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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении повторного аукциона по продаже 
недвижимого имущества, находящегося 

в собственности открытого акционерного общества 
«Белэлектромонтаж»

1. Продавец, он же организатор торгов – открытое акционерное 
общество «Белэлектромонтаж» (ОАО «Белэлектромонтаж»), ул. Бе-
рестянская, 12, 220034, г. Минск, тел./факс +375-17-293-05-50, факс 
+375-17-293-07-45.

2. Аукцион будет проведен в форме открытых торгов 5 октября 2018 года 
в 10.00 в административном здании ОАО «Белэлектромонтаж» по адресу: 
г. Минск, ул. Берестянская, 12, второй этаж, зал заседаний.

3. Шаг аукциона определен в 5 (пять) процентов.

4. На торги выставляются два лота:

4.1. лот № 1 – производственная база (как комплексов капитальных 
строений (зданий, сооружений), объектов инженерной инфраструктуры и 
благоустройства) по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 25.

Начальная цена продажи – 1 452 480 (один миллион четыреста пятьдесят 
две тысячи четыреста восемьдесят) белорусских рублей с учетом НДС.

С предметом торга (в том числе правоустанавливающими документами) 
можно ознакомиться по месту его размещения (г. Витебск, ул. Правды, 25) 
с 24 сентября по 2 октября 2018 г. в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

4.2. лот № 2 – производственная база (как комплексов капитальных 
строений (зданий, сооружений), объектов инженерной инфраструктуры и 
благоустройства) по адресу: г. Минск, ул. Брестская, 18А.

Начальная цена продажи – 1 172 830 (один миллион сто семьдесят две 
тысячи восемьсот тридцать) белорусских рублей с учетом НДС.

С предметом торга можно ознакомиться по месту его размещения 
(г. Минск, ул. Брестская, 18 А) с 24 сентября по 2 октября 2018 г. в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00.

С правоустанавливающими документами на предмет торга можно 
ознакомиться с 24 сентября по 2 октября 2018 г. в рабочие дни с 09.00 
до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 12, третий этаж, правое 
крыло, бухгалтерия.

5. Задаток в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи 
соответствующего предмета торгов подлежит внесению заблаговремен-
но, но не позднее, чем за один рабочий день до дня подачи заявления на 
участие в торгах.

Задаток следует перечислять на счет № BY98 АКВВ 3012 5100 8304 
2550 0000, г. Минск, филиал № 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК», 
код АКВВВY 21529.

6. Возмещения участниками торгов затрат на организацию и проведение 
торгов не предусматривается.

7. Возможность предоставления рассрочки оплаты предмета торгов не 
предусматривается.

8. Прием заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним до-
кументами оканчивается 3 октября 2018 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Берестянская, 12, второй этаж, комната № 225.

9. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 
свое заявление на участие в них.

10. Срок подписания договора купли-продажи предмета торгов победи-
телем торгов – не позднее пяти рабочих дней со дня проведения торгов.

11. Извещение о первоначальном аукционе было размещено в газете 
«Звязда» 28 июля 2018 г.    УНП 100219673

У на шай кра і не ёсць мност ва 

зна ка вых мяс цін, яр кіх па дзей, 

па мят ных дат і вы дат ных асоб, 

пра якія вар та рас ка заць ін-

шым на ўвесь го лас. Гіс то рыя, 

су час насць, пры ро да, ар хі тэк-

ту ра, куль ту ра, на ву ка, спорт, 

ма тэ ры яль ная і ду хоў ная спад чы на — усё гэ та мо жа 

стаць тэ май для ад люст ра ван ня і ўдзе лу ў ад кры тым 

кон кур се фа та гра фій і ві дэа ро лі каў «Мы сва ёй Бе ла-

рус сю га на рым ся!», які пра во дзіць у Год ма лой ра дзі мы 

фі лі ял На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея Бе ла ру сі — 

Му зей су час най бе ла рус кай дзяр жаў нас ці.

