
4 13 сакавіка 2019 г.ЛЮСТЭРКА

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ИЧУПП «Белстройтрансгаз» (УНП 400230107) в лице анти-
кризисного управляющего ООО «Антикризисное управление». 

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической не-
состоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 28 марта 
2019 г. 09.00 – 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 
Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в «Сельской газете» 
от 29.11.2018 г., 15.12.2018 г.

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
без НДС

Производственная база г. Минск: изолированное помещение 
с инв. № 500/D-708058517, ул. Старовиленская, 129-5; изоли-
рованное помещение с инв. № 500/D – 708149904 (складское 
помещение), ул. Старовиленская, 129-4; изолированное по-
мещение с инв. № 500/D – 718424 (помещение пяти гаражных 
боксов в здании мастерский), ул. Старовиленская, 131/3-2;  
капитальное строение (магазин) с инв. №500/C-30634, 
ул. Старовиленская, 127; капитальное строение (склад сырья, 
транспортный участок) с инв. № 500/C-21829, ул. Старо-
виленская, 125

556 916,67

Изолированное помещение, инв. № 500/D-798786674, общей 
площадью 87,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. В. Хоружей, д. 22, пом. 5а

186 666,67

Изолированное помещение, инв. № 500/D-798786673, общей 
площадью 85,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. В. Хоружей, д. 22, пом. 5

198 333,33

Капитальное строение (гараж на 2 автомобиля, инв. № 620/
С-29950) общей площадью 46,4 кв. м, расположенного по 
адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, 
улица Комсомольская, 32

22 674,43

Тел. для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 53

Для участия в торгах необходимо в срок по 27.03.2019 г. 
17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06-
SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку 
по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 
3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 
по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  
WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 
предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-
денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней 
со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи.

НО ВЫ ВІД ПТУ ШАК 
ПРЫ ЛЯ ЦЕЎ У ША БА НЫ

У мі ну лую су бо ту на са жал цы ў ра ё не Ша ба ноў у 

Мін ску бы ла ад зна ча на па ляр ная чай ка — мар ская 

птуш ка, якая рэд ка за ля тае ўглыб су шы.

За ўва жы ла но вую для кра і ны птуш ку Іры на СА МУ СЕН КА — 

за гад чы ца ла ба ра то рыі ар ні та ло гіі На ву ко ва-прак тыч-

на га цэнт ра НАН Бе ла ру сі па бія рэ сур сах. У вы хад ныя 

яна ра бі ла ўлік ча ек на ста ліч ных ва да ёмах, пад час яко га 

сфа та гра фа ва ла сот ні гэ тых пту шак. Пе ра гля да ю чы ўве-

ча ры здым кі, спе цы я ліст за ўва жы ла буй ную бе лую чай ку. 

Экс пер ты па чай ках За ход няй Па леа ркты кі ўзгад ні лі азна-

чэн не ві ду і на ват удак лад ні лі ўзрост птуш кі. Па ляр най 

чай цы ка ля двух га доў.

Па ляр ная чай ка гняз ду ец ца на ска лах на паў ноч на-ўсход-

ніх уз бя рэж жах Ка на ды і ў Грэн лан дыі. Зі му юць птуш кі на 

поў на чы Ат лан ты кі, так са ма на Паў ноч ным мо ры. А вось на 

Бал ты ку за ля та юць па раў наль на рэд ка.

Рэ дак тар сай та «Птуш кі што дня», ар ні то лаг Дзміт рый

ВІН ЧЭЎ СКІ за ўва жае, што па ляр ная чай ка ў Літ ве ад зна-

ча ла ся толь кі ад ной чы, у 1954 го дзе на мар скім уз бя рэж-

жы, а ў Поль шчы ўпер шы ню ад зна ча ная ў 1974 го дзе, з 

та го ча су рэ гіст ра ва ла ся 40 ра зоў, пры чым амаль 70 % 

усіх су стрэч ад бы лі ся на мар скім уз бя рэж жы ці ў пар тах і 

пе ра важ на ўзім ку.

«Хут чэй за ўсё, птуш ка тра пі ла да нас ра зам з моц ны мі 

за ход ні мі вят ра мі, якія бы лі на мі ну лым тыд ні, — ка жа Іры на 

Са му сен ка. — Гэ ты за лёт — яшчэ ад но свед чан не клі ма-

тыч ных змен. Чай кі — ці ка вая і вель мі плас тыч ная гру па 

пту шак, якая ў апош нія дзе ся ці год дзі знач на эва лю цы я нуе, 

адап ту ец ца да змен ва ўмо вах жыц ця».

