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Извещение о проведении 30 октября 2017 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего МО ОАО «Луч» – 

управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характери-
стики имущества, входящего 

в состав предмета торгов

Местонахож-
дение пред-
мета торгов

Начальная цена 
предмета торгов 
без учета НДС

Размер 
задатка

Помещение клуба общей 
площадью 636,6 кв. м, инв. 

номер в ЕГРНИ 500/D-
708165508

г. Минск, 
ул. Немига, 

30/1-2

1 107 480,00 
бел. руб. 

110 000,00 
бел. руб. 

Продавец имущества:  МО ОАО «Луч» – управляющая компания хол-

динга «Обувь – «Луч», ул. Короля, 2, АБК, каб. 415, 220004, г. Минск. 

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условия торгов: 

победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за ор-

ганизацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 

и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены 

продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов;

дальнейшее использование недвижимого имущества осуществляется 

согласно генеральному плану г. Минска с указанием в договорах купли-

продажи сроков вовлечения в хозяйственный оборот отчужденного не-

движимого имущества и ответственности за нарушение предусмотренных 

условий продажи;

дальнейшее использование недвижимого имущества осуществляется 

с учетом требований «Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб культуры» по со-

хранению памятника архитектуры и обеспечению комплексного научного 

подхода к проведению работ по его ремонту (техническое обследование, 

ремонт конструктивных элементов здания, инженерных сетей, реставрация 

фасада);

при передаче недвижимого имущества другому балансодержателю по-

следний обязан в течение тридцати календарных дней со дня приобретения 

права собственности на материальную историко-культурную ценность или 

возникновения права за земельный участок, на котором расположена не-

движимая материальная историко-культурная ценность, подписать охранное 

обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 75 «Кодэкса Рэспублiкi 

Беларусь аб культуры».

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-

ства, принадлежащего МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга 

«Обувь – «Луч», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» №BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции №700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема 

документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление на участие в них подано только одним участником или для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся  30 октября 2017 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 18.10.2017 по 27.10.2017 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 200-12-65, 200-43-92, 226-56-55 (МО ОАО «Луч» – управляющая 

компания холдинга «Обувь – «Луч»)

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
КНДР зноў палохае вайной

Сі ту а цыя на Ка рэй скім паў вост ра ве да сяг ну ла кры тыч-

най ад зна кі з-за дзе ян няў Злу ча ных Шта таў, у лю бы мо мант 

у рэ гі ё не мо жа па чац ца ядзер ная вай на. Пра гэ та за явіў 

прад стаў нік КНДР пры ААН Кім Ян Рон на па ся джэн ні 1-га 

ка мі тэ та Ге не раль най Асамб леі.

Па вод ле яго слоў, ні ад на кра і на не за зна ва ла «на столь кі 

эк стрэ маль най і пра мой ядзер най па гро зы з бо ку ЗША», 

як КНДР, і ў гэ тай сі ту а цыі Пхень ян мае поў нае пра ва на 

са ма аба ро ну. «Уся кан ты нен таль ная част ка ЗША зна хо дзіц-

ца ў ме жах да ся галь нас ці на шай аг ня вой мо цы, ка лі ЗША 

асме ляц ца хоць бы на ца лю ўвар вац ца на на шу свя тую 

тэ ры то рыю, яны не па збег нуць жорст ка га па ка ран ня ні ў 

ад ной част цы све ту», — сцвяр джаў Кім Ян Рон.

Сі ту а цыя на Ка рэй скім паў вост ра ве аб васт ры ла ся ў 

апош нія ме ся цы, асаб лі ва пас ля пра вя дзен ня Пхень я нам 

у лі пе ні двух вы пра ба ван няў ба ліс тыч ных ра кет, якія і 

КНДР, і ЗША ква лі фі ку юць як між кан ты нен таль ныя. Са вет 

Бяс пе кі ААН пры няў дзве рэ за лю цыі, якія ро бяць больш 
жорст кім рэ жым між на род ных санк цый у да чы нен ні да 
Пхень я на.

