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Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона 

Лот № 1

Месторасположение: Минская обл., г. Жодино, ул. Дорожная, д. 2

Производственная база в составе: здание ремонта транспорта 
(78  кв. м, 612/C-7856), здание склада (404 кв. м, 612/C-4244), здание 
склада (234,5 кв. м, 612/C-5843), здание мастерских (458 кв. м, 612/C-
4246), здание ангара (661 кв. м, 612/C-4240), здание столярного цеха 
(113,7 кв. м, 612/C-4248), здание административно-бытового корпуса 
(318,8 кв. м, 612/C-4999, составные части: две пристройки, навес, огражде-
ния, покрытия, площадка ТБО), здание склад масел (55 кв. м, 612/C-4241), 
здание автозаправочной станции (6,7 кв. м, 612/C-4242), электролиния 
ВЛ-0.4 (509,7 м, 612/C-6757, составные части: кабельная электролиния, опо-
ры, подстанция (КТП-160кВа-10/0.4)), иное имущество (можно ознакомиться  
на сайте организатора аукциона www.cpo.by).

Сведения о земельном участке: пл. 1,9586 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений про-
извод. базы. Ограничения (обременения) прав: охранная зона канализац. 
коллекторов, пл. 0,2678 га

Начальная цена  лота № 1 с НДС 20 % – 300 654,04 бел. руб. 

(снижена на 70 %)

Лот № 2 

Месторасположение: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
пр-т Революции, 9

Административно-хозяйственная база в составе: административное 
здание (1028,6 кв. м, 610/C-2201, составные части: пристройка, водопровод, 
канализация, теплотрасса, ограждение, площадка, тротуар), здание слу-
жебных гаражей (214 кв. м, 610/C-2506), многолетние насаждения (инв. 
№ 8945) в количестве 16 штук.

Сведения о земельном участке:  пл. 0,3856 га предоставлен на праве посто-
янного пользования для обслуживания административно-управленческого 
корпуса и служебных гаражей

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду. Более подробную 
информацию можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 631 190,89 бел. руб. 
(снижена на 40 %)

Лот № 3
Месторасположение: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, корп. 1, пом. 2

Административное помещение (653,9 кв. м, 500/D-681880)

Начальная цена  с НДС 20 % – 1 411 255,76 бел. руб.
 (снижена на 10 %)

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11,
 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

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

Извещения о проведении предыдущих аукционов опубликованы в газете 
«Звязда»: по лотам № 1 и № 2 — 06.07.2019, по лоту № 3 — 18.06.2019

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

Дата и время проведения аукциона: 02.09.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 29.08.2019 до 17.00 по 
указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже когенерационной установки JMC 620GS-N.L, 

принадлежащей ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи» (Продавец)

Лот № 1. Когенерационная установка JMC 620GS-N.L, производства 

австрийской фирмы «JenBacher», состоящей из двух модулей. Г. в. — 

2009. Адрес: Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6. Начальная 

цена с НДС — 10 395 600,00 бел. руб. Задаток — 519 780,00 бел. руб. 

Шаг аукциона — 2 %

Аукцион состоится 27.08.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукцио-

не, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также 

полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 

ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель — РУП 

«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе 27.08.2019 (ОАО «Тепличный комбинат 

Мачулищи», Лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 

23.08.2019 в 11.00.  Организатор торгов вправе отказаться от проведения 

аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления 

даты его проведения. Первое полное извещение о проведении аукциона 

опубликовано в газете «Звязда» от 27.06.2019.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   www.ino.by   e-mail: torgi@ino.by

Ня даў на ў шмат люд ным 
мік ра ра ё не рай цэнт ра — 
Ма шэ раў скім — з'я ві ла ся 
дзі ця чая гуль ня вая 
пля цоў ка, гро шы для 
якой част ко ва са бра лі 
са мі жы ха ры. Ас тат нюю 
су му да да ла аса цы я цыя 
мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў. Гэ та адзін з 
пер шых пры кла даў та го, 
як доб рую спра ву мож на 
зра біць без ка пей кі 
бюд жэт ных гро шай.

Пер шы блін 
не ка мя ком

Да су стрэ чы з ка рэс пан-
дэн там рэс пуб лі кан скай 
га зе ты жы ха ры мік ра ра ё на 
па ды шлі твор ча. Не ка то-
рыя на ват пры ха пі лі па вет-
ра ныя ша ры кі, як на свя та. 
З су сед ніх да моў пад цяг ну-
лі ся да рос лыя з ка ляс ка мі. 
А дзя цей, ад го да і больш, 
на ват і клі каць не трэ ба бы-
ло, яны тут з ра ні цы да са-
ма га ве ча ра.

Гор кі, арэ лі, лес віч кі, пя-
соч ні ца — цэ лы гуль ня вы 
га ра док па ся род вя лі ка га 
два ра. Ра ней, ка жуць, тут 
бы ло ня ўтуль на, праз усю 
пля цоў ку цяг ну лі ся вя роў кі 
для бя ліз ны, дзе ці не ве да-
лі, дзе пры ту ліц ца. Ця пер 
ін шая спра ва. А па ча ло ся 
ўсё з та го, што жы ха ры са-
мі па ста ві лі дэ ка ра тыў ную 
ага ро джу і па са дзі лі квет-
ні кі. По тым па сту по ва ста лі 
за паў няць два ро вую пра-
сто ру. Акра мя за вад ско га 
гуль ня во га аб ста ля ван ня, 
з'я ві лі ся драў ля ныя арэ лі, 
якія змай стра ваў прад пры-
маль нік Аляк сей Ва ра па еў. 
А ту тэй шы май стар па ме-
та ле Аляк сандр Ва сі лен ка 
ра зам з Ві та лі ем Ма ка рэ ві-
чам зра бі лі яшчэ і ме та ліч-
ныя арэ лі. Дзе ці за раз аж 
пі шчаць ад за хап лен ня.

Зна ё мім ся з Ка цяй — ма-
ла дой ма ці, якая прый шла 
сю ды з сы на мі-двай ня та мі 
Анд рэ ем і Са шам.

— Для нас гэ та пля цоў ка 
вель мі важ ная. Мы і гро-
шы зда ва лі, і са мі га то вы 
бы лі зра біць усё, каб яна 
хут чэй з'я ві ла ся, — ка жа 
жан чы на.

— Ка лі па ста ві лі арэ лі, 
дзе ці ста я лі ў чар зе, каб 
па ка тац ца. Столь кі ра дас-
ці бы ло, сло ва мі не пе ра-
даць! А ве ча рам ма лыя 
вы но сяць ляль кі, рас стаў-
ля юць ца цач ную мэб лю, і 
да моў іх ужо не да клі кац-
ца, — усмі ха ец ца Тац ця на 
КРЫ ЖЭЎ СКАЯ. Яна, да рэ-
чы, прад стаў ні ца мяс цо ва-
га ка мі тэ та тэ ры та ры яль на-
га гра мад ска га са ма кі ра-
ван ня, аса біс та за клі ка ла 
жы ха роў удзель ні чаць у 
су мес ным фі нан са ван ні 
пра ек та.

— Усе іш лі на су страч, 
на ват дзя ду лі з ба бу ля мі, — 
ка жа яна.— Мы і пры ват ны 
сек тар абы шлі, там так са ма 
знай шлі ся лю дзі, якія ад-
гук ну лі ся. Ме ней, чым пяць 
руб лёў ні хто не да ваў. Але 
асноў ную су му, вя до ма, 
вы дзе лі лі дэ пу та ты. Дзя куй 

ім за да па мо гу. Гэ та доб ра, 
ка лі на род і ўла да по бач. За 
апош нія два га ды мы вель-
мі зблі зі лі ся.

— На шы жы ха ры вель мі 
друж ныя і ак тыў ныя, вы хо-
дзі лі на су бот нік без уся ка-
га там пры му су, — ад зна чае 
Ві та лій МА КА РЭ ВІЧ. — 
Пра ца ва лі ўсе ра зам, кож-
ны ста ра ўся сум лен на, за-
да валь нен не атры ма лі не-
ве ра год нае. На ват тыя, хто 
тры маў ся па асоб ку, за раз у 
на шай ка ман дзе. Га лоў нае 
бы ло па чаць, ця пер ужо 
ёсць ах вот ныя пра цяг нуць 
спра ву, пад раў няць пля-
цоў ку, па са дзіць кус тоўе, 
ві на град нік — ідэі на ра джа-
юц ца ад на за ад ной.

Звяр таю ўва гу на вя-
лі кі квет нік. Гэ та спра ва 
рук су жэн цаў-пен сі я не раў 
Жан ны і Аляк санд ра Ва-
сі лен каў, якія ах вя ра ва-

лі сва ёй ста рой па вец цю, 
каб мож на бы ло зра біць 
та кую пры га жосць. «Вель-
мі ха це ла ся, каб з'я ві ла ся 
неш та ка рыс нае», — ка жа 
Жан на Мі ка ла еў на. Яе муж 
на огул май стар ад Бо га. 
По бач з квет ні кам па ста віў 
лаў ку ды яшчэ змай стра ваў 
муд ра ге ліс тую ме та ліч ную 
смет ні цу... Па шмат лі кіх 
прось бах жы ха роў у на шай 
пры сут нас ці ён дэ ман струе 
яшчэ і са ма роб ную ця леж-
ку да мо та бло ка. Ад ным 
сло вам, па шчас ці ла ту тэй-
шым з су се дам.

На гэ тай жа пля цоў цы 
ле тась упер шы ню ў Крас-
на пол лі прай шло свя та 
два ра. Да гэ туль та кія ме-
ра пры ем ствы ла дзі лі ся 
толь кі ў вёс ках. Але, як 
па каз вае во пыт, гэ та вель-
мі ка рыс ная прак ты ка і 
для га рад скіх тэ ры то рый. 
Жы ха ры быц цам бы ча ка-
лі на го ды, каб са брац ца. 
Май стры хі пры нес лі свае 
ру ка дзель ныя рэ чы, на-
пяк лі бу лак, муж чы ны 
па ста ві лі ста лы, га рад скія 
ўла ды за пра сі лі ар тыс таў 
з Чэ ры ка ва — і свя та ад-
бы ло ся. Увесь мік ра ра ён 
Ма шэ раў скі гу ляў тут да 
са май но чы.

Ра нал да... 
з на ша га два ра
Спа чат ку бы ла іні цы я-

ты ва дэ пу та та рай са ве та 
На тал лі ГЕ РА ШЧАН КІ.

— На ад ной з су стрэч з 
вы бар шчы ка мі да мя не 
па сту пі ла пра па но ва зра-
біць фут боль ную пля цоў-
ку для дзя цей, — рас каз-
вае яна. — Я звяр ну ла ся з 
дэ пу тац кім за пы там у наш 
«Жыл ка мун гас» да ды рэк-
та ра Мі ка лая Ліс та па да ва, 
і ён пад тры маў ідэю. Ка му-
наль ні кі ўста на ві лі нам ва-
ро ты, мы ж з хлоп ца мі ка-
па лі ям кі, ра бі лі раз мет ку. 
Ка лі фут боль нае по ле бы ло 
га то вае, дзе ці на ват не ве-
ры лі, што іх ма ра збы ла ся. 
Спе цы яль на па ды хо дзі лі 

да мя не, каб ска заць 
«дзя куй».

Тут ця пер збі ра-
ец ца па ло ва Крас на-
пол ля. Пры хо дзяць 
ама та ры з ву ліц Ці-
мі ра зе ва, Ан то на-
ва, Бу даў ні коў. Па 
ве ча рах прак ты ку-
юц ца да рос лыя, а 
днём га ня юць мяч 
школь ні кі.

— Ці па да ба ец ца 
пля цоў ка? — пы та ю-
ся ў іх.

— Ка неш не! Гэ та 
ж эмо цыі! — вы крык ва юць 
на ха ду дзе ці. І трэ ба яшчэ 
па ча каць, каб яны на не-
каль кі хві лін спы ні лі гуль ню 
і неш та рас ка за лі пра ся бе. 
Аказ ва ец ца тут са бра лі ся 
са праўд ныя зор кі. На роз-
ных спа бор ніц твах у Клі ма-
ві чах, Кас цю ко ві чах, Кры-
ча ве юныя крас на поль скія 
фут ба ліс ты зай ма юць вы-
ключ на пры за выя мес цы. 
Ня даў на ў Крас на пол лі ад-
крыў ся ФАК, і там ёсць усе 
ўмо вы для трэ ні ро вак. Але 
ад пра цоў ваць уда ры ім 
усё ж та кі па да ба ец ца на 
сва ім по лі. І той мяч, які яны 
за раз га ня юць, не прос та 
так ім да стаў ся — Мак сі му, 
ад на му з удзель ні каў ту-
тэй шай ка ман ды, яго ўру-
чы лі як най леп ша му іг ра ку 
гуль ні на ку бак два ра. Яны 
ве да юць пра фут бол усё, 
на ад ным ды хан ні пе ра ліч-
ва юць проз ві шчы вя до мых 
фут ба ліс таў — Ра нал да, 
Ме сі, Мі ра нчук, Смо лаў, 
Дзю ба, Акін фе еў...

