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Проведение первых торгов по продаже 

имущества ООО «Черный егерь»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 

цена, руб.

Сумма 

задатка 

5 %, руб.

Шаг 

торгов 

5 %, руб.

1

Здание придорожного кафе 
(не завершенный строительством 

единый объект недвижимого 
имущества инв.№614/U-34310)

178 317,44 8 915,87 8 915,87

Местонахождение: Минская обл., Смолевичский р-н, автодорога М1/

Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки), 379 км (лево).

Характеристики объекта 

в состав единого объекта недвижимого имущества входят:

незавершенное законсервированное 2-этажное здание придорожно-

го кафе с цокольным этажом (инв. № 614/U-34310), процент готовности 

основного строения 44 %, цокольного этажа – 73 %, общая площадь здания 

284,2 кв. м;

не завершенные строительством недвижимые улучшения (строительно-

монтажные работы по возведению 2-го этажа придорожного кафе), в т. ч. 

строительные материалы;

земельный участок с кадастровым номером 624800000001000909 (право 

аренды).

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 

ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, начало – 19 октября 2018 г. в 10.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, сви-

детельствующего об оплате задатка, должны быть поданы с 09.00 

18.09.2018 по 18.00 18.10.2018 по адресу организатора торгов.

Задаток на участие по лоту составляет 5 % от его началь-

ной цены и должен быть перечислен по 18.10.2018 на расчет-

ный счет продавца – ООО «Черный егерь», 222201, Минская обл., 

г. Смолевичи, ул. Торговая, д.14В, р/с BY14 TECN 3012 1363 1001 4000 

0000, в ОАО «Технобанк», г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, код TECNBY22, 

УНП 690821358, назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота 

и его номер) для участия в торгах 19.10.2018. Организатор торгов: ООО 

«БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, комн. 18, тел. +37 5(29) 165-

33-65. Продавец: ООО «Черный егерь». Ознакомиться с лотом можно в 

будние дни с 09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, предварительно со-

гласовав время прибытия. Цена без НДС (УСН). В случае признания торгов 

несостоявшимися по причине участия одного претендента лот может быть 

продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. 

Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются затраты на 

организацию и проведение торгов в размере 225,60  руб. Срок подписания 

договора купли-продажи по 29.10.2018. Правила и порядок проведения 

торгов, оформление участия в открытых торгах указаны на сайте Единого 

государственного реестра сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by в 

разделе «Должник – ООО «Черный егерь» – имущество – реализация».

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ДА СІ РЫІ СЦЯГ ВА ЮЦ ЦА 
БА Я ВЫЯ КА РАБ ЛІ

Да бе ра гоў Сі рыі 

сцяг ну ты ба я выя ка-

раб лі Дру гой па ста-

ян най ва ен на-мар-

ской гру пы НА ТА, 

па ве дам ляе «Ін тэр-

факс» са спа сыл кай 

на ма ні то рын га выя 

да ныя за ход ніх мар-

скіх рэ сур саў. У гэ ты мо мант фрэ га ты кра ін — чле-

наў Паў ноч на ат лан тыч на га аль ян су, па ін фар ма цыі

агенц тва, ажыц цяў ля юць па тру ля ван не ў не па срэд най 

бліз ка сці ад араб скай рэс пуб лі кі ў ра ё не Ус ход ня га 

Між зем на мор'я.

Ра ней сваю ва ен ную гру поў ку ў Сі рыі на фо не па ве-

дам лен няў аб тым, што ЗША га то выя на нес ці ўдар па 

араб скай рэс пуб лі цы, ка лі сі рый скі лі дар Ба шар Асад 

ад дасць за гад на вы ка ры стан не су праць пра ціў ні каў 

яго рэ жы му хі міч най зброі, па ча ла на рошч ваць і Ра сія. 

У кан цы жніў ня ра сій скае ва ен нае ве дам ства аб вяс ці ла 

аб тым, што ка ля бе ра гоў Сі рыі яно раз гар ну ла са мую 

ма гут ную эс кад ру за ўвесь час кан флік ту. Па ве лі чэн не 

ра сій скай эс кад ры ка ля бе ра гоў Сі рыі паз ней за ўва жы лі 

ў Паў ноч на ат лан тыч ным бло ку.