Акра мя та го, КНДР за яві ла аб маг чы мас ці пра вя дзен-
ня ў хут кім ча се ядзер на га вы пра ба ван ня ў Ці хім акі я не, 

а прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп пры гра зіў поў ным зні-

шчэн нем кра і ны.

Па ра шэн ка пра па нуе ад мя ніць 
дэ пу тац кую не да ты каль насць

Ад па вед ны за ко на пра ект за рэ гіст ра ва ны ў аў то рак у 

Вяр хоў най Ра дзе і ўжо пе ра да дзе ны на раз гляд ка мі тэ та, 

яго ста тус вы зна ча ны як «не ад клад ны».

На па ся джэн ні кі раў ні коў фрак цый пар ла мен та спі кер 

Ра ды Анд рэй Па ру бій, за явіў, што, у ад па вед нас ці з пра па-

но вай прэ зі дэн та, «не да ты каль насць па він на бы ла зня тая, 

яна не мае пра ва на іс на ван не».

Ця пер кан сты ту цыя Укра і ны га ран туе пар ла мен та ры ям 

дэ пу тац кую не да ты каль насць. У пры ват нас ці, іх без зго ды 

Ра ды не мо гуць пры цяг ваць да кры мі наль най ад каз нас ці, 

за трым лі ваць, арыш тоў ваць.

Па збаў лен не дэ пу та таў не да ты каль нас ці — ад но з 

асноў ных па тра ба ван няў удзель ні каў усе ўкра ін скай ак-

цыі пра тэс ту, якія ў аў то рак са бра лі ся ў цэнт ры Кі е ва. 

Акра мя та го, мі тын гоў цы, як за явіў кі раў нік пар тыі «Рух 

но вых сіл» Мі ха іл Са акаш ві лі, па тра бу юць змя ніць сіс тэ му 

вы ба раў ва Укра і не, у пры ват нас ці пе рай сці да пра пар-

цы я наль най сіс тэ мы з ад кры ты мі спі са мі, аб ме жа ваць 
па лі тыч ную рэ кла му на тэ ле ба чан ні, а так са ма ства рыць 
ан ты ка руп цый ныя су ды.

«Ма ціль да»: Генп ра ку ра ту ра Ра сіі не су праць
Ге не раль ная пра ку-

ра ту ра Ра сіі не знай шла 
пад стаў для ўмя шан ня ў 
вы твор часць кі на філь ма 
рэ жы сё ра Аляк сея Учы-
це ля «Ма ціль да», па ве-
да мі ла гэ тае на гляд нае 
ве дам ства.

«У хо дзе раз гля ду Ге-

не раль най пра ку ра ту рай РФ зва ро ту дэ пу та та Дзярж ду мы 

На тал лі Па клон скай аб маг чы мых па ру шэн нях за ка на даў-

ства пры вы твор час ці на зва най кі на кар ці ны пад стаў для 

ўмя шан ня ор га наў пра ку ра ту ры не ўгле джа на», — га во-

рыц ца ў па ве дам лен ні.

Пры гэ тым у ве дам стве ад зна чы лі, што пра ку ра ту ра ра-

зам з ін шы мі ве дам ства мі пры мае ме ры па не да пу шчэн ні 

па ру шэн няў за ко на і пра воў гра ма дзян у су вя зі з ма ю чым 

ад быц ца вы ха дам кар ці ны ў пра кат.

АБА РО НА АГУЛЬ НЫХ ІН ТА РЭ САЎ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў су стрэ чу з Сяр ге ем На рыш кі ным, 

ды рэк та рам Служ бы знеш няй раз вед кі Ра сій скай Фе дэ ра цыі
Бе ла рус кі лі дар пры га даў, што 

з Сяр ге ем На рыш кі ным яны ня-

ма ла пра ца ва лі над ства рэн нем і 

ўма ца ван нем Са юз най дзяр жа вы. 

