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 У парламенце

Наша краіна гатова прыняць у сябе міжнародныя
лёгкаатлетычныя спаборніцтвы самага высокага ўзроўню
Аб гэтым кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка заявіў на
сустрэчы з прэзідэнтам Еўрапейскай
лёгкаатлетычнай асацыяцыі Ханс-Ёргам Вірцам, паведамляе БЕЛТА.
«Калі ў вас будзе інтарэс да Беларусі ў
сувязі з правядзеннем тут розных сустрэч,
канферэнцый, міжнародных спаборніцтваў,
вы можаце заўсёды на нас разлічваць», —
заявіў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў
Беларусі гатовы стварыць усе неабходныя
ўмовы для правядзення міжнародных лёгкаатлетычных спаборніцтваў самага высокага
ўзроўню. «Мы ўмеем гэта рабіць, і нядаўні
чэмпіянат свету па хакеі гэта паказаў. Ён
стаў найлепшым у гісторыі чэмпіянатаў свету. Таму можаце разлічваць, што і лёгкаатлетычны форум, які тут, магчыма, адбудзецца, будзе такім самым», — сказаў Прэзідэнт
Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка таксама падзякаваў Ханс-Ёргу Вірцу за ўвагу, што ўдзяляецца Беларусі ў частцы развіцця лёгкаатлетычнага спорту. «Гэта для нас вялікі стымул
для развіцця лёгкай атлетыкі. Дзякуй вам

за падтрымку нашай федэрацыі, за ўдзел
у падрыхтоўцы трэнераў, перадачу методык, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Мы
нядаўна выбралі новага старшыню федэрацыі лёгкай атлетыкі (Вадзім Дзевятоўскі. — Заўвага БЕЛТА). Гэта звязана з тым,
што мы хочам удзяліць вельмі сур'ёзную
ўвагу развіццю лёгкай атлетыкі ў нашай
краіне».
Паводле слоў Прэзідэнта, у Беларусі ёсць
вельмі добрыя традыцыі па развіцці розных
лёгкаатлетычных відаў спорту. «Я лічу, што
мы адновім гэтыя школы, і вы ў хуткім часе
пачуеце шмат добрага пра беларускіх атлетаў», — дадаў беларускі лідар.
У сваю чаргу Ханс-Ёрг Вірц адзначыў, што
за некалькі праведзеных у Беларусі дзён меў
магчымасць асабіста ўбачыць дасягненні ў
справе стварэння спартыўнай інфраструктуры. «Гатовы пагадзіцца з вашымі словамі,
што Беларусь можа прымаць у сябе спартыўныя мерапрыемствы сусветнага маштабу. Цяпер мы ўжо лічым сваім абавязкам
прыняць вашу прапанову і скарыстаць яе
для правядзення такіх мерапрыемстваў», —
сказаў ён.

 Перспектывы

АДУКАЦЫЯ... НА ЭКСПАРТ
У Бангладэш ужо рыхтуюць пляцоўку
для Беларускага міжнароднага ўніверсітэта
Сёння вышэйшую адукацыю ў
беларускіх ВНУ атрымліваюць
13,9 тысячы замежных грамадзян.
У БДУІР навучаюцца 530 студэнтаў
і магістрантаў з розных краін
свету. Але ў недалёкай будучыні
колькасць іншаземных студэнтаў,
падрыхтаваных беларускімі
выкладчыкамі, можа значна
ўзрасці. Калі праект па стварэнні
Беларускага міжнароднага
ўніверсітэта ў Бангладэш будзе
рэалізаваны, то ўжо ў 2016 годзе
ўніверсітэт прыме першых 500
студэнтаў, а да 2020 года ў ім будуць
навучацца каля 20 тысяч чалавек.
— Дагавор аб супрацоўніцтве паміж БДУІР
і кампаніяй Add-MoreServіces па стварэнні
сумеснага ўніверсітэта быў падпісаны падчас
нашага візіту ў Бангладэш восенню мінулага года, — расказвае рэктар БДУІР Міхаіл
БАТУРА. — У ім, у прыватнасці, прапісаны
асноўныя палажэнні па рэалізацыі сумеснага
праекта і зафіксаваны пункт аб неабходнасці
распрацоўкі бізнес-плана да мая 2015 года.
Плануецца, што ў маі гэтага года дэлегацыя
з Бангладэш наведае БДУІР, і пры станоўчым
вырашэнні ўсіх пытанняў распачнецца будаўніцтва студэнцкага гарадка.
Падчас перамоў былі вызначаны абавязкі
двух бакоў: партнёры з Бангладэш павінны
забяспечыць атрыманне ліцэнзіі на адукацыйную дзейнасць, пабудаваць універсітэцкі кампус і абсталяваць вучэбныя карпусы сучаснай
тэхнічнай і вучэбна-лабараторнай базай. Першую частку кампуса (вучэбна-лабараторныя
карпусы, інтэрнат для студэнтаў, спартыўныя
збудаванні і гасцініцу для беларускіх выкладчыкаў) плануецца адкрыць ужо ў чэрвені 2016
года. Гэта ўсё вымагае сур'ёзных фінансавых
выдаткаў. Але і задачы, якія стаяць перад беларускім бокам, простымі не назавеш.
Да чэрвеня 2016 года нам трэба падрыхтаваць выкладчыцкі корпус і арганізаваць навучанне студэнтаў па пяці спецыяльнасцях з
поўным вучэбна-метадычным забеспячэннем
навучальнага працэсу на англійскай мове,
прычым як на папяровых, так і на электронных носьбітах. Неабходна забяспечыць выкладанне па вочнай і дыстанцыйнай формах
навучання, атэстацыю і выдачу дыпломаў.
Між іншым, Міхаіл Батура ўпэўнены, што
яны з гэтай задачай справяцца, бо першай

