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«А «ДЫНАМА» БЯЖЫЦЬ? УСЕ БЯГУЦЬ!»
Каля 150 спартсменаў-аматараў з усёй краіны хочуць выступіць у «даеўрапейскіх гульнях»
106 адцісканняў, бег на 30 метраў за 4,04 секунды і скачок
з месца на 2,96 метра. Гэта не пратакол адбораў на Алімпіяду,
а вынікі, паказаныя звычайнымі беларусамі на кастынгу
новага тэлепраекта «Спорт-фактар», зладжанага тэлеканалам
АНТ пры падтрымцы Міністэрства спорту Беларусі
і прымеркаванага да правядзення ІІ Еўрапейскіх гульняў
у Мінску. Трэніроўкі і здымкі ўдзельнікаў пачнуцца ў красавіку,
а ў мінулую суботу ў лёгкаатлетычным манежы ўніверсітэта
фізкультуры прайшоў кастынг удзельнікаў.
Мінск, Барысаў, Бабруйск, Кобрын, Мазыр, Віцебск, Наваполацк,
Брэст, Фаніпаль, Гродна, Мар'іна
Горка, Жодзіна, Гомель... Прайсці
сумоўе перад адборачнай камісіяй і здаць нарматывы (скачок у
даўжыню, адцісканні для мужчын
і пад'ём тулава для жанчын, бег
на 30 метраў, кідок мяча ў баскетбольнае кольца, а «на дэсерт» для
асабліва моцных прэтэндэнтаў —
штурханне ядра) адважыліся каля 150 чалавек. Але гэта лічба не
канчатковая, частку будучых камандаў — прадстаўнікоў бізнесу,
вядомых грамадскіх і палітычных
дзеячаў, медыяперсон — тэлевізійнікі будуць набіраць дадаткова.
У каманду тэлегледачоў, як плануецца, трапяць толькі чатыры
кандыдаты, а таму канкурэнцыя
надзвычай сур'ёзная — затое вынік спаборніцтваў, прыадкрываюць
сакрэт арганізатары, прынясе пераможцам не толькі спартыўную
славу, але і важкі грашовы прыз.
— Добры дзень, я старшы інспек тар па ад мі ніст ра цый най
прак ты цы спе цы яль на га падраздзялення ДПС «Страла», я
захапляюся лёгкай атлетыкай і
пастаянна ўдзельнічаю ў розных
спаборніцтвах, — прадстаўляецца
мінчанка Наталля Турок.
— Ого! Дык вы супрацоўнік міліцыі? — недаверліва разглядае
ка мі сія мі ні я цюр ную пры гожую
жанчыну. — І якое ў вас званне?

— Я маёр міліцыі, — рапартуе
Наталля і, здаецца, на адным дыханні праходзіць усе спартыўныя
іспыты.
Прыгажуня Вольга, якая дэманструе падцягну тую спартыўную
фігуру, аказваецца падпалкоўнікам МУС і спецыялістам дзяржаўнай судмедэкспертнай службы, а

таксама вопытнай спартсменкай:
пачынала з аэробікі, захаплялася фітнесам, лёгкай атлетыкай.
«Гэта ўжо лад жыцця, і я проста
не магу спыніцца. І быць можа, 30
метраў — не самая «мая» дыстанцыя, але на два кіламетры яшчэ
пытанне, хто пераможа, я ці нехта
з маладых сапернікаў. Наогул, мне
здаецца, было б цікава набраць у
каманды не толькі моладзь, але і

людзей сталага ўзросту — каб паказаць, што жыццё не спыняецца
пасля выхаду на пенсію», — разважае Вольга.
Маркетолаг Аляксандр Юркоў
расказаў пра свой маленькі спартыўны подзвіг: пасля заняткаў бегам у арміі спорт ён закінуў, а два
гады таму, калі трапіў у бальніцу,
высветліў, што набраў вагу 90 кілаграмаў: «Зразумеў, што трэба
штосьці мяняць: рухацца, шукаць
матывацыю. Выйшаў з бальніцы —
пачаў зноў бегаць і ў 38 гадоў прабег свой першы марафон».
Разнастайнасць прафесій і заняткаў кандыдатаў уражвае: фельчар хуткай дапамогі, шматдзетная
маці, былы прафесійны гандба-

