Збор ная Бе ла ру сі па фут бо-
ле пра вя ла пер шы сё лет ні матч. 
Па да печ ныя Ге ор гія Кан драць е ва 
ў Са фіі су стрэ лі ся з ка ман дай Бал-
га рыі. Вы нік таварыскай су стрэ чы 

2:1 на ка рысць гас па да роў. Га ля вым 
уда рам у скла дзе бе ла ру саў вы зна-
чыў ся паў аба рон ца БА ТЭ Сяр гей 
Кры вец. «Гуль ня ў ма ёй ка ман ды 
не атры ма ла ся, — пры знаў ся пас ля 
та ва рыс кай су стрэ чы Ге ор гій Кан-
драць еў. — Гэ та быў гор шы матч, які 
пра вя ла збор ная пад ма ім кі раў ніц-
твам. Ча мусь ці мы бы лі не пад рых-
та ва ны да яго. Маг чы ма, спра ва ў 
на груз ках у клу бах, бо пер шын ство ў 
нас яшчэ не рас па ча ло ся». Да рэ чы, 
се зон стар туе ўжо хут ка — 15 са ка-
ві ка. Пад да хам ста ліч на га ма не жа 
ад бу дзец ца па яды нак за Су пер ку-
бак кра і ны па між БА ТЭ і «Мінск ам». 
Па ча так су стрэ чы — у 16:00.

4. Анд рэй Краў чан ка за ва я-
ваў ся рэб ра ны ме даль у шмат-
бор'і на чэм пі я на це Еў ро пы па 
лёг кай ат ле ты цы ў па мяш кан-
нях, які прай шоў у поль скім Со-
па це. Пер шы ра док за няў аме ры-
ка нец Эш тан Ітан, трэ ці — бель гі-
ец То мас ван дэр Плат сэн.

Та рас ШЧЫ РЫ

�

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

ЁСЦЬ ПЕР ШЫЯ МЕ ДА ЛІ 
НА ПА РА ЛІМ ПІ Я ДЗЕ!

Брон за вы ме даль стаў са праўд ным па да рун-
кам да 8 Са ка ві ка для жон кі і дач кі ма гі лёў-
ска га бія тла ніс та Ва сі ля Шап ця боя.

— Як мы хва ля ва лі ся, цяж ка пе ра даць сло ва-
мі, — па дзя лі ла ся жон ка спарт сме на Юлія, якая 
на зі ра ла за спа бор ніц тва мі до ма ка ля тэ ле ві за ра 
ра зам з дач кой Алі сай. — Мы жы вём на 9 па вер се, 
але, ка лі ста ла вя до ма, што Ва сіль узяў «брон зу», 
на шы шчас лі выя кры кі бы лі чут ны, на пэў на, на 1-м 
па вер се. Праз ней кі час мы звя за лі ся з ім па скай пе 
і ён нам пра дэ ман стра ваў гэ тую шчас лі вую ўзна га-
ро ду. Ва сіль абя цаў зра біць нам цар скі па да ру нак і 
стры маў абя цан не.

На ступ ныя гон кі бія тла ніс таў на 12,5 кі ла мет ра 
ад бу дуц ца 11 са ка ві ка, і Юлія мае на мер на ват ад-
пра сіц ца з ра бо ты, каб сва і мі ва чы ма на зі раць за 
спа бор ніц тва мі і ў дум ках да па ма гаць му жу.

Як ад зна чы лі ва ўпраў лен ні спор ту і ту рыз му Ма гі-
лёў ска га абл вы кан ка ма, на Ва сі ля Шап ця боя ўскла-
да лі ся вя лі кія над зеі і ён іх апраў даў. Да рэ чы, на па пя-
рэд ніх X зі мо вых Па ра лім пій скіх гуль нях у Ван ку ве ры 
ён стаў двух ра зо вым брон за вым пры зё рам. Мож на 
лі чыць, што ця пе раш няя «брон за» спарт сме на — так-
са ма за слу га і яго лі да ра на мі ну лай Па ра лім пі я дзе, 
а сён ня трэ не ра Мі ка лая Шаб лоў ска га. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

«НАШУ РАДАСЦЬ ЧУЛІ 
НА ПЕРШЫМ ПАВЕРСЕ»

Мінск у сё мы раз пры няў фі-
нал рэс пуб лі кан скіх спа бор-
ніц тваў ся род дзя цей і пад-
лет каў «Снеж ны снай пер» на 
пры зы Прэ зі дэнц ка га спар-
тыў на га клу ба.

