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Адзін ча ла век на ве даў кляш тар і ўба-

чыў, як ма на хі з ра дас цю су поль на мо-

ляц ца і жы вуць. Та ды ён ска заў: «Якія 

яны шчас лі выя: мо гуць за быц ца пра ўсе 

зям ныя праб ле мы, — але по тым да-

даў: — Ад нак яны не мо гуць па гар джаць 

грэш ным све там, бо і ў яго пры хо дзіць 

Бог».

Са праў ды, Бог уце ла віў ся больш за 

дзве ты ся чы га доў та му і прый шоў у 

наш свет. Але Яго ўце лаў лен не пра цяг-

ва ец ца праз дзей насць Кас цё ла, праз 

нас, праз на шую ма літ ву і пра цу. Та му 

Бо жае На ра джэн не не аб ход на свят ка-

ваць увесь час. Усё на ша жыц цё — гэ та 

наш Бэт ле ем, у якім Бог з на мі.

Па пскі пра па вед нік ай цец Рань е ра 

Кан та ля мэ са, ка пу цын, пра па нуе на-

ступ нае тэ а ла гіч нае тлу ма чэн не та ям-

ні цы ўце лаў лен ня Бо га і збаў лен ня. Пас-

ля гра ху Ада ма ча ла век апы нуў ся ў 

па стцы зло га ду ха і па ві нен быў з ім 

зма гац ца, каб вяр нуць са бе сва бо ду, 

ад нак не мог яго пе ра маг чы, бо нель га 

па зба віц ца ад ка гось ці, бу ду чы ў яго 

ня во лі. Бог, які мог пе ра маг чы зло га 

ду ха, не меў па трэ бы з ім зма гац ца, 

та му што не згра шыў. У вы ні ку ў све це 

па на ваў грэх, які вёў ча ла вец тва да ду-

хоў най ка та стро фы.

Ча ла век па ві нен быў зма гац ца, але 

не мог пе ра маг чы; Бог мог пе ра маг чы, 

але Яму гэ та не бы ло па трэб на. Та кая 

сі ту а цыя на гад ва ла за мкнё нае ко ла. 

Толь кі Хрыс тус як са праўд ны Бог і са-

праўд ны Ча ла век, кі ру ю чы ся бяз меж-

най лю боўю Бо га да грэш на га ча ла ве-

ка, змог ра за рваць гэ тае ко ла і вы вес ці 

ча ла вец тва з ту пі ка, у якім яно апы ну-

ла ся. Ён пе ра мог зло га ду ха. Та кім чы-

нам праз Хрыс та збаў лен не прый шло ў 

свет.

Бог у ча ла ве чым це ле прый шоў у 

гэ ты свет у Бэт ле е ме. Сён ня, пас ля 

двац ца ці ста год дзяў, Ён так са ма пры-

хо дзіць да нас. Да Яго па спя ша лі ся па-

стуш кі, тры Муд ра цы з Ус хо ду, але не 

пай шлі пры ві таць ні ка роль Ірад, ні фа-

ры сеі, ані ма гут ныя гэ та га све ту.

А як жа мы са мі? Ці га то выя мы яго 

пры няць? Мы, лю дзі XXІ ста год дзя, усё 

больш аб мя жоў ва ю чы ся сва і мі ін та рэ-

са мі, по шу кам пры ем нас цяў, імк нен нем 

да ўла ды і ба гац ця, да вя ра ю чы да сяг-

нен ням ро зу му, раз віц цю на ву кі і тэх на-

ло гіі, — ці мо жам мы з па ко раю пры няць 

праў ду ўце лаў лен ня Бо га? Ці мо жам да-

пус ціць, што ся род нас з'яў ля ец ца сам 

Бог? Гэ тыя і па доб ныя пы тан ні ўзні ка-

юць кож ны дзень.

Су час ны свет, а асаб лі ва Еў ро па, усё 

больш се ку ля ры зу ец ца, ад маў ля ец ца 

ад Бо га і хрыс ці ян скіх каш тоў нас цяў. 

