
15 лістапада 2018 г. НА СЛЫХУ 3 Час не бяс пе кі: 
будзь це піль ныя!

Учора ка ля 11 га дзін дня на 176-м кі ла мет ры тра сы 

М10 «Мя жа Ра сій скай Фе дэ ра цыі — Го мель — Коб-

рын» ад бы ло ся да рож на-транс парт нае зда рэн не, у якім 

за гі ну лі пяць ча ла век. Тра гіч ны ін цы дэнт зда рыў ся за 

пяць кі ла мет раў ад на се ле на га пунк та Ма лыя Аў цю кі 

(Ка лін ка віц кі ра ён, Го мель ская воб ласць). Мік ра аў то бус 

«Фоль ксва ген-Транс пар цёр» з па са жы ра мі вы ехаў на 

па ла су су стрэч на га ру ху, дзе су тык нуў ся з ма ла ка во-

зам МАЗ. У вы ні ку пяць па са жы раў VW (усе жан чы ны) 

па мер лі на мес цы ава рыі. Кі роў ца быў да стаў ле ны ў 

рэ ані ма цый нае ад дзя лен не...

Так са ма пяць ча ла век па цяр пе лі ў ава рыі з удзе лам 

рэй са ва га мік ра аў то бу са ў Смар гон скім ра ё не, па ве да-

мі лі ў га лоў ным упраў лен ні ахо вы зда роўя Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма. Мік ра аў то бус «Мер се дэс» ру хаў ся па 

марш ру це Смар гонь — Грод на. Ка ля шасці гадзін ра ні-

цы па блі зу вёс кі Со лы з-за моц на га даж джу кі роў ца не 

спра віў ся з кі ра ван нем, у вы ні ку ча го аў та ма біль вы ле-

цеў у кю вет і пе ра ку ліў ся на бок. У баль ні цу да ста ві лі 

пяць ча ла век. Пас ля агля ду трох з іх ад пус ці лі да до му. 

Двое муж чын шпі та лі за ва ныя...

Так, на двор'е псу ец ца, да рож ныя ўмо вы ро бяц ца 

скла да ны мі, свет ла вы пе ры яд — ка рот кі. І да рэ чы, на-

ды хо дзіць зі ма, з усі мі вы ні ка ю чы мі... ДАІ рэ ка мен дуе 

за га дзя па кла па ціц ца аб пад рых тоў цы свай го аў та ма-

бі ля да экс плу а та цыі ў зі мо вы пе ры яд.

Пер шае, з ча го вар та па чаць, — гэ та ко лы, а ме на ві та 

аў та ма біль ныя шы ны. Ад па кры шак, іх якас ці і на дзей-

нас ці за ле жыць бяс пе ка ру ху. Ва ўмо вах га ла лё дзі цы і 

снеж на га на ка ту зі мо выя шы ны да па ма га юць ска ра ціць 

тар маз ны шлях і знач на па ляп ша юць кі ра ван не аў та ма-

бі лем. Пры ніз кіх тэм пе ра ту рах лет няя гу ма «ду бее» і 

пе ра стае вы кон ваць свае функ цыі па за бес пя чэн ні доб-

ра га счап лен ня з да рож ным па крыц цём, вы ка ры стан не 

та кіх шын ста но віц ца не бяс печ ным. І ка лі па куль вы 

яшчэ мо жа це раз ва жаць, мя няць ці не мя няць гу му, хоць 

лепш гэ та зра біць ця пер, каб па збег нуць чэр гаў на шы-

на ман та жах, то з 1 снеж ня па 1 са ка ві ка вы ка ры стан не 

зі мо вых шын ста но віц ца аба вяз ко вым па тра ба ван нем. 

У гэ ты пе ры яд іх ад сут насць бу дзе па гра жаць ад мі ніст-

ра цый ным спаг нан нем.

Не аб ход на пра ве рыць агуль ны стан сіс тэ мы ацяп-

лен ня: ад яе спраў нас ці за ле жыць маг чы масць бес пе ра-

шкод на на зі раць пра ез ную част ку і да рож ную аб ста ноў-

ку пе рад са бой і па ба ках. Важ на пра ве рыць спраў насць 

фар і га ба рыт ных аг нёў. Не бу дзе ліш нім за мя ніць шкло-

ачы шчаль ні кі, аб мы валь нік вет ра вой шы бы не аб ход на 

за пра віць спе цы яль най не за мяр заль най вад ка сцю.

