
4 снежня 2015 г.2 НАДЗЁННАЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевское областное управление 
филиала «Центр «Белтехинвентаризация» 

сообщает о проведении торгов 
в виде открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
на которое обращено взыскание в счет 

неисполнения налогового обязательства 
ЛОТ №1: Капитальное строение с инв. № 700/С-48682 – Здание цеха 
№2, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140: общ. 
пл. 7937 кв.м, год постройки здания – 1968 г., фундамент – ж/бетонный, 
стены – панельные, кирпичные, перекрытия – ж/б, кровля – рулонная.
Сведения о земельном участке: в составе земельного участка с кадастро-
вым номером 740100000003005473 площадью 7,9373 га.

Начальная цена продажи – 3 940 789 000 рублей.
Сумма задатка – 394 078 900 рублей

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа 
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»,

р/с 3012105618108 в Региональной дирекции 
№700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, код 369, 

УНП 102353509

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона

Аукцион проводится 15 января 2016 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Лазаренко, 29 

офис МОУ Филиала «Центр «Белтехинвентаризация». 
Последний день подачи заявок и внесения задатка: 

14 января 2016 года до 15.00

Срок и условия 
оплаты 

приобретенного 
с аукциона 
имущества

В течение двух месяцев и двадцати дней 
с момента подписания протокола аукциона на 

расчетный счет Организатора аукциона разовым 
платежом либо траншами

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона в соответствии с Соглашением, которые подлежат 
уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Информацию о порядке регистрации и участия в аукционе 
можно получить у организатора аукциона: (8-0222) 25-03-37, 
(8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25, эл. почта bti9@inbox.ru

Да ку мент дэ пу та там прад стаў ля ла 
пер шы на мес нік мі ніст ра куль ту ры 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Іры на ДРЫ-
ГА. Яна на зва ла гэ ты да ку мент пер-
шым у све це і свай го ро ду «біб лі яй 
га лі ны куль ту ры», якая да зва ляе 
аб' яд наць дзей ную за ка на даў чую 
ба зу і знач на ска ра ціць коль касць 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў і ад-
сы лач ных нор маў.

Тым не менш пра ект Ко дэк са аб куль-
ту ры атры маў ся до сыць аб' ём ным: ён 
уклю чае ў ся бе ка ля 60 нар ма тыў на-пра-
ва вых ак таў, скла да ец ца з агуль най і 
спе цы яль най час так, змя шчае 5 раз дзе-
лаў, 27 глаў і 257 ар ты ку лаў.

У пер шай част цы пра пі са ны асноў ныя 
мэ ты і на прам кі дзяр жаў най па лі ты кі, 
прын цы пы гра мад скіх ад но сін у сфе ры 
куль ту ры, пра ва выя асно вы між на род-
на га су пра цоў ніц тва і пе ра лік суб' ек таў 
куль тур най дзей нас ці. Да апош ніх, акра-
мя твор чых асоб, ка лек ты ваў мас тац кай 
твор час ці, твор чых са юзаў, ад не се ны 
ўста но вы аду ка цыі, на ву ко выя ар га ні-
за цыі і ін шыя юры дыч ныя асо бы роз най 
фор мы ўлас нас ці, якія ажыц цяў ля юць 
куль тур ную дзей насць.

Як асоб ныя суб' ек ты куль тур най 
дзей нас ці ўпер шы ню ў Бе ла ру сі за ка-
на даў ча за ма ца ва ны спон са ры куль ту ры 
і ме цэ на ты. Асоб ная нор ма пра ду гледж-
вае ўза е ма дзе ян не ў сфе ры куль ту ры 
дзяр жаў ных ор га наў з гра мад скі мі аб'-
яд нан ня мі, ка мер цый ны мі ар га ні за цы я-
мі і прад пры маль ні ка мі. Пра ект ко дэк са 
па шы рае ро лю гра мад скіх аб' яд нан няў 
па ахо ве пом ні каў гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны. У да ку мен це пра ду гледж ва-
ец ца пад трым ка бе ла ру саў за меж жа ў 
сфе ры куль ту ры. Твор чым са юзам да-
ец ца пра ва па цвяр джаць ста тус твор-
ча га ра бот ні ка не за леж на ад член ства. 
Пра ект ко дэк са так са ма дае маг чы масць 
твор чым са юзам ства раць філь мы і тэ-
ле пра гра мы, пра во дзіць на ву чаль ныя 
кур сы без ства рэн ня ка мер цый най ар-
га ні за цыі, што да зво ліць ім атрым лі ваць 
да дат ко вае фі нан са ван не.