Па ляр ная чай ка — вы пад ко ва за лёт ны від. На ступ ны 

раз птуш ка мо жа за ля цець у на шу кра і ну праз год, а мо жа і 

праз 50 га доў. Ка лі Бе ла рус кая ар ні та-фаў ніс тыч ная ка мі сія 

за цвер дзіць гэ тую рэ гіст ра цыю па ляр най чай кі, від ста не 

334-м у спі се пту шак кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

Сё ле та аг ра рыі на поў на чы Бе-

ла ру сі пла ну юць пра ца ваць на 

агуль най па сяў ной пло шчы, ана-

ла гіч най ле таш няй, — больш за 

788 ты сяч гек та раў. У тым лі ку 

пло шча збож жа вых і зер не ба бо-

вых — пры клад на 417,4 ты ся чы

гек та раў. Пад лён ад ве дзе ны 

15 ты сяч, пад ку ку ру зу — 80 ты сяч, 

пад «дру гі хлеб» — ка ля дзвюх 

ты сяч гек та раў. З улі кам па се я-

ных азі мых збож жа вых і рап су, 

шмат га до вых траў на рал лі трэ ба 

бу дзе па се яць 400 ты сяч гек та-

раў яра вых куль тур.

Ня даў на пад рых тоў ка да сяў бы 

бы ла ў цэнт ры ўва гі на па ся джэн-

ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, дзе 

агу чы лі сё лет нія пла ны на ка ра вай 

збож жа вых Пры дзвін ска га краю — 

ка ля 1,6 міль ё на тон.

Старшыня аблвыканкама Мі ка лай 

ШАРС НЁЎ тра ды цый на за клі каў пры-

трым лі вац ца тэх на ло гіі, не па ру шаць 

пра цоў ную дыс цып лі ну, бе раж лі ва вы-

ка рыс тоў ваць су час ную сель ска гас па-

дар чую тэх ні ку. А дзе ля апош ня га ў лі-

ку ін ша га трак та ры трэ ба аб ста ля ваць 

на ві га цый най сіс тэ май. Гэ та да зво ліць 

ад соч ваць, на коль кі эфек тыў на яны 

экс плу а ту юц ца.

На Ар шан шчы не, упэў не ны стар шы-

ня абл вы кан ка ма, пры ра цы я наль ным 

вы ка ры стан ні рэ сур саў цал кам маг-

чы мая ўра джай насць збож жа вых —

80 ц/га.

Да рэ чы, з вы ез дам у Ор шу бу дзе 

чар го вы раз пра ана лі за ва ны ход рэ-

фор маў. Гэ та анан са ваў стар шы ня 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-

на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, які пры-

сут ні чаў на па ся джэн ні. Што да ты чыц-

ца сяў бы на Ві цеб шчы не, спі кер ніж-

няй па ла ты пар ла мен та звяр нуў ува гу 

на на рых тоў кі мі не раль ных угна ен няў. 

На са мрэч не нар маль на, ка лі не каль кі 

га доў за пар у не ка то рых гас па дар ках 

іх на огул не вы ка рыс тоў ва юць. Дык 

ад куль бу дзе доб рая ўра джай насць? 

Усё на мес цах ча ка юць, што гра шы-

ма для па куп кі да па мо гуць на аб лас-

ным уз роў ні? І гу бер на тар па га дзіў ся 

з гэ тай дум кай. Пад крэс ліў, што не-

аб ход на больш са ма стой нас ці ад кі-

раў ні коў у ра ё нах пад час пад рых тоў кі 

да сяў бы.

У аграр на га сек та ра Ві цеб шчы ны 

доб ры па тэн цы ял. Тым больш што ле-

тась воб ласць — адзі ная ў кра і не —

сплю са ва ла па та кім па каз чы ку, 

як ва ла вая пра дук цыя сель скай гас-

па дар кі.

Пры дзвін не тра ды цый на лі чыц ца 

льня ным кра ем. Ле тась лён-даў гу нец 

вы рошч ва лі ў дзе ся ці ра ё нах воб лас-

ці. Па сяў ная пло шча на 1000 гек та-

раў пе ра вы сі ла ана ла гіч ную ў 2017-м. 

У мі ну лым го дзе на бы лі больш за 

190 адзі нак но вай тэх ні кі.

