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Жы хар Ві лей кі аб ві на вач ва ец ца ў 

вы ка ры стан ні пад ня воль най пра-

цы. Пра гэ та па ве да мі ла афі цый-

ны прад стаў нік упраў лен ня след-

ча га ка мі тэ та па Мін скай воб лас ці 

Тац ця на БЕ ЛА НОГ. Рас сле да ван-

не ў ад но сі нах да ін ды ві ду аль на-

га прад пры маль ні ка за кон ча на. 

На яго ўзбу джа на кры мі наль ная 

спра ва на асно ве ма тэ ры я лаў 

пра вер кі ад дзе ла па су праць дзе-

ян ні ганд лю людзь мі УУС Мі набл-

вы кан ка ма.

Трыц ца ці пя ці га до вы муж чы на на 

пра ця гу двух апош ніх га доў пад па-

гро зай фі зіч на га на сіл ля пры му шаў 

лю дзей пра ца ваць на яго. Аб усіх жа-

хах раб ства рас ка заў су пра цоў ні кам 

ад дзе ла па су праць дзе ян ні ганд лю 

людзь мі УУС Мі набл вы кан ка ма адзін 

з «па раб каў», яко му ўда ло ся ўця чы. 

За тым ён на огул не ку ды пра паў.

Сва я кі звяр ну лі ся ў мі лі цыю з зая-

вай аб яго знік нен ні. Су пра цоў ні кі мі-

лі цыі знай шлі ўце ка ча на чы гу нач ным 

вак за ле Ві цеб ска, ён ехаў «хоць ку-

ды», абы да лей ад ра баў ла даль ні ка. 

Та кія з'я вы, як пра цоў ная экс плу а та-

цыя, — рэд касць для Бе ла ру сі, та му 

апе ра тыў ні кі кар пат лі ва вы ву ча лі ўсе 

аб ста ві ны спра вы.

Па сло вах па цяр пе ла га, пры клад на 

два га ды та му ён па чуў ад зна ё мых, 

што ча ла век шу кае лю дзей для ра бо-

ты на пры ся дзіб ным участ ку і до гля-

ду за свой скай жы вё лай. На той час 

муж чы на не меў па ста ян най ра бо ты і 

пад аў ся да прад пры маль ні ка. Паў го-

да гас па дар са праў ды пла ціў гро шы і 

на ват куп ляў адзен не ра бот ні кам. Але 

ця гам ча су па чаў су му за роб ку змян-

шаць. А за тым на огул пе ра стаў з імі 

раз ліч вац ца. «Ра бы» ўзбун та ва лі ся і 

пе ра ста лі вы хо дзіць на ра бо ту, што 

не спа да ба ла ся гас па да ру. Ён ве даў, 

што адзін з іх жы ве ў су сед няй вёс-

цы. Пры ехаў да яго да до му, збіў да 

сі ня коў, па гру зіў у ба гаж нік ма шы ны 

і пры вёз на зад. Як сцвяр джаў па цяр-

пе лы, най маль нік па ста ян на па гра жаў 

яму рас пра вай. За не каль кі дзён ён так 

за па ло хаў муж чы ну, што за ду шыў уся-

 ля кае жа дан не да су пра ціў лен ня. Ледзь

што — у ход іш лі ку ла кі. На да па мо гу 

гэ ты ча ла век не спа дзя ваў ся, а сяль-

ча не прос та не ха це лі ўмеш вац ца ў 

чу жыя спра вы.

Ча сам пад ня воль ны вы каз ваў сла-

бы пра тэст, але ўсе спро бы за кан чва лі-

ся па бо я мі. Ві даць, на вас пе ча ны ра ба-

ўла даль нік ад чу ваў ся бе вяр шы це лем 

чу жых лё саў, а глум лен не над асо бай 

пры но сі ла яму вя лі кае за да валь нен-

не. Не каль кі ра зоў ён «па раб ка» на ват 

пры коў ваў лан цу гом і па кі даў на ўсю 

ноч у хля ве.