Да гэ та га афі цый ны прад стаў нік Мі на ба ро ны Ра сіі 

Ігар Ка на шэн каў сцвяр джаў, што ЗША на рошч ва юць 

коль касць нось бі таў кры ла тых ра кет у Бліз ка ўсход нім 

рэ гі ё не, рых ту ю чы ся на нес ці па Сі рыі но выя ўда ры. 

Пад ста вай для іх Шта ты, як не ад на ра зо ва за яў ля лі 

ра ней у Маск ве, мо гуць вы ка рыс тоў ваць пра ва ка-

цыю з ужы ван нем хі міч най зброі ў пра він цыі Ід ліб. 

У Пен та го не аб па доб ных за явах ад зы ва лі ся як аб 

«пра па ган дзе».

КІ ТАЙ СКІЯ БАН КІ 
ПАД ТРЫ МА ЛІ САНК ЦЫІ 
СУ ПРАЦЬ РА СІІ?

Ка мер цый ныя бан кі Кі тая за трым лі ва юць пе ра лі-

чэн ні на ра хун кі ра сій скіх бан каў або зу сім ад маў ля юц-

ца пра во дзіць пла ця жы. На гэ та па скар дзіў ся кі раў нік 

прад стаў ніц тва ЦБ Ра сіі ў КНР Ула дзі мір Да ні лаў, яко га 

цы туе ТАСС.

Хоць дэ-юрэ Пе кін не ўво дзіў ні я кіх санк цый су праць 

Ра сіі, бан кі спа сы ла юц ца на за ход нія санк цыі ў якас ці 

пры чы ны ад мо вы ў аб слу гоў ван ні пла ця жоў. Па сло-

вах Да ні ла ва, пад бла кі ра ван не трап ля юць тран зак цыі 

на ват тых кам па ній, якіх ня ма ні ў якіх санк цый ных 

спі сах.

В і  цэ -прэ  з і  дэнт 

Аса цы я цыі бан каў 

Ра сіі Ана толь Каз-

лач коў ад зна чыў, 

што праб ле мы іс ну-

юць і трэ ба шу каць 

спо са бы іх вы ра шэн-

ня. Ад нак, як ад зна-

чае «Рос балт», цяж-

кас ці па ча лі ся да во лі 

даў но і пра цяг ва юц ца да гэ та га ча су. Яшчэ ў чэр ве ні 

2015 го да пер шы на мес нік стар шы ні ВТБ Юрый Са лаў-

ёў скар дзіў ся на тое, што кі тай скія бан кі ад маў ля юц ца 

пра во дзіць апе ра цыі з ра сій скі мі.

Асноў най ва лю тай ра сій ска-кі тай скіх раз лі каў па-ра-

ней ша му за ста ец ца до лар, ня гле дзя чы на на ма ган ні ра-

сій скіх ула даў па пе ра вод зе здзе лак на ру бель і юань.

ЧА СО ПІС TІME 
ПРА ДА ДЗЕ НЫ ДРУ ГІ РАЗ ЗА ГОД

П а  п у  л я р  н ы 

аме ры кан скі што-

тыд нё вік з амаль 

100-га до вай гіс то-

ры яй пра да дзе ны 

дру гі раз за год, пі-

ша аме ры кан ская 

дзе ла вая га зе та 

The Wall Street Journal. Па куп ні ка мі ста лі су за сна валь-

нік аме ры кан скай кам па ніі Salesforce Марк Бэ ні ёф і яго 

жон ка Лін Бэ ні ёф. Здзел ка абы дзец ца ся мей най па ры 

ў $190 млн. За вяр шэн не здзел кі ча ка ец ца на пра ця гу 

30 дзён. Ра ней, амаль во сем ме ся цаў та му, кам па нія 

Meredіth Corp. на бы ла за $2,8 млрд вы да вец кую гру пу 

Tіme Іnc., якой на ле жаць дзя сят кі СМІ, у тым лі ку ча-

со піс Tіme.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Дып ла ма тыч ным ад но сі нам на шай 

