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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 16 мая  2019 года проводит 8-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности
Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

91 Грузовой бортовой Урал-4320 ш. 055111 дв. 899215 1986 г. 3 кат. 118 165 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 600,00 1 720,00

92 Грузовой бортовой Урал-43202 ш. 033841 дв. 711369 1985 г. 4 кат. 90 037 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

93 Грузовой бортовой Урал-432020-01 ш. КО132779 дв. 504468 1989 г. 4 кат. 17 267 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
9 000,00 1 800,00

94 Грузовой бортовой КамАЗ-43105 ш. 003845 дв. 765944 1985 г. 4 кат. 26 892 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668 9 000,00 1 800,00

95 Грузовой бортовой КрАЗ-255Б1 ш. 599893 дв. 395495 1987 г. 4 кат. 10 897 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668 8 000,00 1 600,00

96 Седельный тягач КрАЗ-255В ш. 218859 дв. 273647 1974 г. 4 кат. 29 493 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668 7 000,00 1 400,00

97 Седельный тягач КрАЗ-260В ш. 558031 дв. 984144 1986 г. 4 кат. 8538 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
9 000,00 1 800,00

98 Седельный тягач МАЗ-537 ш. 84031726 дв. КТ4196 1984 г. 4 кат. 39 755 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668 9 000,00 1 800,00

99 Тягач лесовозный МАЗ-509А ш. 29226 дв. 814809 1987 г. 4 кат. 480 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668 8 000,00 1 600,00

100 Тягач лесовозный МАЗ-509А ш. 37720 дв. 9026245 1990г. 4 кат. 768 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668 8 000,00 1 600,00

101 Автошасси Урал-4320-1012-01 ш. 112442 дв. 364924 1988 г. 4 кат. 111 820 км
г. Береза,
в/ч 23324 8 600,00 1 720,00

102 Автошасси Урал-375 ш. 370189 дв. 585127 1982 г. 4 кат. 3056 км
г. Береза,
в/ч 23324 6 000, 00 1 200,00

103 Грузовой бортовой Урал-432020-01 ш. 143337 дв. 577224 1990 г. 4 кат. 16 787 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
9 000, 00 1 800,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 16 мая 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит 
и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 13 мая 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 16 мая 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 
и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное иму-
щество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – 
р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 
37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, Без НДС. Справки по тел./факсу (017) 398 05 41.

Перс пек ты ваПерс пек ты ва

СТРА ХА ВАН НЕ 
АД БАНК РУЦ ТВА...

мо жа стаць аба вяз ко вым 
для ўсіх прад пры ем стваў

За раз усе за ці каў ле ныя ба кі ак тыў на рас пра цоў-

ва юць пра ект да ку мен та аб стра ха ван ні ры зы кі 

ня вы пла ты зар пла ты пры банк руц тве ар га ні за цыі. 

Аб гэ тым па ве да мі ла на мес нік стар шы ні Фе дэ ра цыі 

праф са юзаў Бе ла ру сі Але на МАН КЕ ВІЧ.

Но вая іні цы я ты ва аб мяр коў ва ец ца ў рам ках ге не раль-

на га па гад нен ня па між ура дам, рэс пуб лі кан скі мі аб' яд нан-

ня мі най маль ні каў і праф са юзаў на 2019—2021 га ды, якое 

ўсту пі ла ў сі лу 1 сту дзе ня. Па сло вах на мес ні ка стар шы ні, 

ука ра нен не гэ та га ме ха ніз ма аба ро ны да зво ліць ра бот ні ку 

атры маць га ран та ва ны да ход за пэў ны пе ры яд у вы пад ку 

банк руц тва даў жні ка-най маль ні ка.

Ад но з асноў ных пы тан няў, што мо жа па ўстаць пры 

ўвя дзен ні та ко га стра ха ван ня: які па ві нен быць пе ры яд 

вы плат? «Во пыт ін шых кра ін па каз вае, што патрэбны 

ней кія аб ме жа валь ныя бар' е ры. Мы сыш лі ся ў мер ка-

ван ні, што пра віль на вы браць тры ме ся цы», — ска за ла 

Але на Ман ке віч. Мяр ку ец ца, што, ка лі прад пры ем ства 

зна хо дзіц ца ў ста дыі банк руц тва і ў яго ня ма гро шай 

на вы пла ты ра бот ні кам, з Фон ду стра ха ван ня яно мо жа 

ўзяць сродкі на за ра бот ную пла ту, якую за ві на ва ці ла ся 

сва ім ра бот ні кам за тры ка лян дар ныя ме ся цы. У не ка то-

рых кра і нах такі пе ры яд скла дае пяць ме ся цаў, у не ка то-

рых — два. Пас ля гэ та га, ка лі прад пры ем ства пра хо дзіць 

са на цыю і вы хо дзіць на ста ноў чыя вы ні кі пра цы, яно 

вяр тае су му ў фонд.

