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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 
Местного культурного фонда «Традиция» (УНП 194901372) 

Местный культурный фонд «Традиция», зарегистрированный Главным Управле-
нием юстиции Мингорисполкома 13 января 2010 года, создан одним учредителем. 

Фонду учредителем при создании было передано имущество на сумму 3545000 
(Три миллиона пятьсот сорок пять тысяч) белорусских рублей. За отчетный период 
учредителем было передано фонду имущество на сумму 7480000 (Семь миллионов 
четыреста восемьдесят тысяч) белорусских рублей. С учетом переоценки стоимость 
основных средств составляет 20541672 (Двадцать миллионов пятьсот сорок одна 
тысяча шестьсот семьдесят два рубля). Предпринимательская деятельность фондом 
не осуществлялась. 

За отчетный период с привлечением волонтеров и силами учредителя редак-
тировался портал об исторической реконструкции в Беларуси. Также указанными 
силами был осуществлен ряд культурных мероприятий совместно с клубом истори-
ческой реконструкции «Гивойт» при ГУО «ЦДО ДиМ «Эврика» в школах-интернатах 
и детских домах Беларуси. Учредителем фонда уплачивается арендная плата в 
размере 200 (двести) тысяч белорусских рублей. Иных расходов за отчетный период 
фонд не имел. 

Унитарных предприятий, хозяйственных обществ фондом не создавалось, также 
фонд не участвует в таких юридических лицах. 
10 января 2015 г.              Директор       В.Е. Личко

Отчет о деятельности Фонда «Экологический транспорт» 
(УНП 194902830) за 2014 г.

Количество учредителей – 1 (Один).
Поступление денежных средств для осуществления уставной деятель-

ности – 20 000 000 руб.
Иные, не запрещенные законодательством Республики Беларусь, 

поступления – 0 руб.
Доход, полученный от осуществляемой в соответствии с Уставом 

деятельности, – 0 руб.
Стоимость имущества фонда на 31.12.2014 г. – 70 425 руб., в т.ч.:
- остаток денежных средств на расчетном счете — 70 425 руб.
Общая сумма расходов, понесенных Фондом для достижения общественно-

полезных целей, в соответствии с Уставом Фонда – 38 092 000 руб.
Количество унитарных предприятий, хозяйственных обществ, создан-

ных Фондом для осуществления предпринимательской деятельности, в т.ч. 
участи Фонда в таких юридических лицах – 0 (ноль).
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Га лоў ныя склад ні кі 
ста біль нас ці дзяр жа вы
Адзін ства, да вер на ро да да ор га наў ула ды 

і ўпар тая пра ца
Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў па го-
ны вы шэй ша му афі цэр ска му са ста ву, як па ве дам ляе 
БЕЛ ТА. Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі 
тра ды цый на свят ку ец ца да та 23 лю та га, па коль кі яна на 
пра ця гу мно гіх дзе ся ці год дзяў яд нае не толь кі ва ен на-
слу жа чых кра і ны, але і ўсё гра мад ства, ува саб ляе рат ны 
подз віг мно гіх па ка лен няў аба рон цаў Ра дзі мы.

