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УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
18.10.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Зеленкова А. С. 

Легковой седан «Сеат Толедо», 1995 г. в., начальной стоимостью 
480 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация 
о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 
8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
21.10.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Самохвастовского А. И. 
Легковой джип «Лэнд-Ровер Рэндж-Ровер Спорт», 2007 г. в., начальной 
стоимостью 10 160 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информа-
ция о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 
8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606

Утерянный аттестат временного (антикризисного) управляющего катего-
рии А № 00883 на имя Волохина Сергея Александровича, выданный 
Департаментом по санации и банкротству Министерства экономики РБ 
22.09.2016 г. считать недействительным.

НЕ ЗГУ ЛЯ ЕМ,
 АЛЕ СУ ПЕР КУ БАК 

ПРЫ ВЯ ЗЁМ?
Бе ла русь га то ва пры няць фут боль ныя спа бор ніц твы 
са ма га вы со ка га ўзроў ню, у тым лі ку Су пер ку бак УЕ ФА

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час пе ра моў з прэ зі дэн там 

Са ю за еў ра пей скіх аса цы я цый (УЕ ФА) Аляк санд рам 

Чэ фе ры нам ад зна чыў, што Бе ла русь мо жа пры няць 

спа бор ніц твы лю бо га ўзроў ню і пра вес ці іх не горш, 

чым най леп шыя ста лі цы на ша га кан ты нен та.

Кі раў нік кра і ны на па чат ку па дзя ка ваў гос цю за да па мо гу 

фе дэ ра цыі са ма га ма са ва га і па пу ляр на га ві ду спор ту ў Бе-

ла ру сі і вы ка заў спа дзя ван не, што з вы бран нем Аляк санд ра 

Чэ фе ры на прэ зі дэн там УЕ ФА кан так ты з са юзам па вя лі чац-

ца, і бу дзе поў нае па ра зу мен не. «Я не ма гу па скар дзіц ца і 

на ра каць, што ў мі ну лыя ча сы ў нас бы лі ней кія праб ле мы 

з фе дэ ра цы яй фут бо ла, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — УЕ ФА 

заў сё ды ад гу ка ўся на на шы прось бы, заў сё ды да па ма гаў 

нам, асаб лі ва дзі ця ча му спор ту. І вы ве да е це: ні ко лі мы не 

чу лі з бо ку са ю за яко га-не будзь па про ку ў наш ад рас, што 

мы ня мэ та вым чы нам вы ка рыс та лі гро шы, што мы не да па-

ма га лі дзе цям, што мы не да па ма га лі фут бо лу».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў: дзяр жа ва і да лей бу дзе 

са дзей ні чаць раз віц цю фут бо ла. Але Прэ зі дэнт ад зна чыў 

і не да пра цоў ку ва ўза е ма дзе ян ні — УЕ ФА ні ко лі ра ней не 

пес ціў Бе ла русь буй ны мі спар тыў ны мі ме ра пры ем ства мі.

«Ка лі Са юз еў ра пей скіх аса цы я цый у гэ тым кі рун ку бу дзе 

ду маць, ве дай це, што мы га то вы пры няць лю быя спа бор ніц-

твы, на лю бым уз роў ні, што да ты чыц ца на ша га кан ты нен та. 

Я ве даю, што апош нім ча сам шмат аб мяр коў ва ец ца ў роз-

ных ко лах пы тан не аб пра вя дзен ні су пер мат ча, фі наль на га 

мат ча на ку бак УЕ ФА. Ве дай це, ка лі ў вас бу дзе маг чы масць 

вы зна чыць мес цам пра вя дзен ня та ко га мат ча на шу ста лі-

цу, на шу Бе ла русь, мы заў сё ды бу дзем з гэ тым са лі дар ныя 

і згод ныя. І зро бім гэ та не горш, чым най леп шыя ста лі цы 

на ша га кан ты нен та», — ска заў кі раў нік кра і ны.

