
СЁННЯ 320 жніўня 2020 г. Бліз кая ўла да

ШТО ХВА ЛЮЕ?
Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка ма мі і Мін скім 

гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лі ніі ў мэ тах 

па вы шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты са зва ро та мі гра-

ма дзян і юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў бю-

ра кра тыз му і ця га ні ны, па пе ра твор час ці, а так са ма 

для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных пы тан няў, 

якія ўзні ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту, 22 жніў ня, з 9.00 да 12.00 

пра вя дуць:

— пер шы на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Ва ле рый Ва сіле віч РАБ КА ВЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;

— на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Ба рыс 

Сяр ге е віч ЯФ РЭ МАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

— на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма Анд-

рэй Ва сі ле віч КА НЮШ КА. Тэл. 8 023 233 12 37;

— пер шы на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Іван Алёй за віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

— на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Рус-

лан Ба ры са віч СТРА ХАР. Тэл. 8 022 250 18 69;

— пер шы на мес нік стар шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма 

Сяр гей Вік та ра віч ЛЯЎ КО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

— пер шы на мес нік стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма 

Дзміт рый Мі хай ла віч МІ КУ ЛЁ НАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

 У ТЭ МУ
18 жніў ня ў Мін скім гар вы кан ка ме па ча ла дзей ні чаць 

круг ла су та чая га ра чая лі нія, на якую жы ха ры ста лі цы мо-

гуць звяр тац ца з усі мі праб лем ны мі пы тан ня мі, звя за ны мі 

з жыц ця дзей нас цю го ра да. Як па ве дам ляе тэ ле грам-ка нал 

гар вы кан ка ма, па кі нуць скар гу ці за яву ця пер мож на па 

тэ ле фо не 8 017 215 95 95.

Без дуб лю ю чых 
вы твор час цяў

Чар го вае па ся джэн не Са ве та па пра мыс-

ло вай па лі ты цы Еў ра зій ска га эка на міч на га 

са ю за прой дзе ўво сень.

Пра гэ та па ве да мі лі ў прэс-служ бе Еў ра зій-

скай эка на міч най ка мі сіі па вы ні ках су стрэ чы 

чле на Ка ле гіі (мі ніст ра) па пра мыс ло вас ці і 

аг ра пра мыс ло вым комп лек се ЕЭК Ар та ка 

КА МА ЛЯ НА і мі ніст ра пра мыс ло вас ці і ганд-

лю Ра сіі Дзя ні са МАН ТУ РА ВА.

Ба кі аб мер ка ва лі рэа лі за цыю між дзяр жаў-

ных пра грам і пра ек таў у ЕА ЭС, ства рэн не су-

час най ліч ба вай і іна ва цый най пра мыс ло вай 

інф ра струк ту ры, пра ек ты ім парт аза мя шчэн ня. 

Па цвер джа на важ насць пры няц ця но ва га стра тэ-

гіч на га да ку мен та ў пра мыс ло вас ці на ся рэд не -

тэр мі но вы пе ры яд — Асноў ных кі рун каў пра мыс-

ло ва га су пра цоў ніц тва да 2025 го да.

«Да ку мен там мы за клад ва ем ча ты ры асноў-

ныя стра тэ гіч ныя пры яры тэ ты ў ЕА ЭС: мак сі-

маль нае за дзей ні чан не па тэн цы я лу агуль на-

га рын ку пра мпра дук цыі, су мес ную ра бо ту на 

экс парт ных рын ках, па глыб лен не пра мыс ло вай 

ін тэ гра цыі, іна ва цый нае су пра цоў ніц тва і ліч ба-

ві за цыю пра мыс ло вас ці», — ска заў Ар так Ка-

ма лян.

На су стрэ чы аб мяр коў ваў ся так са ма ход 

рэа лі за цыі Кар ты ін дуст ры я лі за цыі Еў ра зій ска-

га эка на міч на га са ю за, якая ста не ін стру мен-

там ка ар ды на цыі дзе ян няў дзяр жаў-чле наў па 

пы тан нях ім парт аза мя шчэн ня. Мяр ку ец ца, што 

Кар та ін дуст ры я лі за цыі бу дзе ад люст роў ваць 

ім парт аза леж ныя тэх на ла гіч ныя кі рун кі, ім парт а-

за мя шчаль ны пра мыс ло вы па тэн цы ял вы твор-

цаў дзяр жаў-чле наў, пра мыс ло выя пра ек ты, якія 

ўжо скла лі ся, і ка а пе ра цый ныя су вя зі ў ЕА ЭС. 