На дум ку Прэ зі дэн та, па мяць пра гэ ты подз віг — бяс спрэч ная 
каш тоў насць бе ла рус кай дзяр жа вы. «Каш тоў насць, якая, як бы 
цяж ка нам ні бы ло за га ды на шай най ноў шай гіс то рыі, ні ко лі 
не пад ля га ла су мнен ню на ша га гра мад ства і на ша га на ро да. 
Так, бы лі ў нас асоб ныя пра па но вы па змя нен ні гэ та га свя та, 
пра па ноў ва лі ад зна чаць яго ў су вя зі з роз ны мі па дзея мі, але мы 
год на, і не толь кі ў гэ тым пла не, вы тры ма лі ўсе вы пра ба ван ні. 
Мы не ста лі руй на ваць пом ні кі, змя няць наз вы ву ліц (па чы на лі, 
але свое ча со ва аб ду ма лі ся і пе ра ста лі), змя няць свае спрад веч-
ныя сім ва лы, з які мі бы ла па бу да ва на на ша Бе ла русь і ство ра ны 
асно вы не за леж нас ці і су ве рэ ні тэ ту, не ста лі пе рай мя ноў ваць 
на шы свя ты. Праз не вя лі кі пе ры яд най ноў шай гіс то рыі мы ўба-
чы лі, што зра бі лі пра віль на. І сён ня ні вод ны з на шых ру хаў нель-
га рас кры ты ка ваць», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Як лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка, у за ха ван ні гэ тых каш-
тоў нас цей і за бес пя чэн ні мір най пра цы лю дзей вя лі кую ро лю 
ады гры ва юць Уз бро е ныя Сі лы і пра ва ахоў ныя ор га ны. «Яны 
з'яў ля юц ца год ны мі на след ні ка мі во і наў-пе ра мож цаў. Свед чан-
не та го — іх вы со кі аў та ры тэт у гра мад стве, усе на род ная па ва га 
да лю дзей, якія пры свя ці лі сваё жыц цё слу жэн ню Ай чы не», — 
ска заў бе ла рус кі лі дар.

«На пе ра дзе ў нас шэ раг най важ ней шых за дач, якія да вя дзец ца 
вы ра шаць у ня прос тай эка на міч най сі ту а цыі і скла да най між на-
род най аб ста ноў цы. Як бы ні бы ло гэ та до ра га, нам трэ ба ра зам: 
рус кім, бе ла ру сам і ўкра ін цам — у год 70-год дзя Пе ра мо гі год на 
ад зна чыць яе ў мі ры і зго дзе», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што на са мым вы со кім 
уз роў ні не аб ход на пра вес ці юбі лей ныя ме ра пры ем ствы і ўнут ры 
кра і ны. «Па ка заць уся му све ту, што Вя лі кая Пе ра мо га — гэ та 
наш на цы я наль ны зда бы так. І вы ні кі Дру гой су свет най, Вя лі кай 
Ай чын най вай ны не мо гуць быць не тое што фаль сі фі ка ва ны, а 
рэ ві за ва ны. Мы не мо жам ка му б там ні бы ло да зво ліць пры мен-
шыць зна чэн не гэ тай пе ра мо гі, пе ра гле дзець уклад бе ла рус ка га 
на ро да ў раз гром фа шыз му», — ска заў Прэ зі дэнт.

«У год 70-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі на нас ус кла да ец ца асаб-
лі вая ад каз насць за за бес пя чэн не на цы я наль най бяс пе кі кра і ны 
ва ўсіх яе сфе рах», — да даў бе ла рус кі лі дар. Прэ зі дэнт звяр нуў 
ува гу, што най важ ней шым ме ра пры ем ствам апе ра тыў най пад-
рых тоў кі Уз бро е ных Сіл ста не ву чэн не «Шчыт Са ю за — 2015», 
якое прой дзе ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, на тэ ры то рыі асноў на га 
ва ен на га са юз ні ка. «У нас на пе ра дзе най важ ней шая па лі тыч-
ная кам па нія. Яна па він на прай сці ар га ні за ва на і спа кой на. 
Нель га да пус ціць лю бой не кант ра лю е май сі ту а цыі ў кра і не і 
дэ ста бі лі за цыі аб ста ноў кі. І гэ та за ле жыць, перш за ўсё, ад нас, 
ва ен ных», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Адзін ства на ша га на ро да, да вер прос тых гра ма дзян да ор-
га наў ула ды і ўпар тая пра ца — га лоў ныя склад ні кі ста біль нас ці 
дзяр жа вы, і на ша за да ча не пад вес ці лю дзей, якія нам да вя ра-
юць, за бяс пе чыць ім маг чы масць мір на пра ца ваць, га да ваць 
дзя цей, ра біць на ша жыц цё больш шчас лі вым і па ляп шаць 
яго», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

