
ИЗВЕЩЕНИЕ 

ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ проводит 
открытый аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка, который 
состоится 26 октября 2017 г. в 15.00 в здании 
Верхнедвинского райисполкома по адресу: 

г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1 
(малый зал заседаний, 2-й этаж).

На аукцион будут выставлены: 
лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 

221050100001001261, расположенный по адресу: Витебская область, го-
род Верхнедвинск, улица Советская, площадью 0,0131 га, для содержания 
и обслуживания торгового павильона, срок аренды – до 17 сентября 2020 
года, начальная цена предмета аукциона – 200,50 рубля, размер задатка – 
20,05 рубля;

лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 
221050100001001908, расположенный по адресу: Витебская область, го-
род Верхнедвинск, улица Советская, в районе колхозного рынка, площадью 
0,0083 га, под установку торгового павильона, срок аренды – до 17 сентября 
2020 года,  начальная цена предмета аукциона – 127,04 рубля, размер за-
датка – 12,70 рубля.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 25 сентября по 23 октября 2017 г. 
(включительно) по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1, кабинет 
64. Заключительная регистрация участников 26 октября 2017 г. с 14.00 до 
14.45 по тому же адресу. К участию в торгах не допускаются участники, не 
прошедшие заключительную регистрацию.

Контактный телефон в г. Верхнедвинске 8 (02151) 62897.
Подробная информация о проведении аукциона, условиях продажи 

размещена на сайте Верхнедвинского райисполкома: verkhnedvinsk.vitebsk-
region.gov.by

УНП 300063038

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о повторном открытом аукционе 

по продаже здания подстанции, Минская обл., 
Узденский р-н, г. Узда, ул. Карла Маркса

Лот №1. Подстанция с инв. №623/C-29510. Назначение: здание специализиро-
ванное энергетики. Г. п. – инф. нет; этаж – 2; общая площадь – 49,1 кв. м. 
Начальная цена продажи – 10 789,20 бел. руб. Задаток – 1 070,00 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5%

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 625650100002000156, располо-
женный по адресу: Минская обл., Узденский р-н, г. Узда, ул. Карла Маркса,  
пл. 0,3676 га. Назначение – земельный участок для обслуживания зданий 
и сооружений. На земельном участке находятся иные объекты, не выстав-
ляемые на аукцион. Переход права на земельный участок осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
Право аренды по 30.09.2059

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником, 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 Органи-
затору 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 за-
конодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона.

Аукцион состоится 13.10.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 
BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
(Подстанция) (Лот №1), проводимом 13.10.2017 (Слуцкий МРО).
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация 
сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 11.10.2017 в 11.00.
Все желающие могут ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо 
для осмотра Объекта: Антипов Сергей Алексеевич +375-(25)-510-89-20

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ – 

БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ»

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

ЛОТ №3: Автомобиль МАЗ 5551-020 
грузовой самосвал, регистрационный 
знак АВ 7495-1

2 220,99 312,00

ЛОТ №10: Автомобиль ГАЗ 3302-414, 
регистрационный знак АА 4508-1

1 355,86 312,00

ЛОТ №11: Автомобиль ГАЗ-33023-406, 
регистрационный знак 4905 ВТ-1

1 810,18 312,00

ЛОТ №12: Автомобиль ГАЗ-33023-408, 
регистрационный знак АВ 4066-1

1 810,18 312,00

ЛОТ №13: Автомобиль ГАЗ-33023-414, 
регистрационный знак АВ 1106-1

1 726,21 312,00

ЛОТ №14: Автомобиль ГАЗ-33023-16, 
регистрационный знак 0409 АО

1 093,69 312,00

ЛОТ №17: Прицеп ПЦ 6.7 8925 шасси 
861891, регистрационный знак 6966 
АА-1

2 362,89 312,00

ЛОТ №18: Прицеп ПЦ-6.7-8925, реги-
страционный знак 1753 АА-1

946,93 312,00

ЛОТ №19: Полуприцеп-цистерна ППЦ-
22, регистрационный знак А 3887 А-1

6 370,87 312,00

ЛОТ №20: Полуприцеп-цистерна ППЦ-
22, регистрационный знак А 3207 А-1

5 210,87 312,00

ЛОТ №21: Полуприцеп-цистерна ППЦ-
24, регистрационный знак А 8865 А-1

27 072,67 312,00

ЛОТ №22: Прицеп бортовой тентовый, 
регистрационный знак А 0484 В-1

804,69 312,00

ЛОТ №24: Автомобиль пожарный, ре-
гистрационный знак АI 0096

1 046,99 312,00

Условия продажи без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки»

