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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 
Гра мад скi са вет: ПА ПКОЎ А. А., стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні; ЦУП РЫК Л. А., стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-
ла мен це; ПА ПКО В. М., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
ных спра вах; БЕ ЛЯ КОЎ А. Э., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці; ПА НА СЮК В. В., стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў; ДРЫ ЛЁ НАК Т. Л., стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў; СУ ШЧАН КА М. Л., стар шы ня 
Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10 а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 287 18 31; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 14.804.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30
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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»
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У жы ха роў аг ра га рад ка Ры чоў, 
што на Го мель шчы не, — свя та: 

за ва ко лі цай на се ле на га пунк та 
ўра чыс та ад кры лі мост це раз Сцві гу. 
А ад наў ля лі пе ра пра ву та ла кой.

— Гэ та бы ла бу доў ля ста год дзя, — не 
ха вае ра дас ці пе рад жур на ліс там жыт-
ка віц кай ра ён най га зе ты «Но вае Па-
лес се» бы лы кал гас ны бух гал тар Алі на 
МАР КЕ ВІЧ. — Кож ны ўклаў ся аса біс та, 
за тое ця пер шлях ад кры ты і ў бяс пе цы.
Дзя куй на ша му стар шы ні сель ска га 
Са ве та Ула дзі мі ру Ку чын ска му.

Вель мі за да во ле на пе ра ме на мі 
і Ма рыя Ла зіц кая, га лоў ная ры чоў-
ская ягад ні ца. У сё лет нім, па вод ле яе 
слоў, не са мім ура джай ным се зо не 
пен сі я нер ка са бра ла 800 кі ла гра маў 
чар ніц. Пра ца ві тая жан чы на пры зна-
ец ца, што за рэ чны лес для яе сі но нім 
жыц ця, та му на доб рую спра ву не па-
шка да ва ла паў сот ні кроў на за роб ле-
ных руб лёў, што ў два з па ло вай ра зы 
больш за ся рэд ні ўнё сак. Зрэш ты, яе 
прык лад шчод рас ці пра дэ ман стра-
ва лі яшчэ не каль кі ча ла век. Да рож-
ная ар тэ рыя тут даў но па тра ба ва ла 
сур' ёз на га ра мон ту. Ад нак з роз ных 
пры чын ён усё ад клад ваў ся, па куль 
іні цы я ты ву ўла ды не пад ха пі ла на-
сель ніц тва. За Сцві гай у мно гіх се на-
жа ці, на род на рых тоў вае там і дро вы. 
Каб не ры зы ка ваць на тон кіх ла гах,
час та да во дзі ла ся да бі рац ца ў аб' езд 
за 14 кі ла мет раў.

Вы ра шы лі — зра бі лі. Сель скія 
ак ты віс ты са бра лі па ха тах звыш 
1500 руб лёў для на быц ця буд ма тэ ры-
я лаў. Іх спат рэ бі ла ся амаль 200 ку боў. 

Да лей пад клю чы лі ся ляс гас і пер са-
наль на «Бя рэ жан скае», а так са ма Ры-
чоў скае ляс ніц тва. Спі ла ва ныя бяр вё-
ны пе ра тва ра лі ў дош кі на пі ла ра ме ў 
ААТ «Лю дзя не ві чы» і ТАА «Бел кіт фо-
рэст ры». А не па срэд ны мі вы ка наў ца мі 
та ко га па трэб на га пра ек та ста лі ва ен-
ныя, якія бліс ку ча па цвер дзі лі вя до мы 
ло зунг аб адзін стве на ро да і ар міі.

— Ста ра лі ся пра ца ваць якас на і 
хут ка, — ка жа на мес нік ка ман дзі ра 
ін жы нер на-мос та бу даў ні ча га ба таль-
ё на 188-й гвар дзей скай ін жы нер най 
бры га ды, ка пі тан Аляк сандр СА МУЙ-
ЛАЎ, і па ве дам ляе, што ўвась мёх 
зра бі лі ўсё за тры тыд ні. — Лю дзі нас 
уся ляк пад трым лі ва лі. Упэў не ныя, 
што збу да ван не пра слу жыць доў га.

На ўра чыс тым ад крыц ці стар-
шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
УЛА ДЗІ МІР КУ ЛЕШ (да рэ чы, ме на-

ві та ён вёў пе ра гаворы з Мі ніс тэр-
ствам аба ро ны) шчы ра па дзя ка ваў 
усім, хто пры чы ніў ся да ўзвя дзен ня 
пе ра пра вы:

— Мост звяз вае не толь кі бе ра гі, 
але, што важ ней, аб' яд ноў вае сэр цы 
і ду шы. Гэ та са праў ды на род ны пра-
ект, якім мы ўсе мо жам га на рыц ца.

