
23 мая 2019 г. СЁННЯ 3 Будзь у кур се!

АПЛА ТА ПРА ЕЗ ДУ — 
БАН КАЎ СКАЙ КАРТ КАЙ

З 23 мая пра во дзіц ца тэс та вая экс плу а та цыя сэр ві су 

апла ты па ез дак на гра мад скім транс пар це з вы ка-

ры стан нем бес кан так та вай бан каў скай карт кі (VІSА, 

Mаstеrсаrd, Бел Карт-Mаеstrо з бес кан так та вым ін-

тэр фей сам) або ма біль най пры ла ды (смарт фо на, 

бі руль кі, га дзін ні ка і інш.) з пад трым кай тэх на ло гіі 

бес кан так та вых пла ця жоў NFС на ва лі да та рах ста ліч-

на га трам вай на га марш ру ту № 6 «ДС «Се раб ран ка» — 

ДС «Зя лё ны Луг».

Ін фар ма цый ная пад трым ка і кан суль та цыі ка рыс таль ні каў 

сэр ві су па тэ ле фо не кан такт-цэнт ра +375 17 217-39-50.

Кошт ад ной па езд кі — 60 ка пе ек. Пры пра вер цы апла ты 

пра ез ду не аб ход на пры клас ці сваю бес кан такт ную бан каў-

скую карт ку або ма біль ную пры ла ду да тэр мі на ла кант ра лё-

ра. Тэр мі нал ад люст руе кант ра лё ру факт апла ты пра ез ду.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Мі сія мі ла сэр нас ці»: 
ста рыя паш тоў кі — пра Чыр во ны Крыж

Сён ня стар туе ХІV Бе ла рус кі між-

на род ны ме ды я фо рум «Парт-

нёр ства ў імя бу ду чы ні: жур на-

ліс ты ка і са цы яль ная аба ро на 

гра мад ства». Учо ра за меж ныя 

гос ці фо ру му на ве да лі Бе ла-

рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. Пад-

час эк скур сіі яны па зна ё мі лі ся 

з экс па зі цы я мі і ка лек цы я мі му-

зея, зга да лі ім ёны ге ро яў, больш 

да ве да лі ся пра тра ге дыі, якія 

ад бы ва лі ся на на шай зям лі.

— Мы ве да ем, што са мы спуста-

шальны ўдар атры ма ла ў пер шую 

чар гу бе ла рус кая зям ля. За га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны бе ла рус-

кі на род стра ціў ка ля трох міль ё наў 

жы ха роў — амаль трэць на сель ніц-

тва кра і ны. Гэ та вя лі кае го ра. Гля-

джу ра ры тэ ты гэ та га но ва га му зея, 

ма дэр ні за ва на га па іні цы я ты ве Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі, і ад чу ваю боль тых 

лю дзей, — дзя ліў ся ўра жан ня мі пад-

час эк скур сіі ка рэс пан дэнт Азер-

бай джан ска га дзяр жаў на га ін фар-

ма цый на га агенц тва «Азер тадж» 

Азіз МА МЕ ДАЎ. — У нас агуль ная 

гіс то рыя, мы аба вя за ны ра зам рас-

каз ваць пра муж насць са вец ка га на-

ро да. За гі ну лі міль ё ны лю дзей! Кож-

ны на род нёс стра ты. Азер бай джан 

на кі ра ваў на вай ну ка ля 700 ты сяч 

сва іх сы ноў, па ло ва з якіх не вяр ну ла-

ся. Я да ве даў ся, што кож ны год сю ды 

пры но сяць да 700—800 ра ры тэ таў, 

а гэ та азна чае, што лю дзі ра зу ме-

юць — па мяць пра вай ну не аб ход на 

пе ра да ваць ма ла до му па ка лен ню, 

каб па збег нуць паў та рэн ня та кіх па-

дзей. Гэ та тра ге дыя па він на за стац ца 

ў ХХ ста год дзі, не пе рай сці ў ХХІ.

— Сён ня ва ўсіх кра і нах вя дзец ца 

маш таб ная пад рых тоў ка да свят ка-

ван ня 75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі. 

Дзя ку ю чы зна ём ству з му зе ем мы 

ўба чы лі, якая цяж кая бы ла вай на і як 

увесь са вец кі на род зма гаў ся су праць

за хоп ні каў. Да аба ро ны Бе ла ру сі 

пры чы ні лі ся і на шы зем ля кі. І мы 

ўдзяч ны бе ла рус ка му на ро ду, які за-

хоў вае па мяць пра гэ та — у Мін ску 

ста іць пом нік Ге рою Са вец ка га Са ю-

за Джу ма шу Аса на лі е ву, што за гі нуў 

пад час вы зва лен ня Бе ла ру сі, — за-

ўва жыў Аб ды ка дыр СУЛ ТАН БА ЕЎ, 

стар шы ня Са ю за жур на ліс таў Кыр-

гыз скай рэс пуб лі кі.

