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Здарэнні Школь ні кі 
пра ва лі ліся пад лёд

Адзін з вы пад каў ад быў ся на ся рэ дзі не во зе ра
ў Дра гі чы не.

Ка лі да мес ца вы клі ку пры бы лі пад раз дзя лен ні МНС, на ад-

лег лас ці 500—600 мет раў ад бе ра га та нуў хлоп чык — ву чань 

4 кла са мяс цо вай шко лы. Даб ра ўшы ся да па лон кі, ра та валь ні кі 

ўба чы лі, што яго дасталі з ва ды ры ба кі, якія зна хо дзі лі ся на во-

зе ры. Ра бот ні кі МНС пры да па мо зе лес ві цы-пал кі да ста ві лі яго 

на бе раг для агля ду бры га дай ме ды каў. Школь нік быў шпі та лі-

за ва ны ў ра ён ную баль ні цу з па пя рэд нім ды яг на зам «агуль нае 

пе ра аха ла джэн не». Вы свет лі ла ся, што хлоп чык і яго ста рэй шы 

брат пай шлі на во зе ра ка тац ца на кань ках. У ней кі мо мант па-

цяр пе лы тра піў у пра мы ві ну і пра ва ліў ся пад лёд.

А вось у Доб руш скім ра ё не ў ра цэ Іпуць пад ле так па та нуў. 

Так са ма два бра ты вый шлі з сан ка мі на лёд ра кі і ў ней кі мо мант 

абод ва пра ва лі лі ся. Адзін з бра тоў зва ліў ся ў ва ду не да лё ка 

ад бе ра га і змог вы брац ца са ма стой на. Ён ад ра зу ж па бег за 

баць кам. Дом зна хо дзіў ся пры клад на за 70 мет раў ад бе ра га. 

Ад нак вы ра та ваць 14-га до ва га хлоп ца не атры ма ла ся — яго 

зне сла ця чэн нем ра кі.

Сяр гей РАСОЛЬКА.

АГОНЬ 
НЕ ТОЛЬКІ ГРЭЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па ка заль на, што ўсе гэ тыя вы пад кі зда ры лі ся ў нач ны 

час су так, ка лі маг чы масць та го, што нех та за ўва жыць 

свое ча со ва па жар, вель мі імк лі ва змян ша ец ца.

— Мер ка ва ная пры чы на боль шас ці па жа раў — не асця-

рож нае абы хо джан не з аг нём, — ка жа афі цый ны прад-

стаў нік Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях Ві таль 

НА ВІЦ КІ. — Сцэ на рый, які па пя рэд ні чае тра ге дыі, адзін 

і той жа: ча ла век ку рыць, за сы нае, па ла ю чая цы га рэ та 

вы валь ва ец ца і пра паль вае коў дру або воп рат ку. Яны па-

чы на юць тлець і вы лу чаць дым і чад ны газ, які ча ла век 

не ў ста не ўню хаць у сне. Та му мы за клі ка ем уста на віць 

аў та ном ныя па жар ныя апа вя шчаль ні кі — маг чы ма, гэ ты 

не вя лі кі пры бор ура туе ме на ві та ва ша жыц цё.

Ра та валь ні кі так са ма на гад ва юць, як аба грэц ца бяс-

печ на.

— Ка лі вы ка рыс та е це ся элект рыч ным ацяп ляль ні кам, то 

не па кі дай це яго без на гля ду і ўклю ча ным на ноч, — ра іць 

Ві таль На віц кі. — Аба гра валь нік — пры бор, які спа жы вае 

шмат элект рыч нас ці, та му нель га ў ад ну ра зет ку з ім пад-

клю чаць яшчэ што-не будзь. Яго трэ ба ўста ля ваць на ад-

лег лас ці не каль кіх мет раў ад фі ра нак. Ка лі ж элект рыч ны

аба гра валь нік за га рэў ся, то яго трэ ба абяс то чыць: або

вы рваць шнур сіл ка ван ня з ра зет кі, або ру біль ні кам у элект-

ра шчы та вой. Ка лі по лы мя не вя лі кае, то на крый це пры бор 

шчыль най коў драй — так вы пе ра кры е це до ступ кіс ла ро ду. 

Але ка лі за не каль кі хві лін спра віц ца з аг нём не ўда ло ся, то 

вы клі кай це ра та валь ні каў па ну ма ры 101 або 112. Ка лі ж у 

вас до ма ста іць печ ка, то юш ку трэ ба за чы няць толь кі пас ля 

та го, як згас лі ўсе ву галь кі, інакш вы ры зы ку е це атры маць 

атру чэн не чад ным га зам.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белбакалея», г. Минск, ул. Промышленная, 15

Предмет аукциона

Месторасположение – г. Минск, ул. Промышленная, 15

№ 
лота

Инв. 
номер 

по бухучету
 Наименование

Начальная цена 
лота с НДС 20 %, 

бел. руб.

1 9457
Штабелер Rocla SW12АС DS 3600, 

серийный № 5523160, г. в. 2005
9 396,00

2 9947
Штабелер PRAMAC LX 16/29, 

серийный № PL1001797, г. в. 2008
10 584,00

3 10051
Штабелер PRAMAC LX 16/29, 

серийный № LL10006464, г. в.2010
10 584,00

4 10338
Штабелер STILL EGV 16, 

серийный № 710250CO8154, г. в. 2012
19 008,00

5 10337 Штабелер STILL EGV 16, г. в. 2012 11 016,00

6 9673
Штабелер Rocla SW16ас TR 5400, 

серийный № 5705105, г. в.2007
12 528,00

7 9678
Штабелер Rocla SW16ас TR 5400, 

серийный № 5701114, г. в.2007
12 528,00

8 10450
Штабелер Pичтрак ВТ Reflex 

RRE140, рама № 6285293, г. в.2014
44 064,00

Условие 

самовывоза

Погрузка и транспортировка предмета аукциона проводит-
ся за счет покупателя. Продавец  и организатор аукциона 
не оказывают услуг по вывозу предмета аукциона

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

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с №BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной 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 за предмет 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: 18.12.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 17.12.2018 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

З 1 снеж ня ў Бе ла ру сі ўсту-

пі лі ў сі лу змя нен ні ў за кон 

аб срод ках ма са вай ін фар-

ма цыі. Ся род най больш 

за ўваж ных аб наў лен няў — 

афі цый на ўве дзе ны ў ме-

ды я по ле тэр мі ны «сет ка вае 

вы дан не», «ін тэр нэт-рэ-

сурс» і ін шыя, упер шы ню 

дак лад на ўста ноў ле ны пра-

вы і аба вяз кі ўла даль ні каў 

ін тэр нэт-рэ сур саў, па шы-

ра ны пе ра лік за ба ро не най 

да рас паў сю джан ня ін фар-

ма цыі, а так са ма за цвер джа ны 

аб' ём пе ра дач на цы я наль най 

вы твор час ці — так, за два га ды 

ўсе ай чын ныя тэ ле ка на лы па він-

ны мець як мі ні мум 30 % пе ра дач 

улас на га бе ла рус ка га кан тэн ту.

Ка мен ту ю чы но ва ўвя дзен ні пад час 

ан лайн-кан фе рэн цыі Бел тэ ле ра дыё-

кам па ніі, пер шы на мес нік мі ніст ра 

ін фар ма цыі Бе ла ру сі Па вел ЛЁГ КІ ад-

зна чыў, што ў 2008 го дзе, ка лі пры ма ла-

ся па пя рэд няя рэ дак цыя за ко на аб СМІ, 

у ін тэр нэ це пра ца ва ла знач на менш 

срод каў ма са вай ін фар ма цыі: «Сён ня 

сі ту а цыя аб са лют на ін шая, як вы са-

мі ба чы це. З'яў ля юц ца но выя па гро зы, 

но выя вы клі кі, і за ка на даў ства па він на

на гэ тыя па гро зы і вы клі кі так са ма рэ а-

га ваць. Да та го ж са ма ме ды яс фе ра

ін тэн сіў на раз ві ва ец ца, так што ўня сен-

не змя нен няў і да паў нен няў у за кон аб 

СМІ — гэ та па тра ба ван не ча су».

У пры ват нас ці, за зна чыў пер шы на-

мес нік мі ніст ра, ця пер за кон да зва ляе 

ін тэр нэт-рэ сур сам, якія доб ра ах вот на 

здзейс няць дзяр жаў ную рэ гіст ра цыю 

ў якас ці сет ка вых рэ сур саў, атры маць 

дак лад на та кія ж пра вы, якія ма юць 

дру ка ва ныя і элект рон ныя срод кі ма-

са вай ін фар ма цыі: маг чы масць на вед-

ваць ма са выя ме ра пры ем ствы і дзяр-

жаў ныя ор га ны ў якас ці жур на ліс таў, 

атрым лі ваць акрэ ды та цыю і г. д.

Акра мя та го, ра ней Па вел Лёг кі 

рас ка заў у ін тэр в'ю тэ ле ка на лу СТБ, 

што мі ніс тэр ства пад рых та ва ла больш 

ла яль ныя ква лі фі ка цый ныя па тра ба-

ван ні да кі раў ні коў як дру ка ва ных, так 

і сет ка вых СМІ: «Па вод ле ра ней ша га 

за ка на даў ства, га лоў ным рэ дак та рам 

СМІ мог быць ча ла век, які пяць га-

доў ад пра ца ваў на кі ру ю чых па са дах 

у СМІ. І мы доб ра ра зу ме ем, што гэ та 

па тра ба ван не ўста рэ ла, та му пра па-

на ва лі пя ці га до вы цэнз зні зіць да трох 

га доў. І са мае га лоў нае, не ста віць 

умо ву, каб аба вяз ко вай бы ла ра бо та 

на пра ця гу пя ці або трох га доў на кі ру-

ю чых па са дах. Гэ та зна чыць, ка лі ты 

тры га ды пра цу еш на ін тэр нэт-рэ сур-

сах, то не за леж на ад та го, якія па са ды 

зай маў, ты ма еш пра ва прэ тэн да ваць 

на па са ду га лоў на га рэ дак та ра сет ка-

ва га рэ сур су».

Шмат аб мер ка ван няў вы клі-

каў уста ноў ле ны за ко нам па ра-

дак па пя рэд няй ідэн ты фі ка цыі 

ка рыс таль ні каў ін тэр нэт-рэ сур-

саў і сет ка вых СМІ. На га да ем, 

па вод ле за цвер джа на га Са-

ве там Мі ніст раў Бе ла ру сі па-

ла жэн ня, каб раз мя шчаць на 

сай це па ве дам лен ні ці ма тэ-

ры я лы, у тым лі ку ка мен та рыі, 

ка рыс таль ні кі му сяць за клю-

чыць ад па вед нае па гад нен не 

з ін тэр нэт-рэ сур сам, ства рыць 

улі ко вы за піс і ак ты ва ваць яго,

па цвер дзіў шы сваю асо бу праз 

СМС-ідэн ты фі ка цыю (адзін тэ ле фон ны 

ну мар — адзін улі ко вы за піс на сай це), 

аль бо ін шы мі спо са ба мі, на прык лад 

праз са цы яль ныя сет кі ці элект рон ную 

пош ту. Вы бар спо са бу ідэн ты фі ка цыі 

ка рыс таль ні ка за ста ец ца за ўла даль-

ні кам ін тэр нэт-сай та, пры гэ тым звест-

кі пра ка рыс таль ні ка і ўсе зме шча ныя 

ім ма тэ ры я лы за хоў ва юц ца на сер ве-

рах ця гам го да пас ля ска са ван ня ка-

рыс таль ніц ка га па гад нен ня.

«Ме ха нізм ідэн ты фі ка цыі бу дзе 

са дзей ні чаць па мян шэн ню коль кас ці 

пра ва па ру шэн няў у ін тэр нэ це, зні зіць 

ры зы кі ўла даль ні ка сай та, якія мо-

гуць быць звя за ны з раз мя шчэн нем 

ка рыс таль ні ка мі су праць праў най ін-

фар ма цыі, а так са ма па вы сіць уз ро-

вень сет ка вай аду ка ва нас ці і пра ва вой

куль ту ры па во дзі н у ін тэр нэ це», — 

пад крэс лі ла на чаль нік упраў лен ня 

пра ва во га за бес пя чэн ня і кант ро-

лю за вы ка нан нем за ка на даў ства 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Вік то рыя 

МЯ ЛЕШ КА.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Ме ды яп рас то ра

Як на ша сло ва ад гук нец ца

Па вет ра ныя ме жы ахоў-

ва юц ца най ноў шым зе ніт-

на-ра кет ным комп лек сам 

«Тор-М2». У сва ім кла се ён 

лі чыц ца най леп шым у све це. 

Комп лекс мо жа зні шчаць ад-

на ча со ва да ча ты рох цэ ляў.

— Па ча так снеж ня ва 

Уз бро е ных Сі лах — старт 

но ва га на ву чаль на га го да, 

— ад зна чыў ка ман ду ю чы 

Ва ен на-па вет ра ны мі сі ла-

мі і вой ска мі про ці па вет-

ра най аба ро ны ге не рал-

ма ёр Ігар ГО ЛУБ. — Мы 

вы ка на лі ўсе пад рых тоў чыя 

ме ра пры ем ствы. Тэх ні ка пе-

ра ве дзе на на зі мо вы рэ жым 

экс плу а та цыі. 1146-ы зе ніт-

ны ра кет ны полк за сту пае 

на ба я вое дзя жур ства. Гэ та 

пер шая за да ча для вой скаў 

ВПС і ППА. Полк сфар мі ра-

ва ны ў но вым скла дзе год 

на зад у Ба ра на ві чах. 1 чэр-

ве ня яму быў уру ча ны Ба я-

вы сцяг ужо ў но вым га рад-

ку не па да лёк ад Аст раў ца.

На пра ця гу го да полк вы-

кон ваў эле мен ты зладж ван-

ня, якое скон чы ла ся ба я вы мі 

стрэль ба мі пад час апе ра-

тыў на-так тыч ных ву чэн няў 

на ра сій скім па лі го не Ашу-

лук. Пе рад пал ком ста я ла 

скла да ная за да ча. У якас ці 

імі та та раў па вет ра ных цэ ляў 

вы ка рыс тоў ва лі ся кры ла тыя 

ра ке ты на ма лых вы шы нях, 

бес пі лот ні кі. Полк спра віў ся 

на ад зна ку «вы дат на».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

1 снеж ня 2018 го да ста ла эпа халь най да тай у гіс то-

рыі бе ла рус кай ар міі. На ба я вое дзя жур ства за сту-

пі лі во і ны-зе ніт чы кі 1146-га гвар дзей ска га зе ніт на га 

ра кет на га пал ка. Ім на ле жыць пры кры ваць вель мі 

важ ны дзяр жаў ны аб' ект — Бе ла рус кую атам ную 

элект ра стан цыю. І, ка неш не, па вет ра ную пра сто ру 

на паў ноч на-за ход нім апе ра тыў ным на прам ку.

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут ку юць у су вя зі са смер-

цю АБ РА МО ВІ ЧА Аляк санд ра Мі хай ла ві ча, на мес-

ні ка стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь трэ ця га склі кан ня і 

вы каз ва юць глы бо кія спа чу ван ні яго род ным і 

бліз кім.

Аляк сандр Мі хай ла віч на заў сё ды за ста нец ца 

ў на шай па мя ці як вы дат ны дзяр жаў ны дзе яч, 

які ўнёс вя лі кі ўклад ва ўма ца ван не бе ла рус кай 

дзяр жаў нас ці.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на-

га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут ку юць 

у су вя зі са смер цю бы ло га стар шы ні Цэнт раль най 

ка мі сіі па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх 

рэ фе рэн ду маў, на мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, на мес ні-

 ка стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, за слу жа на га юрыс та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь АБ РА МО ВІ ЧА Аляк санд ра 

Мі хай ла ві ча і вы каз ва юць шчы рае спа чу ван не 

яго род ным і бліз кім.


