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Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 

пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1 – административное здание (здание административно-

хозяйственное), общ. пл. 2105,9 кв. м, инв. № 500/C-15468, по адресу: 

г. Минск, ул. Филатова, 12.  Начальная цена с НДС 20 % – 2 985 756,00 бел. 

руб.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 

пользования общей площадью 0,1685 га для эксплуатации и обслужи-

вания административного здания. 

Дополнительная информация: 1. При приобретении предмета аукцио-

на, победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает 

с Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предме-

ту аукциона, на сумму 169 460,98 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества 

и цены размещены на сайте организатора аукциона www.cpo.by.

2. Победителю аукциона или единственному участнику аукциона может 

быть дополнительно предложено приобрести иное имущество, отно-

сящееся к капитальному строению, в размере 16 202,10 белорусского 

рубля. В случае отказа покупателя от приобретения данное имущество 

будет демонтировано Продавцом

Дата и время проведения аукциона: 24.12.2019 в 14.30 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки». Заявления на участие принимаются по 20.12.2019 до 17.00 

по указанному адресу

Лот № 2 – склад (складское помещение), общ. пл. 227,4 кв. м, 

инв. № 500/D-1003747, по адресу: г. Минск, ул. Могилевская, д. 5-2. 

Начальная цена с НДС 20 % – 192 993,84 бел. руб.

Лот № 3 – склад (складское помещение), общ. пл. 80,1 кв. м, инв. 

№ 500/D-708033712, по адресу: г. Минск, ул. Могилевская, д. 5-11.  

Начальная цена с НДС 20 % – 69 279,84 бел. руб.

Лот № 4 – здание под вспомогательные помещения (здание специали-

зированное иного назначения), общ. пл. 863,2 кв. м, инв. № 200/C-30834, 

по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленина, 20А. Составные 

части и принадлежности: мансарда, подвал, терраса, два крыльца, два 

приямка. Начальная цена с НДС 20 % – 940 819,20 бел. руб.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 

пользования общей площадью 0,1300 га для содержания и обслуживания 

вспомогательного помещения. 

Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 

победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 

Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету 

аукциона, на сумму 48 592,47 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и 

цены размещены на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Дата и время проведения аукциона: 26.12.2019 в 13.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки». Заявления на участие принимаются по 23.12.2019 до 17.00 

по указанному адресу

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи – 20 календарных дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-

циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 

участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-

сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 

участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-

дится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), обратиться 

за государственной регистрацией перехода прав на недвижимое имуще-

ство после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-

нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 

государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 

перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удо-

стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 

победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 

договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Уста ноў ле на, што зла мыс ні кі тэ ле-

фа ну юць клі ен там бе ла рус кіх бан каў і, 

прад стаў ля ю чы ся су пра цоў ні ка мі бан-

каў (у тым лі ку спе цы я ліс та мі па бяс-

пе цы), пад роз ны мі пры чы на мі про сяць 

даць паш парт ныя да ныя, а так са ма рэ-

кві зі ты бан каў скіх пла цеж ных кар так і 

ко ды, якія па сту па юць на тэ ле фон ны 

ну мар клі ен та бан ка.

Спе цы я ліс ты ўпраў лен ня аба ро-

ны інфармацыі звяр та юць ува гу на 

тое, што зла мыс ні кі мо гуць вы ка-

рыс тоў ваць пра гра мы-ана ні май зе-

ры. У та кім вы пад ку ну ма ры тэ ле-

фо наў, з якіх ажыц цяў ля юц ца зван кі, 

вы зна ча юц ца як афі цый ныя ну ма ры, 

на зва ныя на сай це бан ка. Зла мыс-

ні кі мо гуць пад мя няць афі цый ны 

ну мар не цал кам, а толь кі ад ну яго 

ліч бу, і ві зу аль на гэ ты пад лог мо жа 

быць не пры кмет ны.