Са мыя яр кія мо ман ты свя та: хлеб-
соль — бу даў ні кам, гра ма ты — усім па-
моч ні кам і на род ная пес ня ў па да ру нак 
ад са ма дзей ных ар тыс таў. А пас ля та-
го, як іе рэй Вя ча слаў На ске віч асвя ціў 
56-мет ро вы мост і па ім пра ехаў пер шы 
мік ра аў то бус, пе ра пра ву пра тэс ці ра-
ва лі тыя, без ка го не зда ры ла ся б гэ-
тай па дзеі. Ра бо ту мяс цо выя жы ха ры 
ў адзін го лас аца ні лі на вы дат на.

Да рэ чы, гэ та ўжо трэ ці мост, ад ра-
ман та ва ны та ла кой у ра ё не за апош-
нія не каль кі га доў.

АМАЛЬ цэ лая ву лі ца, якая пры мы кае да бе ра га ра кі, 

вы лу ча ец ца да лё ка не сель скі мі ха цін ка мі. І ці ёсць 
леп шы ад па чы нак у ад да ле ным ад ме га по лі са мес цы? 

Ды што там вы хад ныя — у пе ра важ на да гле джа ных 
гас па да ра мі бу дын ках мож на жыць цэ лы год, упэў не ны 
жур на ліс ты жыт ка віц кай ра ён най га зе ты «Но вае 
Па лес се». І вось ча му.

Дзя ку ю чы мін ча нам і лю дзям з роз ных ін шых га ра доў 
Бе ла ру сі, як су сед ніх, так і ад да ле ных, ёсць ап ты міс тыч ная 
на дзея — вёс ка бу дзе жыць!

Да рэ чы, як за ўва жы ла стар шы ня Пе ра роў ска га сель-

ска га Са ве та Іна ДА РА ФЕЙ, не ру хо мас цю на бе ра зе 
аб за вод зяц ца і сён ня. Яшчэ ад на пі кант насць вяс ко ва га 
ўкла ду, акра мя не паў тор нас ці пры ро ды, — жыц цё ў зна ё -
май па між са бой су поль нас ці і без цы ры мо ній. І на огул — 
на вош та куп ляць не ру хо масць за мя жой, ка лі ў нас 
усё ва кол шы коў нае, а га лоў нае — зра зу ме лае і род нае. 
Ды і ка рысць па двой ная, бо акра мя свай го за да валь нен-
ня і хо бі но выя лю дзі ўклад ва юць срод кі. На прык лад, ва 
ўма ца ван не бе ра га. Праб ле ма вя до мая — Пры пяць не так 
ужо і па воль на за ва ёў вае су шу. Са ма Іна Сця па наў на за-
ўва жае, што пло шча яе баць коў ска га на дзе лу за не каль кі 
га доў па мен шы ла ся амаль удвая. А за бяс пе ча ныя ўлас ні кі 
жыл ля ўма цоў ва юць бе раг спе цы яль ным спо са бам, а так-
са ма і тра ву ка ля пад вор ка вы ка сі лі. Ня даў на і на прось бу 
ак тыў на га стар шы ні не ча ка на ад гук ну лі ся.

— У нас брыль на сель скім Са ве це зна сіў ся, трэ ба бы ло б 
па мя няць, — усмі ха ец ца Іна Сця па наў на, — ду маю, па-
 спы таю шчас ця, мо жа, да па мо жа наш дач нік? Муж чы на 

ад ра зу ад гук нуў ся і лі та раль на на на ступ ны дзень пры вёз 
не каль кі ліс тоў ме та ла про фі лю.

Ма тэ ры ял з'я віў ся, а з рук у сель са ве це — толь кі жа но-
чыя. І зноў да па маг лі ста ліч ныя жы ха ры. Усім ка рысць.

На огул у сва ёй вот чы не Іна Сця па наў на, якая шмат га доў 
бы ла ды рэк та рам шко лы, ве дае ўсіх ад ма ло га да ста ро га. 
Зрэш ты, па гэ тай жа пры чы не з бо ку жы ха роў і да вер, і ак-
тыў насць ста рас таў. Ме на ві та ў Пе ра ро ве ра ней, чым у су-
се дзяў, са бра лі срод кі на вы зва лен не мо гі лак ад не бяс печ-
ных дрэў. Пры гэ тым іні цы я та ры не каль кі ра зоў абы хо дзі лі 
ха ты: спа чат ку за ру ча лі ся зго дай зем ля коў, а по тым збі ра лі 
гро шы. Пад вя лі вы нік склад чы ны — дзве ты ся чы руб лёў, 
за пра сі лі аль пі ніс таў. Вый шла цал кам бюд жэт на.

