
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» гу та-
раць з ды рэк та рам ад кры та га 
ак цы я нер на га та ва рыст ва «Ры ба-
кам бі нат «Лю бань» Ва ле ры ем 
ГОР МАШАМ. 

— Ва ле рый Іва на віч, у пры ро дзе 
ад чу ва ец ца пэў нае во сень скае су-
па ка ен не. А на ва шых бяс край ніх 
са жал ках кі піць ра бо та. Пу ці на?

— У нас пу ці на за раз кож ны 
дзень, — усмі ха ец ца Гор маш. — 
У якой са жал цы ры ба пад рас ла, там 
і пу ці на. А ка лі ўсур' ёз, то мы ад пры-
ро ды і на ват на двор'я не вель мі і за-
ле жым, умо вы для міль ё наў сва іх га-
да ван цаў ства ра ем са мі.

— Пра бач це, Ва ле рый Іва на віч, 
міль ё наў?

— Ні як не менш. Мы, ка неш не, 
«пе ра піс на сель ніц тва» ў ся бе на вод-
ных пра сто рах не пра во дзі лі, але на-
ўскід ку ма гу ска заць, што ў на шых 
47 ва да ёмах, якія бу да ва лі ся ў ры ба-
кам бі на це на пра ця гу амаль усіх 
52 га доў яго іс на ван ня і ця пер 

зай ма юць 2,3 ты ся чы гек та раў, да-
стат ко ва «мна га люд на». За вы клю-
чэн нем тых, якія згод на з тэх на ло гі яй 
«ад па чы ва юць». Інакш мы б не вый-
шлі на та кі ўзро вень вы твор час ці — 
ле тась атры ма лі 1515 тон ры бы.

— Уда члі выя вы ры ба кі. І хто 
час цей за ўсё трап ляе ў ва шы не-
ва ды?

— Са мая па пу ляр ная ў бе ла рус кіх 
гас па дынь рыб ка — спа дар Карп Кар-
па віч, у пер шую чар гу. Ну і яшчэ яго 
брат кі — таў ста ло бік, да лі кат ны бе лы 
амур. А так са ма хіт ра ван шчу пак, на-
ват Сом Са мо віч. Ёсць і ін шыя прад-
стаў ні кі ай чын най азёр най і рач ной 
фаў ны.

— А чыр во ная рыб ка ў вас, зна-
чыць, не ў па ша не?

— Тут усё прос та. Ва да, якая па-
сту пае да нас з лю бан ска га ва да схо-
ві шча, не да зва ляе вы рошч ваць каш-
тоў ныя сар ты ры бы. Ужо та му, што 
цёп лая і кры ху мут на ва тая. Для іх ва-
да па він на быць ха лод ная, чыс тая, у 
боль шай сту пе ні на сы ча ная кіс ла ро-
дам і ка рыс ны мі мік ра эле мен та мі. 
Экс пе ры мен ты ў 80-х га дах ра бі лі ся, 
але чыр во ныя сар ты ры бы не пры жы-
лі ся. Хоць мы па куль на гэ тай тэ ме 
крыж не ста вім. Мож на, ка неш не, 
хоць за раз пра біць свід ра ві ны, але 
гэ та да дат ко выя рас хо ды, на якія па-
куль гро шай ня ма.

І по тым, ад даб ра даб ра не шу ка-
юць. Па куль рыб гас не цал кам вы ка-
рыс таў свае на яў ныя рэ зер вы. Лі чым, 
што мож на на рошч ваць аб' ёмы і на 
вы рошч ван ні той ры бы, якая цу доў на 
ра зы хо дзіц ца сён ня, толь кі да вай у 
ган даль. Як па ка за лі ня даў нія ад ло вы 
з пер шых шас ці са жа лак, ле таш нюю 
коль касць ры бы мы атры ма ем і сё ле-
та. І, як мі ні мум, да да дзім яшчэ 
100 тон. Так што ідзём з пе ра вы шэн-
нем пла на ва га па каз чы ка.

