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РУП «ИНСТИТУТ 

НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже здания котельной, принадлежащего ОАО «Минское 

производственное кожевенное объединение», Минский район

Лот №1. Здание котельной с инв. №600/C-42335, 1988 г.п. Назначение: 

здание специализированное для производства текстильных, швейных 

и кожаных изделий. Общая площадь – 2486,4 м2. Площадь застройки – 

2 236 м2. Составные части и принадлежности: одноэтажное блочное здание 

котельной (литер А1/бл) с пристройкой – 1. Начальная цена продажи, с 

НДС – 2 400 000, 00 бел. руб. Задаток – 120 000,00 бел. руб. Местонахож-

дение Лота №1: Минская обл., Минский р-н, д. Гатово

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,8869 га с кадастровым номером 

623684300001001047. Целевое назначение земельного участка: земельный 

участок для обслуживания здания котельной. Право постоянного пользова-
ния. Описание права, ограничения (обременения) прав: – ограничения (об-
ременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах 
особо охраняемых природных территорий, площадь 0,8869 га; – ограниче-
ния (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных 
зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,1408 га;- ограниче-
ния (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных 
зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,0600 га; – ограниче-
ния (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных 
зонах электрических сетей напряжением до 1000В, площадь 0,0432 га. 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-

шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 

одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, 

увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен под-

писать с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются 

Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при под-

писании договора купли-продажи Объекта.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 

аукциона вознаграждение в размере 0,5% (ноль целых пять десятых про-

цента) от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 27.06.2017 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-

затора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП 

«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе по продаже котельной  ОАО «Минское 

производственное кожевенное объединение», Минский район, прово-

димом 27 июня 2017 г. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. Окончание приема заявлений 

23.06.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контакт-

ные лица для осмотра Объекта – Рудько Николай Александрович, тел. 

8 (029) 700-74-91, Лифанова Оксана Николаевна, тел. 8 (029) 701-55-94. 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объ-

явления его проданным без объяснения причин снятия

 Организатор аукциона: 

8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 

 www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

Мах ляр за ва ло даў 
больш чым міль ё нам до ла раў

Ста ліч ны мах ляр вы ма ніў у зна ё мых больш за адзін 
міль ён до ла раў, па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка-
ма. Су пра цоў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў за тры ма лі 
31-га до ва га ра ней не су дзі ма га мін ча ні на.

На па чат ку муж чы на пра ца ваў ме не джа рам ад ной са 
ста ліч ных фір маў, якая зай ма ла ся про да жам аў та зап час так 
і ма тор ных ма сел. Пас ля вы ра шыў за няц ца ўлас ным біз-
не сам. А каб ён ад ра зу па чаў пры но сіць пры бы так, гра ма-
дзя нін ак тыў на рас па чаў по шу кі ін вес та раў — пра па ноў ваў 
зна ё мым і сяб рам уклад ваць гро шы ў раз віц цё прад пры-
ем ства і атрым лі ваць ад па вед ныя ды ві дэн ды. Браць срод кі 
мах ляр браў, а вось вяр таць іх, тым больш з пра цэн та мі, 
не збі раў ся. Су мы скла да лі ад 3 ты сяч да 600 ты сяч до ла-
раў. На па чат ку пад ма ну тыя сяб ры і зна ё мыя ве ры лі, што 
ў біз нес ме на ўзнік лі ча со выя цяж кас ці з вяр тан нем гро шай. 
Маў ляў, яны з'я ві лі ся пры ўрэ гу ля ван ні роз ных пы тан няў 
з парт нё ра мі ці бы лі звя за ныя з за трым кай гру за на мыт-
ні. Ад нак праз ней кі час зла мыс нік, ка лі яго до ва ды ўжо 
ні хто не ўспры маў усур' ёз, уво гу ле пе ра стаў ад каз ваць на 
зван кі і згар нуў дзей насць у сва ім офі се. У мі лі цыю ста лі 
па сту паць за явы ад гра ма дзян... Як уста на ві лі пра ва ахоў-
ні кі, за два га ды муж чы на мах ляр скім спо са бам за ва ло даў 
больш чым міль ё нам до ла раў. У ад но сі нах да яго за ве дзе на 
15 кры мі наль ных спраў, ад нак у мі лі цыі мяр ку юць, што ко ла 
па цяр пе лых мо жа яшчэ па поў ніц ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

