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НАМ І НЕ СНІЛАСЯ
Бадай кожны салідны гаспадар у
свой час марыў пра ўласную сядзібу ці нават шыкоўны катэдж
на беразе цёплага мора. З морам
у Беларусі «цяжкавата», ды і купіць-пабудаваць дыхтоўны элітны
дом пад Мінскам могуць далёка не
ўсе: дорага і складана. Аднак для
мабільных людзей з салідным і пастаянным прыбыткам вырашэннем
падобнай праблемы можа стаць
доўгатэрміновая арэнда катэджаў
у прыгараднай зоне сталіцы.
Што цяпер прапануецца на рынку і
чаго не хапае? Што карыстаецца попытам і па якіх цэнах? На што варта
звярнуць увагу ўласнікам і будучым
«кватарантам»? На гэтыя і падобныя
пытанні мы паспрабавалі адказаць разам з экспертам рынку арэнды жылля
Мінска, намеснікам дырэктара па арэндзе жылля агенцтва нерухомасці «Твая
сталіца» Наталляй Радзеняй.

У якасці патэнцыйных
арандатараў катэджаў на
працяглы тэрмін выступаюць
кіраўнікі дыпламатычных
пасольстваў, прадстаўніцтваў
замежных фірмаў і айчынная
бізнес-эліта: банкіры,
топ-менеджары і кіраўніцтва
буйных фірмаў.

БЕЗ ХААТЫЧНАГА
ПОПЫТУ
Спачатку пастараемся высветліць
апошнія тэндэнцыі, якія назіраюцца ў
сферы арэнды загараднага жылля. Як
змяніліся попыт і прапанова за апошнія
некалькі гадоў? Спецыяліс ты адзначаюць, што цікавасць да катэджаў на
працяглы тэрмін заўсёды ёсць, і даволі
стабільная. У адрозненне ад кароткатэрміновай арэнды катэджаў, тут увогуле
адсутнічае ўплыў сезоннасці на гэты від
здымнага жылля. Але важна разумець,
што, як і элітнае жыллё, доўгатэрміновая арэнда катэджаў — дастаткова вузкі
сегмент рынку. На іх няма хаатычнага
попыту, але пры аб'ектыўнай ацэнцы
кошту арэнды катэджа гаспадаром ён
заўсёды знойдзе свайго арандатара.
Галоўнай прыкметай доўгатэрміновай і кароткатэрміновай арэнды, вядома
ж, выступае яе тэрмін. У нашым выпадку
ён, як правіла, складае ад аднаго года.

А вось ужо максімальная планка такога
тэрміну можа адрознівацца ў залежнасці
ад патрабаванняў і «апетытаў» арандатара. Здымнае жыллё такога класа
мае свайго спецыфічнага кліента. Калі
арандаваць катэдж, напрыклад, на выхадныя, святочныя дні ці на час адпачынку могуць сабе дазволіць многія, то
здымаць катэдж на працяглы тэрмін пад
сілу не кожнаму. Таму ў якасці патэнцыйных арандатараў катэджаў на працяглы
тэрмін, як правіла, выступаюць кіраўнікі
дыпламатычных пасольстваў, прадстаўніцтваў замежных фірмаў і айчынная
бізнес-эліта: банкіры, топ-менеджары і
кіраўніцтва буйных фірмаў.

ГАЛОЎНАЕ — ЯКАСЦЬ,
А НЕ «ПРАПІСКА»
Нашых чытачоў заўсёды цікавіла
месцазнаходжанне падобных аб'ектаў.
І сапраўды, дзе прапануецца большасць
катэджаў у арэнду — непасрэдна ў галоўным горадзе краіны або за межамі
МКАД? Ці можна назваць іх прыкладныя
суадносіны? Як адрозніваецца іх якасць
у залежнасці ад месцазнаходжання?
Спецыялісты канстатуюць, што катэджы ў доўгатэрміновую арэнду прапануюцца як у межах Мінска, так і за МКАД.
Па суадносінах нельга адзначыць нават
прыкладна, бо іх колькасная і якасная
струк тура залежыць ад прапановы ў
канкрэтны перыяд на рынку. Але ў любым выпадку выбар заўсёды ёсць — і па
якасці, і па месцазнаходжанні. Яшчэ не
было выпадку, каб рыэлтары не змаглі
падабраць патрэбны варыянт.
Унутры МКАД прапануюцца катэджы
пераважна ў раёне вадасховішча «Дразды», Нацыянальнай бібліятэкі і каля
Цнянкі. За межамі кальцавой аўтадарогі
можна вылучыць такія населеныя пункты, як Валяр'янава, Тарасава, Драздова,
Бараўляны і, вядома ж, Раўбічы. Што тычыцца цэнавай градацыі, то вялікага адрознення паміж аб'ектамі, размешчанымі
ў межах Мінска і за МКАД, няма. Кошт
шмат у чым залежыць ад мноства фактараў «элітарнасці» падобнага жылля.

АД 1 ДА 10 ТЫСЯЧ
ДОЛАРАЎ
У залежнасці ад месячнага кошту
арэнды, які ў апошнія некалькі гадоў
застаецца нязменным, усю рынкавую
прапанову можна падзяліць на чатыры
цэнавыя групы.
Амаль пад «бюд жэт ны» ва ры янт
можна аднесці прыватнае жыллё кош-

там ад адной да 2,5 тысячы долараў. Тут
прапанова на рынку мінімальная, бо пад
яе падыходзяць у асноўным дамы малога метражу, дзе ў наяўнасці толькі самае
неабходнае з мэблі і бытавой тэхнікі.
У дыяпазоне ад 2,5 да 4 тысяч долараў — прапаноў трохі больш, але ўсё ж
попыт працягвае перавышаць прапанову. Дамы здаюцца ў арэнду з усёй
неабходнай мэбляй, бытавой тэхнікай і,
як правіла, маюць бонусы — більярдную
залу, лазню і гараж.
Самай масавай групай здымных катэджаў будуць аб'екты з цэннікам арэнды ад 4 да 5,5 тысячы долараў. Здымнае
жыллё гэтага класа характарызуецца
балансам попыту і прапановы, пры гэтым аб'ём прапановы пастаянна павялічваецца. Аб'екты падобнай цэнавай
групы з'яўляюцца цяпер найбольш запатрабаванымі на рынку па прычыне іх
збалансаванасці па крытэрыях «коштякасць». У гэтай групе «ўпакаванасць»
катэджа саўнай, басейнам ці трэнажорнай залай ужо нікога не здзіўляе.
Апошняй і вельмі вузкай прапановай
элітнай неру хомасці будуць здымныя
апартаменты коштам ад 5,5 да 10 тысяч
долараў. Яны разлічаны выключна на
«асаблівых» арандатараў, у якіх павышаныя патрабаванні да камфорту. Але
нават і ў гэтым выпадку часам попыт
перавышае прапанову. Катэджы гэтай
цэнавай групы могуць прыцягнуць арандатара наяўнасцю ўласнага SPA-цэнтра,
стылізаваным вінным склепам і нават
аўтамыйкай. У дачыненні да такіх аб'ектаў можна смела казаць, што «ўсе
ўключана».

ЯК ПЛАЦІЦЬ І ЗА ШТО
Нейкіх асаблівых адрозненняў па
заключэнні дагавора, аплаце арэндных
плацяжоў і г. д. ад арэнды кватэр у катэджаў няма. Пры заключэнні дагавора
арэнды новы жыхар плаціць за месяц
наперад і пакідае гаспадару нерухомасці ў якасці забеспячальнага плацяжу суму, роўную 1-2 месяцам арэнды. На гэты
конт спадарыня Радзеня звярнула ўвагу
на тое, што вышэйзгаданая закладная
сума не з'яўляецца платай за апошнія
некалькі месяцаў арэнды. Яна выступае
ў якасці забеспячэння абавязацельстваў
па дагаворы. У выпадку скасавання дагавора арэндадаўца абавязуецца вярнуць кліенту забеспячальны плацеж за
вылікам запазычанасці па арэндзе (у
тым ліку па кампенсацыі шкоды), калі
такая ёсць. Існуюць варыянты паквартальнай авансавай аплаты арэнды, а
некаторыя арандатары і ўвогуле пра-

Мінімальны «цэннік»
здымных катэджаў
нерухомасці пачынаецца
з тысячы долараў за месяц

На пасяджэнні парламента,
якое адбылося 22 кастрычніка,
разглядаліся папраўкі ў Закон «Аб
рэкламе». Яны прадугледжваюць
унясенне змен выключна для «парасонавых брэндаў». А гэта, дарэчы, стратэгія пашырэння брэнда,
якая заключаецца ў выпуску пад
адной маркай адразу некалькіх
груп тавараў або таварных катэгорый. Пры гэтым у назве тавараў
дамінуе імя кампаніі-вытворцы, а
ў рэкламе прадукцыі кампаніі дэманструецца яе лагатып. Гэты
праект закона гаворыць пра тое,
што пад брэндамі алкагольнай і
тытунёвай прадукцыі нельга будзе рэкламаваць іншыя тавары,
якія ніяк не абмежаваны для рэкламавання. У адпаведнасці з
нормай, папраўкі, якія ўнеслі ў закон, уступяць у сілу праз 3 месяцы
пасля апублікавання. Аднак у СМІ
было мноства заяў, якія тычыліся
таксама і забароны на рэкламу
лекавых прэпаратаў. Па словах
Іны ГАЎРЫЛЬЧЫК, кансультанта ўпраўлення абароны правоў
спажыўцоў і кантролю за рэкламай Міністэрства гандлю, міністр
гандлю выказаў пазіцыю, што ён
гатовы падтрымаць забарону рэкламы лекавых сродкаў, аднак
канкрэтнага праекта яшчэ няма.
Адзін з важкіх аргументаў для такога кроку — барацьба з самалячэннем. Год таму таксама былі
ўнесены змены ў падобным кірунку. З ліпеня 2013 года ўказанне на
лячэбныя ўласцівасці тавараў, якія
не з'яўляюцца лекавымі сродкамі і
медыцынскай тэхнікай, забароне-

на цалкам. Гэтым раней грашылі
вытворцы зубной пасты, ёгуртаў,
малочных вырабаў. Ужо цяпер, напрыклад, у рэкламе электронных
цыгарэт нельга сказаць, што яны
пазбавяць ад тытунёвай залежнасці. Дарэчы, у сувязі з папраўкамі ў законе аб рэкламе, знікне
рэклама электронных цыгарэт, бо
яны маюць падабенства са звычайнымі цыгарэтамі.

АПОШНЯЯ КРОПЛЯ

ХТО БОЛЬШ СТРОГІ?

А што ж менавіта стала падставай для ўнясення новых паправак у Закон «Аб рэкламе»?
Закон больш за год працаваў
стабільна. «Хутка будзе забаронена рэкламаваць таварны
знак, які выкарыстоўваецца для
абазначэння алкагольных напояў, на пітной вадзе. Мабыць,
калі вытворцы алкаголю ўчыталіся ў закон і зразумелі, што
можна рэкламаваць іншы тавар
пад падобным брэндам, то ўсе
алкагольныя кампаніі пайшлі па
шляху вытворчасці пітной вады.
Гэта не зусім карэктна ў дачыненні да спажыўцоў таму, што
многія скардзяцца на адсутнасць
рэкламуемай вады ў продажы. І
магчыма, калі б спажывец быў
бы задаволены, гэтую рэкламу
не ўспрымалі б як скрытую рэкламу спіртных напояў, дэфіцыту
якіх у продажы няма», — патлумачыла Іна Гаўрыльчык.
Таксама існуюць прыклады і
больш крэатыўнага падыходу ў
скрытай рэкламе спіртных і тытунёвых вырабаў. Адзін з вытворцаў алкагольных напояў зарэгістраваў пад таварным знакам
правядзенне спартыўнага турніру. Рэклама была аформлена

Многія рэкламадаўцы, якія
трапляюць у поле зроку кантралюючых органаў, вельмі часта
кажуць, што, напрыклад, тэкст,
візуальны рад не супярэчаць
заканадаўству. Аднак рэклама
разглядаецца ў сукупнасці. «Таксама існуе меркаванне, што Міністэрства гандлю — самы строгі

«Адной з апошніх кропель,
што прымусілі прыняць
папраўкі ў закон аб
рэкламе, стаў паказ па
тэлебачанні рэкламнага
роліка, дзе бутэлька
для пітной вады была
стылізавана пад форму
бутэлькі для гарэлкі.
орган, які займаецца выяўленнем
недабраякаснай рэкламы. Аднак
псіхолагі і сацыёлагі, да якіх накіроўваецца падобная рэклама
для заключэння, яшчэ больш
строгія. Яны сочаць за прамымі заклікамі, якія адыгрываюць
ролю на падсвядомым узроўні.
Таму, калі пішуцца рэкламныя
тэксты, трэба быць вельмі асцярожным у сваіх рашэннях. Бо
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ВАЗ-21310-126,
гос. № 6343 АК-2
Полуприцеп «Ванхоол»
S-301, гос.№ А 0766 А-2
Полуприцеп «Ванхоол»
S-301, гос.№ А 0781 А-2
Полуприцеп-цистерна ППЦ
22 МАЗ 9919-012,
гос. № В 0696 А
Грузовой экскаватор
марки МАЗ 6317-05,
гос. № АА 2494-2
Полуприцеп МАЗ 9758-012

Инв.
№
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Год
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выпуска НДС, руб.
РБ

13150722

2005

42 000 000

13151233

1992

224 400 000

13151232

1992

224 400 000

13150716

2005

234 000 000

04150924

2006

403 200 000

13150621

2002

28 860 000

УНП 300042199

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Купіць такую «казку» змогуць толькі буржуі, а зняць — адзінкі.

пануюць заплаціць за год наперад. Але
ў любым выпадку абавязковай умовай
пры падпісанні дагавора арэнды застаецца ўнясенне сумы забеспячальнага
плацяжу.

Для катэджаў з мінскай
«прапіскай» характэрныя ўчасткі
малой плошчы — да 6-10 сотак.
Камунальныя плацяжы могуць спаганяцца асобна ці адразу ўключаюцца
ў арэндную плату — усё залежыць ад
кошту арэнды і таго, на якіх умовах будзе заключаны дагавор арандатарам з
гаспадаром нерухомасці. І, вядома ж,
афармляюцца перадаткавыя акты на
мэблю і ўсё, што знаходзіцца ў катэджы.
Інакш без іх арандатару будзе вельмі
складана што-небудзь даказаць пры
ўзнікненні спрэчных сітуацый.

ВЯЛІКАЯ «ПРАСТОРА»
СУР'ЁЗНА НЕ
АЦЭНЬВАЕЦЦА
— Наколькі для арандатараў прынцыповы памер зямельнага ўчастка, на
якім размяшчаецца катэдж? І які ў гэтым
плане ёсць выбар?
— Плошчы ўчасткаў у кожным выпад ку роз ныя. Для ка тэ джаў з мінскай «прапіскай» харак тэрныя ўчасткі малой плошчы — да 6-10 сотак. За
межамі МКАД плошча ўчастка можа
даходзіць да 50 сотак, а ў некаторых
выпадках і больш, — расказвае наш

эксперт. — Але ў любым выпадку, з
улікам таго, што ў абсалютнай большасці катэджаў прылеглая тэрыторыя
абгароджана і акультурана, абсталявана альтанкамі, зонамі для барбекю, а
часам і дзіцячымі пляцоўкамі, то прынцы по ва га значэн ня пло шча ўчаст ка
для аран да та раў не мае. На жаль, і
да пладовых дрэў, і да цэлага саду на
ўчастку стаўленне ў кліентаў нярэдка
вельмі абыякавае.

У СУСЕДЗЯЎ СТВОРАНЫ
«ДАХОДНЫЯ» ВЁСКІ
Калі казаць пра такія гарады, як
Масква, Санкт-Пецярбург і іх прыгарады, то яшчэ некалькі гадоў таму ў іх актыўна пачаў развівацца новы кірунак па
будаўніцтве цэлых арэндных катэджных
пасёлкаў, або так званых «даходных»
вёсак. Такія пасёлкі запатрабаваны як
расійскай бізнес-элітай, так і вялікімі замежнымі карпарацыямі, якія жадаюць
там размясціць для пражывання ўвесь
свой персанал. І таму ў такіх пасёлках
ёсць свае крамы, аб'екты бытавога абслугоўвання, фітнес-цэнтры, аб'ек ты
грамадскага харчавання рознага класа
якасці і іншая інфраструктура. Каб арандаваць катэдж у такім пасёлку, трэба
прайсці праверку мясцовай службы бяспекі, а часам і пачакаць сваёй чаргі.
Ва Украіне, па меншай меры ў Кіеве
і яго наваколлі, падобныя пасёлкі таксама пачыналі зараджацца, але цяпер іх
далейшае развіццё спынілася.
Сяргей КУРКАЧ



рэклама моцна ўздзейнічае на
падсвядомасць чалавека, з-за яе
высокай перыядычнасці», — адзначыла Іна Гаўрыльчык.
У Беларусі ажыццяўляецца
прэвентыўны кантроль за рэкламай. Калі рэкламадаўца размяшчае знешнюю рэкламу, гэта
ўзгадняецца з мясцовымі органамі ўлады. Што таксама датычыцца і рэкламы на транспарце.
Перш чым размясціць рэкламу,
патрэбна мінімальная юрыдычная кансультацыя. Гэтая мера засцеражэ рэкламадаўцу. Таксама
варта адзначыць, што рэклама
медыцынскіх прэпаратаў узгадняецца з Мініс тэрствам аховы
здароўя. Усё астатняе — самастойная адказнасць суб'екта гаспадарання, які павінен кіравацца
законам аб рэкламе.

ЯКАЯ АДКАЗНАСЦЬ?
Парушэнні выяўляюцца Міністэрствам гандлю і ўпраўленнямі
гандлю і паслуг аблвыканкамаў
і райвыканкамаў.
«Ёсць грамадзяне, якія вельмі
ўважліва ставяцца да рэкламы.
На форумах у інтэрнэце існавала меркаванне, што гэта пенсіянеры. Аднак са скаргамі звяртаюцца грамадзяне ва ўзросце
ад 25 да 40 гадоў. Вельмі часта
абгрунтавана. Наперадзе ўсіх па
скаргах — канкурэнты. Яны сочаць за рэкламай адзін аднаго
і пішуць у адпаведныя інстанцыі, каб парушальніка прыцягнулі да адказнасці. Аднак гэта
не падстава адразу забараніць
рэкламу. Кожны выпадак разглядаецца з удзелам абодвух бакоў
і аналізуецца на адпаведнасць
рэкламы заканадаўству. У выпадку, калі знаходзяцца парушэнні, вінаватых прыцягваюць
да адказнасці», — удакладніла
Іна Гаўрыльчык.
Ёсць 2 артыкулы Адміністрацыйнага кодэкса, якія прадугледжваюць адказнасць па заканадаўстве аб рэкламе: артыкул
12.15, калі гаворка ідзе аб парушэннях агульнага характару, і
артыкул 12.26, калі мы гаворым
пра парушэнні ў рэкламе алкагольных напояў, піва, слабаал-

кагольных напояў і тытунёвых
вырабаў. Часам робяцца толькі
прадпісанні. Многія прадпісанні
разглядаліся ўжо як пакаранне.
Усё таму, што, калі прыбіраюць
рэкламу паводле загаду, рэкламадаўца ўжо губляе грошы, бо
рэклама не адпрацавала запланаваны перыяд. Таксама ў гэтым
выпадку можа дадавацца адміністрацыйнае пакаранне ў выглядзе штрафу. Згодна з артыкулам
12.15, штраф для юрыдычнай
асобы складае ад 20 да 50 базавых велічынь, для індывідуальнага прадпрымальніка — ад 10 да
20, для фізічнай асобы — ад 5 пачынаецца мінімальны штраф. У
артыкуле 12.26 нясе адказнасць
службовая асоба юрыдычнай
асо бы (на прык лад, началь нік
аддзела рэкламы). Штрафы —
ад 50 да 100 базавых велічынь.
Адной з мер, накіраваных на аднаўленне правоў спажыўцоў, калі была запушчана недакладная
рэклама, дзяржаўны орган можа
абавязаць парушальніка размясціць контррэкламу. Гэта калі за
ўласныя сродкі парушальніка
ў тым жа месцы і ў тым жа выглядзе размяшчаецца рэклама
з заявай, што парушальнік прадаставіў недакладную інфармацыю спажыўцу. Такіх выпадкаў
няшмат, але яны мелі месца.

ЯК ЗМАГАЦЦА
СА СПАМАМ?
Барацьба з несанкцыянаванай рэкламай досыць цяжкая.
Асабліва калі гэта тычыцца лістовак невялікага фармату. З
ліпеня мінулага года рэклама,
якая мае плошчу да 0,5 кв. м,
ні з кім не ўзгадняецца. Нормы
заканадаўства ў гэтым выпадку

по продаже автомобиля Мазда 626 VIN JMZGF14S201437691
(легвой хэтчбек, 2000 г.в., бензин, 1991 см3),
принадлежащего РУП «Белстройцентр», который состоится 15.12.2014 в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.
Начальная цена – 4 323 848 бел. руб. с НДС.
Задаток – 648 577 бел. руб. с НДС. Шаг аукциона – 5%.
Условия:
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 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, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 14
(четырнадцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем
аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи
Объекта. 3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору
аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона в размере,
не превышающем 6 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 4. Автомобиль не на
ходу, самовывоз.
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его Победителем (Претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.07.2013 №609 и соглашением о правах и обязанностях сторон
в процессе организации и проведения аукциона, составляет 10 000 000 рублей.
Перечень и порядок подачи документов для участия в аукционе определены Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 №609.
Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703,
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества РУП «Белстройцентр», проводимом 15 декабря 2014 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30
до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2 до 12 часов
11.12.2014.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное
лицо для осмотра Объекта: Михневич Александр Викторович 8 (033) 300-41-33 (адрес:
г. Минск, ул. Ольшевского).
Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52, www.ino.by.

К сведению акционеров
ОАО «Современные розничные технологии»
21 ноября 2014 года в 9 часов 00 минут по адресу:
Минский район, Хатежинский с/с, 1,
административно-бытовой корпус, каб.106

состоится внеочередное общее собрание акционеров
Повестка дня:
1. Об аннулировании акций, выкупленных по требованию акционеров.
2. Об уменьшении размера уставного фонда.
3. О внесении изменений в Устав.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания с 8 часов 00 минут
до 8 часов 45 минут.
Акционер Общества принимает участие в работе собрания лично или через
своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, доверенность.
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, – 18.11.2014.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 16.00 с 13.11.2014 и в день проведения собрания по адресу (место нахождения Общества, проведения собрания): Минский
район, Хатежинский с/с, 1, административно-бытовой корпус, каб.106
Орган, созывающий внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Современные розничные технологии»: наблюдательный совет.
УНП 690019195

Наблюдательный совет (телефон: 8 017 500 26 04)

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

З надакучлівай ці незаконнай рэкламай не толькі можна,
але і трэба змагацца

ЗАКОН СУРОВЫ,
АЛЕ ПАВІНЕН БЫЦЬ
ВЫКАНАНЫ

(с повышением начальной цены)

бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26,
8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.

ЯК З ВАДЫ ГАРЭЛКУ РОБЯЦЬ
спецыфічна: на працягу ўсяго
відэароліка ляталі кубікі лёду,
якраз тое, што асацыюецца з
алкагольным напоем пры чытанні рэкламы той кампаніі. Адна з
тытунёвых кампаній рэкламавала паляўнічую гаспадарку, якая
намякала на асацыяцыю з цыгарэтамі.
«Адной з апошніх кропель,
што прымусілі прыняць папраўкі
ў закон аб рэкламе, стаў паказ
па тэлебачанні рэкламнага роліка, дзе бутэлька для пітной вады
была стылізавана пад форму бутэлькі для гарэлкі. Фармальна,
па старым заканадаўстве рэклама нічога не парушала. Але яна
ў гэтым выпадку парушала заканадаўства аб скрытай рэкламе.
Уся астатняя інфармацыя роліка
працавала на падтрымку асацыяцыі з алкагольным напоем», —
расказала Іна Гаўрыльчык.

ОАО «НАФТАН»
реализует на конкурсной основе

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 18 декабря
2014 года с пометкой на конверте, указанной в таблице.
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

 Правы спажыўца

На што толькі не ідуць рэкламадаўцы, каб павялічыць
прыбытак свайго прадпрыемства! Выкарыстоўваецца
велізарны арсенал хітрыкаў: ад занадта літаральнага
разумення заканадаўства, да адмаўлення ад нормаў этыкі
і маралі. Аднак пакупнік не дрэмле, а ўслед за ім заўсёды
ідзе і Міністэрства гандлю, гатовае паспрыяць таму, каб
закон аб рэкламе выконваўся. Пра тое, хто больш строгі,
чым Мінгандаль, у пытанні адпаведнасці рэкламы, колькі
артыкулаў адказнасці для нядбайнага рэкламадаўцы, як
змагацца з несанкцыянаванай рэкламай і чаму нядаўна
ўносіліся папраўкі ў закон аб рэкламе — даведаўся
карэспандэнт «Звязды».
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И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Рогачевстрой» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион

не дзейнічаюць. Але дзейнічаюць
нормы Грамадзянскага кодэкса.
Напрыклад, калі без дазволу
ўласніка наклеіць рэкламу на
сцяну яго будынка. Можна падаць грамадзянскі іск, які будзе
суправаджацца дастаткова працяглым судовым працэсам. Як
патлумачыла Іна Гаўрыльчык,
хутчэй за ўсё, разабрацца з гэтай праблемай можна толькі ў
тым выпадку, калі вы добра ведаеце заканадаўства аб рэкламе
і знойдзеце там парушэнне такога характару.
Таксама Закон «Аб рэкламе»
абавязвае распаўсюджвальніка
рэкламы спыніць рассылку яе
на адрас спажыўца, калі той не
жадае яе атрымліваць. «Вельмі
час та распаўсюджвальнікі кажуць, што не маюць тэхнічных
сродкаў для адключэння рассылкі на ваш тэлефон. Магчымасць
заўсёды ёсць, і, калі вам рэклама не падабаецца, звяртайцеся
да таго, хто рассылае рэкламу.
Па першым вашым патрабаванні
ён абавязаны спыніць рассылку
рэкламы. І ў практыцы было некалькі выпадкаў, калі мабільныя
аператары прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці на падставе звароту грамадзяніна. Для
таго, каб адключыць рэкламу на
мабільным тэлефоне, у выпадку,
калі яе дасылае мабільны аператар, не трэба запаўняць дакументы. Дастаткова патэлефанаваць і
адмяніць гэтую функцыю. Сёння
закон аб рэкламе патрабуе, каб
аператар (пад подпіс) азнаёміў
абанента, што ён мае права адмовіцца ад рассылкі», — падкрэсліла Іна Гаўрыльчык.
Ілья КРЫЖЭВІЧ



21 ноября 2014 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Элегант».
Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13
Время регистрации в день проведения собрания с 13.30 до 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с
13.11.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
УНН 400078331

ПО ПРОДАЖЕ ОДНИМ ЛОТОМ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
расположенных по адресу:

Республика Беларусь, Гомельская обл.,
Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Белинского, д. 56А,
в составе:
одноэтажное кирпичное здание мастерских c гаражом, об.пл. 590,6 кв.м
(д. 56А/3), инвентарный номер 322/С-22245; одноэтажное кирпичное здание
деревообрабатывающего цеха (д. 56А/1), об.пл. 535,9 кв.м, инвентарный
номер 322/С-22242 (в т.ч. бетонное покрытие, пл. 1685 кв.м; забор ж/б; забор
кирпичный; ворота, калитка металлические); здание административнохозяйственное (отдел главного механика), об.пл. 137,7 кв.м, инвентарный
номер 322/С-22243; здание склада кирпичного, об.пл. 560,3 кв.м, инвентарный
номер 322/С-22244 (д. 56А/2); погрузочно-разгрузочная эстакада, инвентарный номер 322/С-23733.
Начальная цена с НДС – 1 030 841 977 бел.руб.
Площадь земельного участка – 0,5788 га (предоставлен продавцу на праве
постоянного пользования).
Задаток 10 % от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на
р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по
курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) –
3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507
г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке,
предусмотренном в договоре купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Извещение о проведении предыдущего аукциона
опубликовано в газете «Рэспублiка» 21.10.2014 г.
Аукцион состоится 24.11.2014 в 12 ч. 00 мин. по адресу: г. Рогачев, ул. Полевая, 22. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
21.11.2014 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703.

Тел: +375 17 280 36 37; 8029-183-69-71.

ОАО «Промэлектромонтаж»
извещает своих акционеров (их представителей)
о проведении 26 ноября 2014 г. внеочередного общего собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О реорганизации Общества путем выделения из состава Общества с
ограниченной ответственностью.
2. О порядке и условиях выделения.
3. О создании Общества с ограниченной ответственностью и составе его
участников.
4. О возложении на управляющего Общества обязанности письменно уведомить кредиторов ОАО о предстоящей реорганизации.
5. Об определении даты, по состоянию на которую производится инвентаризация имущества и составляется разделительный баланс.
6. О назначении даты проведения общего собрания акционеров Общества
по утверждению разделительного баланса Общества и изменений в устав
Общества в связи с реорганизацией.
Местонахождение ОАО «Промэлектромонтаж»: г. Минск, ул. Аранская, 13.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Аранская, 13 (второй этаж).
Начало работы собрания: в 15.00.
Регистрация участников собрания с 14-30 до 14-55 в день проведения собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по
данным реестра акционеров на 17 ноября 2014 г.
УНП 100088916

Совет директоров ОАО «Промэлектромонтаж»

Утерянную круглую печать Потребительского кооператива «Клуб
крестьянской взаимопомощи» считать недействительной.
УНП 190681619

