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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 400/D-5569 (назначение – админи-

стративное помещение, наименование – административное помещение), пло-

щадью 165,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Лермонтова, 8

Начальная цена продажи – 52 387,02 руб. (пятьдесят две тысячи триста 

восемьдесят семь рублей две копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 

5 238 руб. (пять тысяч двести тридцать восемь рублей)

Продавец – Гродненский городской филиал Гродненского областного по-

требительского общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 8-0152-

52-02-88

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона:

– расходы по государственной регистрации договора купли-продажи, пере-

хода права собственности возложить на покупателя;

– право собственности переходит к Покупателю после полной оплаты, пере-

дачи объекта и государственной регистрации данного права в РУП «Гроднен-

ское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;

– документом, подтверждающим передачу имущества, является акт приема-

передачи.

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 13 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3–209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 20.03.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 10 сентября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Ну і ну!Ну і ну!  

Да спа ку сы да вя лі фіш кі
У Цэнт раль нае РУ УС Мін ска звяр ну ла ся жан чы на 

з прось бай аб уста наў лен ні асо бы, якая ашу кан скім 

шля хам за ва ло да ла пры на леж ны мі ёй гуль ня вы мі 

фіш ка мі на су му 150 до ла раў ЗША.

Бы ло ўста ноў ле на, што па цяр пе лая пад во зі ла на аса-

біс тым аў та транс пар це не зна ё ма га муж чы ну, які па за вяр-

шэн ні па езд кі ў якас ці па дзя кі па клаў ёй не каль кі фі шак 

на агуль ную су му 300 до ла раў ЗША. Жан чы на звяр ну ла ся 

ў ад ну з гуль ня вых уста ноў ста лі цы з прось бай аб аб ме не 

іх на гро шы, ад нак ёй бы ло ад моў ле на, па коль кі яна не 

з'яў ля ла ся гуль цом у гэ тай уста но ве.

Па цяр пе лая звяр ну ла ся з ана ла гіч най прось бай да 

не вя до ма га гра ма дзя ні на, які зна хо дзіў ся ў гуль ня вой 

уста но ве. Той па га дзіў ся і пра вёў аб мен фі шак на су му 

150 до ла раў. Жан чы на паў тор на па пра сі ла не зна ём ца 

аб мя няць фіш кі, якія ў яе за ста ва лі ся, але гэ тым ра зам, 

даў шы зго ду, муж чы на на са мрэч знік у не вя до мым на-

прам ку.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі ўста на ві лі, што асо бай, якая ашу-

кан скім шля хам за ва ло да ла гуль ня вы мі фіш ка мі на су му 

150 до ла раў ЗША, быў 46-га до вы жы хар ста лі цы. Як па ве-

да мі лі ў Цэнт раль ным РУ УС Мін ска, ён мо жа быць па ка ра ны 

па збаў лен нем во лі на тэр мін да трох га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



На двор'еНа двор'е  

Па коль кі 1 ве рас ня сё-

ле та пры па дае на су бо ту, 

то Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

рэ ка мен да ва ла дзве да ты 

для пра вя дзен ня ўра чыс-

тых лі не ек. Дзе-ні дзе яны 

ад бу дуц ца і 31 жніў ня. Але 

ў які ме на ві та дзень пе рад 

школь ным ган кам збя руц-

ца вуч ні, трэ ба ўдак лад няць 

асоб на.

— Тры но выя шко лы ад-

чы няць свае дзве ры 1 ве-

рас ня, — па ве да мі ла на-

мес нік на чаль ні ка га лоў-

на га ўпраў лен ня агуль най 

ся рэд няй, да школь най і 

спе цы яль най аду ка цыі — 

на чаль нік упраў лен ня 

агуль най ся рэд няй аду ка-

цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

Іры на КАР ЖО ВА. — Ад на 

з іх — у Мін ску. Яна га то ва 

пры няць 1020 на ву чэн цаў. 

Яшчэ ад на та кая ж шко ла 

пач не сваю ра бо ту ў Баб-

руй ску. Доб рая на ві на і для 

жы ха роў Мінск ага ра ё на —

по бач з Ба раў ля на мі, 

у вёс цы Лес каў ка, так са ма 

ад кры ец ца но вая шко ла, 

але ўжо кры ху мен шая — 

на 720 вуч няў.

А па куль мяс цо выя рас-

па рад чыя ор га ны ства ры-

лі ка мі сіі, якія ма ні то раць 

пад рых та ва насць уста ноў 

аду ка цыі да 1 ве рас ня. У іх 

увай шлі прад стаў ні кі ор га-

наў кі ра ван ня аду ка цы яй, 

са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ных 

служ баў, струк тур Мі ніс-

тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях. У пер шую чар гу 

ка мі сію ці ка вяць бяс печ ныя 

ўмо вы пад час аду ка цый на-

га пра цэ су, на яў насць да-

стат ко вай коль кас ці на стаў-

ні каў і ўкам плек та ва насць 

ву чэб на-ме та дыч най лі та-

ра ту рай. Па ста не на мі ну-

лую пят ні цу, 99,9 % школь-

ных паш пар тоў га тоў нас ці 

ўжо пад пі са на. Пра цэс ідзе 

па за цвер джа ным гра фі ку, і 

та му ёсць пад ста вы мер ка-

ваць, што не каль кі апош ніх 

школ атры ма юць за клю-

чэн не аб пад рых та ва нас ці 

ў тэр мін.

