
2 8 лютага 2020 г.НАДЗЁННАЕ

Извещение о проведении 
26 февраля 2020 года повторных 
торгов с условиями по продаже 

имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Грузовая специальная машина дорожная комбинированная на базе MAZ 
6303 А5-352, год выпуска – 2010, регистрационный знак АВ 9188-4, 
инвентарный номер 047428

Местонахождение: Гродненская обл., г. Лида, проспект Победы, 168-б

Начальная цена: 43 541,67 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 4000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский 
р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процентов 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юриди-
ческих лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предпри-
ятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-
кументов 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 
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивыс-
шая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов 
и не 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 заяв-
ление 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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов 
о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение 
торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна 
рассрочка платежа.

Торги проводятся 26 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 10.02.2020 по 24.02.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»); (033) 333-80-52 (ОАО «ДСТ № 7»)

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Не кам пен са цыя, а па шы рэн не маг чы мас цяў
У Бе ла ру сі пла ну ец ца за ма ца-

ваць нор му аб аба вяз ко вым уста-

наў лен ні кво ты для пры ёму на 

ра бо ту ін ва лі даў і даць ім пра ва 

бяс плат на га ка ры стан ня аў та ма-

біль ны мі пар коў ка мі.

Та кія нор мы змя шча юц ца ў но вым 

за ко на пра ек це «Аб пра вах ін ва лі даў 

і іх са цы яль най ін тэ гра цыі». Пра гэ та 

па ве да мі ла жур на ліс там стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па пра цы і са цы яль ных 

пы тан нях Люд мі ла КА НА НО ВІЧ.

— Ча ка ец ца, што кво ты бу дуць 

вы зна чаць для прад пры ем стваў, дзе 

пра цуе не менш за 100 ча ла век, — 

ска за ла стар шы ня ка мі сіі. — Ха це ла-

ся б, каб гэ та бы лі ўжо аб ста ля ва ныя 

мес цы, каб ча ла век з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі мог там ад ра зу пры-

сту піць да ра бо ты. Кво ты па пра ца-

ўлад ка ван ні лю дзей з ін ва лід нас цю 

пла ну ец ца ўвес ці ў 2023 го дзе.

Для гра ма дзян з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі так са ма пра па ну юць 

па слу гі пер са наль ных асіс тэн таў. Гэ-

та бу дуць лю дзі з лі ку са цы яль ных 

ра бот ні каў, якія пас ля спе цы яль на га 

на ву чан ня змо гуць вы сту паць у якас ці 

су пра ва джа ю чых для лю дзей з аб ме-

жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Люд мі ла Ка на но віч кан ста та ва ла, 

што ва ўсім све це коль касць лю дзей з 

ін ва лід нас цю да во лі знач ная, і тэн дэн-

цыя та кая, што яна пра цяг вае рас ці. У 

Бе ла ру сі на 1 сту дзе ня 2020 го да на 

ўлі ку ў ор га нах па са ца ба ро не зна хо-

дзі ла ся амаль 574 ты ся чы та кіх гра ма-

дзян, з іх ін ва лі даў 1-й гру пы — 87 ты-

сяч, 2-й гру пы — 360 ты сяч. Ся род ін-

ва лі даў у Бе ла ру сі на ліч ва ец ца больш 

за 33 ты ся чы дзя цей. Удзель ная ва га 

та кіх лю дзей у агуль най коль кас ці на-

сель ніц тва скла дае 6 %.

Да ня даў ня га ча су ай чын ная са цы-

яль ная па лі ты ка ў ад но сі нах да ін ва лі-

даў на сі ла пе ра важ на кам пен са цый ны 

ха рак тар. У асноў ным усё зво дзі ла ся 

да да ван ня льгот і гра шо вых вы плат. 

Ця пер на пер шы план вы хо дзяць за да-

чы па за бес пя чэн ні ін ва лі даў роў нымі 

з ін шы мі гра ма дзя на мі маг чы мас цямі: 

ства рэн ні ўмоў для мак сі маль най рэа-

лі за цыі ся бе ў пра цоў най дзей нас ці, 

аду ка цыі, спор це. У пра ект за ко на 

ўве дзе ныя но выя тэр мі ны і па няц ці — 

«абі лі та цыя ін ва лі да», «уні вер саль ны 

ды зайн», «мо ва жэс таў», «ра зум нае 

пры ста са ван не».