Кі раў ніц тва абл вы кан ка ма па тра-

буе сё ле та, уліч ва ю чы гэ ты і ін шыя 

фак ты, па леп шыць стан спраў. Ма-

гут нас ці за во даў, дзе вы раб ля юць іль-

но ва лак но, па він ны быць цал кам за-

гру жа ныя. Па стаў ле ная за да ча знач на 

па вя лі чыць аб' ёмы вы твор час ці ва лак-

на. А льня ную сяў бу сё ле та за пла на-

ва на пра вес ці за два тыд ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Сяў ба-2019Сяў ба-2019

З АК ЦЭН ТАМ НА ЎРА ДЖАЙ НАСЦЬ

КРЫ ТЫЧ НЫХ 
УЗ РОЎ НЯЎ НЯ МА

(Заканчэннею 

Пачатак на 1-й стар.)

За тым імі та цыя яшчэ ад-

на го да стат ко ва ты по ва га 

над звы чай на га зда рэн ня, 

якое пры цяг вае по гля ды і 

ма біль ныя ка ме ры мі на коў. 

Ка лі па чы на ец ца апе ра цыя 

па вы ра та ван ні ча ла ве ка, які 

пра ва ліў ся пад крох кі лёд, 

на бе ра зе збі ра ец ца ўжо з 

дзя ся так лю дзей. Зда ец ца, 

на двор'е па кла па ці ла ся, каб 

ра та валь ні кі ад чу ва лі ся бе, 

як ры бы на лё дзе, але ж іх 

дзе ян ні не мі тус лі выя. Па-

ра дак рас пра ца ва ны дак-

лад на. Та му да «па цяр пе-

ла га» да бі ра юц ца ім гнен на 

на спе цы яль ных пры ла дах. 

Вы цяг ва юць з ва ды на па-

верх ню і пе ра праў ля юць на 

блі жэй шы бок ва да ёма.

По тым на на дзі ма ных на-

сіл ках — на той бок, дзе, па 

ле ген дзе, ча кае ме ды цын-

ская да па мо га. Ад пра цоў ва-

юць і ін шыя бяс печ ныя ва-

ры ян ты пе ра праў це раз ва-

да ёмы. На прык лад, тут жа 

і вя роў кі, на якія за ма цоў-

ва юц ца на сіл кі. Усё ад бы-

ва ец ца вель мі хут ка — са-

праў ды, пра фе сі я на лы вы-

ка рыс тоў ва юць кож нае ім-

гнен не. І гэ та вель мі важ ны 

кры тэ рый у спра ве вы ра та-

ван ня жыц ця, пад крэс лі вае 

на чаль нік зме ны цэнт ра 

апе ра тыў на га кі ра ван ня 

ава рый на-вы ра та валь на-

га атра да Го мель ска га аб-

лас но га ўпраў лен ня МНС 

Рус лан ПЛА ВІН:

— Важ ная кож ная се-

кун да, кож нае ім гнен не, ад 

па чат ку па ступ лен ня зван-

ка да мо ман ту пры быц ця. 

Са ры ен та вац ца на мяс цо-

вас ці і пры няць пра віль нае 

ра шэн не — гэ та мы сён ня 

ад пра цоў ва лі.

Тое, што для жур на ліс таў 

і жы ха роў су сед ніх шмат па-

вяр хо ві каў — шоу, для ра та-

валь ні каў збор на га атра да 

лік ві да цыі на ступ стваў па-

вод кі — пла на выя ву чэн ні. 

Ра та валь ні кі пад крэс лі ва-

юць: для іх форс-ма жор — 

гэ та звы чай ная ра бо та. 

Якую трэ ба вы кон ваць заў-

сё ды дас ка на ла. Та му і трэ-

ні роў кі што дзён ныя. На мес-

нік на чаль ні ка Го мель ска-

га аб лас но га ўпраў лен ня 

МНС Ула дзі мір КЛА БУК 

га во рыць, што ў рэ аль нас-

ці зда ра юц ца вы пад кі, ка лі 

пры вя лі кай па вод цы лю-

дзі да апош ня га мо ман ту 

не жа да юць па кі даць свае 

до ма ўла даль ніц твы. На ват 

та ды, ка лі ва ды па по яс. Тут 

важ ным аказ ва ец ца яшчэ і 

ўмен не пе ра кон ваць гра ма-

дзян:

— Роз ныя вы пад кі бы-

ва юць. У та кой сі ту а цыі ў 

лю дзей мо гуць зда рыц ца 

праб ле мы са зда роў ем. 

На прык лад, траў ма ці сар-

дэч ны пры ступ. Та му важ на 

свое ча со ва ака заць да па мо-

гу, якая вы ра туе ча ла ве ка. 

