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Час для агітацыі
Кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравалі 560 чалавек
Членамі палітычных партый
з'яўляюцца 367 з іх. 27 % сярод
зарэгістраваных — жанчыны.
Такія звесткі са спасылкай на
сайт ЦВК прыводзіць БелТА.
Акруж ныя вы бар чыя ка мі сіі
17 кастрычніка завяршылі рэгістрацыю прэтэндэнтаў на дэпу тацкія
мандаты. Сярэдні конкурс на месца — пяць чалавек. Па мажарытарнай
сістэме ў ніжнюю палату Нацыянальнага сходу сёмага склікання выберуць
110 парламентарыяў. Усяго падчас
кампаніі вылучыліся 703 чалавекі.
У сярэдзіне бягучага месяца пасля рэгістрацыі прэтэндэнтаў пачнецца
агітацыйная кампанія.

Кандыдаты па Брэсцкай, Віцебскай, Го мель скай, Гро дзен скай і
Ма гі лёўскай аб лас цях, а такса ма
па горадзе Мінску атрымаюць магчы масць вы сту піць на тэле ка на ле
«Беларусь 3», а па Мінскай вобласці — на СТБ. Эфірны час удзельнікам выбарчай кампаніі выдзяляць і
радыёстанцыі.
Перадвыбарчую праграму прэтэндэнты могуць апублікаваць у адной
з рэспубліканскіх газет («Звязда»,
«Рэс пуб лі ка») аль бо ў аб лас ных,
раённых, гарадскіх газетах.
Нагадаем, выбары ў Палату прадстаўнікоў адбудуцца 17 ліс тапада,
у Савет Рэспублікі — 7 лістапада.

На слыху

ЗНАЙШЛІ Ў ЛЕСЕ ПРАЗ ПЯЦЬ ДЗЁН
У суботу 53-гадовая жыхарка аграгарадка Белая Дуброва Касцюковіцкага раёна дапамагала сваім аднавяскоўцам у нарыхтоўцы сена.
Увечары па дарозе дадому яна ў нейкі момант знікла з вачэй. Мяркуючы,
што жанчына няправільна выбрала шлях да хаты, знаёмыя зрабілі спробу яе
знайсці. Аднак самастойныя пошукі выніку не прынеслі, і яны паведамілі пра
здарэнне ў міліцыю.
Пошукам зніклай займаліся супрацоўнікі РАУС, ратавальнікі МНС і работнікі лясгаса. Яны прачэсвалі лясы, палі, мясцовасць, прылеглую да аўтадарог,
забалочаныя тэрыторыі.
Як паведамілі ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Магілёўскага аблвыканкама, жанчына была знойдзена ў лясным масіве паблізу вёскі
Зарэчча. Яна была ў прытомнасці, але без сіл. Урачы, высветліўшы, што з ёй
усё ў парадку, адпусцілі кабету дадому.

ЗАХРАС РУКОЙ У БЕТОНАМЯШАЛЦЫ
Бліжэй да вечара ратавальнікам паступіла паведамленне ад бацькі
пацярпелага: у вёсцы Атоліна Мінскага раёна неабходная дапамога
хлопцу, у якога рука захрасла ў бетонамяшалцы.
Па інфармацыі МНС, 17-гадовы малады чалавек праводзіў будаўнічыя
работы на прыватным падворку і па ўласнай неасцярожнасці спатыкнуўся, у
выніку чаго рука трапіла ў бетонамяшалку, якая працавала побач.
Работнікі МНС пры дапамозе адмысловай прылады вынялі руку з будаўнічай
машыны. Пасля агляду брыгадай медыкаў пацярпелы быў шпіталізаваны.
Сяргей РАСОЛЬКА.