Пра ду гле джа на маг чы масць ства-

рэн ня цэнт раў рэ абі лі та цыі і абі лі та цыі 

на рэс пуб лі кан скім і мяс цо вым уз роў-

нях. Та кія цэнт ры мо гуць утва рац ца як 

па ад ным, так і па не каль кіх кі рун ках, 

уклю чаць ме ды цын скую, са цы яль ную, 

пра фе сій ную да па мо гу.

Но вы да ку мент аб мяр коў ваў ся на 

па ся джэн ні про філь най пар ла менц кай 

ка мі сіі. Дэ пу та ты пла ну юць пры няць яго 

ў пер шым чы тан ні на вяс но вай се сіі.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Прэм' ер-мі ністр Іс па ніі і лі дар Ка та ло ніі 
да мо ві лі ся аб па чат ку дыя ло гу

Прэм' ер-мі ністр Іс па ніі Пэд ра Сан чэс і лі дар Ка та ло ніі 

Кім То ра да мо ві лі ся па чаць дыя лог па між цэнт раль ным 

і рэ гі я наль ным ура да мі ўжо ў бя гу чым ме ся цы. Аб гэ-

тым за явіў Сан чэс па вы ні ках су стрэ чы ў Бар се ло не з 

То рай, пе рад ае ТАСС. Прэм' ер-мі ністр звяр нуў ува гу на 

тое, што для ўрэ гу ля ван ня кан флік таў не аб ход на вес ці 

дыя лог. Па лі ты кі да мо ві лі ся пра вес ці пер шую су стрэ чу 

двух ба ко вай ка мі сіі па між ура да мі ў лю тым. «Я ве даю, 

што шлях бу дзе ня лёг кі, — да даў кі раў нік ка бі не та мі-

ніст раў Іс па ніі. — Ёсць глы бо кія ра ны, якія так хут ка не 

го яц ца». Пры гэ тым Сан чэс пад крэс ліў, што з'яў ля ец ца 

«цвёр дым аба рон цам са ма кі ра ван ня Ка та ло ніі».

Кі раў нік Цю рын гіі сы шоў у ад стаў ку 
праз дзень пас ля абран ня

Прэм' ер-мі ністр гер ман-

скай фе дэ раль най зям лі 

Цю рын гія То мас Ке ме рых, 

прад стаў нік лі бе раль най 

Сва бод най дэ ма кра тыч-

най пар тыі, абра ны на 

сваю па са ду на пя рэ дад ні, 

за явіў аб тым, што сы дзе ў ад стаў ку. Сваё ра шэн не ён 

на зваў «не па збеж ным» — пас ля хва лі кры ты кі з-за та го, 

што яго абран не ста ла маг чы мае дзя ку ю чы пад трым-

цы пра ва па пу лісц кай пар тыі «Аль тэр на ты ва для Гер ма-

ніі»(АдГ). Ке ме рых за явіў, што зя мель ны пар ла мент па-

ві нен быць рас пу шча ны і вар та пра вес ці но выя вы ба ры. 

На пя рэ дад ні ён быў абра ны прэм' е рам, атры маў шы на 

адзін го лас больш, чым па пя рэд ні прэм' ер Цю рын гіі Бо да 

Ра ме лоў з Ле вай пар тыі. Ён пе ра мог дзя ку ю чы пад трым-

цы дэ пу та таў са сва ёй улас най пар тыі, Хрыс ці ян ска-дэ-

ма кра тыч на га са ю за і «Аль тэр на ты вы для Гер ма ніі». 

Та кім чы нам, АдГ упер шы ню на ўпрост паў плы ва ла на 

вы ні кі вы ба раў у кра і не. Канц лер ФРГ Ан ге ла Мер кель, 

якая рэд ка ка мен туе ўнут ры па лі тыч ныя па дзеі, за клі-

ка ла ад мя ніць вы ні кі га ла са ван ня ў ланд та гу Цю рын гіі. 

Па яе сло вах, тое, што ад бы ло ся, ста ла дрэн ным днём 

для дэ ма кра тыі.

