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Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «ГЗИП», 246050, 

г. Гомель, ул. Интернациональная, д. 49.

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. 
Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 

Сооружение специализированное коммунального хозяйства 
(очистные сооружения) общ. пл. 146,4 кв. м, инв. № 350/C-135550, по 
адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Интернациональная, 49А.
Составные части и принадлежности: резервуар дождевых вод, 
песколовка, здание очистных сооружений.
Сведения о земельных участках: 1) предоставлен на праве 
постоянного пользования для обслуживания здания очистных 
сооружений, общ. пл. 0.0172 га; 2) предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания приемного резервуара, общ. пл. 
0,0112 га

Начальная цена (с НДС 20 %) – 63 662,40 бел. руб. 

Задаток 5 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном 
эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: 
в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 
в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских 
рублях (RUB) – BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции 
«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

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 порядке оплаты предмета 
аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном 
регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их 
проведение и оплатить вознаграждение организатору аукциона в 
размере 2 % от цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона 
с электронных торгов в любое время до момента определения 
победителя электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов 
опубликовано в газете «Звязда» 11.01.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00  23.03.2020. 
Окончание торгов: 12.00  23.03.2020. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, 
если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 20.03.2020 
до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные данные
+375 (17) 373-21-33; 
+375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении повторного 

открытого аукциона по продаже имущества 
ЗАО «Отдых-2010» (Продавец), расположенного по адресу: 
Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 23, 

вблизи д. Волма

Лот № 1, состав: 1. Административное здание, инв. № 614/C-23465, 
105,8 кв. м. 2. Гостевой домик № 1, инв. № 614/C-41796, 74,8 кв. м. 
3. Гостевой домик № 2, инв. № 614/C-42046, 75,7 кв. м. 4. Гостевой 
домик № 3, инв. № 614/C-42050, 76,3 кв. м. 5. Гостевой домик № 4, 
инв. № 614/C-42051, 117,3 кв. м. 6. Здание КПП, инв. № 614/C-
23933, 40,7 кв. м. 7. Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
инв. № 614/C-23462, 350,8 кв. м. 8. Овощехранилище, инв. № 614/
C-23936, 110,5 кв. м. 9. Столовая, инв. № 614/C-23469, 698 кв. м. 
10. Радиоузел, инв. № 614/C-23932, 11,4 кв. м. 11. Незавершенное 
законсервированное капитальное строение, инв. № 614/U-46148, 
1370,6 кв. м. 12. Незавершенное законсервированное капитальное 
строение, инв. № 614/U-46146, 787,5 кв. м. 13. Незавершенное 
законсервированное капитальное строение, инв. № 614/U-46147, 
799,1 кв. м. 14. Здание туалета, инв. № 614/C-46183, 14,1 кв. м. 
15. Электрощитовая, инв. № 614/C-46182, 8,2 кв. м. 16. Артезианская 
скважина, инв. № 614/C-23466, 71 кв. м. 17. Водонапорная башня, 
инв. № 614/C-23939, объем 25 куб. м. 18. Сеть водоснабжения, 
инв. № 614/C-23937, 1303,2 кв. м. 19. Сеть кананализации, инв. № 614/
C-23940, 1213,9 кв. м. 20. Тепловая сеть, инв. № 614/C-23938, 375,7 м. 
21. Газопроводы высокого и низкого давления, инв. № 614/C-
46057, 515,6 м. 22. Телефонная канализация, инв. № 614/C-46224, 
11,2 кв. м. 23. Прочее имущество (полный перечень приведен на 
сайте Организатора аукциона ino.by). Земельный участок для 
обслуживания объектов недвижимости №№ 1–22 площадью 6,0528 га 
с кадастровым номером 624800000001000405. Право постоянного 
пользования. Земельные участки для обслуживания части объекта 
недвижимости №19: 1. Площадь 0,0049 га, кадастровый номер 
624800000001005031. 2. Площадью 0,1302 га, кадастровый номер 
624800000001005032. 3. Площадь 0,0001 га, с кадастровй номер 
624800000001005033. 4. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 
624800000001005034. 5. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 
624800000001005035. 6. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 
624800000001005036. 7. Площадь 0,0027 га, кадастровый номер 
624800000001005037. 8. Площадь 0,1324 га, кадастровый номер 
624800000001005038. Право постоянного пользования. Начальная 
цена – 1 497 179,79 бел. руб. с НДС. Задаток – 250 000,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Аукцион состоится 23.03.2020 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в 
аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия 
оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте 
Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисляется на 
р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе 23.03.2020. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 
16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание 
приема заявлений 19.03.2020 в 11.00. Первое полное извещение 
о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 
02.07.2019.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

З бо ку рэ гу лятара іс ну-

юць ак ту аль ныя за ка на даў-

чыя ак ты, а ў прак тыч ным 

вы ка нан ні пры сут ні ча юць 

праб лем ныя пы тан ні. Асноў-

нае, як ад зна чыў прэм' ер-мі-

ністр, — не ўсе пра віль на ра-

зу ме юць фун да мен таль ныя 

прын цы пы кар па ра тыў на га 

кі ра ван ня. «Ска жо нае ра-

зу мен не мес ца і ро лі на зі-

раль ных са ве таў у кі ра ван ні 

прад пры ем ствам пры во дзіць 

да сур' ёз ных сіс тэм ных 

па мы лак і на ступ стваў, за 

якія раз ліч ва ец ца ў асноў ным 

бюд жэт», — удак лад ніў ён.

Каб змя ніць сі ту а цыю, бы-

ло пры ня та ра шэн не аб па-

ве лі чэн ні прад стаў ле нас ці ў 

ор га нах кі ра ван ня та ва рыст-

ваў — аба пі ра ю чы ся на во-

пыт, прад стаў ні кі дзяр жа вы 

ў най буй ней шых ар га ні за цы-

ях па він ны бы лі вы бу да ваць 

сіс тэ му пры няц ця ра шэн няў

і кант ро лю, рас ста віць пры я-

ры тэ ты і па да браць у на зі-

раль ныя са ве ты кам пе тэнт-

ных спе цы я ліс таў.

З та го ча су прай шоў 

амаль год. Ацэн ку ра бо це 

(перш за ўсё па гру пе прад-

пры ем стваў топ-100) у сва-

ім дак ла дзе даў стар шы ня 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма-

ё мас ці Анд рэй Га еў.

Па сло вах Сяр гея Ру ма-

са, мяр ку ю чы па ста тыс ты-

цы, су вязь тэм паў рос ту вы-

твор час ці працы і за роб каў 

на зі ра ец ца вель мі роз ная: 

«Па ло ва прад пры ем стваў з 

топ-100 у 2019 го дзе з гэ тай 

за да чай не спра ві ла ся».

Па ін фар ма цыі стар шы ні 

Саў мі на, ле тась не ка то рыя 

ар га ні за цыі не пра ду гле дзе лі 

ска ра чэн не страт у па рад ку 

дня на зі раль ных са ве таў.

«Бы ло да ру ча на ап ты мі-

за ваць крэ дыт ныя парт фе лі, 

па пра ца ваў шы з аб слу гоў ва-

ю чы мі бан ка мі. Да ра шэн ня 

гэ тай за да чы, мяр ку ю чы па 

спра ва зда чах, не ка то рыя та-

ва рыст вы так са ма па ды шлі 

фар маль на, — пад крэс ліў 

Сяр гей Ру мас. — Ві да воч на, 

што пер са наль ныя за да чы, 

вы зна ча ныя прад стаў ні ка мі 

дзяр жа вы, у поў ным аб' ёме 

не вы ка на ны. Ві да воч ная 

ад сут насць не аб ход най ка-

ар ды на цыі з бо ку ор га наў 

ула даль ніц ка га на гля ду і 

Дзярж кам ма ё мас ці».

Так са ма ён звяр нуў ува гу, 

што для рас пра цоў кі стра-

тэ гій раз віц ця ўрад да ру чаў 

пры цяг нуць на ву ко вы па тэн-

цы ял Мі нэ ка но мі кі і Ака дэ міі 

на вук.

«Што ма ем? У кож ным 

чац вёр тым та ва рыст ве з 

топ-100 у 2019 го дзе пы тан-

не вы зна чэн ня стра тэ гіі раз-

віц ця па на зі раль ным са ве це 

не раз гля да ла ся», — кан ста-

та ваў прэм' ер.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

НА ЛА ДЗІЦЬ РА БО ТУ КАНТ РОЛЬ НА ГА ЗВЯ НА

На пя рэ дад ні Дня Кан сты ту цыі Бе-

ла ру сі най леп шым прад стаў ні кам 

мо ла дзі, якія ма юць асаб лі выя за-

слу гі ў ву чо бе, спор це, гра мад скай 

дзей нас ці, уру ча юць паш пар ты ва 

ўра чыс тай аб ста ноў цы.

«Паш парт — гэ та не толь кі да ку-

мент, які па цвяр джае ва шу асо бу. Гэ та 

да ку мент, які ўказ вае на пры на леж-

насць кра і не, на тое, што за ва шы мі 

пля чы ма — бе ла рус кі на род. Гэ та ваш 

пер шы да ку мент у да рос лае жыц цё. 

А ста лен не — гэ та ўсве дам лен не та го, 

што вы не аб ход ныя сва ёй сям'і, сва ёй 

ма лой ра дзі ме, сва ёй кра і не», — звяр-

нуў ся да юных су ай чын ні каў Ігар Сер-

ге ен ка.

Якую б пра фе сію праз не каль кі 

га доў ні аб ра лі хлоп цы і дзяў ча ты, кі-

раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та па жа-

даў ім быць мэ та на кі ра ва ны мі, доб ра 

ву чыц ца, знай сці ся бе ў жыц ці — каб 

перш за ўсё за ста вац ца ча ла ве кам і 

гра ма дзя ні нам, ве рыць у ся бе і ве рыць 

у сваю Бе ла русь.

«За та кі мі вось дзець мі — бу ду чы-

ня на шай кра і ны, і на ша кра і на та кі мі 

людзь мі прос та пры рас тае. Ім ёсць кім 

га на рыц ца: сва ёй кра і най, сва і мі баць-

ка мі, ты мі па ка лен ня мі, якія за ва я ва лі 

мір нае не ба і сва бо ду, якія ад ста я лі не-

за леж насць на шай кра і ны ў су ро выя 

га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны», — ска-

заў жур на ліс там Ігар Сер ге ен ка.

Ад імя ра вес ні каў ву ча ні ца Дзіс-

нен скай ся рэд няй шко лы Мі ёр ска-

га ра ё на Па лі на ВА ЛЕН ЦІК і ву ча-

ні ца ся рэд няй шко лы № 15 Грод на 

Аляк санд ра ДЗМІТ РЫ Е ВА па абя ца лі 

спра вай да ка заць: мо ладзь — год ныя 

гра ма дзя не Бе ла ру сі. Дзяў ча ты па да-

ры лі Іга ру Сер ге ен ку ляль ку ў на цы я-

наль ным строі.

«Здо ра ва, ка лі кож ны ра зу мее, што 

гэ та на дзя ляе асаб лі вай ад каз нас цю 

ў та кі ўра чыс ты мо мант, та му што ўсе 

да сяг нен ні і пе ра мо гі, якія ёсць сён ня 

ў хлоп цаў і дзяў чат, — гэ та са праў ды 

на ка рысць і сва ёй ма лой ра дзі ме, дзе 

яны жы вуць, і ў цэ лым род най Бе ла-

ру сі», — ад зна чыў пер шы сак ра тар 

Цэнт раль на га ка мі тэ та Бе ла рус ка-

га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі, 

член Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль-

на га схо ду Бе ла ру сі Дзміт рый ВА РА-

НЮК. Ён пад крэс ліў: га лоў нае, што ў 

на шай кра і не ство ра ны ўсе ўмо вы, каб 

юна кі і дзяў ча ты маг лі раз ві вац ца.

Кож ны ўдзель нік цы ры мо ніі атры маў 

у па да ру нак ад БРСМ дзяр жаў ны сцяг 

Бе ла ру сі і су ве ні ры. Для юных гра ма-

дзян так са ма пра вя лі эк скур сію па Му зеі 

су час най бе ла рус кай дзяр жаў нас ці.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ВЕ РЫЦЬ У СЯ БЕ І Ў БЕ ЛА РУСЬ
Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ігар СЕР ГЕ ЕН КА 

ўру чыў паш пар ты юным гра ма дзя нам Бе ла ру сі

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Ён пра вёў су стрэ чу са сва ім ра-

сій скім ка ле гам Мі ха і лам Мі шус-

ці ным і на мес ні кам стар шы ні 

Са ве та бяс пе кі Ра сіі Дзміт ры ем 

Мядз ве дзе вым.

З пры чы ны зні жэн ня па ста вак наф-

ты з Ра сіі та ва ра аба рот кра ін з па чат ку 

го да ска ра ціў ся, да рэ чы, ра зам з ад-

моў ным саль да Бе ла ру сі ў гэ тым ганд-

лі. У фо ку се ўва гі пе ра га во раў бы лі і 

спрэч ныя пы тан ні па стра тэ гіі ін тэ гра-

цыі ў Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе. 

Ад на з праб лем да ты чыц ца та ры фаў 

на па стаў ку энер га нось бі таў.

Кі раў нік бе ла рус ка га ўра да рас ка-

заў, не ўда ючы ся ў пад ра бяз нас ці, што 

прад ста віў ка ле гу но выя пра па но вы 

па па стаў ках наф ты. «Са праў ды, сі ту а -

цыя апош нім ча сам змя ні ла ся, цэ ны на 

наф ту ўпа лі. У су вя зі з гэ тым бе ла рус кі 

бок прад ста віў ра сій ска му но выя пра-

па но вы для наф та вых кам па ній, якія 

ра сій скі бок пры няў, па абя цаў шы на 

пра ця гу не каль кіх дзён пра вес ці кан-

суль та цыі з наф та вы мі кам па ні я мі і 

даць ад каз, — пе рад ае сло вы прэм' ер-

мі ніст ра Бел ТА. — На пер шы по гляд, 

гэ тыя пра па но вы не бы лі ад хі ле ныя ра-

сій скім бо кам. Я ду маю, мы пра су не мся 

па вы ра шэн ні наф та вай спрэч кі».

Сяр гей Ру мас ад зна чыў, што не за-

леж на ад да моў ле нас цяў з Ра сі яй па 

наф та вых пы тан нях кра і на бу дзе на бы-

ваць па два тан ке ры аль тэр на тыў на га 

«чор на га зо ла та» што ме сяц. «Пы тан не 

толь кі ў тым, ці бу дзем мы браць шмат 

гэ тай аль тэр на тыў най наф ты, як мы 

сён ня бя ром, ці гэ та бу дуць мі ні маль-

ныя пар тыі, для та го каб мы ра зу ме лі і 

ад чу ва лі ры нак», — ска заў стар шы ня 

Саў мі на.

На пе ра га во рах кі раў ні ка бе ла рус-

ка га ўра да з Дзміт ры ем Мядз ве дзе вым 

аб мер ка ва лі стан су свет най эка но мі кі, 

сфе ру бяс пе кі.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на-

ліс таў, Сяр гей Ру мас звяр нуў ся і да 

ўнут ра най эка на міч най па лі ты кі на-

шай кра і ны. Па яго сло вах, па каз чы кі 

ін фля цыі на пра ця гу двух мі ну лых 

ме ся цаў ад па вя да юць ча кан ням ура-

да. «З ад на го бо ку, зда ец ца, што гэ-

та вы со кі па каз чык: у нас ін фля цыя 

па 2020 го дзе па він на зна хо дзіц ца ў 

ме жах пяці працэнтаў. Але ка лі мы 

па гля дзім, то ў гэ ты час ад бы ва ла ся 

вы раў ноў ван не рэ гу ля ва ных цэн», — 

кан ста та ваў прэм' ер-мі ністр.

Так са ма ён пра ка мен та ваў сі ту а-

цыю на ва лют ным рын ку, ад зна чыў-

шы ад сут насць па ні кі. На яго дум ку, 

лю дзям хва ля вац ца ня ма ні я ка га 

сэн су, сі ту а цыя ста біль ная і прад-

ка заль ная.

НЕ Ў КОЛЬ КАС ЦІ, А Ў СУТ НАС ЦІ
Учо ра прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Сяр гей РУ МАС на ве даў Маск ву

«Эфек тыў насць дзярж сек та ра ні жэй шая, чым на пры ват ных прад пры ем ствах»
Па сло вах прэм' ер-мі ніст ра, пры чын для гэ та га не-

каль кі, але ад на з асноў ных — ніз кая якасць кі ра-

ван ня прад пры ем ства мі. «Ка жу чы пра ніз кую якасць 

кі ра ван ня, я маю на ўва зе не толь кі на ня та га кі раў ні-

ка прад пры ем ства, але і не да стат ко ва эфек тыў ную 

сіс тэ му ўла даль ніц ка га на гля ду з бо ку дзяр жаў ных 

ор га наў і па куль сла бую ра бо ту прад стаў ні коў дзяр-

жа вы ў ор га нах кі ра ван ня», — ска заў Сяр гей РУ МАС 

на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў. Яно бы-

ло пры све ча на ра бо це прад стаў ні коў дзяр жа вы ў 

ор га нах кі ра ван ня гас па дар чых та ва рыст ваў, ак цыі 

якіх на ле жаць дзяр жа ве.