Дня мі ў рыбгасе «Волма» прай шоў 
рэс пуб лі кан скі се мі нар з удзе лам ві-
цэ-прэм' е ра Ула дзі мі ра Двор ні ка, і 
гэ тыя ліч бы я агу чыў, так што ад сту-
паць ня ма ку ды. Ды і ёсць усе пе рад-
умо вы для на рошч ван ня аб' ёмаў.

— А са мая га лоў ная ўмо ва — 
кар мы?

— Яны са мыя. І праб ле ма ў тым, 
што кар міць рыб ку ад ным кам бі кор-

мам — зруч на, але да ра га ва та, гро-
шай не хо піць на ват з пад трым кай 
бюд жэ ту. Дзяр жаў ная да та цыя, якая 
вы дзя ля ец ца рыб га сам на кар мы, па-
кры вае толь кі 20 пра цэн таў ад не аб-
ход най іх коль кас ці. Мы шу ка ем свае 
маг чы мас ці, каб кар ма вая ба за бы ла 
да стат ко вая і больш раз на стай ная. У 
вы ні ку тры ты ся чы тон кар моў за бяс-
печ ва ем за кошт улас най прад пры-
маль ніц кай іні цы я ты вы.

Нам па шан ца ва ла, што на тэ ры то рыі 
Лю бан ска га ра ё на пра цуе спірт за вод, і 
мы бя ром ад туль бар ду — рэшт кі гус то-
га, рас па ра на га зер ня, ад хо ды вы твор-
час ці. З на ша га крух маль на га за во да 
так са ма за бі ра ем ад хо ды вы твор час ці. 
І ў  гас па дар ках Мінскай, Гомельскай і 
Магілёўскай абласцей купляем больш 
за пяць ты сяч тон ад хо даў зер ня, якія 
ўтва ры лі ся пры пе ра пра цоў цы, за па са-
ем у схо ві шчах. А яшчэ — ад хо ды рап су, 
льня ной вы твор час ці, не кан ды цый ную 
ку ку ру зу. Рэшт кі су хо га хле ба на буй-
ных хар чо вых і ганд лё вых прад пры ем-

ствах, па ні ро вач ныя су ха ры, у якіх вый-
шаў тэр мін рэа лі за цыі. І тым са мым 
кам пен су ем не да хоп кла січ ных, так бы 
мо віць, кам бі кар моў — на бі ра ем па-
трэб ную коль касць кар ма вых адзі нак. 
Арыф ме ты ка тут та кая: каб вы рас ціць 
кі ла грам ры бы, нам трэ ба ча ты ры кі ла-
гра мы ўмоўных кармавых адзінак для 
яе. Служ ба мар ке тын гу зай ма ец ца гэ-
тым шчыль на. Та кім чы нам рас ход да-
ра гіх кар моў мен шы, што на ўпрост 
уплы вае на са бе кошт пра дук цыі і на ца-
ну кан чат ко ва га пра дук ту на па лі цах 
ма га зі наў.

Рых ту ем на ват спе цы яль ны кам-
пост на асно ве ар га ні кі — з ты мі да-
баў ка мі, якія я пе ра лі чыў вы шэй, і 
па куль ён вы спя вае за зі му, там раз-
ві ва ец ца свая мік ра фло ра. Вяс ной, 
ка лі ва да пра грэ ла ся гра ду саў да дзе-
ся ці, тэх ні кай вы клад ва ем яго па пе-
ры мет ры са жа лак, і ры ба па чы нае 
хар ча вац ца. Пры чым па ядае так ах-
вот на, што аж вы ры вае на са мі глы-
бо кія ямы. На ву коў цы — а мы сяб ру-
ем з про філь ным ін сты ту там На цы я-
наль най ака дэ міі на вук — рэ ка мен ду-
юць то ну на гек тар, мы ўно сім тры 
то ны.

— Якія ў вас на ві ны за апош ні 
час?