Пры раз мо ве для боль шай праў да-

па доб нас ці шу ма вым фо нам пры тэ-

ле фа на ван ні мо жа вы ка рыс тоў вац ца 

імі та цыя гу каў ра бо ты кан такт-цэнт ра 

бан ка.

Пад час зван ка зла мыс ні кі мо гуць пры-

трым лі вац ца на ступ ных сцэ на ры яў:

— прад стаў ля юц ца су пра цоў ні ка мі 

бан каў і па ве дам ля юць, што ў да чы-

нен ні да ра хун ку клі ен та ад бы ва юц ца 

ашу кан скія дзе ян ні. Каб не да пус ціць 

пе ра во ду срод каў аль бо іх атры ман ня 

на яў ны мі ў бан ка ма це, про сяць да ныя 

бан каў скай пла цеж най карт кі і ін шую 

ін фар ма цыю;

— ад імя бан ка па ве дам ля юць пра 

ні бы та аформ ле ную за яўку на крэ дыт, 

для ад ме ны якой не аб ход на даць удак-

лад не ныя звесткі.

Звяр та ем ува гу на тое, што су пра-

цоў нік бан ка пры тэ ле фа на ван ні клі-

ен ту за га дзя па ві нен ве даць усе не аб-

ход ныя яму да ныя. Та му па ве дам ляць 

ка мусь ці рэ кві зі ты бан каў скай пла цеж-

най карт кі, па ро лі і ко ды до сту пу, паш-

парт ныя да ныя ні ў якім ра зе нель га.

Упраў лен не бяс пе кі рэ ка мен дуе ў 

вы пад ку па ступ лен ня па доб ных зван-

коў не ад клад на за вяр шыць раз мо ву і 

звяр нуц ца ў кан такт-цэнтр бан ка, які 

эмі та ваў карт ку, рас ка заць аб сі ту а цыі 

і да лей пры трым лі вац ца рэ ка мен да цый 
су пра цоў ні ка бан ка. У вы пад ку, ка лі 
зла мыс ні ку ўсё ж уда ло ся атры маць 
рэ кві зі ты карт кі або быў уста ноў ле-

ны факт кра дзя жу гра шо вых срод каў, 

вар та не ад клад на за бла ка ваць карт ку 

і звяр нуц ца з за явай у пра ва ахоў ныя 

ор га ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

Бе ла рус кае Та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа пад-

вя ло вы ні кі кон кур су 

для жур на ліс таў і СМІ 

«Чыр во ны Крыж у Бе-

ла ру сі і све це».

Ге не раль ны сак ра тар 

Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа Воль га 

МЫЧ КО пад крэс лі ла, што 

су пра цоў ніц тва з Мі ніс тэр-

ствам ін фар ма цыі вель мі 

зна ка вае, асаб лі ва на пя рэ-

дад ні ста год дзя ар га ні за-

цыі, якое бу дзе ад зна чац ца 

ў 2021 го дзе. Ра бо це ар га-

ні за цыі пры све ча на і кні га 

«Мі сія мі ла сэр нас ці», вы пу-

шча ная пры пад трым цы мі-

ніс тэр ства.

— У еў ра пей скім рэ гі ё-

не Бе ла рус кае та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа заў сё ды 

