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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона)
по поручению 

Минского районного потребительского общества (продавец)

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН 
по продаже объектов недвижимого имущества в составе: 

Лот №1: здание магазина, инвентарный номер № 600/С-
132718, общей площадью 106.5 кв.м, расположено на земельном 
участке площадью 0,0700 га (предоставлен на праве аренды) 
по адресу: Минская область, Минский район, д. Слобода. На 
земельном участке имеются ограничения (обременения) прав 
в использовании – водоохранная зона водного объекта (0,0700 
га). Начальная цена с НДС – 78 000 000 бел. руб. Задаток 10% 
от начальной цены (7 800 000 бел. руб.); 

Лот №2: здание магазина, инвентарный номер № 600/С-
139975, общей площадью 95.3 кв.м, расположено на земельном 
участке площадью 0,1011 га (предоставлен на праве аренды) по 
адресу: Минский район, Роговский с/с , д. Каменец, 8А. На 
земельном участке имеются ограничения (обременения) прав 
в использовании – водоохранная зона водного объекта (0,1011 
га). Начальная цена с НДС – 374 000 000 бел. руб. Задаток 10% 
от начальной цены (37 400 000 бел. руб.); 

Лот №3: здание магазина, инвентарный номер № 600/С-
139774, общей площадью 57.5 кв.м, расположено на земельном 
участке площадью 0,0564 га (предоставлен на праве аренды) 
по адресу: Минский район, Папернянский с/с , д. Касынь, 
ул. Школьная, 8А. Начальная цена с НДС – 178 500 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (17 850 000 бел. руб.); 

Лот №4: здание магазина, инвентарный номер № 600/С-
139778, общей площадью 105,8 кв.м, расположено на земельном 
участке площадью 0,1000 га (предоставлен на праве аренды) 
по адресу: Минский район, Папернянский с/с, д. Пильница, 
ул. Центральная, 8А. На земельном участке имеются ограни-
чения (обременения) прав в использовании – водоохранная 
зона водного объекта (0,1000 га);  территория курортов, зон 
санитарной охраны месторождений лечебных минеральных вод 
и лечебных сапропелей, иных земель, обладающих природными 
лечебными факторами и используемых или предназначенных 
для организованного массового отдыха населения и туризма 
(0,1000 га); зона санитарной охраны водного объекта, исполь-
зуемого для питьевого водоснабжения (0,1000 га). 

Начальная цена с НДС – 527 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (52 700 000 бел. руб.); 

Лот №5: здание магазина, инвентарный номер № 600/С-
139775, общей площадью 91,4 кв.м, расположено на земельном 
участке площадью 0,1842 га (предоставлен на праве аренды) 
по адресу: Минский район, Роговский с/с, д. Ревкутьевичи, 
21А. Начальная цена с НДС – 314 500 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (31 450 000 бел. руб.), 
перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 
государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 
(пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объ-
ект производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано 
в газете «Звязда» от 05.06.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в тор-
гах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 31.07.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 30.07.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение «Минскстрой» 

доводит до сведения заинтересованных лиц 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
о строительстве жилых помещений объекта 

«Многоэтажные жилые дома № 1,2 по генплану 
со встроенными помещениями административно-общественного 

назначения и гаражом-стоянкой № 3 по г/п в квартале 
ул. Щорса – пр. Дзержинского на земельном участке 2,0 га 

с установкой индивидуального источника теплоснабжения. Жилой 
дом № 2 по генплану». (4 пусковой комплекс) 

в г. Минске, опубликованную в газете «Звязда» 21 мая 2013 года:

Ожидаемый ввод 4 пускового комплекса жилого дома в эксплуа-
тацию в соответствии с договором строительного подряда – 8 марта 
2014 года.                      УНП 100071325

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение «Минскстрой» 

доводит до сведения заинтересованных лиц 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
о строительстве жилых помещений объекта 

«Многоэтажные жилые дома № 1,2 по генплану 
со встроенными помещениями административно-общественного 

назначения и гаражом-стоянкой № 3 по г/п в квартале 
ул. Щорса – пр. Дзержинского на земельном участке 2,0 га 
с установкой индивидуального источника теплоснабжения. 

