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Извещение о проведении 11 ноября 2019 года 
повторных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

Технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехники» 

с инв. № в ЕГРНИ  600/C-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м (назна-

чение: сооружение специализированное складов, хранилищ; составные 

части и принадлежности: технологическая площадка для хранения и об-

служивания спецтехники – литер А, состоящая из подъезда, трех покрытий, 

трех бортов, технологической площадки, дорожки, ограждения) 

Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га, кадастровый номер – 

623650100001005212

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 

г. Заславль, ул. Заводская, 17

Начальная цена – 1 311 841,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка  – 131 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

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

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 

а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором тор-

гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, по-

рядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 

копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 

документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя юридического (физического) лица; а также при необходимости иные 

документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирек-

ции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, 

г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, 

установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-

ром торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 

до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет тор-

гов. Данный 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 заявление 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.

Победитель торгов (покупатель) обязуется в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения аукционных торгов возместить организатору торгов 

затраты за организацию и проведение аукциона. Информация о сумме 

затрат за организацию и проведение аукциона, подлежащих возмеще-

нию, доводится до сведения участников перед началом аукциона при 

заключительной регистрации.

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

телем) заключается после предъявления копии платежного документа о 

перечислении суммы затрат за организацию и проведение торгов и под-

писывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 11 ноября 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 

39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 

участия в торгах осуществляются с 28.10.2019 по 06.11.2019 включитель-

но в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 

16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу осмотра 

объекта следует обращаться по телефону (017) 388-43-58.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»); (017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

З менш скла да ных пра фе сій да па ма га ем атры маць на вы-

кі ад мі ніст ра та ра, сак ра та ра, каль ку ля та ра і кла даў шчы ка. 

На ву ча ем па спе цы яль нас цях «аў та ма ты за цыя бух гал тар-

ска га ўлі ку з вы ка ры стан нем пра гра мы «1С: Бух гал тэ рыя», 

«офіс ныя ін тэр нэт-тэх на ло гіі» і ін шых.

Спіс спе цы яль нас цяў, за па тра ба ва ных на рын ку пра цы, 

скла дае ка мі тэт па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 

Мін гар вы кан ка ма.

Алег То кун:

— У цэ лым па кра і не бес пра цоў ныя мо гуць прай сці пе ра-

на ву чан не больш чым па 100 пра фе сі ях. Пры чым ка ля 20 % 

з іх — гэ та ін тэ гра ва ныя пра фе сіі, ка лі ча ла век ад на ча со ва 

атрым лі вае дзве і больш спе цы яль нас ці — на прык лад сак-

ра та ра і ін спек та ра ад дзе ла кад раў. Як пра ві ла, гэ та больш 

рас паў сю джа на ў ра бо чых пра фе сі ях: тын коў шчык-ма ляр, 

аб лі цоў шчык-плі тач нік.

Якія ві ды пе ра пад рых тоў кі, 
на ву чан ня пра па ну юць мін скія га рад скія 
служ бы за ня тас ці?

Тац ця на Ку дзе віч:

— Мы на ву ча ем больш чым па 30 пра фе сі ях і спе цы яль-

нас цях. Доб ра су пра цоў ні ча ем з Мін скім мет ра па лі тэ нам, 

«Мінск транс ам». Рых ту ем для го ра да кі роў цаў тра лей бу саў, 

трам ва яў, ма шы ніс таў элект ра цяг ні коў, кант ра лё раў-ка сі раў 

і пра даў цоў, ку ха раў, кан ды та раў, цы руль ні каў. Да рэ чы, 

апош няя гру па цы руль ні каў цал кам ву чы ла ся па за мо ве 

най маль ні каў з га ран та ва ным пра ца ўлад ка ван нем.

У Мін ску за па тра ба ва ныя спе цы я ліс ты ў сфе рах бу даў-

ніц тва, пра мыс ло вас ці, транс пар ту, ганд лю. З'я ві ла ся і но-

вая пра фе сія, па якой пра во дзіц ца на ву чан не, — ма та рыст 

га зо на ка сіл кі.

