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МАР КІ ДЛЯ ВЯ ЛІ КІХ ГУЛЬ НЯЎ

Мі ніс тэр ства су вя зі 
і ін фар ма ты за цыі вы пус ці ла 

ў аба ра чэн не 
ча ты ры паш то выя мар кі з се рыі 
«ІІ Еў ра пей скія гуль ні 2019 го да»
Ура чыс тая цы ры мо нія 

га шэн ня ма рак ад бы ла-

ся ў Мін скай га рад ской 

ра ту шы з удзе лам ды-

рэк та ра фон ду «Ды рэк-

цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў 2019 го да» Ге ор гія 

КА ТУ ЛІ НА, пер ша га на-

мес ні ка мі ніст ра су вя зі 

і ін фар ма ты за цыі Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь Дзміт-

рыя ШАД КО, на мес ні ка 

мі ніст ра спор ту і ту рыз-

му Аляк санд ра БА РА У ЛІ, 

а так са ма та ліс ма на 

Гуль няў — лі ся ня ці Ле-

сі ка.

— Па вон ка вым вы гля-

дзе ма рак мож на ска заць, 

коль кі пра цы ўкла лі ў гэ ты 

пра ект іх ства раль ні кі. Мы 

з за да валь нен нем ад зна-

ча ем май стэр ства вы ка-

наў цаў РУП «Бел пош та». 

ІІ Еў ра пей скія гуль ні, якія 

з'яў ля юц ца най важ ней шым 

ме ра пры ем ствам у гіс то рыі 

бе ла рус ка га спор ту, атры-

ма лі цу доў ны па да ру нак, — 

ад зна чыў Ге ор гій Ка ту лін. —

Сам факт вы пус ку ма рак 

мы раз гля да ем 

не толь кі як ін-

стру мент паш-

то вай апла ты, 

але так са ма і 

як ін стру мент 

пра соў ван ня Гуль няў. Яны 

раз ля цяц ца па ўсёй Еў ро пе, 

і ста нуць вес ні ка мі яр кай па-

дзеі, якая ад бу дзец ца ў Мін-

ску ў чэр ве ні 2019 го да.

Ды зайн ма рак рас пра ца-

ва ла мас тач ка Ма ры на Віт-

коў ская. На іх на ма ля ва ны 

спарт сме ны, якія вы сту па-

юць у роз ных ві дах спор ту 

(пік та гра мы), а так са ма 

раз ме шча ны афі цый ны ла-

га тып і сло ган.

Ад ра зу пас ля га шэн ня 

ма рак пер шым но вай паш-

то вай пра дук цы яй ска рыс-

таў ся та ліс ман ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да лі ся ня 

Ле сік. Ме на ві та ён ад пра-

віў пер шыя паш тоў кі-за пра-

шэн ні з но вень кі мі мар ка мі 

ў на цы я наль ныя алім пій скія 

ка мі тэ ты кра ін — удзель ніц 

бу ду ча га муль ты спар тыў на-
га фо ру му.

— Кож ная мар ка вы хо-

дзіць на кла дам 120 тысяч 

асоб ні каў, што з'яў ля ец ца 

сур' ёз ным для Бе ла ру сі зна-

чэн нем. Іх вы пуск спе цы яль-

на да Гуль няў пра цяг вае тра-

ды цыю, ка лі з пер шых дзён 

не за леж нас ці важ ныя па дзеі 

ў жыц ці кра і ны мы ад зна ча-

ем мар ка мі. Зра зу ме ла, мы 

хо чам унес ці сваю леп ту і ў

на ступ нае спар тыў нае свя та. 

Кож ны асоб нік — гэ та

свай го ро ду ма лень кі твор 

мас тац тва, ство ра ны ў вы-

да вец кім цэнт ры «Мар ка», — 

ад зна чыў Дзміт рый Шад ко.