Жилой дом № 2 по генплану». (3 пусковой комплекс) в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 18 февраля 2012 года:

Ожидаемый ввод 3 пускового комплекса жилого дома в эксплуа-
тацию – 7 ноября 2013 г.                    УНП 100071325

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 
по добровльному страхованию от болезней и несчастных случаев на 
время поездки за границу формы 2РП, 2РН серии БА № 0391786; 
страховые полисы Договор страхования, заключаемый с физическим 
лицом (форма 2РН), юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем (форма 2РП) по страхованию иному, чем страхование 
жизни серии ПЕ № 0052223, № 0056477, № 0036663, № 0068314, 
№ 0074360 считать недействительными.                    УНП 100357923

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
смуткуе ў сувязі са смерцю былога дырэктара 
Прадстаўніцтва Міждзяржаўнай тэлерадыёкампаніі 
«Мір» у Рэспубліцы Беларусь Сідаровіч Людмілы 
Леанідаўны і выказвае глыбокія спачуванні яе род-
ным і блізкім. 

Вниманию покупателей! РУП «Белспецконтракт» снимает с аук-
циона № 15 от 15.08.2013 года лоты № 328, 329. Извещение о про-
ведении аукциона № 15 было опубликовано в газете «Звязда» № 
128 от 13.07.2013 г. 

УНП 101099370 

ЗАЛАТЫ ЗАПАС ПАВЯЛІЧЫЎСЯ
Залаты запас Нацыянальнага банка Беларусі 
вырас на 500 кг за першае паўгоддзе бягучага 
года і дасягнуў 33,8 т па звестках на 1 ліпеня.
Гэта вынікае з інфармацыі, размешчанай на 

афіцыйным сайце Нацбанка.
За 2012 год залаты запас Нацыянальнага банка 

павялічыўся на 1,6 т да 33,3 т на 1 студзеня 2013. А 
ў 2011 годзе залаты запас вырас на 400 кг.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

ШЧАС ЛІ ВАЕ ВЫ РА ТА ВАН НЕ
У 9.40 у Гро дзен скае аб лас ное ўпраў лен не 
МНС па сту піў сіг нал, што ў вёс цы Чыр кан цы 
ў два ры жы ло га до ма ў ка ло дзеж упа ла жан-
чы на. 
Вы ра та валь ні кі, якія пры бы лі на мес ца зда рэн ня, 

уста на ві лі, што 76-га до вая пен сі я нер ка ра ні цай, на бі-
ра ю чы з ка ло дзе жа ва ду, стра ці ла раў на ва гу і ўпа ла 
ў яго. Глы бі ня ка ло дзе жа да ва ды скла дае 4 мет ры, 
уз ро вень ва ды — 3 мет ры. Дыя метр ка ло дзе жа — 
0,7 мет ра. Жан чы на зна хо дзі ла ся на па верх ні ва ды 
ў пры том нас ці.

Ра бот ні кі МНС пры да па мо зе вы ра та валь най вя-
роў кі і па жар на га ру ка ва да ста лі жан чы ну з ка ло-
дзе жа і пе рад алі яе ра бот ні кам «хут кай да па мо гі». 
Пас ля ме ды цын ска га агля ду яе стан быў пры зна ны 
за да валь ня ю чым. З ды яг на зам «агуль нае пе ра аха-
лодж ван не» яна бы ла шпі та лі за ва на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА ТРЫ МА НЫ КА ВУ НЫ
НА 120 МІЛЬ Ё НАЎ

Су пра цоў ні ка мі апе ра тыў на-по шу ка ва га ад-
дзе ла Ві цеб скай мыт ні за тры ма лі ўвоз у Бе ла-
русь вя лі кай пар тыі ка ву ноў агуль ным кош там 
ка ля 120 міль ё наў руб лёў.
У аб лас ным цэнт ры бы ла за тры ма на аў та ма шы на 

«Воль ва», якой кі ра ваў наш су гра ма дзя нін. Гру за вік 
пры ехаў з Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Пад час агля ду гру за во га ад се ка аў та ма шы ны бы лі 
зной дзе ны ка ву ны — 20 тон без якіх-не будзь су пра-
ва джаль ных да ку мен таў. У пры ват нас ці, ад сут ні ча-
лі та вар на-транс парт ныя на клад ныя і фі та са ні тар ны 
сер ты фі кат.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

