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ЛЕТ НЯЯ «МЕК КА»
Га ра чы поў дзень су бот-

ня га дня. Та кое на двор'е на 

вы хад ныя не вы па да ла ўжо 

даў но. Не дзіў на, што ў элект-

рыч цы, якая пра хо дзіць праз 

стан цыю «Мін скае мо ра», збі-

ра ец ца шмат на ро ду. Вось у 

там бу ры пры мас ці лі ся трое 

ма ла дых лю дзей з ве ла сі пе-

да мі і вя ліз ны мі па ход ны мі 

за плеч ні ка мі. А ў кан цы ва го-

на ве се ла пе ра га вор ва ец ца 

гру па пад лет каў. Мяр ку ю чы 

па раз мо вах, гэ та абі ту ры ен-

ты, якія на рэш це вы дых ну лі 

пас ля за лі чэн ня на бюд жэт. 

Едуць ад зна чаць. На су праць 

іх улад ка ва ла ся шмат дзет ная 

сям'я, са мае ма лод шае дзі-

ця ці ха дрэм ле ў ка лыс цы, у 

той час як дзве ста рэй шыя 

па год кі аб мяр коў ва юць, якія 

фі гу ры з пяс ку кож ная з іх збі-

ра ец ца па бу да ваць. Як толь кі 

пры пад' ез дзе да стан цыі цяг-

нік за па воль вае свой ход, не 

менш за па ло ву па са жы раў 

падымаецца са сва іх мес-

цаў — на пе рад, да мо ра!

Вось каб ад па чы нак ва 

ўсіх гэ тых роз ных лю дзей 

прай шоў ад ноль ка ва спа-

кой на, кож ны дзень, без вы-

клю чэн ня, на тэ ры то рыі зон 

ад па чын ку ня суць служ бу су-

пра цоў ні кі мі лі цыі: як пе шы мі 

на ра да мі, так і аў та па тру ля-

ван нем. Тэ ры то рыя Мінск ага 

мо ра зна хо дзіц ца ў пад па-

рад ка ван ні Мінск ага РУ УС. 

А да па ма га юць па тру ля ваць 

яе сал да ты тэр мі но вай служ-

бы ўнут ра ных вой скаў МУС. 

Уся го ж у Мін скай воб лас ці 

шэсць ва да ёмаў з аб ста ля-

ва ны мі пля жа мі: тое са мае 

За слаў скае ва да схо ві шча, 

Драз ды, Кры ні ца, Вя ча, Пціч 

і Дуб роў скае ва да схо ві шча. 

На Мін скае мо ра мы ад пра-

ві лі ся, бо тра ды цый на яно лі-

чыц ца са мым шмат люд ным. 

У гэ тым го дзе на Дзень Пе-

ра мо гі, ка лі свя та вы па ла на 

ся рэ дзі ну тыд ня, а, зна чыць, 

маг чы мас ці з'е хаць да лё ка 

ў жы ха роў ста лі цы не бы ло, 

тут са бра ла ся ка ля 50 ты сяч 

ча ла век!

Уся го ж тут дзе вяць пля-

жаў, з ад на го бо ку бе ра га вой 

лі ніі част ка з іх рас цяг ну ла ся 

ад ра зу на пяць кі ла мет раў. 

Кож ны пляж па тру люе асоб-

ны на рад. Пры чым, як пад-

крэс лі вае ка ман дзір ро ты 

па труль на-па ста вой служ-

бы Мінск ага РУ УС пад-

пал коў нік мі лі цыі Юрый 

ШЧАР БА КОЎ, га лоў ная за-

да ча су пра цоў ні каў — ме на-

ві та пра фі лак ты ка. Да рэ чы, у 

па раў на нні з тым, што бы ло 

яшчэ не каль кі га доў та му, 

аб ста ноў ка знач на па леп-

шы ла ся.

НА ДНЕ
Най леп шай ілюст ра цы-

яй да гэ тых слоў з'яў ля ец-

ца тое, што ад бы ва ец ца на 

бе ра зе. Зда ец ца, ні бы та на 

ней кія асаб лі выя спа бор-

ніц твы ад ра зу па ўсіх ві дах 

спор ту: тут і бад мін тон, і ва-

лей бол, і фут бол, і фрыс бі, і, 

вя до ма, пла ван не. Лю дзі на-

рэш це па ча лі змя няць сваё 

ўяў лен не аб ад па чын ку на 

пры ро дзе ад нос на та го, што 

«шаш лы чок» не аба вяз ко ва 

толь кі «пад кань я чок», і на 

све жым па вет ры ёсць шмат 

ін шых спо са баў ці ка ва пра-

вес ці час. Але су стра ка юц ца 

і вы клю чэн ні. Так прак тыч на 

ка ля са май да ро гі (а на вош-

та за ма роч вац ца?) на ты ка-

ем ся на «вя сё лую» кам па-

нію: два хлоп цы і дзяў чы на. 