ЧА ЛА ВЕК ПРА ЦЫ — ГЭ ТА ПРЭ СТЫЖ НА
Праф са ю зы ўру чы лі прэ міі ў га лі не пра цы і твор час ці

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Та му лепш апра наць пры па хо дзе 
ў лес неш та яр кае. Ка лі ж з кур так до-
ма асаб лі ва га вы ба ру ня ма, то трэ ба 
па ду маць над тым, як жа ся бе па зна-
чыць, ка лі вас бу дуць шу каць. Гэ та мо-
жа быць які-не будзь ка пю шон, па вяз кі 
на ру ка вах. Ад ным сло вам, тое, што 
бу дзе пры кмет на кант рас та ваць на 
фо не су цэль на га ліс ця. Пе рад лю бой 
ванд роў кай у лес трэ ба па ве да міць 
род ным і бліз кім, ку ды вы збі ра е це ся 
і ка лі пла ну е це вяр нуц ца. Гэ тая ін фар-
ма цыя ста не пунк там ад лі ку для та го, 
каб па чаць вас шу каць.

Збі ра ю чы ся ў лес, аба вяз ко ва па-
кла дзі це ў ко шык ці за плеч нік паў літ ро-
вую бу тэль ку з не са лод кай ва дой. Ка лі 
ма е це хра ніч ныя за хвор ван ні — пры ха-
пі це з са бой ле кі. На ват ка лі за раз хва-
ро ба, зда ец ца, «пай шла ў пад пол ле», 
ад стрэ су яна мо жа рэз ка аб васт рыц ца. 
Што да ежы, то лепш узяць штось ці 
ка ла рый нае, на прык лад, пліт ку ша-
ка ла ду. Ад кры тыя ўчаст кі це ла трэ ба 
аба ра ніць ад кля шчоў.

На вош та ў ле се... сшы так?
Са мае цяж кае пры па да рож жы 

ў ле се — гэ та іс ці пра ма. Ча ла ве чыя 
но гі ма юць ад ну ана та міч ную асаб лі-
васць — ад на з іх на не каль кі мі лі мет-
раў даў жэй шая за дру гую. У го ра дзе ці 
вёс цы гэ та за ўва жыць не маг чы ма — 
мы між во лі вы праў ля ем крок на гэ тую 
дра бя зу, ары ен ту ю чы ся па да ро гах ці 
сцеж ках. А вось у ле се та кіх зруч ных 
ары ен ці раў ня ма. І та му ванд роў нік бу-
дзе апіс ваць ся род дрэў кру гі з ра ды у-
сам 3-4 кі ла мет ры.

Ад нак ёсць адзін 
спо саб, які да зва-
ляе ру хац ца ў ле се па 
больш-менш пра мой 
тра ек то рыі. Трэ ба вы-
браць дрэ ва і стаць да 
яго спі най. Ка лі вы не ве да е це, ку ды 
іс ці — вы бе ры це які-не будзь на пра мак, 
які вам па да ец ца пра віль ным. На ім 
трэ ба вы браць дру гое дрэ ва. Яны ў вас 
атры ма лі ся на пра мой лі ніі. Ця пер трэ-
ба вы браць трэ цяе дрэ ва, каб пер шае 
ака за ла ся роў на за спі най, а трэ цяе — 
роў на пе рад ва мі. Толь кі па та кім ары-
ен ці ры вы здо ле е це іс ці пра ма.

— Са мы леп шы ва ры янт, як не за-
блу каць у ле се, — гэ та пры га даць 
школь ныя ўро кі геа гра фіі, — ра іць Ві-
таль На віц кі. — Ме на ві та там ву чаць, як 
пра віль на ка рыс тац ца ком па сам. Ка лі ж 
у вас гэ та га ма лень ка га па моч ні ка ня ма 
ці вы ні ко лі ім не ка рыс та лі ся — гэ та не 
кры тыч на. Пад час ляс но га па да рож жа 
вам аба вяз ко ва су стрэ нуц ца якія-не-
будзь ям кі, ва лу ны, рас шчэп ле ныя ства-
лы... За па мі най це гэ тыя ары ен ці ры.

Ка лі ж усе дрэ вы зда юц ца на адзін 
ка пыл, то тут вам да па мо жа звы чай ны 
агуль ны сшы так на 96 ліс тоў. Мож на 
вы ры ваць ад туль ар ку шы кі і на са-
джваць іх на га лін кі дрэў з та кім улі кам, 
каб яны за ста ва лі ся ў зо не бач нас ці.

Бе ла рус кія ля сы — не сі бір ская тай-
га. У нас пра цуе доб рая сіс тэ ма пра-
сек, з да па мо гай якіх лес раз дзе ле ны 
на квар та лы. Та му, ка лі вы вый шлі на 
та кую пра се ку, яна аба вяз ко ва пры-
вя дзе вас або да да ро гі, або да лі ніі 
элект ра пе ра дачы ці да ін шай пры кме ты 
цы ві лі за цыі. І трэ ба пры слу хоў вац ца 
да аб ста ноў кі на во кал. На прык лад, са-
ба чы брэх мож на па чуць за два кі ла-

мет ры. Гук ад трак та ра раз но сіц ца на 
ўдвая даў жэй шую дыс тан цыю. Цяг нік 
і ўво гу ле мож на па чуць на ад лег лас ці 
да дзе ся ці кі ла мет раў. Да лё ка раз но-
сяц ца і сіг на лы аў та ма бі ляў, з да па мо-
гай якіх шу ка юць знік лых у ля сах.

Ка лі ж вы на пат ка лі па да ро зе ру-
чай або ра ку, то трэ ба іс ці ўніз па ця-
чэн ні. Вы ток ра кі звы чай на зна хо дзіц-
ца ў цяж ка да ступ ным глу хім мес цы. 
А так лю бая ра ка ку ды-не будзь, але 
ўпа дае. Да та го ж на бе ра гах рэк, як 
пра ві ла, зна хо дзіц ца шмат люд скіх па-
се лі шчаў.

Ну а ка лі вы брац ца да за хо ду сон-
ца не атры ма ла ся, то адзі нае, што 
за ста ец ца, — гэ та ўлад коў ваць мес-
ца для нач ле гу. Для гэ та га ідэа льна 
па ды хо дзяць ямы, якія ўтва ры лі ся ад 
вы вер ну тых дрэў. Пад воп рат ку па жа-
да на на пі хаць па пе ры, каб за тры маць 
цяп ло. Раз вя дзі це агонь, ка лі зям ля 
не су хая, — ён да па мо жа ад пу жваць 
дра пеж ных жы вёл. Піць ва ду з ру ча ёў 
і лу жын нель га, як бы спа кус лі ва гэ та ні 
вы гля да ла, — без спе цы яль най апра-
цоў кі вы пра глы ня це міль яр ды шкод ных 
бак тэ рый. Што-не будзь яр кае не аб ход-
на пры ма ца ваць на дрэ ве, каб вас за-
ўва жы ла вы ра та валь ная гру па. Бо ка лі 
яна прой дзе не па да лёк ад вас і ні чо га 
не за ўва жыць, то ра ён бу дзе лі чыц ца 
ад пра ца ва ным. І по шу кі ры зы ку юць за-
цяг нуц ца на боль шы тэр мін...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. 
schklennik@zviazda.by

ВЫЙ СЦІ 
З ЛЕ СУ

Хі мія пос пе хуХі мія пос пе ху  

«ДРУ КА ВАЦЬ» 
БУ ДЗЕМ СВА ІМ

Бе ла рус кія ву чо ныя ства ры лі но вы ма тэ ры ял для 
3D-прын та раў. Па сло вах ды рэк та ра Ін сты ту та хі-
міі но вых ма тэ ры я лаў На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Уладзі мі ра АГА БЕ КА ВА, ай чын ная рас пра цоў ка за-
сна ва на на па лі ме рах, вы твор часць якіх на ла джа на 
на наф та пе ра пра цоў чых прад пры ем ствах у На ва-
по лац ку і Ма гі лё ве. Но вы ма тэ ры ял ста не тан най 
за ме най тра ды цый на му АБС-плас ты ку, які вы ка рыс-
тоў ва ец ца ў сфе ры ады тыў ных тэх на ло гій. Пра ект 
рэа лі зу ец ца ўжо дру гі год у рам ках дзяр жаў най на ву-
ко ва-тэх ніч най пра гра мы, сваю за ці каў ле насць у вы-
ні ках ра бо ты бе ла рус кіх на ву коў цаў ужо вы ка за лі 
прад стаў ні кі ад ной з буй ных кі тай скіх кам па ній.