«Бе ла рус кі на род да вя рае сва ёй ар міі, упэў не ны ў на дзей нас-
ці сіс тэ мы на цы я наль най бяс пе кі. І гэ ты вы со кі да вер мы з ва мі, 
не су мнен на, апраў да ем», — упэў не ны бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў ге не раль скія па го ны вы шэй-
ша му афі цэр ска му са ста ву. Прэ зі дэнт асаб лі ва пад крэс ліў, што 
атры маць іх у Бе ла ру сі ця пер не так прос та. Ён на га даў, што ў 
свой час за па тра ба ваў знач на ска ра ціць коль касць ге не раль скіх 
па сад як ва Уз бро е ных Сі лах, так і ў пра ва ахоў ных ор га нах. «Та-
му, са праў ды, най вя лік шае да сяг нен не, най вя лік шая пра ца — 
стаць ге не ра лам у не за леж най Бе ла ру сі», — лі чыць Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла рус ка га на ро да вы ка заў 
удзяч насць ва ен на слу жа чым за рат ную пра цу, муж насць і са-
ма ад да насць і па жа даў ім шчас ця, зда роўя і пос пе хаў у служ бе 
на ка рысць Ра дзі мы.

У Дзень аба рон цаў Ай чы ны і Уз бро е ных Сіл Прэ зі дэнт Бе ла-
ру сі так са ма ўсклаў вя нок да ма ну мен та Пе ра мо гі ў Мін ску.

Та кія прын цы пы пра цы 
на 2015 год вы зна чыў для 

Дзярж стан дар ту стар шы ня 
ве дам ства Вік тар НА ЗА РАН КА. 

Кі раў нік ка мі тэ та агу чыў 
пры чы ны та кой па лі ты кі на 

вы ні ко вай ка ле гіі.

ГА ТО ВЫ ДА ЎСЯ ГО
Га вор ка, у пры ват нас ці, ідзе аб па вы-

шэн ні экс парт на га па тэн цы я лу ай чын-
ных прад пры ем стваў, ства рэн ні ўмоў 
для та го, каб яны маг лі ганд ля ваць за 
ме жа мі кра і ны. «Та му мы ха це лі б, каб 
усе на шы ар га ні за цыі аказ ва лі ўся ля кае 
са дзей ні чан не пра мыс ло вас ці», — ад-
зна чыў Вік тар На за ран ка. Дру гая, не 
менш важ ная за да ча, — аба ро на ай-
чын на га рын ку ад не бяс печ на га, ня якас-
на га та ва ру. Кі раў нік Дзярж стан дар ту 
пры знае: ва ўмо вах вель мі ін тэн сіў на га 
раз віц ця ін тэ гра цый ных утва рэн няў з'я-
ві ла ся шмат фак та раў, якія пры вя лі да 
рос ту ім пар ту, не аба ро не нас ці рын каў 
ад не бяс печ най пра дук цыі.

«Што ра біць, мы ве да ем, — пад крэс-
ліў Вік тар На за ран ка. — Ней кія пы тан ні 
вы ра ша ем з удзе лам ка лег па Мыт ным 
са ю зе, але ў асноў ным усё ж раз ліч ва-
ем на ся бе. Уно ся чы зме ны ў за ка на-
даў чыя ак ты, вы бу доў ва ем сваю пра цу 
су мес на з ка ле га мі з Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя, Мін сель гас хар ча, Мі ніс тэр ства 
па па дат ках і збо рах, ін шы мі ор га на мі 

для та го, каб быць га то вы мі да лю бых 
сі ту а цый».

