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«А Ў ЦЯРЭШКI ЗНОЎ ВЯСЕЛЛЕ!»

6 студзеня 2010 г.

Народная лекарка Фядора КОНЮХАВА:

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

«РАЗЛIЧВАЙЦЕ ТОЛЬКI НА ДАБРЫНЮ!»

ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Каляднае

— Фядора Данiлаўна, з якiм настроем вы сустрэлi
Новы год i адзначыце свята Нараджэння Хрыстова?
— Я ўсё думаю, каб было лепей за мiнулы год.
Каб ва ўсiх людзей быў добры настрой. Каб людзi
верылi, што мы — наперадзе ўсiх. Будзем дзяцей
сваiх вучыць добрым справам, каб яны верылi ў Бога i бачылi вольнае жыццё. Беларускiя дзецi нясуць
у свет дабрыню i святасць.
— Якi, паводле вашага адчування, будзе новы
2010 год?
— Навагодняе свята падалося мне спакойным, i
такi ж будзе i ўвесь год. Я нават бачыла, што на вакзалах стаяць кветкi. Гэта знакавае ўяўленне: не бруд,
а кветкi. Гэта значыць — людзям адкрытыя дарогi.
Мне падаецца, што ў гэтым годзе беларусы будуць
больш ездзiць на адпачынак i ўвогуле часцей думаць
пра сваё здароўе.
— Здароўе — гэта сапраўды вельмi актуальна.
Свiны грып моцна напужаў напрыканцы мiнулага
года.
— Напужаў, таму што ў прыродзе ўсё мяняецца.
Харчы вырабляюцца на хiмiчных угнаеннях, таму
народ слабне. Калi б людзi елi сапраўдныя чыстыя
харчы, то былi б здаравейшыя. Якiя раней раслi яблыкi ды таматы на зямлi? А цяпер выкiды ў паветры
i хiмiя ў зямлi шкодзяць раслiнам i людзям.
— Дык як жа справiцца з жыццёвымi праблемамi?
— Перш за ўсё, разлiчваць толькi на дабрыню. А
больш практычныя парады: трэба збiраць лекавыя
зёлкi i часцей парыцца з венiкам у лазнi.
I яшчэ вельмi важна шанаваць зямлю сваiх продкаў. Страшна глядзець на нашы вёскi, дзе валяцца
старыя хаты. Дзецi, мiж тым, жывуць у шыкоўных
гарадскiх кватэрах i прыязджаюць на сучасных аўтамабiлях, а вось матчыну хату закiдваюць, не дагля-

даюць. На мой погляд, добра было б адрамантаваць
радавую хату ды ездзiць туды на выхадныя днi. Нават
пакорпацца ў зямлi, i то будзе болей здароўя.
— Большасць людзей без шкадаванняў развiталася з цяжкiм, крызiсным 2009 годам...
— Якi крызiс? Мякiну ж не елi. А елi чысты хлеб i
запiвалi чыстай вадой. Ну цi не так, калi разумна разабрацца? Елi ж дасыта. Вы ведаеце хоць аднаго чалавека, каб у яго на Новы год на стале не было хлеба?
— Не ведаю.
— Правiльна. Людзi, на мой погляд, проста забылiся пра жыццё продкаў альбо не ведаюць пра часiны,
калi на Новы год не было i аладкi якой. Памятаю, што
пасля вайны апошнi корж ламалi на святочны стол.
А цяпер людзi проста заелiся чыстага хлеба.
Што ж, год ад году людзi вучацца, становяцца больш
развiтымi, а таксама больш патрабуюць ад свайго жыцця. Цяпер людзi хочуць мець усё болей i болей.
— Гэта, на ваш погляд, добрае альбо дрэннае
iмкненне?
— Дрэннае. Таму што чалавек не павiнен скнарнiчаць, а павiнен спакойна ставiцца да жыцця: што
ёсць сёння, тое i добра.
— Якiя будуць вашы парады, каб пражыць новы
год добра i быць здаровымi?
— Жыць спакойна i добра рабiць. Трэба ласкава
ставiцца да старых i дзяцей.
Шанаваць свой народ i ўсе iншыя нацыi на Зямлi.
Калi паважаеш людзей, то i цябе Бог паважае.
— I напрыканцы, Фядора Данiлаўна, пажаданнi
чытачам «Звязды» ў новым годзе.
— Я жадаю толькi дабрынi i самага найлепшага.
I каб квiтнела наша Беларусь.
Гутарыла Iлона IВАНОВА.
Бялынiцкi раён.

НА СВЯТЫЯ ВЕЧАРЫ: НЕ ШЫЦЬ, НЕ ПЛЕСЦІ, НЕ СЕКЧЫ...
З

7 па 19 студзеня ў Беларусi адзначалi святкi, або Каляды. На працягу гэтых двух
тыдняў увечары забаранялася працаваць, асаблiва шыць,
плесцi, рабiць што-небудзь
крывое, а таксама секчы сякерай. Як расказала старшы
навуковы супрацоўнiк Iнстытута мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору iмя Кандрата Крапiвы НАН Беларусi
Таццяна КУХАРОНАК, святкаваць святкi пачыналi яшчэ з
вечара 6 студзеня.
Да Калядаў рыхтавалiся загадзя: забяспечвалi сябе прадуктамi,
гаспадынi старанна прыбiралiся ў
хаце, моладзь майстравала маскi
i карнавальныя касцюмы, усе мылiся ў лазнi, апраналi святочнае

адзенне.
Галоўнай стравай на святочным
стале ў ноч на Каляды была куцця.
Яна гатавалася з ячменю або iншых круп з алеем або мёдам. Есцi
куццю пачыналi са з'яўленнем на
небе першай зоркi. Калi ўсе размяшчалiся за сталом, гаспадар браў
першую лыжку куццi i запрашаў мароз у госцi: «Мароз, мароз, прыходзь куццю есцi, каб ты не марозiў
ячмень, пшанiцу, гарох, сачавiцу,
проса, грэчку i ўсё, што мне Бог
дасць пасеяць».
У гэту ноч сачылi за станам надвор'я, каб даведацца прагноз на
год. Шмат зорак на небе прадказвала багаты ўраджай пшанiцы, грыбоў, добры прыплод свойскай жывёлы. Калi з-за адлiгi чарнела дарога, беларусы верылi, што летам

вырасце шмат грэчкi. А вось калi ў
гэту ноч за вокнамi моцна мяло, чакалi лета з градам. Шмат шэрані на
дрэвах прадказвала багатае ва ўсiх
адносiнах лета. Аб ураджайным годзе сведчыла i цёплае надвор'е, з
невялiкiм снегам i туманам.
Пер шы дзень Ка ля даў, або
Ражджаство, святкавалi ад душы.
У госцi запрашалi родных, сяброў,
суседзяў. А ўвечары моладзь пачынала калядаваць. Самым вядомым персанажам у калядоўшчыкаў была каза, якая сiмвалiзавала
ўрадлiвасць, дабрабыт i пладавiтасць. I ў кожным доме iх чакалi з
нецярпеннем: згодна з народным
па вер' ем, вi зiт ка ля доў шчы каў
прынясе шчасце, здароўе, дабрабыт у сям'ю на ўвесь будучы год.
БЕЛТА.

ПАСЕЯЦЬ «ТРАЎКУ» ЗА... 25 МЛН РУБЛЁЎ
П

АЧАСЦIЛIСЯ выпадкi заказаў нашымi грамадзянамi за мяжой
праз iнтэрнэт насення канопляў для незаконнага вырошчвання раслiн i вырабу марыхуаны ў хатнiх умовах.
Так, Мiнская рэгiянальная мытня некалькi раслiн.
завяла ў дачыненнi да 25-гадовага
Суд Пер ша май ска га ра ё на
iн жы не ра ад на го са ста лiч ных г. Мiнска напрыканцы мiнулага гопрад пры ем стваў кры мi наль ную да пры знаў ма ла до га ча ла ве ка
справу па арт. 329 Крымiнальнага вiнаватым у незаконнай падрыхкодэкса «Пасеў або вырошчванне тоў цы да па се ву i вы рошч ван нi
за ба роненых для вы рошчван ня забароненых раслiн i прызначыў
раслiн i грыбоў, якiя ўтрымлiваюць пакаранне ў выглядзе штрафу панаркатычныя рэчывы або псiха- ме рам 700 ба за вых ве лi чы няў,
тропныя рэчывы». Падчас вобыску або каля 25 мiльёнаў рублёў.
ў кватэры маладога чалавека былi
Па вод ле iн фар ма цыi прэсзнойдзены парасткi канопляў, якiя службы ўпраўлення КДБ па г. Мiнўтрымлiвалi, паводле хiмiка-крымi- ску i Мiнскай вобласцi, у некатоналiс тычнай экспертызы, псiха- рых краiнах — Галандыi, Германii,
тропныя рэчывы, драўляная скрыня Швейцарыi, асобных штатах ЗША
з прыстасаваннямi для асвятлення, — ужы ван не лёг кiх нар ко ты каў
увiльгатнення i вентыляцыi падчас раслiннага паходжання легалiзавырошчвання, а таксама камп'ю- вана ў той цi iншай форме, напрыктарныя раздрукоўкi з парадамi па лад, да зволе на ў спе цы яль ных
занятку падобнага кшталту.
месцах, з абмежаваннямi па ўзросАператыўнiкi КДБ па г. Мiнску i це, па колькасцi захоўвання i г.д.
Мiнскай вобласцi высветлiлi, што У гэтых краiнах працуюць крамы,
iнжынер набыў насенне канопляў у якiх можна набыць насенне кашляхам афармлення электроннага нопляў для навуковых, даследчых
заказу на адным з замежных сай- i iншых мэтаў. Многiя з гэтых кратаў iнтэрнэту. Там жа азнаёмiўся з маў маюць iнтэрнэт-сайты, дзе не
рэкамендацыямi iншых аматараў выключаецца афармленне электдурману, сабраў i абсталяваў спе- ронных заказаў на набыццё насенцыяльную скрыню, дзе i вырасцiў ня, у тым лiку з дастаўкай у iншую

краiну. Патэнцыяльнага пакупнiка
пераконваюць, што гэта працэдура з'яўляецца абсалютна законнай. У сапраўднасцi ж пакупка такога насення з'яўляецца правамерным дзеяннем толькi для грамадзян, якiя тэрытарыяльна знаходзяцца ў краiне-гандляры.
Ама та ры «траў кi» па вiн ны
ўсвя до мiць, што не толь кi вырошчванне канопляў, але нават
заказ яе насення пры наяўнасцi
iншых абставiнаў у адпаведнасцi
з заканадаўствам нашай краiны
можа трак тавацца як падрыхтоўка да пасеву i вырошчвання забароненых раслiн. За гэта, згодна з
Крымiнальным кодэксам Рэспублiкi Беларусь прадугледжана пака ран не ў вы гля дзе штра фу,
арыш ту, аб ме жа ван ня або пазбаўлення волi тэрмiнам да 3 гадоў, а ў выпадку паў торнага парушэння або ўчыненага групай асобаў — да 15 гадоў. Грамадзянiн
на шай кра i ны, якi за ка заў, напрыклад, насенне каноплi за мяжой нават выпадкова, не з мэтай
карысцi пры атрыманнi пасылкi на
тэрыторыi Беларусi аў таматычна
прыцягваецца да адказнасцi.
Святлана БАРЫСЕНКА.

«ЕЎРАБАЧАННЕ-2010»:
НОВЕНЬКIЯ I СТАРЭНЬКIЯ

Тэлесеткi

К

ОЛЬКАСЦЬ краiн — удзельнiц 55-га па лiку песеннага конкурсу «Еўрабачанне», якi адбудзецца сёлета 25—29 мая ў Осла
(Нарвегiя), дасягнула 39. Спiс iх быў апублiкаваны ў першыя днi
новага года на афiцыйным сайце конкурсу. Прычым, напрыклад,
Лiтва, доўга ўзважваючы ўсе «за» i «супраць», пацвердзiла свой
удзел лiтаральна ў апошнi момант, 31 снежня — пераважылi высокiя рэйтынгi «Еўрабачання» ў гэтай краiне. А вось Чэхiя, наадварот, адмовiлася ад удзелу з прычыны рэкордна нiзкiх рэйтынгаў шоу на тамтэйшым тэлебачаннi. Выбылi з песеннага спаборнiцтва i Чарнагорыя з Венгрыяй — па фiнансавых прычынах,
вырашылi не рызыкаваць фiнансамi i адклалi вяртанне Аўстрыя
i Андора; толькi Грузiя, якая з палiтычным скандалам праiгнаравала папярэднi конкурс, пацвердзiла сёлета свой намер пазмагацца за галоўны прыз.
Некаторыя з краiн-удзельнiц ужо су. Шэраг украiнскiх артыстаў, праўвызначылiся са сваiмi прадстаўнiка- да, нязгодныя з выбарам «нiкому не
мi на «Еўрабачаннi-2010» — так, вядомай зоркi» i ўжо выказалi пубгэта паспелi зрабiць яшчэ ў мiнулым лiчны пратэст — але наўрад цi НТРК
годзе Арменiя, Бельгiя i Балгарыя, Украiны будзе мяняць коней на пеа таксама Украiна, дзе большасцю раправе.
галасоў экспертнай рады быў абраДнямi абвясцiла аб пачатку прыны колiшнi ўдзельнiк «Славянскага ёму заявак на «Еўрабачанне» i Рабазару» i «Новай хвалi» Васiль Ла- сiя. Адным з найбольш верагодных
заровiч. Як адзначылi ўкраiнскiя тэ- кандыдатаў тут лiчыцца... Дзiма Бiлевяшчальнiкi, немалаважную ролю лан, якi папярэдне выказваў жаданў гэтым выбары адыграў не толькi не ў трэцi раз паспытаць шчасця на
ўнiкальны бас-барытон выканаўцы, еўрапейскай сцэне. Менеджмент
але i той факт, што артыст гатовы артыста пацвердзiў, што гэты ваўзяць на сябе большасць выдаткаў, рыянт цалкам магчымы — аднак
звязаных з падрыхтоўкай да конкур- апошняе слова будзе за журы. Ся-

род iншых патэнцыяльных удзельнiкаў называюцца спявак Сяргей
Лазараў, а таксама некаторыя выпускнiкi «Фабрыкi зорак».
У Беларусi ж сiтуацыя па-ранейшаму цьмяная. Афiцыйна заяўнiкам ад нашай краiны выступiла
Белтэлерадыёкампанiя, якая дакладна будзе трансляваць сёлетнi
конкурс, але хто возьмецца за адбор i падрыхтоўку ўдзельнiка, залежыць ад дамоўленасцяў двух
вядучых тэлеканалаў. Магчыма,
Беларусь будзе прадстаўленая адной з песень — пераможцаў тэлепраекта «Музычны суд», зладжанага АНТ, аднак у чыiм выкананнi
яна прагучыць — пытанне пакуль
што адкрытае. (Зрэшты, аўтар кампазiцыi — пераможцы першага этапу названага тэлепраек та Яўген
Малашка атрымае, як i было абяцана, узнагароду — гасцявую паездку на «Еўрабачанне-2010».)
А як вы лiчыце, шаноўныя чытачы, якi выканаўца цi калектыў мог
бы прадставiць Беларусь на сёлетнiм конкурсе? Пакiдайце свае варыянты на сайце www.zviazda.by!
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.

22 января 2010 года
по продаже обращенного в доход государства
здания столовой, расположенного по адресу: г. Минск,
ул. Долгобродская, д. 17 (двухэтажное кирпичное здание
общей площадью 1 764 кв. м, год постройки – 1962).

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
КА..

Абрадавая гульня «Жанiцьба Цярэшкi», якая
бытавала на Паазер'i i Поўначы Беларусi, дзякуючы энтузiястам вёсак Веляўшчына, Аношкi i Вялiкi Поўсвiж Лепельскага раёна ўжо
дзесяць гадоў праводзiцца ў калядныя святы.
Не будуць выключэннем i сёлетнiя Каляды.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36, 227 40 22.

Хакей

ЗАБЛУКАЛI
Ў ЧАСЕ

Т

УТ злi ва юц ца рэ кi
Амур i Усуры, Кiтай
можна памацаць рукой, а
да Бе ла ру сi больш за
дзевяць тысяч кiламетраў. Хабараўск — самы
далёкi фарпост Кантынентальнай хакейнай лiгi.
Учора ранiцай (па мiнскiм
часе) «бела-блакiтныя»
сустракалiся з мясцовым
«Амурам».
Хабараўчане займаюць перадапошняе месца ў сваiм дывiзiёне i амаль не перамагаюць у
гасцявых гульнях, але калi супернiкi праз некалькi часавых паясоў
дабiраюцца да «Плацiнум Арэны», яе гаспадары ператвараюцца ў магутных i бязлiтасных драпежнiкаў. Зусiм як белагруды
мядзведзь, што змяшчаецца на
гербе i клуба, i ўсяго Хабараўскага края.
Траў ма па кi нула па-за паядынкам лепшага бамбардзiра
мiн чан Ха нэ са Хю ве не на, за
якога, праўда, з поспехам адпрацоўваюць iншыя легiянеры.
З са ма га стар та ва га свiст ка
на зi ра ла ся хут кая, вост рая
гульня. I калi кiдку Лiнтнэра ад
сiняй лiнii трошкi не хапiла дакладнасцi, то Вiлi Пелтанен, якога Плат i Кулакоў вывялi аднаго на «пятак», не пакiнуў галкiпе ру «Аму ра» Тай ле ру Мо су
нi вод на га шан цу. Лi та раль на
праз пару хвiлiн капiтан нашай
ка ман ды мог зра бiць дубль,
але на гэты раз варатар вырата ваў гас па да роў. Кан цоў ка
першага перыяду i ўся другая
дваццацiхвiлiнка праходзiлi па
амаль ад ноль ка вым сцэ на ры
— усе атакi хабараўчан разбiвалiся аб «сцяну» Мезiна, «зубры» ж нiяк не маглi рэалiзаваць
перавагу ў большасцi гульцоў
на пляцоўцы пасля час тых выдаленняў супернiка. Апошняе
нейкiм чынам i вызначала канчатковы вынiк гульнi. У трэцiм
перыядзе каманды як быццам
прачнулiся пасля спячкi i за 56
секундаў закiнулi тры шайбы
на дваiх. Пасля галявых кiдкоў
Арэкаева, Качаткова i Какшаро ва на таб ло ся мi ты сяч най
арэ ны свя цi лi ся дзве двой кi.
Праз не каль кi аба ро таў секунднай стрэлкi ў чарговы раз
быў выдалены гулец «Амура»
i Аляксандр Анд ры еўскi ўзяў
тайм-аўт, але гэтым вечарам у
«бела-блакiтных» так i не атрымалася закiнуць у большасцi.
Гаспадары таксама не стварылi ў ас тат нiя хвi лi ны нi чо га
вострага ў гульнi, а вось пабачыць бойку гледачам давялося: Люткевiч з беларускага боку i Аксе нен ка з ра сiй ска га
памахалiся кулакамi i адправiлiся адпачываць да канца матча. Пераможцу вызначыла серыя булiтаў, у якой госцi без
Антоненкi i Хювенена, на жаль,
саступiлi. Першы раз у сезоне.
Далей у мiнчан заўтрашняя
гульня з новакузнецкiм «Металургам» i вяртанне ў Еўропу, дзе
чакаюць паядынкi з «ЦСКА» ў
Маскве i яшчэ адным «Металургам», толькi магнiтагорскiм, у
Мiнску. Як паведамiлi ў стане
клуба, апошняе стане першай
на «Мiнск-Арэне».
Яўген ВАРАКСА.

«ВЕРАСЕНЬ» ВЫЙШАЎ САПРАЎДНЫМ ЦУДАМ У АПОШНIЯ ДНI 2009 ГОДА
Канцэпцыя новага часопiса —
друкаваць пераважна маладых лiтаратараў, самае лепшае, што выходзiць з-пад iх пяра. Галоўны рэдактар
«Верасня» Эдуард Акулiн кажа, што
ў кожным нумары будуць лiтаральна
па два-тры сталыя творцы — каб захаваць пераемнасць, стварыць школу. Ужо ў першым нумары прадстаўленыя маладыя творцы Вiталь Рыжкоў, Наста Кудасава, Настасся Кухарэнка, Воля Чайкоўская, Iгар Канановiч, Лiзавета Дамiнiка Панамарова,
Дар'я Лiс, Алена Беланожка, Мюр Фарыдовiч... Побач — жывыя класiкi
Рыгор Барадулiн, Анатоль Вярцiнскi,
Леанiд Дранько-Майсюк...
«Верасень» ужо пачалi параўноўваць з «Дзеясловам» — iншым
лiтаратурным часопiсам, якi ўжо выходзiць колькi гадоў. Аднак спадар
Акулiн кажа, што нiхто нiкому дарогу не пяройдзе:
— «Верасень» стане выдатнай

пляцоўкай для творчай моладзi!
Пакуль што «Верасень» зарэгiстраваны з выхадам два разы на год.
Аднак спадар Акулiн плануе давесцi
яго да фармату квартальнага часопiса. Маладых лiтаратараў столькi,
што i квартальнiка можа не хапiць!
— Ужо ў першым нумары ёсць
старонка «Верасок» — для самых
юных творцаў, яшчэ са школьнай
лавы. А таксама абвешчаны конкурс «Маладыя гады, маладыя жаданнi» — на лепшы патрыятычны i
лiрычны верш. Падвядзенне вынiкаў адбудзецца, натуральна, у вераснi.
Спадар Акулiн кажа, што свае
творы ў «Верасень» можа даслаць
любы малады творчы чытач «Звязды». Электронны адрас для твораў
— verasenchas@gmail.com
А чаму ўсё-такi «Верасень»? —
спытаецеся вы.
— Назву выбiраў не я, так часопiс

ужо быў зарэгiстраваны. Але назва
мне падабаецца! Нехта кажа, што
гэта восеньская назва, i яна не пасуе
да моладзевага выдання... Але ў гэтай назве насамрэч ёсць слова «вера». Гэты часопiс з'явiўся ў засенi
веры i надзеi на тое, што наша беларуская лiтаратура ўсё-такi дачакаецца «залацiстага, яснага дня» — таго
дня, пра якi марыў яшчэ Максiм Багдановiч, наш самы малады класiк.
Заснавальнiк часопiса — Таварыства беларускай мовы. Ягоны
старшыня, Алег Трусаў, кажа, што
выхад часопiса быў пад сур'ёзнай
пагрозай.
— Спачатку рэдактарам мусiла
быць адна маладая дзяўчына, яна ж
паспяхова зарэгiстравала часопiс.
Аднак падрыхтаваць нумар не здолела, склала з сябе паўнамоцтвы. Мы
звярнулiся да Эдуарда Акулiна — i ён
зрабiў цуд: усяго за месяц зрабiў такi
цудоўны першы нумар! Мяркую, што

Мясцовая моладзь зноў наладзiць iгрышчы
— танцы, гульнi i застолле (складчыну) з традыцыйнымi стравамi. I абавязкова будуць
спявацца «Цярэшкi» — народныя дасцiпныя
прыпеўкi. Нярэдка пасля «Жанiцьбы Цярэшкi» адбывалiся i сапраўдныя вяселлi.

Начальная цена – 3 826 462 680 белорусских рублей.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
предоставившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с
документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах);
заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего
внесение задатка; а также иные документы в соответствии с порядком
проведения аукциона.
Задаток в размере 200 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости»
№ 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области,
г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 153001331; УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую
цену за продаваемый объект. Процедура проведения торгов указана в
порядке проведения аукциона.
Оплата объекта осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Аукцион состоится 22 января 2010 года в 10.00
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов,
а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются
с 06.01.2010 по 20.01.2010 включительно в рабочие дни с 09.00 до 18.00
(в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕРКОМ»
8 февраля 2010 г. в 9.00 по адресу:
г. Орша, ул. Флерова, 2А в помещении кафе
«Никольское» проводит открытый аукцион
по продаже права на заключение договоров
аренды сроком с 15.02.2010 г. по 31.12.2010 г.
торговых объектов, расположенных в г. Орша.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

Начальная
Размер
цена лота
задатка
(бел. руб.)
(бел. руб.)
3 920 000
392 000
2 130 000
213 000
2 120 000
212 000
2 360 000
236 000
4 750 000
475 000
4 740 000
474 000
3 280 000
328 000
8 490 000
849 000
8 530 000
853 000
2 860 000
286 000
8 370 000
837 000
8 630 000
863 000
8 600 000
860 000
8 460 000
846 000
17 000 000 1 700 000
16 720 000 1 672 000
5 600 000
560 000
8 160 000
816 000
8 320 000
832 000
8 400 000
840 000
4 350 000
435 000

22

2 380 000

238 000

9

23

2 550 000

255 000

18

24

4 190 000

419 000

19

25

11 820 000 1 182 000

4

26

3 440 000

5

№
лота

344 000

№
торгового
объекта
2
3
4
12
14
16
17
2.4
2.5
2.6
3.2
3.3
3.4
3.5
5.3
5.4
5.5
6.2
6.3
6.4
6.6

27

7 190 000

719 000

8

28

4 330 000

433 000

9

Площадь
(м.кв.)
13,36
7,25
7,23
8,03
16,17
16,15
11,16
28,95
29,07
9,74
28,54
29,42
29,3
28,84
58,0
57,0
19,1
27,81
28,37
28,64
14,83
5,68

22 января 2010 года

ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже изолированного помещения
(вспомогательное (подсобное) помещение № 1 Н
общей площадью 251,14 кв. м, инвентарный номер
500/D-694957), принадлежащего ОАО «Камволь»
и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Солнечная, д. 30.
Начальная цена – 682 964 100 белорусских рублей.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
предоставившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона;
копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки
и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию
платежного поручения, подтверждающего внесение задатка; а также иные
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток в размере 60 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости»
№ 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области,
г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 153001331; УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую
цену за продаваемый объект. Процедура проведения торгов указана в
порядке проведения аукциона.
Оплата объекта осуществляется в течение срока, указанного в протоколе
о результатах аукциона. Аукцион состоится 22 января 2010 года в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов,
а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются
с 06.01.2010 по 20.01.2010 включительно в рабочие дни с 09.00 до 18.00
(в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок: (017) 227 48 36, 227 40 22.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

6,08

10 февраля 2010 года

10,0

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

28,2
8,2

по продаже единым лотом имущества
УИПЧП «Сивва-М», расположенного по адресу: Минская
обл., Логойский р-н, г\п Плещеницы, ул. Партизанская д. 26.
В состав лота входит следующее имущество:
№ п/п

24,51

1.

14,74

2.

Арендная плата за месяц: 0,6 базовой величины за 1 кв.м
арендуемой площади.
Условия продажи: розничная торговля непродовольственными товарами.
Условия оплаты: оплата за право аренды осуществляется
в течение 3-х рабочих дней после подписания протокола о
результатах аукциона. Возможна оплата в рассрочку с заключением договора.
Победителем торгов признается участник, предложивший
наибольшую цену за выставленный на продажу лот.
Договор аренды заключается после подписания протокола
и оплаты за право аренды.
Для участия в аукционе необходимо:
- подать заявку установленной формы;
- уплатить задаток на р/с 3012039960017 в отделении ОАО
«БПС-Банк» в г. Орша, ул. Комсомольская, 11А, код 304;
- подписать соглашение о правах и обязанностях сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставить копии учредительных документов с предъявлением оригинала либо нотариально заверенные.
Заявки на участие принимаются по адресу: г. Орша, ул. Ленина, 221, административное здание ЗАО «Мерком» в рабочие дни с 9.00 до 17.00. В день проведения аукциона
заявки не принимаются. Тел. (0216) 244644.
УНП 300051735.

Заўтра прэзентуюць новы
лiтаратурны часопiс

гэта будзе часопiс для моладзi — магчыма, нават для гарадской моладзi.
I магу засведчыць, што ўжо першы
нумар можна смела ставiць па ўзроўнi побач з «Полымем» i «Маладосцю»! Увогуле хачу адзначыць, што
часопiс «Верасень» стаў яшчэ адным
сведчаннем лiбералiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў дачыненнi да беларускай мовы i культуры. У 2009 годзе
сапраўды было зроблена даволi
шмат, i «Верасень» — адзiн з прыкладаў!
Прэзентацыя часопiса «Верасень» з удзелам аўтараў адбудзецца 7 студзеня а 18-й гадзiне ў Чырвоным касцёле ў Мiнску (плошча
Незалежнасцi). Уваход вольны. Першыя 10 гасцей атрымаюць часопiс
у падарунак, а першыя 100 асобнiкаў будуць прадавацца з каляднымi
дадаткамi — дыскамi Эдуарда Акулiна i Таццяны Беланогай.
Глеб ЛАБАДЗЕНКА.

Адрес
арендуемого
объекта
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Мир»
ТЦ
«Алтын»
ТЦ
«Алтын»
ТЦ
«Алтын»
ТЦ
«Алтын»
ТЦ
«Алтын»
ул.
Могилевская, 95
ул.
Могилевская, 95

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

Наименование объекта
Одноэтажный кирпичный материальный склад общей площадью
345,7 кв. м (здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ, инв. номер
601/C-14226)
Одноэтажная кирпичная проходная общей площадью 9,5 кв. м
(здание неустановленного назначение, инв. номер 601/C-14269)

На имущество, входящее в состав лота, обращено взыскание в счет
неисполненного налогового обязательства.
Имущество, входящее в состав лота, расположено на земельном
участке с кадастровым номером 623255700001001557 (присвоен предварительно).
Начальная цена лота – 75 810 060 белорусских рублей.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; копии
учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки
и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию
платежного поручения, подтверждающего внесение задатка; а также иные
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток в размере 7 500 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости»
№ 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области,
г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 153001331; УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую
цену за продаваемый объект. Процедура проведения торгов установлена
порядком проведения аукциона.
Оплата объекта осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Аукцион состоится 10 февраля 2010 года
в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе
осуществляются с 10.01.2010 по 08.02.2010 в рабочие дни с 09.00 до 18.00
(в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефон для справок: (017) 227 40 22. www.mgcn.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» проводит 2-й открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности 11 февраля 2010 года
Лот
1

Наименование техники

Пробег в км/
Начальная
Местонахождение
Год
наработка в м/ч, цена продажи
объекта
выпуска
(износ)
(руб.)
3
4
5
6

2
Электростанция ЭД2х30/Т400-1РАМ1
г. Береза
22. № БМ 3658МОИО на КАМАЗ-43101
в/часть 23324
ш. 0004073 дв. 0483956, 2 кат.
Аэродромная железобетонная плита
г. Лида
23.
ПАГ-18, 4 кат.
в/часть 19764
Аукцион состоится в 11.00 11 февраля 2010 года
по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, 6-й этаж.
Прием документов на участие в аукционе заканчивается в 17.00 9 февраля 2010 г. по адресу: г. Минск,
ул. Казинца, 2, комн. 604.
К участию в аукционе допускаются покупатели,
оплатившие задаток. Физические лица обязаны предоставить паспорт и заполнить необходимые документы
установленного образца. Юридические лица предоставляют необходимый пакет документов.
Победитель аукциона обязан:

Сумма
задатка
(руб.)
7

1989

9227,
415 м/ч

42 000 000

4 200 000

1977

–

18 760 000

1 876 000

1. Заключить договор купли-продажи 11 февраля
2010 г.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5-ти банковских дней
со дня подписания договора купли-продажи.
Денежные средства перечисляются на расчетный
счет РУП «Белспецконтракт»: 3012008660018, код 357
в Октябрьском отд. ОАО «БПС Банк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370. Без НДС. Справки по
тел.: (017) 224 20 01, факс 224 33 61. Наш адрес в
интернете: www.belspeckontrakt.com.