На чаль нік упраў лен ня па 

мар ке тын гу, ка мер цый ных 

пы тан нях і рэ кла ме фон ду 

«Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да» Мак сім 

КАШ КАЛ ДА звяр нуў ува гу, 

што ў ды зай не ма рак скан-

цэнт ра ва ны ўсе ас пек ты аў-

тэн тыч нас ці кра і ны, а так са-

ма па да юц ца ідэі, якія праз 

Еў ра пей скія гуль ні пра соў-

ва юць ар га ні за та ры. Лейт-

ма ты вам ста ла вы ці нан ка, 

вы ка на ная ў фор ме дрэ ва 

жыц ця, ва кол яко га згод на 

з на шай мі фа ло гі яй ад бы ва-

лі ся са мыя важ ныя па дзеі. 

Гэ тыя сім ва лы знай шлі ад-

люст ра ван не ў мар ках, паш-

тоў ках і кан вер тах.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На двор'е

Су цэль ная га ла лё дзі ца
У чац вер — да 12 гра ду саў ма ро зу

На гэ тым тыд ні ў на шу кра і ну прый дзе па ха ла дан не 

і не вя лі кі мок ры снег, па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю 

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.

На пра ця гу ра бо ча га тыд ня апад каў бу дзе ня шмат. Акра-

мя та го, тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе бліз кая да ну ля, 

а вось па на чах ста не пад ма рож ваць, так што да ро гі бу дуць 

сліз кія, та му сі ноп ты кі про сяць быць асця рож ны мі.

Заўт ра ўдзень пад уплы вам ат мас фер ных фран тоў мес-

ца мі па кра і не прой дзе ка рот ка ча со вы снег і мок ры снег. 

У асоб ных ра ё нах ча ка ец ца сла бы ту ман, на да ро гах га ла-

лё дзі ца. Хо лад прый дзе ўна чы, і тэм пе ра ту ра па вет ра ста не 

ад мі нус 1 да мі нус 8 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца ад мі нус 3 

гра ду саў да 3 цяп ла. У чац вер на тэ ры то рыі кра і ны пач не 

гас па да рыць воб ласць па вы ша на га ціс ку. Та му бу дзе пе-

ра важ на без апад каў, толь кі ўна чы мес ца мі па паў ноч ным 

ус хо дзе кра і ны прой дзе не вя лі кі снег. Уна чы 2—8 ма ро зу, 

пры пра яс нен нях да мі нус 9—12 гра ду саў. Удзень праг на-

зу ец ца ад 3 ма ро зу да 3 цяп ла.

У пят ні цу бу дзе без іс тот ных апад каў. Уна чы бу дзе 

1—7 ма ро зу, па ўсхо дзе кра і ны пры пра яс нен нях да мі нус 

9 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца ад мі нус 2 гра ду саў да 4 гра-

ду саў цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Вниманию предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц!

Фондом «Гроднооблимущество» проводится 
аукцион по продаже неиспользуемого имущества, 

находящегося в собственности Волковысского района

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Изолированное помещение водолечебницы, расположенное по адре-
су: Волковысский район, д. Теолин, ул. Молодежная, 5-2. 

Начальная цена продажи – 16360 руб., размер задатка – 2000 руб.

Аукцион состоится 21 февраля 2019 года в 12.00.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. 17 Сентября, 39. 

Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 15 февраля 
2019 до 17.00.

Подробная информация по телефонам:

в городе Волковыске: 8 (01512) 4 50 25, 2 07 46;

в городе Гродно: 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02.

Сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by.

УНП 500042135

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гастеллов-
ское» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже оборудования 
в составе:

– цех по приготовлению травяной муки СБ-1,5-оборудование с 
инв. № по бух. учету 0000050, 1978 года ввода в эксплуатацию, в со-
ставе: сушилка барабанная 1 шт., дробилка 1 шт., циклон 2 шт,, главный 
вентилятор 1 шт., гранулятор ОГМ-1,5 1 шт., пневмотранспортер 1 шт., 
мешкователь 1 шт.;

– зерноочистительная машина «Петкус К – 527» с инв. № по бух.
учету 0001089 1 шт., 2004 года ввода в эксплуатацию;

– комплекс по очистке и сушке зерна с инв. № по бух. учету 0002535, 
1987 года ввода в эксплуатацию, в составе: зерноочистительная машина 
«Петкус К – 547» с триерным блоком 2 шт., циклон 3 шт., теплогенератор 
1 шт., нория зерновая 4 шт.