— Мы пай шлі тро хі да лей і вы ра шы лі ра біць не толь кі 
ма тэ ры ял, але і ства рыць ай чын ны 3D-прын тар, — рас ка-
заў спе цы я ліст. — Гэ та не скла да на, над па доб ны мі пра ек-
та мі пра цу юць сту дэн ты на шых уні вер сі тэ таў, не ка то рыя 
пры ват ныя прад пры ем ствы. Для ажыц цяў лен ня ідэі су-
пра цоў ні ча ем з Ін сты ту там цеп ла- і ма са аб ме ну. Га лоў ная 
за да ча — зра біць апа рат, які змо жа пра ца ваць на больш 
вы со кіх тэм пе ра ту рах (гэ та га вы ма гае як раз рас пра ца ва ны 
на мі ма тэ ры ял) і бу дзе шы ро ка фар мат ным. Ра бо та ця пер 
вя дзец ца, мы ўжо атры ма лі не аб ход нае аб ста ля ван не.

Як ад зна чыў пер шы пра рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та Аляк сандр ЦЫ ГА НОЎ, 
гэ та ВНУ пер шай у Бе ла ру сі па ча ла рых та ваць кад ры для 
сфе ры ады тыў ных тэх на ло гій. У БДТУ ўжо вы раб ля юць улас-
ныя 3D-прын та ры і ма тэ ры я лы для іх. Уні вер сі тэт так са ма 
шмат зай ма ец ца на ву ко вы мі рас пра цоў ка мі ў сфе ры хі міі. 
Так, ця пер вя дзец ца ра бо та па ства рэн ні но вых кам па зі цый-
ных ма тэ ры я лаў для вы ка ры стан ня ў аў та ма біль най і аў та-
трак тар най тэх ні цы (до след ны за вод пла ну ец ца ства рыць 
у Бе ла рус ка-Кі тай скім тэх на ла гіч ным пар ку), по шу ку спо са баў 
глы бо кай хі міч най пе ра пра цоў кі драў ля най сы ра ві ны, раз віц ці 
эка ла гіч ных тэх на ло гій і вы ка ры стан ні ай чы най сы ра ві ны для 
атры ман ня буд ма тэ ры я лаў і мно гіх ін шых кі рун ках.

Па сло вах на мес ні ка ды рэк та ра па на ву ко вай і іна ва-
цый най ра бо це Ін сты ту та фі зі ка-ар га ніч най хі міі НАН 
Тац ця ны НЕ ВАР, у апош нія га ды ўсе рас пра цоў кі на ву-
коў цаў гэ тай уста но вы скі ра ва ны на кан крэт ныя вы ні кі для 
эка но мі кі кра і ны. Так, толь кі за апош ні час бы лі ство ра ны 
ўста ноў кі для во да пад рых тоў кі на ЦЭЦ кра і ны, пад ганд-
лё вай мар кай «Фі бан» па ча лі вы хо дзіць ма тэ ры я лы для 
ачыст кі га за па вет ра ных вы кі даў. Акра мя гэ та га, у ін сты ту це 
ства ра юць фар ма цэў тыч ныя суб стан цыі, а так са ма БА Ды 
і прэ па ра ты для спарт сме наў на іх асно ве, рас пра цоў ва юць 
ак тыў ныя рэ чы вы, якія вы ка рыс тоў ва юц ца для ля чэн ня 
анка ла гіч ных за хвор ван няў і хва ро бы Аль цгей ме ра.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lуskаvеts@zvіаzdа.bу
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Згу ля ем у Ка пен га ге не
Збор ная Бе ла ру сі да ве да ла ся пра са пер ні каў 
на чэм пі я на це све ту ў на ступ ным го дзе

Між на род ная фе дэ ра цыя ха кея апуб лі ка ва ла скла-
ды груп на пла не тар нае пер шын ство 2018 го да, якое 
прымуць дац кія га ра ды Ка пен га ген і Хер нінг.