Са мыя ма са выя дзі ця чыя спа-
бор ніц твы кра і ны па бія тло не, 
лыж ных гон ках і пнеў ма тыч най 
страль бе — трап ная ха рак та рыс-
ты ка пер шын ства, якое што год 
клі ча на стар ты ты ся чы бе ла-
рус кіх дзяў чат і хлоп цаў. Гэ тым 
ра зам у ста лі цы са бра ла ся 200 
школь ні каў з усёй кра і ны! Па тра-
ды цыі, юныя спарт сме ны ў пер шы 
дзень вы яў ля лі наймац ней ша га ў 
страль бе, а на заўт ра — у лыж ных 
за бе гах.

— Ад на з на шых за дач — за ах-
во ціць як ма га больш дзя цей, якія 
б здо ле лі зай мац ца лыж ным спор-
там, страль бой, а ў бу ду чы ні, маг-
чы ма, і бія тло нам, — ка жа Аляк-
сандр КУ ЛЕШ, га лоў ны спе цы-
я ліст сек та ра ін фар ма цыі і гра-
мад скіх су вя зяў Прэ зі дэнц ка га 
спар тыў на га клу ба. — Што год у 
на шых спа бор ніц твах удзель ні ча-

юць ка ля 200 ты сяч дзя цей. Рас-
па чы на юц ца гэ тыя спа бор ніц твы 
яшчэ на ўзроў ні звы чай ных школ, 
а за вяр ша юц ца буй ным рэс пуб лі-
кан скім стар там у Мін ску. Так са-
ма хо чац ца, каб дзе ці з пэў ны мі 
та лен та мі пас ля здо ле лі пе рай сці 
ў спар тыў ныя шко лы і здо ле лі 
зай мац ца лю бі мым спор там на 
пра фе сій най асно ве. Мы ве да ем 
вы пад кі, ка лі дзе ці пас ля на шых 
спа бор ніц тваў трап ля лі на ало вак 
трэ не рам.

Як пры знаў ся Аляк сандр Ва-
сіль е віч, вы дат ныя вы ні кі ў жа-
но чым бія тло не, лыж ных гон ках, 
страль бе па він ны па спры яць та-
му, каб дзе ці яшчэ больш ці ка ві лі-
ся гэ ты мі дыс цып лі на мі і па спра-
ба ва лі ся бе пра явіць у спа бор ніц-
твах «Снеж ны снай пер».

— Удзель ні кі на шых стар таў 
вы дат на ве да юць бе ла рус кіх 
спарт сме наў, уваж лі ва со чаць за 

іх вы ступ лен ня мі. Яны для дзя цей 

— ку мі ры. Дзя ку ю чы ме на ві та іх 

да сяг нен ням, мно гія і па ча лі зай-

мац ца лыж ны мі гон ка мі ці страль-

бой. Гэ тым ра зам па він ша ваць 

пры зё раў прый шлі лыж нік Сяр-
гей Да лі до віч, бія тла ніст ка Але на 
Зуб ры ла ва і алім пій скі чэм пі ён па 
ку ля вой страль бе Сяр гей Мар ты-
наў.

Да рэ чы, аб са лют ны мі пе ра-
мож ца мі сё лет ніх стар таў ста лі 
прад стаў ні кі Ма гі лёў скай воб-
лас ці, якія атры ма лі вік то рыю і ў 
да рос лай, і ў ма лод шай уз рос та-
вых гру пах.

Та рас ШЧЫ РЫ.

