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АТЫ-БАТЫ

ГАТОЎНАСЦЬ
НУМАР
АДЗІН
Апошнім часам у большасці краін свету ідзе
вялікая работа па стварэнні і развіцці тэрытарыяльнай абароны.
Што хаваецца за гэтымі словамі? І як тэрытарыялы вучацца сваёй справе? Гэта было
паказана на палігоне
пад Асіповічамі.
Арганізацыйна тэрытарыяльныя войскі ўключаюць асобныя стралковыя
батальёны і роты. Яны камплектуюцца жыхарамі адміністрацыйных адзінак старэйшага ўзрос ту, прыгоднымі да вайсковай службы.
Узбраенне ў іх лёгкае — аўтаматы, мінамёты, гранатамёты, кулямёты і снайперскія вінтоўкі. Але гэта зусім
не азначае таго, што зброя

рыхтуюць ваенна-абучаны
рэзерв і дапамагаюць ліквідаваць наступствы стыхійных бедстваў, надзвычайных сітуацый і тэхнагенных
катастроф. У ваенны час на
іх кладуцца іншыя важныя
задачы. Сярод іх — прыкрыццё мабілізацыйнага і
аператыўнага разгортвання
арміі, ахова стратэгічных аб'ектаў і ваеннай інфраструктуры, партызанская барацьба, ахова дзяржаўнай мяжы.
Мяркуецца, што да 2020 года латышскіх «вартаўнікоў
зямлі» будзе 12 тысяч.
Крыху інакш гэтая сістэма працуе ў Польшчы. Тэры-

Міністр абароны Андрэй РАЎКОЎ
дзякуе прызваным з запасу.

будзе раздадзена кожнаму
ахвотнаму. Боепрыпасы, інжынернае ўзбраенне і сродкі
сувязі тэрытарыялы атрымліваюць ад Узброеных Сіл.
А вось матэрыяльныя сродкі
накшталт таго ж аўтатранспарту, харчавання, абмундзіравання паступаюць за
кошт мясцовых бюджэтаў.
Тэрытарыяльныя войскі
ма юць вя лі кую пе ра ва гу
ў тым, што яны вельмі мабільныя, цудоўна ведаюць
мясцовасць і жыхароў населеных пунктаў. Але гэта не
азначае таго, што яны пры
неабходнасці будуць дзейнічаць цалкам аў таномна.
Наадварот, канцэпцыя такіх
войскаў па змоўчанні прадугледжвае шчыльнае ўзаемадзеянне не толькі з Узброенымі Сіламі, але і з падраздзяленнямі пагранічных і
ўнутраных войскаў, КДБ, міліцыі і МНС. Самы яскравы
прыклад, вядомы з гісторыі
Беларусі, — гэта партызаны.
На падставе гэтага і сусветнага досведу і дзейнічае ў
нашай краіне тэрытарыяльная абарона вось ужо два
дзясяткі гадоў.
Разам з тым трэба адзначыць, што яе стварылі і
ўсе нашы суседзі. Як жа гэта працуе ў іх? Напрыклад,
у Латвіі такія войскі носяць
назву «вартаўнікі зямлі».
Яны камплектуюцца дабравольцамі. У мірны час яны

тарыяльныя войскі гэтай
краіны зведзены ў брыгады і ўваходзяць у склад
нацыянальных узброеных сіл. Яны чымсьці нагадваюць амерыканскую
Нацыянальную гвардыю,
прызначаную вырашаць
унутраныя пытанні. Прычым цікава, што польскія
тэрытарыялы атрымалі
мянушку «войскі выхаднога дня». Пяць дзён на
тыдзень людзі ходзяць на
звычайную працу. А вось
на заняткі па баявой падрыхтоўцы яны збіраюцца ў
суботу і нядзелю. Па разліках,
праз шэсць гадоў у шэрагах
польскіх тэрытарыялаў будзе
больш за 50 тысяч чалавек.
Вернемся ж, аднак, у Бела русь. На пя рэ дад ні Дня
абаронцаў Айчыны на базе
51-й артылерыйскай брыгады адбыўся збор са старшынямі абласных і Мінскага
гарадскога выканаўчых камітэтаў, прысвечаны пытанням ваеннай бяспекі і абароны краіны пад кіраўніцтвам
міністра абароны Андрэя
РАЎ КО ВА. Гу бер на та рам
паказалі асноўныя сродкі агнявога паражэння, якія стаяць у беларускім войску на
ўзбраенні, і іх магчымасці.
— Су час нае раз віц цё
ваенна-палітычнай абстаноўкі ў свеце і непасрэдна
вакол Беларусі патрабуе ад
нас павышанай увагі да пы-

Объявление о созыве очередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Стройтрест № 35» 28 марта 2019 года
состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Стройтрест № 35», расположенного по адресу: г. Минск ул. Я. Коласа, 38.
Собрание пройдет по адресу: г. Минск ул. Я. Коласа, 38 (четвертый этаж), актовый зал.

