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 Не тармазі

ХІТРА, МУДРА, АЛЕ ДОРАГА
Прайшоў даўно той час, калі альтэрнатывы бензіну і дызельнаму
паліву не было. Не хапала толькі тэхналогій для ўдасканалення
новых мадэляў аўтатэхнікі. Цяпер усё ёсць — і выдатныя газавыя рухавікі, і бяспечныя кампазітныя балоны, і, самае галоўнае,
попыт на газавую тэхніку. Працаваць ад попыту — выгадна. Гэта
дае невялікія гарантыі збыту, у адрозненне ад сляпога выпуску
новых мадэляў. Замест работы на склад, вытворца гатовы задаволіць рэальныя патрэбы рынку. Таму Мінскі аўтамабільны
завод нядаўна прэзентаваў
мадэлі бартавога аўтамабіля і
двух аўтобусаў, якія працуюць
на сціснутым газе. Мала таго,
што гэта больш экалагічнае
паліва, яно дае магчымасць
высокай эканоміі. Для камунальных транспартных службаў гэта важна. І прыватнікі таксама не будуць супраць зніжэння выдаткаў. Адзіны
недахоп — сама машына больш дарагая ў параўнанні з
аналагамі. Аб перспектывах гэтага напрамку вытворчасці
карэспандэнт «Звязды» гутарыў з Юрыем СЫРАКВАШАМ
(злева), галоўным канструктарам Мінскага аўтамабільнага
завода па пасажырскай тэхніцы, і Паўлам ШАБАНАВЫМ,
галоўным канструктарам МАЗа па аўтамабільнай тэхніцы.
трэба яго некуды аддаваць. І
з'явілася пастанова Савета Міністраў Расійскай Федэрацыі аб
субсідаванні набыцця тэхнікі,
якая выкарыс тоўвае сцісну ты
газ у якасці паліва. Іншымі словамі, расійскі ўрад бярэ на сябе
абавязацельствы кампенсаваць
розніцу паміж коштам газавай і
традыцыйнай тэхнікі. Больш за
тое, некаторыя рэгіёны ўжо абавязалі закупляць толькі тэхніку на
газе (напрыклад, Татарстан, Самарскую вобласць, Краснадарскі
край). І гэта адразу пераламала
сітуацыю на рынку — з'явіўся попыт і фінансаванне. І мы памкнуліся ў гэтым кірунку. Восенню
мінулага года зрабілі доследныя
ўзоры, выпрабавалі, прэзентавалі. Цяпер чакаем тэндараў, цікавасць ужо ёсць. Многія рэгіёны
закупляюць вопытныя ўзоры.
Адзін з першых, дарэчы, пайшоў
у Тальяці. Яны вельмі задаволены, добры расход паліва. Цяпер
чакаем, калі ў кліента з'явяцца
грошы. Ёсць попыт і ў Беларусі.
У найбліжэйшы час вырашыцца
пытанне з набыццём 40 газавых
аўтобусаў для Мінска. Усё гэта
паскорыць працэс — ААТ «Газ-

прам трансгаз Беларусь» будзе
будаваць заправачныя станцыі
ўжо пад нешта.
«Звязда»: А хто сёння з'яўляецца канкурэнтам на гэтым
рынку?
Ю. С.: Перш за ўсё, Лікінскі
аўтобусны завод і Нефцякамскі
аў тазавод. Праўда там вельмі
складаная лагіс тычная схема.
Шасі вырабляюць на КамАЗе ў
Набярэжных Чаўнах, потым яго
пе ра во зяць з Та тарстана ў Башкірыю на
НефАЗ. Там робяць кузаў. Потым ён зноў вяртаецца ў Набярэжныя
Чаўны, дзе ўстанаўліваюць газавае абсталяванне. Мы ж робім
усё на месцы.
П. Ш.: А КамАЗ выкарыстоўвае свой рухавік. Ён канструктыўна
маральна састарэў. У
нас кітайскі рухавік VH
Power, спраек таваны
пры ўдзеле еўрапейскіх кампаній. Сучасны
і надзейны.
Ю. С.: На сваім аўтобусе мы сабралі ў кам-

