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ЛІЧБА ДНЯ

СПАРТЫЎНЫ
ВЕРНІСАЖ

Учора Прэзiдэнт Аляксандр Лукашэнка прыняў кiраўнiка Рэспублiкi Карэлiя Расiйскай Федэрацыi Аляксандра Худзiлайнена. Вiзiт карэльскай дэлегацыi ў нашу краiну праходзiць
10-12 лiстапада, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
Аляксандр Лукашэнка падкрэслiў, што Саюзнiцкiя адносiны Беларусi i Расii паспяхова развiваюцца дзякуючы цесным сувязям памiж
рэгiёнамi, што ў нашай краiне заўсёды з асаблiвай цеплынёй прымаюць дэлегацыi з рэгiёнаў Расii. «Я ўвогуле сёння не бачу адносiн
памiж Беларуссю i Расiяй без нармальных, вельмi цесных узаемасувязяў Беларусi з расiйскiмi рэгiёнамi», — заявiў беларускi лiдар.
«Без прамога ўзаемадзеяння з рэгiёнамi ў нас не склаўся б i паспяхова не развiваўся б нi гандаль, нi нашы палiтычныя адносiны,
ды i гуманiтарныя адносiны, супрацоўнiцтва ў культурнай сферы, —
лiчыць кiраўнiк дзяржавы».
Закранаючы тэму беларускай дыяспары ў расiйскiх рэгiёнах i
Карэлii, у прыватнасцi, Прэзiдэнт адзначыў, што ўсе кiраўнiкi рэгiёнаў заяўляюць аб тым, што беларусы не ствараюць нiякiх праблем
або напружання. «Яны заўсёды кажуць, што гэта такiя ж людзi, як
i рускiя. Яны добрыя, спагадлiвыя, прыстойныя. Мяне заўсёды радуе, што нашы беларусы ствараюць добрую атмасферу там, дзе
жывуць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Гаворачы аб эканамiчным супрацоўнiцтве з Карэлiяй, Аляксандр
Лукашэнка прапанаваў арганiзаваць прамыя пастаўкi вялiкiх аб'ёмаў рыбы з Карэлii ў Беларусь. Як адзначыў Прэзiдэнт, Беларусь
мае патрэбу ў стабiльным забеспячэннi патрэбнасцяў насельнiцтва
ў даступнай i якаснай рыбе i морапрадуктах. Карэлiя ў сваю чаргу
мае развiты рыбагаспадарчы комплекс. «I тут мы бачым нядрэнную
перспектыву ўзаемавыгаднага супрацоўнiцтва», — заявiў беларускi
кiраўнiк. Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што пакуль, нягледзячы на прыкладзеныя намаганнi, спажыванне ў Беларусi рыбных
прадуктаў на душу насельнiцтва крыху нiжэйшае за рэкамендаваную норму. «Як бы мы нi спрабавалi тут вырашыць гэту праблему,
у нас крыху не атрымлiваецца, i мы маглi б непасрэдна ўсе аб'ёмы
закупляць у вас i пастаўляць у Беларусь. Толькi без пасрэднiкаў.
У нас ёсць перапрацоўчыя комплексы. Мы маглi б прыцягнуць i вашы
кампанii для перапрацоўкi тут, у тым лiку i падзялiцца ўласнасцю на
тэрыторыi Беларусi».
У сваю чаргу Аляксандр Худзiлайнен згадзiўся, што супрацоўнiцтва ў гэтай сферы вельмi перспектыўнае. «Сёння 70 працэнтаў фарэлi, выгадаванай у Расiйскай Федэрацыi, — гэта фарэль з Карэлii,
якая мае ўнiкальныя прыродныя багаццi, — сказаў ён. — Сёння 52
гаспадаркi гадуюць ледзь цi не 22 тыс. тон фарэлi, а праз тры гады
мы выйдзем на 30 тыс. тон. Ёсць канкрэтныя iнвестыцыйныя праекты, i мы стварылi поўны тэхналагiчны ланцужок».

Больш як

Br2 трлн

Фота БЕЛТА.

У Гомелі прайшоў фінал адкрытага гарадскога конкурсу БРСМ па графіці «Намалюй
спартыўны сюжэт — выйграй горны веласіпед!», прысвечаны чэмпіянату свету па хакеі, які
пройдзе ў Мінску з 9 па 24 мая 2014 года. За час конкурсу на разгляд журы было накіравана больш за 30 работ. Але толькі 12 удзельнікаў фіналу здолелі ператварыць звычайную
жалезабетонную агароджу ў спартыўны вернісаж, які запрашае гамяльчан і гасцей горада над Сожам наведаць галоўную спартыўную падзею краіны ў 2014 годзе. На працягу 7
гадзін мастакі змагаліся за галоўныя прызы конкурсу — горны веласіпед і абанемент на
ўсе хатнія матчы ХК «Гомель» у чэмпіянаце Беларусі па хакеі сезона 2013—2014.

 Наўздагон

 На скрыжаванні думак

БЕЛАРУСКІ
ТВАР «ЛІСТАПАДА»

ПАРЛАМЕНТ ПРАЦУЕ
НАД БЮДЖЭТАМ

Так хочацца, так хочацца
напаўняцца гонарам, калі на
айчынным кінафестывалі ёсць
магчымасць адкрыць для сябе
нешта новае з айчыннага кінематографа. Каб можна было
казаць пра наш унёсак у кіно.
І можна ж казаць: сёлета на
«Ліс тападзе» прайшлі рэтраспек тывы нямога беларускага кіно. Тое, з чаго некалі ўсё
пачыналася, тое, у чым ёсць
падставы для гонару. Але падставы з мінулага. А што сёння?
А сёння мы маем міжнародны
кінафестываль «Лістапад», што
таксама можа быць падставай
для гонару: фестываль фестываляў, які збірае вяршкі з таго,
што было прадстаўлена на прэстыжных форумах свету. І на гэ-

На 14 лістапада запланавана сумеснае пасяджэнне Пастаяннай
камісіі па бюджэце і фінансах і Пастаяннай камісіі па эканамічнай
палітыцы, на якім будуць разгледжаны самыя важныя параметры
праектаў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на
2014 год, рэспубліканскага бюджэту на чарговы фінансавы год і
змен падатковага заканадаўства Беларусі. Праходзяць пашыраныя
пасяджэнні, прысвечаныя бюджэту, і ў іншых камісіях.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

«БУДЗЕМ НЕСЦI
СВАЮ ВАХТУ ПАМЯЦI»

Фота БЕЛТА.

Выданнi Беларусi будуць шырока прадстаўляць унёсак народаў СНД у вызваленне краiны ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў. Пра гэта журналiстам заявiла першы намеснiк мiнiстра
iнфармацыi Беларусi Лiлiя АНАНIЧ перад пасяджэннем Мiждзяржаўнага савета па супрацоўнiцтве ў галiне перыядычнага
друку, кнiгавыдання, кнiгараспаўсюджвання i палiграфii ў
Выканаўчым камiтэце СНД, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

тым фестывалі ёсць адметныя
беларускія прызы.
Штогод існуе гэтая інтрыга:
каму ўручаць спецыяльны прыз
Прэзідэнта Беларусі «За гуманізм і духоўнасць у кіно». Сёлета
ім адзначаны фільм рэжысёра
Аляксандра Пархоменкі «Лука»
(Украіна—Беларусь). Стужка
распавядае пра архіепіскапа
Луку, урача і навукоўца, які быў
рэпрэсаваны, але ў 1995 годзе
прылічаны да ліку святых праваслаўнай царквой. Падчас урачыстага закрыцця фестывалю
прыз быў уручаны прадзюсару
фільма Алегу Сытніку.
У асноўным конкурсе «Лістапада» сёлета ад Беларусі быў
прад стаўле ны фільм «Роля»
рэжысёра Канстанціна Лапу-

