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— Ва лян ці на Іва наў на, 

коль касць хво рых на цук-

ро вы дыя бет — ба дай, са-

мае рас паў сю джа нае эн да-

крын нае за хвор ван не — па-

ста ян на рас це, у тым лі ку 

і ў на шай кра і не. Чым гэ та 

мож на рас тлу ма чыць?

— Ся род эн да крын най 

па та ло гіі цук ро вы дыя бет 

ра зам з за хвор ван ня мі шчы-

та па доб най за ло зы са праў ды 

зай мае пер шае мес ца. Так, 

на жаль, коль касць хво рых на 

яго пра грэ сіў на рас це. У Бе-

ла ру сі іх на ліч ва ец ца больш 

за 300 ты сяч. Пры чым за 

апош нія дзе сяць га доў коль-

касць тых, ка му ды яг наз быў 

па стаў ле ны ўпер шы ню, па вя-

лі чы ла ся ўтрая. Маг чы ма, у 

ней кай сту пе ні рост звя за ны 

з больш дак лад най ды яг нос-

ты кай, а так са ма з больш 

піль най ува гай: па цы ен ты 

пра хо дзяць і пра фаг ля ды, і 

дыс пан се ры за цыю. Цук ро вы 

дыя бет за раз час цей вы яў-

ля ец ца на ран няй ста дыі. На 

жаль, ёсць і сум ны мо мант: 

рас це коль касць дзя цей, 

хво рых на дыя бет пер ша га 

ты пу. У нас больш за дзве ты-

ся чы та кіх ся род дзя цей да 

18 га доў. Пры чым на зі ра ец-

ца ама лодж ван не дыя бе ту: 

ка лі ра ней пік за хвор ван ня 

пры хо дзіў ся на ўзрост блі-

жэй да пад лет ка ва га — 10—

12 га доў, то за раз — на 5—9 

га доў. Шмат хво рых дзя цей 

ва ўзрос це ад 1 да 4 га доў, 

што ра ней так са ма бы ло ня-

час тай з'я вай. На пер шы тып 

дыя бе ту, да рэ чы, пры хо дзіц-

ца да 15 % хво рых, а ка ля 

85—90 % зай мае дру гі тып.

— Ка лі мы за кра ну лі 

дыя бет пер ша га ты пу, рас-

ка жы це, на коль кі тут уплы-

вае спад чын ны фак тар? Ці 

вы со кая іма вер насць за-

хва рэць, ка лі та кі ды яг наз 

ма юць бліз кія сва я кі?

— На шчас це, не вы со-

кая. Яна кры ху вы шэй шая, 

чым ся род зда ро вых лю дзей. 

Дыя бет пер ша га ты пу — гэ-

та аў та імун нае за хвор ван не, 

яно звя за на з па ру шэн нем з 

бо ку імун най сіс тэ мы. Ка лі 

хтось ці хво ры на дыя бет пер-

ша га ты пу, па ло хац ца, што 

гэ та за хвор ван не пе рад асца 

і дзі ця ці, не вар та. Тут не маг-

чы ма пра са чыць за ка на мер-

насць. На жаль, мы ба чым 

шмат вы пад каў, ка лі абое 

баць кі, дзя ду лі і ба бу лі зда-

ро выя, а на ра джа ец ца ад но 

дзі ця, дру гое, і ў іх адзін за 

ад ным з'яў ля ец ца дыя бет 

пер ша га ты пу. Маг чы ма, гэ-

та па лом ка на ге не тыч ным 

уз роў ні, якая пра яў ля ец ца ў 

да дзе най сям'і.

— Што ўплы вае на ўзнік-

нен не дыя бе ту дру го га ты-

пу?

