
Сё ле та Мін ску спаў ня ец ца 
947 га доў, і ўжо тра ды цый-
на ў дру гую су бо ту ве рас ня 
ў ста лі цы ад зна ча юць Дзень 
го ра да. «Пры трым лі ва ю чы ся 
кан цэп цыі Го да гас цін нас ці, 
свя та бу дзе ту рыс тыч на скі-
ра ва на, што да зво ліць пад-
крэс ліць пры га жосць Мін ска і 
яго ту рыс тыч ны па тэн цы ял, — 
ад зна чы ла Ві та лі на Ру дзі ка-
ва. — Су бо та 13 ве рас ня ста не 
асноў ным днём свят ка ван няў. 
У цэнт раль най част цы го ра да 
і ра ё нах пла ну ец ца пра вес ці 
ка ля 50 ме ра пры ем стваў роз-
на га кі рун ку. На прык лад, мы 
пад вя дзём вы ні кі кон кур саў 
«Мін скі май стар», «Мін ча нін 
го да».

Фес ты валь «Мінск гіс та-
рыч ны» ад бу дзец ца ў зя лё най 
зо не на скры жа ван ні пра спек-
таў Пе ра мож цаў і Ма шэ ра ва. 
Ві та лі на Ру дзі ка ва ад зна чы ла, 
што ў свя це пры муць удзел 
мно гія клу бы па рэ кан струк-
цыі, якія ў сва іх вы ступ лен нях 
ахо пяць дзе сяць ста год дзяў 
бе ла рус кай гіс то рыі. Па дзеі, 
якім на да ец ца асаб лі вая ўва-
га — вай на 1812 го да і 70-год-
дзе вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 
ня мец ка-фа шыс кіх за хоп ні-
каў. Парк Пе ра мо гі за пра шае 
на вы стаў ку-кір маш «Го рад 
май строў», дзе мож на бу дзе 
не толь кі на быць пра дук цыю, 
але і са мо му паў дзель ні чаць 
у май стар-кла сах.

На ад кры тай пля цоў цы ка-
ля Па ла ца спор ту ў гэ ты дзень 

прой дзе фес ты валь мас тац-
тваў бе ла ру саў све ту, на якім 
вы сту пяць твор чыя ка лек ты-
вы з 15 кра ін. Пас ля яго ад-
бу дзец ца кан цэрт «Ме ло дыі 
на ша га го ра да». Так са ма бу-
дзе пра ца ваць вы стаў ка пра-
мыс ло вай тэх ні кі ста ліч ных 
прад пры ем стваў.

Рас пра ца ва на асоб ная 
пра гра ма для дзя цей і пад-
лет каў. У га рад скім пар ку імя 
Гор ка га ад бу дзец ца фес ты-
валь бія тло ну Да р'і До мра ча-
вай. На пля цоў цы ка ля аква-
пар ка Ле бя дзі ны ра зам збя-
руц ца дзе ці са шмат дзет ных 
сем' яў, адо ра ныя дзе ці (уся го 
ка ля 500 ча ла век) — на свя та 
«Ма ры спраў джва юц ца». Яны 
змо гуць бяс плат на ска рыс тац-
ца па слу га мі аква пар ка.

Як за ўва жы ла Ві та лі на 
Ру дзі ка ва, бу дзе мно га спар-
тыў ных ме ра пры ем стваў: 
ад бу дуц ца га рад скія спа бор-
ніц твы па тэх ні цы вод на га 
ту рыз му «Свіс лач-2014», па 
сі ла вым эк стры ме, за бег на 
ро лі ка вых кань ках, лёг ка ат ле-
тыч ны ма ра фон.

Не за ста нец ца без ува гі і 
мо ладзь: у Сту дэнц кай вёс цы 
з 18 да 22 га дзін прой дзе кан-
цэрт «У рыт ме ста лі цы», на 
якім вы сту пяць пра фе сій ныя 
і ма ла дыя твор чыя ка лек ты-
вы. Ужо вя до мы хэд лай нер — 
гурт «Без бі ле та».

Тра ды цый ная цы ры мо нія 
ўскла дан ня кве так да абе-
л іс ка «Мінск — го рад-ге рой» 

ад бу дзец ца ў 21.30. Пас ля яе 
мін чан ча кае свя точ ны фе ер-
верк.

