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Ран кам, вы хо дзя чы з до му, 
су стра каю зна ё ма га сан тэх нi ка. 
Пы таю:

— Як жыц цё? Учо ра ва ша му 
ве дам ству на га няй да ва лi. Мо-
жа, пра цу еш по-но ва му?.

— Ад ча пi ся, — ён нi чо га i не 
чуў пра тыя гроз ныя пра вер кi. 
— Мне што? — вы клi каў мо ра, 
па ло мак — проць ма, а ве ча рам 
бу ду пры гра шах.

I, не спя ша ю чы ся, па шы ба-
ваў сва ёй да ро гай.

Да рэ чы i не да рэ чы мы, ка лi 
што, лю бiм кi ваць на за меж жа. 
I на iх во пыт.

Да зволь це i мне «кiў нуць». 
Кi вок бу дзе як раз пра ЖКГ. Iх-
нюю ЖКГ, вя до ма.

Пад са мы ка нец iс на ван ня 
СССР да вя ло ся пра цяг лы час 
па жыць за мя жой. Жыў у до-
ме звы чай ных лю дзей. Шмат 
уба чыў цi ка ва га. I аў та ма тыч-
ную праль ную ма шы ну, i па су-
да мый ны хат нi агрэ гат — у нас 
пра та кую тэх нi ку та ды яшчэ i 
не чу лi.

Ся дзiм ад ной чы з гас па да-
ром у сад ку ля до ма, п'ём ка ву, 
на блiз кiя Аль пы лю бу ем ся. I тут 
за зва нiў тэ ле фон.

— Так-так, — ад каз вае не ка-
му гас па дар. — Пры яз джай це, 
раз хо ча це.

Не ўза ба ве ля до ма спы нi-
ла ся гру за вая «Та ё та». З яе 
вый шаў муж чы на ў аку рат ным 
спец адзен нi i з сум кай на пля-
чы. Па вi таў ся з на мi i пай шоў 
у ха ту. А мы пра цяг ва лi ба вiць 
час за ка вай.

Не дзе праз паў га дзi ны не-
зна ё мец вый шаў, ска заў шы, 
што ўсё ў па рад ку, па цiс нуў нам 
ру кi i з'е хаў.

— Хто гэ та быў? — пы та ю ся. 
— Мо рад ня якая? Бо цi ка ва, ка-
го гэ та ад на го пус цi лi ў шы коў ны 
ка тэдж на паў га дзi ны, не кант-
ра ля ва лi яго там. I што ён ра бiў 
— так са ма ўця мiць не ма гу.

— Элект рык гэ та, — ад каз-
вае гас па дар.

— Ня ўжо ава рыя якая?
—Ды не, пла на вы аб ход. 

Пра фi лак ты ка. Прый шоў па гля-
дзець, мо дзе якая праб ле ма. 
Каб па пя рэ дзiць.

Не ўтой ваю здзiў лен ня. I 
гас па дар цярп лi ва тлу ма чыць, 
што ў iх сiс тэ ма аб слу гоў ван ня 
пра цуе ме на вi та так. Ён вы браў 
фiр му, за клю чыў да га вор. За 
до мам за ма ца ва лi ад па вед на га 
спе цы я лiс та. За ро бак яго вель мi 
за ле жыць ад коль кас цi ава рый-
ных вы клi каў. Чым iх менш, тым 
пла цяць больш. Ка лi вы клi каў 
нуль, та ды ў май стра ёсць маг-
чы масць атры маць са мыя вя лi-
кiя гро шы. Вось яны i не спяць, 
ча ка ю чы па ло мак, а но сяц ца па 
ха тах з пра фi лак тыч ны мi агля-
да мi — каб пра ду хi лiць бя ду за-
доў га да яе з'яў лен ня.

— А ў вас што, не так? — пы-
тае гас па дар, ба ча чы маё стра-
шэн нае здзiў лен не.

—Не, — пры зна ю ся. — У нас 
на ад ва рот, чым больш па ло мак, 
тым лепш яны за раб ля юць.

Гас па дар пра ца ваў га лоў ным 
iн жы не рам на за вод зе, меў доб-
ры ма тэ ма тыч ны склад мыс лен-
ня. Здзiў ле на па гля дзеў на мя-
не, а по тым жах нуў ся.

— Дык вы ж пра пад зя це. Ва-
шы май стры за цi каў ле ны, каб 
бы ло як ма га больш па ло мак. 
А то i са мi ла маць пач нуць, каб 
за раб ляць больш.

I што тут бу дзеш пя рэ чыць?
Хоць i ў iх сiс тэ ме я ўба чыў хi-

бы, якiя мо гуць зда рыц ца пры яе 
пры мя нен нi на шы мi людзь мi.

