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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Оршаагропроммаш», 
Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 215

Предмет аукциона

Наименование (назначение), общая 
площадь, инвентарный номер, 

адрес расположения
Составные части и принадлежности

Лот №1

Здание цеха №4 
(здание специализированное 

иного назначения), 4043,2 кв. м, 
240/С-40713, г. Орша, ул. Селицкого, 2/1

Здание цеха №4

автомобильные дороги

Наружная канализация

Наружный водопровод

Кабельная линия

Сведения о земельном участке: пл. 0,7965 га, предоставлен продавцу для 
обслуживания здания цеха №4 на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 404 973  руб. 60 коп. (снижена на 20%)

Лот №2

Центральный растворный пункт 
(здание неустановленного назначения), 

202,9 кв. м, 240/С-43224, 
г. Орша, пер. Заводской 2-й, 23Б

Центральный растворный пункт

Насосная станция ППТ

Сход

Емкости

Наружная канализация

Благоустройство

Сведения о земельном участке: пл. 0,3222 га, предоставлен продавцу 
для обслуживания здания центрального растворного пункта на праве по-
стоянного пользования

Начальная цена с НДС 20%  –  66 443 руб. 26 коп. (снижена на 20%)

Лот №3

Здание склада ГСМ (здание специализир. складов, 
торг. баз, баз материально-технич. снабжения, 
хранилищ), 28,3 кв. м, 240/С-43037, г. Орша, 

ул. Владимира Ленина, 215Б

Склад ГСМ

Благоустройство

Сведения о земельном участке: пл. 0,2492 га, предоставлен продавцу для 
обслуживания здания склада ГСМ на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 13 400 руб. 00 коп. (снижена на 20%)

Лот №4

Очистные сооружения (сооружение специализир. коммунального хозяй-
ства), 240/С-43220, г. Орша, ул. Людвига Селицкого, 2В

Сведения о земельном участке: пл. 0,1283 га, предоставлен продавцу для 
обслуживания очистных сооружений на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 20 558 руб. 90 коп. (снижена на 20%)

Лот №5

Здание материального склада 
(здание специализир. складов, 

торг. баз, баз материально-технич. 
снабжения, хранилищ), 1406,2 кв. м, 

240/С-42936, г. Орша,
ул. Владимира Ленина, 215Ж

Здание материального склада

Наружная канализация

Производствен. автомоб. дороги

Кабельная линия (низковольтная)

Сведения о земельном участке: пл. 0,7922 га, предоставлен продавцу 
для обслуживания здания материального склада на праве постоянного 
пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 177 871 руб. 19 коп. (снижена на 20%)

Лот №6

Здание стройгруппы 
(здание специализир. для обработки 
древесины и производства изделий 

из дерева, включая мебель), 
574,7 кв. м, 240/С-42940, г. Орша,

ул. Владимира Ленина, 215В

Здание стройгруппы

Наружная канализация

Производственные дороги

Кабельная линия (низковольтная)

Забор вокруг территории завода

Сведения о земельном участке: пл. 0,3123 га, предоставлен продавцу для 
обслуживания здания стройгруппы на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 87 870 руб. 94 коп. (снижена на 20%)

Лот №7

Склад запчастей 
(здание специализир. складов, 

торг. баз, баз материально-технич. 
снабжения, хранилищ), 1669,9 кв. м, 

240/С-42939, г. Орша,
ул. Владимира Ленина, 215Д

Склад запчастей

Наружная канализация

Производственные дороги

Кабельная линия (низковольтная)

Забор вокруг территории завода

Сведения о земельном участке: пл. 0,3880 га, предоставлен продав-
цу для обслуживания здания склада зап. частей на праве постоянного 
пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 223 155 руб. 84 коп. (снижена на 20%)

Лот №8

Здание склада (здание специализир. складов, торг. баз, баз материально-
технич. снабжения, хранилищ), 62,1 кв. м, 240/С-42996, г. Орша, ул. Люд-
вига Селицкого, 2Б

Сведения о земельном участке: пл. 0,0886 га, предоставлен продавцу 
для обслуживания склада на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 9 728 руб. 76 коп. (снижена на 20%)

Лот №9

Здание столовой 
(здание специализир. для обществен-
ного питания), 1778 кв. м, 240/С-28818, 
г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215А

