УНП 700049607

Открытое акционерное общество

«Дорожно-строительный трест № 3» –
продавец (организатор аукциона)

16

МЯСЦОВЫ ЧАС

29 мая 2020 г.

30 июня 2020 года в 15.00
проводит открытый аукцион по продаже имущества,
расположенного по адресу:
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 278В:

• СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ – капитальное строение
с железобетонным ограждением площадью 543,0 кв. м
• ЦЕМЕНТНЫЙ СКЛАД
Суммарная начальная цена продажи с НДС
составляет 81 625,00 белорусского рубля.
1. Наименование продавца – организатора аукциона, его
место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3»,
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.
2. Дата, время и место проведения аукциона: 30.06.2020 в
15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.
3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3»
от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, желающее принять
участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть
перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000
код BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПССбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.
5. Место, дата и время окончания приема заявлений на
участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами:
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 26.06.2020 г.;
время: 17.00.
6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня
до даты проведения аукциона.
7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение
10 рабочих дней после проведения аукциона.
8. Извещения о проведении открытых аукционов по продаже
вышеназванного имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в
газете «Звязда» и на официальном сайте ОАО «ДСТ № 3».

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона)
ИНФОРМИРУЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
(со снижением первоначальной стоимости на 50 %)
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ПСВ»

ЛОТ № 1: ЗДАНИЕ НАВЕСА – ГАРАЖА НА 10 АВТОМАШИН, инв. № 250/C-27982, 538,4 кв. м.
Адрес: г. Полоцк, ул. Успенская, 3 / 5. Обременения: аренда.
Земельный участок: кадастровый номер 223850100004001384,
0,0721 га, право постоянного пользования.
Начальная цена, бел. руб. с НДС – 27 097,77.
Аукцион состоится 19.06.2020 в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4.
Извещение о проведении аукциона размещено
на сайте Организатора аукциона ino.by.
 Организатор аукциона:
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9,
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
УНП 190055182

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330),
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27,
тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: ООО «Альком» (УНП 400036252) в лице ликвидатора
Голынского К.Н., тел. 8 (044) 763-10-40.
Публичные торги в электронной форме будут проведены:
30 июня 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке
BELTORGI.BY.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
1. Капитальное строение с инв. № 330/C-6477 общ. пл. 1380 м2
(здание административное), расположенное на земельном участке
с кадастровым номером 341500000011000027 площадью 0,1414 га по
адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Малинина Н.И., 38.
Начальная цена предмета торгов – 1 494 000,00 бел. руб. без НДС.
2. Капитальное строение с инв. № 330/C-34903 общ. пл. 220 м2
(двухэтажное кирпичное здание для технических вспомогательных работ); капитальное строение с инв. № 330/C-13604
общ. пл. 2077,60 м2 (производственное здание); капитальное
строение с инв. № 330/C-6445 общ. пл. 2135,80 м2 (арматурный
цех и ремонтная мастерская), расположенные на земельном
участке с кадастровым номером 341500000013000024 пл. 1,0864 га
по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 40.
Начальная цена предмета торгов – 627 700,00 бел. руб. без НДС.
Телефон для ознакомления и осмотра +375 29 698-53-03.
Для участия в торгах необходимо в срок с 30.05.2020 г. 09.00 по
29.06.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять до наступления даты проведения торгов. Шаг торгов –
5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них
участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана
только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по
начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов
(претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня их
проведения оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный сбор. Срок заключения
договора купли-продажи и оплаты: не позднее 30 календарных дней
со дня проведения торгов.

ЗА ЗДАРОВЫ СПОСАБ ЖЫЦЦЯ!

«Лiдар» рыхтуецца да адкрыцця
Гаворка iдзе аб фiзкультурна-аздараўленчым комплексе
па вулiцы Драздовiча ў райцэнтры, якi можна лiчыць
аб'ектам апошнiх не толькi гадоў, але i дзясяцiгоддзяў.
Справа ў тым, што такiх комплексаў тут наогул не было
i вось, нарэшце, усе, для каго здаровы спосаб жыцця не
пусты гук, атрымаюць цудоўны падарунак.
Спытаеце, адкуль грошы? Крынiца фiнансавання — сродкi, якiя Навагрудскi райвыканкам атрымаў ад продажу выпушчаных iм аблiгацый. Праект падрыхтавалi спецыялiсты
праектнага iнстытута «Гроднаграмадзянпраект», а будаўнiцтвам займаецца Лiдская ПМК № 169. Агульны кошт праекта
складае каля 12 мiльёнаў рублёў. Будоўлю распачалi пазалетась у лiстападзе i вось яна наблiжаецца да свайго лагiчнага заканчэння. Цяпер тут завяршаюцца пусканаладачныя
работы. Хутка — адкрыццё.
Трэба сказаць, што комплекс — сам немаленькi (на будынак пайшло 450 тон металаканструкцый) i разам з прылеглай
тэрыторыяй займае плошчу больш за 19 тысяч «квадратаў»,
дзе ўжо абсталяваны вялiкая паркоўка, сцяжынкi, тэрыторыя добраўпарадкавана. Да 75-годдзя Вялiкай Перамогi тут
з'явiлася прыгожая алейка з 75 туй.
Самае вялiкае памяшканне «Лiдара» — гэта прасторная
спартыўная зала для гульнявых вiдаў спорту, з сучасным
электронным табло. Займацца ў ёй змогуць футбалiсты,
валейбалiсты, баскетбалiсты i гандбалiсты. А назiраць за
гульнёй — 751 глядач.
Акрамя гэтага ёсць 25-метровы басейн з пяццю дарожкамi, трэнажорная зала з сучасным абсталяваннем i зала
для заняткаў фiтнесам. Пасля фiзiчных практыкаванняў дапаможа расслабiцца саўна, а падсiлкавацца можна будзе ў
кафэ, разлiчаным на 30 месцаў.

ПРАЕКТЫ I РАШЭННI

Аб'ект узвядуць на пляцоўцы па
вулiцы Горкага побач з аквацэнтрам, паведамiў начальнiк аддзела спорту i турызму Гродзенскага
гарвыканкама Яўген АРОДЗЬ. Зараз вядуцца падрыхтоўчыя работы.
Усяго на гэтым месцы з'явяцца шэсць
тэнiсных кортаў, чатыры з iх будуць
крытыя. Сценамi i дахам для манежа стане так званая паветраапорная
канструкцыя.

АКТУАЛЬНА

Дарэчы, тэхнiчна-камунiкацыйная частка дазволiць весцi
анлайн-трансляцыi мерапрыемстваў, што будуць праводзiцца ў комплексе. Немалаважным з'яўляецца i тое, што
фiзкультурна-аздараўленчую ўстанову змогуць наведваць
людзi з абмежаванымi магчымасцямi.
Пасля ўводу «Лiдара» ў эксплуатацыю тут размесцiцца
раённая ДЮСШ № 2. Спецыялiсты, якiя забяспечаць работу комплексу, ужо ёсць, сфармiраваны таксама трэнерскi
штаб.
— Усе мы знаходзiмся ў прадчуваннi ўрачыстага адкрыцця
комплексу — выдатны падарунак атрымаюць i спартсмены,
i аматары здаровага спосабу жыцця, — цытуе намеснiка
старшынi райвыканкама Святлану КАРАЛЬКО раённая газета «Новае жыццё». — Гораду патрэбны такi шматфункцыянальны аб'ект, таму, несумненна, «Лiдар» будзе
запатрабаваны ў жыхароў не толькi Навагрудчыны, але i
суседнiх раёнаў.

НОВЫ МАНЕЖ

Цэнтр для заняткаў тэнiсам з
крытымi кортамi з'явiцца ў Гродне.

Такiя ж, дарэчы, выкарыстоўвалiся
ў Гродне для будаўнiцтва футбольнага манежа i крытай хакейнай пляцоўкi
ў лесапаркавай зоне Пышкi.
З'явяцца таксама адмiнiстрацыйна-бытавы комплекс, раздзявальнi.
На кортах будзе выкладзена сучаснае
спецыялiзаванае пакрыццё. Узводзiцца новы аб'ект пры падтрымцы Беларускай тэнiснай федэрацыi.
Ця пер у Гро дзен скай дзi ця чаюнацкай спартыўнай школе тэнiса
займаецца каля 150 дзяцей. Адкрыццё новага аб'екта дасць магчымасць

павялiчыць колькасць дзяцей, якiя
займаюцца гэтым вiдам спорту, павысiць якасць падрыхтоўкi спартыўнага
рэзерву, стане штуршком для развiцця тэнiса ў рэгiёне.
Мiж iншым, цэнтр таксама будзе
аказваць паслугi насельнiцтву: аматары тэнiса атрымаюць магчымасць
гуляць на сучасных кортах. Манеж будзе прымаць спаборнiцтвы рознага
ўзроўню. Адзначым яшчэ, што раней
крытых кортаў у Гродне не было.
Паводле БелТА.

Дарогi чакаюць мадэрнiзацыi

У якiм стане дарогi ў паўночным рэгiёне нашай краiны,
якая мяжуе з Расiйскай Федэрацыяй i Еўрапейскiм
саюзам? На вырашэннi якiх дарожных праблем трэба ў
першую чаргу засяродзiцца?
Тэма мясцовых дарог актуальная для рэгіёнаў.
У Віцебску нядаўна абмеркавалі яе на абласным узроўні.
У прыватнасці, рэалiзацыю дзяржаўнай праграмы па развiццi i ўтрыманнi аўтадарог на 2017—2020 гады. Асаблiвасць Вiцебшчыны ў тым, што тут найбольшая колькасць у
Беларусi населеных пунктаў — каля 6,3 тысячы, адпаведна
i шмат дарог, якiя iх злучаюць. У Прыдзвiннi знаходзiцца
больш за палову рэспублiканскiх гравiйных дарог.
Старшыня аблвыканкама Мiкалай ШАРСНЁЎ выказаў надзею, што ў профiльным мiнiстэрстве i ва ўрадзе
ўрэшце «пачуюць» просьбы аб падтрымцы. У прыватнасцi,
ужо даўно наспела неабходнасць рэканструкцыi дарогi
Вiцебск — Мiнск. Пра гэта гутарка iдзе даўно, але... Вось i
цяпер прадстаўнiк Мiнiстэрства транспарту i камунiкацый,
якi прысутнiчаў на вышэйзгаданым пасяджэннi, агучаную
праблему (i не толькi яе), як гаворыцца, узяў на заметку.
Згодна з рашэннем абласнога Савета дэпутатаў, з бюджэту на 2020 год на дарожную гаспадарку выдаткавалi каля
35,3 мiльёна рублёў. На думку кiраўнiцтва камiтэта па архiтэктуры i будаўнiцтве аблвыканкама, гэтага недастаткова.

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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Маштабная будоўля,
што вядзецца
на Навагрудчыне,
завяршаецца

Напрыклад, 93 % ад агульнай працягласцi дарог рэспублiканскага значэння (каля 2,8 тысячы км) эксплуатуюцца
з перавышэннем нарматыўных мiжрамонтных тэрмiнаў.
Аб'ём сродкаў на iх утрыманне сёлета каля 25,1 мiльёна
рублёў цi менш за палову неабходнай сумы.
А яшчэ трэба падтрымлiваць дарогi мясцовага значэння.
Iх працягласць складае больш за 15 тысяч кіламетраў i толькi 78,3 % з цвёрдым пакрыццём, а 21,7 % — грунтавыя.
Дзе браць сродкi на дарогi? Старшыня аблвыканкама
ўпэўнены, што замест таго, каб прасiць грошай з бюджэту, дарожнiкi павiнны iмкнуцца самастойна iх зарабляць.
Напрыклад, можна далучыцца да ўзвядзення i добраўпарадкавання аб'ектаў сельскагаспадарчага прызначэння.
I няблага зарабляць на гэтым. Як вядома, у гаспадарках не
хапае будаўнiчай тэхнiкi, спецыялiстаў i рабочых. Таксама
сёння дарожнiкам неабходна актыўна выкарыстоўваць
грошы, якiя сэканомiлi сёлетняй зiмой.
Як i заўсёды, вялiкая роля ў манiторынгу за станам мясцовых наземных артэрый належыць сельскiм Саветам. Iх
аператыўная iнфармацыя вельмi каштоўная для абласных
дарожнiкаў, асаблiва ў час зацяжных дажджоў, ураганаў,
перападаў тэмпературы на глебе.
Аляксандр ПУКШАНСКI.
Вiцебская вобласць.
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e-mail: info@zviazda.by
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