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Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» 

извещает об аукционе

ЛОТ 1: трактор Т-25А, 1990 г. в., гос. № СА0003, заводской № 562316 с прицепом 
тракторным 1 ПТС-2, 1993 г. в., гос. № ГЖ 3089, заводской № 166.
Условия проведения аукциона:
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) затрат Продавца на проведение независимой оценки имущества в 
размере 193,60 р.;
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) затрат Продавца на организацию и проведения аукциона, в том 
числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 5 % 
от конечной цены продажи объекта. 
Начальная цена продажи – 10 080 р. (десять тысяч восемьдесят рублей) с 
учетом НДС. 
Сумма задатка – 1 008 р. (одна тысяча восемь рублей).

ЛОТ 2: трактор МТЗ-82, 1993 г. в., го № 6514 СВ-4, заводской № 398883.
Условия проведения аукциона: 
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) затрат Продавца на проведение независимой оценки имущества 
в размере 96,80 р.;
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) затрат Продавца на организацию и проведения аукциона, в том 
числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 5 % 
от конечной цены продажи объекта.
Начальная цена продажи лота – 8 280 р. (восемь тысяч двести восемьдесят 
рублей) с учетом НДС.
 Сумма задатка – 828 р. (восемьсот двадцать восемь рублей).

Продавец – открытое акционерное общество «Лакокраска» г. Лида, 231300, 
г. Лида, ул. Игнатова, 71, Тел. 8-0154-53-84-30, факс 8-0154-53-85-92

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

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 4 октября 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku 

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница). 
Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 1 октября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Паритетбанк», г. Минск, ул. Киселева, 61а

Предмет аукциона: 
Изолированное помещение №1 (1-2-й этаж) (административное помещение), 
инв. номер 100/D-73862, общ. пл. 173,8 кв. м, Брестская обл., г. Брест, ул. За-
дворская, 4

Начальная цена 
с НДС 20 %

66 910,81 белорусского рубля (снижение 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ 
задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на счет: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 
в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», 
УНП 191021390.

Срок подписания договора 
купли-продажи:

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» 16.08.2019 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

17.09.2019 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки».

Дата и время 
окончания приема 

документов

16.09.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки».

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

ГРЭЦ ЦА І НЕ ЗА ГА РЭЦ ЦА
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ко мі ны, як пра ві ла, з 

глі ня ных цаг лін робяць

таў шчы нёй не менш за 

12 сан ты мет раў. Але ня рэд кія 

вы пад кі, ка лі гэ тая ўмо ва 

па ру ша ец ца і вы ка рыс тоў-

ва юц ца за ба ро не ныя ме та-

ліч ныя, ке ра міч ныя і асбес-

та цэ мент ныя тру бы. Па вет-

ра ны пра ме жак па між печ чу 

і га ру чы мі сце на мі па ві нен 

скла даць 20—50 сан ты мет-

раў у за леж нас ці ад аба ро-

не нас ці га ру чай сця ны, таў-

шчы ні сцен кі пе чы.

Асноў нае мес ца, у якім 

мо жа ад быц ца ўзга ран не, — 

дзе ко мін пра хо дзіць праз 

драў ля нае пад да ха вае ці 

між па вяр хо вае пе ра крыц це 

і дах, па кла дзе ны з ужы ван-

нем зга раль ных ма тэ ры я-

лаў. Та му ад лег ласць ад 

унут ра най па верх ні ко мі на 

да га ру чых кан струк цый пе-

ра крыц ця па він на быць не 

менш за 380 мі лі мет раў, ка лі 

кан струк цыі не аба ро не ны, і 

не менш за 250 мі лі мет раў 

у вы пад ку аба ро не ных. Ад 

вон ка вай па верх ні ко мі на да 

га ру чых кан струк цый да ху 

не аб ход на мець не менш за 

130 мі лі мет раў. Пе рад топ-

кай па ві нен быць пры бі ты 

ме та ліч ны ліст па ме рам не 

менш за 50 на 70 сан ты мет-

раў.

Ка лі ад пры бора 
лепш 
пазбавіцца 

Са ма роб ныя аба гра-

валь ні кі і ця пер трап ля-

юць у звод кі аб па жа рах. 

Хоць та кіх вы пад каў ста ла 

знач на ме ней — дэ фі цы ту 

элект рыч ных ацяп ляль ных 

пры бо раў у кра мах гас па-

дар чых та ва раў ня ма ўжо 

да во лі даў но, ды і цэ ны на 

іх не за воб лач ныя. Але не 

ўсё так прос та ў абод вух вы-

пад ках.