Аляк сандр Чэ фе рын ад зна чыў: УЕ ФА і Бе ла рус кая фе дэ-

ра цыя фут бо ла вель мі доб ра су пра цоў ні ча юць, але на ват і 

са мае плён нае ўза е ма дзе ян не маг чы ма яшчэ па леп шыць.

«Я ра ды ба чыць, што ў Бе ла ру сі спорт атрым лі вае та кую 

пад трым ку, і я, ка неш не, асаб лі ва ра ды за фут бол. Заўт ра 

мы пач нём но вы этап на ша га су пра цоў ніц тва. І мы пла ну-

ем пад трым лі ваць Бе ла русь і аказ ваць пад трым ку, як ма га 

хут чэй. Мы і ра ней да па ма га лі і з фі нан са вы мі срод ка мі, і з 

інф ра струк ту рай. Мы пла ну ем аказ ваць пад трым ку ў пла не 

аду ка цыі трэ не раў», — кан ста та ваў прэ зі дэнт УЕ ФА.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

 Да вед ка
Аса цы я цыя «Бе ла рус кая фе дэ ра цыя фут бо ла» па да ла 

дэк ла ра цыю аб за ці каў ле нас ці ў пра вя дзен ні Су пер куб ка 

УЕ ФА 2022 ці 2023 га доў 20 чэр ве ня гэтага го да. Афі цый ную 

за яў ку не аб ход на прад ста віць да 28 каст рыч ні ка 2019-га. 

Кан чат ко вае ра шэн не аб мес цы пра вя дзен ня спа бор ніц тва 

пры ме Вы ка наў чы ка мі тэт Са ю за еў ра пей скіх аса цы я цый 

(УЕ ФА) вяс ной 2020 го да. Су пер ку бак УЕ ФА ра зы гры ва ец-

ца ў ад ным мат чы, пад час яко га су стра ка юц ца пе ра мож цы 

Лі гі чэм пі ё наў УЕ ФА і Лі гі Еў ро пы УЕ ФА мі ну ла га се зо на.

Сціп лы і край не ня ўстой лі вы — 

та кую ха рак та рыс ты ку эка-

 на міч на му рос ту даў Прэ зі дэнт 

пад час дак ла да па эка но мі цы. 

На су стрэ чы раз гле дзе лі па кет 

пра гноз ных да ку мен таў на 2020 

год. У іх лі ку — клю ча выя па ра-

мет ры са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця кра і ны, пра ект бюд жэ-

ту, Дзяр жаў ная пра гра ма кі ра-

ван ня дзяр жаў ны мі фі нан са мі, 

Асноў ныя на прам кі гра шо ва-

крэ дыт най па лі ты кі. Не за стаў ся 

без ува гі Прэ зі дэн та — як лі да ра 

кра і ны і як пе да го га — вы па дак 

у го мель скай шко ле № 15, ка лі 

пас ля кан флік ту з вуч нем пе да-

гог бы ла ад ра зу зволь не на.

Пра гноз на двор'я 
ў эка но мі цы

«На стаў мо мант сур' ёз на звяр нуц ца 

да та го, як мы пра цу ем сё ле та, ка лі мы 

вель мі дрэн на вы кон ва ем улас ныя пла-

ны, якія мы са мі для ся бе пра піс ва ем, 

ста іць пы тан не, на вош та нам уво гу ле 

та ды збі рац ца ў та кім фар ма це на пя-

рэ дад ні кан ца го да і раз гля даць ней кія 

пла ны і пра гно зы, ка лі мы іх не вы кон-

ва ем?» — за ўва жыў Прэ зі дэнт.

На дак ла дзе ў Па ла цы Не за леж-

нас ці пры сут ні ча лі не толь кі рас пра-

цоў шчы кі да ку мен таў, але і тыя, хто 

да ваў па іх за клю чэн ні аль бо мае аль-

тэр на тыў ны пункт гле джан ня. Пра гноз 

на гэты год пры маў ся дзе ю чым скла-

дам ура да.

