
12 лістапада 2019 г. 3СЁННЯ

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Белая ромашка», 231792, г. Слоним, ул. Коссов-
ский тракт, 100, Тел./факс 801562-6-30-29

Предмет аукциона 

Капитальное строение, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 283, корп. 1

лот 
№

Наименование 

(назначение)

Общая 
площадь

Инв. 
номер 

1
Столовая (здание специализированное 

для общественного питания)
672,7 кв. м

450/C-
18925

Сведения о земельном участке: пл. 0,1316 га предоставлен Продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой. 
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 
в водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,1316 га

Начальная цена с НДС 20 % – 250 093,19 бел. руб.

Имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 
Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Я. Купалы, д.13

2

Нежилое здание (здание нежилое) 415,5 кв. м
450/C-
24046

Электрическая сеть (сооружение специализи-
рованное энергетики)

6,0 м
450/C-
23996

Водопроводная сеть (сооружение специали-
зированное коммунального хозяйства)

79,0 м
450/C-
23995

Сведения о земельном участке: пл. 0,0457 га предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания зданий 
по ул. Я. Купалы, 13

Начальная цена с НДС 20 % – 38 774,56 бел. руб.

Условие аукциона: вовлечь в хозяйственный оборот объект недвижимо-
сти с момента заключения договора купли-продажи, а в случае проведе-
ния реконструкции (строительство, сноса недвижимого имущества) – в 
сроки, определенные разработанной проектно-сметной документацией

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечис-
ляется 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 – 30 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

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

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

Предыдущее извещение о проведении торгов по лоту № 1 опубликовано 
в газете «Звязда» от 17.10.2019 г., по лоту № 2 в газете «Звязда» от 
19.09.2019 г.

Аукцион состоится 27.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 25.11.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703.

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

У МІН СКУ АД КРЫЎ СЯ 
КАН СУЛЬ ТА ЦЫЙ НЫ ЦЭНТР ФСАН

Ня даў на ў Мін ску па чаў пра ца ваць пер шы 
ў кра і не кан суль та цый ны цэнтр Фон ду са цы-
яль най аба ро ны на сель ніц тва Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба ве дам ства, цэнтр 
ство ра ны з мэ тай ар га ні за цыі і пра вя дзен ня на вы-
шэй шым уз роў ні ра бо ты па ака зан ні па слуг у сфе ры 
дзяр жаў на га са цы яль на га стра ха ван ня юры дыч ным 
асо бам, ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам і гра-
ма дзя нам кра і ны.

У Цэнт ры мож на:
— атры маць кан суль та цыю па пы тан нях дзяр-

жаў на га са цы яль на га стра ха ван ня;
— на ву чыц ца за паў нен ню і прад стаў лен ню спра-

ва здач і да ку мен таў пер са ні фі ка ва на га ўлі ку, у тым 
лі ку з вы ка ры стан нем пра грам на га за бес пя чэн ня;

— атры маць усе ві ды да ве дак з пе ра лі ку ад мі ніст-
ра цый ных пра цэ дур не за леж на ад тэ ры та ры яль най 
пры на леж нас ці пла цель шчы ка (гра ма дзя ні на).

Для пры ёму на вед валь ні каў вы ка рыс тоў ва ец ца 
сіс тэ ма элект рон най чар гі. Да па мо гу па вы ба ры 
ад па вед на га спе цы я ліс та мо жа ака заць ад мі ніст -
ра тар за лы, які так са ма ад ка жа на ўсе пы тан ні, што 
ўзнік нуць. На спе цы яль ным тэр мі на ле мож на па кі-
нуць свой вод гук аб ра бо це ін спек та ра, аца ніў шы 
якасць ака за най па слу гі.

Цэнтр раз ме шча ны па ад ра се: г. Мінск, вул. Тал-
бу хі на, 6. Тэ ле фо ны для да ве дак і кан суль та цый: 
8 (017) 3520282, 8 (017) 3520296, 8 (017) 3520748.

Свят ла на БУСЬ КО.

Кож нае пя ці год дзе пе-

рад энер ге ты ка мі ста-

віц ца мэ та сэ ка но міць 

не менш за 5 міль ё-

наў тон умоў на га па-

лі ва (т.у.п.). За больш 

чым 20 га доў дзе ян ня 

пра гра мы энер га збе-

ра жэн ня та кім чы нам 

сэ ка ном ле на энер гія, 

якой ха пі ла б на аба грэў 

ква тэр ка ля 2,5 міль ё на 

ча ла век.

Згод на з Між на род ным 

энер ге тыч ным агенц твам, 

энер га ёміс тасць ва ла во га 

ўнут ра на га пра дук ту (ВУП) 

ле тась скла ла 160 кі ла гра-

маў наф та ва га эк ві ва лен-

ту на ты ся чу до ла раў. Гэ та 

ўзро вень Фін лян дыі і Ка-

на ды. Ра зам з тым энер га-

ёміс тасць еў ра пей скіх кра ін, 

якія ма юць па доб ныя да

на шых клі ма тыч ныя ўмо вы, 

на 30—50 % мен шая за бе-

ла рус кую.

— З 1996 го да па 2015-ы 

су мар на сэ ка ном ле на 

24 міль ё ны т.у.п. Ка лі б не 

эка но мія, то пры іс ну ю чых 

тэм пах рос ту ВУП энер га-

спа жы ван не ў кра і не скла-

ла б 53—55 міль ё наў т.у.п. 

Ця пер жа мы тра цім ка ля 

36 міль ё наў, — за ўва жыў 

Мі ха іл МА ЛА ШАН КА, на-

мес нік стар шы ні Дзярж-

стан дар та — ды рэк тар 

Дэ парт амен та па энер га-

эфек тыў нас ці Дзярж стан-

дар та. — Гэ та да ся га ец ца 

за кошт ука ра нен ня но вых 

энер га эфек тыў ных тэх на-

ло гій на прад пры ем ствах, 

ап ты мі за цыі схем цеп ла за-

бес пя чэн ня і пе ра во ду га за-

вых ка цель ных на мяс цо выя 

ві ды па лі ва (МВП): бія па лі ва 

і торф.

У сіс тэ ме ЖКГ кра і ны 

41 % цеп ла энер гіі вы пра-

цоў ва ец ца з да па мо гай бія-

па лі ва і тор фу. З 3800 ка му-

наль ных ка цель ных на МВП 

пе ра ве дзе на больш за 2700, 

а да 2021-га до ля мяс цо ва га 

па лі ва пры за бес пя чэн ні бу-

дын каў цяп лом скла дзе ўжо, 

як мяр ку ец ца, 52 %. Для гэ-

та га ў кра і не пла на мер на 

бу ду юц ца энер га кры ні цы 

на бія па лі ве, а амаль па ло-

ва ўсіх энер га кры ніц (а не 

толь кі тых, што зна хо дзяц ца 

ў сіс тэ ме ЖКГ) пе ра ве дзе на 

на МВП.

Толь кі сё ле та пла ну ец ца 

ўвес ці ў ра бо ту энер га кры-

ні цы на бія па лі ве су мар най 

цеп ла вой ма гут нас цю 106—

109 МВт, а на ле та да даць 

да гэ та га па каз чы ка яшчэ 

417 МВт.

Зні жэн не спа жы ван ня 

цеп ла энер гіі ў шмат ква тэр-

ных да мах — яшчэ адзін 

шлях эка но міі, бо 80 % жыл-

ля ў гэ тым пла не не эфек-

тыў ныя. На ацяп лен не та кім 

да мам па тра бу ец ца ў два-

тры ра зы больш энер гіі, чым 

су час ным энер га эфек тыў-

ным бу дын кам. З 63 міль ё-

наў Гкал цеп ла энер гіі, якія 

рас хо ду юц ца ў цэ лым па 

кра і не, 23 міль ё ны па тра буе 

ста рое жыл лё.

Спе цы я ліс ты спа дзя юц-

ца, што «ўцяп ліць праб ле-

му» ўдас ца з ус туп лен нем 

у сі лу Ука за Прэ зі дэн та 

№ 327, які да зва ляе пра во-

дзіць энер га эфек тыў ныя 

ме ра пры ем ствы з дзярж-

пад трым кай пад час ка-

пі таль на га ра мон ту. Цеп-

ла рэ на ва цыя сцен, за ме на 

вок наў, уцяп лен не да хаў, 

ука ра нен не сіс тэм аў та ма-

тыч на га рэ гу ля ван ня і ін ды-

ві ду аль ных пры бо раў улі ку 

цеп ла энер гіі з тэх на ло гі яй 

ад да ле на га збо ру і ўлі ку ін-

фар ма цыі — усё гэ та пры 

жа дан ні жы ха ры апла цяць 

па па лам з дзяр жа вай. Пры-

чым бюд жэт ад ра зу ўсё, а 

жы ха ры сваю част ку — што-

ме сяц ця гам дзе ся ці га доў.

У Мін скай воб лас ці для 

эка но міі энер гіі пра ду гле-

джа на ка ля 130 ме ра пры-

ем стваў, якія да зво ляць за-

ха ваць пры клад на 115 ты-

сяч т.у.п., або 24,7 міль ё на 

до ла раў, за пэў ніў Дзміт рый 

КУ ЛАК, на чаль нік Мінс-

к ага аб лас но га ўпраў лен-

ня па на гля дзе за ра цы я-

наль ным вы ка ры стан нем 

па ліў на-энер ге тыч ных 

рэ сур саў.