— Рас пра ца ва лі но выя ві ды пра-
дук цыі для свай го кан сер ва ва га цэ-
ха. Мы ўжо і ра ней вы пус ка лі не-
каль кі ві даў кан сер ваў на сва ёй ры-
бе, а ця пер рас пра ца ва лі так са ма 
кіль ку ў та ма це, са ла ку ў та ма це, 
кар па ў та ма це і скумб рыю ў та ма це. 
Уся го за раз мо жам вы пус каць 23 ві-
ды та кой пра дук цыі. І асвой ва ем вы-
пуск пра дук цыі ў жэ ле. Вось да лё ка 
не поў ны пе ра лік: карп на ту раль ны 
з да баў лен нем алею, карп у жэ ле 
па-лю бан скі (толь кі з кар па ча ты ры 
ві ды кан сер ваў). Не каль кі роз ных 
ты паў бля ша нак таў ста ло бі ка на ту-
раль на га і бе ла га аму ра. Се ля дзец 
ат лан тыч ны. Скумб рыя ат лан тыч ная, 
у тым лі ку ў жэ ле. Фа рэль вя сёл ка вая. 
Фа рэль бя ром у су сед ня га рыб га са, на 
да валь ніц кіх умо вах.

Вы пус ці лі до след ныя пар тыі з аб рэз-
кі ла со ся — мяс цо выя ка мер сан ты за-
вез лі, так са ма на да валь ніц кіх умо вах.

Так што над асар ты мен-
там па ста ян на ду ма ем. Ле-
тась вы пус ка лі на ват пе чань 
трас кі з ра сій скім парт нё-
рам. Сё ле та іх фір ма не 
атры ма ла кво ту на гэ тую 
пра дук цыю — ня ма сы ра ві-
ны — і за кры ла сваю вы-
твор часць. Спра ба ва лі ў 
па ры з кан сер ва вым за во-
дам «Да ма дзе да ва» з Пад-
мас коўя вы пус каць шпро ты 

ў шкля ным сло іч ку, на пры бал тый скай 
кіль цы. Так са ма ў парт нё раў уз нік лі 
праб ле мы з сы ра ві най. Та му мы, што 
на зы ва ец ца, у твор чым по шу ку. Але му-
сім па куль ак цэнт ра біць на сва ёй ры бе, 
так больш на дзей на — сы ра ві ны заў сё-
ды ха пае.

— Да вай це па га во рым вось пра 
што. Ста тыс ты ка — рэч упар тая, і яна 
сцвяр джае, што бе ла рус кія рыб га сы 
вы пус ка юць уся го во сем пра цэн таў 
ад па трэб кра і ны...

— Са праў ды, 16 ты сяч тон ры бы, 
а не аб ход на больш за 100 ты сяч тон. 
Пра гэ та іш ла раз мо ва на се мі на ры. 
Я згод ны, што вар та на рошч ваць 
вы пуск ры бы. А для гэ та га па трэб ны 
кам бі кар мы, на якія ў рыб га саў ня ма 
срод каў, у бюд жэ ту так са ма. І ка лі я 
рас ка заў на на ра дзе, што ча ты ры 
га ды вы рошч ваю ры бу з шы ро кім 
пры мя нен нем сва іх кар моў, атры ма-
ных і вы раб ле ных у «да маш ніх» умо-
вах, ві цэ-прэм' ер Ула дзі мір Анд рэ е-
віч Двор нік ста ноў ча аца ніў наш 
во пыт. Як і наш на мер узяць сё ле та 
ка ля 300 гек та раў зям лі, па пра ца-
ваць на ёй ужо ця пер, во сен ню, каб 
на ле та атры маць там 50 цэнт не раў 

ку ку ру зы з гек та ра. Здраб ніць і за-
ла жыць у ру ка вы на кар мы.

— Доб рае сло ва ска за ла дня мі ў 
ваш ад рас і на чаль нік га лоў на га ўпраў-
лен ня Мін сель гас хар чу На тал ля Со-
ніч: «У нас ёсць вя лі кія рэ зер вы, вя лі-
кія ма гут нас ці ў Лю ба ні».

