
21 красавіка 2017 г. 3РОЗГАЛАС

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о повторном открытом аукционе со снижением цены по продаже имущества, обращенного в доход государства 

(4-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Минск, ул. Жуковского, д. 19, кв. 68)

Наименование
Начальная цена 

продажи, бел. руб.
Задаток,
бел. руб.

Шаг аукциона

Лот №1 Изолированное помещение с инв. №500/D 613853. Назначение: квартира. Адрес объекта: г. Минск, 
ул. Жуковского, д.19, кв. 68. Кол-во жилых комнат – 4. Год постройки – 1998. Этаж – 6. Общая площадь – 77,2 кв. м. 
Жилая – 51,0 кв. м. Технические характеристики (по данным технического паспорта): стены наружные, стены вну-
тренние и перегородки – ж/б панели; перекрытия ж/бетонные; полы – линолеум, плитка, ДСП, проемы – оконные 
двойные окрашенные, двери щитовые окрашенные, лоджия – есть; отопление, водопровод, канализация – имеются, 
горячее водоснабжение – центральное; радио, телевидение, телефон – есть, мусоропровод, лифт – есть. На праве 
собственности

123 120,00 12 310,00 5%

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участни-
ком, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить полную стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект недвижимости, имущество должника осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

ОБРЕМЕНЕНИЕ
Постановление об аресте СК РБ от 19.06.2014 №б/н (арест будет снят в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь после реали-
зации Объекта с публичных торгов (торгов))

Аукцион состоится 17.05.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества (квартира) 
(Лот № 1), проводимом 17 мая 2017 г. (Октябрьский МРО).
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством Респуб-
лики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 6 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений –  15.05.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: Ткачев Максим Анатольевич, тел. 8 (029) 
637-37-19 (пн. – пт. с 9.00 по 18.00).
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 � www.ino.by � torgi@ino.by

ЦМОК 
ДЛЯ ТУ РЫС ТА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Так, на род па ехаў на Дзе да Ма ро за, але ж па доб ныя зі мо-
выя ча раў ні кі ёсць і ў ін шых кра і нах. Ча му б нам не па шу каць 
у сва ёй мі фа ло гіі і ін шых пер са на жаў? Пры чым вы ка рыс тоў-
ваць іх не толь кі для за ваб лі ван ня за меж ных гас цей, а най-
перш для раз віц ця ўнут ра на га ту рыз му. Не кож ны бе ла рус 
мо жа са бе да зво ліць па ехаць у Ру мы нію да Дра ку лы, ці ў 
Вя лі ка бры та нію, каб шу каць Лах нэс кую па чва ру. Але свае 
вам пі ры ды ваў ка ла кі су стра ка юц ца і ў бе ла рус кіх ле ген дах. 
Праў да, яны не та кія кры ва жэр ныя, як у су се дзяў — на Бе ла-
ру сі ня ма пад ан няў і ка зак пра вёс кі, па ку са ныя вам пі ра мі. 
Ёсць у нас і пя рэ ва рат ні, і на ват кен таў ры (на па ло ву лю дзі, 
на па ло ву ко ні — Ва зі ла і Ку мяль ган). Ды і ру сал кі і кі кі ма ры ў 
бе ла ру саў з асаб лі вас ця мі. Так, на шы ру сал кі не аба вяз ко ва 
з хвас том — яны бе га юць па па лях, гуш ка юц ца на арэ лях 
і ка ча юц ца ў жы це. А кі кі ма ры — гэ та не жах лі выя цёт кі на 
ба ло це, а сва воль ныя дзяў чын кі (па пад ан нях імі ста но вяц-
ца па мер лыя не хры шчо ныя ці за губ ле ныя дзе ці), якія час та 
псу юць пра цу гас па дынь.

Трэ ба па ду маць і ку ды па ся ліць бе ла рус ка га цмо ка. На-
сам рэч, на Бе ла ру сі ёсць мяс ці ны, дзе па пад ан нях жы ла гэ та 
іс то та, на прык лад, у вёс цы Го га леў ка ў вя ліз ным ка ме ні. Але 
перш, чым рас круч ваць мі фа ла гіч ную тэ му, трэ ба па ду маць, 
як увя заць гэ та з ужо іс ну ю чы мі ту рыс тыч ны мі марш ру та мі.

