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Открытый повторный аукцион № 34/16/4 по продаже роботизированного сварочного комплекса
Организатор 

аукциона
ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс: + 375 (17) 
256-61-35

Аукцион состоится 22.11.2018 в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

№ лота Предмет аукциона Местонахождение

Начальная цена

продажи с учетом

НДС, руб.

Сумма задатка

по лоту, руб.

1
Роботизированный сварочный комплекс РТК-102.09, 

2013 года выпуска, заводской № 375/054А

 Гомельская область, Мозырьский район,

 Козенский сельский совет, 15

93 209 руб. 

38 коп.
8 000

Порядок 

проведения 

и выбора 

победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета 
аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае, когда в аукционе примет участие 
один участник либо на аукцион явится один участник (далее – единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 

заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. 
Последний день приема заявлений: 19.11.2018 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких 
лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 

– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США 
(USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 

Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении повторного аукциона № 34/16/4 по лоту №__»

Затраты

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фак-
тическим затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения повторного аукциона № 34/16/4. 
Победитель аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию 
и проведение аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, 
заключенному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по до-
говору купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 256-61-35 • + 375 (25) 549-86-22.

Игорь Садливский auction@expertiza.by Подробная информация у нас на сайте: http://www.expertiza.by

Анг лі ча нін 
прэ зен та ваў 

да вед нік па Бе ла ру сі
Пісь мен нік і юрыст Най джэл РО БЕРТС 

на пя рэ дад ні па ка заў сваю пра цу 
ў Мі ніс тэр стве спор ту і ту рыз му на шай кра і ны

У кні зе, якая, па сло вах аў-

та ра, ужо ка рыс та ец ца па пу-

ляр нас цю ў Анг ліі, са бра ны 

не прос та пе ра лік сла ву-

тас цяў Бе ла ру сі, а аў тар скі, 

ча сам эма цы я наль ны, але 

заў сё ды шчы ры апо вед пра 

кра і ну, су стрэ чы з людзь мі, 

удзел у ці ка вых па дзе ях.

«Я імк ну ся рас каз ваць 

прос тыя ча ла ве чыя гіс-

то рыі, якія да па ма га юць 

лепш зра зу мець мяс цо-

вых жы ха роў, іх но ра вы, 

звыч кі, мен та лі тэт, — ка-

жа Най джэл Ро бертс. — 

У кні гах так са ма змя шча-

юц ца прак тыч ныя па ра-

ды: што па гля дзець, якія 

стра вы на цы я наль най кух ні па каш та ваць, у якія кут кі кра і ны 

за зір нуць. Мне пі шуць су ай чын ні кі, што пас ля чы тан ня да-

 вед ні ка ім бы ло знач на пра сцей ванд ра ваць па Бе ла ру сі. 

Я даў но ўжо па лю біў гэ тую кра і ну і ха чу, каб за меж ні кі сю ды 

пры яз джа лі час цей».

Упер шы ню з Бе ла рус сю Най джэл Ро бертс па зна ё міў ся 

ў 2001 го дзе, праз сем га доў ён вы даў пер шы да вед нік па 

на шай кра і не на кла дам 4,5 ты ся чы асоб ні каў, вы дан не па-

спя хо ва раз ля це ла ся ся род анг лій скіх чы та чоў. За гэ тыя га ды 

Най джэл Ро бертс па бы ваў у Бе ла ру сі больш за 30 ра зоў.

Пад час пе ра га во раў з на мес ні кам мі ніст ра спор ту і 

ту рыз му Бе ла ру сі Мі ха і лам ПАРТ НЫМ пра гу ча ла пра па-

 но ва зра біць ад мыс ло вы вы пуск да вед ні ка, пры све ча ны 

ІІ Еў ра пей скім гуль ням 2019 го да ў Мін ску. У кні зе мо гуць 

быць са бра ны звест кі аб спар тыў ных аб' ек тах, на якіх прой-

дуць Гуль ні, лю дзях, якія зай ма юц ца гэ тым маш таб ным пра-

ек там, а так са ма мес цах, якія за меж ныя ту рыс ты змо гуць 

на ве даць. Най джэл Ро бертс ад ка заў, што з за да валь нен-

нем возь мец ца за на пі сан не та ко га да вед ні ка.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ён пад крэс ліў, што сён ня 

служ бы «ад на го акна», якія 

іс ну юць у мяс цо вых ор га нах 

ула ды, не ма юць пра ва вой 

асно вы, і гэ та ня рэд ка вя дзе 

да не да пра цо вак, асаб лі ва 

ў рэ гі ё нах.

