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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: камнеподборщик ПК-6KIVIPEKRA (тип – полунавесная, привод – 
от ВОМ трактора, производительность – 1,8-3,6 га/час, удельный расход топлива – 
10 кг/га, рабочая ширина захвата – 6 метров, рабочая скорость – 3-6 км/час, 
транспортная скорость – 15 км/час, масса – 4300 кг, габаритные размеры 
в рабочем положении: длина – 6000 мм, ширина – 6900 мм, высота – 2600 мм, 
объем бункера – 1,5-2,0 куб. м, размер убираемых камней – 4-30 см)

Начальная цена продажи – 28 560 р. (двадцать восемь тысяч пятьсот шестьде-
сят рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 2 856 руб. (две тысячи восемьсот 
пятьдесят шесть рублей)

Продавец – Открытое акционерное общество «Щучинагропродукт», 231513, 
Щучинский р-н, д. Янчуки, 8-01514-411-79

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 
45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 22 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты 
регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного 
поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ 
его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – резидентами Рес-
публики Беларусь –  заверенные копии учредительных документов; юридическим 
лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представите-
ля, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в 
аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не 
позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, 
о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец 
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления 
его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести пред-
мет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 17 мая 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Пра сям'ю
Я на ра дзіў ся ў За бай кал лі, 

у Ір куц ку. У Мінск тра піў па раз-

мер ка ван ні пас ля ін сты ту та. Тыя 

пяць ад на курс ні каў, з які мі я сю ды 

пры ехаў, по тым вяр ну лі ся на ра дзі-

му. А я — не, бо су стрэў тут сваё 

ка хан не і за стаў ся. Па зна ё міў ся з 

бу ду чай жон кай у 1955 го дзе. Як 

ця пер па мя таю: на ша гру па ма ла-

дых кан струк та раў су стрэ ла ся са 

сту дэнт ка мі мед ін сты ту та (ме дыч-

ка мі — так мы іх зва лі) на ве ча ры 

зна ём стваў 7 ліс та па да. Там мы і 

ўба чы лі ад но ад на го...

Мая бу ду чая жон ка за ва я ва ла 

мя не сва ёй жа ноц кас цю, і ця пер 

яна за ста ла ся та кой жа, ня гле дзя-

чы на ўзрост і ня го ды. У яе мяк кі, 

рах ма ны ха рак тар. Я ча сам ма-

гу «вы бух нуць», — яна заў сё ды 

згладж вае вост рыя вуг лы. Усё 

жыц цё мая Яў ге нія пра пра ца ва ла 

док та рам-пе ды ят рам, 40 га доў ля-

чы ла дзе так. І за раз вель мі шмат 

кла по ціц ца аб праў ну ку.

...У мя не шчас лі вы шлюб, жон-

ка пад трым лі ва ла мя не заў сё ды і 

ва ўсіх па чы нан нях. Я на зі раю за 

жыц цём і ба чу, што вель мі шмат 

раз во даў за раз. Але мы — і я, 

і мая жон ка — вель мі ад каз на 

ста ві лі ся да на ша га шлю бу, ве да-

лі, што нам трэ ба вы ха ваць сва іх 

дзя цей, даць ім аду ка цыю. У нас 

бы лі сын і дач ка. На жаль, абаіх 

ужо ня ма ў жы вых... Сын скон чыў 

ас пі ран ту ру і пра ца ваў спа чат ку 

на Мін скім трак тар ным за вод зе, 

по тым на Мін скім аў та за вод зе. Ён 

быў прад стаў ні ком на ша га МА За ў 

Паўд нё вай Аф ры цы і за гі нуў пры 

вы ка нан ні аба вяз каў у Кей птаў не. 

Дач ка бы ла да цэн там, пра ца ва ла ў 

Бе ла рус кім дзяр жаў ным аграр ным 

тэх ніч ным уні вер сі тэ це, па мер ла 

два га ды та му... Але ёсць унуч ка і 

ўжо 8-га до вы праў нук, жы вём усе 

ра зам. Так што жыц цё пра цяг ва-

ец ца...

