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Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «ТОРГТЕХНИКА»,  г. Минск, ул. Железнодорожная, 
д. 31, корп. 1

Предмет аукциона 

Месторасположение: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 31, пом. 2н

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Административное помещение 119,2 кв. м 500/D-7094523

Начальная цена 
с НДС 20 %

116 160 долларов США (расчет в белорусских рублях 
по курсу НБРБ на момент оформления сделки купли-
продажи)

Помещение передано по договору аренды. Подробная информация на сайте 
организатора аукциона cpo.by

Задаток 10 % по курсу НБРБ на дату платежа от начальной цены предмета 
аукциона перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения  за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

04.12.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

29.11.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Надвор'еНадвор'е

ЦЯПЛО ПАЦІХУ АДПУСКАЕ
На наступным тыдні ўначы
будзе зноў падмарожваць

У трэцяй дэкадзе кастрычніка на тэрыторыю краіны па-

ступала анамальна цёплае паветра з паўднёвага захаду 

Еўропы. А ў апошнія дні месяца ў Брэсцкай вобласці 

абнавіліся цеплавыя рэкорды, калі тэмпература павет-

ра дасягала плюс 20 градусаў. Лістапад пачынаецца 

цёплым, але сырым надвор'ем, паведамілі спецыялісты 

Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі 

радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу нава-

кольнага асяроддзя Мінпрыроды.

Сёння ўдзень на тэрыторыі краіны адаб'ецца ўплыў 

малаактыўнага франтальнага падзелу, які змяшчаецца з 

Заходняй Еўропы. Чакаецца пераважна хмарнае надвор'е. 

Месцамі захаваецца туман. Максімальная тэмпература 

паветра будзе ад плюс 7 да плюс 13 градусаў, па паўднёвым 

захадзе – да 14—18 цяпла. У суботу з боку Заходняй Еўропы 

да нас прыйдуць атмасферныя франты. Яны абумовяць на 

большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя даж-

джы. Уначы і раніцай месцамі чакаецца туман. Тэмпература 

паветра ўначы складзе 6—12 цяпла, а ўдзень – ад плюс 8

да плюс 14 градусаў.

У нядзелю стане больш сонечна, але пахаладае. А 

ўсё таму, што тэрыторыя краіны апынецца пад уплывам 

вобласці павышанага атмасфернага ціску. Будзе пераважна 

без ападкаў, толькі ўначы франтальны падзел выкліча па 

паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай 

месцамі чакаецца туман. Тэмпература паветра ўначы склад-

зе ад нуля да плюс 7 градусаў, па паўднёвым усходзе – ад 

плюс 8 да плюс 9 градусаў. Удзень будзе 6—12 цяпла.

Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, 

у пачатку наступнага тыдня ўмовы надвор'я на тэрыторыі 

краіны ў асноўным будзе вызначаць антыцыклон. Стане пе-

раважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах ча-

каецца туман. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 

2 градусаў па ўсходзе да плюс 6 градусаў па паўднёвым 

захадзе краіны, удзень будзе 6—13 цяпла. 

Сяргей КУРКАЧ.

У апош нія пяць-шэсць га доў у Бе ла-

ру сі рэа лі за ва ны цэ лы шэ раг пра-

ек таў па прад стаў лен ні кі тай скай 

лі та ра ту ры на бе ла рус кай мо ве. 

Най перш — дзя ку ю чы руп лі вас ці 

Вы да вец ка га до ма «Звяз да» і вы-

да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра», 

зла джа най ра бо це рэ дак цый ча со-

пі саў «По лы мя», «Ма ла досць», га-

зе ты «Лі та ра ту ра і мас тац тва» ў су-

поль ніц тве з фі ла ла гіч ным фа куль-

тэ там і фа куль тэ там між на род ных 

ад но сін Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та, а так са ма Рэс пуб лі-

кан скім ін сты ту там кі та яз наў ства 

імя Кан фу цыя Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га ўні вер сі тэ та.

