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Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 431/С-35939 (назначение –
здание специализированное розничной торговли, наименование – здание
магазина со стеклоприемным пунктом) общей площадью 100,0 кв. м,
расположенное по адресу: г. п. Кореличи, ул. Чехова, 5
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер
423355100001001622, площадью 0,0354 га (назначение – земельный
участок для обслуживания здания магазина) по адресу: г. п. Кореличи,
ул. Чехова, 5. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав
в использовании: земельные участки, расположенные в охранных зонах
линий связи и радиофикации, код 5.1, площадью 0,0007 га
Начальная цена продажи – 20 233,55 руб. (двадцать тысяч двести тридцать три рубля пятьдесят пять копеек) с учетом НДС
Сумма задатка – 2 023 руб. (две тысячи двадцать три рубля)
Продавец – Гродненское областное потребительское общество
(Кореличский филиал), 231430, г. п. Кореличи, ул. 8 Марта, 28,
8-01596-2-14-84
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70
Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты –
по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи –
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 17 августа 2020 г. в 14.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 04.01.2020 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг)
и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений – 13 августа 2020 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
https://grino.by/aukcion

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-4486 (назначение – здание
специализированное транспорта, наименование – мастерские), площадью 536,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Карского, 4В
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер
440100000001010536, площадью 0,4552 га (назначение – земельный
участок для обслуживания мастерской), расположенном по адресу:
г. Гродно, ул. Карского, 4В
Начальная цена продажи – 175 000 руб. (сто семьдесят пять тысяч
рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 17 500 руб. (семнадцать тысяч
пятьсот рублей)
Продавец – транспортное унитарное предприятие «Гродненский автотранс № 9», 230003, г. Гродно, ул. Карского, 4, тел. 8-0152-74-71-54
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70
Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 19 августа 2020 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3–209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 17.04.2020 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, каб. 209, 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 – 17 августа 2020 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
https://grino.by/aukcion

МЯСЦОВЫ ЧАС

СТЫМУЛ
ДЛЯ АКТЫВIСТА
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Змяненнi адбылiся нядаўна, цяпер самы час актывiстам ад народа
праявiць сябе. Але пра сваiх актыўных памочнiкаў дэпутаты не забывалi
i раней. Тая ж Вольга Аўчыннiкава
згадвае, што атрымлiвала ганаровыя
граматы i па лiнii грамадскiх арганiзацый «Белая Русь» i «Беларускi саюз
жанчын». Ну а званне «Чалавек года» — гэта наогул вельмi адказна i
ганарова.
Жанчына кажа, што быць старастай для яе не абавязак, а стыль
жыцця. Выслухаць чалавека, дапамагчы, данесцi праблему да ведама
мясцовай улады — гэта было для яе
прыярытэтнай справай з таго самага
моманту, калi ў 1983 годзе прыйшла
працаваць у Пуцькi бiблiятэкаркай.
Абслугоўвала чытачоў з васьмi вёсак,
да некаторых прыходзiла дадому. I з
кожным заўсёды знаходзiла хвiлiнку, каб пагаманiць, распытаць пра
справы.

Вольга Аўчыннiкава
не разумее спажывецкiх
падыходаў да справы, калi
людзi патрабуюць — маўляў,
вы мне павiнны. Ёй лягчэй
з тымi, хто заўсёды гатовы
прыйсцi на дапамогу, каму
неабыякава, што будзе з яго
малой радзiмай.
Пуцькi — вёска не малая: 100 двароў, каля 200 жыхароў. I стараста —
сувязнае звяно памiж iмi i сельсаветам. Патэлефанавалi, напрыклад,
што па вулiцы праедзецца трактар,
збярэ буйнагабарытнае смецце, а яна
ўсiх абзванiла — рыхтуйцеся, маўляў. Пасля таго як Пуцькi далучылi
да Радамльскага сельсавета, Вольга
Канстанцiнаўна стала асноўнай крынiцай iнфармацыi. Калi трэба было
пра кагосьцi спытацца, тэлефанавалi
непасрэдна ёй.

Сустрэча з насельнiцтвам в. Пуцькi.