Да рэ чы, пад час ра бот на мо гіл ках аль пі ніс ты (як ні ста-
ра лі ся асця рож на і аку рат на пра ца ваць) не каль кі па ха ван-
няў за кра ну лі. Але, да іх го на ру, пад ра бі лі, пад ма ля ва лі. 
Па пра сіў шы пра ба чэн ня, пра па на ва лі сва я кам па ха ва ных 
тут у вы пад ку не за да во ле нас ці кам пен са ваць гра шы ма. 
Та кое стаў лен не пад ку пі ла да ве рам.

Сён ня ў Хлу пі не не абы яка выя лю дзі раз бі ва юць скве-
рык. Ка лі жы ха ры вёс кі ла дзі лі агуль ныя ўра чыс тас ці ка ля 
да ро гі, без гас па дар ны ўчас так за рас таў тра вой і вы гля даў 
не ахай на. Ча му б не акуль ту рыць, па ду ма ла Іна Да ра фей, 
узяў шы ся ўва саб ляць у жыц цё ідэю. І ва ўні сон дэ пу та ту 
Па ла ты прад стаў ні коў Іры не Кра ле віч, якая па бы ва ла
ня даў на ў Пе ра ро ве, ста ла пе ра кон ваць лю дзей і тлу ма-
чыць ім не аб ход насць і важ насць та го ці ін ша га пра цэ су. 
У на шым вы пад ку пра віль на вы бу да ва ны дыя лог знай шоў 
вод гук у Пе ра роў скім ляс ніц тве. Яго су пра цоў ні кі і лаў ку 
зра бі лі на ву лі цы, дзе ця пер пе рад ых нуць мо жа лю бы, 
асаб лі ва па жы лы па да рож нік.

Са праўд ны на род ны пра ектСа праўд ны на род ны пра ект

Извещение о проведении 
26 ноября 2019 года торгов 

 по продаже имущества, 
принадлежащего 

ОАО «Белагропромбанк»

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВАЕМОМ ИМУЩЕСТВЕ:

Лот Информация о предмете торгов

Началь-

ная цена, 

руб.

Размер 

задатка, 

руб.

№ 

1

Автомобиль VOLKSWAGEN CADDY MAXI 

RYCAR – 294544-03, регистрационный знак 

АI 4212-7, кузов № X8929454Z90АК5342, 

WV1ZZZ2KZ9Х038329, 2008 года выпуска, 

инвентарный номер 21111173, тип транс-

портного средства – грузовой фургон

9 472 

в том 

числе 

НДС 

20 %

451,05 

в том 

числе 

НДС 

20 %

Продавец имущества:  Открытое акционерное общество «Белагро-

промбанк», 220036, г. Минск, пр. Жукова, 3.

Организатор аукциона: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-

бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Торги проводятся в форме открытого аукциона в соответствии со ст. 

417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями про-

ведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО 

«Белагропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о 

правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие 

организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организато-

ром торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); до-

кументы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в 

соответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного 

предприятия «Агробизнесконсалт» № BY23BAPB30122013100380000000 

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 190982374, 

в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-

ный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для 

участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 

этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

условиями проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 15 банковских дней со дня про-

ведения аукциона.

Торги проводятся 26 ноября 2019 года в 11.00 

по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с 25.10.2019 по 22.11.2019 включительно в рабочие 

дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 

22, оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документацией 

по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 

mail: torgi@agroconsult.by 

Телефоны для справок: организатор аукциона: Tel./Fax 8 (017) 399 66 39, 

GSM MTS 8 (029) 816-64-46, GSM VEL 8 (044) 540-64-46.

Уважаемые акционеры 

открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительного 

треста № 1, г. Витебск»

6 ноября 2019 года в 16.00 состоится внеочередное общее 

собрание акционеров открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск».

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 

16, актовый зал.

Повестка дня собрания:

1. О внесении изменений в Устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-

миться у председателя наблюдательного совета по адресу: 

г. Витебск, ул. Суворова, 16, с 28 октября 2019 года по 5 ноября 

2019 года (время работы с 8.30 до 17.30) либо 6 ноября 

2019 года по месту проведения собрания, контактный телефон 

(8-0212) 67-45-66.

Дата формирования реестра владельцев акций и список лиц, 

имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров 23 октября 2019 года.

Регистрация участников собрания с 15.35 до 15.55 по месту 

проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

акционеру общества – паспорт, представителю акционера – 

паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет 

УНП 300000398

ЧЫМ МОЖ НА АЖЫ ВІЦЬ ВЁС КУ?
Доб ра мець хат ку ў сельскай мясцовасі. А асаб лі ва — у Пе ра ро ве на бе ра зе Пры пя ці, 

што на Го мель шчы не. Усё ха раст во шы коў най пры ро ды тут аца ні лі жы ха ры роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі

ПА СТАРОНКАХ АДНОЙ РАЁНКІ


