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Бес па рад кі ў Сер біі
У Бялг ра дзе пра хо дзяць 

чар го выя ак цыі апа зі цыі 

су праць па лі ты кі прэ зі дэн-

та Сер біі Аляк санд ра Ву-

чы ча. Гру па дэ ман стран таў 

на ча ле з апа зі цы я не ра мі 

Баш ка Аб ра да ві чам і Дра га нам Джы ла сам ува рва ла ся ў бу-

ды нак дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі «Ра дыё і тэ ле ба чан не 

Сер біі», па ве дам ля юць мяс цо выя вы дан ні.

Каб тра піць у па мяш кан ні, пра тэс тоў цы, па ін фар ма цыі 

СМІ, за кі да лі па лі цэй скіх ка мя ня мі, вы штурх ну лі ахо ву і зла-

ма лі дзве ры. Пад па рад коў вац ца па тра ба ван ням су пра цоў ні-

каў пра ва ахоў ных ор га наў па кі нуць бу ды нак яны ад мо ві лі ся. 

Дэ ман стран ты па тра бу юць сва бо ды СМІ ў якас ці не аб ход най 

умо вы для пра вя дзен ня сва бод ных і сум лен ных вы ба раў.

Ад ад ва ка та ад мо віў ся
Аў стра лі ец Брэн тан Та рант, які аб ві на вач ва ец ца ў за бой-

стве 50 ча ла век у мя чэ цях у но ва зе ланд скім го ра дзе Край-

стчэрч, ад мо віў ся ад па слуг ад ва ка та. Пра гэ та па ве да міў 

у па ня дзе лак га зе це Thе Nеw Zеаlаnd Hеrаld пры зна ча ны 

су дом ад ва кат Та ран та Ры чард Пі тэрс. 

Пі тэрс так са ма ад зна чыў, што ў час іх зно сін Та рант не 

вы ка заў шка да ван ня або рас ка ян ня ў зроб ле ным, і што яго 

ад мо ва ад ад ва ка та, па ўсёй ве ра год нас ці, пра дык та ва на 

жа дан нем вы ка рыс тоў ваць су до выя слу хан ні як пля цоў ку 

для пра па ган ды сва іх по гля даў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  
РОБІЦЦА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Жур на ліс ты «Звяз ды» да лу чы лі ся да гэ тай 

важ най тэ мы, стаў шы злу чаль ным звя ном у 

лан цуж ку «чы тач — ула да». У на шай руб ры цы 

«Пас ля «Вя лі кай раз мо вы» мы бу дзем за да ваць 

пы тан ні, што хва лю юць лю дзей, тым, хто ва ло-

дае ад ка за мі на іх. На ват са мыя прос тыя, бо 

ўпэў не ны, што ня знач ных тэм не іс нуе.

Са док і шко ла 
ка ля до ма
Ці бу дзе раз ві вац ца інф ра струк ту ра 
ста ліч на га мік ра ра ё на Мі ха ло ва-2?

Пы тан ні, якія да ты чац ца раз віц ця інф ра-

струк ту ры ў гэ тым мік ра ра ё не но ва бу доў-

ляў, раз ме шча на га ў Мас коў скім ра ё не ста-

лі цы, яго жы хар ка ад ра са ва ла кі раў ні ку 

дзяр жа вы пад час ак цыі «Ва ша пы тан не 

Прэ зі дэн ту».

У пры ват нас ці, Іры на Шру бок на пі са ла, што 

згод на з пер ша па чат ко вым пла нам за бу до вы 

мік ра ра ё на пла на ва ла ся акра мя жы лых да моў 

па бу да ваць два дзі ця чыя сад кі, шко лу і па лі клі ні-

ку (якую змаг лі б на вед ваць да рос лыя і дзе ці). На 

сён няш ні дзень ёсць толь кі адзін дзі ця чы сад № 

128. Ні я кіх ін шых па бу доў не ўзво дзіц ца. Так са-

ма жан чы ну ці ка ві ла пы тан не бу даў ніц тва да ро гі 

вул. Ра фі е ва — вул. Ель скіх — вул. Тыш ке ві чаў, 

якая так са ма бы ла за не се ная ў пер ша па чат ко вы 

план раз віц ця мік ра ра ё на.

Як па ве да міў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» на-

мес нік кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі Мас коў ска га 

ра ё на Мін ска Ула дзі мір ТАН КЕ ВІЧ, згод на з 

пра ек там дэ та лё вай пла ні роў кі мік ра ра ё на Мі-

ха ло ва-2 пра ду гледж ва ла ся бу даў ніц тва жы лых 

да моў, двух дзі ця чых сад коў, шко лы, па лі клі ні кі і 

пар кін га. На сён няш ні дзень жы лая за бу до ва — а 

ёсць ужо 11 «вы со так» — тут больш не вя дзец ца. 

