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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
по продаже права заключения договора аренды 

помещений транспортного республиканского
унитарного предприятия «Брестское отделение 

Белорусской железной дороги» 
№ лота 1

Наименование, 
местонахождение 
и характеристика 

объекта

Право заключения договора аренды отдель-
ных помещений общей площадью 83,0 кв.м 
(характеристика: имеются – естественное 
освещение, электроснабжение, центральное 
отопление, водоснабжение и водоотведение, 
телефонизация) на 1-м этаже одноэтажного 
здания пригородного вокзала (инв. № 100/С-
46219) по ул. Кижеватова в г. Бресте

Балансодержатель

Вокзал станции Брест-Центральный 
транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Брестское отделение 
Белорусской железной дороги»

Начальная цена
продажи (руб.)

6 184 770

Сумма задатка 
(руб.)

618 000

Срок аренды 5 лет
Ставка арендной 

платы 
24 739 019 рублей 

(242,54 базовой арендной величины)
Условия оплаты Разовый платеж
Размер штрафа, 

руб.
15 000 000

Условия продажи

- для оказания услуг общественного питания 
и розничной торговли;
- аренда оборудования в количестве 4 единиц 
и инвентаря в количестве 21 номенклатурной 
позиции (сумма арендной платы в месяц – 
2 937 305 руб.);
- запрет на продажу алкоголя с 22 часов 00 минут 
до 8 часов 00 минут

Организатор 
аукционных торгов

КУП «Брестский городской центр 
по управлению недвижимостью»

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для участия в аукционе юридических или физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, прилагаются к заявлению, 
подаваемому:
1. юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь:
копия документа, подтверждающая государственную регистрацию 
юридического лица;
копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий 
(расчетный) счет организатора аукциона;
2. юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения;
копия платежного поручения либо иного документа о перечислении 
задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
3. индивидуальным предпринимателем:
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя;
копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий 
(расчетный) счет организатора аукциона;
4. физическим лицом – копия платежного документа о перечислении 
задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона.
При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона организатору аукциона 
предъявляются:
представителем физического лица, индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий лич-
ность данного представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность.
Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский городской центр по 
управлению недвижимостью» на счет № 3012780360011 в филиале 
№ 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. 
Брест,  ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.
Порядок оформления участия в аукционе и проведения торгов опреде-
ляется Положением о порядке проведения аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в республиканской собственности, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. №1049.
Право заключения договора аренды возникает у победителя аукциона 
с момента внесения им определенной в ходе аукционных торгов цены 
за право аренды нежилого помещения. Данная сумма должна быть 
внесена победителем в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Договор аренды должен быть подписан в течение 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона обязан оплатить организатору аукциона в 
течение 5 рабочих дней с даты проведения торгов сумму, в счет воз-
мещения фактических затрат на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения, оконча-
тельный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в 
соответствующих ведомостях ознакомления участников.

Аукцион состоится 28 октября 2014 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.
Заявки на участие в аукционе принимаются 

с 8.30 25.09.2014 г. до 17.30 22.10.2014 г.
(перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) 

по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.

Сайты: www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by, www.gki.gov.by

Экономическим судом г. Минска 22.09.2014 г. вынесено 
определение по делу №391-16Б/2014 о защите требования в 
собрании кредиторов ООО «Солар Систем» (УНП 190791100). 
Общее собрание кредиторов ООО «Солар Систем» по защите 
требования ООО «Сулона» в размере 2.279.029.671 белорусский 
рубль состоится 06.10.2014 г. в 10.30 в помещении экономиче-
ского суда г. Минска по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 
д. 15, корп. 1, каб. 203. УНП 190791100

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

На пя рэ дад ні фо ру му Пан 
Гі Мун за явіў, што «для вы-
ра шэн ня праб ле мы зме ны 
клі ма ту ў ча ла вец тва ня ма 
за па сно га пла на «Б», гэ так 
жа, як ня ма за па сной пла не ты 
«Б». Ка лі мы не пры мем ме-
ры ця пер, то нам прый дзец ца 
до ра га за пла ціць у бу ду чы ні». 
Зболь ша га кра і ны све ту ра зу-
ме юць сі ту а цыю, та му са міт 
даў шэ раг рэ аль ных вы ні каў.

Бе ла русь так са ма не за ста-
ец ца ўба ку. Больш за тое — 
уно сіць свае пра па но вы і 
рас каз вае аб да сяг нен нях. У 
пры ват нас ці, на ша дэ ле га цыя 
агу чы ла за клік да за ах воч ван-
ня пра мых ін вес ты цый у эка-
ла гіч на ад каз ных дзяр жа вах.