— Слу хай, — ка жу яму. — А 
не бы ло вы пад ку, каб май стар 
па пра сiў ця бе тэ ле фа на ваць 
яму, а не ў дыс пет чар скую, ка-
лi што зда рыц ца? Ён га то вы ў 
лю бы мо мант ху цень ка пры-
мчац ца. Толь кi каб вы клiк не 
быў за фiк са ва ны i на за ро бак 
не паў плы ваў.

Гас па дар здзiў ля ец ца. Шчы-
ра не ра зу мее, што я яму ка жу.

— Як гэ та ён та кое па про сiць? 
Ве дае ж — я, ка лi што, па вi нен 
дыс пет ча ра iн фар ма ваць.

Праз коль кi дзён да яго ў 
дом пры ехаў во да пра вод чык з 
пра фi лак тыч ным агля дам, за iм 
спе цы я лiст па га за вай апа ра ту-
ры. Пра ца ва лi аку рат на, гро-
шай не бра лi i пляш ку iм нi хто 
не ста вiў.

Ад на му май стру, ка лi той 
скон чыў пра цу, я цi хень ка ка-
жу.

— А не бы ло ў вас дум кi да-
мо вiц ца з гэ тым гас па да ром i 
iн шы мi на ўпрост. Маў ляў, тэ-
ле фа нуй мне, ка лi што. Я та бе 
хут ка i бяс плат на ўсё ад ра ман-
тую, толь кi каб не бы ло ад зна кi 
ў дыс пет ча ра. Вам жа так вы-
гад ней?

— Як та кое пра па на ваць? — 
не зра зу меў i во да пра вод чык. 
— Ён жа па вi нен у дыс пет чар-
скую тэ ле фа на ваць, ка лi што. 
Як жа iнакш?

Не прай шло там маё «ноу-
хау», якое ў нас маг ло прай сцi 
з лёг кас цю.

Больш за двац цаць га доў 
мi ну ла з та го ча су. На зi раю, 
як пра цяг ва юць у нас вы на хо-
дзiць свой ай чын ны ве ла сi пед 
для ма дэр нi за цыi жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кi. А ка му-
наль шчы кi га ло сяць, што та ры-
фы не па кры ва юць iх вы дат кi, i 

дзяр жа ва шчод ра да плач вае да 
лiч баў, якiя тыя на зы ва юць.

Я не спе цы я лiст у стра тэ гii 
ЖКГ. Але ж ба чу, што ро бiц ца 
ў нас пад но сам. Ся бар рас каз-
вае, што iх прад пры ем ства збi-
ра ец ца за куп ляць ад па вед нае 
аб ста ля ван не i са мiм вы раб ляць 
энер гiю для сва iх па трэб — на-
мно га тан ней абы дзец ца. Сён ня 
па ба чыў: ву лi цу Кар ла Марк са 
ля До ма афi цэ раў зноў рас ка па-
лi ўшчэнт, мя ня юць тру бы. Але ж 
та кiя ра бо ты там вя лi ся не каль кi 
га доў та му — не каль кi ме ся цаў 
шчы ра ва лi. Цi тру бы не той сiс-
тэ мы та ды вы бра лi, цi па кла лi 
не так? Хто ад ка жа? Ля пад' ез-
да на ша га до ма па ве сi лi аб' яву, 
што на два тыд нi ад клю ча юць 
га ра чую ва ду. Гэ тая за вя дзён ка 
цяг нец ца з го ду ў год — маў ляў, 
так трэ ба для пра вер кi сiс тэ мы. 
У кан цы ацяп ляль на га се зо на 
ба та рэi ў ква тэ рах, ня гле дзя чы 
на вяс ну за акном i да ра гоў лю 
энер га рэ сур саў, аж тра шча лi 
ад га ра чы нi — так са ма, маў ляў, 
для пра вер кi. Да во лi дзiў на для 
на ша га ча су. Ця пер на ват звыш-
скла да ней шую ядзер ную зброю 
цы вi лi за ва ныя кра i ны на ву чы лi-
ся вы пра боў ваць без рэ аль ных 
вы бу хаў, а толь кi ма дэ лю ю чы 
на кам п'ю та рах. Мы ж са звы-
чай ны мi тру ба мi i цеп ла тра са мi 
не мо жам ра за брац ца па-гас па-
дар ску. А толь кi так раз бi ра ем-
ся, каб звы чай ны жы хар па му-
чыў ся.

