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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-10007 (назначение – 
здание одноквартирного жилого дома, наименование – жилой 
дом), площадью 37,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, 
ул. Парковая, 2

ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
422050400002001488 (назначение – для обслуживания одноквар-
тирного жилого дома), площадью 0,0951 га, по адресу: г. Скидель, 
ул. Парковая, 2. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земельные участки, расположенные в охранных 
зонах электрических сетей, код – 5.2, площадью 0,0031 га; земельные 
участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 
2.4, площадью 0,0951

Начальная цена продажи – 1550 руб. 
(тысяча пятьсот пятьдесят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 155 руб. (сто пятьдесят пять рублей)

Продавец – ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», 
Филиал «Скидельский», 231761, г. Скидель, ул. Кизевича, 36. 

Тел./факс 8-0152-97-78-92

Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – возмещение Победителем аукциона средств, за-
траченных на изготовление правоустанавливающих документов в раз-
мере 1 347,97 руб. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок 
заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 2 апреля 2020 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/ 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 29.10.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 31 марта 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

— Мы вы каз ва ем на шу 

пад трым ку і са лі дар насць у 

да чы нен ні да мер, якія пры-

мае Бе ла русь для ба раць бы 

з COVІD-19. Мы вы со ка цэ-

нім су час ны і аб грун та ва ны 

па ды ход сіс тэ мы ахо вы зда-

роўя Бе ла ру сі да гэ тай над-

звы чай най сі ту а цыі. Знач-

ныя на ма ган ні і рэ сур сы 

сіс тэ мы ахо вы зда роўя бы лі 

на кі ра ва ны на ран няе вы яў-

лен не вы пад каў за ра жэн ня 

COVІD-19 з вы ка ры стан нем 

ла ба ра тор най ды яг нос ты кі, 

іза ля цыю, ака зан не да па-

мо гі па цы ен там і ад соч ван-

не кан так таў. Гэ та клю ча-

выя ме ры, якія рэ ка мен дуе 

СААЗ для та го, каб спы ніць 

пе ра да чу і пра ду хі ліць рас-

паў сюдж ан не ка ра на ві рус-

най ін фек цыі, — за яві лі ў 

кра і на вым офі се СА АЗ.

— Мы так са ма з удзяч-

нас цю ад зна ча ем ад кры-

тасць Бе ла ру сі ў аб ме не 

ін фар ма цы яй па COVІD-19 

і свое ча со вае прад стаў лен-

не спра ва здач нас ці СА АЗ 

у ад па вед нас ці з Між на род-

ны мі ме ды ка-са ні тар ны мі 

пра ві ла мі 2005 г., што вель-

мі важ на для ка ар ды на цыі 

на ма ган няў усіх кра ін у гла-

баль ным маш та бе, — пад-

крэс лі лі ў СА АЗ. — Мы з 

за да валь нен нем ад зна ча ем 

рэ гу ляр нае прад стаў лен не 

Мі ніс тэр ствам ахо вы зда-

роўя Бе ла ру сі на сель ніц тву 

кра і ны ін фар ма цыі аб раз-

віц ці сі ту а цыі, рэ ка мен да ва-

ных ме рах ахо вы і за ха дах, 

якія ро бяц ца. Свое ча со вае 

ін фар ма ван не і да лу чэн не 

на сель ніц тва да су праць-

дзе ян ня рас паў сюдж ван ню 

COVІD-19 з'яў ля ец ца важ-

ным фак та рам у вы ра шэн ні 

гэ тай ня прос тай праб ле мы.

СА АЗ пад крэс лі ла, што 

на да дзе ным эта пе пры ад-

сут нас ці ў кра і не не кант ра-

ля ва най пе ра да чы ін фек цыі 

ся род на сель ніц тва ме ры, 

якія пры мае Бе ла русь, за-

сна ва ны на ацэн цы іс ну ю-

чых ры зык і ад па вя да юць 

рэ ка мен да цы ям гэ тай ар га-

ні за цыі. І па пя рэ дзі ла, што 

эпі дэ мі я ла гіч ная сі ту а цыя ў 

све це па гар ша ец ца:

— СА АЗ за клі кае ўсе 

кра і ны пад рых та ваць кад ра-

выя рэ сур сы і служ бы ахо-

вы зда роўя да маг чы ма га 

да лей ша га рос ту і рас паў-

сюджан ня COVІD-19. Краі-

ны па він ны быць га то выя 

да рэ ага ван ня на роз ныя 

ва ры ян ты, ма ю чы на ўва зе, 

што ўні вер саль на га па ды хо-

ду не іс нуе. Усе кра і ны па-

він ны ацэнь ваць уз ро вень 

ры зы кі, з якой яны су ты ка-

юц ца, уве дзе ныя імі ме ры 

і пры маль насць гэ тых мер 

для гра мад ства, а так са ма 

апе ра тыў на пра во дзіць не-

аб ход ныя ме ра пры ем ствы ў 

адэ кват ным маш та бе з мэ-

тай спы нен ня ці зні жэн ня 

тэм паў пе ра да чы COVІD-19 

пры звя дзен ні да мі ні му му 

эка на міч ных, гра мад скіх і 

са цы яль ных на ступ стваў.

У ар га ні за цыі на га да лі, 

што лі чаць не эфек тыў ным 

увя дзен не аб ме жа ван няў 

на пе ра мя шчэн не лю дзей 

і та ва раў у пе ры я ды над-

звы чай ных сі ту а цый у га-

лі не ахо вы зда роўя — гэ та 

мо жа ад цяг ваць рэ сур сы 

ад ін шых ме ра пры ем стваў. 

Больш за тое, аб ме жа ван-

ні мо гуць пры во дзіць да 

збо яў пры да стаў цы не аб-

ход най да па мо гі, па ру шаць 

дзей насць суб' ек таў гас па-

да ран ня і мець не га тыў ныя 

са цы яль на-эка на міч ныя на-

ступ ствы для за кра ну тых імі 

кра ін.

— Увя дзен не знач ных 

аб ме жа ван няў на між на род-

ныя пе ра воз кі апраў да на ў 

па чат ку ўспыш кі, па коль кі 

мо жа даць кра і нам не аб ход-

ны час для апе ра тыў на га 

пры няц ця эфек тыў ных мер 

па за бес пя чэн ні га тоў нас ці. 

Та кія аб ме жа ван ні па він ны 

ўво дзіц ца толь кі на асно ве 

дак лад най ацэн кі ры зы кі, 

быць су раз мер ны мі ры зы цы 

для зда роўя на сель ніц тва, 

дзей ні чаць не пра цяг лы час 

і рэ гу ляр на пе ра гля дац ца па 

ме ры раз віц ця сі ту а цыі, — 

ад зна ча юць прад стаў ні кі 

ар га ні за цыі.

У СА АЗ пад крэс лі лі, што 

ак тыў нае тэс ці ра ван не, 

вы яў лен не вы пад каў і ад-

соч ван не кан так таў у спа-

лу чэн ні з ме ра мі са цы яль-

на га дыс тан цы ра ван ня, ма-

бі лі за цыі мяс цо вых су по лак 

і ўма ца ван ня сіс тэм ахо вы 

зда роўя мо гуць пра ду хі ліць 

пе ра да чу ін фек цыі і вы ра та-

ваць ча ла ве чыя жыц ці.

СА АЗ: «Вы каз ва ем са лі дар насць 
і пад трым ку Бе ла ру сі 
ў ба раць бе з COVІD-19»

З та кой за явай вы сту піў прэс-сак ра тар Мі ніс тэр-

ства за меж ных спраў Бе ла ру сі Ана толь ГЛАЗ, ад каз-

ваючы на пы тан не жур на ліс таў пра ме ры, пры ня тыя 

Ра сі яй па за крыц ці гра ніц.

«З са ма га па чат ку рас паў сюдж ван ня эпі дэ міі мы з Су-

свет най ар га ні за цы яй ахо вы зда роўя пра цу ем круг ла су-

тач на. І ня ма ні вод най рэ ка мен да цыі, якую б не вы ка наў 

бе ла рус кі бок. Пры нам сі, гэ тую па зі цыю вы каз вае са ма 

ар га ні за цыя. Да стат ко ва пра чы таць хоць бы сён няш нюю 

за яву кра і на ва га офі са СА АЗ у Бе ла ру сі», — кан ста та-

ваў ён.

Ана толь Глаз мяр куе, што ў ар га ні за цыі шчы ра здзі вяц-

ца сцвяр джэн ням ра сій ска га бо ку аб па ру шэн ні Бе ла рус сю 

яе рэ ка мен да цый. СА АЗ за клі кае да згур та ва нас ці і пас-

ля доў на за яў ляе пра не эфек тыў насць аб ме жа ван няў на 

пе ра мя шчэн не лю дзей.

Да рэ чы, па ін фар ма цыі МЗС, уста ноў ле ны два вы пад кі 

за во зу на тэ ры то рыю Бе ла ру сі ка ра на ві ру са з Маск вы. 

«Бе ла ру сы ж па куль ні ко му яго не экс пар та ва лі. На ват не 

хо чац ца фан та зі ра ваць на тэ му та го, якія ж па він ны быць 

на шы дзе ян ні, вы ні ка ю чы з ло гі кі ра сій ска га бо ку, — пад-

крэс ліў прэс-сак ра тар МЗС. — Сі ту а цыя ня прос тая, і з 

эпі дэ мі яй мож на эфек тыў на зма гац ца толь кі су мес ны мі 

на ма ган ня мі. Гэ та агуль ны вы клік, на го да згур та вац ца, 

са праўд ная пра вер ка ад но сін».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

МВФ га то вы вы дзе лiць трыль ён до ла раў 
на ба раць бу з ка ра на вi ру сам

Мiж на род ны ва лют ны фонд 

(МВФ) за явiў пра га тоў насць 

вы дат ка ваць 1 трыль ён до ла-

раў крэ ды таў для ба раць бы з 

ка ра на вi ру сам, ад зна ча ец ца 

ў прэс-рэ лi зе ўстановы. Фонд 

так са ма па ве да мiў пра га тоў насць ска рыс тац ца ме ра мi 

рэ ага ван ня на вы па дак над звы чай ных сi ту а цый, каб да-

па маг чы кра i нам з не ад клад ны мi па трэ ба мi ў ад наў лен нi 

пла цеж на га ба лан су. «Гэ тыя iн стру мен ты мо гуць даць 

ка ля 50 мiль яр даў до ла раў кра i нам, якiя раз вi ва юц ца», — 

удак лад нiў рэ гу ля тар. Акра мя та го, МВФ мо жа вы дзе-

лiць 10 мiль яр даў до ла раў кра i нам з нiз кi мi да хо да мi пад 

0 пра цэн таў га да вых.

Чэм пі я нат Еў ро пы па фут бо ле пе ра но сіц ца
Са юз еў ра пей скіх фут боль ных 

аса цы я цый (УЕФА) пры няў ра-

шэн не пе ра нес ці чэм пі я нат Еў ро-

пы на ле та 2021 го да, па ве дам ляе 

Euronews.

Тур нір бу дзе пра ве дзе ны з 

11 чэр ве ня да 11 лі пе ня, га во рыц ца ў за яве. УЕ ФА пры-

няў та кое ра шэн не з-за пан дэ міі но ва га ка ра на ві ру са.

Чэм пі я нат Еў ро пы па фут бо ле пра во дзіц ца кож ныя 

ча ты ры га ды. Сё ле та ён па ві нен быў прай сці ў 11 еў ра-

пей скіх кра і нах з 12 чэр ве ня да 12 лі пе ня.

Япо нiя ўклю чы ла ся ў гi пер гу ка вую гон ку
То кiа прад ста вiў пла ны па 

ства рэн нi ўлас най гi пер гу ка-

вой зброi. У да ку мен це, апуб-

лi ка ва ным на сай це Агенц тва 

па за куп ках, тэх на ло гi ях i ла-

гiс ты цы, урад Япо нii па ве да-

мiў, што ў най блi жэй шы час 

бу дуць раз гор ну тыя два кла-

сы ад па вед ных сiс тэм. Да-

рож ная кар та пра дэ ман стра ва ла, што кра i на пры мя няе 

па этап ны па ды ход да рас пра цоў кi ты паў бо е га ло вак i 

тэх на ло гii цвёр да па лiў ных ру ха вi коў. У То кiа пла ну юць 

вы пус цiць ран нiя вер сii гi пер гу ка вой зброi ў пе ры яд з 

2024 да 2028 го да. Ча ка ец ца, што яны па сту пяць на 

ўзбра ен не ў па чат ку 2030-х. Агенц тва па ве да мi ла, што 

абедз ве сiс тэ мы бу дуць ажыц цяў ляць на вi га цыю праз 

спа да рож нiк. Iнер цый ную на вi га цый ную сiс тэ му мяр ку-

ец ца вы ка рыс таць у якас цi рэ зер во вай. Япо нiя пла нуе 

ства рыць сет ку з ся мi спа да рож нi каў, каб за бяс пе чыць 

бес пе ра пын нае па зi цы я на ван не для сва iх сiл са ма аба-

ро ны. Гэ та да зво лiць ёй мець бес пе ра пын ныя на вi га-

цый ныя да ныя.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ні вод на га но ва га вы пад ку
За мі ну лыя су ткі ў Бе ла ру сі не за рэ гіст ра ва на но вых 

вы пад каў COVІD-19. А част ка па цы ен таў рых ту ец ца да 

вы піс кі. Пра гэ та за явіў учо ра мі ністр ахо вы зда роўя 

Ула дзі мір КА РА НІК.

— Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя па ве да мі ла, што 

цал кам пад трым лі вае на шы на ма ган ні і лі чыць іх най больш 

эфек тыў ны мі. За мі ну лыя су ткі ні вод на га но ва га вы пад ку 

не бы ло за фік са ва на, і част ка па цы ен таў рых ту ец ца да 

вы піс кі, бо ў іх атры ма ны пер шыя ад моў ныя тэс ты, — рас-

ка заў мі ністр.

Што да ты чыц ца да дат ко вых мер, то ця пер гэ тая тэ ма аб-

мяр коў ва ец ца, у хут кім ча се яны бу дуць пры ня ты.

— Гэ та бу дуць ме ры, на кі ра ва ныя на не да пу шчэн не за во-

зу. Мы ра зу ме ем, што ў на шых су се дзяў сі ту а цыя не вель мі 

доб рая, та му да дат ко ва мі ні мі зу ем ры зы кі за во зу да нас, — 

рас тлу ма чыў Ула дзі мір Ка ра нік.

Як па ве дам ля ла ся ра ней, з па чат ку са ка ві ка ў Бе ла ру сі ў 

не ка то рых баль ні цах ча со ва спы не на пла на вая шпі та лі за цыя 

па цы ен таў. Аказ ва ец ца толь кі эк стран ная да па мо га. Ва ўсіх 

рэ гі ё нах не ка то рыя кар пу сы баль ніц пе ра пра фі ля ва ны і пад-

рых та ва ны пад маг чы мы пры ём хво рых і кан такт ных асоб.

У пры ват нас ці, у су вя зі з пе ра пра фі ля ван нем ад на го з 

кар пу соў 6-й га рад ской баль ні цы Мін ска пад шпі та лі за цыю 

кан такт ных хво рых з уча раш ня га дня там не ажыц цяў ля ец ца 

пры ём гра ма дзян.

— Дзе ці з траў ма мі бу дуць да стаў ляц ца ў РНПЦ траў ма-

та ло гіі і ар та пе дыі. Да рос лыя па цы ен ты з траў ма та ла гіч най 

па та ло гі яй у за леж нас ці ад ста ну — у РНПЦ траў ма та ло гіі 

і ар та пе дыі ці Га рад скую клі ніч ную баль ні цу хут кай ме ды-

цын скай да па мо гі. Акра мя та го, па цы ен ты з траў ма мі кіс ці 

так са ма бу дуць на кі ра ва ны ў баль ні цу хут кай да па мо гі, — 

рас тлу ма чы ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Юлія БА РА ДУН.

Яна па ве да мі ла, што круг ла су тач ныя траў ма пунк ты на ба зе 

га рад ской па лі клі ні кі № 19 і цэнт раль най ра ён най па лі клі ні кі 

№ 2 пра цяг ва юць пра ца ваць у ра ней шым рэ жы ме. А кан суль-

та тыў ны ка бі нет Мінск ага га рад ско га клі ніч на га цэнт ра траў-

ма та ло гіі і ар та пе дыі бу дзе функ цы я на ваць на ба зе 14-й цэнт-

раль най ра ён най па лі клі ні кі.

Але на КРА ВЕЦ.

НА ГО ДА ЗГУР ТА ВАЦ ЦА 
І ПРА ВЕР КА АД НО СІН

Ня ма ні вод най рэ ка мен да цыі СА АЗ, якую б не вы ка наў бе ла рус кі бок

У су вя зі з за ява мі ра сій ска га бо ку аб тым, што Бе-

ла русь ні бы та не пры трым лі ва ец ца рэ ка мен да цый 

Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя (СА АЗ) і не 

пры мае да стат ко вых мер па не да пу шчэн ні ка ра на-

ві ру са, кра і на вы офіс СА АЗ учо ра рас паў сю дзіў па-

ве дам лен не, што ўсе клю ча выя ме ры для спы нен ня 

рас паў сюджан ня ка ра на ві рус най ін фек цыі Бе ла русь 

дак лад на вы кон вае.

Імя нін нік скраў ма шы ну... 
гос ця

У Дра гі чын скім ра ё не ў мі лі цыю звяр нуў ся муж чы на з 

за явай аб уго не свай го аў та ма бі ля «Аў дзі А6».

За яў нік па ве да міў пра ва ахоў ні кам, што на пя рэ дад ні пры ехаў 

у су сед нюю вёс ку да зна ё ма га на дзень на ра джэн ня. Кам па нія 

ма ла дых лю дзей ужы ва ла спірт ное, та му муж чы на за стаў ся пе-

ра на ча ваць у імя нін ні ка. Пра чнуў шы ся ся род но чы, ула даль нік 

аў та ма бі ля не ўбачыў яго на мес цы ста ян кі.

Атры маў шы ары ен ці роў ку, апе ра тыў ні кі праз паў га дзі ны 

вы яві лі транс парт ны сро дак на або чы не да ро гі не па да лёк ад 

на се ле на га пунк та з ме ха ніч ны мі па шко джан ня мі. Унут ры са-

ло на на па са жыр скім ся дзен ні мі лі цы я не ры знай шлі ма ла до га 

ча ла ве ка, які спаў.

Пра ва ахоў ні кі ўста на ві лі, што пас ля за стол ля, ка лі гос ці за-

сну лі, ві ноў нік ура чыс тас ці да стаў з курт кі за яў ні ка клю чы ад 

зам ка за паль ван ня, за вёў ру ха вік і па ехаў ка тац ца. Праз не ка-

то ры час не цвя ро зы кі роў ца не спра віў ся з кі ра ван нем, з'е хаў 

на або чы ну, пас ля ча го пе ра браў ся на па са жыр скае ся дзен не 

і за снуў, па ве дам ляе УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


