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Извещение о проведении аукциона по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь земельных 
участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Организатор аукциона — Ивенецкий сельский исполнительный комитет Воложинского района Минской области

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Площадь земель-

ного участка
Наименование инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы по 
документации

1 х. Рубеж, кадастровый номер 622084318601000011 0,25 га
Подъездные пути, вблизи водоснабжение, 

природный газ, ЛЭП, река Волмянка
25 343 200 5 069 000 735 000 

2 
д. Падневичи, улица Центральная, участок № 57 «А», 

кадастровый номер 622084314501000140
0,15 га Подъездные пути, ЛЭП, река Ислочь 18 485 600 3 697 000 13 011 700

3
д. Падневичи, улица Лесная, участок № 2, кадастровый 

номер 622084314501000138
0, 15 га Подъездные пути, ЛЭП, река Ислочь 18 485 600 3 697 000 13 011 700

Задаток перечисляется на р/счет 3600614030507 
ГУ МФ РБ по Минской области, ЦБУ 605 г. Воложи-
на ф-ла № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 601, 
УНП 600537220, Ивенецкий сельский исполнительный 
комитет, код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после утверждения протокола о результатах 
аукциона внести плату за земельный участок и возме-
стить расходы, связанные с подготовкой документации.

Аукцион состоится 22 июня 2016 года в 10.00 по адре-

су: Воложинский район, г.п. Ивенец, пл. Свободы, 2. 
Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются до 20 июня 2016 г. по адресу: Воложинский 
район, г.п. Ивенец. пл. Свободы, 2.

Контактные телефоны: (801772) 53388, 51843.

Извещение о проведении открытого аукциона
Организатор 

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

Продавец ОАО «Купалинка», г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 58

Предмет аукциона:

Наименование
Общ. 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

Здание базы отдыха 
«Дом рыбака»

93,6 кв.м
633/С-
10642

Минская обл., Мядельский 
район, д. Шиковичи, д. 52 А

Назначение: здание гостиниц, мотелей, кемпингов. Составные части и принад-
лежности: одноэтажное бревенчатое здание базы отдыха, кирпичная холодная 
пристройка, терраса, металлический навес, уборная

Сведения о земельном участке: площадь 0,1353 га, предоставлен продавцу 
на праве аренды по 11.10.2109 для обслуживания туристического объекта «База 
отдыха «Дом рыбака», с установленным ограничением  прав в использовании 
земель, находящихся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных 
полос — озера Баторино, площадь 0,1353 га

В состав предмета аукциона входит оборудование:

- печь каминная JUNIOR, инвентарный номер по учету основных средств 4381; 

- печь каминная SUPER MAX, инвентарный номер по учету основных средств 4382; 

- душевая кабина RIVO GRANDE GLORIA 100, инвентарный номер по учету основ-
ных средств 4389

Начальная цена предмета аукциона с НДС 20% – 1 428 037 344 белорусских рубля
(с учетом деноминации – 142 803 рубля 73 копейки)

Задаток 10% от начальной цены в белорусских рублях перечисляется на р/с 
№ 3012343260010 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 
области, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи

Срок подписания 
договора купли-продажи

5 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию аук-
циона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by

Дата и время 
проведения  аукциона

05.07.2016 в 12.00  по адресу:  г. Солигорск, ул. К. Зас-
лонова, 58, к. 510, ОАО «Купалинка», г. Солигорск

Дата и время оконча-
ния приема документов

04.07.2016 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. www.cpo.by. Email: auction@cpo.by

Пры ём ная кам па нія — 2016Пры ём ная кам па нія — 2016  ��

КОЛЬ КАСЦЬ АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ 
ЗМЕН ШЫ ЛА СЯ НА 900 ЧА ЛА ВЕК

На цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не ў Бе ла ру сі за рэ гіст ра-
ва лі ся 100 811 абі ту ры ен таў. Рэ гіст ра цыя за вяр шы ла ся 
1 чэр ве ня.

Са мым ма са вым прад ме там на ЦТ ста ла рус кая мо ва. Яе 
пла ну юць зда ваць 78 004 ча ла ве кі. А бе ла рус кую мо ву па жа да-
лі зда ваць уся го 22 348 ча ла век. Да во лі сум ная пра пор цыя.

На тэс ці ра ван не па ма тэ ма ты цы за пі са лі ся 47 853 абі ту ры-
ен ты, на фі зі ку — 27 718, анг лій скую мо ву — 22 558, бія ло гію — 
23 512. Гіс то рыю Бе ла ру сі ма юць на мер зда ваць 18 889 ча ла век, 
хі мію — 12 302, гра ма да знаў ства — 11 360 ча ла век. На тэс ці ра-
ван не па ня мец кай мо ве афор мі лі про пус кі 3 456 абі ту ры ен таў, 
на су свет ную гіс то рыю на вей ша га ча су — 1 290, геа гра фію — 
1 141, на фран цуз скую мо ву — 734, іс пан скую — 159 абі ту ры ен-
таў і 14 ча ла век па жа да лі зда ваць на ЦТ кі тай скую мо ву.