— Сё ле та і ў 2020 го дзе 

мяр ку ец ца ства рыць 16 кры-

ніц на МВП ма гут нас цю 

137 МВт, 24 МВт з якіх ужо 

ўве дзе на ў экс плу а та цыю. 

Гэ та да зво ліць за мяс ціць 

34,4 міль ё на м3 га зу, — ка-

жа ён.

Элект ра аба грэў, як мяр-

ку ец ца, бу дзе ўка ра няц ца 

перш за ўсё ў ра ё нах но вай 

за бу до вы шмат ква тэр ных 

да моў, дзе ад сут ні ча юць ка-

му ні ка цыі і інф ра струк ту ра 

(ка цель ныя і цеп ла тра сы).

— Па куль мы пла цім за 

ацяп лен не на ўзроў ні 20 % 

ад са бе кош ту, то больш вы-

гад на атрым лі ваць энер га-

нось біт ад цэнт ра лі за ва на га 

энер га за бес пя чэн ня, ад нак 

мы на блі жа ем ся да 100-пра-

цэнт най апла ты за гэ тыя па-

слу гі. І за мест 8 до ла раў за 

гі га ка ло рыю бу дзем умоў на 

пла ціць 40, — тлу ма чыць 

Мі ха іл Ма ла шан ка. — Ад-

па вед на бу дзе рэ гу ля вац ца 

та рыф ная па лі ты ка ад нос-

на энер гіі, якая рас хо ду ец ца 

на аба грэў і га ра чае во да-

за бес пя чэн не. Для спа жыў-

ца ў вы ні ку кошт па ві нен 

быць ад ноль ка вы, каб не 

бы ло ква тэр і мік ра ра ё наў 

эліт ных, якія спа жы ва юць 

энер га нось біт па ні жэй шым 

кош це.

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та аў та ра.

На двор'е

БА БІ НА ЛЕ ТА. 
ЧАР ГО ВЫ ЗА ХОД
На гэ тым тыд ні пры грэе не на жарт, 

мес ца мі да 17 цяп ла
Умо вы на двор'я на тэ ры то рыі на шай кра і ны бу дзе ў 

асноў ным вы зна чаць пе ры фе рыя ан ты цык ло ну, які 

рас кі нуў ся над еў ра пей скай част кай Ра сіі, па ве дам-

ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра-

ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 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.

У най блі жэй шы час так са ма пра цяг нец ца па ступ лен не 

цёп ла га па вет ра з поўд ня Еў ро пы. За ха ва ец ца цёп лае на-

двор'е з тэм пе ра тур ным фо нам на 4—8 гра ду саў вы шэй за 

клі ма тыч ную нор му. А ў се ра ду ў нас бу дзе са мае цёп лае 

па вет ра на гэ тым тыд ні. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла-

дзе ад плюс 1 па паў ноч ным ус хо дзе да плюс 10 гра ду саў 

па паў днё вым за ха дзе кра і ны. Удзень бу дзе 9—15 цяп ла, а 

па поўд ні па вет ра пра грэ ец ца да плюс 17 гра ду саў. У асоб-

ных ра ё нах па за ха дзе кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы, на ас тат няй тэ ры то рыі бу дзе боль шай част кай без 

апад каў. Удзень мес ца мі ча ка ец ца па ры віс ты ве цер.

У асноў ным со неч на ў нас бу дзе і ў чац вер. У гэ ты дзень 

ча ка ец ца на двор'е пе ра важ на без апад каў, толь кі ў асоб ных 

ра ё нах па за ха дзе прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы 

за ха ва ец ца па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад плюс 4 гра ду саў па ўсхо дзе да 12 цяп ла па за ха-

дзе кра і ны. Удзень бу дзе 6—13 цяп ла, мес ца мі — да плюс 

15 гра ду саў. З ся рэ дзі ны ме ся ца, у пят ні цу, на ша не ба зноў 

пач не за цяг ваць шэ рай за сло най. Пе ра важ на па паў ноч на-

за ход няй част цы кра і ны мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы. Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 1 гра ду са па 

ўсхо дзе да 10 гра ду саў вы шэй за нуль па за ха дзе кра і ны. 

Удзень бу дзе 5—12 цяп ла, у паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах — да 

плюс 14 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

су бо ту і ня дзе лю ў асоб ных ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот-

ка ча со выя даж джы. У нач ныя і ра ніш нія га дзі ны мес ца мі ча-

ка ец ца ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля 

па ўсхо дзе да плюс 10 гра ду саў па за ха дзе кра і ны. Удзень 

бу дзе ад плюс 5 да плюс 12 гра ду саў, па паў днё вым за ха дзе 

кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да 13—15 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Між на род ныя рэ зер во выя ак ты-

вы на шай кра і ны на 1 ліс та па да,

па па пя рэд ніх звес так, скла лі 

9 млрд 193,8 млн до ла раў (у эк ві ва-

лен це), па ве да мі лі ва ўпраў лен ні 

ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 

На цы я наль на га бан ка.

Прэс-служ ба Нац бан ка ўдак лад няе, 

што за каст рыч нік зо ла та ва лют ныя рэ-

зер вы вы рас лі на 362,9 млн до ла раў 

(на 4,1 %) пас ля зні жэн ня ў ве рас ні на 

60,1 млн до ла раў (на 0,7 %). Акра мя 

та го, урад і На цы я наль ны банк у каст-

рыч ні ку вы ка на лі знеш нія і ўнут ра ныя 

аба вя за цель ствы ў за меж най ва лю це 

на су му ка ля 225 млн до ла раў.

Па ве лі чэн ню ўзроў ню зо ла та ва лют-

ных рэ зер ваў у каст рыч ні ку спры я лі 

куп ля за меж най ва лю ты На цы я наль-

ным бан кам на тар гах Бе ла рус кай ва-

лют на-фон да вай бір жы, па ступ лен не 

за меж най ва лю ты ў бюд жэт, у тым лі-

ку ад збі ран ня экс парт ных пош лін на 

наф ту і наф та пра дук ты. Пад тры ман ню 

ўзроў ню рэ зер ваў спры я ла на кі ра ван-

не срод каў ад про да жу Мі ніс тэр ствам 

фі нан саў аб лі га цый, на мі на ва ных у 

за меж най ва лю це, а так са ма па ве-

лі чэн не кош ту ма не тар на га зо ла та. 

Згод на з асноў ны мі кі рун ка мі гра шо ва-

крэ дыт най па лі ты кі на 2019 год аб' ём 

між на род ных рэ зер во вых ак ты ваў на 

1 сту дзе ня 2020 го да па ві нен склас ці 

не менш за 7,1 млрд до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Энер га збе ра жэн не

ЛАТ ВІЙ СКАЯ 
І БЕ ЛА РУС КАЯ ЧЫ ГУН КІ 

БУ ДУЦЬ СУ ПРА ЦОЎ НІ ЧАЦЬ
Каб пад час чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў 2021 го дзе 

за бяс пе чыць ба лель шчы кам зруч нае пе ра мя шчэн не 
па між ста лі ца мі дзвюх кра ін

Фі нан сы Зо ла та ва лют ныя за па сы кра і ны — 
ужо 9,2 міль яр да до ла раў

Бія па лі ва, Бія па лі ва, 
элект ра аба грэў і эка но мія га зуэлект ра аба грэў і эка но мія га зу

Да лей шае су пра цоў ніц-

тва аб мер ка ва лі стар шы ня 

праў лен ня Лат вій скай чы-

гун кі Ма рыс Клей нбергс і 

кі раў нік БЧ Ула дзі мір Ма-

ро заў.

З улі кам та го, што чэм пі я нат 

прой дзе ў Ры зе і Мін ску, бу дзе 

рас пра ца ва ны спе цы яль ны рас-

клад цяг ні коў, якія кур сі ру юць 

па між ста лі ца мі Лат віі і Бе ла ру-

сі. Ра бо та над гэ тым пы тан нем 

бу дзе пра цяг ну тая пад час пад-

рых тоў кі рас кла ду цяг ні коў на 

2020/2021 год. Ба кі да мо ві лі ся 

аб па шы рэн ні су пра цоў ніц тва 

для пры цяг нен ня но вых ві даў 

гру заў і рас пра цоў кі но вых ла-

гіс тыч ных пра па ноў, а так са ма 

аб больш цес ным су пра цоў ніц-

тве ў га лі не мар ке тын гу, па ве-

дам ляе рыж ская га зе та Delfі.

Пад час су стрэ чы аб мяр-

коў ва лі ся так са ма вы ні кі па са-

жыр скіх пе ра во зак сё ле та: за 

дзе вяць ме ся цаў на марш ру це 

Мінск—Ры га пе ра ве зе на 15 500 

па са жы раў, што на 15,3 % 

больш, чым за ана ла гіч ны пе ры-

яд мі ну ла га го да. Кі раў ні кі лат-

вій скай чы гун кі і БЧ па га дзі лі ся, 

што не аб ход на пра ца ваць над 

па ве лі чэн нем коль кас ці па са-

жы раў, у тым лі ку зра біў шы чы-

гу нач ныя зно сі ны па між кра і на-

мі больш кан ку рэн та здоль ны мі і

зруч ны мі. Так са ма гэ та му маг ло б

спры яць цяс ней шае су пра цоў-

ніц тва з ту рыс тыч ны мі кам па-

ні я мі, увя дзен не кам бі на ва ных 

бі ле таў на транс парт і ска ра чэн-

не ча су па езд кі на цяг ні ку па між 

Ры гай і Мінск ам.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