ДА ЛІ ЯШЧЭ ЧАС
А на мес нік стар шы ні Дзярж стан-

дар ту Сяр гей ІЎ ЛЕЎ пра ка мен та ваў 
пры ня ты 9 лю та га 2015 го да Указ Прэ-
зі дэн та №48 «Аб ме рах па за бес пя чэн-
ні дзяр жаў на га кант ро лю (на гля ду) за 
вы ка нан нем па тра ба ван няў тэх ніч ных 
рэг ла мен таў». Па сло вах прад стаў ні ка 
ка мі тэ та, гэ ты да ку мент у боль шай сту-
пе ні на кі ра ва ны на сфе ру аба ра чэн ня 
пра дук цыі, а не на яе вы твор цаў. «Гэ-
ты ўказ уста на віў пэў ныя па тра ба ван ні 
па пра цы з тэх рэг ла мен та мі ў кра і не, 
а так са ма вы зна чыў склад на гляд ных 
ор га наў, якія бу дуць пра ца ваць у гэ тай 
сфе ры, — ад зна чыў прад стаў нік ве дам-
ства. — Яны (на гляд ныя ор га ны) у боль-
шай сту пе ні бу дуць пра ца ваць у сфе ры 
аба ра чэн ня пра дук цыі, у мен шай бу дуць 
за кра наць яе вы твор цаў».

На га да ем, што ўка зам за ма ца ва ны 
но выя пра вы дзярж ін спек та раў дзяр-
жаў ных ор га наў. У пры ват нас ці гэ тыя 
служ бо выя асо бы мо гуць да ваць за га ды 
аб за ба ро не ўво зу не бяс печ най пра дук-
цыі і яе аба ро це на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 
«Так са ма мы да ём за га ды дзяр жаў ным 
ор га нам, у тым лі ку і мыт ным, якія мо-
гуць увес ці за ба ро ну на ўвоз пра дук цыі, 
ка лі яна бу дзе рас цэ не ная як не бяс печ-
ная. Больш та кая пра дук цыя па сту паць 

у рэс пуб лі ку не бу дзе», — пад крэс ліў 
Сяр гей Іў леў.

У да ку мен це змя шча юц ца ар ты ку лы, 
што пра ду гледж ва юць ад мі ніст ра цый-
ную ад каз насць за па ру шэн ні па тра ба-
ван няў тэх ніч ных рэг ла мен таў Мыт на га 
са ю за, Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю-
за, ча го ра ней не бы ло. У пры ват нас ці 
з'я ві ла ся ад мі ніст ра цый ная ад каз насць 
за ня пра віль нае ці не аб грун та ва нае 
пры няц це да ку мен таў па ацэн цы ад па-
вед нас ці. «Да та го ж, мы атры ма лі яшчэ 
і пра ва ану ля ваць та кія да ку мен ты, якія 
вы да дзе ны з па ру шэн нем пра ві лаў іх 
вы да чы. Гэ та да ты чыц ца і бе ла рус кіх 
суб' ек таў гас па да ран ня, і суб' ек таў з 
кра ін Мыт на га са ю за», — ска заў на-
мес нік стар шы ні Дзярж стан дар ту. У су-
вя зі з гэ тым ён вы ка заў зда гад ку, што 
пры няц це ўка за мно гіх пры му сіць за ду-
мац ца над тым, ці вар та па ру шаць тыя 
ці ін шыя па тра ба ван ні тэх ніч ных рэг ла-
мен таў, грэ ба ваць іх нор ма мі.