Срок заключения договора купли-
продажи

в течение 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах 
аукциона

Условия оплаты
в соответствии с заключенным дого-
вором купли-продажи

Номер р/сч для перечисления 
задатка

р/с BY76BPSB30121789380179330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная 
дирекция №100 по Брестской области, 
г. Брест, ул. Мицкевича,10, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 5 октября 2017 г. по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

ЛОТЫ №№3–14 – в 11.00; ЛОТЫ №№17–24 – в 12.00

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для уча-
стия в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных 

торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10,  329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 4 октября 2017 г. до 17.00

23 верасня 2017 г.6 ЖЫЦЦЁ

Рык во ла та-зуб ра, по-
шчак ва вёр кі, шчэ бет 
ляс ных пту шак. Не ў 
кож на га ёсць маг чы-
масць па чуць іх у жы-
вой пры ро дзе. А вось 
у Ва ло жын скім ра ён-
ным края знаў чым му-
зеі мож на не толь кі па-
ба чыць на дыя пра ек-
та ры роз ных пту шак і 
звя роў, але і атры маць 
аса ло ду ад гу каў ляс-
ных на сель ні каў.

Бу ды нак, дзе ця пер 
мес ціц ца му зей, уз вя лі ў 
1920 го дзе для га рад ско-
га бур га міст ра і яго сям'і. 
У свой час тут быў дзі ця чы 
са док. Для ма лых па бу да ва лі 
но вую да школь ную ўста но ву 
аду ка цыі, а вы зва ле ныя пло-
шчы пе рад алі пад му зей. Ён 
са мы ма ла ды ў Мін скай воб-
лас ці, ад крыў ся для на вед-
валь ні каў у 2010 го дзе.

— Яго асноў ная мі сія — 
збі раць, за хоў ваць і па пу-
ля ры за ваць прад ме ты, якія 
рас кры ва юць гіс то рыю Ва-
ло жын ска га краю, — ка жа 
ды рэк тар му зея На тал ля 
ЛОЎ ЧАЯ.

Част ка Ва ло жын ска га 
раё на раз ме шча на на тэ ры-
то рыі На лі боц кай пу шчы — 
ад на го з са мых ста ра жыт ных 
бе ла рус кіх ля соў, які за ха ваў 
свае ме жы яшчэ з Ся рэд ня-
веч ча. Тут во дзіц ца 295 ві-
даў роз ных жы вёл, у тым лі-
ку еў ра пей скія зуб ры, але ні, 
ла сі, ка зу лі, дзі кі, ваў кі, лі сы, 
29 ві даў пту шак. Не ка то рыя 
з іх за не се ны ў Чыр во ную 
кні гу. Ад ну з за лаў ад вя лі 
пад па ста ян ную экс па зі цыю 
«Пры ро да і эка ло гія», дзе 
са бра ны чу ча лы не каль кіх 
дзя сят каў прад стаў ні коў на-
лі боц кай фаў ны. Для му зея, 
які не над та ста лы, гэ тая 
ка лек цыя да во лі знач ная. 
І яна рэ гу ляр на па паў ня ец ца. 
Асаб лі ва ў за хап лен ні ад зна-
ём ства з жыц цём, звыч ка мі 
пту шак і звя роў дзе ці. Вось і 
гэ тым ра зам у му зей за ві та-
лі вуч ні з Рэ чыц кай ся рэд няй 
шко лы №6, што на Го мель-
шчы не. Яны ад па чы ва юць 
і пра хо дзяць азда раў лен не 
ў дзі ця чым са на то рыі «На лі-
боц кая пу шча». Кі раў ніц тва 
здраў ні цы ар га ні за ва ла для 

іх эк скур сію ў му зей. Да га-
ман лі вай ча род кі пры строй-
ва ю ся і я.