Лі дар дзяр жа вы ад зна чыў, што 

на ле таш няй на ра дзе ён чуў до ка зы, 

што пра гноз вы ве ра ны, аб грун та ва-

ны і пра лі ча ны, і яго да ру чэн не вя до -

мае — усё за пла на ва нае па він на быць 

рэа лі за ва на.

«У мно гіх з вас і асоб ных ін шых чы-

ноў ні каў у га ла ве дум ка, вось вы ба ры 

ды ін шае, хто бу дзе і як бу дзе пра ца -

ваць. Пуб ліч на ад каз ваю вам на гэ та 

пы тан не: той, хто сён ня пра цуе і вы-

кон вае пра гно зы, пла ны, пры но сіць 

кра і не ка рысць, той бу дзе пра ца ваць, 

на ту раль на, — ска заў кі раў нік дзяр жа-

вы. — У мя не ня ма па лі ты кі асаб лі ва 

на блі жа ных, ад да ле ных. І як там сён-

ня ак тыў на па піс ва юць у ін тэр нэ це — 

«Лу ка шэн ка, тран зіт ула ды, хто бу дзе 

ва ўла дзе» і гэ так да лей... Дзя цей па-

чы на юць пе ра бі раць. Дык вось, па-

слу хай це мя не, ні я кіх дзя цей не пе ра-

бі рай це. Ні я кія дзе ці ў мя не не рых ту-

юц ца ні да яко га тран зі ту ўла ды».

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

пра ца ваць з ім (як і ра ней) бу дуць 

толь кі тыя, хто хо ча гэ та ра біць, умее 

слу хаць, вы кон ваць да ру чэн ні, каб не 

бы ло так, як у вы пад ку з на стаў ні цай 

у Го ме лі.

На вес ці па ра дак 
у шко ле

«Ка лі Ру мас, і Ка ча на ва, і ін шыя 

ві цэ-прэм' е ры, мі ніст ры мя не не чу-

юць, вы лепш збі рай це парт фе лі і сы-

ходзь це ад ра зу. І спра ва не ў гэ тай 

на стаў ні цы, а спра ва ў тым, што вы не 

па чу лі мя не на лі ней цы (ка лі я ад кры-

ваў но вую шко лу ва Уруч чы), — у нас 

бар дак у шко ле. Там па ра дак трэ ба 

на во дзіць. Вы што, ча ка е це яшчэ, каб 

як у Стоўб цах у нас ад бы ло ся?», — 

на га даў лі дар дзяр жа вы жах лі вы вы-

па дак за бой ства двух ча ла век стар-

ша клас ні кам.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

усё па чы на ец ца са здзе каў з на-

стаў ні каў. Асаб лі ва абу рыў ся ён 

тым, што гэ та зды ма юць на ка ме ру 

тэ ле фо на вуч ні чац вёр та га кла са, 

а ім па 9—10 га доў.

Прэ зі дэнт звяр нуў ся да стар шы ні 

Го мель ска га аб лас но га вы ка наў ча га 

ка мі тэ та Ге на дзя Са лаўя: «У ця бе ку ля 

пра ля це ла по бач з ву хам, та му што ты 

там зу сім ня даў на, а тое та бе б бы ло, 

што і ўсім ас тат нім».

Аляк сандр Лу ка шэн ка асу дзіў кі раў-

ні коў, якія, спа ло хаў шы ся вы кла дзе на-

га ў ін тэр нэт ві дэа, зла дзі лі раз бор кі і 

па ка ра лі пе да го га. «Я на мес цы гэ та га 

на стаў ні ка га ла ву б ад кру ціў шча ню ку 

яко мусь ці. У тэ ле фо нах ся дзяць там... 