— След чыя да пы та лі све дак, пра-

вя лі пра вер ку па ка зан няў на мес цы, 

атры ма ны за клю чэн ні су до вых экс-

пер тыз, — кан ста та ва ла Тац ця на Бе-

ла ног. — У яго до ма зной дзе на не-

за рэ гіст ра ва ная па ляў ні чая стрэль ба 

з бо еп ры па са мі, дроб на ка лі бер ныя 

па тро ны, а так са ма бан ка з по ра хам 

і паш парт на імя па цяр пе ла га. Дзе ян-

ні аб ві на ва ча на га ква лі фі ка ва ны па 

не каль кіх ар ты ку лах Кры мі наль на га 

ко дэк са, ся род якіх на ўмыс нае пры чы-

нен не менш цяж ка га ця лес на га па шко-

джан ня, вы кра дан не паш пар та і ча ла-

ве ка, вы ка ры стан не раб скай пра цы, 

не за кон нае за ха ван не зброі, па тро наў 

і вы бу хо вых рэ чы ваў. Прад пры маль нік 

зна хо дзіц ца пад вар тай. Кры мі наль ная 

спра ва пе ра да дзе на ў пра ку ра ту ру і 

бу дзе на кі ра ва на ў суд.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ



ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «МОСТОСТРОЙ» 
филиал «Мостоотряд № 58»

Предмет торгов

Начальная 
цена, руб. 
(без учета 

НДС)

Размер 
задатка

Лот – капитальное строение с инвентарным номе-
ром 100/С-86216 (наименование – склад II группы; 
назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабже-
ния, хранилищ), площадью 2 039,3 кв. м, расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номером 
140100000001029588 площадью 2,0163 га по адре-
су: Брестская обл., г. Брест, ул. Красногвардейская, 
108Г. 

Составные части и принадлежности: забор железо-
бетонный, линия электропередачи, система водопро-
вода

324 480,00 3 120,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки»

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 
купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» Региональная дирекция №100 
по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 26 июня 2018 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 25 июня 2018 г. до 17.00

Не пра пус ці!Не пра пус ці!  

ВЕ ДА ЕШ МО ВУ? 
ДА КА ЖЫ!

2 чэр ве ня з 12.20 да 13.20 у На цы я-

наль най біб лі я тэ цы ў Мін ску дру гі 

раз прой дзе «Агуль ная дык тоў ка» 

па бе ла рус кай мо ве. 

Ар га ні за та ры не па ру шы лі тра ды цыю і 

пад рых та ва лі спе цы яль ны тэкст. Ка лі ле-

тась дык тоў ка бы ла пры све ча на 950-год-

дзю ста лі цы, то сё ле та яе змест пры свя-

ча ец ца 400-год дзю пер ша га бе ла рус ка га 

бук ва ра. Чы таль ні кам пра ек та вы сту піць 

Ру ся — спя вач ка, акт ры са бе ла рус ка га 

дуб ля жу, «го лас бе ла рус кай чы гун кі».

Тыя, у ка го не атрым лі ва ец ца пры ехаць 

у ста лі цу, так са ма змо гуць да лу чыц ца і 

на пі саць дык тоў ку ра зам з Мінск ам. Для 

гэ та га бу дзе ар га ні за ва на транс ля цыя 

праз На цы я наль нае ра дыё і ін тэр нэт.

Для ўдзе лу ў дык тоў цы не аб ход на за-

рэ гіст ра вац ца па спа сыл цы httр://lіdskае.

bу/рrаеktуі/аgulnауа-dуіktоukа-2018/. 