На Дзень го ра да за пла на-
ва на ад крыц цё но вых са цы-
яль на-знач ных аб' ек таў, ся род 
якіх спар тыў ны комп лекс у 
мік ра ра ё не Су ха ра ва, жы лыя 
да мы для шмат дзет ных сем'-
яў, 39-я га рад ская па лі клі ні-
ка, куль тур на-азда раў лен чы 
цэнтр Фрун зен ска га ра ё на, 
пом нік ах вя рам фа шыз му на 
Чы жоў скіх мо гіл ках.

«На вась мі ўчаст ках Мін-
ска бу дзе ажыц цяў ляц ца пра-
пуск ны рэ жым, — рас па вёў 
кі раў нік упраў лен ня ахо вы 

пра ва па рад ку і пра фі лак-
ты кі ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 
Аляк сандр КУП ЧЭ НЯ. — Уз-
моц не ны кант роль ча кае жы-
ха роў ста лі цы на на бя рэж най 
ра кі Свіс лач, у ча ты рох мес цах 
ва кол стэ лы «Мінск — го рад-
ге рой», пля цоў цы ка ля Па ла-
ца спор ту і Сту дэнц кай вёс кі, у 
Верх нім го ра дзе. У Цэнт раль-
ным пар ку Гор ка га пла ну ец ца 
пра вя дзен не ві зу аль на га вы-
ба рач на га агля ду».

Га рад скі транс парт бу дзе 
пра ца ваць у звы чай ным рэ-
жы ме.

Ка ця ры на РА ДЗЮК
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6 верасня 2014 г.2

ГП «Институт НИИСМ» 
сообщает, что 07.10.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Минина, 23 

СОСТОИТСЯ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ

пылемера пробоотборного D-RC80. 
Начальная стоимость 182 034 614 рублей. 

Сумма задатка — 1%, шаг аукциона — 5%. 
Срок подачи заявлений (внесения задатка) — до 06.10.2014 г. 

Дополнительная информация по тел. (017) 226 25 95.
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Опубликованной 25 февраля 2014 г. в газете «Звязда»

по объекту Многоквартирный жилой дом не повышенной 
комфортности №3 по генплану с помещениями общественного назначения, 

подземной автостоянкой в квартале улиц Одоевского, Бельского, 
Пономаренко, П. Глебки (продолжение) в г. Минске.

Общество с ограниченной ответственностью «Антасам» информирует о 
дополнении к проектной декларации объекта долевого строительства, опубли-
кованной в газете «ЗВЯЗДА» № 35 от 25 февраля 2014 г.:

Внести следующие дополнения:
Абзац «Для привлечения физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к строительству по договорам создания объекта долевого 
строительства предлагаются:» дополнить:

1 (Одно) помещение общественного назначения на 2-ом этаже в секции Г. 
Цена 1 м.кв. общей площади помещений общественного назначения в текущих 
ценах на момент опубликования проектной декларации составляет 18 810 000 
(Восемнадцать миллионов восемьсот десять тысяч) белорусских рублей с НДС 
эквивалентной 1 800 долларам США по курсу, установленному Национальным 
банком Республики Беларусь на 05 сентября 2014 г. 

1 (Одно) помещение общественного назначения на 2-ом этаже в секции Д. 
Цена 1 м.кв. общей площади помещений общественного назначения в текущих 
ценах на момент опубликования проектной декларации составляет 18 810 000 
(Восемнадцать миллионов восемьсот десять тысяч) белорусских рублей с НДС 
эквивалентной 1 800 долларам США по курсу, установленному Национальным 
банком Республики Беларусь на 05 сентября 2014 г. УНП 100727641

ГАС ПА ДА РЫЦЬ —
БЕЗ ШКО ДЫ ДЛЯ ПРЫ РО ДЫ 

У Ма гі лёў скім ра ё не тром су пра цоў ні кам рай аг-
рап рам тэх ні кі вы не се ны па пя рэ джан ні за па ру-
шэн не пры ро да ахоў на га за ка на даў ства, у да чы-
нен ні да кі раў ні ка і юра со бы бу дзе іні цы я ва ны 
ад мі ніст ра цый ны пра цэс.