Гос ці па дзя лі лі ся сва і мі мер ка ван-

ня мі, як сён ня трэ ба пра ца ваць з ва-

ен най тэ ма ты кай. Так, вен гер скі жур-

на ліст Га бар ШЦІР, які пі ша ар ты ку лы 

для што тыд нё ві каў «Вен гер скі го лас», 

«Дэ ма кра та» і для пар та ла «Пло шча 

Маск вы», за ўва жыў, што са мае га-

лоў нае пра вай ну лю дзі ўжо ве да юць, 

свед кі ўсё, што маг лі, рас ка за лі, на ды-

хо дзіць час гіс то ры каў, ка лі на асно-

ве ін фар ма цыі мно гае мож на рэ кан-

стру я ваць. Важ на толь кі не ска жаць 

звесткі, за ха ваць аб' ек тыў ныя па-

ды хо ды да тэ мы, не па лі ты за ваць, 

бо сён ня не ка то рыя за ход нія срод кі 

ма са вай ін фар ма цыі ро бяць па мыл кі, 

змян ша юць ро лю і ге ра ізм са вец ка га 

на ро да, і, на жаль, час та гэ та ад бы-

ва ец ца з пры чы ны та го, што ад но сі ны 

па між Ра сі яй і За ха дам ста лі больш 

«ха лод ны мі». Так са ма Га бар па дзя-

ліў ся тым, якія б тэ мы ха цеў па ба чыць 

аб мер ка ва ны мі на ме ды я фо ру ме. Так, 

ён жа дае да ве дац ца, як ка ле гі гля-

дзяць на бу ду чы ню дру ка ва ных СМІ, 

як мож на ма дэр ні за ваць пра фе сію. Ён 

упэў не ны, што но выя тэх на ло гіі, тыя ж 

«ра зум ныя тэ ле фо ны», не паў плы-

 ва юць на сут насць жур на ліс ты кі. СМІ 

бу дуць за па тра ба ва ныя, ро ля жур на-

ліс таў за ста нец ца ра ней шай — збі-

 раць і філь тра ваць звесткі, бо, з ад-

на го бо ку, ін фар ма цыі пра тое, што 

ад бы ва ец ца ў све це, ста но віц ца ўсё 

больш, а з ін ша га — склад ва ец ца 

ўра жан не, што ча ла век ве дае не 

так шмат, та му што ча су для ад бо ру 

фактаў не ха пае.

Тац ця на КУЗ НЯ ЦО ВА, дэ кан 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі На цы я -

наль на га ўні вер сі тэ та «Адэ ская 

юры дыч ная ака дэ мія», за ўва жы ла, 

што сён ня ро бяц ца вя до мы мі но выя 

ста рон кі гіс то рыі, якія трэ ба вы ву-

чаць. «Вай на — ра на, якая ба ліць 

усім, хто меў да яе да чы нен не. Але 

мы ба чым, як мя ня ец ца ход гіс то рыі 

і як па-роз на му ін фар ма цыя ін тэр прэ-

ту ец ца. Я лі чу, што нель га спе ку ля-

ваць гэ тай тэ май, пра ва ка ваць лю-

дзей на кан флік ты, трэ ба на ву чыц ца 

ўспры маць рэ аль насць і но выя фак -

ты пра віль на». Яна за ўва жы ла, што 

ад на з важ ных тэм, якая бу дзе аб-

мяр коў вац ца на ме ды я фо ру ме, — 

праб ле ма ад роз нен ня фэй ка вых 

на він. Зма гац ца з ёй, на яе дум ку, 

мож на дву ма шля ха мі — па-пер шае, 

па вы шаць ме ды я пісь мен насць, ву-

чыць лю дзей ду маць, ана лі за ваць і 

са ма стой на вы ра шаць, дзе са праўд-

ныя на ві ны, а дзе фэйк, а, па-дру гое, 

СМІ па він ны ад па вя даць стан дар там 

жур на ліс ты кі, ства раць якас ную ін-

фар ма цыю і пра ца ваць на імідж і да-

вер чы та чоў.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Гэ та тра ге дыя 
па він на за стац ца ў мі ну лым ста год дзі

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор аукциона: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, 
корп. 2, пом. 1703, оф. 4б.