Да рэ чы, гiс то рыю пра тое, як 
вя дуць пра фi лак тыч ныя ра бо ты 
iх ка ле гi з За ха ду, я рас ка заў 
ай чын ным сан тэх нi кам. Яны па-
смя я лi ся, а по тым па сур' ёз не лi i 
па пра сi лi, каб на вер се нi дзе пра 
гэ та не рас каз ваў. Бо iм ка му 
хут ка на пен сiю, а ка му прос та 
мен та лi тэт не да зва ляе пры выч-
ную «ла гiс ты ку» пе рай нач ваць.

Вiк тар ВI КЕНЦЬ ЕЎ
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З на го дыЗ на го ды  ��

У НАС — СВОЙ ВЕ ЛА СI ПЕД!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
доводит до сведения заинтересованных лиц 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

о строительстве жилых помещений объекта 
«Многоэтажный жилой дом не повышенной 

комфортности № 26 (по генплану) в микрорайоне 
«Каменная горка-3» (жилой дом), 
опубликованную в газете «Звязда» 
от 10 мая 2013 года № 85 (27450): 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 
жилых помещений № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, 
№ 73, № 76, № 78, № 86, № 88, № 96, № 98, № 106, № 108, 
№ 116, № 118, № 126, № 128, № 186, № 188, № 196, № 198, 
№ 206, № 208 без учета выполнения внутренних отделочных 
работ в текущих ценах составляет 12 844 441 руб.

Предложения согласно настоящих изменений в проект-
ную декларацию действуют до 15 августа 2013 года. 
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Якасць жыц цяЯкасць жыц ця  ��

НЕ БУ ДЗЕМ 
БЮ РА КРА ТА МI 
НА РОЎ НЫМ МЕС ЦЫ

Мая ма ла дая ка ле га яшчэ ў мi ну лым снеж нi ўчы нi ла пра-
ва па ру шэн не: пе ра бег ла на су праць свай го пад' ез да ву лi цу 
ў за ба ро не ным мес цы, праз су цэль ную лi нiю. Па ста я ла з 
цяж кi мi па кун ка мi: да свят ла фо ра — да лё ка, ма шын на 
ву лi цы ня ма, мi лi цыi не вi даць — ну i ры зык ну ла...

I лi та раль на ля пры сту пак свай го пад' ез да тра пi ла ў ру кi дру жын-
нi каў ДАI. А тут i з ДА Iш на га аў та ма бi ля, якi ста яў за ра гом, прый шоў 
аў та iн спек тар... Вя до ма, каб на вi да во ку бы ло гэ тае аў то — нi ко лi 
б яна не зра бi ла па ру шэн ня. Але вi ну сваю ка ле га пры зна ла, а раз 
гро шай пры са бе не бы ло — атры ма ла квi тан цыю на штраф — 100 
ты сяч — i пай шла да до му. Лi та раль на на дру гую ра нi цу збе га ла ў 
банк, за пла цi ла свой штраф, за ха ва ла квi тан цыю i, на ту раль на, з 
тых ча соў ста ла са мым дыс цып лi на ва ным пе ша хо дам.

Мi ну ла больш за паў го да — i атрым лi вае ка ле га за пра шэн не ў 
бух гал тэ рыю, дзе ёй па каз ва юць па пе ру з су да, па вод ле якой ёй 
на ле жыць тэр мi но ва за пла цiць штраф. У ад ва рот ным вы пад ку, на-
ту раль на, штраф бу дзе спа га няц ца праз бух гал тэ рыю вы лi чэн нем 
з за роб ку. Зра зу ме лая раз губ ле насць ча ла ве ка, якi раз лi чыў ся за 
сваё пра ва па ру шэн не (не за зла чын ства!) i зноў зра бiў ся вi на ва-
тым. Ака за ла ся, што квi тан цыю пра апла ту трэ ба бы ло аль бо праз 
пош ту, аль бо аса бiс та да ста вiць у ДАI... У на шым вы пад ку доб ра, 
што квi тан цыя за ха ва ла ся, i дру гi раз пла цiць не да вя ло ся.

Але пы тан не за ста ец ца. Зра зу ме ла, «штраф нi коў» у ДАI ку-
ды менш, чым тых, хто аплач вае праз бан кi i iн тэр нэт крэ ды ты, 
ка му наль ныя па слу гi, тэ ле фон, ро бiць за ку пы.... I нi хто нi ко лi не 
атры маў па пе ру з па тра ба ван нем з'я вiц ца ў ЖЭС аль бо ў банк 
цi кра му, каб да ка заць, што ён раз лi чыў ся. А тут на вош та? На 
бан каў скiм чэ ку аб апла це за штраф аба вяз ко ва за пiс ва ец ца i 
ад рас, i проз вi шча. Ка лi гэ та га ма ла — дык трэ ба ўвес цi нор му 
ўпiс ваць яшчэ i аса бiс ты ну мар, па вод ле яко га ДАI яшчэ пра сцей 
здо лее пра ве рыць, цi за пла ча ны штраф. А ка лi ў пра ва ахоў нi каў 
ёсць су мнен не, што аштра фа ва ны ча ла век па ве да мiў пра ся бе 
чу жыя звест кi, — дык i гэ та не праб ле ма для та го ж iн спек та ра 
ДАI, якi мо жа звя зац ца з ад па вед ны мi паш парт ны мi служ ба мi i, 
як той ка заў, «пра бiць» гэ тыя звест кi i на мес цы ўпэў нiц ца, што 
ча ла век — са праў ды той, кiм на зваў ся.