Здание столовой

Наружная канализация

Наружный водопровод

Кабельная линия низковольтная

Сведения о земельном участке: пл. 0,1256 га, предоставлен продавцу 
для обслуживания здания столовой на праве постоянного пользования. 
Ограничения прав на зем. участок: охранная зона сетей и сооружений 
теплоснабжения пл. 0,0031 га

Начальная цена с НДС 20 %  – 497 415 руб. 23 коп. (снижена на 20%)

Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by

Задаток 1% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с №3012343260010, в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, получа-
тель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после снятия продавцом в установленном законодательством порядке всех 
зарегистрированных ограничений (обременений)

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 25.01.2017

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Аукцион состоится 05.04.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
04.04.2017 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. 
Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Уво гу ле, у кра і не за рэ-
гіст ра ва на звыш 4,5 ты ся-
чы най мен няў ле каў роз-
ных вы твор цаў, 1,6 ты ся чы 
з іх — ай чын ныя, ся род якіх 
ёсць су праць пух лін ныя, для 
ля чэн ня за хвор ван няў нер во-
вай сіс тэ мы, апор на-ру халь-
на га апа ра ту, аф таль ма ла-
гіч ных за хвор ван няў і ін шыя. 
«Асноў ным кі рун кам у рас-
пра цоў цы ле ка вых срод каў у 
апош няе дзе ся ці год дзе бы ло 
ім парт аза мя шчэн не, рас-
пра цоў ка ге не рыч ных ле каў 
(ко пій ары гі наль ных), якія не 
са сту па юць па якас ці і эфек-
тыў нас ці ары гі наль ным, але 
больш да ступ ныя па кош це і 
зні жа юць за леж насць кра і ны 
ад ім пар ту», — ка жа на чаль-
нік упраў лен ня ар га ні за цыі 

вы твор час ці і перс пек тыў-
на га раз віц ця Дэ парт амен та 
фар ма цэў тыч най пра мыс-
ло вас ці Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Бе ла русі Тац ця на 
ТУ МЕ ЛЯ.

У апош нія га ды на ры нак 
што год па стаў ля ец ца не менш 
за сот ню ай чын ных на ві нак. У 
2015 го дзе бы ло на огул 180, 
ле тась кры ху менш — 116. Ужо 
сё ле та з'я віц ца су час ны ле ка-
вы сро дак су праць ге па ты ту С 
ай чын най вы твор час ці. Па куль 
мы фа су ем і па ку ем са фас бу-
вір пад ганд лё вай наз вай «Ге-
па софт» егі пец кай кам па ніі 
Global Napі Pharmaceutіcals. 
Прэ па рат за рэ гіст ра ва ны і 
вы хо дзіць на ры нак, але ёсць 
жа дан не і маг чы мас ці вы ра-
біць яго па поў ным цык ле. У 

ад роз нен не ад су праць ві рус-
най тэ ра піі ін тэр фе ро нам і ры-
ба ве ры нам но выя ле кі ма юць 
шэ раг пе ра ваг. Яны вы пус ка-
юц ца ў кап су лах і таб лет ках, 
доб ра пе ра но сяц ца.

Бе ла рус кія ле кі тан ней шыя 
за ім парт ныя ана ла гі за кошт ін-
шых тэх на ло гій іх рас пра цоў кі і 
вы твор час ці, ад сут нас ці за трат 
на пра соў ван не. Так, на рас пра-
цоў ку ары гі наль на га прэ па ра ту 
і яго вы вя дзен не на ры нак па-
тра бу ец ца не менш за дзе сяць 
га доў і ка ля 1 млрд до ла раў. 
Вы най сці но вы прэ па рат — зна-
чыць да сле да ваць ка ля 10 ты-
сяч ма ле кул, толь кі ад на з якіх 
ста не па спя хо вай. Ня даў на на 
ры нак вый шаў но вы прэ па рат 
для ля чэн ня плас как ле тач на га 
ра ку лёг кіх — пе мет рэк сед. У 
2014 го дзе адзін фла кон ары-
гі наль на га прэ па ра та каш та-
ваў 2,6 ты ся чы до ла раў, а на 
курс хво ра му па тра бу ец ца 
5—7 фла ко наў. На шы на ву коў-
цы ўжо зні зі лі кошт да 1 ты ся-
чы до ла раў дзя ку ю чы зні жэн ню 
са бе кош ту суб стан цыі.