— Ка лі дыя бет пер ша га 

ты пу звя за ны з дэ фі цы там 

ін су лі ну (пры ім ад бы ва ец ца 

раз бу рэн не бэ та-кле так, якія 

яго пра ду цы ру юць), то пры 

дыя бе це дру го га ты пу ін су-

лі на вая сак рэ цыя за хоў ва ец-

ца. Але з'яў ля юц ца роз ныя 

ме ха ніз мы, якія пе ра шка-

джа юць яму пра ца ваць: або 

клет ка не ба чыць ін су лін, або 

ўзні ка юць па ру шэн ні з бо ку 

бял коў, якія пра вод зяць ін су-

лін да клет кі. Вы лу ча юць два 

пад ты пы хво рых з дыя бе там 

дру го га ты пу, па прос ту ка-

жу чы, з ліш няй ма сай це ла і 

з нар маль най. Пры чым цук-

ро вы дыя бет з ліш няй ма сай 

це ла зай мае ка ля 80—85 %, 

а 10—15 % — з нар маль най 

ма сай це ла. У ды яг на зе звы-

чай на так і пі шуць: цук ро вы 

дыя бет дру го га ты пу з ліш-

няй ма сай це ла ці, больш 

пра віль на, з ін су лі на рэ зіс-

тэнт нас цю. Ліш няя ва га вы-

сту пае ад ным з фак та раў ме-

та ба ліч на га сін дро му. Ме та-

ба ліч ны сін дром — гэ та спа-

лу чэн не не каль кіх сімп то маў: 

ліш няй ва гі, ар тэ рыя льнай 

гі пер тэн зіі, па ру шэн ня лі під-

на га і вуг ля вод на га аб ме наў. 

Ка лі ча ты ры гэ тыя фак та ры 

збі ра юц ца ра зам, яны ўзмац-

ня юць адзін ад но. У вы пад ку 

атлус цен ня, ка лі ма са це ла 

на рас тае, з'яў ля юц ца ме ха-

ніз мы, якія вы клі ка юць па-

ру шэн ні і тлу шча ва га, і вуг-

ля вод на га аб ме наў, вы клі-

ка ю чы дыя бет дру го га ты пу. 

Звя за на гэ та з тым, што з 

атлус цен нем па ру ша ец ца ад-

чу валь насць кле так да ін су лі-

ну: яны яго не ба чаць, умоў на 

ка жу чы, не мо гуць ад чы ніць 

свае дзвер цы, каб пры няць 

глю ко зу, якую ня се ін су лін. 

У вы ні ку за пус ка ец ца ін шы 

ме ха нізм, бо глю ко зу ж трэ-

ба ку дысь ці дзець. І ін су лін 

вы кон вае сваю ін шую функ-

цыю: гэ тую глю ко зу ён пе ра-

тва рае ў тлу шча вую ткан ку. 

Ма са це ла па вя ліч ва ец ца, а 

чым яна боль шая, тым больш 

на рас тае ін су лі на рэ зіс тэнт-

насць — з'яў ля ец ца та кое 

за мкнё нае ко ла. Час та пры 

дыя бе це, ка лі хво ры дрэн на 

кант ра люе хар ча ван не, ва га 

на рас тае, таб лет кі не дзей-

ні ча юць, да во дзіц ца пры зна-

чаць да дат ко вы ін су лін. А ён 

толь кі ўзмац няе гэ ты стан: 

яшчэ больш на рас тае ва га 

пры дрэн най кам пен са цыі і 

з дрэн ным кант ро лем. Та му 

з яко га бо ку да дыя бе ту ні 

па ды сці, на пер шы план вы-

хо дзіць са ма кант роль па цы-

ен та: што і коль кі ес ці.

— Яшчэ ка жуць, што 

дыя бет — гэ та хва ро ба, 

якая на за па шва ец ца га-

да мі. І па чы на ец ца та ды, 

ка лі рэ сур сы ар га ніз ма 

цал кам зня сі ле ны і больш 

не спраў ля юц ца з той на-

груз кай, якую мы да ём, ка-

лі ня пра віль на хар чу ем ся. 

А яму па пя рэд ні чае пе рад-

дыя бет. Што гэ та за стан?

— Вель мі слуш ная, да-

рэ чы, за ўва га пра дыя бет. 

