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Вы піў ка — свар ка — 
бой ка

У што вы лі ва юц ца тыя літ ры, мы чу-

ем, чы та ем, ба чым кож ны дзень. Доб ра, 

ка лі не су ты ка ем ся на пра мую. Зран ку 

звы чай на пра гляд ваю вы бар ку са звод кі 

зда рэн няў за мі ну лыя су ткі, якую рас-

сы лае жур на ліс там Брэсц кае аб лас ное 

ўпраў лен не ўнут ра ных спраў. Бы ва юць 

та кія дні, ка лі аб са лют ная боль шасць 

па ве дам лен няў па доб ныя адзін да ад на-

го, ад роз ні ва юц ца толь кі ра ё ны і на се ле-

ныя пунк ты. Пас ля су мес на га рас піц ця 

спірт ных на по яў гра ма дзя нін А. у гра ма-

дзя ні на Б. украў но ут бук (тэ ле фон, гро-

шы, пра дук ты хар ча ван ня і г. д.). Дру гі 

сцэ на рый: пас ля су мес на га за стол ля 

ўзнік ла свар ка, якая пе ра рас ла ў бой ку, 

вы нік: адзін па ра не ны, а то і двое. Да лей 

баль ні ца, апе ра цыі, да ра гое ля чэн не, 

рэ абі лі та цыя. Заў сё ды пры чы тан ні та кіх 

звес так ду маю, коль кі ж бюд жэт ных гро-

шай тра ціц ца на пра вя дзен не скла да ных 

апе ра цый па ля чэн ні на ступ стваў п'я ных 

раз бо рак?! Не цяж ка ўя віць, якія су мы 

мож на бы ло б на кі ра ваць на па ляп шэн-

не ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня, каб 

уда ло ся іс тот на змен шыць коль касць 

ука за ных траў маў. Але ў най блі жэй шы 

час ча каць та ко га ска ра чэн ня не да во-

дзіц ца. П'я ныя бой кі па між ся мей ні ка мі, 

сяб ру ка мі, вы пад ко вы мі са бу тэль ні ка мі 

ста но вяц ца част кай по бы ту.

Для вы піў кі асоб най ка тэ го рыі на-

сель ніц тва па ды хо дзіць лю бая на го да: 

свя та, куп ля, атры ман не пен сіі ці зар-

пла ты. Па чы на ец ца ні бы пры стой на, 

по тым ду ша па тра буе пра ця гу бан ке ту, 

які, бы вае, за кан чва ец ца не так ве се ла, 

як па чы наў ся. Як у Ба ра на ві чах не каль кі 

дзён та му: спа чат ку двое вы пі ва лі, а по-

тым 50-га до вая да ма ўда ры ла ка ва ле ра 

та бу рэт кай па га ла ве.

Да ́мы і дра мы
Ця пер не здзі віш на ві ной, ка лі жыц цё

аб ры ва ец ца ў вы ні ку п'я най дра мы. 

З та кіх най больш яск ра вым і, на жаль, ужо

ледзь не ты по вым пры кла дам мож на 

лі чыць гіс то рыю ў вёс цы Плат ні ца Сто-

лін ска га ра ё на. Пра той вы па дак на ша 

га зе та рас каз ва ла ў лі пе ні мі ну ла га го-

да. На пом ню. У два ры до ма ад па чы ва лі 

дзве ся мей ныя па ры. Доб ра на пад піт ку 

жан чы ны па ча лі вы свят ляць ад но сі ны, 

бо ста рэй шая пры раў на ва ла му жа да 

ма ла дзей шай. А по тым раў ні ві ца пай-

шла да до му да гле дзець гас па дар ку. 

(Зна чыць, гэ та звы чай ныя вяс ко выя 

лю дзі — ага род ёсць, гас па дар ка...) 

За кон ны ж муж тым ча сам пра цяг ваў 

вы пі ваць з гас па да ра мі. І праз па ру га-

 дзін, ня гле дзя чы на па да зрэн ні жон кі 

і на пру жа насць у сям'і, ака заў ся ў аб-

дым ках ма ла дзей шай су сед кі. Раз вяз ка 

на сту пі ла, як толь кі 50-га до вая гос ця 

вяр ну ла ся, каб пра доў жыць бан кет. Яна 

ста ла біць па лю боў ні каў усім, што пад 

ру кі тра піц ца. По тым свай го, кры ху па бі-

та га, па цяг ну ла да до му, а су сед ку, моц-

на па бі тую, кі ну ла па мі раць пад пло там. 

Тая за ноч і ска на ла... У кан цы мі ну ла га 

го да ад быў ся суд. Вяс ко вая фу рыя на 

сем га доў ад пра ві ла ся ў тур му. Як раз 

пе рад пен сі яй вый дзе. А 33-га до вая та-

кой і за ста ла ся.

І што гэ та за ўзрост та кі асаб лі вы? 

Най час цей апош нім ча сам у кры мі наль-

на-п'я ных дра мах фі гу ру юць ме на ві та 

50-га до выя жан чы ны. Вось як і тая ня-

шчас ная, што за мерз ла на ган ку ў Рэ-

чы цы. Каб ле та бы ло, усё абы шло ся б, 

але ж цвя ро зая і зі мой да не ка га да сту-

ка ла ся б. Жа но чае п'ян ства, на огул, ад на 

з са мых не бяс печ ных за ган гра мад ства. 

І са мае страш нае, што яно ця пер не 

асу джа ец ца так, як ра ней. Не цвя ро зая 

ка бе та на вяс ко вай ву лі цы не вы клі кае 

па гар ды. У бы лыя ча сы яна прос та з ха-

ты не вый шла б пра цве ра зеў шы. Ця пер 

гра ма дзе і спра вы ня ма.

За раз ня рэд ка ка жуць, што ме ры 

ўздзе ян ня аль бо гра мад ска га вы ха ван-

ня амаль ні чо га не да юць. Але ж не вар-

та за бы вац ца пра іх аль бо іг на ра ваць. 

Маю на ўва зе ка мі сіі і са ве ты пры сель-

вы кан ка мах, ЖЭ Сах, ку ды вы клі ка юць 

гра ма дзян для так зва ных пра фі лак-

тыч ных гу та рак. Хоць адзін з дзя сят ка 

рэ агуе пра віль на. У Пру жан скім ра ё не 

стар шы ня сель ска га Са ве та рас каз ва-

ла, як яны афор мі лі дош ку гань бы. Дык 

ад на сяль чан ка па ста ян на зры ва ла свой 

зды мак. Зна чыць, со рам на бы ло, пе ра-

жы ва ла.

Усё ж час цей на гэ тай ня бач най вай не, 

дзе пе ра ма гае зя лё ны змей, гі нуць муж-

чы ны. Да рэ чы, гэ та ад на з пры чын, ча му 

пра цяг ласць жыц ця ду жай па ло вы так 

ад роз ні ва ец ца ад пры го жай па ло вы.

— Усе, хто па та нуў ле тась на Пру-

жан шчы не, бы лі не цвя ро зыя, — па ве да-

міў стар шы ня та ва рыст ва вы ра та ван ня 

на во дах ра ё на Юрый Амель ян чук. — І 

гэ та муж чы ны ад 25 да 50 га доў. Ся род 

іх ры ба кі, ад па чы валь ні кі, двое прос та 

ўпа лі ў ва ду і не здо ле лі вы брац ца. Пяць 

сем' яў з ад на го сель ска га ра ё на за ста-

лі ся без сы ноў, му жоў — кар міль цаў. 

Ста тыс ты ка па ін шых ра ё нах і аб лас цях 

за год не над та ад роз ні ва ец ца.

Баць кі і дзе ці
Але за раз не хо чац ца ак цэн та ваць 

ува гу на ліч бах. Яны вя до мыя. Як на-

прык лад, коль касць ава рый, у якіх гі нуць 

і атрым лі ва юць траў мы лю дзі. І хоць, па-

вод ле ста тыс ты кі, коль касць смер цяў на 

да ро зе ў нас апош нім ча сам па мян ша ец-

ца, гэ та ні я кім чы нам не па мян шае го ра 

і па ку ты асоб на га ча ла ве ка, які стра ціў 

зда роўе аль бо са ма га бліз ка га. І ні я ка га 

апраў дан ня ня ма п'я ным кі роў цам.

Ха чу звяр нуць ува гу на ня даў нюю 

да рож ную тра ге дыю пад Ба ра на ві ча-

мі. На пом ню, 31-га до вы жы хар вёс кі 

тры дні свят ка ваў дзень на ра джэн ня 

пя ці га до ва га сы на, не цвя ро зым сеў за

руль і па ехаў пра цяг ваць за стол ле. 