мы, дарэчы, па аўтобусах з'яўляемся эксклюзіўнымі спажыўцамі
гэтай прадукцыі. На тэрыторыі
СНД яны больш нікому іх не прадаюць. Зыходзячы з першых выпрабаванняў, расход газу быў
вельмі добры. Калі тое самае
пацвердзіцца пры розных умовах эксплуатацыі, то мы будзем
вельмі задаволены вынікамі.
Расход паліва ніжэйшы на 60%.
П. Ш.: Мы вырашылі зрабіць
універсальнае шасі для рознай
камунальнай тэхнікі. Машыну
можна выкарыстоўваць і як развазны фургон, і як іншую тэхніку, у залежнасці ад надбудовак.
Пакуль у нас аптымістычны прагноз. Да пачатку зімы плануем
скончыць усе сертыфікацыйныя
выпрабаванні, каб прадаваць
аўтамабіль як у Беларусі, так за
мяжой.
«Звязда»: Ці прагназавалі
вы попыт на гэтыя мадэлі?
Ю. С.: Фінансаванне куплі
аў тобусаў часцей за ўсё муніцыпальнае ці бюджэтнае, таму
цяжка прагназаваць. Аднак ка-

Фота Дзмітрыя ГЛАДКАГА.

«Звязда»: Чаму МАЗ заняўся вытворчасцю тэхнікі, якая
працуе на сціснутым газе?
Ю. С.: Тэма гэта не новая, яе
вытокі ледзь не ў 1970-х гадах,
калі многія аў тобусы (старыя
ЛАЗікі і ПАЗікі) выкарыстоўвалі
прыродны газ. Ёсць, зразумела,
пэўная спецыфіка канструкцыі
машыны. І сама тэма не атрымлівала развіцця па шэрагу прычын — адсутнасць заправачных
станцый і спецыяльных рухавікоў. Акрамя таго, абслугоўваць,
рамантаваць, нават кіраваць
такім транспартам абавязаны
спецыяльна падрыхтаваны персанал. І адсутнасць дэфіцыту
вадкага паліва не вяла да стымулявання пераводу тэхнікі на
газ. Аднак час ішоў, змянілася
сітуацыя. Ёсць краіны, дзе мала
нафты, але шмат газу. Напрыклад, Пакістан. І там вельмі шмат
тэхнікі на газе. У той жа час на
нашых традыцыйных рынках
адбылося наступнае — нафта
даражэе хутчэй за газ. А вялікі
і магутны «Газпрам» сутыкнуўся
з праблемай па рэалізацыі блакітнага паліва. Крызіс, падзенне
вытворчасці. А газ пампуюць —

плектацыі ўсё самае лепшае. Газ
пад ціскам у 200 атмасфер — гэта пэўная небяспека. Але ў свеце ўжо зроблена вельмі шмат
для таго, каб мінімізаваць яе.
Справакаваць праблемы можа
толькі чалавечы фактар, тэхніка
не павінна падвесці.
«Звязда»: У многіх ёсць
упэўненасць у тым, што тэхніка на газе ў прынцыпе небяспечная...
Ю. С.: Згодны, што работа
пад высокім ціскам заўсёды небяспечная, аднак мы прымянілі
не звычайныя стальныя балоны, а кампазітныя, так званыя
«чацвёртага пакалення». Яны
вытрымліваюць пры выпрабаваннях ціск у 600 атмасфер — у
тры разы большы. Нават калі
кампазітны балон выбухне, то
ён не разляціцца на асколкі, як
стальны, а проста раскрыецца.
Калі адбываецца пажар, то існуе
некалькі клапанаў, якія пачынаюць страўліваць газ пры павышэнні тэмпературы.
«Звязда»: Што яшчэ ёсць
прынцыпова новае, чаго не
выкарыстоўвалі ў аналагах?
Ю. С.: Рухавік, які мы паставілі, пераўзышоў усе чаканні.
Кампанія Mersedes стварыла
спецыяльны газавы рухавік, а

Фота Андрэя ФІЛІПАВА.