— Ста ра ем ся вы ка рыс тоў ваць гэ-
тыя рэ зер вы і шу ка ем но выя. У пры-
ват нас ці, пла ну ем па шы рыць дзе ю-
чыя пло шчы сва іх ва да ёмаў. Вы ра-
шы лі пад рых та ваць і за ры біць невя-
лі кія ва да ёмы агульнай пло шчай сто 
гек та раў, ку ды ра ней, у ба га цей шыя 
ча сы, ва да па да ва ла ся пом па мі. Та-

ды, ві даць, ца на на элект ра энер гію 
бы ла не та кая вя лі кая, а ця пер пом пы 
ста яць за кан сер ва ва ныя. Заклапо-
чаныя тым, як вы ка наць пра ект, згод-
на з якім ва да бу дзе па сту паць са ма-
цё кам. А гэ та яшчэ да дат ко ва сто тон 
ры бы.

— Ка лі вы га во ры це пра свае рэ-
зер вы, то ці ма е це на ўва зе і сваю 

асар ты мент ную, ска жам так, па лі-
ты ку?

— Са праў ды, тут ёсць над чым па-
ду маць. Сён ня ў нас пе ра ва жае карп, 
яго пры клад на 90 пра цэн таў. Што тут 
дрэн на га? Ні чо га. Але ёсць ню анс. 
Кар пу па да вай на пер шае, дру гое, трэ-
цяе толь кі кам бі корм. Та му мы ўсё 
больш схі ля ем ся да та го, каб ак тыў ней 
раз во дзіць рас лі на ед ных. Таў ста ло бі-
ку кам бі кар мы не па трэб ны, ён філь-
труе праз жаб ры ва ду, і яму ха пае та-
го, што «на цэ дзіць». За гэ та яго клі-
чуць са ні та рам ва да ёмаў. Бе лы амур 
не су праць кам бі кор му, але ён ах вот на 

па ядае і рас лі ны ў са жал ках, і рас це 

цу доў на.

Рэ гу ля ваць ві ды «на сель ні каў» 

пад час за рыб лен ня не над та скла да-

на. І сён ня я пла ную так, каб на на-

ступ ны год у нас у струк ту ры бы ло 

ўжо 75 пра цэн таў кар па, 15 пра цэн таў 

таў ста ло бі ка і 10 пра цэн таў бе ла га 

аму ра. Не дзе па між імі «пры жы вуц-

ца» і шчу пак, і сом, а па куль яго мы 

вы рошч ва ем ня мно га, пры клад на 

10 тон.

— У вас поў ны вы твор чы цыкл. 
Што са мае скла да нае?

— Атры маць і вы рас ціць лі чын ку. 

Гэ тым зай ма ец ца га лоў ны ры ба вод 

Люд мі ла Ана то леў на Есім чык са сва-

ёй ка ман дай. У яе рас па ра джэн ні і 

на ша ла ба ра то рыя з да свед ча ны мі 

спе цы я ліс та мі. У нас да стат ко ва ма-

тач на га па га лоўя ры бы, вя лі кі ма тач-

ны ста так, з іх ік ры і з'яў ля юц ца ма-

лень кія рыб кі, якіх трэ ба за ха ваць, 

вы рас ціць і вы кар міць. Не вель мі тое 

прос та і лёг ка.

— А што най больш эфек тыў нае, 

дае боль шы пры бы так?

— Рэа лі за цыя жы вой ры бы. І вэн-

джа най так са ма. У нас спе цы яль ны 
цэх па пе ра пра цоў цы зай ма ец ца са-
лен нем і вэн джан нем. Ле тась пры 
пла не 213 тон мы пе ра пра ца ва лі 247 
тон ры бы. На гэ ты год за пла на ва лі 
260 тон. Уся гэ тая пра дук цыя ра зы хо-

дзіц ца доб ра, на скла дзе ў най леп-

шым вы пад ку мож на за стаць 

2-3-дзён ны за пас, ас тат няе ўсё пай-

шло ў ган даль.