Ня ўжо вы не ра зу ме е це, у вас жа свае 

дзе ці, што ай фон, тэ ле фон ды ін шыя 

га джэ ты ў шко ле — гэ та не толь кі ад-

цяг ван не ад за ня ткаў. Яны пе ра ста юць 

ду маць», — абу рыў ся Прэ зі дэнт.

Ён ад зна чыў: ня даў на на су стрэ чы 

мі ністр аду ка цыі Ігар Кар пен ка за пэў-

ніў, што ў сіс тэ ме ўсё вы дат на. А на 

са май спра ве...

«Ка лі та кі бар дак у шко ле, не па-

трэб ны ні пад руч ні кі, ні пра гра мы, ні 

но выя ме та дыч кі — усё гэ та пус тая 

тра та гро шай, — вы ка заў дум ку бе-

ла рус кі лі дар. — Раз ва жа лі ды мер-

ка ва лі, стрэ лач ні ка знай шлі. Углыб 

гля дзі це».

Уз ро вень жыц ця — 
асноў ны па каз чык

Та кая ж сі ту а цыя, па сло вах Прэ зі-

дэн та, і ў эка но мі цы: «Яшчэ раз паў та-

раю: не бу дуць вы ка на ны па ра мет ры 

раз віц ця на 2019 год — усе ад каз ныя, 

ад прэм' ер-мі ніст ра, сы дзе це».

Да рэ чы, гэ тую ўста ноў ку Аляк-

сандр Лу ка шэн ка да ваў год та му, ка лі 

за цвяр джа лі пла ны на 2019-ы. Лі дар 

дзяр жа вы пад крэс ліў, што та кія ме ры 

не ма юць ні чо га агуль на га з вы бар чай 

кам па ні яй.

Ды і ў эка но мі цы спра ва не столь-

кі ў па каз чы ках — ста ноў чыя вы ні кі 

яе ра бо ты па він ны ад чу ваць на са бе 

лю дзі праз па вы шэн не свай го даб-

ра бы ту і ўзроў ню якас ці жыц ця. Без 

эка на міч на га рос ту гэ та га да маг чы ся 

не маг чы ма.

«Ад нак мя не на сця рож вае, што гэ-

ты эка на міч ны рост не толь кі сціп лы, 

але і вельмі ня ўстой лі вы, ка лі ка заць 

мяк ка. Гэ тую тэн дэн цыю не аб ход на 

мя няць. Хто хо ча і мо жа — за ста вай-

це ся і змя няй це. З ад на го бо ку, урад 

пе ра сце ра гае, што хут кія тэм пы ства-

ра юць па гро зу для мак ра эка на міч най 

раў на ва гі, — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — На вош та вы мне гэ ты 

ра док на пі са лі? Хто зра зу мее, што я 

ска заў? Што, ка лі мы ство рым больш 

і пра да дзім, — гэ та горш для кра і ны, 

што мы так ужо ра за грэ лі эка но мі ку, 

што заўт ра ўся кра і на па лых не ад гэ-

та га ра за грэ ву».

Прэ зі дэн та ці ка ві ла, перш за ўсё, 

што зроб ле на і што трэ ба зра біць для 

та го, каб эка но мі ка бы ла тры ва лая, а 

фак та ры, якія мо гуць пры во дзіць да 

эка на міч ных дыс пра пор цый, кан чат-

ко ва лік ві да ва ны.

«Мы не мо жам за няць па зі цыю па-

боч ных на зі раль ні каў і за да воль вац ца 

зба лан са ва нас цю, вы ду ма най, на пі-

са най на па пер цы. Лю дзі, аказ ва ю чы 

да вер у хо дзе роз на га кштал ту па лі-

тыч ных (у тым лі ку) кам па ній, не за 

гэ та га ла са ва лі, не гэ та га ад нас па-

тра бу юць», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Кі раў нік кра і ны па пра сіў дак лад чы-

каў скан цэнт ра вац ца на тым, як бу-

дуць вы кон вац ца ўсе абя цан ні, да дзе-

ныя Прэ зі дэн ту, а ім у сваю чар гу — 

на ро ду.

