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«Аб вя шчэн не і ўтва рэн не бе ла рус кай дзяр жаў-
нас ці» — тэ ма ўро ка ў 10-м «А» кла се 199-й мін-
скай шко лы. Стар ша клас ні кі спра бу юць ра за-
брац ца, ча му ў 1917 го дзе збі раў ся пер шы ўсе бе-
ла рус кі з'езд, з якіх пры чын ён быў рас пу шча ны, 
ча му бе ла ру сы не ска рыс та лі ся пра вам на са-
ма вы зна чэн не і якая ідэя для баль ша ві коў бы ла 
важ ней шай за су ве рэ ні тэт Бе ла ру сі... По шу кам 
ад ка заў, як са праўд ны ды ры жор, кі руе на стаў нік 
гіс то рыі Яў ген СІТ КО, але ж свой пункт по гля ду 
не на вяз вае. Фар маль на Яў ген Аляк санд ра віч 
з'яў ля ец ца ма ла дым спе цы я ліс там, але ў яго ба-
га жы ўжо ёсць пе ра мо га ў га рад скім кон кур се 
пра фе сій на га май стэр ства «Ста ліч ны на стаў-
нік — ста ліч най аду ка цыі — 2015» у на мі на цыі 
«На стаў нік, які ва ло дае ін фар ма цы яй» і на мі на-
цыі «Мы — ма ла дыя!». Мін скім га рад скім Са ве там 
дэ пу та таў ён быў пры зна ны най леп шым ма ла-
дым спе цы я ліс там у сфе ры аду ка цыі. Уда сто е ны 
га на ро ва га зван ня «Мін скі май стар», за сна ва на га 
Мін скім га рад скім аб' яд нан нем праф са юзаў.

— Шчы ра ка жу чы, на кон курс тра піў вы пад ко ва: у 
мя не не бы ло мэ ты да каз ваць штось ці са бе ці ін шым, 
прос та вель мі не ха це ла ся зай мац ца та кім ру цін ным 
аба вяз кам, як усе на вуч, — пры зна ец ца пе да гог. — 
Мяр кую, на стаў ні кі мя не зра зу ме юць. А ды рэк тар шко-
лы пра па на ва ла ў якас ці аль тэр на ты вы паў дзель ні чаць 
у кон кур се. Я пры кі нуў: пад рых та ваць эсэ — гэ та адзін 
ве чар, кон курс ны ўрок — два дні. І я... воль ны ча ла век! 
Ка лі б толь кі ве даў, што ча кае на пе ра дзе (смя ец ца)... 
Роз ныя кон курс ныя вы пра ба ван ні рас цяг ну лі ся аж но 
на паў го да, я прэ зен та ваў кар ту свай го асо бас на га і 
пра фе сій на га раз віц ця, пра вёў не адзін урок (і ўсё гэ та 
па ра лель на з на ву чан нем у ма гіст ра ту ры). 

Дарэчы, Яў ген яшчэ з дру го га кур са па чаў вес ці ў 
199-й мін скай шко ле гур ток «Дэ ба ты». (Між ін шым, у 
2009 го дзе ён сам яе скон чыў.) Гур ток быў раз лі ча ны 
на стар ша клас ні каў, та му роз ні ца ва ўзрос це па між 
пе да го гам і яго вы ха ван ца мі бы ла мі ні маль ная. Але 
гэ та быў і свое асаб лі вы эк за мен: ці ўдас ца за ва я ваць 
іх ува гу, за ха піць тым, што ці ка ва та бе? За тое на чац-
вёр тым кур се сту дэн ту ўжо пра па на ва лі ўзяць у шко ле 
га дзі ны па гіс то рыі.

ЛІ ДАР ФА КУЛЬ ТЭ ТА
Ці ка ва, што на гіс та рыч ны фа куль тэт Бел дзярж уні-

вер сі тэ та бу ду чы на стаў нік тра піў ад на ча со ва і за ка на-
мер на, і вы пад ко ва.

Лю боў да гіс то рыі пе рад ала ся яму ад баць кі і дзе да. 

Але пер ша па чат ко ва ён ду маў вы ву чаць па лі та ло гію 
на юры дыч ным фа куль тэ це БДУ, хоць і ўдзель ні чаў 
у рэс пуб лі кан скай алім пі я дзе па гіс то рыі. Два га ды 
за пар ста на віў ся пры зё рам на рэс пуб лі кан скім эта пе 
(за ва ёў ваў дып ло мы ІІ сту пе ні). Ра шэн не бы ло пры ня та 
лі та раль на за два ме ся цы да па ступ лен ня. Тым больш, 
што на гіс та рыч ным фа куль тэ це так са ма мож на бы ло 
спе цы я лі за вац ца ў па лі та ло гіі.

— Ка лі за ду маў ся, што мне блі жэй шае — пра ва ці 
гіс то рыя, прый шоў да вы сно вы, што гіс то рыя мя не ці-
ка віць больш, — рас каз вае ма ла ды на стаў нік. — Я сам 
ву чыў ся ў кла се гра мад ска-гу ма ні тар на га про фі лю, і 
мае на стаў ні кі мне ка за лі, што гіс та рыч ная аду ка цыя — 
доб ры фун да мент у жыц ці. Ця пер я з імі цал кам згод-
ны. Ра зу мею, што леп ша га пад мур ку, чым кла січ ныя 
дыс цып лі ны, для да лей шай аду ка цыі ня ма.