Ка лі ад бы ва ец ца дыс пан се-

ры за цыя, у кож на га па цы ен-

та, з якой бы праб ле май ён 

ні звяр нуў ся, мы най перш 

удак лад ня ем спад чын ны 

анам нез: ці ёсць у сям'і дыя-

бет. Гэ та важ ны фак тар, бо 

пе рад аец ца не сам дыя бет 

дру го га ты пу, а схіль насць 

да яго. Дру гі мо мант: ка лі 

мы ба чым ча ла ве ка, схіль на-

га да атлус цен ня ці з ліш няй 

ма сай це ла, про сім зра біць 

аб сле да ван ні. Аба вяз ко ва 

вы свят ля ем уз ро вень глю ко-

зы ў кры ві, а так са ма ро бім 

ана ліз кры ві на глі кі ра ва ны 

ге маг ла бін, які па каз вае, 

ці бы лі па вы шэн ні ўзроў ню 

глю ко зы за апош нія тры ме-

ся цы. У не ка то рых вы пад ках 

ро бім та кі тэст, як на груз ка 

глю ко зай. Ёсць яшчэ та кое 

аб сле да ван не, якое па каз-

вае, як уза е ма дзей ні ча юць 

глю ко за і ін су лін (вы ліч ва ец-

ца ін дэкс ін су лі на рэ зіс тэнт-

нас ці). Бо зда ра ец ца, што 

ўзро вень глю ко зы ў кры ві ў 

нор ме, глі кі ра ва ны ге ма гла-

бін так са ма, а ін дэкс ін су лі-

на рэ зіс тэнт нас ці па вы ша-

ны. Пры нор ме ад 0 да 2,7, 

мак сі мум 3, ён скла дае 4-5. 

Гэ та знач ная ры зы ка. Гэ та 

зна чыць, што ін су лі ну шмат, 

але ён не спраў ля ец ца з не-

вя лі кім уз роў нем глю ко зы, 

не мо жа яе нейт ра лі за ваць. 

Ін дэкс па каз вае, што ёсць 

не ад чу валь насць да ін су лі-

ну. Ін су лі на рэ зіс тэнт насць 

з ня знач ны мі па вы шэн ня мі 

глю ко зы ў кры ві ці без іх і на-

зы ва ец ца пе рад дыя бе там. І з 

гэ тым ста нам мож на па спя-

хо ва зма гац ца, ка лі свое ча-

со ва па чаць. Най перш, ка лі 

ёсць ліш няя ва га, кант ра ля-

ваць яе і імк нуц ца зні жаць. 

Бо чым боль шая ма са це ла, 

тым вы шэй шы ін дэкс ін су лі-

на рэ зіс тэнт нас ці, тым хут чэй 

мы вый дзем на дыя бет. Аб ця-

жар вае сі ту а цыю спад чын ны 

фак тар, а так са ма па ру шэн ні 

тлу шча ва га аб ме ну, па вы ша-

ныя ўзро вень ха лес тэ ры ну і 

ін дэкс атэ ра ген нас ці. Цяж кім 

гру зам з'яў ля ец ца і ме та ба-

ліч ны сін дром, ён па ска рае 

пе ра ход хво ра га ў стан цук-

ро ва га дыя бе ту.

— Ці ёсць сімп то мы ў пе-

раддыя бе ту?

— Ад чу ван няў як пры 

дыя бе це — су ха сці, сма гі — 

ня ма. Але ка лі пры на яў нас ці 

спад чын на га фак та ру на зі ра-

ец ца не кант ра ля ва ны на бор 

ва гі — гэ та сіг нал да та го, каб 

аб сле да вац ца. Мо жа быць 

па вы ша ны апе тыт, асаб лі-

ва пас ля са лод ка га, пас ля 

ўжы тых вуг ля во даў. Ка лі ня-

ма ча су па сне даць, ху цень ка 

вы пі ва еш ку бак са лод кай ка-

вы, з'я да еш неш та са лод кае 

ці на ра бо це пе ра кус ва еш 

са лод кім. Пра хо дзіць паў та-

ры, мак сі мум дзве га дзі ны і 

з'яў ля ец ца ад чу ван не па вы-

ша на га апе ты ту, а ў не ка то-

рых — га лаў ны боль, дры-

жан не рук, раз драж нё насць. 

