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СЁННЯ

СПРЭЧНЫ ПАВІЛЬЁН
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Сродкі ў яго былі ўкладзе ны, каб не да пус ціць
стыхійнага гандлю, добраўпарадкаваць месца і пры
гэтым не страціць пакупнікоў: рады сельскагаспадарчай прадукцыі — адзін са
спосабаў прыцягнуць увагу
да рынку, — тлумачыць намеснік дырэктара па прававой рабоце арганізацыі
«УруччаГандаль» Таццяна
ЛІКУ.
Але ўзнікла іншая праблема — узгадніць павільён
з мясцовай уладай адміністрацыя рынку так і не змагла.
Да таго ж высветлілася, што
пад зямлёй, на якой размясцілі пабудову, праходзіць
важны ўчастак водаправода. Калі здарыцца паломка,
работнікі Мінскводаканала
не змогуць у кароткія тэрміны атрымаць доступ да
магчымага месца аварыі.
Павільён аказаўся пад пагрозай зносу.
У адказ паднялася хваля
абурэння сярод прадаўцоў і
жыхароў раёна. Улады пайшлі насустрач — санкцыяна-

Ноу-хау

валі размяшчэнне павільёна
на нейкі тэрмін. А кіраўніцтва рынку стала думаць,
куды можна было б гэту пабудову пераставіць.
— Пача лі раз гля даць
варыянты. Атрымліваецца,
што ўсё занята пад інжынерныя камунікацыі — за
выключэннем пляцоўкі, адведзенай пад парковачныя
месцы. Звярнуліся ў ДАІ, каб
высветліць, ці можна вызваліць тэрыторыю аўтастаянкі
пад павільён. Там сказалі,
што перапрафіляваць землі
забаронена. Таму, як дзейнічаць далей — пытанне, —
кажа Таццяна Ліку.
З 1 лютага павільён не
функцыянуе. Тэрмін, які адміністрацыя раёну давала
на яго перастаноўку, скончыўся 13 сакавіка.
— Для нас гэты павільён — затраты. Толькі каб разабраць і пераставіць яго на
іншае месца, патрэбна 25—
30 тысяч рублёў. А яшчэ ж
неабходна будзе рас працаваць праект правілаў дарожнага руху. Прасцей усё
знесці і забыць. Пакідаць пабудову — гэта штраф для
мяне, — указвае на іншы

бок сітуацыі кіраўнік спраў
«УруччаГандаль» Дзмітрый ПАДАЛІЦКІ. — Але
ў мяне ёсць пэўныя сацыяльныя абавязкі. 70 працэнтаў месцаў для гандлю
ў павільёне выдзяляецца
бясплатна — пенсіянерам,
ін ва лідам. У сезон гэтай
магчымасцю карыс таецца
каля 100 чалавек.
— Да нас не спыняюцца
паходы людзей, — дадае
Таццяна Ліку. — І мы не ведаем, што ім казаць. Прадаўцы ўжо пачынаюць браніраваць месцы на сезон.

Рашэння пакуль няма
Жыхары Першамайскага раёна накіроўвалі ў высокія інстанцыі калектыўны
зварот з просьбай захаваць
павільён. Пад ім падпісалася каля 400 грамадзян. На
мі нулым тыд ні на мес ца
выязджала камісія з прадстаўнікоў гарвыканкама і
адміністрацыі раёна, каб разабрацца ў сітуацыі. Яшчэ
да пачатку сустрэчы, каля
ўвахода на рынак сабраўся
натоўп мясцовых жыхароў,
якіх хвалюе лёс гандлёвых
месцаў.

І ПАКАЗАЎ КАНТРАЛЁРУ
ЭЛЕКТРОННЫ БІЛЕТ

Пра вай дар элект рон ных
плацяжоў разам з банкам і
партнёрамі запусцілі аплату
праезду ў грамадскім транспарце з дапамогай смартфона.
Такім чынам кампанія Аssіst
Bеlаrus сумесна з Беларусбанкам і акцыянерным таварыствам
«БайТэхСэрвіс» рэалізавалі пілотны праект па аплаце праезду
ў транспарце горада Брэста.
Сэрвіс працуе праз мабільную
праграму TІХ. Для гэтага неабходна зарэгістравацца і прывязаць пла цеж ную карт ку. На-