Чаму айчынныя аўтамабілі і аўтобусы пераходзяць
на сціснуты газ?

лі будзе попыт, то мы заўсёды
зможам задаволіць яго, бо на
склад мы не працуем. Асноўным
рынкам пры гэтым прагназуем
Расію. Ёсць пэўны інтарэс у Казахстане. Можа быць, зацікавіцца Польшча.
П. Ш.: У нас муніцыпальнае
фінансаванне — не галоўнае.
Мы шмат прадаём сваіх машын
прыватнікам. Хоць штуршком і
для нас было тое, што расійскі
ўрад паабяцаў падтрымку. Наш
урад таксама хутка пойдзе па
гэтым шляху, бо сама аўтатэхніка атрымліваецца даражэйшай, але расход паліва больш
эканомны. Мы чакаем, як пойдзе
аў тобусны напрамак, і будзем
тады самі рухацца далей.
«Звязда»: Чаму Еўропа не
хоча купляць тэхніку на газе?
Ю. С.: Сама па сабе гэтая
тэхніка даражэйшая. Прыкладна на траціну. Акрамя таго, там
таксама не хапае заправак. Усё
залежыць ад палітыкі дзяржавы.
«Звязда»: У цэлым перспектыву развіцця менавіта гэтай галіны як вы
ацэньваеце?
Ю. С.: Кан' юнк ту ру
прадказаць вельмі цяжка. Яна за ле жыць ад
многіх фактараў. Хто мог
спрагназаваць падзеі ва
Украіне? «Газпраму» цяпер вельмі цяжка накіроўваць газ у Еўропу. Калі ён
будзе заставацца ў Расіі,
то будзе таннець — тады
для нас з'явяцца вельмі
спрыяльныя ўмовы. Калі
пабудуюць «Паўднёвую
плынь», то газ падаражэе.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



 Чым багаты...

ЖЫВЫ ПРЫБЫТАК,
або Асаблівасці вытворчасці
беларускіх далікатэсаў
Беларусь — краіна з унікальнай
экасістэмай. Гэта адкрывае
прадпрымальным людзям
шырокія магчымасці. Так, у нас
цалкам звыклай справай стала
з'яўленне страусавых фермаў.
Пры добрых інвестыцыях
і дастатковай працавітасці
гэта бізнес з вялікай акупнасцю.
І справа не толькі ў тым,
што страусы — гэта крыніца
нізкакаларыйнага пажыўнага
мяса і тлушчу, з якога можна
вырабіць амаладжальны крэм.
Такія фермы ператвараюцца
ў куткі экатурызму,
якія прывабліваюць сотні
ахвотнікаў паглядзець на некалі
экзатычную для нашых
краёў птушку.

страусавым філе — каля 1,2% тлушчу,
аднак прыгатаваныя з яго стравы вельмі далікатныя на смак.
Кошт аднаго харчовага яйка — ад
160 тысяч беларускіх рублёў. Страусавы фарш каштуе каля 90 тыс. за кг,
філе страуса — да 250 тыс. Ну а калі
вы надумаеце разводзіць гэтую птушку,
то жывы афрыканскі страус узростам
1 год абыдзецца прыблізна ў 1200 долараў.