вы лу ча ец ца ці ка вы мі пра-

ек та мі і іні цы я ты ва мі. Кні га, 

якая бы ла прэ зен та ва на ў 

каст рыч ні ку на Сё мым рэ-

гі я наль ным се мі на ры па ім-

пле мен та цыі Між на род на га 

гу ма ні тар на га пра ва, шмат 

рас каз вае пра служ бу сяс-

цёр мі ла сэр нас ці. Яна з'я-

ві ла ся ў 1872 го дзе, у ча сы 

Ра сій скай ім пе рыі. А тра ды-

цыі мі ла сэр нас ці за ха ва ла-

ся і сён ня. Праў да, ця пер 

служ ба іс тот на транс фар-

ма ва ла ся, пры рас ла су час-

ны мі тэх ні ка мі і тэх на ло гі я мі, 

які мі мы мо жам па дзя ліц ца з 

дзяр жаў ны мі ме ды цын скі мі 

ўста но ва мі і рас ка заць, як 

да гля даць па цы ен та, якія 

ў све це іс ну юць стан дар ты 

до гля ду і псі хаса цы яль най 

пад трым кі. Так са ма кні га 

бу дзе прэ зен та ва на на 33-й 

між на род най кан фе рэн цыі ў 

Жэ не ве, — рас ка за ла Воль-

га Мыч ко.

Сён ня ў Бе ла рус кім та-

ва рыст ве Чыр во на га Кры-

жа пра цуе 440 штат ных су-

пра цоў ні каў, з іх па ло ва — 

сёст ры мі ла сэр нас ці, якія 

аказ ва юць да па мо гу хво-

рым, ін ва лі дам, адзі но кім 

па жы лым лю дзям і ін шым. 

Так са ма ар га ні за цыі да па-

ма га юць 16 ты сяч ва лан цё-

раў. Рас каз ваць пра ра бо ту 

Чыр во на га Кры жа, ра бо ту 

ва лан цё раў і су пра цоў ні каў, 

а так са ма тых, хто мае па-

трэ бу ў та кой да па мо зе, — 

важ ная мі сія і за да ча для 

сён няш ніх СМІ, пад крэс ліў 

мі ністр ін фар ма цыі Аляк-

сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ.

— Ад ным з кро каў на ша га 

су пра цоў ніц тва стаў рэс пуб-

лі кан скі кон курс на най леп-

шае асвят лен не дзей нас ці, 

іні цы я тыў, даб ра чын нас ці — 

уся го, што су па дае з сіс тэ-

май ка ар ды нат Бе ла рус ка га 

та ва рыст ва Чыр во на га Кры-

жа. У гэ тым кон кур се сё ле-

та пры ня ло ўдзел больш за 

50 жур на ліс таў дру ка ва ных 

і элект рон ных срод каў ма-

са вай ін фар ма цыі, — ад зна-

чыў мі ністр.

Ся род пе ра мож цаў кон-

кур су га зе ты «Гро дзен ская 

праў да» (дып лом І сту пе ні), 

«Уз вы шша» (Дзяр жынск), 

«Край Сма ля віц кі», «Го-

мель ская праў да», «Сла ва 

пра цы» (Ка пыль), а так са ма 

Ма ла дзе чан скае і Лід скае 

тэ ле ба чан не.

У най блі жэй шыя га ды 

Бе ла рус кае та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа рэа лі зуе 

шэ раг важ ных пра ек таў. 

Адзін з іх — ін тэ гра ва ная 

да па мо га не толь кі хво ра му 

ці ін ва лі ду, але і яго сям'і — 

рэа лі зу ец ца пры пад трым цы 

Еў ра са ю за.

Але на КРА ВЕЦ.

МІ СІЯ МІ ЛА СЭР НАС ЦІ ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА

АСЦЯ РОЖ НА: 
ВІ ШЫНГ!

Рэ кві зі ты карт кі, яе па ро лі і ко ды — ні ко му

У скла дзе бе ла рус кай 

дэ ле га цыі бы лі су пра цоў-

ні кі дып мі сіі на шай кра і ны 

ў Літ ве, прад стаў ні кі Мі ніс-

тэр ства куль ту ры, На цыя-

нальнай ака дэ міі на вук, 

След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі. 

Ра зам з прэ зі дэн та мі Літ вы 

і Поль шчы Ігар Пет ры шэн ка 

пры сут ні чаў на свя той ім шы 

ў Ка фед раль ным са бо ры-

ба зі лі цы Свя то га Ста ні сла-

ва і Свя то га Ула дзі сла ва, 

дзе бы лі вы стаў ле ны тру-

ны з астан ка мі кі раў ні коў і 

ўдзель ні каў паў стан ня для 

гра мад ска га раз ві тан ня.

Пас ля цы ры мо ніі ўскла-

дан ня кве так кі раў ні кі дэ-

ле га цый вы сту пі лі з пра мо-

вамі.

Сён няш няя цы ры мо нія — 

гіс та рыч ны мо мант, ад ноль-

ка ва важ ны для бе ла рус ка-

га, лі тоў ска га, поль ска га, 

укра ін ска га і ла тыш ска га 

на ро даў, лі чыць на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі. 

«Па дзеі 1863—1864 га доў, 

якія за кра ну лі тэ ры то рыі ад-

ра зу не каль кіх дзяр жаў Ус-

ход няй Еў ро пы, ад бы ва лі ся 

і на на шых зем лях. Боль-

шасць асоб, якім мы сён ня 

ад да ём да ні ну па мя ці, з'яў-

ля юц ца сы на мі бе ла рус кай 

зям лі, звя за ны мі з ёй агуль-

ным лё сам. Для бе ла ру саў 

гэ та не толь кі ўспа мін мі ну-

ла га, але і — што на шмат 

больш важ на — маг чы масць 

ад даць на леж ную па ша ну 

на шым прод кам, спа чы лым 

на гэ тай зям лі», — ска заў 

Ігар Пет ры шэн ка.

Па сло вах ві цэ-прэм' е ра, 

за па ве ты зма га роў не стра-

ці лі ак ту аль нас ці і знай шлі 

пра цяг у га лоў ным дэ ві зе 

на шай кра і ны «За моц ную 

і квіт не ю чую Бе ла русь», 

у на шай пра цы па ства рэн ні 

дзяр жа вы для на ро да. «Асо-

ба Ка лі ноў ска га на заўж ды 

ўпі са на ў гіс то рыю Бе ла ру сі, 

як і па дзеі паў стан ня ХІХ ста-

год дзя», — пад крэс ліў на-

мес нік кі раў ні ка ўра да.

Па мяць аб Кас ту сю Ка-

лі ноў скім уве ка ве ча на ў на-

шай кра і не ў Свіс ла чы, дзе 

ён ву чыў ся, у тво рах бе ла рус-

кіх пісь мен ні каў, мас та коў і 

скульп та раў, у на звах ву ліц, 

школ. У га ды Вя лі кай Ай чын-

най вай ны ад на з пар ты зан-

скіх бры гад на сі ла яго імя.

«Ка лі лі тоў скія на ву коў цы 

яшчэ ў 2017 го дзе вы ка за лі 

зда гад ку пра тое, што зной-

дзе ныя астан кі мо гуць на ле-

жаць удзель ні кам паў стан-

ня, на ша кра і на ўклю чы ла ся 

ў пра цэс па іх ідэн ты фі ка цыі 

па дып ла ма тыч най, на ву ко-

вай, гіс та рыч най і след чай 

лі ні ях», — ска заў Ігар Пет-

ры шэн ка.

Да рэ чы, бе ла рус кая мо ва 

пры сут ні чае ў афарм лен ні 

ме ма ры я ла, дзе бу дуць спа-

чы ваць паў стан цы.

Ігар Пет ры шэн ка па дзя-

ка ваў лі тоў ска му бо ку за 

пра ве дзе ную ра бо ту, плён-

нае су пра цоў ніц тва і маг-

чы масць усім ра зам быць у 

Віль ню се дзе ля ўша на ван ня 

на шых зем ля коў.

«Пе ра ка на ны, што кап лі-

ца на мо гіл ках Ро са ста не 

тым мес цам, ку ды бу дуць 

пры хо дзіць бе ла ру сы, лі тоў-

цы, па ля кі, ла ты шы і ўкра-

ін цы, каб ад даць па ша ну 

па мя ці сва ім зем ля кам», — 

упэў не ны на мес нік прэм' ер-

мі ніст ра.