Ад нак, як ста ла вя до ма паз ней, Прэ-
зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад пі саў указ № 90, які пры пы няе да 1 
чэр ве ня 2015 го да дзе ян не ўка за № 48. 
«Да ку мент ус ту пае ў сі лу з дня яго афі-
цый на га апуб лі ка ван ня і рас паў сюдж вае 
сваё дзе ян не на ад но сі ны, што ўзнік лі 
з 13 лю та га 2015 го да», — ад зна чы лі ў 
прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пла нуе Дзярж ка мі тэт па 
ма ё мас ці і больш піль на са-
чыць за мэ та вым вы ка ры-
стан нем зя мель. Сён ня ў яго 
ад сут ні ча юць паў на моц твы ў 
га лі не кант ро лю за вы ка ры-
стан нем і ахо вай зя мель, бо 
гэ тыя пы тан ні ўскла дзе ны на 
зем ле ўпа рад ка валь ныя служ-
бы вы ка наў чых ка мі тэ таў. 
«Але мы ўба ку не за ста ём ся 
і, ка лі ба чым праб ле му, рых ту-
ем ад па вед ную ін фар ма цыю. 
Пла ну ец ца ўнес ці зме ны ва 
ўказ №667, які м пра ду гледж-
ва ец ца аба вя заць Дзярж кам-
ма ё масць на кі роў ваць у Ка мі-
тэт дзярж кант ро лю ін фар ма-
цыю пра вя до мыя фак ты па-
ру шэн няў зя мель на га і ін ша га 
за ка на даў ства «, — ад зна чыў 
Анд рэй Га еў.

ДЗЯРЖ МА Ё МАСЦЬ 
У АДЗІ НЫМ РЭ ЕСТ РЫ

Кі раў нік га лі ны па ве да-
міў, што сё ле та бу дзе за вер-
ша ны пра цэс фар мі ра ван ня 
адзі на га рэ ест ра дзяр жаў най 
ма ё мас ці. За раз ён утрым лі-
вае ін фар ма цыю пра больш 
чым 850 ты сяч аб' ек таў, дзе 
за фік са ва ныя звест кі па па-
мяш кан нях пло шчай ка ля 
123 млн квад рат ных мет раў. 
Спе цы я ліс ты ка мі тэ та раз-
ліч ва юць, што гэ ты рэ естр 
бу дзе ін тэ гра ва ны з адзі ным 
дзяр жаў ным рэ гіст рам не-
ру хо май ма ё мас ці, пра воў 
на яе і здзе лак з ёю. Ства-
рэн не адзі на га рэ ест ра тут 
збі ра юц ца пе ра вес ці ў ранг 

са мых пры яры тэт ных за дач, 
«бо ка лі не ве даць, чым ты 
ва ло да еш, не маг чы ма гэ тым 
эфек тыў на кі ра ваць», — ад-
зна чыў стар шы ня Дзярж кам-
ма ё мас ці.

А сён ня кра і не трэ ба 
хут ка вы ра шаць праб ле му 
ўклю чэн ня ў аба рот ма ё мас-
ці, якая вы ка рыс тоў ва ец ца 
не эфек тыў на ці ўво гу ле не 
вы ка рыс тоў ва ец ца. Па та кой 
ма ё мас ці асноў ным спо са бам 
вы ра шэн ня праб ле мы з'яў ля-
ец ца яе про даж. Ле тась ка-
мі тэ там бы лі вы стаў ле ныя на 
тар гі ўсе аб' ек ты, якія бы лі ў 
пла не. Ад нак, не ўсе яны бы-
лі пра да дзе ны, бо мно гія з іх 
з'яў ля юц ца не лік від ны мі. Ка лі 
па доб ная дзярж ма ё масць не 
мае каш тоў нас ці, то пры ма ец-
ца ра шэн не аб яе зно се, але 
да гэ та га трэ ба па ды хо дзіць 
вель мі асця рож на. Напры-
кла д, з 528 аб' ек таў, якія не 
бы лі пра да дзе ныя ў 2013 го-
дзе, пры клад на 290 бы лі рэа-
лі за ва ны ле тась.

Асоб на Анд рэй Га еў спы-
ніў ся на дзей нас ці ак цы я нер-
ных та ва рыст ваў, част ка якіх 
пра цуе не заў сё ды эфек тыў-
на. Так, ле тась агуль ная су ма 
вы пла ча ных усі мі та ва рыст ва-
мі ды ві дэн даў скла ла 5,4 трлн 
руб лёў. Пры чым толь кі 10 ак-
цы я нер ных та ва рыст ваў за-
пла ці лі сва ім ак цы я не рам ка-
ля 3 трлн руб лёў.