Асаб лі ва ка лі той зай маў па са ду 

стар шы ні Дзяр жаў най Ду мы Фе-

дэ раль на га схо ду Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі.

— Вы з'яў ля е це ся заў зя тым пры хіль-

ні кам гэ тай фор мы іс на ван ня на шых 

брац кіх дзяр жаў, — ад зна чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Я гэ та вель мі ца ню. 

І са мае га лоў нае — на коль кі дэ пу та ты 

ва шы, якія пры яз джа лі на са мі ты, бы лі 

ад да ныя гэ тай ідэі. Для мя не гэ та вель-

мі важ на.

Ця пер Сяр гей На рыш кін уз на чаль вае 

ін шую струк ту ру.

— Вель мі важ ную, ха ваць тут ня ма 

ча го, — пад крэс ліў кі раў нік бе ла рус кай 

дзяр жа вы. — Мы ў са мым шчыль ным 

кан так це пра цу ем. Я ін фар ма ва ны па-

ста ян на па ўсіх гэ тых пы тан нях. Я так-

са ма вам удзяч ны за су пра цоў ніц тва 
на шых раз ведс луж баў па аба ро не на-

шых ін та рэ саў. Мы аба ра ня ем ін та рэ сы 
на шых дзяр жаў і на шых на ро даў — як і 
ўсе спе цы яль ныя служ бы ў лю бой дзяр-
жа ве.

Так ці інакш, ад зна чыў Прэ зі дэнт, 
ёсць пэў ныя пы тан ні — пы тан ні ка ар-
ды на цыі, уз гад нен ня ней кіх кі рун каў 

ра бо ты па аба ро не ін та рэ саў абедз вюх 
дзяр жаў.

— Сён ня ў нас ёсць маг чы масць аб-
мер ка ваць гэ тыя праб ле мы, — кан ста-
та ваў Прэ зі дэнт.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

 У тэ му
Сяр гей НА РЫШ КІН, ды рэк тар Служ бы знеш няй раз вед кі Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі, па вы ні ках су стрэ чы звяр нуў ува гу, што яў гэты ж самы дзень у Мін ску 

пра хо дзі ла су мес нае па ся джэн не ка ле гій КДБ Бе ла ру сі і Служ бы знеш няй раз-

вед кі Ра сіі. Гэ та, ад зна чыў ён, уні каль ны фар мат уза е ма дзе ян ня спец служ баў 

дзвюх дзяр жаў. Та ко га ор га на ў Ра сіі ня ма ні з ад ной ін шай кра і най, за пэў ніў 

Сяр гей На рыш кін.

— І Аляк сандр Ры го ра віч Лу ка шэн ка, і Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч Пу цін пад-

трым лі ва юць са мае цес нае су пра цоў ніц тва дзвюх спец служ баў і зра зу ме ла, 

ча му, — пад крэс ліў ды рэк тар Служ бы знеш няй раз вед кі Ра сіі. — Пе рад на шы мі 

дзвю ма кра і на мі агуль ныя па гро зы: між на род ны тэ ра рызм, кі берз ла чын насць, 

ін фар ма цый ныя па гро зы, не пра ва вы санк цый ны рэ жым. Пе ра адоль ваць гэ та 

ра зам ляг чэй.

Га во ра чы пра знеш нія ўмо вы ва кол Са юз най дзяр жа вы, Сяр гей На рыш кін 

ад зна чыў, што аб ста ноў ка «вель мі ці ка вая і ды на міч ная»:

— Сі ту а цыя не вель мі прос тая. Гэ та аба вяз вае нас яшчэ больш шчыль на 

пра ца ваць ра зам, да бі вац ца тых мэт, якія ста яць пе рад на шы мі кра і на мі.

