
19 лістапада 2019 г. РОЗГАЛАС 13
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ООО «ХИМРЕМОНТ»
Лот № 1, состав: 1. Здание механических мастерских, инв. № 500/С-
65857, 1975 г. п., площадь – 1 516,9 кв. м; 2. Здание проходной (Литер Г 1/К), 
инв. № 500/С-31213, 1991 г. п., площадь – 21 кв. м; 3. Ливневая канализа-
ционная сеть, инв. № 500/C-1026593, 1975 г. п., протяженность – 195 м; 

4. Хозяйственно-питьевая водопроводная сеть, инв. № 500/C-1026993, 
1975 г. п., площадь– 229,9 м2; 5. Хозяйственно-бытовая канализационная 
сеть,  инв.  № 500/С-1026997,  1975 г .  п . ,  площадь – 265,2 м2; 
6 .  Участок электросети, инв. № 0483, 1975 г. п., протяженность – 170 м; 
7. Участок электросети, инв. № 0485, 1999 г. п., протяженность – 160 м; 
8. Таль электрическая г/п 2 т, инв. № 0261.

Адрес Лота № 1: г. Минск, ул. Асаналиева, 84/2, 84/1, 84 (КлК-1 - КлК-11 
сущ), 84/2 (ВпПГ-2, ВпК-9 сущ – здание ул. Асаналиева, 84/2), 84 (КбК-
2-КбК-10 сущ).

Обременения: аренда (полный список договоров аренды содержится на 
сайте Организатора аукциона ino.by).

Земельные участки: 1. Кадастровый номер 500000000004006409, пло-
щадь 0,5667 га (здание механических мастерских, инв. № 500/С-65857); 
2. Кадастровый номер 500000000004006408, площадь 0,0152 га (здание 
проходной, инв. № 500/С-31213). Право постоянного пользования.

Начальная цена с НДС – 901 929,00 бел. руб. Задаток – 50 000,00 бел.
руб. Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в 
течение 10 (десяти) дней с назначенной даты проведения аукциона. 2. Оплатить 
продавцу стоимость приобретенного Лота в течение 10 (десяти) дней с 
момента заключения договора купли-продажи. 3. Оплатить Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 1 % (одного процента) от цены прода-
жи Лота в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона. 
4. Право совместного пользования земельным участком  с кадастровым 
номером 500000000004006411 осуществляется в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь

Аукцион состоится 20.12.2019 в 11.00 по адресу: 

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

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «ХИМРЕМОНТ», 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 
д. 4, тел. 8 (0232) 49-23-34. Организатор аукциона: РУП «Институт 
недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 20.12.2019 (ООО «ХИМРЕМОНТ», Лот № 1). Заяв-
ления 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 18.12.2019 в 11.00. Контактное лицо для 
осмотра Объекта – Балабина Юлия Владимировна, тел. 8 (033)-603-34-84

 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

Извещение о проведении 
аукциона

Организатор 
аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, 
корп. 2, пом. 1703

Продавец
ООО «Вариант», г. Минск, ул. Павловского, д. 11, 
ком. 37, литер Ж 1-2/К