Са мая га лоў ная на ша праб ле ма — ка лі бес пра цоў ныя 

ад маў ля юц ца ад пра па на ва на га га ран та ва на га пра ца ўлад-

ка ван ня. Пас ля кур саў або пе ра пад рых тоў кі ім вы да юц ца 

да ку мен ты аб аду ка цыі. Пас ля гэ та га яны пры хо дзяць да 

нас або са ма стой на зай ма юц ца по шу кам ра бо ты.

Якую ра бо чую спе цы яль насць лепш абраць? 
Дзе на зі ра ец ца не да хоп кад раў?

Але на Да ку кі на:

— На гэ ты мо мант по пы там ка рыс та юц ца швач кі, пра даў цы, 

ку ха ры, трак та рыс ты. У сель скай мяс цо вас ці так са ма за па тра-

ба ва ны му ля ры, жы вё ла во ды і элект ра га за звар шчы кі. Пры гэ-

тым ры нак пра цы і за па тра ба ва ныя пра фе сіі тро хі ад роз ні ва юц-

ца ў за леж нас ці ад аб лас цей. На прык лад, у Брэсц кай воб лас ці 

за па тра ба ва ная ўні каль ная для кра і ны пра фе сія — гры ба вод 

(штуч нае вы рошч ван не гры боў). У Го мель скай і Гро дзен скай 

аб лас цях больш за ўсё па трэб ныя му ля ры, у Гро дзен скай — 

ма шы ніс ты ка цель ні, у Ма гі лёў скай — элект ра га за звар шчы кі, 

у Мін ску — сле са ры ме ха на збо рач ных ра бот.

Ку ды трэ ба звяр тац ца, каб прай сці 
пе ра ква лі фі ка цыю або пе ра пад рых тоў ку?

Алег То кун:

— Перш за ўсё гра ма дзя нін па ві нен звяр нуц ца ў служ бу 

за ня тас ці па мес цы свай го па ста ян на га жы хар ства. Там ён 

мо жа раз ліч ваць на кан суль та цыю, якія пра фе сіі за па тра ба-

ва ныя ў той мяс цо вас ці, дзе ён пра жы вае, а так са ма атры-

маць ін фар ма цыю, якія кур сы пад рых тоў кі, пе ра пад рых тоў кі 

і па вы шэн ня ква лі фі ка цыі маг чы ма прай сці ў най блі жэй шы 

час. Мож на не пры хо дзіць у служ бу за ня тас ці, а ска рыс тац ца 

ін фар ма цый ны мі рэ сур са мі на на шым пар та ле дзяр жаў най 

служ бы за ня тас ці аль бо на ста рон цы кан крэт най служ бы 

за ня тас ці па мес цы жы хар ства.

Тац ця на Ку дзе віч:

— У нас у Мін ску гра ма дзя не мо гуць звяр нуц ца ва ўпраў-

лен не за ня тас ці на сель ніц тва. Мы ары ен ту ем гра ма дзян на 

за па тра ба ва ныя пра фе сіі і спе цы яль нас ці, па якіх не аб ход на 

на ву чац ца. На сай це ка мі тэ та раз ме шча ны пе ра лік пра фе сій 

і спе цы яль нас цяў, па якіх мы пра во дзім на ву чан не: іх больш 

за 30. Па 13 пра фе сі ях і спе цы яль нас цях у нас бес пра цоў-

ныя ўжо прай шлі на ву чан не. Кож ны дру гі з іх на ву чаў ся з 

га ран та ва ным пра ца ўлад ка ван нем.

Коль кі ча су зой ме пра фе сій нае 
на ву чан не бес пра цоў ных? 
У якім фар ма це ар га ні за ва на ву чо ба?