— Вы за дум ва лі ся, ча му 
са ро ку на зы ва юць бе ла бо-
кай, тра шчот кай? — звяр та-
ец ца да на вед валь ні каў на ву-
ко вы су пра цоў нік му зея Ні на 
Боб рык.

У ад каз — ці шы ня і ці каў-
ныя по зір кі. Ві даць, над та ж 
хо чац ца ма лым да ве дац ца 
пра гэ ты сак рэт.

— На пэў на, зда ра ла ся, 
што дзяў чы нак на стаў ні ца 
на зы ва ла са ро ка мі-ба ла бол-
ка мі. Бо яны сва і мі раз мо ва мі 
пе ра шка джа лі вес ці ўрок, — 
пад каз вае Ні на Ула дзі мі ра ў-
на. — А яшчэ са ро ку клі чуць 
чыс цё хай, зла дзей кай.

— Я ве даю ча му: яна лю-
біць рэ чы, якія блі шчаць, 
мо жа на ват тэ ле ві зар украс-
ці, — вы каз вае зда гад ку 
адзін з хлоп чы каў.

— Ну, сцяг нуць тэ ле ві зар 
ёй не пад сі лу. А вось юве лір-
ныя вы ра бы, бліс ку чыя дроб-
ныя рэ чы нель га па кі даць на-
ві да во ку пры ад кры тым акне. 
Са ро ка, ка лі вы пад ко ва за ля-
ціць у дом, па ня се іх у сваё 
гняз до. На огул, гэ та вель мі 
ра зум ная птуш ка. Яе вель мі 
лёг ка на ву чыць раз маў ляць, 
хут чэй, чым па пу гая. Са ро ка 
не па цер піць ка ля ся бе кан ку-
рэн таў, аба вяз ко ва вы га ніць 
з до му ін шую птуш ку, якую 
пры ту лі лі гас па да ры. А чыс-
цё ха яна та му, што лю біць, 
каб у гняз дзе быў па ра дак, 
зна хо дзіць спад руч ныя прад-
ме ты і па ста ян на чыс ціць 
сваё жыл лё, — тлу ма чыць 
Ні на Боб рык.

Чор ная ва ро на і крум кач 
так са ма хут ка ву чац ца га ва-
рыць, уме юць ра шаць ла гіч-
ныя за да чы на ўзроў ні пя ці га-
до ва га дзі ця ці. Ка лі ства рыць 
не стан дарт ную сі ту а цыю, яны 
заў сё ды зной дуць вы хад. Са-
мы ра цы я наль ны і са мы пра-
віль ны. Ва ро ны ма юць уні-
каль ную па мяць і здоль насць 
за па мі наць свай го крыў дзі це-
ля. «Ні ў якім ра зе не раз бу-
рай це яе гняз до, не за пус кай-
це ў яе ка мень чы кам. Ва ро на 
мо жа ад помс ціць вам на ват 
ка лі ста не це да рос лы мі. Ін-
фар ма цыя за хоў ва ец ца ў па-
мя ці пту шак на доў га і на ват 
пе рад аец ца па спад чы не дзе-
цям, уну кам», — па пя рэдж-
вае эк скур са вод.

— Я вы пад ко ва ўда рыў 
птуш ку, ды по тым па шка да-
ваў яе, па чаў пад корм лі ваць 
і праз ча ты ры дні яна па ля це-
ла, — пры знаў ся школь нік га-
доў ся мі. — Але больш ні ко лі 
так не бу ду ра біць.