Пер шым з дак ла дам вы сту піў 

прэм' ер-мі ністр Сяр гей Ру мас. Па 

яго сло вах, з ся мі за цвер джа ных на 

2019-ы год пра гноз ных па каз чы каў 

вы кон ва юц ца ча ты ры. Не вы хо дзіць 

эка но мі ка на пра гноз ны ўзро вень па 

тэм пах рос ту экс пар ту, пра дук цый нас-

ці пра цы, не вы кон ва юц ца за дан ні па 

ва ла вым унут ра ным пра дук це.

За экс парт та ва раў і па слуг ва ўра-

дзе ад каз насць бы ла ўскла дзе на на 

ві цэ-прэм' е раў. Але вы ка нан не гэ та га 

па каз чы ка — за да ча кож на га і асаб лі-

ва Мі ніс тэр ства за меж ных спраў, якое 

мае шы ро кую сет ку дып прадс таў ніц-

тваў у све це.

«Ві цэ-прэм' е ры не па він ны бе гаць 

за мі ніст ра мі, а мі ніст ры не па він ны 

бе гаць за гу бер на та ра мі, ка лі гэ та, на-

прык лад, сель ская гас па дар ка. Толь кі 

зай мац ца тэх на ло гі я мі. Мі ністр сель-

скай гас па дар кі — гэ та тэх на ло гіі, но-

вае неш та, перс пек тыў нае. Се яць, убі-

раць, ка сіць, ва зіць, кан сер ва ваць — 

гэ та спра ва гу бер на та раў, стар шынь 

рай вы кан ка маў, кі раў ні коў гас па да-

рак. Гэ та іх спра ва. А ві цэ-прэм' ер па-

ві нен за няц ца клю ча вым пы тан нем, 

ка лі гэ та сель ская гас па дар ка, — экс-

пар там пра дук цыі», — рас ка заў аб па-

стаў ле най за да чы Прэ зі дэнт.

У фо ку се ўва гі на на ра дзе так-

са ма бы лі ін вес ты цыі. Асноў нае па-

тра ба ван не да іх — эфек тыў насць і 

вы ні ко васць. Та ко га ж ча ка юць і ад 

ра бо ты прад пры ем стваў. Тут пос пех 

за ле жыць ад ква лі фі ка ва ных кад раў у 

кі раў ніц тве. Не абы шлі і тэ му за роб каў 

бюд жэт ні каў: па тра ба ван не адзі нае — 

да сяг нуць 80 % ад ся рэд ніх па кра і не. 

Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца най больш 

не аба ро не ных ко лаў ся род су пра цоў-

ні каў дзяр жаў на га сек та ра.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ГЛЯ ДЗЕЦЬ УГЛЫБ — 
І Ў ЭКА НО МІ ЦЫ, І Ў «СА ЦЫ ЯЛ ЦЫ»

 У тэ му
Пас ля на ра ды яе пад ра бяз нас ці рас ка заў прэм' ер-мі ністр Сяр гей РУ МАС.

Сён ня ўрад уно сіў Прэ зі дэн ту па кет пра гноз ных да ку мен таў на 2020 год. 

Тра ды цый на дак лад па чаў ся з вы ні каў 2019 і пла наў на бу ду чы год, уліч ва-

ю чы, што ён за ключ ны ў пя ці год цы.

«Што да ты чыц ца вы ка нан ня за цвер джа ных пла наў на 2019 год, сён ня 

ўрад вы кон вае ча ты ры з ся мі да ве дзе ных па каз чы каў. Ня ма вы ка нан ня па 

экс пар це, пра дук цый нас ці пра цы, і іс тот на не да вы кон ва ем мы вы ні ко вы па-

каз чык ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту. Кі раў нік дзяр жа вы пад ра бяз на пы таў 

пра пры чы ны не вы ка нан ня і асаб лі ва доў га спы няў ся на пры чы нах, ча му 

не вы кон ва ец ца экс парт сё ле та і якія пла ны па экс пар це на 2020 год», — 

па ве да міў Сяр гей Ру мас.

