
4 15 лістапада 2018 г.ЛЮСТЭРКА

Проведение четвертых повторных торгов по продаже имущества ЧУП «ФАЙВ СТАРС ПЛЮС»
№

лота
Наименование лота

Начальная цена 

(снижена на 70 %), руб.           

Сумма 

задатка, руб.

Шаг 

торгов 5 %, руб.

1 Компрессорно-конденсаторный блок с дополнительным элементом Clint MHA-182 4 620,00 462,00 231,00

Местонахождение: Минская обл., Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 38.

Торги в форме аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, каб. 18

начало – 3 декабря 2018 г., в 10.00.

Письменная заявка на участие в торгах и электронная копия документа, свидетельствующего об оплате задатка, должна быть подана с 09.00 

15.11.2018 по 18.00 30.11.2018 на адрес электронной почты организатора торгов: ooo.business.way@gmail.com в фомате «.pdf».

Задаток на участие по лоту составляет 10 % от его начальной цены и должен быть перечислен по 30.11.2018 на расчетный счет продавца – ЧТУП «ФАЙВ 

СТАРС ПЛЮС», 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 503, каб. 4, р/с BY05 BPSB 3012 1651 0101 7933 0000, в ОАО «БПС-Сбербанк», Минская рег. 

дирекция № 700, код BPSBBY2X, УНП 100959852, назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота и его номер) для участия в торгах 03.12.2018. 

Организатор торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, ком.18, тел. +375(29)165-33-65. Продавец: ЧУП «ФАЙВ СТАРС ПЛЮС». Лицо, от-

ветственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670-30-84. Ознакомиться с лотом можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту 

нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия одного претендента лот 

может быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются за-

траты на организацию и проведение торгов в размере 1 092,81 руб. Срок подписания договора купли-продажи по 13.12.2018. Правила и порядок проведения 

торгов, оформление участия в открытых торгах указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by.

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже  имущества  ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 12

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота,
бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1
– Изолированное помещение (торговое помещение) с инв. № 350/D-332622, площадью 60,4 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Гомель, ул. Зайцева, 67-3. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000007001186 
площадью 0,1037 га 

97 400,00 9 740,00

Срок подачи заявления
По 26 ноября 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

28 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер 
р/с  для перечисления 

задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 15.11.2018 г.

Условия продажи

Объект  продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Цель использования – любая, кроме розничной торговли прод-
товарами. Заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола о результатах 
аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка платежа на 3 (три) месяца. Победитель возмещает затраты на орга-
низацию и проведение аукциона.

Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 16.08.2018 г.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Страховые полисы карта международного моторного страхования «Зеле-
ная карта» серии BY07 № 15175461–15175467 страховой компании ЗАСО 
«Промтрансинвест» считать недействительной в связи с утерей.

УНП 100357923

«Открытое акционерное общество 

«Сантехэлектромонтаж» приобретает 

акции собственного выпуска

Полное наименование, 

местонахождение 
покупателя акций 

Открытое акционерное общество «Сан-
техэлектромонтаж», 246007, г. Гомель, 
ул. Троллейбусная, 8а, контактный телефон 
8 0232 35 91 02

Полное наименование, 

местонахождение эмитента, 
акции которого покупаются 

Открытое акционерное общество «Сан-
техэлектромонтаж», 246007, г. Гомель, 
ул. Троллейбусная, 8а, контактный телефон 
8 0232 35 91 02

Цель приобретения акций

Для дальнейшей продажи инвестору на 
условиях, предусмотренных бизнес-планом 
эмитента, с целью развития акционерного 
общества 

Количество акций, которое 
намеревается приобретать 

покупатель

4000 (четыре тысячи) простых (обыкновен-
ных) акций

Цена приобретения акций 11,00 (одиннадцать) рублей 00 копеек

Порядок и форма расчета 
оплаты акций

Оплата не позднее 60 (шестидесяти) бан-
ковских дней с даты заключения договора 
купли-продажи путем безналичного рас-
чета

Адрес, по которому 
будет заключаться договор 

купли-продажи

246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 
8а, открытое акционерное общество «Сан-
техэлектромонтаж», контактный телефон 
8 0232 35 91 02

Дата начала и окончания 
срока представления 

предложений акционеров 
на продажу акций

Предложение о продаже акций принима-
ются с 19 ноября 2018 г. по 19 декабря 
2018 г.

Если общее количество предложенных для 
приобретения акций превысит 4000 штук, 
то акции приобретаются пропорционально 
заявленным предложениям 

Дата начала и окончания 
заключения договоров 
купли-продажи акций

С 20 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г.