Гэ та зна чыць, што глю ко за 

пра сты му ля ва ла вы кід ін су-

лі ну і яго лі шак дае лёг кую 

гі паг лі ке мію. Та кая гі пер ін су-

лі на мія мо жа быць ад ным з 

сімп то маў пе рад дыя бе ту.

— Ці мож на вы ле чыць 

дыя бет дру го га ты пу?

— Ка лі па цы ент па чы нае 

ста ран на вы кон ваць усе пра-

ві лы, зні жа ец ца ма са це ла і 

па трэб насць у таб лет ках зні-

кае. Бо мы да сяг ну лі та го, 

што ін су лі на рэ зіс тэнт насць 

пай шла на спад, нар ма лі-

за ваў ся вуг ля вод ны аб мен. 

Праў да, гэ та маг чы ма, ка лі 

хва ро ба не за пу шча ная. Бо 

наш ар га нізм, у пры ват нас ці 

кры ва нос ныя са су ды, аб мен 

рэ чы ваў, пры ста соў ва ец ца, 

на строй ва ец ца на пэў ны рэ-

жым ра бо ты, і ссу нуць яго да 

ідэа льна га ўжо скла да на.

— У якім уз рос це звы-

чай на ўзні кае цук ро вы 

дыя бет дру го га ты пу?

— Ён лі чыц ца хва ро бай 

да рос лых. Пік за хва раль нас-

ці пры па дае на ўзрост пас ля 

40, у 50—60 га доў. Праў да, 

дыя бет дру го га ты пу бы вае 

і ў дзя цей, і ў пад лет каў, але 

там кры ху ін шыя ме ха ніз мы 

ўзнік нен ня.

— Што па він ны ра біць 

па цы ен ты з дыя бе там, каб 

жыц цё бы ло больш кам-

форт ным?

— У пер шую чар гу — на-

ву чыц ца з ім жыць. Ляг чэй 

пра ца ваць з пер шым ты пам 

дыя бе ту. Там ня ста ча ін су лі-

ну, яго трэ ба ўво дзіць, раз-

ліч ваць до зу, кант ра ля ваць 

хар ча ван не, фі зіч ную на груз-

ку, са чыць, каб усе фак та ры 

су па да лі і вы хо дзі лі на нар-

маль ны ўзро вень. Гэ та му 

лёг ка на ву ча юц ца, асаб лі ва 

дзе ці. Яны ў 5-7-га до вым уз-

рос це доб ра ве да юць, якая 

нор ма глю ко зы, коль кі і ча-

го яму трэ ба з'ес ці, і ро біць 

гэ та аў та ма тыч на. Скла да-

нас ці ўзні ка юць з пад лет-

ка мі і ста рэй шы мі дзець мі. 

З да рос лы мі раз маў ляць пра 

фак та ры, якія трэ ба кант ра-

ля ваць, бы вае да стат ко ва 

цяж ка. Яны ўсве дам ля юць, 

што гэ та моц на ўсклад няе 

іх жыц цё, і вы ра ша юць так: 

коль кі пра жы ву — усё маё.

З дру гім ты пам дыя бе ту 

ёсць не каль кі фак та раў, якім 

вар та ад да ваць ува гу. На 

пер шым мес цы ста іць хар-

ча ван не, за тым — пры ём не-

аб ход ных фарм прэ па ра таў, 

фі зіч ная на груз ка, а іх аб' яд-

ноў вае са ма кант роль, без яго 

ля чыц ца не атры ма ец ца.