— Ка лі ча ла век звяр та ец-

ца па да вед ку, што ён мае па-

трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых 

умоў, гэ тую па пе ру па за яве 

гра ма дзя ні на яму па він ны даць 

у «ад ным акне», ад нак ня рэд-

ка яго ад праў ля юць у ін шыя 

ін стан цыі па атры ман не ін шых 

да ве дак. Ад нак гэ та па він ны 

ра біць су пра цоў ні кі служ бы, — 

пры вёў прык лад Ва ле рый Міц-

ке віч. — Чым больш дак лад на 

ўсё ўрэ гу ля ва на і чым менш 

маг чы мас цяў для мер ка ван-

ня ў слу жа ча га, які вы кон вае 

свае аба вяз кі, тым менш ка-

руп цый най ры зы кі.

Пры му сіць вы кан ка мы 

больш ува гі ўдзя ляць служ-

бам, каб яны па ча лі пра ца-

ваць так, як гэ та прад пі са на 

Ды рэк ты вай № 2, — за да ча, 

якую ста віць пе рад са бой Мі-

ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру сі, 

якое ка ар ды нуе дзей насць 

«ад на го акна» на рэс пуб лі-

кан скім уз роў ні.

— Мы ма ем пра па но вы па 

ўдас ка на лен ні ўся го пра цэ су 

ў да чы нен ні да ска ра чэн ня 

ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур і 

ра шэн ня пы тан няў па іх звяз-

цы, — за ўва жыў Ігар ТЫ-

ШУН СКІ, на мес нік мі ніст-

ра юс ты цыі. — На прык лад, 

гра ма дзя нін, які атры маў 

да звол на пе ра пла ні роў ку 

ква тэ ры, па ві нен ха дзіць з 

ім па ад па вед ных ін стан цы-

ях, каб яму афор мі лі гэ тыя 

зме ны. І гэ та ўжо прык лад 

звяз кі. Каб па збег нуць та кіх 

да дат ко вых пра цэ дур, ла гіч-

на даць маг чы масць ча ла ве-

ку, на прык лад, на пі саць дзве 

за явы ў «ад но акно» або ад-

 ну за яву з дзвюх час так. 

А служ ба «ад на го акна» са-

ма ўжо пе рад асць да звол на 

пе ра пла ні роў ку ў ад па вед-

ныя ін стан цыі.

Усе сэр ві сы ў кра і не пе ра-

хо дзяць на ліч ба вы фар мат, 

і ў гэ тым на кі рун ку ру ха юц-

ца і служ бы «ад на го акна». 

Ад нак перш чым да сяг нуць 

гэ та га, трэ ба аб' яд наць ба-

зы аб лас цей у ад ну, «каб 

яны ба чы лі ад на ад ну», і вы-

браць най больш пры дат ную 

пра гра му, пад крэс ліў Ігар 

Ту шын скі.

Спе цы я ліс ты на стро е-

ны на тое, каб раз гру зіць 

служ бы «ад на го акна» ад 

ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур 

і зра біць вы да чу да ве дак 

цал кам элект рон най. Ад нак 

не аб ход ны бу дуць ін фар ма-

цый ныя па ся рэд ні кі: на та ры-

у сы, пош та. У пры ват нас ці, 

ста рым лю дзям, якія на ват 

пен сіі не хо чуць пе ра во дзіць 

на карт ку, а лі чаць за леп-

шае прый сці на пош ту. Пен-

сі я не ры змо гуць звяр нуц ца 

да на та ры у са, каб атры маць 

пэў ную да вед ку з ін фар ма-

цый на га рэ сур су, да даў на-

мес нік мі ніст ра.

Іры на СІ ДА РОК.

Спа да рож нік BSUSаt-1 Бел дзярж-

уні вер сі тэ та па спя хо ва вы ве дзе ны 

на ар бі ту. Зна ка вая па дзея ў гіс то-

рыі вя ду чай ВНУ ад бы ла ся 29 каст-

рыч ні ка 2018 го да ў 03.43 (па мін скім 

ча се). На на спа да рож нік БДУ стаў 

пер шым уні вер сі тэц кім спа да рож ні-

кам у сіс тэ ме бе ла рус кай аду ка цыі 

і трэ цім аб' ек там ай чын на га па хо-

джан ня на ка ля зям ной ар бі це.

BSUSаt-1 быў за пу шча ны ў Кі таі з 

кас ма дро ма Цзю цю ань (JSLС) і па спя-

хо ва вы ве дзе ны на ар бі ту вы шы нёй 

больш за 500 кі ла мет раў над па верх-

няй Зям лі! У да дзе ны мо мант з апа-

ра там уста ноў ле на і пад трым лі ва ец ца 

ўстой лі вая су вязь, яго бар та выя сіс тэ-

мы паў на вар тас на функ цы я ну юць.

Па ра мет ры апа ра та скла да юць 

20х10х10 см3, ма са — кры ху больш 

за 1,6 кг. Пры ня знач ных га ба ры тах ён 

ва ло дае ўсі мі ха рак та рыс ты ка мі вя лі кіх 

уні вер саль ных спа да рож ні каў: аб ста-

ля ва ны сіс тэ ма мі энер га за бес пя чэн ня, 

кі ра ван ня, ары ен та цыі і ста бі лі за цыі, 

тэ ле ка му ні ка цый, комп лек сам тэх на-

ла гіч най і на ву ко ва ка рыс най на груз кі. 

На спа да рож ні ку ўста ноў ле ны ліч ба-

вая ка ме ра, ра ды я цый ны спект ро метр, 

інф ра чыр во ны дэ тэк тар і ін шае спе цы-

яль нае аб ста ля ван не.

Пра грам нае за бес пя чэн не для ра бо-

ты спа да рож ні ка рас пра ца ва на ву чо ны-

мі БДУ. Па лёт ная пра гра ма ства ра ла ся 

ін ды ві ду аль на пад тэх ніч ныя ха рак та-

рыс ты кі ра ке ты-нось бі та, служ бо вай 

плат фор мы спа да рож ні ка і мэ та вай 

апа ра ту ры.

Уні вер сі тэц кі спа да рож нік да зво-

ліць вы ка наць шы ро кі спектр за дач. 

У на ву ко вых мэ тах бу дзе пра во дзіц-

ца да сле да ван не ра ды я цый ных па лёў 

ка ля зям ной пра сто ры, ра ды я цый най 

тры ва лас ці элект рон ных эле мен таў, 

дыс тан цый нае зан дзі ра ван не Зям лі.

Аду ка цый ны склад нік да зво ліць вы ка-

рыс тоў ваць на на спа да рож нік як ву чэб-

на-на ву ко вую ла ба ра то рыю. Ра зам з на-

зем ным комп лек сам кі ра ван ня, пры ёму 

і апра цоў кі да ных сту дэн ты ў рэ аль ных 

умо вах змо гуць асвой ваць кас міч ныя 

тэх на ло гіі і пра во дзіць на ву ко выя да сле-

да ван ні. Акра мя та го, яны ўжо атры ма лі 

ўні каль ны во пыт поў на га цык лу рас пра-

цоў кі, ства рэн ня і вы ка ры стан ня ўлас ных 

кас міч ных апа ра таў, пры ма ю чы ак тыў ны 

ўдзел у рас пра цоў цы.

Пер шыя па зыў ныя спа да рож ні ка 

БДУ вы клад чы кі і сту дэн ты змаг лі па-

чуць 30 каст рыч ні ка — у дзень на ра-

джэн ня ВНУ. Над тэ ры то ры яй Бе ла ру сі 

апа рат бу дзе пра ля таць шэсць ра зоў у 

су ткі, зна хо дзя чы ся ў зо не ра дыё бач-

нас ці 10—11 хві лін. Пе ра да ча ін фар-

ма цыі бу дзе пра хо дзіць у ра ды я а ма-

тар скім дыя па зо не. Та му, ва ло да ю чы 

мі ні маль ны мі срод ка мі пры ёму, атры-

маць да ныя са спа да рож ні ка мо гуць 

усе ар га ні за цыі і пры ват ныя асо бы. 

Атры ма ная спе цы я ліс та мі роз ных кра-

ін ін фар ма цыя бу дзе аку му ля вац ца на 

спе цы яль на ство ра ным ін тэр нэт-пар та-

ле. Ім змо жа ка рыс тац ца ўся су свет ная 

на ву ко вая су поль насць, якая зай ма-

ец ца рас пра цоў кай служ бо вай плат-

фор мы, мэ та вай на груз кай звыш ма лых 

кас міч ных апа ра таў, фун да мен таль най 

кос ма фі зі кай, аст ра фі зі кай, вы ву чэн-

нем ра ды я цый ных па ясоў Зям лі, верх-

ніх сла ёў ат мас фе ры і г. д.

За пуск улас на га на на спа да рож ні ка 

стаў вы ні кам дзе ся ці га до вай пра цы ка-

лек ты ву су пра цоў ні каў і сту дэн таў Цэнт-

ра аэ ра кас міч най аду ка цыі, фа куль тэ та 

ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло гій 

і фі зіч на га фа куль тэ та БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пра ваПра ва ЛІЧ БА ВІ ЗА ЦЫЯ 
І ДЭ БЮ РА КРА ТЫ ЗА ЦЫЯ «АД НА ГО АКНА»
Спрас ціць, удас ка на ліць і ўпа рад ка ваць пра цэ ду ры. 

На гэ та скі ра ва ны Указ Прэ зі дэн та № 202 «Аб служ бе 

«ад но акно», які ўсту піць у сі лу 27 ліс та па да. Ён так-

са ма му сіць даць дак лад нае пра ва вое рэ гу ля ван не: 

як па він на дзей ні чаць служ ба, які мі ва ло даць паў-

на моц тва мі, што яна мо жа, а што не, рас тлу ма чыў 

сут насць да ку мен та Ва ле рый МІЦ КЕ ВІЧ, на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

Уні вер сі тэц кая на ву ка — на ар бі це!

Будзь у кур се!Будзь у кур се! «Бел авія» 
за пус ці ла пра мы рэйс у Кі шы нёў

Авія кам па нія «Бел авія» вы ка на ла пер шы рэйс па но-

вым марш ру це Мінск — Кі шы нёў — Мінск.

— Рэ гу ляр ныя па лё ты ў Між на род ны аэ ра порт Кі шы нёў 

у ста лі цы Рэс пуб лі кі Мал до ва бу дуць ажыц цяў ляц ца пяць 

ра зоў на ты дзень. Вы ле ты з Мін ска — у 13.00 па аў то рках, 

чац вяр гах і ня дзе лях, у 8.00 — па па ня дзел ках і пят ні цах. 

З Кі шы нё ва са ма лё ты бу дуць вы ля таць у 14.05 па аў то рках, 

чац вяр гах і ня дзе лях і ў 9.05 па па ня дзел ках і пят ні цах, а 

пры бы ваць у На цы я наль ны аэ ра порт Мінск у 16.30 і 11.30 

ад па вед на, — па ве да мі ла спе цы я ліст па су вя зях з гра-

мад скас цю авія кам па ніі «Бел авія» Воль га ШЧУ КО.

Час па лё ту зой ме пры клад на паў та ры га дзі ны. Кошт 

па лё ту ў адзін бок — ад €83, ад €153 — ту ды-на зад. Пла ну-

ец ца, што па лё ты бу дуць ажыц цяў ляц ца на са ма лё тах ты пу 

Еmbrаеr 175 умя шчаль нас цю 64 па са жы ры ў эка ном-кла се 

і 12 — у біз нес-кла се.

Ад крыц цё пра мо га рэй са да зво ліць ума ца ваць біз нес-су вя зі 

ар га ні за цый дзвюх кра ін, а так са ма дасць маг чы масць авія кам-

па ніі пра цяг ваць на рошч ваць тран зіт ныя па то кі і фар мі ра ваць 

вуз ла вы хаб на ба зе На цы я наль на га аэ ра пор та Мінск.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!Ну і ну!

Скра лі з ву лі цы... ка на пу
З прось бай аб ака зан ні да па мо гі ва ўста наў лен ні 

асо бы, якая ўчы ні ла кра дзеж ка на пы кош там ка ля 

300 руб лёў, у мі лі цыю звяр ну ла ся жы хар ка Цэнт раль-

на га ра ё на г. Мін ска.

Вы свет лі ла ся, што гас па ды ня гэ тай мэб лі пе ра но сі ла 

рэ чы на ву лі цу ў су вя зі з пе ра ез дам. Праз не ка то ры час 

пас ля та го, як ка на па бы ла вы не се на на ву лі цу для па груз кі, 

жан чы на вы яві ла яе пра па жу.

У хо дзе пра вя дзен ня апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем-

стваў су пра цоў ні ка мі мі лі цыі бы ло ўста ноў ле на, што кра дзеж 

ка на пы здзейс ні лі 56-га до вы муж чы на-сан тэх нік, які ра ней 

пры цяг ваў ся да кры мі наль най ад каз нас ці за ўчы нен не ана-

ла гіч на га зла чын ства, а так са ма яго 45-га до вы зна ё мы.

Зла мыс ні кі за кра дзеж мо гуць атры маць па ка ран не ў 

вы гля дзе гра мад скіх ра бот або штра фу, або па праў чых ра-

бот на тэр мін да двух га доў, або арыш ту, або аб ме жа ван ня 

во лі на тэр мін да трох га доў, або па збаў лен ня во лі на той жа 

тэр мін, па ве да мі лі ў Цэнт раль ным РУ УС г. Мін ска.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


