
14 лістапада 2014 г. 13ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ГРОДНЕНСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «НЕМАН»

Наименование предмета 
торгов, краткая характеристика

Лот №1
Изолированное помещение с инв. № 400/D-150913 (столовая), 2 этажа, железобетонный каркас с железобетонными панелями, общей площадью 
2953,9 кв.м, 1977 г.п. 
В изолированном помещении часть площадей (920,3  кв.м) сдается в аренду: арендатор ООО «МаТиЗ» , договор аренды до 01.12.2018 года. 

Местонахождение имущества Гродненская обл., г. Гродно, ул. Гагарина, д. 41-1
Информация о земельном 

участке
Имущество расположено на земельном участке площадью 0,4389 га с кадастровым номером 440100000001000524, назначение – для эксплуа-
тации и обслуживания здания столовой

Начальная цена 12 187 200 000 рублей с учетом НДС Сумма задатка 3% 365 616 000 рублей
Сведения о продавце ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 95, тел. 8 (0152) 52 04 00

Сведение об организаторе 
торгов

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 77 23 79, 74 49 11

Номер счета организатора 
торгов для перечисления 

задатка
р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
протокола о проведении торгов

Условия оплаты
Определяются по согласованию победителя торгов с 
продавцом при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 28 ноября 2014 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов

 для участия в торгах
по 24 ноября 2014 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов  www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 8 (0152) 772379, 744911
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» 

№ 192 от 09.10.2014 года

Открытое акционерное 
общество 

«МинскСортСемОвощ» 
ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ 

ДИВИДЕНДОВ 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

за 2013 год 
с 17 ноября 2014 г. 

по 2 декабря 2014 г.:
- акционерам-работникам 

Общества – перечислением 
на счета, открытые для вы-
платы заработной платы в 
ОАО «Белагропромбанк»;

- акционерам, не работаю-
щим в ОАО «МинскСортСем-
Овощ», – перечислением на 
лицевые счета, открытые в от-
делениях АСБ «Беларусбанк» 
г. Минска;

- акционерам-юридическим 
лицам – перечислением на их 
расчетные счета.

Справки по телефону 
222 96 75.

УНП 600052664

На гэ та скі ра ва ны пра ект між на род най 
тэх ніч най да па мо гі «Эка ла гіч ны 
транс парт, які яд нае су се дзяў» 
(№ LLB-2-173) па Пра гра ме 
транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва 
«Лат вія—Літва—Бе ла русь» 
на 2007-2013 га ды. Пра ект аб' яд наў 
ва ўза е ма вы гад ным парт нёр стве 
ад мі ніст ра цыю Друс кі нін кая, 
ад дзел аду ка цыі, спор ту і ту рыз му 
Гро дзен ска га гар вы кан ка ма і аб лас ное 
ад дзя лен не гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Рэс пуб лі кан скі ту рысц ка-спар тыў ны 
са юз».

КРУ ЦІ ПЕ ДА ЛІ Ў «ПЫШ КАХ»!
Гро дзен цам па шан ца ва ла, што лі та раль на 

ў цэнт ры го ра да ёсць цу доў ная пры род ная 
зо на для ад па чын ку без вы хлап ных га заў, 
якой мяс цо выя жы ха ры ўжо даў но ка рыс та-
юц ца для пе шых пра гу лак. А ця пер ле са парк 
«Пыш кі» пры ста са ва лі і для ве ла сі пе дыс таў. 

У рам ках гэ та га між на род на га пра ек та там 
аб ста ля ва лі ве ла да рож ку пра цяг лас цю 5 кі-
ла мет раў 150 мет раў з цвёр дым па крыц цём 
і асвят лен нем. Ра бо ты вы ка наў пе ра мож ца 
тэн да ра «Грод на ме лі я вад гас» ра зам з суб-
пад рад чы ка мі — ДБУ №18 і прад пры ем ствам 
«Гарс вят ло». Ра зам з ас фаль та вым па крыц-
цём, якое ўжо бы ло, пра цяг ласць ве ла да рож кі 
скла дае ця пер больш за 8 кі ла мет раў.