Пры ма юц ца су пя рэч ныя Бо жа му за ко ну 

і ду ху Еван гел ля за ко ны. Не ша ну ец ца 

Бо гам ство ра ны ін сты тут сям'і. Са мыя 

но выя да сяг нен ні ге не ты кі вы ка рыс тоў-

ва юц ца для ма ні пу ля цыі з най больш 

каш тоў ным Бо жым да рам, якім з'яў ля-

ец ца дар жыц ця. Вя дзец ца пра па ган да 

згуб най ген дар най ідэа ло гіі, якая ад кі-

дае праў ду аб тым, што Бог ства рыў 

ча ла ве ка як муж чы ну і жан чы ну (Быц 1, 

27), і сцвяр джае, што пол ча ла ве ка за-

ле жыць ад куль тур ных аб ста він, у якіх 

ён жы ве, і та му мо жа змя няц ца. Гэ тым 

са мым яна пе ра ва роч вае Бо гам ство-

ра ны па ра дак да га ры на га мі. Па ру ша-

юц ца прын цы пы са цы яль най спра вяд-

лі вас ці. Тэ ра рызм і гіб рыд ныя вой ны 

ста но вяц ца но вай па гро зай. Вя лі кай 

праб ле май з'яў ля ец ца міг ра цыя. Су час-

ная куль ту ра і СМІ за мест та го, каб ума-

цоў ваць ду хоў ныя каш тоў нас ці, іх аб-

вяр га юць.

Свет пе ра жы вае ня ба ча ны ра ней 

кры зіс ве ры. У імя свец кас ці за ву а ля ва-

на аб мя жоў ва ец ца яе пуб ліч нае пра яў-

лен не, і яна ўсё час цей зво дзіц ца да 

пры ват най сфе ры. Каб не аб ра жаць, 

маў ляў, па чуц ці прад стаў ні коў ін шых рэ-

лі гій ці куль тур, ро бяц ца спро бы ства-

рыць уні фі ка ва ную ма дэль жыц ця, вы-

ка ра ніць вя до мыя і па ва жа ныя ўсі мі 

тра ды цыі, змя ніць іх наз вы, сім ва лы ці 

мес цы. У вы ні ку раз бу ра юц ца асно вы 

ве ры з мэ тай аб ме жа ван ня яе ў ка лек-

тыў най свя до мас ці; усё зво дзіц ца да не-

акрэс ле ных ус па мі наў пра тра ды цыю.

Ці ў та кой сі ту а цыі мы ча сам не па-

доб ныя да лю дзей, якія ў сі на го зе ў На-

за рэ це не ха це лі слу хаць Езу са? Яны 

ка за лі: «Ды хто Ён та кі, што нас па ву-

чае? Мы ж Яго доб ра ве да ем, Ён сын 

Ма рыі і Юза фа» (Мк 6, 1—6). Ці мы не 

па доб ныя да слу ха чоў святога апост ала 

Паў ла ў афін скім Арэ а па гу, якія кпі лі з 

яго, ка жу чы: «Па слу ха ем ця бе ін шым 

ра зам» (Дз 17, 32)?

Кры зіс ве ры вя дзе да кры зі су над зеі, 

які ўсё час цей ад чу ва ец ца ў су час ным 

све це. Лю дзі губ ля юць над зею і пе ра-

ста юць ве рыць у сваё веч нае пры зна-

чэн не. Свет, які жы ве без Бо га, не ве-

дае або не хо ча ве даць праў ды пра тое, 

што Хрыс тус Збаў ца даў па ча так но ва-

му ства рэн ню. На віз на Еван гел ля за-

клю ча ец ца ў тым, што ка лі ча ла ве ку 

зда ец ца, што ён зра біў усё маг чы мае і 

не змог да сяг нуць жа да на га вы ні ку, то 

Бог пе ра ма гае, бо для Яго ня ма рэ чаў 

не маг чы мых. Не аб ход на толь кі да зво-

ліць Яму дзей ні чаць.

Сут насць праб ле мы за клю ча ец ца ў 

«спа ку се ўце лаў лен ня»; у ша ку ю чым 

фак це та го, што Бог з'яў ля ец ца ся род 

лю дзей у ча ла ве чым це ле і ў звы чай ных 

аб ста ві нах. Уце лаў лен не Бо га па ло хае 

су час ны свет, та му што Бог пры хо дзіць 

да кож на га з нас, пры хо дзіць з ча ла ве-

чым сэр цам і тва рам, каб быць бліз ка 

да нас і на га даць аб Бо жай праў дзе.