А ка лi б штраф вы пi са лi ча ла ве ку з-за мя жы? Аль бо з да лё кай 
бе ла рус кай вё сач кi, дзе нi iн тэр нэ ту, нi бан ка, нi пош ты ня ма? 
Ча ла век за пла цiў бы штраф у лю бой ад па вед най уста но ве, i хай 
са бе едзе з чыс тым сум лен нем да до му, не па чы на ю чы по тым 
пе ра пiс кi дзе ля до ка заў та го, што ён аба вя зак вы ка наў.

Вя до ма, па вя лi кiм ра хун ку, не так ужо i цяж ка ўклас цi ў кан-
верт квi тан цыю аб апла це штра фу аль бо на ват аса бiс та пры вез цi 
ў мi лi цыю цi ДАI. Але ду ма ец ца, што iс ну ю чае пра вi ла — гэ та 
ру ды мент i ата вiзм у наш час iн фар ма ты за цыi. I ка лi за раз на 
па рад ку дня ста iць пы тан не дэ бю ра кра ты за цыi — дык да вай це 
не бу дзем бю ра кра та мi на роў ным мес цы.

Пят ро РА МАН ЧУК
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Кi раў нiк Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та 
Бе ла ру сi, стар шы ня ра бо чай гру пы 
па праб лем ных пы тан нях у бу даў нi-
чай га лi не Анд рэй Ка бя коў да ру чыў 
да 1 каст рыч нi ка 2013 го да ўрэ гу ля-
ваць у кра i не су ад но сi ны коль кас цi 
бу даў нi коў i прад стаў нi коў ад мi нiст-
ра цый на-кi раў нiц ка га апа ра ту. Ад па-
вед нае за дан не ён даў на чар го вым 
па ся джэн нi гэ тай ра бо чай гру пы, па-
ве дам ляе ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.
Па вод ле iн фар ма цыi на чаль нi ка ад дзе ла 

Ка мi тэ та дзяр жаў най бяс пе кi Аляк санд ра 
Сi ва чэн кi, на бу даў нi чых пля цоў ках го ра да 
Мiн ска на ка нец 2012 го да пра ца ва лi ка ля 
10 тыс. ча ла век ра бо чых спе цы яль нас цей, 
а коль касць апа рат ных ра бот нi каў i вы твор-
ча га пер са на лу скла да ла кры ху больш за 
7 тыс. Гэ та зна чыць на трох пра цу ю чых 
не па срэд на на бу даў нi чай пля цоў цы пры-
па дае ка ля двух ча ла век ад мi нiст ра цый на-
кi раў нiц ка га апа ра ту, па ве да мiў ён.

«Та кiм чы нам, ёсць ар га нi за цыi, у якiх 
на ра бо чых пры па дае вель мi шмат ас тат-

нiх ра бот нi каў. Так быць не па вiн на, з гэ-
тым не аб ход на за кан чваць», — пад крэс лiў 
Анд рэй Ка бя коў. Кi раў нiк Ад мi нiст ра цыi 
Прэ зi дэн та да ру чыў чле нам ра бо чай гру-
пы да 25 лi пе ня бя гу ча га го да вы зна чыць 
коль касць пер са на лу асноў ных ай чын ных 
будт рэс таў, пра вес цi iх ана лiз i пры не-
аб ход нас цi да вес цi па каз чы кi су ад но сiн 
коль кас цi ра бо чых i ра бот нi каў ад мi нiст ра-
цый на-кi раў нiц ка га апа ра ту да ўста ноў ле-
ных норм. «Да 1 каст рыч нi ка бя гу ча га го да 
гэ тыя су ад но сi ны па вiн ны быць поў нас цю 
пры ве дзе ны ў ад па вед насць з iс ну ю чы мi 
нар ма ты ва мi», — за явiў стар шы ня ра бо-
чай гру пы.

На мес нiк мi нiст ра ар хi тэк ту ры i бу даў-
нiц тва Бе ла ру сi Дзмiт рый Се мян ке вiч у 
сваю чар гу па ве да мiў, што ве дам ства ўжо 
за цвер дзi ла ад па вед ны за гад.

Анд рэй Ка бя коў так са ма да ру чыў пра ду-
маць i ма дэр нi за ваць кры тэ рыi, якiя ўплы-
ва юць на су ад но сi ны коль кас цi асноў ных 
ра бо чых i ра бот нi каў ад мi нiст ра цый на-кi-
раў нiц ка га апа ра ту.

Гэ ты мі дня мі ў Бе ла ру сі зна хо дзіц ца 
пар ла менц кая дэ ле га цыя Ар ме ніі пад 
кі раў ніц твам на мес ні ка стар шы ні На-
цы я наль на га схо ду Эду ар да ШАР МА-
ЗА НА ВА. Пад час ві зі ту ўжо ад была-
ся су стрэ ча ар мян скай дэ ле га цыі са 
стар шы нёй Па ла ты прад стаў ні коў бе-
ла рус ка га пар ла мен та Ула дзі мі рам 
АНД РЭЙ ЧАН КАМ. Акра мя Мін ска, 
ар мян скія пар ла мен та рыі пла ну юць 
на ве даць Брэсц кую воб ласць.
Пад час су стрэ чы з кі раў ні ком ніж няй па-

ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та аб мяр коў ва-
лі ся, у пер шую чар гу, шля хі раз віц ця між-
пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва. Ула дзі мір 
Анд рэй чан ка вы ка заў па дзя ку ар мян ска му 
бо ку за пад трым ку, якую пар ла мен та рыі 
гэ тай кра і ны ака за лі на шай дэ ле га цыі на 
ня даў на за вер ша най 22-й се сіі Пар ла-
менц кай асамб леі АБ СЕ ў Стам бу ле. Ба кі 
да мо ві лі ся пра цяг ваць пра цу ў фар ма це 
ўз гад нен ня па зі цый па асоб ных пы тан нях і 
ў ін шых між на род ных пар ла менц кіх ар га ні-
за цы ях: Між пар ла менц кай асамб леі СНД, 
пар ла менц кай асамб леі АДКБ. Акра мя гэ-

та га, спі кер На цы я наль на га схо ду Бе ла-
ру сі па цвер дзіў за пра шэн не пры ехаць у 
Бе ла русь для Ові ка Аб ра а мя на, стар шы ні 
На цы я наль на га схо ду Ар ме ніі.

Пад час су стрэ чы га ва ры лі і пра су пра-
цоў ніц тва ў эка на міч най сфе ры. На дум ку 
абод вух ба коў, яно па куль што зна хо дзіц-
ца на не да стат ко вым уз роў ні. Пры гэ тым 
Бе ла русь і Ар ме нія ва ло да юць вя лі кім па-
тэн цы я лам для да лей ша га эка на міч на га 
ўза е ма дзе ян ня. Ула дзі мір Анд рэй чан ка 
за явіў, што Бе ла русь за ці каў ле на рэа лі зоў-
ваць са мыя роз ныя пра ек ты на ар мян скай 
зям лі, у тым лі ку — у кі рун ку вы твор чай 
ка а пе ра цыі. Пар ла мен та рыі абедз вюх кра-
ін да мо ві лі ся вы зна чыць паў на моц ных ад 
бе ла рус ка га і ар мян ска га бо ку для пра цы 
ў Між ура да вай ка мі сіі па ганд лё ва-эка на-
міч ным су пра цоў ніц тве.

Дэ ле га цыя Рэс пуб лі кі Ар ме нія бу дзе зна хо-
дзіц ца з ві зі там у Бе ла ру сі да 14 лі пе ня. Ся род 
за пла на ва ных ме ра пры ем стваў зна чыц ца 
так са ма су стрэ ча са стар шы нёй Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма Кан стан ці нам Су ма рам.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

Імёны пацярпелых раз ме-
шча ны на афi цый ным сай це 
Ва лын скай аб лас ной ад мi нiст-
ра цыi, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Гэ та мiн ча не На стас ся Iб ра-
гi ма ва (1998 го да на ра джэн-
ня), Тац ця на Да рож ка (1999 
г.н.), Мi ка лай Мi хе еў (1970 
г.н.), Алег Са ўчан ка (2004 г.н.), 
Аляк сей Зянь коў (1999 г.н.), 
Мац вей Зянь коў (2004 г.н.), Мi-
ка лай Зянь коў (1997 г.н.), Мак-
сiм Зянь коў (1997 г.н.), Па лi на 
Ка цу ба (1997 г.н.), Ве ра Бо бiч 
(1999 г.н.), Iван Бо бiч (1975 
г.н.), Ма рыя Бо бiч (2007 г.н.), 
Люд мi ла Ня хай чык (1955 г.н.), 

Па вел Шаў чэн ка (1997 г.н.), 
Воль га Аляк санд ра ва (1980 
г.н.), На тал ля Бон да ра ва (1999 
г.н.), Аляк санд ра Не сця ро нак 
(2001 г.н.), Уль я на Аляк санд ра-
ва (2007 г.н.), Мi кi та Ня хай чык 
(2003 г.н.), Мац вей Ня хай чык 
(2005 г.н.), Iлья Трус коў скi (1999 
г.н.), Тац ця на Мя жэн ная (1973 
г.н.), Аляк сандр Мя жэн ны (1973 
г.н.), Iры на Ка ва лё ва (1986 г.н.), 
Аляк санд ра Пра коф' е ва (1999 
г.н.), Ган на Ска ра ду ля (1998 
г.н.), Мак сiм Ка ле чан ка (1983 
г.н.).

Па вод ле звес так МНС Бе ла-
ру сi, усе па цяр пе лыя ў ава рыi бе-

ла ру сы, а так са ма тыя, хто не 
атры маў траў маў, ужо вы еха лi 
ў дастаўлены ў Брэст.

У Брэс це iх усiх агле дзяць 
ура чы. Тыя, ка му ме ды цын-
ская да па мо га не спат рэ бiц ца, 
бу дуць ад праў ле ны ў Мiнск. 
Нагадаем, што 11 лi пе ня ка-
ля 7.30 на 93-м кi ла мет ры аў-
та да ро гi Да ма на вае-Ко вель 
ка ля вёс кi Во ля-Лю бi тоў ская 
Ко вель ско го ра ё на Ва лын-
скай воб лас цi Укра i ны су тык-
ну лi ся ту рыс тыч ны аў то бус, 
якi пе ра во зiў гру пу бе ла рус-
кiх гра ма дзян у Бал га рыю на 
ку рорт «Чар на мо рац» (50 па-

са жы раў i 2 ва дзi це-
лi), i рэй са вы аў то бус, 
якi ру хаў ся з Луц ка 
ў Шацк. Упраў лен-
не ДАI МУС Укра i ны 
па ве дам ляе аб пры-
клад на 30 па цяр пе-
лых i 8 за гi нуў шых. 
Вя до ма, што ў ава рыi 
за гi нуў гра ма дзя нiн 
Бе ла ру сi — мiн ча нiн 
Пётр Гры ба наў 2000 
го да на ра джэн ня. Па 
фак це ДТЗ заведзена 
кры мi наль ная спра ва 
па ч. 3 арт. 286 Кры мi-

наль на га ко дэк са Укра i ны (па ру-
шэн не пра вiл бяс пе кi да рож на га 
ру ху або экс плу а та цыi транс пар-
ту асо ба мi, якiя кi ру юць транс-
парт ны мi срод ка мi, што пры вя ло 
да гi бе лi не каль кiх асоб). Пра во-
дзiц ца рас сле да ван не.

Мi нiс тэр ства па над звы чай-
ных сi ту а цы ях Бе ла ру сi ар га-
нi за ва ла тэ ле фон га ра чай лi нii 
для iн фар ма ван ня i ака зан ня 
псi ха ла гiч най да па мо гi род-
ным i блiз кiм па цяр пе лых у 
ДТЗ у Ва лын скай воб лас цi. 
Ну ма ры тэ ле фо наў: +375-17-
209-27-76, +375-17-209-27-67.

УСЕ ПАЦЯРПЕЛЫЯ Ў ДТЗ ВА УКРАІНЕ БЕЛАРУСЫ 
ЗМЕШЧАНЫ Ў БАЛЬНІЦЫ БРЭСТА

ПадрабязнасціПадрабязнасці  ��

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Зенит-БелОМО» 

(продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже 

изолированного помещения многофункционального назначения, 
инвентарный номер 631/D-10341, об. пл. 1351,1 кв.м, расположен-
ного по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, ул. Ча-
паева, д. 26-2. 

Начальная цена с НДС – 1 849 968 000 бел. руб. 
Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется: 

резидентами РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в 
валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа 
на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских 
рублях (RUB) – 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска 
ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получа-
тель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 
(десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объ-
ект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by. 

Аукцион состоится 13.08.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703, пом. 5. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 12.08.2013 до 17.00 по 
указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» 

(организатор аукциона) 
по поручению Червенского райпо 

(продавец)
проводит открытый аукцион по продаже 

здания магазина № 63, инвентарный номер 615/С-15650, об. пл. 
538,5 кв.м, расположенного по адресу: Минская обл., Червенский 
р-н, г.п. Смиловичи, ул. М. Горького, д. 1. 

Начальная цена с НДС – 1 350 144 000 бел. руб. 
Площадь земельного участка – 0,1296 га. (предоставлен про-

давцу на праве постоянного пользования). 
Задаток 10 % от начальной цены перечисляется: резиден-

тами РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном 
эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в 
долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях 
(RUB) – 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Бел-
инвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель пла-
тежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 
(десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объ-
ект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by. 

Аукцион состоится 19.08.2013 в 12.30 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703, пом. 5. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 16.08.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» 

(организатор аукциона)
по поручению ЧУП «Молодечненский пищевой комбинат» 

(продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже 

объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Минская область, 

г. Молодечно, ул. Либаво-Роменская, д. 153, в составе: 

административное здание, инвентарный № 630/С-1936, об. пл. 
366,4 кв.м; административное здание, инвентарный № 630/С-6352, 
об. пл. 345,8 кв.м; здание пилорамы, инвентарный № 630/С-1935, 
об. пл. 350,6 кв.м; арматурный цех, инвентарный № 630/С-16781, 
об. пл. 635,5 кв.м; здание столярного цеха, инвентарный № 630/С-
16783, об. пл. 442,5 кв.м; здание гаража, инвентарный № 630/С-
16786, об. пл. 816,7 кв.м; здание склада, инвентарный № 630/С-
4730, об. пл. 401,8 кв.м. 

Начальная цена с НДС – 3 967 744 573 бел. руб. 
Площадь земельного участка – 2,0142 га (предоставлен про-

давцу на праве постоянного пользования; ограничение: 0,0166 га 
– охранная зона подземных кабельных линий электропередачи). 
Обременения – частичная аренда. 

Задаток в сумме 140 000 000 (сто сорок миллионов) бел. руб. 
перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260010; не-
резидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка 
РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; 
в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в отделении № 507 
г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 
(десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объ-
ект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 05.06.2013 г. 

Аукцион состоится 23.07.2013 в 14.00 по адресу: г. Молодечно, 
ул. Либаво-Роменская, 62, зал заседаний. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 22.07.2013 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 
1703, пом. 5. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

МІЛЬ Ё НЫ ДОЗ — ДА ВЫ НІ ШЧЭН НЯ
У чэр ве ні су пра цоў ні кі мі лі цыі вы яві лі звыш 1 тыс. фак таў не-

за кон ных па се ваў ма ку і ка ноп ляў, вы ні шчы лі звыш 44 т нар ка-
зел ля. Апе ра тыў ні кі Рэ чыц ка га РА УС на тэ ры то рыі пло шчай 1,1 га 
вы яві лі 3 т дзі кіх ка ноп ляў (1,5 млн доз). А ў Лю бан скім ра ё не на 
пло шчы 3 га бы ло вы ні шча на 5 т ка ноп ляў (ка ля 2,5 млн доз).

Як па ве дам ля юць ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, на пра ця гу ле та ў 
кра і не рэа лі зу ец ца пра гра ма «Мак». Да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці за 
рэа лі за цыю на сен ня ма ку пры цяг ну та 14 ча ла век, кан фіс ка ва на звыш 
2,2 т на сен ня ма ку, што ад па вя дае 17 тыс. доз. Уся го па лі ніі не за кон-
на га аба ра чэн ня нар ко ты каў за месяц вы яў ле на 369 зла чын стваў, да 
кры мі наль най ад каз нас ці пры цяг ну ты 262 ча ла ве кі, кан фіс ка ва на звыш 
750 кг ма ка вай са ло мы і ма ры ху а ны. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва ў 
да чы нен ні да ра ней су дзі ма га не пра цу ю ча га жы ха ра Хо цім ска, у яко га 
кан фіс ка ва на ка ля 1 кг вы су ша най ма ры ху а ны.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Па за ўчо ра па ве дам ля ла ся, што Ка мi тэт Дзярж кант ро лю 
пра вёў пра вер кi i зноў вы крыў шмат па ру шэн няў у сфе-
ры жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кi. I па фар мi ра ван нi 
цэн, i па эка но мii i бе раж лi вас цi, ды i па мно гiх iн шых 
на прам ках.

МІЖ ПАР ЛА МЕНЦ КАЕ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 
СТА НЕ БОЛЬШ ЦЕС НЫМ

БУ ДАЎ НI КОЎ — БОЛЬШ, 
КІРУЮЧЫХ РАБОТНІКАЎ — МЕНШ

Так — хо чац ца ве рыць  — 
лі чаць усе па ста ян ныя 
чы та чы ста рэй шай 
бе ла рус кай га зе ты, 
бо ма юць маг чы масць 
пяць ра зоў на ты дзень 
атрым лі ваць све жую 
і ці ка вую ін фар ма цыю, 
пры чым — на род най 
мо ве...