Адзін з ма ла дых лю дзей 

спіць не пра буд ным сном, у 

той час як па ра пра цяг вае 

свой «бан кет». Моц ны ал-

ка голь ідзе ўпе ра меш ку з 

пі вам, што пры кмет на і па 

іх ста не. Адзін той факт, што 

за мест ку паль ні ка дзяў чы-

на за га рае ў бя ліз не, вель мі 

кра са моў ны.

— Рас піц цё спірт ных на-

по яў у гра мад скіх мес цах 

за ба ро не на.

— Мы ж па кры ху, — 

ледзь вы маў ляе дзяў чы-

на. — Доб ра-доб ра, мо жа, і 

праў да па ра да до му. За раз 

толь кі наш ся бар пра чнец ца. 

Ён ста міў ся.

Па куль мы раз маў ля ем, 

ма ла дыя лю дзі па чы на юць 

спра ба ваць збі раць рэ чы, 

але вы хо дзіць з цяж кас цю. 

Мне зда ец ца не праў да па-

доб ным іх жа дан не ад пра віц-

ца да до му. Але, ка лі пас ля 

абы хо ду пля жа мы вяр та ем-

ся на зад, пра іх ра ней шую 

пры сут насць на гад вае толь кі 

пры мя тая по сціл каю тра ва.

Больш та кіх вы пад каў мы 

не су стрэ лі. У асноў ным на 

пля жы ад па чы ва юць сем'і ці 

ма ла дыя лю дзі па два-тры 

ча ла ве кі. Вя лі кія кам па ніі 

ад да юць пе ра ва гу аль тан-

кам. Ба ла зе, сё ле та іх ста ла 

яшчэ больш. Як і ман га лаў, 

ла вак, дзі ця чых пля цо вак 

і ўся го та го аб ста ля ван ня, 

якое трэ ба, каб забяспечыць 

усе вы го ды цы ві лі за цыі.

ПІЛЬ НЫМ ВО КАМ
Пра хо дзя чы ўздоўж пля-

жа, за ўва жа ем два руч ні кі, 

на якіх ля жаць адкрытыя 

сум кі. З ад ной з іх пры зыў на 

вы гляд вае план шэт. Па куль 

мы за трым лі ва ем ся ка ля рэ-

чаў, з ва ды па спя ва юць вый-

сці дзве дзяў чы ны.

— На вош та вы рэ чы без 

на гля ду па кі да е це, тым больш 

у ад кры тым вы гля дзе?

— Дык мы ж не на доў га. 

І ста ра лі ся ва чэй з бе ра га 

не ад во дзіць.

— Ня ўжо нель га па ад ной 

па ку пац ца?

— Ра зам жа ве ся лей, — 

смя юц ца сяб роў кі.

Праў да, скон чыц ца та-

кая бяз лад насць мо жа зу-

сім ня ве се ла. Ме на ві та та му 

пра фі лак ты ка кра дзя жоў, 

на роў ні з пра фі лак ты кай 

п'ян ства, — адзін з асноў-

ных кі рун каў дзей нас ці мі-

лі цыі ў зо нах ад па чын ку. Як 

тлу ма чыць Юрый Шчар ба-

коў, су пра цоў ні кі заў сё ды 

пры кмя ча юць па кі ну тыя 

без на гля ду рэ чы, імк нуц ца 

да ча кац ца іх ула даль ні каў і 

рас тлу ма чыць, што ра біць 

так не вар та. Ка лі марш-

рут пра ля гае ўздоўж ста ян-

кі ма шын, то пра ва ахоў ні кі 

звяр та юць ува гу і на тое, 

каб ня па мят лі выя кі роў цы 

не па кі да лі ад кры ты мі вок-

ны ці каш тоў ныя рэ чы на-

ві да во ку. У гэ тым вы пад ку 

яны звы чай на тэ ле фа ну юць 

ула даль ні кам ма шын па па-

кі ну тым на ла ба вым шкле 

тэ ле фо не. Па за ле тась бы ла 

здзейс не на се рыя кра дзя-

жоў з пры пар ка ва ных аў-

та ма бі ляў: зла чын цаў хут ка 

знай шлі, але пра тое, што 

за ха ва насць ма ё мас ці за-

ле жыць шмат у чым ад яе 

ўла даль ні каў, пра цяг ва юць 

на гад ваць да гэ та га ча су.