ВНУ ў краіне, якая распачала падрыхтоўку
замежных грамадзян на англійскай мове,
стаў менавіта Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. У 2009
годзе быў ажыццёўлены набор на першую
ступень навучання, а затым і ў англамоўную
магістратуру.
Але, па словах Міхаіла Батуры, выкладчыкаў, якія свабодна размаўляюць на англійскай мове, значна больш, чым выкладчыкаў, гатовых на англійскай мове выкладаць,
асабліва тэхнічныя дысцыпліны. І гэта адзін з
галоўных фактараў, які стрымлівае далейшае
пашырэнне аб'ёмаў і напрамкаў падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй на
англійскай мове. Менавіта таму кіраўніцтва
БДУІР неаднойчы выступала з ініцыятывай аб
стварэнні рэспубліканскай базы спецыялістаў, гатовых арганізоўваць навучальны працэс на англійскай мове. У Бангладэш работа
будзе распачынацца з тых спецыяльнасцяў,
па якіх у БДУІР ужо вядзецца англамоўнае
навучанне. Праўда, давядзецца падбіраць
выкладчыкаў, гатовых працаваць вахтавым
метадам.
Але БДУІР — не адзіная ВНУ, якая будзе
ўдзельнічаць у стварэнні міжнароднага ўніверсітэта на тэрыторыі Бангладэш. Да праекта далучыцца таксама Беларускі дзяржаўны
тэхналагічны ўніверсітэт. Акрамя таго, прадстаўнікі Add-MoreServіces хацелі б адкрыць
яшчэ і медыцынскі факультэт. Таму Беларускаму дзяржаўнаму медыцынскаму ўніверсітэту таксама паступіла прапанова далучыцца
да перспектыўнай справы.
Дарэчы, экспартныя перспек тывы, што
адкрываюцца перад беларусамі ў Бангладэш, выглядаюць вельмі заманліва. На 160
мільёнаў насельніцтва тут усяго 20 прыватных універсітэтаў і 9 дзяржаўных каледжаў.
У 2015 годзе колькасць выпускнікоў сярэдніх
навучальных устаноў — патэнцыяльных абітурыентаў ВНУ — складзе 1 млн 253 тысячы.
Для параўнання: у Беларусі чакаецца толькі
57 тысяч выпускнікоў. А цэны на навучанне
ў мясцовых ВНУ значна вышэйшыя, чым у
беларускіх: ад 7 да 20 тысяч долараў.
Такім чынам, праект па стварэнні ў Бангладэш Беларускага міжнароднага ўніверсітэта
мае велізарныя перспектывы не толькі для
БДУІР, але і для іншых універсітэтаў нашай
краіны...
Надзея НІКАЛАЕВА



