
Минский филиал РУП «Белпочта» приглашает принять участие в пере-

говорах по выбору подрядной организации для выполнения работ объекту 

«Текущий ремонт кровли здания ОПС Ухвала Борисовского РУПС по адресу: 

а. г. Ухвала, ул. Ленинская, 9». Переговоры состоятся 29.09.2017 года по 

адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, корп. 3. Источник финансирования 

работ – собственные средства предприятия. По всем вопросам обращаться 

по тел. 264-83-66 – начальник отдела СР и ХО Иванов И. В. 

УНП 101120215

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
об открытом аукционе по продаже незавершенного 

строительством законсервированного 
капитального строения, расположенного по адресу: 

г. Минск, ул. Тимирязева, 72/ 2
Лот №1. Незавершенное законсервированное капитальное строение 
с инв. №500/U-63358. Назначение: здание неустановленного назначе-
ния. Общая площадь – 11 404 кв. м. Фундамент – монолитный ж/бетон; 
стены – монолитный ж/бетонный каркас; перекрытия – ж/бетонные ребри-
стые плиты; кровля – эксплуатируемая из бетонных плит; строительная 
готовность – 54%.

Начальная цена продажи — 1 347 840,00 бел. руб. Задаток — 134 780,00 
бел. руб. Шаг аукциона — 5%

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 500000000007002866, рас-
положенный по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 72, пл. 1,3612 га. Назна-
чение – для строительства и обслуживания центра по продаже легковых 
автомобилей «Опель». На земельном участке находятся иные объекты, не 
выставляемые на аукцион. 

Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.

ОБРЕМЕНЕНИЯ: охранная зона сетей и сооружений водоснабжения, 
пл. 0,0675 га, охранная зона сетей и сооружений канализации, пл. 0,0675 га

ОБРЕМЕНЕНИЯ

1. Арест. Постановление ИМНС Республики Беларусь по Центральному рай-
ону г. Минска от 01.06.2015 №1110476 АА. Арест будет снят в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь после реализации 
Объекта с публичных торгов (торгов).

2. Запрещение. Запрет на основании постановления УПИ ГУЮ Мингориспол-
кома от 11.06.2015 №б/н.

3. Арест. Постановление ОПИ Центрального района г. Минска от 14.09.2015 
№б/н.

4. Арест. Постановление ИМНС Республики Беларусь по Центральному 
району г. Минска от 03.03.2017 №1110656. Арест будет снят в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь после реализации 
Объекта с публичных торгов (торгов)

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 
на 5% (пять процентов), (Претендент на покупку) обязан оплатить полную 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект 
недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона

Аукцион состоится 24.10.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Бела-
русь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона — 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 
BPSBBY2X.

Получатель — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
(Лот №1), проводимом 24.10.2017 (Фрунзенский МРО).

Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация 
сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 20.10.2017 в 11.00.

Все желающие могут ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо 
для осмотра Объекта: директор ОДО «Инградо» Куницкий Марк Анатольевич, 
тел. +375 29 655-55-75.

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 

8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • torgi@ino.by
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Я ўжо дру гі раз пры маю 
ўдзел у ву чэн нях «За хад». 
Та ды гэ та бы лі «За хад-81». 
Зу сім ма ла дым лей тэ нан там 
мне пры хо дзі ла ся ў іх удзель-
ні чаць. Я па раў ноў ваю тыя 
ву чэн ні і ця пе раш нія. Вы вуч-
ка і ўзро вень знач на ўзрас-
лі. Вы зу сім ін шыя сал да ты і 
афі цэ ры, але мэ ты ў нас тыя 
ж: аба ра ніць не за леж насць 
на шых дзяр жаў, аба ра ніць 
на шы на цы я наль ныя ін та рэ-
сы і прос та аба ра ніць на шы 
сем'і. Мы ні ко му не паг ра жа-
лі і па гра жаць не збі ра ем ся. 
З на шых зем ляў не сы хо дзі лі 
па гро зы і вой ны, але той, хто 
пры хо дзіў на гэ ту зям лю, заў-
сё ды атрым лі ваў год ны ад-
пор. Гэ та ідэа ла гіч ны склад-
нік на шых ву чэн няў.