АД КРЫЎ СЯ СЕ ЗОН ПА ЛЯ ВАН НЯ
НА БА КА СА

Згод на з Пра вi ла мi вя дзен ня па ляў нi чай гас-
па дар кi i па ля ван ня, зда бы ваць гэ тую птуш ку 
мож на збро е вым спо са бам з па ды хо ду. Па ля-
ваць да зва ля ец ца па пер шую ня дзе лю жнiў ня 
ў свет лы час су так. 
Пры гэ тым да зва ля ец ца вы ка рыс тоў ваць глад ка-

стволь ную па ляў нi чую зброю i па тро ны з шро там, а 
так са ма па ляў нi чых са бак па род вы жла, спа нi ель, 
рэ тры вер. Па ро да i мя нуш кi са ба кi, а так са ма iмя 
яе ўла даль нi ка па вiн ны быць уне се ны ў па ляў нi чую 
пу цёў ку.

Як па ве да мi лi ў Дзяр жаў най iн спек цыi ахо вы жы-
вёль на га i рас лiн на га све ту пры Прэ зi дэн це Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь, ба кас — адзiн з най больш шмат лi кiх 
вi даў пту шы ных, якi су стра ка ец ца па ўсёй тэ ры то рыi 
Бе ла ру сi. Жы ве на па пла вах, ба ло тах, за ба ло ча ных 
ус край ках ле су. Цярп лi ва ста вiц ца да ант ра па ген на га 
ўздзе ян ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПЛА ТА ЗА НА ВУ ЧАН НЕ 
Ў ВНУ ПА ВЫ СІЦ ЦА

Пла на вае па вы шэн не апла ты за на ву чан не ў ВНУ — не 
больш, чым на 20%, — ад бу дзец ца з 1 ве рас ня, па ве-
да міў ў эфі ры Пер ша га на цы я наль на га тэ ле ка на ла 
госць сту дыі на чаль нік упраў лен ня вы шэй шай і ся-
рэд няй спе цы яль най аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
Бе ла ру сі Сяр гей Ра ма нюк.
«Так, апла та за на ву чан не ў ВНУ бу дзе павы ша на з 1 ве-

рас ня, — ска заў прад стаў нік мі ніс тэр ства і па тлу ма чыў: — У 
2012/2013 на ву чаль ным го дзе апла та за на ву чан не на плат ных 
ад дзя лен нях не змя ня ла ся, а стаў ка та рыф на га раз ра ду ў кра-
і не па вы ша ла ся трой чы, але гэ та ні як не ад бі ва ла ся на кош це 
на ву чан ня». Та му ўрэш це, па сло вах Сяр гея Ра ма ню ка, «бы ло 
пры ня та ра шэн не на ўзроў ні ўра да па вы сіць кошт на ву чан ня 
ў вы шэй шых на ву чаль ных уста но вах, але не больш, чым на 
20%». Прад стаў нік Мі на ду ка цыі пад крэс ліў, што гэ та гра ніч ны 
ўзро вень. Пры гэ тым на ву чаль ным уста но вам да дзе на пра ва 
«ў за леж нас ці ад эка на міч най сі ту а цыі ў кан крэт най ВНУ, у 
за леж нас ці ад эка на міч на аб грун та ва ных вы дат каў, са мім вы-
ра шаць, на якую план ку бу дзе пад ня ты кошт за на ву чан не». 
Сяр гей Ра ма нюк удак лад ніў, што кошт бу дзе ды фе рэн ца вац ца 
ў за леж нас ці ад фор мы на ву чан ня (дзён ная ці за воч ная), спе-
цы яль нас ці, а так са ма кур са — на прык лад, «на 1 кур се яна 
мо жа быць вы шэй шай, чым на 4-м ці 5-м».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

АдукацыяАдукацыя  ��

Аб гэ тым за явіў у Пе кі не Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на су-
стрэ чы з прэм' е рам Дзяр жаў на га са ве та 
КНР Лі Кэ ця нам, пе рад ае ка рэс пан дэнт
БЕЛ ТА.

«Са Стар шы нёй КНР мы прый шлі да адзі-
най дум кі, што якія б ні бы лі на шы ад но сі ны, і 
аса біс тыя, і між дзяр жаў ныя, усё роў на ас но-
вай уся му бу дзе эка но мі ка. Я па пра сіў яго, каб 
ён да па мог мне, на шай дэ ле га цыі ўста на віць з 
ва мі кан так ты ў гэ тых ад но сі нах на перс пек ты-
ву, каб мы больш ін тэн сіў на ру ха лі ся ў сфе ры 
эка но мі кі, фі нан саў, каб КНР больш ак тыў на 
пра ца ва ла ў Бе ла ру сі», — ска заў кі раў нік бе-
ла рус кай дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў вя лі кі 
ўплыў Кі тая на між на род най арэ не. «Кі тай 
сён ня, як я час та ка жу, — ім пе рыя. Гэ та кра і на, 
без якой не вы ра ша ец ца ні вод нае пы тан не ў 
све це, і яна па він на іс ці ў Еў ро пу. Мы га то вы 
са дзей ні чаць гэ та му, перш за ўсё эка на міч-
на», — за пэў ніў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, ця пер у бе ла рус-
ка-кі тай скіх ад но сі нах не аб ход на рэа лі зоў ваць 
больш ам бі цый ную за да чу — на рошч ваць у 
крэ дыт на-ін вес ты цый ным су пра цоў ніц тве ме-
на ві та ін вес ты цый ны скла даль нік. Бе ла рус кі 
бок асаб лі ва за ці каў ле ны ў пры цяг нен ні ін-
вес та раў у Кі тай ска-бе ла рус кі ін дуст ры яль ны 
парк.

Пры яры тэт ны мі сек та ра мі ў гэ тых ад но-
сі нах з'яў ля юц ца бія фар ма цэў ты ка, но выя 
ма тэ ры я лы, ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ныя 
тэх на ло гіі. Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы вы-
ка заў упэў не насць, што су мес ны мі на ма ган ня-
мі ўдас ца па спя хо ва ажыц ця віць гэ ты маш таб-
ны пра ект, які не мае ана ла гаў у Еў ро пе.

Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся 
так са ма са стар шы нёй Усе кi тай ска га ка мi тэ-
та На род на га па лi тыч на га кан суль та тыў на га 
са ве та Юй Чжэн шэ нам.

Юй Чжэн шэн ад зна чыў, што ў Кi таi шы ро-
ка вя до ма аб дзей нас цi Прэ зi дэн та Бе ла ру сi 
i ў пры ват нас цi аб яго на ма ган нях па раз вiц цi 
друж бы i су пра цоў нiц тва па мiж дзвю ма кра i-
на мi. «Больш за тое, вы як Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 
вель мi сур' ёз на вы кон ва е це свае аба вяз кi па 
аба ро не не за леж нас цi i за бес пя чэн нi рос ту 
ма гут нас цi сва ёй кра i ны», — пад крэс лiў ён. 
Юй Чжэн шэн так са ма вы ка заў упэў не насць, 
што гэ ты вi зiт кi раў нi ка бе ла рус кай дзяр жа вы, 
у хо дзе яко га пад пi са на дэк ла ра цыя аб уста-
наў лен нi ад но сiн усе ба ко ва га стра тэ гiч на га 
парт нёр ства, бу дзе сты му ля ваць друж бу i су-
пра цоў нiц тва па мiж Бе ла рус сю i Кi та ем.

Чле ны афі цый най бе ла рус кай дэ ле га цыі 
так са ма пра вя лі шэ раг пе ра моў. Уся го ў рам-
ках ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў КНР пад пі са-
на 36 да ку мен таў, якія ахоп лі ва юць пра ек ты, 
па гад нен ні і ме ма ран ду мы на агуль ную су му 
амаль $ 1,5 млрд.