УНП 400052115

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Звон ку ін тэр нат па ву лі цы 

Д. Бед на га, 7 (ця пер Мі коль-

скай) вы гля дае да во лі ап ты-

міс тыч на: цаг ля ная дзе вя ці па-

вяр хо вая па бу до ва з сі нень кі мі 

бал кон чы ка мі. Унут ры ня даў-

на па фар ба ва ныя сце ны ў ка-

лі до рах і ад сут насць пры кмет 

агуль на га раз бу рэн ня. Але ж 

ме на ві та тут на пра ця гу доў га га 

ча су спе цы я ліс ты МНС вы яў ля-

юць ад ны і тыя ж не бяс печ ныя 

па ру шэн ні, сцвяр джае афі цый-

ны прад стаў нік Го мель ска га 

аб лас но га ўпраў лен ня МНС 

Ма рыя КЛЯ ЗО ВІЧ:

— Што дзень на тэ ры то-

рыі Го мель скай воб лас ці пра-

водзяц ца ма ні то рын гі ста ну 

па жар най не бяс пе кі аб' ек таў. 

Асаб лі вая ўва га ад да ец ца пра-

віль ным дзе ян ням пер са на лу ў 

вы пад ку ўзнік нен ня па жа ру.

За гад чык ін тэр на та Ге надзь 

Сце па нен ка пра па ру шэн ні па-

жар най бяс пе кі ве дае доб ра і 

сам дэ ман струе вог не ту шы це лі, 

якія аж з 2010 го да не пе ра за ра-

джа лі ся. А зна чыць, зу сім ня ма 

ўпэў не нас ці, што яны спра цу юць 

у не аб ход ны мо мант. Ін спек та-

ры МНС да да юць, што пры гэ-

тым не за бяс пе ча на па ста ян ная 

га тоў насць і іх да вы ка ры стан ня 

(як і су праць па жар на га во да за-

бес пя чэн ня), бо клю чы ад шаф, 

дзе зна хо дзяц ца пер ша сныя 

срод кі па жа ра ту шэн ня, — на 

вах це, што на пер шым па вер се 

бу дын ка.

А яшчэ вы свят ля ец ца, што 

пры эва ку а цыі ня ма маг чы мас-

ці ад чы ніць дзве ры ў бу дын ку 

знут ры без да па мо гі клю ча. 

А тыя дзве ры, якія не ка лі бы лі 

здоль ныя аба ра ніць ад па жа-

ру, даў но зла ма ныя. За гад чык 

уста но вы ка жа, што ў та кім вы-

гля дзе іх пры маў ад па пя рэд-

ні ка і ў ра бо чым ста не на ват 

ні ко лі не ба чыў.

Аў та ном ныя па жар ныя апа-

вя шчаль ні кі ў па ко ях ін тэр на та 

ўста ля ва ны бы лі даў но. Сён ня 

ж яны з'яў ля юц ца су мнеў ным 

дэ ка ра тыў ным эле мен там, бо 

лі та раль на ва ўсіх ад сут ні ча юць 

ба та рэй кі. Куп ляць но выя ні хто 

не збі ра ец ца.

Ка лі раз мо ва за хо дзіць пра 

агуль ную сіг на лі за цыю, вы свят-

ля ец ца, што ёсць толь кі яе пра-

ект і на ўрад ці дой дуць ру кі да 

яго ўва саб лен ня: па пры чы не 

ад сут нас ці фі нан саў ва ўла-

даль ні ка — фі лі яла «Бу даў ні-

ча-ман таж ны по езд № 716» 

ААТ «Трэст Бел транс буд».

На чаль нік фі лі яла Юрый Но-

саў па са ду зай мае год і ка жа, 

што ін тэр нат для яго ар га ні за-

цыі — ка мень на шыі, які зняць 

нель га і цяг нуць больш ня ма 

маг чы мас ці. Пры зна ец ца:

— Па жар ную аў та ма ты ку 

наўрад ці зро бім. Сто ты сяч руб-

лёў у нас ня ма. Гэ та ж двух ме-

сяч ны фонд за ра бот най пла ты. 

Як за ро бім гро шы, так і бу дзем 

лік ві да ваць вы яў ле ныя не да хо-

пы. Я даў но ха цеў ад даць гэ ты 

ін тэр нат го ра ду, але ні хто яго 

не пры мае. Тут не каль кі ра зоў 

пра во дзі ла ся аб сле да ван не 

КЖРЭ УП «Са вец кае». Але, каб 

пе ра даць бу ды нак ім на ба ланс, 

трэ ба пра вес ці шэ раг ме ра пры-

ем стваў па бя гу чым ра мон це, 

ад наў лен ні фа са да, па па жар-

най бяс пе цы... Усё гэ та вель-

мі до ра га каш туе, а гро шай у 

нас ня ма. Ця пер на ша га лаў-

ная ар га ні за цыя зна хо дзіц ца ў 

рэ жы ме са на цыі. Па за ко не ў 

нас ёсць маг чы масць пе ра даць 

бу ды нак ін тэр на та дзяр жа ве ў 

ця пе раш нім ста не. Спа дзя ю ся, 

што хут ка гэ ты бу ды нак пя рой-

дзе ін ша му ўлас ні ку.

Тым ча сам ін спек та ры МНС 

ці ка вяц ца ў жан чы ны на вах-

це, якая мае бэйдж «швей цар», 

пра ал га рытм дзе ян няў пры 

па жа ры. Тац ця на Бур ца ва ад-

каз вае ўпэў не на, але не зу сім 

дак ладна:

— У над звы чай най сі ту а цыі 

на бя ру 101, 112, по тым апа-

вяшчу кі раў ні ка на шай ар га ні-

за цыі, по тым — па тэ ле фо нах 

усіх лю дзей, што зна хо дзяц ца ў 

ін тэр на це. Ад чы няю за па сныя 

вы ха ды, і ўсе эва ку і ру юц ца.

Між тым ін спек тар па праў ляе: 

у над звы чай най сі ту а цыі на чаль-

ства трэ ба апа вя шчаць у са мую 

апош нюю чар гу, а най перш важ-

на кла па ціц ца пра лю дзей, якія 

тра пі лі ў не бяс пе ку. Да та го ж у 

ін тэр на це па він на быць доб ра-

ах вот ная па жар ная дру жы на, 

у якой аба вяз кі раз мер ка ва ны: 

хто су стра кае па жар ных, хто да-

па ма гае эва ку і ра ваць лю дзей, 

хто — ту шыць па жар...

За раз тут жы вуць 37 ча ла-

век, якія зай ма юць 26 па ко яў. 

Ся мей ныя, з дзець мі — на са-

мых верх ніх па вер хах. Ні хто з 

іх не раз ліч вае на да дат ко выя 

жыц цё выя пры го ды, але ж ра-

та валь ні кі ма юць ра цыю і сум-

ны до свед. Та му па тра бу юць 

ужо сён ня зра біць жыц цё лю-

дзей бяс печ ным.

За мест пас ля слоўя. 

У Гомель скім аб лас ным упраў-

лен ні МНС па ве да мі лі: у да чы-

нен ні да асоб, якія да пус ці лі 

па ру шэн ні ў ін тэр на це, бу дзе 

рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны 

пра цэс.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

АПА ВЯ ШЧАЛЬ НІ КІ 
БЕЗ БА ТА РЭ ЕК

Што та кое ідэа льная сям'я? «Гэ та 

поў ная сям'я, дзе ёсць баць ка і ма ці, 

трое і больш дзя цей, дзе ша ну юць 

сва іх прод каў. Гэ та за рэ гіст ра ва ны 

шлюб з доб рым псі ха ла гіч ным клі-

ма там. І нам трэ ба па каз ваць і ак-

тыў на пра соў ваць гэ тую ідэа льную 

ма дэль тра ды цый най бе ла рус кай 

сям'і», — лі чыць мі ністр пра цы і са-

цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі Іры на 

КАС ЦЕ ВІЧ. Гэ тае мер ка ван не яна 

вы ка за ла жур на ліс там на па чат ку 

ра бо ты VІ Фо ру му «Свя тасць ма-

ця рын ства», які пра хо дзіць гэ ты мі 

дня мі ў Мін ску.

— Мы на зі ра ем у све це транс фар ма-

цыю ся мей ных каш тоў нас цяў. Та му на ша 

за да ча — за хоў ваць і ўма цоў ваць ін сты-

тут сям'і, — ска за ла Іры на Кас це віч.

У якас ці пры кла ду мі ністр пра цы 

і са ца ба ро ны пры вя ла той факт, што 

сён ня 2 % ВУП кра і ны вы дат коў ва ец ца 

на да па мо гі сем' ям з дзець мі. Імі ў нас 

ахоп ле на кож нае трэ цяе дзі ця. У жыл лё-

вай па лі ты цы дзей ні чае шэ раг ука заў, 

якія га ран ту юць па га шэн не част кі або 

ўсёй су мы за па зы ча нас ці па крэ ды тах 

для шмат дзет ных сем' яў. Згод на з пра-

цоў ным за ка на даў ствам, ма ма тра іх і 

больш ма лых мае пра ва на адзін сва бод-

ны аплат ны дзень. Шмат дзет ныя ма ці 

ра ней вы хо дзяць на пен сію... Як вы нік, 

у рэй тын гу кра ін, спры яль ных для ма ця-

рын ства і на ра джэн ня дзя цей, Бе ла русь 

ся род 179 дзяр жаў зай мае 25-е мес ца і 

пер шае — ся род кра ін СНД.

Вя до ма, яшчэ ёсць на прам кі, якія 

трэ ба ак тыў на раз ві ваць. У пры ват-

нас ці, на дум ку Іры ны Кас це віч, нам 

не аб ход на ства раць па зі тыў нае ін фар-

ма цый нае по ле, у якім сям'я з дзець-

мі па зі цы я ну ец ца як вя лі кае шчас це і 

го нар.

Ра зам з тым, як лі чыць на мес нік 

стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-

наль на га схо ду, стар шы ня Бе ла рус ка-

га са ю за жан чын Мар' я на ШЧОТ КІНА, 

вель мі важ ным пы тан нем з'яў ля ец ца за-

бес пя чэн не ген дар най роў на сці:

— Су час ныя жан чы ны ўжо не мо гуць 

за крыць ся бе толь кі ў рам ках сям'і. Яны 

імк нуц ца да фі нан са вай са ма стой нас ці, 

ро бяць стаў ку на па спя хо вую кар' е ру, 

з'яў ля юц ца ак тыў ны мі ўдзель ні ца мі фар-

мі ра ван ня гра ма дзян скай су поль нас ці.

Як адзін з пунк таў рос ту Мар' я на 

Шчот кі на ад зна чы ла раз віц цё жа но-

ча га прад пры маль ніц тва. Але ад ной з 

праб лем з'яў ля ец ца су мя шчэн не пра-

фе сій ных і ся мей ных аба вяз каў. «Як па-

ка за ла аб сле да ван не па вы ка ры стан-

ні ча су, хат няй гас па дар цы і до гля дзе 

дзя цей жан чы ны ад да юць у два ра зы 

больш ча су, чым муж чы ны. Гэ тыя па-

ды хо ды трэ ба мя няць, па збаў ляц ца ад 

стэ рэа ты паў, каб рас кры ваць па тэн цы-

ял жан чын, па шы раць іх маг чы мас ці 

для су мя шчэн ня роз ных ро ляў».

На мес нік стар шы ні Дзяр жаў-

най ду мы Фе дэ раль на га Схо ду Ра-

сіі Воль га ЕПІ ФА НА ВА пад крэс лі ла, 

што Прэ зі дэн там Ра сіі ця пер аб ве шча-

на Дзе ся ці год дзе дзя цін ства, пры ня та 

вя лі кая коль касць за ка на даў чых ак таў 

для пад трым кі сям'і, жан чын, дзя цей, 

у тым лі ку ў цяж кай жыц цё вай сі ту а-

цыі. «Ду маю, што ў Бе ла ру сі так са ма 

шмат ро біц ца ў гэ тай сфе ры. Та му аб-

мен ін фар ма цы яй для нас уза е ма вы-

гад ны», — ад зна чы ла яна.

«Спа дзя ём ся, што аб мен во пы там 

да па мо жа абедз вюм на шым кра і нам 

ра біць яшчэ больш дзе ля па вы шэн ня 

прэ сты жу сям'і», — упэў не на і стар-

шы ня апя кун скай ра ды Усе ра сій скай 

пра гра мы «Свя тасць ма ця рын ства» 

На тал ля ЯКУ НІ НА.

Фо рум «Свя тасць ма ця рын ства», 

пры све ча ны сям'і ў су час ным све це: 

яе зна чэн ню, тэн дэн цы ям і перс пек-

ты вам, — са браў у Мін ску больш за 

400 удзель ні каў з Ра сіі, Бе ла ру сі, Сер-

біі, Гру зіі, Із ра і ля, Кі тая, ЗША, Поль шчы 

і ін шых кра ін. Ар га ні за та ра мі фо ру му 

з'яў ля ец ца Фонд Анд рэя Пер ша зва на га 

(Ра сія) су мес на з Фон дам бра тоў Ка рыч 

(Сер бія) пры пад трым цы Мін гар вы кан ка-

ма і Мінп ра цы і са ца ба ро ны Бе ла ру сі.

Свят ла на БУСЬ КО.

Пры ві тан не ар га ні за та рам і 

ўдзель ні кам VІ Фо ру му Усе ра сій-

скай пра гра мы «Свя тасць ма ця-

рын ства» на кі ра ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. У ім вы каз ва ец ца 

ўпэў не насць, што фо рум бу дзе 

са дзей ні чаць аб ме ну во пы там, 

вы пра цоў цы ці ка вых ідэй і но вых 

іні цы я тыў па ўма ца ван ні ін сты ту та 

сям'і, па слу жыць больш цес на му 

су пра цоў ніц тву між на род най су-

поль нас ці ў імя шчас ця і зда роўя 

на шых дзя цей, на ка рысць бу ду-

чых па ка лен няў.

Тра ды цый ныя каш тоў нас ціТра ды цый ныя каш тоў нас ці

Ідэа льная сям'я = 
ідэа льная дзяр жа ва