І ка лі пра роз ныя твор чыя пра ек-

ты, ар га ні за ва ныя ў Бе ла ру сі, і пі са лі 

ў кі тай скім дру ку, і га ва ры лі на роз-

ных кан фе рэн цы ях, прэ зен та ва лі іх 

на тра ды цый ным Пе кін скім кніж ным 

кір ма шы, то но вых пе ра кла даў бе ла-

рус кай лі та ра ту ры апош нім ча сам у 

Кі таі амаль не бы ло. За вы клю чэн нем 

не каль кіх но вых вы дан няў кніг лаў-

рэ а та Но бе леў скай прэ міі Свят ла ны 

Алек сі е віч. Да рэ чы, яе пер шая кні га — 

«Цын ка выя хлоп чы кі» — па ба чы ла 

свет у Кі таі ў 1990 го дзе. Пе ра клад-

чык — Гаа Ман. І яшчэ ня даў на вя до-

мы кі тай скі па эт Ван Цзянч жао пе ра-

клаў пад бор ку вер шаў Юліі Алей чан кі. 

Праў да, не каль кі ар ты ку лаў пра бе ла-

рус кую лі та ра ту ру і бе ла рус кае кні-

га вы дан не з'я ві ла ся ў аў та ры тэт ным 

кі тай скім ча со пі се «Рус кая лі та ра ту ра 

і мас тац тва». Так скла ла ся, што ме на-

ві та гэ та вы дан не пра яў ляе ўва гу да 

ўсіх на цы я наль ных лі та ра тур на пост-

са вец кай пра сто ры.

А дня мі з Кі тая прыйшло па ве да м-

ленне ад док тара фі ла ла гіч ных на вук 

спа да ры ні Чжан Ху эй цінь аб тым, што 

пад рых та ва ны «бе ла рус кі вы пуск» ча-

со пі са «За хад». Гэ та — доб ра вя до мае 

ў Пад ня бес най лі та ра тур на-мас тац кае 

пе ры я дыч нае вы дан не. Ча со піс вы да-

ец ца ў Сінь цзян-Уй гур скім аў та ном ным 

ра ё не з 1953 го да. Пад ад ной вок лад кай 

да кі тай ска га чы та ча прый дуць вер шы 

на род на га паэ та Бе ла ру сі Ры го ра Ба ра-

ду лі на, Вік та ра Шні па, Ле а ні да Дрань ко-

Май сю ка, Але ся Ба да ка, а так са ма апа-

вя дан ні Анд рэя Фе да рэн кі і Але ся Ба да-

ка. Пе ра клад чы ца паэ тыч ных тво раў — 

Хань Ся ае. Апа вя дан ні на кі тай-

скую мо ву пе ра кла ла Чжан Ху эй цінь. 

Пуб лі ка цыя здзейс ніц ца ў пер шым 

за 2019 год ну ма ры ча со пі са «За хад». 

Кі тай скі бок абя цае прэ зен та ваць вы-

дан не на лю таў скай кніж най вы стаў цы-

кір ма шы ў Мін ску.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Дыя лог па су бо тах
Ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны 3 ліс та па да прой дуць рэ гу-

ляр ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі з ула да мі. Не ка то рыя 

праб ле мы кі раў ні кі вы ра ша юць не па клаў шы труб ку 

тэ ле фо на, ін шыя бя руць пад аса біс ты кант роль.

Тра ды цый на тэ ле фон ныя лі ніі бу дуць пра ца ваць з 

9.00 да 12.00, на зван кі ад ка жуць:

пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Ва ле рый Ва сі ле віч РАБ КА ВЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;

стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА абласнога Са ве та дэ пу та таў 

Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА абласнога Са ве та дэ пу та таў 

Ка ця ры на Ана то леў на ЗЕН КЕ ВІЧ. Тэл. 8 023 233 12 37;

пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан-

ка ма Іван Алёй за віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры гор 

Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Сяр гей 

Пят ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

стар шы ня МІНСК АГА гар вы кан ка ма Анд рэй Вік та ра віч 

ШО РАЦ. Тэл. 8 017 222 44 44.

БЕ ЛА РУС КІЯ ПІСЬ МЕН НІ КІ — 
У КІ ТАЙ СКІМ ЧА СО ПІ СЕ «ЗА ХАД»

Авія кам па нія «Бел авія» раз ліч-

вае атры маць да звол на ажыц-

цяў лен не рэ гу ляр ных рэй саў у 

Мюн хен у 2019 го дзе. Пра гэ та 

па ве да міў ге не раль ны ды рэк тар 

кам па ніі Ана толь ГУ СА РАЎ. 