Предмет аукциона: транспортные средства, бывшие в употреблении

Местонахождения: Брестская область, Березовский р-н, 

с/с Березовский, 7

№ 
лот

Наименование

Начальная 
цена без 

учета НДС, 
бел. руб

Шаг 

аукциона, 
бел. руб

1
Полуприцеп-самосвал Meiller MHKS 41/3, 
2006 г. в., рег. знак 8127 АА-1

23 200,00 1 160,00

2
Полуприцеп-самосвал Schmitz SKI 24, 

2009 г. в., рег. знак A 7081 B-1
28 000,00 1 400,00

3
Седельный тягач MAN TGX 18. 480, 

2008 г. в., рег. знак AK 0037-1
46 000,00 2 300,00

4
Седельный тягач MAN TGA 18. 480, 

2005 г. в., рег. знак AK 0095-1
39 614,45 1 980,72

5
Полуприцеп MAZ 93866, 1994 г. в., 

рег. знак 9794АА
1 900,00 95,00

6
Грузовой автомобиль MAN 19272, 

1991 г. в., рег. знак AK 0096-1
56 926,61 2 846,33

7
Грузовой автомобиль Renault, 1999 г. в., 
рег. знак AВ 5207-1

7 900,00 395,00

8
Грузовой автомобиль Mudan MD 1042 D, 
2008 г. в., рег. знак AВ 2713-1

4 500,00 225,00

9
Легковой автомобиль UAZ 315123, 

2004 г. в., рег. знак 6265 BB-1
4 500,00 225,00

10
Прицеп Pricep Samodelnyi, 1995 г. в., 

рег. знак 9795AA
860,00 43,00

11
Мотоцикл MMVZ 3.112 14, 2004 г. в., 

рег. знак 0583AB
440,00 22,00

12
Грузовой автомобиль КAMAZ 43105, 

1985 г. в., рег. знак AA5874
994,10 49,71

13 Кран КрАЗ 250, рег. знак AB5374-1 5 700,00 285,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни по предвари-
тельному согласованию, контактный телефон +375 (44) 704-92-06

Лица, желающие принять участие в аукционе, обязаны внести задаток 
и подать организатору торгов в установленный срок заявление с при-
ложением всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО 
«Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 
191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов аукциона опреде-
ляется ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Срок заключения договора 
купли-продажи

5 (пять) рабочих дней 

со дня проведения торгов

Условия оплаты предмета аукциона

Предмет аукциона должен быть оплачен покупателем в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня проведения аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся при-
обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
а также оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 
от 0,5 до 5 процентов от цены продажи предмета аукциона в течение 
5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о 
проведении аукциона, в т. ч. о размере вознаграждения, размещена 
на сайте www.cpo.by

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

Дата, время и место проведения аукциона: 23.12.2019 в 12.00, г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Дата, время, место окончания приема заявлений на участие в аук-
ционе: 19.12.2019 до 17.00, г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО 
«ИПМ-Консалт оценка»

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

Saudі Aramco аца ні лі ў 1,7 трыль ё на до ла раў
Яна па цвер дзі ла свой не афі цый ны ты тул най буй ней-

шай кам па ніі пла не ты. На пер ша сны про даж (ІРО) мяр ку-

ец ца вы ста віць 1,5 пра цэн та ак цый Aramco, або пры клад-

на 3 млрд ак цый па ца не ад 30 да 32 ры я лаў. Гэ та зна чыць, 

што ІPO ацэнь ва ец ца ў 96 міль яр даў ры я лаў (25,6 млрд 

до ла раў), а ўся кам па нія «па цяг не» на 1,6—1,7 трлн до-

ла раў. Па пя рэд ні рэ корд па ІPO, уста ноў ле ны Alіbaba ў 

2014 го дзе ў Нью-Ёр ку, скла дае 25 млрд до ла раў. Да рэ чы, 

Aramco не мо жа пра да ваць ак цыі на ўпрост ін вес та рам 

у ЗША і на ін шых фі нан са вых пля цоў ках, та му што пер-

ша снае раз мя шчэн не прой дзе ў Са удаў скай Ара віі і ў ім 

змо гуць удзель ні чаць толь кі ін вес та ры, якія ма юць до ступ 

да ара вій ска га рын ку каш тоў ных па пер. Ар га ні за цы яй і 

пра вя дзен нем ме ра пры ем ства зай ма юц ца 27 бан каў, у 

тым лі ку і та кія буй ныя, як Cіtіgroup, Goldman Sachs, HSBC, 

JPMorgan і Morgan Stanley. Aramco за ста ец ца са май пры-

быт ко вай кам па ні яй пла не ты. Ча ка ец ца, што яна вы пла-

ціць у 2020 го дзе 75 млрд до ла раў у вы гля дзе ды ві дэн даў. 

Гэ та больш чым у пяць ра зоў пе ра вы шае пла на выя ды ві-

дэн ды Apple. Ры тэй ла выя ін вес та ры па він ны па даць за яў кі 

да 28 ліс та па да, а ін сты ту цый ныя — да 4 снеж ня.

Кім Чэн Ын за явіў пра важ насць пад рых тоў кі 
да вай ны

Паў ноч на ка рэй скі лі дар Кім Чэн Ын на ве даў ву чэн ні 

ва ен на-па вет ра ных сіл і сіл СПА і пад крэс ліў не аб ход насць 

па вы шэн ня га тоў нас ці кра і ны да вай ны, пе рад ало паў ноч-

на ка рэй скае Цэнт раль нае тэ ле граф нае агенц тва (ЦТАК). 

Кім Чэн Ын пра вёў «па ля вое кі раў ніц тва» вы сад кай дэ-

сант ні каў на на ступ ны дзень пас ля та го, як Паўд нё вая 

Ка рэя і ЗША вы ра шы лі ад клас ці свае па вет ра ныя ву чэн ні, 

каб за ах во ціць Пхень ян вяр нуц ца за стол пе ра гавораў па 

дэ нук ле а ры за цыі. «Не аб ход на пра во дзіць ву чэн ні і пра-

вер ку, як у гэ тым вы пад ку: без па пя рэ джан ня, у жорст кіх 

умо вах, якія імі ту юць рэ аль ную вай ну, не бу ду чы звя за ным 

пра ві ла мі і фар маль нас ця мі, каб вы ка рыс тоў ваць гэ та як 

маг чы масць па вы сіць га тоў насць пад раз дзя лен няў Ка-

рэй скай на род най ар міі да вай ны, іх пра вер кі і за гар тоў-

кі», — цы туе ЦТАК сло вы паў ноч на ка рэй ска га лі да ра, які 

за стаў ся «вель мі за да во ле ны» вы ні ка мі вай скоў цаў. 

Но вы прэ зі дэнт Шры-Лан кі пры нёс пры ся гу 
ў ста ра жыт ным бу дый скім хра ме

Абра ны прэ зі дэнт Шры-Лан-

кі Га та бая Ра джа пак се пры нёс 

пры ся гу ў ста ра жыт ным бу-

дый скім хра ме ад на го з трох 

свя тых га ра доў у сва ёй кра і не 

Ану рад ха пу ра. Транс ля цыю гэ-

тай па дзеі вя лі ўсе фе дэ раль ныя тэ ле ка на лы рэс пуб лі кі. 

Вы ба ры прэ зі дэн та Шры-Лан кі ад бы лі ся ў мі ну лую су бо ту. 

Па звест ках вы бар ка ма, пе ра мож цам з гэ тай гон кі вый шаў 

Ра джа пак се, які на браў 52,25 пра цэн та га ла соў. Яго клю ча-

вы са пер нік — кан ды дат ад кі ру ю чай пар тыі Са джая Прэ-

ма да са — змог за ру чыц ца пад трым кай толь кі 42 пра цэн таў 

вы бар шчы каў. Зрэш ты, яшчэ да аб вя шчэн ня афі цый ных 

вы ні каў ён пуб ліч на пры знаў па ра жэн не на вы ба рах і па-

він ша ваў свай го апа не нта з пе ра мо гай. Яў ка ў су бот нім 

га ла са ван ні ста ла ад ной з са мых вы со кіх за ўсю гіс то рыю 

іс на ван ня кра і ны — амаль 84 пра цэн ты. Ра джа пак се ра ней 

зай маў па са ду на мес ні ка мі ніст ра аба ро ны Шры-Лан кі. 

Ён стаў вя до мы пас ля ўдзе лу ў раз гро ме та міль скіх се па-

ра тыс таў на за вяр шаль ным эта пе гра ма дзян скай вай ны, 

якая пра цяг ва ла ся тут з 1983 да 2009 го да.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Бе ла русь яшчэ ні ко лі не ад кры-

ва ла гэ тыя спа бор ніц твы, ды і 

на столь кі прад стаў ні ча га тур ні ру 

па кань ка беж ным спор це ў на шай 

кра і не яшчэ не бы ло. 236 удзель-

ні каў, ся род іх ле ген ды — Свен 

Кра мер, Ма ры на Саб лі ка ва, Хо вар 

Ло рэнт сэн, Тэд Ян Блу мен. Бе ла-

русь як пры ма ю чы бок атры ма ла 

па шы ра ную кво ту, та му на гэ тым 

эта пе ка ман да бы ла шмат лі кай 

як ні ко лі.