 Факт

ЭЛЕКТРОННЫЯ «АНАНІМКІ»
РАЗГЛЯДАЦЦА НЕ БУДУЦЬ
У Палаце прадстаўнікоў да другога чытання рыхтуюцца змяненні
і дапаўненні ў Закон «Аб звароце грамадзян і юрыдычных асоб»
У першым чытанні законапраект
быў прыняты 19 снежня
мінулага года — менш чым праз
месяц пасля яго паступлення
ў парламент. Аднак праца над
карэкціроўкай закона вялася
значна даўжэй — па сутнасці
адразу пасля яго прыняцця ў
2011 годзе. Пра тое, навошта
закон спатрэбілася змяняць і
якім ён стане пасля прыняцця
паправак, мы распыталі
намесніка старшыні Пастаяннай
камісіі Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь па правах чалавека,
нацыянальных адносінах і
сродках масавай інфармацыі
Аксану НЯХАЙЧЫК.

— Законапраект паступіў у Пастаянную камісію па правах чалавека, нацыянальных адносінах
і сродках масавай інфармацыі 25
лістапада мінулага года, але першы
яго макет быў накіраваны Нацыянальным цэнтрам заканадаўства
і прававых даследаванняў яшчэ ў
студзені 2014-га. На гэтай стадыі
дэпу таты ўнеслі каля 30 заўваг і
прапаноў. Прапановы паступалі
таксама ад грамадзян, прадстаўнікоў мясцовай выканаўчай улады,
міністэрстваў і ведамстваў. У выніку макет законапраекта змяняўся
тройчы.
— Чым прадык тавана неабходнасць карэкціроўкі Закона
«Аб звароце грамадзян і юрыдычных асоб»?
— Закон 2011 года патрабуе
змянення ў сувязі з напрацаваным практычным вопытам па яго
рэалізацыі, галоўным чынам — з
укараненнем электронных зваротаў. Увесь гэты час паступалі прапановы і заўвагі ў тым ліку і ў нашу
камісію. Для маніторынгу работы
закона «Аб зваротах грамадзян і
юрыдычных асоб» парламенцкая
камісія правяла два выязныя пасяджэнні ў Астраўцы і Навагрудку.
Такім чынам, тэкст, які паступіў у
ніжнюю палату парламента ў лістападзе, стаў вынікам агульнай
работы ўсіх зацікаўленых бакоў: і
дэпутатаў, і дзяржаўных органаў,
і грамадзян.

Удакладняюцца змест
і дэталёвы алгарытм разліку
выдаткаў, што могуць
быць спагнаныя з заяўніка
ў выпадку сістэматычных
беспадстаўных зваротаў.
— Якія прапановы ад дзяржаўных органаў не былі падтрыманы?
— Не была падтрымана прапанова выключыць са сферы дзеяння закона звароты па атрыманне
агуль на да ступ най ін фар ма цыі і
звароты па тлумачэнні заканадаўства. Не падтрымана была прапанова аб выключэнні электронных
зваротаў.
— Якія асноўныя новаўвядзенні прайшлі першае чытанне?
— Выключэнне са сферы дзеяння закона зваротаў, якія паступаюць ад членаў прафсаюза і іншых
грамадскіх арганізацый. Канкрэтызацыя прычын адмовы службовай
асобы ў асабістым прыёме або запісе на такі прыём грамадзяніну.
Гэта прапанова паступіла ў парла-

