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Пачатак на 1-й стар.)

— Срод кі ў яго бы лі ўкла-

дзе ны, каб не да пус ціць 

сты хій на га ганд лю, доб ра-

ўпа рад ка ваць мес ца і пры 

гэ тым не стра ціць па куп ні-

коў: ра ды сель ска гас па дар-

чай пра дук цыі — адзін са 

спо са баў пры цяг нуць ува гу 

да рын ку, — тлу ма чыць на-

мес нік ды рэк та ра па пра-

ва вой ра бо це ар га ні за цыі 

«Уруч ча Ган даль» Тац ця на 

ЛІ КУ.

Але ўзнік ла ін шая праб-

ле ма — уз гад ніць па віль ён 

з мяс цо вай ула дай ад мі ніст-

ра цыя рын ку так і не змаг ла. 

Да та го ж вы свет лі ла ся, што 

пад зям лёй, на якой раз мяс-

ці лі па бу до ву, пра хо дзіць 

важ ны ўчас так во да пра во-

да. Ка лі зда рыц ца па лом ка, 

ра бот ні кі Мінск во да ка на ла 

не змо гуць у ка рот кія тэр-

мі ны атры маць до ступ да 

маг чы ма га мес ца ава рыі. 

Па віль ён ака заў ся пад па-

гро зай зно су.

У ад каз пад ня ла ся хва ля 

абу рэн ня ся род пра даў цоў і 

жы ха роў ра ё на. Ула ды пай-

шлі на су страч — санк цы я на-

ва лі раз мя шчэн не па віль ё на 

на ней кі тэр мін. А кі раў ніц-

тва рын ку ста ла ду маць, 

ку ды мож на бы ло б гэ ту па-

бу до ву пе ра ста віць.

— Па ча лі раз гля даць 

ва ры ян ты. Атрым лі ва ец ца, 

што ўсё за ня та пад ін жы-

нер ныя ка му ні ка цыі — за 

вы клю чэн нем пля цоў кі, ад-

ве дзе най пад пар ко вач ныя 

мес цы. Звяр ну лі ся ў ДАІ, каб 

вы свет ліць, ці мож на вы зва-

ліць тэ ры то рыю аў та ста ян кі 

пад па віль ён. Там ска за лі, 

што пе ра пра фі ля ваць зем лі 

за ба ро не на. Та му, як дзей-

ні чаць да лей — пы тан не, — 

ка жа Тац ця на Лі ку.

З 1 лю та га па віль ён не 

функ цы я нуе. Тэр мін, які ад-

мі ніст ра цыя ра ё ну да ва ла 

на яго пе ра ста ноў ку, скон-

чыў ся 13 са ка ві ка.

— Для нас гэ ты па віль-

ён — за тра ты. Толь кі каб ра-

за браць і пе ра ста віць яго на 

ін шае мес ца, па трэб на 25—

30 ты сяч руб лёў. А яшчэ ж 

не аб ход на бу дзе рас пра-

ца ваць пра ект пра ві лаў да-

рож на га ру ху. Пра сцей усё 

знес ці і за быць. Па кі даць па-

бу до ву — гэ та штраф для 

мя не, — указ вае на ін шы 

бок сі ту а цыі кі раў нік спраў 

«Уруч ча Ган даль» Дзміт-

рый ПА ДА ЛІЦ КІ. — Але 

ў мя не ёсць пэў ныя са цы-

яль ныя аба вяз кі. 70 пра-

цэн таў мес цаў для ганд лю 

ў па віль ё не вы дзя ля ец ца 

бяс плат на — пен сі я не рам, 

ін ва лі дам. У се зон гэ тай 

маг чы мас цю ка рыс та ец ца 

ка ля 100 ча ла век.

— Да нас не спы ня юц ца 

па хо ды лю дзей, — да дае 

Тац ця на Лі ку. — І мы не ве-

да ем, што ім ка заць. Пра-

даў цы ўжо па чы на юць бра ні-

ра ваць мес цы на се зон.