У бе ла рус кай збор най асноў ныя 

над зеі ўскла да лі ся на лі да раў Ві та ля 

Мі хай ла ва, Іг на та Га ла ва цю ка, Ма ры ну 

Зу е ву і Тац ця ну Мі хай ла ву, на роў ні з імі 

ў на шай ка ман дзе вы сту па лі і ма ла дыя 

спарт сме ны, якія ўдзель ні ча юць у Куб-

ку све ту ўпер шы ню. На жаль, ні ко му з 

бе ла ру саў не ўда ло ся тра піць на п'е-

дэс тал да маш ня га эта пу: най леп шым 

вы ні кам ад зна чы ла ся Ма ры на Зу е ва, 

якая на дыс тан цыі 3000 мет раў ста ла 

6-й і Тац ця на Мі хай ла ва, якая ня даў на 

вяр ну ла ся пас ля ро даў, за ня ла 7-е мес-

ца ў мас-стар це.

За меж ныя гос ці вы со ка аца ні лі бе ла-

рус кую ар га ні за цыю тур ні ру. «Ар га ні за-

та ры спра ві лі ся на вы дат на. З кож ным 

го дам, з кож ны мі спа бор ніц тва мі, якія 

пра хо дзяць у Мін ску, у нас ста но віц ца 

ўсё менш пы тан няў і па жа дан няў да ар-

га ні за цый на га ка мі тэ та», — ад зна чыў 

член тэх ніч на га ка мі тэ та Між на род-

на га са ю за кань ка беж цаў Аляк сандр 

КІ БАЛ КА. Ён ад зна чыў, што ў Мін ска 

вы со кі шанц на пра вя дзен не і 

ін шых буй ных тур ні раў. «Вя лі кім 

плю сом для Бе ла ру сі бу дзе тое, 

што пад час эта пу Куб ка све ту ў 

вы хад ныя дні на арэ не бы ла вы-

со кая на вед валь насць. У гле да-

чоў ёсць ці ка васць, і гэ та вель мі 

важ на».

У се зо не 2019/2020 ад бу дзец-

ца шэсць эта паў Куб ка све ту. 
Акра мя Бе ла ру сі спа бор ніц твы 
прой дуць у То ма шу ве Ма ка вец-
кім (Поль шча), Нур-Сул та не (Ка-

зах стан), На га на (Япо нія), Кал-

га ры (Ка на да), а фі наль ны этап пры ме 

Хе рэн вен (Ні дэр лан ды).

Ужо ў лю тым «Мінск-Арэ на» бу дзе 

зноў пры маць кань ка беж ныя спа бор-

ніц твы — фі наль ны этап Куб ка све ту 

ся род юні ё раў. У бу ду чы ні ж Мін ску 

цал кам рэ аль на атры маць і чэм пі я нат 

све ту ся род элі ты. Най блі жэй шыя два 

ўжо рас пі са ны, а вось да лей усё за ле-

жыць вы ключ на ад Бе ла рус ка га са ю за 

кань ка беж цаў, лі чаць спе цы я ліс ты.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е

Ве цер з Арк ты кі 
пад рых туе нас да зі мы
У дру гой па ло ве тыд ня — 

мок ры снег і сла бы га ла лёд
У пер шыя дні тыд ня яшчэ за ха-

ва ец ца цёп лае сы рое на двор'е 

з тэм пе ра тур ным фо нам, амаль 

на 4—6 гра ду саў вы шэй шым за 

клі ма тыч ную нор му. Але по тым 

тэ ры то рыя кра і ны апы нец ца пад 

уплы вам пе ры фе рыі ан ты цык ло-

ну з цэнт рам над поў нач чу Еў ра-

пей скай Ра сіі, па ве дам ля юць спе-

цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя Мінп ры ро ды.

Да кан ца ра бо ча га тыд ня ў кра і не 

тэм пе ра тур ны фон па ні зіц ца і на блі-

зіц ца да клі ма тыч най нор мы. А па-

куль дождж і ім жа. У се ра ду бу дзе 

без іс тот ных апад каў, толь кі ўна чы і 

ра ні цай па паў днё вым ус хо дзе кра і ны 

прой дзе не вя лі кі дождж. Уна чы і ра ні-

цай мес ца мі ту ман. Уна чы — ад плюс 

1 да плюс 7 гра ду саў, па ўсхо дзе пры 

пра яс нен нях бу дзе ад ну ля да мі нус 

2 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца 2—9 цяп-

ла, па паў днё вым за ха дзе — да плюс 

11 гра ду саў. Не ча ка ец ца іс тот ных 

апад каў і ў чац вер. Уна чы і ра ні цай 

бу дзе сла бы ту ман. Удзень мес ца мі 

па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет-

ра на пра ця гу су так скла дзе ад ну ля 

да плюс 7 гра ду саў, толь кі ўна чы па 

ўсхо дзе кра і ны яна па ні зіц ца да мі нус 

1—3 гра ду саў, а ўдзень па паў днё вым 

за ха дзе бу дзе 8—9 цяп ла.