ГАНД ЛЁ ВА-ЭКА НА МІЧ НАЕ СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА
З'ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА АС НО ВАЙ У РАЗ ВІЦ ЦІ
АД НО СІН БЕ ЛА РУ СІ З КІ ТА ЕМ

Та кую дум ку вы ка заў 
жур на ліс там стар шы-
ня След ча га ка мі тэ та 
Бе ла ру сі Ва лян цін Ша-
еў. Ён учора пра вёў 
аса біс ты вы яз ны пры-
ём гра ма дзян на прад-
пры ем стве «Па пя ро вая 
фаб ры ка «Спар так» 
(г. Шклоў), пе рад ае ка-
рэс пан дэнт Бел ТА.

«Вы езд у ра ё ны і зно сі ны 
з людзь мі най перш да юць 
нам маг чы масць да ве дац ца, 
што хва люе сён ня лю дзей 
на мес цах. І на ват ка лі гэ тыя 
праб ле мы не з'яў ля юц ца кам-
пе тэн цы яй След ча га ка мі тэ-
та, але яны ма юць сіс тэм ны 
ха рак тар, то мы на іх па він ны 
звяр таць піль ную ўва гу, да па-
ма гаць іх вы ра шыць на ўзроў-
ні вы шэй шых ар га ні за цый і 
за ці каў ле ных ве дам стваў», — 
лі чыць Ва лян цін Ша еў.

Па вод ле яго слоў, за прак-
ты ку аса біс тых пры ёмаў ней-
кіх гла баль ных, сур' ёз ных 
праб лем ён не вы явіў. Як 
пра ві ла, лю дзей хва лю юць 
звы чай ныя бы та выя пы тан ні 

аль бо гра мад скія праб ле мы, 
якія зна хо дзяц ца ў кам пе-
тэн цыі мяс цо вых улад. Гэ та і 
ра монт да рог, якасць бу даў-
ні чых ра бот, су вя зі; пы тан ні 
з пад клю чэн нем га зу, па ляп-
шэн нем жыл лё вых умоў і інш. 
Нель га ска заць, што мяс цо-
выя ўла ды або за ці каў ле ныя 
служ бы імі не зай ма юц ца, 
але ча сам уз ні кае пы тан не 
аб тым, на коль кі эфек тыў-
на і якас на яны пра цу юць. 
Тыя або ін шыя пы тан ні мож-
на вы ра шаць, мо жа, хут чэй, 
уні каць у праб ле му глы бей, 
аказ ваць да па мо гу свое ча со-
ва. «Тут важ на не да пус ціць 
бра ку ў вы ра шэн ні лю бо га 
пы тан ня і ста віц ца да кож-

на га зва ро ту гра ма дзян ад-
каз на», — лі чыць стар шы ня 
След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі.

На прык лад, сён ня на пры-
ём звяр ну ла ся гра ма дзян ка 
з прось бай уста на віць апя-
кун ства над дзвю ма ма ла-
лет ні мі ўнуч ка мі, бо ма ма 
не ўдзя ляе доч кам на леж-
най ува гі і вя дзе ама раль ны 
лад жыц ця. Гэ тае пы тан не 
цяг нец ца ўжо не каль кі ме-
ся цаў, і па ку ту юць тут дзе-
ці. «Мы па він ны аб' ек тыў на 
ра за брац ца ў сі ту а цыі, якая 
скла ла ся, пры няць уз ва жа-
нае ра шэн не, кі ру ю чы ся лі-
та рай за ко на, бо шмат у чым 
ад гэ та га ра шэн ня бу дзе за-
ле жаць лёс дзя цей», — ад-
зна чыў Ва лян цін Ша еў.

Усе ўзня тыя сён ня гра-
ма дзя на мі праб ле мы бу дуць 
узя ты на кант роль След ча-
га ка мі тэ та і, па маг чы мас-
ці, вы ра ша ны, пад крэс ліў 
Ва лян цін Ша еў. Пас ля аса-
біс та га пры ёму гра ма дзян 
стар шы ня След ча га ка мі тэ та 
Бе ла ру сі так са ма азна ё міў ся 
з ра бо тай па пя ро вай фаб ры-
кі «Спар так».

Зно сі ны з гра ма дзя на мі ў рэ гі ё нах да лі 
маг чы масць да ве дац ца аб праб ле мах на мес цах


