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КРОКІ ДА ЭКАЛОГІІ 24 мая 2019 г. 15

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, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляющего по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30.

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 24 июня 2019 г. 09.00—17.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY. Срок подачи заявок и оплаты задатка по 21 июня 2019 г., 17.00.

№ 

п/п 
Предмет торгов, местонахождение

Начальная цена, 

бел. руб. без НДС 

Шаг торгов /

задаток, бел. руб.

1
Капитальное строение с инв. № 300/С-2176 (здание шликерного отделения и участка нестандартного оборудования) общей площадью 1925,5 кв. м.

Капитальное строение с инв. № 350/С-143227 (водопроводная сеть). Капитальное строение с инв. № 350/С-143234 (дождевая канализационная сеть), г. Гомель, ул. Барыкина, д. 132
215 945,00 10 797,25

Вторые повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)  (далее – торги) будут проведены: 10 июня 2019 г. 09.00—17.00 на электронной торговой 
площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок подачи заявок и оплаты задатка по 7 июня 2019 г., 17.00. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 04.04.2019 г.

№ п/п Предмет торгов, местонахождение Начальная цена, бел. руб. без НДС Шаг торгов / задаток, бел. руб.

1 Грузовой специальный самосвал MAZ 5551-020, рег. № AE 3936-4, 2002 г.в., г. Гродно, ул. Карского, 2а, г. Гродно, ул. Карского, 2а 4 212,00 210,60

2 Прицеп платформа тентовая IN. PROIZV рег. № А 5673 А-4, 1995 г., г. Гродно, Озерское шоссе, 20 2 835,00 141,75

3 Грузовой седельный тягач Volvo TF 12 F рег. № AE 0662-4, 1989 г.в., г. Гродно, ул. Карского, 2а 2 916,00 145,80

4
Объект недвижимости – капитальное строение с инв. № 400/С-7159 (склад культтоваров) общей площадью 982,8 кв. м, г. Гродно, 

Озерское шоссе, 18б
189 540,00 9 477,00

5 Объект недвижимости – капитальное строение с инв. № 400/С-7157 (склад хозтоваров) общей площадью 1212,6 кв. м, г. Гродно, Озерское шоссе, 20 288 360,00 14 418,00

6
Объект недвижимости – капитальное строение с инв. № 400/С-7096 (склад) общей площадью 1396,3 кв. м, котел стальной 

твердотопливный бытовой КСТБ-95 (инв. № 905), г. Гродно, Озерское шоссе, 20
281 394,00 14 069,70

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 
2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее — в 
информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

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. По-
бедителем 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 воз-
местить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем торгов 
в течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи.

СА БРАЦЬ, АДСАР ТА ВАЦЬ, 
ПЕ РА ПРА ЦА ВАЦЬ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. 

«МС».)

На пер шым эта пе за ку пі лі 
1400 плас ты ка вых кан тэй-
не раў. На кож нае до ма ўла-
даль ніц тва іх вы да ец ца па 
два. Шэ ры — для змя ша ных 
ка му наль ных ад хо даў, жоў-
ты — для дру гас най сы ра ві ны. 
Пе ра блы таць не маг чы ма.

— Кож ны до ма ўла даль нік 
ця пер па ві нен сар та ваць свае 
ад хо ды і скла даць іх у ад па-
вед ныя кан тэй не ры, — рас-
каз вае ге не раль ны ды рэк-
тар Го мель скай га рад ской
ЖКГ Вік тар КУ ЛА ГА. — 
У пры зна ча ны дзень, па вод-
ле гра фі ка ру ху смец ця во за, 
гас па дар павінен выкаціць 
са свай го два ра па трэб ны 
кан тэй нер — каб су пра цоў-
ні кі прад пры ем ства вы гру зі-
лі яго змес ці ва ў спе цы яль ны 
транс парт.

Дак лад ны гра фік 
вы ва зу

Кан тэй не ры на ко лах за ку пі лі 
за кошт прад пры ем ства «Спец-
ка мунт ранс» і пе рад алі жы ха рам 
у ка ры стан не. Кож ны до ма ўла-
даль нік атры маў пер са наль ны 
ка лян дар з гра фі кам вы ва зу 
смец ця ад яго до ма на год на-
пе рад.

Ка му наль ні кі сцвяр джа юць, 
што ўжо пры кмет на па вя лі чы ла-
ся дыс цып лі на ва насць жы ха роў 
пры ад дзя лен ні роз ных ві даў ад-
хо даў. Да та го ж па леп шы ла ся 
эс тэ ты ка га рад скіх ву ліц. Ця пер 
пей заж не псу юць цэ ла фа на выя 
мя хі, вы стаў ле ныя прос та на ву-
лі цу. Эка на міч ны эфект на бы ва-
ец ца на транс парт ных вы дат ках: 
па вя лі ча на ёміс тасць кан тэй не ра
для збо ру дру гас ных рэ сур саў, 
ад па вед на, стаў боль шым ін тэр-
вал іх вы ва зу.

