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ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ГРОДНЕНСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «НЕМАН»
Лот №1
Наименование предмета
Изолированное помещение с инв. № 400/D-150913 (столовая), 2 этажа, железобетонный каркас с железобетонными панелями, общей площадью
торгов, краткая характеристика 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
Имущество расположено на земельном участке площадью 0,4389 га с кадастровым номером 440100000001000524, назначение – для эксплуаучастке
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
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 77 23 79, 74 49 11
торгов
Номер счета организатора
торгов для перечисления
р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906
задатка
Срок заключения договора
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
Определяются по согласованию победителя торгов с
Условия оплаты
купли-продажи
протокола о проведении торгов
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
по 24 ноября 2014 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
для участия в торгах
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда»
Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 8 (0152) 772379, 744911
№ 192 от 09.10.2014 года
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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 выплаты заработной платы в
ОАО «Белагропромбанк»;
- акционерам, не работающим в ОАО «МинскСортСемОвощ», – перечислением на
лицевые счета, открытые в отделениях АСБ «Беларусбанк»
г. Минска;
- акционерам-юридическим
лицам – перечислением на их
расчетные счета.
Справки по телефону
222 96 75.
УНП 600052664

Суседзі

ЭКАТРАНСПАРТ — НЕ ТОЛЬКІ ЎРАЖАННІ,
АЛЕ І ЗДАРОЎЕ
Дзякуючы трансгранічнаму супрацоўніцтву
ствараюцца новыя веласіпедныя маршруты
На гэта скіраваны праект міжнароднай
тэхнічнай дапамогі «Экалагічны
транспарт, які яднае суседзяў»
(№ LLB-2-173) па Праграме
трансгранічнага супрацоўніцтва
«Латвія—Літва—Беларусь»
на 2007-2013 гады. Праект аб'яднаў
ва ўзаемавыгадным партнёрстве
адміністрацыю Друскінінкая,
аддзел адукацыі, спорту і турызму
Гродзенскага гарвыканкама і абласное
аддзяленне грамадскага аб'яднання
«Рэспубліканскі турысцка-спартыўны
саюз».

КРУЦІ ПЕДАЛІ Ў «ПЫШКАХ»!
Гродзенцам пашанцавала, што літаральна
ў цэнтры горада ёсць цудоўная прыродная
зона для адпачынку без выхлапных газаў,
якой мясцовыя жыхары ўжо даўно карыстаюцца для пешых прагулак. А цяпер лесапарк
«Пышкі» прыстасавалі і для веласіпедыстаў.

Пасля прэзентацыі новага веламаршруту ў лесапарку «Пышкі» на пытанні журналістаў адказалі менеджар праекта з беларускага боку
Сяргей КАЛЯДА і іншыя ўдзельнікі.

круціць педалі, але і пакатацца на роліках,
лыжаролерах, а зімой, верагодна, і на лыжах. Яна можа выкарыс тоўвацца і для аздараўленчых фес тываляў, трэніровак спартсменаў.

Што ж тычыцца новай веладарожкі ў лесапарку «Пышкі», то аднымі з першых яе
13 кастрычніка апрабавалі, сеўшы на веласіпеды, больш за 40 удзельнікаў праекта з
беларускага і літоўскага боку — архітэктары,
будаўнікі, прадстаўнікі мясцовых органаў улады, а таксама велаграмадскасці. Уражанні ад
падарожжа экалагічным транспартам на ўлонні прыроды проста цудоўныя, паведамілі яны
потым журналістам на прэс-канферэнцыі.
А на наступны дзень прайшла прэзентацыя другой часткі праекта — веласіпеднага
маршру ту «Райгарад», які злучае Гродна і
Друскінінкай. У якасці экспертаў гэтага маршруту выступілі кіраўнікі органаў дзяржаўнай
улады — старшыня Гродзенскага абласнога
Савета дэпутатаў Ігар ЖУК і намеснікі старшынь шэрагу райвыканкамаў, якія разам з беларускімі і літоўскімі аматарамі двухколавых
транспартных сродкаў здзейснілі велапрабег
да пагранперахода «Прывалка», а затым накіраваліся ў Друскінінкай.
— Ідэя была ў тым, каб высветліць, якія
ўмовы створаны на мяжы для велатурыстаў.
Аказалася, што гэты маршрут цалкам рэальны, але, разам з тым, патрабуецца рэарганізацыя на пагранпераходзе. У першую чаргу
дзеля бяспекі велападарожнікаў, каб іх рух
нідзе не перасякаўся з патокамі аўтамабільнага транспарту. На маю думку, можна задзейнічаць, абазначыўшы адпаведнымі знакамі,
запасную паласу, якая выкарыс тоўвалася
падчас правядзення чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску, — зазначае менеджар праекта з
беларускага боку Сяргей КАЛЯДА.
Гэтае пытанне ўдзельнікі велапрабегу, пасол Беларусі ў Літве Аляксандр КАРОЛЬ абмеркавалі на сустрэчы з мэрам Друскінінкая
Рычардасам МАЛІНАЎСКАСАМ і работнікамі
адміністрацыі, якія адказваюць за развіццё
турызму. Магчыма, яго вырашаць дзякуючы
новаму сумеснаму праекту. Прагучала такса-

Месца для адпачынку велападарожнікаў.

У рамках гэтага міжнароднага праекта там
абсталявалі веладарожку працягласцю 5 кіламетраў 150 метраў з цвёрдым пакрыццём
і асвятленнем. Работы выканаў пераможца
тэндара «Гроднамеліявадгас» разам з субпадрадчыкамі — ДБУ №18 і прадпрыемствам
«Гарсвятло». Разам з асфальтавым пакрыццём, якое ўжо было, працягласць веладарожкі
складае цяпер больш за 8 кіламетраў.
Пры гэтым у лесапарку раздзелены пешаходныя і веласіпедныя патокі. Добра вядомая
гараджанам «сцяжына здароўя» ад вуліцы
Фестывальнай да месца адпачынку «Вусікі»
будзе толькі для пешаходаў, а веладарожка —
выключна для веласіпедыстаў. Такім чынам,
створаны ўмовы, каб удзельнікі дарожнага
руху (пяшком і на веласіпедзе) не перашкаджалі адно аднаму.
Прычым новая веласіпедная траса ўжо
стала папулярнай для аматараў не толькі

З уводам гэтай веладарожкі, разам з ужо
існуючымі маршрутамі на тэрыторыі лесапарку «Пышкі» з'явіліся выдатныя ўмовы для сапраўднага веласіпеднага буму. А гэта, у сваю
чаргу, стварае «нішу» і для бізнесу, бо веласіпедаў у пракаце пакуль у горадзе малавата.

ПА МАРШРУТАХ
«НЁМАНСКІ» І «РАЙГАРАД»
Распрацоўшчыкі гэтага праекта паклапаціліся
і пра турыстаў, якія падарожнічаюць з Гродна ў
Друскінінкай на байдарках па Нёмане. Маршрут
«Нёманскі» прамаркіраваны знакамі, абсталяваны
тры месцы для адпачынку — з альтанкамі, прыбіральнямі, кантэйнерамі для смецця, а таксама
з пяском каля вогнішчаў. Усё зроблена згодна з
патрабаваннямі проціпажарнай бяспекі. Пабудаваны таксама лесвіцы для сходу да ракі, а ў адным з
месцаў, побач з вёскай Шабаны, будзе прычал.

Велапрабег па маршруце «Райгарад».

МЕРКАВАННЕ Ў ТЭМУ
Валерый КЛІМОВІЧ, намеснік старшыні Гродзенскага райвыканкама,
удзельнік велапрабегу:
— Гэты і іншыя трансгранічныя праекты, якія ажыццяўляюцца Гродзенскім
абласным аддзяленнем грамадскага
аб'яднання «Рэспубліканскі турысцкаспартыўны саюз» у супрацоўніцтве з
замежнымі партнёрамі і дзяржаўнымі
органамі ўлады нашай краіны, — добры
прыклад і для іншых, як трэба развіваць
добрасуседскія адносіны і прыцягваць
інвестыцыі. Прычым з рэальнай выгадай
для рэгіёна і яго жыхароў, якія будуць
карыстацца той жа веласіпеднай інфраструктурай. Верагодна, што зацікавяцца
нават тыя, хто дагэтуль веласіпедам і не
захапляўся.
ма прапанова злучыць Гродна і Друскінінкай
не толькі веламаршрутам, што праходзіць па
ўскраіне маляўнічай даліны «Райгарад», для
аматараў пакатацца па лясных сцяжынках, але
і маршрутам для веласіпедыстаў уздоўж аўтамабільнай трасы.
Зрэшты, на гэтай сустрэчы ішла гаворка
не толькі пра «веласіпедныя» кантакты, але
і пра іншыя варыянты супрацоўніцтва паміж
суседзямі. Напрыклад, Рычардас Малінаўскас лічыць, што тэмай сумеснага праекта
можа стаць будаўніцтва ў Друскінінкаі і Гродне
ўніверсальных культурна-выставачных комплексаў, дзе можна будзе праводзіць вялікія
канцэрты, а таксама, перавярнуўшы крэслы,
разгортваць выставачныя стэнды. Такія архітэктурныя рашэнні ўжо ёсць.
Барыс ПРАКОПЧЫК.
УНП 590373966