Ін сты тут бія ар га ніч най хі-
міі НАН Бе ла ру сі пра цуе і над 
тар гет ны мі прэ па ра та мі, якія 
па шкодж ва юць клет кі пух лі-
ны, але не шко дзяць ін шым. 
Та кія ле кі больш эфек тыў ныя 
і пры гэ тым бяс печ ныя. «Ака-
дэм фарм» вы пус кае іма ты-
ніб, які вы раб ляў ся спа чат ку 
з па куп ной суб стан цыі, а ця-
пер — ста біль на з ай чын най. 
У ра бо це зна хо дзіц ца і тар-
гент ны прэ па рат для ля чэн-
ня не ка то рых вель мі «злых» 
пух лін пе ча ні і ныр кі. Па даць 
да ку мен ты на рэ гіст ра цыю 
га то вай ле ка вай фор мы пла-
ну ец ца ўжо сё ле та.

— Для ства рэн ня іна ва-
цый ных ле ка вых срод каў не-
аб ход ны кад ры з ад па вед ным 
во пы там, спе цы я лі за ва ныя ла-
ба ра то рыі ін сты ту таў і на леж-
нае фі нан са ван не, — раз ва-
жае стар шы ня на зі раль на га 
са ве та Са ю за ме ды цын скіх 
фар ма цэў тыч ных і на ву ко ва-
аду ка цый ных ар га ні за цый 
«Ме ды цы на і фар ма цэў ты-
ка — іна ва цый ныя пра ек ты» 
Аляк сей СЫ ЧОЎ. — У кра і не 
спе цы я ліс ты ёсць у на ву ко-
ва-да след чых ін сты ту тах, а 
су свет ная прак ты ка па каз вае, 
што 90 пра цэн таў іна ва цый ных 
прэ па ра таў бы лі рас пра ца ва-
ныя сі ла мі фарм пра мыс ло вас-
ці. Та му для нас важ нае раз-
віц цё дзяр жаў на-пры ват на га 
парт нёр ства, ка лі спе цы я ліс ты 
з тых жа ін сты ту таў змо гуць 
пра ца ваць у ад ной ка ман дзе 
з прад стаў ні ка мі біз не су. У 
све це даў но рас паў сю джа на 
ка а пе ра цыя для пра вя дзен ня 
на ву ко вых да сле да ван няў і вы-
ра бу ле каў, на прык лад, для ля-
чэн ня ан ка ло гіі. Па тра бу юц ца 
так са ма экс пе ры мен таль ныя 
ла ба ра то рыі для пра вя дзен ня 
па чат ко вых да сле да ван няў па 
рас пра цоў цы но вых ма ле кул, 
і там па він ны быць са мыя су-
час ныя тэх на ло гіі для бія ма-
дэ ля ван ня, ла ба ра то рыі для 
пра вя дзен ня да клі ніч ных да-
сле да ван няў, ба зы для клі ніч-
ных вы пра ба ван няў. Усе яны 
па він ны мець між на род ную 
акрэ ды та цыю і ад па вя даць 
між на род ным стан дар там. Па-
куль та ко га ў Бе ла ру сі ня ма.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. 
protas@zviazda.by

�

Ле тась коль касць за рэ гіст ра ва ных 
ін тэр нэт-кра маў у кра і не па вя лі чы-
ла ся амаль на 23 пра цэн ты — плюс 
2,5 ты ся чы но вых аб' ек таў. За апош-
нія ча ты ры га ды іх ста ла больш 
амаль удвая. Не дзіў на, што рэ гу ля-
ван ню элект рон на га ганд лю на да-
ец ца ўсё больш ува гі. Як аба ра ніць 
спа жыў цоў у но вых умо вах? Гэ тыя 
пы тан ні аб мяр коў ва лі экс пер ты ў 
прэс-цэнт ры БЕЛ ТА.

Не аб ду ма ныя здзел кі — 
ад ня ве дан ня

За па ру шэн не за ка на даў ства ле тась 
ін тэр нэт-кра мам вы да дзе на 42 прад пі сан-
ні, са стаў ле ны 41 пра та кол. Па ру шэн ні 
час цей за ўсё бы лі звя за ны з тым, што 
на сай тах змя шча ла ся не дак лад ная ці 
ня поў ная ін фар ма цыя аб та ва ры.

— За ка на даў ствам за ба ро не ны ан-
лайн-про даж юве лір ных вы ра баў, пі-
ра тэх ні кі, ле каў, БА Даў, ве тэ ры нар ных 
срод каў, зброі, спе цы я лі за ва най пра дук-
цыі для хар ча ван ня спарт сме наў, ал ка-
голь ных на по яў і ты ту нё вых вы ра баў, — 
звяр тае ўва гу на чаль нік упраў лен ня 
аба ро ны пра воў спа жыў цоў і кант ро-
лю за рэ кла май Мі ніс тэр ства ан ты ма-
на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Іры на 
БА РЫШ НІ КА ВА. — Але мы вель мі час та 
су ты ка ем ся з тым, што ў са цы яль ных сет-
ках пра па ну юць мед прэ па ра ты, пра дук ты 
хар ча ван ня, якія быц цам ва ло да юць ля-
чэб ны мі ўлас ці вас ця мі.

Ган даль у сац сет ках у прын цы пе лі-
чыц ца не за кон ным. Адзі нае, што мож на 
пра да ваць та кім чы нам, — аса біс тыя рэ-
чы, якія бы лі ва ўжы ван ні.

Каб не на рвац ца ў ін тэр нэ це на ня доб-
ра сум лен на га ка мер сан та, МАРГ ра іць 
пра вя раць, ці ёсць гэ тыя ін тэр нэт-кра ма 
ці ІП у рэ ест ры. «Трэ ба мець ін фар ма цыю 
аб тым, з кім збі ра еш ся за клю чыць да га-
вор. Та му вя дзен не рэ ест раў — важ ны 

склад нік у сфе ры аба ро ны пра воў спа-
жыў цоў. Так са ма на сай тах мі ніс тэр стваў 
ар га ні за ва ны руб ры кі з ка рыс най ін фар-
ма цы яй для гра ма дзян. На прык лад, на 
сай це Дзярж стан дар та змя шча юц ца на-
ві ны аб пры пы не ных і ад ме не ных сер ты-
фі ка тах ад па вед нас ці, Мінск во да ка нал 
да зва ляе пра ве рыць якасць во да пра вод-
най ва ды па ва шым ад ра се. Ме на ві та ад 
ня ве дан ня на шы спа жыў цы ча сам ро бяць 
не аб ду ма ныя і да ра гія здзел кі», — пад-
крэс лі ла Іры на Ба рыш ні ка ва.

Но выя змя нен ні ў за ко не
У лю тым ус ту пі лі ў сі лу змя нен ні ў Ко-

дэкс аб куль ту ры аб вяр тан ні гро шай за 
ад ме не нае куль тур на-за баў ляль нае ме-
ра пры ем ства. Апла ту па він ны вяр таць 
спа жыў цу на пра ця гу ся мі дзён з мо ман ту 
за пла на ва на га спек так ля ці фес ты ва лю. 
«Ра ней ар га ні за тар кан цэр та мог вяр таць 
гро шы ў тэр мін, які ён сам уста наў лі ваў. 
Гэ та да хо дзі ла да паў го да, і на ват да го-
да», — за ўва жае Іры на Ба рыш ні ка ва.

Пэў ныя змя нен ні збі ра юц ца ўнес ці так-
са ма ў За кон «Аб аба ро не пра воў спа жыў-
цоў». На прык лад, за ба ра ніць уста наў лі-
ваць роз ныя цэ ны ў за леж нас ці ад фор мы 
апла ты та ва раў і па слуг: час та бы вае, што 
пры раз лі ку наяўнымі пра даў цы вы стаў-
ля юць ад ну су му, а па карт цы — ін шую. 
Спіс аба вяз ко вай ін фар ма цыі аб та ва ры 
пла ну юць да поў ніць звест ка мі аб кра і не 
яго па хо джан ня (ка лі яна не су па дае з мес-
цам зна хо джан ня вы твор цы) і кла се энер-
га эфек тыў нас ці. Ся род пра па ноў — так-
са ма па ве лі чэн не тэр мі ну га ран тый на га 
ра мон ту з 14 да 30 дзён, аба вя зак га ран-
тый ных май стэр няў па за яў цы пра даў цоў 
пра вя раць якасць та ва ру на пра ця гу трох 
дзён з мо ман ту яго атры ман ня, пра ва па-
стаў шчы кам на спаг нан не са спа жыў ца 
страт за за хоў ван не та ва ру, які быў ад-
ра ман та ва ны ці прай шоў экс пер ты зу, па 
за кан чэн ні двух ме ся цаў з дня пісь мо ва га 
па пя рэ джан ня спа жыў ца.

Мяр ку ец ца, што но вая рэ дак цыя за ко-
на бу дзе пры ня та да кан ца го да.

Ар біт ры па бан каў скіх 
спрэч ках

На ва цыі, да рэ чы, ча ка юц ца і ў сфе ры 
аба ро ны пра воў спа жыў цоў фі нан са вых 
па слуг. У кра і не з'я вяц ца фі нан са выя ар-
біт ры: з іх да па мо гай мож на бу дзе вы ра-
шаць спрэч кі па між клі ен та мі і бан ка мі 
без зва ро ту ў суд.

— Так, у нас ёсць та кія аль тэр на тыў-
ныя спо са бы вы ра шэн ня кан флік таў, як 
ме ды я цыя і тра цей скія су ды, але, як па-
ка за ла прак ты ка, яны не за па тра ба ва ныя 
ў тых вы пад ках, ка лі раз мо ва ідзе пра 
ад но сі ны гра ма дзян і ар га ні за цый. Раз-
гляд спра вы тра цей скім су дом з'яў ля ец ца 
плат ным, і час та су ма, што аспрэч ва ец-
ца, ні жэй шая за тыя вы дат кі, якія ня суць 
ба кі, — тлу ма чыць на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня за ко на пра ект ных ра бот і 
экс пер ты зы нар ма тыў ных пра ва вых 
ак таў га лоў на га юры дыч на га ўпраў-
лен ня Нац бан ка Ві таль СА РО КІН. — Фі-
нан са выя ар біт ры бу дуць мець шэ раг пе-
ра ваг. Па-пер шае, іх па слу гі бяс плат ныя 
для гра ма дзян. Па-дру гое, ра шэн ні, якія 
вы но сяц ца, ус ту па юць у сі лу праз 10 дзён 
і ма юць аба вяз ко вы ха рак тар. Вы да ец ца 
да ку мент, які мож на прад' явіць су до ва му 
вы ка наў цу для пры му со ва га спаг нан ня. 
Плюс спра ва бу дзе раз гля дац ца ў спро-
шча ным па рад ку, у больш ка рот кія тэр-
мі ны, па тра бу ец ца мі ні маль ная коль касць 
да ку мен таў.

Мяр ку ец ца, што фі нан са выя ар біт ры 
бу дуць вы ра шаць спрэч кі, су ма па якіх не 
пе ра вы шае 500 ба за вых ве лі чынь (ка ля 
5 ты сяч до ла раў), і толь кі пас ля та го, як 
гра ма дзя нін звер нец ца з пісь мо вай прэ-
тэн зі яй да бан ка.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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НІ Я КІХ ЛЕ КАЎ ПРАЗ ІН ТЭР НЭТ
А пра да ваць у са цы яль ных сет ках мож на толь кі аса біс тыя рэ чы

Ры нак ле каўРы нак ле каў  ��

Перс пек ты вы ай чын най фар ма цэў ты кі
За леж насць кра і ны ад ім пар ту па він на быць зні жа на 

пры за ха ван ні якас ці і эфек тыў нас ці ле ка вых прэ па ра таў
Аб' ём фар ма цэў тыч на га рын ку склаў ле тась амаль 
637 млн до ла раў, што на 4 пра цэн ты менш, чым у 
2015-м. Але, хут чэй за ўсё, тэн дэн цы яй гэ та не ста не 
і ры нак ад но віц ца. До ля ай чын ных ле каў у кош та вым 
вы ра жэн ні на блі зі ла ся да 52 пра цэн таў, 70 пра цэн таў 
аб' ёму вы твор час ці за бяс печ ва юць дзяр жаў ныя прад-
пры ем ствы. Экс парт ле тась вы рас у па раў на нні з па-
пя рэд нім го дам і склаў 115 млн до ла раў.