— У ва шым фір мен ным ма га зі-

не, што по бач з пра хад ной, не ма-

лая чар га па пра дук цыю...

— Лю дзям па да ба ец ца і на ша ры-
ба, заў сё ды све жая, і ца на на яе. Хут-
ка за вер шым рэ кан струк цыю ма га зі-
на, пло шча ганд лё вай за лы па вя лі-
чыц ца, і ганд ля ваць бу дзе пра сцей. 
А яшчэ за пла на ва лі ад крыць ганд лё-
вы пункт у са мой Лю ба ні, і ёсць да-
моў ле насць на конт бу дын ка. Ужо ця-
пер пра цу юць на шы сек цыі ў хар чо-
вых ма га зі нах Лю ба ні, Слуц ка і Са лі-
гор ска.

І сем ма шын што дня раз во зяць 
ры бу па ўсёй Бе ла ру сі. Акра мя та го, 
да маў ля ем ся з буй ны мі прад пры ем-
ства мі і ганд лю ем на іх тэ ры то рыі. 
Удзель ні ча ем ва ўсіх се зон ных кір-
ма шах у ста лі цы і ін шых га ра дах, на 
іх тра ды цый на вы дат на ра зы хо дзіц-
ца і жы вая, і вэн джа ная ры ба, і кан-
сер вы. У мі ну лыя вы хад ныя ма шы ны 
ра бі лі па два рэй сы.

— Дзя куй, Ва ле рый Іва на віч, за 
гу тар ку. Па мя та е це, як гу чаў дэ віз 
хвас та тых ры ба коў з ад на го па пу-
ляр на га муль ці ка? «Ла ві ся, рыб ка, 
вя лі кая і ма лень кая». А мы па жа да-
ем, каб бы ло ў вас заў сё ды так, як 
ска за на ў за га лоў ку да на ша га ма тэ-
ры я лу.

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі 
Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ,

Але на ДАЎ ЖА НОК 
і Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та).
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Ды рэк тар 
ры ба кам бі на та «Лю бань» 
Ва ле рый ГОР МАШ.

Ра бот ні цы цэ ха пе ра пра цоў кі ры бы 
На тал ля ЗЯ НЮК, Ні на ЖА РАЯ, 
Тац ця на ВА РА НЕЦ, Люд мі ла ЗЫ БАЙ ЛА, 
Тац ця на АШУЙ КА.

Па груз ка пра дук цыі. 
На пя рэд нім пла не — 
ра бот нік кам бі на та 
Сяр гей СЕ МЯ НО ВІЧ.

Пра цэс пе ра пра цоў кі рыбы.

— Ня рэд ка вы рас тае 
і та кая цар-ры ба! — 
свед чыць на чаль нік 

жы ва рыб най ба зы 
Дзміт рый ОСІ ПАЎ.

Начальнік цэха 
Ірына АДАМЧУК.

У гэ ты аў та клаў ад на ча со ва змя шча юць 
2600 бля ша нак кан сер ваў. За дзей нас цю 
скла да на га аб ста ля ван ня, дзе ад бы ва ец ца 
стэ ры лі за цыя, со чыць ін жы нер-тэх но лаг 
Мі ха іл СА ЛА ВЕЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ДП «СЛОНИМСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» УП «ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Предмет торгов,
краткая характеристика

Информация о земельном 
участке: кадастровый номер, 
площадь, местонахождение

Начальная цена 
с учетом НДС, 

руб.

Сумма задатка 
(10 %), 

руб.