быць электронны білет можна ў
раздзеле «Мае квіткі». Набыты
электронны білет захоўваецца ў
асабістым кабінеце карыстальніка. Аплата праезду робіцца
пры ўваходзе ў транспарт з выкарыстаннем функцыі праграмы
«аплаціць» альбо шляхам сканавання QR-кода, размешчанага ў
транспартным сродку.
У выпадку праверкі дастаткова
паказаць кантралёру электронны
білет, захаваны ў раздзеле «Мае
паездкі». Вось і ўсё. Праграма
даступная для запампоўкі ў Арр
Stоrе і Gооglе Рlау.
Сяргей КУРКАЧ.
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Як «Звяздзе» адказалі ў
ДАІ ГУУС Мінгарвыканкама,
перашкод для пераносу пабудовы ўсё ж такі няма. Трэба толькі прадставіць праект
на будаўніцтва парковак замест тых, на месцы якіх будзе стаяць павільён. Іншае
пытанне: ці ўдасца знайсці
гэтыя кампенсацыйныя месцы на невялікай тэрыторыі
рынка? І колькі грошай на
гэта спатрэбіцца?
Што чакае павільён, пакуль невядома. Не выключа на, што пля цоў ка для
кір ма шоў вы хад но га дня
вернецца да таго выгляду,
у якім была ў 2016-м. Прадаўцы між сабой перагаворваюцца, што пры такім
раскладзе некаторыя пенсіянеры вернуцца гандляваць да метро, хоць гэта і
забаронена: там таксама
няма навесаў, затое месца
больш люднае. Начальнік
Га лоў на га ўпраў лен ня
гандлю і паслуг Мінгарвыканкама Ніна ЕМЯЛЬЯНАВА паабяцала, што рашэнне будзе падрыхтавана да
25 сакавіка.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

У КОПАНЦЫ ПАТАНУЛА
ДЗЯЎЧЫНКА
Здарэнне адбылося ў Хойніках. На
штучным вадаёме загінула дзяўчынка 2006 года нараджэння.
Няшчасны выпадак адбыўся вечарам. Па
інфармацыі абласной арганізацыі ратавання на водах, дзве сяброўкі прагульваліся
каля невялікай копанкі, фатаграфаваліся
на беразе закінутага вадаёма. У нейкі момант адна з дзяўчынак аступілася і ўпала з
крутога берага адкосу ў ваду. Другая адразу патэлефанавала дарослым. Людзі хутка
былі на месцы здарэння і дасталі дзіця, перадаўшы медыкам. Але тыя мусілі канстатаваць смерць. Па факце здарэння праводзіцца праверка.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Сусветны банк ацаніў шкоду арабскіх краін
ад канфліктаў у рэгіёне ў $900 млрд

гадзіну. Па ацэнках улад, на дапамогу пацярпелым ад
стыхіі жыхарам краіны неабходна будзе выдзеліць каля
18 мільёнаў долараў.

Узброеныя канфлікты ў арабскіх краінах прывялі да
значнай фінансавай шкоды і паставілі некаторыя дзяржавы рэгіёна на мяжу эканамічнага краху, паведамілі
арабскія СМІ са спасылкай на прадстаўніка Сусветнага банка. Па словах першага памочніка кіраўніка СБ
Махмуда Мухідзіна, агульны памер шкоды арабскаму
свету ад канфліктаў у Сірыі, Лівіі і Емене ў 2010—2018
гадах дасягнуў 900 мільярдаў долараў. Пры гэтым ён
адзначыў, што ў арабскіх краінах 60 працэнтаў аб'ёму
валавога ўнутранага прадукту прыпадае на 10 працэнтаў
насельніцтва, а ў еўрапейскіх дзяржавах гэты паказчык
складае 45 працэнтаў.

Шатландскі віскі прызнаны найлепшым
аб'ектам для інвестыцый

У Мазамбіку ў выніку паводкі
загінулі дзясяткі чалавек
Па мен шай ме ры
66 чалавек загінулі ў
выніку паводкі ў цэнтраль най і паў ноч най
част ках Ма зам бі ка,
усяго стыхія закранула больш за 140 тысяч
жыхароў, паведамляе
агенцтва Frаnсе-Рrеssе
са спасылкай на мясцовы ўрад. Акрамя таго, паводка знішчыла 18 бальніц
пацярпелага раёна. Па даных ААН, з-за стыхіі больш за
17 тысяч чалавек вымушаны былі пакінуць свае дамы,
зараз яны размешчаны ў транзітных цэнтрах. «Урад
абвясціў аб чырвоным узроўні трывогі з-за працяглых
дажджоў і набліжэння трапічнага цыклону «Ідай», чакаецца, што ён дасягне краіны ў чацвер-пятніцу», — заявіла
прадстаўнік кабінета міністраў Ана Камаана. Паводле
прагнозаў спецыялістаў, цыклон будзе суправаджацца
дажджамі, хуткасць ветру дасягне 220 кіламетраў за

