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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Борисовская 

швейная фабрика» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот №1. Производственный цех, общ. пл. 1462,1 кв. м, инв. №610/D-

61785, по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/2-3, имущество со-

гласно перечню (с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов). 

Начальная цена c НДС – 92 328,42 бел. руб. Стоимость снижена на 

75%. Задаток 10% (9 232,00 бел. руб.).

Лот №2. Изолированное помещение общ. пл. 3 992,4 кв. м, инв. №610/

D-65612 по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/1-3. 

Начальная цена c НДС (20%) – 264 405,60 бел. руб. Стоимость сни-

жена на 55%. Задаток 10% (26 440,00 бел. руб.).

Задатки в размере 10% от начальной цены предмета аукциона 

перечисляются на р/с №BY55BPSB30121082600169330000, в ЦБУ №701 

ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, госу-

дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о поряд-

ке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 

торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 08.01.2013 №16. Договор купли-продажи должен быть под-

писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 

после подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона 

возмещает победитель торгов (покупатель). Аукцион состоится 21.12.2017 

в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 

и необходимые документы принимаются по 20.12.2017 до 16.00 по указан-

ному адресу. Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 

09.11.2017. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ОАО «Белкард», г. Гродно, сдает в аренду 
по адресу: г. Гродно, ул. Курчатова, 1а:

– административный корпус (2–6-й этажи общей площадью 
2454 м2);

– производственный корпус площадью 485,7 м2 ( смотровые ямы, 
г/п мех.);

– производственную площадь 3 985,2 м2 (кран-балки г/п 2 т);

– производственную площадь 300,3 м2 (вход изолирован от тер-
ритории предпрития);

– производственную площадь 1712,7 м2;

– отдельные помещения в административно-бытовом корпусе 
(1-й этаж – 73,8 м2; 2-й этаж – 35,5 м2; 34,6 м2; 17,1 м2; 10,8 м2);

– столовую общей площадью 1484,3 м2 (зал – 422,3 м2; кухонные 
помещения – 284,3 м2; холл – 175,6 м2; буфет – 97,8 м2; подвал – 
504,3 м2).

За информацией обращаться по тел. 80152 52-16-14.
УНП 500013879

В связи с утерей считать недействительным страховой полис по 
добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время 
поездки за границу филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске формы 
2РН, 2РП серии БМ №№0948691, 0948692, 0948693, 0948694, 0948695, 
1034620, 1071180.

В связи с утерей считать недействительным бланк квитанцию 
о приеме наличных денежных средств филиала СООО «Белкоопстрах» 
в г. Минске формы 1-СУ серии СВ №№2106740, 2115918, 2115919, 2115920, 
2119097, 2119098, 2119099, 2119100.

УНП 100 706 519

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении повторных торгов по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Замосточанское»  

(УНП 300013756)

Наименование 
(описание) 

имущества и его 
стоимость 

Лот №1. Лесопильная рама Р-63-4Б, заводской №00054.

Начальная стоимость лота – 950 белорусских рублей

Наличие 
обременений

Не имеется

Местонахожде-
ние имущества 

Витебская область, Докшицкий р-н, д. Замосточье

Место, дата 
и время проведе-

ния торгов

27.12.2017 в 10.00 

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Витобл-
исполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1).

www.vitebskjust.gov.by

Судебный исполнитель Богданова Ольга Евгеньевна, тел./
факс: (80212) 62 03 40, (8033) 6879163

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала тор-
гов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет управ-
ления принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома 
IBAN BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», BICAKBBBY21200, УНП 300002505, 
не позднее 15.00 26.12.2017 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной 
стоимости выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь 
«Об исполнительном производстве» возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов осуществляется участ-
ником, выигравшим торги (покупателем)

Пер шы блок 
укам плек та ва ны на 90%

На мес нік на чаль ні ка ву чэб на-трэ-
ні ро вач на га цэнт ра Бе ла рус кай АЭС 
Аляк сандр ЕРЫН рас ка заў пра ва кан-
сіі на стан цыі і па тра ба ван ні да су пра-
цоў ні каў.

Ён на га даў, што пад ра бяз ную ін фар-
ма цыю аб сва бод ных мес цах мож на 
атры маць у ад дзе ле кад раў Бе ла рус-
кай АЭС, па кі нуў шы зва рот на афі цый-
ным сай це стан цыі. Ад бор прэ тэн дэн-
таў пра во дзіц ца па іс ну ю ча му бан ку 
рэ зю мэ на прад пры ем стве. Асноў ным 
кры тэ ры ем пры раз гля дзе кан ды да-
та на пра ца ўлад ка ван не з'яў ля ец ца 
про філь ная аду ка цыя і до свед пра цы 
ў атам най або энер ге тыч най га лі не. 
«Ця пер мы кам плек ту ем у асноў ным 
пер шы энер га блок, але па ра лель на ідзе 
кам плек та ван не і дру го га. Пер шы блок 
укам плек та ва ны апе ра тыў ным пер са-
на лам прак тыч на на 90%», — рас ка заў 
Аляк сандр Ерын.

Кан ды дат на пра ца ўлад ка ван не 
пра хо дзіць ін ды ві ду аль ную раз мо ву 
з на чаль ні кам струк тур на га пад раз-
дзя лен ня і кі раў ніц твам АЭС, пас ля 
ча го рэ зю мэ на кі роў ва ец ца ў служ бу 
бяс пе кі прад пры ем ства для спе цы яль-
най пра вер кі. Пас ля гэ та га пры ма ец ца 
кан чат ко вае ра шэн не аб пра ца ўлад-
ка ван ні.

Усе су пра цоў ні кі АЭС па він ны вы кон-
ваць пра ві лы ўнут ра на га пра цоў на га 
рас па рад ку і ўста ля ва ныя прад пры ем-
ствам па тра ба ван ні, доб ра сум лен на 
вы кон ваць служ бо выя аба вяз кі, пра-
хо дзіць на ву чан не і пад тры ман не ква лі-
фі ка цыі, удас ка наль ваць уз ро вень сва іх 
ве даў і ўмен няў. Апе ра тыў ны пер са нал, 
у тым лі ку пер са нал бло ка ва га пунк та 
кі ра ван ня стан цыі, пра хо дзіць псі ха ла-
 гіч нае тэсц іра ван не з улі кам сту пе ні 
ад каз нас ці пры пры няц ці ра шэн няў. 
Аба вяз ко вым па тра ба ван нем з'яў ля-
ец ца пры сут насць псі хо ла гаў пры пра-
вя дзен ні за ня ткаў на поў на маш таб ным 
трэ на жо ры.

Упор на ай чын ных 
спе цы я ліс таў

Аляк сандр Ерын па ве да міў, што ў 
ця пе раш ні мо мант на Бе ла рус кай АЭС 
пра цуе ка ля 130 за меж ных спе цы я ліс-
таў (у асноў ным з Ра сіі і Укра і ны), чые 
ве ды, во пыт і на вы кі ак тыў на пе рай-
ма юц ца бе ла рус кі мі ка ле га мі. Гэ тыя 
спе цы я ліс ты зай ма юць та кія важ ныя 
па са ды, як на чаль нік зме ны стан цыі, 
на чаль нік зме ны бло ка, на чаль нік зме-
ны рэ ак тар на га цэ ха і інш. Уліч ва ю чы, 
што для пус ку энер га бло ка №1 Бе ла-
рус кай АЭС апе ра тыў ны пер са нал БПУ 
прак тыч на на бра ны, па куль ня ма не-
аб ход нас ці ў да дат ко вым пры цяг нен ні 
кад раў з-за мя жы. Але не вы клю ча на 
маг чы масць кам плек та цыі за меж ны мі 
спе цы я ліс та мі пры дэ фі цы це во пыт ных 
кад раў і для за паў нен ня па зі цый ад каз-
ных па сад. Асноў ны ўпор у ця пе раш ні 
час ро біц ца на пад рых тоў ку бе ла рус кіх 
спе цы я ліс таў.

Пла ну ец ца, што ўся го на Бе ла рус-
кай АЭС у штат ным рас кла дзе бу-
дзе 2 321 спе цы я ліст. Ця пер на бра на 
1 250 су пра цоў ні каў.

У шчыль най звяз цы 
з Ра сі яй

Ды рэк тар аду ка цый ных пра грам 
Дэ парт амен та кі ра ван ня пер са на лам 
«Ра са та ма» Ва ле рый КА РЭ ЗІН ад зна-
чыў, што пад рых тоў ку спе цы я ліс таў для 
атам най га лі ны ў Бе ла ру сі ажыц цяў ля-
юць Бе ла рус кі на цы я наль ны тэх ніч ны 
ўні вер сі тэт, Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні-
вер сі тэт, Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі-
тэт ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі.

Гэ тыя на ву чаль ныя ўста но вы пра-
па ну юць аду ка цый ныя пра гра мы, звя-
за ныя як з пы тан ня мі бу да ван ня АЭС, 
так і з па трэ ба мі бяс печ най экс плу а-

та цыі стан цыі. Ра сій скія ўні вер сі тэ ты 
цес на су пра цоў ні ча юць з бе ла рус кі мі 
ВНУ і на ўпрост, і па роз ных пра гра мах. 
Так, ак тыў на раз ві ва ец ца рэ гі я наль ная 
сет ка «Аду ка цыя і пад рых тоў ка спе цы-
я ліс таў у га лі не ядзер ных тэх на ло гій 
(STАR-NЕT)», у якую ўва хо дзяць тры 
бе ла рус кія ўні вер сі тэ ты. У STАR-NЕT 
вы клад чы кі аб мень ва юц ца во пы там па 
за ха ван ні і раз віц ці сіс тэ мы ядзер ных 
ве даў, зна хо дзяць агуль ныя ін та рэ сы. 
Дзей ні чае ра мач ная пра гра ма су пра-
цоў ніц тва дзяр жаў — удзель ніц СНД у 
га лі не мір на га вы ка ры стан ня атам най 
энер гіі на пе ры яд да 2020 го да «Су пра-
цоў ніц тва» Атам-СНД», у якую ўва хо-
дзяць бе ла рус кія ВНУ.

Акра мя та го дзярж кар па ра цыя «Ра с-
а там» да па мо жа пад рых та ваць 
600 спе цы я ліс таў для Бе ла рус кай АЭС. 
Пад рых тоў ка вы со ка ква лі фі ка ва на га 
пер са на лу для за бес пя чэн ня эфек тыў-
най і бяс печ най экс плу а та цыі атам най 
элект ра стан цыі з'яў ля ец ца част кай 
кант рак та на бу да ван не Бе ла рус кай 
АЭС. «У ад па вед нас ці з гэ тым кант рак-
там ра сій скі бок па ві нен пад рых та ваць 
600 бе ла рус кіх спе цы я ліс таў, у тым лі ку 
431 ча ла ве ка апе ра тыў на га пер са на-
лу, 128 ча ла век пер са на лу тэх ніч на га 
аб слу гоў ван ня і ра мон ту і 41 ча ла ве-
ка пер са на лу ін жы нер най пад трым кі і 
ін струк та раў», — рас тлу ма чыў Ва ле-
рый Ка рэ зін. Пра вя дзен не на ву чан ня 
(тэ а рэ тыч нае на ву чан не, ста жы роў ка, 
прак ты ка) за пла на ва на як на тэ ры то-
рыі Ра сіі, так і ў Бе ла ру сі. Да гэ та га ча-
су ка ля 100 спе цы я ліс таў ужо скон чы лі 
пад рых тоў ку.

Адзін з важ ных эта паў пад рых тоў кі — 
ста жы роў ка экс плу а та цый на га пер-
 са на лу на дзе ю чых атам ных элект ра-
стан цы ях. Для та кой ста жы роў кі абра-
ны са мы су час ны з уве дзе ных у экс плу-
а та цыю энер га блок пра ек та ВВЭР-1200 
па ка лен ня 3+ на Но ва ва ро неж скай 
АЭС. Пра вя дзен не ста жы роў кі на Но-
ва ва ро неж скай АЭС бы ло за пла на ва на 
на 2016—2017 га ды для 261 спе цы я ліс-
та Бе ла рус кай АЭС. Так, у 2016 го дзе 
поў нас цю прай шлі ста жы роў ку 72 спе-
 цы я ліс ты, у 2017-м — 139. Ця пер пра-
хо дзяць ста жы роў ку 47 спе цы я ліс таў, 
і 4 снеж ня ад быў ся за езд апош няй 
гру пы спе цы я ліс таў. Та кім чы нам, ста-
жы роў ка экс плу а та цый на га пер са на лу 
Бе ла рус кай АЭС на Но ва ва ро неж скай 
АЭС у 2017 го дзе вы ка на на ў за пла на-
ва ным аб' ёме.

Праб лем з жыл лём ня ма
У атам най энер ге ты цы заў сё ды бы-

ла сур' ёз ная кан ку рэн цыя за кад ры. Як 
бу дуць ма ты ва ваць спе цы я ліс таў пра-
ца ваць ме на ві та на Бе ла рус кай АЭС з 
улі кам та го, што ка ля ме жаў кра і ны раз-
ме шча ны і ін шыя атам ныя аб' ек ты?

Аляк сандр Ерын па ве да міў, што гэ-
тае пы тан не зна хо дзіц ца пад піль най 
ува гай на ўзроў ні ўра да і Мі ніс тэр ства 
энер ге ты кі Бе ла ру сі. За раз жа ў пер-
шую чар гу не аб ход на пры клас ці ўсе 
на ма ган ні для апе рад жаль най пад рых-
тоў кі пер са на лу і до пус ку яго да са ма-
стой най ра бо ты на ўсіх эта пах бу да ван-
ня Бе ла рус кай АЭС.

Які са цы яль ны па кет пра па ну ец-
ца ра бот ні кам стан цыі? Са цы яль ныя 
га ран тыі і кам пен са цыі ўста ноў ле ны 
ка лек тыў ным да га во рам Бе ла рус кай 
АЭС. На прык лад, ра бот ні кам АЭС да-
ец ца аплач ва е мы вод пуск, вы плач ва-
ец ца ма тэ ры яль ная да па мо га, ро бяц ца 
ад на ра зо выя вы пла ты да Дня энер ге-
ты ка, па юбі лей ных днях на ра джэн ня 
су пра цоў ні каў прад пры ем ства, у су вя зі 
з не спа дзя ва ны мі ма тэ ры яль ны мі цяж-
кас ця мі і г. д. Усе ра бот ні кі за бяс печ ва-
юц ца жыл лём у за леж нас ці ад скла ду 
сям'і, пы тан ні яго пра да стаў лен ня раз-
гля да юц ца на на ра дзе жыл лё вай ка мі сіі 
Бе лА ЭС.

За гад чык ка фед ры «Цеп ла выя 
элект рыч ныя стан цыі» Бе ла рус ка га 
на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ-
та Мі ка лай КАР НІЦ КІ па ве да міў, што 
на шым сту дэн там, якія раз мяр коў ва лі-
ся на Бе лА ЭС, ад ра зу да ва лі ква тэ ры. 
Тым, хто ехаў з сям' ёй і дзець мі, да ва лі 
двух-, трох па ка ё выя. «Яны вель мі за-
 да во ле ныя. У Мін ску та кіх умоў ня ма. 
І важ на, што гэ та ме на ві та но выя да мы. 
Пла та за арэнд нае жыл лё мі ні маль ная. 
Ду маю, та кі па ды ход з арэнд ным жыл-
лём пра віль ны, і за мя жой у асноў ным 
жыл лё арэнд нае. Да та го ж ця пер на 
АЭС пра цуе больш за 5 ты сяч бу даў ні-
коў, пас ля за кан чэн ня бу даў ні ча-ман-
таж ных ра бот яны па едуць, і гэ тыя 
ква тэ ры вы зва ляц ца», — удак лад ніў 
за гад чык ка фед ры.

Усё ў кро ка вай 
да ступ нас ці

Рас каз вае ма ла ды ін жы нер па экс-
плу а та цыі рэ ак тар на га ад дзя лен ня 
Бе лА ЭС Аляк сандр ВА РАБ' ЁЎ:

— Ма гу рас ка заць на сва ім во пы-
це, я не з Аст раў ца, ро дам са Слуц-
ка Мін скай воб лас ці. На стан цыю 
ў 2015 го дзе пры ехаў ужо з жон кай. 
Яна так са ма бы ла сту дэнт кай, ву чы лі ся 
ў ад ной гру пе, але на роз ных спе цы-
яль нас цях. Нас раз мер ка ва лі на ад но 
прад пры ем ства.

У дзень пры ез ду і афарм лен ня на ра-
бо ту нам да лі па кой у ін тэр на це. Ін тэр-
нат быў цал кам доб ра ўпа рад ка ва ны: 
лож кі, ша фы, крэс лы, ста лы, тум бач-
кі, ха ла дзіль нік, плі та і інш. Пас ля двух 
тыд няў ра бо ты ма ёй сям'і да лі двух па-
ка ё вую ква тэ ру з ра мон там і сан тэх ні-
кай. Так што ўсё вы ра ша ец ца вель мі 
апе ра тыў на і эфек тыў на. Так са ма мне 
як ма ла до му спе цы я ліс ту вы пла ці лі 
срод кі на пе ра езд, за якія мы на бы лі 
мэб лю.

У го ра дзе ёсць па лі клі ні ка, у якой 
асоб на вы лу чы лі спе цы я ліс таў для 
«ўчаст ка АЭС». По бач бу ду ец ца (ідзе 
ўнут ра ная аздаб лен не) но вы ме ды-
цын скі комп лекс (баль ні ца, па лі клі ні ка, 
ла ба ра то рыі і інш.). Ня даў на ад крыў ся 
яшчэ адзін дзі ця чы са док з ба сей нам, 
по бач шко ла, пош та, ка фэ. Бу ду юц ца 
су пер мар ке ты. Улад коў ва юц ца дзі ця-
чыя пля цоў кі з па ля мі для фут бо ла, 
бас кет бо ла, ва лей бо ла. Усё ў кро ка-
вай да ступ нас ці.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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