У ма шы не бы лі ся бар і 12-га до вая дач ка 

кі роў цы. Вы піў шы яшчэ, ён не спра віў ся 

з кі ра ван нем і ўрэ за ўся ў дрэ ва. Дзяў-

чын ка і дру гі па са жыр за гі ну лі, а п'я ны 

ша фёр кі нуў мес ца ава рыі. Сам ён не 

па цяр пеў, вяр нуў ся ў вёс ку і піў да лей, 

па куль не пры еха ла мі лі цыя. На сай це 

Брэсц кай ДАІ су пра цоў ні ца ін спек цыі 

На тал ля Ар хі па ва на зва ла гэ ты факт 

пры кла дам «не ча ла ве чых ан ты па во дзін 

да рос ла га». Але на коль кі да рос лым і на-

огул нар маль ным ча ла ве кам яго мож на 

на зваць? Муж чы на ў 31 год мае дзя цей 

12 і 5 га доў. Зна чыць, ста рэй шая ў яго

на ра дзі ла ся ў 19, маг чы ма, няпоў ных. 

Пры на яў нас ці два іх дзя цей ён да зва ляе 

са бе піць тры дні з на го ды пя ці год дзя 

сы на, гэ та зна чыць, амаль без пры чы ны, 

а по тым едзе п'я ным у ма шы не з дзі цем. 

Ён больш па доб ны да ча ла ве ка аса цы-

яль ных па во дзін, яко му і спра вы ня ма 

да сям'і. У та ко га ча ла ве ка на огул не 

па він на быць ма шы ны, тым больш што 

пра воў на кі ра ван не ў яго ня ма.

Аль шан скія 
па ру шаль ні кі

Пра па ну ец ца зра біць больш жорст-

кі мі ме ры па ка ран ня. Не ве даю... Для 

тых, хто п'я ны сеў за руль і за біў ча ла-

ве ка, маг чы ма. Ці спы ні ла б, на прык-

лад, па гро за сес ці на 10 га доў ма ла дую 

жы хар ку вя до май у кра і не агу роч най 

ста лі цы вёс кі Аль ша ны ад п'я най яз ды?

Каб спы таў, аб чым на огул ду ма ла 

24-га до вая дзяў чы на на БМВ у не цвя ро-

зым ста не, ка лі ціс ну ла на газ, на ўрад 

ці ска за ла б. Хут чэй за ўсё, не пер шы 

раз так еха ла. Сло вам, яна збі ла 25-га-

до ва га хлоп ца, ма шы ну кі ну ла, а са ма 

ўцяк ла. Ён за гі нуў. Ці ка ва, што ві ноў ні-

ца ава рыі пра ца ва ла на стаў ні цай. Суд 

пры зна чыў ёй ча ты ры з па ло вай га ды 

па збаў лен ня во лі ў ка ло ніі па ся лен ня.

Вар та ска заць, што ў Аль ша нах сі ту а -

цыя асаб лі вая. Там тэй шыя жы ха ры — 

рэд кія пра цаў ні кі. За сваю ага род ні ну 

яны бу ду юць да мы, куп ля юць да ра гія 

ма шы ны. Але ча мусь ці ўсё час цей лі -

чаць за нор му па во дзіць ся бе як каў боі 

ў Аме ры цы па ру ста год дзяў та му. Не ка то-

рая част ка вяс коў цаў ез дзіць без пра воў 

і пра ві лаў, а пры спро бе за клі каць да па-

рад ку рэ агуе дзіў на. Га ды два та му на-

тоўп юных гра ма дзян спра ба ваў ад біць у 

мі лі цы я не раў за тры ма на га бяс праў ні ка, 

та ды па цяр пеў мі лі цы я нер. Мі ну лым ле-

там сі ту а цыя паў та ры ла ся: гэ тым ра зам 

па бі лі мі лі цэй скую ма шы ну, ві на ва тыя 

ча ка юць су да.

Тут як быц цам бы вы хоў ва юць дзя-

цей пра цай, яны з ма лод ша га школь на-

га ўзрос ту да па ма га юць баць кам. Але 

ра зам з тым вы хоў ва ец ца пэў ны пра ва-

вы ні гі лізм, які пры во дзіць да та го, што 

ў пра ца ві тай і рэ лі гій най вёс цы маладое 

па ка лен не не лі чыць за га най п'я ную яз-

ду аль бо ху лі ган скія ўчын кі. І гэ та на во-

дзіць на сум ны роз дум.

Днём і ноч чу
П'я нае агрэ сіў нае ка хан не, п'я ная 

яз да, п'я нае ку рэн не з гі бел лю ў аг ні, 

апош няя ры бал ка, спіс мож на доў жыць. 

Але на ват ка лі ні чо га кры мі наль на га не 

зда ра ец ца, п'я ні ца ня рэд ка бы вае пры-

чы най па кут усёй сям'і. Та кіх «ге ро яў 

на ша га ча су» мож на су стрэць ран кам 

за хві лі ну да ад крыц ця лю бо га гаст ра-

но ма. Яны нер во ва топ чуц ца ў ча кан ні. 

Ін шыя ча ка юць іх на лаў ках ка ля пад'-

ез даў ці на ву лі цы сель скіх да моў. Ёсць 

та кія, хто ад кры та не ры су ец ца, ужы вае 

пе ра важ на до ма ці ў за бя га лаў ках. Ня-

даў на рас ка за лі аб не звы чай ным «хо бі» 

асоб ных пен сі я не раў. Яны абі ва юць па-

ро гі са бе саў і на да куч ва юць ра бот ні кам 

прось ба мі «вы пі саць пен сію». Аказ ва-

ец ца, су пра цоў нік ор га наў сац за бес-

пя чэн ня мо жа вы ра шыць пы тан не па 

да тэр мі но вай вы пла це пен сіі па ўваж-

лі вай пры чы не. На прык лад, ка лі гра ма-

 дзя ні ну пен сія пры хо дзіць 25-га чыс ла, 

а ў яго вост рая па трэ ба, мож на атры маць 

і 10-га. Дык вось у сва ім май стэр стве 

пры дум ваць праў да па доб ныя пры чы ны 

гэ тыя пен сі я не ры мо гуць па спра чац ца 

з ад дзе ла мі па рас пра цоў цы ле ген даў 

для раз вед чы каў. Гэ та ка лі па пя рэд нюю 

пен сію пра піў, а да но вай яшчэ да лё ка.

У пра цэнт ных ад но сі нах коль касць 

пра пі тых пен сій ных вы плат, маг чы ма, 

бліз кая да коль кас ці пра цэн таў пра пі-

тай зар пла ты. І для гэ та га, трэ ба ска-

заць, у нас ёсць усе ўмо вы. Пад лі чы ла 

ўчо ра коль касць ма га зі наў з на яў нас цю 

спірт но га на пра ця гу двух квар та лаў на 

ад ным ба ку звы чай най брэсц кай ву лі цы — 

пра спек та Ма шэ ра ва ў ра ё не Коб-

 рын ска га мос та. Іх ака за ла ся пяць. Ву лі-

ца як ву лі ца, тут ня ма ні вод на га буй но га 

ганд лё ва га цэнт ра. Хоць ця пер і ў вя лі-

кіх, і ў ма лых кра мах па лі цы са спірт ным 

раз ме шча ны на са мым бач ным мес цы. 

На на шай пе ша ход най ву лі цы Са вец кай, 

мяс цо вым Ар ба це, аздоб ле ным пом ні-

ка мі, скульп ту ра мі, шэ ра гам ка вяр няў, 

так са ма да стат ко ва ма га зі наў, дзе мож-

на ку піць моц ны на пой без на цэн кі. Ужо 

не ка жу пра за праў кі, дзе спірт ное пра-

да ец ца круг ла су тач на. Гэ тыя віт ры ны, 

яр кія, ка ля ро выя, ні бы за клі ка юць і пры-

цяг ва юць. І ўздзей ні ча юць — асаб лі ва 

на той ня ўстой лі вы кан тын гент па куп ні-

коў, які не вель мі аб ця жа ра ны кло па там 

пра бу ду чы ню, жы ве ад ным днём і мыс-

 ліць паводле выяў, за свое ных з тэ ле ві-

за ра ды ін тэр нэ ту. І ка лі сён ня не ста-

іць пы тан не пра пэў ныя аб ме жа ван ні 

ганд лю, заўт ра, я ду маю, яно па ўста не. 

Хоць бы на тых жа за праў ках. Не ка то-

рыя на шы су се дзі так ужо зра бі лі. Але 

і вы ха ван не ні хто не ад мя няў. І ад каз-

насць гра мад ства ў цэ лым.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ШТО З НА МІ 
АД БЫ ВА ЕЦ ЦА?
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Инвентарный 
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1
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помещение с подвалом

(Помещение многофункциональное)

1070 
кв. м

110/D-2750410

Начальная цена 
с НДС 20 % 

121 752,00 бел. руб.

Шаг аукциона 12 175,20 бел. руб. 

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте органи-
затора аукциона www.cpo.by

Условия аукциона: 1. Покупатель обязан предоставить Продавцу админи-
стративное помещение согласно прилагаемому плану помещений в безвоз-
мездное пользование, на период с момента перехода права собственности на 
предмет аукциона к покупателю до момента ликвидации Продавца. С планом 
помещений, подлежащих передаче Продавцу в безвозмездное пользование, 
можно ознакомится на сайте Организатора торгов WWW.CPO.BY 

2. Покупатель обязан приобрести по договору купли-продажи мебель и 
оборудование, находящееся в помещениях предмета аукциона согласно 
перечня, размещенного на сайте Организтора аукциона WWW.CPO.BY. 
Общая стоимость имущества составляет 13 221,32 бел. руб. с учетом 
НДС 20 %

Спецтехника и транспортные средства, расположенные по адресу: 
г. Барановичи, ул. Чурилина, 17

Лот 
п/п

Инв. 
№

Наименование предмета 
аукциона, год выпуска 

Начальная 
стоимость, 
бел. руб. 

с учетом НДС

Шаг
аукциона, 
бел. руб. 

с учетом НДС

2 1381
Автомобильный кран КС-5579.22, 
2010 г. в. (рег. знак 4807-1)

61 911,49 3 095,57

3 937
Автомобиль ЗИЛ 431410, 1989 г. в. 
(рег. знак АВ 3342)

774,00 38,70

4
1001, 
1007

Автомобиль ЗИЛ-131 (автомастер-
ская), 1991 г. в. (рег. знак АВ 3335) 
с агрегатом сварочным АДД 4001, 
1992 г. в.

1 681,20 84,06

5 1210
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-4505, 
1990 г. в. (рег. знак АВ 3334)

673,20 33,66

6 1263
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-4505, 
1990 г. в. (рег. знак АВ 3340)

950,40 47,52

7 1218
Автомобиль ЗИЛ 431410, 1990 г. в. 
(рег. знак FI 8222-1)

561,60 28,08

8 1382
Полуприцеп МАЗ-931010-(2020), 
2010 г. в. (рег. знак А 0211 В-1)

3 034,80 151,74

Оборудование, распложенное по адресу: 

Барановичи, ул. Чурилина, 17

9 868
Станок деревообрабатывающий 
комбинированный, 1995 г. в.

93,60  4,68  

10 592
Станок обдирочно-шлифовальный 
3К634, 1987 г. в.

252,00  12,60  

11 413
Станок токарно-винторезный 1К62, 
1976 г. в.

1 029,60  51,48  

12 1146 Станок фрезерный, 1995 г. в. 309,60  15,48  

13 б/н Станок вертикально-сверлильный 741,60  37,08  

14 1246
Трансформатор сварочный, 
1996 г. в.

54,00  2,70  

15 1191 Бетоносмеситель, 1994 г. в. 280,80  14,04  

16 1204
Бытовое помещение передвижное 
(на салазках)

670,32  33,52  

17 876 Домик передвижной на колесах 615,72  30,79  

18 910
Контора прораба. Домик вагонного 
типа передвижной (на колесах)

684,60  34,23  

19 875 Домик передвижной на колесах 591,36  29,57  

20 471
Домик ЛВ-56 передвижной (на ко-
лесах)

887,04  44,35  

21 145
Контейнерная для хранения кисло-
родных баллонов

285,84  14,29  

22 1369 Беседка 309,37  15,47  

23 944 Прицеп кунг-кузов 0,5т 205,20  10,26  

24 1321 Штукатурная станция УШОС 813,60  40,68  

25 1408
Инвертор сварочный TELWIN FORSE 
195, 2014 г. в.

190,80  9,54  

26 1388
Захват ГУИЛ 484135-009-001, 
2011 г. в.

68,40  3,42  

27 1389
Захват ГУИЛ 484135-009-001, 
2011 г. в.

68,40  3,42  

28 1366 Осушитель воздуха DH 62, 2007 г. в. 419,76  20,99  

29 1348
Электронный измеритель влажности 
МГ-4, 2008 г. в.

176,40  8,82  

30 1329 Вышка Тура «Арис», 2005 г. в. 106,56  5,33  

31 1276
Штукатурная станция СО-152, 
2000 г. в.

412,56  20,63  

32 1277 Растворомешалка СБ-133, 2000 г. в. 133,92  6,70  

33 1260
Агрегат гидроизоляционный 
СМБ-039, 1997 г. в.

224,64  11,23  

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов 
осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответ-
ственные лица: Гребенко Михаил Антонович, кладовщик, 
контактный телефон +375 44 559-90-24; Калиновская Та-
тьяна Константиновна, гл. бухгалтер, контактный телефон 
+375 29 225-39-56

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с №BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 7 (семь) календарных дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: 7 (семь) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи на условиях 100 % предоплаты, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи 

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-
формацией о перечне представляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов, в том числе стоимость 
публикации извещения о проведении аукциона, возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня проведения торгов 

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

Предудыщее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 14.02.2018 г.

Дата, место и время 
проведения 

аукциона

23.03.2018 в 13.00 по адресу: Брестская обл., 
г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3, актовый 
зал, ОАО «83 УНР»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

21.03.2018 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
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