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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар 
СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10а.
КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 287 18 31; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
прасп. Не за леж нас цi, 79/1. 

Ты раж 14.804.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30
11 чэрвеня 2020 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

www.zviazda.by 
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

Больш за дзве ты ся чы 
жы ха роў сель скай 
мяс цо вас ці бу дуць 
за бяс пе ча ны ва дой, 
якая ад па вя дае ўсім 
са ні тар на-гі гі е ніч-
ным нор мам. Аб' ек ты 
вы со кай са цы яль най 
знач нас ці рэа лі за ва ны 
па пра гра ме «Чыс тая 
ва да» дзярж пра гра мы 
«Кам форт нае 
жыл лё і спры яль нае 
ася род дзе», раз лі ча най 
на 2016—2020 га ды.

Стан цыі абез жа лез ван-
ня з'я ві лі ся ў Ра ма на ві чах і 
Клі маў цы. Па трэ ба ў та кіх 
аб' ек тах у гэ тых на се ле ных 
пунк тах бы ла ві да воч ная. 
Так, на прык лад, да з'яў-
лен ня стан цыі ў Ра ма на ві-
чах коль касць утры ман ня 
жа ле за ў ва дзе пе ра вы-
ша ла нор му ў 3-4 ра зы. 
Мяс цо выя жы ха ры шу ка-
лі да па мо гі ў вы ра шэн ні 
праб ле мы ў кі раў ніц тва 
ра ён на га жыл лё ва-ка му-
наль на га прад пры ем ства. 
Спе цы я ліс ты, у сваю чар-
гу, чыс ці лі сет кі, што да па-
ма га ла, але толь кі на ка-
рот кі час. Ця пер пы тан не 
да якас ці ва ды больш не 
ўзнік не ў мес ці чаў у на-
ступ ныя 20 га доў.

— Стан цыя ў Ра ма на ві-
чах ачы шчае 14 ку ба мет раў 
ва ды ў га дзі ну. За ме сяц 
атрым лі ва ец ца больш за 

5 ты сяч ку ба мет раў. Гэ та-
га да стат ко ва не толь кі каб 
за бяс пе чыць вёс ку чыс тай 
ва дой, але і каб ства рыць 
пэў ны рэ зерв, — ад зна чыў 
на ад крыц ці но ва га аб' ек-
та ды рэк тар КЖУП «Го-
мель скі рай жыл кам гас» 
Яў ген ПЛЕС КА ЧЭЎ СКІ.

Ця пер да стан цыі пад-
клю ча на 655 да моў з цэнт-
раль ным во да за бес пя чэн-
нем. Гэ та зна чыць, што 
больш за 1300 жы ха роў 
сель скай мяс цо вас ці па-
ча лі атрым лі ваць з кра наў 
якас ную піт ную ва ду.

— Мы ўжо па каш та ва-
лі ва ду, яе якасць іс тот на 
па леп шы ла ся. Гэ та на ват 
ві даць па пра цэ се пры га-
та ван ня ежы: на по су дзе 
ня ма та ко га на кі пу, як ра-
ней, — рас ка заў жы хар Ра-
ма на віч Аляк сей Са лаў ёў.

Да рэ чы, ужо ця пер пра-
ліч ва ец ца ва ры янт: ка лі 
аба не нта мі во да пра во да ў 
Ра ма на ві чах ста не боль шая 
коль касць вяс коў цаў, то 
маг чы ма бу дзе зра біць яшчэ 
ад ну свід ра ві ну для за бес пя-
чэн ня лю дзей ва дой.

Між тым стан цыя абез-
жа лез ван ня, што пры нес ла 
чыс тую ва ду жы ха рам дру-
го га на се ле на га пунк та — 
Клі маў кі, — мае ачы шчаль-
ную пра дук цый насць 10 ку-
ба мет раў ва ды ў га дзі ну.

З рэс пуб лі кан ска га і аб-
лас но га бюд жэ таў на бу-
даў ніц тва аб' ек та ў Ра ма-
на ві чах бы ло на кі ра ва на 
амаль 173 ты ся чы руб лёў, 
у Клі маў цы — амаль 155 ты-
сяч. Пры ўзвя дзен ні вы ка-
рыс тоў ва лі ся ма тэ ры я лы і 
аб ста ля ван не ай чын най 
вы твор час ці.

Стар шы ня Го мель ска-
га рай вы кан ка ма Але на 
АЛЕК СІ НА рас ка за ла, што 
ў ра ё не 14 аг ра га рад коў 
і 60 сель скіх на се ле ных 
пунк таў за бяс пе ча на цэнт-
раль ным во да за бес пя чэн-
нем:

— Вар та ад зна чыць, што 
не ўсю ды ёсць маг чы масць 
за бяс пе чыць якасць піт ной 
ва ды. Ме на ві та та кія су час-
ныя стан цыі абез жа лез ван-
ня, якія ад па вя да юць са ні-
тар ным па тра ба ван ням і 
нор мам, ма юць не аб ход-
нае тэх ніч нае аб ста ля ван-
не, да зва ля юць да ста віць 
спа жыў цу чыс тую якас ную 
ва ду, — пад крэс лі ла кі раў-
нік ра ён най «вер ты ка лі» 
ўла ды.

Яна звяр ну ла ўва гу на 
тое, што ў цэ лым ця пер 
на тэ ры то рыі Го мель ска га 
ра ё на пра цуе 13 стан цый 
абез жа лез ван ня. Што ме-
сяц пры іх да па мо зе ачы-
шча ец ца 72 ты ся чы ку ба-
мет раў ва ды.

Ле тась у Го мель скім 
раё не бы лі ўве дзе ны ў 
эксп лу а та цыю пяць стан-
цый абез жа лез ван ня. Да 
кан ца бя гу ча га го да бу дуць 
па бу да ва ныя яшчэ два аб'-
ек ты. Яны з'я вяц ца ў на се-
ле ных пунк тах Гра баў ка і 
Мар ка ві чы. Бу даў ніц тва 
пя ці стан цый за пла на ва на 
на на ступ ны год.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Еў ра пей скі Са юз і ПРА АН 
у парт нёр стве з Мі ніс тэр ствам 
эка но мі кі кра і ны пад тры ма юць 
клас тар ныя і са цы яль на знач ныя 
іні цы я ты вы ў 12 ра ё нах краіны.

Усім, хто жа дае раз ві вац ца ў 
прад пры маль ніц тве, пра па ну юць 
па ўдзель ні чаць у кон кур се іні цы я тыў 
па пра ек це «Пад трым ка эка на міч-
на га раз віц ця на мяс цо вым уз роў ні 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». Фі нан са вая 
пад трым ка бу дзе вы дзя ляц ца па двух 
тэ ма тыч ных кі рун ках — клас тар ных 
іні цы я ты вах і са цы яль на знач ных іні-
цы я ты вах.

Пад пер шы мі ма ец ца на ўва зе ар-
га ні за цыя су мес най дзей нас ці тэ ры та-
ры яль на ла ка лі за ва ных юры дыч ных 
і фі зіч ных асоб з на ме рам ства рыць 
клас тар, на кі ра ва ны на раз віц цё і 
ўзмац нен не кан ку рэн та здоль нас ці 
яго ўдзель ні каў. А са цы яль на знач-
ная іні цы я ты ва — гэ та комп лекс мер 
па пад трым цы дзе ла вой іні цы я ты вы 
для вы ра шэн ня якой-не будзь са цы-
яль най праб ле мы, раз віц ця ін клю зіі 
або па шы рэн ня пад трым кі са цы яль на 
ўраз лі вых груп.

Пі лот ны мі рэ гі ё на мі ста лі Бя ро заў-
скі і Коб рын скі ра ё ны ў Брэсц кай воб-
лас ці, Брас лаў скі і Ар шан скі ў Ві цеб-
скай, Бра гін скі, Жло бін скі і Хой ніц кі 
ў Го мель скай, Лід скі ў Гро дзен скай, 
Ба ры саў скі і Ма ла дзе чан скі ў Мін скай 
і Бы хаў скі, Клі чаў скі ра ё ны ў Ма гі лёў-
скай воб лас ці.

Сё лет ні пры ём за явак пра во дзіц ца 
ў элект рон ным вы гля дзе з 5 чэр ве ня 
да 31 лі пе ня ўключ на на сай це кон-
кур су (https://www.prosprіng.by/). 
На пад трым ку най леп шых клас тар-
ных іні цы я тыў Еў ра са юз на кі руе 
1,44 мільё  на до ла раў, а бюд жэт для 
прад пры ем стваў, на кі ра ва ных на вы-
ра шэн не са цы яль на знач ных праб-
лем, скла дзе 1,8 міль ё на до ла раў.

«На мі бу дуць пад тры ма ны іні-
цыя  ты вы, рэа лі за цыя якіх дасць эка-
на міч ны, са цы яль ны і эка ла гіч ны 
эфект. Біз нес-ідэі па він ны быць ак ту-
аль ныя для той тэ ры то рыі, дзе пла-
ну ец ца іх ува саб лен не. Спа дзя ём ся, 
што пра па на ва ная пад трым ка бу дзе 
спры яць ад наў лен ню эка но мі кі рэ-
гі ё наў у ня прос тай эпі дэ мі я ла гіч най 
сі ту а цыі», — рас тлу ма чы ла ды рэк тар 
Дэ парт амен та па прад пры маль-

ніц тве Мі ніс тэр ства эка но мі кі Іры-
на БА БА ЧО НАК.

А кі раў нік прад стаў ніц тва Еў-
ра пей ска га са ю за ў Бе ла ру сі Дзірк 
ШУ БЕЛЬ вы ка заў над зею, што фі нан-
са ван не іні цы я тыў не толь кі да па мо жа 
ў пе ра адо лен ні са цы яль ных і эка на-
міч ных на ступ стваў пан дэ міч на га ўда-
ру, але так са ма па спры яе вы ра шэн ню 
доў га тэр мі но вых праб лем най больш 
ураз лі вых груп гра мад ства і ма лых і 
ся рэд ніх прад пры ем стваў, якія з'яў-
ля юц ца ас но вай эка но мі кі.

«Іні цы я ты вы, якія ўдзель ні ча юць 
у кон кур се, па він ны быць на кі ра ва-
ны на вы ра шэн не кан крэт ных за дач 
рэ гі я наль на га раз віц ця Бе ла ру сі. Яны 
па він ны спры яць устой лі ва му эка на-
міч на му рос ту мяс цо вас ці, маг чы мас-
ці мець год ную ра бо ту, за бес пя чэн ню 
ген дар най роў на сці, да па ма гаць ліч-
ба ві за цыі і іна ва цы ям. Мы ча ка ем ад 
за яў ні каў не стан дарт ных па ды хо даў 
да вы ра шэн ня за дач у га лі не раз віц ця 
з вы ка ры стан нем но вых ме та даў, ідэй 
і пра дук таў», — пад крэс лі ла па ста ян-
ны прад стаў нік ПРА АН у Бе ла ру сі 
Аляк санд ра СА ЛАЎ Ё ВА.

Сяр гей КУР КАЧ.

«ЧЫС ТАЯ ВА ДА» БЕЗ МЕЖ

КРЫ НІ ЦЫ ЖЫЦ ЦЯ...
У Го мель скім ра ё не 

ад кры лі ся но выя стан цыі 
абез жа лез ван ня
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ЁСЦЬ ІДЭІ? ГРО ШЫ БУ ДУЦЬ!
Пра фі нан су юць са цы яль на знач ныя іні цы я ты вы

ЭКА НО МІ КА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Экран»,  Минская область, 
г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167

Предмет аукциона
Месторасположение: г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167/1-3

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Изолированное помещение 
№ 3 столовой 

1505,1  кв. м 610/D-43567

Дополнительная информация по объекту: не используется в хо-
зяйственной деятельности ОАО «Экран», расположено на 2-м этаже 
здания

Начальная цена с НДС 20 % – 152 280,00 бел. руб. 
(снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Бел-
инвестбанк» 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: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 01.04.2020

Дата и время проведения аукциона: 30.06.2020 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 26.06.2020 до 17.00 по 
указанному адресу

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Общество с ограниченной ответственностью «ИПМ-Консалт оценка», 
организующее электронные торги на основании договора поручения, 
извещает о проведении электронных торгов по продаже имущества, 
принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Во-
лес Юнион» (УНП 192022460), в отношении которого открыто произ-
водство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
№ 600-26Б/2019 в экономическом суде города Минска

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов – дебиторская задолженность

№ 
ло-
та

Кредитор Дебитор
Сумма 

дебиторской 
задолженности 

Начальная цена 
(без НДС)

Минимальная 
цена 

(без НДС)

1
ООО 

«Волес 
Юнион»

ООО 
«АРКАДИЯ-ТЕКС» 

(г. Москва, 
пр. Мира, д. 131, 

оф. 3, ОГРН 
5137746157621, 

ИНН 7717770567, 
КПП 771701001)

4 817 865,00
 рос. руб.

3 372 505,50
 рос. руб. 
(снижена 
на 30 %)

963 573,00
 рос. руб.

2
ООО 

«Волес 
Юнион»

ОАО 
«Смиловичская 

валяльно-
войлочная 
фабрика» 

(УНП 600011780)

51 135,95       
бел. руб.

35 795,18  
бел. руб. 
(снижена 
на 30 %)

10 227,19 
бел. руб.

Размер шага составляет 5 (пять) процентов от начальной цены лота

Имеющиеся обременения в отношении имущества: отсутствуют

Задаток 10 % (по лоту № 1 – по курсу НБРБ на дату платежа) от начальной 
цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется 
на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, 
ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 378531865000, 
получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения тор-
гов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов торгов опреде-
ляются постановлением Министерства экономики № 9 от 1 апреля 
2019 года «Об электронных торгах по продаже имущества в проце-
дурах экономической несостоятельности (банкротства)»

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся при-
обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
возместить продавцу и организатору торгов затраты на их проведение и 
оплатить организатору торгов установленное вознаграждение в размере 
5 % от итоговой цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о 
проведении аукциона размещена на сайте www.ipmtorgi.by

Извещение о проведении предыдущих электронных торгов опубликовано 
в газете «Звязда» от 19.05.2020

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

Дата и время 
начала и окончания 
электронных торгов

Начало торгов – 30.06.2020 в 09.00.
Окончание торгов – 30.06.2020 в 16.00

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах 
принимаются по 29.06.2020 до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by
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