З 19 пры зё раў рэс пуб лі кан скай алім пі я ды на гіс та-
рыч ны фа куль тэт БДУ пай шлі 15 ча ла век. Але Яў ген 
не згу біў ся і ся род най леп шых. На бор роз ных яго да-
сяг нен няў пе ра тва рыў ся ў зван не «Лі дар фа куль тэ та», 
якое ён атры маў пас ля за кан чэн ня ву чо бы ра зам з 
дып ло мам з ад зна кай (быў ад ным з двух та кіх сту-
дэн таў).

РОСТ ПА-ЗА ЗО НАЙ КАМ ФОР ТУ
Пер шы свой урок у якас ці на стаў ні ка Яў ген Аляк-

санд ра віч пры гад вае з усмеш кай. Пры зна ец ца, што 
рых та ваў ся да яго вель мі доў га, але па спеў ажыц ця віць, 
у най леп шым вы пад ку, 30-35% ад за пла на ва на га.

— Не ма гу пры га даць ні вод на га ўро ка, які прай шоў 
бы ад па чат ку і да кан ца ідэа льна, та му што ёсць маё 
ўяў лен не аб уро ку і ней кая рэ аль ная сі ту а цыя. На прык-
лад, ка лі ўрок ста іць у рас кла дзе пер шым, мно гае за ле-
жыць ад та го, ці вы спа лі ся мае вуч ні, ці га то вы яны да 
дыс ку сіі. Ка лі гіс то рыі па пя рэд ні чаў урок фіз куль ту ры, 
тут так са ма ёсць свае ню ан сы, якія да во дзіц ца ўліч-
ваць. Та му доб ра, ка лі на стаў нік заў сё ды мае план «Б»: 
та ды ён мо жа хут ка пе ра ары ен та вац ца і ска рыс тац ца 
за па сным ва ры ян там. Ня хай сі ту а цыя час цей вы хо дзіць 
з-пад кант ро лю, та ды мы бу дзем рас ці, бо рост ад бы ва-
ец ца не ў зо не кам фор ту, — дзе ліц ца сва і мі сак рэ та мі 
Яў ген Аляк санд ра віч.

Ма ла ды пе да гог ка жа, што фра зу «Я не ве даю» 
па ві нен на ву чыц ца га ва рыць кож ны на стаў нік. У гэ-
тым ня ма ні чо га га неб на га, і аў та ры тэт ад гэ та га не 
па цер піць:

— Са мы га лоў ны ўрок я атры маў яшчэ пад час ву чо-
бы ва ўні вер сі тэ це. У мя не быў вы клад чык, пра фе сар, 
які, па мы ля ю чы ся, заў сё ды ка заў сту дэн там: «Пра-
бач це...» Ка лі вя ду чы ву чо ны ў сва ёй га лі не пра сіў 

пра ба чэн ня ў трэ ця курс ні каў, ён та кім чы нам па каз ваў 
прык лад нам — бу ду чым пе да го гам. З тых ча соў і я 
заў сё ды пра шу пра ба чэн ня ў сва іх вуч няў, ка лі на тое 
ёсць пад ста вы. На стаў нік не мо жа ве даць усё. Вось 
толь кі што на пе ра пын ку да мя не па ды хо дзіў ву чань, 
які ці ка віц ца су час ны мі араб скі мі кра і на мі і ру хам «Та-
лі бан». Я пі саў па гэ тай тэ ме дып лом і ма гіс тар скую 
ды сер та цыю, але не ва ўсіх сі ту а цы ях араб скіх кра ін я 
доб ра раз бі ра ю ся. Та му пад каз ваю, дзе мож на знай сці 
ін фар ма цыю. Гэ та пра мы аба вя зак на стаў ні ка — ма ты-
ва ваць, пад каз ваць і кі ра ваць по шу кам, каб сэ ка но міць 
час на ву чэн ца.

ДЭ ФІ ЦЫТ 
МУЖ ЧЫН СКА ГА ВЫ ХА ВАН НЯ
Да пе да го га-муж чы ны ў шко ле пры ка ва на ўсе агуль-

ная ўва га (і вуч няў, і баць коў, і ка лег) з пры чы ны яго 
«экс клю зіў нас ці». Ка лі ка заць пра 199-ю шко лу, то ў 
пе да га гіч ным ка лек ты ве, які на ліч вае 112 ча ла век, 
муж чын уся го чац вё ра.