Але на Да ку кі на:

— У цэ лым яна мо жа доў жыц ца да го да. Але мы ра зу-

ме ем, што трэ ба знач на хут чэй вяр нуць бес пра цоў на га на 

ры нак пра цы. Чым больш апе ра тыў на гэ та ад бу дзец ца, тым 

больш шан цаў, што ён пра ца ўлад ку ец ца і зной дзе ся бе. Мак-

сі маль на ста ра ем ся па ско рыць пра цэс — на ву чан не зай мае 

ў ся рэд нім не больш за тры ме ся цы. Та кі ж пе ры яд вы тры-

ма ны і пры пра ца ўлад ка ван ні бес пра цоў на га — не больш за 

тры ме ся цы. Апла та на ву чан ня не пе ра вы шае Br300 у ся рэд-

нім на ад на го бес пра цоў на га. Уліч ва юц ца ін ды ві ду аль ныя 

асаб лі вас ці і тэ ры та ры яль ны раз рэз: хто па трэб ны. Асноў ны 

ак цэнт — на па трэ бы най маль ні ка. А ары ен цір — не прос та 

на ву чан не бес пра цоў ных, а на ву чан не пад за каз. Гэ та га-

ран туе стап ра цэнт нае пра ца ўлад ка ван не.

Алег Лі сей чы каў:

— Па асоб ных пра фе сі ях ра бо чых і слу жа чых тэр мі ны 

пад рых тоў кі не пе ра вы ша юць трох ме ся цаў. Пры пе ра пад-

рых тоў цы спе цы я ліс таў на ба зе вы шэй шай аду ка цыі, ка лі 

ад бі ра юц ца лю дзі пад тую ці ін шую гру пу спе цы яль нас цяў, 

аду ка цый ны пра цэс доў жыц ца ад ся мі да дзе ся ці ме ся-

цаў — гэ та воч ная фор ма на ву чан ня. Тра ды цый на што год 

у нас на ву ча ец ца ад дзвюх да трох груп спе цы я ліс таў па 

аду ка цый ных пра гра мах пе ра пад рых тоў кі. Най больш рас-

паў сю джа ныя спе цы яль нас ці пра гра міс таў, эка на міс таў, 

бух гал та раў і спе цы я ліс таў па ла гіс ты цы.

Ці за ліч ва ец ца гэ ты пе ры яд 
у агуль ны пра цоў ны стаж?

Алег То кун:

— Пе ры яд на ву чан ня за ліч ва ец ца ў ад па вед нас ці з за ка на даў-

ствам аб пен сій ным за бес пя чэн ні ў агуль ны пра цоў ны стаж.

Хто мае пра ва ў пры яры тэт ным па рад ку 
прай сці пра фе сій ную пад рых тоў ку, 
пе ра пад рых тоў ку, па вы шэн не ква лі фі ка цыі?

Алег То кун:

— У пер шую чар гу мы пра па ну ем атры маць пра фе сію 

тым, у ка го яе ня ма (гэ та мо ладзь, лю дзі з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі), а так са ма тым, хто ажыц цяў ляў до гляд дзі-

ця ці ва ўзрос це да трох га доў, — каб ад на віц ца на рын ку 

пра цы. Гэ та асноў ныя ка тэ го рыі гра ма дзян, якім мы ад да ём 

пры яры тэт. Пры бліз на па ло ва з тых, хто пра хо дзіць на ву-

чан не, — мо ладзь ва ўзрос це да 30 га доў.

Дзе пра хо дзіць на ву чан не бес пра цоў ных? 
Хто пла ціць за на ву чан не?

Алег То кун:

— Як пра ві ла, сён ня на ву чан не пра во дзіц ца па мес цы 

жы хар ства гра ма дзя ні на — у рай цэнт ры, го ра дзе. Хоць 

ёсць, вя до ма, вы пад кі, ка лі на ву чан не мо жа пра хо дзіць і 

не па мес цы жы хар ства. На прык лад, ця пер у Ор шы на бра-

на гру па для на ву чан ня спе цы яль нас ці «сле сар ру хо ма га 

саставу», а за ня ткі пра хо дзяць у Го ме лі, дзе ёсць на ву-

чаль ная ўста но ва па пад рых тоў цы та кіх спе цы я ліс таў.

Ця пер мы ары ен ту ем усе на шы тэ ры та ры яль ныя ор га ны 

на тое, каб не прос та на ву чаць бес пра цоў ных. Па чы на ю чы 

на ву чан не, гра ма дзя не па він ны ве даць, ку ды пой дуць пра-

ца ваць. У ця пе раш ні час сі ту а цыя па кра і не та кая, што кры ху 

больш за 60 % тых, хто пра хо дзіць на ву чан не, ажыц цяў ля юць 

гэ та па за мо ве най маль ні ка і ве да юць, дзе яны бу дуць по тым 

пра ца ваць. На прык лад, у Мін ску па та кой схе ме на ву ча юць 

ма шы ніс таў элект ра цяг ні ка па да мо ве з мет ра па лі тэ нам, 

у Ма гі лё ве і Брэс це — кі роў цаў тра лей бу саў. Рас паў сю джа-

на прак ты ка пад рых тоў кі пад за каз най маль ні ка пра даў цоў, 

апе ра та раў паш то вай су вя зі, ку ха раў, ма шы ніс таў ка цель-

ні — спектр пра фе сій шы ро кі. У да лей шым бу дзем імк нуц ца 

да 100 % на ву чан ня па за яў ках най маль ні каў.

Пла ціць за на ву чан не мяс цо вая служ ба за ня тас ці. У пе-

ры яд на ву чан ня бес пра цоў на му вы плач ва ец ца сты пен дыя, 

мо гуць быць кам пен са ва ныя вы дат кі на пра езд і пра жы ван-

не, ка лі на ву чан не пра хо дзіць не па мес цы жы хар ства.

Ці ёсць маг чы масць у гра ма дзян, 
якія не ста яць на ўлі ку ў служ бе за ня тас ці, 
але жа да юць знай сці ра бо ту або змя ніць яе, 
прай сці пе ра на ву чан не? Ку ды ім звяр тац ца?

Алег То кун:

— У ад па вед нас ці з за ка на даў ствам аб за ня тас ці на сель-

ніц тва, пра ва на пра хо джан не пад рых тоў кі, пе ра пад рых тоў кі 

ці па вы шэн не ква лі фі ка цыі ма юць за рэ гіст ра ва ныя бес-

пра цоў ныя, іншымі словамі, тыя, хто ста іць на ўлі ку. Ёсць 

яшчэ ад на ка тэ го рыя — гэ та гра ма дзя не, якія ажыц цяў ля лі 

до гляд дзі ця ці ва ўзрос це да трох га доў. Яны не мо гуць 

быць за рэ гіст ра ва ныя ў якас ці бес пра цоў ных, але ма юць 

пра ва прай сці пе ра пад рых тоў ку на тых жа ўмо вах, што і 

бес пра цоў ныя. Ас тат нім ка тэ го ры ям гра ма дзян мы мо жам 

да па маг чы, аказ ва ю чы кан суль та цый ныя па слу гі, ка лі яны 

не хо чуць рэ гіст ра вац ца бес пра цоў ны мі, і ін фар ма цый ныя.

Ці мож на пен сі я не ру прай сці пе ра на ву чан не 
ў служ бе за ня тас ці для да лей ша га 
пра ца ўлад ка ван ня?