Ад нак асоб ныя з іх мо гуць па-
хва ліц ца і зу сім кан крэт ны мі рэ-
ча мі, якія вый гра лі ў звяз доў скай 
гуль ні: не ка му і не ка лі па шчас ці ла 
на тэ ле ві зар ці дзе сяць 
тру бак шпа ле раў, на 
па рач ку па рсюч коў 
аль бо свя ціль нік, 
на ха ла дзіль нік 
«Ат лант»...

Учо ра на ма ган-
ня мі аў та ры тэт най 
ка мі сіі ў скла дзе 
па ста ян ных чы та чоў 
«Звяз ды» і ўдзель ні каў 
гуль ні Ні ны Іва наў ны Аст роў-
скай, Ве ры Ан то наў ны Урбан і 
ін жы не ра ўпраў лен ня рас паў сюдж-
ван ня дру ка ва ных СМІ РУП «Бел-
пош та» Крыс ці ны Ула дзі мі ра ўны 
Ка зя лец кай (на здым ку) спіс гэ тых 
шчас ліў чы каў па поў ніў ся. Він шу ем! 
А тым, хто так са ма ха цеў бы штось ці 
вый граць, па ра ім: вы піс вай це га зе-
ту, да сы лай це карт кі на ро зыг рыш.

Афі цый на:
12 лі пе ня 2013 го да ад быў ся ро-

зыг рыш пры за во га фон ду рэ клам-
най гуль ні «Пад пі шы ся на «Звяз-
ду», ар га ні за та рам якой з'яў ля ец ца 
рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва 
«Вы да вец кі дом «Звяз да» (УНП 
100155376), раз ме шча ная па ад ра се: 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Рэ клам ная гуль ня «Пад пі шы ся на 
«Звяз ду» за рэ гіст ра ва на Мі ніс тэр-

ствам ганд лю Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь 
25 са ка ві ка 2013 
го да (па свед чан не 
№ 2139) і пра во-

дзіц ца на тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 

30 кра са ві ка па 30 ве рас ня 2013 го-
да ўключ на ся род пад піс чы каў га зе-
ты «Звяз да» трэ ця га квар та ла або 
дру го га паў год дзя 2013 го да.

Удзел у гуль ні пры ня лі 559 пад-
піс чы каў га зе ты «Звяз да». Пры за вы 
фонд гуль ні ра зы гра ны цал кам.
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Учо раУчо ра  ��

«ПАД ПІ САЎ СЯ «ПАД ПІ САЎ СЯ 
НА «ЗВЯЗ ДУ»... НА «ЗВЯЗ ДУ»... 
І ВЫЙ ГРАЎ!І ВЫЙ ГРАЎ!

Пры зы ся род удзель ні каў гуль ні 
раз мер ка ва лі ся на ступ ным чы нам:

су пер прыз — ха ла дзіль нік «АТ ЛАНТ МХМ-2808-90 261770000007» 
(кра і на вы твор час ці — РБ) 130286-030-ПА0229720, 44RB/20 вый гра ла:
Ні чы па ро віч Га лі на Мі хай лаў на, в. Ма гіль на Уз дзен ска га ра ё на Мін скай 
воб лас ці.

Ліч ба выя цю на ры ВВК STB 115, (Ра сія) вый гра лі:
Лаў рэ наў Ула дзі мір Мі хай ла віч, в. Жа раб ко ві чы Ля ха віц ка га ра ё на;
Ха рэ віч Ма рыя Фран цаў на, в. Стры над кі Глы боц ка га ра ё на;
За яц Анас та сія Ар цё маў на, в. Пры ста рань Свет ла гор ска га ра ё на;
Юр гі ле віч Та ма ра Іва наў на, г. Дзят ла ва Гро дзен скай воб лас ці;
Су да раў Ле а нід Пят ро віч, в. Смя та ні чы Шкло ўска га ра ё на;
Са вель е ва Га лі на Мі ка ла еў на, г. Ві лей ка Мін скай воб лас ці;
Сі вы Вік тар Фё да ра віч, г. Ва ло жын Мін скай воб лас ці;
Ста рос цен ка Нэл ла Іва наў на, г. Мінск;
Скры ган Жа нна Ле а ні даў на, а.г. Гро за ва Ка пыль ска га ра ё на;
Каз ло ва Ган на Апа на са ўна, г. Ка лін ка ві чы.

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні:
(017) 287 19 68.