мент ад грамадзян яшчэ на стадыі
абмеркавання макету законапраекта.
Прадугледжваецца права арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў запытваць неабходныя
для вырашэння пытанняў, якія выкладзены ў звароце, дакументы або
прыцягваць заяўнікаў да разгляду
зваротаў з выездам на месца.
На практыцы часта ў арганізацыі паступаюць ідэнтычныя звароты або дадаткі да ўжо накіраванага
звароту, і тады ўзнікае пытанне: як
у такіх выпадках адказваць — на
кожны зварот асобна ці ўсім адразу? Законапраект дазваляе накіроўваць агульны адказ у тэрмін, які
адведзены для першага звароту з
аналагічных. Такім чынам, тэрміны
не будуць зацягнутыя.
Удакладняюцца змест і дэталёвы алгарытм разліку выдаткаў, што
могуць быць спагнаныя з заяўніка
ў выпадку сістэматычных беспадстаўных зваротаў у адну і тую ж
арганізацыю ці да аднаго і таго ж індывідуальнага прадпрымальніка, а
таксама ў выпадку звароту, які мае
загадзя ілжывыя сведчанні. Такая
норма існуе ў дзеючым заканадаўстве, але не было канкрэтызацыі.
Праект закона прадугледжвае
змяніць парадак разгляду электронных зваротаў. Гэта форма сябе
апраўдала, яна актыўна выкарыстоўваецца беларусамі, але з ёй
узніклі складанасці. Напрыклад,
не заўсёды ёсць кантакты заяўніка, звароты могуць згубіцца сярод
вялікай колькасці электронных пісьмаў. Таму прапануецца зрабіць
абавязковым разгляд звароту, які
паступіў праз спецыяльную рубрыку на афіцыйным сайце арганізацыі, а звароты, што прыйшлі па
электроннай пошце, кіраўнік можа
разглядаць на сваё меркаванне.
Праект канкрэтызуе патрабаванні да электроннага звароту па
аналогіі з патрабаваннямі да пісьмовых: ён павінен змяшчаць інфармацыю пра месца жыхарства, прозвішча і імя заяўніка. Калі электронны зварот накіраваны не заяўнікам,
а яго прадстаўніком, прапануецца
прыкладаць электронныя копіі дакументаў, якія пацвярджаюць паўнамоцтвы апошняга. Для абароны
персанальных дадзеных прадугледжана магчымасць прадубліраваць
зварот у пісьмовым або вусным выглядзе.
Калі на сайт паступаюць аналагічныя звароты ад розных грамадзян, даецца магчымасць адказваць таксама праз сайт.
— Аднойчы на асабісты прыём да дэпутата парламента, ку-

ды быў запрошаны журналіст
«Звяз ды», прый шла жы хар ка
аг ра га рад ка ў Мін скім ра ё не.
Яна расказала пра замену даху
ў шматкватэрным доме, дзе за
дзень да заканчэння работ будаўнікоў перавялі на іншы аб'ект.
У тую ноч моцны лівень заліў усе
кватэры, сапсаваў сцены, мэблю,
электраправодку. Высветлілася,
што будаўнікі былі пераведзены
на іншы аб'ект пасля «прамой лініі» з высокім абласным начальствам, якое паабяцала некаму з
заяўнікаў хутка вырашыць яго
праблему. Гэта сітуацыя мяне
вельмі ўразіла. Ці не пераўтвараецца работа са зваротамі грамадзян у нашай краіне ў «паказуху» і ці прадугледжвае новы
варыянт закона супрацьдзеянне
падобнай практыцы?
— Сітуацыі, калі падчас асабістага прыёму грамадзян іх праблемы вырашаюцца за кошт інтарэсаў
іншых людзей, дыскрэдытуюць уладу. Распрацоўшчыкі законапраекта,
дэпутаты і юрысты пагадзіліся, што
наспела неабходнасць правядзення сур'ёзнай вучобы прадстаўнікоў
органаў улады, якія працуюць са
зваротамі грамадзян. Гэта магло б
выпрацаваць адназначны падыход
да іх. Заўсёды ёсць суб'ек тыўны
фактар, і на паперы ўсё не прапішаш. Адзін лічыць, што адказаў па
сутнасці, іншы з гэтым не згодны.
Мае месца падыход «абы адпісацца», «абы ўкласціся ў тэрмін», а
сітуацыя не вырашаецца. І калі заяўнік больш не звяртаецца, пра яе
забываюць. На жаль, такое ёсць.

Сітуацыі, калі падчас
асабістага прыёму грамадзян
іх праблемы вырашаюцца за
кошт інтарэсаў іншых людзей,
дыскрэдытуюць уладу.
Трэба мяняць псіхалогію прадстаўнікоў дзяржаўных органаў. Не
трэба бачыць ва ўсіх, хто звяртаецца, аматараў паскардзіцца. Калі
пытанне можна было вырашыць на
першасным узроўні, але яно даходзіць да больш высокага, то адбываецца тое, пра што вы расказалі:
высокапастаўлены чыноўнік загадвае вырашыць яго без прамаруджвання. Аднак такога б не было, калі
б праблема была знятая ў самым
пачатку.
Прававая культура беларусаў
расце, і прыйшоў час накіраваць
работу са зваротамі ў канструктыўную плынь. У большасці выпадкаў
людзі не патрабуюць ад уладаў немагчымага. Да таго ж людзі ў нас,
у большасці выпадкаў, імкнуцца
вырашыць свае праблемы самастойна.
Тым не менш права грамадзян
на зварот у дзяржаўныя органы гарантуе артыкул 40 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Апроч таго, гэта
адна з формаў рэалізацыі беларусамі свайго права на ўдзел у кіраванні
справамі дзяржавы, якое замацавана ў артыкуле 37 Канстытуцыі.
Нарэшце, звароты з'яўляюцца
важнай крыніцай інфармацыі для
рашэння дзяржаўных пытанняў,
сведчаць пра грамадскія працэсы
і адносіны грамадзян да органаў
дзяржаўнай улады.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА



 Меркаванне

Парадоксы, якія дорага каштуюць
Расстрэл ісламістамі журналістаў французскага сатырычнага
часопіса Charlіe Hеbdo шакаваў Еўропу і выклікаў стыхійную
хвалю салідарнасці ва ўсім свеце. На жаль, лозунгі «Захаваем
свабоду слова!» ці «Узмоцнім барацьбу з сусветным тэрарызмам!» — гэта толькі абстрактныя пажаданні. Пытанне «Што
рабіць?» па-ранейшаму застаецца без уцямнага адказу. Адбываюцца жалобныя мітынгі, прамаўляюцца дзяжурныя фразы, і
грамадства зноў засынае да чарговага тэракта. Каб зразумець
прычыны гэтай сітуацыі, варта зірнуць на праблему еўрапейскага тэрарызму ў больш шырокім кантэксце.

Для Францыі яна не новая.
Раней галоўную пагрозу грамадству неслі радыкальныя нацыяналістычныя рухі. Сярод іх сумную
вядомасць атрымалі ўласна французскі, карсіканскі, баскскі, алжырскі, палесцінскі і нават армянскі.
Апошнія дзесяцігоддзі мода на
нацыяналізм зменшылася, затое
ў Францыі пачалі з'яўляцца даволі
экзатычныя тэрарысты, накшталт
анарха-камуністаў, лакальных вінаробаў ці абаронцаў правоў жывёл. Але зараз усіх іх пераўзыходзіць ісламісцкі тэрарызм: у 1990-я
адбылася серыя выбухаў у Парыжы, у 2012-м — страляніна ў Тулузе, цяпер — дзёрзкі расстрэл
рэдакцыі Charlіe Hebdo.
І падобныя працэсы — ва ўсім
свеце. З аднаго боку, гэта відавочныя наступствы эмансіпацыі
ісламісцкіх радыкалаў, перш за
ўсё — у арабскіх краінах, якія да
сярэдзіны XX стагоддзя з'яўляліся
еўрапейскімі калоніямі. Мясцовыя
ўлады, што арыентаваліся на еўрапейскую цывілізацыю і абапіраліся на сілавыя струк туры, у
апошнія два дзесяцігоддзі не дэманструюць вялікай устойлівасці.

Пад ударамі джыхадзістаў хістаюцца Алжыр, Егіпет, Ірак, Ліван,
Лівія, Емен, Самалі, Сірыя і г.д.
З выбухам ісламісцкага радыкалізму ўсё зразумела: велізарныя
масы слабаадукаванага і беднага
насельніцтва арабскіх краін хочуць
простых адказаў на складаныя пытанні. І радыкалы гэтыя прывабныя адказы прапануюць. Таму з
такой лёгкасцю экстрэмісты маніпулююць народнымі масамі. Але
яшчэ больш цікавымі выглядаюць
безадказныя паводзіны Захаду ў
гэтай сітуацыі: еўраатлантычныя
эліты ў сваю чаргу спрабуюць маніпуляваць лідарамі джыхадзістаў.
Атрымліваецца гэта штораз горш,
джын экстрэмізму ўсё часцей выходзіць з-пад кантролю і атакуе
былых гаспадароў.
Гэтым і тлумачацца дзеянні еўрапейскіх палітыкаў, якія, на першы
погляд, здаюцца абсалютна непаслядоўнымі. Самы яскравы прыклад
апошніх часоў — Сірыя. Спачатку заходнім элітам не падабаўся
ваенны рэжым Башара Асада, які
нібыта парушаў правы чалавека,
і яны паспрабавалі яго знішчыць
пад выглядам «арабскай вясны»