ліст, ратавальнік МНС, настаўнік,
дырэктар школы, супрацоўнік банка, слесар па рамонце рухомага
саставу на чыгунцы, юрыст, трэнер, вайсковец, мантажнік сувязі,
інжынер, кіроўца, афіцэр допінгкантролю (!). Словам, калі нехта
назаве беларусаў неспартыўнай
нацыяй, «Спорт-фактар» гэта пераканаўча абвяргае. На адбор
яны ішлі цэлымі сем'ямі (мамы ў
дэкрэце — нават з немаўлятамі) і
ўражвалі самымі рознымі талентамі. У кагосьці ў актыве, напрыклад,
творчыя таленты — адна з дзяўчат
дэманструе палымяную лезгінку,
хтосьці ўмее падцягвацца на адной руцэ, захапляецца сілавым
жангліраваннем альбо шпацыруе
ў стойцы на руках. Канцэнтрацыя
чэмпіёнаў, майстроў і кандыдатаў
у майстры спорту, першаразраднікаў, лёгка- і нават цяжкаатлетаў
у зале выклікае захапленне, белую зайздрасць і жаданне тэрмі-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона),
по поручению ОАО «Слуцк-Модуль» (продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества
(в комплексе) в составе:
№
1
2
3
4
5

Наименование
Здание инженерно-бытового корпуса, инв. № 98318
Тепловые сети, инв. № 98342
Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364)
Погрузочно-разгрузочная площадка (инв. № 98365)
Трансформаторная подстанция

6 Сети водопровода (инв. № 98340, инв. № 98339, инв. № 98341)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Инв. №
640/C-84380
640/C-84368
640/C-84443
640/C-84378
640/C-84444
640/C-84373

Общ. пл.,
кв. м
10378,5
1612,5
783,6
37,7
-

Канализационная насосная станция (инв. № 98330)
640/C-84377
25,2
Эстакада – площадка для мойки автомобилей
640/C-84445
Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327)
640/C-84371
Очистные сооружения дождевых стоков (инв. № 98331)
640/C-84365
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25301)
640/C-84372
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25300)
640/C-84367
Контрольно-пропускной пункт
640/C-84440
8,1
Склад газовых баллонов
640/C-84442
107,8
Вспомогательный корпус часть, инв. № 98358
640/C-84381
1353,6
Объекты благоустройства
640/C-84370
Главный корпус, инв. № 98319
640/C-84382
22590,0
Здание вспомогательного корпуса, инв. № 98360
640/C-51701
335,7
Склад тяжелых металлов
640/C-39784
634,6
Здание склада
640/C-38241
535,9
Производственное здание-котельная, инв. № 98361
640/C-51700
194,3
Гараж со вспомогательным корпусом
640/С-47756
1362,3
Здание склада
640/C-38242
2467,1
Здание информационно-вычислительного центра
640/C-38243
2393,6
Автомонтажный корпус
640/C-39783
8785,1
Дренажная насосная станция (инв. № 98329)
640/C-84375
330,6
Сети канализации (инв. № 98626)
640/C-84379
Оборудование согласно перечню (перечень находится у организатора аукциона)
Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 8,4478 га (предоставлен на праве постоянного
пользования) по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101. Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения
хозяйственно-питьевого назначения на площади 8,4478 га. Имущество сдается в аренду (сведения об арендаторах
можно получить у продавца и организатора аукциона).

нова запісацца ў трэнажорную залу, каб падцягнуцца хоць крыху да
агульнага ўзроўню.
Арбітры з ліку выкладчыкаў універсітэта фізкультуры кантралявалі здачу нарматываў. Ацэньвала ж
патэнцыял удзельнікаў цэлая камісія, куды ўвайшлі велагоншчыца Наталля Цылінская, загадчык
кафедры лёгкай атлетыкі БДУФК
Сяргей Аўруцін, кіраўнік дырэкцыі
спецпраектаў АНТ Алена Лобач,
тэлевядучыя Люцыя Герашчанка,
Яўген Булка, Дзмітрый Кахно і Анжаліка Пушнова (апошнія двое якраз будуць весці «Спорт-фактар»,
а каб пацвердзіць, што яны гэтага
вартыя, Дзмітрый Кахно нароўні
з усімі прайшоў спартыўныя іспыты і запэўніў кандыдатаў: «У вас
атрымаецца лепш!»). Выпрабоўваюць усё — і амбіцыі, і харызму,
і ўменне трымацца перад камерай,
і гатоўнасць да fаіr рlау ды працы
ў камандзе.
— Мне як тэлевізійніку цікава,
каб у чалавека была пэўная гісторыя, — тлумачыць кіраўнік дырэкцыі спецпраектаў АНТ Алена
ЛОБАЧ. — Напрыклад, маці траіх дзяцей — тут гаворка ідзе не
пра спартыўныя дасягненні, а пра
захапленне спортам і выхаванне
дзяцей у гэтым рэчышчы. Альбо
афіцэр допінг-кантролю — гэта ж
назнарок не прыдумаеш сітуацыю, калі чалавек, які кантралюе
спартсменаў, сам трапляе на іх
месца... Словам, ёсць вельмі харызматычныя ўдзельнікі, выбіраць
будзе складана.
— Наталля, а вы на што звяртаеце ўвагу, акрамя таго, каб чалавек умеў ездзіць на веласіпедзе? — цікавімся ў васьміразовай

