
ЛЮСТЭРКА 730 верасня 2020 г.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
8 октября 2020 года на 18-м открытом аукционе проводит 13-й от 20 августа 2020 года 

повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности
Номер 
лота

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

129
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) 
ш. 108205011, дв. 752240 1982 г. 4 кат. 1808 км 

н. п. Станьково филиал, в/ч 25819 54 000,00 10 800,00

130
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) 
ш. 108409005, дв. 886928, 1984 г., 4 кат., 4652 км 

н. п. Станьково филиал, в/ч 25819 50 000,00 10 000,00

131
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) 
ш.108205024, дв. 750243, 1982 г., 4 кат., 2932 км 

н. п. Станьково филиал, в/ч 25819 50 000,00 10 000,00

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

информирует о проведении 21.10.2020 
повторного открытого аукциона 

(цена снижена на 40 %) 
по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Компания «МогНат»
Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/C-68770 – ко-

тельная, пл. – 687,6 кв. м. Капитальное строение с инв. № 700/C-
68772 – мазутонасосная, пл. – 41,0 кв. м. Капитальное строение 
с инв. № 700/C-91634 – склад, пл. – 44,2 кв. м. Емкость металли-
ческая 80 м3, инв. № 1099304. Участок наружной канализации 
протяженностью 137,1 м (инвентарный № 700/C-90642). Участок 
наружного водопровода протяженностью 37,2 м (инвентарный 
№ 700/C-90643). 

Лот № 1 расположен по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64, 
на земельном участке с кадастровым номером 740100000005005430 
(пл. – 0,4562 га). Отдельный земельный участок под обслуживание 
лота не выделен.

Начальная цена продажи: 91 922,40 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка: 9 192,24 бел. руб.

Аукцион состоится 21 октября 2020 года в 12.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Извещение о проведении 
аукциона размещено на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номе-
рах газеты «Звязда» от 28.03.2020, 22.05.2020, 13.06.2020.

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Перво-
майская, 77, к. 351, 352, +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, 
Mogilev@ino.by

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
8 октября 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный 
депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учреди-
тельные и другие необходимые документы до 15.00 5 октября 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 8 октября 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х банковских дней 

с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Бе-
ларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со 

дня подписания договора купли-продажи.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-

мере 300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту и денежные 
средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: 
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, российские 
рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662. Кор-
респондент – ПАО Сбербанк, г. Москва № кор счета 30101810400000000225. 
Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк 
БелВЭБ» № 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 
Справки по тел./факс (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» № 141 от 
23 июля 2020 г., № 184 от 22.09.2020 г. 

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— На пра вод ку трэ ба 

звяр таць асаб лi вую ўва гу, 

ка лi яна ў вас пра цуе яшчэ 

з са вец кай эпо хi, — ад зна-

чыў су раз моў нiк. — За гэ ты 

час тэр мiн яе экс плу а та цыi 

ўжо скон чыў ся. Да та го ж 

су час ныя на груз кi на элект-

рыч нае аб ста ля ван не ку-

ды вы шэй шыя, чым у 80-я 

га ды цi на ват ра ней. Са мы 

яр кi iн ды ка тар, што неш та 

не так, — гэ та ка лi спра цоў-

вае аў та мат i па мяш кан не 

за ста ец ца без свят ла. Зна-

чыць, не дзе ад бы ва ец ца ка-

рот кае за мы кан не. Але яно 

мо жа ад быц ца i не з пры-

чы ны iс тот на га зно су пра-

вод кi. Пры бо ры з вя лi кай 

ма гут нас цю — праль ныя ма-

шы ны, элект рыч ныя аба гра-

валь нi кi ды i тыя ж кам п'ю та-

ры — ня рэд ка ўклю ча юц ца ў 

агуль ную ра зет ку. А па вiн ны 

ў асоб ную.

Цi ка ва, што па жа ры, у 

якiх «за ме ша ны» са ма роб-

ныя элект рыч ныя аба гра-

валь нi кi, амаль сыш лi ў гiс-

то рыю. У тым жа 2019-м iх 

бы ло ўся го два. Але i вы нiк

па жа раў тра гiч ны: за гi ну лi 

тры ча ла ве кi. У жы лым до-

ме ў вёс цы Нi ка на вi чы Бы-

хаў ска га ра ё на пры чы най 

па жа ру стаў са ма роб ны 

цеп ла элект ра на гра валь нiк. 