Ра шэн ня па куль ня ма
Жы ха ры Пер ша май ска-

га ра ё на на кі роў ва лі ў вы-

со кія ін стан цыі ка лек тыў ны 

зва рот з прось бай за ха ваць 

па віль ён. Пад ім пад пі са ла-

ся ка ля 400 гра ма дзян. На 

мі ну лым тыд ні на мес ца 

вы яз джа ла ка мі сія з прад-

стаў ні коў гар вы кан ка ма і 

ад мі ніст ра цыі ра ё на, каб ра-

за брац ца ў сі ту а цыі. Яшчэ 

да па чат ку су стрэ чы, ка ля 

ўва хо да на ры нак са браў ся 

на тоўп мяс цо вых жы ха роў, 

якіх хва люе лёс ганд лё вых 

мес цаў.

Як «Звяз дзе» ад ка за лі ў 

ДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, 

пе ра шкод для пе ра но су па-

бу до вы ўсё ж та кі ня ма. Трэ-

ба толь кі прад ста віць пра ект 

на бу даў ніц тва пар ко вак за-

мест тых, на мес цы якіх бу-

дзе ста яць па віль ён. Ін шае 

пы тан не: ці ўдас ца знай сці 

гэ тыя кам пен са цый ныя мес-

цы на не вя лі кай тэ ры то рыі 

рын ка? І коль кі гро шай на 

гэ та спат рэ біц ца?

Што ча кае па віль ён, па-

куль не вя до ма. Не вы клю-

ча на, што пля цоў ка для 

кір ма шоў вы хад но га дня 

вер нец ца да та го вы гля ду, 

у якім бы ла ў 2016-м. Пра-

даў цы між са бой пе ра га-

вор ва юц ца, што пры та кім 

рас кла дзе не ка то рыя пен-

сія не ры вер нуц ца ганд ля-

ваць да мет ро, хоць гэ та і 

за ба ро не на: там так са ма 

ня ма на ве саў, за тое мес ца 

больш люд нае. На чаль нік 

Га лоў на га ўпраў лен ня 

ганд лю і па слуг Мін гар вы-

кан ка ма Ні на ЕМЯЛЬ Я НА-

ВА па абя ца ла, што ра шэн-

не бу дзе пад рых та ва на да 

25 са ка ві ка.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Су свет ны банк аца ніў шко ду араб скіх кра ін 
ад кан флік таў у рэ гі ё не ў $900 млрд

Уз бро е ныя кан флік ты ў араб скіх кра і нах пры вя лі да 

знач най фі нан са вай шко ды і па ста ві лі не ка то рыя дзяр-

жа вы рэ гі ё на на мя жу эка на міч на га кра ху, па ве да мі лі 

араб скія СМІ са спа сыл кай на прад стаў ні ка Су свет на-

га бан ка. Па сло вах пер ша га па моч ні ка кі раў ні ка СБ 

Мах му да Му хі дзі на, агуль ны па мер шко ды араб ска му 

све ту ад кан флік таў у Сі рыі, Лі віі і Еме не ў 2010—2018 

га дах да сяг нуў 900 міль яр даў до ла раў. Пры гэ тым ён 

ад зна чыў, што ў араб скіх кра і нах 60 пра цэн таў аб' ёму 

ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту пры па дае на 10 пра цэн таў 

на сель ніц тва, а ў еў ра пей скіх дзяр жа вах гэ ты па каз чык 

скла дае 45 пра цэн таў.