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
АД ТАЙФУНУ НА ФІЛІПІНАХ ПАЦЯРПЕЛА 9,5 МЛН ЧАЛАВЕК
Колькасць пацярпелых ад разбуральнага тайфуну на Філіпінах дасягнула 9,5 млн чалавек, перадаюць інфармацыйныя
агенцтвы. Многія населеныя пункты цяжкадаступныя з-за разбураных дарог, аэрапортаў і мастоў, аднак па паветры пачалі
дастаўляць прадукты харчавання, медыкаменты і іншыя жыццёва важныя рэчы. Тайфун абрынуўся на Філіпіны 8 лістапада.
Хуткасць ветру дасягала 315 км/г, з парывамі да 379 км/ч.
Супертайфун суправаджалі хвалі вышынёй да шасці метраў. Стыхія практычна знішчыла прыбярэжны горад Таклабан з насельніцтвам у 220 тыс. чалавек. Ланцуг разбурэнняў
працягнуўся па цэнтральнай частцы Філіпін прыкладна на 600 км з усходу на захад.

У ЛІТВЕ ПАЧАЛАСЯ ПЕРАДВЫБАРНАЯ ПРЭЗІДЭНЦКАЯ
КАМПАНІЯ
Парламент Літвы ў пачатку кастрычніка прыняў пастанову, у якой прызначана дата
прэзідэнцкіх выбараў: яны адбудуцца 11 мая 2014 года. Пастанова ўступіла ў сілу ўчора,
і з гэтага часу пачынаецца рэгістрацыя прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Пакуль пра
жаданне балатавацца на пасаду прэзідэнта заявіў толькі старшыня парламенцкага Камітэта па нацыянальнай бяспецы і абароне Артурас Паўлаўскас. Прэм'ер-міністр Альгірдас
Буткявічус заявіў, што не будзе змагацца за прэзідэнцкую пасаду. Пакуль маўчыць наконт
сваіх амбіцый цяперашні прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайтэ, аднак многія аналітыкі прагназуюць, што яна зноў выставіць сваю кандыдатуру.

ІНДЫЙСКІ КАСМІЧНЫ ЗОНД НЕ ВЫЙШАЎ
НА ЗАДАДЗЕНУЮ АРБІТУ
Першы індыйскі зонд для вывучэння Марса не змог
выйсці на зададзеную арбіту. Прычынай непаладкі стаў
збой рулявога рухавіка пры спробе павелічэння вышыні
калязямной арбіты. Замест запланаваных 100 тыс. км
зонд падняўся толькі да 78,3 тыс. км. Аднак у Арганізацыі
касмічных даследаванняў Індыі запэўніваюць, што прычын для хвалявання няма. Ужо сёння будуць зроблены
спробы падняць зонд на зададзеную арбіту.

шанскага, таксама сумеснай
вытворчасці (яшчэ прычыніліся
Расія, Фінляндыя і Германія). І
без адметных прызоў гэтае кіно
не засталося: аўтары атрымалі
спецпрызы Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы «Разам»
і Выканаўчага камітэта СНД
«Кіно без межаў» за развіццё
культурнага супрацоўніцтва і
ўмацаванне сяброўства паміж
народамі.
Праграмны дырэктар кінафестывалю «Лістапад» Ігар
СУКМАНАЎ адзначыў:
— Пытанні «ка-прадукцыі»
цяпер настолькі ак туальныя,
што нават цяжка бывае адказаць, колькі краін-удзельніц было сёлета ў фестывалі. Фільм
«Роля» створаны ў супрацоўніцтве чатырох краін. Не існуе
цяпер чыста ўкраінскага, ці чыста польскага кіно — яно развіваецца ў пэўных звязках. Было
дастаткова заявак на ўдзел у
асноўным конкурсе, але пытанне якасці застаецца галоўным
крытэрыем у гэтым выпадку.
Падыход, пры якім трэба нешта
паказваць, абы толькі гэта было
беларускае кіно, я лічу, мядзведжай паслугай нацыянальнай
кінематаграфіі. Аднак у праграме сёлета было прадстаўлена
беларускае кіно, пачынаючы
ад «Лістападзіка», які адкрываў
фільм Алены Туравай «Кіндэрвілейскі прывід». Была праграма
бе ла рус ка га ані мацыйнага кіно.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КОРАТКА

АРЭХІ ПРАДУХІЛЯЮЦЬ
АДЗІН З САМЫХ
НЕБЯСПЕЧНЫХ
ТЫПАЎ РАКУ

Міжнародны фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграм Mаgnіfісаt2013, які раней быў перанесены на
нявызначаны тэрмін з-за фінансавых
праблем, вырашана правесці 4-5 студзеня 2014 года.

Жанчыны, якія
пастаянна перакусваць бразільскі мі арэ ха мі,
кеш'ю, міндалем,
фісташкамі, грэцкімі арэхамі, пеканам, радзей атрымліваюць дыягназ «рак
падстраўнікавай залозы». Па словах навукоўцаў, калі з'ядаць жменю арэхаў два
разы на тыдзень, можна значна знізіць
рызыку гэтага анкалагічнага захворвання, перадае The Telegraph. Рак падстраўнікавай залозы — адно з самых страшных
захворванняў. Сярод асноўных яго прычын
называецца курэнне і атлусценне. Таксама хвароба звязана з дыябетам. Арэхі, як
вядома, багатыя на вітаміны, мінеральныя рэчывы і фітазлучэнні. Даследаванне
больш як 75 тыс. жанчын, праведзенае
Гарвардскай медыцынскай школай і Жаночым шпіталем Брыгама, наглядна сведчыць аб карысці арэхаў.
Трэба сказаць, раней эксперты даказалі,
што міндаль, грэцкі арэх, кеш'ю зніжаюць
рызыку сардэчнага прыступу больш чым
на 10%. Дастаткова ўсяго дзвюх порцый
арэхаў на тыдзень (дзесьці па 8 грамаў).
А вось цяжарныя, якія спажываюць арэхі,
радзей нараджаюць дзяцей-алергікаў.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

У вёсцы Азёры Гродзенскага раёна па даручэнні першага намесніка прэм'ер-міністра Беларусі Уладзіміра
СЯМАШКІ адбыліся грамадскія слуханні, якія павінны
паслужыць прыняццю дзяржаўнага рашэння наконт далейшага лёсу рэспубліканскага ландшафтнага заказніка
«Азёры». Ці будзе зменшана плошча асабліва ахоўных
тэрыторый заказніка дзеля працягу работы торфабрыкетнага прадпрыемства «Верцялішкі», у якога праблемы
з запасамі сыравіны?
У Палацы культуры вёскі Азёры Гродзенскага раёна сабраліся кіраўнікі органаў выканаўчай улады, дэпу таты парламента, прадстаўнікі дзяржаўнага вытворчага аб'яднання
«Белпалівагаз», Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя, навукоўцы, актывісты грамадскіх
арганізацый, журналіс ты і, безумоўна, мясцовыя жыхары.
Вось некаторыя погляды і аргументы («за» і «супраць» перадачы новых тэрыторый заказніка пад торфараспрацоўку),
што прагучалі на грамадскіх слуханнях у практычна цалкам
запоўненай зале.

«Торфараспрацоўкі
павінны быць прадоўжаны»

У Мінску на зімовы перыяд адмяняецца работа аўтобусных маршрутаў
173Э і 170Э. З 9 лістапада адмяняецца
па выхадных днях аўтобусны маршрут
№ 173Э «Сокал — Нацыянальны аэрапорт Мінск». З 16 лістапада — № 170Э
«Захад-3 — Заходнія могілкі».
Ажыццявіць навагодняе падарожжа
ў сядзібу Дзеда Мароза ў Белавежскую
пушчу можна будзе з 20 па 29 снежня і з
1 па 7 студзеня, а таксама 10 і 11 студзеня 2014 года. Святочны вагон будзе адпраўляцца кожны дзень з Мінска ў Брэст
у складзе поезда № 115 у 21.46.
Музей тэхнікі пачынаюць будаваць
каля Гродна. Там плануецца размясціць тэхніку, якая выкарыстоўвалася раней у розных галінах народнай
гаспадаркі, у тым ліку рарытэтную:
сельскагаспадарчыя і іншыя машыны,
плугі, сячкарні, сеялкі, трактары, камбайны, магчыма, і гусенічныя, аўтамабілі з паўвекавой гісторыяй. Таксама
прымаюцца транспартныя павозкі,
конныя касілкі, малатарні і іншыя віды
старой тэхнікі, абсталявання. Цяпер
прадаўжаецца збор экспанатаў.
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 Надвор'е

Адбыліся грамадскія слуханні
па пытанні лёсу рэспубліканскага
ландшафтнага заказніка «Азёры»
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склалі падатковыя плацяжы
фізічных асоб за студзень—верасень гэтага года. Яны ўзраслі
ў супастаўных цэнах на 37,3%
да ўзроўню аналагічнага перыяду
2012-га. У цэлым па рэспубліцы,
па звестках на 1 кастрычніка, плацельшчыкамі падаткаў
з'яўляюцца больш як 3 млн чалавек, што на 22,6 тыс. чалавек
больш, чым было на такі ж час
летась. У агульнай структуры
плацельшчыкаў падаткаў найбольшую долю займаюць фізічныя асобы, якія выплачваюць
плацяжы за зямлю і падатак
на нерухомасць, — каля 2,9 млн
чалавек (95,4% агульнай колькасці фізічных асоб, якія стаяць
на ўліку ў падатковых органах).
Тых, хто здае ў арэнду (наём)
жылыя памяшканні, налічваецца 102,1 тыс. чалавек. Фізічных
асоб — плацельшчыкаў адзінага падатку — налічваецца каля
27,6 тысячы. З ліку гэтай катэгорыі плацельшчыкаў 7,7 тысячы фізічных асоб ажыццяўлялі
дзейнасць па заяўным прынцыпе
без рэгістрацыі ў якасці індывідуальных прадпрымальнікаў.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 12.11.2013 г.

З ЧЫМ ЗАСТАНЕЦЦА
СВЯТОЕ БАЛОТА?

Нашы адметныя прызы і кінакірункі

— Зараз мы ўзаемадзейнічаем з Саветам Міністраў, працуем
у камісіях, разглядаем прапановы, абмяркоўваем бюджэт па
напрамках, — расказала «Звяздзе» старшыня Пастаяннай
камісіі па бюджэце і фінансах Людміла ДАБРЫНІНА. — Нам
даступны ўсе неабходныя матэрыялы.
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АСАБЛІВАЯ РОЛЯ РЭГIЁНАЎ

У 2014 годзе будзе адзначацца 70-годдзе вызвалення Беларусi
ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў. «Мы будзем працаваць, каб як
мага шырэй прадстаўляць на старонках беларускiх выданняў вялiкi
ўнёсак народаў СНД у гiсторыю вызвалення Беларусi. Будзем несцi
свайго кшталту вахту памяцi», — сказала Лiлiя Ананiч.
Прадстаўнiк Мiнiнфарма нагадала, што ў 2013-м, у год старшынства Беларусi ў СНД, у сферы кнiгавыдання распачаты шэраг знакавых праектаў. Сярод iх «Сугучча сэрцаў», згодна з якiм плануецца
выдаць серыю кнiг, якiя прадстаўляюць лiтаратуру краiн СНД. «Мы
спадзяёмся, што ў 2014 годзе гэты праект атрымае развiццё. Ужо
гатовы, ён будзе перададзены ў краiны СНД, каб быць даступным
шырокаму колу бiблiятэк Садружнасцi», — адзначыла першы намеснiк мiнiстра iнфармацыi.

АЎТОРАК

ЛІСТАПАДА 2013 г.

Намеснік дырэк тара ВУ «Гроднаміжрайгаз», кіраўнік торфабрыкетнай вытворчасці «Верцялішкі» Генадзь
ДАЎКШЫС паведаміў, што торфабрыкет пастаўляецца ў
Гродна, Гродзенскі, Шчучынскі, Ваўкавыскі, Свіслацкі, Бераставіцкі, Мастоўскі і Зэльвенскі раёны — насельніцтву, жыллёва-камунальнай гаспадарцы, бальніцам, школам. Праектная
магутнасць брыкетнага цэха — 40 тысяч тон у год. Аднак у
апошнія гады не маглі выйсці на поўную магутнасць па прычыне стапрацэнтнага зносу абсталявання. Таму, згодна з
дзяржаўнай праграмай «Торф», распачалася мадэрнізацыя
прадпрыемства. На перспектыву яно можа быць забяспечана
сыравінай толькі пры ўмове адводу новых зямельных участкаў тарфянога радовішча «Святое», размешчанага
ў межах заказніка «Азёры».
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ПАДМАРОЗІЦЬ,
І МОКРЫ СНЕГ
У аўторак тэрыторыя нашай
краіны застанецца ў зоне павышанага атмасфернага ціску,
таму будзе пераважна без істотных ападкаў, толькі месцамі
ў Гомельскай вобласці пройдзе
невялікі дождж. Максімальная
тэмпература паветра — плюс
3-9 градусаў, паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды
Вольга Фядотава.
З раніцы серады атмасферны
фронт з боку Заходняй Еўропы
прынясе да нас кароткачасовыя
дажджы. Уначы і раніцай туман,
магчымы слабы галалёд. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 3
да плюс 3 градусаў, удзень — 2-8
цяпла. Уначы на чацвер у цэнтральных і ўсходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, па паўночным
усходзе магчымы мокры снег. Аднак ужо ўдзень істотных ападкаў
не прадбачыцца. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 3 па захадзе
да плюс 4 градусаў па паўднёвым
усходзе, удзень — 2-7 цяпла.
Атмасферны фронт з боку Балтыйскага мора прынясе да нас у
пятніцу невялікія ападкі ў выглядзе
мокрага снегу і дажджу. У асобных раёнах туман. Раніцай слабы
галалёд, на дарогах месцамі галалёдзіца.Тэмпература паветра ўначы ад мінус 3 да плюс 2 градусаў,
удзень — ад 0 да 6 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
Внеочередное общее Собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» (далее – Собрание)
проводится по инициативе Наблюдательного совета банка в 11.00 21 ноября 2013 года в
помещении ОАО «Белинвестбанк» по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 29.
Повестка дня Собрания:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».
2. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц,
имеющих право на участие в Собрании, – 11 ноября 2013 года.
Лицо, имеющее право на участие в Собрании, может ознакомиться с формой и текстом
бюллетеня для заочного голосования, проектами решений по вопросам повестки дня и
получить бюллетень для заочного голосования под роспись с представлением документа, удостоверяющего личность (представитель акционера – также документа, подтверждающего полномочия на участие в Собрании), при личном посещении Центрального
аппарата (г. Минск, пр-т Машерова, 29, комн. 705), дирекций ОАО «Белинвестбанк» по
месту учета акций со дня извещения о проведении Собрания в рабочие дни с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00.
Заполненные бюллетени для заочного голосования должны быть представлены лицами,
имеющими право на участие в Собрании, в адрес ОАО «Белинвестбанк»: 220002, г. Минск,
пр-т Машерова, 29, по почте или курьером по 18 ноября 2013 года включительно.
Принявшим участие в Собрании считается лицо, заполненный бюллетень для заочного голосования которого представлен в ОАО «Белинвестбанк» в указанном порядке.
Дополнительная информация по телефонам:
(8-017) 239-02-88, 239-01-42.
www.belinvestbank.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3,
выдана Национальным банком Республики Беларусь 3 июня 2013 г. УНП 807000028