кра і ны і Ін да не зіі ўжо чвэрць ста-

год дзя. Ад нак у не ка то рых сфе-

рах су пра цоў ніц тва мо жа быць 

знач на па шы ра на. На прык лад, 

у ту рыз ме: ня гле дзя чы на бяз віз, 

ле тась да нас пры ля це лі толь кі 

30 ванд роў ні каў з Ін да не зіі. Бе ла-

ру сы ж у гэ тую азі яц кую кра і ну ез-

дзяць тро хі час цей — 378 ча ла век 

за 2017 год, — ад нак па тэн цы ял 

для раз віц ця ту рыс тыч най га лі ны 

ўсё ад но ёсць. Каб аб мер ка ваць 

роз ныя маг чы мас ці ў су пра цоў-

ніц тве, пар ла менц кая дэ ле га цыя з 

Джа кар ты пры ля це ла ў Мінск.

Бе ла рус кі бок на су стрэ чы прад стаў ля-

лі пар ла мен та рыі на ча ле з Ба ляс ла вам 

ПІРШ ТУ КОМ, на мес ні кам стар шы ні 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на-

га схо ду Бе ла ру сі. Ён ад зна чыў, што на 

ўзроў ні кі раў ні коў дзяр жаў па між дзвю ма 

кра і на мі скла лі ся доб рыя ад но сі ны. Мі-

ну лыя ві зі ты за кла лі доб ры фун да мент, і 

ця пер час на поў ніць уза е ма дзе ян не кан-

крэт ны мі спра ва мі. Для на шай кра і ны, як 

звяр нуў ува гу пар ла мен та рый, Ін да не зія 

вель мі важ ная як сур' ёз ны парт нёр у рэ-

гі ё не АСЕ АН. Сё ле та на ме ці ла ся пэў ная 

ды на мі ка ў рос це та ва ра аба ро ту, але ён 

усё ад но да стат ко ва сціп лы. На дум ку 

Ба ляс ла ва Пірш ту ка, і з ін да не зій ска га, 

і з бе ла рус ка га ба коў пра па ноў маг ло б 

быць больш. Ган даль мог бы па вя лі чыц ца 

ў не каль кі ра зоў.

Што да ты чыц ца ста тыс ты кі, ле-

тась та ва ра аба рот па між Бе ла рус сю і 

Ін да не зі яй склаў 158,4 міль ё на до ла-

раў ЗША, з іх экс парт — 134,6 міль-

ё на, ім парт — 23,8 міль ё на. Да рэ чы, 

у 2017 го дзе экс парт бе ла рус кіх па-

слуг склаў 219,8 % да ўзроў ню 2016-га 

(48,7 міль ё на до ла раў ЗША). Асноў ныя 

па зі цыі на ша га экс пар ту — ка лій ныя 

ўгна ен ні, гру за выя аў та ма бі лі, шы ны, 

по лі ямі ды, ме ды цын ская мэб ля. З Ін да-

не зіі ў Бе ла русь па вы ні ках мі ну ла га го да 

па сту пі лі пра мыя ін вес ты цыі на чыс тай 

асно ве ў па ме ры міль ё на до ла раў ЗША, 

сё ле та ад нак пра мых ін вес ты цый не па-

сту па ла. Па куль што па вы ні ках сту дзе ня 

— чэр ве ня 2018 го да та ва ра аба рот склаў 

115,7 міль ё на до ла раў ЗША.

Па пра гра ме ві зі ту ін да не зій ская дэ-

ле га цыя пла нуе на ве даць не ка то рыя 

бе ла рус кія прад пры ем ствы. «Мы ве-

да ем, што ў вас да стат ко ва ня дрэн на 

раз ві та сель ская гас па дар ка. У нас для 

гэ та га ство ра ны прак тыч на ўсе пе рад-

умо вы для вы твор час ці поў на га цык ла 

сель гас тэх ні кі, так са ма ўсіх мі не раль-

ных угна ен няў, — пад крэс ліў Ба ляс лаў 

Пірш тук. — То-бок мы маг лі б вель мі 

шчыль на су пра цоў ні чаць у гэ тым кі-

рун ку». Акра мя та го, пар ла мен та рый 

на га даў, што Бе ла русь зай мае трэ цяе 

мес ца ў све це па вы твор час ці гор на зда-

быў ной тэх ні кі.

У сфе ры да га во раў Ба ляс лаў Пірш-

тук звяр нуў ува гу на тое, што су мес-

ныя да ку мен ты, якія бы лі на пра ца ва ны, 

маг лі б пра соў вац ца больш ак тыў на. 