«СНЕЖ НЫ СНАЙ ПЕР» — НЕ ПРОМАХ

Фота БЕЛТА.
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ка лі для аль тэр на тыў шчы каў і 
гэ та не ар гу мент, то ўсё роў на «ха-
ля вы» ча каць не прый дзец ца. Пра-
ца ваць юна кі бу дуць па 48 га дзін у 
ты дзень. Аб вя лі кіх за роб ках ма рыць 
не трэ ба. Што ме сяц хлоп цы бу дуць 
атрым лі ваць гра шо вае за бес пя чэн-
не ў па ме ры 150% най боль шай ве-
лі чы ні пра жы тач на га мі ні му му. А 
гэ та ка ля двух міль ё наў. Праз год 
аль тэр на тыў най служ бы гра шо вае 
за бес пя чэн не па вя лі чыц ца на 20%, 
праз два га ды — на 40%.

Згод на з пра ек там за ко на, юна-
кі, якія бу дуць пра хо дзіць аль тэр на-
тыў ную служ бу, вы зва ля юц ца ад 
апла ты за ка ры стан не пра да стаў-
ле ным ім па мяш кан нем для пра жы-
ван ня і за жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі. Акра мя та го, аль тэр на тыў-
шчы кі змо гуць раз ліч ваць і на бяс-
плат нае за бес пя чэн не ле ка вы мі 
срод ка мі ў вы пад ку хва ро бы.

«За ко на пра ек там пра ду гле-
джа ны да дат ко вы водпуск па 
хва ро бе, а так са ма ў су вя зі з па-
ступ лен нем ва ўста но вы аду ка цыі 
і атры ман нем аду ка цыі, з уваж лі-
вых пры чы н аса біс та га і ся мей-
на га ха рак та ру», — па ве да мі лі ў 
мі ніс тэр стве.

За ко на пра ект яшчэ не пры ня ты. 
Маг чы ма, не ка то рыя па ла жэн ні бу-
дуць за ме не ны, удак лад не ны ці ўво-
гу ле ска са ва ны. Ад нак ка лі ўсё ж 

та кі вы шэй зга да ны ва ры янт за ко на 
за да во ліць дэ пу та таў, то мі ні мум за 
10 дзён да за кан чэн ня пры зыў ной 
кам па ніі юнак па ві нен на пі саць за-
яву аб за ме не вай ско вай служ бы 
на аль тэр на тыў ную і па даць яе ў 
ва ен ка мат па мес цы жы хар ства. 
На па ся джэн ні ка мі сіі ў пры сут нас-
ці пры зыў ні ка, які па ста не зда роўя 
пры дат ны для пра хо джан ня служ бы 
ў ар міі, за яву раз гле дзяць. Ка лі яна 
бу дзе за да во ле на, ма ла ды ча ла век 
па ві нен бу дзе звяр нуц ца ў ор ган па 
пра цы, за ня тас ці і са ца ба ро не. Там 
і вы зна чаць, дзе ён прой дзе аль тэр-
на тыў ную служ бу.

Да рэ чы, у Ра сіі па доб ны за кон 
аб аль тэр на тыў най служ бе ўжо 
функ цы я нуе на пра ця гу амаль дзе-
ся ці год дзя. І трэ ба ска заць, та кая 
аль тэр на ты ва асаб лі вай па пу ляр-
нас цю не ка рыс та ец ца. Хут чэй за 
ўсё, ра сі ян па ло хае тэр мін, які амаль 
удвая боль шы за служ бу ў ар міі. А 
маг чы ма, вя лі кую ро лю ады гры вае 
і па чуц цё па тры я тыз му.