Сён ня, ка лі Збаў ца пры хо дзіць у наш 

бе ла рус кі Бэт ле ем, услу ха ем ся ў га ла-

сы анёль скіх хо раў, якія аб вя шча юць 

хва лу Бо гу на вы шы нях і су па кой лю-

дзям доб рай во лі. Яны спя ва юць і на 

на шай зям лі. Па спя ша ем ся да Яго, як 

па спя ша лі ся па стуш кі. Ста нем у ці шы ні 

ка ля яс ляў з Не маў лят кам Езу сам і ў Ім 

ва чы ма ду шы ўба чым Збаў цу, каб «спа-

ку са ўце лаў лен ня» ста ла на шай ра дас-

цю і каб ра дасць гэ тая бы ла поў най (Ян 

15, 11).

Праў да ўце лаў лен ня Бо га за клі кае 

да та го, каб мы сва ім хрыс ці ян скім жыц-

цём нес лі Хрыс та ў наш свет, які мае ў 

Ім па трэ бу. Са праўд нае хрыс ці ян скае 

жыц цё — гэ та той шлях, па якім ча ла век 

па клі ка ны іс ці за Бо гам, а не спа дзя вац-

ца толь кі на да сяг нен ні на ву кі і тэх на-

ло гіі або на га ра ско пы ў над зеі да ве дац-

ца пра сваю бу ду чы ню. Хрыс ці я нін па-

ві нен да ве рыц ца Хрыс ту, які на ра дзіў ся 

ў Бэт ле е ме і на ра джа ец ца сён ня на на-

шай зям лі, каб пры чы ніц ца да па бу до вы 

сва бод на га і ма раль на га гра мад ства.

Фун да мен таль ным пы тан нем су час-

нас ці з'яў ля ец ца пы тан не, ці ў нас да-

стат ко ва во лі да за ха ван ня хрыс ці ян-

скай спад чы ны? Ці ў нас ёсць жа дан не 

за ха ваць на шу хрыс ці ян скую цы ві лі за-

цыю ад зні шчэн ня? Ці ў нас ёсць муж-

насць ба ра ніць на шу ве ру?

Мож на мець доб ра раз ві тую эка но-

мі ку, але ка лі мы не бу дзем жыць па-

вод ле ду хоў ных каш тоў нас цяў, то ста-

нем сла бы мі і без аба рон ны мі. Каб быць 

моц ны мі, не аб ход на ад ра дзіць ду хоў-

ную сі лу.

Не трэ ба за бы вац ца пра тое, які вя-

лі кі і па зі тыў ны ўплыў на гіс то рыю ча-

ла вец тва і яго пра грэс ака за ла хрыс ці-

ян ства; як шмат яно ўнес ла ў раз віц цё 

на ву кі і куль ту ры, цы ві лі за цыі лю бо ві і 

жыц ця, гу ма ніз му, аба ро ны мі ру і са цы-

яль най спра вяд лі вас ці і гэтак далей.

Ка лі мы су стра ка ем ся з но вы мі вы-

клі ка мі, пра ява мі ма раль на га рэ ля ты-

віз му і змроч ных перс пек тыў на бу ду-

чы ню, то па чы на ем ад чай вац ца пе рад 

ця жа рам што дзён на га жыц ця і не ве да-

ем, як стаць дзей ны мі асо ба мі гіс то рыі. 

У той жа час су стрэ ча з Хрыс том унут-

ра на пе ра мя няе, бо з'яў ля ец ца са праўд-

най рэ ва лю цы яй сэр ца, якая здоль ная 

па вяр нуць ко ла гіс то рыі. Абу джа нае 

праў дай Бо жа га ўце лаў лен ня ча ла вец-

тва на ра джае но вых ге ро яў і да па ма гае 

ацэнь ваць па дзеі све ту ў свят ле Еван-

гел ля, ад роз ні ва ю чы да бро ад зла і ча-

со выя пры ем нас ці ад веч най ра дас ці.

Да ра гія бра ты і сёст ры!

Прый сце Бо жа га Сы на ў асо бе ча ла-

ве ка ў наш свет ста ла па чат кам ажыц-

цяў лен ня Бо жа га пла на збаў лен ня. У 

без аба рон ным Не маў ля ці пра яві ла ся 

бяз меж ная Бо жая лю боў, якая не цу ра-

ла ся і па-ра ней ша му не цу ра ец ца схі-

ліц ца над грэш ным ча ла ве кам, каб яго 

вы ра та ваць ад веч най смер ці і даць яму 

но вую над зею.