Пад час ву чэн няў пра-
хо дзі лі апра ба цыю но выя 
ўзо ры ўзбра ен ня і ва ен най 
тэх ні кі аба рон на га сек та ра 
эка но мі кі Бе ла ру сі: лёг ка-
бра ня ва ныя аў та ма бі лі «V1» 
(МЗКЦ), бро не транс пар цёр 
«Кай ман», ра дыё элект рон-
ныя стрэль бы для ба раць бы 
з муль ці коп та ра мі (ААТ «КБ 
Ра дар»), а так са ма ма дэр ні-
за ва ныя тан кі Т-72 БМ3.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ўчо ра вы ка заў ся па шэ ра гу 
пы тан няў аба рон чай тэ ма-
ты кі.

...Пра ўдзел 
Ула дзі мі ра Пу ці на

Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Ра-
сіі вы зна чы лі ся з раз дзель-
ным удзе лам у ву чэн нях «За-
хад-2017».

— Мы да мо ві лі ся, што 
па коль кі ўсё-та кі асноў ная 
фа за са праў ды тут (у Бе ла-
ру сі. — Заўв. аўт.), але вель-
мі буй ныя ву чэн ні пра хо дзі лі 
як раз у Ле нін град скай воб-
лас ці, то Прэ зі дэнт Ра сіі пра-
кант ра люе і бу дзе на зі раць 
за ву чэн ня мі на поў на чы, а 
я — ужо ў цэнт ры, — за явіў 
кі раў нік дзяр жа вы.

У той жа час бы ла ідэя 
су мес най пры сут нас ці прэ зі-
дэн таў на ву чэн нях:

— Але па хо дзе вы зна чы-
лі ся, што нам усё ж та кі трэ ба 
больш шы ро ка аха піць гэ та 
ву чэн не, каб лю дзі ба чы лі 
прэ зі дэн таў — дзе яны пра-
цу юць, як, — рас тлу ма чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

...Пра спро бу 
дыс крэ ды та цыі 
ме ра пры ем ства

На дум ку Прэ зі дэн та, яна 
бы ла край не не пра фе сій-
най. Тым, хто ра біў спро бы 
дыс крэ ды та цыі бе ла рус ка-
ра сій скіх ву чэн няў, кі раў-
нік дзяр жа вы па ра іў «хоць 
бы на ву чыц ца гэ та ра біць 
па-са праўд на му». Ён пад-
крэс ліў, што пры коль кас ці 
бе ла рус кай ар міі ў 75 ты сяч 
пры сут насць не каль кіх ты сяч 
ра сій скіх вайскоўцаў у Бе ла-
ру сі ні чо га б не змя ні ла.

Што да асця рог з бо ку 
шэ ра гу за ход ніх па лі ты каў і 
вай скоў цаў, маў ляў, не ўсе 
ра сій скія вой скі мо гуць быць 
вы ве дзе ныя з тэ ры то рыі Бе-
ла ру сі, Аляк сандр Лу ка шэн-
ка за явіў:

— Я з за да валь нен нем 
пра ка мен тую гэ та праз не ка-
то ры час, ка лі ўсе вой скі, якія 
бы лі пры цяг ну тыя на ву чэн ні, 
бу дуць у мес цах па ста ян най 
дыс ла ка цыі, у тым лі ку і ра-
сій скія.

...Пра аба ро ну 
на цы я наль ных 
ін та рэ саў

— Мы ўся ляк пад трым лі-
ва ем не аб ход ны ва ен ны па-
тэн цы ял і су мес на пры ма ем 
ме ры па пра ду хі лен ні ва ен-
ных па гроз Бе ла ру сі і Ра сіі, 
удас ка на лен ні функ цыя на-
ван ня рэ гі я наль най гру пі-
роў кі вой скаў. Пры гэ тым 
су мес ная ва ен ная дзей насць 
і су пра цоў ніц тва з Ра сі яй у 
пра вя дзен ні ву чэн няў не скі-
ра ва ныя су праць трэ ціх кра ін 
і слу жаць вы ключ на аба ро не 
на шых на цы я наль ных ін та рэ-

саў, — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

У гэ тым, па вод ле слоў кі-
раў ні ка дзяр жа вы, змаг лі пе-
ра ка нац ца прад стаў ні кі ва ен-
на-дып ла ма тыч на га кор пу са 
і шмат лі кіх між на род ных ар-
га ні за цый, пры сут ныя на за-
вяр шаль ным эта пе ву чэн ня.

