
21 верасня 2019 г. СОЦЫУМ 5 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 

31 октября 2019 года проводит 

18-й открытый аукцион по продаже 

имущества республиканской собственности

Но-
мер 
лота

Наименование тех-
ники

Местона-
хождение 
объекта

Началь-
ная цена 
продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб.)

218

Специальный авто-
мобиль Урал-375АМ 
с кузовом-фургоном 
К2-375 в составе: 
кузов-фургон К2-375 
№ 12113 1987 г. 4 
кат.    

Автошасси Урал-
375АМ ш. 458236   дв. 
962443 1987 г. 4 кат. 
1 103 км

г. Гомель,  

в/ч 01313-Г
6 500,00 1 300,00

219

Специальный автомо-
биль ГАЗ-66 с кузовом-
фургоном К-66Н в 
составе: кузов-фургон 
К-66Н № 210282 1982 
г.   4 кат.    

Автошасси ГАЗ-
66 ш. 0309704 дв. 
193578882 1982 г. 
4 кат. 9 793 км           

г. Осипови-
чи,

в/ч 01313

3 000,00 600,00

220

Специальный авто-
мобиль ГАЗ-66-15 с 
кузовом-фургоном 
КФ-1МП в составе: 
кузов-фургон КФ-1МП 
№ 65056126 1986 г. 
4 кат. Автошасси ГАЗ-
66-15 ш. 0457113 дв. 
114647 1986 г. 4 кат.   
4 412 км           

г. Осипови-
чи,

в/ч 01313

3 500,00 700,00

221

Специальный авто-
мобиль Урал-375 АМ 
с кузовом-фургоном 
К2-375 в составе: 
кузов-фургон К2-
375 № 12111 1987 г. 
4 кат.    

Автошасси Урал-
375АМ ш.458288  дв. 
929745 1987 г. 4 кат. 
1 510 км

г. Гомель,  

в/ч 01313-Г
6 500,00 1 300,00

222

Специальный авто-
мобиль Урал-375АМ 
с кузовом-фургоном 
К2-375 в составе: 
кузов-фургон К2-375 
№ 12104 1987 г. 4 
кат.    

Автошасси Урал-
375АМ ш. 457285  дв. 
888136 1987 г. 4 кат. 
1 101 км

г. Гомель,  

в/ч 01313-Г
6 500,00 1 300,00

223

Специальный авто-
мобиль Урал-375АМ 
с кузовом-фургоном 
К2-375 в составе: 
кузов-фургон К2-
375 № 12109 1987 г. 
4 кат.    

Автошасси Урал-
375АМ ш. 458312  дв. 
880445 1987 г.  4 кат. 
1 616 км

г. Гомель,  

в/ч 01313-Г
6 500,00 1 300,00

224

Специальный авто-
мобиль Урал-375АМ 
с кузовом-фургоном 
К-375 в составе: 
кузов-фургон К-375 
№ 01136 1988 г. 
4 кат.    

Автошасси Урал-
375АМ ш.452953  
дв.787025 1986 г. 
4 кат. 1 543 км

г. Гомель,  

в/ч 01313-Г
6 500,00 1 300,00

225

Специальный авто-
мобиль ГАЗ-66-05 с 
кузовом-фургоном 
КМ-66 из под радио-
станции Р-140 в со-
ставе: автошасси  
ГАЗ-66-05 ш.0313964  
и н в . № 0 1 5 2 0 0 1 1 
1982 г.  пробег 
1739 км           

Кузов-фургон КМ-66 
1982 г.   

г. Могилев,

областное 
УМЧС

4 500,00 900,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 

6-й этаж, 31 октября 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, инди-

видуальные предприниматели и физические лица, оплатив-

шие задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление 

на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие 

необходимые документы до 15.00 28 октяб ря 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет 

производиться 31 октября  2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских 

дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Респу-

блики Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Респу-

блики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 

размере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту 

и денежные средства за выигранное имущество перечисляются 

на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские руб-

ли — р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли 

— р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-

СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, 

УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России 

г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 

БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России № 30101810400000000225, Без НДС. Справки по 
тел./факс: (017) 398 05 41. 

КЛО ПАТ 
МОЦ НЫХ РУК

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Гэ тую пра фе сію я аб раў свя дома, 

шлях да яе быў доў гі. Аду ка цыя ў мя-

не чы гу нач ная. Пэў ны час пра ца ваў 

па спе цы яль нас ці — кі ра ваў цяг ні ка мі, 

удзель ні чаў у пра клад цы но вых да рог, 

аб' ез дзіў усю Бе ла русь. А ка лі на кру-

ціў больш за паў міль ё на кі ла мет раў, 

зняў фор му чы гу нач ні ка і сы шоў у ка-

мер цый ную сфе ру — пра да ваў шкло-

па ке ты. Ра зам з ка ман дай пра ца ва лі 

ў Мін ску і аб лас ных га ра дах, у ма ім 

род ным го ра дзе Ба ры са ве. Да во лі хут-

ка атры ма ла ся пад няц ца па кар' ер най 

лес ві цы са звы чай на га кан суль тан та да 

кі раў ні ка фі лі яла кам па ніі. На той мо-

мант я ўжо па спеў ажа ніц ца і меў сы-

на, мне доб ра пла ці лі. Зда ва ла ся б — 

жы ві ды ра дуй ся. Што яшчэ трэ ба? Але 

ад ной чы я тра піў за мя жу... — Аляк-

сандр ро біць паў зу. — За мя жу пло та 

Ба ры саў ска га псі ха не ўра ла гіч на га ін-

тэр на та. У той дзень зра зу меў, што 

жыц цё знач на шы рэй шае, чым я да-

гэ туль уяў ляў, і яно не ва ўсіх ад ноль-

ка вае. Прый шлі дум кі аб улас най без-

да па мож нас ці ў да чы нен ні да лю дзей, 

якія жы лі ў ін тэр на це. За ха це ла ся змя-

ніць сі ту а цыю. Я ку піў фут боль ны мяч 

і па чаў на вы хад ных за яз джаць ту ды. 

Гу ля лі з хлоп ца мі ў фут бол, а пас ля пі лі 

чай з пе чы вам.

Праз пэў ны час Аляк сандр зволь ніў-

ся са сва ёй ра бо ты і стаў на вед вац ца 

ў ін тэр нат што дзень, але ўлад ка вац ца 

ту ды афі цый на ба яў ся — па ло ха ла ад-

каз насць за лю дзей. Зда ва ла ся, што 

без спе цы яль най аду ка цыі не спра-

віц ца. Пры клад на паў го да сыш ло на 

роз дум, а ў 2010-м муж чы на ўсё ж стаў 

са ні та рам.

— У аба вяз ках — до гляд за жы ха-

ра мі ін тэр на та, а гэ та фак тыч на ар га-

ні за цыя ўся го по бы ту — ад аса біс тай 

гі гі е ны і на вя дзен ня па рад ку ў па ко ях 

да яды і транс пар ці роў кі. Лю дзі там 

роз ныя — ад тых, хто амаль стра ціў 

ру хо масць, да вель мі ак тыў ных. Та му 

я не прос та ча ла век, які да гля дае, але 

яшчэ і стро гі на стаў нік, ста рэй шы брат, 

на дзей ны сяб ра, ар тыст, трэ нер... Так, 

ак тыў на зай ма ем ся спор там — гэ та ж 

не толь кі гуль ня, хут чэй да вер і ўза е-

ма да па мо га, — упэў не ны муж чы на. — 

Ад фі зіч на га бо лю вы ра ту юць ле кі, ад 

ду шэў на га па зба віц ца нель га, але яго 

мож на су ці шыць яск ра вы мі мо ман та мі 

жыц ця і ўсмеш ка мі. Та му не бы ло ані-

вод на га дня, ка лі б я па шка да ваў аб 

сва ім вы ба ры.

Гіс то рыя Аляк санд ра Са ко ві ча не 

ўні каль ная. Сё ле та ў Бе ла ру сі прай-

шоў пер шы пра фе сій ны кон курс «Доб-

рых рук май стры» для су пра цоў ні каў 

ма лод ша га ме ды цын ска га пер са на лу з

уста ноў са цы яль на га аб слу го ван ня. 

З 25 са ні та раў і мед сяс цёр з псі ха не-

ўра ла гіч ных да моў-ін тэр на таў і ад дзя-

лен няў круг ла су тач на га зна хо джан ня 

пры ТЦСАН шас цё ра — муж чы ны.

— Ка лі б ска заў, што ў школь ныя 

га ды ма рыў аб пра фе сіі са ні та ра, то 

па кры віў бы ду шой, — пры зна ец ца 

Сяр гей Кур пель, які шэсць га доў пра-

цуе са ні та рам у Клец кім псі ха не ўра ла-

гіч ным до ме-ін тэр на це. — Са школь-

най лаў кі я ве даў: маё пры зван не — 

да па ма гаць, ля чыць, вы ра тоў ваць. 

Та му ў ся рэ дзі не 80-х па сту піў у Ві цеб-

скі ве тэ ры нар ны ін сты тут і па спя хо ва 

яго скон чыў. Ужо на пра ця гу не каль кіх 

дзе ся ці год дзяў я ля чу жы вёл. Ад нак у 

2013-м лёс склаў ся так, што я з сель-

ска гас па дар чай сфе ры пе рай шоў у 

са цы яль ную. Уво гу ле, урач, са ні тар, 

фельд шар, ін струк тар — ня важ на. 

Га лоў нае — да па ма гаць тым, хто ад-

чу вае па трэ бу ў та бе.

Па сло вах Сяр гея, скла да нас цяў у 

ра бо це са ні та ра да стат ко ва, але іх трэ-

ба не аб мяр коў ваць, а пе ра ма гаць.

Ад роз нен ні ёсць, 
і гэ та на ту раль на

Мер ка ван не, што до гляд — спра ва, 

з якой лепш спраў ля юц ца жан чы ны, 

стэ рэа тып нае. Ад куль уз нік ла? Ка лі 

не ве даць спе цы фі ку пра цы са ні та ра, 

то мо жа здац ца, што гэ ты ча ла век у 

пэў ным сэн се вы кон вае функ цыі кла-

пат лі вай ма ці. Але ўсё на шмат скла да-

ней. Возь мем тыя ж да мы-ін тэр на ты і 

ад дзя лен ні круг ла су тач на га зна хо-

джан ня, дзе жы вуць да рос лыя лю дзі. 

На ват ка лі яны губ ля юць маг чы масць 

са ма стой на ха дзіць, то ўсё роў на не 

пе ра тва ра юц ца ў дзя цей. Ад нак мно-

гія жан чы ны — на ўмыс на ці не — не 

бя руць гэ та пад ува гу, і ў іх аў та ма-

тыч на ўклю ча ец ца «рэ жым ма ту лі». 

Яны па чы на юць «сю сю каць» са сва і мі 

па цы ен та мі, не ра зу ме ю чы, што тым 

са мым ро бяць толь кі горш.

Муж чы ны ў гэ тым пла не больш 

стры ма ныя і не на гру жа юць жы ха роў 

ін тэр на таў ліш нім «гуч ным кло па там». 

Ка лі яны прый шлі сю ды на ра бо ту, то 

за ся родж ва юц ца на кан крэт ных па тра-

ба ван нях сва іх па да печ ных і знач на 

ра дзей да юць во лю та ко му па чуц цю, 

як жаль. Ад нак вар та за зна чыць, што 

да лё ка не ўсім муж чы нам улас ці вае 

цяр пен не.

Ці ка вае на зі ран не: ся род прад стаў-

ні коў ма лод ша га мед пер са на лу час та 

су стра ка юц ца шмат дзет ныя ма ту лі і 

баць кі. На прык лад, у Аляк санд ра Са-

ко ві ча — пя цё ра дзя цей. А ся рэб ра ны 

пры зёр кон кур су «Доб рых рук май-

стры» Свят ла на Плак са, якая пра цуе 

у Ня свіж скім до ме-ін тэр на це для са-

ста рэ лых і ін ва лі даў, уво гу ле мае ор-

дэн Ма ці. Яна вы га да ва ла шас цё ра 

дзя цей, ужо 30 га доў пра цуе са ні та-

рам і ўпэў не на, што ад но дру го му не 

пе ра шко да.

«Ёсць ру кі за ла тыя, а ёсць доб-

рыя», — ка жа між са бой ма лод шы 

мед пер са нал пра сваю пра фе сію. Прэ-

стыж, кар' ер ны рост і вя лі кія за роб кі — 

гэ та не пра са ні та раў.

— Сю ды пры хо дзіш не для та го, 

каб браць, а для та го, каб ад да ваць — 

час, сі лы, ду шу, — ка жа су пра цоў нік 

Ка пыль ска га до ма-ін тэр на та Сяр гей 

Чэ мі каў. — Усе мы лю дзі, усім нам па-

тра бу ец ца цяп ло і пад трым ка. І ка лі 

я ма гу іх даць — ча му б мне гэ та не 

зра біць?

На зі ран ня мі пра ма ты ва цыю муж-

чын, якія ідуць у са ні та ры, па дзя лі ла ся 

ды рэк тар Гро заў ска га псі ха не ўра -

ла гіч на га до ма-ін тэр на та Іры на 

ДА ВІ ДОЎ СКАЯ:

— Утой ваць не бу ду: ка лек тыў у 

нас у асноў ным жа но чы. Ка лі возь-

мем дзён ную зме ну, то ў ёй пра цуе 

пяць са ні та рак і два са ні та ры. Асноў-

ная на груз ка ў до гля дзе за жы ха ра мі 

ін тэр на та пры па дае на пле чы жан-

чын. Муж чы ны, як пра ві ла, вы кон ва-

юць аба вяз кі, дзе па тра бу ец ца сі ла. 

Хоць у за леж нас ці ад аб ста він мо гуць 

спра віц ца з усім. Не сак рэт, што зар-

пла ты ў нас не вя лі кія. Але рас клад па 

зме нах да зва ляе пра ца ваць па су мя-

шчаль ніц тве. Для не ка то рых муж чын 

та кая ра бо та ста но віц ца да дат ко вай. 

І ўсё ж важ на ра зу мець, што да лё ка 

не кож ны здоль ны да гля даць чу жых 

лю дзей. Мно гія на ват са сва і мі род ны мі 

не мо гуць спра віц ца. Тут аль бо ля жыць 

да гэ та га ду ша, аль бо не. Вы пад ко вых 

лю дзей у гэ тай пра фе сіі ня ма.

Ган на КУ РАК, Ка пыль скі ра ён.