Пры гэ тым у ле са пар ку раз дзе ле ны пе ша-
ход ныя і ве ла сі пед ныя па то кі. Доб ра вя до мая 
га ра джа нам «сця жы на зда роўя» ад ву лі цы 
Фес ты валь най да мес ца ад па чын ку «Ву сі кі» 
бу дзе толь кі для пе ша хо даў, а ве ла да рож ка — 
вы ключ на для ве ла сі пе дыс таў. Та кім чы нам, 
ство ра ны ўмо вы, каб удзель ні кі да рож на га 
ру ху (пяш ком і на ве ла сі пе дзе) не пе ра шка-
джа лі ад но ад на му.

Пры чым но вая ве ла сі пед ная тра са ўжо 
ста ла па пу ляр най для ама та раў не толь кі 

кру ціць пе да лі, але і па ка тац ца на ро лі ках, 
лы жа ро ле рах, а зі мой, ве ра год на, і на лы-
жах. Яна мо жа вы ка рыс тоў вац ца і для азда-
раў лен чых фес ты ва ляў, трэ ні ро вак спарт-
сме наў.

З уво дам гэ тай ве ла да рож кі, ра зам з ужо 
іс ну ю чы мі марш ру та мі на тэ ры то рыі ле са пар-
ку «Пыш кі» з'я ві лі ся вы дат ныя ўмо вы для са-
праўд на га ве ла сі пед на га бу му. А гэ та, у сваю 
чар гу, ства рае «ні шу» і для біз не су, бо ве ла сі-
пе даў у пра ка це па куль у го ра дзе ма ла ва та.

ПА МАРШ РУ ТАХ 
«НЁ МАН СКІ» І «РАЙ ГА РАД»

Рас пра цоў шчы кі гэ та га пра ек та па кла па ці лі ся 
і пра ту рыс таў, якія па да рож ні ча юць з Грод на ў 
Друс кі нін кай на бай дар ках па Нё ма не. Марш рут 
«Нё ман скі» пра мар кі ра ва ны зна ка мі, аб ста ля ва ны 
тры мес цы для ад па чын ку — з аль тан ка мі, пры-
бі раль ня мі, кан тэй не ра мі для смец ця, а так са ма 
з пяс ком ка ля вог ні шчаў. Усё зроб ле на згод на з 
па тра ба ван ня мі про ці па жар най бяс пе кі. Па бу да ва-
ны так са ма лес ві цы для схо ду да ра кі, а ў ад ным з 
мес цаў, по бач з вёс кай Ша ба ны, бу дзе пры чал.

Што ж ты чыц ца но вай ве ла да рож кі ў ле-
са пар ку «Пыш кі», то ад ны мі з пер шых яе 
13 каст рыч ні ка апра ба ва лі, сеў шы на ве ла-
сі пе ды, больш за 40 удзель ні каў пра ек та з 
бе ла рус ка га і лі тоў ска га бо ку — ар хі тэк та ры, 
бу даў ні кі, прад стаў ні кі мяс цо вых ор га наў ула-
ды, а так са ма ве ла гра мад скас ці. Ура жан ні ад 
па да рож жа эка ла гіч ным транс пар там на ўлон-
ні пры ро ды прос та цу доў ныя, па ве да мі лі яны 
по тым жур на ліс там на прэс-кан фе рэн цыі.

А на на ступ ны дзень прай шла прэ зен та-
цыя дру гой част кі пра ек та — ве ла сі пед на га 
марш ру ту «Рай га рад», які злу чае Грод на і 
Друс кі нін кай. У якас ці экс пер таў гэ та га марш-
ру ту вы сту пі лі кі раў ні кі ор га наў дзяр жаў най 
ула ды — стар шы ня Гро дзен ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Ігар ЖУК і на мес ні кі стар-
шынь шэ ра гу рай вы кан ка маў, якія ра зам з бе-
ла рус кі мі і лі тоў скі мі ама та ра мі двух ко ла вых 
транс парт ных срод каў здзейс ні лі ве ла пра бег 
да па гран пе ра хо да «Пры вал ка», а за тым на-
кі ра ва лі ся ў Друс кі нін кай.

— Ідэя бы ла ў тым, каб вы свет ліць, якія 
ўмо вы ство ра ны на мя жы для ве ла ту рыс таў. 
Ака за ла ся, што гэ ты марш рут цал кам рэ аль-
ны, але, ра зам з тым, па тра бу ец ца рэ ар га ні-
за цыя на па гран пе ра хо дзе. У пер шую чар гу 
дзе ля бяс пе кі ве ла па да рож ні каў, каб іх рух 
ні дзе не пе ра ся каў ся з па то ка мі аў та ма біль на-
га транс пар ту. На маю дум ку, мож на за дзей-
ні чаць, аба зна чыў шы ад па вед ны мі зна ка мі, 
за па сную па ла су, якая вы ка рыс тоў ва ла ся 
пад час пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту па ха-
кеі ў Мін ску, — за зна чае ме не джар пра ек та з 
бе ла рус ка га бо ку Сяр гей КА ЛЯ ДА.

Гэ тае пы тан не ўдзель ні кі ве ла пра бе гу, па-
сол Бе ла ру сі ў Літ ве Аляк сандр КА РОЛЬ аб-
мер ка ва лі на су стрэ чы з мэ рам Друс кі нін кая 
Ры чар да сам МА ЛІ НАЎ СКА САМ і ра бот ні ка мі 
ад мі ніст ра цыі, якія ад каз ва юць за раз віц цё 
ту рыз му. Маг чы ма, яго вы ра шаць дзя ку ю чы 
но ва му су мес на му пра ек ту. Пра гу ча ла так са-

ма пра па но ва злу чыць Грод на і Друс кі нін кай 
не толь кі ве ла марш ру там, што пра хо дзіць па 
ўскра і не ма ляў ні чай да лі ны «Рай га рад», для 
ама та раў па ка тац ца па ляс ных сця жын ках, але 
і марш ру там для ве ла сі пе дыс таў уз доўж аў та-
ма біль най тра сы.

Зрэш ты, на гэ тай су стрэ чы іш ла га вор ка 
не толь кі пра «ве ла сі пед ныя» кан так ты, але 
і пра ін шыя ва ры ян ты су пра цоў ніц тва па між 
су се дзя мі. На прык лад, Ры чар дас Ма лі наў-
скас лі чыць, што тэ май су мес на га пра ек та 
мо жа стаць бу даў ніц тва ў Друс кі нін каі і Грод не 
ўні вер саль ных куль тур на-вы ста вач ных комп-
лек саў, дзе мож на бу дзе пра во дзіць вя лі кія 
кан цэр ты, а так са ма, пе ра вяр нуў шы крэс лы, 
раз горт ваць вы ста вач ныя стэн ды. Та кія ар хі-
тэк тур ныя ра шэн ні ўжо ёсць.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
УНП 590373966

ЭКАТРАНСПАРТ — НЕ ТОЛЬКІ ЎРАЖАННІ, 
АЛЕ І ЗДАРОЎЕ 

Дзя ку ю чы транс гра ніч на му су пра цоў ніц тву 
ства ра юц ца но выя ве ла сі пед ныя марш ру ты

Су се дзі

МЕР КА ВАН НЕ Ў ТЭ МУ
Ва ле рый КЛІ МО ВІЧ, на мес нік стар-

шы ні Гро дзен ска га рай вы кан ка ма, 
удзель нік ве ла пра бе гу:

— Гэ ты і ін шыя транс гра ніч ныя пра-
ек ты, якія ажыц цяў ля юц ца Гро дзен скім 
аб лас ным ад дзя лен нем гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Рэс пуб лі кан скі ту рысц ка-
спар тыў ны са юз» у су пра цоў ніц тве з 
за меж ны мі парт нё ра мі і дзяр жаў ны мі 
ор га на мі ўла ды на шай кра і ны, — доб ры 
прык лад і для ін шых, як трэ ба раз ві ваць 
доб ра су сед скія ад но сі ны і пры цяг ваць 
ін вес ты цыі. Пры чым з рэ аль най вы га дай 
для рэ гі ё на і яго жы ха роў, якія бу дуць 
ка рыс тац ца той жа ве ла сі пед най інф ра-
струк ту рай. Ве ра год на, што за ці ка вяц ца 
на ват тыя, хто да гэ туль ве ла сі пе дам і не 
за хап ляў ся.

Мес ца для ад па чын ку ве ла па да рож ні каў.

Пас ля прэ зен та цыі но ва га ве ла марш ру ту ў ле-
са пар ку «Пыш кі» на пы тан ні жур на ліс таў ад-
ка за лі ме не джар пра ек та з бе ла рус ка га бо ку 
Сяр гей КА ЛЯ ДА і ін шыя ўдзель ні кі.

Ве ла пра бег па марш ру це «Рай га рад».