Аднавяскоўцы таксама прывыклi,
што калi нейкiя праблемы, звяртацца
трэба перш за ўсё да старасты. Зiмой
яна i сама некаторым патэлефануе,
пацiкавiцца, чым дапамагчы. Ведае,
што iнвалiдам i старым без увагi з
боку не абысцiся. Хоць iх яшчэ i сацработнiкi апякуюць.
Бiблiятэкi ў Пуцьках некалькi гадоў
ужо няма, але ўсе ведаюць, што дома
ў былой бiблiятэкаркi шмат кнiг, i iдуць
да яе. Яна ж апавяшчае ўсiх, калi чакаць бiблiёбус з Чавус. I не скардзiцца,
што дарма патрацiла на кагосьцi час.
Сельсавет актывiстку падтрымлiвае —
летась, напрыклад, калi ён атрымаў
прэмiю за добраўпарадкаванне, старасце таксама выдзелiлi капейчыну.
Яна ж, лiчы, свой работнiк. З яе дапамогай у вёсцы стварылі кветнiк, зрабiлi дзiцячую пляцоўку.
— Гэтыя знакi павагi вельмi натхняюць на работу, — прызнаецца суразмоўнiца. — Хоць я раблю грамадскiя
справы па клiчы душы, без якiх-небудзь напамiнаў. Цяпер вось людзi
папрасiлi паставiць на ўездзе ў вёску
паклонны крыж — збiраем грошы, будзем рабiць. А летась жыхары здалi
на дзiцячую пляцоўку каля 200 рублёў. Я неяк абмовiлася, што трэба
нешта зрабiць для дзяцей — школу i
садок у нас закрылi, дзе iм пагуляць?

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
(Организатор аукциона)
извещает о проведении повторного открытого аукциона
по продаже имущества,
принадлежащего ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» (Продавец)
на праве собственности
ЛОТ № 1: ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА, 623/C-58735, 355,1 кв. м.
Адрес: Минская обл., Узденский р-н, Неманский с/с, д. Стальбовщина, ул. Центральная, 9. Начальная цена с НДС – 25 370,31 руб.
Земельный участок 625682109101000061 площадью 0,5683 га. Право
аренды по 21.01.2109 г.
Аукцион состоится 31.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Извещение о проведении
аукциона размещено на сайте Организатора аукциона ino.by.
 Организатор аукциона:
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9,
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
УНП 190055182

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
«Выдавецкі дом «Звязда»

Дырэктар — галоўны рэдактар
СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭГIСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
ад 17 лютага 2009 года выдадзена
Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.
Заснавальнiкi: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыяналь(для зваротаў):
нага сходу Рэспублiкi Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая
e-mail: info@zviazda.by
zvarot@zviazda.by
ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

www.zviazda.by
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I старшыня райсавета Анатоль Мацюлiн мяне падтрымаў. Дзякуючы
дапамозе з райсавета ў нас цяпер
ёсць дзе пагуляць дзецям у футбол
цi валейбол. А яшчэ зрабiлi пясочнiцу, паставiлi стол, ляснiцтва зрабiла
надзейныя лаўкi.
Вольга Аўчыннiкава не разумее
спажывецкiх падыходаў да справы,
калi людзi патрабуюць — маўляў, вы
мне павiнны. Ёй лягчэй з тымi, хто
заўсёды гатовы прыйсцi на дапамогу, каму неабыякава, што будзе з яго
малой радзiмай. Актывiстка вельмi спачувае дэпутатам, якiм трэба
браць на сябе адказнасць за нядбайных людзей — займацца стыхiйнымi
звалкамi, спарахнелай спадчынай
абыякавых нашчадкаў. Так быць не
павiнна, лiчыць яна i робiць усё для
таго, каб згуртаваць жыхароў i натхнiць iх на добрыя справы.
Нэлi ЗIГУЛЯ.

 Кампетэнтна
Палiна ЦЕРАШКОВА, выканаўчы дырэктар Магiлёўскай
абласной асацыяцыi мясцовых
Саветаў дэпутатаў:
— У штогадовых спаборнiцтвах
сярод органаў мясцовага самакiравання раней былi задзейнiчаныя дзве катэгорыi — сельскiя
Саветы дэпутатаў i органы тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання. У апошнюю катэгорыю
ўваходзiлi i калегiяльныя органы,
i iндывiдуалы. Цяпер iх падзялiлi,
i гэта справядлiва. У калегiяльным
органе працуе група людзей, а тут
усё трымаецца на актывiстах. Новыя правiлы будуць дзейнiчаць
ужо ў наступным годзе, зараз
яны пра хо дзяць юры дыч ную
экспертызу. Удзельнiкаў у такiх
спа бор нiц твах заў сё ды шмат,
i вельмi часта некаторым не хапае
аднаго-двух балаў, каб трапiць
у пераможцы. Сёлета, напрыклад, даводзiлася шукаць iншыя
варыянты, як заахвоцiць актывiстаў, — уручалi падзячныя лiсты
ад аблсавета. Улiчваючы тое, што
вартых людзей шмат, мы пайшлi
на гэтыя змяненнi.

АДРАС РЭДАКЦЫI:
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10а.
КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 287 18 31;
e-mail: info@zviazda.by
Га зета ад дру ка ва на ў Рэс публi кан скiм унi тар ным
прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск,
прасп. Незалежнасцi, 79/1.
Тыраж 14.804.

Нумар падпiсаны ў 19.30
16 ліпеня 2020 года.