Кі раў нік авія кам па ніі ад зна чыў, што 

яны пла ну юць па шы раць сет ку марш-

ру таў: раз гля да ец ца маг чы масць ад-

крыц ця да лет ня га се зо на рэй саў у 

Мур манск, Та лін і па ін шых на прам ках. 

Больш ак тыў на пла ну ец ца раз ві ваць 

па лё ты з аб лас ных аэ ра пор таў, га вор-

ка ідзе аб па ве лі чэн ні як на прам каў, 

так і рэй саў. Кан чат ко вы план ад крыц-

ця но вых марш ру таў на на ступ ны год 

па куль не сфар мі ра ва ны.

У най блі жэй шыя два га ды 

«Бел авія» пла нуе па поў ніць свой авія-

парк пяц цю са ма лё та мі Еmbrаеr і шас-

цю Bоеіng 737 МАХ. Кі раў нік авія кам-

па ніі ад зна чыў, што ў «Бел авія» ёсць 

дак лад ны план іс тот на га аб наў лен ня 

фло ту. «У на ступ ным го дзе мы на бу-

дзем у лі зінг ча ты ры но выя са ма лё ты 

Еmbrаеr з за во даў-вы твор цаў і два 

са ма лё ты но ва га па ка лен ня Bоеіng 

737 МАХ8», — пра ін фар ма ваў Ана-

толь Гу са раў. У 2020 го дзе, па вод ле 

яго слоў, бу дзе на бы та ў лі зінг яшчэ 

ча ты ры са ма лё ты Bоеіng 737 МАХ8 і 

адзін Еmbrаеr.

«За тры га ды мы аб но вім прак тыч-

на па ло ву фло ту авія кам па ніі», — ад-

зна чыў Ана толь Гу са раў. Ён на га даў, 

што сё ле та авія парк «Бел авія» ўжо 

па поў ні лі тры са ма лё ты Еmbrаеr. Гэ та 

дае кам па ніі маг чы масць больш ак-

тыў на пра во дзіць па лі ты ку па зні жэн-

ні кош ту бі ле таў. «Я ўпэў не ны, што ў 

най блі жэй шы час мы змо жам пра па-

на ваць до сыць ці ка выя пра дук ты, якія 

бу дуць ста ноў ча ацэ не ныя», — пад су-

ма ваў ды рэк тар кам па ніі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Транс партТранс парт

НО ВЫЯ СА МА ЛЁ ТЫ — 
НО ВЫЯ МАРШ РУ ТЫ

У ТОП-3 са мых па пу-

ляр ных у Мін ску тэ ат раў 

увай шлі На цы я наль ны ака-

дэ міч ны тэ атр опе ры і ба-

ле та, Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

ака дэ міч ны му зыч ны тэ атр 

і На цы я наль ны ака дэ міч-

ны тэ атр імя Ян кі Ку па лы. 

Гэ тыя і мно гія ін шыя ці ка-

выя звест кі ўвай шлі ў збор-

нік «Вы ву ча ем Бе ла русь» 

(ста тыс ты ка для школь ні-

каў), які вый шаў у вы да-

вец тве «Па чат ко вая шко-

ла». Да ве дач нае вы дан не 

пад рых та ва нае па за ка зе 

Ста тыс тыч на га ка мі тэ та і 

ўтрым лі вае на вей шую афі-

цый ную ста тыс тыч ную ін-

фар ма цыю, адап та ва ную 

для школь ні каў.

— Кам пе тэн тнас ны па-

ды ход, які рэа лі зу ец ца ў 

аду ка цыі, вы ма гае ўмен ня 

ад школь ні каў пра ца ваць 

з са мы мі роз ны мі кры ні ца-

мі ін фар ма цыі, а не толь кі 

са звы чай ны мі тэкс та мі, — 

пад крэс лі вае ды рэк тар 

вы да вец тва «Па чат ко вая 

шко ла» Воль га ВА НІ НА. 

— На ша кні га ўся скла да-

ец ца з та ко га ро ду ін фар-

ма цыі: яна ўтрым лі вае гра-

фі кі, таб лі цы, дыя гра мы. 