На ступ нае зна ём ства з ле-
бе дзя мі. У све це ўся го шэсць 
ві даў гэ тых гра цы ёз ных пта-
хаў. З гэ тай птуш кай звя за-
на шмат ле ген даў, у тым лі ку 
пра іх вер насць. Ка жуць, ка лі 
гі не адзін, то ін шы па ды ма ец-
ца вы со ка ўверх і склаў шы 
кры лы па дае на зям лю, ні бы 
ка мень. Гэ та толь кі ле ген да. 
На са май спра ве ле бе дзі пас-
ля гі бе лі парт нё ра ства ра юць 
но выя сем'і. Але ў па рах яны 
не па кі да юць ад но ад на го, 
заў сё ды ра зам. Аляк сандр 
Грын на зваў ле бе дзяў арыс-
та кра та мі во даў, а Мі ка лай 
За ба лоц кі — бе ла снеж ным 
цу дам, Чай коў скі ства рыў ча-

роў ную му зы ку да ба ле та 
«Ле бя дзі нае во зе ра». Ханс 
Крыс ці ян Ан дэр сен на пі саў 
каз ку пра гэ тых пту шак 
«Брыд кае ка ча ня».

— А чу лі та кую пры маў-
ку: жы ве ку лік, дзе пры вык 
і кож ны род нае ба ло та хва-
ліць? — ці ка віц ца ў ма лых 
Ні на Боб рык. — На лі боц-
кая пу шча — за ба ло ча ны 
край, і тут во дзіц ца шмат 
ві даў ку лі коў. Ва ўсіх тон кія 
но гі і доў гая вост рая дзю-
ба, каб зда бы ваць у ба ло-
це корм...

Зда ва ла ся, дзе ці га то-
вы слу хаць ці ка выя апо ве-
ды бяс кон ца, ды час раз-
віт вац ца.
— Мне ўсё вель мі спа да-

ба ла ся, — пры знаў ся Ро ма 
Сі ма наў. А яшчэ я зра зу меў, 
што нель га крыў дзіць бра тоў 
на шых мен шых, яны — част-
ка на ша га све ту і жыц ця.

— Я ўпер шы ню да ве да-
ла ся, якіх па ме раў бы ва юць 
звя ры і птуш кі. Здзі ві ла, што 
фі лін мо жа ва жыць да 25 кі-
ла гра маў, а дзят лы — вель-
мі моц ныя птуш кі, — па дзя-
лі ла ся ўра жан ня мі Да ша 
Пеш кун.

На раз ві тан не школь ні-
кі на бы лі маг ні ці кі з вы явай 
Ва ло жы на і па абя ца лі пры 
пер шай маг чы мас ці яшчэ раз 
сю ды вяр нуц ца з баць ка мі, 
сяб ра мі, бра ці ка мі і сяст рыч-
ка мі.

— Дзе цям мы рас каз ва-
ем пра пры ро ду На лі боц ка га 
краю, яго на сель ні каў у гуль-
ня вой фор ме. Для кож на га 
ўзрос ту рас пра ца ва ны свае 
ўро кі. Імк нём ся, каб ма лым 
бы ло ці ка ва, — рас ка за ла 
На тал ля Лоўчая. — Да нас 
пры вод зяць дзя цей з сад коў, 
мы ім уклю ча ем фа наг ра му з 
га ла са мі на сель ні каў пу шчы, 
рас каз ва ем пра жыц цё роз-
ных ві даў фаў ны. У спе цы-
яль на аформ ле ным ку точ ку 
ле су два ваў кі на па да юць на 
ка зу лю. Гэ тая кар цін ка зна ё-
міць дзя цей з тым, што ад бы-
ва ец ца ў дзі кай пры ро дзе, як 
ідзе ба раць ба за вы жы ван не. 
Трэ ба каб яны ве да лі, ша на-
ва лі пры ро ду, бо без пры ро-
ды мы ні хто. 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by
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ЖЫ ВЕ КУ ЛІК, ДЗЕ ПРЫ ВЫК, 
І КОЖ НЫ РОД НАЕ БА ЛО ТА ХВА ЛІЦЬ,
або Ча му га га ра чы кіль гае ні бы дзі ця, якое ву чыц ца ха дзіць

Дня мі гра мад ская ар га ні за цыя 

«Бе лая Русь» уз на га ро дзі ла пе ра-

мож цаў і пры зё раў улас на га кон-

кур су «За ла тое пя ро». За пяць га-

доў іс на ван ня ў кон кур се пры ня лі 

ўдзел больш за 7 ты сяч ма ла дых 

лю дзей, а ў 2017-м свае ра бо ты да-

сла лі больш за 1500 ча ла век.