Функ цы я нуе адзін дзі ця чы са док, бу даў ніц тва 

дру го га па куль не раз гля да ец ца. У цэ лым, што 

да ты чыц ца Мас коў ска га ра ё на, ёсць па трэ ба ў 

дзі ця чых да школь ных уста но вах, за гру жа насць 

па не ка то рых да ся гае 135 %.

— Вель мі па трэб ныя дзі ця чыя сад кі ў мік ра-

ра ё нах Друж ба-1, Друж ба-2 і Гру шаў ка, і бу даў-

ніц тва ча ты рох дзі ця чых да школь ных уста ноў тут 

ужо за пла на ва на, — ад зна чыў су раз моў нік.

Так са ма ён па ве да міў, што ў на ступ ныя пяць 

га доў жыл лё вае бу даў ніц тва бу дзе кан цэнт ра-

вац ца ў мік ра ра ё не Гру шаў ка, дзе пла ну ец ца 

шчыль ная вы шын ная за бу до ва, — у цэ лым, тут 

збі ра юц ца па бу да ваць больш за міль ён «квад-

ра таў» жыл ля.

Ме на ві та ў гэ тым мік ра ра ё не па трэ ба ў аб' ек-

тах са цы яль най інф ра струк ту ры най больш вост-

рая. У ця пе раш ні час па ча ло ся бу даў ніц тва но вай 

па лі клі ні кі на ву лі цы Лер ман та ва. За каз чы кам 

вы сту пае УКБ Мін гар вы кан ка ма.

— На тэ ры то рыі баль ні цы № 4 вы зна ча на мес-

ца, дзе за два з па ло вай га ды бу дзе па бу да ва на 

вя лі кая су час ная па лі клі ні ка. Срод кі ўжо вы зна-

ча ны, — за пэў ніў су раз моў нік.

А вось што да ты чыц ца Мі ха ло ва-2, то там бу-

даў ніц тва па лі клі ні кі па куль не пла ну ец ца. Зрэш-

ты, як і шко лы. Па коль кі па су сед стве — у Мі ха-

ло ве-1 — функ цы я нуе но вая су час ная шко ла. У 

ме жах да ступ нас ці раз ме шча ны яшчэ ча ты ры.

— Вя лі кай праб ле мы па за гру жа нас ці школ 

ня ма, — ад зна чыў Ула дзі мір Тан ке віч.

Што да перс пек тыў бу даў ніц тва да ро гі, якой 

ці ка ві ла ся жы хар ка мік ра ра ё на, на мес нік кі раў-

ні ка ад мі ніст ра цыі Мас коў ска га ра ё на па ве да міў, 

што пер ша па чат ко вы пра ект дэ та лё вай пла ні-

роў кі быў ад ка рэк та ва ны. Ча му?

— На шля ху пра ля гае пой ма ра кі Мыш ка і 

за ба ло ча ная мяс цо васць. Акра мя та го, для пра-

клад кі да ро гі па тра ба ва ла ся змя нен не кан фі гу-

ра цыі тра сы ЛЭП. Та му ад бу даў ніц тва вы ра шы лі 

ад мо віц ца, — рэ зю ма ваў ён.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

ПЫ ТАН НЕ КА ТЭ ГА РЫЧ НА ВАЖ НАЕ!

На двор'е

Вяс на з даж джом 
і мок рым сне гам
Ча ка ец ца на 2—4 гра ду сы цяплей 
за нор му

І ў трэ цяй дэ ка дзе са ка ві ка ў нас за ха ва ец ца ня-

ўстой лі вае з апад ка мі на двор'е. Толь кі ў ся рэ дзі не 

тыд ня пад уплы вам воб лас ці па вы ша на га ат мас-

фер на га ціс ку апад каў бу дзе менш, па ве да мі лі спе-

цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра-

ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні-

то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У се ра ду толь кі мес ца мі па поў на чы кра і ны маг-

чы мы ка рот ка ча со вы мок ры сне г і дож дж. На да-

ро гах — га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад мі нус 3 гра ду саў да 3 цяп ла, днём — 

плюс 3—10 гра ду саў. Больш моц на на двор'е пач не 

пса вац ца ўжо ў чац вер. Уна чы і ра ні цай на боль-

шай част цы тэ ры то рыі, а ўдзень па ўсхо дзе кра і ны, 

прой дзе ка рот ка ча со вы мок ры сне г і дож дж. Мес-

ца мі праг на зу ец ца ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 

15—18 м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

мі нус 2 да плюс 4 гра ду саў, удзень — 4—11 цяп ла. 

У пят ні цу таксама прой дуць ка рот ка ча со выя даж-

джы. На асоб ных участ ках да рог маг чы мая га ла лё-

дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 

3 да плюс 4 гра ду саў, удзень — 5—12 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Абі ту ры ент-2019

ЦТ СТАР ТУЕ 
11 ЧЭР ВЕ НЯ

Мі ніс тэр ства аду ка цыі за цвер дзі ла гра фік пра вя дзен ня 

ў 2019 го дзе цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня па ву чэб-

ных прад ме тах.

Пер шае ЦТ абі ту ры ен ты бу дуць зда ваць 11 чэр ве ня па 

бе ла рус кай мо ве. ЦТ па рус кай мо ве прой дзе 13 чэр ве ня, па 

гра ма да знаў стве — 15 чэр ве ня, па ма тэ ма ты цы — 17 чэр ве ня, 

па бія ло гіі — 19 чэр ве ня. На 21 чэр ве ня за пла на ва на цэнт-

ра лі за ва нае тэс ці ра ван не па за меж ных мо вах (анг лій скай, 

ня мец кай, фран цуз скай, іс пан скай, кі тай скай), на 23 чэр ве-

ня — па хі міі, на 25 чэр ве ня — па фі зі цы, на 27 чэр ве ня — па 

гіс то рыі Бе ла ру сі, на 29 чэр ве ня — па геа гра фіі, а 1 лі пе ня 

абі ту ры ен ты бу дуць зда ваць су свет ную гіс то рыю най ноў ша га 

ча су. Вы зна ча ны так са ма гра фік пра вя дзен ня цэнт ра лі за ва-

на га тэс ці ра ван ня ў рэ зер во выя дні, якое бу дзе пра во дзіц ца 

ў ад ным мес цы — у Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це. На 

6 і 10 лі пе ня за пла на ва на ЦТ па гра ма да знаў стве, ма тэ ма ты-

цы, бія ло гіі, за меж ных мо вах, хі міі, фі зі цы, гіс то рыі Бе ла ру сі, 

геа гра фіі, су свет най гіс то рыі. Вы пра ба ван ні па бе ла рус кай і 

рус кай мо вах прой дуць 6 і 8 лі пе ня.

Пунк ты рэ гіст ра цыі бу дуць ад кры ты з 9.00 да 19.00 па 

буд нях і з 9.00 да 18.00 па су бо тах (18 мая і 1 чэр ве ня). За-

рэ гіст ра вац ца для пра хо джан ня ЦТ у рэ зер во выя дні мож на 

бу дзе з 30 чэр ве ня па 2 лі пе ня. Сер ты фі ка ты абі ту ры ен там у 

пунк тах пра вя дзен ня ЦТ пач нуць вы да ваць з 10 лі пе ня. Тыя 

абі ту ры ен ты, што зда ва лі ЦТ у рэ зер во выя дні, змо гуць атры-

маць свае сер ты фі ка ты ў БДУ па чы на ю чы з 13 лі пе ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

РУХ ТРАНС ПАР ТУ 
І ВЫ ДЗЯ ЛЕН НЕ ЗЯМ ЛІ

Пад час пра мой тэ ле фон най лі ніі стар шы ня 

Го мель ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір ДВОР НІК 

ад ка заў на пы тан ні 32 гра ма дзян воб лас ці. Стан 

да рог, транс парт ныя пы тан ні, доб ра ўпа рад ка-

ван не, пра ца ўлад ка ван не... Ко ла праб лем, якія 

хва лю юць лю дзей, да стат ко ва тра ды цый нае. Але 

ж у кож на га свой аса біс ты кло пат пра тое мес ца, 

дзе ён жы ве і дзе рас туць яго дзе ці.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника»
Лот Наименование Местонахождение

Начальная цена 

с НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб
Шаг аукциона, 

бел. руб.

1
Капитальное строение с инв. № 500/С-8445, наименование – здание склада (литер А 2/к), назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, общая площадь 2 195 кв. м, 1954 г. п.

г. Минск, 

ул. Чапаева, д. 4
929 880,00 92 988,00 46 494,00

Земельный участок площадью 0,4575 га с кадастровым номером 500000000001000440 является неделимым. Целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания административного здания. Право временного пользования. Срок действия 
по 31.05.2021. Описание права, ограничения (обременения) прав: охранная зона водопровода, площадь 0,0583 га; охранная зона трубопроводов, площадь 0,1539 га; обеспечение доступа для производства ремонтно-восстановительных 
работ, площадь 0,4575 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

В отношении вышеуказанного лота проводятся третьи повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 04.01.2019 г. в газете «Звязда». 