чэмпіёнкі свету, бронзавай прызёркі Алімпіяды-2004, вядомай велагоншчыцы Наталлі Цылінскай.
— Па шчырасці, я пакуль што
не ведаю, як буду выбіраць, спадзяюся, што падкажа інтуіцыя.
Пытаюся, напрыклад, ці гатовыя
ўдзельнікі паездзіць на трэку на
веласіпедзе без тармазоў. А зараз
проста атрымліваю неверагодную
асалоду ад таго, колькі людзей у
нас захапляюцца спортам, вядуць
актыўны лад жыцця, а не дзесьці
за рагом выпіваюць. Відаць, падобны праект павінен быў нарадзіцца, каб прыйшло столькі цудоўных, вельмі цікавых, таленавітых і вясёлых людзей.
На агульных падставах выходзіць на спартпляцоўку 68-гадовы
пенсіянер Васіль Аляксеевіч Анохін. Са школы і да пенсіі ён захапляўся валейболам, а цяпер штодня
праходзіць па пяць-шэсць кіламетраў, кантралюе дыстанцыю і калорыі праз праграму на смартфоне і
захоўвае вельмі неблагую форму:
«І сэрца, і ціск — усё ў парадку,
цукровы дыябет адсутнічае, гатовы да спаборніцтваў», — упэўнена
гаворыць ён. І гэта, бадай, галоўная і самая важная мэта праекта
«Спорт-фактар» — паказаць, што
спорт аб'ядноўвае людзей розных
узростаў і прафесій, што фізічныя
нагрузкі — інвестыцыі ва ўласнае
здароўе ў будучыні, што актыўны
лад жыцця ўмацоўвае сем'і — ва
ўсіх сэнсах, і што пачаць займацца
ніколі не позна, было б жаданне.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.
Больш здымкаў глядзіце
на сайце www.zvіаzdа.bу.

Начальная цена с НДС (20 %) – 3 510 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 351 000,00 бел. руб.).
Стоимость снижена на 55 %.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Шаг аукциона – 5 процентов.
Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого
юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 08.01.2013 № 16.
Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ о внесении суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка,
подписать соглашение установленной формы с приложением документов: юр. лицом РБ – копии устава со штампом
о проведении гос. регистрации, свидетельства о гос. регистрации и их подлинники для заверения копий, доверенность представителю юр. лица или документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; иностранным
юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления)
с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном
порядке доверенность представителю юр. лица или другие легализованные в установленном порядке документы
с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателем
РБ – копия свидетельства о гос. регистрации и подлинник для заверения копии; иностранным индивидуальным
предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина Республики Беларусь,
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного
физ. лица, индивидуального предпринимателя – легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в торгах физ.
лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физ. лица, индивидуального предпринимателя, юр. лица,
иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность. К участию в торгах допускаются
лица, подавшие организатору торгов в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых
документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов соглашение.
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 участника предмет торгов продается ему по начальной цене, увеличенной на 5 %.
В день проведения торгов победитель торгов (единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов
по начальной цене, увеличенной на 5 %) подписывает протокол о результатах торгов.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона.
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-продажи,
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает
победитель торгов (единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5%) (покупатель).
Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 19.02.2019.
Аукцион состоится 01.04.2019 в 15.30 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие
и необходимые документы принимаются по 29.03.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34,
(8029) 102-21-17.