Вар та і са мім пе ра стро іц ца на зі мо вы стыль кі ра ван-

ня. Вы бі раць бяс печ ную хут касць і дыс тан цыю з улі кам 

ста ну пра ез най част кі, ад мо віц ца ад ры зы коў ных ма-

неў раў і бяс кон цых пе ра стра ен няў з шэ ра гу ў шэ раг, 

па збя гаць рэз кіх тар ма жэн няў, па вы сіць піль насць пры 

пра ез дзе пе ша ход ных пе ра хо даў. Не аб ход на аб дум ваць 

кож нае сваё дзе ян не, кі ра ваць транс пар там спа кой на 

і аку рат на.

Пе ша хо дам важ на ра зу мець, што на сліз кай да ро зе 

ў ра зы па вя ліч ва ец ца тар маз ны і пры пы нач ны шлях лю-

бо га транс парт на га срод ку. Пры ўжы ван ні эк стран на га 

тар ма жэн ня аў та ма біль мо жа сыс ці ў не кі ра ва ны за нос. 

У су вя зі з гэ тым пе ша хо дам не вар та ры зы ка ваць улас най 

бяс пе кай, не аб ход на пе ра хо дзіць да ро гу ва ўста ноў ле ных 

мес цах і толь кі пе ра ка наў шы ся, што ўсе аў та ма бі лі па спе-

лі спы ніц ца. Ва ўмо вах не да стат ко вай бач нас ці па зна чаць 

ся бе свят ло ад бі валь ны мі эле мен та мі, якія да па ма га юць 

кі роў цу свое ча со ва за ўва жыць ча ла ве ка на да ро зе.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ, Сяргей РАСОЛЬКА.

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества. 
Торгового коммунального унитарного предприятия «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Таблица № 1

№ п/п 

Лота
Наименование и краткая характеристика предмета торгов

Начальная стоимость 

с учетом НДС 20 %

№ п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика предмета торгов

Начальная стоимость 

с учетом НДС 20 %

1 Тележка гидравл. 2500 кг 1150*550 мм 210,24 3 Шкаф-купе 1774-450-2156 35,19

2 Тележка гидравл. АС 25 1073 35,07 4 Кап. строение № 500/С-36629, площадь – 1414 кв. м 279 000,00

В отношении лотов № 1 – № 3 проводятся четвертые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 17.10.2018 в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 40 %. Окончание приема заявлений 

в 16.00 27.11.2018. 

В отношении Лота № 4 проводятся четвертые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 17.10.2018 в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 25 %. Окончание приема заявлений в 16.00 27.11.2018. 

Лот № 4 расположен по адресу: г. Минск, ул. Селицкого, д. 39, на земельном участке с кадастровым номером 50000000000800170 площадью 0,2813 га, который предоставлен на праве временного пользования

Таблица № 2

№ п/п 

Лота
Наименование и краткая характеристика предмета торгов

Начальная стоимость 

с учетом НДС 20%

№ п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика предмета торгов

Начальная стоимость 

с учетом НДС 20%

1
Строительные товары в ассортименте 

(перечень https://sites.google.com/site/pcjuristcom/stroitelnye-tovary)
9 616,71 3 Утеплитель top 35 мм (2,5х0,58; толщ. 35, 511 шт.) 4 428,29

2 Утеплитель top 20 мм (2,5х0,75; толщ. 20, 159 шт.) 1 017,96

В отношении имущества, указанного в таблице № 2, проводятся вторые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 17.10.2018 в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 20 %. Окончание приема за-

явлений в 16.00 27.11.2018 г.

Дата и время проведения торгов (Таблица № 1) 28 ноября 2018 года в 14.00 (регистрация с 13.40 до 13.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Информация о продавце Торговое коммунальное унитарное предприятие «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», г. Минск, ул. Селицкого, д. 39 (ликвидатор – ООО «Партнер-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10)

Условия для участия 

в торгах

1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-

torgah.