2 чэр ве ня трэ ба з'я віц ца ў На цы я наль ную 

біб лі я тэ ку (пра спект Не за леж нас ці, 116) 

не паз ней за 11.30 (ува ход з бо ку рэ ста-

ра на «Явар», дру гі па верх) аль бо пад клю-

чыц ца да Пер ша га ка на ла На цы я наль на га 

ра дыё ці ін тэр нэт-транс ля цыі до ма.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў ня  

На чаль нік со чыць На чаль нік со чыць 
ці кант ра люе?ці кант ра люе?
Сак рэт нае на зі ран не Сак рэт нае на зі ран не 
за су пра цоў ні ка мі — за су пра цоў ні ка мі — 
шлях да тур мышлях да тур мы

Наш най маль нік апан та ны вы ка нан нем пра цоў най 

дыс цып лі ны су пра цоў ні ка мі. Па між ма і мі ка ле га мі 

хо дзяць чут кі, што ён на зі рае за на мі не толь кі праз 

ві дэа ка ме ры ў па мяш кан ні, але і сак рэт ны мі срод ка-

мі, пра якія мы не ве да ем. У тым лі ку ад соч вае, якія 

мы на вед ва ем сай ты і з кім га во рым па тэ ле фо не. 

Ка лі гэ та так, ці мае ён пра ва кант ра ля ваць нас якім 

за ўгод на спо са бам?

Яні на Ш., г. Мінск

На пы тан не ад каз вае Сяр гей 

ЕЛІ СЕ ЕЎ, юрыст-лі цэн зі ят:

— Мер ка ван не, што на чаль нік мае 

пра ва са чыць за су пра цоў ні ка мі лю бым 

чы нам, — міф. Та кіх пры ві лей у яго ня ма. 

Атрым лі ваць ін фар ма цыю пра пад на ча-

ле на га шля хам на зі ран ня за ім з да па-

мо гай пэў ных пры лад мож на толь кі, ка лі 

ча ла век па пя рэ джа ны пра гэ та і згод ны 

на та кія ўмо вы пра цы.

Эка на міч ныя рэа ліі, ка мер цый ны шпі я наж, вы ка ры-

стан не ра бот ні ка мі срод каў най маль ні ка не ў служ бо-

вых мэ тах, сі ту а цыя на рын ку пра цы і ін шыя фак та ры 

са праў ды пры вя лі да та го, што най маль ні кі ста лі больш 

па тра ба валь на ста віц ца да су пра цоў ні каў. Ад нак пры гэ-

тым ра бо та даў цы па він ны ўсве дам ляць, што атрым лі ваць 

ін фар ма цыю пра пад на ча ле на га сак рэт ным чы нам не да-

пу шчаль на і су праць за кон на.

За ко нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 15 лі пе ня 2015 го-

да № 307-З «Аб апе ра тыў на-вы шу ко вай дзей нас ці» 

(част ка 3 ар ты ку ла 11) ар га ні за цы ям за ба ра ня ец ца вы-

ка ры стан не срод каў сак рэт на га атры ман ня (фік са цыі) 

ін фар ма цыі.

Не да зва ля ец ца атрым лі ваць пра су пра цоў ні ка ін фар-

ма цыю, якая фік су ец ца з да па мо гай пры лад, спе цы яль-

на ство ра ных, рас пра ца ва ных, за пра гра ма ва ных або 

ма дэр ні за ва ных для сак рэт на га атры ман ня (фік са цыі) 

ін фар ма цыі, без па ве дам лен ня і зго ды на гэ та фі зіч най 

асо бы, пра якую зда бы ва юц ца звест кі. Та кі мі пры ла да мі 

мо гуць быць тэх ніч ныя срод кі, аб ста ля ван не, апа ра ту-

ра, пры бо ры, пры ста са ван ні, прэ па ра ты, пра грам ныя 

пра дук ты.

Вы ка ры стан не та кіх пры лад без па ве дам лен ня пра іх 

на яў насць су пра цоў ні ку і пры ад сут нас ці зго ды ча ла ве ка 

на іх ужы ван не з'яў ля ец ца сак рэт ным атры ман нем (фік-

са цы яй) ін фар ма цыі, што су праць за кон на.