— З улі кам кан сты ту цый ных нор маў 
твор чая дзей насць не аб мя жоў ва ец ца 
з бо ку дзяр жа вы, за вы клю чэн нем той, 
што пра па ган дуе вай ну, гвалт, жорст-
касць, эк стрэ мізм, пар наг ра фію, — пад-
крэс лі ла на мес нік мі ніст ра куль ту ры.

Упер шы ню на за ка на даў чым уз роў-
ні за ма цоў ва юц ца пы тан ні ахо вы ар-
хеа ла гіч най спад чы ны. У пры ват нас ці, 

ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні, згод на з 
пра ек там, змо гуць ажыц цяў ляць толь кі 
тыя, хто мае ад па вед ны да звол На цы-
я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. Усе 
ар хеа ла гіч ныя ар тэ фак ты, зной дзе ныя 
як пад час рас ко пак, так і вы пад ко ва, 
за ко на пра ект аба вяз вае пе ра да ваць у 
дзяр жаў ную ўлас насць і за ба ра няе гра-
ма дзя нам іх аба ра чэн не.

На род ным ра мес ні кам да зва ля ец ца 
твор чае вар' і ра ван не ўзо раў і вы ка ры-
стан не ме ха ні за ва най пра цы пры да па-
мож ных апе ра цы ях.

У пра ек це ко дэк са пра піс ва ец ца но-
вае пра ві ла на вед ван ня дыс ка тэк: за ба-
ра ня ец ца мець пры гэ тым зброю, вы бу-
ховане бяс печ ныя рэ чы вы, зна хо дзіц ца 
ў ста не ал ка голь на га або нар ка тыч на га 
ап'я нен ня, пад уз дзе ян нем адур мань ва-
ю чых рэ чы ваў. Так са ма рэг ла мен та ва на, 
што гра ма дзя не, якія не да сяг ну лі 16 га-
доў, не мо гуць зна хо дзіц ца на нач ной 
дыс ка тэ цы без су пра ва джэн ня баць коў, 
апе ку ноў або ін шых да рос лых.

— Ко дэкс упер шы ню бу дзе з'яў ляц-
ца адзі ным за ка на даў чым ак там, які да-
зво ліць пе ра адо лець не да хо пы і вы вес ці 
пра ва вое рэ гу ля ван не гра мад скіх ад но-
сін у сфе ры куль ту ры на прын цы по ва 
но вы ўзро вень, — за пэў ні ла пар ла мен-
та ры яў Іры на Дры га. — Мы спа дзя ём ся, 
што з пры няц цем ко дэк са за вер шыц ца 
пра цэс фар мі ра ван ня за ка на даў ства аб 
куль ту ры ў поў най, ла гіч най і пас ля доў-
най сіс тэ ме.

Пы тан няў па пра ек це ко дэк са аб 
куль ту ры ад дэ пу та таў бы ло шмат. 
Яны ты чы лі ся і ста ту су «на цы я наль на-
га філь ма», і зван ня «дзе яч куль ту ры», 
і ўмоў вяр тан ня гро шай за ня вы ка ры-
ста ныя бі ле ты, і «чор ных ка паль ні каў», 
і мно гіх ін шых ас пек таў. Пра тое, што 
пра ект ко дэк са вы клі каў вя лі кі ін та рэс 
у кра і не, ка за ла і на мес нік стар шы-
ні про філь най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў На тал ля КУ ЧЫН СКАЯ, якая 
вя дзе за ко на пра ект у ніж няй па ла це 
пар ла мен та.