КАСТРАМСКАЯ
ВОБЛАСЦЬ:
ДАРОГА
Ў БЕЛАРУСЬ
У Мінску на чале з намеснікам
губернатара Юрыем Макавым
пабывала дэлегацыя Кастрамской вобласці.
Прайшлі перагаворы ў Міністэрстве інфармацыі Беларусі, удзельнікі
дэлегацыі наведалі шэраг беларускіх
прадпрыемстваў, з якімі ўжо наладжаны добрыя партнёрскія сувязі.
Гандлёвы абарот паміж Беларуссю
і Кастрамской вобласцю летась склаў
75,2 млн долараў. Асноўныя пазіцыі
экспарту Рэспублікі Беларусь у гэты
рэгіён Расіі складаюць цукар, халадзільнікі, лядоўні, машыны і прыстасаванні для пад'ёму, перамяшчэння,
пагрузкі ці разгрузкі, трубы, профілі
з чорнага металу і іншыя віды прамысловай прадукцыі. Зразумела, — і
пра гэта гаварылася на двухбаковых
перагаворах, арганізаваных на пляцоўцы Міністэрства інфармацыі краіны, — абсягі двухбаковых эканамічных адносін не задавальняюць бакі.
Аб'ектыўныя рэаліі падказваюць, што
павінен адбывацца рост і па згаданых, і па іншых кірунках. Пра гэта
гаварылі на сустрэчы і прадстаўнікі
розных беларускіх міністэрстваў і ведамстваў — прамысловасці, сельскай
гаспадаркі і прадуктаў харчавання,
Нацыянальнага агенцтва па турызме і іншых.
Як перспектыўныя кірункі абмяркоўваліся пытанні наладжвання будаўніцтва ў Кастрамской вобласці пры
падтрымцы Банка развіцця Рэспублікі
Беларусь. Шмат ініцыятыў прагучала
і ў галіне двухбаковых адносін беларускіх і кастрамскіх аграрыяў. Была
звернута ўвага на вартасці развіцця
праграм Саюзнай дзяржавы.
Намеснік губернатара Кастрамской вобласці Юрый Макаў заўважыў,
што дадому дэлегацыя вяртаецца з
партфелем новых ініцыятыў і напрацовак.
Сяргей ШЫЧКО.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Турцыя на 120 гадзін прыпыніла
ваенную аперацыю ў Сірыі
Турцыя прыпыняе ваенную аперацыю «Крыніца міру» на поўначы
Сірыі на 120 гадзін, каб
сілы курдаў маглі пакінуць тэрыторыю. Пра
гэта стала вядома пасля перагавораў віцэ-прэзідэнта ЗША Майкла Пенса з
прэзідэнтам Турцыі Рэджэпам Таіпам Эрдаганам. Разам
з тым у МЗС Турцыі адзначылі, што прыпыненне баявых
дзеянняў не азначае перамір'я з курдамі. ЗША таксама
атрымалі ад курдскіх фарміраванняў запэўніванні, што
яны будуць прытрымлівацца амерыкана-турэцкіх дамоўленасцяў адносна спынення агню на поўначы Сірыі. Паведамляецца таксама, што Вашынгтон не стане ўводзіць
новыя санкцыі супраць Анкары і адменіць ужо дзеючыя,
калі будзе забяспечана «пастаяннае спыненне агню» ў
зоне аперацыі «Крыніца міру». Першапачаткова Эрдаган
не планаваў сустракацца з Пенсам, аднак пазней змяніў
сваё рашэнне. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп па заканчэнні перагавораў у Анкары напісаў у Twіttеr пра «добрыя
навіны» з Турцыі і заявіў, што рашэнне турэцкага лідара
выратавала «мільёны жыццяў».

Прадстаўнікі 174 краін прыедуць
на цырымонію інтранізацыі
новага імператара Японіі
Цырымонія інтранізацыі новага імператара
Япо ніі На ру хі та ад будзецца 22 кастрычніка
гэтага года. Адзначаецца, што на ўрачыс тасцях будзе прысутнічаць
больш за дзве тысячы замежных гасцей са 174 краін
свету. Пра гэта абвясціла МЗС Японіі. Сярод замежных

гасцей — брытанскі прынц Чарльз і намеснік старшыні
КНР Ван Цішань. Цяперашні імператар Нарухіта ўступіў
на трон 1 мая. Тады яму былі ўручаны знакі яго паўнамоцтваў — галоўная дзяржаўная і асабістая імператарская пячаці, а таксама так званыя святыя рэгаліі — меч
і каштоўная яшма. Трэцяя рэгалія — металічнае люстэрка — захоўваецца ў храме, дзе сімвалічна размяшчаецца багіня Сонца Аматэрасу, міфічная прамаці дынастыі
японскіх манархаў. Галоўныя цырымоніі з гэтай нагоды
планавалася правесці 22 кастрычніка, а таксама ў лістападзе. Аднак з-за наступстваў тайфуну «Хагібіс», які
абрынуўся на Японію 12 кастрычніка і забраў жыцці сама
менш 78 чалавек, было вырашана перанесці ўрачысты
парад на 10 лістапада.