У Ма зам бі ку ў вы ні ку па вод кі 
за гі ну лі дзя сят кі ча ла век

Па мен шай ме ры 

66 ча ла век за гі ну лі ў 

вы ні ку па вод кі ў цэнт-

раль най і паў ноч най 

част ках Ма зам бі ка, 

уся го сты хія за кра ну-

ла больш за 140 ты сяч 

жы ха роў, па ве дам ляе 

агенц тва Frаnсе-Рrеssе 

са спа сыл кай на мяс-

цо вы ўрад. Акра мя та го, па вод ка зні шчы ла 18 баль ніц 

па цяр пе ла га ра ё на. Па да ных ААН, з-за сты хіі больш за 

17 ты сяч ча ла век вы му ша ны бы лі па кі нуць свае да мы, 

за раз яны раз ме шча ны ў тран зіт ных цэнт рах. «Урад 

аб вяс ціў аб чыр во ным уз роў ні тры во гі з-за пра цяг лых 

даж джоў і на блі жэн ня тра піч на га цык ло ну «Ідай», ча ка-

ец ца, што ён да сяг не кра і ны ў чац вер-пят ні цу», — за яві ла 

прад стаў нік ка бі не та мі ніст раў Ана Ка ма а на. Па вод ле 

пра гно заў спе цы я ліс таў, цык лон бу дзе су пра ва джац ца 

даж джа мі, хут касць вет ру да сяг не 220 кі ла мет раў за 

га дзі ну. Па ацэн ках улад, на да па мо гу па цяр пе лым ад 

сты хіі жы ха рам кра і ны не аб ход на бу дзе вы дзе ліць ка ля 

18 міль ё наў до ла раў.

Шат ланд скі віс кі пры зна ны най леп шым 
аб' ек там для ін вес ты цый

Ін вес ты цыі ў рэд кія 

га тун кі шат ланд ска га 

віс кі пры нес лі знач на 

больш вы га ды, чым 

ўкла дан ні ў ін шыя ві ды 

пра дук цыі і ма ё мас ці: 

тво ры мас тац тва, ві но, 

ра ры тэт ныя аў та ма бі-

лі або не ру хо масць. Аб 

гэ тым сцвяр джа ец ца ў прад стаў ле ным да сле да ван ні 

Thе Wеаlth Rероrt 2019 між на род най кан са лтын га вай 

кам па ніі Knіght Frаnk. У дак ла дзе звяр та ец ца ўва га на 

па ве лі чэн не про да жаў вы раб ле на га ў Шат лан дыі віс кі 

ў та кія кра і ны, як Ін дыя (рост на 44 пра цэн ты), Кі тай 

(35 пра цэн таў) і Сін га пур (24 пра цэн ты), пры гэ тым амаль 

трэць экс пар ту пры па дае на ад на со ла да выя ві ды на пою. 

«Ры нак рэд кіх і він таж ныя бу тэ лек пра дэ ман стра ваў 

над звы чай ны рост за апош нія дзе сяць га доў як з пунк ту 

гле джан ня аб' ёмаў про да жу, так і цэн на яго», — ска-

заў Эн дзі Сімп сан, за сна валь нік кам па ніі Rаrе Whіskу 

101, якая ад соч вае ін вес ты цый ную пры ваб насць гэ та га 

на пою. Па раў наль ны ана ліз рос ту цэн на рэд кія сар-

ты віс кі і ін шыя аб' ек ты для ін вес ты цый за апош ні год 

і дзе ся ці год дзе па каз вае, што для віс кі ён склаў 40 і 

582 (!) пра цэн ты ад па вед на. Ма не ты па да ра жэ лі на 

12 і 193 пра цэн ты, ві но — на 9 і 147 пра цэн таў, тво ры 

мас тац тва — на 9 і 158 пра цэн таў, га дзін ні кі — на 5 і 

73 пра цэн ты, аў та ма бі лі — на 2 і 258 пра цэн таў. Цэ-

ны на эліт ную не ру хо масць у цэнт ры Лон да на ўпа лі на 

4,4 пра цэн та за апош ні год, а на каш тоў нас ці — на 5 пра цэн-

таў, ад нак у перс пек ты ве дзе ся ці год дзя па ка за лі рост на 

52 і 112 пра цэн таў ад па вед на.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы-

каз вае глы бо кае спа чу ван не на мес ні ку на чаль ні ка 

ўпраў лен ня вы да вец кай і па лі гра фіч най дзей нас ці 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Браш-