У сту дзе ні ў вёс цы Ма-

лая Па дзер Слуц ка га ра ё-

на знут ры за га рэў ся жы лы 

драў ля ны дом. Унут ры зна-

хо дзіў ся гас па дар. Яго і вы-

нес лі на све жае па вет ра ра-

таў ні кі. Паз ней муж чы ну да-

ста ві лі ў цэнт раль ную ра ён -

ную баль ні цу з апё ка мі і 

атру чэн нем чад ным га зам. 

Ад са мо га до ма ма ла што 

за ста ло ся — агонь моц на 

па шко дзіў драў ля ныя пе-

ра крыц ці, дах і сце ны па 

ўсім пе ры мет ры. А пры чы-

най гэ тых ня шчас цяў стаў 

са ма роб ны ацяп ляль нік. 

Дзень та ды вы даў ся да во лі 

ма роз ны — тэм пе ра ту ра не 

па ды ма ла ся вы шэй за мі нус 

8 гра ду саў.

— Ад нак ку ды час цей мы 

су ты ка ем ся з ін цы дэн та мі, 

якія звя за ныя з вы ка ры стан-

нем элект рыч ных аба гра-

валь ні каў, зроб ле ных у са-

мых што ні на ёсць за вод скіх 

умо вах. І амаль усе яны звя-

за ны з па ру шэн нем пра віл 

экс плу а та цыі. На прык лад, 

хтось ці вы ра шыў як ма га 

хут чэй пра су шыць воп рат-

ку пас ля даж джу, па клаў яе 

на ра шот ку кан век та ра — а 

яна па ча ла імк лі ва на гра-

вац ца, пас ля тлець і ў ней кі 

мо мант ус пых ну ла по лы мя... 

Апош нім жа ча сам на рас тае 

не га тыў ная тэн дэн цыя, ка-

лі вог нен ны «сюр прыз» ла-

дзяць тыя аба гра валь ні кі, 

якія ад пра ца ва лі больш за 

ўста ноў ле ны тэр мін экс плу а -

та цыі.

Вы твор ца мі кі руе не 

столь кі фі лант ро пія, коль-

кі мар ке тынг. Па-пер шае, 

ра біць апа ра ты, якія бу-

дуць пра ца ваць ад но-два 

дзе ся ці год дзі без па ло мак, 

не вель мі вы гад на ў доў га-

тэр мі но вай перс пек ты ве — 

ка лі ры нак бу дзе на сы ча-

ны цал кам, то ку ды і ка му 

збы ваць но выя агрэ га ты? 

А з гэ та га вы ні кае дру гое — 

тэр мін экс плу а та цыі трэ ба 

змян шаць. Унутр апа ра та 

ста вяц ца дра ты з мен шым 

дыя мет рам ся чэн ня, вель мі 

тры ва лыя ма тэ ры я лы за-

мя ня юц ца на ана ла гі, якія 

зроб ле ны, як ка жуць, не «на 

ста год дзі». Па куп нік жа ў ка-

рот ка тэр мі но вай перс пек ты-

ве, ка лі ста іць за да ча тут і 

зараз на быць аба гра валь-

нік, вый грае. Апа рат ро біц ца 

больш пры ваб ным па ца не. 

Але за гэ та так са ма трэ ба 

бу дзе пла ціць.

— Ра ней элект рыч ныя 

аба гра валь ні кі маг лі пра ца-

ваць па 10—15 га доў. Та кі 

тэр мін служ бы за клад ваў у 

паш пар це за вод-вы твор ца. 

Ця пер жа мы не раз су ты ка лі-

ся з тым, што тэх ні ка па паш-

пар це раз ліч ва ец ца ўся го на 

пяць-сем га доў. Вядома, гэ та 

не азна чае та го, што роў на ва 

«ўзрос це» сем га доў і адзін 

дзень пас ля на быц ця пры-

бор не ўклю чыц ца. Хут чэй за 

ўсё, ён запрацуе, прос та вы-

твор ца не бу дзе нес ці ні я кай 

ад каз нас ці за да лей шы лёс 

гэ та га апа ра та, на ват ка лі ён 

ні ра зу не быў у ра мон це і на 

ім за ха ва лі ся ўсе за вод скія 

плом бы.

Спа жы ван не ў элект рыч-

на га ацяп ляль ні ка да во лі 

вы со кае. Та му яго нель га 

ўклю чаць ра зам з ін шы-

мі пры бо ра мі. На прык лад, 

толь кі ў Мін ску за пер шыя 

тры ме ся цы гэ та га го да ад-

бы ло ся 20 уз га ран няў, звя-

за ных або з пе ра груз кай 

элект ра се так, або з па кі ну-

ты мі без на гля ду элект ра-

пры бо ра мі, уклю ча ны мі ў 

сет ку. Аднак пры ка рот кім 

за мы кан ні ў ідэа ле му сіць 

спра ца ваць за сце ра галь нік, 

але спа дзя вац ца толь кі на 

яго не вар та.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Учо ра ўве ча ры ў апе ра тыў на-дзя-