Лот № 1 – кап. строение с инв. № 450/С-24300 (СТО 
«КАМАЗ») 1982 г. п, площадью 1718 кв. м с принадлеж-
ностями; кап. строение с инв. № 450/С-24303 (здание 
компрессорной) 1985 г. п., площадью 88,1 кв. м с принад-
лежностями; кап. строение с инв. № 450/С-24284 (насо-
сная станция) 1985 г. п., площадью 12,5 кв. м с принад-
лежностями

 425450100001009091 
площадь 0,5947 га 

(г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295А/9)

218 265,12 21 826,00

Лот № 3 – кап. строение с инв. № 450/С-24282 (здание 
административно-бытового корпуса) 1983 г. п., площадью 
5480,6 кв. м с принадлежностями 

 425450100001008082 
площадь 0,8172 га (г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295)

623 757,85 62 376,00

Лот № 8 – кап. строение с инв. № 450/С-24283 (здание 
контрольно-технического пункта) 1978 г. п., площадью 
370,5 кв. м с принадлежностями; кап. строение с инв. 
№ 450/С-18961 (цех по ремонту и техническому обслужи-
ванию оборудования животноводческих ферм) 1955 г. п., 
площадью 4787,7 кв. м. с принадлежностями 

 425450100001009131 
площадь 1,1137 га (г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295А)

301 399,00 30 140,00

Лот № 11 – кап. строение с инв. № 450/С-24278 (цех по 
изготовлению холодильного оборудования) 1991 г. п., 
площадью 3133,8 кв. м с принадлежностями 

 425450100001009092
 площадь 0,6498 га (г. Слоним, 

ул. Красноармейская, д. 295А/6)
281 547,49 28 155,00

Торги состоятся 6 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов 
для участия в торгах

По 31 октября 2019 года включительно до 16.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Аукцион без условий. Шаг аукциона 5 процентов. Сведения о продавце: ДП «Слонимская сельхозтехника» УП «Облсельхозтех-
ника», 231800, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Красноармейская, 295, тел. в Гродно 8 (0152) 742129. Сведения об организаторе 
торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимате-
лей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621632, счет BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской обл., код BLBBBY2X , УНП 500481906. Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней 
с момента проведения аукциона. Условия оплаты: в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи. 
Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by. Более подробная информация по тел. 8 (0152) 621632. 
Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 13.04.2019 г., от 30.05.2019 г., 29.06.2019 г., 23.07.2019 г., 29.08.2019 г.

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-57317 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наимено-
вание – магазин «Промтовары»), площадью 181,3 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, а. г. Василишки, 
ул. Советская, 22А

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 425881301602000566, площадью 0,0330 га (назначение – для 
обслуживания здания магазина) по адресу: Щучинский р-н, а. г. Василишки, ул. Советская, 22А

Начальная цена продажи – 61 907,79 руб. 

(шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей семьдесят девять копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 3 095 руб. (три тысячи девяносто пять рублей)

Продавец – Щучинский  филиал Гродненского областного потребительского общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26, 
Тел. (801514) 28-1-50

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не 
позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 
области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 31 октября 2019 г. в 10.00 

по адресу: Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аук-
циона http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 18.12.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (по-
недельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 29 октября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении первых повтор-
ных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ООО «КБСТ – управляющая компания холдинга «КБСТ-Холдинг» 
(УНП 690595242, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, 

д. Королев Стан, ул. Московская, д.17, комн. 205), находящегося 

в процедуре экономической несостоятельности (банкротства).

Дата и время проведения торгов: 30 октября 2019 года. Начало – 10.00, 
окончание – 12.00. Заявки принимаются с 16 октября 2019 года по 29 октября 
2019 года.

Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 31-1, комната пере-
говоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Мин-
ская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, 
пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «КБСТ – управляющая компания холдинга «КБСТ-Холдинг» 
(УНП 690595242) в лице антикризисного управляющего Частного унитарно-
го предприятия по оказанию услуг «Управление Право Бизнес». Тел. 8 (029) 
6644589.

Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %. Подробная информация об имуществе, усло-
виях торгов и порядке проведения размещена на интернет-сайте http://bankrot.
gov.by/». Контактный телефон +375296847176.

Сведения о предыдущих торгах: РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 
155 (29022) за 17.08.2019.

УНП 690595242

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении повторного аукциона

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
20.11.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Секуна П. В. 
Легковой джип «BMW X6», АКПП, 2011 г. в., дизель, начальной стоимостью 
37 520 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, по-
рядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 7790809.

УНН 190431606


