
31 ліпеня 2014 г. 3ЖЫЦЦЯПІС

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

Ка лек тыў Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
вы каз вае глы бо кае спа чу ван не на чаль ні ку ад дзе ла 
на ву кі і іна ва цый упраў лен ня пры ро да ка ры стан ня і 
іна ва цый на га раз віц ця Мі ніс тэр ства пры род ных рэ-
сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ка ран чу ку Ві та лю Ма ра та ві чу ў су вя зі з 
на пат каў шым яго го рам — смер цю МА ЦІ. УНП 100519825

Спа жы вец кі ін та рэсСпа жы вец кі ін та рэс  ��

З НЯ ЯКАС НЫ МІ ТА ВА РА МІ 
МОЖ НА РА ЗА БРАЦ ЦА 
І БЕЗ СУ ДА
Але што па крыў джа на му па куп ні ку трэ ба зра біць 
у пер шую чар гу?

28 лі пе ня за вяр шыў-
ся пры ём да ку мен таў 
у рам ках да дат ко ва га 
на бо ру абі ту ры ен таў на 
ва кант ныя бюд жэт ныя 
мес цы ва ўсіх дзяр жаў-
ных ВНУ.

На га да ем, што да дат ко-
вы на бор — ад но з га лоў ных 
но ва ўвя дзен няў сё лет няй 
пры ём най кам па ніі. Мэ тай 
пра вя дзен ня дру гой «хва лі» 
за лі чэн ня бы ла лік ві да цыя та-
ко га па няц ця, як не да бор на 
бюд жэт ныя мес цы, ня хай і за 
кошт зні жэн ня мі ні маль на га 
па ро га на ЦТ для прэ тэн дэн-
таў на вы шэй шую аду ка цыю... 
На прык лад, для абі ту ры ен таў, 
якія па сту па лі ў рам ках да дат-
ко ва га на бо ру на ва ен ныя, 
спар тыў ныя і сель ска гас па-
дар чыя спе цы яль нас ці, да-
стат ко ва бы ло мець у сер ты-
фі ка це ўся го 3 ба лы. Пры чым 
гэ та ты чы ла ся ўсіх эк за ме на-
цый ных дыс цып лін...

Як за пэў ні вае кі раў нік 
прэс-служ бы Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Юлія ВА НІ НА, да-
дат ко вы на бор прай шоў па-
спя хо ва ва ўсіх ВНУ Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі, Мі ніс тэр ства 
спор ту, Мі ніс тэр ства куль ту-
ры, Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў і Мі ніс тэр ства аба ро ны. 
Па па пя рэд ніх звест ках, ВНУ 
Мі ніс тэр ства сель скай гас па-
дар кі і хар ча ван ня так са ма пе-
ра важ на вы ка на лі да дат ко вы 
на бор на бюд жэт ныя мес цы.

— Пры гэ тым на мно гіх 
спе цы яль нас цях у ВНУ сфар-
мі ра ваў ся кон курс, яко га не 
на зі ра ла ся пад час асноў на га 
на бо ру, — да да ла Юлія Ва-

ні на. — А на мно гіх вост ра-
дэ фі цыт ных для эка но мі кі і 
са цы яль най сфе ры сель ска-
гас па дар чых, тэх ніч ных і пе-
да га гіч ных спе цы яль нас цях 
на зі раў ся на ват вы со кі кон-
курс. Так, на спе цы яль нас ці 
«ме лі я ра цыя і вод ная гас па-
дар ка» ў Брэсц кім тэх ніч ным 
уні вер сі тэ це на ад но мес ца 
прэ тэн да ва лі 12 ча ла век, на 
спе цы яль нас ці «хі міч ная тэх-
на ло гія пе ра пра цоў кі драў ні-
ны» ў Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным тэх на ла гіч ным уні вер сі-
тэ це — 4,7 ча ла ве ка на мес ца, 
«тэх ніч нае аб ста ля ван не ма-
шы на бу даў ні чай вы твор час-
ці» ў По лац кім дзяр жаў ным 
уні ве ріс тэ це — 3,5 ча ла ве ка 
на мес ца, «па чат ко вая аду ка-
цыя» ў Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным пе да га гіч ным уні вер сі тэ-
це — 2,5 ча ла ве ка на мес ца, 
«пра ек та ван не і вы твор часць 
сель ска гас па дар чай тэх ні кі» 
ў БДА ТУ — 5,7 ча ла ве ка на 
мес ца. А ў Ака дэ міі ве тэ ры-
нар най ме ды цы ны на спе цы-
яль насць «ве тэ ры нар ная ме-
ды цы на» на 60 мес цаў па да лі 
за явы 90 ча ла век.

У 85% вы пад каў пра хад ны 
бал да дат ко ва га на бо ру быў 
вы шэй шы за пра хад ны бал 
пад час асноў на га на бо ру.

А 26 лі пе ня за вяр шы ла ся 
да дат ко вае за лі чэн не на спе-
цы яль нас ці ва ен на га про фі-
лю. У Ва ен ную ака дэ мію на 
169 мес цаў бы ло па да дзе на 
289 за яў. Пры чым па 6 спе-
цы яль нас цях з 10 пра хад ныя 
балы бы лі вы шэй шыя, чым 
у асноў ны на бор. У Ін сты ту-
це па гра ніч ных вой скаў на 
21 мес ца бы ло па да дзе на 44 

за явы. Пра хад ны бал да дат-
ко ва га на бо ру склаў 149, у той 
час як у асноў ны на бор — 114 
ба лаў.

З улі кам пы тан няў, што 
па сту па юць сён ня ў га лоў-
нае аду ка цый нае ве дам ства 
ад абі ту ры ен таў і іх баць коў, 
кі раў нік прэс-служ бы па пра-
сі ла пра ін фар ма ваць абі ту-
ры ен таў: да дат ко вы на бор на 
плат ную фор му атры ман ня 
вы шэй шай аду ка цыі (у дзён-
най і за воч най фор мах) аб'-
яў ляц ца не бу дзе. І ча каць 
зні жэн ня мі ні маль ных па ро-
га вых зна чэн няў ба лаў на ЦТ 
для тых, хто па сту пае ў ВНУ 
на плат ную фор му на ву чан ня, 
не вар та. Тым, хто не на браў 
на ЦТ уста ноў ле ных ба лаў, з 
ма рай атры маць вы шэй шую 
аду ка цыю да вя дзец ца раз-
ві тац ца са ма ме ней на год... 
Але ў іх яшчэ ёсць маг чы-
масць па спра ба ваць па сту-
піць у ся рэд нія спе цы яль ныя 
на ву чаль ныя ўста но вы, дзе 
пры ма юць сер ты фі ка ты ЦТ 
на ват з ад ным ба лам...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Абі ту ры ент-2014Абі ту ры ент-2014  ��

ДРУ ГАЯ ХВА ЛЯ ЗА ЛІ ЧЭН НЯ: 
ПЕР ШЫ ПЛОД — НЕ ЗА ПЛОТ?

«За апош нія па ру га доў 
па вя лі чы ла ся коль касць 
на кі ра ва ных у суд зва-
ро таў, звя за ных з па ру-
шэн ня мі пра воў спа жыў-
цоў, — за ўва жыў на мес-
нік кі раў ні ка ад дзе ла па 
кант ро лі за рэ кла май і 
ахо ве пра воў спа жыў-
цоў упраў лен ня ганд лю і 
па слуг Мін гар вы кан ка ма 
Ула дзі мір ПУЧЫК. — Так, 
сё ле та ўжо 17 спраў на-
кі ра ва ны ў суд, 3 рых ту-
юц ца да пе ра да чы. Для 
па раў на ння: у 2012 го-
дзе гэ тая ліч ба бы ла 20, 
сё ле та — 33 спра вы. У 
асноў ным звяр та юц ца 
са скар га мі па бы та вой 
тэх ні цы: ма біль ных тэ-
ле фо нах, тэ ле ві за рах, 
ха ла дзіль ні ках». Ка ля 
90% спраў за кан чва юц-
ца на ка рысць спа жыў-
ца. Да рэ чы, са мі спа-
жыў цы вы зва ля юц ца ад 
вы пла ты дзярж пош лі ны, 
іс ка вую за яву за іх пі ша 
ўпаў на ва жа ны па ахо ве 
пра воў спа жыў цоў Мін-
гар вы кан ка ма, які так са-
ма прад стаў ляе ін та рэ сы 
спа жыў ца ў су дзе.

Ка ар ды на цы яй спраў па 
пра ва па ру шэн нях пра воў 
спа жыў цоў зай ма юц ца ня-
вы зва ле ныя ўпаў на ва жа ныя, 
якія зна хо дзяц ца ў ад дзе лах 
ганд лю і па слуг ра ён ных ад-
мі ніст ра цый го ра да Мін ска 
і ў Мін гар вы кан ка ме. Яны 
раз гля да юць зва ро ты гра-
ма дзян, ажыц цяў ля юць ма-
ні то рынг кант роль ных ме-
ра пры ем стваў, аба ра ня юць 
пра вы спа жыў цоў у су дзе. 

Для кан суль та цыі звя зац ца з 
імі мож на ў пісь мо вым вы гля-
дзе, да слаў шы ліст з апі сан-
нем сут нас ці спрэч кі і ко пі я мі 
не аб ход ных да ку мен таў: да-
га во ры, прэ тэн зіі, пе ра піс кі 
з па ру шаль ні кам, кві тан цыі 
за каз ных ад праў лен няў. 
Зва ро ты раз гля да юц ца ця-
гам 30 дзён.

«Ка лі спа жыў цу рэа лі за-
ва ны ня якас ны та вар аль бо 
ня якас на ака за на па слу га, ён 
па ві нен у пер шую чар гу на кі-
ра ваць пісь мо вую прэ тэн зію 
на ад рас аль бо па мес ца зна-
хо джан ні суб' ек та гас па да-
ран ня. У ліс це не аб ход на на-
пі саць усе свае па тра ба ван ні, 
апі сан ні за ган, зной дзе ных у 
та ва ры,— рас тлу ма чыў ал-
га рытм дзе ян няў спа жыў ца 
Ула дзі мір Пу чык. — У тым 
вы пад ку, ка лі ад ка зу ня ма, а 
тэр мін скон чыў ся, спа жы вец 
мае пра ва звяр нуц ца ў ад мі-
ніст ра цыю ра ё на Мін ска. Ка лі 
ра ён ная ад мі ніст ра цыя аль бо 
Мін гар вы кан кам у да су до вым 
па рад ку гэ тае пы тан не не вы-
ра ша юць, мож на звяр нуц ца 
з за явай аб пад рых тоў цы і 

ад праў лен ні ма тэ ры я лаў у 
суд у той ор ган, які раз гля-
даў яго зва рот у да су до вым 
па рад ку, аль бо звяр нуц ца ў 
гра мад скае аб' яд нан не па 
ахо ве пра воў спа жыў цоў».

Для па пя рэ джан ня па ру-
шэн ня пра воў спа жыў цоў 
упраў лен не Мін гар вы кан ка-
ма пра во дзіць се мі на ры з 
ін ды ві ду аль ны мі прад пры-
маль ні ка мі і суб' ек та мі гас-
па да ран ня. Так са ма ня вы-
зва ле ныя ўпаў на ва жа ныя па 
ахо ве пра воў спа жыў цоў сё-
ле та пра вя лі ма ні то рынг, які 
за кра нуў ка ля сот ні суб' ек таў 
гас па да ран ня: рын кі, ін ды ві-
ду аль ных прад пры маль ні каў. 
Па іх звест ках, най боль шы 
пра цэнт па ру шэн няў за ка-
на даў ства пры па дае на пра-
да стаў лен не спа жыў цу не да-
ста вер най ін фар ма цыі пра 
та вар: час та ад сут ні ча юць 
звест кі пра сер ты фі ка цыю 
та ва ру аль бо поў ную наз ву 
суб' ек та гас па да ран ня, не 
ўка за ны вы твор ца і па стаў-
шчык. 

Ка ця ры на РА ДЗЮК

�

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

Наименование и характеристики 
продаваемого имущества

Начальная цена 
продажи, руб. 

(без уплаты НДС)

Задаток, руб.
(10% от начальной 

цены)

Шаг 
аукциона, 

%

1

1
Капитальное строение – здание цеха нестандарт-
ного оборудования – 1001,0 м. кв., инв. № 410/С-
23922 –  407 700 000 рублей

2 210 690 700 221 069 070 5

2
Капитальное строение – здание эксперименталь-
ного участка – 908,9 м. кв., инв. № 410/С-25476 
– 492 300 000рублей 

3
Капитальное строение – рама лесопильная – 356,6 
м.кв., инв. № 410/С25474 – 182 700 000 рублей

4
Капитальное строение – будка сторожевая – 8,6 м.кв., 
инв. № 410/С-25475 – 7 092 000 рублей

5
Капитальное строение – склад – теплица 1150,9 м.кв., 
инв. №410/С-25473 – 423 900 000 рублей.

6
Сооружение – склад № 6 пиломатериалов 152,85 
м, с инв. № 410/С-25472 – 46 980 000 рублей.

7
Сооружение – ограждение, 502,7 м, с инв. № 410/С-
 25478 – 123 300 000 рублей.

8
Сооружение – внутризаводские автомобильные 
дороги, а/б, – 377 м, с инв. № 410/С-25479 – 
465 300 000 рублей.

9
Сооружение – внутренние ж/д пути – 210,4 м, с 
инв. № 410/С-25477 – 58 410 000 рублей.

10
Перегородка из стального листа 0,5/2,5/14 – 
281 700 рублей.

11
КТП 1000/100/0,4 (внутренней установки) – 
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 «АРМА-
КАН-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 «Бела-
русбанк» 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 состоявшим-
ся в силу того, что заявление на участие в нем по-
дано только одним участником, объекты аукциона 
продаются этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5%.