Фі зіч ная на груз ка па він на 

быць да стат ко вай, каб пра-

ца ва лі цяг лі цы, цыр ку ля ва ла 

кроў, гэ та мі ні мі зуе раз віц цё 

ўсклад нен няў. Што да ты чыц-

ца хар ча ван ня, тут ня ма вя лі-

кіх сак рэ таў. Па цы ен ты про-

сяць рас ка заць, што мож на 

ес ці, а што нель га, быц цам 

бы да гэ та га і бу дзе зво дзіц-

ца ля чэн не. На жаль, гэ та не 

так. Не здар ма ка жуць, што 

дыя бет — гэ та не хва ро ба, 

а лад жыц ця. Для хво рых 

на дыя бет дру го га ты пу, ды 

і пер ша га так са ма, рэ ка мен-

ду ец ца звы чай нае зда ро вае 
хар ча ван не. Вар та па збя гаць 
ліш каў ра фі на ва ных прос тых 
вуг ля во даў, ужы ваць больш 
пра дук таў з на яў нас цю крух-
ма лу і скла да ных вуг ля во даў, 
больш клят чат кі — яна аказ-

вае доб ры ля чэб ны эфект, як 

і не ка то рыя таб ле ці ра ва ныя 

прэ па ра ты на кшталт мет фар-

мі ну. Яна зні жае ін су лі на рэ зіс-

тэнт насць і ўзро вень ха лес тэ-

ры ну, за трым лі вае так січ ныя 

рэ чы вы, не дае ім усмокт-

вац ца, нар ма лі зуе функ цыю 

кі шэч ні ка. Та му ў ра цы ё не 

па він на пры сут ні чаць да стат-

ко вая коль касць клят чат кі — 

да 30—35 гра маў у су ткі. Яе 

змя шча юць са да ві на і ага род-

ні на, зе ля ні на, ка шы — грэц-

кія, яч ныя, аў ся ныя кру пы (не 

ка мя кі). Мож на да да ваць у ка-

шы і га то вую клят чат ку, якая 

пра да ец ца асоб на. Важ на, каб 

у па цы ен та, хво ра га на дыя-

бет, уся сям'я пе ра бу да ва ла 

сваё хар ча ван не, лад жыц ця, 

асаб лі ва тады, ка лі хва рэ юць 

дзе ці. І бліз кія па він ны ўмець 

да па маг чы ў лю бых сі ту а цы-

ях і пры та кіх усклад нен нях, 

як гі паг лі ке мія ці гі пер глі ке-

мія, гэ тыя мо ман ты па він ны 

ве даць і на пра цы, і ў шко ле, 

дзе ву чац ца дзе ці. У на шай 

кра і не даў но іс ну юць «шко лы 

цук ро ва га дыя бе ту», дзе па-

цы ен таў і іх бліз кіх ву чаць, як 

жыць з гэ тай хва ро бай, кант-

ра ля ваць ля чэн не і па збя гаць 

ус клад нен няў. У мно гім стан 

хво ра га за ле жыць ад та го, на-

коль кі ён пад рых та ва ны. Што-

год 14 ліс та па да ва ўсім све це 

ад зна ча ец ца Су свет ны дзень 

дыя бе ту, сё ле та ён, дарэчы, 

бу дзе пра хо дзіць пад дэ ві зам 

«Сям'я і дыя бет».

Але на КРА ВЕЦ.

ЖЫЦ ЦЁ — НЕ ЦУ КАР
Больш за 420 міль ё наў муж чын і жан чын у све це па ку ту юць сён ня ад праяў дыя бе ту — 7 са 100 ча ла век