— Ма ры це так са ма стаць 
фут ба ліс та мі? — спра бую 
я спы ніць гэ ты ма на лог з 
ім ёнаў.

— Мы ўжо фут ба ліс ты, — 
смя юц ца хлоп цы. — Хут ка 
на шы мі ім ёна мі бу дуць усе 
га на рыц ца!

Адзін з ма лых у па цвяр-
джэн не слоў дэ ман струе 
«вя сёл ку» — ёсць у фут бо-
ле та кі муд ра ге ліс ты фінт — 
праў да, сціп лую. Трэ ба, каб 
мяч пра ля цеў вы шэй га ла-
вы. Але ж у хлоп ца яшчэ 
ўсё на пе ра дзе...

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 
фо та аў та ра.

г. п. Крас на пол ле.

Дзе ўзяць гро шы Дзе ўзяць гро шы 
на дзі ця чую пля цоў ку?на дзі ця чую пля цоў ку?

 Ка мен та рый у тэ му
Ан жа лі ка ГО МАН, стар шы ня Крас на поль ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў:
— Ка лі пра хо дзі лі вы ба ры дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў, мы су стра ка лі ся з на сель-

ніц твам і вы ву ча лі іх пра па но вы. Мік ра ра ён Ма шэ раў скі адзін з са мых вя лі кіх у на шым 
га рад скім па сёл ку, тут жы ве больш чым 60 дзя цей. І ім тол кам не бы ло дзе гу ляць. 
Наш дэ пу тат Ві та лій Ма ка рэ віч, да рэ чы, на чаль нік ра ён най служ бы га за за бес пя чэн ня, 
агу чыў праб ле му, і мы ста лі ду маць, як яе ра шыць. Па коль кі ў бюд жэ це ліш ніх гро-
шай ні ко лі не бы вае, прый шло ся шу каць ін шыя кры ні цы фі нан са ван ня. Аса цы я цыя 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў па га дзі ла ся пад тры маць ідэю, але толь кі ў тым вы пад-
ку, ка лі паў дзель ні ча юць і жы ха ры. Апош нія бы лі не су праць — са бра лі больш чым 
200 руб лёў. Ас тат нія 1200 вы дзе лі ла аса цы я цыя. На гэ тай пля цоў цы мы на огул упер шы-
ню рас пы та лі, што гэ та та кое — су фі нан са ван не. Вель мі ўдзяч ныя стар шы ні аб лас ной 
аса цы я цыі мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў Анатолю Ма цю лі ну і стар шы ні Ма гі лёў ска га 
аб лса ве та Дзміт рыю Ха ры тон чы ку — дзя ку ю чы іх на ма ган ням у бюд жэ ты ра ё наў бы лі 
за кла дзе ны гэ тыя гро шы.

Але ра зам з тым шу ка ем маг чы масць пры цяг нуць фі нан са выя срод кі і ўцяг нуць 
лю дзей у ка рыс ную дзей насць. Заўж ды пры слу хоў ва ем ся да па жа дан няў жы ха роў. 
Ёсць за пыт — і мы дзей ні ча ем, ро бім усё, што ў на шых сі лах. Тая ж На тал ля Ге ра шчан-
ка ста ла яшчэ і іні цы я та рам ся мей най алеі ў два ры да моў, дзе жы вуць шмат дзет ныя. 
Шмат лю дзей ад гук ну ла ся на яе пра па но ву, прый шло з рыд лёў ка мі, вёд ра мі, па лі вач-
ка мі. І дзе ці нам да па ма га лі. А мы, у сваю чар гу, су мес на з ра та валь ні ка мі, мі лі цы яй, 
на шы мі ідэ о ла га мі, БРСМ, ра ён най гра мад скай ар га ні за цы яй «Бе лая Русь» пра вя лі 
там ся мей нае свя та. За ка за лі вя лі кі смач ны торт і на ла дзі лі ча я піц це. А рай ад дзел па 
НС ар га ні за ваў па каз тэх ні кі і аму ні цыі, ах вот ныя маг лі пры ме раць ба я вое адзен не. 
Дзе ці бы лі ў за хап лен ні.

А Ў НАС... А Ў ВАС? ...Як жы ха ры Крас на пол ля 
зна хо дзяць па ра зу мен не 

са сва і мі дэ пу та та мі

Ця пер у дзя цей ёсць за ня так. 

Ма ру да па маг лі ажыц ця віць дэ пу та ты (дру гая зле ва Ан жа лі ка 
ГО МАН, край ні спра ва Ві та лій МА КА РЭ ВІЧ). 