У Ватыкане прадставілі «разумны» ружанец
Называецца гаджэт «Клікай
і маліся» (Сlісk tо Рrау еRоsаrу).
Для яго актывацыі ўладальніку
дэвайса дастаткова перахрысціцца. Воданепранікальны бранзалет складаецца з дзесяці пацер-ружанца, зробленых з гематыту і чорнага агату, а
таксама крыжа з убудаваным чыпам. «Разумны» ружанец сінхранізуецца праз Bluеtооth з бясплатнай праграмай Сlісk tо Рrау ЕRоsаrу, даступнай для іОS і Аndrоіd.
У праграме можна знайсці аўдыягід, тэксты малітваў, а
таксама розныя карцінкі рэлігійнага характару. На афіцыйным сайце Сlісk tо Рrау гаворыцца, што разумны
ружанец павінен дапамагчы людзям, якія «хочуць навучыцца маліцца і знайсці шлях да веры». Цікава, што
ружанец збірае таксама звесткі пра здароўе ўладальніка,
так што яго можна выкарыстоўваць і як звычайны фітнес-бранзалет. Праграма Сlісk tо Рrау была запушчана
ў студзені гэтага года ў межах праекта Роре's Wоrldwіdе
Рrауеr Nеtwоrk («Сусветная малітоўная сетка Папы»).
Профіль у гэтай сетцы ёсць і ў самога пантыфіка, які
спадзяецца на тое, што новыя тэхналогіі дапамогуць
абудзіць цікавасць да рэлігіі ў маладога пакалення.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки» извещает о проведении
повторного аукциона
ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 3 года изолированного помещения, инв. № 450/D-16463 (назначение – торговое помещение,
наименование – помещение магазина «Канцтовары»), площадью –
72,9 кв. м по адресу: г. Слоним, пл. Ленина, 8.
Размер ежемесячной арендной платы – 21,87 базовых арендных величин.
Начальная цена продажи объекта 369,60 руб. (триста шестьдесят девять
рублей шестьдесят копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 74 руб. (семьдесят четыре рубля)
Условия проведения аукциона: целевое использование объекта недвижимости в соответствии с его назначением; арендатору необходимо провести ремонт фасада входной группы по согласованию с
арендодателем.
Условия расчетов и заключения договора аренды: срок подписания
договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах аукциона
Продавец – открытое акционерное общество «Белая ромашка», 231792,
г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 100, тел. 8-01562-630-29
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-71
Номер р/с для перечисления задатка BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 5 ноября 2019 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
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 10.07.2019 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 – 1 ноября 2019 г. до 15.00
Телефон для справок 55-87-71
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by

Извещение о проведении
повторных электронных торгов
Организатор
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа,
аукциона
5/2, пом. 1703, оф. 4б
(оператор ЭТП)
ИУП «Эстейт Инвест», 223051, Минская обл., МинПродавец
ский р-н, п. Колодищи, ул. Промышленная, д. 16
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов, реализуемый в составе одного лота:
месторасположение: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с,
промышленный узел «Колодищи»
Производственная база в составе: административно-хозяйственное
здание № 1 (600/С-89911, 24,1 кв. м), административно-хозяйственное
здание № 2 (600/С-89910, 39,3 кв. м), административное здание
№ 3 (600/С-114025, 33,2 кв. м), административное здание № 4 (600/С114022, 41,7 кв. м), административно-хозяйственное здание № 5
(600/С-114010, 60,1 кв. м), производственный корпус № 1 (600/С-89909,
218,7 кв. м), производственный корпус № 2 (600/С-51028, 6733,2 кв. м),
административное помещение производства С/П (600/С-114023, 208,6 кв. м),
склад № 1 (600/С-771, 333 кв. м), склад № 2 (600/С-770, 334 кв. м), склад
№ 3 (600/С-767, 332 кв. м), склад № 4 (600/С-95727, 341 кв.м), склад
№ 5 (600/С-769, 333 кв. м), бытовое помещение (600/С-768, 63 кв. м),
ТП (600/С-948, 54,5 кв. м), временный бытовой корпус (600/С-949, 268,8 кв. м),
ГРП (600/С-950, 20,2 кв. м), КПП № 2 (600/С-114024, 16 кв. м)
Сведения о земельном участке: участок пл. 6,0956 га предоставлен
продавцу на праве постоянного пользования для размещения объектов
промышленности
Начальная цена без НДС – 4 860 000 евро (снижено на 20 %)
*Примечание: цена продажи предмета аукциона указывается в договоре купли-продажи с учетом НДС 20 %
Обременения по лоту: площади зданий частично сданы в аренду. Здания находятся в залоге у банка. Более подробную информацию можно
узнать у организатора аукциона
Задаток 1 % по курсу НБРБ на дату платежа от начальной цены предмета
аукциона перечисляется на счет BY92 BELB 3012 0048 3500 8022 6000 в
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638
15 (пятнадцать) рабочих дней
Срок подписания договора
купли-продажи
после электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока,
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных
дней после заключения договора купли-продажи
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги»,
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на
их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов
Первое извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 14.09.2019
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты
проведения аукциона
Дата, время и место проведения электронных торгов: 31.10.2019 в
11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)
Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация) на ЭТП ipmtorgi.by: по 30.10.2019 до 17.00
Контактные
+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06.
телефоны
E-mail: auction@cpo.by

ЗАО «1 Мая» требуются на работу:
1. агроном-химик
2. главный зоотехник
3. заведующий(ая) МТФ
4. помощник заведующей(его) МТФ
5. зоотехник-селекционер
6. ветеринарный врач-гинеколог
Требования высшее образование, стаж работы в данной
должности не менее 2 лет, оплата достойная, жилье предоставляется.
Обращаться по телефонам: 80177020636, 80177035341.
УНП 600032170