Гэ та не бяс печ ная не мач у ХХІ ста год дзі кан чат ко ва 

пе ра ста ла быць «хва ро бай па жы лых» і імк лі ва ма-

ла дзее, яе ах вя ра мі ста но вяц ца не толь кі лю дзі ва 

ўзрос це 50+, але і на ват 25—30-га до выя. Па вод ле пра-

гно заў Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, з го ду 

ў год коль касць лю дзей, хво рых на цук ро вы дыя бет, 

бу дзе па вя ліч вац ца, і да 2030 го да дыя бет вый дзе на 

сё мае мес ца ся род усіх пры чын смя рот нас ці. Хва ро ба 

ста ла па-са праўд на му са цы яль най праб ле май, і та му 

важ на на ву чыц ца «пе ра хоп лі ваць» яе на даль ніх под-

сту пах, не да ючы раз віц ца і са пса ваць жыц цё. Што 

для гэ та га не аб ход на ве даць і на якія сімп то мы звяр-

нуць ува гу, рас ка за ла кан ды дат ме ды цын скіх на вук, 

урач-эн да кры но лаг най вы шэй шай ка тэ го рыі ме ды-

цын ска га цэнт ра «Ла дэ» Ва лян ці на ШУ ТА ВА.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, Восточный 
переулок, 17 

Предмет аукциона: объекты недвижимого имущества, 
расположенные по адресу:  Витебская обл., Дубровенский р-н, 

Малобаховский с/с, 4

Башня водонапорная, (сооружение специализированное водохозяйственно-
го назначения), инв. номер 241/C-7052, составные части и принадлежности: 
резервуар бак, ствол, технологический колодец

Башня водонапорная, (сооружение специализированное водохозяйственно-
го назначения), инв. номер 241/C-7054, составные части и принадлежности: 
резервуар бак, ствол

Дорога асфальтобетонная, (сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства), инв. номер 241/C-7053

Эстрада, (сооружение специализированное культурно-просветительного и 
зрелищного назначения), 241/C-7055

Бассейн, (сооружение специализированное физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения), инв. номер 241/C-7056

Уборная (здание специализированное иного назначения), инв. номер 241/C-
7057, общ. пл. 25,5 кв. м

Овощехранилище (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7058, 
общ. пл. 35 кв. м, составные части и принадлежности: сход

Здание склада (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7059, 
общ .пл. 38,1 кв. м

Кладовая (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), 241/C-7060, общ. пл. 
30,3 кв. м

Здание склада (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7061, 
общ. пл. 101,2 кв. м

Прачечная (здание специализированное для бытового обслуживания на-
селения), инв. номер 241/C-7062, 18,9 кв. м

Столовая (здание специализированное для общественного питания), инв. 
номер 241/C-7063, общ. пл. 591,3 кв. м, составные части и принадлежности: 
три пристройки, навес

Подсобные помещения (здание специализированное иного назначения), 
инв. номер 241/C-7064, общ. пл. 11,1 кв. м

Здание насосной (здание специализированное коммунального хозяйства), 
инв. номер 241/C-7065, общ. пл. 18,5 кв. м

Здание насосной (здание специализированное коммунального хозяйства), 
инв. номер 241/C-7066, общ. пл. 16,6 кв. м

Здание склада (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7067, 
общ. пл. 92,9 кв. м

Баня, (здание специализированное для бытового обслуживания населения), 
инв. номер 241/C-7068, общ. пл. 93,3 кв. м

Сведения о земельном участке: предмет аукциона расположен на земель-
ном участке с кадастровым номером 222482900001000003, общ. пл. 2,8148 га, 
предоставленным продавцу на праве постоянного пользования для обслужи-
вания зданий и сооружений пионерского лагеря «Дружба» (участок № 1).

Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона водного объекта (река 
Днепр), площадь 1,5907 га; ограничения (обременения) прав: водоохранная 
зона водного объекта (ручей Табора), площадь 0,7600 га; ограничения (обре-
менения) прав: водоохранная зона водного объекта (ручей Табора), площадь 
0,3695 га; ограничения (обременения) прав: прибрежная полоса водного 
объекта (река Днепр), площадь 0,0946 га; ограничения (обременения) прав: 
придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги, площадь 
0,1000 га; ограничения (обременения) прав: охранная зона линии электро-
передачи напряжением свыше 1000 В, площадь 0,0330 га

Начальная цена с НДС 20 %
148 459,92 белорусского рубля 

(снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после 
проведения 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» в номере от 25.09.2018

Дата и время 
проведения  

аукциона

12.11.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

08.11.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