Гэ та да зво ліць кра і нам па збег нуць ар га ні за цыі ў 

са ю зе дуб лю ю чых вы твор час цяў і раз ві ваць га лі-

но вую спе цы я лі за цыю вы твор цаў дзяр жаў-чле-

наў. Ця пер кар та ўжо ўклю чае ка ля 180 буй ных 

пра ек таў з аб' ёмам ін вес ты цый 200 міль яр даў 

до ла раў.

Па вод ле Бел ТА.

Пад сця га мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

праф са юз ных, ве да мас ных ар га-

ні за цый і прад пры ем стваў у Ма гі-

лё ве на пло шчы Ле ні на са бра ла-

ся не каль кі ты сяч лю дзей з лі ку 

пра цоў ных ка лек ты ваў, ве тэ ра-

наў, жы ха роў Ма гі лё ва і рай цэнт-

раў — яны спе цы яль на пры еха лі 

паў дзель ні чаць у мі тын гу. 

На пра ця гу га дзі ны, па куль доў жыў-

ся мі тынг, пло шчу аб ля таў вер та лёт з 

вя лі кім па лот ні шчам дзяр жаў на га сця-

га. Яшчэ адзін сцяг на ўсю вы шы ню 

бу дын ка быў за ма ца ва ны на До ме Са-

ве таў. Іг ра ла му зы ка, лю дзі ба дзё ра 

ма ха лі ма лень кі мі чыр во на-зя лё ны мі 

сцяж ка мі і скан дзі ра ва лі сле дам за 

вы сту па ю чы мі свае ло зун гі.

З тры бу ны да пры сут ных звяр ну лі ся 

прад стаў ні кі ўла ды, мі лі цыі, кі раў ні кі ма-

гі лёў скіх прад пры ем стваў і гра мад скіх 

ар га ні за цый, дэ пу та ты, удзель нік вай-

ны ў Аф га ні ста не. З за клі ка мі за ха ваць 

мір і ста біль насць у кра і не вы сту пі лі 

стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка-

ма Ле а нід За яц, ге не раль ны ды рэк тар 

«Ма гі лёў хім ва лак на» Пётр Руд нік, стар-

шы ня са ве та аб лас ной ве тэ ран скай ар-

га ні за цыі Ана толь Глаз. Яны за клі ка лі 

не пад да вац ца на пра ва ка цыі і мір на 

пра ца ваць, каб не на шко дзіць бе ла рус-

кай эка но мі цы. Вель мі эма цы я наль на 

вы ка за ла ся пра сваё жыц цё Іры на, у 

сям'і якой мір на ўжы ва юц ца і бе ла ру сы, 

і рус кія, і ўкра ін цы. Яна ска за ла, што 

кан фран та цыя ва Укра і не вы му сі ла яе 

шу каць ін шае мес ца жы хар ства. У яе 

бы ла маг чы масць жыць за мя жой, але 

яна вы бра ла Бе ла русь, та му што тут 

бы ло спа кой на і бяс печ на.

У гэ ты ж дзень ад быў ся мі тынг апа-

не нтаў, якія са бра лі ся на пло шчы ка ля 

Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма. Яны 

так са ма прый шлі на ме ра пры ем ства 

са сва і мі сця га мі і па тра ба ван ня мі. 

І так са ма ка за лі пра тое, што хо чуць 

жыць у мір най і сва бод най кра і не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Так у Го ме лі ад быў ся 

мі тынг у пад трым ку 

мі ру, бяс пе кі і спа кою. 

Аб сва ёй па зі цыі за яві-

лі жы ха ры з усіх ра ён-

ных цэнт раў: ура чы, 

пе да го гі, жур на ліс ты, 

дэ пу та ты, ра бо чыя і 

звы чай ныя га ра джа не. 

Плынь лю дзей квіт не ла 

ко ле ра мі дзяр жаў най 

сім во лі кі.

— Я прый шоў сю ды не 

агі та ваць, не пе ра кон ваць. 

Я прый шоў вы ка заць сваю 

гра ма дзян скую па зі цыю. 

Мы — адзі ныя. На ша агуль-

ная мэ та — ба га тая, шчас-

лі вая, бяс печ ная, мір ная Бе-

ла русь, — звяр нуў ся да ўсіх 

пры сут ных стар шы ня Го-

мель ска га абл вы кан ка ма 

Ге надзь СА ЛА ВЕЙ. — Але 

ёсць тыя, хто сён ня ха ва ец-

ца за спі на мі гра ма дзян, якія 

пад да лі ся эмо цы ям, хто ма-

ні пу люе імі з да па мо гай ад-

мыс ло вых па літ тэх на ло гій. 