Тэ ма ты ка, прад стаў ле ная ў 

збор ні ку, над звы чай шы ро-

кая. З яго, на прык лад, мож-

на да ве дац ца як пра ней кія 

важ ныя эка на міч ныя па-

каз чы кі, ню ан сы ся мей на га 

бюд жэ ту, так і пра ча ка ную 

пра цяг ласць жыц ця пры 

на ра джэн ні, са мыя па пу-

ляр ныя ім ёны хлоп чы каў і 

дзяў чы нак, якія пра дук ты і 

ў якой коль кас ці спа жы ва-

юц ца ў ся рэд нім на ду шу 

на сель ніц тва, ТОП-10 кра-

ін, ад куль пры яз джа юць 

ту рыс ты ў Бе ла русь, пра 

на яў насць у на сель ніц тва 

лег ка вых аў та ма бі ляў па 

мар ках аў то, пра цяг ласць 

трам вай ных і тра лей бус-

ных шля хоў у роз ных га ра-

дах, на коль кі ад роз ні ва ец ца 

ўзро вень за роб каў муж чын 

і жан чын у роз ных сфе рах, 

пра да сяг нен ні бе ла рус-

кіх спарт сме наў, шкод ныя 

звыч кі бе ла ру саў, ста тыс-

ты ку да рож на-транс парт-

ных зда рэн няў, коль касць 

за гі ну лых дзя цей, са мы не-

бяс печ ны час су так на да ро-

гах і мно гае ін шае.

Гэ та ін фар ма цыя бу дзе 

ці ка вая і ка рыс ная як вуч-

ням па чат ко вай шко лы, так 

і стар ша клас ні кам. Пры ве-

дзе ныя звест кі мо гуць быць 

вы ка ры ста ны як да дат ко вы 

ма тэ ры ял пры пад рых тоў-

цы да ўро каў геа гра фіі, 

гіс то рыі, бія ло гіі, асноў бяс-

печ най жыц ця дзей нас ці. 

Школь ні каў з да пыт лі вым 

ро зу мам кні га мо жа пад-

штурх нуць агу чыць гі по тэ-

зу, ста не клю чом для пра-

вя дзен ня да лей ша га да сле-

да ван ня і больш дэ та лё ва га 

вы ву чэн ня пы тан ня.

Сён ня да во дзіц ца кан-

ста та ваць ма за іч насць ус-

пры ман ня пад рас та ю чым

па ка лен нем ін фар ма цыі. 

З вя ліз на га яе па то ку дзе ці 

вы хоп лі ва юць толь кі тое, што 

ім ці ка ва, ад зна чае Воль га 

Ва ні на. Та му бы ло вель мі 

важ на ада браць і прад ста-

віць ін фар ма цыю ў та кім вы-

гля дзе, каб не ўзні ка ла праб-

лем з яе ўспры ман нем.

Раз ме шча ныя ў кні зе 

ліч бы і фак ты мож на бу дзе 

ска рыс таць пры пад рых тоў-

цы рэ фе ра та, а так са ма ў 

да след чых ра бо тах шы ро-

кай тэ ма ты кі. Яна ад рас уец-

ца на ву чэн цам і пе да го гам, 

а так са ма ўсім, хто ці ка віц ца 

ста тыс ты кай.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

СТА ТЫС ТЫ КА ДЛЯ ШКОЛЬ НІ КАЎ
Ле тась са мая вя лі кая коль касць на вед валь ні каў бы-

ла за фік са ва на ў му зеі Вя лі кай Ай чын най вай ны 

(565,3 ты ся чы ча ла век). На дру гім мес цы апы нуў ся 

Ме ма ры яль ны комп лекс «Брэсц кая крэ пасць-ге-

рой» (425,2 ты ся чы на вед ван няў). Да лей ідуць На-

цы я наль ны гіс то ры ка-куль тур ны му зей-за па вед нік 

«Ня свіж» (417,4 ты ся чы) і Го мель скі па ла ца ва-пар ка-

вы комп лекс (326,8 ты ся чы). А за мы кае «пя цёр ку» 

зам ка вы комп лекс «Мір».