Ра зам з тым гэ ты ме ха нізм зна хо дзіц ца ў пра пра цоў-

цы. Фе дэ ра цыя лі чыць, што ста ноў чы эфект ад увя дзен ня 

пра па на ва най сіс тэ мы аба вяз ко ва га стра ха ван ня знач на 

пе ра кры вае не га тыў ад не вя лі ка га па ве лі чэн ня на груз кі на 

прад пры ем ствы. Тым больш што ва ўмо вах рын ка вай эка-

но мі кі на ват па спя хо вае прад пры ем ства не за стра ха ва на 

ад кры зіс ных сі ту а цый. Та кі від стра ха ван ня іс нуе до сыць 

даў но і па спя хо ва ў пры бал тый скіх кра і нах, а так са ма ў 

Нар ве гіі і Бель гіі.

Але на Ман ке віч ад зна чы ла, што прак ты ка ін шых краін 

па каз вае стра ха ван не як від най больш эфек тыў на га 

ме ха ніз ма, які б да па мог лю дзям атры маць за ра бот ную 

пла ту пры банк руц тве най маль ні ка. На мес нік стар шы ні 

Фе дэ ра цыі праф са юзаў лі чыць, што ён ста іць на аба-

ро не пра воў ра бот ні каў. Апы нуў шы ся ў та кой сі ту а цыі, 

ча ла век мо жа спа кой на зай мац ца по шу кам ін шай пра цы 

і не ча каць, ка лі яму вы пла цяць сум лен на за роб ле ныя 

гро шы.

Сяр гей КУР КАЧ.

Вя лі кую ўва гу га рад скія 

ўла ды і да рож ныя служ-

бы ад да лі ста ну пра ез на га 

па лат на і тра ту а раў. Спе-

цыя ліс ты «Гар ра маў та да ра 

Мінгарвыканкама» ле тась 

пра вя лі аб сле да ван не ву-

ліц, мас тоў і пу цеп ра во даў 

го ра да, па вы ні ках пра вер кі 

быў вы зна ча ны і сфар мі ра-

ва ны пе ра лік аб' ек таў, якія 

пад ля га юць ра мон ту. Так, 

ужо ў 2018 го дзе зроб ле ны 

ра монт з поў най за ме най 

па крыц ця пра ез най част-

кі транс парт на га ка лі до ра 

агуль най пло шчай 402 ты-

ся чы квад рат ных мет раў. 

«Гэ та пра спек ты Не за леж-

нас ці, Пе ра мож цаў, Жу ка ва, 

ву лі цы Ар лоў ская, Аран ская, 

Пры тыц ка га, — рас каз вае 

га лоў ны ін жы нер «Гар рам-

аў та дара Мін гар вы кан ка ма» 

Яра слаў ПАЎ ЛОЎСКІ. — На 

каль ца вой да ро зе за ме не на 

па крыц цё агуль най пра цяг-

лас цю ча ты ры кі ла мет ры. 

Вы ка на ны ра монт тра ту а раў 

на пло шчы 18 ты сяч квад-

рат ных мет раў. Так са ма 

бы лі ад ра ман та ва ны мас ты 

і пу цеп ра во ды».

Яра слаў Ана то лье віч да-

даў, што да 1 мая яшчэ за-

пла на ва на вы ка наць ра монт-

ныя ра бо ты на пло шчы 209 

ты сяч квад рат ных мет раў, 

гэ та асноў ныя ву лі цы, якія 

фар мі ру юць транс парт ныя 

ка лі до ры Еў ра пей скіх гуль-

няў (пра спект Не за леж нас ці, 

МКАД, пра спект Пе ра мож цаў 

і інш.). Так са ма бу дуць вы кон-

вац ца ра бо ты на ву лі цах, па 

якіх прой дуць ве ла го нкі.

