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Гро шыГро шы

За роб кі на блі жа юц ца да ты ся чы руб лёў

З на го дыЗ на го ды

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Крупское районное потребительское общество (продавец) проводит 
повторный открытый аукцион по продаже следующих объектов недвижи-
мого имущества:

Лот № 1. Здание общежития, общей площадью 123,8 кв. м, инвен-
тарный номер № 613/С-13995, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером № 623050100002631 (предоставлен на праве 
аренды) площадью 0,0382 га, по адресу: Минская область, г. Крупки, 
ул. Дзержинского, 8. 

Начальная цена – 45 000 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 
4500 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с №ВY48BAPВ30153214700100000000 
БИК BAPBBY2X в ЦБУ № 525 г. Крупки региональная дирекция по Мин-
ской области ОАО «Белагропромбанк» ул. Советская, 10, УНН 600093961, 
ОКПО 01796656.

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона реки, 
водоема площадью 0,0382 га, охранная зона линий связи и радиофикации 
площадью 0,0020 га, охранная зона электрических сетей до 1000 вольт 
площадью 0,0022 га, охранная зона объектов газораспределительной си-
стемы площадью 0,0016 га.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Аукцион состоится 02.11.2018 в 12.00 по адресу: Минская область, г. Крупки,
ул. Ленина, 7. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 31.10.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (801796) 54-936, 
555-67.

Лот № 2. Здание магазина ТПС № 10, общей площадью 130,0 кв. м, 
инвентарный номер № 613/С-13998, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером № 623050100001002629 (предоставлен на праве 
аренды) площадью 0,0339 га по адресу: Минская область, г. Крупки, 
ул. Полевая, 8. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 45 000 бел. руб. (задаток 10 % от началь-
ной цены – 4500 бел. руб.). Задаток перечисляется на р/с №ВY48BAPВ30
153214700100000000 БИК BAPBBY2X в ЦБУ № 525 г. Крупки региональная 
дирекция по Минской области ОАО «Белагропромбанк» ул. Советская, 10, 
УНН 600093961, ОКПО 01796656.

На земельном участке имеются ограничения: охранная зона сетей и 
сооружений канализации площадью 0,0022 га, охранная зона линий связи 
и радиофикации площадью 0,0047 га. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Аукцион состоится 2.11.2018 в 12.15 по адресу: Минская область, г. Крупки, 
ул. Ленина, 7. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 31.10.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (801796) 54-936, 
555-67.

Гуч ная спра ваГуч ная спра ва

Пры га вор аб ве шча ны
Мін скі аб лас ны суд аб вяс ціў су до вую па ста но ву па 

кры мі наль най спра ве ў да чы нен ні да двух вай скоў-

цаў — Паў ла Су ка вен кі і Ар ту ра Вір ба ла.

Па вел Су ка вен ка быў ка ман дзі рам ро ты, у якой у 72-м 
АНЦ у Пе чах слу жыў Аляк сандр Кор жыч, а пра пар шчык 
Ар тур Вір бал — стар шы ной.

Вай скоў цы пры зна ныя ві на ва ты мі ў здзяйс нен ні зла чын-
стваў, пра ду гле джа ных ч. 1 і 2 арт. 455 КК. Га вор ка ідзе аб 
пе ра вы шэн ні ўла ды і служ бо вых паў на моц тваў, учы не ным з 
ін шай аса біс тай за ці каў ле нас ці (Су ка вен ка — з ка рыс лі вай 
за ці каў ле нас ці), што па цяг ну ла пры чы нен не іс тот най шко-
ды пра вам і за кон ным ін та рэ сам гра ма дзян, дзяр жаў ным 
і гра мад скім ін та рэ сам, а так са ма аб пе ра вы шэн ні ўла ды, 
звя за ным з гвал там.

Па вел Су ка вен ка пры су джа ны да шасці га доў, а Ар-
тур Вір бал — да чатырох га доў па збаў лен ня во лі ў ка ло ніі 
ўзмоц не на га рэ жы му. Пры суд у за кон ную сі лу не ўсту піў і 
мо жа быць аб скар джа ны і апра тэс та ва ны ва ўста ноў ле ным 
за ко нам па рад ку.

Ар тур Вір бал сваю ві ну пры знаў цал кам. Як вы ні кае з 
ма тэ ры я лаў аб ві на вач ван ня, ён не ад на ра зо ва збі ваў пад на-
ча ле ных, у тым лі ку драў ля най пал кай, пры му шаў ад ціс кац-
ца. Та кое па ка ран не ўжы ва ла ся як за хі бы па служ бе, так 
і з на ду ма ных пры чын. Па вел Су ка вен ка, па вод ле звес так 
след ства, пры свой ваў част ку што ме сяч на га гра шо ва га за-
бес пя чэн ня, якое па ві нен быў вы да ваць вай скоў цам. Акра-
мя та го, ён пры му шаў пад на ча ле ных ад ціс кац ца, збі ваў іх 
драў ля най пал кай за ня пра віль ныя ад ка зы пры пра вер цы 
ве дан ня Ста ту та, па тра ба ваў куп ляць яму пра дук ты і цы-
га рэ ты. Сваю ві ну ён пры знаў част ко ва. Аб ві на ва ча ны ад-
маў ляе, што збі ваў вай скоў цаў.

Ся род па цяр пе лых па гэ тай спра ве — сяр жан ты Яў ген 
Ба ра ноў скі і Ан тон Вя жэ віч, а так са ма ма лод шы сяр жант 
Ягор Ску ра то віч. Яны ў сваю чар гу пра хо дзяць аб ві на ва ча-
ны мі па спра ве аб гі бе лі ра да во га Аляк санд ра Кор жы ча.

Це ла Аляк санд ра Кор жы ча, які пра хо дзіў тэр мі но вую 
служ бу з мая 2017 го да, бы ло зной дзе на 3 каст рыч ні ка ў 
пад ва ле бу дын ка на тэ ры то рыі вай ско вай час ці ў Ба ры-
саў скім ра ё не. Па вы ні ках рас сле да ван ня, След чы ка мі тэт 
прый шоў да вы сно вы, што ме ла мес ца да вя дзен не да са-
ма губ ства.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Згод на з ана лі тыч ным агля дам 

На цы я наль на га бан ка кра і ны, 

на мі наль ная на лі ча ная ся рэд няя 

за ра бот ная пла та ра бот ні каў 

у жніў ні гэ та га го да скла ла 

987,5 руб ля, што ў рэ аль ным 

вы ра жэн ні на 11 % вы шэй 

за ад па вед ны ўзро вень 

мі ну ла га го да.

У раз рэ зе ўзбуй не ных ві даў дзей-
нас ці най боль шы ўзро вень ся рэд-
ня ме сяч най на лі ча най за ра бот най 
пла ты ў жніў ні за фік са ва ны ў сфе ры 
ін фар ма цыі і су вя зі (2 773,9 руб ля), 
а най мен шы — у сфе ры аду ка цыі 
(616,8 рубля).

У бюд жэт ных ар га ні за цы ях на мі-
наль ная на лі ча ная ся рэд ня ме сяч ная 
за ра бот ная пла та ў жніў ні скла ла 
720,5 руб ля. Рэ аль ная за ра бот ная 
пла та ў бюд жэт ных ар га ні за цы ях у 
сту дзе ні — жніў ні гэтага года па вя лі-
чы ла ся на 15,3 пра цэн та.

Па пад лі ках ана лі ты каў, гра шо выя 
да хо ды ў раз лі ку на ду шу на сель ніц тва 
ў сту дзе ні — лі пе ні гэ та га го да скла лі 
614,1 руб ля ў ме сяц, што на 13,5 пра-
цэн та больш, чым за ана ла гіч ны пе ры яд 
ле тась. Асноў ны мі кры ні ца мі фар мі ра-
ван ня гра шо вых да хо даў на сель ніц тва 
вы сту па лі апла та пра цы і транс фер ты 
на сель ніц тву (пен сіі, да па мо гі і сты пен-

дыі), удзель ная ва га якіх у агуль най 
су ме гра шо вых да хо даў на сель ніц тва 
скла ла 87,7 пра цэн та.

У ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са-
цы яль най аба ро не ў апош нім ме ся цы 
ле та на ўлі ку ста я ла 2 550,5 ты ся чы 
пен сі я не раў, ся рэд ні па мер пры зна-
ча ных ім пен сій склаў 363,9 руб ля, 
што ў 2,2 ра за пе ра вы шае бюд жэт 
пра жыт ко ва га мі ні му му. Ся рэд ні па-
мер пен сій у жніў ні склаў: па ўзрос-
це — 374,8 руб ля, па ін ва лід нас ці — 
332,1 руб ля, у су вя зі са стра тай кар-
мі це ля — 251,8 руб ля, са цы яль ных 
пен сій — 198,2 руб ля.

Сяр гей КУР КАЧ.

НОЧ КАМ СА МОЛЬ СКА ГА КІ НО
Не звы чай на ад зна чаць юбі лей кам са мо ла ў ноч з 26 на 27 каст-

рыч ні ка ў Мін ску: у кі на тэ ат ры «Кам са мо лец» прой дзе... ноч 

кам са моль ска га кі но «Час вы браў нас».

Га ра джа нам і гас цям ста лі цы прад ста вяць ад най мен ны пя ці се рый ны 
фільм «Час вы браў нас» вы твор час ці кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». Се-
анс бу дзе доў жыц ца з 22 га дзін ве ча ра да 6 га дзін ра ні цы. На працягу 
ўся го гэ та га ча су ў кі на тэ ат ры бу дуць пра ца ваць ін тэр ак тыў ныя зо ны, 
тэ ма тыч на аформ ле ныя сцэ ніч ныя пля цоў кі, фо та зо на ў сты лі кам са-
моль скай эпо хі. Ува ход на ноч кам са моль ска га кі но — вольны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ба сейн 
для За ход ня га

За ход ні — гэ та адзін з ма ла дых 

мік ра ра ё наў Баб руй ска, які імк лі ва 

раз ві ва ец ца. Пер ша га ве рас ня тут 

ад кры ла ся буй ная на ват па маш та-

бах кра і ны шко ла на ты ся чу вуч няў, 

а за раз на яе ба зе ўра чыс та прэ зен-

та ва лі но вы ба сейн.

Двух па вяр хо вы бу ды нак быў уз ве-
дзе ны з су час ных ма тэ ры я лаў уся го за 
адзінаццаць ме ся цаў. Да па слуг на вед-
валь ні каў — сем пла валь ных да ро жак 
па 25 мет раў кож ная. Плюс «ля гу шат нік» 
для дзя цей. На вед ваць спар тыў ны аб' ект 
змо гуць не толь кі вуч ні 34-й шко лы, але і 
ўсе жы ха ры Баб руй ска. Да рэ чы, акра мя 
ба сей на ство ра ны ўмо вы для за ня ткаў 
на столь ным тэ ні сам, у трэ на жор най за-
ле да па слуг да рос лых і дзя цей утуль ныя 
ду ша выя, для пер са на лу — трэ нер скія 
па мяш кан ні. Ёсць на ват са ўна.

Як ад зна чыў пад час ад крыц ця стар-

шы ня Баб руй ска га гар вы кан ка ма 

Аляк сандр СТУД НЕЎ, уста но ва да зво-
ліць усім жы ха рам мік ра ра ё на азда ра віц-
ца, ну а вуч ням дасць шанц па леп шыць 
свае спар тыў ныя па каз чы кі і да сяг нуць 
но вых вы шынь. Кі раў нік го ра да па дзя ка-
ваў за та кі пры го жы і ка рыс ны па да ру нак 
го ра ду і ўру чыў бу даў ні кам уз на га ро ды, 
а так са ма вы ка заў спа дзя ван ні, што хут-
ка ў Баб руй ску з'я віц ца яшчэ адзін вель мі 
важ ны для го ра да аб' ект — дзі ця чы сад у 
сё мым мік ра ра ё не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Маці загінулага ра да во га Аляк санд ра Кор жы ча.

Ро лю вой скаў су вя зі ў су час най ар міі пе ра аца ніць 

цяж ка. Без іх на дзей най ра бо ты нель га за бяс пе чыць 

на дзей нае кі ра ван не ін шы мі вой ска мі. Тэх ніч ны пра-

грэс, ад нак, на мес цы не ста іць. І тое аб ста ля ван не, 

якое ўчо ра яшчэ зда ва ла ся фан тас ты кай, сён ня ста-

іць ужо на ўзбра ен ні.

Сён ня прад пры ем ствы Дзярж кам ва енп ра ма вы пус ка-
юць сур' ёз ныя ліч ба выя сіс тэ мы, комп лек сы і срод кі су вя зі, 
які мі ў ма са вым па рад ку асна шча юц ца Уз бро е ныя Сі лы. 
Але для та го, каб гэ ты мі сіс тэ ма мі мож на бы ло кі ра ваць, 
па трэб ны вы са как лас ныя спе цы я ліс ты. На пя рэ дад ні 99-га 
дня на ра джэн ня вой скаў су вя зі на чаль нік Ге не раль на га 

шта ба Уз бро е ных Сіл — пер шы на мес нік мі ніст ра аба-

ро ны ге не рал-ма ёр Алег БЕ ЛА КО НЕЎ на ве даў фа куль-
тэт су вя зі і аў та ма ты за ва ных сіс тэм кі ра ван ня Ва ен най 
ака дэ міі. Ён ад крыў тры но выя спе цы я лі за ва ныя кла сы.

— Аб ста ля ван не ад на го та ко га кла са за мя няе 23—
27 ма шын су вя зі, — за зна чыў Алег Бе ла ко неў. — Ра ней 
для трэ ні роў кі па су вя зі іх трэ ба бы ло раз гар нуць, вы дат-
ка ваў шы на гэ та пэў ныя ма тэ ры яль ныя срод кі. На яў насць 
су час на га аб ста ля ван ня знач на аб лег чыць пра вя дзен не 
роз на га ро ду трэ ні ро вак. А іх на ба зе ва ен най ВНУ до-
сыць шмат.

Кур сан ты пра дэ ман стра ва лі се анс за кры тай ві дэа кан-
фе рэнц су вя зі са спе цы я лі за ва ны мі аў ды то ры я мі 74-га 
асоб на га пал ка су вя зі, які мес ціц ца ў Грод не, і 85-й бры-
га ды су вя зі, што дыс ла ку ец ца ў Ба ра на ві чах, а так са ма з 
ад да ле ным пунк там кі ра ван ня су вяз зю.

Но вае аб ста ля ван не так са ма да зва ляе вы ка рыс тоў ваць 
больш маг чы мас цяў пад час вы зна чэн ня ўздзе ян ня на сіс-
тэ му су вя зі срод каў раз вед кі і пад аў лен ня ве ра год на га 
пра ціў ні ка.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЁСЦЬ КАН ТАКТ!
У Ва ен най ака дэ міі ад кры ты но выя спе цы я лі за ва ныя кла сы
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У кан цы каст рыч ні ка ў ста лі-

цы ад кры ец ца са мы су час ны 

ў кра і не комп лекс ме тэа ра ла-

гіч ных і аэ ра ла гіч ных на зі ран-

няў «Мінск». На пя рэ дад ні яго 

ўво ду ў экс плу а та цыю Мінп ры-

ро ды пра во дзіць су бот нік па 

ўбор цы і доб ра ўпа рад ка ван ні 

гэ та га аб' ек та.

— Ад крыц цё комп лек су — знач-
ная па дзея для ме тэа ро ла гаў, 
у тым лі ку і ў ме жах вы ка нан ня 
да ру чэн ня кі раў ні ка дзяр жа вы па 
ўдас ка на лен ні ме тэа пра гно заў і 
са мой гід ра ме тэа ра ла гіч най служ-
бы, — ад зна чы ла прэс-сак ра тар 

Мінп ры ро ды Але на МЕЛЯШ-

КОВА. — Най ноў шае ме тэа ра-
ла гіч нае і тэх на ла гіч нае аб ста-
ля ван не, якое за пра цуе ў ра ё не 
ва ен на га га рад ка «Уруч ча», да-
зво ліць за бяс пе чыць поў ны цыкл 
гід ра ме тэа ра ла гіч ных на зі ран няў 
(пры зем ных ме тэа ра ла гіч ных, аэ-
ра ла гіч ных, ак ты на мет рыч ных, гід-
ра ла гіч ных, ра дыё мет рыч ных).

Цы ры мо нія ўво ду комп лек су ў 
экс плу а та цыю пры мер ка ва на да 
25-год дзя На цы я наль най сіс тэ мы 
ма ні то рын гу на ва коль на га ася род-

дзя (свя точ ныя ме ра пры ем ствы 
прой дуць 30—31 каст рыч ні ка).

Сён ня, 20 каст рыч ні ка, эко ла гі і 
ме тэа ро ла гі, су пра цоў ні кі сіс тэ мы 
Мінп ры ро ды на ча ле з мі ніст рам 

Анд рэ ем ХУ ДЫ КОМ пра вод зяць 
за вяр шаль ныя ра бо ты па пад рых-
тоў цы комп лек су да ўра чыс та га 
ад крыц ця: доб ра ўпа рад коў ва юць 
тэ ры то рыю, вы са джва юць туі, пра-
вод зяць убор ку па мяш кан няў і г. д.

Су бот нік пра во дзіц ца пад зна-
кам эка ла гіч най кам па ніі «Улад ку ем 
ма лую ра дзі му», пры све ча най Го ду 
ма лой ра дзі мы.

* * *
Пры зем ныя ме тэа ра ла гіч ныя на зі-

ран ні бу дуць ажыц цяў ляц ца з да па мо-
гай аў та ма ты за ва най ме тэа ра ла гіч най 
сіс тэ мы вы твор час ці ААТ «Пе ленг». 
Яна да зво ліць у аў та ма ты за ва ным рэ-
жы ме вы мя раць 12 ме тэа ра ла гіч ных 
па ра мет раў і ха рак та рыс тык, у тым 
лі ку тэм пе ра ту ру і па ра мет ры віль гот-
нас ці па вет ра, ат мас фер ныя апад кі, 
на пра мак і хут касць вет ру, тэм пе ра-
ту ру гле бы на роз ных глы бі нях, пра-
цяг ласць со неч на га ззян ня, вы шы ню 
снеж на га по кры ва і інш.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Доб ра ўпа рад ка ван неДоб ра ўпа рад ка ван не

ДЛЯ НА ДВОР'Я — 
ДОБ РЫ ПРА ГНОЗ!