ПРЫ ВА ТЫ ЗА ЦЫЯ 
НА 850 МЛН USD

Спе цы я ліс ты Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па ма ё мас ці Бе ла ру-
сі су мес на з ін шы мі мі ніс тэр-
ства мі сфар міра ва лі пе ра лік 
аб' ек таў для пры ва ты за цыі ў 
2015 го дзе.

У яго ўвай шлі 64 гас па-
дар чыя та ва рыст вы і 4 рэс-
пуб лі кан скія ўні тар ныя прад-
пры ем ствы. Ра зам з тым, 
па доб ны план не з'яў ля ец ца 
дог май у кан чат ко вым ва ры-
ян це. Пры на яў нас ці рэ аль-
на га ін вес та ра гэ ты пе ра лік 
мо жа быць па поў не ны ін шы мі 
ар га ні за цы я мі. Цяпер па доб-
ны спіс быў сфар мі ра ва ны на 
пад ста ве пра па ноў дзяр жаў-
ных ор га наў. Сён ня фар мі ру-
юц ца ўмо вы пры ва ты за цыі па 
кож ным з гэ тых аб' ек таў.

Тут вар та на га даць, што, 
згод на з па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў, Дзярж кам ма ё мас-
ці, абл вы кан ка мам і Мінск-
аму гар вы кан ка му су мес на 

з ор га на мі дзярж кі ра ван ня 
бы ло да ру ча на сфар міра-
ваць пе ра лік пра па ноў аб'-
ек таў пры ва ты за цыі на су му 
не менш як 850 млн до ла-
раў для про да жу ін вес та рам 
у 2015 го дзе. Пры клад на на 
гэ тую су му і быў пад рых та-
ва ны но вы пе ра лік.

МТС ПАД ВІС ЛА
— Ле тась на ша кра і на 

рэ аль на раз ліч ва ла ад шу-
каць буй но га ін вес та ра для 
ма біль на га апе ра та ра МТС. 
Мы пла на ва лі атры маць ад 
про да жу дзярж па ке та ак-
цый кам па ніі (51%) ка ля 1 
млрд до ла раў. Але здзел ку 
не ажыц ця ві лі. Ця пер сі ту-
а цыя на су свет ным рын ку 
па доб ных ак цый уво гу ле 
змя ні ла ся. Та му тэр мі ны 
вы стаў лен ня на про даж 
дзяр жаў ных па ке таў ак цый 
кам па ніі МТС па куль не вы-
зна ча ны, — па ве да міў пер-
шы на мес нік стар шы ні 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 
ма ё мас ці Бе ла ру сі Аляк-
сей ВА СІЛЬ ЕЎ. — Ра зам з 
тым, пра ца па про да жы ак-
цый гэ тай струк ту ры бу дзе 
пра цяг вац ца, — пад крэс ліў 
спе цы я ліст.

Экс пер ты ад зна ча юць, 
што ця пер кошт дзярж па ке-
та кам па ніі скла дае ўжо ка ля 
863 млн до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Раз ліч ва ем на ся беРаз ліч ва ем на ся бе  ��

СВА ІМ ДА ПА МО ЖАМ ЗНАЙ СЦІ РЫ НАК
А чу жо га хла му нам не трэ ба

З участ каў «зрэ за лі» за ба ро ну

Для за бес пя чэн ня 
свое ча со вай рэ гіст ра цыі 
зя мель ных участ каў 
сель ска гас па дар чых 
і ляс ных зя мель 
пра ду гледж ва ец ца 
вы зва лен не 
сель ска гас па дар чых 
уста ноў ад дзяр жаў най 
пош лі ны за афарм лен не 
да ку мен таў.

У пералік аб'ектаў 
прыватызацыі ўвай шлі 
64 гас па дар чыя 
та ва рыст вы 
і 4 рэс пуб лі кан скія 
ўні тар ныя 
прад пры ем ствы. 