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: Задаток для участия 

в торгах по Лоту № __ (Таблица №_), проводимых __.__.2018.

3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

4. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, 

под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения 

торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о 

результатах аукциона и возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно 

выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи (при покупке объекта не-

движимого имущества – 1 месяц с даты регистрации договора купли-продажи). 

5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участ-

ника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов – Андрей, тел. +375 29 304 25 60. 

7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: • 8 (029) 305 86 50   • e-mail: frondera@mail.ru

«Не ўсё так прос та. Не ўсё ад на знач-

на. Гэ та вы нік тых ста сун каў, якія тут 

га да мі скла да лі ся», — так сён ня час-

цей за ўсё га во раць у Юра ві чах, дзе 

ад бы ло ся рэ за нанс нае за бой ства.

Па куль у да лё кім па лес кім аг ра га рад ку 

Юра ві чы Ка лін ка віц ка га ра ё на ідзе след-

ства на конт гуч най кры мі наль най спра вы, 

лю дзі раз маў ля юць з жур на ліс та мі на ўмо-

вах ана нім нас ці: про сяць не на зы ваць са-

праўд ных проз ві шчаў, не фа та гра фа ваць 

тва раў. Бо да гэ туль не ўпэў не ны, як усё 

за кон чыц ца на гэ ты раз. За тое дак лад на 

ве да юць: шмат ра зоў тым, хто сён ня на-

зва ны па да зра ва ным, усё сы хо дзі ла з рук. 

Вось і мой су раз моў нік так са ма за ста нец-

ца ана нім ным. Але ж спа чат ку на га да ем 

сут насць рэ за нанс най спра вы.

У аг ра га рад ку Юра ві чы Ка лін ка віц ка га 

ра ё на ў ноч з 3 на 4 ліс та па да кам па нія 

мяс цо вых жы ха роў жорст ка збі ла двух 

муж чын і пры чы ні ла па шко джан ні це ла 

жон цы ад на го з па цяр пе лых. Ве ча рам 

4 ліс та па да 45-га до вы па цяр пе лы па мёр 

у баль ні цы. Па па да зрэн ні ў здзяйс нен ні 

зла чын ства за тры ма лі тра іх ра ней су дзі-

мых гра ма дзян. У мо мант за тры ман ня ўсе 

бы лі ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня.

Ця пер пры ват нае мер ка ван не ад на го з 

жы ха роў аг ра га рад ка Юра ві чы на конт гэ-

тай тра ге дыі і пры чын, якія да яе пры вя лі:

— Гэ та сі ту а цыя спе ла не адзін год. 

За бой ства ста ла ла гіч ным за вяр шэн-

нем бес па ка ра нас ці, якая тут іс на ва ла. 

Усе жы ха ры Юра ві чаў па ста ян на ба я лі-

ся вы ка нан ня па гроз. Та му боль шасць 

мер ка ва ла: абы ці ха, па цер пім. Та кая 

на ша цярп лі васць, якая ўсім бо кам вый-

шла. Хоць у аг ра га рад ку ёсць тыя лю дзі, 

якія не іш лі на по ва дзе ў хам ства, якое 

доў гі час дэ ман стра ва лі кры мі наль ныя 

гра ма дзя не. Яны ж шмат ра зоў змаг лі 

вы кру ціц ца. Ка лі неш та зда ра ла ся, яны 

па гра жа лі: я ця бе за б'ю. Лю дзі так раз ва-

жа лі: «А што мы мо жам, ка лі ўчаст ко вы 

ўсё ве дае, але ні чо га не ро біць? Ён жа з 

імі за ру ку ві та ец ца». Ві даць, на ват но чы 

та кой не бы ло, каб яны неш та не дзе не 

вы кра лі. Адзін раз іх зла ві лі, ка лі ў ха-

ту за лез лі, дру гі — ка лі са бак два ро вых 

па стра ля лі. За са бак да лі ўмоў ны тэр мін 

са ма му ма ла до му. Не як так атрым лі ва-

ла ся, што ўсё дар ма пра хо дзі ла для гэ-

тых лю дзей. Між тым, ка лі бы ла гіс то рыя 

з са ба ка мі, — іх за бой цы пад ня лі ля мант, 

што быц цам мі лі цыя іх за тры ма ла, па ру-

ша ю чы іх за кон ныя пра вы. І тут пра ва-

ахоў ні кі па на еха лі, бло ге ры ўся ля кія — іх 

аба ра ня лі. Та кі гвалт ства ры лі. Пры нам-

сі, ні хто з пра ва абаронцаў на ват сло ва 

не ска заў, што гэ тае 17-га до вае «дзі цё» 

прос та так па стра ля ла два ро вых са бак. 