— Па тых пы тан нях і пра па но вах, якія 
пры хо дзяць да нас у ка мі сію, мож на га-
ва рыць, што Ко дэкс аб куль ту ры — гэ та 
той да ку мент, яко га гра мад ства са праў-
ды ча кае, — ад зна чы ла дэ пу тат. — Ча-
ка юць і твор цы, і служ бо выя асо бы, і 
спа жыў цы куль тур ных да брот. Та му што 
куль ту ра — не ад' ем ная част ка на ша-
га жыц ця і най вя лік шае на цы я наль нае 
ба гац це.

Дэ пу та ты пра га ла са ва лі за пры няц-
це за ко на пра ек та ў пер шым чы тан ні, і 
ця пер да ку мент бу дзе рых та вац ца да 
дру го га чы тан ня.

Акра мя пра ек та Ко дэк са аб куль ту ры, 
дэ пу та ты ўчо ра раз гле дзе лі яшчэ сем за-
ко на пра ек таў і пры ня лі да ве да ма Дэ крэт 
Прэ зі дэн та №7 «Аб пры цяг нен ні гра шо-
вых срод каў ва ўкла ды (дэ па зі ты)».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
medvedeva@zviazda.by
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РАС ПІ САЦЬ 
ПА ПУНК ТАХ

Кі раў ніц тву ААТ «Кам воль» не аб ход на пад рых та-
ваць аб грун та ван не вы дзя лен ня да дат ко вых срод каў 
на рэа лі за цыю ін вес ты цый на га пра ек та на прад пры ем стве.

Та кое да ру чэн не даў прэм' ер-мі ністр Анд рэй КА БЯ КОЎ 
пад час на вед ван ня прад пры ем ства. Тут на на ра дзе, ся род 
ін шых пы тан няў, быў раз гле джа ны ход вы ка нан ня да ру чэн няў 
кі раў ні ка дзяр жа вы па пы тан нях ма дэр ні за цыі і раз віц ця прад-
пры ем ства, па ве да міў ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА. «Пад рых туй це 
мне аб грун та ван не вы дзя лен ня да дат ко вых срод каў, дзе бу дзе 
рас пі са на па пунк тах, на што пой дуць гэ тыя гро шы», — пад-
крэс ліў Анд рэй Ка бя коў, ка лі кі раў ніц тва прад пры ем ства да ла-
жы ла, што для за вяр шэн ня ін вес ты цый на га пра ек та не аб ход ны 
да дат ко выя срод кі з іна ва цый на га фон ду Мін гар вы кан ка ма. 
Прэм' ер-мі ністр ад зна чыў, што на «Кам во лі» ўжо пра ве дзе на 
сур' ёз ная ма дэр ні за цыя, за бяс пе ча на маг чы масць вы твор час ці 
6 міль ё наў па гон ных мет раў тка нін у год. «Вы ка на на, на жаль, не 
ўсё, фі ніш ная апе ра цыя, звя за ная з аздаб лен нем тка нін, па тра-
буе за кан чэн ня ма дэр ні за цыі. Хут чэй за ўсё, гэ та ад бу дзец ца ў 
пер шай па ло ве 2016-га — не паз ней», — пад крэс ліў ён.

Ёсць праб ле мы і ў част цы рэа лі за цыі пра дук цыі. «Мы спа-
чат ку тра цім гро шы, а по тым па чы на ем ак тыў на шу каць спа-
жыў цоў пра дук цыі, хоць ві да воч на, што пы тан ні рэа лі за цыі 
та ва ру — клю ча выя. Са праў ды, зроб ле на вя лі кая ра бо та тэх-
на ла гіч ных служ баў па пад рых тоў цы цал кам но ва га якас на га 
асар ты мен ту, які па ві нен быць за па тра ба ва ны, у пер шую чар гу, 
на шы мі на цы я наль ны мі швей ні ка мі. Але па куль тут не ўсё спра-
цоў вае. Та му, перш чым пры маць кан чат ко вае ра шэн не і па 
фі нан са вых пы тан нях, і па пы тан нях за вяр шэн ня рэ кан струк цыі, 
мы па він ны сур' ёз на пры ба віць ме на ві та ў гэ тай част цы», — 
кан ста та ваў прэм' ер-мі ністр.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ПЕР ШАЕ ЧЫ ТАН НЕ... «БІБ ЛІІ»
У Па ла це прад стаў ні коў раз гле дзе лі пра ект Ко дэк са аб куль ту ры

Дэ пу тат ад Гро дзен ска-За нё ман скай вы бар чай акру гі Але на БЕ РАС НЕВА 
спы та ла на мес ні ка мі ніст ра куль ту ры, па якіх кры тэ ры ях пас ля пры няц ця ко-
дэк са аб' ек ты гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны бу дуць трап ляць у дзяр жаў ныя 
пра гра мы:

— Праз ме сяц скон чыц ца тэр мін дзе ян ня пра гра мы «За мкі Бе ла ру сі». 
Маг чы ма, яна ўвой дзе ў склад пра гра мы «Куль ту ра Бе ла ру сі». Ка лі ўвой-
дзе, ці за ста нец ца мэ та вае фі нан са ван не? Мя не ці ка віць лёс Гро дзен ска га 
ка ра леў ска га зам ка. Вы ве да е це, што ён зна хо дзіў ся ў пра гра ме «За мкі Бе-
ла ру сі», абл вы кан кам вы дат ка ваў гро шы на пра вя дзен не пра ект ных ра бот. 
Але, што бу дзе да лей — ці да па мо жа мі ніс тэр ства пра вес ці рэ кан струк цыю 
гэ та га аб' ек та? — кан крэ ты за ва ла пы тан не пар ла мен та рый.

— У ад па вед нас ці з дзей ным бюд жэт ным ко дэк сам, — ад ка за ла Іры на Дры-
га, — фі нан са ван не з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту ме ра пры ем стваў па за ха ван ні 
аб' ек таў гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны мо жа вы дзяляц ца на тыя аб' ек ты, якія 
зна хо дзяц ца ў рэс пуб лі кан скай улас нас ці, а так са ма на ка пі таль ныя вы дат кі аб'-
ек таў, якія зна хо дзяц ца ва ўлас нас ці ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ных адзі нак 
ці ка тэ го рыі «0», «1» і «2». Гэ та агуль ны па ды ход. Са праў ды, пра ду гледж ва ец ца 
пэў ны пе ра нос аб' ек таў з «Зам каў Бе ла ру сі» ў пра гра му «Куль ту ра Бе ла ру сі». 
Так што, у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам і фі нан са вы мі рэ сур са мі, якія ма юц-
ца, рэ стаў ра цый ныя ра бо ты на аб' ек тах ка му наль най улас нас ці так сама бу дуць 
пад трым лі вац ца. Пра лёс кан крэт ных аб' ек таў мож на бу дзе га ва рыць, ка лі бу дзе 
за цвер джа на пра гра ма «Куль ту ра Бе ла ру сі».

Да ве да маДа ве да ма  ��

РЭШТ КІ ТА ВА РАЎ 
БОЛЬШ 

НЕ «ПРА СКО ЧАЦЬ»
Ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі з пер-
шых дзён сту дзе ня бу дуць аба вя за ны 
ганд ля ваць толь кі па да ку мен тах. Пра 
гэ та ўчо ра пад час ан лайн-кан фе рэн цыі 
на сай це БЕЛ ТА па ве да мі ла на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня па дат ка аб кла-
дан ня ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні-
каў Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах 
Бе ла ру сі На тал ля ПАД ГОР НАЯ.

Яна ад зна чы ла, што пры няц це Ука за 
№222 бы ло на кі ра ва на як на ства рэн не роў-
ных умоў ажыц цяў лен ня прад пры маль ніц-
кай дзей нас ці, так і на пра ду хі лен не ўво зу 
і рас паў сюдж ван ня на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
не ле галь на вы раб ле най і вы пу шча най не-
за кон на ў аба ра чэн не пра дук цыі на тэ ры то-
рыі Мыт на га са ю за. Больш за тое — ука зам 
быў пра ду гле джа ны пе ра ход ны пе ры яд для 
рэа лі за цыі рэшт каў та ва раў без да ку мен таў 
пра цяг лас цю 18 ме ся цаў. «А вось з 1 сту-
дзе ня 2016-га прад пры маль ні кі аба вя за ны 
бу дуць ганд ля ваць толь кі па да ку мен тах», — 
ска за ла спе цы я ліст.

Па вод ле слоў На тал лі Пад гор най, па-
даў жэн не кан чат ко ва га тэр мі ну рэа лі за цыі 
рэшт каў та ва раў бу дзе азна чаць за ха ван не 
ня роў ных кан ку рэнт ных умоў для суб' ек таў 
гас па да ран ня, якія ажыц цяў ля юць ім парт і 
рэа лі за цыю та ва раў у ад па вед нас ці з вы-
зна ча ны мі па тра ба ван ня мі. 

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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ШКО ЛА ЛІ ДАР СТВА 
І ДРУЖ БЫ

Сту дат ра даў скі рух — доб рая шко ла друж бы і лі дарст ва. 
Та кое мер ка ван не вы ка за ла на мес нік прэм' ер-мі ніст ра На-
тал ля КА ЧА НА ВА, якая пры ня ла ўдзел ва ўра чыс тай цы ры-
мо ніі за крыц ця трэ ця га пра цоў на га се мест ра 2015 го да.

«На мой по гляд, ра бо та сту дэнц кіх атра даў — гэ та доб рая 
шко ла друж бы, зно сін. Бай цы, якія бя руць удзел у сту дат ра-
даў скім ру ху, — гэ та са праў ды лі да ры, якія не прос та гля дзяць 
з бо ку на раз віц цё сва ёй кра і ны, а бя руць ак тыў ны ўдзел у 
гэ тым», — ска за ла На тал ля Ка ча на ва. Па сло вах ві цэ-прэм'-
е ра, мно гія кі раў ні кі прад пры ем стваў і ар га ні за цый у свой час 
так са ма бы лі бай ца мі сту дат ра даў.

На тал ля Ка ча на ва ста ноў ча аца ні ла той факт, што сён ня хлоп-
цы і дзяў ча ты мо гуць пра ца ваць у сту дэнц кіх атра дах не толь кі 
ле там, але і на пра ця гу го да ў воль ны ад ву чо бы час. Га во ра чы аб 
укла дзе, які ўнес ла мо ладзь у раз віц цё кра і ны, ві цэ-прэм' ер ад зна-
чы ла мно гія зна ка выя аб' ек ты, па бу да ва ныя ру ка мі ма ла дых лю-
дзей. Да пры кла ду, у гэ тым го дзе больш за 500 бай цоў сту дэнц кіх 
атра даў пры ма лі ак тыў ны ўдзел у бу даў ніц тве бе ла рус кай атам най 
стан цыі. Па вод ле яе слоў, гэ та да ра го га варта, та му што час цін ка 
іх пра цы на ве кі за ста нец ца ў гэ тай важ най спра ве.

«Бе ла русь ста ла пер шай кра і най, якая пад тры ма ла сту-
дэнц кія атра ды за ка на даў ча. Гэ та вель мі важ на», — звяр ну ла 
ўва гу на мес нік прэм' ер-мі ніст ра. Яна так са ма ад зна чы ла, што 
ў бе ла рус ка га сту дат ра даў ска га ру ху — цу доў ныя тра ды цыі, 
якія бы лі за кла дзе ны ста рэй шы мі па ка лен ня мі. «Сён ня тое, што 
пра цяг вае на ша мо ладзь пры пад трым цы дзяр жа вы, вя до ма, 
гэ та вы дат на», — ска за ла яна.

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ. lyskavets@zviazda.by

Пра гэ та па ве да міў пер шы на-
мес нік стар шы ні праў лен ня 
На цы я наль на га бан ка Бе ла ру-
сі Та рас НА ДОЛЬ НЫ.

Прад стаў нік Нац бан ка ад зна чыў, 
што пе ра мо вы на шай кра і ны і Між на-
род на га ва лют на га фон ду аб пра да-
стаў лен ні крэ ды ту мо гуць быць за вер-
ша ны ў пер шым квар та ле 2016 го да.

Ён па цвер дзіў, што да гэ та га ча су 
па він на бу дзе прай сці пла на вае па ся-
джэн не са ве та МВФ. «Бу дзем мы на 
тым па ся джэн ні ці не, за ле жыць ад 
та го, як за раз узгод нім уза ем ныя па-
зі цыі. Ду маю, у пер шым квар та ле бу-
дзе зра зу ме ла: пра цу ем мы з фон дам 
да лей, на якіх умо вах, ці не пра цу ем. 
Ця пер як раз ідзе пра цэс узгад нен-
ня», — да даў Та рас На доль ны.

Акра мя та го, ён ад зна чыў, што 
МВФ не ста віць якіх-не будзь жорст-
кіх па тра ба ван няў з на го ды ўмоў 
пры ва ты за цыі прад пры ем стваў. 
«Ёсць не ка то рыя по гля ды на больш 
ак тыў ны про даж не ка то рых сур'-
ёз ных прад пры ем стваў, але не як 
комп лекс мер», — рас тлу ма чыў пер-
шы на мес нік стар шы ні.

На ле та ся рэд ні курс до ла ра 
скла дзе 18,6 ты ся чы руб лёў

Так са ма Та рас На доль ны па ве да міў 
аб тым, што ў рэс пуб лі кан скі бюд жэт 
Бе ла ру сі на 2016 год пла ну ец ца за-
клас ці ся рэд не га да вы курс до ла ра на 

ўзроў ні 18,6 ты ся чы руб лёў. Чы ноў нік 
Нац бан ка пра ка мен та ваў уклю чэн не 
Між на род ным ва лют ным фон дам кі-
тай ска га юа ня ў ко шык рэ зер во вых 
ва лют. «У на шым парт фе лі ёсць каш-
тоў ныя па пе ры, на мі на ва ныя ў кі тай-
скіх юа нях. Уклю чэн не юа ня ў рэ зер вы 
па між на род ных стан дар тах дасць нам 
маг чы масць за лі чыць гэ тую су му ў зо-
ла та ва лют ныя рэ зер вы. Вя до ма, гэ та 
не вя лі кае ўкла дан не. Мы спра бу ем ся-
бе на кі тай скім рын ку. У на цы я наль ным 
жа вы зна чэн ні юа ні даў но ўжо трап ля-
юць да нас у рэ зер вы», — рас тлу ма чыў 
па зі цыю рэ гу ля та ра пер шы на мес нік 
стар шы ні Нац бан ка.

На сель ніц тва вы бе ра 
доў га тэр мі но выя дэ па зі ты

Прад стаў нік Нац бан ка ўпэў не-
ны, што на сель ніц тву лепш раз мя-
шчаць бе ла рус кія руб лі ў бан ках на 
дэ па зі тах з доў гі мі тэр мі на мі. На яго 
по гляд, укла ды ў на цы я наль най ва-
лю це трэба раз мя шчаць у бан ку мі-
ні мум на год. «Так не аб ход на ра біць 
ха ця б толь кі та му, што ме на ві та з 
гэ тай да ты за хоў ван ня гро шай на ра-
хун ку па чы нае дзей ні чаць іль го та па 
па дат ка аб кла дан ні ўкла даў. А ка лі 
больш, чым год, то гэ та спра ва кож-
на га. Дэ крэт дае маг чы масць вы ба-
ру. У нас па він на быць і ад каз насць 
гра ма дзя ні на за свае ра шэн ні», — 
пад крэс ліў ён.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

Фі нан сыФі нан сы  ��

МВФ ад зна чыў пра грэс краіны 
ў мак ра эка на міч най ста бі лі за цыі

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

9 снежня 2015 года ў 10.00 у зале пасяджэнняў Савета 
Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 9) адбудзецца пася-
джэнне дзясятай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.