Сак рэт ным атры ман нем бу дзе лі чыц ца, на прык лад, 

уста ля ван не на пра цоў ным кам п'ю та ры ра бот ні ка пра-

грам на га за бес пя чэн ня, якое да зва ляе збі раць ін фар ма-

цыю пра сай ты, якія на вед ваў ча ла век, або вы зна чаць 

час пра цы з пэў ны мі фай ла мі і пра гра ма мі, ці пра гля даць 

раз дру ка ва ныя ім да ку мен ты пры ўмо ве, што су пра цоў ні ка 

не апа вяс ці лі пра на яў насць та кой пра гра мы і ён, ад па-

вед на, не па га джаў ся на яе вы ка ры стан не.

За пі сы тэ ле фон ных раз моў су пра цоў ні ка ці праз мік-

ра фон кам п'ю та ра, ві дэа за пі сы праз вэб-ка ме ру, пра якія 

ча ла век не ве дае, так са ма лі чац ца сак рэт ным атры ман-

нем (фік са цы яй) ін фар ма цыі.

Згод на з ар ты ку лам 28 Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь, кож ны мае пра ва на аба ро ну ад не за кон на га ўмя шан-

ня ў яго аса біс тае жыц цё, у тым лі ку ад за ма ху на тай ну 

яго ка рэс пан дэн цыі, тэ ле фон ных і ін шых па ве дам лен няў, 

на яго го нар і год насць. Пра цоў ным ко дэк сам Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь (пункт 8 ар ты ку ла 11) так са ма за ма ца ва на, што 

су пра цоў ні кі ма юць, у пры ват нас ці, пра ва на не ўмя шан не 

ў аса біс тае жыц цё і па ва гу аса біс тай год нас ці.

Аб ме жа ван не пра воў і сва бод асо бы да пус ка ец ца 

толь кі ў вы пад ках, пра ду гле джа ных за ко нам, у ін та рэ-

сах на цы я наль най бяс пе кі, гра мад ска га па рад ку, аба ро-

ны ма ра лі, зда роўя на сель ніц тва, пра воў і сва бод ін шых 

асоб (ар ты кул 23) Кан сты ту цыі. Вы ка ры стан не срод каў 

сак рэт на га атры ман ня (фік са цыі) ін фар ма цыі да зва ля-

ец ца толь кі спе цы яль на ўпаў на ва жа ным на гэ та ор га нам 

у стро га ўста ноў ле ных за ка на даў ствам вы пад ках. Ужы-

ван не та кіх срод каў най маль ні ка мі да па доб ных вы пад каў 

не ад но сіц ца.

Вы ка ры стан не ра бо та даў цам срод каў сак рэт на га атры-

ман ня (фік са цыі) ін фар ма цыі мо жа пры вес ці да ўмя шан ня 

ў аса біс тае жыц цё су пра цоў ні ка, што не да пу шчаль на. 

З гэ тай на го ды най маль ні ку вар та па мя таць, што за па-

ру шэн не тай ны ка рэс пан дэн цыі, тэ ле фон ных пе ра моў, 

тэ ле граф ных ці ін шых па ве дам лен няў ар ты ку лам 203 

Кры мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь уста ноў ле-

на кры мі наль ная ад каз насць.

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі ў вас уз нік лі пы тан ні юры-

дыч на га ха рак та ру, да сы лай це іх на наш паш то вы або 

элект рон ны ад рас sіdаrоk@zvіаzdа.bу. У «Пра ва вой 

гас цёў ні» ра зам са спе цы я ліс та мі Мі нюс та і ін шых 

ве дам стваў мы бу дзем шу каць на іх ад ка зы



Гуч ная спра ваГуч ная спра ва  

Прад пры маль нік — ра баў ла даль нік

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ 

ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ТРАНСБУГ»
Предмет торгов

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-345, общей площа-

дью 72,1 кв. м (назначение: здание специализированное иного назначения; 

наименование: КПП), расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 140100000001008553, пл. 0,5862 га

Начальная цена без НДС: 

35 000,00 рубля

Размер задатка: 

3 120,00 рубля

Адрес объекта
Брестская обл., г. Брест, ул. Красногвардейская, 

114/2.

Имущественные права 

на земельный участок 

Право постоянного пользования.

Условия продажи С условиями 

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брест-

ский филиал

Срок заключения 

договоракупли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписа-

ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-

продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция №100 по 

Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 

BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 28 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить 

для участия в аукционных торгах, а также иную информацию 

об объектах торгов, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 28 мая 2018 г. до 10.00

*Настоящее извещение дополняет сведения, опубликованные 

в газете «Звязда « от 26.04.2018 г.

Зда рэн не ад бы ло ся ў Чэр вень скім 

ра ё не на аў та да ро зе Чэр вень—Ля-
ды—Як шы цы. Лег ка вік за нес ла, і 
аў то вы ле це ла на мо гіл кі.

Па ін фар ма цыі УДАІ УУС Мі набл-
вы кан ка ма, жы хар ка Чер ве ня на 

«Пе жо-207» аб га ня ла рэй са вы аў то-

бус і не спра ві ла ся з кі ра ван нем. Яна 

з'е ха ла на пра вую па хо дзе ру ху або-

чы ну, ма шы ну за нес ла. Пас ля гэ та га 

лег ка вік вы ехаў за ме жы пра ез най 

част кі і ўрэ за ўся ў бе тон ную ага ро-

джу мо гі лак. Там аў то пе ра вяр ну ла ся 

і па шко дзі ла не каль кі над ма гіл ляў. 

Кі роў цу шпі та лі за ва лі з за кры тай чэ-

рап на-маз га вой траў май і пе ра ло ма-

мі. Жан чы на бы ла пры шпі ле на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У Мін скай воб лас ці больш чым 

на 6 % па вя лі чы лі ся стаў кі па-

да ход на га па да тку ў фік са ва-

ных су мах з фі зіч ных асоб, 

якія атрым лі ва юць пры бы так 

ад зда чы ў арэн ду жы лых, не-

жы лых па мяш кан няў і ма шы на-

мес цаў. Ад па вед нае ра шэн не 

пры ня та Мін скім аб лас ным Са-

ве там дэ пу та таў.

Па мер ста вак ад роз ні ва ец ца па 

га ра дах і тэ ры то ры ях. На прык лад, 

у Жо дзі не за зда чу ўна ём жы лых 

па мяш кан няў (за кож ны па кой), са-

до вых до мі каў, дач не аб ход на ў ме-

сяц за пла ціць 16,5 руб ля, за арэн ду 

га ра жа — 4,2—5,3 руб ля (у за леж-

нас ці ад ві ду); у Ба ры са ве, За слаўі, 

Ма ла дзеч не, Мар' і най Гор цы, Слуц-

ку, Сма ля ві чах, Са лі гор ску — 15,3 

руб ля, 4,2—5,3 руб ля ад па вед на; у 

ін шых га ра дах ра ён на га пад па рад-

ка ван ня — 10 руб лёў за па кой і ад 

3,6 да 4,2 руб ля за га раж.

Для на се ле ных пунк таў, раз ме-

шча ных на тэ ры то ры ях На ра чан ска-

га і Мя дзель ска га сель са ве таў, у пе-

ры яд з мая па ве ра сень па мер стаў кі 

роў ны 41 руб лю (за зда чу ў арэн ду 

жы лых па мяш кан няў, са до вых до-

мі каў і дач) і ад 4,2 да 4,3 руб ля (за 

зда чу ў арэн ду га ра жа); для на се ле-

ных пунк таў Мінск ага ра ё на — 15,3 

руб ля і ад 4,8 да 6,1 руб ля ад па вед-

на; для ін шых тэ ры то рый — 9 руб лёў 

і 3,5—4,2 руб ля ад па вед на.

Сяр гей КУР КАЧ.

ФактФакт   Выраслі па да ткі 
за зда чу ўна ём у Мін скай воб лас ці

«Пе жо» вы ле цеў на мо гіл кі