рукамі шырокай кааліцыі палітычнай і рэлігійнай апазіцыі. Ісламісты пры гэтым атрымлівалі шчодрую дапамогу Захаду, а Францыя
ледзьве не скіравала авіяносец
«Шарль дэ Голь» супраць «злачыннага сірыйскага дыктатара» ў
жніўні 2013 года. Але неўзабаве
сітуацыя выйшла з-пад кантролю:
ісламісты з дапамогай масавага
тэрору спачатку адціснулі ў цень
сваіх праеўрапейскіх саюзнікаў,
стварылі «Ісламскую дзяржаву
Ірака і Леванта» (ІДЗІЛ), а потым
абвясцілі новы халіфат. У выніку некалькі краін Блізкага Усходу
знаходзяцца на мяжы маштабнай
вайны, Еўропа захлынаецца ад нелегальнай міграцыі і чакае новую
хвалю тэрарызму. І вось парадокс:
Францыя і ЗША вымушаны зараз

дапамагаць «сірыйскаму дыктатару» стрымліваць баевікоў-ісламістаў, тых самых, што ажыццявілі
напад у Парыжы.
Зараз можна пачуць, што карыкатурысты Charlіe Hebdo самі вінаваты ва ўласнай гібелі, бо справакавалі экстрэмістаў сваімі малюнкамі. Можна хіба пагадзіцца, што
журналісты недастаткова дбалі пра
ўласнаю бяспеку, але асноўная віна ў іх гібелі — усё ж на еўрапейскіх
элітах, якія ўласнаручна выгадавалі звера ісламісцкага экстрымізму,
не стварыўшы адэкватнай сістэмы
еўрапейскай антытэрарыстычнай
бяспекі, а зараз льюць кракадзілавы слёзы па «непаліткарэктных
карыкатурыстах».
Але гэтым праблема не вычэрпваецца. Галоўны вынік —

яшчэ наперадзе. І гэта не толькі
масавая міграцыя ў Еўропу жыхароў трэцяга свету, якія не падзяляюць еўрапейскія каштоўнасці
і жывуць закрытымі суполкамі.
Праблема — унутры самога еўрапейскага грамадства, што за
апошнія 200 гадоў драматычна
секулярызавалася і згубіла ўласную культурную ідэнтычнасць, ператварыўшыся ў арыфметычную
суму касмапалітычных спажыўцоў, прасякнутых ідэалогіяй мультыкультуралізму і талерантнасці.
Мігранты са сваёй моцнай рэлігійнай і нацыянальнай ідэнтычнасцю
грэбліва і з нянавісцю ставяцца
да карэнных еўрапейцаў — як да
«іванаў-бязродзічаў». У той жа
час з сацыяльна-эканамічнага
пункту гледжання еўрапейцы нагадваюць новых рабаўладальнікаў і ставяцца да мігрантаў, як да
людзей другога гатунку, пазбаўляючы іх доступу да сацыяльных
ліфтаў. Такім чынам, да нацыянальнай і рэлігійнай напружанасці далучаецца самы небяспечны
складнік — сацыяльны.
Гіс то рыя ву чыць, што гэ та
можа скончыцца вельмі кепска.
Адзін з вядомых прыкладаў —
Ліван, які ў 60-я і 70-я гады XX
стагоддзя быў квітнеючай краінай еўрапейскай арыентацыі з
пераважна хрысціянскім насельніцтвам. Раптоўнае з'яўленне вялікай колькасці палесцінскіх бежанцаў справакавала працяглую
грамадзянскую вайну — і з тых
часоў Ліван ляжыць у руінах.

Ці знойдуць Францыя і ўся Еўропа сілы мабілізавацца і прадухіліць
грамадзянскую вайну на сваёй зямлі альбо працягнуць безадказныя
інтрыгі на Блізкім Усходзе і мультыкультуральныя эксперыменты над
уласным насельніцтвам — пытанне
адкрытае. Але пакуль усё ідзе па
найгоршым сцэнарыі. Паўплываць
на лёс усёй Еўропы Беларусь не
можа, але пэўныя высновы для сябе зрабіць мы абавязаны.

Мігранты са сваёй моцнай
рэлігійнай і нацыянальнай
ідэнтычнасцю грэбліва
і з нянавісцю ставяцца
да карэнных еўрапейцаў —
як да «іванаў-бязродзічаў».
Ва Украіне працягваецца грамадзянская вайна, чаму пагроза
тэрарызму і бандытызму абвастраецца і для нас. Трэба навучыцца жорстка спыняць экстрэмізм
у любым выглядзе: нацыяналістычным, рэлігійным, сацыяльным,
экалагічным і г.д. Таму трэба мець
доўгатэрміновую стратэгію кіравання працэсамі міграцыі. Перавагу трэба аддаваць мігрантам,
цывілізацыйна блізкім да беларусаў, якія здольныя хутка інтэгравацца ў наша грамадства. Але
галоўнае — нам, беларусам, трэба
згуртавацца дзеля захавання міру
і спакою, што з'яўляюцца галоўнай
каштоўнасцю нашай краіны.
Аляксандр СІНКЕВІЧ



ПРАВЫ КІРОЎЦЫ
«ПАЦЯЖЭЛІ»

У краіне павялічана стаўка дзяржаўнай пошліны за прыём экзаменаў на права кіравання транспартным сродкам.
Як паведамілі нам ва УДАІ ГУУС Мінгарвыканкама, цяпер за тэарэтычны кваліфікацыйны экзамен на права кіравання транспартным
сродкам яна складзе 0,3 базавай велічыні (54 тысячы рублёў). Дагэтуль
стаўка дзяржаўнай пошліны была роўная 0,05 базавай велічыні. За
практычны кваліфікацыйны экзамен на права кіравання транспартным сродкам стаўка дзяржаўнай пошліны складзе: для матацыклаў —
0,7 базавай велічыні (126 тысяч рублёў), дагэтуль было 0,05 базавай
велічыні; для іншых транспартных сродкаў (за выключэннем мапеда) —
1 базавая велічыня (180 тысяч рублёў), было 0,1 базавай велічыні.

БЫТАВЫЯ ПАСЛУГІ — ТОЛЬКІ З РЭЕСТРА
Міністэрства гандлю нагадвае, што для ажыццяўлення дзейнасці
па аказанні бытавых паслуг суб'екты прадпрымальніцкай дзейнасці абавязаныя зарэгістравацца ў дзяржаўным інфармацыйным рэсурсе «Рэестр бытавых паслуг Рэспублікі Беларусь».
Апошні тэрмін абавязковай рэгістрацыі ў рэестры — 1 чэрвеня 2015
года. З гэтай даты забараняецца аказваць бытавыя паслугі без уключэння ў Рэестр бытавых паслуг. Падставай для гэтага з'яўляюцца заявы
суб'екта, які аказвае бытавыя паслугі. Пры неабходнасці ўключэння ў Рэестр бытавых паслуг звестак у адносінах да некалькіх аб'ектаў бытавога
абслугоўвання і (ці) форм бытавога абслугоўвання суб'ект прадастаўляе
заявы асобна па кожным аб'екце бытавога абслугоўвання і (ці) форме
бытавога абслугоўвання ў адпаведныя мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы. Апошнія цягам трох рабочых дзён разглядаюць заявы,
вядуць зверку звестак, перадаюць іх у Міністэрства гандлю для прыняцця
рашэння пра ўключэнне ў Рэестр бытавых паслуг. Факт рэгістрацыі ў ім
пацвярджаецца пасведчаннем, якое выдае міністэрства.
Сяргей РАСОЛЬКА

ЗАТРЫМАНА 40 ТОН ПІРАТЭХНІКІ
На пункце пропуску «Новая Рудня» Гомельскай мытні затрыманы грузавыя аўтамабілі з вялікай колькасцю піратэхнікі. Машыны ішлі з Польшчы ў Расійскую Федэрацыю. За рулём былі
грамадзяне Украіны.
Да мытнага афармлення кіроўцамі былі прадстаўлены таварасуправаджальныя дакументы, паводле якіх у паўпрычэпах знаходзіцца
больш за 6 мільёнаў штук розных піратэхнічных вырабаў агульнай вагой
каля 40 000 кг, ацэненых у 4 мільярды беларускіх рублёў. У прэс-групе
Гомельскай мытні паведамілі, што піратэхнічныя вырабы з'яўляюцца
абмежаванымі таварамі і іх увоз ці вываз дапускаецца пры наяўнасці
спецыяльнага дазволу. Гэты дакумент перавозчыкамі прадстаўлены не
быў. Таму піратэхніка канфіскавана, а матэрыялы адміністрацыйных
спраў накіраваны ў суд.
Ірына АСТАШКЕВІЧ


И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Молодечнопиво» (продавец)
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
ПО ПРОДАЖЕ ОДНИМ ЛОТОМ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Склад горючего
Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция
Склад тары
Магазин
Заправочная станция
Гаражи
Скважина минеральной воды
Кирпичное пятиэтажное
здание главного корпуса
Здание мастерских
и складских помещений
Кирпичная одноэтажная проходная
Цех производства
безалкогольных напитков
Одноэтажны цех виноделия
смешанной конструкции

630/С-39487
630/С-39488
630/С-39493
630/С-39489
630/С-39492
630/С-39494
630/С-39495
630/С-39496

Общ. пл.,
кв.м
29,8
42,0
44,4
1054,6
29,1
13,6
128,7
27,9

630/С-39908

2693,6

630/С-39909

939,6

Инв. №

630/С-39910

76,6

630/С-39911

1903,0

630/С-41212

1432,9

14
15
16
17
18
19
20
21

Автомобиль МАЗ 54323
23 Автомобиль ГАЗ 3307
Полуприцеп МАЗ 93866
24 Прицеп тракторный
Автомобиль МАЗ 53371
25 Автомобиль ГАЗ 3307
Трактор МТЗ 82.1
26 Автомобиль МАЗ 5336 А3
Автомобиль ГАЗ 3110
27 Автомобиль FIAT DOBLO
Полуприцеп МТМ 9330
28 Автопогрузчик 62-8FD18
Автомобиль УАЗ 3303
Прицеп тракторный
Оборудование
согласно перечню
Автомобиль ГАЗ 3307
29
(перечень находится
22 (по свидетельству об регистрации
у организатора аукциона)
GAZ 27751-01)
Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке
площадью 3,0952 га (предоставлен продавцу на праве постоянного пользования) с кадастровым номером 623850100003000524 по адресу: Минская область,
Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, д. 143.
Цех производства безалкогольных напитков (инв. № 630/С-39911) и одноэтажный цех виноделия смешанной конструкции (инв. № 630/С-41212) находятся в залоге (ипотеке). После реализации имущества продавец обязуется исполнить обязательства перед банком для снятия обременения.
Начальная цена составляет с НДС – 27 100 000 000 бел. руб.
Задаток 5% от начальной цены (1 355 000 000 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
153001369, УНП 690324015.
Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013
№ 16 (с изменениями и дополнениями).
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не
предусмотрено договором купли-продажи. Фактические затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 06.12.2014.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 20.01.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
19.01.2015 до 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ИООО «Датч Стар»,

опубликованной в газете «Звязда 26.09.2013 г. № 181,
строительства многоквартирного жилого дома с подземной
гараж-стоянкой (№ 1 по генеральному плану в квартале
пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского)
со встроенными объектами обслуживания населения:
«...стоимость 1 кв.м для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных
условий, квартир площадью от 65 до 72 кв.м при первоначальном взносе 30%
– 1 550 (тысяча пятьсот пятьдесят) долларов США, при первоначальном взносе 50% – 1 500 (тысяча пятьсот) долларов США, при 100% оплате – 1 450
(тысяча чтыреста пятьдесят) долларов США; площадью от 83 до 91 кв.м при
первоначальном взносе 30% – 1 500 (тысяча пятьсот) долларов США, при
первоначальном взносе 50% – 1 450 (тысяча четыреста пятьдесят) долларов
США; при 100% оплате – 1 400 (тысяча четыреста) долларов США; двухуровневые квартиры при первоначальном взносе 50% – 1 450 (тысяча четыреста
пятьдесят) долларов США; при 100% оплате – 1 400 (тысяча четыреста) долларов США. При первоначальном взносе 30–50% рассрочка оставшейся суммы до конца октября 2015».
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704,
тел.: 8 (017) 306 20 90, 8 (029) 380 26 80
или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости).

УНП 191061436

Хутчэй, вышэй, мацней

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж»,
опубликованной в газете «Звязда» от 26.01.2013 г. №16
строительства 20-этажного односекционного жилого дома
со встроенными помещениями общественного назначения
и гараж-стоянкой открытого типа в границах ул. Каховская –
Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, г. Минск
«…стоимость 1 кв.м: для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных
условий, квартиры площадью 94,68 кв.м – 1500 (тысяча пятьсот) долларов США;
площадью от 116 до 118 кв.м – 1400 (тысяча четыреста) долларов США; нежилых помещений в цокольном этаже – 1650 (тысяча шестьсот пятьдесят) долларов США, на первом этаже площадью менее 80 кв.м – 2000 (две тысячи) долларов США, площадью более 80 кв.м – 1800 (тысяча восемьсот) долларов США.
Машино-место в паркинге – 32 000 (тридцать две тысячи) долларов США».
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306-20-90
или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости).

УНП 101019973
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