«ПРЫ МА НІЦЬ» УДА ЧУ
Вы зна чы лі ся з фор май для алім пій цаў
Кі раў нік дзяр жа вы азна ё міў ся з узо ра мі па рад най 
фор мы бе ла рус кіх спарт сме наў для вы ступ лен ня на 
зі мо вых Алім пій скіх гуль нях. На га да ем, яны прой дуць 
у ка рэй скім Пхёнч ха не ў лю тым 2018 го да. Бы лі прад-
стаў ле ны дзве кан цэп цыі.

Аў тар пер шай — ды зай нер Люд мі ла Лаб ко ва з кан цэр на 
«Бел легп рам». Яе ра бо та — гэ та кам плек ты на бо раў муж-
чын ска га і жа но ча га адзен ня, вы ка на ныя ў свет ла-шэ рых 
ко ле рах з ак цэн там на чыр во ныя ак се су а ры — сум кі, абу так, 
ра мя ні, гу зі кі.

Аў тар дру гой — Юлія Ла туш кі на, што пра ца ва ла су мес на 
са швей ным атэлье пры Га лоў ным гас па дар чым упраў лен ні 
Кі раў ніц тва спра ва мі Прэ зі дэн та. Яе ма дэ лі — больш дзе ла-
 выя, вы ка на ныя ў чор ных і чыр во ных ко ле рах. Да рэ чы, ме на-
ві та Юлія Ла туш кі на рас пра ца ва ла фор му на шых алім пій цаў 
для гуль няў у Рыа-дэ-Жа нэй ра.

Аляк санд ру Лу ка шэн ку спа да ба лі ся абедз ве кан цэп цыі, 
але пе ра ва га бы ла ад да дзе на пер шай — як больш зруч най 
для спарт сме наў. Тым не менш Прэ зі дэнт зра біў рас па ра джэн-
не аб ма са вым па шы ве абод вух ва ры ян таў адзен ня — у хут кім 
ча се кас цю мы па сту пяць ва ўсе буй ныя ўні вер ма гі кра і ны і 
ста нуць да ступ ныя лю бо му ах вот на му іх на быць.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

 У тэ му
Люд мі ла ЛАБ КО ВА, га лоў ны ды зай нер «Бел лег-

п ра ма»:

— Я ўзя ла ар на мент, які сім ва лі зуе ма ці, — абя рэг.
І да да ла ту ды эле мен ты, што сім ва лі зу юць уда чу, пос пех і 
ўра джай насць. Ар на мен ты ў бе ла рус кай куль ту ры ма юць 
вель мі вы раз нае зна чэн не.

ВУП да та го ж пе ры я ду 2016-га 
склаў 101,7% пры та кім жа га да-
вым пра гноз ным па каз чы ку. Доб-
ра спра ца ва лі пра мыс ло васць, 
сель ская гас па дар ка, ган даль, 
але па куль ад ста юць бу даў ні ча-
ман таж ныя ра бо ты. Так са ма пад-
час па ся джэн ня Прэ зі ды у ма Са-
ве та Мі ніст раў гу тар ка іш ла пра 
рост за ра бот най пла ты і пен сій па
ўзрос це, ства рэн не но вых пра цоў-
ных мес цаў.

«У цэ лым у сту дзе ні-ве рас ні бя-

гу ча га го да з за да чай спра ві лі ся, — 

за явіў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 
Анд рэй КА БЯ КОЎ, ка мен ту ю чы сі ту а-

цыю з ВУП. — Агуль ная сі ту а цыя ў эка-

но мі цы за ста ец ца ста біль най, вы кон ва-

юц ца амаль усе клю ча выя па каз чы кі 

эфек тыў нас ці ра бо ты ўра да і На цы я-

наль на га бан ка». Рас це вы твор часць 

па ВУП, пра цяг вае па вя ліч вац ца экс-

парт. Зба лан са ва ны знеш ні ган даль. 