Продавец: КПДУП «Слуцкое управление производственно-технологической 
комплектации», Минская обл., г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, д. 5.

Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом.1703, оф. 4б.

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов
Местоположение: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, 

1-й пер. Толстого, д. 5

№ 
лота

Наименование
Начальная 

цена без НДС, 
бел. руб.

Шаг аукциона, 
без НДС, 
бел. руб.

1
Автомобиль грузовой бортовой 
УАЗ 452 Д (рег. знак АЕ 6997-5)

1 400,00 70,00

2
Полуприцеп цистерна ТЦ 13 (рег. знак 
А 4427 А-5), инв. номер 772

1 600,00 80,00

3
Автокран МАЗ 5334 (рег. знак 
АВ 4532-5), инв. № 1386

6 600,00 330,00

4
Грузовой специальный самосвал 
МАЗ 5551 А2-325 (рег. знак 
АЕ 6744-5), инв. № 1530

4 700,00 235,00

5
Прицеп МАЗ 857100 010 (рег. знак 
А 4554 А-5), инв. номер 1531

2 900,00 145,00

6
Седельный тягач МАZ 6422 A5-320 
(рег. знак АЕ 6800-5), инв. номер 1533

10 100,00 505,00

7
Грузовой специальный сортиментовоз 
МАЗ 6303 А8-328 (рег. знак АЕ 
6897-5), инв. номер 1543

12 500,00 625,00

8
Грузовой специальный самосвал 
МАZ 5516 A5-375 (рег. знак АI 8155-5), 
инв. номер 5041

12 300,00 615,00

9
Прицеп МАЗ 8561 00-014 (рег. знак 
А 4600 А-5), инв. номер 1547

5 700,00 285,00

10
Автомобиль GАZ-31105 (рег. знак 
1515 ЕК-5), инв. номер 1564

1 400,00 70,00

11
Полуприцеп Interconsult STF3-32CA 
(рег. знак А 0691 B-5), инв. номер 
1668

6 600,00 330,00

12
Грузовой специальный самосвал 
МАZ 5516 A5 (рег. знак АЕ 6896-5), 
инв. номер 1544

12 300,00 615,00

13 Щетка дорожная НО-86 (зав. № 1630) 570,00 28,50

14 Вагон бытовка, инв. номер 295 2 600,00 130,00

15 Дом вагон, инв. номер 299 2 700,00 135,00

16 Станок СТД-9А, инв. номер 437 4 600,00 230,00

Порядок ознакомления осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00, 
Шкурский Александр Владимирович, 8-029-691-36-99.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 
378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не 
позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не уста-
новлен собранием (комитетом) кредиторов.

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя 
торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов установлен 
регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by.

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их прове-
дение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих 
дней после проведения электронных торгов.

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя электрон-
ных торгов, без объяснения причин снятия.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 25.06.2019 в 11.00, 
каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.
ipmtorgi.by). 

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-
ция): 24.06.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by).

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by
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Доб ра зна ё мая 

кніж ная се рыя 

«У по шу ках 

стра ча на га», у якой 

ужо вы да дзе на 

ня ма ла вы дан няў 

з рэ пра дук цы я мі 

ста рых паш то вак, 

па поў ні ла ся 

аль бо мам «Мі сія 

мі ла сэр нас ці: 

ілюст ра цый ная 

гіс то рыя Чыр во на га 

Кры жа ў Бе ла ру сі».

Лаў рэ ат прэ міі Прэ зі-

дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь «За ду хоў нае ад ра-

джэн не» фі ла кар тыст і 

гіс то рык Ула дзі мір Лі ха-

дзе даў з да па мо гай ар тэ-

фак таў са сва ёй улас най 

ка лек цыі рас каз вае пра 

рух Бе ла рус ка га Чыр во-

на га Кры жа. Ма тэ ры я лы 

са збо раў уваж лі ва га да 

даў ні ны руп ліў цы ўзнаў ля-

юць дзей насць гра мад ска га 

аб' яд нан ня на тэ ры то рыі су-

час най Бе ла ру сі з па чат ку 

ХХ ста год дзя да 1939 го да. 

Не ка то рыя рэ пра дук цыі 

да зва ля юць за зір нуць і ў 

ра ней шыя ча сі ны, у дзе-

вят нац ца тае ста год дзе. 

Вось што пі ша ва ўступ ным 

сло ве да кні гі Ге не раль ны 

сак ра тар Бе ла рус ка га та-

ва рыст ва Чыр во на га Кры-

жа, дэ пу тат Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Воль га МЫЧ КО: 

«У кні зе вя до ма га гіс-

то ры ка Ула дзі мі ра Лі ха-

дзе да ва... прад стаў ле ны 

ўні каль ныя фо та здым кі і 

паш тоў кі з яго ка лек цыі, 

якія па каз ва юць ра бо ту 

на шай ар га ні за цыі на тэ-

ры то рыі су час най Бе ла-

ру сі з 1867 г., ка лі бы ло 

ство ра на Ра сій скае та-

ва рыст ва апе кі аб па ра-

не ных і хво рых во і нах. 

26 са ка ві ка 1872 г. утва-

ры ла ся пер шае Мін скае 

мяс цо вае ўпраў лен не, а 

ў 1877 г. на тэ ры то рыі ця-

пе раш няй Бе ла ру сі на ліч-

ва ла ся ўжо 5 мяс цо вых 

упраў лен няў, 30 кра пас-

ных і па вя то вых ка мі тэ-

таў, якія аб' яд ноў ва лі ў 

сва іх шэ ра гах больш за 

3000 ча ла век...»

Ві да воч на, што дзя ку-

ю чы кні зе У. Лі ха дзе да ва 

мож на здзейс ніць ад мыс-

ло вае па да рож жа па Бе ла-

ру сі, уба чыць «ад ра сы мі-

ла сэр нас ці», раз гле дзець 

воб ра зы і по ста ці лю дзей, 

якія не шка да ва лі ні сва іх 

сіл, ні сар дэч ных пе ра жы-

ван няў дзе ля ін шых — дзе-

ля тых, ка му най бо лей бы ла 

па трэб на да па мо га. Та кія 

вы явы, та кія кні гі — доб ры 

ўрок вы ха ван ня мі ла сэр нас-

ці, чул лі вас ці, ду шэў нас ці.

Вы дат на бы ло б у знак 70-

год дзя пад пі сан ня Жэ неў скіх 

кан вен цый 1949 го да, якія 

з'яў ля юц ца ас но вай між на-

род на га гу ма ні тар на га пра-

ва і скла да юц ца з най больш 

важ ных пра ва вых норм, 

што аб мя жоў ва юць пра явы 

жорст кас ці пад час уз бро е-

ных кан флік таў, пра вез ці па 

кра і не, а мо і за яе ме жа мі, і 

кні гу «Мі сія мі ла сэр нас ці», і 

са мі паш тоў кі, ста рыя фо та-

здым кі. Прэ зен та цыя ці вы-

стаў ка та ко га ха рак та ру ста-

ла ся б доб рым склад ні кам 

сур' ёз най вы ха ваў чай ра бо-

ты ў гра мад стве. Кні га-аль-

бом Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва 

па ба чы ла свет у Вы да вец кім 

до ме «Звяз да» па за ка зе і 

пры фі нан са вай пад трым-

цы Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

НА РЭШ ЦЕ ЗНАЙ ШЛІ СУ ПА КОЙ
У Брэс це пе ра па ха ва лі астан кі 

1214 вяз няў ге та, рас стра ля ных на цыс та мі
На Паў ноч ных мо гіл ках Брэс та ад бы ла ся жа лоб ная 

ўра чыс тая цы ры мо нія па ха ван ня астанкаў лю дзей, 

якія бы лі зной дзе ны пры бу даў ніц тве «Пры буж ска га 

квар та ла». 

Пер шыя кост кі бу даў ні кі пад ня лі ў сту дзе ні гэ та га го да, 

ка лі пры сту пі лі да ка пан ня кат ла ва на. По тым на мес ца 

пры бы лі бай цы спе цы яль на га батальёна Мі ніс тэр ства аба-

ро ны і што дзень да ста ва лі з зям лі да 40 астан каў жан чын, 

муж чын, дзя цей. На ша га зе та пад ра бяз на рас каз ва ла пра 

па дзеі ў ну ма ры за 21 са ка ві ка.

На цы ры мо нію па ха ван ня пры еха лі прад стаў ні кі дып-

ла ма тыч ных мі сій Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, ЗША, Аў стрыі, 

Венг рыі, Гер ма ніі, Іс лан дыі, Ка зах ста на, Чэ хіі, Сла ва кіі і 

ін шых кра ін. Над звы чай ны і Паў на моц ны па сол Із ра і ля ў 

Бе ла ру сі Алон Шо гам па дзя ка ваў кі раў ніц тву Брэс та за 

год нае стаў лен не да па мя ці, за маг чы масць пра вес ці цы-

ры мо нію па ха ван ня па яў рэй скай тра ды цыі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.