А ча му не вы ка рыс тоў ва ец ца наш на род ны ка лян дар? 
Пры кме ты, па вер'і, свя ты — доб рая кры ні ца, з якой мож на 
чэр паць «смач ную» ін фар ма цыю для ама та раў ча роў на га 
све ту. Ус пом нім Уз ві жан не, Ру саль чын ты дзень, і, ка неш не, 
Ку пал ле. Тут і тэ мы для ці ка вых рас по ве даў, і пра вя дзен не 
са мо га свя та, а якую шы коў ную мож на зра біць «су ве нір ку». 
На жаль, ся род па доб най пра дук цыі тэ ма мі фа ло гіі сла ба 
пра пра ца ва на. Ту рыс ты вя зуць ад нас са ла мя ных ля лек і 
фі гур кі зуб роў, а ці трап ляў ся ім ка лі су ве нір, пры све ча ны 
ад ной з са мых пры го жых і вя до мых ле ген даў Бе ла ру сі — 
па па раць-квет ка?

На пэў на, да рас крут кі мі фа ла гіч най спад чы ны трэ ба 
пад клю чаць не толь кі прад стаў ні коў ту рыс тыч най га лі ны. 
Ка лі на ша мі фа ло гія бу дзе час цей «экс плу а та вац ца» бе-
ла рус кі мі дзі ця чы мі пісь мен ні ка мі і ма лыя бу дуць ве даць 
сва іх пер са на жаў, мо жа, баць кі па вя зуць іх зна ё міц ца з 
бе ла рус кім ча роў ным све там, а не ней кі мі тро ля мі ці эль-
фа мі ў за меж ных ка зач ных му зе ях.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ. dziadziula@zvіazda.by

На двор'еНа двор'е  ��

Цяп ло вер нец ца 
на Ра даў ні цу

А сён ня і заўт ра з-за моц на га вет ру 
аб' яў ле ны аран жа вы ўзро вень не бяс пе кі

Да во лі не кам форт нае на двор'е з даж джом і мок рым 
сне гам ча ка ец ца ў Бе ла ру сі ў вы хад ныя, па ве дам ляе на-
мес нік на чаль ні ка служ бы ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 
ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль-
на га ася род дзя Мінп ры ро ды Свят ла на РЫ БА КО ВА.

Яна ад зна чы ла, што на гэ тым тыд ні ў кра і не гас па да рыў 
скан ды наў скі ан ты цык лон, які пры нёс да нас ха лод нае, але 
пе ра важ на без апад каў на двор'е. Тэм пе ра тур ны фон па ні-
зіў ся і ад па вя дае дру гой па ло ве са ка ві ка. Сён ня з ра ні цы па 
паў ноч на-за ход няй част цы Бе ла ру сі на тэ ры то рыю кра і ны 
за ві та юць цык ло ны ат мас фер на га фрон ту. Та му ча ка юц ца 
апад кі ў вы гля дзе даж джу і мок ра га сне гу, а так са ма моц ны 
па ры віс ты ве цер. Удзень бу дзе воб лач на, а мак сі маль ная 
тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе 4—10 цяп ла, па паў днё вым 
за ха дзе — да плюс 12 гра ду саў. Асоб на сі ноп ты кі па ве дам-
ля юць, што ў пят ні цу ўдзень у паў ноч на-за ход ніх ра ё нах, а 
ў су бо ту амаль паў сюд на па кра і не ча ка ец ца ўзмац нен не 
за ход ня га вет ру па ры ва мі да 15—20 м/с. Та му ў гэ тыя два 
дні ў нас аб' яў ле ны аран жа вы ўзро вень не бяс пе кі.

У мно гіх ра ё нах прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы і ў 
су бо ту, ра ні цай і ўдзень па паў ноч ным за ха дзе з мок рым 
сне гам. Ад нак ста не цяп лей. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе 1—6 цяп ла, а ўдзень — ад плюс 4 да плюс 11 гра-
ду саў. Ча ка ец ца, што ў ня дзе лю ў Бе ла русь із ноў прый дуць 
ат мас фер ныя фран ты і больш ха лод ныя па вет ра ныя ма сы. 
Уна чы пе ра важ на ў паў ноч на-ўсход ніх і паўд нё ва-за ход-
ніх ра ё нах, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 
прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі (дождж і мок ры снег). Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 гра ду саў да 3 
цяп ла, удзень — 3—10 гра ду саў вы шэй за нуль. За ха ва ец ца 
ня ўстой лі вае на двор'е і ў па ня дзе лак. Уна чы па паў ноч на-
ўсход няй част цы кра і ны прой дуць не вя лі кія апад кі ў вы гля-
дзе даж джу і мок ра га сне гу. Удзень па за ход нім рэ гі ё не 
кра і ны ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы ў па ня дзе лак скла дзе ад мі нус 4 гра ду саў да 
2 цяп ла, а ўдзень бу дзе ад плюс 5 да плюс 11 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, у 
аў то рак на тэ ры то рыю Бе ла ру сі пач нуць па сту паць цёп лыя 
віль гот ныя па вет ра ныя ма сы з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы, 
а ў паў ноч на-за ход ніх рэ гі ё нах кра і ны ада б'ец ца ўплыў ат-
мас фер ных фран тоў. Ме на ві та та му па паў ноч ным за ха дзе 
ча ка юц ца даж джы. Па цяп лее. Уна чы тэм пе ра ту ра па вет ра 
скла дзе ад ну ля да плюс 6 гра ду саў, а ўдзень со ней ка пры-
грэе на ват да 10—17 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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СІ ЛЫ — 
НА ПРЫ БОР КУ, 
ГРО ШЫ — 
НА ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ 
ЛА ГЕ РЫ
Як мін ча не бу дуць 
доб ра ўпа рад коў ваць 
свой го рад у гэ тым го дзе?

22 кра са ві ка прой дзе рэс-
пуб лі кан скі су бот нік, які тра-
ды цый на аб' яд ноў вае ве лі-
зар ную коль касць са цы яль-
на ак тыў на га на сель ніц тва 
кра і ны. Так, у мі ну лым го дзе 
толь кі ў ста лі цы ў ра бо тах па 
на вя дзен ні па рад ку пры ня лі 
ўдзел больш за 690 ты сяч 
ча ла век і бы ло за роб ле на 
20,75 міль яр да не дэ на мі на-
ва ных руб лёў (ці 2 міль ё ны 
75 ты сяч дэ на мі на ва ных).

Па ло ва за роб ле най су мы за-
ста ец ца ў рас па ра джэн ні Мін гар-
вы кан ка ма і ідзе на за ха ван не 
гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў-
нас цяў, мес цаў ба я вой і во ін скай 
сла вы, ума ца ван не ма тэ ры яль-
на-тэх ніч най ба зы рэ абі лі та цый-
на-азда раў лен чых цэнт раў для 
дзя цей, па цяр пе лых ад на ступ стваў 
ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС, 
доб ра ўпа рад ка ван не на се ле ных пунк-
таў, дру гая па ло ва — пе ра ліч ва ец ца 
на ра ху нак Мі ніс тэр ства фі нан саў. Так 
ле тась Мін фін знач ную част ку атры-
ма ных срод каў пе ра на кі ра ваў Го мель-
ска му абл вы кан ка му для пра ек та ван-
ня і бу даў ніц тва Го мель скай аб лас ной 
дзі ця чай клі ніч най баль ні цы. Да рэ чы, 
за кан чэн не ра бот на аб' ек це за пла на-
ва на ўжо на лі пень 2018 го да. Пла ну-
ец ца, што сё ле та 1,5 міль ё на руб лёў са 
срод каў, за роб ле ных на рэс пуб лі кан-
скім су бот ні ку, бу дуць на кі ра ва ныя на 
пад рых тоў ку дзі ця чых азда раў лен чых 
ла ге раў да лет ня га се зо на.

У ста лі цы пад час су бот ні ка ў гэ тым 
го дзе мін ча не бу дуць за дзей ні ча ны 
прак тыч на ва ўсіх буй ных скве рах і пар-
ках, акра мя цэнт раль ных, а так са ма на 
тэ ры то рыі ме ма ры яль на га комп лек су 
Трас ця нец («Веч ны агонь»), уро чы шча 
Бла га ўшчы на (вёс ка Ма лы Трас ця нец), 
во ін ска га па ха ван ня на Чы жоў скіх мо гіл-
ках, пры муць удзел у рэ кан струк цыі ста-
ды ё на «Ды на ма», дзе ле тась пра ца ваў 
Прэ зі дэнт, і доб ра ўпа рад ка ван ні Мін скай 
каль ца вой аў та ма біль най да ро гі.

Ся род асноў ных ві даў ра бот тыя, 
якія не па тра бу юць спе цы яль най па-
пя рэд няй пад рых тоў кі, — вы мя тан не 
смец ця, афар боў ка дзі ця ча га гуль ня-
во га аб ста ля ван ня і ма лых ар хі тэк тур-
ных фор маў, апор асвят лен ня, пунк таў 
пры пын ку, скры няў, бя гу чы ра монт 
ас фаль та вых па крыц цяў, на ня сен не 
раз мет кі на ву ліч на-да рож ную сет ку, 
пры бор ка ўнут ры квар таль ных тэ ры-
то рый, ву ліц, зя лё ных зон, тэ ры то рый 
ар га ні за цый, школ, дзі ця чых да школь-
ных уста ноў.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by

ПРЫ БЯ РУЦЬ 
І ЦЭНТ РАЛЬ НЫЯ 
ВУ ЛІ ЦЫ, 
І ЎСКРА І НЫ

Кі раў ні кі Ві цеб ска га абл вы кан-
ка ма за пла на ва лі па пра ца ваць 
у гэ ту су бо ту на тэ ры то рыі Ві цеб-
ска га ра ё на. У рам ках пра гра мы 
«Чыс тыя да ро гі» зой муц ца пры-
вя дзен нем у па ра дак або чын ка ля 
тра сы.

Ле тась пер шыя асо бы мяс цо вай ула-
ды пра ца ва лі ва Ушац кім ра ё не. Эпі-
цэнт рам су бот ні ка быў ме ма ры яль ны 
комп лекс «Пра рыў». Ён пры све ча ны 
вы ха ду з бла ка ды атра даў По лац ка-
Ле пель скай пар ты зан скай зо ны. Ад-
крыц цё комп лек су — сім ва ла ге ра із му 
пар ты зан — ад бы ло ся ў 1974 го дзе. 
Та ды ся род га на ро вых гас цей бы лі 
Ге роі Са вец ка га Са ю за У. Ла ба нок і 
А. Ма рэсь еў. З ча сам, зра зу ме ла, спат-
рэ біў ся ка пі таль ны ра монт. Што і бы ло 
зроб ле на. Рэ кан струк цыя ста ла на род-
най бу доў ляй. І яе пра вя лі ў па раў наль-
на хут кі тэр мін. Гро шы пе ра лі ча лі гра-
ма дзя не, ар га ні за цыі, прад пры ем ствы, 
ка мер цый ныя струк ту ры. Срод кі за раб-
ля лі пад час ле таш ня га і па за ле таш ня га 
рэс пуб лі кан скіх су бот ні каў. У 2016-м, 
у пры ват нас ці, на кі ра ва лі больш за 
4,1 міль яр да руб лёў (су ма да дэ на мі на-
цыі). І сё ле та на гэ тым знач ным у гіс-
то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны мес цы 
пла ну ец ца доб ра ўпа рад ка ван не.

У аб лас ным цэнт ры ў лі ку ін ша га 
пры бя руць на ўскра і не — на комп лек-
се куль тур на-ма са ва га ад па чын ку імя 
Са вец кай Ар міі (на ба лан се «Цэнт ра 
куль ту ры «Ві цебск»).

Ах вот ныя па пра цу юць і ў мес-
цы, дзе ўве ка ве ча на па мяць ах-
вяр ла ге ра смер ці «5-ы полк». 
Ме ма ры ял зна хо дзіц ца на мя жы 
з Ві цеб скім ра ё нам.

У сё лет няй ста лі цы Дня пісь-
мен ства, По лац ку, най больш 
важ ны мі для пра вя дзен ня су-
бот ні ка вы бра ны пра спект Ска-
ры ны і цэнт раль ная пло шча — 
Сва бо ды.

Шмат ча го трэ ба зра біць і ў 
бу ду чай ста лі цы аб лас ных «Да-
жы нак» — у Дуб роў не. У гэ тым 
рай цэнт ры бу дуць пра ца ваць на 
га лоў най пло шчы і ў на ва кол-
лях.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
pukshanskі@zvіazda.by

750 ДРЭЎ 
У ГО НАР 
МА ГІ ЛЁ ВА
Больш за 700 ты сяч руб лёў 
пла ну ец ца за ра біць на рэс пуб-
лі кан скім су бот ні ку ў Ма гі лёў-
скай воб лас ці. Пра гэ та ка рэс-
пан дэн ту «Звяз ды» па ве да мі лі 
ў Ка мі тэ це эка но мі кі Ма гі лёў-
ска га абл вы кан ка ма.

Кі раў ніц тва воб лас ці на ча-
ле з гу бер на та рам Ула дзі мі рам 
Да ма неў скім бу дзе шчы ра ваць 

на тэ ры то рыі аб лас но га ан ка дыс пан се-
ра. Тут пла ну ец ца па клас ці пліт ку, раз-
раў няць грунт і азе ля ніць тэ ры то рыю. 
Су пра цоў ні кі абл вы кан ка ма так са ма 
бу дуць пра ца ваць на доб ра ўпа рад ка-
ван ні Пад мі коль ска га і Пя чэр ска га пар-
каў, азя ле няць ву лі цы і скве ры Ма гі лё ва. 
Пра цоў ны дэ сант ад пра віц ца на за га-
рад ныя аб' ек ты да па ма гаць пры во дзіць 
у па ра дак азда раў лен чыя ла ге ры, да мы-
ін тэр на ты, ляс гас і ін шыя аб' ек ты.

Га лоў най пля цоў кай для кі раў ніц тва 
го ра да ста не бу ду чы парк у ра ё не Пад-
мі кол ля. Тут за кла дуць не каль кі алей 
у го нар 750-год дзя Ма гі лё ва.

Да рэ чы, пад час су бот ні ка ў Пад мі-
кол лі і ін шых ку точ ках Ма гі лё ва пла-
ну ец ца вы са дзіць 750 дрэў — роў на 
столь кі, коль кі га доў спаў ня ец ца сё ле та 
го ра ду. Сі ла мі пра цоў ных ка лек ты ваў 
бу дзе на ве дзе ны ма ра фет на пры лег-
лых да прад пры ем стваў, ар га ні за цый і 
ўста ноў тэ ры то ры ях, на ву чэн цы ра зам 
з на стаў ні ка мі акуль ту раць свае школь-
ныя два ры.

Па ло ва за роб ле ных на су бот ні ку 
срод каў па тра ды цыі бу дзе пе ра лі ча на 
ў рэс пуб лі кан скі бюд жэт. Дру гую на-
кі ру юць на рэ кан струк цыю, рэ стаў ра-
цыю, ад наў лен не гіс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў, ума ца ван не ма тэ ры яль-
на-тэх ніч най ба зы дзярж уста ноў да дат-
ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі, ства-
рэн не і раз віц цё суб' ек таў іна ва цый най 
інф ра струк ту ры, пад рых тоў ку дзі ця чых 
азда раў лен чых ла ге раў да лет ня га се-
зо на ў рэ гі ё нах. Толь кі па Ма гі лё ве ў 
су бот ні ку пры муць удзел не менш за 
100 ты сяч ча ла век, уклю ча ю чы сту дэн-
таў, школь ні каў, чле наў гра мад скіх ар-
га ні за цый.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by


