РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества

СООО «Чевляр»
Лот № 1: котельная, инв. № 602/D-35832, 197,1 кв. м. Адрес: Минская обл.,
Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Калинина, 15А-2. Начальная
цена, бел. руб. с НДС – 45 640,70. Задаток, бел. руб. – 5 000,00.
Лот № 2: производственное помещение, инв. № 602/D-35834,
556,3 кв. м. Адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка,
ул. Калинина, 15А-4. Начальная цена, бел. руб. с НДС – 132 842,50.
Задаток, бел. руб. – 13 284,00
Условия: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение
10 рабочих дней с даты проведения аукциона (после предъявления
Продавцу копии платежного документа об оплате вознаграждения
Организатора аукциона). 2. Оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 10 рабочих дней с
даты подписания договора купли-продажи. 3. Оплатить Организатору
аукциона вознаграждение в размере 3 % от цены продажи Лота № 1,
1,5 % от цены продажи Лота № 2 в течение 3 банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона
Размер штрафа, предусмотренного соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе организации и проведения аукциона,
составляет 2 000,00 бел. руб.
Аукцион состоится 22.04.2020 в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.
Шаг аукциона – 5 %
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: СООО «Чевляр», 220004,
г. Минск, ул. Тимирязева, 9, АБК, ком. 703, 8(017) 203-35-94.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки»,
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. 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 22.04.2020. Участник, желающий участвовать в аукционе
в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. 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 – 20.04.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра
Объектов – Мазелев Станислав Игоревич, 8(029) 623-57-60
 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

РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества

ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» –
управляющая компания холдинга»
Лот № 1, состав: 1. Кран балка 11-5-3, инв. № БТ2.200. 2. Кран козловой ККС-10, инв. № БТ2.143. 3. Кран козловой ОЛТ, инв. № БТ2.353.
4. Кран подвесной с эл./талью, инв. № БТ144. 5. Кран с тельфером,
инв. № БТ145. 6. Кран штабелер с эл./талью, инв. № БТ142. 7. Кранбалка, инв. № БТ252. 8. Кран-балка, инв. № БТ253. 9. Кранбалка, инв.
№ БТ199.1. 10. Счетчик жидкости и количества теплоты СВТУ-10М
№ 16474, инв. № БТ2.575. Местонахождение: Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 51. Начальная цена, бел. руб. с НДС – 33 048,00.
Задаток, бел. руб. – 3 304,80. Шаг аукциона – 5 %.
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МЯСЦОВЫ ЧАС

ШЧАСЛIВАЕ ДЗЯЦIНСТВА

Садок крокавай даступнасцi
Дзiцячы садок новага тыпу адкрыўся нядаўна
ў Драгiчыне — гэта першая дашкольная ўстанова
на Брэстчыне, якая знаходзiцца ўнутры жылога
40-кватэрнага дома. Ён размешчаны ў самым маладым
гарадскiм мiкрараёне па вулiцы Днепра-Бугскай. Там
цяпер актыўна вядзецца жыллёвае будаўнiцтва — як
шматкватэрных, так i прыватных дамоў.
— Да пачатку наступна га на ву чаль на га го да
садок № 5 будуць наведваць 60 хлопчыкаў i дзяўчынак. Пакуль што гэтая
лiчба складае 37, дзецi падзяляюцца на тры групы ў
залежнасцi ад узросту, —
кажа загадчыца садка
Аляксандра МАЦУК. —
У нас не ста яла за да ча
стварыць iнавацыйную пляцоўку, перша па чат ко ва бы ла
неабходнасць у садку крокавай даступнасцi. У горадзе пяць
дзi ця чых да школьных устаноў, але не
ўсiм баць кам аднолькава камфортна дабiрацца да iх з
дому. Мы працуем
з 7.30 ранiцы. Дапамагае выхоўваць
малых штат работнiкаў, якi складаецца з
18 чалавек.
У такiм садку створаны ўсе неабходныя
для хлопчыкаў i дзяўчынак умовы: пра-

сторная музычная зала,
гаспадарчая частка, гульнявая, рэсурсная, дзе захоўваюцца дыдактычныя
да па мож нi кi i су час ныя
цацкi, вялiкi харчблок. Для
абароны ад сонца i ападкаў пабудаваны навесы.
Дзякуючы таму, што садок
размяшчаецца на першым
паверсе жылога дома, ён

мае асобны ўваход,
спар тыў на-гуль нявую пляцоўку. Кошт
такога аб'екта склаў
2,3 мiльёна рублёў,
якiя былi выдзелены
з абласнога бюджэту. Гэта значна нiжэй,
чым у тыповых будынкаў дашкольных
устаноў.
— Усе гру па выя
памяшканнi размешчаны з аднаго боку,
кватэры — з другога.
Тут добрая iзаляцыя,

гэта значыць, што нiякага
шуму не будзе чуваць нi з
нашага боку, нi з боку жыхароў. У будынку жывуць
шматдзетныя сем'i, жыллё
лiчыцца сацыяльным, —
дадала Аляксандра Мацук.
Нагадаем, першы дзiцячы сад новага тыпу адкрыўся ў Гомелi некалькi гадоў
таму. Сёлета ў Брэсце плануецца рэалiзацыя яшчэ аднаго такога праекта.
Дар'я ШЛАПАКОВА.
Фота аўтара.