Свят ка ван не та ям ні цы ўце лаў лен ня 

Бо жа га Сы на да зва ляе нам чар го вы раз 

на блі зіц ца да праў ды пра Бо га, які хо ча 

быць бліз кім да кож на га з нас, які хо ча 

на поў ніць свят лом сва ёй свя той пры сут-

нас ці на шае жыц цё і на шыя спра вы, якія 

праз грэх ахі нае цем ра ду хоў най смер ці.

Він шую ўсіх вас з На ра джэн нем 

Хрыс то вым!

Він шую ка то лі каў і тых хрыс ці я наў, 

якія сён ня ад зна ча юць гэ тае свя та!

Він шую бра тоў і сяс цёр пра ва слаў-

ных, якія бу дуць свят ка ваць Хрыс то ва 

На ра джэн не праз два тыд ні!

Він шую ўсіх лю дзей доб рай во лі!

Ад уся го сэр ца жа даю ўсім вам поў-

най су па кою ду хоў най пі ліг рым кі ў бэт-

ле ем скую пя чо ру і су стрэ чы з Но ва на-

ро джа ным, які вы клі кае за хап лен не ад 

су зі ран ня Яго свя то га аб ліч ча.

Ня хай дзя ку ю чы та ям ні цы ўце лаў-

лен ня Бо га на ша Ай чы на ста не Бэт ле-

е мам XXІ ста год дзя, каб у ёй кож ны 

дзень праз сваю лас ку на ра джаў ся 

Езус! Ня хай Ён адо рыць нас сва ім су-

па ко ем! Ня хай уз ба га ціць но вай на дзе-

яй, якая не толь кі ў па лі тыч най ці эка-

на міч най сва бо дзе або ў рэ фор мах, але 

пе рад усім у Бо гу! Ня хай бла сла віць нас 

і вя дзе шля хам Еван гел ля ў шчас лі вую 

бу ду чы ню!

Бе ла русь, не бой ся пры няць Езу са, 

бо ў Ім на ша на дзея і шчас лі вая бу ду-

чы ня!

Поў ных лас кі Па на і Яго су па кою 

свят Бо жа га На ра джэн ня і шчас лі ва га 

Но ва га го да! Усве дам лен не пры сут нас-

ці Сло ва, Якое «ста ла ся це лам і па ся лі-

ла ся між на мі» (Ян 1, 14) ня хай су пра-

ва джае нас ва ўсіх на шых іні цы я ты вах 

у гэ ты но вы пе ры яд на ша га жыц ця!

Раз дзя ля ю чы з усі мі ва мі ра дасць 

прый сця Сы на Бо жа га ў свет, на знак 

ед нас ці дзя лю ся тра ды цый най аплат-

кай. Як яна скла да ец ца з мно гіх зяр ня-

так, так са ма і мы будзь ма адзі ныя ў 

Езу се Хрыс це, каб на шая ра дасць бы ла 

поў най (Ян 15, 11)!

Свае па жа дан ні ўма цоў ваю бла слаў-

лен нем у імя Ай ца, і Сы на, і Ду ха Свя-

то га. Амэн.

Ар хі епіс кап Та дэ вуш Кан дру се віч,

Міт ра па літ Мін ска-Ма гі лёў скі.

«СПА КУ СА» ЦІ РА ДАСЦЬ БО ЖА ГА 
ЎЦЕ ЛАЎ ЛЕН НЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Слуцк-Модуль» 
(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества (в 
комплексе) в составе: 

