
25 верасня 2015 г.8 САМ-НАСАМ

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи»

Лот № 1
Двухчастотная навигационная спутниковая система 

Epoch 25 в комплекте с инв. № 10005709. 
Назначение – для проведения геодезических измерений 

Минская обл., Минский р-н, 
г.п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

129 189 326 12 918 933

Лот № 2
Электронный тахеометр NPL632 с инв. № 10005695. 

Назначение – для проведения геодезических измерений 
Минская обл., Минский р-н, 

г.п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

51 577 031 5 157 703

Лот № 3
Электронный тахеометр Trimble S6 «3» с инв. № 10005699. 

Назначение – для проведения геодезических измерений 
Минская обл., Минский р-н,

 г.п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

120 762 631 12 076 263

УСЛОВИЯ
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 и (или) Лот №3 по начальной цене, увеличенной на 5% (Пять процен-
тов) – Претендент на покупку должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Лота №1 и (или) Лота №2 и (или) Лот №3 в течение 
15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота №1 и (или) Лота №2 и (или) Лот №3 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом 
на покупку) и Продавцом при подписании договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 5% (Пяти процентов) от цены 
продажи Лота №1 и (или) Лота №3 и 10% (Десять процентов) от цены продажи Лота № 2 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 
аукциона

Аукцион состоится 30.10.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%.
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получа-
тель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» (Лот №__), проводимом 30 октября 2015 г. Участник, желающий уча-
ствовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, 11, каб. 6. Окончание приема заявлений 28.10.2015 в 12.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (Объектами). Контактное лицо для осмотра Объекта (Объектов): Пилюк Ве-
роника Николаевна 8 (017) 504-46-28, 8 (029) 648-02-06. Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот (лоты) с торгов до объявления 
его проданным без объяснения причин снятия 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,
опубликованной 13 февраля 2015 года в газете «ЗВЯЗДА» 

по объекту «Группа многоквартирных жилых домов 
по генплану №№ 11, 12, 13 в микрорайоне №1 

реконструируемой застройки в границах ул. Шаранговича, 
Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево)»

ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» информирует о дополнении к 
проектной декларации объекта долевого строительства, опублико-
ванной в газете «ЗВЯЗДА» 13 февраля 2015 года:

Для заключения договоров долевого строительства с граж-
данами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предоставляются в жилом доме № 12 корпус 
2 по генплану следующие квартиры (в дополнение к ранее опубли-
кованному количеству):

10 (десять) двухкомнатных квартир по цене 1 150 (одна тысяча 
сто пятьдесят) долларов США 1 м2 объекта долевого строительства 
с оплатой стоимости объекта долевого строительства по курсу На-
ционального банка Республики Беларусь на день платежа в течение 
7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора. Цена 1 м2 
объекта долевого строительства сформирована на 30.01.2015 г.

Информацию об объекте долевого строительства, планиров-
ках квартир и условиях заключения договоров можно получить у 
Застройщика по телефону  8 (017) 3060611.

УНП 191024785

ОАО «Управление механизации № 91» 
извещает своих акционеров, что внеочередное 

собрание акционеров состоится 26 октября 2015 года в 10 часов 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11.

Регистрация участников начинается с 08 часов 45 минут 
по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О согласовании внесенных изменений в условия крупной сделки 

путем подписания дополнительного соглашения к кредитному договору 
от 15.04.2008 № 03-190к-08, заключенному с ОАО «Бел инвестбанк».

Тел. 8(017)203-65-80.
Наблюдательный совет ОАО «Управление механизации № 91»

УНП 100055130

— Лі дзія Мі хай лаў на, да 
вас так лёг ка тра піць на ін-
тэр в'ю. Гэ та ва ша прын цы-
по вая па зі цыя?

— Так, вя до ма. У нас уво-
гу ле доб ра зыч лі вае стаў лен не 
да ўсіх на вед валь ні каў Цэнт-
раль най ка мі сіі. Я лі чу, што 
кож ны жур на ліст мае пра ва 
на ін фар ма цыю, за вы клю-
чэн нем не ка то рых СМІ. І тое 
толь кі та му, што яны па во дзі лі 
ся бе не пры стой на ў да чы нен ні 
да мя не ці ін шых чле наў ка-
мі сіі, на прык лад, упо тай за пі-
са лі, сто я чы за ма ёй спі най, 
пры ват ную раз мо ву. І тое гэ та 
вы дан не пры сут ні чае на па-
ся джэн нях ЦВК. Адзі нае што 
аса біс та га ін тэр в'ю не бу дзе.

— Чым вы лу ча юц ца сё-
лет нія вы ба ры?

— Гэ тая прэ зі дэнц кая кам-
па нія з'яў ля ец ца больш та ле-
рант най, чым мі ну лая. У вы ба-
рах не ўдзель ні чае апа зі цыя, 
якая зна хо дзіц ца ў са праў ды 
жорст кім су праць ста ян ні з ула-
дай. Але я ма гу ска заць, што 
так бы вае не заўж ды. Вы ба ры 
2010-га го да, ка лі ўдзель ні ча-
ла 8 ра ды каль на апа зі цый ных 
кан ды да таў са сва і мі прад-
стаў ні ка мі, бы лі зу сім ін шы мі. 
Лю бы стар шы ня Цэнт рвы бар-
ка ма па дзя ка ваў бы Бо гу за 
та кі па да ру нак — сён няш нюю 
вы бар чую кам па нію.

— Зна чыць, вам пра сцей, 
чым мі ну лы раз?

— Не па раў наль на. Зу сім 
ін шыя ка тэ го рыі.

— І хут ка, амаль ад ра зу 
пас ля прэ зі дэнц кай кам па-
ніі, пач нец ца на ступ ная — 
пар ла менц кая.

— Ду маю, што яна бу дзе 
скла да най. Мяр кую, што ўсе 
прэ тэн дэн ты ў кан ды да ты, якія 
па кі ну лі прэ зі дэнц кую гон ку, 
бу дуць удзель ні чаць у пар ла-
менц кіх вы ба рах. І гэ та бу дзе 
са праў ды жорст кая ба раць ба. 
Бо час та ча ла ве ку скла да на 
ўзяць на ся бе пер са наль ную 

ад каз насць для ба ла та ван ня 
ў прэ зі дэн ты. А вось узяць ка-
лек тыў ную ў пар ла мен це заўж-
ды ах вот ных вель мі шмат.

— Як вы ўс пры ма е це вы-
ба ры? Гэ та стрэс ці за рад 
ста ноў чай энер гіі?

— У вы бар чыя кам па ніі 
мы, су пра цоў ні кі вы бар чай 
ка мі сіі, згад ва ем наш улю бё-
ны анек дот. Су стра ка юц ца два 
ча ла ве кі. Адзін ка жа дру го му: 
«Вось па жар ні кам пра ца ваць 
улад ка ваў ся». «Ну і як?» — за-
пыт вае дру гі. «Доб ра, — ад-
каз вае. — Пра ца па да ба ец ца, 
і фор му вы да юць, і пла цяць ня-
бла га. Але як па ду маю, што на 
па жар ехаць, дык хоць зваль-
няй ся!» Гэ та пра нас.

— Як на ваш стрэс пад-
час вы ба раў рэ ага ва ла ва ша 
ма ма?

— На жаль, яна ня даў на 
пай шла з жыц ця. Яе не ста ла 
17 чэр ве ня гэ та га го да. Ма ці 
бы ло 97 га доў. Яна пра жы ла 
вель мі доў гае, доб рае жыц-
цё. Ка лі шчы ра, ма ма даў но 
ўжо не хва ля ва ла ся за мя не 
ў пра фе сій ным пла не. Толь-
кі ча сам па ней кіх пры ват ных 
пы тан нях.

— А вы як ста ві це ся да 
та го, што ваш да рос лы сын 
не жа на ты?

— Аб са лют на спа кой на. Я 
лі чу, што адзі но та — вель мі 
суб' ек тыў ная рэч. Ка лі ча ла век 
ся бе ад чу вае адзі но кім, то ён 
са праў ды та кі. Ка лі не — зна-
чыць, ён са ма да стат ко вы і яму 
доб ра. Не за леж на ад та го, ёсць 
з ім по бач лю дзі ці не. Та му ка-
лі мой сын не па ку туе, ка лі ён 
лі чыць, што та кое яго шчас це, 
зна чыць гэ та нар маль на. Я 
са ма бы ла за му жам двой чы і 
доб ра ве даю, што іс на ваць з 
чу жым ча ла ве кам, які з'яў ля ец-
ца ўжо толь кі су се дам па ка му-
наль най ква тэ ры, знач на скла-
да ней, чым быць ад ной. Гэ та і 
ёсць са праўд ная адзі но та.

— Заўж ды так лі чы лі?
— Не, вя до ма. У ма ла до сці 

ідэа лам жыц ця для мя не быў ін-
тэр нат. На па чат ку на ват ся мей-
нае жыц цё ла дзі ла ся ад мност-
ва сяб роў. Ад та го, што ў ма ім 
до ме час та бы ва лі і на ча ва лі 
сяб ры. Быў на ват та кі мо мант, 
што я пры хо джу з пра цы да до-
му, а пад дзвя ры ма ся дзіць мая 
сяб роў ка з сям' ёй. Гас па ды ня, 
у якой яны зды ма лі ква тэ ру, 
рап тоў на ска са ва ла да га вор і 
вы гна ла іх на ву лі цу. Ім не бы ло 
дзе за на ча ваць. У та кіх вы пад-
ках мы сла лі на пад ло зе ў ад-
на па ка ё вай ква тэ ры мат ра цы, 
коў дры і кла лі ся спаць.

— Дзе ця пер для вас той 
са мы род ны дом, ра дзі ма?

— У Баб руй ску. Там ка лісь-
ці быў дом, у які мя не заўж ды 
цяг ну ла. Праў да, гэ та ўжо чу-
жы дом. У гэ тым го ра дзе мае 
сяб роў кі, і яны не мо гуць да-
ча кац ца, ка лі скон чац ца вы-
ба ры і мы су стрэ нем ся. Ня-
даў на яны мне тэ ле фа на ва лі, 
за пра ша лі ў пі цэ рыю і ка за лі, 
што ім мя не моц на не ха пае. 
Я, праў да, не ха джу ў мес цы 
гра мад ска га хар ча ван ня. Але 
мы вель мі ўтуль на су стра ка-
ем ся ў ка гось ці на ква тэ ры.

— Гэ та сяб роў кі дзя цін-
ства?

— Ад на — так. Мы ра зам 
ха дзі лі ў дзі ця чы са док, у адзін 
клас шко лы. Я ду маю, што гэ-
та яе за слу га, што мы да гэ туль 
ра зам. У яе та лент сяб ра ваць, 
да па ма гаць, быць по бач. Яна 
па сут нас ці сва ёй — ма ці Тэ-

рэ за. Яна ў гэ тым пла не аб' яд-
ноў вае на шу кам па нію. Дру гая 
сяб роў ка доб ра зна ё мая ёй са 
сту дэнц кіх ча соў. Яны ра зам 
скон чы лі гіс та рыч ны фа куль тэт 
БДУ. І яшчэ ад ну пры вя ла я: 
ра зам пра ца ва лі ў Баб руй скім 
вы кан ка ме. Сён ня яна кі руе га-
лоў ным Баб руй скім га рад скім 
ЗА ГСам. Кож ны дзень да па ма-
гае па рам брац ца шлю бам.

— Ці здоль на кры ты ка з 
іх вус наў вас змя ніць?

— Так. Як лю бая спра вяд лі-
вая і доб ра зыч лі вая за ўва га. Па 
шчы рас ці, я на ўрад ці ўспры му 
лю бы до вад, на ват слуш ны, ка-
лі ён вы ка за ны злоб на, агрэ сіў-
на і крыўд на для ўспры няц ця. 
Што ты чыц ца сяб роў, то я лі чу, 
што мы не па він ны кры ты ка-
ваць ад но ад на го. Сяб ры не-
аб ход ны, каб пад трым лі ваць, 
лю біць і, на ад ва рот, ка заць на-
ват праз мер ныя кам плі мен ты, 
заўж ды быць на ад ным ба ку з 
сяб рам. Бо кры ты кі і так ха пае: 
ад са слу жыў цаў ці ад род ных. 
Ма ёй сяб роў цы дзя цін ства я 
ад ной чы ска за ла: «Сяб ры для 
та го, каб ка заць ад но ад на му 
кам плі мен ты». Як у вя до май 
пес ні Бу ла та Аку джа вы. І яна 
зра зу ме ла мя не на ўсё жыц цё

— Акра мя та го, што су-
стра ка е це ся з сяб роў ка-
мі, як яшчэ ба ві це воль ны 
час?

— Яго ця пер зу сім ма ла. 
Так атры ма ла ся, што да вы-
ба раў у мя не вель мі шмат 
ча су зай ма ла да па мо га ма-
ці — па ста ян ныя ванд роў кі ў 

Баб руйск. Там бы лі па трэб ны 
мае ўва га і кло пат. А ка лі гэ-
та га не ста ла, ад ра зу па ча ла-
ся вы бар чая кам па нія. Гэ та 
жыц цё з ад ным вы хад ным. А 
бы вае і без яго, ка лі ён су па-
дае з ка ман дзі роў кай. Та му ў 
мя не за апош ні час хут чэй дэ-
фі цыт воль на га ча су, чым яго 
ба гац це. Мо жа, ка лі б бы ла 
ня вест ка, сын бы па тра ба ваў 
ме ней кло па ту. Я жы ву ў ад-
ным мес цы, а вы хад ныя дні 
мы пра во дзім з ім у ін шым. 
Не як трэ ба і па гу та рыць, зі-
мой — па па рыц ца, ле там — 
па ка сіць, шаш лык па сма жыць 
на све жым па вет ры. У нас вы-
хад ны за ня ты та кім чы нам. 
А ўво гу ле ў мя не 3 ра зы на 
ты дзень ба сейн. Што ве чар — 
шпа цы ры, а бы вае, і што ра-
ні цы. Кры ху зай ма ю ся швед-
скай хадзь бой. Час та ха джу 
ў тэ ат ры.

— У ма ім ра зу мен ні ёсць 
жан чы ны ці «па пя луш кі», ці 
«прын цэ сы». Вы ся бе за лі-
чы лі б да якой ка тэ го рыі?

— Ад на знач на да пер шай. 
Я ка лісь ці ся бе так і на зы ва-
ла — «на менк ла тур ная па пя-
луш ка». Гля дзі це са мі: у адзін 
дзень ста ла з ра да вых юрыс-
кон суль таў стар шы нёй ЦВК...

— Па пя луш ка ці прын цэ-
са, але па кра мах хо дзяць 
усе. Як вы бі ра е це са бе 
адзен не?

— Я не люб лю ха дзіць па 
ма га зі нах. На вед ваць пра мта-
вар ныя і хар чо выя жыц цё пры-
му шае, а зай мац ца шо пін гам 
страш на не люб лю. У Мін ску 
ад чу ваю ня ём касць з-за та го, 
што на мя не звяр та юць ува гу. 
Да та го ж, ка лі бу дзеш на бы-
ваць вель мі шмат у кра мах, 
ста неш вы гля даць так, як усе. 
Гэ та не маг чы ма на ма ёй па са-
дзе. Пры хо дзіш на на ра ду — і 
ў пер шым ра дзе ся дзяць дзве 
да мы ў та кіх, як у ця бе, кас цю-
мах. Гэ та ня ём кая сі ту а цыя. 
Та му ў мя не ця пер усё шы ец-
ца ў атэлье Кі раў ніц тва спра-
ва мі Прэ зі дэн та.

— А абу так?
— З ім уво гу ле праб ле ма. 

З той пры чы ны, што ў мя не 
на на гах рас паў сю джа ная 
жа но чая хва ро ба пад наз вай 
«кос тач кі». Та му ха джу без 
аб ца саў, у зруч ным абут ку. 
На бы ваю час цей за ўсё ў ад-
ной кра ме, дзе шмат пар, якія 

мож на ад нес ці да раз ра ду ар-
та пе дыч ных. Мя не звы чай на 
там ужо ча ка юць, пра даў цы 
мя не доб ра ве да юць, зай ма-
юц ца, пад бі ра юць. Я па ста ян-
ная па куп ні ца. У мя не на ват 
вя лі кая зніж ка.

— Ве даю, што до ма ў вас 
шмат ва зо наў...

— Са праў ды. Але ця пер 
я бо лей зай ма ю ся сва ім не-
вя лі кім са дам. Маю на ўва зе 
тыя квет кі, якія рас туць на тэ-
ры то рыі по бач з до мам. Яны 
па тра бу юць знач на больш 
ува гі. Вя сен няя ра са да, пас ля 
пі кі роў ка, пас ля вы рошч ван-
не... Я ча ла век га рад скі і, ка лі 
шчы ра, са да вод дрэн ны. Але 
люб лю квет кі, і мне па да ба-
ец ца гэ ты азарт, каб тое, што 
па са дзіў, аба вяз ко ва вы жы ла 
і аба вяз ко ва ра да ва ла во ка. 
Ка лі ўклад ва еш сваю пра цу, 
на ма ган ні, рас лі на ста но віц ца 
як род нае дзі цё.

— Якія якас ці вам у са бе 
па да ба юц ца, а якія да вя ло ся 
«пры ту шыць»?

— Я не ска за ла б, што я 
штось ці спе цы яль на пад трым-
лі ваю. Хут чэй, ар га ніч на іс ную. 
Ду маю, што па зі тыў на стаў лю-
ся да лю дзей, апры ёры ўсіх лі-
чу доб ры мі. Толь кі ка лі яны не 
пе ра ка на лі мя не ў ад ва рот ным. 
Яшчэ я схіль ная спа чу ваць, а 
не асу джаць. Не зайз дро шчу. 
Ад чу ваю ўнут ра ную сва бо ду. 
Ме на ві та апош няе да зва ляе 
мне спа кой на іс на ваць па-за 
той кры ты кай, якая ідзе ў мой 
бок. Што пры туп ля ец ца? Ка лі 
па чы на еш пра ца ваць, то шмат 
у чым ся бе пе ра адоль ва еш. 
На прык лад, ні ко му ў га ла ву 
не прый дзе, што я са рам лі вая. 
Хоць ра ней та кой бы ла. Гэ тую 
ры су прый шло ся за ду шыць, бо 
інакш бы я не змаг ла пра ца-
ваць. Мая па са да пра ду гледж-
вае не аб ход насць пад на чаль-
ваць свае ўлас ныя жа дан ні 
гра мад скім ін та рэ сам.

— Уя вім, што вы ба ры 
скон чы лі ся. Ку ды б вы па-
еха лі ад па чы ваць?

— Аба вяз ко ва на мо ра. 
Люб лю яго. Яно мне сніц ца ноч-
чу. Для мя не са мы пры го жы ў 
све це пей заж — гэ та ва да да 
га ры зон ту. І ад чу ван не дроб-
ных пяс чы нак пад на га мі. Вось 
гэ та — са праўд нае шчас це.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by

Лі дзія ЯР МО ШЫ НА: 

«СЯБ РЫ ДЛЯ ТА ГО, 
КАБ РА БІЦЬ КАМ ПЛІ МЕН ТЫ»

Вы ба ры — са мая знач ная па дзея ў па лі тыч ным жыц ці 
кра і ны. Га ра чая па ра, пад час якой нель га аб мі нуць ува-
гай Цэнт раль ную вы бар чую ка мі сію, як не маг чы ма не 
з'ез дзіць у за кон ны лет ні ад па чы нак на мо ра. Та му ў 
гэ ты раз мы са сва ёй «аса біс тай» руб ры кай вы ра шы лі 
за ві таць да Лі дзіі Яр мо шы най, стар шы ні Цэнт раль най 
ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па вы ба рах і пра вя дзен ні 
рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў. У раз мо ве сам-на сам 
яна рас па вя ла, што вы ба ры ўспры мае як па жар, рас ка-
за ла, дзе вы бі рае адзен не, і пры зна ла ся, якую кры ты ку 
ў свой ад рас пры знае.