Ра та валь нi кi знай шлi це лы 

двух ча ла век. А ў вёс цы 

Дуб ра ва Дзяр жын ска га ра ё -

на за га рэў ся аба гра валь-

 нiк кус тар най вы твор час цi, 

праз што за гi нуў гас па дар 

до ма. Пры гэ тым на до лю 

аба гра валь ных пры лад, 

вы пу шча ных пра мыс ло вы-

мi вы твор ца мi, прый шло ся 

33 па жа ры. Ад нак толь кi ў 

пя цi вы пад ках пры чы най 

стаў за вод скi брак. Рэш та — 

праз ня пра вiль ную экс плу а-

та цыю.

Акра мя та го, трэ ба зва-

жаць на тэр мiн экс плу а та-

цыi агрэ га та, пра пi са ны ў 

iн струк цыi за во дам-вы твор-

цам. Час цей за ўсё га вор ка 

ў ёй iдзе пра дзе сяць га доў. 

У больш ста рых ма дэ лях мо-

жа быць рэг ла мен та ва на i 

пят нац цаць га доў служ бы, 

але ка лi пры ла ды бы лi вы пу-

шча ны ра ней за 2005 год, то 

час iх служ бы ўжо на ту раль-

ным чы нам скон чыў ся.

Тэр мiн экс плу а та цыi 

азна чае, што пад час яго вы-

твор ца са свай го бо ку ня се 

ад каз насць за яго ра бо ту, 

ка лi з бо ку ка рыс таль нi ка 

ня ма нi я кiх па ру шэн няў. Але 

тэн дэн цыя апош нiх дзе ся цi-

год дзяў у тым, што пры вы-

твор час цi тэх нi кi ўсё час цей 

вы ка рыс тоў ва юц ца бюд жэт-

ныя кам па не нты. З ад на го 

бо ку, гэ та змян шае кошт

пры ла ды. Але з iн ша га — 

па мян ша ец ца i час яе ра бо-

ты. Так, аў та ма ты ка ў но вых 

ма дэ лях за то ча на пад тое, 

каб спра цоў ваць на ава рый-

ны рэ жым. Але толь кi на яе 

спа дзя вац ца не вы па дае.

Аба гра валь нiк па жа да на 

ста вiць па ся род па коя, каб 

ён не да ты каў ся да iн шых 

рэ чаў — фi ра нак, воп рат-

кi, коў драў, — ра iць Вi таль 

На вiц кi. — Не за шко дзiць 

i вог не ту шы цель. Для жы-

ло га па коя най леп шы яго 

аб' ём — ад пя цi лiт раў i бо-

лей. Толь кi ста вiць яго трэ ба 

ў тым мес цы, ку ды мож на 

да брац ца за лi ча ныя кро кi. 

А вось з дзець мi вель мi па-

жа да на пра вес цi свое асаб-

лi выя ву чэн нi ў гуль ня вой 

фор ме, каб яны ве да лi, што 

ра бiць пры ня штат най сi ту а-

цыi ў до ме.

Але i па жа ры праз ня-

пра вiль ную экс плу а та цыю 

пе чак — зу сiм ня рэд кiя ў 

Бе ла ру сi. Так, год ад го ду 

коль касць да моў з та кiм 

ацяп лен нем з на ту раль ных

пры чын ска ра ча ец ца — 

у пе ра важ най боль шас цi но-

 вых па бу доў ман цi ру юц ца 

больш бяс печ ныя кат лы. 

Але i пе чы ра на спiс ваць у 

за пас — пры нам сi, пэў ны 

час яны па-ра ней ша му бу-

дуць грэць лю дзей, асаб лi ва 

ста ла га ве ку.

Са мая прос тая ды яг нос-

ты ка — гэ та па бя лiць печ ку 

ў бе лы ко лер i пра па лiць яе. 

Ка лi не дзе з'я вяц ца чор ныя 

сля ды — та кую печ трэ ба 

не ад клад на ра ман та ваць, 

бо гэ та азна чае, што чад ны 

газ iдзе ў па кой. Газ гэ ты не 

мае нi ко ле ру, нi па ху. Вы-

пад кi атру чэн ня iм час цей 

за ўсё рэ гiст ру юц ца ў нач ны 

час, ка лi ча ла век спiць...

Так са ма трэ ба пад няц ца 

на га ры шча i рас чыс цiць усю 

пра сто ру ва кол ко мi на. Бы лi 

вы пад кi, ка лi па жа ры ўзнi ка лi 

з-за та го, што смец це на га-

ры шчы да ты ка ла ся да моц-

на на па ле ных цаг лiн ко мi на. 

Ка лiсь цi на сту паў кры тыч ны 

мо мант — i па пе ра або воп-

рат ка па чы на ла тлець...

Та му да па ма жы це сва-

 iм сва я кам, якiя жы вуць 

у пры ват ных да мах, пад рых-

та вац ца да зi мы на леж ным 

чы нам, — за клi каў Вi таль 

На вiц кi. — Што ж да тых, хто 

жы ве адзiн, то ў каст рыч нi ку 

да iх за вi та юць прад стаў нi кi 

роз ных ве дам стваў — Мi н-

э нер га, Мiн жыл ка мун га са, Мi-

 нiс тэр ства па над звы чай ных 

сi ту а цы ях, тэ ры та ры яль ных 

цэнт раў са цы яль на га аб-

слу гоў ван ня на сель нiц тва. 

Праў да, ня рэд ка мы чу ем 

ад гас па да роў да моў, што 

яны спра вяц ца з праб ле ма-

мi са мi. Та му за клi ка ем не

са ро мец ца па пра сiць неш та 

зра бiць нас. Гэ та ро бiц ца 

дзе ля ва шай жа бяс пе кi.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

ЗI МА СПЫ ТАЕ

У Па жэ жын скім ляс ніц тве 

на мі ну лым тыд ні ад бы ла ся 

пры кмет ная па дзея — у строй 

увя лі но вы аб' ект. Та кім чы-

нам ляс ніц тва спра ві ла на ва-

сел ле, а вёс ка Ста рое Ра ма-

то ва на бы ла су час нае офіс-

нае па мяш кан не і пра стор ны 

ўчас так уз ору су час на га доб-

ра ўпа рад ка ван ня.

— Для Ма ла рыц ка га ляс га са 

гэ та па дзея пла на вая, — ска заў 

ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» яго ды-

рэк тар Аляк сандр ЗЯ ЛЁН КА. — 

Сва ім ра бот ні кам ста ра ем ся за-

бяс печ ваць доб рыя ўмо вы пра цы. 

Ле тась, на прык лад, но вы ад мі ніст-

ра цый ны бу ды нак быў уз ве дзе-

ны для су сед ня га Ве лі ка рыц ка га 

ляс ніц тва. А ў Ста рым Ра ма то ве 

ляс ніц тва мяр ку ец ца зра біць свое-

асаб лі вым цэнт рам праф ары ен та-

цый най і асвет ніц кай ра бо ты. Тут 

бу дуць пра хо дзіць эк скур сіі для 

мо ла дзі і школь ні каў, дзе юным 

на вед валь ні кам рас ка жуць аб пра-

фе сіі ле са во да, па ка жуць шмат ча-

го ці ка ва га.

А па ка заць у Па жэ жын скім 

ляс ніц тве ёсць што. Ме на ві та тут 

зна хо дзіц ца зна ка мі ты цар-дуб уз-

рос там больш за 800 га доў, пом нік 

пры ро ды рэс пуб лі кан ска га зна чэн-

ня. Гэ ты дуб лі чыц ца са мым ста-

рым у Бе ла ру сі. Ён та кі не адзін, 

лі та раль на за не каль кі кі ла мет раў 

ад яго рас це дуб-патры ярх «Па жэ-

жын скі». Гэ ты дуб, па вод ле ацэн кі 

спе цы я ліс таў, на сто га доў ма ла-

дзей шы за ста рэй ша га «бра та». 

Мае вы шы ню ка ля са ра ка мет раў, 

дыя метр ства ла ка ля двух мет раў. 

У ца ра-ду ба на зва ныя па ра мет ры 

яшчэ боль шыя. Да гэ тых во ла таў 

па ста ян на едуць на эк скур сію па-

да рож ні кі. По бач ёсць ін фар ма-

цый ныя стэн ды, але ж ці ка вей, 

вя до ма, ка лі эк скур сію пра вя дзе 

спе цы я ліст.

Так са ма ле са во дам ёсць што 

рас ка заць пра сваю ра бо ту. Лес — 

ад но з асноў ных пры род ных ба гац цяў 

ра ё на. Рас каз ва юць, што не ад ной чы 

тыя, ка му ўда ва ла ся са ма лё там пра-

ля таць над Ма ла ры тай, па раў ноў ва-

лі не вя лі кі рай цэнтр з са на то ры ем. 