№ Наименование Инв. №
Общ. пл., 

кв. м

1
Здание инженерно-бытового корпуса 

инв. № 98318
640/C-84380 10 378,5

2 Тепловые сети, инв. № 98342 640/C-84368 -

3 Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364) 640/C-84443 1612,5

4
Погрузочно-разгрузочная площадка 

(инв. № 98365)
640/C-84378 783,6

5 Трансформаторная подстанция 640/C-84444 37,7

6
Сети водопровода (инв. № 98340, 

инв. № 98339, инв. № 98341)
640/C-84373

-

7
Канализационная насосная станция

(инв. № 98330)
640/C-84377 25,2

8 Эстакада-площадка для мойки автомобилей 640/C-84445 -

9
Топливно-заправочный пункт 

(инв. № 98327)
640/C-84371 -

10
Очистные сооружения дождевых стоков 

(инв. № 98331)
640/C-84365 -

11 Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25301) 640/C-84372 -

12 Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25300) 640/C-84367 -

13 Контрольно-пропускной пункт 640/C-84440 8,1

14 Склад газовых баллонов 640/C-84442 107,8

15 Вспомогательный корпус часть инв. № 98358 640/C-84381 1353,6

16 Объекты благоустройства 640/C-84370 -

17 Главный корпус инв. № 98319 640/C-84382 22 590,0

18 Здание вспомогательного корпуса инв. № 98360 640/C-51701 335,7

19 Склад тяжелых металлов 640/C-39784 634,6

20 Здание склада 640/C-38241 535,9

21
Производственное здание-котельная 

инв. № 98361
640/C-51700 194,3

22 Гараж со вспомогательным корпусом 640/С-47756 1362,3

23 Здание склада 640/C-38242 2467,1

24
Здание информационно-вычислительного 

центра
640/C-38243 2393,6

25 Автомонтажный корпус 640/C-39783 8785,1

26 Дренажная насосная станция (инв. № 98329) 640/C-84375 330,6

27 Сети канализации (инв. № 98626) 640/C-84379 -

28
Оборудование согласно перечню 

(перечень находится у организатора аукциона)

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 
8,4478 га (предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская 
область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101. Земельный участок 
имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны поверхностных 
и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения 
на площади 8,4478 га. Имущество сдается в аренду (сведения об арендаторах 
можно получить у продавца и организатора аукциона). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 020 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 702 000,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 10 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 № 16. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. За-
траты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель (един-
ственный участник) торгов (покупатель). Предыдущее извещение опубликовано 
в газете «Звязда» от 15.11.2018.

Аукцион состоится 09.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-
ся по 08.01.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.

Извещение о проведении 9 января 2019 года 

повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего 

открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 
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«Литер А 2/К. Здание административно-хозяйственное (Бытовой комплекс)» 

общей площадью 629,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21714; «Литер Б 1/К. 

Здание специализированное для обработки древесины и производства из-

делий из дерева, включая мебель (Столярный цех)» общей площадью 

2 528,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21715; «здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, литер 

Е 1/к» общей площадью 113,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21719; «здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, литер Ж 1/к» общей площадью 185,0 кв. м, инв. № в 

ЕГРНИ 500/С-21718; здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ, литер В 1/к общей площадью 

139,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21716; 

распределительный шкаф СПМ  (инв. № 40020А); распределительный шкаф 

СПМ (инв. № 40025); распределительный шкаф СПМ (инв. № 40027); вводный 

распределительный щит (инв. № 40028); вводный распределительный щит 

(инв. № 40030); вводный распределительный щит (инв. № 40031); шлагба-

ум WILL (инв. № 1877); оборудование котельной  (инв. №10002ЦО); забор 

кирпичный с ж/б эл-ми и сетки-рабицы (инв. № 44); производственная пло-

щадка с асфальтовым покрытием (инв. № 37); сети водопроводные стальные 

(инв. № 857); канализационные сети чугунные (инв. № 859); навес над гильо-

тиной (собственное произв-во) (инв. № 21776); газопровод среднего давления 

к котельной (инв. № 42109); беседка (инв. № 1668)

Местонахождение 

продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Пинская, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4 

Сведения о земельном 

участке

Кадастровый номер – 500000000006000665, площадь – 

0,9377 га  

Продавец имущества
ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 

220030, г. Минск

Организатор торгов
государс твенное  предприятие  «МГЦН» , 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 

предмета торгов 

с учетом НДС 

1 971 438,61 бел. руб. 

Сумма задатка 197 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-

дение за организацию и проведение торгов, включающее 

затраты на организацию и проведение результативного 

аукциона, в размере 1 процента от цены продажи пред-

мета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов

Наличие обременений Аренда

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже имущества, принад-

лежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие с 

организатором торгов соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подго-

товки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором тор-

гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 

проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию сви-

детельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимате-

лей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении 

задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с 

порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 

№ BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску 

и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, 

установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-

чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 

один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 

победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 

результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою 

цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 

участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 

один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его со-

гласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 

победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 

заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 

суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня про-

ведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Минск-

ремстрой» руководствуется своими имущественными интересами, уставом, локаль-

ными нормативными правовыми актами Общества, подходами по распоряжению 

государственным имуществом согласно Указу Президента Республики Беларусь от 

4 июля 2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом» и 

другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 9 января 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 

вопросам участия в торгах осуществляются с 26.12.2018 по 08.01.2019 вклю-

чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскремстрой»).