АСАБЛІВАСЦІ
НАШАЙ
СТРАУСАГАДОЎЛІ
У Беларусі страусагадоўляй займаюцца ў асноўным прыватныя прадпрыемствы. Такія фермы ёсць у Камянецкім раёне, побач з Кобрынам і ў Слуцкім раёне. Лагічна было падумаць, што
страусавае мяса магчыма пастаўляць
у Расію ў сувязі з эмбарга на ўвоз прадукцыі з ЕС, аднак высветлілася, што
мясцовыя фермы яшчэ не здольны працаваць на такіх вытворчых магутнасцях. А ў Расіі, разумеючы ўсю выгаду
ўкладанняў у страуса, прадпрымальнікі
пабудавалі нямала сваіх страусіных гаспадарак. Цяпер гэты бізнес у Беларусі
здольны акупіць сябе, а вось выйсці на
новы ўзровень перашкаджае велізар-

У той жа час натуральнай з'явай для
Беларусі з'яўляюцца смаўжы. Іх можна
сустрэць паўсюль. Але мала хто задумваецца, якую каштоўнасць яны ўяўляюць. У Еўропе гэта дарагі далікатэс.
Прычым правільна прыгатаваны смоўж,
акрамя таго, што з'яўляецца пажыўным,
мае шмат карысных уласцівасцяў...

Развядзенне гэтых птушак вельмі перспек тыўнае з пунк ту гледжання колькасці камерцыйнага прадукту
ў іх жывой вазе. Нашы кліматычныя
ўмовы птушцы цалкам падыходзяць.
Жыве страус да 70 гадоў і прыкладна
палову свайго жыцця самкі здольныя
несціся. Вага аднаго яйка ад 1,5 кг, а
за сезон іх можа быць да 60 штук. Птушаняты вылупліваюцца праз 42 дні. За
сезон іх можа быць да 40. За год птушаня здольна набраць 100 кг жывой
вагі. Агульная вага пагалоўя ад адной
пары страусаў складзе прыблізна 4 т,
а гэта ад 1500 да 1800 кг чыстага мяса. Гэта на парадак вышэй за тое, што
за год можа даць карова. У свеце, які
аддае перавагу здаровай ежы, карыснае страусавае мяса адпавядае ўсім
патрабаванням дыетолагаў. Тлушчаў і
халестэрыну ў ім змяшчаецца амаль у
два разы менш, чым у ялавічыне, кураціне ці свініне. Чырвонае мяса страуса
лічыцца самым посным і адрозніваецца
высокай колькасцю бялку, найбагацейшым наборам мікраэлементаў, такіх як
марганец, фосфар і калій. Страусавае
мяса рэкамендуюць людзям з павышаным артэрыяльным ціскам, сардэчнай
недастатковасцю, цукровым дыябетам,
анеміяй, у пасляаперацыйны перыяд. У

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ПАЧЫМ СТРАУСЫ?

А ці сапраўды жадаюць нашы грамадзяне
пакаштаваць мяса смаўжоў і страусаў?
Аляксандр Іванавіч, 80 гадоў, пенсіянер:
«У маладосці каштаваў мяса страуса. З тых часоў даўно не еў. На смак яно
як кураціна. Цяпер бы не адмовіўся. Але не ведаю, дзе яго ў нас вырабляюць.
А вось смаўжоў не рызыкнуў бы есці».
Алена, галоўны бухгалтар:
«Страусавае мяса цікава паспрабаваць. І смаўжоў таксама, калі б іх правільна прыгатавалі. Кажуць, што гэта вельмі смачна».
Яўген, 20 гадоў, студэнт:
«Не еў мяса страуса, але, думаю, паспрабаваць можна. Смоўж, як мне
здаецца, на смак будзе падобны да мідыі. Мідыі мне падабаюцца. Паспытаў
бы і смаўжа, а чаму б і не?»
ная колькасць патрэбных сертыфікатаў
і адсутнасць плошчаў для павелічэння
пагалоўя. Так, напрыклад, на страусінай ферме «Страуслэнд», што ў Камянецкім раёне, на працягу трох гадоў
не могуць дамовіцца аб набыцці новай
плошчы для таго, каб павялічыць колькасць птушак. Як растлумачылі прадстаўнікі страусавага ранча, праблема
з экспартам у Расію вырашаецца. Для
гэтага неабходна сертыфікаваць ферму. А для таго, каб паставіць мяса ў ЕС,
неабходна, каб прадукцыя адпавядала
ўсёй жорсткасці стандартаў, якія там
устаноўлены. Хоць адзначаюць, што
прадпрымальнікі з Расіі прыязджаюць,
каб купіць маладых асобін. Для гэта-