жур ную служ бу Са вец ка га РА УС 

Го ме ля па сту пі ла па ве дам лен не 

ад жы ха роў до ма па ву лі цы Бы-

хаў скай. Яны па ве да мі лі, што не-

вя до мыя збі лі жан чы ну, за піхну лі 

яе ў аў та ма шы ну мар кі БМВ бе-

 ла га ко ле ру і з'е ха лі ў не вя до мым 

на прам ку. Гэ тую ін фар ма цыю пе-

рад алі ў мі лі цэй скі эфір. На вы шук 

аў та ма бі ля бы лі ары ен та ва ны ўсе 

ма біль ныя і пе шыя на ра ды ор га-

наў унут ра ных спраў аб лас но га 

цэнт ра.

Як па ве дам ляе УУС Го мель ска га 

абл вы кан ка ма, ма шы на бы ла за ўва-

жа на экі па жам ДАІ пад час ру ху ў бок 

аб лас но га цэнт ра па тра се Чар ні гаў — 

Го мель. Па тра ба ван ні аб спы нен ні кі-

роў ца ін ша мар кі пра іг на ра ваў.

Паз ней БМВ быў зной дзе ны на 

ву лі цы Се ва сто паль скай. За ру лём 

зна хо дзі ла ся жан чы на-ўла даль нік, 

1984 го да на ра джэн ня. Га мяль чан-

ка, мяр ку ю чы па знеш ніх пры кме тах, 

бы ла збі тая. Ме ды кі, якія пры бы лі на 

мес ца зда рэн ня, агле дзе лі яе і шпі-

та лі за ва лі ў Го мель скую аб лас ную 

клі ніч ную баль ні цу. Але пе рад гэ тым 

па цяр пе лая па спе ла па ве да міць апе-

ра тыў ні кам Са вец ка га РА УС не аб ход-

ную ін фар ма цыю. Ад на го з тых, хто 

на па даў, га мяль ча ні на 2002 го да на-

ра джэн ня, за тры ма лі па га ра чых сля-

дах пры пад трым цы бай цоў АМА Па.

Паз ней жан чы на па ве да мі ла пра 

не ка то рыя пад ра бяз нас ці та го, што 

ад бы ло ся. У той мо мант, ка лі яна вяр-

ну ла ся да до му на аса біс тай аў та ма-

шы не, да яе пад бег лі трое не вя до мых. 

Па ча лі збі ваць, а за тым за пхну лі ў ма-

шы ну. На кі роў ва ю чы ся праз го рад, 

яны вы еха лі да ляс но га ма сі ву, дзе 

за па тра ба ва лі пе ра даць ім гро шы.

Ма ла дыя лю дзі за бра лі пяць ты-

сяч до ла раў і на кі ра ва лі ся на зад у 

Го мель. За ехаў шы ў ту пік, яны кі ну лі 

па цяр пе лую ў ма шы не і збег лі. Жан-

чы на са ма стой на се ла за руль і па еха-

ла з два роў на ву лі цу, дзе і су стрэ ла 

су пра цоў ні каў Дзяр жаў та інс пек цыі.

За раз вя до мыя двое ін шых са-

ўдзель ні каў, пра вод зяц ца апе ра тыў-

на-вы шу ко выя ме ра пры ем ствы па 

ўста наў лен ні іх мес ца зна хо джан ня. 

Усе трое ра ней су дзі мыя. След чы мі 

за ве дзе на кры мі наль ная спра ва за 

раз бой.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Збі лі жан чы ну, за пхну лі ў ма шы ну...

Як быць шчас лі вым, 

калі вый дзеш на пен-

сію? Ад каз на гэ тае пы-

тан не шу кай це на фес-

ты ва лі «Энер гія ўзрос-

ту», які ад бу дзец ца пад 

Мінск ам 5–7 ве рас ня. 

На яго за пра ша юц ца 

ўсе, хто пас ля 50 не ба-

іц ца зноў ку зна хо дзіць 

ся бе, ву чыц ца і рэа лі-

зоў ваць свае ма ры.

У пра гра ме фес ты ва лю — 

прэ зен та цыі аду ка цый ных 

пра ек таў і пра грам для лю-

дзей ста рэй ша га ўзрос ту; 

пра вя дзен не ка лек тыў ных 

спар тыў ных спа бор ніц тваў, 

кон кур саў вы ка наў ча га 

май стэр ства па спе вах, тан-

цах і ін шых ві дах твор час ці; 

аб мен во пы там па пы тан-

нях ак тыў на га даў га лец ця; 

май стар-кла сы і дыс ку сіі; 

су стрэ чы з па тэн цый ны мі 

парт нё ра мі для су мес най 

рэа лі за цыі іні цы я тыў і мно-

гае ін шае.

Фес ты валь збя рэ ра зам 

удзель ні каў з Бе ла ру сі, а 

так са ма ка лег з еў ра пей-

скіх і пост са вец кіх кра ін, 

та му афі цый ны мі мо ва мі 

ме ра пры ем ства бу дуць рус-

кая, бе ла рус кая і анг лій ская. 

Пад час фес ты ва лю так са ма 

бу дзе за бяс пе ча ны пе ра-

клад.

«Энер гія ўзрос ту» абя цае 

стаць са праўд ным свя там,  

уні каль ным мес цам зно сін 

і аб ме нам до све дам. Тут 

мож на бу дзе ра зам ву чыц-

ца, ве ся ліц ца, спя ваць і тан-

ца ваць,  зна хо дзіць но вых 

сяб роў.

Ся род ар га ні за та раў — 

Гра мад ская ар га ні за цыя 

«Бе ла рус кая аса цы я цыя 

са цы яль ных ра бот ні каў». 

Яна мае 23-га до вы до свед 

ра бо ты ў са цы яль най сфе ры 

Бе ла ру сі і за гэ ты час рэа лі-

за ва ла больш за 40 па спя-

хо вых са цы яль ных пра грам 

і пра ек таў, ад ным з якіх з 

2013 го да з'яў ля ец ца пра-

ект «Мін скі ўні вер сі тэт трэ-

ця га ўзрос ту». Яшчэ адзін 

ар га ні за тар — ту рыс тыч ная 

кам па нія «Бе не фіс-Тур» — 

пер шая на бе ла рус кім рын-

ку ту рыс тыч ных па слуг, 

якая пра фе сій на зай ма ец-

ца раз віц цём ту рыс тыч ных 

на прам каў для лю дзей ста-

рэй ша га ўзрос ту.

Фес ты валь бу дзе пра-

хо дзіць на ба зе ад па чын ку 

«Га лак ты ка».

Ту ды: кож ныя 30 хві лін з 

08.00 да 10.30 бу дуць ад' яз-

джаць аў то бу сы ад стан цыі 

мет ро «Ка мен ная гор ка» 

(пры пы нак на вы езд з го-

ра да, дру гі на вес). Бі лет у 

абод ва ба кі на бы ва ец ца ў 

ва лан цё раў ка ля аў то бу са. 

Ца на 5 руб лёў.

На зад: кож ныя 30 хві лін з 

17.00 да 19.00 аў то бу сы з фес-

ты ва лю ад' яз джа юць ад ба зы 

ад па чын ку «Га лак ты ка».

Ува ход ны бі лет: адзін 

дзень — 5 руб лёў (на бы ва-

ец ца на мес цы).

Свят ла на БУСЬ КО.

За пра шае «Энер гія ўзрос ту»
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Са ма гон ны апа рат 
аб' ёмам у цыс тэр ну

Най буй ней шы за апош ні час пад-

поль ны цэх па вы ра бе ал ка го лю 

вы яў ле ны ў Ма ла дзе чан скім ра ё-

не. Вя лі кі са ма гон ны апа рат пра-

дук цый нас цю не каль кі сот няў літ-

раў у су ткі зна хо дзіў ся на ву лі цы 

Вя сё лай у вёс цы Клоч ка ва.

У га ра жы і хля ве, раз ме шча ных на 

ўскра і не ляс но га ма сі ва, уда ле чы ні ад 

ста рон ніх ва чэй, афі цый на не пра цу ю чы 

жы хар Ма ла дзеч на 1984 го да на ра джэн-

ня аб ста ля ваў цал кам аў та ма ты за ва ны 

са ма гон ны цэх. Асноў ны мі част ка мі вы-

твор час ці з'яў ля лі ся тры браж ні кі, ка цёл, 

а так са ма «ха ла дзіль нік» на не каль кі 

сот няў літ раў. Яшчэ да ўзвя дзен ня хля ва 

для за хоў ван ня са ма гон най бра гі ў зям-

лю бы ла ўка па на шмат тон ная цыс тэр на. 

На мес цы вы яў ле на больш за 10 ты сяч 

літ раў са ма гон най бра гі, для кан фіс ка-

цыі і зні шчэн ня якой су пра цоў ні ка мі АУС 

пры цяг ва ла ся спе цы яль ная тэх ні ка. 

Ін фар ма цыя пра пад поль ны «бро вар» 

су пра цоў ні кам АУС па сту пі ла ад не абы-

яка ва га ама та ра «ці ха га па ля ван ня», які 

быў спра вяд лі ва абу ра ны тым, што ра бі-

ла ся за пло там участ ка, — ад пра ца ва ная 

сы ра ві на злі ва ла ся ў ляс ны ма сіў. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