В извещении о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «Пухович-
ский пищекомбинат», опубликованном в газете «Звязда» от 28.11.2018 
на стр. 14 вместо даты 29.12.2018 дату аукциона считать 13.12.2018.

УНП 690324015 

ЦІР І НЕ ТОЛЬ КІ!
У Анд рэ еў скім дзі ця чым до ме Ар шан ска га ра ё на 

ўчо ра, 21 снеж ня, у рам ках рэс пуб лі кан скай 

даб ра чы ннай ак цыі «На шы дзе ці» па бы ваў мі ністр 

аба ро ны Бе ла ру сі Анд рэй РАЎ КОЎ. 

Па він ша ваць з Ка ля да мі і на ва год нім свя там — гэ та ўжо 

тра ды цыя, бо больш чым дзе сяць га доў кі раў нік аба рон на га 

ве дам ства пры яз джае ў гэ тую са цы яль на-пе да га гіч ную ўста-

но ву, дзе жы вуць больш за со рак дзя цей і пад лет каў ва ўзрос-

це ад 7 да 17 га доў. У мі ніс тэр стве імк нуц ца зра біць усё маг-

чы мае, каб ва ўста но ве бы лі ўмо вы пра жы ван ня, мак сі маль на 

на блі жа ныя да хат ніх. Для гэ та га ро біц ца ра монт, на бы ва юц-

ца мэб ля, тэх ніч нае і спар тыў нае аб ста ля ван не. Для вы ха ван-

цаў ар га ні зу юц ца эк скур сіі. На прык лад, дзяў чат кі і хлоп чы кі 

ез дзі лі ў Мінск, каб на ве даць Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс-

то рыі Вя лі кай Ай чы най вай ны, дра ма тыч ны тэ атр бе ла рус кай 

ар міі, цырк. Ва зі лі і на гіс то ры ка-куль тур ны комп лекс «Лі нія 

Ста лі на».

Сё ле та па да ру нак ад ва ен на га ве дам ства — ін тэр ак тыў ны 

цір (ці, інакш, элект рон ны страл ко вы ла зер ны трэ на жор) і дзе-

вяць кам п'ю та раў.

Анд рэй Раў коў па ці ка віў ся ў дзя цей, як яны ву чы лі ся, шчы ра 

па жа даў ім, каб збы ва лі ся іх ма ры. Звяр нуў ува гу, што, каб 

аба ра няць Ра дзі му, трэ ба быць зда ро вы мі, а для гэ та га на бход-

на зай мац ца спор там. Каб ча гось ці да сяг нуць у жыц ці, трэ ба 

атры маць аду ка цыю, спе цы яль насць, шмат пра ца ваць.

Вы ха ван цы па да ра ва лі гас цям ці ка вую твор чую пра гра му, 

якую пад рых та ва лі са мі.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні прад стаў ні коў срод каў ма са вай ін-

фар ма цыі, мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі Анд рэй Раў коў ад зна чыў, 

што ра ды быць тут:

— Дзе ці ве раць у цу ды, якія ад бы ва юц цца на на ва год нія 

свя ты, та му мы імк нём ся ра біць так, каб не ка то рыя ма ры ажыц-

цяў ля лі ся. На жаль, за мя ніць баць коў мы ім не мо жам. Але, каб 

яны год на жы лі тут, раз ві ва лі ся, ву чы лі ся ва ўмо вах, якія ад па-

вя да юць па тра ба ван ням ча су, ро бім мно гае.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства аба ро ны, у гэ тыя 

дні ў рам ках ак цыі «На шы дзе ці» кур сан ты, ва ен на слу жа чыя 

на вед ва юць дзі ця чыя да мы, шко лы-ін тэр на ты, дзі ця чыя баль-

ні цы, пры ём ныя і апя кун скія сем'і.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Мі ністр па над звы чай ных сі ту а цы ях Ула-

дзі мір Ва шчан ка на пя рэ дад ні на ва год ніх і 

ка ляд ных свят на ве даў пад шэф ную Чэ хаў-

шчын скую да па мож ную шко лу-ін тэр нат. 