Пра тое, 
як за ме сяц вы ву чыў 
анг лій скую мо ву

У 1967 го дзе я па ехаў у Анг лію 

на ста жы роў ку. Жон ка ж за ста-

ла ся тут ад на з два і мі дзець мі. 

У Анг ліі я спа чат ку ста жы ра ваў ся, 

по тым пра ца ваў ней кі час там вы-

клад чы кам.

Мне вель мі спа да ба лі ся анг-

лі ча не, яны ака за лі ся вя сё лы мі, 

смяш лі вы мі, вель мі ары гі наль ны-

мі людзь мі. І вель мі пры яз ны мі! 

Я, ка лі ту ды па ехаў, анг лій скай 

мо вы амаль не ве даў, і да мя не 

на адзін ме сяц пры ма ца ва лі вы-

клад чы ка, які па ві нен быў «пад-

цяг нуць» мя не. Гэ та быў ад стаў ны 

ма ёр, які ўсё жыц цё пра слу жыў у 

Ін дыі. Я не ве даў анг лій скай, ён 

не ве даў ні сло ва па-рус ку... Тым 

не менш мо ве ён мя не на ву чыў. 

Мы вы хо дзі лі на ву лі цу, і я па ві нен 

быў з кар тай па ды сці да па лі цэй-

ска га і спы таць, як да брац ца ў тую 

ці ін шую част ку го ра да. Я слу хаў 

тлу ма чэн ні і па ві нен быў по тым пе-

ра ка заць усё свай му вы клад чы ку. 

Той га няў мя не да па лі цэй ска га не 

адзін раз. Толь кі ка лі я най пад ра-

бяз ней шым чы нам па-анг лій ску 

здо леў рас тлу ма чыць да ро гу, мы 

ся да лі ў гра мад скі транс парт і еха-

лі ту ды. Так аб сле да ва лі Лон дан, 

ха дзі лі па па бах і корч мах, па тэ-

ат рах, ён па зна ё міў мя не са сва-

ёй сям' ёй... Уво гу ле, за 30 дзён ён 

мне доб ра «пад цяг нуў» мо ву, і я 

па спя хо ва здаў іс пыт. По тым на-

ват сам вы кла даў там — на анг-

лій скай мо ве, зра зу ме ла, і пуб лі-

ка ваў свае ар ты ку лы... Гэ та бы ло 

не скла да на — тэх ніч ная мо ва на 

са май спра ве прос тая, бо змя шчае 

шмат фор мул і гра фі каў...

Пра ра бо ту
Я ўсё жыц цё пра пра ца ваў, на 

пен сіі не быў ні ад на го ме ся ца. 

Стаж — з 1948 го да, ужо 60 га доў! 

Па куль яшчэ на пен сію не збі ра-

ю ся. Я пры вык шмат пра ца ваць. 

Ра ней у вы хад ныя дні, бы вае, мес-

ца са бе не зна хо дзіў — на ват тро-

хі ба яў ся воль на га ча су... Ця пер, 

праў да, ра туе са доў ніц тва. У мя не 

на лецішчы ў Кры жоў цы вы дат ны 

сад: яб лы ні, гру шы, ай ва, шаў коў-

ні ца. Вель мі яго люб лю.

Я шмат га доў за гад ваў ка фед-

рай «Трак та ры» ў БНТУ: у 1973 го-

дзе быў абра ны на гэ тую па са ду і 

за стаў ся на ёй да 1990 го да. Ця пер 

з'яў ля ю ся пра фе са рам ка фед ры. 

Ле тась мя не пе ра аб ра лі на па са-

ду пра фе са ра яшчэ на пяць га доў, 

а пас ля гэ та га ўні вер сі тэт па доў-

жыў пра цоў ны кант ракт на два га-

ды. Так што яшчэ па пра цую.