Оборудование находится по адресу: Минская область, Минский 
район, аг. Сеница, территория мех. двора.

Начальная цена с НДС (20 %) – 22 224,00 бел. руб. Задаток 10 % 
от начальной цены – 2 222,40 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-
циона. Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) банков-
ских после проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает 
Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение тор-
гов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 7 (семи) процентов. Порядок проведения аукциона и 
оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
14.03.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 13.03.2019 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ЭКІ ПІ РОЎ КА, 
ХАР ЧА ВАН НЕ, 
ФАН-ЗО НЫ

Пад стар шын ствам 
прэм' ер-мі ніст ра Сяр гея 
Ру ма са прай шло па ся-
джэн не Рэс пуб лі кан ска-
га ар га ні за цый на га ка мі-
тэ та па пад рых тоў цы і 
пра вя дзен ні ІІ Еў ра пей-
скіх гуль няў, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе ўра да.

Раз гле джа ны ход ра бот па 
пад рых тоў цы аб' ек та для ар-
га ні за цыі хар ча ван ня ўдзель-
ні каў Еў ра гуль няў у Вёс цы 
спарт сме наў. Так са ма за-
слу ха ны дак ла ды аб ра бо це 
аб' ек таў гра мад ска га хар ча-
ван ня і ганд лю Мін ска пад-
час пра вя дзен ня маш таб на га 
ме ра пры ем ства, за клю чэн ні 
Ды рэк цы яй да га во раў на вы-
раб экі пі роў кі для ўдзель ні каў 
гуль няў.

Акра мя та го, аб мер ка ва-

на ар га ні за цыя ра бо ты фан-

зо наў, у тым лі ку ства рэн не 

ча со вай інф ра струк ту ры. 

Удзель ні кі па ся джэн ня так-

са ма раз гле дзе лі план ме ра-

пры ем стваў па пра вя дзен ні 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў як 

спа бор ніц тваў, сва бод ных 

ад ты ту ню.

9665 на зваў кніг і бра шур ле тась 

уба чы лі свет у на шай кра і не — 

гэ та на 0,8 % больш па най мен нях 

і на 10,8 % больш па су куп ным 

ты ра жы, чым у 2017 го дзе. Та кую 

ліч бу агу чыў мі ністр ін фар ма цыі 

Бе ла ру сі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ 

у На цы я наль ным прэс-цэнт ры 

на пя рэ дад ні ад крыц ця ХХVІ Мін-

скай між на род най кніж най вы-

стаўкі-кір ма ша, дзе па тра ды цыі 

прад стаў ні кі кніж най га лі ны з 

роз ных кра ін (сё ле та за яў кі на 

ўдзел да сла лі 35 кра ін) пад вод-

зяць вы ні кі мі ну ла га го да, прэ-

зен ту юць кніж ныя на він кі і ад-

кры ва юць для чы та чоў но выя 

ім ёны аў та раў, вар тых ува гі. 

«Па тра ды цыі вы стаў ка — гэ та 

тая пля цоў ка, на якой бу дзе прад-

стаў ле на ай чын нае кні га вы дан не за 

2018 год, — пад крэс ліў мі ністр, — 

і на ша за да ча — без умоў на, пе рад усім 

ад крыць но выя кні гі і ім ёны, па ка заць 

гэ тыя зда быт кі дзя ку ю чы ме дый ным 

рэ сур сам, а так са ма зла дзіць дыс ку сіі, 

аб мер ка ван ні, прэ зен та цыі, аў то граф-

се сіі, дзе ўдзель ні кі маг лі б ска заць 

аб пры яры тэ тах у раз віц ці ай чын на га 

кні га вы дан ня, мас тац кай лі та ра ту ры, 

уво гу ле кніж най спра вы».

Ка лі га ва рыць пра Бе ла русь, то ад-

ной з са мых зна ка вых па дзей за мі ну-

лы год у кні га вы да вец кай га лі не на шай 

кра і ны ста ла за кан чэн не маш таб най 

пра цы над трох том най пер са наль най 

эн цык ла пе ды яй «Ян ка Ку па ла» вы-

да вец тва «Бе ла рус кая эн цык ла пе дыя 

імя Пет ру ся Броў кі». Акра мя та го, бе-

ла рус кія вы да вец твы прад ста вяць на 

вы стаў цы шэ раг ін шых ці ка вых вы дан-

няў: так, «Бе ла рус кая эн цык ла пе дыя 

імя Пет ру ся Броў кі» па ка жа на сва іх 

стэн дах эн цык ла пе дыі «Га ра ды і вёс-

кі» і «Рэ гі ё ны Бе ла ру сі», а так са ма 

се рыю кніг «Бе ла русь спар тыў ная», 

пры све ча ную ІІ Еў ра пей скім гуль ням у 

Мін ску, «Па чат ко вая шко ла» пра па нуе 

раз ві валь ныя кні гі «Ву чым ся з То пам», 

«На род ная асве та» прэ зен туе се рыю 

Мі ха ся Па зня ко ва «Свет ва кол нас», 

«Мас тац кая лі та ра ту ра» пра па нуе кні-

га лю бам кні гу аме ры кан ска га кла сі ка 

Уол та Уіт ме на «Ліс це тра вы» ў пе ра-

кла дзе Ян кі Сі па ко ва. У пра цяг Го да 

ма лой ра дзі мы бу дуць прэ зен та ва ныя 

кні гі з се рыі «100 вер шаў»: збор нік 

«Зям ля баць коў, зям ля свя тая», «Ка-

хан ня сад і лас таў ка вяс ны» Яў ге ніі 

Яні шчыц, «Ні ці лё су» Ге на дзя Бу раў кі -

на, «Сэр ца маё» Пі ме на Пан чан кі, 

«Я зноў ку тут» Мі ха ся Страль цо ва.

Цэнт раль ным экс па нен там вы стаў-

кі сё ле та бу дзе Ра сія, якая прад ста-

віць ува зе на вед валь ні каў больш як 

500 кніг. У пра гра ме ра сій скай дэ ле га-

цыі так са ма мност ва ці ка ві нак, ся род 

якіх прэ зен та цыя но вых пе ра кла даў са-

не таў Ян кі Ку па лы, су стрэ чы з паэ там 

Іль ёй Рэз ні кам, пісь мен ні ка мі Яў ге нам 

Ва да лаз кі ным, Мі ка ла ем Даў га по ла вым 

і ін шы мі па пу ляр ны мі аў та ра мі, прад-

стаў лен не куль тур на-асвет ніц кай пра-

гра мы «Слоў ні кі ХХІ ста год дзя» і г. д.

Стар шы ня Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі Мі ка лай ЧАР ГІ НЕЦ ад зна-

чыў, што Мін ская між на род ная кніж-

ная вы стаў ка — «свое асаб лі вы эк за-

мен для пісь мен ні каў, спра ва зда ча аб 

тым, што мы зра бі лі за год». Па вод ле 

яго слоў, бе ла рус кім лі та ра та рам ёсць 

чым па хва ліц ца: ак ты ві за ва ла ся су-

пра цоў ніц тва з вы да вец тва мі, у тым 

лі ку не дзяр жаў ны мі (так, апош нім 

ча сам што год вы да ец ца да 300 кніг

чле наў Са ю за пісь мен ні каў), па вя лі-

чы ла ся коль касць су стрэч пісь мен ні-

каў з чы та ча мі, за клю ча ны да мо вы 

з 37 за меж ны мі пісь мен ніц кі мі ар га-

ні за цы я мі. Акра мя та го, ле тась Мінск 

стаў адзі ным го ра дам у све це, дзе 

ство ра ны Парк пісь мен ні каў — ён з'я-

віў ся ка ля На цы я наль най біб лі я тэ кі. 

А на сё лет няй вы стаў цы Са юз пісь-

мен ні каў Бе ла ру сі пла нуе зра біць ак-

цэнт на ўза е ма дзе ян ні з кам па зі та ра мі 

і ар тыс та мі — у пры ват нас ці, гас ця мі 

пля цоў кі ста нуць Эду ард Ха нок, Ле а-

нід Барт ке віч, ча ка ец ца пры езд Анд-

рэя Ра зі на.

Зрэш ты, на га да ем, сё ле та кніж-

ная вы стаў ка, якая ад кры ва ец ца ўжо 

заўт ра, ад па вя да ю чы свай му сло га ну 

«Больш чым кні гі», вый дзе да лё ка за 

ме жы стэн даў «Бел экс па» і прой дзе 

на пля цоў ках кні гар няў, біб лі я тэк і му-

зе яў, у фар ма це лі та ра тур ных эк скур-

сій, паэ тыч ных марш ру таў і г. д.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Як прай шоў «кніж ны» год?
Вы да вец кія і лі та ра тур ныя вы ні кі 2018 го да пад вя дуць 
на Мін скай між на род най кніж най вы стаў цы-кір ма шы

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНО ВЗЫСКАНИЕ 
В СЧЕТ НЕИСПОЛНЕННОГО НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Лот 1: капитальное строение, инв. № 443/С-20653 (назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – инди-
видуальный капитальный гараж), площадью 23,8 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Сморгонь, ул. Синицкого, 19/151, гараж, блок 5, гаражно-
строительный потребительский кооператив № 11 г. Сморгонь. Кадастровый 
номер 425650100001003578, площадь – 2,6402 га (назначение – земельный 
участок для строительства и обслуживания гаражей) по адресу: г. Сморгонь, 
ул. Синицкого, 19. 
Начальная цена продажи – 2 457 руб. (две тысячи четыреста пятьдесят семь 
рублей). Сумма задатка – 245 руб. (двести сорок пять рублей). Условия опла-
ты – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона.
Наименование подразделения департамента – Ошмянский межрайонный 
отдел управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной 
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.
Уполномоченный орган – ОПИ Сморгонского района. Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, 
ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

ВY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 26 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Информацию о порядке регистрации и участия в аукционе, условиях 
и порядке проведения аукциона можно узнать по телефону

8-0152-45-05-38 или на нашем сайте http://grodnoino.by.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено 

в газете «Звязда» от 18.04.2017 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 20 февраля 2019 г. до 15.00

 У тэ му
Лі тоў скі Друс кі нін кай чар го вы раз са браў ама та раў спор ту і ак тыў на га ла ду 

жыц ця на зі мо вы алім пій скі фес ты валь. Яго не ад' ем ны склад нік — кон курс та-

ліс ма наў. Сё ле та мас ко ты аспрэч ва лі пе ра мо гу ў аса біс тым пер шын стве ад ра зу 

ў не каль кіх дыс цып лі нах: хут кас ны спуск з га ры, ка тан не на кань ках, зі мо вы 

фут бол, тан цы і зі мо вы ва лей бол.

З са ма га пер ша га спа бор ніц тва лі дар ства ў гон цы за ха піў бе ла рус кі Ле сік, 

на браў шы мак сі мум ба лаў ад жу ры, у склад яко га ўва хо дзі лі пры зё ры чэм пі-

я на таў све ту і Алім пій скіх гуль няў па роз ных ві дах спор ту ў скла дзе лі тоў скай 

збор най. Ле сік за ма ца ваў ся на пер шым рад ку рэй тын га і не са сту піў яго да кан ца 

спа бор ніц тваў.