Пра ект, які мае пад трым ку Мі ніс тэр ства куль ту ры, 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі і Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га 

аб' яд нан ня «Бе лая Русь», стар та ваў у лі пе ні. На сён ня 

ар га ні за та ры атры ма лі ўжо мност ва аў тар скіх і ка лек тыў-

ных за явак: больш як 50 фо та здым каў і 26 ві дэа ро лі каў ад 

удзель ні каў з роз ных рэ гі ё наў кра і ны.

— Ся род кан кур сан таў ёсць на ват за меж нік, — рас ка-

заў «Звяз дзе» на ву ко вы су пра цоў нік Му зея су час най 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці Мі ха іл КА ЧАН. — Гра ма дзя нін 

Іта ліі, ві даць, на ве даў на шу кра і ну як ту рыст і зняў пры го-

жыя ві ды роз ных бе ла рус кіх зам каў, а по тым зман ці ра ваў 

з іх ві дэа ро лік пад наз вай «Бе ла русь — зям ля ле ген даў».

— А за меж ныя гра ма дзя не так са ма мо гуць узяць удзел 

у кон кур се?

— Так, пра ві ла мі гэ та не аб ме жа ва на.

Ся род ін шых ра бот, якія ўра зі лі ар га ні за та раў — за яў ка 

ад фут боль на га клу ба «Га ра дзея». Прэс-сак ра тар і ві дэа-

апе ра тар да сла лі не толь кі ро лік і вя лі кі фо та зды мак, але 

да лу чы лі цэ лы фо та аль бом, у якім рас ка за лі пра клуб і пра 

ся бе. Так са ма пра явіў ак тыў насць 

Цэнтр твор час ці з Ка лін ка віч, ін-

шыя на ву чаль ныя ўста но вы.

Да рэ чы, мно гія ўдзель ні кі — а 

ся род іх ха пае і ма ла дых лю дзей, 

і прад стаў ні коў ста рэй ша га па ка-

лен ня — су пра ва джа юць фа та-

гра фіі ка рот кім эсэ аб тым, чым каш тоў ны іх ні зды мак, 

рас каз ва юць пра аб ста ві ны, у якіх ён быў зроб ле ны. Гэ та 

не аба вяз ко ва, але, па га дзі це ся, да па ма гае лепш зра зу-

мець аў тар скую за дум ку.

Ка лі ў вас яна так са ма ёсць, яшчэ не поз на рэа лі за ваць 

ідэю і да слаць атры ма нае фо та ці ві дэа (пра цяг лас цю да 

трох хві лін) на кон курс. Ра бо ты пры ма юц ца да 30 ве рас ня на 

паш то вы ад рас: 220030, г. Мінск, вул. Кар ла Марк са, 38, 4-ы

пад' езд або на элект рон ную пош ту: msbg@tut.by з па зна кай 

«Кон курс». Аб ме жа ван няў па жан рах і спо са бу вы ка нан ня 

ня ма, фо та і ві дэа мож на ра біць з да па мо гай лю бой ліч ба вай 

ці ана ла га вай тэх ні кі. Адзі нае, што не аб ход на па мя таць — 

жорст кую ўмо ву ары гі наль нас ці да сла най ра бо ты: здым кі і 

ро лі кі, узя тыя з хос тын гаў або са цы яль ных се так, а так са ма 

ство ра ныя з праз мер ным вы ка ры стан нем гра фіч ных рэ дак-

та раў, да ўдзе лу не да пус ка юц ца.