 Участник аукциона имеет право до начала аук-
циона письменно отозвать свое заявление на уча-
стие в нем. Не явка участника аукциона на аукцион 

признается отказом от участия в аукционе. В этих 
случаях сумма внесенного им задатка возвращает-
ся продавцом в течение пяти рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

Победителем аукциона будет признан участник, 
предложивший более высокую цену. Лицо, являю-
щееся 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 сро-
ки, определенные в договоре; возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона в течение 
3 банковских дней с момента подписания протокола.

Задаток, уплаченный участником аукциона, став-
шим победителем, будет учтен в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи.

 Более подробная информация об условиях 
участия в аукционе , перечне документов, прила-
гаемых к заявлению на участие в аукционе, опу-
бликована в газете «Рэспублiка» от 19.06.2014. 

Дополнительная информация по телефону 
организатора аукциона: 8029-360-8384.

Да дат ко вы на бор 
на плат ную фор му 
атры ман ня вы шэй шай 
аду ка цыі аб' яў ляц ца не 
бу дзе. І ча каць зні жэн ня 
мі ні маль ных па ро га вых 
зна чэн няў ба лаў на ЦТ 
для тых, хто па сту пае ў 
ВНУ на плат ную фор му 
на ву чан ня, не вар та...

УНІ КАЛЬ НАЯ ЗНА ХОД КА
Пры рас коп ках вы яў ле ны рэ чы пе ры я ду куль ту ры 
шну ра вой ке ра мі кі

Ка ля вёс кі Драз ды Стаўб цоў ска га ра-
ё на, што на Мін шчы не, зной дзе ны ўні-
каль ныя рэ чы: глі ня ны гар шчок, дзве 
ся ке ры — свід ра ва ная ка мен ная і крэм-
ні е вая шлі фа ва ная. Ся род зна хо дак і на-
ка неч ні кі стрэл, дрэў кі, апя рэн ні якіх не 
за ха ва лі ся. Гэ тыя прад ме ты на ле жаць 
да дру гой па ло вы ІІІ ты ся ча год дзя да 
на шай эры. Хут чэй за ўсё, пры шлі да 
вы сно вы спе цы я ліс ты, у па ха ван ні знай-
шла спа кой ду ша прад стаў ні ка куль ту-
ры шну ра вой ке ра мі кі. Яго це ла бы ло 
спа ле на, а по пел рас сы па ны ў яме па-
ме рам два на тры мет ры.

Куль ту ра шну ра вой ке ра мі кі — гру па ар хеа-
ла гіч ных куль тур поз ня га неа лі ту і брон за ва га 
ве ку Ся рэд няй і Ус ход няй Еў ро пы, неа лі ту Паў-

ноч най Еў ро пы. Агуль ны мі пры кме та мі яе з'яў-
ля юц ца на яў насць ке ра мі кі, на якой зроб ле ны 
ар на мент з да па мо гай шну ра ці свое асаб лі вы-
мі на сеч ка мі, якія на гад ва юць ад бі так шну ра. 
Ха рак тэр ныя для той па ры і ся ке ры, вы яў ле ныя 
пад Стоўб ца мі. Ад сюль і яшчэ ад на наз ва гэ тай 
куль ту ры — куль ту ра ба я вых ся кер.

— Гэ тыя рэ чы знай шлі пад час рас ко пак сту-
дэн ты гіс та рыч на га фа куль тэ та Бел дзярж уні-
вер сі тэ та, — па ве да мі ла стар шы вы клад чык 
ка фед ры ар хеа ло гіі і спе цы яль ных дыс-
цып лін гіст фа ка БДУ Аляк санд ра ЗУ ЕВА. 
Ця пер прад ме ты зна хо дзяц ца на ка фед ры 
ар хеа ло гіі. Тут яны бу дуць за хоў вац ца ча со ва. 
Пас ля іх пе рад адуць у ла ба ра то рыю му зей най 
спра вы для фар мі ра ван ня ка лек цыі для му зея 
гіс та рыч на га фа куль тэ та.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Проз ві шча ад но, 
тва ры роз ныя
Ад ра зу двух па ру шаль-

ні каў за тры ма лі го мель скія 
па меж ні кі ў «Но вай Гу це». 
Яны спра ба ва лі пе ра сек чы 
мя жу па чу жых паш пар тах. 
Першы ехаў на мік ра аў то-
бу се і прад' явіў паш парт 
свай го бра та, гра ма дзя ні-
на Мал до вы. Ве ча рам та го 
ж дня з чу жым паш пар там 
быў за тры ма ны яшчэ адзін 
ча ла век, які пе ра ся каў мя-
жу з Укра і ны ў Бе ла русь 
пеш шу. Ён так са ма вы ра-
шыў ска рыс тац ца паш пар-
там бра та. 

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.


