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Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Частное предприятие «БуйМоторс», ул. Стариновская, 
9/3, аг. Колодищи, 223050, Минский р-н

Предмет аукциона

Наименование (назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Производственное здание «Склад готовой про-
дукции № 2» (здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ)

2437,2 
кв. м

200/C-
63838

Составные части и принадлежности: подвал, четыре пристройки, 
четыре рампы, проезжая часть (участки 1, 2, 3), телефонный кабель, 
проезжая часть, ограждение

Адрес: Витебская обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 44А

Начальная цена с НДС 
20 %

80 000,00 белорусского рубля

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, по-
лучатель платежа — ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения 
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, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

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

Дата и время 
проведения 
аукциона

26.07.2018 в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания при-
ема документов

24.07.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные теле-
фоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. Email: 
auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ООО «Кеакан», 220125, г. Минск, пр-т Независимости, 
185, пом. 7

Предмет аукциона

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Помещение неустановленного на-
значения

227,4 кв. м 500/D-690215

Адрес: г. Минск, ул. Краснозвездная, д. 9, пом.1Н

Начальная цена с 

НДС 20 %

136 440,00 доллара США (расчет в белорусских 

рублях по курсу НБРБ на дату оплаты предмета 

аукциона)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 

рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001. 

Нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-

валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах 

США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в евро (EUR) – 

BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 

BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-

продажи

10 рабочих дней после проведения 

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, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

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 аук-

циона

26.07.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

24.07.2018 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные теле-
фоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Грод-

ненский центр недвижимости» сообщает, что 10 июля 2018 

года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 состоится 

повторный аукцион по продаже земельного участка У-165 

микрорайон «Барановичи-5, 6» для строительства и обслужи-

вания одноквартирного жилого дома с кадастровым номером 

440100000003005316 площадью 0,0994 га.

 Начальная цена продажи: 11 752,69 рубля, сумма задатка – 

2 200 рубля.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 

кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 – 13.00 и 14.00 — 17.00

по 4 июля 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 742095, 720537, 720546.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by
УНП 590727594

Свидетельство о государственной регистрации 
ООО «Аист-импорт», УНП 192303592, считать недействительным 

в связи с утратой

АБ праб ле мах, якія ўзні ка юць 
пад час на вя дзен ня па рад ку 

на зям лі, «МС» рас каз вае сва ім 
чы та чам рэ гу ляр на. Сён ня, у 
пры ват нас ці, за ся ро дзім ува гу на 
зрэз цы драў нін на-хмыз ня ко вай 
рас лін нас ці.

Ка лі на са мрэч 
пе ра шка джае...

На пер шы по гляд, зда ва ла ся б, 
што мо жа быць пра сцей, ка лі гэ-
та трэ ба для доб ра ўпа рад ка ван ня? 
Тым больш у Год ма лой ра дзі мы?

Але стар шы ня Ві цеб ска га ра-
ён на га Са ве та дэ пу та таў Вік тар 
ДА РОЖ КІН мае свой пункт гле-
джан ня.

— Каб зрэ заць не пры го жыя дрэ вы 
і кус ты — у вы пад ках, ка лі вы шы ня і 
пер шых, і дру гіх пе ра вы шае 130 сан-
ты мет раў, — трэ ба па тра ціць шмат 
ча су на бю ра кра тыч ную ва ла кі ту: за-
поў ніць ад па вед ны да ку мент на конт 
за пла на ва най зрэз кі, зра біць фо та, 
склас ці кар ту з вы явай, ад пра віць 
гэ та ў пры ро да ахоў нае ве дам ства, 
по тым атры маць да звол...

Кі раў нік рай са ве та рас ка заў і пра 
асаб лі вас ці на цы я наль най прак ты кі 
вы да лен ня драў нін на-хмыз ня ко вай 
рас лін нас ці на пры да рож ных тэ ры-
то ры ях і зем лях сель ска гас па дар ча га 
пры зна чэн ня. За доб ра ўпа рад ка ван-
не пер шых, ад па вед на, ад каз ва юць 
да рож ні кі, дру гіх — сель ска гас па-
дар чыя ар га ні за цыі. На прык лад, на 
по лі рас це дрэ ва, з-за яко га сель ска-
гас па дар чай тэх ні цы да во дзіц ца ма-
 неў ра ваць, каб яго не за ча піць. Для 
зрэ зкі та кога дрэ ва пад ко рань, не аб-
ход на шмат уз гад нен няў. Да рэ чы, у 
Ві цеб скім ра ё не быў сум ны вы па дак, 
ка лі ня во пыт ны кі раў нік гас па дар кі, 
не ве да ю чы, што трэ ба афор міць ад-
па вед ныя па пе ры, ад даў улас нае рас-
па ра джэн не. Гас па дар цы прый шло ся 
по тым вы пла ціць штраф, па тра ціц ца 
на кам пен са цый ныя вы пла ты.

Су тык нен не ін та рэ саў?
У на шай кра і не, як і ў ін шых, дзей-

ні ча юць за ко ны, якія бы лі пры ня тыя, 
каб аба ра ніць на ва коль нае ася род-
дзе. У гэ тым вы пад ку пры мя ня ец ца
За кон «Аб рас лін ным све це» (ад 
14 чэр ве ня 2003 го да). Плюс мяс цо выя
ўла ды па він ны вы кон ваць ад па вед-
ныя пунк ты па ста но вы Са ве та Мі ніст-
раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 25 каст-
рыч ні ка 2011 го да № 1426. У апош няй 
ёсць па ла жэн не, якое рэ гу люе ўмо вы 
кам пен са цый ных па са дак або кам-
пен са цый ных вы плат, ка лі кус тоўе ці 
дрэ ва трэ ба зрэ заць. Ся род ін ша га там 
ёсць фар му лёў кі, ра за брац ца ў якіх 
да во лі цяж ка. Пры гэ тым трэ ба яшчэ і 
доб ра ве даць па ро ды і ві ды дрэў і кус-
тоўя, па коль кі ў ад па вед ным да дат ку 
мае мес ца іх пе ра лік. Ра зам з тым, не-
аб ход на яшчэ і да ка заць, што вер бы, 
але шы на, бя ро зы і ін шыя на са мрэч не 
па він ны рас ці на тым ці ін шым ка вал-
ку зям лі. Па ра шэн ні рай вы кан ка ма 
ро біц ца пісь мо вы за пыт ва ўпаў на-
ва жа ную ар га ні за цыю (у за леж нас ці 

ад мес ца вы рас тан ня). За ява раз гля-
да ец ца на пра ця гу трох ка лян дар ных 
дзён. По тым вы да ец ца за клю чэн не ў 
да чы нен ні да аб' ек та рас лін на га све-
ту. Мяс цо вы вы ка наў чы ор ган ар га-
ні зуе аб мер ка ван не з гра мад скас цю. 
Трэ ба, каб лю дзі на схо дзе боль шас-
цю га ла соў па цвер дзі лі, што рас лі ны 
ава рый ныя, пе ра шка джа юць до сту пу 
да ін жы нер ных ка му ні ка цый, доб рай 
асвет ле нас ці...

На по гляд стар шы ні Ві цеб ска га 
рай са ве та, у гэ тым пы тан ні за ка на-
даў ства ад стае ад па трэб ча су.

— Ка неш не, у Год ма лой ра дзі-
мы вя лі кая ўва га ўдзя ля ец ца і на вя-
дзен ню па рад ку на зям лі. Але ка лі 
су тык нуў ся з рэа лі я мі — а я ўпер шы-
ню вы бра ны на па са ду — упэў ніў ся, 
што ёсць праб ле ма, — раз ва жае су-
раз моў нік. — У пры ват нас ці, не адзін 
ты дзень зай мае пра цэс афі цый на га 
за ма ца ван ня за сель ска гас па дар чы мі 
прад пры ем ства мі зя мель ных участ-
каў. А без та ко га да ку мен та фак тыч на 
нель га вы да ліць на ват кус тоўе.

На дум ку Вік та ра Да рож кі на, не вель-
мі за ці каў ле ны ў доб ра ўпа рад ка ван ні 
пры да рож ных па лос са мі да рож ныя 
ар га ні за цыі. Тым больш што па вод ле 
іх нар ма ты ваў, гэ та трэ ба ра біць у вы-
пад ках, ка лі рас лі ны і дрэ вы пе ра шка-
джа юць ба чыць зна кі ды ін шыя аб' ек ты 
на да ро гах. Але ж гэ та, ка лі за ду мац ца, 
вель мі суб' ек тыў нае стаў лен не. Ад на му 
кі роў цу, мо жа, неш та і пе ра шка джае, 
дру гі — на ад ва рот доб ра ўсё ба чыць.

— Мяс цо выя ор га ны ўла ды ў пер-
шую чар гу за ці каў ле ныя ў тым, каб 
паў сюд на, у тым лі ку і па ба ках да рог, 
быў ідэа льны па ра дак. Ба чым, што 
да ро гі за рас лі кус тоў ем, якое трэ ба 
вы да ляць, але вось ня ўда ча — ва-
дзі це лям яно не пе ра шка джае! Та му 
ўзні кае яў ная су пя рэч насць, — пра-
цяг вае Вік тар Да рож кін.

По гляд з да ро гі
Стар шы ня за пра сіў ра зам пра ехац-

ца па да ро гах, па ка заў кус тоўі і дрэ-
вы, якія на са мрэч (на ват ня ўзбро е ным 
во кам ві даць) трэ ба бы ло даў но зрэ-
заць пад ко рань. За пы таў, ці ба чу я, 

што за дрэ ва мі і кус тоў ем зна хо -
дзіц ца вёс ка?.. Але каб уба чыць яе, 
трэ ба бы ло доб ра пры гле дзец ца... 
Ві да воч на, што, ка лі спрас ціць за ка на-
даў ства, мож на лі та раль на «ад крыць» 
та кія вёс кі. Ёсць прык лад, ка лі ў вы ні ку 
доб ра ўпа рад ка ван ня ад ной з іх, да мы 
ак тыў на па ча лі куп ляць дач ні кі.

Стар шы ня Су раж ска га сель вы-
кан ка ма Аляк сандр ВЯ ЛІТ ЧАН КА 
ска заў, што ад на з вё сак ра ней лі-
чы ла ся зні ка ю чай. Пас ля та го як яе 
доб ра ўпа рад ка ва лі, атры ма ла но вае 
жыц цё. І ця пер там пад час дач на га 
се зо на ў на бы тых да мах жы вуць ка ля 
двац ца ці ся мей. Кі раў нік прад стаў ні-
чай ула ды ўпэў не ны, што ў пы тан ні 
доб ра ўпа рад ка ван ня і, у пры ват нас-
ці, зрэз кі рас лін трэ ба больш паў на-
моц тваў да ваць на мес цах.

— Мы ж лепш тут ве да ем: што не аб-
ход на вы да ліць, а што па він на рас ці. 
Ча му трэ ба ха дзіць па ка бі не тах, каб 
пры браць неш та хоць бы ў на се ле ных 
пунк тах? І ча му ды рэк тар гас па дар кі 
не мо жа на мес цы вы ра шыць гэ тае 
пы тан не? Усе ра бо ты ў на се ле ным 
пунк це — пра клад ка ка му ні ка цый, 
рыц цё кат ла ва наў, ін шае — ро біц ца 
з да зво лу сель ска га вы кан ка ма. Ча-
му та ды нель га зра біць ана ла гіч нае 
і ў пы тан ні зрэз кі кус тоў? На спеў час 
аб мер ка ван ня гэ та га пы тан ня і ўня-
сен ня ад па вед ных змя нен няў на конт 
зрэз кі рас лін па за яў ным прын цы пе 
ў за ка на даў чую ба зу, — па дзя ліў ся 
дум ка мі Аляк сандр Вя літ чан ка.

Вы ка заў ён і та кія ар гу мен ты. На-
прык лад, ча ла век хо ча на рых та ваць 
са бе дро вы. Дзе ля гэ та га не аб ход на 
па тра ціць час на атры ман не да зво лу. 
І ў леп шым вы пад ку яму да зво ляць 
зра біць на рых тоў ку на ад лег лас ці не-
каль кі кі ла мет раў ад до ма.

— А ў ідэа ле мож на бы ло б на рых-
тоў ваць дро вы са мім, — да даў стар-
шы ня, — з та го, што рас це по бач і не 
ўяў ляе вя лі кай каш тоў нас ці з пунк ту 
гле джан ня эка ло гіі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

УБА ЧЫЦЬ ВЁС КУ... 
ЗА КУС ТА МІ,

або Не ка то рыя асаб лі вас ці прак ты кі вы да лен ня рас лін нас ці

Ся род ін ша га там ёсць 
фар му лёў кі, ра за брац ца 

ў якіх да во лі цяж ка. Пры 
гэ тым трэ ба яшчэ і доб ра 
ве даць па ро ды і ві ды 
дрэў і кус тоўя, па коль кі ў 
ад па вед ным да дат ку мае 
мес ца іх пе ра лік. 

Кі раў нік прад стаў ні чай 
ула ды ўпэў не ны, што ў 

пы тан ні доб ра ўпа рад ка ван ня 
і, у пры ват нас ці, зрэз кі рас лін 
трэ ба больш паў на моц тваў 
да ваць на мес цах.

На спеў час аб мер ка ван ня 
гэ та га пы тан ня і ўня сен ня 

ад па вед ных змя нен няў на конт 
зрэз кі рас лін па за яў ным 
прын цы пе ў за ка на даў чую 
ба зу.