На прык лад, ужо ўсту пі ла ў сі лу па гад-

нен не, якое дае маг чы масць па збег-

нуць двай но га па дат ка аб кла дан ня, што 

вель мі важ на для біз не су. Ад нак яшчэ 

не ра ты фі ка ва на па гад нен не ў га лі не 

ін вес ты цый, а так са ма шэ раг ін шых 

да ку мен таў. Пас ля ўступ лен ня ў сі лу 

да га во ра па між ура да мі дзвюх кра ін на-

конт су пра цоў ніц тва ў га лі не аба рон най 

пра мыс ло вас ці бу дзе сфар мі ра ва ны бе-

ла рус ка-ін да не зій скі ка мі тэт па ва ен на-

тэх ніч ным су пра цоў ніц тве. У ліс та па дзе 

ў Мін ску пла ну ец ца пра вес ці дру гое па-

ся джэн не бе ла рус ка-ін да не зій скай ра-

бо чай гру пы па су пра цоў ніц тве ў га лі не 

на ву кі, тэх на ло гій і вы шэй шай аду ка цыі. 

На га да ем, што пер шае яе па ся джэн не 

пра хо дзі ла тры га ды та му.

На ле та ў на шай кра і не бу дзе ар га ні-

за ва ны вя лі кі біз нес-фо рум, які прой дзе 

ад на ча со ва з сё мым па ся джэн нем між-

ура да вай ка мі сіі Бе ла ру сі і Ін да не зіі. Гэ та 

доб рая маг чы масць, каб ін да не зій скі біз-

нес змог у Бе ла русь пры ехаць і знай сці 

сег мент, які яго за ці ка віць. З тым, што 

дыя лог з Ін да не зі яй па тра буе ак ты ві за-

цыі, па га джа ец ца і Ула дзі слаў ШЧЭ ПАЎ, 

стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі па эка на міч най па лі ты цы, 

кі раў нік ра бо чай гру пы На цы я наль на-

га схо ду Бе ла ру сі па су пра цоў ніц тве з 

пар ла мен там Ін да не зіі. У нас ёсць пра-

гра ма, якая да зво ліць ак ты ві за ваць уза-

е ма дзе ян не і з пар ла мен там Ін да не зіі, і ў 

рэ аль ным сек та ры эка но мі кі. Мы на стро-

е ны па вя лі чыць аба рот і па слуг, і та ва-

раў з гэ тай да лё кай пры го жай кра і най. 

Вя до ма, мы ра ды ба чыць ін да не зій скую 

дэ ле га цыю ў вя лі кім скла дзе», — пад-

крэс лі вае Ула дзі слаў Шчэ паў. Так са ма 

ён рас ка заў, што ін да не зій цы за ці каў ле-

ны ў вы ву чэн ні пы тан няў па пра ду хі лен ні 

над звы чай ных сі ту а цый. Для іх кра і ны 

ха рак тэр ныя ляс ныя па жа ры, та му вель-

мі важ ны ма ні то рынг ляс ных рэ сур саў і 

сель скай гас па дар кі.

Аданг СУ ДРА ДЖАТ, стар шы ня ін-

да не зій ска-бе ла рус кай пар ла менц-

кай гру пы друж бы Са ве та на род ных 

прад стаў ні коў (па ла ты пар ла мен -

ту. — Заўв. «Зв.») Ін да не зіі, рас ка заў, 

што ці ка віць яго пад час гэ та га ві зі ту: 

«На коль кі я ве даю, у Бе ла ру сі вель мі 

ці ка выя ўзо ры ва ен на-тэх на ла гіч на га 

комп лек су». Акра мя гэ та га, ён звяр нуў 

ува гу на бе ла рус кі во пыт у ядзер най 

энер ге ты цы.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

ЛА ЦІ НА А МЕ РЫ КАН СКІ 
ТЫ ДЗЕНЬ

Су пра цоў ніц тва з Ку бай мае пра цяг лую і яск ра-

вую гіс то рыю яшчэ з са вец кіх ча соў. На стаў час 

аб на віць па ра дак дня, і для гэ та га ў бе ла рус кую 

ста лі цу пры ля це ла Ана Тэ рэ сі та Ган са лес Фра га, 

на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў Ку бы.