Урад да ла жыў, што праб ле мы з экс пар там у гэтым го дзе звя за ны ў 

асноў ным з та ва ра мі наф та вай гру пы — бруд ная наф та і пад атко вы ма-

неўр. «Але ра зам з тым рэ зуль ту ю чы па каз чык, саль да та ва раў і па слуг (за 

сем ме ся цаў. — «Зв».) у нас ста ноў чыя — больш за 400 міль ё наў руб лёў, 

то-бок тая аста ча, што за ста ец ца па між экс пар там і ім пар там», — ад зна чыў 

прэм' ер-мі ністр.

Па яго сло вах, Прэ зі дэнт не ад ной чы за ся ро дзіў ува гу, што пла ны, якія бы лі 

за цвер джа ны ле тась з па да чы ўра да, без умоў на па він ны быць вы ка на ны.

«У ас тат нія ча ты ры ме ся цы ўрад пры кла дзе ўсе на ма ган ні, каб да гнаць 

тое, што на мі не да вы ка на на ў 2019 го дзе. Што да ты чыц ца 2020 го да: кі раў нік 

дзяр жа вы па лі чыў пла ны ўра да не да стат ко ва на пру жа ны мі, і па кет да ку мен-

таў ад праў ле ны на да пра цоў ку», — ска заў кі раў нік ура да.

У сціс лыя тэр мі ны Саў мін па ві нен да пра ца ваць да ку мен ты, каб пра ект 

бюд жэ ту і Асноў ныя на прам кі гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі раз гле дзець бя-

гу чым скла дам пар ла мен та.

Пад клю чыц ца да ўдас ка на лен ня да ку мен та па він на ма ні то рын га вая гру па 

на ча ле з Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам, дэ пу тац кі кор пус ніж няй па ла ты пар ла мен-

та, Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та, Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю, На цы я наль ны 

банк і кі раў ні кі абл вы кан ка маў.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

У СЕЛЬ СКІХ НА СТАЎ НІ КАЎ — 
ПЛЮС 20 % ДА АКЛА ДУ

Сель скім на стаў ні кам па вы сяць та рыф ныя стаў кі. 

Ад па вед нае ра шэн не за ма ца ва на ў па ста но ве Са ве та 

Мі ніст раў ад 18 ве рас ня № 630.

Бе ла рус кі ўрад пра цяг вае пра ца ваць над па вы шэн нем 

апла ты пра цы не ка то рых ка тэ го рый бюд жэт ні каў. Чар го вае 

па вы шэн не за роб каў за кра не сель скіх пе да го гаў.

Згод на з ра шэн нем Саў мі на ад 18 ве рас ня № 630, та рыф ныя 

стаў кі (акла ды) бу дуць па вя лі ча ны на 20 % тым пе да го гам, якія 

пра цу юць ва ўста но вах аду ка цыі па-за сель скай мяс цо вас цю, 

але пры гэ тым іх ра бо чае мес ца раз ме шча на ў сель скай мяс цо-

вас ці. Так са ма па вы ша юц ца акла ды і ў су пра цоў ні каў уста ноў, 

якія зна хо дзяц ца ў сель скай мяс цо вас ці. На 20 % па вы сяц ца 

акла ды і ў пры ём ных баць коў, а так са ма баць коў-вы ха валь ні каў, 

у якіх ра бо чае мес ца раз ме шча на ў сель скай мяс цо вас ці.

Па вы шэн не та рыф ных ста вак рас паў сюдж ва ец ца на ад-

но сі ны, якія ўзнік лі з 1 ве рас ня гэ та га го да. Да ку мент бу дзе 

дзей ні чаць да кан ца бя гу ча га ка лян дар на га го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