23 лютага 2019 г.

ЯК РАЗГОРТВАЮЦЦА
ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫЯ
ВОЙСКІ?

танняў абараназдольнасці
нашай краіны, — зазначыў
Андрэй Раўкоў. — Неаднаразова гэта падкрэсліваў
Прэзідэнт. Прыярытэт аддаецца пытанню павышэння абараназдольнасці краіны. Гэты аспект і вызначае
значнасць тэрытарыяльнай
абароны. Збор мае сваю індывідуальную скіраванасць
і скаардынаваны з агульнай
задумай падрыхтоўкі Узброеных Сіл, іншых войскаў і воінскіх фарміраванняў.
Падобныя зборы праходзяць штогод. Але калі ў
мінулыя гады яны былі прысвечаны пытанням стратэгіі, то цяпер у ход пайшоў
складнік непасрэднага вядзення бою.
...Да першых залпаў усяго некалькі хвілін. Раптам
непадалёк раздаецца шум
матора, і з укрыцця адзін
за адным выязджаюць тактычныя ракетныя комплексы «Кропка». Яны ставяць
дымавую заслону. У гэты
час праз некалькі соцень
мет раў пачы на юць разгортвацца магутныя рэактыўныя сістэмы залпавага
агню «Смерч», «Ураган»,
«Бялград». Гучаць словы
«гатоўнасць нумар адзін да
нанясення ракетнага ўдару!»

Отчет местного благотворительного
фонда «Возрождение историко-архитектурных
памятников города Мстиславля» об использовании
своего имущества за 2018 год
най абароны — намеснік
начальніка Генеральнага
штаба Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь Андрэй
ПАСЕКА. — З 2016 года мы
штогод праводзім зборы з
кіруючым складам абласных
выканаўчых камітэтаў і горада Мінска. За гэты час мы
адпрацавалі пытанні фарміравання тэрытарыяльных
войскаў, правядзення баявога зладжвання, падтрымання ваеннага становішча,
аховы і абароны аб'ектаў тэрытарыяльнай абароны. А
яшчэ паказалі асаблівасці
баявога прымянення войскаў сумесна з тэрытарыяльнымі войскамі, зрабіўшы
акцэнт на абароне гарадоў.
На гэтым зборы мы працягваем тэматыку баявога прымянення войскаў і сумеснага
выканання з імі задач тэрыта ры яль ных вой скаў. На
працягу дваццаці пяці сутак
практычна з нуля быў навучаны асабовы склад. Магу
адзначыць, што ўсе задачы
паспяхова выкананы. А гэта,
у сваю чаргу, даказвае, што
людзі ў нас надзейныя.
— Ле тась у Брэсц кай
воб лас ці мы зна ё мі лі ся з
досведам арганізацыі абаро ны на се ле ных пунк таў,
Наперадзе – умоўны праціўнік.

Агнявая ўспышка — і ракета ўзмывае ў неба. Праз некалькі секундаў даносяцца
гро ма па доб ныя гу кі, якія
скаланаюць зямлю.
На іншым палігоне ў гэты час практычныя заняткі
ў роты агнявой падтрымкі і
процітанкавай батарэі. Яны
камплек туюцца з прызваных з запасу на зборы ваеннаабавязаных. Па легендзе, на нашы пазіцыі наступае пяхота праціўніка пры
падтрымцы танкаў. Гучыць
каманда — і мінамёты вывяргаюць агонь і снарады па
ўмоўным праціўніку. Пасля
надыходзіць чар га процітанкавых кіраваных рэактыўных снарадаў...
— Кожны збор мае сваю
ін ды ві ду аль ную скі ра ванасць, — кажа начальнік
упраўлення тэрытарыяль-

Повестка дня собрания.
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных
направлениях деятельности на 2019 год.
2. О работе наблюдательного совета Общества в 2018 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансовохозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества
за 2018 год.
5. Утверждение порядка использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2019 год и первый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов
в 2019 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С информацией о деятельности Общества за 2018 год акционеры могут ознакомиться с 07.03.2019, а с иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания –
с 21.03.2019 по 27.03.2019 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 28 марта 2019 года с 8.45 до 09.30
по адресу: г. Минск ул. Я. Коласа, 38 в кабинете председателя Наблюдательного совета
Регистрация участников собрания с 09.30 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 28 марта 2019 г. в 11.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра
на 6 марта 2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества –
паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность (договор)!
УНП 100289278

сёлета пазнаёміліся з артылерыйскім узбраеннем,
якое стаіць ва Узброеных
Сі лах, — ад значыў старшыня Магілёўскага аблвы кан ка ма Ула дзі мір
ДАМАНЕЎСКІ. — Мы бачым, наколькі сёння важна
займацца пытаннямі тэрыта ры яль най аба ро ны, разумеем умовы арганізацыі
кіравання тэрытарыяльных
войскаў. Мы ж атрымліваем
не толькі тэарэтычныя веды,
але і праводзім практычныя
заняткі. Вось і самі асабіста
паспрабавалі зрабіць стрэлы з артылерыйскіх прылад.
Канешне, трэба зрабіць усё,
каб гэтая навука ніколі не
спатрэбілася ў жыцці, але
ведаць яе варта...
Валяр'ян ШКЛЕННІК.
Фота прэс-службы Міністэрства абароны.

Местный благотворительный фонд «Возрождение историкоархитектурных памятников города Мстиславля» информирует о продолжении своей деятельности согласно уставу по адресу: 213453, Могилевская
область, г. Мстиславль, ул. Чкалова, д. 26.
1. Учредители фонда: Галактионова Светлана Юрьевна, Кириенко Людмила Сергеевна, Кнороз Наталья Анатольевна, Малиновская Татьяна Николаевна, Пиванков Владимир Николаевич, Валюженич Игорь Александрович,
Поклад Татьяна Сергеевна, Пискижова Валентина Григорьевна, Федоненков
Николай Викторович, Цырикова Наталья Михайловна.
2. Информация о стоимости имущества фонда:
– имущество, переданное учредителями фонда, – 1800 рублей
00 копеек;
– доходы, полученные от добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций, – 11710 рублей 00 копеек;
– доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, – нет.
3. Информация об общей сумме расходов, понесенных фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в уставе:
– расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики
Беларусь, – 10 000 рублей 00 копеек.
4. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйственных обществ и не участвует в создании других юридических лиц.
УНП 790613221

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ОАО «Жабинковская сельхозтехника»
Предмет торгов
Лот:
1) капитальное строение с инвентарным номером 101/С-1, площадью
1357,3 кв. м (наименование – гараж на 60 автомобилей; назначение – здание специализированное автомобильного транспорта), расположенное на
земельном участке с кадастровым номером 122550100002000436, площадью 1,0014 га, по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка,
ул. Федяя, 1А.
Составные части и принадлежности: благоустройство (асфальтированное
покрытие), забор, канализационная сеть, электрические сети подземные;
2) капитальное строение с инвентарным номером 101/С-8353, площадью
806,6 кв. м (наименование – одноэтажное кирпичное здание материального
склада; назначение – здание специализированное иного назначения), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 122550100002000436,
площадью 1,0014 га, по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Федяя, 1А/1.
Составные части и принадлежности: электровоздушная сеть.
Имущественные права на земельный участок: право постоянного пользования
Начальная цена, руб.
230 567,59 Размер задатка, руб. 2 496,00
(без учета НДС)
Условия продажи
Без условий
Брестский филиал РУП «Институт недвижиОрганизатор торгов
мости и оценки»
Срок заключения
В течение 10 рабочих дней с момента подписадоговора купли-продажи ния протокола о результатах аукциона
В соответствии с заключенным договором
Условия оплаты
купли-продажи
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПСНомер р/с
Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по
для перечисления
Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X,
задатка
УНП 201028245
Аукцион состоится 26 марта 2019 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325
Сведения о документах, которые необходимо представить для участия
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов
по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329, в рабочие дни с 9.00 до 17.00
Последний день приема заявлений – 25 марта 2019 г. до 17.00
* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС
в размере 20 % от продажной стоимости объекта, вознаграждение
Организатору аукционных торгов

Могилевский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
сообщает о проведении 29.03.2019 открытого аукциона
Лот № 1: капитальное строение с инв. № 720/С-10382 (здание котельной),
площадь – 566,7 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым
номером 722050100001007629 площадью – 0,3874 га по адресу: Могилевская
обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Вокзальная, 59В.
Начальная цена продажи: 91 939,13 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 9 193,91 бел. руб.
Аукцион состоится 29 марта 2019 года в 12.00 по
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.
Дата,
Последний день подачи заявок и внесения задатка:
время и место
28 марта 2019 года до 15.00.
проведения аукциона
Аукцион может быть отменен в любое время, но не
позднее чем за три дня до даты аукциона
Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, ш.
Гомельское, 1
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77,
к. 352. Дополнительную информацию можно получить по тел.:
+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25
Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа –
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC
банка BPSBBY2X
Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение
за организацию и проведение аукциона в размере 1,5 % от конечной цены
продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета
аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты предмета аукциона. Информация о предыдущем
аукционе была опубликована в номере газеты «Звязда» от 17.10.2018