...Пра якасць 
ву чэн няў

Прэ зі дэнт аб' явіў па дзя ку 
ўся му аса бо ва му скла ду, які 
пры няў удзел у су мес ным 
стра тэ гіч ным ву чэн ні «За-
хад-2017» на бе ла рус кай тэ-
ры то рыі. Кі раў нік дзяр жа вы 
па він ша ваў ва ен на слу жа чых 
з па спя хо вым за вяр шэн нем 
ву чэн няў і па жа даў ім да лей-
шых пос пе хаў у рат най пра-
цы па на дзей ным за бес пя-
чэн ні бяс пе кі і мір най пра цы 
двух брац кіх на ро даў.

— Ву чэн ні пра ве дзе ны 
згод на з за цвер джа най за-
ду май, па стаў ле ныя мэ ты 
да сяг ну ты, ву чэб ныя пы-
тан ні ад пра ца ва ны з доб рай 
якас цю. На на леж ным уз-
роў ні вы ра ша ны за да чы па 
су мес най аба ро не ва ўмо-
вах су час ных вы клі каў і па-
гроз бяс пе кі, — пад крэс ліў 
Аляксандр Лукашэн ка.

Пад час раз мо вы з прад-
стаў ні ка мі СМІ кі раў нік дзяр-
жа вы вы ка заў сло вы ўдзяч-
нас ці ўсім жур на ліс там, якія, 
па яго сло вах, прос та бліс ку-
ча ад пра ца ва лі гэ тыя ву чэн ні 
як на эта пе пад рых тоў кі, так і 
на эта пе пра вя дзен ня.

— Па ві нен пра ма ска заць, 
што мэ ты, якія па стаў ле ны 
ў шы ро кім пла не пе рад ву-
чэн ня мі, бы лі рэа лі за ва ны не 
толь кі на бе ла рус кіх па лі го-
нах, але і на ра сій скіх. Усе 
эле мен ты ву чэн ня мы ад пра-

ца ва лі. Вы ні кі мы яшчэ пад-
вя дзём больш кан крэт на, 
але ў цэ лым за да чы вы ра-
ша ны, — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Га во ра чы аб пра вя дзен ні 
ву чэн няў, Прэ зі дэнт пад крэс-
ліў, што лепш неш та дэ ман-
стра ваць, чым ва я ваць.

— Мы ні ад ка го не ха ва лі 
гэ тую дэ ман стра цыю, па ка-
за лі здоль насць уз бро е ных 
сіл Ра сіі і Бе ла ру сі па аба ро-
не са ю за і ін та рэ саў на шых 
дзяр жаў, — ад зна чыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Гэ та са-
праў ды бы ла дэ ман стра цыя 
на шых маг чы мас цяў, без гэ-
та га нель га.

...Пра ма дэр ні за цыю 
ВПК

Яна бу дзе пра цяг ну та. 
Пры гэ тым, рас пра цоў ва юц-
ца і но выя ўзо ры ўзбра ен ня.

Ад ным з кі рун каў раз віц ця 
ар міі і яе тэх ніч на га аб ста-
ля ван ня кі раў нік дзяр жа вы 
на зваў глы бо кую ма дэр ні-
за цыю ўзбра ен ня і тэх ні кі, 
якія ўжо ёсць. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што 
не аба вяз ко ва за куп ляць да-
ра гія но выя ўзо ры за міль-
ё ны до ла раў, ка лі маг чы ма 
ма дэр ні за ваць тое, што ўжо 
ма ец ца, і атры маць су па раў-
наль ныя ха рак та рыс ты кі.

— Мы гэ та ўме ем ра-
біць — і ля таль ныя апа ра ты, 
і бра ня тэх ні ку, і страл ко вую 
зброю, — звяр нуў ува гу Прэ-
зі дэнт.

У Бе ла ру сі ўда ло ся за ха-
ваць прад пры ем ствы і шко-
лы ў сфе ры ВПК, і яны за па-
тра ба ва ныя:

— Па ўсіх кі рун ках мы 
на ву чы лі ся ра біць і бу дзем 
па шы раць гэ ты спектр. Не 
толь кі та му, што трэ ба ўзбро-
іць на шу ар мію, — у све це 
вель мі вя лі кі по пыт на глы-
бо кую ма дэр ні за цыю, ства-
рэн не но вай тэх ні кі. Тое, што 
мы ўме ем, не толь кі вы раб-
ля ем для ся бе, але і па спя хо-
ва пра да ём на між на род ных 
рын ках.