Яны ма юць на ўва зе свае 

ін та рэ сы і з лёг кас цю га то-

выя ўвес ці на ша гра мад-

ства ў без дань уз ру шэн няў. 

Мы са бра лі ся тут для та го, 

каб па ка заць: мы гра ма дзя-

не на шай кра і ны, мы ма ем 

улас нае мер ка ван не.

Вы ка заць сваю па зі цыю 

са сцэ ны па жа да лі так са ма 

прад стаў ні кі роз ных пра-

фе сій і са цы яль ных груп: 

шмат дзет ныя ма ці, ва ен-

ныя, дзея чы куль ту ры, ды-

рэк та ры прад пры ем стваў, 

дэ пу та ты. Усе ка за лі аб 

жа дан ні за ха ваць і па мно-

жыць тое доб рае, што ёсць 

у кра і не, аб жа дан ні мі ру і 

ста біль нас ці ў Бе ла ру сі.

Сло ва па пра сі ла ма ці 

чац вя рых дзя цей:

— Я больш не ба ю ся, 

ка лі мае дзе ці вяр та юц ца 

да до му, ве даю, што ні хто іх 

не аб ра жае. Я ха чу жыць у 

мір най Бе ла ру сі і не ба яц-

ца, што ў маё акно за ля-

ціць ка мень, — пра мо ві ла 

шмат дзет ная ма ці Га лі на 

Сін ке віч.

— Мы су праць та го, што 

за раз ад бы ва ец ца на ву-

лі цах. Су пра цоў ні кі ЖКГ з 

ра ні цы да но чы ро бяць усё, 

каб га ра джа не жы лі ў чыс-

тым і ўтуль ным го ра дзе. Гэ-

та на ша кра і на, гэ та наш го-

рад, і мы з ва мі ма ем пра ва 

вы ра шаць іх лёс, — вы ка заў 

сваю па зі цыю ге не раль ны 

ды рэк тар Го мель ска га га-

рад ско га ЖКГ Мі ха іл Прус.

Ад імя Бе ла рус ка га 

са ю за жан чын Го мель скай 

воб лас ці да ўсіх жан чын і 

дзяў чат рэ гі ё на звяр ну ла ся 

ды рэк тар кар цін най га ле-

рэі Г. Х. Ва шчан кі Люд мі ла 

Шым ба лё ва:

— Ні ў ад ной кра і не све ту 

ня ма та кой пад трым кі для 

шмат дзет ных ма ці. Да вай-

це год на пад рых ту ем дзя-

цей да Дня ве даў, ад пра вім 

сту дэн таў на на ву чан не.

Ге не раль ны ды рэк тар 

Го мель ска га хі міч на га за-

во да Дзміт рый Чар ня коў 

сва ёй пра мо вай пад тры маў 

вы твор чыя прад пры ем ствы 

Го мель шчы ны:

— Ві зіт ная карт ка за-

во да — на шы тру бы. Ка лі 

лю дзі ба чаць дым, ра зу ме-

юць, што гэ та пах не гра-

шы ма. Ад пра цы на ша га 

за во да за ле жыць даб ра-

быт мно гіх лю дзей. Сён ня 

мы спы ні лі ся на пла на вую 

пра вер ку, а роз ныя тэ ле-

грам-ка на лы на пі са лі, што 

мы кан чат ко ва спы ні лі ра-

бо ту. Але я за яў ляю: за вод 

пра ца ваў, пра цуе і бу дзе 

пра ца ваць.

Пас ля вы ступ лен няў спі-

ке раў га мяль ча не за па лі лі 

ліх та ры кі, спя ва лі гімн Бе-

ла ру сі. Гэ та быў вель мі кра-

наль ны мо мант, які за клі каў 

лю дзей аб' яд нац ца.

За тым удзель ні кі мі тын-

гу на кі ра ва лі ся на пло шчу 

Пра цы, каб ус клас ці квет кі 

да Веч на га агню.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

«ЗА БЕ ЛА РУСЬ»

МЫ — АДЗІ НЫЯ!

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга 
«Автокомпоненты», г. Борисов, ул. Даумана, 95

Предмет аукциона: 
недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, 

по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. Даумана, 91/1-3

Наименование (назначение), 
составные части и принадлежности

Инвен-
тарный 
номер

Общая 
площадь

Складское помещение РСЦ (здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: складское 
помещение РСЦ (А1/к)

610/С-
61388

71,5 
кв. м

Венгерский склад (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: венгер-
ский склад (А1-2/к), проезды (а1), подпорная стена 
(а2), ограждение (а3)

610/С-
61387

1712,6 
кв. м

Материальный склад (здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: матери-
альный склад (А1/к), пристройка (1)