Цена на Лот № 1 снижена на 30 %. Окончание приема заявлений в 18.00 03.04.2019

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо единственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен 
приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона, а также затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by,
на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 05.03.2019 в 16.00 (регистрация участников с 15.30 до 15.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

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

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344. 

Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот №__), проводимом 21.01.2019 г.

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

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. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Сайко Андрей Геннадьевич, тел. (8 029 304 25 60).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения.

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

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

Да рэ чы, па сту пі ла прось ба і з ву-

лі цы 50 год БССР у Го ме лі. Мяс цо вы 

жы хар па пра сіў знай сці маг чы масць 

па клас ці ўчас так роў на га ас фаль ту, 

дзе дзе ці маг лі б ка тац ца на ро лі ках 

і ве ла сі пе дах.

На пра мую лі нію звяр ну ла ся жы-

хар ка Жло бі на з прось бай пус ціць, 

на рэш це, аў то бус у Ра бо чы па сё лак 

да но ва бу доў ляў. Пы тан не ар га ні за цыі 

ра бо ты гра мад ска га транс пар ту ў гэ-

тым мік ра ра ё не пад ні ма ла ся і ра ней. 

Там ужо па бу да ва на грун та вая да ро-

га і пры пы нак, але аў то бус па куль не 

кур сі руе. Ула дзі мір Двор нік да ру чыў 

да кан ца гэ та га тыд ня пус ціць транс-

парт у мік ра ра ён. У двух зван ках жы-

ха ры Го ме ля пра сі лі ад ка рэк та ваць 

марш рут ру ху гра мад ска га транс пар-

ту ў аб лас ным цэнт ры. Пе рад служ ба-

мі па стаў ле на за да ча пра ана лі за ваць 

маг чы мас ці і су ад нес ці іх з акуп нас цю 

марш ру таў.

Жы хар ка вёс кі Гра чы хі на Хой ніц ка-

га ра ё на пра сі ла за ўсіх жы ха роў аб 

га зі фі ка цыі свай го на се ле на га пунк та, 

у якім ця пер 13 да моў. Га вор ка пра тое, 

што сё ле та газ пла ну юць вес ці праз іх 

вёс ку ў су сед няе Глі ні шча. Па да ру чэн-

ні стар шы ні абл вы кан ка ма сі ту а цыю 

раз бя руць з вы ез дам на мес ца. Бу дуць 

вы ву ча ны тэх ніч ныя маг чы мас ці для 

ўклю чэн ня ў пра ект.

Вы дзя лен не зя мель пад вя дзен-

не фер мер скай гас па дар кі хва ля ва ла 

жы ха роў Жыт ка віц ка га, Хой ніц ка га і 

Бы хаў ска га ра ё наў. Ула дзі мір Двор нік 

рас тлу ма чыў, што, ка лі зем лі на ле жаць 

сель гас прад пры ем ствам, вы дзя лен-

не не маг чы мае. Прэ тэн да ваць мож на 

толь кі на ўчаст кі, якія зна хо дзяц ца ў 

рас па ра джэн ні сель са ве та. Так са ма 

гу бер на тар ад зна чыў, што ўсё час цей 

лю дзі эфек тыў на пра цу юць на зям лі. З 

бо ку дзяр жа вы ство ра ны роў ныя ўмо вы 

пад трым кі і фер ме раў, і сель гас прад-

пры ем стваў. Сён ня на Го мель шчы не ў 

ся рэд нім па 25—30 фер ме раў на ра ён. 

Лю дзі ад чу лі, што на зям лі мож на за-

раб ляць, ад зна чыў гу бер на тар.

Не ўсе, хто тэ ле фа на ваў, ме лі праб-

ле мы і ба лю чыя пы тан ні. Не ка то рыя па-

дзя ка ва лі стар шы ні Го мель ска га абл-

вы кан ка ма за свое ча со вую пад трым ку 

ра ней. Пры пад вя дзен ні вы ні каў трох-

га дзін на га дыя ло гу з жы ха ра мі рэ гі ё на 

Ула дзі мір Двор нік за ўва жыў, што ся род 

пы тан няў гла баль ных не бы ло:

— Ча ла век кла по ціц ца пра тое мес-

ца, дзе жы ве. Не аб ход на ад чу ваць на-

строй лю дзей, ба чыць іх праб ле мы, ра-

зу мець і гля дзець на перс пек ты ву. Ка лі 

праб ле ма на спя вае, трэ ба пра ца ваць 

на апя рэ джан не. Важ на, каб быў па чу-

ты кож ны ча ла век.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.


