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З НЯЯКАСНЫМІ ТАВАРАМІ ДРУГАЯ ХВАЛЯ ЗАЛІЧЭННЯ:
МОЖНА РАЗАБРАЦЦА
ПЕРШЫ ПЛОД — НЕ ЗА ПЛОТ?
І БЕЗ СУДА
28 лі пе ня за вяр шыўся прыём дакумен таў
у рамках дадатковага
набору абітурыентаў на
вакантныя бюджэтныя
месцы ва ўсіх дзяржаўных ВНУ.

Але што пакрыўджанаму пакупніку трэба зрабіць
у першую чаргу?
«За апошнія пару гадоў
павялічылася колькасць
накіраваных у суд зваротаў, звязаных з парушэннямі правоў спажыўцоў, — заўважыў намеснік кіраўніка аддзела па
кантролі за рэкламай і
ахове правоў спажыўцоў упраўлення гандлю і
паслуг Мінгарвыканкама
Уладзімір ПУЧЫК. — Так,
сёлета ўжо 17 спраў накіраваны ў суд, 3 рыхтуюцца да перадачы. Для
параўнання: у 2012 годзе гэтая лічба была 20,
сёлета — 33 справы. У
асноў ным звяр та юц ца
са скаргамі па бытавой
тэхніцы: мабільных тэле фо нах, тэ ле ві за рах,
ха ла дзіль ні ках». Ка ля
90% спраў заканчваюцца на карысць спажыўца. Да рэ чы, са мі спажыўцы вызваляюцца ад
выплаты дзяржпошліны,
іскавую заяву за іх піша
ўпаўнаважаны па ахове
правоў спажыўцоў Мінгарвыканкама, які таксама прадстаўляе інтарэсы
спажыўца ў судзе.
Каардынацыяй спраў па
пра ва па ру шэн нях пра воў
спажыўцоў займаюцца нявызваленыя ўпаўнаважаныя,
якія знаходзяцца ў аддзелах
гандлю і паслуг раённых адміністрацый горада Мінска
і ў Мінгарвыканкаме. Яны
разглядаюць звароты грамадзян, ажыццяўляюць мані то рынг кант роль ных мерапрыемстваў, абараняюць
правы спажыўцоў у судзе.

Для кансультацыі звязацца з
імі можна ў пісьмовым выглядзе, даслаўшы ліст з апісаннем сутнасці спрэчкі і копіямі
неабходных дакументаў: дагаворы, прэтэнзіі, перапіскі
з парушальнікам, квітанцыі
за каз ных ад праў лен няў.
Звароты разглядаюцца цягам 30 дзён.
«Калі спажыўцу рэалізаваны няякасны тавар альбо
няякасна аказана паслуга, ён
павінен у першую чаргу накіраваць пісьмовую прэтэнзію
на адрас альбо па месцазнаходжанні суб'ек та гаспадарання. У лісце неабходна напісаць усе свае патрабаванні,
апісанні заган, знойдзеных у
тавары,— рас тлумачыў алгарытм дзеянняў спажыўца
Уладзімір Пучык. — У тым
выпадку, калі адказу няма, а
тэрмін скончыўся, спажывец
мае права звярнуцца ў адміністрацыю раёна Мінска. Калі
раённая адміністрацыя альбо
Мінгарвыканкам у дасудовым
парадку гэтае пытанне не вырашаюць, можна звярнуцца
з заявай аб падрыхтоўцы і

адпраўленні матэрыялаў у
суд у той орган, які разглядаў яго зварот у дасудовым
парадку, альбо звярнуцца ў
гра мад скае аб' яд нан не па
ахове правоў спажыўцоў».
Для папярэджання парушэн ня пра воў спа жыў цоў
упраўленне Мінгарвыканкама пра во дзіць се мі на ры з
ін ды ві ду аль ны мі прад прымальнікамі і суб'ек тамі гаспа да ран ня. Такса ма ня вызваленыя ўпаўнаважаныя па
ахове правоў спажыўцоў сёлета правялі маніторынг, які
закрануў каля сотні суб'ектаў
гаспадарання: рынкі, індывідуальных прадпрымальнікаў.
Па іх звестках, найбольшы
пра цэнт па ру шэн няў за канадаўства прыпадае на прадастаўленне спажыўцу недаставернай інфармацыі пра
та вар: час та ад сут ні ча юць
звест кі пра сер ты фі ка цыю
тавару альбо поўную назву
суб' ек та гас па да ран ня, не
ўказаны вытворца і пастаўшчык.
Кацярына РАДЗЮК



УНІКАЛЬНАЯ ЗНАХОДКА

Нагадаем, што дадатковы набор — адно з галоўных
но ва ўвя дзен няў сё лет няй
пры ём най кам па ніі. Мэ тай
правядзення другой «хвалі»
залічэння была ліквідацыя такога паняцця, як недабор на
бюджэтныя месцы, няхай і за
кошт зніжэння мінімальнага
парога на ЦТ для прэтэндэнтаў на вышэйшую адукацыю...
Напрыклад, для абітурыентаў,
якія паступалі ў рамках дадатковага набору на ваенныя,
спартыўныя і сельскагаспадарчыя спецыяльнасці, дастаткова было мець у сертыфікаце ўсяго 3 балы. Прычым
гэта тычылася ўсіх экзаменацыйных дысцыплін...
Як за пэў ні вае кі раў нік
прэс-службы Міністэрства
адукацыі Юлія ВАНІНА, дадатковы набор прайшоў паспяхова ва ўсіх ВНУ Міністэрства адукацыі, Мініс тэрства
спорту, Міністэрства культуры, Мініс тэрства ўнутраных
спраў і Міністэрства абароны.
Па папярэдніх звестках, ВНУ
Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання таксама пераважна выканалі дадатковы
набор на бюджэтныя месцы.
— Пры гэтым на многіх
спецыяльнасцях у ВНУ сфарміраваўся конкурс, якога не
назіралася падчас асноўнага
набору, — дадала Юлія Ва-

Культура шнуравой керамікі — група археалагічных культур позняга неаліту і бронзавага
веку Сярэдняй і Усходняй Еўропы, неаліту Паў-

Прозвішча адно,
твары розныя
Адразу двух парушальнікаў затрымалі гомельскія
памежнікі ў «Новай Гуце».
Яны спрабавалі перасекчы
мяжу па чужых пашпартах.
Першы ехаў на мікрааўтобусе і прад'явіў пашпарт
свайго брата, грамадзяніна Малдовы. Вечарам таго
ж дня з чужым пашпартам
быў затрыманы яшчэ адзін
чалавек, які перасякаў мяжу з Украіны ў Беларусь
пешшу. Ён таксама вырашыў скарыстацца пашпартам брата.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ночнай Еўропы. Агульнымі прыкметамі яе з'яўляюцца наяўнасць керамікі, на якой зроблены
арнамент з дапамогай шнура ці своеасаблівымі насечкамі, якія нагадваюць адбітак шнура.
Характэрныя для той пары і сякеры, выяўленыя
пад Стоўбцамі. Адсюль і яшчэ адна назва гэтай
культуры — культура баявых сякер.
— Гэтыя рэчы знайшлі падчас раскопак студэнты гістарычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта, — паведаміла старшы выкладчык
кафедры археалогіі і спецыяльных дысцыплін гістфака БДУ Аляксандра ЗУЕВА.
Цяпер прадметы знаходзяцца на кафедры
археалогіі. Тут яны будуць захоўвацца часова.
Пасля іх перададуць у лабараторыю музейнай
справы для фарміравання калекцыі для музея
гістарычнага факультэта.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ОАО «Белпромтара»
уведомляет о проведении годового общего собрания
акционеров 28 августа 2014 г. в 14.00 по адресу:
г. Минск, ул. Бабушкина, 22.
Повестка дня:
1. О выплате дивидендов за II квартал 2014 г. и сроках
их выплаты.
2. Об избрании членов наблюдательного совета.
УНП 100230455

Калек тыў Міністэрства прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь
выказвае глыбокае спачуванне начальніку аддзела
навукі і інавацый упраўлення прыродакарыстання і
інавацыйнага развіцця Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі
Беларусь Каранчуку Віталю Маратавічу ў сувязі з
напаткаўшым яго горам — смерцю МАЦІ. УНП 100519825

заявы. Прахадны бал дадатковага набору склаў 149, у той
час як у асноўны набор — 114
балаў.

Дадатковы набор
на платную форму
атрымання вышэйшай
адукацыі аб'яўляцца не
будзе. І чакаць зніжэння
мінімальных парогавых
значэнняў балаў на ЦТ
для тых, хто паступае ў
ВНУ на платную форму
навучання, не варта...
З улікам пытанняў, што
паступаюць сёння ў галоўнае адукацыйнае ведамства
ад абітурыентаў і іх бацькоў,
кіраўнік прэс-службы папрасіла праінфармаваць абітурыентаў: дадатковы набор на
платную форму атрымання
вышэйшай адукацыі (у дзённай і завочнай формах) аб'яўляцца не будзе. І чакаць
зніжэння мінімальных парогавых значэнняў балаў на ЦТ
для тых, хто паступае ў ВНУ
на платную форму навучання,
не варта. Тым, хто не набраў
на ЦТ устаноўленых балаў, з
марай атрымаць вышэйшую
адукацыю давядзецца развітацца сама меней на год...
Але ў іх яшчэ ёсць магчымасць паспрабаваць паступіць у сярэднія спецыяльныя
навучальныя ўстановы, дзе
прымаюць сертыфікаты ЦТ
нават з адным балам...
Надзея НІКАЛАЕВА



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже единым лотом имущества,
принадлежащего ИЧП «АРМАКАН-ПВХ»
находящегося по адресу: 231300, г. Волковыск, ул. С. Панковой, 65
№ №
лота п/п

Пры раскопках выяўлены рэчы перыяду культуры
шнуравой керамікі
Каля вёскі Дразды Стаўбцоўскага раёна, што на Міншчыне, знойдзены ўнікальныя рэчы: гліняны гаршчок, дзве
сякеры — свідраваная каменная і крэмніевая шліфаваная. Сярод знаходак і наканечнікі стрэл, дрэўкі, апярэнні якіх не
захаваліся. Гэтыя прадметы належаць
да другой паловы ІІІ тысячагоддзя да
нашай эры. Хутчэй за ўсё, прышлі да
высновы спецыялісты, у пахаванні знайшла спакой душа прадстаўніка культуры шнуравой керамікі. Яго цела было
спалена, а попел рассыпаны ў яме памерам два на тры метры.

ніна. — А на многіх вострадэфіцытных для эканомікі і
сацыяльнай сферы сельскагаспадарчых, тэхнічных і педагагічных спецыяльнасцях
назіраўся нават высокі конкурс. Так, на спецыяльнасці
«меліярацыя і водная гаспадарка» ў Брэсцкім тэхнічным
універсітэце на адно месца
прэтэндавалі 12 чалавек, на
спецыяльнасці «хімічная тэхналогія перапрацоўкі драўніны» ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце — 4,7 чалавека на месца,
«тэхнічнае абсталяванне машынабудаўнічай вытворчасці» ў Полацкім дзяржаўным
універістэце — 3,5 чалавека
на месца, «пачатковая адукацыя» ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце — 2,5 чалавека на месца,
«праектаванне і вытворчасць
сельскагаспадарчай тэхнікі»
ў БДАТУ — 5,7 чалавека на
месца. А ў Акадэміі ветэрынарнай медыцыны на спецыяльнасць «ветэрынарная медыцына» на 60 месцаў падалі
заявы 90 чалавек.
У 85% выпадкаў прахадны
бал дадатковага набору быў
вышэйшы за прахадны бал
падчас асноўнага набору.
А 26 ліпеня завяршылася
дадатковае залічэнне на спецыяльнасці ваеннага профілю. У Ваенную акадэмію на
169 месцаў было пададзена
289 заяў. Прычым па 6 спецыяльнасцях з 10 прахадныя
балы былі вышэйшыя, чым
у асноўны набор. У Інстытуце пагранічных войскаў на
21 месца было пададзена 44

1

Наименование и характеристики
продаваемого имущества

Задаток, руб.
Начальная цена
продажи, руб.
(10% от начальной
(без уплаты НДС)
цены)

Капитальное строение – здание цеха нестандарт1 ного оборудования – 1001,0 м. кв., инв. № 410/С23922 – 407 700 000 рублей
Капитальное строение – здание эксперименталь2 ного участка – 908,9 м. кв., инв. № 410/С-25476
– 492 300 000рублей
Капитальное строение – рама лесопильная – 356,6
3
м.кв., инв. № 410/С25474 – 182 700 000 рублей
Капитальное строение – будка сторожевая – 8,6 м.кв.,
4
инв. № 410/С-25475 – 7 092 000 рублей
Капитальное строение – склад – теплица 1150,9 м.кв.,
5
инв. №410/С-25473 – 423 900 000 рублей.
Сооружение – склад № 6 пиломатериалов 152,85
6
м, с инв. № 410/С-25472 – 46 980 000 рублей.
2 210 690 700
Сооружение – ограждение, 502,7 м, с инв. № 410/С7
25478 – 123 300 000 рублей.
Сооружение – внутризаводские автомобильные
8 дороги, а/б, – 377 м, с инв. № 410/С-25479 –
465 300 000 рублей.
Сооружение – внутренние ж/д пути – 210,4 м, с
9
инв. № 410/С-25477 – 58 410 000 рублей.
Перегородка из стального листа 0,5/2,5/14 –
10
281 700 рублей.
КТП 1000/100/0,4 (внутренней установки) –
11
2 599 200 рублей.
12 Распределительный пункт 9272 – 63 900 рублей.
13 Распределительный пункт 9272 – 63 900 рублей.

Аукцион состоится 14 августа 2014 года в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Волковыск,
ул. С. Панковой, 65, к. 216 (2 эт.). Заключительная
регистрация участников аукциона 14 августа 2014 года
с 10.30 до 11.00.
Организатор аукциона – управляющий ИЧП «АРМАКАН-ПВХ» Бахуревич Е. В. тел. (8-029) 3608384.
Для участия в аукционе необходимо:
1.Оплатить задаток на расчетный счет
3012015893504 в филиале № 402 ОАО «СБ «Беларусбанк» г. Волковыск, код 689, УНП 590740021.
2. По 13 августа 2014 г. включительно до 16.00
подать заявление на участие в аукционе и другие
документы в соответствии с законодательством по
адресу: 230025, г. Гродно-25, а/я 13.
В случае если аукцион признан не состоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона
продаются этому участнику при его согласии по
начальной цене, увеличенной на 5%.
Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать свое заявление на участие в нем. Не явка участника аукциона на аукцион

221 069 070

Шаг
аукциона,
%

5

признается отказом от участия в аукционе. В этих
случаях сумма внесенного им задатка возвращается продавцом в течение пяти рабочих дней со дня
проведения аукциона.
Победителем аукциона будет признан участник,
предложивший более высокую цену. Лицо, являющееся победителем аукциона, обязано: подписать
протокол о результатах аукциона; заключить договор
купли-продажи в срок не позднее 20 календарных
дней от даты подписания протокола о результатах
аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре; возместить затраты
на организацию и проведение аукциона в течение
3 банковских дней с момента подписания протокола.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем, будет учтен в счет исполнения
обязательств по договору купли-продажи.
Более подробная информация об условиях
участия в аукционе , перечне документов, прилагаемых к заявлению на участие в аукционе, опубликована в газете «Рэспублiка» от 19.06.2014.
Дополнительная информация по телефону
организатора аукциона: 8029-360-8384.