Ня гле дзя чы на тое, што юнак, 
які зро біць свой вы бар на ка рысць 
аль тэр на тыў най служ бы, па сва ім 
пра ва вым ста ту се бу дзе на блі жа-
ны да сал да та тэр мі но вай служ бы, 
у ва чах лю дзей, хут чэй за ўсё, ён 
на заў сё ды за ста нец ца «ўхі ліс там». 
Та му, ве ра год на, што з пры няц цем 
за ко на ча каць вя лі ка га на плы ву 
аль тэр на тыў шчы каў не вар та.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

АЛЬ ТЭР НА ТЫЎ НЫЯ 
САЛ ДА ТЫ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

На дум ку Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь А. Лу ка шэн кі, Кан-
сты ту цыя «слу жыць на дзей ным 
ары ен ці рам дзяр жаў най па лі ты кі, 
на кі ра ва най на ства рэн не эфек-
тыў най эка но мі кі, за бес пя чэн не 
са цы яль най аба ро ны і даб ра бы-
ту на сель ніц тва, бе раж лі вае стаў-
лен не да тра ды цый і каш тоў нас-
цяў бе ла рус ка га на ро да».

Кан сты ту цыя Бе ла ру сі за ма ца-
ва ла рэ аль ную ўла ду на ро да, пра 
якую ста год дзя мі ма ры лі вя до-
мыя бе ла рус кія асвет ні кі і паэ ты. 
Згод на з ар ты ку лам 3 Кан сты ту-
цыі, адзі най кры ні цай дзяр жаў най 
ула ды і нось бі там су ве рэ ні тэ ту ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь з'яў ля ец ца 
на род. Ён ажыц цяў ляе сваю ўла ду 
не па срэд на, праз прад стаў ні чыя і 
ін шыя ор га ны.

У пры ват нас ці, у ве рас ні 2012 
го да бе ла рус кі на род вы ка заў 
сваё пра мое во ле вы яў лен не на 
вы ба рах дэ пу та таў Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якія пра-
ве дзе ны ў ад па вед нас ці з нор-
ма мі і прын цы па мі Кан сты ту цыі 
і за сна ва ным на іх вы бар чым 
за ка на даў ствам, што за бяс пе-
чы ла сва бод ны і дэ ма кра тыч ны 
ха рак тар вы ба раў, ста ла чар го-
вым свед чан нем пра яў лен ня кан-
сты ту цый най дэ ма кра тыі ў на шай 
кра і не. 23 са ка ві ка 2014 го да гра-
ма дзя нам Бе ла ру сі трэ ба бу дзе 
вы браць сва іх прад стаў ні коў у 
мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў.

На чац вёр тым Усе бе ла рус кім 
на род ным схо дзе, які ўяў ляе са бой 
кан сты ту цый ную фор му не па срэд-
на га ўдзе лу гра ма дзян у кі ра ван ні 
спра ва мі гра мад ства і дзяр жа вы, 
бы лі ўхва ле ны асноў ныя па ла жэн-
ні Пра гра мы са цы яль на-эка на міч-
на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на 2011—2015 га ды.

Кан сты ту цыя — ас но ва па лі-
тыч на га адзін ства бе ла рус ка га 
на ро да, гра ма дзян скай су поль-

нас ці і су ве рэн най дзяр жаў нас ці.
Бе ла рус кая Кан сты ту цыя ін-

тэг руе ў са бе вы шэй шыя пра ва-
выя і са цы яль ныя каш тоў нас ці, 
га ран туе кож на му гра ма дзя ні ну 
сва бо ды і пра вы, не аб ход ныя для 
ства раль най пра цы, год на га жыц-
ця і гар ма ніч на га ўсе ба ко ва га раз-
віц ця асо бы. Яна ўпер шы ню за ма-
ца ва ла на ту раль ныя (не ад чу жаль-
ныя) пра вы ча ла ве ка, па ста ві ла 
яго ў роў ныя ўмо вы з дзяр жа вай, 
уста на ві ла іх уза ем ныя аба вяз кі 
і ад каз насць. Пра вы і сва бо ды 
ча ла ве ка і га ран тыі іх рэа лі за цыі 
— най важ ней шая каш тоў насць. 
Ім пры све ча на па ло ва ар ты ку лаў 
Кан сты ту цыі. Яны раз ме шча ны ў 
ёй на пер шым мес цы.