Да рэ чы, усім аў та ўла-

даль ні кам спе цы я ліс ты рэ-

ка мен ду юць заў сё ды па кі-

даць карт ку з ну ма рам. Гэ та 

да па маг ло б вы ра шыць вя-

лі кую част ку кан флік таў. Бо 

час цей за ўсё з тэ ры то рыі 

зон ад па чын ку звяр та юц-

ца ў ДАІ з праб ле май, што 

ад на ма шы на пе ра кры ла 

ін шай вы езд са ста ян кі. Па-

куль, на жаль, аб ста ля ва ных 

мес цаў для пар коў кі ўздоўж 

пля жаў знач на менш, чым 

трэ ба для га ра чых дзён. Да-

рэ чы, су пра цоў ні кі ДАІ ў цёп-

лы пе ры яд так са ма ўвесь 

час дзя жу раць у ме жах зон 

ад па чын ку — і на сі ту а цыі 

на да ро гах гэ та ад бі ва ец ца 

ста ноў чым чы нам.

БРЫЗ ПЕ РА МЕН
Да рэ чы, су пра цоў ні кі мі-

лі цыі, ка лі не аб ход на, да па-

ма га юць і ра та валь ні кам. 

У ро ты ёсць на ват улас ная 

ма тор ная лод ка. Для не ка то-

рых ад па чы валь ні каў прось-

ба не за плы ваць за буй кі гу-

чыць як вы клік. На ват пас ля 

ўга во раў ра та валь ні каў, не 

кож ны га то вы змі рыц ца і 

«плю хац ца на мел ка вод дзі 

з ма лыш нёй». У гэ тым вы-

пад ку эфек тыў ней за ўсё 

дзей ні чае згад ван не ад каз-

нас ці за ад мі ніст ра цый нае 

пра ва па ру шэн не ад су пра-

цоў ні каў у фор ме. Ад ра зу і 

па тра ба ван ні зда юц ца аб'-

ек тыў ны мі, і глы бі ня са праў-

ды за над та вя лі кай.

На огул аб ста ноў ку мож на 

на зваць спа кой най па ўсіх 

зо нах ад па чын ку. У ся рэд-

нім у цёп лы дзень на іх тэ-

ры то рыі за трым лі ва юць не 

больш за дзе сяць ча ла век, 

гэ та з улі кам пра ва па ру шэн-

няў па лі ніі ДАІ. Што да ты-

чыц ца сур' ёз ных зда рэн няў, 

то за апош нія два се зо ны іх, 

на шчас це, не бы ло. Хут чэй 

за ўсё, уплы ва юць усе зме-

ны ў су куп нас ці...

На прык лад, ужо ру ка са-

ма цяг нец ца да па ке та са 

смец цем, каб да нес ці яго да 

смет ні цы, — на да ро зе іх да-

стат ко ва. Ужо ня ма больш 

крыў даў, што на тэ ры то рыю 

пля жа за яз джаць на ма шы-

не нель га — бо толь кі так 

мож на ад чуць ся бе са праў-

ды рас слаб ле ным. Ужо ні хто 

не раз во дзіць вог ні шчы — 

ёсць ста цы я нар ныя ман га-

лы, ды і свой, як ака за ла ся, 

за ха піць не так скла да на. 

Не пра да юць на тэ ры то рыі 

пля жаў больш пі ва, ды і з 

без ал ка голь ны мі на по ямі 

дзень не ста но віц ца гор шы. 

І яшчэ, і яшчэ... Не здар ма 

ка жуць, што ася род дзе вы-

зна чае свя до масць. Кры ху 

больш на ма ган няў з бо ку га-

рад скіх служ баў — і мін ча не 

ста лі па во дзіць ся бе па-ін-

ша му. Бу дзем лі чыць гэ та 

та кім спо са бам ка лек тыў на 

ска заць «дзя куй».

Што да пра ва па рад ку, то, 

на пэў на, прый шло ра зу мен-

не, што ўся му сваё мес ца і 

час. Ад па чы нак з сем' я мі на 

пля жы і па ход у нач ны бар — 

гэ та не ад но і тое ж. І ўво-

гу ле, га лоў нае — па мя таць, 

што кам форт на па він на быць 

не толь кі вам, але і тым, хто 

по бач. А ка лі гэ та рап тоў на 

вы ле це ла з га ла вы, ёсць ка-

му пра гэ та мяк ка на га даць.

Да р'я КАС КО.

МО РА БОЛЬШ 
НЕ ХВА ЛЮ ЕЦ ЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «НЕРУДПРОМ», г. Минск, ул. Асаналиева, 72

Предмет аукциона

Месторасположение – Минская обл., Минский р-н,
д. Захаричи, ДСЗ «Заславль

№ 
лота

Инв. 

номер по 
бухучету

Наименование

Начальная 
цена лота 

c НДС, 
бел. руб.

1 2849
Трансформаторная подстанция ПКПП 400, 
1986 г. в.

1 802,40

2 156
Трансформаторная подстанция ТП-2 (630/6), 
1967 г. в.