Боль шасць абі ту ры ен таў за рэ гіст ра ва ла ся на тры дыс цып лі-
ны на ЦТ — уся го бы ло аформ ле на 271 338 про пус каў. Хоць для 
па ступ лен ня ў ся рэд нія спе цы яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы 
зда юц ца толь кі дзве дыс цып лі ны, пра ві ла мі не за ба ра ня ец ца 
рэ гіст ра вац ца ад ра зу на тры прад ме ты.

Ле тась сваё жа дан не ўдзель ні чаць у пры ём най кам па ніі 
афі цый на афор мі лі 101 691 ча ла век.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

�

На цы я наль ны стэнд 
Бе ла ру сі прад стаў ле ны 
ў Маск ве на кніж ным 
фес ты ва лі «Крас ная 
пло шча», які ад крыў ся 
ўчо ра ў сэр цы ра сій скай 
ста лі цы.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
Бе ла ру сі ар га ні за ва ла на фес-
ты ва лі ка лек тыў ную экс па зі-
цыю бе ла рус кіх вы да вец тваў, 
у якую ўвай шло 1397 на зваў 
кніг, вы да дзе ных у 2014–2016 
га дах. На стэн дзе прад стаў-
ле ны ўсе дзяр жаў ныя і мно гія 
не дзяр жаў ныя бе ла рус кія вы-
да вец твы.

Як па ве да мі ла ка рэс пан-
дэн ту БЕЛ ТА мі ністр ін фар-
ма цыі Бе ла ру сі Лі лія АНА НІЧ,
бе ла рус кую экс па зі цыю аб'-
яд ноў ва юць не каль кі га лоў-

ных тэм. Гэ та 500-год дзе 
бе ла рус ка га кні га дру ка ван-
ня, якое бу дзе ад зна чац ца ў 

на ступ ным го дзе, 30-год дзе 
чар но быль скай тра ге дыі, а 
так са ма тэ ма Вя лі кай Ай чын-

най вай ны. Асоб ны раз дзел 
стэн да пры све ча ны края-
знаў ству Бе ла ру сі. У цэ лым 
жа пра дэ ман стра ва на са мая 
раз на стай ная тэ ма ты ка лі та-
ра ту ры: мас тац кая, дзі ця чая, 
ву чэб ная, на ву ко вая, мас тац-
кія аль бо мы, кні гі на за меж-
ных мо вах.

Бе ла рус кая экс па зі цыя, 
раз ме шча ная ў не па срэд най 
бліз ка сці ад га лоў най сцэ-
ны фес ты ва лю, вы клі ка ла 
жы вую ці ка васць пуб лі кі. На 
стэн дзе па бы ва лі спе цы яль-
ны прад стаў нік прэ зі дэн та 
Ра сіі па між на род ным куль-
тур ным су пра цоў ніц тве Мі-
ха іл Швыд кой, кі на рэ жы сёр 
Ста ні слаў Га ва ру хін, пісь мен-
нік Ва ле рый Ка за коў, ра сій-
скія пар ла мен та рыі і ін шыя 
вя до мыя асо бы.

УЗ НА ГА РО ДЫ — ДА СТОЙ НЫМ

КРОП КІ РОС ТУ 
ДЛЯ ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ
Прэм' ер-мі ністр здзейс ніў рабочую па езд ку 

ў Мін скую воб ласць
Два апош нія га ды ад зна чы лі ся «пра ся дан нем» для ай чын-
ных прад пры ем стваў асноў ных рын каў збы ту — ра сій ска га 
і ўкра ін ска га. Але і дзяр жаў ны бюд жэт так са ма не гу ма вы, 
каб пад трым лі ваць усю вы твор часць. Та му ра цы я наль нае 
вы ка ры стан не фі нан са вых срод каў у ся рэд не тэр мі но вай 
перс пек ты ве ста ла лейт ма ты вам ра бо чай па езд кі.

Пе рад прад пры ем ства мі лёг кай пра мыс ло вас ці кра і ны пад час 
на вед ван ня ААТ «Сві та нак» прэм' ер па ста віў на ступ ную за да чу:

— Трэ ба раз ві ваць та ва ра пра вод ныя сет кі, але пры гэ тым 
па ста ян на ад соч ваць, якая пра дук цыя пра да дзе ная, што з яе 
за па тра ба ва на. Су час ная тэх ні ка гэ та да зва ляе, — за ўва жыў Анд-
рэй Ка бя коў. — Акра мя та го, не аб ход на пра пра ца ваць ва ры ян ты 
ад крыц ця су мес ных фір мо вых кра маў не каль кіх вы твор цаў.

Ра бо чая па езд ка прэм' ер-мі ніст ра па угод дзях ад бы ва ла ся 
ра зам са спе цы я ліс та мі, якія ад каз ва юць за хар чо вую бяс пе ку 
ў кра і не. Яны азна ё мі лі ся з тым, як ідзе на рых тоў ка кар моў, аб-
мер ка ва лі пра гра му іх вы твор час ці, на ве да лі не каль кі комп лек-
саў жы вё ла га доў лі. Аг ра рыі ж зла дзі лі са праўд ную вы ста ву тых 
кар ма вых траў, якія дзя ку ю чы да стат ко ва му ўтры ман ню бял ку і 
цук ру змян ша юць вы дат кі на вы пуск пра дук цыі.

— Ця пер для нас за да чай з'яў ля ец ца па вы шэн не эфек тыў-
нас ці ра бо ты аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, — раз ва жае Анд-
рэй Ка бя коў. — Ра зам з тым уз ні кае яшчэ ад но пы тан не — як 
пра віль на рас па ра дзіц ца фі нан са мі? А для гэ та га не аб ход на 
вы ра шыць пы тан ні, якія на ўпрост звя за ны з се лек цы яй, ге не-
ты кай і кор ма на рых тоў кай.

— Ра біць якас ную пра дук цыю мы на ву чы лі ся, — кан ста та-
ваў Анд рэй Ка бя коў. — І на экс парт па стаў ля ем іс тот ную яе 
коль касць. Але па куль што вы дат кі на вы раб пра дук цыі аказ-
ва юц ца знач ны мі. Та му жыц цё ва не аб ход на на даць штур шок 
эка но мі цы аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, што ста не ад ной з 
клю ча вых за дач да 2020 го да. Ка лі мы гэ та га ра біць за раз не 
бу дзем, то на тых рын ках, дзе мы за ма ца ва лі ся, нас да го няць 
кан ку рэн ты. І пас ля ад ста ваць ужо бу дзем мы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ўда-
сто іў дзяр жаў ных уз на га род прад-
стаў ні коў роз ных сфер дзей нас ці, 
пад пі саў шы ад па вед ны ўказ. Дзярж-
уз на га род уда сто е на амаль 80 прад-
стаў ні коў роз ных сфер дзей нас ці за 
шмат га до вую плён ную ра бо ту, узор-
нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, 
ак тыў ную дзяр жаў ную і гра мад скую 
дзей насць, да сяг нен не вы со кіх вы-
твор чых па каз чы каў, знач ны аса біс-
ты ўклад у раз віц цё за ка на даў ства і 
пар ла мен та рыз му, бу даў ні чай га лі ны 
і сель скай гас па дар кі, на ву ко вай і пе-
да га гіч най дзей нас ці, сфе ры мас тац-
тва, куль ту ры і спор ту.

У пры ват нас ці, ор дэ нам Ай чы ны ІІІ 
сту пе ні ўзна га ро джа ны на мес нік ге не-
раль на га пра ку ро ра Бе ла ру сі Аляк сандр 
Ла шын, ор дэ нам «За служ бу Ра дзі ме» 
ІІ сту пе ні — па моч нік мі ніст ра аба ро ны 
па ідэа ла гіч най ра бо це ва Уз бро е ных Сі-
лах — на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства аба-
ро ны Аляк сандр Гу ра.

У лі ку ўзна га ро джа ных ор дэ нам Па-
ша ны — мі ністр ін фар ма цыі Лі лія Ана ніч, 
на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду Ана толь Ру сец кі.

Ся род уз на га ро джа ных ме да лём «За 
пра цоў ныя за слу гі» — ма шы ніс ты рэс-
пуб лі кан ска га ўні тар на га вы твор ча га 

прад пры ем ства «Гра ніт» Аляк сей Кош-
ман і Вік тар Кур ло віч, га лоў ны ар хі тэк тар 
пра ек та ўпраў лен ня пра ект ных ра бот ААТ 
«Па лес се жыл буд» Сяр гей Ма кар скі.

Ме да ля Фран цыс ка Ска ры ны ўда-
сто е ны за гад чык ла ба ра то рыі Ін сты ту та 
экс пе ры мен таль най ба та ні кі імя В.Ф.Куп-
рэ ві ча НАН Бе ла ру сі Мі ка лай Ла ман, ар-
тыст, вя ду чы май стар сцэ ны Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра юна га гле да ча 
Мі ка лай Ля вон чык і ін шыя, па ве дам ляе 
прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

Акра мя та го, га на ро выя зван ні пры-
свое ны прад стаў ні кам пра мыс ло вас-
ці, пра ку ра ту ры, куль ту ры, аду ка цыі і 
спор ту.

— Удзел мо ла дзі ў та кім знач ным ме-
ра пры ем стве, як Усе бе ла рус кі сход, гэ та 
не прос та не аб ход насць — гэ та важ на, — 
мяр куе На тал ля КА ЧА НА ВА, на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра. — Та му што мы бу дзем 
аб мяр коў ваць перс пек ты вы раз віц ця на-
шай дзяр жа вы на блі жэй шае пя ці год дзе. 
Мо ладзь — гэ та тое па ка лен не, яко му да-
вя дзец ца рэа лі зоў ваць усе гэ тыя пла ны. 
Пра вя дзен не та ко га ме ра пры ем ства, як 
«Дыя лог па ка лен няў» — гэ та маг чы масць 
па чуць мер ка ван не ма ла дых лю дзей, як 
яны ацэнь ва юць тое, што за раз ад бы ва-
ец ца ў на шай кра і не. Але яшчэ больш 
важ на ад чуць кло пат ма ла до га па ка лен ня 
аб на шай кра і не.

Па сло вах на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра, 
дзяр жа ва ўсе ба ко ва пад трым лі вае ма ла-
дых лю дзей. У іх ёсць маг чы масць атрым-
лі ваць якас ную аду ка цыю, пры ства рэн ні 
сям'і ці пад час раз мер ка ван ня — раз ліч-
ваць на ма тэ ры яль ную да па мо гу. «Гэ та 
пры яры тэт ныя пы тан ні для кра і ны», — 
пад крэс лі ла яна.

Па сло вах Анд рэя БЕ ЛЯ КО ВА, пер ша-
га сак ра та ра ЦК БРСМ, та ко га кштал ту 
ме ра пры ем ствы, як «Дыя лог па ка лен няў», 

ар га ні зоў ва юц ца для та го, каб за бяс пе-
чыць пе ра ем насць, на ла дзіць су вязь па між 
ма ла ды мі і ста лы мі людзь мі. «Мы са бра-
лі ся для та го, каб і аб мер ка ваць кі рун кі 
раз віц ця кра і ны, і атры маць па ра ду ад 
больш да свед ча ных, і па слу хаць муд рых 
лю дзей. Бо для мо ла дзі — дэ ле га таў схо-
ду — вель мі важ ны на каз, які яны атры ма лі 
сён ня», — лі чыць кі раў нік БРСМ. Па доб ныя 
ме ра пры ем ствы, па ве да міў Анд рэй Бе ля-
коў, прой дуць ва ўсёй кра і не.

«Усе бе ла рус кі сход — гэ та тра ды цыя 
Бе ла ру сі пост са вец ка га пе ры я ду (яны ад-
бы ва юц ца з 1996 го да), бо ні я кай ін шай 
фор мы, ка лі не па срэд на ра яц ца з на ро-
дам, су час нае гра мад ства не пры ду ма-
ла, — лі чыць экс перт «Дыя ло гу» Лі дзія 
ЯР МО ШЫ НА, стар шы ня Цэнт раль най 

ка мі сіі па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс-
пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў. — Іс нуе і 
рэ фе рэн дум, але гэ та да ра гое ме ра пры-
ем ства і ў ім ня ма жы во га го ла су асоб ных 
гра ма дзян, якія мо гуць вы сту піць. Ча му 
мо ладзь? Бо ме на ві та ім — бу да ваць на-
шу кра і ну і ру хаць яе на пе рад у блі жэй шыя 
пяць, дзе сяць і пят нац цаць га доў... Лі чу, 
што мо ладзь на во пы це Усе бе ла рус кіх 
схо даў не толь кі дае па ра ды, яна ву чыц ца 
кі ра ваць кра і най». Лі дзія Яр мо шы на так-
са ма па ве да мі ла, што «8 чэр ве ня ста не 
вя до мы ка лян дар ны план пра вя дзен ня 
дзвюх вы бар чых кам па ній».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
pustavit@zviazda.by
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Учо ра ў мін скім пар ку Пе ра мо гі рас-
па чаў ся но вы пра ект Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі — 
«Дыя лог па ка лен няў «Квет кі Вя лі кай 
Пе ра мо гі». У ім узя лі ўдзел ка ля 150 
ма ла дых дэ ле га таў V Усе бе ла рус ка га 
на род на га схо ду з усіх рэ гі ё наў Бе ла-
ру сі, ве тэ ра ны вай ны і пра цы, па лі-
ты кі, дзея чы куль ту ры, прад стаў ні кі 
спор ту, біз не су, на ву кі. Экс пер та мі 
ў дыя ло гу па між мо лад дзю і ста лым 
па ка лен нем вы сту пі лі дзяр жаў ныя 
дзея чы.
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