
Скон чы ла ся ак тыў ная фа за су мес на га ву чэн ня «Уза-
е ма дзе ян не-2013» Ка лек тыў ных сiл апе ра тыў на га рэ-
ага ван ня дзяр жаў — удзель нiц Ар га нi за цыi Да га во ра 
аб ка лек тыў най бяс пе цы, якое праводзілася ў рам-
ках стра тэ гiч нага ву чэн ня «За хад-2013». Ня гле дзя чы 
на даждж лi вае на двор'е, учора на па лi го не «Асi по вiц-
кi» бы ло па асаб лi ва му го ра ча.

Па вод ле за ду мы ву чэн ня, у ад ной з дзяр жаў — удзель нiц 
АДКБ ад бы ла ся дэ ста бi лi за цыя аб ста ноў кi. Пры чы на — уз рас-
тан не ак тыў най дзей нас цi ды вер сiй ных фар мi ра ван няў, мiж-
на род ных тэ ра рыс тыч ных ар га нi за цый i на ём нiц кiх струк тур. 
Са ве там ка лек тыў най бяс пе кi АДКБ бы ло пры ня та ра шэн не па 
ака зан нi гэ тай дзяр жа ве ва ен най i ва ен на-тэх нiч най да па мо гi.

Адзiн з маг чы мых ва ры ян таў уз нiк нен ня кры зiс най сi ту а цыi 
ад пра цоў ва лi апе ра тыў ныя гру пы i вай ско выя кан тын ген ты 
ўзбро е ных сiл Ар ме нii, Бе ла ру сi, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, 
Ра сii i Та джы кi ста на. Удзель нi кi ву чэн ня ра бi лi за ха ды па дэ-
бла кi ра ван нi аэ ра дро ма, штур ме бу дын ка i вы зва лен нi за клад-
нi каў. Пад раз дзя лен нi шмат на цы я наль най гру поў кi вар та ва лi 
важ ныя дзяр жаў ныя аб' ек ты, вялі раз вед ку мяс цо вас цi, шу ка лi 
не за кон ныя ўзбро е ныя фар мi ра ван нi, ар га нi зоў ва лi i пра во-
дзi лi за са ды.

— Не ма гу не ад зна чыць вы со кi ўзро вень пад рых тоў кi ўсiх 
ка тэ го рый вай скоў цаў, якiя пры ма лi ўдзел у ву чэн нi: як афi цэ-

раў упраў лен ня, так i звы чай ных сал да таў, — ад зна чыў мi нiстр 
аба ро ны Бе ла ру сi ге не рал-лей тэ нант Юрый ЖА ДО БIН. — 
Без умоў на, ар га нi зоў ва ю чы гэ тае ву чэн не, мы ста вi лi пе рад 
са бой не каль кi мэт. Мне зда ец ца, што атры ма ны во пыт бу дзе 
ка рыс ны не толь кi для Уз бро е ных Сiл на шай кра i ны, а i для 
ва ен ных ве дам стваў на шых са юз нi каў. Гэ та, без умоў на, уня се 
пэў ныя ка рэк ты вы i ў апе ра тыў ную пад рых тоў ку пад раз дзя-
лен няў i час цей.

Асаб лi васць ву чэн ня — ад на ча со вае су мес нае пры мя нен не 
двух склад нi каў сiс тэ мы ка лек тыў най бяс пе кi АДКБ — Рэ гi я-
наль най гру поў кi вой скаў Бе ла ру сi i Ра сii i Ка лек тыў ных сiл 
апе ра тыў на га рэ ага ван ня АДКБ. Упер шы ню ў рам ках АДКБ 
ад бы ло ся дэ сан та ван не па ра шут ным спо са бам са ма ход ных 
ар ты ле рый скiх уста но вак.

— Ву чэн нi па ка за лi вы со кую зла джа насць i ўза е ма дзе ян не 
кра iн — удзель нiц АДКБ, — пад крэс лiў на чаль нiк Ге не раль-
на га шта ба Уз бро е ных Сiл Ра сiй скай Фе дэ ра цыi — пер шы 
на мес нiк мi нiст ра аба ро ны Ра сii ге не рал ар мii Ва ле рый 
ГЕ РА СI МАЎ. — У на ступ ным го дзе та кiя ву чэн нi прой дуць 
на тэ ры то рыi Ка зах ста на, дзе бу дуць ад пра ца ва ны пы тан нi 
апе ра тыў на га рэ ага ван ня на тыя па гро зы, якiя мо гуць уз нiк-
нуць у лю бой дзяр жа ве — удзель нi цы АДКБ. Хут чэй за ўсё, 
мы ад пра цу ем i тыя пы тан нi, якiм ня шмат ува гi на да ва ла ся ў 
па пя рэд нiх ву чэн нях. Гэ та, перш за ўсё, фар мi ра ван не су кан-
тын ген ту i пе ра праў ка яго ў ра ён апе ра тыў на га рэ ага ван ня.

— Ар га нi за цы яй Да га во ра АДКБ у апош нi час вя лi кая ўва га 
на да ец ца раз вiц цю i ўдас ка на лен ню Ка лек тыў ных сiл апе ра-
тыў на га рэ ага ван ня, — за зна чыў мi нiстр аба ро ны Ар ме нii 
Сей ран АГА НЯН. — Гэ тыя ву чэн нi па ка за лi, што мы вы бра лi 
пра вiль ны кi ру нак. Тыя мэ ты, якiя ста вi лi ся на пя рэ дад нi ву чэн-
ня, цал кам вы ка на ны. Мая ацэн ка ву чэн ня вель мi вы со кая.

Агуль ная коль касць удзель нi каў ву чэн ня — 600 ча ла век. Бы-
ло за дзей нi ча на ка ля 60 адзi нак ба я вой i спе цы яль най тэх нi кi, 
а так са ма да 15 адзi нак авiя цыi. Ге не раль ны сак ра тар Ар га нi-
за цыi Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы Мi ка лай БАР ДЗЮ-
ЖА пра ка мен та ваў апош няе ра шэн не кi раў нi коў дзяр жаў — 
удзель нiц АДКБ, якое ты чыц ца да па мо гi Та джы кi ста ну:

— Раз мо ва iдзе пра ва ен на-тэх нiч ную да па мо гу. Гэ та да-
па мо га ўзбра ен нем, срод ка мi для ахо вы дзяр жаў най мя жы, 
экi пi роў кай для вай скоў цаў. Дру гi этап да па мо гi — фар мi-
ра ван не мiж дзяр жаў най пра гра мы, якая ты чыц ца тэх нiч на га 
асна шчэн ня мя жы з Аф га нi ста нам. Раз мо вы аб якой-не будзь 
ва ен най да па мо зе цi аб пе ра кiд ван нi ту ды ва ен на га кан тын-
ген ту не iдзе. У гэ тым па куль ня ма не аб ход нас цi.

На пры кан цы прак тыч ных дзе ян няў вой скаў ад бы ло ся ўра-
чыс тае ўзна га ро джан не тых ва ен на слу жа чых, якiя па ка за лi 
доб рыя вы нi кi пад час ву чэн ня.

Ве ра нi ка КА НЮ ТА. Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.
Асi по вiц кi ра ён 

�
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Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка сёння  

возь ме ўдзел у су мес ным стра тэ гiч ным ву чэн нi ўзбро-
е ных сiл Бе ла ру сi i Ра сii «За хад-2013». Аб гэ тым БЕЛ ТА 
па ве да мi лi ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра. Як ча-
ка ец ца, удзель нi чаць у ме ра пры ем стве бу дзе так са ма 
Прэ зi дэнт Ра сiй скай Фе дэ ра цыi Ула дзi мiр Пу цiн.

Пла ну ец ца, што кi раў нi кi дзяр жаў на ве да юць Гож скi 
па лi гон у Гро дзен скай воб лас цi Бе ла ру сi i ва ен ны па-
лi гон Хмя лёў ка Уз бро е ных Сiл Ра сiй скай Фе дэ ра цыi ў 
Ка лi нiнг рад скай воб лас цi Ра сii.

УНП 101019973

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж»,ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 

опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16 опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16 
строительства строительства 20-этажного односекционного жилого дома 20-этажного односекционного жилого дома 

со встроенно-пристроенными помещениями со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения и гараж-стоянкой общественного назначения и гараж-стоянкой 

открытого типа в границах открытого типа в границах 
ул. Каховская – Оршанская – Орловская – ул. Каховская – Оршанская – Орловская – 

Сморговский тракт, г. Минск: Сморговский тракт, г. Минск: 
Для привлечения к строительству по договору создания Для привлечения к строительству по договору создания 

объектов долевого строительства предлагаются нежилые по-объектов долевого строительства предлагаются нежилые по-
мещения на 1-м этаже от 30 до 80 кв.м – 2000 (две тысячи) мещения на 1-м этаже от 30 до 80 кв.м – 2000 (две тысячи) 
долларов США, свыше 80 кв.м – 1800 (тысяча восемьсот) долларов США, свыше 80 кв.м – 1800 (тысяча восемьсот) 
долларов США; нежилые помещения в цоколе – 1650 (тысяча долларов США; нежилые помещения в цоколе – 1650 (тысяча 
шестьсот пятьдесят) долларов США; 3 м/места в крытом пар-шестьсот пятьдесят) долларов США; 3 м/места в крытом пар-
кинге по 35 000 (тридцать пять) долларов США.кинге по 35 000 (тридцать пять) долларов США.

Дополнительную информацию можно получить Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. по адресу: г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 

Тел. 8 (017) 306 20 90, или у уполномоченных риэлторов Тел. 8 (017) 306 20 90, или у уполномоченных риэлторов 
(агентств недвижимости). (агентств недвижимости). 

Фермерское хозяйство «Савицкий В.В.», дело №264-7Б\2-007\5, 
Управляющий Журов В.А. (адрес: 247491, Гомельская обл., г. Ре-
чица, ул. Набережная, 110\12) Хозяйственный суд Гомельской 
области, УНП 490495377. Торги в форме конкурса по продаже 
имущества фермерского хозяйства «Савицкий В.В.», назначенные 
на 10.09.2013 признаны несостояшимися. УНП 490495377

МЭТЫ — ВЫКАНАНЫ,
АЦЭНКА ВЫСОКАЯ

«Уза е ма дзе ян не-2013»«Уза е ма дзе ян не-2013»  ��

У Віль ню се, у га ле рэі Са ю за мас-
та коў Літ вы, ад кры ла ся вы ста ва 
су час ных бе ла рус кіх май строў 
мас тац тва «По гляд Бе ла ру сі». 
Экс па зі цыя ўклю чае тво ры бе-
ла рус кіх мас та коў, якія жы вуць 
і пра цу юць у Літ ве.

Віль ня здаў на была ад ным з цэнт-
раў ду хоў нас ці і мас тац тва бе ла ру саў. 
Сце ны бы лой Ві лен скай на род най 
шко лы ма ля ван ня па мя та юць та кіх 
сла ву тых мас та коў бе ла рус ка га па-
хо джан ня, як Ха ім Су цін, Мі ха іл Кі ко ін, 
Па вел Крэ мень, Ро берт Ге нін...

«Нас ра дуе гэ та вы ста ва, яе мас-
тац кі ўзро вень. Бе ла рус кія мас та кі, якія 
жы вуць у Літ ве, яшчэ раз па ка за лі свой 
твор чы па тэн цы ял. Ён вы со кі, шмат-
гран ны, ары гі наль ны. Мы ба чым ра бо ты 
са праўд ных май строў», — ска за ла на 
ад крыц ці вы ста вы стар шы ня Са ю за 
мас та коў Літ вы Эдзі та Ута ры е не (на 
фота ў цэнт ры).

Свае ра бо ты прад ста ві лі мно гія вя-
до мыя бе ла рус кія мас та кі. Нель га прай-
сці мі ма па лот наў цу доў на га май стра 
жы ва пі су Ула дзі мі ра Го лу ба. Яго тво ры 
не маг чы ма зблы таць з ін шы мі аў та ра мі. 
Ка лі вы ўба чы це іх, то заў сё ды бу дзе це 
ве даць, чые гэ та кар ці ны. Кам бі на ваць 
рэа лізм і фан тас тыч ны свет, ства раць 
за гад ка выя і ў той жа час па зна валь ныя 
воб ра зы, раз ма лёў ваць рэ ча іс насць ка-
зач ны мі фар ба мі — вось ха рак тэр ная 
асаб лі васць ра бот Ула дзі мі ра Го лу ба.

Ён на ра дзіў ся ў Слуц ку. Вось ужо 
шмат га доў жы ве ў Віль ню се, але са 
сва ёй Ай чы най пад трым лі вае вель мі 
цес ныя су вя зі. Ула дзі мір Го луб — член 
Са ю за мас та коў Бе ла ру сі, ра бо ты май-
стра зна хо дзяц ца ў На цы я наль ным 
мас тац кім му зеі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
у Фон дзе Са ю за мас та коў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і ў ін шых му зе ях Бе ла ру сі, як 
і ў мно гіх га ле рэ ях су час на га мас тац тва 
роз ных кра ін све ту.

«У мя не вы зной дзе це ўсё тое, што 
не мод на ця пер у мас тац тве: сю жэт-
насць з на лё там лі та ра тур нас ці, сім ва-
ліч насць, але га рыч насць... Я па-ра ней-
ша му ідэн тыч ны са мо му са бе», — ка жа 
Ула дзі мір Го луб.

Ці ка выя па лот ны і бра тоў Аляк санд-
ра і Сяр гея По кла даў. Яны абод ва на-
ра дзі лі ся ў вёс цы Ка жа мя кі на Крас на-
поль ска га ра ё на Ма гі лёў скай воб лас-

ці. І хоць ця пер жы вуць і пра цу юць у 
го ра дзе, іх сю жэ ты, зда ец ца, на ват 
пах нуць вёс кай, на столь кі яны шчы-
рыя, вы ка на ныя з лю боўю да вяс ко-
ва га по бы ту.

Мас та кі Ан джэй Ба ла хо віч і На-
тал ля Раб чук на ра дзі лі ся ў Віль ню се. 
Але ў Ан джэя за ха ва ла ся дзі вос ная 
су вязь з пры ро дай. Яго пей за жы свет-
лыя, цёп лыя. На тал ля, на ад ва рот, уся 
агор ну та ча ра мі ста ро га Віль ню са.

«Якім я ба чу ста ры Віль нюс? Гэ та 
ад чу ван не до му, на сталь гія па дзя цін-
стве. У ста рым го ра дзе мне заў сё ды 
доб ра і ўтуль на. У кар ці ну са ста рым 
го ра дам укла да юц ца ўспа мі ны з дзя-

цін ства, гіс та рыч нае асэн са ван не, уз-
рос лае з га да мі, а так са ма мас тац кае 
ўспры ман не і мас тац кая тэх ні ка. Ка лі 
ўсё атры ма ла ся — кар ці на «гу чыць», 
грэе ду шу, — га во рыць На тал ля Раб-
чук. — Хра мы Віль ню са — упры га жэн не 
ста ро га го ра да. Але гэ та не прос та бу-
ды нак — гэ та Дом Бо жы. Та му ў ра бо ту 
ўкла да ец ца Ад крыц цё, якое ад бы ва ец ца 
ў ма ёй ду шы».

Вы ста ва «По гляд Бе ла ру сі» на ла-
джа на па іні цы я ты ве Па соль ства Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь у Лі тоў скай Рэс пуб лі цы 
пры пад трым цы Фон ду Чур лё ні са. Пра-
цяг нец ца яна да 3 каст рыч ні ка. Дэ віз 
вы ста вы — «Мас тац тва без ме жаў». Ду-
маю, што яе вар та па ка заць і ў Мін ску.

Ві таў тас ЖЭЙ МАН ТАС,
улас ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

ў Літ ве. Фо та аў та ра.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла 
кры мі наль на га вы шу ку Пар-
ты зан ска га РУ УС ста лі цы за-
тры ма лі за кра дзеж сей фа 
з офі са пры ват най кам па ніі 
24-га до ва га мін ча ні на.

— Ма ла ды ча ла век зволь-
ніў ся з яе з-за па ста ян ных 
кан флік таў з кі раў ніц твам. 

Пас ля гэ та га гра ма дзя нін 
вы ра шыў «ад на віць спра вяд-
лі васць». Пры ехаў шы поз на 
ўна чы, хло пец вы біў акно на 
пер шым па вер се бу дын ка і 
праз яго тра піў унутр. У па-
мяш кан ні пры ха піў ме та ліч-
ны сейф, які па гру зіў у ма-
шы ну і ад вёз да Чы жоў ска га 

ва да схо ві шча, — па ве да мі-
ла прэс-афі цэр Пар ты зан-
ска га РУ УС г. Мін ска Ган на 
Чыж-Лі таш. — Тут зла мыс-
нік пры да па мо зе «бал гар кі» 
рас пі ла ваў сейф па па лам, 
ад нак унут ры яго, акра мя 
да ку мен таў, кніг і пя ча так, 
ні чо га не знай шоў. Гэ та раз-

зла ва ла хлоп ца яшчэ больш, 
і ён ута піў рэшт кі сей фа ў 
ва да схо ві шчы. Ка лі ма ла-
до га ча ла ве ка за тры ма лі, 
вы свет лі ла ся, што, акра мя 
ме та ліч най скры ні, ён украў 
з офі са фір мы яшчэ і да ра гі 
ноў тбук.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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І КІ НУЎ СЕЙФ У ВА ДА СХО ВІ ШЧА...

БЕ ЛА РУС КІ ПО ГЛЯД З ВІЛЬ НЮ СА «АД ДЗЯ ЧЫЎ»
СВАЙ ГО «ВЫ РА ТА ВАЛЬ НІ КА»

Ста ліч ная мі лі цыя вы шук вае муж чы ну, які па да зра ец ца ў ра-
ба ван ні. Уве ча ры ў кра ме па ву лі цы Глеб кі ма ла до му ча ла ве ку 
не ха пі ла ня знач най су мы гро шай. Да па мо г купюрамі ча ла век, 
што ста яў у чар зе за ім. Па куп нік пра па на ваў свай му «вы ра-
та валь ні ку» ра зам вы піць, каб та кім чы нам ад дзя чыць та му. 
У два ры блі жэй ша га до ма муж чы ны рас пі лі бу тэль ку га рэл кі, 
пас ля ча го ма ла ды ча ла век... збіў са бу тэль ні ка, які толь кі га дзі ну 
та му прый шоў яму на да па мо гу, і за браў у яго грошы.

У СТА ЛI ЦЫ ЗА БI ЛI ХЛОП ЧЫ КА
Ка ля пад' ез да до ма па ста лiч най ву лi цы Аль шэў ска га мi нак 

знай шоў скры ваў ле нае це ла хлоп чы ка з на жа вым ра нен нем у 
гру дзi... За бi тым ака заў ся 13-га до вы мяс цо вы жы хар. А лi та-
раль на праз тры га дзi ны па да зра ва ны ў здзяйс нен нi зла чын ства 
быў за тры ма ны па мес цы жы хар ства i да стаў ле ны ў Фрун зен скi
РУ УС. Iм ака заў ся 19-га до вы не пра цу ю чы мiн ча нiн, якi зло-
ўжы ваў нар ка тыч ны мi срод ка мi. Су пра цоў нi кам кры мi наль на га 
вы шу ку ён ужо даў па ка зан нi, у тым лi ку рас ка заў, што нож — 
пры ла ду за бой ства — кi нуў не па да лё ку ад мес ца зла чын ства.
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