— Акра мя мя не, у шко ле пра цу юць яшчэ два на стаў-
ні кі фі зіч най куль ту ры і на стаў нік ін фар ма ты кі, — рас-
каз вае Яў ген Аляк санд ра віч. — Дзе ся ці клас ні кам, так 
бы мо віць, па шан ца ва ла — у іх вы кла да юць аж но тры 
пе да го гі-муж чы ны. Але ад сут насць муж чын у шко ле і 
пе ра важ на жа но чая ма дэль вы ха ван ня ў гра мад стве — 
сур' ёз ная праб ле ма, якую трэ ба вы ра шаць на дзяр-
жаў ным уз роў ні. У нас шмат ня поў ных і праб лем ных 
сем' яў. Ме на ві та баць ка па ві нен вы хоў ваць у дзі ця ці 
та кія якас ці, як ад каз насць за пры няц це ра шэн няў, за 
свае ўчын кі і сло вы, але ра біць гэ та ня ма ка му. Ра зу-
мею, што для мно гіх сва іх вуч няў я — адзі ная ма дэль 
муж чын скіх па во дзі наў. Маг чы ма, адзі ны ча ла век, які 
мо жа іх на ву чыць рас па ра джац ца ўлас ным ча сам і 
ўлас ны мі фі нан са мі...

Для мя не вя лі кі го нар, што вуч ні да вя ра юць мне свае 
сак рэ ты. У мя не ёсць мэ та: я ха чу, каб кожны дзе ся ці клас-
нік да за кан чэн ня на ву чаль на га го да ве даў, кім ён жа дае 
стаць і ку ды бу дзе па сту паць. Спра бую да ваць не ка то рым 
з іх ін ды ві ду аль ныя за дан ні, якія да па мо гуць вы явіць тыя 
ці ін шыя схіль нас ці. На прык лад, у мя не ёсць ву чань, які 
пі ша са мыя крэ а тыў ныя твор чыя ра бо ты. Пра па на ваў яму 
да кан ца чвэр ці пад рых та ваць пяць ва ры ян таў рэ кла мы 
школь най пар ты. Маг чы ма, рэ кла ма — тая сфе ра, дзе 
ён змо жа най больш поў на рэа лі за вац ца...

ЗНАЙ СЦІ ТОЙ СА МЫ «ПА ДЫ ХОД»...
— Пры зна ю ся, што пер шы мі моц ны мі рас ча ра ван-

ня мі ста лі для мя не пер шы за ро бак (мяр кую, што пра 

гэ та вам ска жуць усе ма ла дыя 
пе да го гі) і ўсве дам лен не та-
го, што твае ве ды па трэб ны не 
ўсім, — кан ста туе Яў ген Аляк-
санд ра віч. — Але по тым прый-
шло ра зу мен не: ну, не ўсім жа 
быць гіс то ры ка мі. Ад на му вуч-
ню па тра бу ец ца ба за вы ўзро-
вень ве даў, а хтось ці хо ча ў гэ ты 
прад мет па глы біц ца. Мая за да-
ча — знай сці па ды ход да кож-
на га, зра зу мець яго па тэн цы ял і па трэ бы. На ват ка лі 
ву чань прый шоў на ўрок не пад рых та ва ны, трэ ба спа-
чат ку ра за брац ца: маг чы ма, у яго бы лі на тое важ кія 
пры чы ны. Для ма ла до га пе да го га над звы чай важ на 
пас ля пер ша га рас ча ра ван ня са брац ца і прый сці ў 
клас, дзе па куль што ён не ба чыць за ці каў ле ных 
ва чэй. Але ўсё ў яго ру ках...

Як алім пі яд нік, я лі чу, што ра біць доб ра ад ноль ка ва 
ўсё, не маг чы ма. І ка лі ў гу ма ні та рыя не атрым лі ва ец ца 
з фі зі кай ці ма тэ ма ты кай, яго баць кам трэ ба іс ці не да 
на стаў ні ка фі зі кі, а да на стаў ні ка мо вы або гіс то рыі, каб 
да ве дац ца пра моц ныя ба кі і па ці ка віц ца, якія ва ры ян ты 
раз віц ця дзі ця ці той мо жа па рэ ка мен да ваць.

Пра цэс улі ван ня ў пе да га гіч ны ка лек тыў прай шоў 
для ма ла до га пе да го га мак сі маль на кам форт на. «Мно-
гіх з на стаў ні каў я ве даю, па коль кі сам у іх ву чыў ся. І 
яны ве да юць, што я ча ла век, які мае сваё мер ка ван не. 
Заў сё ды пра яў ляю іні цы я ты ву, бя ру лі дар ства і ад каз-
насць на ся бе, — кан ста туе наш су раз мо ўца. — Што 
пе ра шка джае ма ла до му на стаў ні ку ў ра бо це? Для мя-
не са мая га лоў ная праб ле ма ў тым, што я не заў сё-
ды ма гу кі ра ваць сва ім ча сам, бо, акра мя фік са ва най 
на груз кі, па ста ян на ўзні ка юць роз ныя ін шыя спра вы 
і абавязкі. Мне, як ча ла ве ку ра цы я наль на му, бы ло б 
на шмат пра сцей і больш зруч на, ка лі б быў ней кі кан-
крэт ны пе ра лік аба вяз каў і да ку мен таў і акрэс ле ны 
дэ длайн. Мо жа, ка мусь ці і кам форт на жыць у ха о се, 
але толь кі не мне».

Вя лі кім плю сам у сва ёй пра цы ма ла ды пе да гог лі-
чыць пра цяг лы лет ні ад па чы нак, яко му зайз дрос цяць 
усе сяб ры. Ка жа, што па спя вае і ў азда раў лен чым ла-
ге ры па пра ца ваць, і пры свя ціць час лю бі мым кні гам.

ПА ПЯ РЭ ДЗІЦЬ СА МА ВЫ ГА РАН НЕ
— Пас ля пе ра мо гі ў кон кур се я ака заў ся ў зо-

не ад каз нас ці. Ка лі атры маў зван не най леп ша га, то 
па ві нен яго па цвяр джаць што дня на сва іх уро ках. І, 
ка рыс та ю чы ся маг чы мас цю быць па чу тым, ка заць 

услых пра праб ле мы, якія хва лю юць усіх на стаў ні-
каў. Ра зу мею, што пы тан не з за роб ка мі вы ра ша ец ца 
кры ху на ін шым уз роў ні, на жаль, не ў ма іх сі лах на 
сі ту а цыю не як паў плы ваць. Але змя ніць стаў лен не 
да на стаў ні каў, да іх пра цоў на га ча су мож на і трэ-
ба. У пе да го гаў сён ня та кі шы ро кі на бор аба вяз каў 
і функ цый (і пе да га гіч ных, і не пе да га гіч ных), што ад 
гэ та га цер піць якасць іх пра цы, — ка жа Яў ген Сіт-
ко. — Ка лі ма ла ды пе да гог пры хо дзіць у шко лу, ён 
га рыць жа дан нем ства раць, але праз 3-5 га доў на-
стаў нік ужо больш за ся ро джа ны на па пер ках і бю-
ра кра тыі. І ча ла век быц цам бы зга сае... Та му мож на 
бы ло б па зы чыць во пыт Поль шчы. Там вы клад чы кам 
ва ўні вер сі тэ це і школь ным на стаў ні кам да зва ля юць 
ады хо дзіць на пэў ны час ад вы кла дан ня (ад праў ля-
юць у аплач ва е мы ака дэ міч ны ад па чы нак), каб даць 
пе да го гам маг чы масць ад па чыць і псі ха ла гіч на ад на-
віц ца. У поль скіх уні вер сі тэ тах вы клад чык тры га ды 
пра цуе, а на чац вёр ты год дзей ні чае за ба ро на на 
вы кла дан не. Ме на ві та ў гэ ты час ён пі ша на ву ко выя 
пра цы, ар ты ку лы, кні гі, вы сту пае на кан фе рэн цы ях, 
пе ра пра цоў вае свае лек цыі. У яго з'яў ля юц ца час і 
маг чы масць для ўдас ка на лен ня вы кла дан ня...

Пра фе сія пе да го га па тра буе эма цы я наль ных «вы-
дат каў» і вя дзе да са ма вы га ран ня. Та му на стаў ні кам 
трэ ба да ваць ад па чы ваць.

Ма ла дым спе цы я ліс там, якія пра цу юць сён ня ва 
ўста но вах аду ка цыі па раз мер ка ван ні, Яў ген Сіт ко па-
ра іў не ста віц ца да яго як да «пры гон на га пра ва», а 
пра вес ці два га ды ак тыў на, крэ а тыў на і з мак сі маль най 
ка рыс цю і для дзя цей, і для ся бе:

— На нас за раз ус кла дзе на сур' ёз ная ад каз насць — 
мы ву чым тых лю дзей, якія праз 20 га доў бу дуць пры-
маць рэ аль ныя эка на міч ныя ра шэн ні на ўзроў ні дзяр-
жа вы і пад ні маць нам за ро бак. У Гер ма ніі на стаў нік 
сён ня атрым лі вае больш чым пра гра міст. Ве ру, што так 
бу дзе і ў нас. Але і на стаў ні кам трэ ба кры ху па-ін ша му 
па гля дзець на сваю ро лю...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

ВУЧЫЦЦА РАЗАМ З ВУЧНЯМІ
Ма ла ды пе да гог — пра свой пер шы ўрок, план Б, дзіцячыя сак рэ ты і пра фі лак ты ку «вы га ран ня»

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец ОАО «Витебскхлебпром», 
Витебская область, г. Витебск, ул. Горбачевского, 5

Предмет аукциона

Наименование
Инвентарный 

номер
Общая 

площадь
Адрес

Лот №1

Торговое 
помещение

200/D-108266 174,7 кв.м
г. Витебск, ул. Змитрака 
Бядули 3-я, 27, пом. 39

Начальная цена с НДС 20% – 2 685 312 000 белорусских рублей 

Лот №2

Торговое 
помещение 

с рампой
200/D-108263 297,4 кв.м

г. Витебск, пр-т Фрунзе, 
22/2, пом. 87

Начальная цена с НДС 20% – 4 300 128 000 белорусских рублей 

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с №3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эк-
виваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США 
(USD) – 3012343265044; в евро (EUR) – 3012343265060; в российских рублях 
(RUB) – 3012343265028; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и 
Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Дата и время 
проведения 

аукциона

05.11.2015 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

03.11.2015 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by

РУП «Жилкоммунтехника» (Организатор аукциона) извещает о проведении 
повторного открытого аукциона со снижением цены по продаже имущества, 

принадлежащего РУП «Жилкоммунтехника» (Продавец):

ЛОТ №1 – КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ С ОБОРУДОВАНИЕМ. 

Адрес: Могилевская обл., Осиповичский р-н, г. Осиповичи, ул. Проектируемая, д. 14. 
Начальная цена лота №1 с НДС – 1 193 776 долларов США. Задаток – 59 689 долларов США.

ЛОТ №2 – ГОСТИНИЦА С ИНВ. №714/D-11556. 
Адрес: Могилевская обл., Осиповичский р-н, г. Осиповичи, ул. 60 лет Октября, д. 15.

Начальная цена лота №2 с НДС – 54 720 долларов США. Задаток – 2 736 долларов США. 

Задаток перечисляется на р/с 3012001673822 в ЦБУ №538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, ул. Коржа, 11А, 
код 369. Получатель – РУП «Жилкоммунтехника», УНП 100135569. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в повторном аукционе по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот №__), проводимом 
16 октября 2015 г. 

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, уста-
новленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Лот №1 и (или) Лот №2 
по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Про-
давцом договор купли-продажи Лота №1 и (или) Лота №2 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

Валюта торгов – доллар США. Валюта платежа – белорусский рубль.
Сумма для оплаты задатка за участие в аукционе производится в белорусских рублях с применением 

официального курса Национального банка Республики Беларусь на день платежа.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота №1 и (или) Лота №2 согласовываются Победителем 

аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона.

Сумма для оплаты Объекта производится в белорусских рублях с применением официального курса 
Национального банка Республики Беларусь на день платежа.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость за-
трат на организацию и проведение повторного открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 
3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Для Лота №1 условием является сохранение количества рабочих мест на момент заключения до-
говора купли-продажи Лота №1 (по состоянию на 1 сентября 2015 г. среднесписочная численность 
работников 9 чел.).

Аукцион состоится 16.10.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25, 2-й этаж, каб. 209. 
Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 14.10.2015 до 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25, 2-й этаж, каб. 209. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 03.04.2015. 
� Организатор аукциона: 

РУП «Жилкоммунтехника»: 8 (017) 204 71 51, 8 (029) 698 51 76 • e-mail: jkt@tut.by

РУП «Белпочта» объявляет о проведении переговоров 
по выбору подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту 

«Капитальный ремонт здания гаража-стоянки автомобилей автотранспортного 
производства РУП «Белпочта» по ул. Лукьяновича, 6/3 в г. Минске». 

Процедура переговоров состоится «09» октября 2015 года в 12.00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 
Контакты для получения дополнительной информации: отдел капитального строительства РУП «Белпочта» – 

тел.: 293-55-29, 293-55-28. УНП 101015738

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона 

со снижением цены по продаже здания сборно-разборного 
с инв. №620/C-36437, расположенного по адресу: 

Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 4, 
принадлежащего ОАО «Фанипольский РМЗ» (Продавец).

Земельный участок площадью 0,6080 га с кадастровым номером 
622250600001001942. Целевое назначение – для обслуживания сборно-
разборного здания. Право постоянного пользования на земельный участок. 
Описание права, ограничения (обременения) прав: - земельные участки, располо-
женные в охранных зонах линий электропередачи (напряжением до 1000 вольт), 
площадь 0,0350 га; - земельные участки, расположенные в охранных зонах линий 
электропередачи (напряжением свыше 1000 вольт), площадь 0,0455 га. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

Начальная цена с НДС – 1 135 834 560 бел. руб. 
Задаток – 50 000 000 бел. руб. Шаг аукциона – 5%.

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в повторном аукционе по продаже здания сборно-разборного 
ОАО «Фанипольский РМЗ», проводимом 15 октября 2015 г. 

Аукцион состоится 15.10.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 13.10.2015 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 
3-й этаж, каб. 6. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 06.08.2015. 

Условия участия, срок подписания договора купли-продажи, условия оплаты, а 
также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Телефоны для справок: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52.

РУП «Жилкоммунтехника» (Организатор аукциона) извещает 
о проведении повторного открытого аукциона со снижением цены по продаже имущества, 
принадлежащего РУП «Жилкоммунтехника» (Продавец) на праве хозяйственного ведения:
Лот №1 Нежилое помещение с инв. 330/D-182

Гомельская обл., Мозырский р-н, 
г. Мозырь, ул. Интернациональная, д. 109

Начальная цена с НДС, $ США Задаток с НДС, $ США Шаг аукциона, %

29 568 1 478 5

Назначение – помещение неустановленного назначения. г.п. – 1968 г. Общая площадь – 65 кв.м. Этажей – 1 шт. Фундамент – бетонный. Стены, перегородки – кирпичные. 
Перекрытия междуэтажные – ж/б плиты. Полы – линолеум. Проемы оконные и дверные – деревянные. Центральное отопление – водяное. Электроосвещение – скрытая 
проводка. Телефон – каблирован. Вентиляция – естественная

Лот №2 Здание нежилое с инв. №710/C-10624
Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Чонгарская, д. 54

Начальная цена с НДС, $ США Задаток с НДС, $ США Шаг аукциона, %

61 116 3 056 5

Назначение – здание нежилое, одноэтажное, кирпичное с одной пристройкой. г.п. – 1946. Этажей – 1. Площадь застройки / общая – 326 кв.м / 231,8 кв.м. Фундамент – буто-
вый. Стены – кирпичные. Перегородки – дощатые, гипсокартон. Перекрытия чердачные – деревянные, оштукатурены, побелены. Крыша – из асбестоцементных волнистых 
листов, жестяная. Полы – дощатые, окрашены, плиточные, ДВП, линолеум, ламинированные. Проемы оконные – деревянные двойные, окрашены, ПВХ. Проемы дверные – 
филенчатые, щитовые, окрашены, МДФ. Наружная отделка – окрашено. Внутренняя отделка – оштукатурено, облицовано, окрашено, оклеено обоями, обшито гипсокартоном. 
Центральное отопление – стальные трубы, отопительные приборы, открытые, окрашенные. Водопровод – металлические трубы. Электроосвещение – скрытая проводка. 
Радио – трансляционная сеть. Телефон – каблирован. Горячее водоснабжение – водогрейная колонка. Вентиляция – естественная. Канализация – чугунные трубы

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,0997 га с кадастровым номером 741000000006000013. Право постоянного пользования. Целевое назначение – размещение админи-
стративных зданий. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Лот №3
Доля 67/500 РУП «Жилкоммунтехника» 

в административном здании с инв. №700/C-4639 
Могилевская обл., 

г. Могилев, ул. Лазаренко, 29

Начальная цена с НДС, $ США Задаток с НДС, $ США Шаг аукциона, %

55 473 2 774 5

Описание административного здания с инв. №700/C-4639: Назначение – административное здание. Площадь застройки / общая – 300 кв.м / 925 кв.м г.п. – 1996. Эта-
жей – 4 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,0447 га с кадастровым номером 740100000003000458. Целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания ад-
министративного здания. Право аренды земельного участка. Срок действия по 04.09.2021. Доля Научно-производственного республиканского унитарного предприятия 
«Жилкоммунтехника» – 67/500. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

ОБРЕМЕНЕНИЯ
Ограничения (обременения), устанавливаемые в отношении недвижимого имущества в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного наследия

� Организатор аукциона: РУП «Жилкоммунтехника»: 8 (017) 204 71 51, 8 (029) 698 51 76 • e-mail: jkt@tut.by    

Задаток перечисляется на р/с 3012001673822 в ЦБУ №538 ОАО «Белинвест-
банк» г. Минск, ул. Коржа, 11А, код 369. Получатель – РУП «Жилкоммунтехника», 
УНП 100135569. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукцио-
не по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот №__), проводимом 
16 октября 2015 г. 
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит 
задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он 
согласен приобрести Лот №1 и (или) Лот №2 по начальной цене, увеличенной на 
5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи Лота №1 и (или) Лота №2 в течение 10 (десяти) банковских 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Валюта торгов – доллар США. Валюта платежа – белорусский рубль.
Сумма для оплаты задатка за участие в аукционе производится в белорусских 
рублях с применением официального курса Национального банка Республики 
Беларусь на день платежа.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота №1 и (или) Лота №2 согласо-
вываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при 
заключении договора купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
проведения аукциона.
Сумма для оплаты Объекта производится в белорусских рублях с применени-
ем официального курса Национального банка Республики Беларусь на день 
платежа.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору 
аукциона стоимость затрат на организацию и проведение повторного открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с мо-
мента подписания протокола о результатах аукциона.
Аукцион состоится 16.10.2015 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 
д. 25, 2-й этаж, каб. 209. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 14.10.2015 до 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Кальва-
рийская, д. 25, 2-й этаж, каб. 209. 
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 12.06.2015.

А склаў ся ён ме на ві та та му, што ў кан цы 
XX ст. Бе ла русь і Ра сія су тык ну лі ся з пра мы мі і 
ві да воч ны мі па гро за мі для сва ёй на цы я наль най 
бяс пе кі. Ад ка зам ста ла бес прэ цэ дэнт ная па сва-
ёй глы бі ні між дзяр жаў ная ін тэ гра цыя, але сён ня 
не аб ход на зра зу мець, якое вя лі кае зна чэн не ў 
ёй ме ла раз гор ну тае ва ен на-па лі тыч нае су пра-
цоў ніц тва дзвюх дзяр жаў. Ана лі зу ю чы пер шыя 
га ды са юз на га бу даў ніц тва, вы раз на ба чыш, 
што ад ным з най мац ней шых ім пе ра ты ваў са-
юз на га бу даў ніц тва — на па чат ко вых эта пах, 
маг чы ма, на огул са мым моц ным — быў по шук 
адэ кват ных ад ка заў на тую «ці хую агрэ сію», 
якой ста ла па шы рэн не НА ТА на Ус ход.

Та кім чы нам, у снеж ні 1994 го да Бру сель 
пры няў ра шэн не аб прын цы по вых і ар га ні-
за цый ных пы тан нях бу ду ча га пры ёму но вых 
чле наў у аль янс; най больш ве ра год ны мі кан-
ды да та мі на ўступ лен не пер ша па чат ко ва 
раз гля да лі ся Чэ хія, Венг рыя і Поль шча. Ужо 
праз два ме ся цы, у лю тым 1995-га, Ра сія 
і Бе ла русь за клю чы лі Да га вор аб друж бе, 
доб ра су сед стве і су пра цоў ніц тве, у якім, ся-
род ін ша га, пра ду гледж ва ла ся ка ар ды на цыя 
дзей нас ці ў ва ен най воб лас ці і су пра цоў ніц-
тва ў па меж ных пы тан нях. Кры ху ра ней у 
бяз вы плат нае ка ры стан не на 25 га доў Ра сіі 
бы лі пе ра да дзе ны дзве вай ско выя ба зы су-
вя зі і ра дыё тэх ніч най раз вед кі, а з кра са ві ка 
1996 го да вой скі СПА Бе ла ру сі і Ра сіі па ча лі 
су мес нае ба я вое дзя жур ства.

Ана ліз па дзей та го ча су, перш за ўсё хо ду 
і змес ту су стрэч на вы шэй шым уз роў ні, ад на-

знач на свед чыць аб тым, што іні цы я ты вы па 
па шы рэн ні ва ен на-па лі тыч на га су пра цоў ніц-
тва двух ба коў у асноў ным зы хо дзі лі ад Мін-
ска. З па чат кам між дзяр жаў на га зблі жэн ня 
Ра сіі і Бе ла ру сі ба кі раз гар ну лі ін тэн сіў нае 
ва ен нае су пра цоў ніц тва. У снеж ні 1999 го да 
ад бы ло ся пад пі сан не Да га во ра аб ства рэн ні 
Са юз най дзяр жа вы і бы ла пры ня та пра гра-
ма дзе ян няў Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі па рэа лі за цыі па ла жэн няў гэ та га 
да га во ра. Да гэ та га ча су рэ ін тэ гра цыя дзвюх 
дзяр жаў ахоп лі ва ла ўжо ўсе воб лас ці маг чы-
ма га ўза е ма дзе ян ня, але і ў гэ тым да ку мен це 
пы тан ням су мес най па лі ты кі ў га лі не аба ро-
ны бы ло ад ве дзе на на леж нае мес ца. Пра-
ду гледж ва ла ся пры няц це адзі най ва ен най 
дакт ры ны, ства рэн не рэ гі я наль най гру поў кі 
вой скаў, за цвяр джэн не су мес най пра гра мы 
ўзбра ен ня дзяр жаў-удзель ніц; пра вя дзен не 
адзі най па гра ніч най па лі ты кі; бы лі на ме ча ны 
шы ро кія за ха ды па су мес най дзей нас ці пра-
ва ахоў ных ор га наў і спец служ баў.

Пра віль насць кур су на ва ен на-стра тэ гіч-
ную і тэх ніч ную ін тэ гра цыю па цвер дзі ла ся 
ўжо ў са мым хут кім ча се, ка лі ста ла вя до ма 
пра пла ны ЗША раз мяс ціць у Чэ хіі і Поль шчы 
эле мен ты аме ры кан скай сіс тэ мы ПРА. «Пра-
соў ван не ва ен най інф ра струк ту ры НА ТА на 
Ус ход і за пла на ва нае раз мя шчэн не эле мен-
таў аме ры кан скай сіс тэ мы су праць ра кет най 
аба ро ны ў су меж ных з Бе ла рус сю дзяр жа вах 
сур' ёз на ўсклад няе ва ен на-па лі тыч ную сі ту-
а цыю па блі зу на шых ме жаў», — за явіў та ды 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Як вя до ма, не ад клад на ўслед за гэ тым Мінск 
анан са ваў за куп кі ра сій ска га ўзбра ен ня, якія 
ады гра лі, мяр ку ю чы па ўсім, вы ра шаль ную 
ро лю ў пла не «асі мет рыч на га ад ка зу» Са юз-
най дзяр жа вы на аме ры кан скія іні цы я ты вы 
па ПРА. Пас ля гэ та га ру шы ла ўслед се рыя 
ўсё больш маш таб ных ву чэн няў — про ці ва гу 
буй ным ву чэн ням НА ТА ў не па срэд най бліз-
ка сці ля ме жаў Бе ла ру сі, якія рэ гу ляр на паў-
та ра юц ца. Ра сій ска-бе ла рус кія ву чэн ні пры 
гэ тым на сі лі пад крэс ле на аба рон чы, але ад 
гэ та га не менш знач ны ха рак тар, які па цвяр-
джае поў ную апе ра тыў ную су мя шчаль насць 
бе ла рус кай і ра сій скай склад ні каў рэ гі я наль-
най гру поў кі сіл.

Ва кол праб лем і су пя рэч нас цяў, які мі су-
пра ва джа ец ца эва лю цыя Са юз най дзяр жа вы, 
па ста ян на ідуць дыс ку сіі: ці ад бы ло ся яно, 
ці ёсць у яго перс пек ты ва, якая сту пень яго 
жыц ця здоль нас ці? Су пя рэч нас цяў у раз віц ці 
Са ю за ў апош нія га ды бы ло са праў ды ня ма ла, 
але яс на ад но: «рэ ін тэ гра цыя» Ра сіі і Бе ла-
ру сі ад па вя дае іх най больш глы бо кім ін та рэ-
сам — ін та рэ сам бяс пе кі, і ні я кія «га за выя» 
або «ма лоч ныя» вой ны ў гэ тых ад но сі нах ні чо-
га прын цы по ва не мя ня юць. Уз бро е ныя сі лы 
дзвюх дзяр жаў не толь кі вы кон ва юць сваю 
ро лю ў да чы нен ні да знеш ніх па гро заў, яны 
зма цоў ва юць Са юз і знут ры. Ві да воч на, што 
ён свай го зна чэн ня ні ко лі не стра ціць.

Ва ле рый ГАЛАВАЧ
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Мер ка ван неМер ка ван не  ��

СТА НА ВЫ ХРЫ БЕТ СА Ю ЗА
СА ЮЗ БЕ ЛА РУ СІ І РА СІІ МАЕ ЖЫЦ ЦЁ ВА ВАЖ НАЕ ЗНА ЧЭН НЕ ДЛЯ АБЕДЗ ВЮХ ДЗЯР ЖАЎ

Па сло вах стар шы ні Дзяр жаў-
на га ка мі тэ та па стан дар ты за цыі 
Вік та ра НА ЗА РАН КІ, сён ня за рэ-
гіст ра ва на ўжо больш за 1,2 ты ся-
чы ўдзель ні каў з больш як 80 кра ін 
све ту.

«Вя лі кую ці ка васць пра яві лі 
да тых ме ра пры ем стваў, якія па 
пра па но ве бе ла рус ка га бо ку мы 
ха це лі б пра вес ці для кра ін СНД. 
Пры чым у іх за ха це лі пры няць уд-
зел яшчэ і дзяр жа вы з ін шых рэ гі-

ё наў пла не ты, та му што для іх важ-
на ве даць, што ро біц ца на на шай 
тэ ры то рыі», — ад зна чыў Вік тар 
На за ран ка. Стар шы ня Дзярж стан-
дар та так са ма пад крэс ліў, што за-
раз ці ка васць да стан дар ты за цыі 
ад ра джа ец ца прак тыч на ва ўсіх 
кра і нах.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
krуzhеvісh@zvіаzdа.bу
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БО НУ СЫ ЗА ВУ ЧО БУ
Зніж кі з кош ту на ву чан ня атры ма юць 
у Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це ў бя гу чым на ву чаль ным 
го дзе 510 сту дэн таў і на ву чэн цаў, 
а 36 ча ла век бу дуць пе ра ве дзе ны 
на бюд жэт ную фор му. 
Упер шы ню апла та бу дзе зні жа на 
для шас ці сту дэн таў з лі ку 
за меж ных гра ма дзян.

Най боль шую коль касць «бо ну саў» пры 
апла це за ву чо бу атры ма лі сту дэн ты фа куль-
тэ таў між на род ных ад но сін, Ін сты ту та біз не су 
і ме недж мен ту тэх на ло гій і Дзяр жаў на га ін-
сты ту та кі ра ван ня і са цы яль ных тэх на ло гій — 
226, 108 і 37 ча ла век ад па вед на. 

На зні жэн не апла ты за на ву чан не мо гуць 
прэ тэн да ваць тыя сту дэн ты, якія ў па пя рэд-
нім го дзе ма юць не менш за па ло ву ад знак 
«10» і «9» ба лаў, а ас тат нія ад зна кі — не 
ні жэй шыя за «6» ба лаў і зай ма лі ся на ву ко-
ва-да след чай і гра мад скай пра цай.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nikalaeva@zviazda.by

Па дзеяПа дзея  ��

5 каст рыч ні ка стар туе 
79-я ге не раль ная асамб лея 
Між на род най элект ра тэх ніч най 
ка мі сіі. Гэ та тэх ніч ная Алім пі я да, 
а ме на ві та так яе яшчэ на зы ва юць, 
на якую збі ра юц ца прад стаў ні кі 
най буй ней шых су свет ных 
кам па ній-вы твор цаў: ад ін жы не раў 
і ме не джа раў ся рэд ня га ўзроў ню 
да вы шэй ша га кі раў ніц тва, 
вы со ка па стаў ле ных су пра цоў ні каў 
мі ніс тэр стваў і ве дам стваў.

МІНСК ПРЫ МАЕ 
ТЭХ НІЧ НУЮ АЛІМ ПІ Я ДУ

«Фра зу «Я не ве даю» па ві нен на ву чыц ца га ва рыць кож ны на стаў нік», — лічыць 
Яўген СІТКО (на фота злева) .
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Мая шко лаМая шко ла  ��


