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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БЕЛАЯ РОМАШКА»

Предмет 

торгов, краткая 

характеристика

Лот № 1

Капитальное строение, инв. № 450/С-24046 (нежилое здание) общей площадью 415,5 кв. м, кирпичное, 2 этажа, 1926 г. п., капи-
тальное строение, инв. № 450/С-23995 (водопроводная сеть) общей протяженностью 79 м, капитальное строение, инв. № 450/С-
23996 (электрическая сеть) протяженностью 6 м, воздушная, кабель АС 4х16

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Я. Купалы, д. 13

Информация 

о земельном участке

Площадь 0,0457 га, кадастровый номер 425450100001007441, назначение – для обслуживания зданий по ул. Я. Купалы,13. Ограни-
чения (обременения) прав: земельный участок расположен в охранной зоне водных объектов вне прибрежных полос (0,0457 га), в 
охранной зоне линий электропередачи напряжением до 1000 вольт (0,0071 га)

Начальная цена 52 380 белорусских рублей с учетом НДС Сумма задатка (3 %) 1 571 белорусский рубль

Обязательное условие 
аукциона

Вовлечение в хозяйственный оборот в течение 3 лет

Сведения о продавце: ОАО «Белая Ромашка», г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 100, тел. 8 (01562) 4 13 87

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринима-
телей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 30 дней после проведения торгов. Оплата: по договоренности сторон

Торги состоятся 2 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов

 для участия в торгах
По 29 октября 2018 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by, телефоны для справок: 8 (0152) 74 49 11, 77 23 79

Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 11.09.2018 года

На двор'еНа двор'е

Се зон ша лі каў і паль ча так
На вы хад ныя за ма раз кі ўна чы і 7—12 цяп ла ўдзень
Цёп лы ан ты цык лон, які па да рыў нам со неч нае 

на двор'е, ад сту пае на тэ ры то рыю Па вол жа. А ў 

апош ні дзень пра цоў на га тыд ня да нас у кра і ну 

пач не па сту паць больш ха лод нае па вет ра паў ноч-

ных шы рот. У гэ тыя вы хад ныя дні даж джоў бу дзе 

ня шмат, але тэм пе ра тур ны фон іс тот на па ні зіц ца, 

па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за-

брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

У су бо ту бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі ра ні-

цай і ўдзень у не ка то рых ра ё нах па паў днё вым за ха дзе 

маг чы мы не вя лі кія даж джы. Уна чы і ра ні цай у не ка то-

рых ра ё нах сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

ча ка ец ца ад 1 да 8 гра ду саў цяп ла, па поў на чы маг чы мы 

за ма раз кі да мі нус 3 гра ду саў. Удзень праг на зу ец ца ад 

плюс 7 да плюс 13 гра ду саў, па поўд ні — да 15 цяп ла. 

У ня дзе лю бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі ў не-

ка то рых ра ё нах па паў днё вым за ха дзе кра і ны маг чы мы 

не вя лі кія даж джы. Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах 

сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 1—6 цяп ла, 

мес ца мі, пе ра важ на па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны, за-

 ма раз кі да ну ля — мі нус 3 гра ду саў. Днём бу дзе ад плюс 6 

да плюс 12 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

па ня дзе лак уна чы бу дзе без апад каў. А днём ат мас фер ны 

фронт, які пе ра мя шча ец ца з паў ноч на га за ха ду Еў ро пы, 

аб умо віць па паў ноч ным за ха дзе кра і ны ка рот ка ча со выя 

даж джы. Уна чы і ра ні цай мес ца мі ту ман. Уна чы на боль-

шай част цы тэ ры то рыі ча ка юц ца за ма раз кі да ну ля — 

мі нус 4, у не ка то рых ра ё нах мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па-

вет ра не апус ціц ца ні жэй 1—4 цяп ла. Удзень праг на зу ец ца 

ад плюс 6 да плюс 13 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ну і ну!Ну і ну!

У кан тэй не ры для смец ця —
5,4 ты ся чы до ла раў

Ме на ві та ў кан тэй не ры знай шла гро шы пры бі раль-

шчы ца ста ліч на га га раж на га ка а пе ра ты ва.

У мі лі цыю звяр ну ла ся мін чан ка з за явай аб тым, што 

яна вы яві ла буй ную су му гро шай. Пра ва ахоў ні кам жан-

чы на рас тлу ма чы ла, што, прый шоў шы ра ні цай на пра цу, 

пры сту пі ла да пры бор кі ў га раж ным ка а пе ра ты ве «Ма-

лі наў ка». Пры збо ры смец ця яна ўба чы ла па чак гро шай. 

Агуль ная су ма зна ход кі скла ла 5,4 ты ся чы до ла раў ЗША. 

Жан чы на ста ла пы тац ца ва ўла даль ні каў га ра жоў, ці не 

губ ля лі яны гро шы. І пас ля та го як гас па дар не быў зной-

дзе ны, звяр ну ла ся ў мі лі цыю з прось бай уста на віць ула-

даль ні ка і пе ра даць яму зна ход ку.

Су пра цоў ні кам мі лі цыі жан чы на пры зна ла ся, што ду мак 

пры сво іць гро шы ў яе на ват не ўзні ка ла. Мас коў скі РУ УС 

г. Мін ска пра во дзіць пра вер ку з мэ тай уста наў лен ня ўла-

даль ні ка зной дзе най су мы і про сіць ад гук нуц ца тых, хто 

мае ін фар ма цыю пра асо бу гас па да ра ва лю ты.

Дзі ця за чы ні ла ся ў аў та ма бі лі
Ран кам ра та валь ні кі Жло бін ска га ра ён на га пад раз-

дзя лен ня МНС вы еха лі па па ве дам лен ні аб не аб-

ход нас ці ака зан ня да па мо гі па ўскрыц ці дзвя рэй 

лег ка во га аў та ма бі ля, у якім зна хо дзі ла ся ма ла-

лет няе дзі ця. Та кая сі ту а цыя скла ла ся на ву лі цы 

Пер ша май скай у Жло бі не.

На мес цы ра та валь ні кі да ве да лі ся, што баць ка дзі ця ці 

за вёў лег ка вік «Форд Фі ес та», па са дзіў ту ды дач ку 2017 

го да на ра джэн ня на пя рэд няе ся дзен не і пай шоў ачы шчаць 

ла ба вое шкло. У гэ ты час дзі ця на ціс ну ла кноп ку і за бла кі ра-

ва ла ўсе дзве ры ў аў та ма бі лі. Ра бот ні кі МНС пры да па мо зе 

шан ца ва га ін стру мен та ўскры лі дзве ры ма шы ны. Дзі ця ва 

ўзрос це 1 го да і 8 ме ся цаў не па цяр пе ла, па трэ бы ў ме ды-

цын скай да па мо зе не бы ло.

Ноч чу вы краў з кра мы 
пяць ноў тбу каў

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу Са вец ка га РУ УС 

г. Мін ска па сту пі ла па ве дам лен не аб тым, што ў ад ной з 

крам, якая ганд люе тэх ні кай, спра ца ва ла сіг на лі за-

цыя. Па пры быц ці мі лі цы я не раў на мес ца зда рэн ня 

быў вы яў ле ны кра дзеж пя ці ноў тбу каў.

У хо дзе апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем стваў зла-

мыс нік быў уста ноў ле ны: ім ака заў ся бес пра цоў ны ра ней 

су дзі мы 34-га до вы мін ча нін, які жы ве по бач з кра май. Як 

ака за ла ся, ма ла ды ча ла век даў но вы нош ваў дум кі аб 

кра дзя жы тэх ні кі. Уна чы ён пра краў ся ў кра му і пры ха піў 

пяць ноў тбу каў для да лей ша га про да жу, але па спеў збыць 

толь кі тры, а да лей у яго пла ны ўмя ша лі ся апе ра тыў ні кі. 

За кра дзеж ма ла ды ча ла век мо жа атры маць па ка ран не 

ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі на тэр мін да ся мі га доў з 

кан фіс ка цы яй ма ё мас ці або без кан фіс ка цыі, па ве да мі лі 

ў Са вец кім РУ УС г. Мін ска.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пры зна ча на па смя рот ная экс пер ты за юна ку, 
які ўчы ніў у кер чан скім ка ле джы вы бух 
і страль бу

Га вор ка ідзе не толь кі 

аб псі хо ла га-псі хі ят рыч-

най экс пер ты зе, але і аб 

су до ва-ме ды цын скіх і ба-

ліс тыч ных.

Экс пер ты за пры зна ча-

ец ца для ўста наў лен ня псі-

ха ла гіч ных асаб лі вас цяў ча ла ве ка, а так са ма ма ты ваў 

дзе ян няў, зроб ле ных пры зла чын стве. Пра гэ та па ве-

да мі ла афі цый ны прад стаў нік След ча га ка мі тэ та Ра сіі 

Свят ла на Пят рэн ка.

На га да ем, што ў се ра ду днём 18-га до вы Ула дзі слаў 

Рас ля коў, сту дэнт кер чан ска га по лі тэх ніч на га ка ле джа, 

ад крыў страль бу і зла дзіў вы бух у на ву чаль най уста но ве. 

Ах вя ра мі тра ге дыі стаў 21 ча ла век, больш як 50 бы лі шпі та-

лі за ва ны, 10 з іх зна хо дзяц ца ў цяж кім ста не ў рэ ані ма цыі. 

Кры мі наль ная спра ва, рас па ча тая па ар ты ку ле «Тэ ракт», 

паз ней бы ла пе ра ква лі фі ка ва на на ар ты кул «За бой ства». 

У Кры ме з чац вяр га аб' яў ле на трох дзён ная жа ло ба.

Лаў роў раз ліч вае, што ў НА ТА 
«хо піць ро зу му» не да пус ціць 
вя лі кай вай ны

Кі раў нік МЗС Ра сіі Сяр-

гей Лаў роў мяр куе, што ў 

НА ТА «хо піць ро зу му» не 

да пус ціць вя лі кай вай ны, 

ад нак без нар маль на га 

дыя ло гу з Ра сі яй ры зы кі 

не на ўмыс ных ін цы дэн таў знач на ўзрас лі.

Пра гэ та ён ска заў у ін тэр в'ю RT Frаnсе, Раrіs Mаtсh і 

Lе Fіgаrо, ад каз ва ю чы на пы тан не аб тым, ці не ства ра-

юць ву чэн ні НА ТА ва Ус ход няй Еў ро пе па гро зу па чат ку 

трэ цяй су свет най вай ны.

Мі ністр на га даў, што чле ны Са ве та Ра сія — НА ТА су-

стра ка лі ся за апош нія два га ды тры ра зы, пры чым без 

яко га-не будзь вы ні ку. Па сло вах мі ніст ра, прад стаў ні кі 

Аль ян су бы лі га то выя аб мяр коў ваць толь кі Укра і ну.

«Я ста ра юся за ста вац ца ў рам ках пра віл пры стой нас-

ці, але гэ та азна чае толь кі ад но: што Са вет Ра сія — НА ТА 

ха це лі вы ка рыс таць як чар го вы ін стру мент аб ві на вач ван-

няў нас ва ўсіх смя рот ных гра хах і як чар го вы спо саб за-

да во ліць кап ры зы на шых укра ін скіх су се дзяў, якія спяць 

і ба чаць, каб санк цыі веч на ста на ві лі ся больш жорст кі мі, 

каб Ра сія бы ла па ста ян на пад аг нём кры ты кі», — да даў 

ён. На дум ку Лаў ро ва, ад мо ва НА ТА ад дыя ло гу з Ра сі яй 

тлу ма чыц ца ўплы вам ЗША, якія ў рам ках санк цый ных 

за ко наў за ба ра ні лі Пен та го ну кан так ты з Ра сі яй.

Пар ла мент Мал до вы не пад тры маў уня сен не 
ў кан сты ту цыю пунк та аб еў ра ін тэг ра цыі

Пар ла мент Мал до вы не пад тры маў па праў кі ў кан сты-

ту цыю, якія на зы ва юць еў ра пей скую ін тэ гра цыю стра тэ-

гіч най мэ тай раз віц ця кра і ны. На па ся джэн ні ў чац вер 

да ку мент атры маў толь кі 54 з не аб ход ных 67 га ла соў у 

101-мес ным пар ла мен це.

Згод на з да ку мен там, у кан сты ту цыю пра па ноў ва-

ла ся ўнес ці пункт аб тым, што «еў ра пей ская ін тэ гра цыя 

Рэс пуб лі кі Мал до ва з'яў ля ец ца стра тэ гіч най мэ тай раз-

віц ця кра і ны». З та кой іні цы я ты вай вы сту піў Ула дзі мір 

Пла хат нюк, лі дар Дэ ма кра тыч най пар тыі Мал до вы, якая 

кант ра люе за ка на даў чы ор ган. Ён рас тлу ма чыў па праў-

кі не аб ход нас цю за бяс пе чыць курс на еў ра ін тэг ра цыю 

не за леж на ад па лі тыч ных змен, якія мо гуць ад быц ца ў 

бу ду чы ні.

Су праць змен вы сту піў прэ зі дэнт Мал до вы Ігар Да-

дон, які за явіў, што не за цвер дзіць па праў кі. Ён звяр нуў 

ува гу, што кан сты ту цыя за ба ра няе аб вя шчэн не ад ной з 

ідэа ло гій у якас ці дзяр жаў най. На дум ку Да до на, па ла-

жэн ні аб еў ра ін тэг ра цыі яшчэ больш аб вост раць ад но сі ны 

Кі шы нё ва з не пры зна ным Пры дняст роў ем і Га га уз скай 

аў та но мі яй, жы ха ры якіх імк нуц ца да ўсход ня га знеш не-

па лі тыч на га век та ра.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

НА ЗІ РА ЕЦ ЦА НО ВАЯ ХВА ЛЯ ЦІ КА ВАС ЦІ 
ДА ПЕР ШАЙ СУ СВЕТ НАЙ ВАЙ НЫ

Гэ ты мі дня мі Вы да вец кі дом 

«Звяз да» су мес на з прэс-цэнт рам 

До ма прэ сы пра вёў круг лы стол 

на тэ му «Вы ні кі і на ступ ствы

Пер шай су свет най вай ны 

для Бе ла ру сі». 

У ім пры ня лі ўдзел зна ныя да след чы-

кі на шай кра і ны, на ву ко вы ін та рэс якіх 

скі ра ва ны ме на ві та на да дзе ную тэ му. 

Гэ та док тар гіс та рыч ных на вук, пра фе-

сар Бе ла рус ка га куль тур на га цэнт ра 

ду хоў на га Ад ра джэн ня Ана толь Шар-

коў, ву чо ны сак ра тар Ін сты ту та гіс то рыі 

НАН Бе ла ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных 

на вук, да цэнт Анд рэй Са лаў я наў, вя-

ду чы на ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та 

гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, кан ды дат гіс-

та рыч ных на вук, да цэнт Мі ха іл Сма ля-

ні наў, за гад чык ад дзе ла на вей шай гіс-

то рыі Бе ла ру сі Ін сты ту та гіс то рыі НАН 

Бе ла ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, 

да цэнт Сяр гей Трац цяк, вя ду чы на ву ко-

вы су пра цоў нік Ін сты ту та гіс то рыі НАН 

Бе ла ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, 

да цэнт Ва лян цін Ма зец, гіс то рык, лаў-

рэ ат прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн не», 

аў тар пра ек та «У по шу ках стра ча на га» 

Ула дзі мір Лі ха дзе даў, кан ды дат гіс та-

рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры но вай 

і на вей шай гіс то рыі Бе ла ру сі гіс та рыч-

на га фа куль тэ та БДУ Аляк сандр Бу ра-

чо нак, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да-

цэнт ка фед ры но вай і на вей шай гіс то рыі 

Бе ла ру сі гіс та рыч на га фа куль тэ та БДУ 

Анд рэй Мак сім чык. Мадэратарам кру-

глага стала выступіў дырэктар-галоўны 

рэдактар Выдавецкага дома «Звязда» 

Павел Сухарукаў.

Як ад зна чыў Анд рэй Са лаў я наў, у 

апош ні час на зі ра ец ца вя лі кі рост ці ка-

вас ці да тэ мы Пер шай су свет най вай ны, 

та му не вы пад ко ва пры сут ныя вы бра лі для 

аб мер ка ван ня ме на ві та яе.

— Вя лі кая коль касць су пра цоў ні каў 

Ін сты ту та гіс то рыі зай ма ец ца да сле да-

ван нем Пер шай су свет най вай ны, — 

ад зна чае Са лаў я наў. — Да та го ж мы 

ра ды та му, што да нас пры хо дзяць ма ла-

дыя су пра цоў ні кі, ас пі ран ты, якія хо чуць 

зай мац ца ме на ві та Пер шай су свет най. 

Яны зна хо дзяць штось ці но вае і ў той жа 

час пра цяг ва юць тра ды цыі ака дэ міч най 

шко лы. У апош ні час гэ та тэ ма на бы ла 

дру гое ды хан не, бо ў са вец кі пе ры яд 

яна да сле да ва ла ся менш. Стра ты ў гэ-

тай вай не бы лі не та кія вя лі кія, як пад-

час Вя лі кай Ай чын най. Мы ра ды та му, 

што на шы су се дзі, ка ле гі з ін шых кра ін 

так са ма ці ка вяц ца тэ май Пер шай су свет-

най вай ны. Яны пры яз джа юць да нас, 

пра па ноў ва юць но выя пра ек ты, якія мы 

су мес на імк нём ся рэа лі за ваць.

Пад ра бяз ную спра ва зда чу з круг ла-

га ста ла чы тай це ў на ступ ных ну ма рах 

«Звяз ды».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Рас ка заць 
пра тое, 

што хва люе
Тра ды цый ныя пра мыя тэ-

ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 

20 каст рыч ні ка ў абл вы кан-

 ка мах і Мін гар вы кан ка ме. 

З 9.00 да 12.00 на зван кі бу-

дуць ад каз ваць:

 на мес нік стар шы ні БРЭСЦ-

КА ГА абл вы кан ка ма Алег Іва на-

віч ВЯ ЛІЧ КА. 

Тэл. 8 016 221 31 21;

 кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА ГА 

абл вы кан ка ма Аляк сандр Ула-

дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. 

Тэл. 8 021 222 22 22;

  на мес нік стар шы ні 

ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Анд рэй Ва сі ле віч КА НЮШ КА. 

Тэл. 8 023 233 12 37;

 кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН-

СКА ГА абл вы кан ка ма Ігар Анд-

рэ е віч ПА ПОЎ. 

Тэл. 8 015 273 56 44;

 пер шы на мес нік стар шы ні 

МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Алег Іва на віч ЧЫ КІ ДА. 

Тэл. 8 022 250 18 69;

 на мес нік стар шы ні МІНС-

К АГА абл вы кан ка ма Іван Ста ні-

сла ва віч МАР КЕ ВІЧ. 

Тэл. 8-017 500 41 60;

 на мес нік стар шы ні МІНС-

К АГА гар вы кан ка ма Ігар Вік та ра-

віч ЮР КЕ ВІЧ. 

Тэл. 8 017 222 44 44.