1 778,40

3 1023 Станок радиально-сверлильный 2Е52, 1967 г. в. 794,40

4 3068 Станок вертикально-сверлильный 2А125 554,40

5 1057 Станок токарно-винторезный 1К62, 1977 г. в. 914,40

6 1013 Станок токарно-винторезный 163, 1967 г. в. 1 514,40

7 608
Кран мостовой однобалочный с электрота-
лью и подкрановыми путями, 1967 г. в.

1 586,40

8 1017
Кран мостовой однобалочный с электрота-
лью и подкрановыми путями, 1967 г. в.

1 586,40

9 1016
Кран мостовой однобалочный с электрота-
лью и подкрановыми путями, 1967 г. в.

1 058,40

10 1015
Кран мостовой однобалочный с электрота-
лью и подкрановыми путями, 1967 г. в.

1 058,40

11 100233
Кран мостовой однобалочный с электрота-
лью и подкрановыми путями, 1967 г. в.

1 586,40

12 2339
Кран козловой с электроталью двухконсоль-
ный, 1974 г. в.

5 234,40

13 101026 Станок консольно-фрезерный 6М82Г, 1967 г. в. 674,40

14 1020 Станок поперечно-строгальный 7Б35, 1967 г. в. 1 034,40

15 1058
Станок отрезной круглопильный 8В66А, 
1972 г. в.

1 634,40

16 1021 Молот пневматический, 1967 г. в. 1 274,40

17 2079
Станок радиально-сверлильный М257, 
1967 г. в.

2 474,40

Условие 
демонтажа

и самовывоза

Демонтаж, разборка, погрузка и транспортировка предмета 
аукциона проводится за счет покупателя. Продавец и органи-
затор аукциона не оказывают услуг по демонтажу и вывозу 
предмета аукциона

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с №3012343260010 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения аукциона

30.08.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

28.08.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона по продаже 

имущества ликвидируемого ООО «СИДКОМ»

ООО «СИДКОМ» извещает о проведении аукциона в связи с ликви-

дацией.

Продавец и организатор торгов: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «СИДКОМ», Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи, 

ул. Торговая, д.14а.

Ликвидатор – ООО «Точка закона», тел. +375 1775 53707, +375 29 

1901963.

Порядок проведения торгов, требования к участникам торгов, докумен-

ты, прилагаемые к заявлениям на участие, порядок проведения торгов, по-

рядок заключения договора по результатам торгов и расчетов определяется 

в соответствии с Положением о порядке проведения продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, которое утверж-

дено постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 16 от 

08.01.2013 г. «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 

должника» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Дата проведения аукциона: 30 августа 2018 г. в 11.00.

Место проведения аукциона: Минская обл., г. Жодино, ул. Сухогрядская, 

д. 11, каб. 32.

Место нахождения продаваемого имущества: 

1) г. Жодино, ул. Московская, д. 64б (лот 1).

Заявления на участие в аукционе с необходимыми прилагаемыми до-

кументами в соответствии с законодательством принимаются с 9.00 до 

13.00 в будние дни по адресу: г. Жодино, ул. Сухогрядская, д. 11 каб. 32 с 

30.07.2018 по 29.08.2018 г. 

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота.

Порядок ознакомления: ознакомление производится в будние дни с 9.00 

до 13.00. Ответственное лицо: Доморонок Игорь Иванович, тел. +375 1775 

53707, +375 29 1901963.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляет-

ся по следующим реквизитам р/счет BY67AKBB30120616038786200000 в 

ЦБУ №616 филиала № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Жодино, 25, код 

AKBBBY21612.

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту (указы-

вается № лота, дата аукциона).

Задаток перечисляется в установленном размере не позднее указанного 

срока окончания приема документов на участие в аукционе.

Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких 

лотов, вносит задатки в размере, установленного для каждого из лотов.

Победитель аукциона возмещает Организатору аукциона стоимость 

затрат на организацию и проведение открытого аукциона в течение 5 (пяти) 

дней с даты проведения аукциона.

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона.

Срок оплаты: не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения до-

говора купли-продажи.

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявле-

ние на участие было подано только одним участником, либо для участия в 

них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %, либо иным способом, не 

противоречащим законодательству Республики Беларусь.

Список имущества (лот № 1):

№ 
лота

Наименование объекта

Начальная 
стоимость 
(без НДС), 

руб/ доллары 
США

1

Капитальное строение с инв. № 612/С-6270 (назна-
чение: здание неустановленного назначения)

130 000/ 
65 267,60

Капитальное строение с инв. № 612/С-6271 (на-

значение: здание специализированное иного на-
значения)

71 000/ 
35 646,15

Капитальное строение с инв. № 612/С-6272 (назна-
чение: здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей)

81 000/ 

40 666, 73

УНП 690603371