Мі ха іл Мяс ні ко віч пад крэс-
ліў, што Бе ла русь вы кон вае 

ўзя тыя на ся бе аба вя за цель-
ствы па Кі ёц кім пра та ко ле. 
У пры ват нас ці, на ша кра і на 
ска ра ці ла вы кі ды пар ні ко вых 
га заў у па раў на нні з 1990 го-
дам на тра ці ну пры рэ аль ным 
рос це ВУП за гэ ты пе ры яд у 
два ра зы. У тры ра зы ска ро-
ча на энер га ёміс тасць ВУП. 
Прэм' ер-мі ністр ад зна чыў, 
што па ло ву тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі зай ма юць ля сы, ба ло ты і 
азё ры, якія бе раж лі ва за хоў-
ва юц ца.

Кі раў нік ура да на га даў, 
што ў Бе ла ру сі лі чаць важ най 
і вель мі ак ту аль най іні цы я ты-
ву ге не раль на га сак ра та ра 
ААН «Устой лі вая энер ге ты ка 
для ўсіх». «Ін тэ гра цыя гэ тых 
пы тан няў мо жа быць за бяс-
пе ча на шля хам фар мі ра ван-
ня комп лекс на га энер ге тыч-
на га па рад ку ААН у ін та рэ сах 

устой лі ва га раз віц ця. За клі-
ка ем ура ды ўсіх кра ін све ту 
пры няць на ся бе доб ра ах вот-
ныя, вя лі кія, але рэ аль ныя 
аба вя за цель ствы. Нам усім 
трэ ба прый сці з імі да пад пі-
сан ня но ва га клі ма тыч на га 
па гад нен ня, і Бе ла русь га то ва 
зра біць гэ та на вы кла дзе ных 
прын цы пах», — пад сумаваў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Па вы ні ках клі ма тыч на га 
са мі та бы ла пры ня та Нью-
Ёрк ская дэк ла ра цыя па ля сах. 
Удзель ні кі фо ру му па абя ца лі 
да 2020 го да на па ло ву ска ра-
ціць стра ты ля соў і да 2030 го-
да спы ніць гэ тую тэн дэн цыю, 
у тым лі ку з да па мо гай ле са-
на са джэн няў. Але дэк ла ра-
цыя не з'яў ля ец ца юры дыч на 
аба вяз ко вым да ку мен там. На 
жаль. Ад нак ге не раль ны сак-
ра тар ААН пры цяг нуў ува гу да 

ад наў лен ня сель ска гас па дар-
чых угод дзяў і ля соў. Ён па-
ве да міў, што фі нан са выя кар-
па ра цыі па абя ца лі вы лу чыць 
больш за 200 млрд до ла раў на 
за бес пя чэн не ніз ка вуг ля род-
на га эка на міч на га раз віц ця да 
2050 го да.

Яшчэ з ад ной іні цы я ты вай 
вы сту пі ла ка а лі цыя мэ раў 200 
га ра доў з агуль ным на сель-
ніц твам 400 млн ча ла век. Яны 
за яві лі пра га тоў насць што год 
ска ра чаць эмі сіі пар ні ко вых 
га заў на 12,4-16,4%.

Мно гія прад стаў ні кі дзяр-
жаў аб вяс ці лі аб на цы я наль-
ных пла нах дзе ян няў і га тоў-
нас ці пра ца ваць над гла баль-
ным па гад нен нем па змя нен ні 
клі ма ту, якое бу дзе пры ня та ў 
2015 го дзе.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

У НАС НЯ МА ЗА ПА СНОЙ ПЛА НЕ ТЫ

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 
Мі ха іл Мяс ні ко віч лі чыць 
па спя хо вым пер шы бе-
ла рус ка-аме ры кан скі 
ін вес ты цый ны фо рум, 
які прай шоў у Нью-Ёр ку. 
«Мэ ты, якія мы ста ві лі, да-
сяг ну ты. Ёсць цэ лы шэ раг 
кан крэт ных пра ек таў», — 
ска заў кі раў нік ура да.

САНК ЦЫІ ТОЛЬ КІ 
ПЕ РА ШКА ДЖА ЮЦЬ

Вы со кую ці ка васць да ін-
вест фо ру му пра яві лі як прад-
стаў ні кі дзе ла вых ко лаў ЗША, 
так і ад па вед ных дзяр жаў ных 
струк тур. «Да стат ко ва ска-
заць, што прак тыч на на ўсіх 
ме ра пры ем ствах пры сут ні ча-
лі прад стаў ні кі Дзярж дэ пар-
т амен та ЗША, якія ў пэў най 
сту пе ні да ва лі зра зу мець біз-
не су, што з Бе ла рус сю трэ ба 
пра ца ваць і пра ца гэ тая бу дзе 
вы бу доў вац ца пла на мер на і 
шмат пла на ва», — ад зна чыў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Па вод ле слоў прэм' ер-мі-
ніст ра, част ка прад стаў ле ных 
на фо ру ме кам па ній імк ну ла ся 
вы ра шыць за да чы, якія спры-
я лі б больш па спя хо вай рэа лі-
за цыі пра ек таў, над які мі яны 
ўжо пра цу юць; мно гія за да ва лі 
пы тан ні, звя за ныя з перс пек-
ты вай раз віц ця. «І ў гэ тым пла-
не мы, вя до ма, кан цэнт ра ва лі 
ўва гу на не аб ход нас ці па шы-
рэн ня да га вор на-пра ва вой ба-
зы. Мы ад на знач на ка за лі аб 
не аб ход нас ці зняц ця санк цый з 
шэ ра гу бе ла рус кіх прад пры ем-
стваў, па коль кі яны ў тым лі ку 
ўплы ва юць на прос тых лю дзей 
у пра цоў ных ка лек ты вах», — 
за явіў Мі ха іл Мяс ні ко віч. «Як 
мне ўяў ля ец ца, ра зу мен не 
ёсць. Вя до ма, гэ та бу дзе па-
лі ты ка, як яны вы ка за лі ся, не-
вя лі кіх кро каў. Але гэ тыя кро кі 
ў кі рун ку та го, каб па леп шыць 
клі мат, у пер шую чар гу ганд-
лё ва-эка на міч ны», — лі чыць 
бе ла рус кі прэм' ер.

Уво гу ле, Мі ха іл Мяс ні ко віч 
ба чыць, што ідзе транс фар ма-

цыя ўспры ман ня на шай кра і ны 
ў ЗША. У пры ват нас ці, бы ла ад-
зна ча на ак тыў ная ро ля Бе ла ру сі 
ў пы тан ні ўрэ гу ля ван ня кан флік-
ту ва Укра і не. «Ра зум ная па лі-
ты ка, як на зваў яе Пан Гі Мун, 
якая пра во дзіц ца Прэ зі дэн там 
Бе ла ру сі, пры му шае мно гіх па-
лі ты каў, якія, мо жа, да стат ко ва 
рэз ка ста ві лі ся да на шай кра і ны, 
па-ін ша му па гля дзець на тое, 
што ро біц ца ў Бе ла ру сі, і на яе 
ро лю ў шмат лі кіх пы тан нях», — 
ска заў прэм' ер-мі ністр.

НО ВАЯ ПРА ГРА МА 
З МВФ І ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ 
ЛЕГ КА ВУ ШАК

«Ужо ў каст рыч ні ку ў Бе-
ла ру сі бу дзе пра ца ваць мі сія 
МВФ. На шы спе цы я ліс ты бу-
дуць су стра кац ца з пер са на-
лам фон ду для та го, каб вы-
хо дзіць на вы ні ко вы да ку мент, 
кан чат ко вая мэ та яко га — гэ та 
но вая пра гра ма МВФ для Бе-
ла ру сі», — па ве да міў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч. Да рэ чы, бе ла рус кі 

бок не ста віць на пер шае мес-
ца пы тан не вы дзя лен ня якіх-
не будзь фі нан са вых срод каў, 
ха ця гэ та так са ма ак ту аль на. 
«Пра ца з фон дам нам у пэў най 
сту пе ні па трэб на як па зі тыў ны 
сіг нал для пры ват ных ін вес та-
раў, якія маг лі б ак тыў на пра-
ца ваць у Бе ла ру сі».