Го рад так вы гля дае, бо раз ме шча-

ны спрэс у ля сах. На мо ве ліч баў

гэ та выходзіць та кім чы нам: пад 

ляс ным ма сі вам за ня тыя 680 квад-

рат ных кі ла мет раў, а пло шча, па-

кры тая ле сам, на ліч вае больш за 

дзе вяць ты сяч гек та раў. Так што 

ра бо ты па жэ жын скім лес ні кам ха-

пае. А га лоў ны ляс ні чы Брэсц-

ка га ле са гас па дар ча га аб' яд нан-

ня Аляк сандр МА ЦЮ ШЭЎ СКІ, 

які пры ехаў па він ша ваць ка лег з 

на ва сел лем, ад зна чыў у якас ці 

ста ноў ча га фак та ру па ста ян ную 

аў та ма ты за цыю тэх на ла гіч ных 

пра цэ саў у Ма ла рыц кім ляс га се. 

Свед чан нем ды на міч на га раз віц ця 

га лі ны, па вод ле яго слоў, ста но віц-

ца ня спын ны ўвод у экс плу а та цыю 

но вых аб' ек таў. На прык лад, зу сім 

ня даў на Ба ра на віц кі ляс гас ад крыў 

но вы цэх па рас пі лоў цы ле су, на 

Пру жан шчы не па бу да ва лі пе лет ны 

за вод, які ўжо дае пра дук цыю, на 

па ды хо дзе ін шыя аб' ек ты.

І хоць асоб нае ляс ніц тва — не 

та кі вя лі кі па знач нас ці аб' ект, але 

для кан крэт на га ка лек ты ву ды і 

для вёс кі ў цэ лым гэ та, не су мнен-

на, па дзея. Бу ды нак уз во дзі лі спе-

 цы я ліс ты Ма ла рыц кай ПМК-20. 

І но ва бу доў ля ўпры го жы ла Ста рое 

Ра ма то ва. Па мяш кан не атры ма ла ся 

пра стор ным і свет лым, ка бі не ты

аб ста ля ва ны кам п'ю тар най тэх ні-

кай, ёсць усё не аб ход нае для па-

спя хо вай ра бо ты. А эле мен ты доб-

ра ўпа рад ка ван ня ста лі не толь кі 

пры кла дам для на ва коль ных, але 

і свое асаб лі вай рэ кла май пра дук-

цыі. Па пе ры мет ры ўчаст ка вы са-

джа ны туі, якія па спя хо ва вы рошч-

 ва юць у гадавальніках ляс га са.

Га лоў ны ляс ні чы Па жэ жын-

ска га ляс ніц тва Сяр гей КА СЫ-

НЮК ска заў, што бы лое па мяш-

кан не ляс ніц тва, якое раз ме шча на 

по бач з но вым, мо жа быць вы-

ка ры ста на ў да лей шым у якас ці 

служ бо ва га жыл ля.

— Не ка то рыя ў на шым ка лек-

ты ве мо гуць прэ тэн да ваць на 

зван не ве тэ ра наў га лі ны, сам, на-

прык лад, пра цую 31 год, бух гал тар 

Ва лян ці на Мар ты сюк — 38 га доў, 

але ж пры яз джа юць і ма ла дыя 

спе цы я ліс ты, — за зна чае Сяр гей 

Сяр ге е віч. — На прык лад, сё ле та 

па раз мер ка ван ні да нас пры бы-

ла па моч нік ляс ні ча га Анас та сія 

Стру нец. Па куль што дзяў чы на да-

бі ра ец ца на ра бо ту за 10 кі ла мет-

раў. Па трэ ба ў служ бо вым жыл лі 

ёсць. У цэ лым жа ка лек тыў у нас 

друж ны, пра ца здоль ны. Гэ тым ле-

там шмат да вя ло ся пра ца ваць на 

лік ві да цыі на ступ стваў ура га ну, які 

аб ры нуў ся на нас 6 лі пе ня. За раз 

на па рад ку дня звы чай ныя ляс ныя 

кло па ты, — за ўва жыў ляс ні чы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,

Ма ла рыц кі ра ён.

Доб рая на ві на

ДЛЯ АХО ВЫ ДУ БОЎ-ВО ЛА ТАЎ
У Ста рым Ра ма то ве ад кры  лі но вае ляс ніц тва

Фо
 та

 В
а л
е р
ыя

 К
А Р

А Л
Я.

Сяр гей КА СЫ НЮК.