Усе за яў кі ўваж лі ва раз гле дзіць кам пе тэнт нае жу ры, 

у скла дзе яко га — прад стаў ні кі твор чых са юзаў, ор га-

наў куль ту ры, аду ка цыі і ін фар ма цыі, ор га наў дзяр жаў най 

ула ды, СМІ. Пе ра мож цы і пры зё ры ў роз ных на мі на цы ях 

бу дуць за про ша ны на цы ры мо нію ўзна га ро джан ня, якая 

ад бу дзец ца ў Му зеі су час най бе ла рус кай дзяр жаў нас ці ў 

каст рыч ні ку. Най леп шыя ра бо ты так са ма пла ну ец ца прад-

ста віць на ад мыс ло вай вы ста ве.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



Наш фар матНаш фар мат   ПРА БЕ ЛА РУСЬ — 
З ЛЮ БОЎЮ І ГО НА РАМ

Сёння, 22 ве рас ня, у Бе ла ру сі 

прой дзе ак цыя «Дзень без аў та-

ма бі ля», якой за вер шыц ца пра-

вя дзен не Еў ра пей ска га тыд ня 

ма біль нас ці. Мэ та ак цыі — ак-

цэн та ваць ува гу на пы тан нях за-

брудж ван ня ат мас фе ры шкод ны-

мі вы кі да мі ад транс пар ту.

— Па да ных на 18 ве рас ня, аб удзе-

ле ў Еў ра пей скім тыд ні ма біль нас ці 

за яві лі 64 бе ла рус кія га ра ды (ле тась 

удзель ні ча лі 47 га ра доў), — па ве да-

міў жур на ліс там на мес нік на чаль ні ка 

ўпраў лен ня рэ гу ля ван ня ўз дзе ян няў 

на ат мас фер нае па вет ра, зме ны клі-

ма ту і экс пер ты зы Мі ніс тэр ства пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя Анд рэй ПІ ЛІП ЧУК.

— Па пу ляр насць Еў ра пей ска га 

тыд ня ма біль нас ці рас це з кож ным 

го дам. Гэ та ад бы ва ец ца та му, што 

гэ та Ме ра пры ем ства ад па вя дае ўні-

вер саль ным ін та рэ сам лю дзей: мы 

ўсе за ці каў ле ны ў тым, каб жыць без 

аў та ма біль ных за то раў, каб бы ла 

доб рая эка ло гія, каб на шы дзе ці бы-

лі ў бяс пе цы, — упэў не на на мес нік 

стар шы ні праў лен ня Бе ла рус ка га 

са ю за транс парт ні каў Ва лян ці на 

ЛЯ ВОН ЧЫК.

Пад тры маць эка ла гіч ную ак цыю 

мож на, ад мо віў шы ся ў гэ ты дзень 

ад вы ка ры стан ня аса біс тых і служ-

бо вых аў та ма бі ляў. У рам ках ме ра-

пры ем ства ў Мін ску з па са жы раў 

гра мад ска га транс пар ту не бу дуць 

спа га няць пла ту за пра езд пры 

прад' яў лен ні па свед чан ня кі роў цы і 

па свед чан ня аб рэ гіст ра цыі транс-

парт на га срод ку.

Акра мя та го, у ста лі цы ў рам ках 

ак цыі 22 ве рас ня прой дзе ма са вы ве-

ла пра бег, у якім мо гуць пры няць удзел 

усе ах вот ныя, ка лі яны прый дуць на

ме ра пры ем ства з пад свет ле ным 

веласіпедам, ня хай гэ та бу дзе на ват 

прос ты ліх та рык.

Да рэ чы, як ад зна чыў стар шы-

ня Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя Сяр гей МАС-

ЛЯК, ле тась у «Дзень без аў та ма бі ля» 

16,5 ты ся чы ста ліч ных аў та ўла даль ні-

каў пе ра се лі ў гра мад скі транс парт. Гэ-

тыя ліч бы бы лі атры ма ны з да па мо гай 

ста ліч на га мет ра па лі тэ на, які да зво ліў 

дак лад на пад лі чыць, хто ска рыс таў ся 

пра вам бяс плат на га пра ез ду.

Свят ла на БУСЬ КО



Ме ды яс фе раМе ды яс фе ра  

Якая бу ду чы ня 
ў дру ка ва ных СМІ?

Мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі: «У дру ка ва ных 
СМІ заў сё ды бу дзе свой чы тач»

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ ад зна чыў, што пры гэ тым 

перш за ўсё бу ду чы ня — за вы дан ня мі з ана лі тыч-

ным склад ні кам.