Учо ра яна су стрэ ла ся з бе ла рус кі мі пар ла мен та ры-

я мі. Ба ляс лаў ПІРШ ТУК, на мес нік стар шы ні Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, ад-

зна чыў, што ў дзвюх дзяр жаў вель мі па доб ная гіс то-

рыя: абедз ве кра і ны па сту по ва вы бу доў ва юць сваю 

не за леж насць і эка но мі ку. Та му, на дум ку пар ла мен-

та рыя, ка лі пра ца ваць зла джа на, вы ні кі бу дуць на шмат 

больш важ кі мі, чым сён ня. Гэ та да ты чыц ца не толь кі 

пар ла менц ка га вы мя рэн ня, але і шмат век тар на га кі-

рун ку. Як пад крэс ліў на мес нік стар шы ні, без моц най 

эка но мі кі дып ла ма тыя не мае фун да мен та, та му трэ ба 

за няц ца раз віц цём парт нёр ства ў гэ тай сфе ры.

«Мы вель мі за ці каў ле ны вы бу да ваць та кія сег мен-

ты з ва ша га і на ша га бо ку, каб яна (эка но мі ка. — 

Заўв. «Зв».) бы ла ўза е ма вы гад ная, каб мы знай шлі 

пры мя нен не для біз не су і каб мы ўба чы лі гэ тыя кроп кі 

рос ту, якія да зво ляць на рас ціць наш та ва ра аба рот і 

пры да дуць нам больш ап ты міз му», — звяр нуў ува гу Ба-

ляс лаў Пірш тук. Так са ма ён ад зна чыў, што Бе ла русь не 

пер шы год пра цуе на ла ці на а ме ры кан скім кан ты нен це 

і да стат ко ва мно гія ай чын ныя брэн ды там доб ра вя до-

мы. Гэ ты на пра мак для нас важ ны, у тым лі ку па лі ніі 

дзей нас ці пар ла мен та. Да рэ чы, у дру гой па ло ве тыд ня 

пла ну ец ца ві зіт дэ ле га цыі Ла ці на а ме ры кан ска га пар-

ла мен та на ча ле з яго стар шы нёй Элі я сам Кас тылья.

Ся род кі рун каў, у якіх мы маг лі б быць ка рыс ныя 

ку бін скім парт нё рам, Ба ляс лаў Пірш тук на зваў ІТ, а 

так са ма ад зна чыў, што больш уваж лі ва мож на па-

гля дзець на ме ды цы ну і ахо ву зда роўя. Акра мя та го, 

кі рун кі для ра бо ты іс ну юць і ў гу ма ні тар най сфе ры. Ён 

пад крэс ліў, што бе ла рус кі бок за ці каў ле ны, каб ад но-

сі ны на бы лі дру гое ды хан не.

Ле тась у та ва ра аба ро це з Ку бай мы кры ху зба ві лі: 

89,5 % да ўзроў ню 2016 го да (60 міль ё наў до ла раў 

ЗША). Пе ры яд сту дзень — лі пень гэ та га го да па каз вае 

та ва ра аба рот у па ме ры 11,7 міль ё на до ла раў ЗША.

На дзея АНІ СО ВІЧ



ЧАС АК ТЫ ВІ ЗА ЦЫІ

Да хо ды вы рас лі
Рэ аль ныя на яў ныя гра шо выя да хо ды на сель ніц тва Бе ла-

ру сі ў сту дзе ні — лі пе ні скла лі 107,7 пра цэн та да ўзроў ню 

ана ла гіч на га пе ры я ду 2017 го да, па ве да мі лі Бел ТА ў На-

цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ це. 

У агуль ным аб' ёме гра шо вых да хо даў апла та пра цы 

зай мае 64,3 пра цэн та, да хо ды ад прад пры маль ніц кай і 

ін шай дзей нас ці, якая пры но сіць да ход, — 7,9 пра цэн та, 

транс фер ты на сель ніц тву (пен сіі, да па мо гі, сты пен дыі 

і ін шыя) — 23,4 пра цэн та, да хо ды ад улас нас ці і ін шыя 

да хо ды — 4,4 пра цэн та. 