Ар ты кул 1 Кан сты ту цыі змя-
шчае ма дэль раз віц ця Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь — уні тар ная дэ ма кра-
тыч ная са цы яль ная пра ва вая 
дзяр жа ва. Мак сі маль нае пры-
блі жэн не да гэ тай ма дэ лі, да 
«дас ка на ла га» гра мад ства маг-
чы ма толь кі праз за ха ван не ўсі мі 
Кан сты ту цыі, праз фар мі ра ван-
не ад па вед най яе сут нас ці пра-
ва пры мя няль най прак ты кі, праз 
за ха ван не пра воў і сва бод гра ма-
дзян і ўсвя дом ле нае вы ка нан не 
апош ні мі сва іх аба вяз каў. У гэ тай 
спра ве вель мі важ нае зна чэн не 
мае ро ля кан сты ту цый на га кант-
ро лю, што ажыц цяў ля ец ца Кан-
сты ту цый ным Су дом Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, які та кім чы нам спры яе 
фар мі ра ван ню дэ ма кра тыч най 
са цы яль най пра ва вой дзяр жа вы 
і ў пер шую чар гу аба ро не пра-
воў, сва бод і за кон ных ін та рэ саў 
ча ла ве ка і гра ма дзя ні на. Кан сты-
ту цый ны Суд у ад ным са што га-
до вых па слан няў аб ста не кан-
сты ту цый най за кон на сці ў Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь ад зна чыў, што 
дэ ма кра тыя і вяр шэн ства пра ва 
— дзве ўза е ма аб умоў ле ныя і 
ўза е ма звя за ныя кан сты ту цый-
ныя каш тоў нас ці. З дэ ма кра ты яй, 
за сна ва най на Кан сты ту цыі, звя-
за на рэа лі за цыя та кіх кан сты ту-

цый ных каш тоў нас цяў, як за кон-
насць, роў насць, спра вяд лі васць, 
пра вы і сва бо ды ча ла ве ка.

Як вя до ма, Дэ крэ там Прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 26 чэр-
ве ня 2008 г. № 14 «Аб не ка то рых 
ме рах па ўдас ка на лен ні дзей нас-
ці Кан сты ту цый на га Су да Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь» Кан сты ту цый ны 
Суд на раў не з ін шы мі на дзе ле-
ны паў на моц твам ажыц цяў ляць 
аба вяз ко вы па пя рэд ні кант роль 
кан сты ту цый нас ці ўсіх за ко наў, 
пры ня тых Па ла тай прад стаў ні коў 
і ўхва ле ных Са ве там Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, да пад пі сан ня іх Прэ-
зі дэн там Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Пры ацэн цы кан сты ту цый нас ці 
нор маў за ко наў у па рад ку аба-
вяз ко ва га па пя рэд ня га кант ро лю 
Кан сты ту цый ны Суд зы хо дзіць з 
прын цы паў і нор маў Кан сты ту-
цыі, вы яў ле на га кан сты ту цый-
на-пра ва во га сэн су нор маў, што 
пра вя ра юц ца, а так са ма з улі кам 
агуль на пры зна ных прын цы паў і 
нор маў між на род на га пра ва, што 
зна хо дзіць вы ра жэн не ў яго пра-
ва вых па зі цы ях.

За 2008—2013 га ды ў па-
рад ку аба вяз ко ва га па пя рэд ня-
га кант ро лю Кан сты ту цый ным 
Су дом ажыц цёў ле на пра вер ка 
кан сты ту цый нас ці 669 за ко наў, 
у тым лі ку пя ці ко дэк саў.

Кан сты ту цый ным Су дом за 
пе ры яд сва ёй дзей нас ці пры ня-
та звыш 1000 ра шэн няў і ўне се-
на ў дзяр жаў ныя нар мат вор чыя 
ор га ны ка ля 200 пра па ноў па 
ўдас ка на лен ні за ка на даў ства.

