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• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

№ 
лота

Право заключения договоров аренды объектов:
Место нахождения:

Начальная 
цена 

продажи 
права, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Сумма 
арендной 

платы 
в месяц,
 бел. руб.

Шаг 
аукциона, 

%

Лот 
№1

1. Административное помещение 1, инв. № 500/D-70786204, площадь – 11 кв.м 
2. Административное помещение 2, инв. № 500/D-70786205, площадь – 66,4 кв.м 
3. Административное помещение 3, инв. № 500/D-70786206, площадь – 18,4 кв.м 
4. Административное помещение 12, инв. № 500/D-70786215, площадь – 19 кв.м 
5. Административное помещение 13, инв. № 500/D-70786216, площадь – 17,9 кв.м 
6. Административное помещение 14, инв. № 500/D-70786217, площадь – 17,5 кв.м 
7. Административное помещение 15, инв. № 500/D-70786218, площадь – 19 кв.м 
8. Административное помещение 16, инв. № 500/D-70786219, площадь – 37,4 кв.м 
9. Помещение санитарно-бытового назначения, инв. № 500/D-70786221, площадь – 3,5 кв.м 

г. Минск, 
ул. Кижеватова, д. 8

1-й этаж 
административно-

хозяйственного здания

857,21 85,72 3 428,83 5

Лот 
№2

Помещение санитарно-бытового назначения с инв. № 500/D-70786208, площадь – 
13,3 кв.м

г. Минск, ул. Кижеватова, 
д. 8, пом. 5

54,26 5,43 217,06 5

Лот 
№3

Помещение санитарно-бытового назначения с инв. № 500/D-70786209, площадь – 
39,7 кв.м

г. Минск, ул. Кижеватова, 
д. 8, пом. 6

161,98 16,20 647,9 5

Лот 
№4

Помещение транспортного назначения с инв. № 500/D-70786210, площадь – 
74,4 кв.м

г. Минск, ул. Кижеватова, 
д. 8, пом. 7

303,55 30,36 1214,21 5

Лот 
№5

1. Административное помещение 8 с инв. № 500/D-70786211, площадь – 39,2 кв.м
2. Помещение санитарно-бытового назначения с инв. № 500/D-70786213, площадь – 
3,4 кв.м

г. Минск, ул. Кижеватова, 
д. 8, пом. 8, 10

173,81 17,38 695,23 5

Лот 
№6

1. Помещение санитарно-бытового назначения с инв. № 500/D-70786212, площадь – 
14,5 кв.м
2. Административное помещение 11 с инв. № 500/D-70786214, площадь – 18,4 кв.м

г. Минск, ул. Кижеватова, 
д. 8, пом. 9, 11

134,23 13,42 536,93 5

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его Победителем 
(Претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных Положением о порядке 
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-
мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№ 1049 и соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе организации 
и проведения аукциона, составляет 1 000,00 белорусских рублей в денежных 
знаках образца 2009 года

Аукцион состоится 05.01.2017 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11 пом. 4 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь и иностранные инвесторы. Порядок 
проведения аукциона, оформление участия в аукционе, определение лица, 
выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также возмещение 
затрат за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, разме-
щенных на сайте организатора торгов www.ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, 
г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт не-
движимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже права заключения договора аренды объекта 
недвижимого имущества (Лот №___), принадлежащего Государственному 
предприятию «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», проводимом 
05 января 2017 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претенден-
том на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Лота (Лотов). 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аук-
циона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты 
его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента 
регистрации Организатором аукциона отказа от участия в аукционе. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 
8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. 
Окончание приема заявлений – 03.01.2017 в 10.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (Объектами) 
аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Юшкевич Валентина Евге-
ньевна, 8 (017) 259-84-44.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Лот с торгов до объявления 
его проданным без объяснения причин снятия. 