— Ад на дзя ся тая пра цэн-

та — гэ та тыя па ру шэн ні, 

якія лік ві ду юц ца на пра ця гу 

ад на го-двух дзён, — га во-

рыць на чаль нік упраў лен-

ня на гля ду і пра фі лак ты кі 

МНС Дзміт рый ТУР ЧЫН. — 

Як пра ві ла, гэ та за гру вашч-

ван не шля хоў эва ку а цыі 

пас ля ра мон ту. Адзін ка выя 

вы пад кі да ты чац ца не ўкам-

плек та ва нас ці пер ша сны мі 

срод ка мі па жа ра ту шэн ня. 

Пры ем на ад зна чыць, што 

год ад го ду куль ту ра бяс пе-

кі па вы ша ец ца.

Ад мет нас цю бу ду ча га 

на ву чаль на га го да ста нуць 

шэсць га дзін «Пра цоў на-

га на ву чан ня» на ты дзень 

для дзе ся ці клас ні каў, якія 

вы ву ча юць усе прад ме ты 

на ба за вым уз роў ні. Яны 

бу дуць асвой ваць аду ка-

цый ную пра гра му пра фе-

сій най пад рых тоў кі ра бо-

 чых або слу жа чых. Ка лі ж 

у шко ле па трэб най ба-

 зы ня ма, то на да па мо гу 

прый дуць ін шыя ўста но вы 

аду ка цыі, у тым лі ку пра-

фе сій на-тэх ніч най і ся рэд-

няй спе цы яль най.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ДА НА ВУ ЧАЛЬ НА ГА ГО ДА 
ГА ТО ВЫ!

На пра ця гу ўся го тыд ня ў нас бу-

дзе ў асноў ным воб лач на ўпе ра-

меш ку з даж джа мі, пе ра да юць 

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 се ра ду на двор'е бу дуць зноў 

фар мі ра ваць ат мас фер ныя фран ты і 

ня ўстой лі вая па вет ра ная ма са, якая 

пе ра мя шча ец ца з Бал тый ска га мо ра. 

Уна чы мес ца мі, удзень на боль шай 

част цы тэ ры то рыі прой дуць ка рот-

ка ча со выя даж джы. Днём у асоб ных 

ра ё нах па ўсхо дзе маг чы мы на валь-

ні цы. Уна чы і ра ні цай у ніз кіх мес цах 

і па блі зу ва да ёмаў мо гуць уз ні каць 

не пра цяг лыя ту ма ны. Ве цер пе ра мен-

ных на прам каў уме ра ны. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ад плюс 9 

да плюс 16 гра ду саў, удзень — 

17—23 цяп ла.

У чац вер уна чы і ра ні цай у асоб ных 

ра ё нах сла бы ту ман. А днём на двор'е 

аб умо віць по ле па вы ша на га ціс ку, на 

паў ноч ным ус хо дзе кра і ны за ха ва ец ца 

ўплыў ат мас фер на га фрон ту. Бу дзе ў 

асноў ным без апад каў, толь кі па паў-

ноч ным ус хо дзе кра і ны яшчэ ча ка юц ца 

ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі — 

на валь ні цы. Ве цер паў ноч ны, паў ноч-

на-за ход ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра ўна-

чы скла дзе ад 8 да 13 цяп ла, удзень — 

ад плюс 17 да плюс 24 гра ду саў, па 

паў днё вым за ха дзе — да 26. У апош ні 

дзень ле та на ўмо вы на двор'я бу дзе 

ўплы ваць фран таль ны па дзел, які ру-

ха ец ца да нас з бо ку За ход няй Еў ро пы. 

Та му ўна чы па за ха дзе, а ўдзень на 

знач най част цы тэ ры то рыі кра і ны праг-

на зу юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, 

мес ца мі — на валь ні цы. Уна чы і ра ні цай 

у асоб ных ра ё нах сла бы ту ман. Ве цер 

за ход ні, днём з пе ра хо дам на ўсход ні 

сла бы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу-

дзе ад 6 да 13 цяп ла, у за ход ніх ра ё нах 

да плюс 15 гра ду саў. Удзень ча ка ец-

ца ад плюс 17 да плюс 24 гра ду саў, 

па паў днё вым ус хо дзе да 26 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай-

чын ных спе цы я ліс таў, у гэ тыя вы хад-

ныя ат мас фер ны ціск пад рас це, аб-

ло каў і даж джоў ста не менш, толь кі 

мес ца мі па кра і не маг чы мы ка рот ка-

ча со выя даж джы з на валь ні ца мі. Уна-

чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах сла бы 

ту ман. Ве цер ус ход ні. Ста не яшчэ цяп-

лей. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы па ды-

мец ца да плюс 9 — плюс 15 гра ду саў, 

удзень бу дзе ад 20 да 26 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ



У першы клас віцебскай СШ № 45 
пойдуць сёлета сёстры-блізняты Аліна і Настасся ЧАРЭПКІНЫ.

Бе ла рус кія школь ні кі да гуль ва юць апош ні 

ты дзень лет ніх ка ні ку лаў. 1 міль ён 100 ты сяч 

вуч няў раз гор нуць пад руч ні кі і сшыт кі. 110 ты сяч 

з іх зро бяць гэ та ўпер шы ню. І як ста ла вя до ма, 

ужо ўсе ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі 

га то вы да та го, каб рас чы ніць свае дзве ры 

для хлоп чы каў і дзяў чы нак.

Аты-ба тыАты-ба ты  

Па чы на ец ца ву чэн не
Пад раз дзя лен ні — на вы ха дзе

З 6 да 12 ве рас ня прой дзе ка манд на-штаб ное ву-

чэн не Уз бро е ных Сіл. Час ці і пад раз дзя лен ні ўжо 

па ча лі вы хад у пры зна ча ныя ра ё ны. Пра гэ та па-

ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства аба ро ны

Пад раз дзя лен ні 74-га асоб на га пал ка су вя зі і 11-й асоб-

най гвар дзей скай ме ха ні за ва най бры га ды За ход ня га апе-

ра тыў на га ка ман да ван ня здзейс ні лі марш на 230-ы агуль на-

вай ско вы па лі гон Абуз-Ляс ноў скі, што пад Ба ра на ві ча мі.

Пад раз дзя лен ні 19-й асоб най гвар дзей скай ме ха ні-

за ва най бры га ды Паў ноч на-за ход ня га апе ра тыў на га 

ка ман да ван ня ад бы лі на 227-ы агуль на вай ско вы па лі гон, 

які мес ціц ца па блі зу Ба ры са ва.

Ка манд на-штаб ное ву чэн не, у якім возь муць удзел 

да 7,5 ты ся чы вай скоў цаў, прой дзе ў два эта пы. Для 

вы ка нан ня ву чэб на-ба я вых за дач бу дуць за дзей ні ча ны 

шэсць па лі го наў, ра ё ны і ўчаст кі мяс цо вас ці Брэсц кай, 

Гро дзен скай, Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас цей. У су вя зі 

з гэ тым ва ен ная аў та ма біль ная ін спек цыя за клі кае кі-

роў цаў быць піль ны мі на да ро гах.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



ЗдарэннеЗдарэнне  

Па да браў клю чы і ўкраў ва лю ту
У Цэнт раль нае РУ УС ста лі цы звяр нуў ся 75-га до вы 

мін ча нін з прось бай уста на віць асо бу, якая шля хам 

пад бо ру клю ча да зам ка ўва ход ных дзвя рэй яго пры-

ват на га до ма здзейс ні ла кра дзеж гра шо вых срод каў 

у па ме ры 8,5 ты ся чы еў ра і 3 ты сяч до ла раў.

Збе ра жэн ні гас па дар за хоў ваў у до ме па Смор гаў скім 

пра ез дзе. У адзін з дзён, пра ве рыў шы шка тул ку, ён вы явіў 

пра па жу гро шай.

Быў пра ве дзе ны агляд мес ца зла чын ства. Атры ма ную 

ін фар ма цыю пра ве ры лі па аў та ма ты за ва най дак ты лас ка-

піч най ін фар ма цый най сіс тэ ме — зла мыс ні кам ака заў ся 

ра ней су дзі мы 37-га до вы муж чы на, які пра во дзіў ў до ме 

па цяр пе ла га ра монт ныя ра бо ты. Вы кра даль нік за тры ма ны 

і зме шча ны ў іза ля тар ча со ва га ўтры ман ня.

Уста ноў ле на, што зла мыс нік здзейс ніў не толь кі кра дзеж 

на зва най су мы гра шо вых срод каў, але так са ма вы краў 

200 до ла раў і 200 руб лёў, якія на ле жа лі сы ну гас па да ра 

до ма, па ве да мі лі ў Цэнт раль ным РУ УС г. Мін ска.

У ад но сі нах да за тры ма на га за ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва за кра дзеж. Па да зра ва ны мо жа атры маць па ка ран не 

ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі на тэр мін да ча ты рох га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



МОК РА, АЛЕ ЦЁП ЛА
На ват у пер шыя дні во се ні ча ка ец ца да плюс 26 гра ду саў
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