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«Я НЕ ГОР ШЫ 
ЗА АС ТАТ НІХ!»

Ус па мі наю сваю ма-
ла досць і сі ту а цыю, якая 
скла ла ся аса біс та ў мя не. Я 
на ра дзіў ся і вы рас у бе ла-
рус кай вёс цы. Не ве даю, як 
ця пер, але ў тыя ча сы кож-
ны хло пец, які па ва жаў ся бе, 
імк нуў ся ад слу жыць у ар міі. 
Да та го, хто па ней кай пры-
чы не не прай шоў гэ тую шко-
лу жыц ця, стаў лен не бы ло 
ад па вед нае. Да хо дзі ла да 
та го, што дзяў ча ты ад маў-
ля лі та кім хлоп цам у тан цы, 
ім цяж ка бы ло знай сці са бе 
спа да рож ні цу жыц ця...

У не ка то рай сту пе ні гэ тая 
праб ле ма за кра ну ла і мя не. 
Трэ ба ска заць, што ў дзя цін-
стве я, як і ўсе хлап чу кі, гу ляў 
у фут бол, на ват вы сту паў на 
ра ён ных спа бор ніц твах за 
кал гас. Ад ной чы атры маў 
траў му, пас ля ча го па ча лі ся 
праб ле мы з ка ле нам. І, ка-
лі прый шоў час іс ці ў ар мію, 
мне да лі пра сла ву тую ад тэр-
мі ноў ку па ста не зда роўя. 
Крыўд на бы ло да слёз!

У су сед нім до ме жыў 
ве тэ ран Вя лі кай Ай чын-
най вай ны, яко га ўсе зва лі 
прос та, але ў той жа час 
па важ лі ва: дзед Іва на віч. 
Бу ду чы дзець мі, мы час та, 
рас крыў шы ад здзіў лен ня 
ра ты, слу ха лі за хап ляль ныя 
гіс то рыі фран та ві ка. А лёс 
у дзе да быў вель мі ці ка вы 
на ват на фо не ін шых ве тэ-
ра наў. Ма ла ды хло пец апы-
нуў ся ў са мым пек ле вай ны, 
аба ра няў Ста лін град. Іва на-
віч быў па ра не ны, тра піў у 
шпі таль і... збег з яго, на ват 
поў нас цю не вы ле чыў шы ся. 
Зма гаў ся па-ге рой ску, пе ра-
мо гу су стрэў у вы зва ле най 
Поль шчы.

Шчы ра пры зна ю ся, ка лі 
вяр нуў ся з ва ен ка ма та з ад-
тэр мі ноў кай, ус пом ніў гэ тую 
гіс то рыю, і слё зы між во лі 
па бег лі з ва чэй. Ну як так, 
ча ла век у вай ну па ра не ны 
стаў у строй, а мя не з-за 
«ней ка га ка ле на» ў ар мію 
не бя руць!..

Ха дзіў да ва ен ка ма што-
дня, як на пра цу: «Я не гор-
шы за ас тат ніх! Га то вы вы-
ка наць аба вя зак!» З ка ле-
нам не ўза ба ве ста ла знач на 

ле пей. І афі цэр, на рэш це, 
здаў ся.

Слу жыў я ў ра дыё тэх ніч-
ных вой сках і сён ня ўспа мі-
наю той пе ры яд з асаб лі вай 
цеп лы нёй. Не здар ма ар мію 
на зы ва юць шко лай жыц ця. 
Бы ло цяж ка фі зіч на, па рой 
на кры ва ла ту га па род ным 
до ме... Але ў той жа час ме-
на ві та ў ар міі я да ве даў ся, 
што та кое са праўд ная друж-
ба, на ву чыў ся ад каз ваць за 
свае ўчын кі і пры яры тэт стаў 
ад да ваць спра вам.

ІС ЦІ АД ЖЫЦ ЦЯ
Вя до ма, сён ня сі ту а цыя ў 

не ка то рай сту пе ні ін шая. Ад-
нак, як мне зда ец ца, пы тан-
не ад тэр мі но вак ста іць усё 
так жа вост ра. На прык лад, 
вось та кая гіс то рыя раз гар-
ну ла ся лі та раль на на ма іх 
ва чах.