Спе цы я ліс ты га лі ны не 

абы шлі ўва гай і тра сы. Да 

1 чэр ве ня ў экс плу а та цыю 

бу дзе ўве дзе на да ро га М6 

на ўсім пра ця гу ўчаст ка 

160 кіламетраў. «Акра мя 

та го, мы скон чы лі рэ кан-

струк цыю да ро гі Р80, якая 

з'яў ля ец ца за вяр шэн нем 

дру гой каль ца вой да ро-

гі, — ад зна чае на чаль нік 

га лоў на га ўпраў лен ня 

аў та ма біль ных да рог Мі-

ніс тэр ства транс пар ту і 

ка му ні ка цый Аляк сандр 

ГА ЛАЎ НЁЎ. — На мі рас-

пра ца ва ны пла ны ра мон ту 

асноў ных ма гіст ра ляў, якія 

бу дуць пры маць гас цей. Ця-

пер пры ня та ра шэн не і ўжо 

зна хо дзіц ца ў за вяр шаль най 

ста дыі раз гляд аб вы дзя-

лен ні 25 міль ё наў до ла раў 

на ра монт да рог, у пер шую 

чар гу ма гіст раль ных. Сё ле-

та тра са М1 вый шла з зі мы 

ў вель мі не зда валь ня ю чым 

ста не, шмат на ра кан няў на 

ямач насць. На гэ тай да ро зе 

бу дзе пра ве дзе на маш таб-

ная ра бо та па за ме не па-

крыц ця. Ду маю, да Гуль няў 

яна ўжо бу дзе ў ста не, за які 

не бу дзе со рам на. Гэ та да-

ты чыц ца і ўсіх да рог-вы ха-

даў з Мін ска (М4, М5, М6)».

Так са ма ад зна чым, што ў 

кра і не ўрэ гу ля ва на сі ту а цыя 

з так сі, за клю ча ны ме ма ран-

дум, згод на з якім кам па ніі 

ўзя лі на ся бе аба вя за цель-

ствы не па вы шаць та ры фы 

на пе ра воз ку па са жы раў у 

час пра вя дзен ня Еў ра пей-

скіх гуль няў. Гэ тая тэ ма бы ла 

сур' ёз на пад ня тая ў 2014 го-

дзе пад час пра вя дзен ня 

Мінск ам чэм пі я на ту све ту па 

ха кеі. Та ды ня доб ра сум лен-

ныя так сіс ты за вы ша лі кош-

ты ў дзе сяць і больш ра зоў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На мін скія пля жы пры вя зуць 2,4 ты ся чы ку ба мет-

раў пяс ку най вы шэй ша га клас са, па ве дам ляе агенцтва 

«Мінск-На ві ны». Пе рад но вым ку паль ным се зо нам ім 

бу дуць пад сы паць усе пля жы За слаў ска га ва да схо ві-

шча, пля жы № 5 ва да схо ві шча Драз ды, №№ 2, 3, 4 

Цнян ска га ва да схо ві шча. Пя сок най вы шэй ша га кла са 

са мы вы са ка я кас ны ся род уся го пе ра лі ку кар' ер на га 

пяс ку. Яго атрым лі ва юць шля хам філь тра цыі пяс ку ад 

роз ных пры ме сяў і час ці нак з да па мо гай шмат ра зо ва га 

пра мы ван ня.

Па да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы на пра ця гу най-

блі жэй шых пя ці га доў у Фрун зен скім ра ё не ста лі цы 

пла ну ец ца па бу да ваць да дат ко ва тры ўста но вы да-

школь най аду ка цыі ў Ка мен най Гор цы і дзве ўста но вы 

агуль най ся рэд няй і да школь най аду ка цыі. Пра гэ та 

ка рэс пан дэн ту агенц тва «Мінск-На ві ны» па ве да мі лі ў 

ад мі ніст ра цыі Фрун зен ска га ра ё на. У 2019 го дзе пла-

ну ец ца ўвод у экс плу а та цыю шко лы на 1020 мес цаў з 

ба сей нам у ме жах вул. Ша ран го ві ча — Га рэц ка га — 

Ра фі е ва. Так са ма за раз вя дуц ца ра бо ты па ўзвя дзен-

ні ся рэд няй шко лы ў мік ра ра ё не Ка мен ная Гор ка 3, 

рас пра ца ва на пра ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя 

і атры ма на ста ноў чае за клю чэн не экс пер ты зы па бу-

даў ніц тве да школь най уста но вы ў мік ра ра ё не Ма сю-

коў шчы на 5. Увод у экс плу а та цыю гэ тых уста ноў пла-

ну ец ца ў 2020 го дзе.

ДА ГУЛЬ НЯЎ ПРЫ ВЯ ДУЦЬ 
ЯКАС НЫЯ ДА РО ГІ

Ад па вед ныя служ бы га то выя да муль ты спар тыў най па дзеі
Ра бо та па ства рэн ні якас ных да рог у кра і не на пя-

рэ дад ні ІІ Еў ра пей скіх гуль няў вя ла ся ўжо даў но, 

пра цяг ва ец ца яна і ця пер. Пы тан не да ты чыц ца не 

толь кі да рож на-ву ліч най сет кі Мін ска, але і асноў ных 

ма гіст ра ляў, якія вя дуць з Ра сіі і Еў ра пей ска га са ю за. 