У за клю чэн не ён пад-

крэс ліў, што по стаць Ка лі-

ноў ска га не па він на вы ка-

рыс тоў вац ца ў па лі тыч ных 

мэ тах, а на ад ва рот — гэ та 

ста рон ка су мес на га мі ну-

ла га нас аб' яд ноў вае за-

раз.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Віль нюс.

СТА РОН КА МІ НУ ЛА ГА, 
ЯКАЯ АБ' ЯД НОЎ ВАЕ

Учо ра на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ігар 

ПЕТРЫ ШЭН КА на ве даў Літ ву з афі цый ным ві зі там. 

Ён пры няў удзел ва ўра чыс тай цы ры мо ніі пе ра па-

ха ван ня кі раў ні коў і ўдзель ні каў паў стан ня 1863—

1864 га доў, ся род якіх і прах Кас ту ся Ка лі ноў ска га.

Будзь у курсе!

З Брэста ў Прагу
БЧ ад кры ла про даж білетаў на цяг ні кі № 136/137 

па марш ру це Пра га — Вар ша ва — Брэст. Яны пры-

зна ча ны ў што дзён нае абарачэнне з 15 снеж ня ва 

ўзае ма дзе ян ні БЧ з Поль скай і Чэш скай чы гун ка мі, 

па ве да мі лі ў прэс-служ бе ма гіст ра лі.

З Пра гі цяг нік № 136 Пра га — Вар ша ва — Брэст бу дзе 

ад праў ляц ца ў 10.23 пад № 115 і пры бы ваць на стан цыю 

Брэст-Цэнт раль ны ў 0.37. З Брэс та цяг нік № 137 бу дзе 

ад праў ляц ца ў 7.11 і пры бы ваць на стан цыю Пра га-Га-

лоў ная ў 17.39 пад № 114.

Цяг нік Пра га — Вар ша ва — Брэст бу дзе іс ці праз стан-

цыі Ост ра ва — Га лоў ная (Чэ хія), Ця рэс паль, Вар ша ва-

Цэнт раль ная, Ка та ві цэ (Поль шча).

Па гра ніч ны і мыт ны кант роль для па са жы раў цяг ні коў 

№ 136/137 Пра га — Вар ша ва — Брэст пра ду гле джа ны 

праз мыт ную за лу вак за ла стан цыі Брэст-Цэнт раль ны.

Для па са жы раў цяг ні коў № 136/137 Пра га — Вар ша-

ва — Брэст пра ду гле джа на маг чы масць пе ра сад кі на стан-

цыі Брэст-Цэнт раль ны на цяг нік № 96 Брэст — Маск ва 

і з цяг ні ка № 27 Маск ва — Брэст. У са ста ве цяг ні коў 

№ 136/137 Пра га — Вар ша ва — Брэст так са ма пра ду гле-

джа на што дзён нае кур сі ра ван не бес пе ра са дач ных ва го-

наў Маск ва — Пра га.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Упраў лен не аба ро ны ін фар ма цыі На цы я наль на га бан ка ін фар муе аб 

тым, што ў на шай кра і не па час ці лі ся вы пад кі тэ ле фон на га мах ляр-

ства — ві шын гу. Ме на ві та так на зы ва ец ца адзін з ме та даў мах ляр ства, 

які за клю ча ец ца ў тым, што зла мыс ні кі, вы ка рыс тоў ва ю чы тэ ле фон ную 

су вязь і вы сту па ю чы ў пэў най ро лі (су пра цоў ні ка бан ка, па куп ні ка і ін-

шых), пад роз ны мі пад ста ва мі вы мань ва юць у тры маль ні ка пла цеж най 

карт кі кан фі дэн цый ную ін фар ма цыю або сты му лю юць да здзяйс нен ня 

пэў ных дзе ян няў з кар тач ным ра хун кам з мэ тай кра дзя жу гра шо вых 

срод каў.