Аукцион состоится 02.04.2020 в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

 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

СВЕДЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Maggi с заботой о важном!»
Организатор рекламной игры – ООО «Пиар Куб», место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 5-й этаж, оф. пом. 1,
УНП: 192452588; электронный адрес: info@igra.minsk.by.
Наименование рекламной игры: «Maggi с заботой о важном!»
Сведения о государственной регистрации рекламной игры:
рекламная игра зарегистрирована 10 декабря 2019 года Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации рекламной игры
№ 3709.
Срок начала и окончания рекламной игры, включая срок
выдачи выигрышей и опубликования результатов проведения
рекламной игры: с 16 декабря 2019 г. по 27 марта 2020 г.
В рекламной игре приняли участие 54111 участников.
Призовой фонд разыгран полностью.
Сведения о Победителях рекламной игры с указанием их выигрышей размещены на интернет-сайте: https://e-dostavka.by/.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной
игры: +375 29 3810085. Режим работы телефона для справок:
в течение срока проведения рекламной игры с 09.00 до 21.00,
пн–пт.

IНIЦЫЯТЫВА

IМЯННЫЯ ЛАЎКI
I НАРОДНЫЯ ДАРОЖКI
Гарадскi сад у Брэсце — гэта
стары новы парк, якi з'явiўся
ў абласным цэнтры да яго
тысячагоддзя. Стары таму, што
ён ужо быў у горадзе на мяжы
ХIХ i ХХ стагоддзяў. А новы
таму, што той, старадаўнi, даўно
зарос бур'яном i прыйшоў у
заняпад. Сад аднавiлi цалкам
за апошнiя некалькi гадоў.
Добраўпарадкаванне цiкавага
аб'екта гарадскога асяроддзя
працягваецца.
Цяпер пачалася ўкладка новай
тратуарнай сцежкi. Яна працягнецца ад цэнтральнай часткi саду
да набярэжнай Мухаўца. А вось
«праект» пешаходнай часткi стварылi
самi наведвальнiкi, прычым уласнымi нагамi. Паводле слоў намеснiка
генеральнага дырэктара КУМВП
«Брэсцкае гарадское ЖКГ» Сяргея ЖУКАВА, камунальнiкi кладуць
плiтку на месцы сцежак, якiя пратапталi адпачывальнiкi. Такiм чынам, усё
робiцца для максiмальнай зручнасцi
людзей.

нансаваў праект. Такiм чынам
у кожнага з'явiцца магчымасць
упiсаць сваё iмя ў гiсторыю горада. Гэта не брэсцкая выдумка —
такiя акцыi даўно праводзяцца ў
розных краiнах свету. У нас любяць згадваць Цэнтральны парк
Нью-Ёрка, дзе ўстаноўлена каля
2000 iмянных лавак.
Новую iнiцыятыву падтрымалi ўжо больш чым два дзясяткi
прадпрыемстваў i пяць грамадзян. Пра жа дан не зай мець
сваю лаўку ў гарадскiм садзе
заявiў народны артыст БеларуГарадскi вал.
сi кампазiтар Эдуард Ханок. У
Брэсце прайшло дзяцiнства музыА вось уздоўж дарожкi неўзабаве
канта, тут ён хадзiў у школу. Сям'я
з'явяцца новыя лаўкi. Іх зробяць у
жыла ў цэнтры горада, недалёка ад
адным стылi на спецпрадпрыемстве.
цяперашняга саду. Вось i вырашыў
I будуць, мяркуецца, яны iмянныЭдуард Сямёнавiч у свой юбiлей (сёмi. Усе ахвотныя — як юрыдычныя
лета яму спаўняецца 80 гадоў) зраасобы, так i фiзiчныя — змогуць прабiць падарунак гораду дзяцiнства.
спансiраваць лаўкi з адмысловыЗгадзiцеся, добры прыклад для земмi таблiчкамi. На iх укажуць назву
лякоў.
прадпрыемства цi ўстановы альбо
Святлана ЯСКЕВIЧ.
прозвiшча i iмя чалавека, якi прафi-

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
«Выдавецкі дом «Звязда»

Дырэктар — галоўны рэдактар
СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭГIСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
ад 17 лютага 2009 года выдадзена
Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.
Заснавальнiкi: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыяналь(для зваротаў):
нага сходу Рэспублiкi Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая
e-mail: info@zviazda.by
zvarot@zviazda.by
ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

www.zviazda.by
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Цiкавы праект
па добраўпарадкаваннi
рэалiзуецца
ў Брэсце

Фота Валерыя КАРАЛЯ.

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. Продавец: ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания
холдинга», 220030, г. Минск, ул. Советская, д. 4, тел. 8 (017) 200-71-17.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки»,
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. 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 02.04.2020. 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 –
31.03.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Звязда» от 11.02.2020.

АДРАС РЭДАКЦЫI:
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10а.
КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 287 18 31;
e-mail: info@zviazda.by
Га зета ад дру ка ва на ў Рэс публi кан скiм унi тар ным
прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск,
пр. Незалежнасцi, 79.
Тыраж 14.804.

Нумар падпiсаны ў 19.30
19 сакавіка 2020 года.