610/С-
61390

521,5 
кв. м

Склад и растворный узел РСЦ (здание специа-
ли зированное складов, торговых баз, баз мате ри-
ально-технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: склад и 
растворный узел РСЦ (А1/к)

610/С-
61389

198,8 
кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6550 га, предоставлен 
Продавцу на праве аренды сроком по 20.04.2045 для обслуживания ма-
териального склада, складского помещения РСЦ, венгерского склада, 
склада и растворного узла РСЦ

Начальная цена (с НДС 20 %) – 575 609,26 белорусского рубля

Порядок ознакомления с предметом аукциона: понедельник–пятница 
с 9.00 до 15.00 Иванов Дмитрий Олегович (главный инженер), тел.: 
+375 29 657-61-84; 8 (0177) 78-84-17

Задаток 10 % от начальной цены лота перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-
торная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия аукциона

Покупатель (победитель аукциона либо единственный участник аукцио-
на, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %) обязан своими силами и за свой счет:
- в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня покупки предме-
та аукциона или иной, письменно согласованный с Продавцом, срок 
установить по границе земельного участка, разделяющее территории 
Продавца и Покупателя ограждение территории (высота 3 метра, непро-
зрачное, с установкой на ограждении колючей проволоки «Егоза»;
- возместить Продавцу расходы на рыночную оценку предмета аукциона 
в размере 600,00 (шестьсот белорусских рублей 00 копеек)

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Продавец или Организатор аукциона имеет право снять предмет аук-
циона с торгов в любое время до объявления его проданным без объ-
яснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

22.09.2020 в 11.00, по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

21.09.2020 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
данные

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

Аб' яд на ныя агуль най ідэ яй, 15 ты сяч жы ха роў 
Го мель шчы ны са бра лі ся на цэнт раль най пло шчы 

аб лас но га цэнт ра

Культ асве та

Сло ва 
ў вір ту аль нас ці

Са жніў ня ў се ці ве па ад ра се http://elіb.mіnda.by па ча ла пра-

ца ваць элект рон ная біб лі я тэ ка Мін скай ду хоў най ака дэ міі 

імя Кі ры лы Ту раў ска га.

На сай це ў ад кры тым до сту пе зме шча ныя тэкс ты на ву ко вых 

пуб лі ка цый вы клад чы каў, ас пі ран таў і ма гіст ран таў ду хоў най се-

мі на рыі, ма тэ ры я лы на ву ко вых кан фе рэн цый, на ву ко выя да па-

мож ні кі, ма тэ ры я лы па гіс то рыі царк вы, да сле да ван ні рэ лі гій ных 

дзея чаў бе ла рус кай ды яс па ры за мя жой, а так са ма пе ры я дыч ныя 

вы дан ні, якія вы пус кае Мін ская ду хоў ная се мі на рыя, — уся го звыш 

1200 фай лаў. Гэ тыя ма тэ ры я лы да та ва ныя 2002—2020 га да мі. Ка-

пі я ваць і цы та ваць іх, пад крэс лі ва юць ства раль ні кі рэ сур су, мож на 

толь кі ў не ка мер цый ных мэ тах і з аба вяз ко вым ука зан нем аў та ра 

тво ра і гі пер спа сыл кі на элект рон ную біб лі я тэ ку.

Як пла ну ец ца, гэ ты ін фар ма цый ны рэ сурс бу дзе ўклю ча ны так-

са ма ў між на род ны біб лі я тэч ны рэ естр OpenDOAR, у якім за рэ гіст-

ра ва ны на сён ня 34 элект рон ныя біб лі я тэ кі з Бе ла ру сі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Добрая навіна

НО ВЫЯ КАМ БАЙ НЫ — 
НА ЖНI ВО

Сё ле та ў Пры дзвiн нi сто кам бай наў ай чын най вы твор час цi 

па поў няць парк «крэй се раў па лёў».

Ад па вед нае ра шэн не бы ло пры ня тае на ўра да вым уз роў нi. Па-

вод ле iн фар ма цыi Ка мi тэ та па сель скай гас па дар цы i хар ча ван нi 

Вi цеб ска га абл вы кан ка ма, парк збож жа ўбо рач ных кам бай наў Вi-

цеб шчы ны — ка ля 1370 адзi нак. I ка ля 50 працэнтаў трэ ба за мя нiць, 

па коль кi яны вы пра ца ва лi свой рэ сурс.

Пер шыя ма шы ны, на бы тыя ў лi зiнг, на кi ра ва лi ту ды, дзе трэ ба 

бы ло па вы сiць тэм пы жнi ва: у Вi цеб скi i су сед нiя Лёз нен скi i Сен-

нен скi ра ё ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.


	20zni-3_optim