Ка лі ж жы хар неш та пе ра блы-
таў і ў кан тэй нер тра пі ла не тое, 
для ча го ён пры зна ча ны, ад рас 
па ру шаль ні ка па ве дам ля юць 
дыс пет ча ру. З до ма ўла даль ні-
кам бу дзе пра ве дзе на ін ды ві-
ду аль ная ра бо та. Па куль прад-
стаў ні кі ЖКГ вы хоў ва юць толь кі 
тлу ма чэн ня мі, але на да лей мо -
жа быць і штраф, тлумачыць 

ды рэк тар «Спец ка мунт ран са» 
Ва ле рый ТКА ЧОЎ:

— З 1 чэр ве ня мя хі ўжо не бу-
дуць пры мац ца да вы ва зу. Та кія 
дзе ян ні бу дуць лі чыц ца па ру-
шэн нем за ка на даў ства па абы хо-
джан ні з ад хо да мі. Да лей — пра-
та кол і пры цяг нен не да ад мі ніст-
ра цый най ад каз нас ці. Ко дэкс аб 
ад мі ніст ра цый ных па ру шэн нях 
на шай краіны ў гэ тых вы пад ках 
пра ду гледж вае па пя рэ джан-
 не ці на кла дан не штра фу ад 
5 да 50 ба за вых ве лі чынь. На ін-
 ды ві ду аль ных прад пры маль ні-
каў — да 200 ба за вых ве лі чынь, 
на юры дыч ную асо бу — да ад ной 
ты ся чы ба за вых ве лі чынь.

Пля цоў кі 
з пад стрэш кам

У квар та лах шмат па вяр хо вай 
за бу до вы збор ад хо даў ажыц цяў-
ля ец ца на кан тэй нер ных пля цоў-
ках. Го мель скае прад пры ем ства 
«Спец ка мунт ранс» па ча ло іх ма-
дэр ні за цыю. Пра цяг ва ец ца за куп 
но вых кан тэй не раў, якія за чы ня-
юц ца веч ка мі, па пе ры мет ры пля-
цо вак уста лёў ва ец ца ага ро джа. 
У асоб ных мес цах, на прык лад 

на два ро вай тэ ры то рыі ву ліц 
Паў ла ва і Вал га град скай аб-
лас но га цэнт ра, над пля цоў-
кай зра бі лі пад стрэ шак. Ця пер 
звон ку зо на збо ру ад хо даў на-
гад вае аль тан ку. На па мін аб 
тым, як пра віль на вы зна чаць 
і сар та ваць ад хо ды, — пры 
ўва хо дзе. Між тым мно гія га-
мяль ча не ўжо пры звы ча і лі ся 
гэ та ра біць.

З та кіх пля цо вак ад хо ды вы-
во зяць на па лі гон, які за пяць 
кі ла мет раў ад го ра да. Го мель-
скі зай мае 16 гек та раў і быў 
па бу да ва ны ў 1968 го дзе. Ён 
раз лі ча ны на паў ста год дзя, але 
ж і сён ня экс плу а ту ец ца. Моц-
на га сму ро ду і лю дзей, якія 
неш та вы шук ва юць, тут ня ма. 
Ёсць ві дэа ка ме ры, ува ход па 
пра пус ках і чай кі, якія лу на юць 
над вя ліз най га рой спрэ са ва-
на га за га ды смец ця і кры ка мі 
на гад ва юць пра мо ра.

Грунт з ар га ні кі
Ле тась сю ды пры вез лі 

200 ты сяч тон ка му наль ных 
ад хо даў. Но выя плас ты па тэх на-
ло гіі пе ры я дыч на пе ра сы па юць 
грун там. З ле таш ня га ве рас ня ў 
Го ме лі яго ро бяць на мес цы — з 
ар га ніч ных ад хо даў. Пас ля га да-
вой пе ра пра цоў кі бак тэ ры я мі яны 
ста но вяц ца ас но вай для ства рэн-
ня ўрад лі ва га пе ра гною.

Удзель ні кам се мі на ра па ка за-
лі ство ра ную на па лі го не пля цоў-
ку для кам па ста ван ня ар га ніч ных 
ад хо даў. Яна зроб ле на па вод ле 
рэ ка мен да цый ін сты ту та «Бел ка-
мунп ра ект» і ўяў ляе са бою шэсць 
бур тоў даў жы нёй па 110 мет раў 
кож ны, у якія скла да юць та кія 
ад хо ды. Праў да, па тра бу ец ца 
знач на больш грун ту, чым сён ня 
да зва ляе вы дзе ле ная пля цоў ка.