На ша збор ная на сё лет нім чэм пі я на це за ня ла 13-е мес ца, 
атры маў шы дзве пе ра мо гі ў ся мі мат чах. Та кі вы нік да зво ліў 
на браць уся го 880 рэй тын га вых ач коў і ў кла сі фі ка цыі ІІХФ 
апус ціц ца з 9-га мес ца на 10-е, пра пус ціў шы на пе рад ка ман ду 
Нар ве гіі. Пас ля за кан чэн ня сё лет ня га пер шын ства і аб наў лен ня 
рэй тын гу ста ла вя до ма, з які мі ка ман да мі бе ла ру сы су стрэ нуц-
ца ў маі на ступ на га го да. На ша збор ная згу ляе ў Ка пен га ге не 
ў гру пе А з ка ман да мі Ра сіі, Шве цыі, Чэ хіі, Швей ца рыі, Сла ва кіі, 
Фран цыі і Аў стрыі. У гру пе В вы сту пяць Ка на да, Фін лян дыя, 
ЗША, Гер ма нія, Нар ве гія, Лат вія, Да нія і Рэс пуб лі ка Ка рэя. 
Матчы чэм пі я на ту све ту 2018 прой дуць з 4 па 20 мая.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by
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Прэ міі Фе дэ ра цыі праф са-
юзаў Бе ла ру сі з пры сва ен нем 
зван ня лаў рэ а та, уру чэн нем 
Га на ро ва га зна ка, Дып ло ма 
за вы со кія да сяг нен ні ў пра-
цы, а так са ма ў твор час ці ўва-
хо дзяць у лік са мых прэ стыж-
ных прэ мій на шай кра і ны.

— Пра ца ві тасць сён ня 
з'яў ля ец ца га лоў ным рэ сур-
сам, і праф са ю зы што дзён на 
імк нуц ца да та го, каб пра ца 
кож на га бы ла за ўва жа на 

і ацэ не на па за слу гах, — 
ад зна чыў стар шы ня ФПБ 
Мі ха іл ОР ДА. — На зва ныя 
сён ня лаў рэ а ты ў га лі не пра-
цы і куль ту ры — за слу жа ныя 
лю дзі, якія за хоў ва юць ад-
каз насць і ад да насць сва ёй 
спра ве ў лю бых умо вах. Тым 
са мым яны дэ ман стру юць 
прык лад, што ўсё за ле жыць 
ад жа дан ня і ста ран нас ці.

Учо ра бы лі ўзна га ро-
джа ны так са ма пе ра мож цы 

Рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
пра фе сій на га май стэр ства 
«Бе ла рус кі май стар—2017». 
Ён пра хо дзіў на пра ця гу го да 
і вы зна чыў най леп шых спе-
цы я ліс таў кра і ны ў 14 пра-
фе сі ях. Мэ та спа бор ніц тва — 
па вы сіць прэ стыж ча ла ве ка 
пра цы, ства рыць сты мул для 
да лей ша га рос ту ква лі фі ка-
цыі ра бот ні каў.

Ад зна ча лі і пры зё раў 
Рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
твор час ці пра цоў ных ка лек-
ты ваў «Но выя ім ёны Бе ла ру-
сі—2017». Пер шае мес ца за-
ня ла ме не джар па про да жах 
ад дзе ла збы ту Дзяр жын скай 
швей най фаб ры кі «Эліз» На-

тал ля Стэль мах. Ужо трэ ці год 

кон курс дае маг чы масць ра-

бот ні кам пра явіць свае сцэ ніч-

ныя та лен ты. Усе ўдзель ні кі — 

не пра фе сі я на лы, пра цу юць 

у ар га ні за цы ях і на прад пры-

ем ствах, а воль ны час пры свя-

ча юць лю бі май спра ве. Пры 

пад рых тоў цы да фі наль на га 

шоу з імі зай ма юц ца най леп-

шыя ва ка ліс ты, ха рэо гра фы 

і сты ліс ты кра і ны, а ў ро лі ку-

ра та раў вы сту па юць зор кі бе-

ла рус кай эст ра ды і вы дат ныя 

дзея чы куль ту ры.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by



Сё ле та ўзна га род уда сто е ны прад стаў ні кі і ка лек ты вы 
най буй ней шых прад пры ем стваў і ар га ні за цый у пра-
мыс ло вас ці, на ву ко вай, аду ка цый най і ме ды цын скай 
сфе рах. Ся род іх Бел тэ ле кам, Ба ры саў скі за вод ме ды-
цын скіх прэ па ра таў, «По лацк-Шкло ва лак но» і ін шыя.