Ёсць у мя не су сед — доб-
ры му жык, ды і сы на свай-
го Са шу вы ха ваў ад па вед-
на. І як бы ўсё ў яго ў жыц ці 
скла да ла ся нар маль на, але 
ня даў на ў сям'і на роў ным 
мес цы раз гар ну ла ся са мая 
са праўд ная дра ма. Са ша ні-
ко лі ад ар міі не бе гаў, але, як 
той ка заў, пус ціў гэ тую спра-
ву на са ма цёк — маў ляў, як 
атры ма ец ца, так атры ма ец-
ца. Пас ля за кан чэн ня шко-
лы ён па сту піў ва ўні вер сі-
тэт, па спя хо ва яго скон чыў, 
пра ца ваў па спе цы яль нас ці. 
Атры маў шы па вест ку, не 
здзі віў ся і спа кой на пай шоў у 
ва ен ка мат. Але пад час пра-
хо джан ня мед ка мі сіі зда ры-
ла ся тое, ча го Са шка ні як 
не мог ча каць: у хлоп ца, які 
ўсё жыц цё лі чыў ся бе са мым 
зда ро вым ча ла ве кам на све-
це, які не хва рэў ні на што 
сур' ёз ней шае за на смарк, 
вы яві лі ней кую боль ку.

Са ша на ват не ўні каў у 
пад ра бяз нас ці. Ён на ват 
па ду маць не мог, што пры-
зыў ні коў у той раз на бя руць 
да стат ко вую коль касць і яму 
із ноў на аб са лют на за кон-
ных пад ста вах да дуць ад-
тэр мі ноў ку. І той раз ма ла ды 
ча ла век не стаў зай мац ца 
вы свят лен нем пры чын та го, 
што ад бы ло ся, кі ру ю чы ся 
прын цы пам: «Ад пра цы не 
бе гай, на пра цу не на прош-
вай ся».

Не ўза ба ве Са ша ажа-
ніў ся з дзяў чы най, з якой 
су стра каў ся яшчэ пад час 
ву чо бы ў ВНУ. У па ры на ра-
дзіў ся ма лы. Ня даў на дзі ця ці 
споў ні ла ся тры га ды, а яго 
та ту... пры зы ва юць у ар мію. 
Ска заць, што Са ша знер ва-
ваў ся, — зна чыць, ні чо га не 
ска заць. Ма ла дой сям'і бу-
дзе ня прос та пе ра жыць раз-
лу ку з кар мі це лем.

Ма му з дзі цем ні хто не 
кі не — да па мо гуць ба бу лі і 
дзя ду лі ма ло га. Але Са ша 
да ка рае ся бе за тое, што 
не ад слу жыў тэр мі но вую ў 
18 га доў. Ды і пас ля ву чо бы 
ад даць доўг Ра дзі ме бы ло 
знач на пра сцей: аб ця жа ран-
няў прак тыч на ні я кіх не бы-
ло. А за раз: жон ка, ма лое 
дзі ця, на ра бо це нер ву юц ца 
з пры чы ны та го, што да во-
дзіц ца рас ста вац ца з каш-
тоў ным су пра цоў ні кам...

І вось пра што ка жа сам 
Са ша: «Кож ную сі ту а цыю з 
ад тэр мі ноў кай трэ ба раз гля-
даць ін ды ві ду аль на. Шчы ра 
пры зна ю ся, ка лі б мож на 
бы ло ад кру ціць час на зад, 
я зра біў бы інакш...»

А ЯК ЗА МЯ ЖОЙ?
Адзін мой доб ры ся бар 

ужо шмат га доў жы ве ў 
Із ра і лі. Дык вось, ня даў на 
на служ бу ў ар мію пры зва-
лі яго... дач ку! І гэ та для 
із ра іль цян аб са лют на нар-
маль ная з'я ва. Пры зы ва юць 
на служ бу ў ар мію ўсіх гра-
ма дзян, якія да сяг ну лі 18-га-
до ва га ўзрос ту і якія па ды-
хо дзяць па ста не зда роўя. 
Тэр мі но вая служ ба муж чын 
скла дае 36 ме ся цаў, а для 
жан чын — 24.

Не пры зы ва юц ца за муж-
нія жан чы ны. Ска рыс тац ца 
аль тэр на тыў най служ бай 
ёсць маг чы масць у ма ла-
дых рэ лі гій ных дзяў чат. Але 
на прак ты цы для іх знач на 
больш па жа да ны ар мей скі 
пры зыў. На ад тэр мі ноў ку на 
ўвесь пе ры яд ву чо бы мо жа 
раз ліч ваць муж чы на, які на-
ву ча ец ца ва ўста но ве, што 
ад но сіц ца да уль тра ар та-
дак саль на га ла ге ра. Ад тэр-
мі ноў ка гэ тая ў прын цы пе 
мо жа доў жыц ца ўсё жыц цё. 
Але ня рэд кія вы пад кі, ка лі 
ма ла дыя уль тра ар та док сы 
пе ра ры ва юць ву чо бу і ідуць 
слу жыць, на тхніў шы ся ду-
хам па тры я тыз му.