Што да но вых ві даў уз бра-
ен ня, то ў пер шую чар гу гэ та 
ра кет ная сіс тэ ма «Па ла нэз» і 
ай чын ныя бро не ма шы ны. Кі-
раў нік дзяр жа вы ак цэн та ваў 
ува гу, што ра бо та вя дзец ца 
перш за ўсё па тых узо рах 
тэх ні кі, якія мо гуць быць 
за па тра ба ва ныя ва ўмо вах 
су час ных ва ен ных кан флік-
таў.

— Вай на не бу дзе фронт 
на фронт. Бу дуць ла каль-
ныя баі. Нам для аба ро ны 
па трэб ныя вель мі ру хо мыя 
част кі, і апош нія вой ны ў све-
це ары ен ту юць нас на тое, 
каб мы ме лі ма біль ныя пад-
раз дзя лен ні, — пад крэс ліў 
Аляксандр Лу ка шэн ка.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

Га лоў ная за да ча — Га лоў ная за да ча — 
аба ро нааба ро на
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ПА ДА ТКІ 
БЕЗ ПА МЫ ЛАК 
І ШТРА ФАЎ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў Указ №338 
«Аб пад атко вым кан суль та ван ні», які ўка ра няе ў кра і-
не пра фе сій ны ін сты тут па ся рэд ні каў па між біз не сам 
і пад атко вы мі ор га на мі.

Ін сты тут пад атко вых кан суль тан таў ства ра ец ца ў Бе ла ру сі 
з улі кам ста ноў ча га за меж на га во пы ту: ён за па тра ба ва ны і 
па спя хо ва функ цы я нуе ў мно гіх еў ра пей скіх кра і нах, у тым 
лі ку ў Аў стрыі, Гер ма ніі, Поль шчы, Фран цыі, Чэ хіі і ін шых 
дзяр жа вах, ад зна ча юць у прэс-служ бе Прэ зі дэн та. Пра вам 
ака зан ня та кіх па слуг на дзя ля юц ца ін ды ві ду аль ныя прад-
пры маль ні кі і ка мер цый ныя ар га ні за цыі, якія ма юць у сва ім 
шта це як мі ні мум ад на го пад атко ва га кан суль тан та. Пры 
гэ тым пра ца ваць на та кой па са дзе спе цы я ліст змо жа пас ля 
зда чы ква лі фі ка цый на га эк за ме ну ў Мі ніс тэр стве па па дат ках 
і збо рах і атры ман ня атэс та та пад атко ва га кан суль тан та.

Акра мя кан суль та ван ня гэ тыя спе цы я ліс ты бу дуць мець 
пра ва аказ ваць па слу гі па вя дзен ні бух гал тар ска га і падатко-
ва га ўлі ку, скла дан ні спра ва здач нас ці, прад стаў лен ні ін та-
рэ саў кан суль ту е мых асоб у дзяр жаў ных ор га нах і ар га ні-
за цы ях. Зва рот да пад атко вых кан суль тан таў бу дзе на сіць 
вы ключ на доб ра ах вот ны ха рак тар і ні ў якім вы пад ку не бу дзе 
на вяз вац ца прад пры маль ні кам і ар га ні за цы ям.

У ад па вед нас ці з да ку мен там на пад атко вых кан суль тан-
таў ус кла да ец ца поў ная ма тэ ры яль ная ад каз насць за якасць 
і вы нік іх дзей нас ці, а маг чы мыя ры зы кі пры чы нен ня шко ды 
пад ля га юць аба вяз ко ва му стра ха ван ню.

Вы дан не Ука за бу дзе са дзей ні чаць пра віль на му пад лі ку 
суб' ек та мі гас па да ран ня па дат каў, да зво ліць зні зіць ве ра-
год насць здзяйс нен ня пад атко вых пра ва па ру шэн няў, мі ні-
мі за ваць вы дат кі біз не су па вы пла це пе няў і штра фаў за 
зга да ныя па ру шэн ні.