Арк тыч ны ан ты цык лон пач не рас-

круч ваць сваю ха лод ную моц у пят-

ні цу. Бу дзе пе ра важ на без апад каў, 

толь кі ў асоб ных ра ё нах па край нім 

за ха дзе прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы і мок ры сне г. Маг чы мы сла бы 

га ла лёд. Ува га! У ноч на пят ні цу бу-

дзе ўжо да 8 гра ду саў ма ро зу, а па 

ўсхо дзе пры пра яс нен нях да мі нус 

9—10 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца ад 

мі нус 4 гра ду саў да 2 гра ду саў цяп ла, 

у за ход ніх ра ё нах кра і ны бу дзе кры ху 

цяп лей — уна чы ад ну ля да плюс 3 

гра ду саў, удзень — 3—5 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай-

чын ных сі ноп ты каў, у су бо ту абы дзец-

ца без апад каў. Уна чы — 1—8 ма ро зу, 

па ўсхо дзе пры пра яс нен нях па вет ра 

асту дзіц ца да мі нус 9—10 гра ду саў, 

удзень ча ка ец ца ад 4 гра ду саў ма-

ро зу да 2 гра ду саў цяп ла, у за ход ніх 

ра ё нах кра і ны ўна чы бу дзе ад ну ля да 

плюс 2 гра ду саў, удзень — ад плюс 2 

да плюс 5 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Дру гая па ло ва ліс та па да — час, ка лі 

фі ні шуе во сень скі пры зыў. Мяр ку ец ца, 

што за раз ар мей скія шэ ра гі па поў ніць 

ка ля 12 ты сяч юна коў.

— Уво сень гэ та га го да ка ля 70 ты-

сяч ма ла дых лю дзей пад ля га ла вы клі ку 

ў пры зыў ныя ка мі сіі, — ад зна чыў на-

чаль нік га лоў на га ар га ні за цый на-ма-

бі лі за цый на га ўпраў лен ня — на мес-

нік на чаль ні ка Ге не раль на га шта ба 

Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі Аляк сандр 

ШКІ РЭН КА. — Ця пер у кра і не за вяр-

ша ец ца ме ды цын скі агляд пры зыў ні коў. 

Ка мі сіі ўжо пры ня лі больш за 52 ты ся чы 

ра шэн няў. У ад па вед нас ці з імі звыш 

23 ты ся ч пры зыў ні коў атры ма ла ад тэр-

мі ноў ку. Ня гле дзя чы на ня даў нія зме ны 

ў за ка на даў стве, 84 % ад тэр мі но вак 

звя за на з пра ця гам атры ман ня аду ка-

цыі. Яшчэ 21 юнак прой дзе аль тэр на-

тыў ную служ бу.

За раз пры зыў ныя ме ра пры ем ствы 

ўсту па юць у асноў ную фа зу. Прад стаў-

ні кі во ін скіх час цей і ка мі са ры я таў ужо 

пра вя лі пра фе сій на-псі ха ла гіч ны ад бор 

но ва га па паў нен ня.

— 18 ліс та па да па ча ла ся ад праў ка 

пры зва ных у во ін скія час ці, — пра цяг-

вае Аляк сандр Шкі рэн ка. — У пер шы 

дзень з аб лас ных і Мінск ага га рад ско га 

збор ных пунк таў пла на ва ла ся ад пра-

віць ка ля паў та ры ты ся чы ча ла век.

Пры ся гу но вае па паў нен не пры ме 

14 снеж ня. Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Без уз на га род, 
але з ка ла саль ным до све дам
У Мін ску за вяр шыў ся пер шы этап Куб ка све ту па кань ка беж ным спор це

ЧАС АД ПРАЎ КІ Ў ВОЙ СКА
Аты-ба тыАты-ба ты

Фо
 та

 m
st.

by
.