У нас заў сё ды га тоў насць 

ну мар адзін. На сён няш ні 

дзень усе рэ кі ўскры лі ся. 

Ле дас та ву ні дзе не на зі ра-

ец ца. За тор ныя з'я вы не 

праг на зу юц ца. Па гля дзім, 

ка лі пач нец ца кры га лом у 

вяр хоў ях рэк у Ра сіі і ад туль 

да нас ва да пой дзе.

Між тым па куль ма ні то-

рынг па вод ка вай сі ту а цыі 

на Го мель шчы не до сыць 

спры яль ны. Ва да па сту по-

ва па ды ма ец ца, але па куль 

ні дзе на ват не вый шла на 

пой му. Кры тыч ных уз роў няў 

ня ма. Пры тым, што ёсць ра ё -

ны, якія тра ды цый на схіль-

ныя да па вод кі: Го мель скі, 

Жыт ка віц кі і На раў лян скі. 

Дняп ро, Бя рэ зі на і Сож за-

ста юц ца пад піль най ува гай 

гід ро ла гаў. Да рэ чы, паў плы-

ваць на ўзроў ні па вод кі мо-

гуць і моц ныя апад кі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Цёп лае на двор'е, якое прый шло ў 

Бе ла русь яшчэ ў лю тым, па спры я ла 

та му, што лёд на ва да ёмах і снег у 

вяр хоў ях рэк кра і ны па чаў па кры се 

рас та ваць знач на ра ней за звы чай ныя 

тэр мі ны. Дзя ку ю чы гэ та му за раз ня ма 

па вод кі. Сі ноп ты кі не ча ка юць па гар-

шэн ня аб ста ноў кі і ў да лей шым. Вя до-

ма, ка лі на двор'е не пад кі не сюр пры-

заў на кшталт ма гут на га цык ло ну.

— Ця пер сне га вое по кры ва на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі амаль поў нас цю рас та ла, — па ве-

да мі ла на чаль нік ад дзе ла гід ра ла гіч ных 

пра гно заў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў-

на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды Але на 

ЗУБ ЧО НАК. — За хоў ва ец ца яно толь кі ў 

вяр хоў ях За ход няй Дзві ны, Дняп ра і Со жа, 

якія мес цяц ца на тэ ры то рыі Ра сіі. Амаль на 

ўсіх рэ ках ад быў ся кры га лом і яны ачыс ці-

лі ся ад лё ду. Рэшт кі яго за ста юц ца па куль 

толь кі на ста я чых ва да ёмах, а так са ма на 

не ка то рых пры то ках За ход няй Дзві ны.

Та му за раз на рэ ках фар мі ру юц ца 

мак сі маль ныя ўзроў ні ва ды, але ін тэн сіў-

насць, якая да тыч ыцца вяс но вай па вод кі, 

не вя лі кая — мак сі мум 38 сан ты мет раў. На 

асоб ных участ ках ба сей наў Ві ліі, За ход-

ня га Бу га, Бя рэ зі ны і Пры пя ці ва да зна хо-

дзіц ца на пой ме, але шы ро кіх раз лі ваў там 

ня ма. Глы бі ня за тап лен ня скла дае ад 3 да 

20 сан ты мет раў.

— Апош няя іс тот ная па вод ка бы ла ў 

нас у 2013 го дзе, — га во рыць на чаль нік 

га лоў на га ўпраў лен ня дзяр жаў най сіс-

тэ мы па пя рэ джан ня і лік ві да цыі над-

звы чай ных сі ту а цый і гра ма дзян скай 

аба ро ны МНС Анд рэй ЮР ЖЫЦ. — Ад-

нак быць га то вым трэ ба ў лю бым вы пад-

ку. У МНС рас пра ца ва ны план дзе ян няў, 

на па га то ве тэх ні ка, якая здоль ная ад пам-

поў ваць ва ду, лю дзі, пла валь ныя срод кі. 

Па па пя рэд ніх пра гно зах і шмат га до вых 

на зі ран нях, маг чы мыя пад тап лен ні ў сямі 

ра ё нах кра і ны. Ды і тое, га вор ка ідзе пра 

так зва ныя ніз ка вод ныя мас ты, якія бы-

лі па бу да ва ныя яшчэ ў са вец кі ча с. Яны 

з-за сва ёй кан струк цый най асаб лі вас ці 

пад тап ля юц ца ме на ві та пад час вяс но вай 

па вод кі, лет ні мі даж джа мі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Вя лі кай ва ды сё ле та не ча ка ец ца