Акра мя та го, бе ла рус кая дэ-
ле га цыя ўзгад ні ла з кам па ні яй 
«Джэ не рал Мо тарс» асноў ныя 
па ды хо ды да ства рэн ня ў Бе ла-
ру сі вы твор чых ма гут нас цяў па 
вы ра бе лег ка вых аў та ма бі ляў. 
«Мы да мо ві лі ся аб этап нас ці 
ства рэн ня гэ тых ма гут нас цяў, 
каб у ад па вед нас ці з да моў ле-
нас ця мі ў рам ках Мыт на га са-
ю за і ЕА ЭС вый сці на ўзро вень 
ла ка лі за цыі да 1 сту дзе ня 2017 
го да не ні жэй за 30%, да 1 лі-
пе ня 2018-га — 50% і больш. 
Для гэ та га, акра мя буй на вуз-
ла вой збор кі, га вор ка ідзе аб 
ства рэн ні вы твор чых ма гут-
нас цяў па звар цы і афар боў-
цы ку за ваў», — за явіў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

Да мо ві лі сяДа мо ві лі ся  ��

Па лі ты ка «не вя лі кіх кро каў» мо жа пры вес ці да буй ных вы ні каў

— Гэ ты цу доў ны цэнтр ад-
роз ні ва ец ца ад па пя рэд ніх 
тым, што тут не толь кі зроб-
ле ны ак цэнт на аб мен ін фар-
ма цы яй па між людзь мі і ад-
на ба ко вую пе ра да чу да ных, 
але і на пад трым ку кам па ній, 
якія толь кі па чы на юць свой біз-
нес у сфе ры ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій, — за ўва жыў на 
цы ры мо ніі ад крыц ця цэнт ра ў 
Мін ску мі ністр на ву кі, ін фар-
ма цый на-ка му ні ка цый ных 
тэх на ло гій і перс пек тыў на га 
пла на ван ня Рэс пуб лі кі Ка рэя 
ЧХВЕ Ян Хі (Choі Yang Hee). — 

Ства рэн не цэнт ра фі нан са ваў 
урад Рэс пуб лі кі Ка рэя, але яго 
ад крыц цё бы ло б не маг чы мым 
без вя лі ка га эн ту зі яз му з бо ку 
Бе ла ру сі.

Цэнтр ін фар ма цый на га до-
сту пу раз мяс ціў ся на пер шым 
па вер се бу дын ка ад мі ніст ра-
цыі Пар ка вы со кіх тэх на ло гій 
(вул. Куп рэ ві ча, 1, корп. 2). Ён 
ўяў ляе са бой шмат функ цы я-
наль ны комп лекс, які скла-
да ец ца з дзвюх ІT-ла ба ра то-
рый, кан фе рэнц-за лы і зо ны 
для ін ды ві ду аль най ра бо ты. 
Ка рэй скі бок аснас ціў цэнтр 

аб ста ля ван нем і ства рыў зо-
ну тра ды цый най ка рэй скай 
куль ту ры і гіс то рыі, за якой у 
бу ду чым пла ну ец ца раз мяс-
ціць ін тэр нэт-ка вяр ню.

— Гэ та шмат функ цы я наль-
ны цэнтр, дзе бу дзе пра хо-
дзіць як на ву чан не кам п'ю тар-
ным тэх на ло гі ям, так і зно сі ны 
па між ІT-ар га ні за цы я мі. Гэ та 
бу дзе пля цоў ка ў тым лі ку і 
для пра пра цоў кі роз ных па-
гад нен няў, за клю чэн ня кант-
рак таў, — ска заў жур на ліс там 
мі ністр су вя зі і ін фар ма ты-
за цыі Бе ла ру сі Сяр гей ПА-
ПКОЎ. — Цэнтр бу дзе так са-
ма мес цам зно сін бе ла рус кіх 
і ка рэй скіх кам па ній.

Пра ект стаў маг чы мым 
дзя ку ю чы да моў ле нас цям і 
су мес най ра бо це бе ла рус ка-
га Пар ка вы со кіх тэх на ло гій 
і ка рэй ска га На цы я наль на га 
агенц тва па раз віц ці ін фар-
ма цый на га гра мад ства (NІA). 
Ад крыц цё цэнт ра ад бы ло ся 
амаль ад ра зу пас ля за вяр-
шэн ня пер ша га Бе ла рус ка-
ка рэй ска га біз нес-фо ру му, у 
якім удзель ні ча лі 8 буй ных ка-
рэй скіх кам па ній у сфе ры вы-
со кіх тэх на ло гій. Акра мя та го, 
дэ ле га цыя Рэс пуб лі кі Ка рэя 
пра вя ла су стрэ чы на вы со кім 
уз роў ні ў бе ла рус кім ура дзе і 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе-

ла ру сі. Па між Мі ніс тэр ствам 
су вя зі і ін фар ма ты за цыі Бе-
ла ру сі і Мі ніс тэр ствам на ву кі, 
ін фар ма цый на-ка му ні ка цый-
ных тэх на ло гій і перс пек тыў-
на га пла на ван ня Ка рэі быў 
пад пі са ны ме ма ран дум аб 
уза е ма па ра зу мен ні. Па доб ны 
ме ма ран дум пад пі са лі так са-
ма Дэ парт амент ін фар ма ты-
за цыі на шай кра і ны і На цы я-
наль нае агенц тва па раз віц ці 
ін фар ма цый на га гра мад ства 
Ка рэі.

— За апош нія 30 га доў 
ка рэй скі ўрад на за па сіў да-
стат ко ва вя лі кі во пыт і на вы-
кі ў сфе ры ін фар ма ты за цыі 
гра мад ства. Ка лі мы злу чым 
на шы ноу-хау і на вы кі, якія 
на за па ша ны ў гэ тай сфе ры, 
з ва шы мі вы са ка я кас ны мі 
ча ла ве чы мі рэ сур са мі, то за-
бяс пе чым пос пех, — ска заў 
спа дар Чхве Ян Хі. — Ду-
маю, мы змо жам пашырыць 
на ша су пра цоў ніц тва ва ўсіх 
сфе рах. Я ба чу сён ня вель мі 
ста ноў чы па ча так. Ка рэя пе-
рад ала ўжо ўра ду Бе ла ру сі 
свой на мер удзель ні чаць у 
пра цэ се фар мі ра ван ня дзяр-
жаў най стра тэ гіі раз віц ця ін-
фар ма цый на га гра мад ства ў 
Бе ла ру сі. 

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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КА РЭЙ СКІЯ ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ 
ПЛЮС БЕ ЛА РУС КІ ЭН ТУ ЗІ ЯЗМ

Мі ністр Рэс пуб лі кі Ка рэя ад крыў 
у Мін ску Цэнтр ін фар ма цый на га до сту пу

ПА ВО ЛІ ЕДЗЕШ — ДА ЛЁ КА СТА НЕШ
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СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА НА МІЛЬ Ё НЫ
Аляк сандр Лу ка шэн ка ўчо ра пры быў у Мал до ву 
з двух дзён ным афі цый ным ві зі там. 

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы пра вёў пе ра га во ры ў вуз кім і 
па шы ра ным скла дзе з Прэ зі дэн там Мал до вы Мі ка ла ем Ці моф-
ці. Акра мя та го, за пла на ва ны су стрэ чы Аляк санд ра Лу ка шэн кі з 
прэм' ер-мі ніст рам Мал до вы, стар шы нёй пар ла мен та і лі да ра мі 
пар ла менц кіх фрак цый, а так са ма з бы лым кі раў ніц твам гэ тай 
кра і ны, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Тым ча сам у Кі шы нё ве ад быў ся бе ла рус ка-мал даў скі біз нес-
фо рум, пад час яко га прад пры ем ствы дзвюх кра ін за клю чы лі 
кант рак ты на $20 млн. Пад час су стрэ чы са сва ім мал даў скім 
ка ле гам у па шы ра ным скла дзе бе ла рус кі лі дар вы ка заў за да-
во ле насць вы ні ка мі біз нес-фо ру му. 

У пры сут нас ці прэ зі дэн таў дзвюх кра ін быў пад пі са ны па кет 
да ку мен таў, якія па шы ра юць двух ба ко вае су пра цоў ніц тва. Лі-
да ры Бе ла ру сі і Мал до вы вы ка за лі ўпэў не насць, што ця пе раш ні 
ві зіт Аляк санд ра Лу ка шэн кі ста не чар го вым кро кам у раз віц ці 
па лі тыч на га дыя ло гу, ганд лё ва-эка на міч ных і між рэ гі я наль ных 
ад но сін, бу дзе са дзей ні чаць да лей ша му па глыб лен ню і ўма ца-
ван ню друж бы і су пра цоў ніц тва па між дзвю ма дзяр жа ва мі.

Гэ та адзін з 38 па доб ных цэнт раў у све це, ад крыц цё якіх 
з 2002 го да ад бы ва ец ца на срод кі ка рэй ска га бюд жэ ту. 
Мэ та та кіх уста ноў — ства рэн не ўмоў для эфек тыў на га 
вы ка ры стан ня ў кра і нах-парт нё рах ін фар ма цый ных тэх-
на ло гій, па вы шэн не гра мат нас ці ў гэ тай сфе ры, па шы рэн-
не су пра цоў ніц тва па між кра і на мі і змян шэн не ліч ба ва га 
раз ры ву (аб ме жа ван ня до сту пу да су час ных срод каў 
ка му ні ка цыі) на гла баль ным уз роў ні.