Ін фля цыя за 9 ме ся цаў скла ла 2,7%. 

«Гэ та мі ні маль ны па каз чык за ўсю на-

шу су ве рэн ную гіс то рыю Бе ла ру сі», — 

ад зна чыў прэм' ер-мі ністр.

Крэ ды ты для рэ аль на га сек та ра эка-
но мі кі пра цяг ва юць тан нець. У ве рас ні 
ся рэд няя пра цэнт ная стаў ка па но вых 
крэ ды тах для юры дыч ных асоб скла ла 
12,3% га да вых (у па чат ку го да — 20,8%). 
За хоў ва ец ца тэн дэн цыя рос ту руб лё вых 
дэ па зі таў на сель ніц тва — пры рост на 
11,9% за 9 ме ся цаў. Ста ноў чыя тэн дэн-
цыі ў ас тат ніх га лі нах эка но мі кі так са ма 
за хоў ва юц ца. У пра мыс ло вай вы твор-
час ці рост у 6,1%, у па раў на нні з мі ну-
лым пе ры я дам па каз чык не змя ніў ся. 
Сель ская гас па дар ка спра ца ва ла лепш, 
чым ле тась, на 1,7%. Тут важ на за ма-
ца ваць вы нік і вый сці па го дзе на мэ-
та вую за да чу ў 102,2%, лі чыць прэм' ер. 
«Рэ аль ная за ра бот ная пла та за восем 
ме ся цаў пе ры вы сі ла ўзро вень ана ла-
гіч на га пе ры я ду мі ну ла га го да на 3,2%», — 
па ве да міў Анд рэй Ка бя коў.

Ра зам з тым уз ро вень на мі наль най 
за ра бот най пла ты ні жэй шы, чым пра ду-
 гле джа на пла нам-гра фі кам па вы-
ха дзе да кан ца го да на 1000 руб лёў. 
За жнівень ся рэд няя зар пла та скла ла 
844,4 руб ля, згод на з гра фі кам гэ та па-
він на бы ло быць 896 руб лёў. Зар пла ты 
ўжо вы рас лі ў бюд жэт ні каў і ва ен ных, 

пы тан не па ніз ка аплат ных ка тэ го ры ях 

ра бот ні каў бюд жэт най сфе ры бу дзе 

да дат ко ва раз гле джа на.

Але мэ та выя за да чы вы ка на лі не ўсе. 

Гэ та даты чыц ца асоб ных сфер пра мыс-

ло вас ці, а ў сель скай гас па дар цы  — 

аб лас цей: кры ху не даб ра лі Брэсц кая,  

Го мель ская і Мін ская. Са мае вы со кае 

не вы ка нан не па сек цыі бу даў ніц тва — 

яе ўплыў на ВУП -0,4%. А ка лі б гэ ты 

сек тар пра ца ваў на ўзроў ні мі ну ла га го-

да, ВУП склаў бы 102,1%.

Акра мя та го, прэм' ер за клі каў ак ты-

ві за ваць бу даў ніц тва жыл ля з вы ка ры-

стан нем ме ха ніз ма суб сі да ван ня, ак тыў-

ней ства раць но выя пра цоў ныя мес цы, 

а так са ма хут чэй са браць ура джай з па-

лёў. «Стаў лю за да чу: лён па ві нен быць 

са бра ны да су бо ты 21 каст рыч ні ка, да 

31 каст рыч ні ка з па лёў па він на быць 

са бра на ўсё ас тат няе. Пра шу гу бер на-

та раў пры няць ме ры па пад' ёме зяб лі ва. 

Араць трэ ба круг ла су тач на», — па ста віў 

за да чу кі раў нік ура да.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by



Ва ўра дзеВа ўра дзе   ПАЙ СЦІ Ў РОСТ
Савет Міністраў пад вёў вы ні кі ра бо ты эка но мі кі кра і ны за дзе вяць ме ся цаў бя гу ча га го да