Ула дзі мір Ку ха раў да ру чыў 
пра пра ца ваць пы тан не вы дзя-
лен ня да дат ко вых зя мель пад 
но вую пля цоў ку кам па ста ван-
ня ад хо даў. Пры гэ тым раз мо ва 
іш ла і аб вы ка ры стан ні ўрад лі вай 
суб стан цыі для доб ра ўпа рад ка-
ван ня га рад скіх тэ ры то рый.

Мо гіл кі ха ла дзіль ні каў
Шэсць га доў, як дру гас ныя 

ма тэ ры яль ныя рэ сур сы ў Го ме-
лі зда бы ва юць з агуль най ма сы 

ад хо даў на экс пе ры мен таль ным 
бія ме ха ніч ным за вод зе. Сю ды 
час цей па сту па юць ужо па дзе-
ле ныя ад хо ды. Ка лі трап ляе змя-
ша нае смец це, яно апра цоў ва-
ец ца ўруч ную. Ня даў на тут жа 
ад кры лі пля цоў ку для раз бор кі 
буй ной бы та вой тэх ні кі. Ста рыя 
ха ла дзіль ні кі і праль ныя ма шы ны 
на раз бор ку ў Го мель пры во зяць 
з трох рэ гі ё наў кра і ны. З іх зда бы-
ва юць ме та лы і па лі ме ры. Што 
ра біць з уцяп ляль ні кам, ця пер 
вы ра ша юць су мес на з ін сты ту-
там ме ха ні кі ме та ла па лі мер ных 
сіс тэм.

Ле тась за вод атры маў на да-
сар та ван не 34 ты ся чы тон цвёр-
дых ка му наль ных ад хо даў. З іх 
атры ма ла ся вы няць 19,2 ты ся чы 
тон дру гас ных ма тэ ры яль ных 
рэ сур саў. З пус кам дру гой тэх-
на ла гіч най лі ніі, маг чы ма, атры-
ма ец ца і больш. Ёсць пла ны па 
паў аў та ма тыч ных зо нах сар та-
ван ня і зо не для кам па ста ван ня 
бія ма сы.

Лю кі, якія не скра дуць
Част ка атры ма ных дру гас ных 

рэ сур саў пра да ец ца ў якас ці сы-
ра ві ны пе ра пра цоў шчы кам. Дру-
гас ныя па лі ме ры вы ка рыс тоў ва-
юц ца на ўчаст ку ААТ «Спец ка-
мунт ранс», які зна хо дзіц ца асоб-
на, па ву лі цы Ба ры кі на. Што год 
тут пе ра пра цоў ва ец ца 1250 тон 
моц на за бру джа ных па лі ме раў. 
Іх пе ра тва ра юць у бар дзю ры, ка-
на лі за цый ныя коль цы, ка ло дзе-
жы, лю кі роз на га пры зна чэн ня, 

даж джап ры маль ні кі, пліт ку для
тра ту а раў, шлан гі, мэблевую
фур ні ту ру і на ват лан цу гі. Гэ та 
пра дук цыя ка рыс та ец ца по пы там 
у ар га ні за цый ЖКГ і бу даў ні коў.

Коль цы, на прык лад, за па тра-
ба ва ны пры бу даў ніц тве са ні тар-
ных ямін. Яны лёг кія на столь кі, 
што ман ці ра ваць мо жа на ват 
адзін ча ла век без спе цы яль най 
тэх ні кі. Па лі мер ная тра ту ар ная 
пліт ка не пра мяр зае пры ніз кіх 
тэм пе ра ту рах і не ло па ец ца ў 
ад лі гу. Асноў ныя пе ра ва гі пе рад 
ана ла гіч най ме та ліч най пра дук-
цы яй — па ні жа ны кошт і аба ро на 
ад кра дзя жу.

Ін фар ма ваць 
і рас тлу мач ваць

— Для па вы шэн ня эфек тыў-
нас ці збо ру дру гас ных ма тэ-
ры яль ных рэ сур саў не аб ход ны 
комп лекс ны пад ход, — ад зна чыў 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе-
ла ру сі Ула дзі мір КУ ХА РАЎ. — 
Па чы нац ца ён па ві нен з пра цы з 
на сель ніц твам. На ша за да ча — не 
толь кі ін фар ма ваць лю дзей, як 
пра віль на зра біць, але і аказ ваць 
ім са дзей ні чан не і да па мо гу, 
ства рыць умо вы для па асоб на га 
збо ру і не да пу шчаць вы ва зу на 
па лі го ны дру гас ных ма тэ ры яль-
ных рэ сур саў. Гэ та да зво ліць дру-
гас ныя ма тэ ры яль ныя рэ сур сы, 
са бра ныя ў на сель ніц тва, ад ра зу 
на кі роў ваць на пе ра пра цоў ку.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

Пра дук цыя, якую ро бяць
з пе ра пра ца ва ных па лі ме раў.

Могілкі халадзільнікаў і пральных машын 
на Го мель скім экс пе ры мен таль ным бія ме ха ніч ным за водзе.