— Кон курс пра хо дзіў у тры эта пы — 

ра ён ны, аб лас ны і рэс пуб лі кан скі. Ужо 

на апош нім ту ры за ста ло ся 96 тво раў, 

з якіх мы вы бі ра лі пе ра мож цаў, — рас-

ка заў на мес нік стар шы ні рэс пуб лі кан-

ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая 

Русь» Аляк сандр ШАЦЬ КО. — На шай 

асноў най мэ тай бы ло пры цяг нен не юных 

жур на ліс таў да ак тыў най са цы яль на-па-

лі тыч най дзей нас ці. Ра бо ты вель мі ці ка-

выя, і іх аў та раў за ўва жа юць га лоў ныя 

рэ дак та ры га зет, бя руць пра ца ваць у 

якас ці ка рэс пан дэн таў.

У на мі на цыі «Бе ла русь ва ча мі дзя-

цей» — гэ та кон курс дру ка ва ных ма тэ-

ры я лаў аб куль тур на-гіс та рыч най і ду-

хоў най спад чы не Бе ла ру сі для ўдзель-

ні каў ва ўзрос це ад 12 да 17 га доў — 

1-е мес ца за няў Ілья Рут ке віч. У на мі-

на цыі «Ся мей ны аль бом» — кон кур се 

мас тац кай фа та гра фіі, якая ад люст роў-

вае каш тоў насць ся мей ных тра ды цый і 

су вя зі па ка лен няў — най леп шым стаў 

Аляк сей Кап шуль. У на мі на цыі «Твой 

по гляд» — кон кур се ві дэа пра ек таў, якія 
асвят ля юць праб ле мы пад рас та ю ча га 

па ка лен ня бе ла ру саў, — пе ра маг ла Тац-

ця на Ят чук. У на мі на цыі «Жур на ліс ты ка 

ХХІ ста год дзя» — кон кур се да след чых 

эсэ, якія змя шча юць у са бе ін ды ві ду-

аль ныя ўра жан ні і мер ка ван ні аў та ра 

на тэ му праб лем і тэн дэн цый раз віц ця 

су час ных СМІ, — 1-е мес ца да ста ла ся 

Ма рыі Фя дзюш кі най.

«Я, як на стаў нік-фі ло лаг, у пер шую 

чар гу па він на па каз ваць доб ры прык лад 

для сва іх вуч няў. Та ды дзе ці, іду чы ўслед 

за сва ім на стаў ні кам, бу дуць ба чыць, што 

мож на і трэ ба ска раць но выя вяр шы ні, 

імк нуц ца да ўдас ка на лен ня, — лі чыць 

трэ цяя пе ра мож ца ў на мі на цыі «Жур на-

ліс ты ка ХХІ ста год дзя», вы клад чык бе-
ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры ста ліч най 
ся рэд няй шко лы №21 Га лі на СТРАЛЬ-
ЧУК. — Мая ра бо та — гэ та яшчэ ад на 

сту пень у аса біс тым жыц ці і, вя до ма, 

пра фе сій ным. У пер шую чар гу сваю пе-

ра мо гу трэ ба пры свя ціць сям'і, а так са ма 

дру гой сям'і — шко ле і вуч ням».

Ула дзі слаў ЛУКАШЭВІЧ. 
lukashevich@zvіazda.by

Ак тыў ная па зі цыяАк тыў ная па зі цыя  

СЯМ'Я, КРА І НА, МО ЛАДЗЬ
Вы зна ча ны пе ра мож цы кон кур су «За ла тое пя ро «Бе лай Ру сі» — 2017»

Вуч ні з Рэ чы цы на эк скур сіі.Вуч ні з Рэ чы цы на эк скур сіі.