На ша Кан сты ту цыя мае ве лі-
зар ны па тэн цы ял для фар мі ра-
ван ня са праў ды на род най су ве-
рэн най дэ ма кра тыч най пра ва вой 
дзяр жа вы з кан сты ту цый най эка-
но мі кай для раз віц ця ча ла ве ка і 
ўсіх сфер жыц ця дзей нас ці.

Ана толь ЦІ КА ВЕН КА,
суд дзя 

Кан сты ту цый на га Су да
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

ЛЮДЗЬ МІ ЗВАЦ ЦА

Над звы чай цёп лым і со неч ным са ка віц кім 
днём у Са ве це Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду ад бы ла ся ўра чыс тасць. Двац цаць 
14-га до вых мін чан — леп шых прад стаў ні-
коў адо ра най мо ла дзі, вы дат ні каў ву чо бы, 
удзель ні каў на ву ко ва-прак тыч ных кан фе-
рэн цый, пры зё раў і пе ра мож цаў рэс пуб лі-
кан скіх алім пі яд, фес ты ва ляў, кон кур саў, 
спа бор ніц тваў — атры ма лі паш пар ты гра-
ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Гэ тай па дзе яй рас па ча ла ся па тры я тыч ная ак цыя 
«Мы — гра ма дзя не Бе ла ру сі!», пры све ча ная Дню 
Кан сты ту цыі. Сё ле та 15 са ка ві ка ад зна ча ец ца двац-
ца ці год дзе пры няц ця Асноў на га За ко на кра і ны.

Га лоў ны да ку мент юна кам і дзяў ча там уру чыў 
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Ана толь РУ БІ НАЎ.

«Для ма ла дых лю дзей гэ та важ ная па дзея. Бо 
атры ман не паш пар та — пер шая пры ступ ка ў да рос-
лае жыц цё. Ця пер яны не прос та дзе ці сва іх баць коў, 
а гра ма дзя не, якія мо гуць у боль шай сту пе ні, чым 
ра ней, пры маць ра шэн ні і нес ці ад каз насць за іх», — 
ска заў кі раў нік верх няй па ла ты пар ла мен та.

Ана толь Ру бі наў на зваў па дзею знач най не толь-
кі для школь ні каў, але і для ўсёй кра і ны. Ма ла дыя 
лю дзі на ра дзі лі ся ў не за леж най Бе ла ру сі і з са ма га 
па чат ку ўваб ра лі ў ся бе гэ та як да насць. Гэ та му па-
ка лен ню на ле жыць бу ду чы ня, і cтар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі вы ра зіў спа дзя ван не, што юныя гра ма-
дзя не звя жуць свой лёс ме на ві та з Ра дзі май.

Уру ча ю чы да ку мен ты, Ана толь Ру бі наў ці ка-
віў ся ў школь ні каў сфе рай іх за хап лен няў, кож на-
му ка заў цёп лыя він ша валь ныя сло вы. Стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі па жа даў хлоп цам і дзяў ча там 
па спя хо ва скон чыць шко лу, вы зна чыц ца з бу ду чай 
пра фе сі яй і су стрэць свет лае ка хан не ў жыц ці. А 
яшчэ — быць шчас лі вы мі і лю біць сваю кра і ну.

Пер шы сак ра тар ЦК БРСМ, на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз-
віц ці Ігар БУ ЗОЎ СКІ на га даў, што ра зам з паш-
пар та мі ма ла дыя гра ма дзя не атры ма лі не толь кі 
пра вы, але і аба вяз кі, а так са ма ад зна чыў, што 
мо лад дзю Бе ла ру сі вар та га на рыц ца.

«Вель мі пры ем на, што я маю го нар быць за про-
ша най на ўра чыс тае ўру чэн не паш пар тоў. Для мя не 
гэ тая па дзея аб са лют на но вая, і я вель мі ра да, што 
ў на шай кра і не звяр та юць ува гу не толь кі на да рос-
лых, але і на дзя цей», — па дзя лі ла ся ўра жан ня мі са 
«Звяз дой» ву ча ні ца кла са пра ва во га кі рун ку ста ліч-
най СШ № 68 Ка ры на Ма шча нок. Дзяў чы на, між ін-
шым, з'яў ля ец ца ўла даль ні цай дып ло маў 2 і 3 сту пе ні 
ра ён ных алім пі яд па рус кай і бе ла рус кай мо вах.