Рых ту ец ца да Гуль няў і транс парт ная інф ра струк ту ра 

го ра да, тут вя дзец ца пад рых тоў ка па са жыр скіх тэр-

мі на лаў аэ ра вак заль на га комп лек су і пад рых тоў ка 

чы гу нач на га вак за ла, у тым лі ку за куп ка ад па вед на га 

аб ста ля ван ня для на быц ця элект рон ных бі ле таў.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ЗА ПРА ШАЕ «ЧЫС ТЫ ВА ДА ЁМ»
Ак цыя пад та кой наз вай прой дзе ў кра і не з 11 да 

19 кра са ві ка. Яе з 2014 го да тра ды цый на пра во дзіць 

рэс пуб лі кан скае дзяр жаў на-гра мад скае аб' яд нан не 

«Бе ла рус кае та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў». 

Да лу чыц ца да ме ра пры ем ства мо гуць усе ах вот ныя.

За гэ ты час сі ла мі яго су пра цоў ні каў ра зам з прад стаў-

ні ка мі ін шых ар га ні за цый, а так са ма не раў на душ ных гра-

ма дзян пры ве дзе на ў па ра дак больш за ча ты ры ты ся чы 

кі ла мет раў бе ра га вой лі ніі ва да ёмаў і ва да цё каў кра і ны. 

У ак цыі бра лі ўдзел звыш 30 ты сяч ча ла век, бы ло са бра на 

ка ля пяці ты сяч ку ба мет раў смец ця, якое вы вез лі на па лі-

го ны цвёр дых бы та вых ад хо даў.

ЛІД ЧА НІН ПРА КА ЛОЎ 23 ШЫ НЫ
Так ён зма гаў ся з... вы хлап ны мі га за мі.

На ву лі цах 1-я Ха са наў ская і Урыц ка га ў Лі дзе ран кам 

аў та ўла даль ні кі 16 транс парт ных срод каў вы яві лі, што 

нех та пра ка лоў 23 шы ны. Вар та за ўва жыць, што ма шы ны 

бы лі пры пар ка ва ныя без па ру шэн ня ПДР, па ве дам ляе УУС 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма. Апе ра тыў нік кры мі наль на га 

вы шу ку ра зам з участ ко вы мі ін спек та ра мі мі лі цыі ад пра ца-

ва лі ра ён. У по ле іх зро ку тра піў мяс цо вы жы хар 1965 го да 

на ра джэн ня. Пры раз мо ве з пра ва ахоў ні ка мі муж чы на 

пры знаў ся ў здзяйс нен ні зла чын ства. Па да зра ва ны рас-

тлу ма чыў, што пай шоў на та кі ўчы нак з-за вы хлап ных 

га заў ад транс парт ных срод каў. За ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва.

НА ДЗЯ ДУ ЛЮ ЗА ГА РЭ ЛА СЯ КА ШУ ЛЯ
На на ступ ны дзень яго ў баль ні цу пры вез ла ўнуч ка.

Удзень ба ра на віц кім ра та валь ні кам па сту пі ла па ве дам-

лен не з баль ні цы пра тое, што з вя лі кі мі апё ка мі верх няй 

част кі ту ла ва да іх пры вез лі 86-га до ва га муж чы ну. Вы свет-

лі ла ся, што на пя рэ дад ні дзя ду ля ста віў чай нік на га за вую 

плі ту і кры сом сін тэ тыч най ка шу лі за ча піў пад па ле ную кан-

фор ку. Адзен не ім гнен на ўспых ну ла. Пен сі я нер вы бег на 

ву лі цу, са рваў з ся бе ка шу лю і вяр нуў ся ў ква тэ ру. У той 

жа ве чар вы ра шыў у баль ні цу не звяр тац ца. Ра ні цай да 

ста рых пры еха ла ўнуч ка і, агле дзеў шы дзя ду лю, за бра ла 

яго ў ме ду ста но ву. Па ін фар ма цыі МНС, муж чы на тра піў у 

рэ ані ма цыю. У ква тэ ры аг нём ні чо га не па шко джа на.

Ра та валь ні кі на гад ва юць: будзь це асця рож ныя пры абы-

хо джан ні з га за вы мі пры бо ра мі і плі та мі. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