ко Мі ка лаю Мі ка ла е ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго 

вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

 Аэ ра здым ку з вер та лё та пра вод зяць для пра вер кі ста-

ну цеп ла се так Мін ска. Аб гэ тым Бел ТА па ве да мі лі ў фі лія-

ле «Мін скія цеп ла выя сет кі РУП «Мінск энер га». Ра бо ты 

па він ны пра во дзіц ца да 11 са ка ві ка, але іх пе ра нес лі з-за 

дрэн на га на двор'я. Па лё ты з вы ка ры стан нем спе цы яль на га 

цеп ла ві за ра да зва ля юць вы явіць цеп ла выя ана ма ліі, ся род 

якіх — па шко джан ні, не да стат ко вую цеп ла вую іза ля цыю 

на тру ба пра во дах, іх за тап лен не. Бу дзе скла дзе на таб лі ца 

па пя рэд ніх апе ра тыў ных вы ні каў.

 Гіс та рыч ныя рэ кан струк цыі ка ля ста ліч най ра ту шы пач-

нуц ца ў маі і пра цяг нуц ца да каст рыч ні ка, бу дуць пра хо дзіць 

кож ную су бо ту з 12 да 13 га дзін. Аб гэ тым агенц тву «Мінск-На-

ві ны» рас ка заў кі раў нік клу ба «Мен ская ха руг ва», дэ пу тат Па-

ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Мі ха іл Мі ла ва наў. «Пра гра ма ста не больш раз на стай най. Мы 

па ста ян на вы ву ча ем но выя кні гі і да ку мен ты, якія да ты чац ца 

жыц ця на шых прод каў. Гле да чы змо гуць пры няць удзел у біт-

вах, прай шоў шы ін струк таж па тэх ні цы бяс пе кі. Бу дзе шмат 

му зы кі і тан цаў», — ад зна чыў Мі ха іл Мі ла ва наў.

СПРЭЧ НЫ ПА ВІЛЬ ЁН

Могилевский  филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 02.04.2019 повторного 
открытого аукциона (цена снижена на 80 %)

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-72613 (административное 

здание), площадь – 393,5 кв. м; капитальное строение с инв. № 700/С-72616 

(ремонтные мастерские), площадь – 774,3 кв. м; капитальное строение с 

инв. № 700/С-72615 (сварочно-прицепное отделение), площадь – 278,9 кв. 

м; капитальное строение с инв. № 700/C-103633 (котельная), площадь – 16,9 

кв. м; капитальное строение с инв. № 700/С-90252 (склад), площадь – 67,9 

кв. м, с мощением асфальтобетонным (16 761,6 кв. м), ограждением – же-

лезобетонные плиты на железобетонных столбах (длина – 364,4 м, высота 

– 2,3 м); линия электропередачи КЛ-0,4кВ тип кабеля АВВГ 3х25+1х16 кв. м, 

протяженность – 296 м. Сведения о земельном участке: лот № 1 расположен 

на земельном участке с кадастровым номером 740100000007000134 площа-

дью – 1,9509 га, расположенном по адресу: г. Могилев, пер. Урожайный, 1, 

предоставленным на праве аренды. Доля в праве аренды: 497/500.

Начальная цена продажи: 119 475,23 бел. руб. с учетом НДС (20 %). 

Сумма задатка: 11 947,52 бел. руб.

Аукцион состоится 2 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. 

Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесения 

задатка: по 01.04.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 

16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за 

три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Агросервис», УНП 700010487, г. Могилев, ш. Славгородское, 

44а, тел. 73-57-84

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП 

«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 

банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты на 

организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 

аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор 

купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится 

на условиях заключенного договора купли-продажи

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты 

«Звязда» от 13.11.18, 18.12.18 и 05.01.19

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
Унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС», г. Слуцк, 

пл. Базарная, 13

Предмет аукциона

Месторасположение – Минская обл., Слуцкий р-н, 

г. Слуцк, ул. Ленина, 117

№ 

лота

Инв. номер 

по бух.