На ву коў цы рас шыф ра ва лі ра ка выя клет кі 
і абя ца юць рэ ва лю цыю ў ля чэн ні

Між на род ная ка ман да на-

ву коў цаў упер шы ню цал кам 

рас шыф ра ва ла ге не тыч ную 

ін фар ма цыю 38 ві даў ра-

ка вых кле так, склаў шы вы-

чар паль ны ка та лог му та цый 

ДНК, якія пры вод зяць да 

раз віц ця ан ка ла гіч ных за хвор ван няў. Бес прэ цэ-

дэнт нае па маш та бе да сле да ван не «Ана ліз поў на-

га ге но му ўсіх ві даў ра ку» (РСАWG) за ня ло больш

за 10 га доў. У пра цы ўзя ло ўдзел ка ля 1300 ге не ты каў 

з 37 кра ін, а яе вы ні кі бы лі апуб лі ка ва ныя ад ра зу ў двух 

дзя сят ках на ву ко вых ча со пі саў. Па сло вах на ву коў цаў, 

пры чы ны ўзнік нен ня ра ку мож на па раў наць з па злам, 

які скла да ец ца са 100 ты сяч ка ва лач каў. Да сён няш ня-

га дня мы спра ба ва лі са браць агуль ную кар ці ну, ма ю чы 

на ру ках толь кі кож ны со ты фраг мент, і толь кі ця пер 

мо жам зір нуць на яе цал кам. «З да па мо гай са бра най 

ін фар ма цыі аб па хо джан ні і раз віц ці пух лін мы мо жам 

рас пра ца ваць но выя спо са бы ран няй ды яг нос ты кі ра ка, 

больш на кі ра ва ныя ме та ды тэ ра піі і ля чыць па цы ен таў 

з вя лі кім пос пе хам», — за явіў член ка ар ды на цый на га 

ка мі тэ та РСАWG Лін кальн Стайн.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ТРЫ МАЦЬ 
РУ КУ НА ПУЛЬ СЕ ЖЫЦ ЦЯ 

ГРА МАД СТВА
Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та пра цяг вае пры ём гра ма-

дзян і юры дыч ных асоб. Су стрэ чы прой дуць з 11 да 

14 лю та га.

У аў то рак 11 лю та га ў Ба ра на ві чах жы ха роў пры ме 

па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Брэсц кай воб лас ці 

Ана толь МАР КЕ ВІЧ, у Ор шы — па моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар па Ві цеб скай воб лас ці Ана толь ЛІ НЕ ВІЧ, у 

Мас тах — пер шы на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-

лен ня па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных 

асоб — на чаль нік упраў лен ня пісь мо вых і элект рон ных 

зва ро таў Хрыс ці на ПО БАЛЬ.

12 лю та га на прад пры ем стве «Бел джы» ў Ба ры са ве 

су стрэ нец ца з пра цоў ным ка лек ты вам і вы слу хае зва ро ты 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ігар СЕР ГЕ ЕН КА. У 

гэ ты ж дзень жы ха ры ста лі цы ў ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га 

ра ё на Мін ска змо гуць звяр нуц ца да па моч ні ка Прэ зі дэн-

та — ін спек тара па Мін ску Ві та ля ПРЫ МЫ.

У чац вер праб ле мы бы хаў чан вы слу хае на мес нік кі-

раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэй КУН ЦЭ ВІЧ, а 

на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня — на чаль нік 

упраў лен ня ідэа ло гіі і ін фар ма цый най па лі ты кі га лоў-

на га ідэа ла гіч на га ўпраў лен ня Ула дзі мір МА ТУ СЕ ВІЧ 

пра вя дзе пры ём гра ма дзян у Доб ру шы.

У пят ні цу, 14 лю та га, са зва ро та мі гра ма дзян бу дзе 

пра ца ваць у го ра дзе Бя ро заў ка Лід ска га ра ё на па моч-

нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Гро дзен скай воб лас ці 

Іван ЛАЎ РЫ НО ВІЧ, у Пет ры ка ве — на мес нік на чаль ні-

ка ўпраў лен ня кі ру ю чых кад раў і дзяр жаў ных уз на га-

род га лоў на га ўпраў лен ня кад ра вай па лі ты кі Аляк сей 

ГУЙ ДА.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пас ля за вяр шэн ня пер-

ша га раў нда пе ра га во раў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка і 

Ула дзі мір Пу цін вый шлі на 

лёд спар тыў на-куль тур на га 

комп лек су «Га лак ты ка», дзе 

пра вя лі та ва рыс кі ха кей ны 

матч. Па ка заль на, што прэ-

зі дэн ты Бе ла ру сі і Ра сіі гу ля-

лі ў ад ной ка ман дзе.

Тым ча сам ра сій скі борт, 

дзе ля це лі ві цэ-прэм' ер 

Аляк сей Авяр чук, мі ністр 

энер ге ты кі Аляк сандр Но-

вак і пер шы на мес нік мі ніст-

ра эка на міч на га раз віц ця 

Мі ха іл Ба біч, пе ра ча каў шы 

не па гадзь у аэ ра пор це Мі-

не раль ныя Во ды, пры зям-

ліў ся ў Со чы. Пе ра га во ры ў 

поў ным скла дзе пра цяг ну лі-

ся пас ля мат ча.

***
Па вы ні ках пе ра га во раў, 

дру гі раўнд якіх скон чыў ся 

а дзя ся тай га дзі не ве ча ра, 

на мес нік кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ра сіі 

Дзміт рый Ко зак па ве да міў 

жур на ліс там, што Ра сія бу-

дзе па стаў ляць газ у Бе ла-

русь на ўмо вах 2019 го да.

«Пе ра га во ры прай шлі ў 

вель мі па зі тыў ным клю чы. 

Да мо ві лі ся пра цяг нуць кан-

суль та цыі на ўзроў ні ўра да, 

мі ніс тэр стваў і ве дам стваў 

па ўдас ка на лен ні ме ха ніз-

маў ін тэ гра цыі. Што да ты-

чыц ца су пра цоў ніц тва ў 

наф та га за вай сфе ры, то мы 

да мо ві лі ся за ха ваць па стаў-

кі га зу на ўмо вах 2019 го да. 

Бу дзем дзей ні чаць у гэ тым 

клю чы», — ска заў Дзміт рый 

Ко зак.

Ён удак лад ніў, што ўмо-

вы па ста вак га зу ага во ра ны 

толь кі на 2020 год.

У 2019 го дзе ца на на газ 

для Бе ла ру сі з'яў ля ла ся фік-

са ва най і скла да ла $127 за 

ты ся чу ку біч ных мет раў на 

гра ні цы. На ана ла гіч ных 

умо вах газ па стаў ля ец ца і 

ў сту дзе ні — лю тым бя гу-

ча га го да.

«Што да ты чыц ца па стаў кі 

наф ты, якая так са ма бы ла 

прад ме там аб мер ка ван ня, 

мы бу дзем аказ ваць са дзей-

ні чан не да сяг нен ню па гад-

нен няў па між бе ла рус кі мі 

спа жыў ца мі і вы твор ца мі 

наф ты ў на шай кра і не. Мы 

не мо жам сён ня рэз ка па мя-

няць умо вы рэ гу ля ван ня на-

шай наф та вай га лі ны. Цэ ны 

на сы рую наф ту фар мі ру юц-

ца рын кам і ад мі ніст ра цый-

на не рэ гу лю юц ца. Гэ та ўсё 

за ста нец ца. Але мы бу дзем 

аказ ваць уся ля кае са дзей-

ні чан не да сяг нен ню гэ тых 

па гад нен няў, каб за бяс пе-

чыць Бе ла русь не аб ход ны мі 

аб' ёма мі наф ты», — ска заў 

Дзміт рый Ко зак.

Па вод ле яго слоў, ра-

сій скі і бе ла рус кі наф та-

выя рын кі адзі ныя і наф та 

пра да ец ца на ад ноль ка-

вых умо вах, а для да ван ня 

скі дак не аб ход на бы ло б 

уво дзіць дзярж рэ гу ля ван-

не гэ та га рын ку. «Што мы 

зра біць не змо жам. Мы не 

мо жам увесь час мя няць

пра ві лы гуль ні: мы па ста вім 

у не зра зу ме лае ста но ві шча 

на шы наф та выя кам па ніі. 

Та му бу дзем спры яць да-

сяг нен ню ка мер цый ных да-

моў ле нас цяў», — па ве да міў 

спі кер.

З гэ тай жа пры чы ны 

Дзміт рый Ко зак не змог 

удак лад ніць, коль кі ра сій-

скай наф ты бу дзе па стаў-

ле на ў Бе ла русь у пер шым 

квар та ле бя гу ча га го да. 

«Гэ та ўсё за ле жыць ад 

да сяг нен ня да моў ле нас-

цяў. Аб' ёмы, ца ну па ста-

вак мы не рэ гу лю ем», — 

за явіў ён.

Па вод ле Бел ТА.

ПОШУК КАМПРАМІСУ Ў НЯПРОСТЫХ УМОВАХ