Пра сту дэн таў
На бі ра ец ца гру па ў 20 ча ла век, 

але да кан ца на ву чан ня за ста-

ец ца ўся го 12—13. Ас тат нія ад-

сей ва юц ца: ка го ад ліч ва юць, хто 

сы хо дзіць сам, та му што цяж ка 

пра жыць на сты пен дыю і трэ ба 

іс ці пра ца ваць, хтось ці пе ра хо-

дзіць на за воч нае на ву чан не... З 

гэ тых 12—13 сту дэн таў я вы бі раю 

двух-трох са мых моц ных, і, акра-

мя чы тан ня лек цый, пра цую з імі 

ін ды ві ду аль на. Сё ле та двое ма іх 

сту дэн таў ста лі лаў рэ а та мі прэ-

міі ў на ву ко ва-да след чай ра бо це 

і не ўза ба ве па едуць у Пе цяр бург 

пры маць удзел у між на род най на-

ву ко вай кан фе рэн цыі.

Ня даў на ва ўні вер сі тэ це ад кры-

лі но вую спе цы яль насць — ды зайн 

ка лёс ных і гу се ніч ных ма шын. Ту-

ды ў асноў ным дзяў ча ты ідуць. 

А ўво гу ле ў нас пе ра ва жа юць, 

вя до ма ж, хлоп цы. Хоць, бы вае, 

су стра ка юц ца і дзяў чат кі, якія за-

хап ля юц ца тэх ні кай і па сту па юць 

сю ды. І по тым па спя хо ва пра цу юць 

ін жы не ра мі-кан струк та ра мі...

Пра тое, 
як пад трым лі ваць 
фор му

Ра ней я на ра бо ту заў сё ды ха-

дзіў пеш шу, доб ра, што дом не так 

да лё ка, але апош нім ча сам ужо да-

бі ра ю ся тра лей бу сам. Падымаюся 

ўсё жыц цё ра на, а 6-й га дзі не, на ват 

у вы хад ныя, і ад ра зу на мя чаю план 

ра бо ты на дзень. Кож ную ра ні цу 

раб лю за рад ку. Комп лекс прак ты-

ка ван няў ад пра ца ва ны шмат га доў 

та му... З тым, што ў мя не ся дзя чая 

ра бо та, не згод ны: я чы таю лек цыі 

сту дэн там, на вы клад чыц кай ра бо-

це не па ся дзіш...

Пра свой дэ віз
Ён прос ты: ні што ча ла ве чае 

нам не чу жое...

Свят ла на БУСЬ КО.

НА ША ДА ВЕД КАНА ША ДА ВЕД КА
Ва ле рый Гусь коў скон чыў 

Том скі по лі тэх ніч ны ін сты тут, 

ас пі ран ту ру пры Ін сты ту це ме-

ха ні за цыі сель скай гас па дар кі 

Ака дэ міі на вук СССР, пра хо дзіў 

на ву ко вую ста жы роў ку ва ўні-

вер сі тэ тах Нью кас ла, Рэ дын га 

(Вя лі ка бры та нія).

На ву ко выя ін та рэ сы: тэ о рыя, 

раз лік, кан стру я ван не і вы пра ба-

ван ні ма біль ных ма шын. Пра ца-

ваў ін жы не рам-кан струк та рам, 

стар шым ін жы не рам-кан струк-

та рам, за тым на чаль ні кам кан-

струк тар ска га бю ро на Мін скім 

трак тар ным за вод зе. Быў стар-

шым на ву ко вым су пра цоў ні кам 

Цэнт раль на га на ву ко ва-да-

след ча га ін сты ту та ме ха ні за-

цыі і элект ры фі ка цыі сель скай 

гас па дар кі Не чар на зём най зо ны 

СССР у Мін ску. З 1963 го да пра-

цуе ў Бе ла рус кім на цы я наль ным 

тэх ніч ным уні вер сі тэ це на аў та-

трак тар ным фа куль тэ це. За га-

ды пра цы ў БНТУ пад рых та ваў 

больш за ты ся чу ін жы не раў-кан-

струк та раў.