Па тры я тыч ная ак цыя «Мы — гра ма дзя не Бе ла ру сі!» 
пра хо дзіць па ўсёй кра і не па іні цы я ты ве Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі з 2004 го да. Што год з 
10 да 15 са ка ві ка прад стаў ні кі за ка на даў чай і вы ка наў-
чай ула ды, вя до мыя лю дзі, ве тэ ра ны вай ны і пра цы ва 
ўра чыс тых аб ста ві нах уру ча юць юна кам і дзяў ча там 
паш пар ты гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Мы — гра ма дзя не Бе ла ру сіМы — гра ма дзя не Бе ла ру сі  ��

Пер шы крок у да рос лае жыц цё

ЗБРОЯ 
Ў ЛЕ СА ПА ЛА СЕ

Па чуў шы па ра дыё пра тое, 
што пра во дзіц ца ме ра пры ем-
ства па доб ра ах вот най зда чы 
зброі «Ар се нал», жы хар Пар ты-
зан ска га ра ё на ста лі цы пры нёс 
у мі лі цыю дзве глад ка стволь ныя 
па ляў ні чыя стрэль бы.

Па вод ле яго слоў, зброю ён вы-
пад ко ва знай шоў у ле са па ла се па 
да ро зе ў ста лі цу. Вяр та ю чы ся з 
сям' ёй пас ля вы хад ных, вый шаў 
на ўзбо чы ну да ро гі і за ўва жыў 
скру так з цём най тка ні ны. Аку рат-
на раз гар нуў яго, а там — дзве 
стрэль бы. Гэ тая зброя ака за ла ся 
не за рэ гіст ра ва най і бу дзе зні шча-
на. Пад час пра вя дзен ня ме ра пры-
ем ства на тэ ры то рыі ра ё на доб-
ра ах вот на зда дзе на 14 адзі нак 
за рэ гіст ра ва най зброі. 7 ча ла век 
пры цяг ну ты да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці, да звол на на шэн не 
зброі ў іх ану лю ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У тэмуУ тэму  ��

АБ' ЕК ТАМ БЕ ЛА ЭС ПРЫ СВОЕ НЫ 
СТА ТУС УСЕ БЕ ЛА РУС КАЙ 

МО ЛА ДЗЕ ВАЙ БУ ДОЎ ЛI
Улiч ва ю чы асаб лi вую стра тэ гiч ную знач насць Бе ла рус кай атам-

най элект ра стан цыi, яе аб' ек там, якiя бу ду юц ца, пры свое ны ста тус 
Усе бе ла рус кай мо ла дзе вай бу доў лi. Як па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-
служ бе кi раў нi ка дзяр жа вы, ад па вед ны ўказ № 118 «Аб мо ла дзе-
вых бу доў лях» Прэ зi дэнт Бе ла ру сi пад пi саў 10 са ка вi ка.

Да ку мент пры ня ты ў мэ тах да лей шай па пу ля ры за цыi i раз вiц ця сту д -
ат ра даў ска га ру ху, аб' яд нан ня ма ла дых лю дзей знач най гра ма дзян-
ска-па тры я тыч най iдэ яй, пры цяг нен ня мо ла дзi на вя ду чыя бу даў нi чыя 
аб' ек ты кра i ны.

Ука зам уста ноў ле ны па ра дак пры сва ен ня ста ту су Усе бе ла рус кай 
мо ла дзе вай бу доў лi i ста ту су аб лас ной (Мiн скай га рад ской) мо ла дзе вай 
бу доў лi аб' ек таў, якiя бу ду юц ца. Фар мi ра ван не сту дэнц кiх атра даў для 
ра бот на мо ла дзе вых бу доў лях ус кла да ец ца на ГА «БРСМ».