Вы пуск нік шко лы, які 
атры маў атэс тат з вы дат най 
ад зна кай, мо жа па пра сіць у 
мі ніс тэр ства аба ро ны да звол 
на тое, каб прай сці тэр мі но-
вую во ін скую служ бу пас ля 
та го, як бу дзе атры ма на пер-
шая або на ват дру гая сту-
пень аду ка цыі. Ад нак по тым 
ён (або яна) аба вя за ны спа-
чат ку пры свя ціць тры га ды 
тэр мі но вай служ бе, а по тым 
слу жыць яшчэ ча ты ры га ды 
пас ля та го, як бу дзе атры ма-
на афі цэр скае зван не!

Ёсць адзін не ма ла важ-
ны ню анс: ар мію Із ра і ля ў 
боль шай сту пе ні ці ка вяць 
спе цы я ліс ты тэх ніч ных і 
пры ро да знаў ча -на ву ко вых 
про фі ляў, ура чы. Маг чы ма, 
гэ та ка мусь ці па да сца дзіў-

ным і на ват ня пра віль ным, 
але фак ты па каз ва юць на 
на ступ нае: сту дэн ты-гу ма-
ні та рыі ў Із ра і лі на ўрад ці 
мо гуць раз ліч ваць на атры-
ман не вы шэй шай аду ка цыі 
да ар міі! Вя до ма, цал кам 
пра ецы ра ваць сі ту а цыю ў 
Із ра і лі на бе ла рус кія рэа ліі 
бы ло б ня пра віль на. Ад нак 
за ду мац ца усім нам ёсць 
над чым...

Яшчэ больш стро гая, на 
мой по гляд, сіс тэ ма функ-
цыя нуе ў Сін га пу ры. Па чы-
на ю чы з мі ну ла га го да, хлоп-
чы кі ра зам з па свед чан нем 
аб на ра джэн ні атрым лі ва-
юць... па вест ку ў ар мію! Гэ-
тая іні цы я ты ва мі ніс тэр ства 
аба ро ны рас паў сюдж ва ец ца 
толь кі на гра ма дзян кра і ны.

«Мы хо чам за га дзя да-
ваць усю не аб ход ную ін-
фар ма цыю аб аба вяз ко вым 
пра хо джан ні во ін скай служ-
бы баць кам дзя цей муж чын-
ска га по лу», — пад крэс ліў 
афі цый ны прад стаў нік мі на-
ба ро ны Сін га пу ра.

На ступ ны на па мін баць-
кам па тэн цый на га сал да-
та пры хо дзіць, ка лі іх сы ну 
спаў ня ец ца 13 га доў. Да рэ-
чы, ме на ві та з гэ та га мо ман-
ту яны аба вя за ны атры маць 
ад па вед ны да звол улад, ка-
лі рап там за хо чуць вы вез ці 
свай го сы на за мя жу на тэр-
мін ад трох ме ся цаў і больш, 
у тым лі ку і на ву чо бу.

Ва ўзрос це 16 з па ло вай 
га доў сін га пур скіх юна коў 
рэ гіст ру юць у сіс тэ ме воін -
ска га ўлі ку. Та ды ж яны па-
чы на юць пра хо дзіць мед ка-
мі сію, каб пры да сяг нен ні 
18-год дзя па поў ніць шэ ра гі 
ўзбро е ных сіл Сін га пу ра...

Пас ля за кан чэн ня служ-
бы ма ла ды ча ла век ста-
но віц ца рэ зер віс там. Да 
40 га доў ён у аба вяз ко вым 
па рад ку пра хо дзіць двух-
тыд нё выя вай ско выя збо ры 
што год. Трэ ба ска заць, што 
ўла ды Сін га пу ра не пры зна-
юць служ бу сва іх гра ма дзян 
у за меж ных ар мі ях. Уя ві це 
са бе: ка лі на ват ма ла ды ча-
ла век рап там за хо ча змя-
ніць гра ма дзян ства, то пры 
ад мо ве ад сін га пур ска га ён 
у лю бым вы пад ку па ві нен 
па слу жыць у ар міі кра і ны!