Ула дзі мір Ва шчан ка па він ша ваў вы ха ван цаў і 

пе да го гаў з на ды хо дзя чы мі на ва год ні мі і ка ляд-

ны мі свя та мі. Усе вуч ні шко лы атры ма лі па да-

рункі. Яны пад рых та ва лі для ра та валь ні коў ад-

мыс ло вае вы ступ лен не. Кур сан ты Уні вер сі тэ та 

гра ма дзян скай аба ро ны МНС у даў гу не за ста лі-

ся і ў сваю чар гу на ла дзі лі свя точ ную дыс ка тэ ку. 

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях даў но 

ўзя ло шэф ства над шко лай-ін тэр на там. За гэ ты 

час яно да па маг ло ад ра ман та ваць бу ды нак шко-

лы, улад ка ваць ву чэб ныя па мяш кан ні, кам п'ю тар-

ны клас і спар тыў ную за лу.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

На шы дзе ціНа шы дзе ці

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 

Сяр гей РУ МАС учо ра на-

ве даў шко лу-ін тэр нат для 

дзя цей-сі рот і дзя цей, якія 

за ста лі ся без апе кі баць коў 

у Ра даш ко ві чах і пры вёз 

вы ха ван цам па да рун кі.

Ад імя ўра да прэм' ер уру чыў 

дзе цям сер ты фі кат на мо наб лок 

і са лод кія гас цін цы. Да він ша-

ван няў да лу чы ла ся і Бе ла рус кая 

фе дэ ра цыя фут бо ла, яе прад-

стаў ні кі па да ры лі дзе цям пра-

фе сій ныя фут боль ныя мя чы. Ад 

Мі набл вы кан ка ма дзе ці атры ма-

лі ў па да ру нак сер ты фі кат на 

бе га вую да рож ку.

У Ра даш ко віц кай шко ле-ін-

тэр на це вы хоў ва юц ца і на ву ча-

юц ца 118 дзя цей. Прэм' ер-мі-

ністр азна ё міў ся з ма тэ ры яль на-

тэх ніч най і спар тыў най ба зай 

шко лы, на ве даў му зей па вет ра-

ных і вог нен ных та ра наў і края-

знаў чы му зей.

Дзе ці так са ма зра бі лі па да ру-

нак кі раў ні ку ўра да — кар ці ну, 

зроб ле ную сва і мі ру ка мі. Прэм'-

ер па дзя ка ваў за па да ру нак і 

па жа даў дзе цям, каб здзейс ні-

лі ся іх за па вет ныя жа дан ні.

— Ня хай на ды хо дзя чы 2019 

год бу дзе та кім, якім вы са мі яго 

зро бі це для ся бе, — ска заў Сяр-

гей Ру мас. — Жа даю вам больш 

упэў не нас ці ў сва іх сі лах, доб ра 

ву чыц ца, зай мац ца му зы кай і 

спор там, каб у вы ні ку вы вы рас-

лі да стой ны мі гра ма дзя на мі на-

шай кра і ны.

Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст-

ра, у Бе ла ру сі ро біц ца ўсё маг-

чы мае для дзя цей.

«Толь кі ў гэ тым го дзе дзяр-

жа ва ўвя ла ў экс плу а та цыю тры 

но выя шко лы, 14 дзі ця чых да-

моў і ад ра ман та ва ла вя лі кую 

коль касць на ву чаль ных уста-

ноў», — ад зна чыў прэм' ер.

Сяр гей Ру мас рас ка заў, што 

на Но вы год і Ка ля ды мно гія кі-

раў ні кі кра і ны вы яз джа юць у на-

ву чаль ныя ўста но вы і дзі ця чыя 

да мы, каб па да рыць дзе цям 

час цін ку цяп ла і ра зам з імі су-

стрэць гэ тыя свет лыя свя ты.

Па вод ле Бел ТА.

Добрая навінаДобрая навіна
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ШЧАС ЦЯ ШЧАС ЦЯ 
І РА ДАС ЦІІ РА ДАС ЦІ

Два дзі ця чыя 

да мы ся мей на га 

ты пу ад кры юц ца 

ад на ча со ва на 

Го мель шчы не. 

26 снеж ня сем'і 

Лог ві на вых з Ель ска 

і Аніс каў цоў 

са Жло бі на бу дуць 

пры маць па да рун кі 

і ўра чыс та ад зна чаць 

ула зі ны.

Абод ва да мы па бу да ва ны 

на па ры тэт ных па чат ках рэс-

пуб лі кан ска га і аб лас но га 

бюд жэ таў. Вы дат кі на бу даў-

ніц тва кож на га скла лі 350—

370 ты сяч руб лёў.