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона, либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником 
и он согласен приобрести Лот (лоты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), Претендент на покупку должен заключить с Доверителем договор 
аренды Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота (Лотов) в течение 3 (трех) рабочих дней 
с назначенной даты проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь и настоящим договором для По-
бедителя аукциона

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. №150 «О некоторых вопросах 
аренды и безвозмездного пользования имуществом». Базовая арендная величина равна 13,60 бел. руб. в денежных знаках образца 2009 г.

извещает о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды сроком на один год объектов недвижимости, 
принадлежащих Государственному предприятию «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» на праве хозяйственного ведения

� Организатор аукциона: • +375(17) 306-00-57 • +375(29) 550-09-52 • + 375(29) 356-90-03 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА, 
ПРА ФЕ СІ Я НА ЛІЗМ 

І АД КАЗ НАСЦЬ
На сён ня ме на ві та яны вы зна ча юць пос пех

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў дзяр жаў ныя 
ўзна га ро ды ра бот ні кам роз ных сфер. Цы ры мо нія ад-
бы ла ся ўчо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці. Гэ та пер шае з
шэ ра гу ме ра пры ем стваў па ўша на ван ні найлеп шых пра-
цаў ні коў па вы ні ках пя ці год кі.

Ор дэ наў і га на ро вых зван няў уда сто е ны 36 ча ла век за шмат-
га до вую плён ную пра цу, узор нае вы ка нан не служ бо вых аба-
вяз каў, да сяг нен не вы со кіх вы твор чых па каз чы каў у пра мыс-
ло вас ці, сель скай і ляс ной гас па дар цы, знач ны аса біс ты ўклад 
ва ўма ца ван не між на цы я наль ных ад но сін, на ву ко вай дзей нас ці, 
сфе ры ахо вы зда роўя, мас тац тва, куль ту ры і спор ту.

Цёп лыя сло вы ўдзяч нас ці Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ра са ваў 
тым, хто звя заў свой пра фе сій ны лёс з вы твор чай сфе рай. Гэ та 
ра бот ні кі прад пры ем стваў, якія па пра ву лі чац ца бе ла рус кі мі 
брэн да мі. «Іх пра дук цыя за па тра ба ва на не толь кі ў на шай кра-
і не, але і да лё ка за яе ме жа мі. На прад пры ем ствах ак тыў на 
ўка ра ня юц ца перс пек тыў ныя рас пра цоў кі, но выя тэх ніч ныя 
ра шэн ні, што да зва ляе па вы сіць якасць пра дук цыі, зні зіць яе
са бе кошт, энер га- і рэ сур са ё міс тасць, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — 
На жаль, да лё ка не на ўсіх прад пры ем ствах. Мы ня даў на 
раз гля да лі гэ тыя праб ле мы на пры кла дзе ма шы на бу даў ні чай 
га лі ны».

«Ва шы да сяг нен ні ў ця пе раш ні ня прос ты час свед чаць аб 
тым, што са праўд ным за ло гам пос пе ху з'яў ля юц ца іні цы я ты ва, 
пра фе сі я на лізм і ад каз нае стаў лен не да спра вы», — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Уз на га ро ды ўру ча ны ра бот ні кам аг ра пра мыс ло ва га комп -
лек су, якія, па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, год на гаран-
туюць хар чо вую бяс пе ку кра і ны і важ ка па паў ня юць ва лют ныя 
рэ сур сы. Ся род найлеп шых гас па да рак — СВК «Аг ра кам бі нат 
Сноў», які ле тась быў пры зна ны лі да рам у вы твор час ці жы вё-
ла га доў чай пра дук цыі. Кі раў нік дзяр жа вы так са ма ад зна чыў 
за слу гі ААТ «Ла зо ві чы» Клец ка га ра ё на і СВК «Сві та нак» Кі-
раў ска га ра ё на.

На цы ры мо ніі так са ма пры сут ні ча ла вя лі кая гру па прад стаў-
ні коў сі ла вых струк тур, ся род якіх ва ен на слу жа чыя і су пра цоў-
ні кі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. «Ме на ві та на вас ус кла дзе на 
вы ключ на важ ная мі сія гарантавання бяс печ ных умоў жыц ця 
гра ма дзян, за кон на сці і пра ва па рад ку ў гра мад стве, на дзей-
най аба ра на здоль нас ці кра і ны. Пры мі це сло вы ўдзяч нас ці за 
тое, што абе ра га е це са мае да ра гое для ча ла ве ка, гра мад ства, 
кра і ны — мір і спа кой у на шых да мах», — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

У лі ку ўзна га ро джа ных — ура чы, прад стаў ні кі ка лек ты ваў 
Рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра эпі дэ мі я ло гіі і 
мік ра бія ло гіі, Мінск ага аб лас но га ра дзіль на га до ма, па ве дам-
ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

Да ні ну па ва гі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад даў і тым, хто пра-
слаў ляе Бе ла русь спар тыў ны мі да сяг нен ня мі. «Ня хай іх апош-
нім ча сам ста ла не так шмат, але яны ёсць», — ад зна чыў 
ён. Га на ро вых зван няў уда сто е ны спарт сме ны, якія за ва я ва лі 
ме да лі на між на род ных спа бор ніц твах, гру па трэ не раў, якія 
вы хоў ва юць но вых чэм пі ё наў і шы ро ка пра па ган ду юць ся род 
на сель ніц тва спорт і зда ро вы лад жыц ця.

Куль тур ную сфе ру на ме ра пры ем стве прад стаў ля лі ар тыс ты 
На цы я наль на га ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Прэ зі дэнт па дзя ка ваў ім за тое, што яны 
ня суць гра мад ству ідэа лы са праўд най пры га жос ці, гар мо ніі і 
вы со ка га мас тац тва.

«Сён ня вы на бы лі са праў ды ўсе на род нае пры знан не за за-
слу гі пе рад Ра дзі май. Ня хай ус па мі ны пра гэ ты дзень ста нуць 
для вас сты му лам да но вых да сяг нен няў», — па жа даў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

НА ШУ КРА І НУ НА ВЕ ДАЕ ДЭ ЛЕ ГА ЦЫЯ ПОЛЬ ШЧЫ
Ра бо чы ві зіт прад стаў ні коў гэ тай 
кра і ны ад бу дзец ца па за пра шэн ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду. Дэ ле га цыю ўзна ча ліць мар-
шал Се на та Рэс пуб лі кі Поль шча 
Ста ні слаў Кар чэў скі.

Пра гра ма ві зі ту пра ду гледж вае су-
стрэ чы кі раў ні ка дэ ле га цыі са стар шы-
нёй Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха і лам Мяс-
ні ко ві чам, стар шы нёй Па ла ты прад-

стаў ні коў Ула дзі мі рам Анд рэй чан кам. 
Акра мя гэ та га, за пла на ва на на вед ван-
не На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла-
ру сі, удзел мар ша ла Се на та Поль шчы 
ў па ся джэн ні се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі, 
су стрэ ча са сту дэн та мі і вы клад чы ка мі 
фі ла ла гіч на га фа куль тэ та Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, прад стаў ні-
ка мі ся рэд ніх школ Мін ска, у якіх вы-
ву ча ец ца поль ская мо ва, на вед ван не 

Рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-прак тыч-
на га цэнт ра дзі ця чай ан ка ло гіі, ге ма та-
ло гіі і іму на ло гіі, а так са ма па ла ца ва-
пар ка ва га ан самб ля му зея-за па вед ні ка 
«Ня свіж».

Поль скія пар ла мен та рыі бу дуць 
зна хо дзіц ца ў на шай кра і не з 4 па 
6 снеж ня.

Ра ман АЛЯХ НО ВІЧ

�

— Пётр Аляк се е віч, у 
чым сак рэт ста біль ных пе-
ра мог?

— Рэ цэпт да во лі прос ты — 
гэ та су мес ная сіс тэм ная пра ца 
як кі раў ні коў на мес цах, усіх 
пра цоў ных ка лек ты ваў, так і 
га ра джан. Са мае га лоў нае — 
імк нен не кож на га га мяль ча ні-
на зра біць свой унё сак у на вя-
дзен не па рад ку. За апош няе 
дзе ся ці год дзе наш аб лас ны 
цэнтр пры кмет на змя ніў ся. Як 
па ста ян нае мес ца жы хар ства 
яго абі рае ўсё больш мо ла дзі. 
Та му не дзіў на, што за апош нія 
га ды ў Го ме лі з'я ві ла ся шмат 
но вых паў на важ ных мік ра ра ё-
наў. Гэ та мік ра ра ё ны №№19, 
20, 22, 20а. Так са ма пра цяг-
ва ец ца за бу до ва мік ра ра ё-
наў №№104, 94, 96, 59, 59а, 
18. За свое ны пля цоў кі пад 
ся дзіб нае жыл лё вае бу даў-
ніц тва ў ра ё не вёс кі Ра ма на-
ві чы і па сёл ка Чыр во ны Ма як, 
Ху тар, Хі мы.

— Які кі ру нак го ра да бу-
даў ні чай па лі ты кі на блі-
жэй шую перс пек ты ву?

— Сёння рас пра ца ва ны 
дэ таль ныя го ра да бу даў ні чыя 
пра ек ты па за бу до ве жы лых 
ра ё наў «Плё сы», «Паў днё-
вы», па ву лі цах Па лес кай і 
Фя дзю нін ска га, шмат ква-
тэр най і ся дзіб най за бу до вы 
ў мік ра ра ё не «Кас цю коў ка». 

Су час нае, вель мі ды на міч нае 
жыц цё па тра буе ад нас так-
са ма за ме ны ста ро га жыл ля 
на но вае, больш прак тыч нае. 
Так, спе цы яль ным пла на ван-
нем пра ду гле джа на фар мі ра-
ван не кам форт на га жы ло га 
ася род дзя ў цэнт ры го ра да за 
кошт зно су ся дзіб най за бу до-
вы ў ме жах ву ліц Ін тэр на цы я-
наль най—Га га ры на—Пра ле-
тар скай—Ма і се ен ка і так са ма 
на ву лі цы Ба ры кі на. Ар хі тэк-
тур нае аб ліч ча тут бу дзе фар-
мі ра вац ца за кошт шмат па-
вяр хо вых жы лых, гра мад скіх 
бу дын каў, зя лё най зо ны і па-
шы рэн ня ма гіст раль ных ву-
ліц. Ад апош ня га, да рэ чы, мы 
ні ку ды не сы дзем, гэ та агуль-
на пры ня тая су свет ная прак-
ты ка. З па ве лі чэн нем коль-
кас ці жы ха роў, па вя ліч ва ец ца 
і коль касць аў та транс пар ту. 
Та му ле тась мы па шы ры лі да 
ча ты рох па лос ву лі цу Кі ра ва, 
ад кры лі пад' езд да 18-га мік-
ра ра ё на, які з'яў ля ец ца част-
кай пра ек та «Ус ход ні аб ход», 
дзве но выя да ро гі пад ве дзе-
ны да мік ра ра ё на «Юбі лей-
ны». Сё ле та па шы ры лі ву лі цу 
Па лес кую, якая звяз вае ра ён 
Сель ма ша з цэнт рам го ра да. 
Да 73-й га да ві ны вы зва лен ня 
Го ме ля ад ня мец ка-фа шысц-
кіх за хоп ні каў га мяль ча не 
атры ма лі аб ноў ле ныя ву лі цы: 

Ін тэр на цы я наль ную, Пад гор-
ную і Да ку то віч.

— Ці ёсць ста ноў чыя тэн-
дэн цыі раз віц ця пра мыс ло-
ва га комп лек су Го ме ля? На-
коль кі ста біль на ся бе ад чу-
ва юць лю дзі, якія пра цу юць 
на вы твор час ці?

— За 10 ме ся цаў пра мыс-
ло вы мі прад пры ем ства мі вы-
пу шча на пра дук цыі на су му 
больш за 3,9 млрд руб лёў. 
Пры гэ тым рэшт кі га то вай 
пра дук цыі на скла дах ма-
юць устой лі вую ды на мі ку 
зні жэн ня. Удзель ная ва га 
за па саў змен шы ла ся і скла-
дае ў ся рэд ня ме сяч ным аб'-
ёме вы твор час ці ка ля 55%. 
Вы руч ка ад рэа лі за цыі за 
сту дзень—ве ра сень вы рас-
ла да ана ла гіч на га пе ры я ду 
ле тась амаль на 12%. Рэн та-
бель насць про да жаў скла ла 
9,3%. Ха чу ад зна чыць, што 
гэ ты па каз чык — са мы вы-
со кі ся род аб лас ных га ра доў. 
За ро бак у пра цаў ні коў сфе-
ры пра мыс ло вас ці ў ве рас ні 
склаў 737 руб лёў, што вы шэй 
ся рэд ня га па го ра дзе больш 
чым на 5%. Змен шы ла ся на 

3,5% у па раў на нні з ле таш ні-
мі па каз чы ка мі коль касць лю-
дзей, якія пра цу юць ня поў ны 
ра бо чы час у сфе ры пра мыс-
ло вас ці. На мно гіх прад пры-
ем ствах за ах воч ва юць ра бот-
ні каў іс тот ны мі са цы яль ны мі 
вы пла та мі. 

— Го мель ста біль на 
ўтрым лі вае зван не леп ша-
га аб лас но га цэнт ра для 
вя дзен ня біз не су. Якія ўмо-
вы ство ра ны для раз віц ця 
прад пры маль ніц тва?

— Так, трэ ці год за пар Го-
мель — най леп шы і ў гэ тай 
на мі на цыі. Цяпер у го ра дзе 
дзей ні ча юць ча ты ры цэнт ры 
пад трым кі прад пры маль ніц-
тва і два ін ку ба та ры ма ло-
га прад пры маль ніц тва. Яны 
аказ ва юць спе цы я лі за ва ную 
да па мо гу суб' ек там прад-
пры маль ніц кай дзей нас ці ў 
воб лас ці бух гал тар ска га ўлі-
ку, кан суль ту юць па пы тан-
нях ка мер цый най дзей нас ці 
і кі ра ван ня, ар га ні зоў ва юць 
кур сы і да юць у арэн ду па-
мяш кан ні, спе цы яль на аб ста-
ля ва ныя пад офі сы і вы твор-
часць. Па тэн цый ных па куп-
ні коў і аран да та раў ін фар му-
юць пра на яў насць аб' ек таў 
ка му наль най ма ё мас ці, якія 
не вы ка рыс тоў ва юц ца, але 
мо гуць быць пры ста са ва ны 
для гас па дар чай дзей нас ці. 
Так са ма для сты му ля ван ня 
лю дзей, якія хо чуць па чаць 
сваю спра ву, гар вы кан кам 
пра па нуе бяз вы плат ныя суб-
сі дыі ў па ме ры ка ля дзвюх 
ты сяч руб лёў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іоst@zvіаzdа.bу
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ГО МЕЛЬ ТРЫ МАЕ ЛІ ДАР СТВА
Стар шы ня гар вы кан ка ма пра бу ду чы ню і дзень сён няш ні го ра да над Со жам
Го ме лю ўру ча ны пе ра ход ны вы мпел пе ра мож цы Рэс-
пуб лі кан ска га агля ду ў на мі на цыі «Леп шы аб лас ны го-
рад па са ні тар ным ста не і ўпа рад ка ва нас ці» за 2015 год. 
Го рад над Со жам, дзе сён ня жы ве больш за 530 ты сяч 
ча ла век, трэ ці раз за пяць га доў уда сто е ны та кой вы со-
кай ацэн кі. У гэ тым за слу га не толь кі га рад ской ула ды 
і ад па вед ных служ баў, але і ўсіх жы ха роў аб лас но га 
цэнт ра, пад крэс лі вае стар шы ня Го мель ска га гар вы кан-
ка ма Пётр КІ РЫ ЧЭН КА.