Інвестыцыі ў рэдкія
гатункі шатландскага
віскі прынеслі значна
больш вы га ды, чым
ўкладанні ў іншыя віды
прадукцыі і маёмасці:
творы мастацтва, віно,
рарытэтныя аў тамабілі або нерухомасць. Аб
гэтым сцвярджаецца ў прадстаўленым даследаванні
Thе Wеаlth Rероrt 2019 міжнароднай кансалтынгавай
кампаніі Knіght Frаnk. У дакладзе звяртаецца ўвага на
павелічэнне продажаў вырабленага ў Шатландыі віскі
ў такія краіны, як Індыя (рост на 44 працэнты), Кітай
(35 працэнтаў) і Сінгапур (24 працэнты), пры гэтым амаль
трэць экспарту прыпадае на аднасоладавыя віды напою.
«Рынак рэдкіх і вінтажныя бу тэлек прадэманстраваў
надзвычайны рост за апошнія дзесяць гадоў як з пункту
гледжання аб'ёмаў продажу, так і цэн на яго», — сказаў Эндзі Сімпсан, заснавальнік кампаніі Rаrе Whіskу
101, якая адсочвае інвестыцыйную прывабнасць гэтага
напою. Параўнальны аналіз росту цэн на рэдкія сарты віскі і іншыя аб'екты для інвестыцый за апошні год
і дзесяцігоддзе паказвае, што для віскі ён склаў 40 і
582 (!) працэнты адпаведна. Манеты падаражэлі на
12 і 193 працэнты, віно — на 9 і 147 працэнтаў, творы
мастацтва — на 9 і 158 працэнтаў, гадзіннікі — на 5 і
73 працэнты, аўтамабілі — на 2 і 258 працэнтаў. Цэны на элітную нерухомасць у цэнтры Лондана ўпалі на
4,4 працэнта за апошні год, а на каштоўнасці — на 5 працэнтаў, аднак у перспектыве дзесяцігоддзя паказалі рост на
52 і 112 працэнтаў адпаведна.

 Аэраздымку з верталёта праводзяць для праверкі стану цепласетак Мінска. Аб гэтым БелТА паведамілі ў філіяле «Мінскія цеплавыя сеткі РУП «Мінскэнерга». Работы
павінны праводзіцца да 11 сакавіка, але іх перанеслі з-за
дрэннага надвор'я. Палёты з выкарыстаннем спецыяльнага
цеплавізара дазваляюць выявіць цеплавыя анамаліі, сярод
якіх — пашкоджанні, недастатковую цеплавую ізаляцыю
на трубаправодах, іх затапленне. Будзе складзена табліца
папярэдніх аператыўных вынікаў.
 Гістарычныя рэканструкцыі каля сталічнай ратушы пачнуцца ў маі і працягнуцца да кастрычніка, будуць праходзіць
кожную суботу з 12 да 13 гадзін. Аб гэтым агенцтву «Мінск-Навіны» расказаў кіраўнік клуба «Менская харугва», дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
Міхаіл Мілаванаў. «Праграма стане больш разнастайнай. Мы
пастаянна вывучаем новыя кнігі і дакументы, якія датычацца
жыцця нашых продкаў. Гледачы змогуць прыняць удзел у бітвах, прайшоўшы інструктаж па тэхніцы бяспекі. Будзе шмат
музыкі і танцаў», — адзначыў Міхаіл Мілаванаў.

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 – железобетонные 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 площадью – 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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
аукциона
5/2, пом. 1703
Унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС», г. Слуцк,
Продавец
пл. Базарная, 13
Предмет аукциона
Месторасположение – Минская обл., Слуцкий р-н,
г. Слуцк, ул. Ленина, 117
Инв. номер
№
Начальная цена
по бух.
Наименование
лота
лота с НДС
учету
Грузовой автомобиль GAZ-5312,
5 690,00
специальный, вышка, 1989 г. в.,
1
00000873
бел. руб.
рег. знак АК 8396-5
Экскаватор одноковшовый ЭО 2621
3 817,00
на шасси трактора ЮМЗ-6КЛ,
2
00000888
бел. руб.
1988 г. в., рег. знак ОМ-5 4793
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 Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11),
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 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 вознаграждения 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 необходимые 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

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь выказвае глыбокае спачуванне намесніку начальніка
ўпраўлення выдавецкай і паліграфічнай дзейнасці
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь Брашко Мікалаю Мікалаевічу ў сувязі з напаткаўшым яго
вялікім горам — смерцю БАЦЬКІ.
Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» выказвае
шчырыя спачуванні свайму калегу Брашко Алегу
Мікалаевічу з прычыны напаткаўшага яго вялікага
гора — смерці БАЦЬКІ.