У Ель ску баць ка мі-вы ха-

валь ні ка мі ста нуць су жэн цы 

На тал ля і Дзміт рый Лог ві на-

вы. Яшчэ да гэ та га важ на га 

мо ман ту яны ўсы на ві лі пя ця-

рых дзя цей, ма лод шай — 

уся го год. З імі ра зам бу дуць 

жыць і яшчэ трое дзе так, 

якія за ста лі ся без баць коў-

скай апе кі.

У Жло бі не баць кі-вы ха-

валь ні кі Тац ця на і Мі ха іл 

Аніс каў цы ма юць сва іх два-

іх дзя цей, якія ўжо ву чац ца 

ў ка ле джах. Га ла сы яшчэ пя-

ці хлоп чы каў і дзяў ча так на-

поў няць шчас цем і кло па та-

мі но вы ўтуль ны бу ды нак.

На Го мель шчы не сён ня 

больш за 80 % дзя цей-сі рот 

і дзя цей, па кі ну тых без апе-

кі баць коў, вы хоў ва юц ца ў 

сем' ях, якія за мя ні лі ма лым 

бія ла гіч ных баць коў. За раз 

у воб лас ці 46 дзі ця чых да-

моў ся мей на га ты пу. 

У іх пра жы вае 283 дзі ця ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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НЯ ХАЙ ЖА ДАН НІ СПРАЎ ДЗЯЦ ЦА
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Гэ та ме ра пры ем ства бы ло пры зна ча на 

для эк скур са во даў і гі даў-пе ра клад чы каў, 

акрэ ды та ва ных На цы я наль ным агенц твам 

па ту рыз ме. У хо дзе се мі на ра фон дам 

«Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да» бы лі прад стаў ле ны 

прэ зен та цыі па гіс то рыі Еў ра пей скіх 

гуль няў, асаб лі вас цях спар тыў най і 

куль тур най пра грам фо ру му, ту рысц-

ка-ін фар ма цый ным за бес пя чэн ні 

Гуль няў. Удзель ні кі азна ё мі лі ся так са ма 

з ас пек та мі бяз ві за ва га ўез ду і мыт на га 

рэ гу ля ван ня, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 

ў пе ры яд пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў, і бі лет най пра гра май.

— Ме ра пры ем ства, ар га ні за ва нае Ды рэк цы яй 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў на ба зе БДУФК, мае важ-

нае зна чэн не з пунк ту гле джан ня па зі цы я на ван ня 

на шай кра і ны і ў пры ват нас ці Мін ска не толь кі ў 

най блі жэй шай, але і ў доў га тэр мі но вай перс пек-

ты ве, — за ўва жыў Ана толь КО ТАЎ, на мес нік 

ды рэк та ра фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да». — Важ нае яно ў пер шую 

чар гу та му, што яго ўдзель ні ка мі ста лі ме на ві та 

тыя лю дзі, якім трэ ба бу дзе пра ца ваць з за меж-

ны мі ту рыс та мі, што пры едуць у Бе ла русь у маі — 

чэр ве ні на ступ на га го да не толь кі атры маць аса-

ло ду ад спар тыў ных ба та лій на арэ нах ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў, але і па зна ё міц ца з на шай гіс то ры яй 

і куль ту рай. Да рэ чы, куль тур ная пра гра ма Гуль няў 

бу дзе не менш на сы ча най, чым спар тыў ная. Та му 

ўза е ма дзе ян не з «пра вад ні ка мі» ў сфе ры ту рыс-

тыч ных па слуг ба чыц ца важ ным кам па не нтам па 

пад рых тоў цы сфе ры ту рысц кіх па слуг да муль ты-

спар тыў на га фо ру му. У хо дзе се мі на ра мы звяр-

ну лі ўва гу яго ўдзель ні каў на шэ раг спе цы фіч ных 

ню ан саў Гуль няў, асаб лі вас ці парт рэ та спар тыў-

на га ба лель шчы ка, да лі рэ ка мен да цыі па па шы-

рэн ні эк скур сій най пра гра мы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ДА ПРЫ ЁМУ ТУ РЫС ТАЎ ГА ТО ВЫ!
У Мін ску ад быў ся се мі нар на тэму ІІ Еў ра пей скіх гуль няў для эк скур са во даў