га дастаткова ветэрынарных даведак
пра здароўе птушкі. Ды і ў Літве ўжо
не першы год цікавяцца беларускімі
страусамі. Адназначна ёсць куды расці.
Але пакуль магчыма аформіць пастаўкі
толькі на ўнутраны рынак. З прычыны
росту папулярнасці мяса страуса вялікую цікавасць да яго праяўляюць гандлёвыя сеткі. Але ў вырабе страусавага
мяса ёсць свая складанасць. Беларускія мясакамбінаты не прадугледжваюць забой страуса. Адпаведна няма і
спецыяльнага абсталявання. А ўявіце,
што будзе, калі такі страус вырвецца
на волю на прадпрыемстве? Птушку,
якая бегае з хуткасцю 60 км у гадзіну і
важыць больш за 100 кг, спыніць вельмі цяжка. Вось і прыходзіцца прадпрымальнікам усё рабіць самім.
Яшчэ адзін напрамак — гэта экатурызм. Бо на ферме можна ўбачыць
страуса ў натуральных умовах у адрозненне ад заапарка. На страусінай
ферме, размешчанай у 20 км ад Кобрына, на працягу 40-хвіліннай экскурсіі
можна ўбачыць увесь жыццёвы цыкл
птушкі і даведацца пра асаблівасці яе
пражывання на ферме. Таксама можна
пакаштаваць страусавае мяса на смак
і набыць тавары з яго скуры.
Што да дзяржаўных прадпрыемстваў, то яшчэ страусагадоўляй займаецца агракамбінат «Прыдняпроўскі», які знаходзіцца пад Магілёвам.
Параўнальна нядаўна там адкрылася
страусавае ранча. Як патлумачылі на
прадпрыемстве, ферма ў асноўным
працуе на ўнутраны рынак. За апошні
год паказчыкі паставак павялічыліся ў
некалькі разоў.

ЕЎРА ПАД КАМЕНЕМ
Паводле ацэнак навукоўцаў, біялагічныя запасы вінаграднага смаў жа
ў Беларусі сёння ацэньваюцца ў 8001000 тон. Пры гэтым у Францыі, Іспаніі

ці Італіі смаўжы разыходзяцца ў рэстаранах па 30-60 тысяч тон за год. У спісы
лідараў па гадоўлі смаўжоў Беларусь,
магчыма, не ўваходзіць таму, што ў нас
ніхто мэтанакіравана іх не гадуе. Нягледзячы на тое, што мяса смаўжоў пажыўнае, лёгка ператраўліваецца, змяшчае
шмат кальцыю, без халестэрыну.
Збор смаўжоў — даволі прыбытковая
справа. Займаюцца ім позняй вясной,
калі з'яўляецца дастатковая колькасць
свежай зеляніны. Гэта дазваляе смаўжу палепшыць свае харчовыя якасці
і прачысціць страўнік пасля зімовай
спячкі. Па інфармацыі акадэмічных навукоўцаў, у Гродзенскай вобласці малюскі жывуць на тэрыторыі плошчай
ад сотняў да некалькіх тысяч гектараў.
Шмат іх ва ўрочышчы Замкавы лес каля Ваўкавыска, ва ўрочышчы Медухава ў Зэльвенскім раёне. Менавіта на
Гродзеншчыне знаходзіцца прадпрыемства, якое займаецца вінаграднымі
смаўжамі — фірма «Мока». Яна мае на
тэрыторыі нашай краіны нарыхтоўчыя
пункты. Там малюскаў перапрацоўваюць і экспартуюць у Еўропу ў выглядзе
паўфабрыкатаў. Прадстаўнікі фірмы
сёлета не адзначаюць узрастання экспарту вінаградных смаўжоў у Расію. У
Еўропу ж прадукцыю ўжо адгрузілі. Па
аб'ёмах паставак на прадпрыемстве адмовіліся даваць якія-небудзь каментарыі. Але калі меркаваць па паказчыках
Белстата, то за паўгоддзе смаўжоў з
Беларусі пастаўлена 120 тон, на агульную суму 216,9 тыс. долараў. Асноўнымі
спажыўцамі беларускіх смаўжоў з'яўляюцца Венгрыя, Румынія і Чэхія. Дарэчы,
менавіта на Чэхію сёлета прыпала палова экспарту.
Далікатэс, дарэчы, можна пакаштаваць і ў рэстаранах Мінска. У сталіцы
ёсць некалькі ўстаноў, якія пададуць
вам малюска, прыгатаванага ў лепшых французскіх традыцыях. Ды і ў
Расіі цяпер шмат рэстаранаў, якія спецыялізуюцца на далікатэсах. Ёсць верагоднасць, што ў сувязі з забаронай
на ўвоз многіх прадуктаў з ЕС у Расію,
магчыма, павысіцца попыт на вінаградных смаўжоў. А гэта дадатковы сектар,
адкуль Беларусь можа атрымаць прыбытак.
У нас ёсць усе магчымасці для заробку грошай на далікатэсах. Ёсць і
людзі, якія гэтым займаюцца. Аднак
гэты бізнес яшчэ знаходзіцца на ўзроўні магчымых перспек тыў і патрабуе
інвестыцый.
Ілья КРЫЖЭВІЧ



опубликованной в газете «Звязда» №173 (27783) от 12.09.2014,
по объекту «Многоквартирный жилой дом
со встроенными помещениями бытового обслуживания
и гараж-стоянкой по ул. П.Глебки»
(без инженерных сетей)
ООО «Триумфстрой» информирует о внесении изменений (в связи с допущенной технической ошибкой) в проектную декларацию, опубликованную
в газете «Звязда» № 173 (27783) от 12.09.2014, по объекту «Многоквартирный
жилой дом со встроенными помещениями бытового обслуживания и гаражстоянкой по ул. П.Глебки» (без инженерных сетей):
Внести следующие изменения:
Абзац «Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, составляет 12 564 000 рублей, что эквивалентно 1200
долларам США по курсу НБ РБ по состоянию на 10.09.2014 г. Платежи по
договору создания объекта долевого строительства осуществляются с пересчетом долларового эквивалента в белорусские рубли по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты. Стоимость
1 кв. метра жилого помещения в долларовом эквиваленте является фиксированной до окончания исполнения договора. Оплата цены объекта долевого
строительства (квартиры) производится в размере 100% в течение двух банковских дней.»
читать в следующей редакции:
«Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения
для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, составляет 23 034 000 рублей, что эквивалентно 2200 долларам США
по курсу НБ РБ по состоянию на 10.09.2014 г. Платежи по договору создания
объекта долевого строительства осуществляются с пересчетом долларового
эквивалента в белорусские рубли по курсу, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день оплаты. Стоимость 1 кв. метра жилого
помещения в долларовом эквиваленте является фиксированной до окончания
исполнения договора. Оплата цены объекта долевого строительства (квартиры)
производится в размере 100% в течение двух банковских дней.» УНП 190465926

