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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 14 января 2016 г. торгов 

по продаже имущества, 
на которое обращено взыскание 

в счет неисполненного налогового 
обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение 
продаваемого 

имущества

Здание логистического центра «Каледино» общ. 
пл. 4024,4 м2, расп. по адресу: г. Молодечно, 
ул. Машерова, д. 41, износ 66,72%, фундамент 
ж/бет. башмаки, бетонный, ленточный; стены 
ж/б колонны, каркас, крупнопанельные, крыша 
рулонная совмещ., к-во этажей 1 (один)
(инвентарный номер в ЕГРНИ 630/C-37809; наи-
менование: здание логистического центра «Ка-
ледино»; назначение: здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

Местонахождение 
имущества

Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Машерова, д. 41

Начальная цена 12 799 492 000 рублей
Сумма задатка 1 279 949 000 рублей
Организатор 

аукциона
УП «Минский городской центр недвижимости», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10
Балансодержатель 

(должник)
Общество с ограниченной ответственностью 

«БелФом»

Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недви-
жимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск. 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного 
или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком про-
ведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной ор-
ганизатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, 
определенной организатором аукциона); копии учредительных до-
кументов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию 
платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического (физического) лица; а 
также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, 
представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в 
региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимо-
сти», УНП 190398583. Сумма задатка для участия в аукционе должна 
быть внесена в срок, установленный для приема документов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный органи-
затором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 
о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осу-
ществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенно-
го имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе 
о результатах аукциона. Информация о размере затрат доводится до 
сведения участников перед началом аукциона.

Аукцион проводится 14 января 2016 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
аукционе осуществляются с 10.12.2015 по 11.01.2016 включительно 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 
16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

«АРАН ЖА ВЫ — 
КО ЛЕР РА ДАС НЫ»

«Дыя мент «На цы я наль най біб лі-
я тэ кі на адзін ве чар за свя ціў ся 
аран жа вым ко ле рам — у знак 
ба раць бы з гвал там у да чы нен ні 
жан чын і дзяў чат.

— Аран жа вы — ра дас ны ко лер, 
ён сім ва лі зуе свет муж чын і жан чын, 
у якім ня ма гвал ту, — ка жа Але на 
КАСЬ КО, на мес нік прад стаў ні ка 
фон ду Ар га ні за цыі Аб' яд на ных 
На цый у га лі не на ро да на сель ніц-
тва. — Праб ле ма зня ва гі жан чын 
з'яў ля ец ца не на цы я наль най, а гла-
баль най. Звыш 600 міль ё наў жан чын 
жы ве ў кра і нах, дзе хат ні гвалт сён-
ня не лі чыц ца зла чын ствам. Па вод ле 
ле таш ня га са цы я ла гіч на га да сле да-
ван ня, ад па доб на га ві ду гвал ту па-
ку ту юць 3 з 4 бе ла ру сак. І для нас 
важ на, каб па доб ная праб ле ма не 
за ста ва ла ся аса біс тай, а ста ла пуб-
ліч най.

Ра зам з Мінск ам аран жа вую кам-
па нію, якая з'яў ля ец ца іні цы я ты вай 
ге не раль на га сак ра та ра ААН, пад-
тры ма лі ў Стак голь ме, Стам бу ле, 
Джа кар це, Ка пен га ге не, Бялг ра дзе, 
дзе аран жа вым ко ле рам так са ма 
пад свя ці лі сла ву тыя пом ні кі ар хі тэк-
ту ры. Уся го да ак цыі да лу чы лі ся ў 
70 га ра дах све ту.

Та рас ШЧЫ РЫ. taras@zviazda.by

З СА МЫМ ЛЕП ШЫМ — 
У ТУРК МЕ НІ СТАН

На цы я наль ная вы стаў ка бе ла-
рус кіх та ва раў прой дзе з 11 па 
13 снеж ня ў Турк ме ні ста не. На-
ша кра і на збі ра ец ца прад ста віць 
у Ашха ба дзе свой эка на міч ны, 
экс парт ны, ін вес ты цый ны, ту рыс-
тыч ны і куль тур ны па тэн цы ял. 

Ся род удзель ні каў 115 ар га ні за цый, 
у тым лі ку «Бел наф та хім», Бел дзярж-
харч прам, Бел легп рам, Бел лес па пе-
рап рам, Бел ка ап са юз, а так са ма прад-

пры ем ствы Бе лАЗ, «Гом сель маш», 
МАЗ, «Амка дор». У рам ках на цы я наль-
най экс па зі цыі пла ну ец ца прэ зен та-
ваць на ву ко ва-тэх ніч ныя рас пра цоў кі 
ўста ноў аду ка цыі і На цы я наль най ака-
дэ міі на вук Бе ла ру сі, да сяг нен ні ў сфе-
ры ва ен най пра мыс ло вас ці, наф та хі міі, 
лёг кай пра мыс ло вас ці, а так са ма шы-
ро ка га ко ла экс парт на ары ен та ва ных 

вы твор чых прад пры ем стваў. 
Бе ла русь ра ней дэ ман стра-
ва ла сваю пра дук цыю на На-
цы я наль най вы стаў цы-кір-
ма шы ў Ашха ба дзе ле тась. 
Па яе вы ні ках ар га ні за та ры 
ад зна чы лі вы со кую па пу ляр-
насць бе ла рус кіх та ва раў у 
Турк ме ні ста не.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
Kryzhevіch@zvіazda.by

ПІЛЬ НАСЦЬ 
ПЕН СІ Я НЕР КІ 

ВЫ РА ТА ВА ЛА 
ЯЕ ЗБЕ РА ЖЭН НІ

Жы хар ка На ва груд ска га ра ё на 
ад чу ла, што яе аба кра лі, і свое-
ча со ва вы клі ка ла мі лі цыю. Гэ та 
да зво лі ла праваахоўнікам апе-
ра тыў на за тры маць зла дзе ек.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Упраў-
лен ня ўнут ра ных спраў Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма, ча ты ры жан чы ны ха-
дзі лі па вёс цы Лоз кі, ні бы та збі ра лі ся 
ку піць у мяс цо вых жы ха роў свой скую 
жы вё лу і пту шак. Як ака за ла ся, на мэ це 
ў іх бы ло зу сім ін шае... Ка лі яны тра пі лі ў 
дом 67-га до вай пен сі я нер кі, тры жан чы-
ны па спра ба ва лі ад цяг нуць ува гу гас па-
ды ні раз мо ва мі, а чац вёр тая тым ча сам 
пры сво і ла 4 ты ся чы до ла раў.

Пас ля сы хо ду не ча ка ных гас цей 
пен сі я нер ка ад чу ла дрэн нае, гро шай 
не знай шла і ад ра зу па тэ ле фа на ва ла 
ў мі лі цыю. Праз 40 хві лін па пры кме-
тах зла мыс ніц за тры ма лі. У вы ні ку 
гро шы жы хар цы Лоз каў вяр ну лі, а 
ў да чы нен ні зла дзе ек за вя лі кры мі-
наль ную спра ву.

НЯ МА ФЛІ КЕ РА — 
ЗА ПЛА ЦІ ШТРАФ

За апош нія вы хад ныя су пра цоў-
ні кі ДАІ па кра і не пры цяг ну лі да 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 
2649 пе ша хо даў. 1099 з іх ру-
ха лі ся без свят ло ад бі валь ных 
эле мен таў.

— Пе ша ход мо жа вы хо дзіць на 
край пра ез най част кі толь кі ў вы-

ключ ных вы пад ках. Ка лі ня ма тра-
ту а ра, пе ша хо най ці ве ла да рож кі, а 
ўзбо чы на не пры дат ная, да зва ля ец ца 
іс ці па краі да ро гі і толь кі на су страч 
транс пар ту, які ру ха ец ца, — ка жа 
Ган на БА НА ДЫК, стар шы ін спек-
тар па асаб лі вых да ру чэн ня УДАІ 
МУС. — У та кім вы пад ку пры аб ме-
жа ван ні бач нас ці і ў цем ры пе ша ход 
аба вя за ны аба зна чаць ся бе свят ло-
ад бі валь ны мі эле мен та мі. Важ на, 
каб яны не бы лі за кры тыя склад ка мі 
адзен ня, сум кай ці па ра со нам. Пры 
гэ тым вы ка ры стан не флі ке раў не дае 
пра ва па ру шаць пра ві лы да рож на-
га ру ху і бес пад стаў на вы хо дзіць на 
пра ез ную част ку!

За па ру шэн не ПДР пе ша хо да мі 
пра ду гле джа на ад каз насць у вы гля-
дзе па пя рэ джан ня аль бо штра фу ад 
1 да 3 ба за вых ве лі чынь. А ка лі пе ша-
ход у мо мант пра ва па ру шэн ня яшчэ 
і п'я ны, штраф па вя ліч ва ец ца да 
5 ба за вых.

Якаў ЖУР БІН.

ШЧУ ЧЫН СКІ 
РА КЕ ТА МА ДЭ ЛІСТ — 
АДЗІН З НАЙ ЛЕП ШЫХ 
У СВЕ ЦЕ

Вась мі клас нік СШ №2 г. Шчу-
чы на Мак сім Пянь коў скі ўда-
сто е ны прэ міі Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма імя Аляк санд ра 
Дуб ко, якая ўжо тра ды цый на 
ўру ча ец ца леп шым школь ні кам 
і сту дэн там.

Сё ле та прэ стыж ную прэ мію ў роз-
ных на мі на цы ях атры ма лі 39 та ле на ві-
тых ма ла дых лю дзей Гро дзен шчы ны. 
Шчу чын скі школь нік — за да сяг нен ні 
ў ра ке та ма дэль ным спор це, якім ён з 
дзе вя ці га до ва га ўзрос ту зай ма ец ца ў 
ра ён ным цэнт ры тэх ніч най твор час ці. 
Па чы наў з па пя ро вых ра кет, а ця пер 
ужо вы раб ляе ўні каль ныя ма дэ лі. 
Пры чым Мак сім ка жа, што ін та рэс 
да кан стру я ван ня толь кі ўзрас тае. 
Ён удзель ні чаў у двух эта пах Куб ка 
све ту па ра ке та ма дэль ным спор це, 
што ад бы лі ся ў Грод не і лі тоў скім го-
ра дзе Ма ры ям па лі, па вы ні ках якіх 
зай мае пя тае мес ца ў све це ся род 
юні ё раў і дзя ся тае — ся род да рос-
лых. Ця пер Мак сім і пе да гог цэнт ра 
Яў ген Ча шчэ вік, які вель мі га на рыц-
ца да сяг нен ня мі свай го вы ха ван ца, 
пра цу юць над но вай ма дэл лю, каб, 
як яны спа дзя юц ца, пе ра маг чы на 
чар го вых спа бор ніц твах.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
prakopchik@zviazda.by

Ёсць праб ле маЁсць праб ле ма  ��

НЕ ПРОС ТА НАД ПІС 
ПАД НА ГА МІ
З рэ кла май на ас фаль це 

па ві нен быць на ве дзе ны па ра дак
Мі ніс тэр ства ганд лю ў най блі жэй шы час звер нец ца ў 
мяс цо выя вы ка наў чыя ор га ны ўла ды і ін шыя за ці каў-
ле ныя дзярж ор га ны для пра вя дзен ня ін вен та ры за цыі 
рэ кла мы на ас фаль це і лік ві да цыі аб' яў, якія не ад па вя-
да юць па тра ба ван ням дзей на га за ка на даў ства, па ве да-
мі ла на мес нік мі ніст ра ганд лю Іры на НАР КЕ ВІЧ.

Па вод ле яе слоў, у апош ні час у Мін ску і ін шых га ра дах ста-
ла з'яў ляц ца до сыць шмат не за кон най рэ кла мы на ас фаль це. 
«Ха це ла б па пя рэ дзіць біз нес, які гэ тую рэ кла му раз мя шчае, — 
і ганд лё выя прад пры ем ствы, і аб' ек ты гра мад ска га хар ча ван ня, 
і кан цэрт ныя пля цоў кі пра тое, што гэ та мож на ра біць толь кі са 
зго ды ўлас ні ка. Ахоў ва юц ца пра вы лю бой улас нас ці — і пры-
ват най, і дзяр жаў най», — пад крэс лі ла на мес нік мі ніст ра.

Раз мя шчэн не вон ка вай рэ кла мы да пус ка ец ца пры на яў нас ці 
да зво лу ад па вед на га мяс цо ва га вы ка наў ча га і рас па рад ча га 
ор га на. Так са ма не аб ход на атры ман не да зво лу (афарм лен не 
паш пар та) і ўзгад нен не вон ка вай рэ кла мы, ка лі яна раз мя-
шча ец ца ў ме жах пры да рож най па ла сы (кант роль най зо ны) 
аў та ма біль ных да рог, чыр во ных лі ній ву ліц, да рог і пло шчаў 
на се ле ных пунк таў.

Асо ба, якая раз мя шчае вон ка вую рэ кла му (у тым лі ку ін-
шыя срод кі вон ка вай рэ кла мы з пло шчай рэ клам на га по ля да 
0,5 квад рат на га мет ра) на чу жой ма ё мас ці (мес цы раз мя шчэн-
ня срод ку вон ка вай рэ кла мы) фак тыч на вы ка рыс тоў вае гэ тую 
ма ё масць ва ўлас ных мэ тах. «Па вод ле гра ма дзян ска га за ка на-
даў ства та кое вы ка ры стан не маг чы ма толь кі са зго ды ўлас ні ка 
(або ўпаў на ва жа най ім асо бы) гэ тай ма ё мас ці», — па тлу ма чы ла 
Іры на Нар ке віч. Згод на з за ка на даў ствам, да звол мо жа быць 
ану ля ва ны мяс цо вым вы ка наў чым і рас па рад чым ор га нам пры 
на яў нас ці не ад па вед нас ці раз мя шчэн ня срод ку вон ка вай рэ кла-
мы па тра ба ван ням тэх ніч на га нар ма тыў на га пра ва во га ак та.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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У На цы я наль най біб лі я тэ-
цы ад бы ла ся цы ры мо нія 
ўзна га ро джан ня пе ра-
мож цаў кон кур су Бе ла-
рус ка га рэс пуб лі кан ска га 
са ю за мо ла дзі «Доб рае 
сэр ца». Удзел у ме ра пры-
ем стве ўзя лі больш як 
300 ча ла век, у пер шую чар-
гу ка ман дзі ры і ўдзель ні кі 
ва лан цёр скіх атра даў.

Кон курс пра хо дзіў у не-
каль кі эта паў: на ра ён ным, 
аб лас ным і рэс пуб лі кан скім 
уз роў нях. Са мых леп шых 
вы бі ра лі ў пя ці на мі на цы ях, у 
пры ват нас ці «Най леп шы ва-
лан цёр скі атрад», «Аса біс ты 
ўнё сак», «Ва лан цёр скія спра-
вы — у фо та аб' ек ты ве».

Акра мя не па срэд на ўзна-
га ро джан ня, ак ты віс таў ру ху 
на пра ця гу дня ча ка лі ці ка выя 
і ка рыс ныя ме ра пры ем ствы. 
Для іх пра во дзі лі трэ нін гі па 
кан флік та ло гіі, пе ра адо лен ні 
стрэ са вых сі ту а цый, ара тар-
скім май стэр стве. У ва лан цё-
раў бы ла маг чы масць за даць 
пы тан ні ка ле га м з ін шых кра-
ін — у якас ці гас цей на цы ры-
мо ніі пры сут ні ча лі экс пер ты 
трэ нер ска га пу ла Са ве та Еў-
ро пы і прад стаў ні кі рэ сурс на га 
цэнт ра SALTO Еў ра пей скай ва-
лан цёр скай служ бы па кра і нах 
Ус ход няй Еў ро пы і Каў ка за.

— Мая га лоў ная вы сно ва 
на конт сён няш ня га ме ра пры-
ем ства — у Бе ла ру сі вель мі 
доб ра ар га ні за ва на ва лан-
цёр ства на мяс цо вым уз роў-
ні, — па дзя ліў ся ўра жан ня мі 
экс перт Са ве та Еў ро пы, кі-
раў нік эс тон скай ар га ні за цыі 
між на род ных ва лан цёр скіх 
пра ек таў EstYES Аляк сандр 
КУ РУ ШАЎ. — Вель мі шмат 
ма ла дых лю дзей, якія шчы ра 
ці ка вяц ца і зай ма юц ца гэ тай 
спра вай; ду маю, не ў кож най 
за ход не еў ра пей скай кра і не 
ёсць та кое. Ма ёй жа за да чай 
сён ня бы ло рас ка заць пра між-
на род ныя ва лан цёр скія пра ек-
ты, у якіх удзель ні ча юць на шы 
ак ты віс ты, і па тлу ма чыць, як 

да гэ тай спра вы мо гуць да лу-
чыц ца ва лан цё ры з Бе ла ру сі.

Між ін шым, мі ну лы год стаў 
для ва лан цёр ска га ру ху зна ка-
вым. Упер шы ню з'я ві лі ся так 
зва ныя «Аса біс тыя кніж кі ва-
лан цё ра», у якіх фік су ец ца ўся 
ін фар ма цыя па доб ра ах вот най 
дзей нас ці хлоп цаў і дзяў чат. 
Гэ ты да ку мент бу дзе ўліч вац-
ца пры па ступ лен ні ў ВНУ на 
спе цы яль нас ці са цы яль на га 
кі рун ку. Па сло вах ка ар ды на-
тар кі ру ху «Доб рае сэр ца» 
Вік то рыі МЯ НА НА ВАЙ, Год 
мо ла дзі пры даў но вы ім пульс 
ва лан цёр ска му ру ху ў кра і не. 
У 2015-м ак ты віс ты пра ца ва лі 
на Су свет най вы ста ве EXPO-
2015 у Мі ла не, на чэм пі я на це 

Еў ро пы па мас тац кай гім нас-
ты цы, ма ла дзёж ным чэм пі я на-
це Еў ро пы па бас кет бо ле 3x3. 
Яшчэ ад но зна ка вае ме ра-
пры ем ства, якое пра вя лі доб-
ра ах вот ні кі, — чар го вы даб ра-
чын ны ма ра фон «Усе фар бы 
жыц ця для ця бе», пад час яко-
га аказ ва лі да па мо гу асоб ным 
лю дзям і ар га ні за цы ям.

— Наш атрад пра цуе ў 
са мых роз ных кі рун ках, — 
рас па вя дае дру га курс ні ца 
фа куль тэ та псі ха ло гіі і пе-
да го гі кі Го мель ска га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
Ф. Ска ры ны, ва лан цёр атра-
да «Эдэль вейс» На тал ля 
МІ РО НА ВА. — Асноў ны — гэ-
та до гляд ве тэ ра наў. Акра мя 
та го, пра цу ем з дзець мі-сі ро-
та мі і дзець мі з асаб лі вас ця мі 
псі ха фі зіч на га раз віц ця. Для 
апош ніх, на прык лад, ла дзім 
тэ ат раль ныя па ста ноў кі, пры-
дум ля ем спе цы яль ныя гуль-
ні... Уся го ў атра дзе больш за 
60 ча ла век з са мых роз ных 
уста ноў: школь ні кі, сту дэн ты, 
пра цоў ная мо ладзь. Ва лан-
цёр ства мне па да ба ец ца тым, 
што ад чу ва еш ся бе па трэб ным 
ка мусь ці і на бі ра еш ся важ на га 
жыц цё ва га до све ду.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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