Спро ба ўхі ліц ца ад служ-
бы мо жа па цяг нуць за са бой 
штраф да 10 ты сяч сін га пур-
скіх до ла раў (гэ та больш за 
15,5 ты ся чы бе ла рус кіх руб-
лёў!), ту рэм нае зня во лен не 
(мі ні мум два га ды!). По тым 
іх ча ка юць пры му со вая да-
стаў ка на ба зу і... тэр мі но вая 
ва ен ная служ ба.

Ці ка ва тое, што ад тэр мі-
ноў кі ад пры зы ву ў ар мію 
Сін га пу ра ўсё ж да юц ца. 
За апош няе дзе ся ці год дзе 
толь кі 10 сін га пур цаў атры-
ма лі та кое пра ва. Вы клю-
чэн нем стаў плы вец Джо зэф 
Ску лінг, які быў вы зва ле ны 
на тры га ды для пад рых-
тоў кі да Алім пі я ды-2016. 
Спарт смен апраў даў да вер 
і вый граў за ла ты ме даль. 
Так што слу жыць у ар міі ён 
бу дзе ўжо ў ста ту се алім пій-
ска га чэм пі ё на...

Яра слаў КА ГАН СКІ.

У апош ні час за ўва жаю, што тыя або ін шыя спра-

вы вай ско выя ўсё час цей му сі ру юц ца ў срод ках 

ма са вай ін фар ма цыі. Мя не, ка лі шчы ра, больш за 

ўсё за ча пі ла пы тан не ад тэр мі но вак ад тэр мі но вай 

ва ен най служ бы. Тэ ма гэ тая, вя до ма, ня прос тая. 

І ўсё ж ха чу па дзя ліц ца сва ім сціп лым мер ка ван-

нем з гэ тай на го ды.

Ня даў на Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за явіў, што ў на шай 

кра і не ка ля 80 пра цэн таў пры зыў ні коў атрым лі ва-

юць ад тэр мі ноў кі па тых ці ін шых пад ста вах. Гэ та ж 

аша лам ляль ная ліч ба! Хтось ці ад кла дае служ бу ў 

ар міі «на по тым» з-за ву чо бы, хтось ці — па ста не 

зда роўя або па ся мей ных аб ста ві нах. І быц цам па 

за ко не ўсё, але вось толь кі ці заў сё ды гэ та на ка-

рысць са мо му пры зыў ні ку?
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ВА КОЛ ВА КОЛ 
АД ТЭР МІ НО ВАКАД ТЭР МІ НО ВАК

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»  
электронных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего УП «Ремавтодор 
Фрунзенского района г. Минска»

Лот № 161018001. Автомобиль УАЗ 22069 04 кузов (рама) №22060030213201 / 
37410030478705. 2003 г. в. Цвет – белый. Местонахождение: г. Минск, пер. 
Ольшевского, 7. Начальная цена продажи с НДС, бел. руб. – 1 136,15. 

Задаток, бел. руб. – 115,00. Шаг электронных торгов – 5 %

Условия электронных торгов: 1. Победитель электронных торгов (Пре-
тендент на покупку) должен заключить с Продавцом договор купли-продажи 
предмета электронных торгов в течение 10 (десяти) календарных дней после 
утверждения протокола.
2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен оплатить 
стоимость приобретенного на электронных торгах предмета электронных 
торгов в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания договора 
купли-продажи.
3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возме-
стить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию 
и проведение электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 
3 (трех) банковских дней после утверждения протокола о результатах элек-
тронных торгов.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электрон-
ных торгов

Дата и время начала проведения электронных торгов 26.11.2018 

в 10.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИ-
БЕЛ» с соблюдением требований Положения, утвержденного постановлением 
Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.
Продавец: УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска», 220073, 
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 18б, комн. 1, тел./факс 8 (017) 369-68-94.
Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 324-70-57.
Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел.
Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварий-
ская, д. 4а, не позже срока окончания приема документов на участие в 
электронных торгах. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных 
торгах по продаже имущества, принадлежащего УП «Ремавтодор Фрунзен-
ского района г. Минска» (лот № 1), проводимых 26 ноября 2018 г. Аккре-
дитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляется на 
ЭТП «ТОРГИБЕЛ».  Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним 
документами: 21.11.2018 в 11.00. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметом. Контактное 
лицо для осмотра Предметов электронных торгов – Александр Владимирович, 
тел. 8 (029) 603-10-99. Детальная информация о порядке участия в электрон-
ных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел.)
Организатор  электронных торгов: 8 (017) 324-70-57,  8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении торгов по продаже 
предприятий как имущественных комплексов, 

созданных на базе ОАО «Рыбный ряд»
Организатор 

торгов
ЧУП «Антикризисная перспектива» (212026, г. Могилев, 
ул. Сурганова, 6, а/я 29, тел. +375296876609) 