Ці ка выя твор чыя пуб лі ка цыі, ка мен та рыі вя ду чых аў та ры-

тэт ных экс пер таў — змест перс пек тыў ных га зет і ча со пі саў. 

Та кі мі, на прык лад, з'яў ля юц ца што тыд нё ві кі, якія па пу ляр ныя ў 

чы та чоў з-за аб' ек тыў най ацэн кі рэ ча іс нас ці. Та кое мер ка ван не 

мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі Аляк сандр Кар лю ке віч вы ка заў 

у пят ні цу пад час су стрэ чы з вы клад чы ка мі і сту дэн та мі Ма гі-

лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя А. А. Ку ля шо ва. «Ін тэр-

нэт-вы дан ні ка рыс та юц ца ў све це ўсё боль шай па пу ляр нас цю, 

але ў дру ка ва ных СМІ ёсць свой чы тач, і яго ня ма ла, — ска заў 

мі ністр ін фар ма цыі. — Пры гэ тым мно гія дру ка ва ныя СМІ па-

спя хо ва су мя шча юць сваю ра бо ту і ў сац сет ках».

Аляк сандр Кар лю ке віч пад крэс ліў, што на бе ла рус кіх 

тэ ле ка на лах па він на быць больш пра грам ай чын най вы-

твор час ці: «Мы ўвя лі па няц це на цы я наль на га тэ ле ві зій на га 

пра дук ту. На тэ ле ба чан ні ён па ві нен пры сут ні чаць у пэў най 

пра пор цыі. Рух у гэ тым кі рун ку бу дзе па сту паль ны». На пер-

шым эта пе, праз два га ды з пры няц ця змя нен няў у за кон аб 

СМІ, на тэ ле ба чан ні мае быць 30 % ай чын на га кан тэн ту.

Ма рыя ДА ДА ЛКА



ВЫ БУ ХО ВА НЕ БЯС ПЕЧ НАЯ 
РЭЎ НАСЦЬ

Як па ве да мі лі ў След чым ка мі тэ це па Го мель скай 

воб лас ці, 15 ве рас ня жы хар вёс кі На со ві чы Доб руш-

ска га ра ё на ўста ля ваў на пад акон ні ку пры ват на га до-

ма, які на ле жаў яго 29-га до вай су сед цы, са ма роб ную 

вы бу хо вую пры ла ду і пры вёў яе ў дзе ян не.

У мо мант зда рэн-

ня гас па ды ні до ма не 

бы ло. Ця лес ныя па-

шко джан ні атры маў 

34-га до вы мяс цо вы 

жы хар, які зна хо-

дзіў ся ў яе ў гас цях. 

Па па да зрэн ні ў зла-

чын стве за тры ма ны 

60-га до вы мяс цо вы 

жы хар. Пад час до-

пы ту аб ві на вач ва ны рас тлу ма чыў след чым, што здзейс ніў 

гэ ты ўчы нак з... рэў нас ці. У хо дзе агля ду мес ца жы хар ства 

муж чы ны бы лі зной дзе ны па тро ны, пры дат ныя да страль бы, 

дроб і сып кія рэ чы вы. Па кан фіс ка ва ных прад ме тах пры зна ча-

ны вы бу хо ва тэх ніч ныя і ба ліс тыч ныя экс пер ты зы. Зла мыс ні ку 

прад' яў ле на аб ві на ва чан не ў за ма ху на за бой ства, здзейс не-

нае гра мад ска не бяс печ ным спо са бам, а так са ма па част цы 

2 ар ты ку ла 295 Кры мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

(не за кон нае за хоў ван не бо еп ры па саў). Яго ўзялі пад вар ту.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!  

ШТО ГА ДО ВЫ «ДЗЕНЬ БЕЗ АЎ ТА МА БІ ЛЯ»

Па мёр прэ зі дэнт В'ет на ма
Ва ўзрос це 61 го да па-

мёр прэ зі дэнт В'ет на ма 

Чан Дай Ку анг. Пра гэ та 

па ве дам ляе Rеutеrs са 

спа сыл кай на дзяр жаў нае 

тэ ле ба чан не В'ет на ма.