учету

 Наименование
Начальная цена 

лота с НДС

1 00000873

Грузовой автомобиль GAZ-5312, 

специальный, вышка, 1989 г. в., 

рег. знак АК 8396-5

5 690,00 

бел. руб.

2 00000888

Экскаватор одноковшовый ЭО 2621 

на шасси трактора ЮМЗ-6КЛ, 

1988 г. в., рег. знак ОМ-5 4793

3 817,00 

бел. руб.

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Задаток 10  % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на

р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 

по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 

быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 

купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Дата и время проведения аукциона: 18.04.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходи-

мые документы принимаются по 16.04.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

У КО ПАН ЦЫ ПА ТА НУ ЛА 
ДЗЯЎ ЧЫН КА

Зда рэн не ад бы ло ся ў Хой ні ках. На 

штуч ным ва да ёме за гі ну ла дзяў чын-

ка 2006 го да на ра джэн ня.

Ня шчас ны вы па дак ад быў ся ве ча рам. Па 

ін фар ма цыі аб лас ной ар га ні за цыі ра та ван-

ня на во дах, дзве сяб роў кі пра гуль ва лі ся 

ка ля не вя лі кай ко пан кі, фа та гра фа ва лі ся 

на бе ра зе за кі ну та га ва да ёма. У ней кі мо-

мант ад на з дзяў чы нак асту пі ла ся і ўпа ла з 

кру то га бе ра га ад ко су ў ва ду. Дру гая ад ра-

зу па тэ ле фа на ва ла да рос лым. Лю дзі хут ка 

бы лі на мес цы зда рэн ня і да ста лі дзі ця, пе-

ра даў шы ме ды кам. Але тыя му сі лі кан ста-

та ваць смерць. Па фак це зда рэн ня пра во-

дзіц ца пра вер ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пра вай дар элект рон ных 

пла ця жоў ра зам з бан кам і 

парт нё ра мі за пус ці лі апла ту 

пра ез ду ў гра мад скім транс-

пар це з да па мо гай смарт-

фо на.

Та кім чы нам кам па нія Аssіst 

Bеlаrus су мес на з Бе ла рус бан-

кам і ак цы я нер ным та ва рыст вам 

«Бай Тэх Сэр віс» рэа лі за ва лі пі-

лот ны пра ект па апла це пра ез ду 

ў транс пар це го ра да Брэс та.

Сэр віс пра цуе праз ма біль ную 

пра гра му TІХ. Для гэ та га не аб-

ход на за рэ гіст ра вац ца і пры вя-

заць пла цеж ную карт ку. На-

быць элект рон ны бі лет мож на ў 

раз дзе ле «Мае квіт кі». На бы ты 

элект рон ны бі лет за хоў ва ец ца ў 

аса біс тым ка бі не це ка рыс таль-
ні ка. Апла та пра ез ду ро біц ца 
пры ўва хо дзе ў транс парт з вы-
ка ры стан нем функ цыі пра гра мы 
«апла ціць» аль бо шля хам ска на-
ван ня QR-ко да, раз ме шча на га ў 
транс парт ным срод ку.

У вы пад ку пра вер кі да стат ко ва 

па ка заць кант ра лё ру элект рон ны 

бі лет, за ха ва ны ў раз дзе ле «Мае 

па езд кі». Вось і ўсё. Пра гра ма 

да ступ ная для за пам поў кі ў Арр 

Stоrе і Gооglе Рlау.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ка лек тыў РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да» вы каз вае 

шчы рыя спа чу ван ні свай му ка ле гу Браш ко Але гу 

Мі ка ла е ві чу з пры чы ны на пат каў ша га яго вя лі ка га 

го ра — смер ці БАЦЬ КІ.

Ноу-хау І ПА КА ЗАЎ КАНТ РА ЛЁ РУ 
ЭЛЕКТ РОН НЫ БІ ЛЕТ