— Па тру лю ю чы аква то рыю ра кі Друць, ра бот ні кі 
Ма гі лёў скай між рай інс пек цыі за ўва жы лі, што ка ля вёс-
кі Се му ка чы во да ахоў ная зо на за бру джа на сцё ка вы мі 
во да мі — ад хо да мі вы твор час ці мяс цо вай фер мы. А 
ка ля вёс кі Вя лі кія Бя ле ві чы по бач з ра кой улад ка ва-
ны лет ні ла гер для буй ной ра га тай жы вё лы, — 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. — Не па да лё ку на 
сель ска гас па дар чым по лі ме ха ні за тар убі раў ку ку ру-
зу з па ру шэн нем пра ві лаў — ад краю да цэнт ра. Та кі 
спо саб мо жа пры вес ці да ма са вай гі бе лі дзі кіх жы вёл 
і пту шак, якія мо гуць быць на по лі (зай цаў, ку ра па так, 
це це ру коў і інш.), асаб лі ва ка лі па ша раз ме шча на ў 
ме жах па ляў ні чых угод дзяў. Яшчэ на пя рэ дад ні лет-
ня га се зо на дзярж ін спек та ры на кі роў ва лі кі раў ніц тву 
рай аг рап рам тэх ні кі прад пі сан не аб не да пу шчаль нас ці 
па доб ных дзе ян няў. Ця пер як юра со бе, так і яго кі раў-
ні ку бу дуць прад' яў ле ны штраф ныя санк цыі.

ПА МЁР, МЯ НЯ Ю ЧЫ ЛЯМ ПАЧ КУ…
Удзень на тэ ры то рыі ма шын на-трак тар на га пар-
ка ў вёс цы Це ра бу ты Ста ра да рож ска га ра ё на 
ад быў ся ня шчас ны вы па дак: па мёр ча ла век.

Па вод ле ін фар ма цыі Мінск ага аб лас но га ўпраў лен-
ня МНС, га лоў ны энер ге тык прад пры ем ства, муж чы на 
1948 го да на ра джэн ня, пра во дзіў за ме ну лям пач кі ву-
ліч на га асвят лен ня. І пай шоў з жыц ця прос та на апо ры 
лі ніі элект ра пе ра дач… Це ла па мер ла га з вы шы ні да вя-
ло ся спус каць вы ра та валь ні кам, вы клік якім па сту піў з 
мяс цо ва га РА УС. Пра во дзіц ца рас сле да ван не пры чын 
і аб ста він зда рэн ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АБ ГОН ЗА КОН ЧЫЎ СЯ ТРА ГЕ ДЫ ЯЙ 
Ад ра зу тры ча ла ве кі за гі ну лі ў да рож на-транс-
парт ным зда рэн ні, што ад бы ло ся ў Го мель скім 
ра ё не.

Ка ля вёс кі Пя соч ная Бу да су тык ну лі ся фу ра «DAF» 
з пры чэ пам «BURG» і «Opel Astra», якія ру ха лі ся ў су-
стрэч ным кі рун ку. 42-га до вы кі роў ца лег ка ві ка, які, па 
па пя рэд няй вер сіі, вы ехаў на су стрэч ную па ла су, каб 
здзейс ніць аб гон, і дзве яго 40-га до выя па са жыр кі ска-
на лі на мес цы. Фу ра еха ла з Ка зах ста на ў Брэст без 
гру зу, кі роў ца не па цяр пеў. Па гэ тым фак це след чае 
ўпраў лен не УСК Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Го мель скай 
воб лас ці за вя ло кры мі наль ную спра ву. На пра ця гу 
не каль кіх га дзін след ча-апе ра тыў ная гру па ў скла дзе 
су пра цоў ні каў СК, Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс-
пер тыз па Го мель скай воб лас ці, ДАІ і МНС вы свят ля лі 
ака ліч нас ці тра ге дыі. Абод ва аў та ма бі лі зме шча ны на 
ахоў ныя ста ян кі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗА РУ ЛЁМ У КАС ЦЮ МЕ ПАД ВОД НІ КА 
АКА ЗАЎ СЯ БРА КАНЬ ЕР 

У Коб ры не за тры ма лі ама та ра вод на га па ля ван ня 
з уло вам, які пе ра вы шаў уся ля кія нор мы. Ува гу пра-
ва ахоў ні каў пры цяг нуў муж чы на, які ехаў за ру лём у 
кас цю ме для пад вод на га па ля ван ня. Ма шы ну спы ні лі, 
па пра сі лі ад чы ніць ба гаж нік. Там зна хо дзі ла ся 10 кі-
ла гра маў ры бы. Як за ўва жыў су пра цоў нік Брэсц кай 
аб лас ной ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 
све ту Дзміт рый РЫ БА КОЎ, улоў ама та ра за су ткі не 
мо жа пе ра вы шаць пя ці кі ла гра маў. Ка лі больш, гэ та 
не за кон на. А го ра-па ляў ні чы пра бі ваў са моў, лі нёў, 
шчу па коў, су да коў на скрозь стра лой пад вод на га руж-
жа па прын цы пе: чым больш, тым лепш.

Спра вай зай ма ец ца Коб рын скі ад дзел СК; ка лі ві на 
ма ла до га ча ла ве ка бу дзе да ка за на, ён па ня се кры мі-
наль ную ад каз насць. Акра мя та го, му сіць вы пла ціць 
ка ля 14 міль ё наў руб лёў у якас ці кам пен са цыі ўро ну, 
на не се на га пры ро дзе.

Яна СВЕ ТА ВА.

«СЯ МЕЙ НЫ КА ПІ ТАЛ»
УЖО Ў БЮД ЖЭ ЦЕ

Згод на з пра ек там за ко на аб рэс пуб лі кан скім бюд жэ це 
на 2015 год, рас хо ды на зар пла ту, пен сіі, сты пен дыі і 
ін шыя транс фер ты на сель ніц тву за пла на ва ны з рос там 
18–20% у ад но сі нах да ацэн кі бя гу ча га го да, аб гэ тым 
па ве да мі ла Мі ніс тэр ства фі нан саў.

У да ку мен це так са ма пра ду гледж ва юц ца рас хо ды на ўхва ле-
ныя кі раў ні ком дзяр жа вы да дат ко выя за ха ды пад трым кі сем' яў, 
якія вы хоў ва юць дзя цей. Акра мя та го, у 2015 го дзе за хоў ва юц ца 
суб вен цыі фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва на па крыц-
цё рас хо даў па вы пла це дзярж да па мог сем' ям, якія вы хоў ва юць 
дзя цей, у су ме 2 трлн руб лёў, што ў 1,5 ра за пе ра вы шае суб-
вен цыі 2014 го да.

Па вод ле ін фар ма цыі БЕЛ ТА

�

Сён ня са мая ма са вая ма ла дзёж ная ар га ні за цыя кра-
і ны ад зна чае дзень на ра джэн ня. Гэ та доб рая на го да, 
каб пад вес ці вы ні кі пра цы і вы ра шыць, у якім кі рун ку 
раз ві вац ца.

Як ад зна чыў Пер шы сак ра тар Цэнт раль на га ка мі тэ та БРСМ 
Ігар БУ ЗОЎ СКІ, сён ня асаб лі вая ўва га на да ец ца сту дат ра дам, 
якія пра цу юць ужо не толь кі ле там, а на пра ця гу ўся го го да: так 
мяр ку ец ца за бяс пе чыць пра цай кож на га, хто мае ў ёй па трэ бу. 
Ак тыў на вя дзец ца по шук па ры тэ ту па між год ным за роб кам і доб-
ры мі ўмо ва мі пра цы, але ўжо ёсць доб рыя пры кла ды, ка лі «бай-
цы» атры ма лі ў ся рэд нім па 9 міль ё наў руб лёў за ме сяц пра цы.

Дру гі важ ны на пра мак — па тры я тыч нае вы ха ван не: у пла нах 
ар га ні за цыі зна чыц ца ства рэн не ў шко лах па тры я тыч ных кла саў. 
Пад трым ку атрым лі вае і ва лан цёр скі рух «Доб рае сэр ца». Акра-
мя та го, БРСМ спры яе раз віц цю на ву кі і іна ва цый ных пра ек таў, 
пра што свед чыць кон курс «100 ідэй для Бе ла ру сі». Па спя хо ва 
на ладж ва ец ца су пра цоў ніц тва з між на род ны мі ма ла дзёж ны мі 
ар га ні за цы я мі і ін тэ гра цыя ў еў ра пей скую пра сто ру.

Сён ня ў ак ты ве БРСМ — ка ля паў міль ё на ма ла дых лю дзей, 
якія рэа лі зу юць ся бе ў роз ных сфе рах дзей нас ці.

Ка ця ры на РА ДЗЮК
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СПЫНІЦЬ АГОНЬ! 
Удзель ні кі мін скай су стрэ чы пад пі са лі да ку мент аб 
спы нен ні агню на паў днё вым ус хо дзе Укра і ны ўчо ра 
ў 18.00. Аб гэ тым па ве да мі ла жур на ліс там у Мін ску 
афі цый ны прад стаў нік дзей на га стар шы ні АБ СЕ па 
пы тан нях урэ гу ля ван ня сі ту а цыі ва Укра і не Ад эль-
хейд Таль я ві ні, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Прад стаў ні кі ба коў, што вя дуць пе ра га во ры, удак лад-
ні лі, што ўчо ра пад пі са ны пра та кол з не каль кіх пунк таў, 
ад ным з якіх з'яў ля ец ца ўмо ва аб не ад клад ным спы нен ні 
агню з 18.00.

