ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе
(с повышением начальной цены) бывшее в употреблении
неиспользуемое имущество
Наименование
Электродвигатель
1ВАО 315OL-0,38-8У2
Распредпункт ПР-24-7214
Распредпункт ПР-24-7214
Плотномер DM-230.2
Плотномер DM-230.2
Цистерна съемная 2 м3
Цистерна съемная 2 м3
Водонагреватель
Электролюкс 6 кВт
Машина маркировочная
ММ-4М

Машина стачивающая
в количестве 6 штук

Начальная Начальная
цена
цена
без НДС, с НДС, руб.
руб. РБ
РБ

Инв. №

Год ввода
в эксплуатацию

06270552

2007

816,00

979,20

06257060
06257061
08158045
08158046
06273326
06273327

2002
2002
2009
2009
2009
2009

215,00
215,00
3715,00
3715,00
6935,83
6935,83

258,00
258,00
4458,00
4458,00
8323,00
8323,00

06260225

2003

33,00

39,60

06270701

2007

2421,67

2906,00

06270794
06270795
06270796
06270797
06270798
06270799

2007
2007
2007
2007
2007
2007

14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50

17,40
17,40
17,40
17,40
17,40
17,40

Теплообменник ГКВ-800,
06271063
2007
7600,00
9120,00
Х-106/3
Холодильник Х-60
06267511
2005
3595,00
4314,00
Экскаватор-планировщик
06273496
2009
37500,00
45000,00
МАЗ 6317 05 244
Кондиционер центральный
каркасно-панельный КЦКП
23600279
2013
2150,00
2580,00
б/з 920677-1
Кондиционер центральный
каркасно-панельный КЦКП
23600280
2013
1241,67
1490,00
б/з 920677-2
Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО
«Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 13 июня
2019 года с пометкой на конверте: «Реализация неликвидов, 13.06.2019».
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 8 (0214) 59-88-42,
8 (0214) 59-88-01.

Извещение о проведении аукциона по продаже
имущества ОАО «Ясень», г. Гродно, 14 июня 2019 года
Вид аукциона
Предмет аукциона
Начальная цена продажи
Место нахождения предмета
аукциона
Продавец

Организатор аукциона

Открытый
Автомобиль МАЗ 53366 грузовой фургон
тентовый, год выпуска 1999 (замена кабины
2013 год), номер кузова Y3M533660X0008266,
регистрационный знак АI 1811-4
5 000,0 руб. (с учетом НДС 20 %)
Гродненская область, г. Гродно, ул. Пучкова,
д. 47
Открытое акционерное общество «Ясень»,
г. Гродно, ул. Доватора, д. 14
тел.: (0152) 55 34 62, 55 34 61
Открытое акционерное общество «Ясень»,
г. Гродно, ул. Доватора, д. 14
тел.: (0152) 55 34 62, 55 34 61
14 июня 2019 года
11.00
г. Гродно, ул. Доватора, 14, кабинет директора

Дата проведения аукциона
Время проведения аукциона
Место проведения аукциона
Место приема заявлений и
г. Гродно, ул. Доватора, 14,
прилагаемых к нему
кабинет юрисконсульта
документов
Дата и время начала приема
13 мая 2019 года 8.30
документов
Дата и время окончания
13 июня 2019 года 17.00
приема документов
500,00 руб.
Сумма задатка
Шаг аукциона
5%
С подробной информацией и предметом аукциона можно ознакомиться по адресу:
г. Гродно, ул. Пучкова, 47 (территория магазина № 5 «Строймаркет»), в рабочие
дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00, тел. для справок (029) 253 72 55.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Доватора,
14, кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00.
При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:
1) платежное поручение о внесении задатка на расчетный счет BY41AKBB30120000001704000000 в филиале № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», код
AKBBBY21400, УНП 500110597 получатель – ОАО «Ясень», г. Гродно, с отметкой
банка-отправителя об его исполнении.
2) Копии документов:
юридическое лицо — доверенность, выданную представителю юридического
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель),
одну копию учредительных документов.
Индивидуальный предприниматель — копия документа, подтверждающего
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя.
Физическое лицо — паспорт, а в случае участия в аукционе представителя
физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения
аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился
только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем)
подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре
купли-продажи (в течение 5 календарных дней с даты заключения договора
купли-продажи). Задаток лица, признанного победителем, засчитывается в
оплату полной стоимости.
Победитель аукциона уплачивает ОАО «Ясень», г. Гродно, штраф в размере
10 базовых величин в случае отказа в установленный срок от: подписания протокола о результатах аукциона; подписания договора купли-продажи, уплаты
суммы, по которой продан предмет аукциона.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа
5/2, пом.1703
Гродненское облпотребобщество (Сморгонский филиал),
Продавец
Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Чапаева, 3
Предмет аукциона (одним лотом)
Месторасположение: г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 14Б
Инвентарный
Общая
Наименование
номер
площадь
Склад хозяйственный
443/С-13796
1 122,6
Составные части
навес
Склад «Строительный»
443/С-13792
228,1
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для обслуживания
зданий складов на праве аренды пл. 0,3026 га (срок действия — по 29.04.2065)
Начальная цена с НДС 20 % – 38 361,00 бел. руб. (снижена на 75 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60
BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и
Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390,
получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора
15 рабочих дней после проведения
купли-продажи
аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный
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 предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных
на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда»
02.04.2019
Дата и время проведения аукциона: 27.05.2019 в 13.00 по адресу: г. Минск,
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 24.05.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375
17-280-36-37; +375 29-317-95-42. Email: auction@cpo.by
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Праект стагоддзя

«Вольга» і «Вулляна»
на Нежынскім камбінаце:
сяброўкі ці саперніцы?

Сучасным машынам дзеці далі жаночыя імёны
У верасні 2015 года кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка і бізнесмен Міхаіл Гуцэрыеў урачыста заклалі
капсулу ў азнаменаванне пачатку будаўніцтва Нежынскага горна-ўзбагачальнага камбіната на базе Старобінскага радовішча калійных солей. Гэта будзе другое
ў Беларусі прадпрыемства па здабычы калійнай руды і
вытворчасці калійных угнаенняў магутнасцю да 2 мільёнаў тон хларыду калію штогод. Інвестыцыйны праект
прадугледжвае ўзвядзенне горназдабываючага комплексу, абагачальнай фабрыкі, газатурбіннай электрастанцыі для асабістых патрэб, чыгункі, дарожнай і іншай
інфраструктуры. Будаўніцтва стартавала ў 2017 годзе.
Рэалізуе праект замежнае таварыства з абмежаванай
адказнасцю «Слаўкалій». Карэспандэнт «Звязды» пабывала на будаўнічай пляцоўцы і пацікавілася, як рухаюцца
справы. Дарэчы, няўзброеным вокам відаць, што тут
шмат зроблена, але яшчэ больш — наперадзе.
Намеснік кіраўніка праекта знешніх камунікацый Аляксандр ІЛЬІН
пагадзіўся быць нашым гідам.
— Мы пра цяг ва ем будаў ніц тва
газаправода, высакавольтнай лініі,
складскіх памяшканняў, аў татранспартнага цэха. Заканчваем агароджванне тэрыторыі камбіната, пракладку
аўтадарог на перыяд будаўніцтва, водазаборных збудаванняў, куды ўваходзіць шэсць артэзіянскіх свідравін
глыбінёй 140 метраў. У цяперашні
час «Слаўкалій» паспяхова ўладкаваў пяць з іх, — паказвае Аляксандр
Аляксеевіч. — Наогул, будучаму прадпрыемству спатрэбіцца 6-7 тысяч кубічных метраў пітной і тэхнічнай вады
ў суткі. Летам мяркуем пачаць узвядзенне помпавай станцыі для падрыхтоўкі пітной вады.
Вядзецца ўладкаванне двух рэзервуараў для захавання ачышчанай
вады аб'ёмам 1500 кубічных метраў,
пракладваецца водаправод даўжынёй
пяць кіламетраў да аб'екта. Паралельна з праходчымі работамі ідзе будаўніцтва інфраструктуры. У перспектыве
камбінат звяжа з чыгуначнай станцыяй Урэчча асобная лінія, па якой плануецца дастаўка пасажыраў, грузаў.
У гэтым пункце будуць фарміравацца
ўзбуйненыя саставы з прадукцыяй і
адпраўляцца спажыўцам.
Дзякуючы «Слаўкалію» і ў самой
Любані адбываюцца перамены. Гэта і
зразумела: з уводам у эксплуатацыю
комплексу насельніцтва горада вырасце на сем тысяч. Спецыялістам,
работнікам, якія прыедуць сюды з
сем'ямі, спатрэбіцца не толькі жыллё,
але і годная інфраструктура, сацыяльныя, гандлёвыя аб'екты. У перспектыве ў райцэнтры з'явіцца цэлы жылы
квартал. Першы дом на 90 кватэр для
супрацоўнікаў «Слаўкалія» ўжо ўзводзіць Бабруйскі завод буйнапанэльнага домабудаўніцтва. Здача ў эксплуатацыю шматпавярховіка з усімі інжынернымі сеткамі плануецца сёлета.
У горадзе будуць рэканструяваны
ачышчальныя збудаванні з устаноўкай новага абсталявання. Ідзе ўладкаванне дзвюх вадзяных свідравін.
Прадугледжана паніжальная трансфарматарная падстанцыя на 110 кВ

«Нежынская», якая ў далейшым размяркуе атрыманую электраэнергію па
прадпрыемстве. Распрацоўка праектна-каштарыснай дакументацыі на яе
ў завяршальнай стадыі. Сілкаванне
падстанцыя атрымае ад ужо існуючай
падстанцыі «Калійная», якая знаходзіцца за 20 кіламетраў ад горна-ўзбагачальнага камбіната, па паветранай
высакавольтнай лініі. Яе ўладкаванне
ўжо ідзе. Падчас наведвання аб'екта
Міхаіл Гуцэрыеў сказаў, што гатовы
выслухаць усе пажаданні гараджан
і, бясспрэчна, для Любані яшчэ шмат
чаго будзе будавацца. Дакладных
планаў яшчэ няма, пытанні пакуль
на ўзроўні дыялогу, але адназначна
інвестыцыі будуць укладвацца ў развіццё населенага пункта.
— Нам цягнулі інвестыцыйны дагавор, адпаведна, у 2023 годзе павінны
цалкам увесці комплекс у дзеянне, —
дадала прэс-сакратар «Слаўкалія»
Ганна БУНЬКОВА. — Але першую
руду, спадзяёмся, здабудзем раней —
у 2021-м.
Пакуль у распрацоўцы кадравая
палітыка будучага прадпрыемства.
Цяпер на пляцоўцы працуе больш за
500 чалавек, у тым ліку каля 50—60 нямецкіх спецыяліс таў, супрацоўнікаў
«Мінскпрамбуда», субпадрадчыкаў.
Па папярэдніх падліках у перспектыве
на камбінаце будзе працаваць 2,5 тысячы чалавек.
— У канцы мінулага года запусцілі
ў эксплуатацыю ўнікальны для Еўропы стволапраходчы комплекс SBR,
здольны праходзіць шахтавы ствол
на хуткасці да пяці метраў за суткі.
Тэхналогія механізаванага спосабу
праходкі не прадугледжвае выкарыстання выбуховых рэчываў, гарантуе
бяспеку працы і з'яўляецца экалагічнай. Дзве машыны для камбіната пабудаваны на заводзе нямецкай кампаніі Hеrrеnknесht — сусветнага лідара
ў сферы вытворчасці і пусканаладкі
SBR. Стволапраходчыя работы на
аб'ектах выконвае таксама нямецкая
кампанія Dеіlmаnn-Hаnіеl, — расказвае вядучы інжынер праекта Руслан
ДУЛЯ. — Машыны паспяхова прайшлі
пясок і мелавую пароду, цяпер у рабоце гліняны пласт. Гэтыя комплексы

ўпершыню выкарыстоўваюцца ў Еўрапейскім рэгіёне, яны прайшлі апрабацыю ў Канадзе. Машыны добра і
эфектыўна сябе зарэкамендавалі.
Над комплексамі ўсталяваны прыгожа аформленыя плакаты. На адным
імя «Вулляна», на другім — «Вольга».
— Машыны ў нас імянныя, — усміхаецца спецыяліст, перахапіўшы мой
позірк. — Кампанія аказвае дапамогу
Любанскаму дзіцячаму дому. У Дзень
шахцёра яго выхаванцаў запрасілі на
свята і папрасілі прыдумаць імёны гэтым комплексам. Адзін малы назваў
яго ў гонар любімай выхавальніцы,
другі — у гонар сваячкі.
Руслан Дуля запрасіў нас у святая
святых, можна сказаць, самае сэрца будучага камбіната — машыннае
аддзяленне. Тут такая цішыня, што
муха праляціць — пачуеш. Маладыя
дзяўчаты не адводзяць засяроджанага позірку ад манітораў камп'ютараў, якія адсочваюць сітуацыю ўнутры
ствалоў: тое, на якую глыбіню дабраліся «Вольга» і «Вулляна». Нават
мне, недасведчанаму ў такіх нюансах
справы чалавеку, відаць, што «Вулляна» крыху наперадзе. Але, як запэўнілі спецыялісты, іншая хутка дагоніць
саперніцу.
Кадры для гэтага адказнага ўчастка карпатліва падбіралі і рыхтавалі. На
конкурс прыйшлі 100 чалавек, адабралі 30 з іх.
— Галоўная якасць для машыністак
і сігналістак — гэта ўстойлівасць да
стрэсаў, імгненнае прыняцце рашэння
пры нестандартных сітуацыях, — кажа кіраўнік машыннага аддзялення
спадар Клаус БЮЛЬХОФ. — Яны пакуль не маюць вялікага вопыту, але
вельмі адказныя, старанныя, уважлівыя. Многія з іх з Салігорска, ёсць з
Любані, Слуцка.
— Я родам з Расіі. Мяне з сяброўкай
запрасілі навучаць вашых дзяўчат спецыяльнасці машыністак пад'ёмных машын, — дадае Вольга НАБОКАВА. —
Мне падабаецца калектыў: здольны,
дружны. З намі на два гады заключылі
кантракт. Калі прадоўжаць, то мы з задавальненнем тут застанемся.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
Фота БелТА.