Мае зван не «За слу жа ны 

дзе яч на ву кі і тэх ні кі БССР», 

лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь.

«УСІ МІ ПОС ПЕ ХА МІ 
Я АБА ВЯ ЗА НЫ ЖОН ЦЫ»

Згод на са ста тыс ты кай, кож ная 4-я 
жан чы на су ты ка ец ца з гвал там у сям'і. 

А вось па ка раць агрэ са ра, па вод ле 

слоў на мес ні ка на чаль ні ка га лоў на-

га ўпраў лен ня ахо вы пра ва па рад ку 

і пра фі лак ты кі мі лі цыі гра мад скай 

бяс пе кі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў Але га КА РА ЗЕЯ, мож на не заў-

сё ды. Менш за па ло ву тых, хто здзяйс-

няе гвалт, пры цяг ва юць да кры мі наль-

най ці ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці. 

У ас тат ніх вы пад ках, згод на з за ка на-

даў ствам, участ ко вы ін спек тар мо жа 

пра вес ці толь кі пра фі лак тыч ную раз мо-

ву. Але сі ту а цыю ў хут кім ча се пла ну ец-

ца змя ніць. Здзейс ніць гэ та да па мо жа 

но вы за кон «Аб па пя рэ джан ні гвал ту 

ў сям'і», які дак лад на вы зна чыць, ка го 

лі чыць агрэ са рам у сям'і, як яго ка раць, 

як да па маг чы ах вя ры і інш. У кра са ві-

ку МУС за вер шыць рас пра цоў ку яго 

кан цэп цыі, за тым яна бу дзе ўзгод не-

на ўсі мі за ці каў ле ны мі ве дам ства мі і 

на кі ра ва на ў Са вет Мі ніст раў. Пас ля 

пра хо джан ня ўсіх пра цэ дур уз гад нен ня 
за кон мо жа быць пры ня ты ўжо ў на-
ступ ным го дзе.

Больш за пяць га доў у Бе ла ру сі 
пра цуе агуль на на цы я наль ная га ра чая 
лі нія для ах вяр хат ня га гвал ту 8-801-
100-8-801, дзе аказ ва юць у тым лі ку 
юры дыч ную і псі ха ла гіч ную да па мо-

гу. За гэ ты час на яе па сту пі ла амаль 
11 ты сяч тэ ле фа на ван няў. Па вод ле 
іх ана лі зу, боль шасць ах вяр гвал ту 
скла да юць жан чы ны — 94 %. І толь-
кі 6 % — муж чы ны. Праў да, апош нім 
ча сам іх коль касць рас це. Як пра ві-
ла, ах вя ра мі муж чы ны ста но вяц ца ва 
ўзрос це пас ля 60 га доў, а здзе ку юц ца 
з іх улас ныя дзе ці. Да лё ка не заў сё ды 
агрэ сар, які пра яў ляе гвалт, па ку туе 
ад ал ка голь най ці ін шай за леж нас ці — 
амаль па ло ва з іх за леж нас ці не ма-
юць. Ня рэд ка гвалт у сям'і ўчы ня юць і 
лю дзі з вы со кім са цы яль ным ста ту сам: 
на ра бо це і ў ва чах гра мад ства гэ та 
па спя хо выя лю дзі, до ма ж — зу сім ін-
шыя.

Па вод ле слоў стар шы ні праў-
лен ня Між на род на га гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Ген дар ныя перс пек-
ты вы» Іры ны АЛЬ ХОЎ КІ, апош нім 
ча сам спе цы я ліс таў тур буе і та кая з'я-
ва, як стал кінг, або пра сле да ван не. 

На пра ця гу доў га га ча су (да трох га-
доў) бы лы муж ці на ват су жы цель, з 
якім пе ра рва ныя ад но сі ны, не пе ра-
пы няе кан такт з жан чы най: пра цяг вае 

тэ ле фа на ваць і пры хо дзіць у яе жыл лё 

ці пра сле дуе ін шым спо са бам.