Па вод ле па ве дам лен ня 

агенц тва, Чан Дай Ку анг 

па мёр ра ні цай у пят ні цу ў Ха ной скім вай ско вым шпі та лі 

ў вы ні ку «сур' ёз на га за хвор ван ня, ня гле дзя чы на на ма-

ган ні ай чын ных і між на род ных ура чоў і пра фе са раў». 

Чан Дай Ку анг — док тар фі ла со фіі ў га лі не юры дыч ных 

на вук, пра фе сар. Дзя ся ты прэ зі дэнт кра і ны, ён ус ту піў 

на па са ду ў 2016 го дзе. У чэр ве ні 2017-га Чан Дай Ку анг 

на вед ваў Бе ла русь з афі цый ным ві зі там.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў спа чу ван ні 
ў су вя зі са смер цю прэ зі дэн та В'ет на ма Чан Дай Ку ан га. Кі раў-
нік дзяр жа вы ад зна чыў, што свет па кі нуў вы дат ны дзяр жаў ны і 
па лі тыч ны дзе яч, які пры свя ціў жыц цё са ма ад да на му слу жэн ню 
сва ёй кра і не і яе на ро ду. Прэ зі дэнт вы ка заў упэў не насць, што 
стра тэ гіч нае мыс лен не і грун тоў нае стаў лен не да пра цы Чай Дай 
Ку ан га ста нуць пры кла дам для бу ду чых па ка лен няў.

Ма рын Ле Пен ад пра ві лі 
на псі хі ят рыч ную экс пер ты зу

Фран цуз скі суд за га даў лі да ру пар тыі «На цы я наль нае 

аб' яд нан не» (бы лы «На цы я наль ны фронт») Ма рын Ле 

Пен у са мыя ка рот кія тэр мі ны 

прай сці псі хі ят рыч нае аб сле-

да ван не. Та кое ра шэн не пра-

ва суд дзя звя за на са спра вай 

аб пуб лі ка цыі, зроб ле най у 

тві тэр-акаў нце па лі ты ка.

16 снеж ня 2015 го да Ле Пен 

раз мяс ці ла на сва ёй ста рон цы 

ў са цы яль най сет цы фа та гра-

фіі за бой ства не каль кіх за лож ні каў ба е ві ка мі гру поў кі 

«Іс лам ская дзяр жа ва»: іар дан ска га лёт чы ка, за жы ва 

спа ле на га ў клет цы, сі рый ска га сал да та, раз ду ша на га 

тан ка вай гу се ні цай, і абез га лоў ле на га це ла аме ры кан-

ска га жур на ліс та Джэй мса Фоў лі. Твіт з фо та здым ка мі 

су пра ва джаў ся под пі сам «Вось гэ та — ІДІЛ!». Пуб лі ка-

цыя Ле Пен бы ла ад ка зам на сло вы жур на ліс та BFM TV 

Жан-Жа ка Бур да, які па раў наў «На цы я наль ны фронт» 

з «Іс лам скай дзяр жа вай».

Твіт вы клі каў у фран цуз скім гра мад стве па ле мі ку, 

і па лі тык бы ла вы му ша ная яго вы да ліць. У ліс та па дзе 

2017 го да На цы я наль ны сход Фран цыі пры няў ра шэн не 

па зба віць Ма рын Ле Пен дэ пу тац кай не да ты каль нас ці ў 

су вя зі са спрэч най пуб лі ка цы яй.

У да чы нен ні да Ле Пен бы ло рас па ча та рас сле да ван-

не, яе аб ві на ва ці лі ў рас паў сюдж ван ні фа та гра фій са 

сцэ на мі на сіл ля. Маг чы мая ме ра стры ман ня — ту рэм нае 

зня во лен не тэр мі нам да трох га доў і штраф у па ме ры 

75 ты сяч еў ра.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА