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование

Характеристика
ЛОТ 1
- Доля 29/100 капитального строения, инв. № 451/С-687 (назначение
– сооружение специализированное складов, хранилищ), площадью
936,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненская область, Дятловский р-н, г.п. Новоельня, ул. Шоссейная, 10. (Склад для хранения
оборудования.)
- Капитальное строение, инв. № 451/С-13091 (назначение – здание
многофункциональное), площадью 87,0 кв.м, расположенное по адресу: Гродненская область, Дятловский р-н, г.п. Новоельня, ул. Новогрудская. Составные части и принадлежности: две холодные пристройки, три ограждения, ворота. (Сберкасса – лаборатория.)
- Капитальное строение, инв. № 451/С-13090 (назначение – здание
специализированное коммунального хозяйства), площадью 43,0 кв.м,
расположенное по адресу: Гродненская область, Дятловский р-н,
г.п. Новоельня, ул. Новогрудская. Составные части и принадлежности:
пожарный пост, резервуар. (Пожарный пост с резервуаром.)
- Капитальное строение, инв. № 451/С-13092 (здание специализированное коммунального хозяйства), площадью 7,0 кв.м, расположенное
по адресу: Гродненская область, Дятловский р-н, г.п. Новоельня,
ул. Новогрудская. Составные части и принадлежности: навес. (Кочегарка для сберкассы.)
- Капитальное строение, инв. № 451/С-13093 (здание административнохозяйственное), площадью 9,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская область, Дятловский р-н, г.п. Новоельня, ул. Новогрудская.
(Проходная.)
- Капитальное строение, инв. № 451/С-13875 (назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование –
норийная вышка), площадью 76,5 кв.м., расположенное по адресу:
Гродненская область, Дятловский р-н, г.п. Новоельня, ул. Шоссейная, 10/4.
Кадастровый номер 422356300002000089
общей площадью 2,1395 га
Земельный участок,
(назначение – для эксплуатации
на котором
и обслуживания хлебоприемного пункта)
расположен объект
по адресу: Гродненская область, Дятловский р-н,
г.п. Новоельня, ул. Шоссейная, 10
332 070 420 (триста тридцать два миллиона
Начальная
семьдесят тысяч четыреста двадцать)
цена продажи
белорусских рублей с учетом НДС
16 603 521 (шестнадцать миллионов
Сумма задатка
шестьсот три тысячи пятьсот двадцать один)
белорусский рубль
ОАО «Новоельнянский комбинат хлебопродуктов»,
Продавец
231470, Дятловский р-н, г.п. Новоельня,
ул. Новогрудская, 37, 22-360, 43-154
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
Организатор торгов
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона
Без условий
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента
договора
подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с
р/с 3012579170017 в Дирекции
для перечисления
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
задатка
БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 20 октября 2014 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа,
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия,
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе)
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя –
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица)
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время,
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор,
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 14 октября 2014 г. до 15.00.
Наименование объекта,
краткая характеристика, адрес расположения

ЭКАНАМІКС

17 верасня 2014 г.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
Уважаемые акционеры ОАО «Молодечнолес»
30 сентября 2014 года по адресу: г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106
состоится внеочередное собрание акционеров ОАО «Молодечнолес».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ликвидации ОАО «Молодечнолес».
2. О создании ликвидационной комиссии.
3. Об установлении порядка и срока ликвидации.
Начало работы собрания — 30 сентября 2014 года в 12.00.
Регистрация участников с 10.00 до 11.30 по предъявлению документа,
подтверждающего личность.
УНП 600066488

Считать недействительными страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней
на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ №№ 0648081,
0648082, 0648083, 0648084, 0648085 в связи с утерей.
В суд Молодечненского района Минской области поступило заявление
об объявлении умершим МИКУЛЬСКОГО Юрия Юрьевича, 22.01.1985 года
рождения, уроженца д. Ганцевичи Брестской области, зарегистрированного
в Минской области, Молодечненском районе, д. Дуброво, ул. Дыбовского, 72.
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения
о данном гражданине, сообщить суду в течение 2 месяцев с момента публикации объявления по адресу: г. Молодечно, ул. Партизанская, 5, или по
тел. 777684, 771504.

