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14 студзеня 2020 г.

ТРЫМАЦЦА СВАЙГО КУРСУ
Ў БУРЛІВЫМ АКІЯНЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Нас шмат, але Беларусь у нас
адна. І гэта простая ісціна ляжыць у
аснове дзяржаўнага суверэнітэту і незалежнасці краіны», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт упэўнены, што наступіўшы 2020-ы будзе такі, якім мы яго самі
зробім. Трэба толькі, як і раней, шанаваць і берагчы тое, што маем, захоўваць і развіваць найлепшае, распрацоўваць і ствараць самае перадавое.
Кіраўнік краіны прывітаў тых, хто быў
упершыню запрошаны на гэта свята, і
тых, хто ўжо неаднаразова ўдастойваецца гонару прысутнічаць на прыёме. Высокія вынікі і аўтарытэт гэтых людзей —
прыклад для ўсяго грамадства.
«Кожны з вас павінен адстойваць
нацыянальныя інтарэсы, у тым ліку
ў інфармацыйнай прасторы. Гэта задача дзяржаўнага маштабу. І вам яе
вырашаць, проціпастаўляючы свае
глыбокія веды, мудрасць, аналітычны
розум прымітыўным меркаванням і часам адкрытым спекуляцыям», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

***
Цырымонія ўручэння дзяржаўных
узнагарод стала часткай прыёма ад
імя Прэзідэнта Беларусі напярэдадні
старога Новага года.
Ор дэн Па ша ны Аляк сандр
Лукашэнка ўручыў старшыні Камітэта
дзяржаўнага кантролю Леаніду Анфімаву, старшыням Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта Анатолю Лісу
і Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта Анатолю Сіваку. Медаль Францыска Скарыны з рук кіраўніка краіны
атрымала артыстка Нацыянальнага
акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы
Валянціна Гарцуева. Ганаровае званне «Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь» прысвоена артыстцы Купалаўскага тэатра Юліі Шпілеўскай.
Прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі ўдастоены Падзякі Прэзідэнта за высокі прафесіяналізм,
значны асабіс ты ўклад у развіццё
дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі. Сярод іх рэдактар адзела рэдакцыі
газеты «Звязда» Вольга Мядзведзева,
намеснік генеральнага дырэктара па

Перагаворы працягнуцца
Прадстаўнікам антыманапольных ведамстваў Беларусі і Расіі
не ўдалося ўчора дасягнуць дамоўленасцяў па тарыфах на
транзіт расійскай нафты і нафтапрадуктаў па тэрыторыі нашай краіны. Перагаворы будуць працягвацца ў найбліжэйшы
час, паведаміў карэспандэнту БелТА па выніках сустрэчы
прадстаўнік МАРГ.
Па словах крыніцы, беларускі бок прапанаваў павысіць тарыфы
на 2020 год згодна з дзеючай методыкай, зацверджанай двума рэгулятарамі, а таксама дамоўленасцямі, дасягнутымі ў жніўні 2019 года.
«У прыватнасці, у жніўні мы дамовіліся, што паглядзім фактычныя аб'ёмы транспарціроўкі за 2019 год і сумы выручкі, недаатрыманай ААТ
«Гомельтранснафта Дружба» летась у сувязі з памяншэннем аб'ёмаў
транспарціроўкі, і ўлічым гэта на 2020 год. Таму было прапанавана
павысіць тарыф на інфляцыйны складнік (як гэта прадугледжана методыкай), а таксама на недаатрыманы аб'ём выручкі, каб кампенсаваць
яго ў бягучым годзе», — растлумачыў прадстаўнік міністэрства.
Пры гэтым, паводле яго слоў, у расійскага боку ўзніклі пэўныя
пытанні па разліках, праведзеных ААТ «Гомельтранснафта Дружба». «Таму мы дамовіліся ў найбліжэйшы час працягнуць сустрэчы
на ўзроўні спецыялістаў, дзе будуць удакладняцца гэтыя разлікі», —
сказаў прадстаўнік МАРГ.
Згодна з дзеючай методыкай, пытанне аб памеры тарыфаў на
транзіт расійскай нафты і нафтапрадуктаў павінна быць вырашана
органамі ў галіне тарыфнага рэгулявання дзвюх краін не пазней за
15 студзеня. Калі зрабіць гэта не атрымаецца, рашэнне павінна быць
прынятае да 1 лютага.

ідэалагічнай рабоце рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «Беларускае тэлеграфнае агенцтва» Сяргей
Адзярыха, аглядальнік палітычнай
дырэкцыі інфармацыйнага вяшчання
ЗАТ «Сталічнае тэлебачанне» Юлія
Бяшанава, вядучая дырэкцыі інфармацыйнага вяшчання ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал» Вольга Курышка,
намеснік дырэктара дырэкцыі інфармацыйнага і грамадска-палітычнага
вяшчання Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
Надзея Лысенка, аглядальнік аддзела
палітычнай інфармацыі Выдавецкага дома «Беларусь сегодня» Андрэй
Мукавозчык і спецыяльны карэспандэнт галоўнай дырэкцыі «Агенцтва
тэлевізійных навін» Нацыянальнай
дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Алена Насачова.
Марыя ДАДАЛКА.
Звяз доў цы він шу юць Воль гу
Мядзведзеву з высокай адзнакай яе
працы і жадаюць далейшых творчых поспехаў!

Фінансы
ЗАПАС ЗОЛАТА —
БОЛЬШ ЗА 42 ТОНЫ
Летась залаты запас краіны вырас да
42,2 тоны, паведамляе прэс-служба Нацыянальнага банка Беларусі.
За мінулы год залаты запас павялічыўся адразу на 1 тону. Залаты запас — гэта каштоўныя металы ў выглядзе банкаўскіх зліткаў, якія
знаходзяцца ў падпарадкаванні Нацыянальнага
банка і з'яўляюцца часткай Дзяржаўнага фонду каштоўных металаў і каштоўных камянёў
Беларусі.
Наяўнасць залатога запасу падтрымлівае
давер рэзідэнтаў і нерэзідэнтаў да здольнасці
Нацбанка і ўрада выконваць свае фінансавыя
абавязацельствы і праводзіць манетарную палітыку. Таксама каштоўныя металы могуць быць
выкарыстаны ў выпадку неабходнасці шляхам
іх продажу, абмену альбо выкарыстання ў разліках. Каштоўнасці залатога запасу захоўваюцца ў
Цэнтральным сховішчы Нацбанка, а таксама размяшчаюцца на рахунках і дэпазітах за мяжой.
Сяргей КУРКАЧ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
На Мальце абралі новага прэм'ер-міністра
Лейбарысцкая партыя
Мальты абрала палітыка Роберта Абелу новым
прэм'ер-міністрам краіны
на змену Джозэфу Мускату. Апошні пакінуў пасаду на фоне палітычнага крызісу, звязанага з расследаваннем забойства журналісткі Дафны Каруаны Галізіі,
паведамляе выданне Malta Today. Раней паведамлялася,
што Мускат паабяцаў сысці ў адстаўку, як толькі кіруючая ў краіне Лейбарысцкая партыя абярэ свайго новага
лідара. Паведамленне аб запланаваным зыходзе было
зроблена праз некалькі гадзін пасля таго, як тысячы
пратэстоўцаў сабраліся ў Валеце з заклікамі аб адстаўцы прэм'ера для забеспячэння правасуддзя ў справе аб
забойстве журналісткі ў 2017 годзе. Па папярэдніх звестках, удзел у галасаванні, якое прайшло ў 13 населеных
пунктах краіны, узялі 16,2 тысячы з 17,5 тысячы членаў
Лейбарысцкай партыі. За пасаду прэм'ера Абела — сын
былога прэзідэнта Мальты — змагаўся з намеснікам
прэм'ер-міністра Крысам Фернам. Як паведаміла Malta
Today, па выніках падліку галасоў Абела набраў 57,9 %,
яго сапернік — 42,1 %.

Францыя вырашыла часова адмовіцца
ад павышэння пенсійнага ўзросту
Прэм'ер-міністр Францыі Эдуар Філіп звярнуўся да
прафсаюзаў з лістом, у якім заявіў пра гатоўнасць часова выключыць з плана пенсійнай рэформы пункт аб
павышэнні ўзросту выхаду на пенсію з 62 да 64 гадоў.
Пра гэта паведаміў тэлеканал BFMTV. Першапачаткова
план рэформы, прадстаўлены Філіпам 11 снежня, пра-

дугледжваў фармальнае захаванне пенсійнага ўзросту
на ўзроўні 62 гадоў, але для атрымання максімальных
выплат неабходна было б працаваць да 64 гадоў. Акрамя таго, у ходзе рэформы планавалася стварыць адзіную сістэму вылічэння пенсіі, адмяніўшы існуючыя на
цяперашні момант 42 праграмы. Прэм'ер абяцаў, што
новая сістэма дазволіла б ужо з 2022 года выплачваць
пенсію ў памеры мінімум адной тысячы еўра. Як вядома,
на працягу апошніх некалькіх тыдняў па ўсёй Францыі
праходзяць забастоўкі на фоне абмеркавання праекта
пенсійнай рэформы.

Японскі мільярдэр шукае сяброўку
для палёту на Месяц з дапамогай ТБ-шоу
Японскі мільярдэр Юсаку Маэдзава вырашыў з дапамогай тэлешоу знайсці сабе сяброўку для
сумеснага палёту на Месяц на
караблі Starshіp, распрацаваным
кампаніяй Ілана Маска SpaceX.
Пра гэта бізнесмен напісаў у
сваім «твітэры». Пошукі Маэдзавай сяброўкі для палёту
на Месяц будзе трансляваць японскі стрымінгавы сайт
AbemaTV. Як адзначаецца на сайце праекта, прэтэндэнткі
павінны адпавядаць шэрагу крытэрыяў. Заяўкі на ўдзел у
конкурсе прымаюцца да 17 студзеня. У сярэдзіне лютага і
ў сярэдзіне сакавіка Маэдзава правядзе шэраг сустрэч са
сваімі патэнцыяльнымі сяброўкамі. Пра тое, якую дзяўчыну
мільярдэр абярэ, ён абвесціць у канцы сакавіка. Маэдзава
стане першым касмічным турыстам кампаніі SpaceX. Сам
палёт намечаны на 2023 год. Экспедыцыя зойме каля тыдня. Маэдзава з'яўляецца заснавальнікам найбуйнейшай
у Японіі інтэрнэт-крамы адзення Zozotown. Па звестках
Forbes, яго капітал ацэньваецца ў два мільярды долараў.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»
(организатор аукциона) по поручению
ОАО «Хойникский комбинат бытового обслуживания»
(продавец) в лице председателя ликвидационной
комиссии Степаненко Д. А. извещает о проведении
27 января 2020 года открытого повторного аукциона
со снижением цены на 50 %
по продаже имущества в 11.00
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж
Начальная
Сумма
цена продажи задатка,
имущества, с учетом
№
Наименование предметов торгов
НДС
лота
с учетом НДС
(20 %),
(20 %),
бел. руб.
бел. руб.
Условие продажи: Претендент на покупку (победитель) аукционных
торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку,
транспортировку приобретенного на аукционе имущества
Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, д. 77
Автомобиль VAZ-21070, год выпуска –
1 2007, рег. № 2892 ЕВ-3, тип ТС – легко1200,00
120,00
вой седан, цвет темно-зеленый
Автомобиль GAZ-2705, год выпуска –
1750,00
2 2003, рег. № АК 7243-3, тип ТС – грузо175,00
пассажирский вагон, цвет – белый
Продавец: ОАО «Хойникский комбинат бытового обслуживания», Гомельская область, г. Хойники, ул. К. Маркса, 27. Порядок ознакомления с
имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 690-00-10 –
Беланов Руслан Николаевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от
начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего
аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток
на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»):
р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО
«Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение
платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток
для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением
необходимых документов можно с 14 января 2020 г. по адресу:
г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия
в аукционе заканчивается 23 января 2020 г. в 16.00 включительно
(предварительно по контактным телефонам Организатора торгов).
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником
(претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое
заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка
возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями
торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить
договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты
подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое
имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты
и расходы на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет
исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации
и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение
договоров аренды нежилых помещений (их части) и с постановлением
Совета Министров РБ от 08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от
08.08.2019 г. № 148 (29015). Порядок оформления участия в аукционе,
в том числе документации, необходимой для регистрации участника
торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expertusluga.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по
контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 2323-56, 8 (029) 126-66-62

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.
Продавец: ООО «Компания «Планета» (УНП 192565819) в лице управляющего по делу о банкротстве ИП Угольника Дмитрия Геннадьевича, тел.
+375 (29) 636-35-22.
Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 14 февраля 2020 г. 14.00
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.
Предмет торгов – капитальное строение с инв. № 740/С-23375 (склад)
общая площадь 873,20 кв. м, по адресу: Могилевская обл., Осиповичский
р-н, Протасевичский с/с, д. Верейцы, ул. Военный городок, 64. Начальная
цена предмета торгов – 22 600,00 бел. руб. без НДС, шаг торгов – 1 130,00 бел.
руб., задаток – 2 260,00 бел. руб. Телефон для ознакомления и осмотра
+37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок по 13.02.2020 г. 17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах
на сайте 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 день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета
торгов. 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 возместить
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный
сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты – 10 рабочих
дней со дня проведения торгов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах
Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение»(УНП 192821149)
объявляет о проведении торгов:
лот № 3.2020.01.00063: Chrysler PT, 2003 г. в., принадлежащий Афонину
Андрею Юрьевичу, находящийся в г. Гомеле, начальной стоимостью
3100,00 бел. руб.;
лот № 3.2020.01.00064: Opel Omega Caravan, 1989 г. в., принадлежащий
Виноградову Валерию Викторовичу, находящийся в г. Гомеле, начальной стоимостью 640,00 бел. руб.
Торги будут проведены 30.01.2020 с 9.00 до 18.00 на сайте e-auction.by.
Задаток – 10 процентов от стоимости лота зачисляется до 16.00
29.01.2020 н а сч е т ОП И Же ле з н од орож н ог о ра йон а г . Гоме ля
№ BY84AKBB36429000010043000000, ф-л № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, код банка AKBBBY21300, УНП 400062755.
Подробная информация размещена на сайте: e-auction.by в разделе
«Аукционы».