Алег То кун:

— Пы тан не за клю ча ец ца ў тым, ка го мы ма ем на ўва зе, 

ка лі ка жам пра пен сі я не раў. Ка лі ча ла ве ку пры зна ча ная 

пен сія і ён яе атрым лі вае, то ў гэ тым вы пад ку ён не мо жа 

за рэ гіст ра вац ца ў якас ці бес пра цоў на га і не мае пра ва на 

бяс плат нае пе ра на ву чан не. Ка лі ж мы га во рым пра лю дзей, 

якія да сяг ну лі пен сій на га ўзрос ту, але не атрым лі ва юць 

пен сію, то мы мо жам іх за рэ гіст ра ваць бес пра цоў ны мі і на-

кі ра ваць на кур сы. Ха чу ска заць, што апош нім ча сам гра ма-

дзя не ста рэй шых уз рос таў усё больш ін тэн сіў на вы каз ва юць 

жа дан не атры маць но вую пра фе сію.

Алег Лі сей чы каў:

— Бы вае, што ў гру пах, якія фар мі ру юц ца па на кі ра-

ван ні ор га наў са ца ба ро ны для атры ман ня пра фе сіі аль бо 

спе цы яль нас ці, лю дзі на ву ча юц ца ў пры ват ным па рад ку на 

ка мер цый най асно ве. Як пра ві ла, та кіх у гру пах на ліч ва ец ца 

да трох ча ла век, на ву ча юц ца ў тым лі ку і пен сі я не ры. Да рэ-

чы, мы пра во дзі лі да сле да ван не ў 2016-2017 га дах у гру пах 

па на ву чан ні прад пры маль ніц кай дзей нас ці. Дык вось, до ля 

ста рэй шых за 45 га доў ся род на ву чэн цаў скла ла 26 %. Як 

па каз ва юць прак ты ка і да сле да ван ні за меж ных на ву коў цаў, 

ме на ві та гэ тая ка тэ го рыя і ўтрым лі ва ец ца на рын ку пра цы, 

ка лі ар га ні зоў вае ўлас ную спра ву.

Як звы чай на ўлад коў ва юць на ра бо ту тых, 
хто прай шоў пе ра пад рых тоў ку? 
Ці мо гуць мне га ран та ваць 
пра ца ўлад ка ван не?

Алег То кун:

— Як ужо бы ло ска за на, у ця пе раш ні час сі ту а цыя па кра і-

не та кая, што кры ху больш за 60 % тых, хто пра хо дзіць на ву-

чан не, ажыц цяў ля юць гэ та па за мо ве най маль ні ка і ве да юць, 

ку ды яны пой дуць пра ца ваць. Ас тат нія 40 % бес пра цоў ных 

ма юць пра ва звяр нуц ца пас ля пра хо джан ня на ву чан ня зноў 

да нас у служ бу за ня тас ці. Як па каз вае прак ты ка, амаль 

90 % з іх до сыць хут ка пра ца ўлад коў ва юц ца па атры ма най 

спе цы яль нас ці.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

Атры маць но вую 
спе цы яль насць...

У АН ЛАЙН-КАН ФЕ РЭН ЦЫІ ЎДЗЕЛЬ НІ ЧА ЛІ:

на чаль нік упраў лен ня па лі ты кі за ня тас ці Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны Алег ТО КУН.

На чаль нік ад дзе ла рын ку пра цы Мі ніс тэр ства пра цы і са-

цыяль най аба ро ны Але на ДА КУ КІ НА.

Рэк тар Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 

і пе ра пад рых тоў кі ра бот ні каў Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 

аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь Алег ЛІ СЕЙ ЧЫ КАЎ.

На чаль нік упраў лен ня за ня тас ці на сель ніц тва ка мі тэ та па 

пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар вы кан ка ма Тац-

ця на КУ ДЗЕ ВІЧ.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Уз ро вень за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя ў Бе ла ру сі 

на ка нец ве рас ня склаў 0,3 %. На 1 каст рыч ні ка на 

ўлі ку ў якас ці бес пра цоў ных зна хо дзі лася кры ху 

больш за 11 ты сяч ча ла век.

Больш за чатыры ты ся чы бес пра цоў ных бы ло на-

кі ра ва на на пе ра на ву чан не за сту дзень — ве ра сень 

гэ та га го да.