Ця пер у нас но вы стар шы ня сель са ве та, 

бы лы ды рэк тар шко лы. Ён ні чо га тут не 

мо жа зра біць. Яго ма ці жы ве це раз ага-

ро джу з гэ ты мі та ва ры ша мі. Ка неш не, 

не ўсё ад на знач на на конт ма ты ваў гэ та-

га зла чын ства. Там быў ней кі кан флікт 

па між ты мі, з кім зда ры ла ся бой ка. Але 

той, ка го за бі лі, — ні як не ўдзель ні чаў у 

гэ тых раз бор ках. Ён прос та ха цеў за сту-

піц ца за су се да.

Афі цый ны прад стаў нік след ча га ка-

мі тэ та па Го мель скай воб лас ці Марыя 

КРЫ ВА НО ГА ВА па ве да мі ла, што рас-

сле да ван не кры мі наль най спра вы аб за-

бой стве і за ма ху на за бой ства вяс коў цаў 

пра цяг ва ец ца:

— З пер ша га дня рас сле да ван ня ў 

цэнт ры піль най ува гі след чых — вы яў лен-

не пры чын і ўмоў, якія спры я лі здзяйс нен-

ню зла чын ства. Су пра цоў ні кі След ча га 

ка мі тэ та вы свят ля юць якасць пра вя дзен-

ня суб' ек та мі пра фі лак ты кі ад па вед най 

ра бо ты з па да зра ва ны мі, да стат ко васць 

пры ня тых мер па за бес пя чэн ні за кон на сці 

і пра ва па рад ку ў Юра ві чах.

Вя до ма, што па да зра ва ныя на пра ця гу 

доў га га ча су дэ ман стра ва лі не па ва гу да 

гра мад ска га па рад ку, агрэ сіў ны мі па во-

дзі на мі за пуж ва лі мяс цо вых жы ха роў. На-

прык лад, 25-га до вы вяс ко вец сем ра зоў 

пры цяг ваў ся да кры мі наль най ад каз нас ці 

за кра дзеж і адзін раз — за не за кон ную 

зда бы чу ры бы. За апош нія во сем га доў 

ён во сем ра зоў пры цяг ваў ся да ад мі ніст-

ра цый най ад каз нас ці за дроб ны кра дзеж, 

рас піц цё спірт но га ў гра мад скім мес цы 

і па ру шэн не пра ві лаў да рож на га ру ху. 

Дарэ чы, тры штра фы так і не вы пла ціў.

20-га до вы па да зра ва ны ра ней пры-

цяг ваў ся да кры мі наль най ад каз нас ці за 

ху лі ган ства і пяць ра зоў — да ад мі ніст ра-

цый най — за рас піц цё спірт но га ў гра мад-

скім мес цы, па ру шэн не ПДР. У яго адзін 

штраф да гэ туль не вы пла ча ны.

17-га до вы вяс ко вец пры цяг ваў ся да 

кры мі наль най ад каз нас ці за кра дзеж і 

не за кон ныя дзе ян ні ў ад но сі нах да вы бу-

хо ва га рэ чы ва. У каст рыч ні ку суд Ка лін-

ка віц ка га ра ё на пры знаў не паў на лет ня га 

ві на ва тым у жорст кім абы хо джан ні з жы-

вё ла мі і гвал це ў да чы нен ні да су пра цоў-

ні ка ор га наў унут ра ных спраў. Яму да лі 

два га ды і адзін ме сяц аб ме жа ван ня во лі 

без на кі ра ван ня ў вы праў лен чую ўста но-

ву і пас ля аб вя шчэн ня пры су ду ма ла ды 

ча ла век быў ад пу шча ны з за лы су да. 

Між тым ра ён ная пра ку ра ту ра пры нес ла 

пра тэст за мяк касць пры зна ча на га па ка-

ран ня. Да рэ чы, з каст рыч ні ка 2017 го да 

па лі пень 2018-га не паў на лет ні во сем ра-

зоў пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый най 

ад каз нас ці, у тым лі ку за за хоў ван не па 

мес цы жы хар ства не за рэ гіст ра ва най 

глад ка стволь най зброі, зна хо джан не ў 

не цвя ро зым ста не ў гра мад скім мес цы, 

па ру шэн не ПДР.

Пра та кіх звы чай на ка жуць: кляй мо 

ня ма дзе ста віць. Ме на ві та та му зла чын-

ства вы клі ка ла вя лі кі гра мад скі рэ за-

нанс. Псі ха ла гіч нае ста но ві шча ў аг ра-

га рад ку ста ла яшчэ больш на пру жа ным 

пас ля здзяйс нен ня не вя до май асо бай 

пад па лу до ма ад на го з па да зра ва ных. 

Кі раў ніц тва След ча га ка мі тэ та па Го-

мель скай воб лас ці пра вя ло сель скі сход 

з мяс цо вы мі жы ха ра мі. Ма рыя Кры ва-

но га ва рас каз вае, што ўсе мер ка ван ні 

вяс коў цаў на конт кры мі на ген на га ста но-

ві шча ў Юра ві чах за фік са ва ны:

— На шы су пра цоў ні кі да вя лі вяс-

коў цам ін фар ма цыю пра тое, як ідзе 

рас сле да ван не кры мі наль най спра вы, 

за фік са ва лі іх мер ка ван ні пра кры мі на-

ген нае ста но ві шча ў Юра ві чах, рас ка за лі 

пра маг чы масць ужы ван ня мер бяс пе кі ў 

да чы нен ні да све дак, ак цэн та ва лі ўва гу 

на ме рах кры мі наль най ад каз нас ці за 

здзяйс нен не не ка то рых ві даў зла чын-

стваў, у тым лі ку за пад пал і не да ня-

сен не пра зла чын ства. Рас сле да ван не 

кры мі наль най спра вы пра цяг ва ец ца, яно 

зна хо дзіц ца на аса біс тым кант ро лі на-

чаль ні ка УСК па Го мель скай воб лас ці. 

Да рэ чы, пад час пра вя дзен ня след чых 

дзе ян няў і апе ра тыў ных ме ра пры ем-

стваў бы лі ўста ноў ле ны но выя фак ты па 

ака ліч нас цях здзейс не на га зла чын ства. 

Вы яў ле ны яшчэ адзін эпі зод су праць-

праў най дзей нас ці двух за тры ма ных. Па 

да ных след ства, сё ле та ў са ка ві ку двое 

мяс цо вых жы ха роў, 1998 і 2001 га доў 

на ра джэн ня, вы ка рыс тоў ва ю чы та па ры-

шча, збі лі свай го ад на вяс коў ца.

На пад ста ве са бра ных па спра ве до-

ка заў след ствам 14 ліс та па да двум ста-

рэй шым гра ма дзя нам прад' яў ле на аб ві-

на ва чан не па ар ты ку лах аб за бой стве 

ча ла ве ка і за ма ху на за бой ства трох ча-

ла век, здзейс не ных гру пай асоб. 20-га до-

ва му і не паў на лет ня му — па ар ты ку ле аб 

асаб лі ва злос ным ху лі ган стве. Усе трое 

зна хо дзяц ца пад вар тай.

УСК па Го мель скай воб лас ці звяр та-

ец ца да гра ма дзян, якія ва ло да юць ін-

фар ма цы яй пра су праць праў ную дзей-

насць па да зра ва ных, з прось бай па ве-

да міць яе су пра цоў ні кам След ча га ка-

мі тэ та па тэ ле фо нах: (8 0232) 69-31-23, 

(8 029) 743-75-45.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Гучная спра ваГучная спра ва

ЦЯРП ЛІ ВАСЦЬ БО КАМ ВЫЙ ШЛА?

На да ро зеНа да ро зе