Кі раў нік са ма аб ве шча най Лу ган скай на род най рэс пуб-
лі кі Ігар Плот ніц кі ўдак лад ніў, што агонь па ві нен быць спы-
не ны ў 18.00 ме на ві та па мін скім ча се.

У сваю чар гу прэм' ер-мі ністр са ма аб ве шча най Да не ц-
кай на род най рэс пуб лі кі Аляк сандр За хар чан ка ска заў: 
«Спы нен не агню дасць маг чы масць за ха ваць жыц ці лю-
дзей: не толь кі мір ных гра ма дзян, але і тых, хто зма га ец ца 
са збро яй у ру ках, зма га ец ца за свае ідэа лы».

Па вы ні ках ра бо ты кан такт най гру пы ад бы ла ся тэ ле-
фон ная раз мо ва Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу -
ка шэн кі з экс-прэ зі дэн там Укра і ны Ле а ні дам Куч мам. Ле а-
нід Куч ма пад ра бяз на пра ін фар ма ваў Аляк санд ра Лу ка шэн-
 ку аб вы ні ках пра цы кан такт най гру пы Ра сія-Укра і на-
АБ СЕ па ўрэ гу ля ван ні сі ту а цыі ва Укра і не і па дзя ка ваў 
Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі за маг чы масць так кан струк тыў на і 
вы ні ко ва пра ца ваць у Мін ску. Як ад зна чыў Ле а нід Куч ма, 
са ма аб ста ноў ка ў Мін ску спры я ла та му, каб пе ра моў ны 
пра цэс, якім бы цяж кім ён ні быў, ака заў ся па спя хо вым. 
Па вод ле яго слоў, не маг чы ма бы ло не да мо віц ца, па коль кі 
са ма бе ла рус кая зям ля спры яе мі ру і зго дзе.

Бу дзе свя та!Бу дзе свя та!  ��

УЗ ГА ДАЦЬ ГІС ТО РЫЮ І ЗА НЯЦ ЦА СПОР ТАМ 
ЯКІ АД ПА ЧЫ НАК ПРА ПА НУ ЮЦЬ МІН ЧА НАМ НА ДЗЕНЬ ГО РА ДА?
«Ра зы нка мі» Дня го ра да сёлета ста нуць два 
ме ра пры ем ствы — бія тлон ны фес ты валь
Да р'і До мра ча вай і «Мінск гіс та рыч ны». Пра гэ та 
па ве да мі ла пер шы на мес нік кі раў ні ка га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най пра цы, куль ту ры
і па спра вах мо ла дзі, кі раў нік упраў лен ня куль ту ры 
Мін гар вы кан ка ма Ві та лі на РУ ДЗІ КА ВА.

ПРЫ ГРА НІЧ НАЯ ТЭ РЫ ТО РЫЯ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 4 ве рас-
ня пад пі саў указ № 433 «Аб уня сен ні змя нен няў ва 
Указ Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 9 са ка ві ка 
2009 г. № 125», якім уста наў лі ва ец ца пры гра ніч ная 
тэ ры то рыя ў ме жах ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль-
ных адзі нак, што пры мы ка юць да дзяр жаў най мя-
жы Рэс пуб лі кі Бе ла русь з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй.

Гэ та дасць маг чы масць ства рыць умо вы для рэа лі за цыі 
ўскла дзе ных на ор га ны па гра ніч най служ бы за дач і функ-
цый у ме жах гэ тай мяс цо вас ці, а так са ма ар га ні за ваць на-
леж нае ўза е ма дзе ян не з па гра ніч ны мі ор га на мі Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, на кі ра ва нае на вы ра шэн не за дач па вы яў лен ні 
і спы нен ні тран зіт най не за кон най міг ра цыі, нар кат ра фі ку 
і не за кон на га пе ра мя шчэн ня праз мя жу та вар на-ма тэ ры-
яль ных каш тоў нас цяў.

Ёсць рэ зерв Ёсць рэ зерв   ��

ДА РО ГУ МА ЛА ДЫМ
БЕ ЛА РУС КА МУ РЭС ПУБ ЛІ КАН СКА МУ СА Ю ЗУ МО ЛА ДЗІ — 

12 ГА ДОЎ

Гро шы Гро шы   ��
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