Продавец ОАО «Рыбный ряд» (УНП 700067281)
Форма, дата, 

время и место 
проведения торгов

Первые торги в форме аукциона 04.12.2018 года в 12.00 
по адресу: г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16

Сведения 
о предмете 

торгов, порядок 
ознакомления 

с ним

Лот № 1. Предприятие как имущественный комплекс 
с регистр. № 0001323 (ОАО «Рыбный ряд») по адресу: 
г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16. 
Лот № 2. Предприятие как имущественный комплекс с 
регистр. №0001411 (созданном на базе ОАО «Рыбный 
ряд» (рыбоперерабатывающий цех)). Ознакомиться с 
предметом торгов можно в рабочие дни с 8.30 до 17.00 
по тел.: 80296876609; 8029 3105283

Начальная цена 
предмета торгов

Лот № 1: 1 626 000,00 бел. руб. без НДС;
Лот № 2: 365 000,00 бел. руб. без НДС

Порядок 
проведения торгов

Сумма шага аукциона – 5 % от начальной цены 
каждого лота. Победителем торгов будет объявлено 
лицо, предложившее более высокую цену за предмет 
аукциона. В случае признания торгов несостоявшимися 
продажа предмета торгов единственному участнику, 
подавшему заявку на участие в торгах, либо 
единственному участнику, явившемуся для участия в 
них, при его согласии осуществляется по начальной цене, 
увеличенной на 5 %. Результаты торгов оформляются 
протоколом, который подписывается комиссией и 
победителем торгов в день проведения торгов. Договор 
купли-продажи подписывается в течение 10 рабочих 
дней с даты подписания протокола. Организатор торгов 
вправе отказаться от их проведения в любое время, но 
не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления даты 
их проведения

Размер, порядок 
и сроки внесения 

задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 10 % от начальной 
стоимости каждого лота.
Для участия в торгах необходимо в срок с 30.10.2018 до 
12.00 03.12.2018 перечислить задаток по предмету торгов 
по следующим реквизитам: ОАО «Рыбный ряд» 213823, 
Могилевская область, г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16, 
УНП 700067281, р\с BY43BLBB30120700067281001001 
в ЦБУ № 831 ОАО «Белинвестбанк» г. Бобруйск, 
ул. Пушкина, 198, БИК BLBBBY2Х

Место и сроки 
приема заявлений 
на участие в торгах 

и прилагаемых 
к ним документов

Место и сроки приема заявлений на участие в торгах и 
прилагаемых к ним документов: Заявления на участие 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 с 30.10.2018 
до 12.00 03.12.2018. К заявлению прилагаются: 
платежный документ с отметкой банка о внесении 
задатка; копии документов, подтверждающих юр. 
полномочия участников торгов: для юридических лиц – 
копия свидетельства о госрегистрации, устава; для ИП – 
заверенная копия свидетельства о госрегистрации; для 
физических лиц – копия паспорта. Порядок приема 
заявлений на участие в торгах: Заявления на участие 
в аукционе направляются лицами, желающими принять 
участие в аукционе, по адресу: 213823, Могилевская 
область, г. Бобруйск, пер. Нахимова, д. 16. Копия 
направляется на эл. адрес: ruslan.myasoedov.74@mail.ru. 
Заявления, поступившие после 12.00 3.12.2018, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления 
является дата его регистрации. Заявления на участие 
в аукционе подаются по форме согласно приложению 
№ 3 к приказу Министерства экономики Республики 
Беларусь от 29.11.2010 №144. Участник аукциона и 
продавец (организатор торгов) заключают соглашение 
о правах, обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона по 
продаже имущественного комплекса (Приложение № 5 
к Методическим рекомендациям). Отказ участников 
аукциона от участия в нем: Участник аукциона имеет 
право до начала аукциона письменно отозвать свое 
заявление на участие в нем. Неявка участника аукциона 
признается отказом от участия в аукционе. В этих 
случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
организатором повторных торгов в течение пяти рабочих 
дней со дня проведения аукциона. Возмещение затрат 
на организацию и проведение торгов: возмещение 
затрат на организацию и проведение аукциона 
производится победителем аукциона по фактическим 
затратам. В случае отказа или уклонения победителя 
аукциона от возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона результаты аукциона подлежат 
аннулированию, а внесенный им задаток возврату не 
подлежит. В случае признания торгов несостоявшимися 
в связи с подачей заявления на участие в них только 
одним участником возможна продажа предмета торгов 
этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов


