
6 23 мая 2020 г.РЭПАРЦЁР

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
по продаже имущества должника – 

ООО «КарБилд» (продавец)
Предмет торгов:

 Лот № 1: автомобиль грузопассажирский вагон UAZ 3909; 
2004 г. в., начальная цена – 1500,00 рублей.
 Лот № 2: автомобиль грузовой специальный платформа 
KAMAZ 5320, 1990 г. в.; начальная цена – 8000,00 рублей.

Организатор торгов: управляющий Волкова Л.Е., тел. 8 (029) 654-98-95. 
Местонахождение лотов и место проведения аукциона: г. Гродно, 
ул. Дзержинского, д. 21.
Дата, время и место проведения аукциона: 7 июля 2020 года в 12.00. 
Ознакомление с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с 
10.00 до 16.00. 

Задаток (10 % от начальной цены лота) перечисляется на р/с 
BY58OLMP30126000233810000933 в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, 
БИК OLMPBY2X, получатель ООО «КарБилд» (УНП 590978521).

Шаг аукциона – 5 % начальной цены лота.
Заявки на участие в торгах принимаются организатором до 6 июля 

2020 г. по электронному адресу: larasbc@inbox.ru, оригиналы по адресу: 
а/я 26, 231592, г. Мосты, Гродненская обл.

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов торгов определяется 
ст.ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 

Срок подписания договора купли-продажи – 15 рабочих дней после 
проведения аукциона.

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 16.06.2020 г. 

по продаже легкового джипа Секун П.В.: 

«БМВ Х6», 2011 г. в., 
начальной стоимостью 29 300 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов. 

Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 12.06.2020 г. 

по продаже легкового авто Дрозд С.И.:

«Ауди А4», 2005 г. в.,
начальной стоимостью 5 100 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов. 

Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 09.06.2020 г. 

по продаже легкового джипа Самохвастовского А.И.: 

«Лэнд-Ровер Рендж-Ровер Спорт», 2007 г. в.,
начальной стоимостью 11600 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» 
сообщает, что 23.06.2020 года 

СОСТОЯТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
(зданий, сооружений и оборудования), расположенного по адресу: 
Могилевская область, Быховский район, аг. Грудиновка; 
Могилевская область, г. Климовичи, ул. Волкова, 10; 
Могилевская область, Хотимский район, аг. Забелышин; 
Могилевская область, Костюковичский район, д. Пасека; 
Могилевская область,  Кричевский район,  аг. Красная буда. 

Информацию об условиях проведения электронных торгов 
можно уточнить на сайтах torgi.gov.by и bankrot.gov.by.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Организатор 
торгов

ООО «ЛКВР» (УНП 692074939) 
г. Минск, ул. П. Бровки, д. 3, корп. 2, пом. 429, 

тел. 8 029 960 44 34,   e-mail info@lkvr.by

Продавец

Индивидуальный предприниматель 
Коптик Александр Александрович (УНП 690861383) 

в лице антикризисного управляющего 
ЧПУП «Аналитик-центр», 

тел.: 8 017 284 05 66, 8 017 284 05 67

Форма, дата, 
время и место 
и проведения 

торгов

Открытые торги (аукцион) 24.06.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. П. Бровки, 3/2, пом. 429 

Сведения 
о предмете 

торгов 
и порядок 

ознакомления 
с ним

№ 
лота

Наименование объекта

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС), 

бел. руб.

1

прицеп 
(специальный сортиментовоз 

МАЗ 8378, 
кузов Y3M83781030013393, 

2011 года выпуска, 
бывшее в употреблении)

7 920,00

Место 
нахождения 

предмета 
торгов

г. Вилейка

Порядок 
проведения 

торгов

Шаг торгов – 5 % от начальной цены предмета торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. Участнику, не выиграв-
шему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов. В случае, если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником, предмет 
торгов продается этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5%. Результаты торгов 
оглашаются публично в день проведения торгов. Орга-
низатор торгов вправе отказаться от их проведения, 
не позднее чем за один день до даты проведения. По-
бедитель аукциона (единственный участник аукциона) в 
течение 5 банковских дней со дня проведения аукциона 
оплачивает вознаграждение за организацию и прове-
дение торгов в размере 5 % от окончательной цены 
продажи предмета аукциона и возмещает затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона.

Подробнее по телефону: 8 029 960 44 34

Сроки 
и порядок 

приема заявок 
и зачисления 

задатка

Для участия в торгах в срок по 23.06.2020 до 
18.00 необходимо: 1) перечислить задаток в разме-
ре 10 % от начальной цены предмета торгов на р/с 
BY09UNBS30122009110000000933 в ЗАО «БСБ Банк», код 
UNBSBY2X, УНП 692074939, получатель ООО «ЛКВР», 
назначение платежа: задаток 10% по лоту № 1 индиви-
дуального предпринимателя Коптика Александра Алек-
сандровича, аукцион 24.06.2020; 2) подать заявление на 
участие и необходимые документы по адресу: г. Минск, 
220041, а/я 10 либо на эл. почту lkvr.torgi@tut.by. 
Тел.: (8029) 960-44-34

Порядок 
заключения 

договора 
и уплаты цены 

предмета торгов 
победителем 

торгов

Договор купли-продажи должен быть подписан в те-
чение 10 рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 15 кален-
дарных дней со дня проведения аукциона, если иной 
срок не будет установлен собранием (комитетом) 
кредиторов

Суд па зба вiў сям'ю 

баць коў скiх пра воў. Та-

кiя спра вы раз гля да юц-

ца сiс тэ ма тыч на. I ўсё ж 

гэ та гiс то рыя асаб-

 лi вая. Бо ма лое дзi ця 

бы ло ада бра на ў ма цi, 

якая больш за ўсё дба-

ла пра кар' е ру.

Яшчэ не каль кi га доў та-

му ма ла дой пры го жай па ры 

Iга ра i Ван ды (iм ёны зме не-

ны) маг лi мно гiя па зайз дрос-

цiць. Яны i не ха ва лi свай го 

шчас ця — здым кi ма ла дых 

кра са ва лi ся ў са цы яль ных 

сет ках. Але ў хут кiм ча се 

сi ту а цыя рэз ка змя нi ла ся. 

Ця пер толь кi i за ста ло ся ад 

не ка лi шчас лi вай ма ла дой 

сям'i, што гэ тыя шлюб ныя 

фо та. Iгар i Ван да ўжо дру гi 

год жы вуць па асоб ку.

I сi ту а цыя на ўрад цi ка-

го за кра ну ла б, каб не трэ-

цi член сям'i — ма лы Мi ша 

(iмя зме не на). Ён на ра дзiў ся 

ў па чат ку 2017 го да, а менш 

чым праз паў та ра го да ўжо 

апы нуў ся ў До ме дзi ця цi. 

Пры тым, што мае два iх 

баць коў, да та го ж яшчэ i ба-

буль. Згод на з афi цый ны мi 

ма тэ ры я ла мi спра вы, хлоп-

чык «меў па трэ бу ў дзяр жаў-

най ахо ве i ада бра ны ў ма цi 

i баць кi ў су вя зi з тым, што 

вы хоў ваў ся ў не спры яль-

ных умо вах, эк стрэ маль най 

жыц цё вай сi ту а цыi, ва ўмо-

вах кан флiк ту блi жэй шых 

род ных i на яў нас ці стрэ са-

вых фак та раў».

З ма тэ ры я лаў су да ста-

но вiц ца вi да воч ным, што ад-

но сi ны ў ма ла дой сям'i бы лi 

да во лi на пру жа ныя. Муж 

раў на ваў жон ку, якая час та 

вы яз джа ла ў ка ман дзi роў кi. 

Да та го ж вы пi ваў, яго псi-

хiч ны стан так са ма вы клi каў 

не бяс пе ку. Як вя до ма, у та-

кiх сi ту цы ях заў сё ды зной-

дзец ца кроп ля, якая на рэш-

це пе ра поў нiць ча шу. Та кой 

кроп ляй стаў зрыў Iга ра.

...Па за ле тась у маi Ван да 

па еха ла ў чар го вую ка ман-

дзi роў ку на не каль кi дзён. 

Тут трэ ба ўдак лад нiць, што 

жан чы на на той час з'яў ля-

ла ся ды рэк та рам пры ват-

на га прад пры ем ства. Яна 

вый шла на ра бо ту, ка лi ма-

ло му не бы ло яшчэ i паў го -

да. Для до гля ду дзіцяці 

на ня ла нянь ку. Ал га рытм та-

кi: нянь ка да гля дае ма лога 

днём, а ноч чу той за ста ец-

ца з баць кам. Але гэ тым 

ра зам сi ту а цыя, што на зы-

ва ец ца, вый шла з-пад кант-

ро лю бiз нес-лэ дзi. Ка лi яна 

па тэ ле фа на ва ла му жу, каб 

да ве дац ца, як у iх спра вы, 

той па чаў га ва рыць блы та-

на i на ват па гра жаў са ма-

губ ствам. Як по тым Ван да 

рас ка жа ў су дзе, яна па лi чы-

ла, што муж п'я ны, i на бра ла 

ну мар нянь кi, каб тая пры-

еха ла i за бра ла дзi ця. У хут-

кiм ча се нянь ка па ве да мi ла, 

што дзве ры ў ква тэ ру нi хто 

не ад чы няе. Та ды Ван да па-

пра сi ла яе вы клi каць мi лi-

цыю. Ака за ла ся, што муж у 

ал ка голь ным ста не ледзь не 

здзейс нiў су iцыд i быў зме-

шча ны ў дыс пан сер, а хлоп-

чы ка ад пра вi лi ў баль нi цу.

Да лей сi ту а цыя раз вi-

ва ла ся з удзе лам са ве та 

па пра фi лак ты цы i ка мi сii 

па спра вах не паў на лет нiх. 

З баць ка мi вя ла ся ра бо та, 

iх вы клi ка лi, да ва лi рэ ка мен-

да цыi. Га лоў ны па сыл — на-

ла дзiць аса бiс тыя ад но сi ны, 

якiя бы лi да во лi не ста бiль-

ныя. Не ад на ра зо ва ма ла дыя 

баць кi збi ра лi ся раз вес цi ся. 

Да та го ж бы ло за ўва жа на, 

што муж ужы вае ку рыль ныя 

су ме сi i зна хо дзiц ца пад нар-

ка ла гiч ным пра фi лак тыч-

ным на зi ран нем.

Ма цi так са ма не зна хо-

дзi ла ча су, каб на вед ваць 

свай го сы на ў баль нi цы. На-

га даю, што ма ло му на той 

час не бы ло i двух га доў.

За тое ў суд пры нес ла 

вель мi ста ноў чую ха рак та-

рыс ты ку. У ёй га во рыц ца, 

што яна, як ды рэк тар, зна-

хо дзiць маг чы масць пра ца-

ваць у скла да ных эка на мiч-

ных умо вах, за хоў вае штат, 

та ле рант на ад но сiц ца да су-

пра цоў нi каў, здоль на вы ра-

шаць праб ле мы ра бот нi каў. 

Удас ка наль вае свае ве ды, 

пры мае ўдзел у кан фе рэн-

цы ях, се мi на рах... Як ба чым, 

вы твор чыя здоль нас цi i ад-

каз насць за раз вiц цё кам-

па нii вый шлi на пер шы план 

для ма ла дой ма цi.

За тое ся мей ны мiк ра клi-

мат не па ляп шаў ся. Сям'я 

пра цяг ва ла iс на ваць у ста-

не хра нiч най бяз ла дзi цы. 

Каб аба ра нiць дзi ця, ра ён-

ная ад мi нiст ра цыя звяр та-

ец ца ў суд аб па збаў лен нi iх 

баць коў скiх пра воў. У iс ка-

вай за яве га во рыц ца, што 

ма цi час та бы вае ў раз' ез-

дах i не пры мае мер па за-

ха ван нi сям'i. Пад час уся го 

су пра ва джэн ня, ска за на ў 

да ку мен це, баць кi за рэ ка-

мен да ва лi ся бе як эма цы я-

наль на ня ўстой лi выя асо бы, 

не га то выя да баць коў скiх 

аба вяз каў. Яны свае аса бiс-

тыя iн та рэ сы i ам бi цыi ста-

вяць вы шэй iн та рэ саў сы на, 

а свой удзел у вы ха ван нi ба-

чаць толь кi з ма тэ ры яль на га 

бо ку.

У та мах су до вай спра-

вы крок за кро кам паў стае 

раз вiц цё ся мей най дра мы. 

Асаб лi ва прык ра чы таць 

аб та кiх сi ту а цы ях, ка лi баць-

кi па кi да лi ма лое дзi ця без 

на гля ду, кан флiк та ва лi не 

толь кi па мiж са бой, але i з 

род ны мi, пе ра шка джа лi iх 

зно сi нам з уну кам. Ма ла дая 

ма цi вы ра шы ла тры мац ца 

да лей ад рад нi, а мiж тым 

яе свяк роў час та да гля да ла 

ма ло га i ў рэш це рэшт ста ла 

яго апе ку ном.

Ма цi на су дзе не па га-

дзi ла ся з iс ка вай за явай. 

Знай шла i ар гу мен ты ў 

сваё апраў дан не. Маў ляў, 

у яе ёсць i по суд для дзi-

ця цi, бу тэ леч ка. Пад час 

зна хо джан ня сы на ў ба бу лi 

яна на вед ва ла яго, ва дзi ла 

ў ка фэ, куп ля ла яму со кi, 

пя чэн не. Так са ма ку пi ла ма-

шын ку i кам бi не зон. На ват 

зра бi ла здым кi, як вя дзе 

сы на гу ляць.

На су дзе Ван да рас ка за-

ла сваю гiс то рыю. Па яе сло-

вах, на мо мант на ра джэн ня 

сы на ў сям'i бы ло скла да нае 

ста но вi шча. Му жа, якi пра-

ца ваў груз чы кам, зволь нi лi 

за пра гу лы. Яму да па ма гаў 

баць ка: да сы лаў гро шы з 

Ка зах ста на, ад куль ро дам 

i сам Iгар. Каб па леп шыць 

ма тэ ры яль ны стан, яна вый-

шла на ра бо ту. На су дзе за-

пэў нi ла, што пры вяр тан нi 

ёй сы на бу дзе пра цяг ваць 

дэ крэт ны вод пуск. З му жам 

збi ра ла ся ра зы сцi ся. З яе 

слоў, ён без ад каз ны i час та 

скан да лiў, лю бiць вы пiць.

Муж, у сваю чар гу, на ра-

каў на жон ку за тое, што тая 

не ўмее вес цi гас па дар ку, 

не га туе ежу, не пры бi рае, 

а толь кi раз' яз жае. Да рэ чы, 

i сам Iгар так са ма пi саў за-

яву, каб яго не па збаў ля лi 

пра воў. Вось толь кi суд пры-

знаў, што ма ла дыя баць кi 

не прай шлi вы пра ба валь ны 

пе ры яд, якi iм быў да дзе ны 

ад мi нiст ра цый най ка мi сi яй. 

Асаб лi ва праб лем ныя ад но-

сi ны скла лi ся ў ма цi з ба бу-

ляй хлоп чы ка. А мiж тым ме-

на вi та свяк роў за бра ла Мi шу 

з дзi ця ча га до ма i афор мi ла 

апя кун ства.

Iн та рэ сы Мi шы ў су дзе 

прад ста вiў ад дзел аду ка-

цыi Каст рыч нiц ка га ра ё на. 

Бы ло за яў ле на, што ма ло га 

ў асноў ным да гля да лi ба бу-

лi. Пас ля та го як хлоп чы ка 

эк стран на за бра лi з сям'i, 

ён пе ра нёс стрэс, пе ра стаў 

га ва рыць. Каб ра за брац ца 

ў сi ту а цыi, ма ло га пас ля 

баль нi цы пе рад алi пад апе-

ку ба бу лi, а з баць ка мi быў 

пад пi са ны план па аба ро не 

пра воў дзi ця цi. У ра ён ным 

ад дзе ле аду ка цыi зра бi лi 

вы вад, што план не вы ка-

на ны. Ад ным з не га тыў ных 

фак та раў з'яў ля ец ца раз' яз-

ны ха рак тар ра бо ты ма цi.

Суд дзя Ксе нiя Ста сю ке-

вiч, якая вя ла гэ ту спра ву, 

ад зна чае, што апош нiм ча-

сам на зi ра ец ца тэн дэн цыя, 

ка лi баць коў скiх пра воў па-

збаў ля юць не якiх-не будзь 

баць коў-п'я нiц, а звы чай-

ных, зда ец ца, су жэн цаў. 

Мно гiя не ра зу ме юць: як 

так? I праў да, што тут асаб-

лi ва га? Ма цi iдзе па кар' ер-

най лес вi цы — дык гэ та па-

тра ба ван не ча су, жан чы на 

хо ча i мо жа быць па спя хо-

вай.

— На жаль, сёння баць-

кi часам больш дба юць пра 

кар' ер ны рост i за бы ва юць 

аб не паў на лет нiх дзе цях. 

Маў ляў, што та ко га — на 

ба бу лю па кi ну лi. Звы чай ная 

спра ва, так жы ве ня ма ла ма-

ла дых сем' яў, — рас каз вае 

Ксе нiя Сця па наў на. — Ка лi 

паў стае пы тан не аб па збаў-

лен нi баць коў скiх пра воў, 

яны ў рос па чы. Трэ ба, каб 

мо ладзь ра зу ме ла свае аба-

вяз кi, i не толь кi ма тэ ры яль-

ныя.

Цi вар та вы хоў ваць та кiх 

баць коў пра ва вы мi ме та да-

мi? На дум ку суд дзi, пры спе-

ла па ра пры маць су ду пра-

меж ка вае ра шэн не.

— Лi чу, што трэ ба ўно сiць 

зме ны i ў за ка на даў ства. 

У пры ват нас цi, да зва ляць 

су ду ў вы ключ ных вы пад-

ках пры маць ра шэн не аб 

iза ля цыi дзя цей, за бi раць iх 

з сям'i, да ваць маг чы масць 

баць кам усвя до мiць, што 

ад бы ло ся, i толь кi пас ля 

гэ та га вы ра шаць пы тан не 

аб па збаў лен нi баць коў скiх 

пра воў.

На сён няш нi дзень суд — 

гэ та кан чат ко вая iн стан цыя. 

Праў да, да гэ та га сям'я, як 

пра вi ла, зна хо дзiц ца ў ста-

ту се са цы яль на не бяс печ-

най. Ка лi праз паў го да гэ ты 

стан не вы пра вiц ца, спра ва 

на кi роў ва ец ца ў суд для кан-

чат ко ва га ра шэн ня.

Ка лi ад бi ра юць дзя цей у 

тых ма цi, якiя злоў жва юць 

спiрт ным, губ ля юць сваю 

во лю i ста вяць пад бяс пе ку 

жыц цё дзя цей, гэ та зра зу-

ме ла. Але ча му та кое ад-

бы ва ец ца ў вон ка ва пры-

стой най сям'i, з да стат кам, 

дзе ў ма цi ня ма шкод ных 

звы чак? Па ду ма еш, ез дзi-

ла ў ка ман дзi роў кi, iмк ну ла-

ся стаць па спя хо вай... Та кiх 

сем' яў ня ма ла. Але вы па дак 

у сям'i Ван ды па ка заў: ма-

цi, якая ро бiць стаў ку толь кi 

на бiз нес, ры зы куе са мым 

да ра гiм, што да ец ца жан чы-

не, — сва iм дзi цем.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.

Суд ды спра ваСуд ды спра ва

БIЗ НЕС-ЛЭ ДЗI 
Ў ГНЯЗ ДЗЕ ЗЯ ЗЮ ЛI
Ча му ма ця рын ства за ста ец ца за бор там у па спя хо вых жан чын. 

Гiс то рыя гро дзен кi праз су до вую спра ву
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