Са цы яль ны парт рэт ах вя ры хат ня га 
гвал ту за ста ец ца ня змен ным на пра-
ця гу апош ніх га доў: гэ та жан чы на ва 
ўзрос це ад 27 да 40 га доў, якая зна хо-
дзіц ца ў шлю бе ці па ста ян ных ад но сі-
нах і мае адно-два дзі ця ці. Кож ная дру-
гая з іх лі чыць за леп шае не звяр тац ца 
па да па мо гу ў дзяр жаў ныя ор га ны, бо 
ба іц ца, што дзя цей пры зна юць ма ю чы-
мі па трэ бу ў ахо ве дзяр жа вы.

Дзе ці, да рэ чы, так са ма ня рэд ка 
ста но вяц ца свед ка мі або ах вя ра мі 
гвал ту.

— Сям'я — гэ та за кры тая сіс тэ ма, 
і дзе ці час та на ват не вы зна ча юць як 
гвалт тое, што там ад бы ва ец ца. Гвалт, 
на жаль, у не ка то рых сем' ях лі чыц ца 
нор май вы ха ван ня, — рас каз вае псі хо-

лаг Га рад ско га клі ніч на га дзі ця ча га 

псі хі ят рыч на га дыс пан се ра На тал ля 

ЛІ СА ВЕЦ. — Для дзя цей у нас пра цуе 

свая га ра чая лі нія па ну ма ры 8-801-

100-16-11, дзе псі хо ла гі круг ла су тач на 

ака жуць да па мо гу і пра ін фар му юць, 

ку ды звяр тац ца. Сю ды мож на тэ ле-
фа на ваць і ў вы пад ку гвал ту з бо ку 
ра вес ні каў.

Звяр тац ца ах вя ры гвал ту мо гуць не 
толь кі на га ра чыя лі ніі, але і ў цэнт ры 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц-
тва, пры якіх ва ўсіх рэ гі ё нах дзей ні-
чае 132 кры зіс ныя па коі. Як па ве да мі ла 
кан суль тант ад дзе ла на ро да на сель-
ніц тва, ген дар най і ся мей най па лі ты-
кі Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Свят ла на БЕ ЛАШ, яны бяс-
плат на, без на кі ра ван ня і да ку мен таў 
вы дзя ля юц ца жан чы нам (пры не аб ход-
нас ці і яе дзе цям) на не аб ме жа ва ны 
тэр мін да ўрэ гу ля ван ня кан флікт най 
сі ту а цыі.

Але на КРА ВЕЦ.

НЕ БОЙСЯ РАСКАЗАЦЬ!
З 18 да 25 кра са ві ка ў Бе ла ру сі пра хо дзіць ак цыя «Дом без гвал ту»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Яе мэ та — рас тлу ма чыць, што звяр тац ца 

па да па мо гу ў вы пад ках агрэ сіі з бо ку бліз кіх 

не со рам на. Гвалт у сям'і — праб ле ма 

не толь кі ў Бе ла ру сі, а ва ўсім све це. 

У на шай кра і не што год бліз кія 

па збаў ля юць жыц ця ка ля сот ні ча ла век. 

Ужо ў пер шым квар та ле гэ та га го да 

такім чынам пай шлі 

з жыц ця 23 ча ла ве кі, а ка ля 40 атры ма лі 

цяж кія ця лес ныя па шко джан ні. 

Змен шыць ліч бы гэ тай сум най 

ста тыс ты кі імк нуц ца мі ніс тэр ствы 

ўнут ра ных спраў, аду ка цыі, пра цы і 

са цы яль най аба ро ны, ахо вы зда роўя і шэ раг гра мад скіх ар га ні за цый.

«Ня рэд ка гвалт у сям'і 
ўчы ня юць і лю дзі з вы со кім 
са цы яль ным ста ту сам: 
на ра бо це і ў ва чах гра мад ства 
гэ та па спя хо выя лю дзі, до ма ж — 
зу сім ін шыя».


