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НАПЯРЭДАДНІ
ВАЖНАГА СТАРТУ...

З 18 да 24 ліпеня вызначыцца з выбарам спецыяльнасці павінны ўсе абітурыенты, якія прэтэндуюць на бюджэтныя месцы,
а таксама абітурыенты, якія паступаюць на
платную форму навучання на спецыяльнасці, дзе прадугледжаны ўступныя іспыты.
Для некаторых катэгорый абітурыентаў
тэрміны падачы дакументаў іншыя. Так,
з 18 да 26 ліпеня будуць прымаць дакументы ад тых, хто паступае на спецыяльнасці сельскагаспадарчага профілю на
дзённае аддзяленне (бюджэтную форму),
у Ваенную акадэмію, Інстытут пагранічнай
службы, а таксама на ваенныя факультэты
(на бюджэт). А з 15 лістапада да 5 снежня — ад тых, хто паступае на завочную
форму атрымання адукацыі ва ўстановы
дадзенага профілю.
Усяго чатыры дні, з 18 да 22 ліпеня,
адведзена на прыём дакументаў ад выпускнікоў профільных педагагічных, спартыўна-педагагічных і аграрных класаў, якія
паступаюць без здачы экзаменаў па сумоўі
на педагагічныя спецыяльнасці, напрамак
«Фізічная культура і спорт» і спецыяльнасці
сельскагаспадарчага профілю.
Ад абітурыентаў, якія паступаюць на
платнай аснове, але не здаюць уступныя
экзамены ў ВНУ, дакументы будуць прымацца:
з 18 ліпеня да 3 жніўня — у Акадэміі
МУС, Магілёўскім інстытуце МУС, Універсітэце грамадзянскай абароны МНС;
з 18 ліпеня да 9 жніўня — на дзённую
форму атрымання адукацыі па сельскагаспадарчых спецыяльнасцях (з 15 лістапада
да 5 снежня — на завочную форму па
дадзеным профілі);
з 18 ліпеня да 8 жніўня — ва ўсіх іншых
установах вышэйшай адукацыі.
Унутраныя ўступныя іспыты ў ВНУ па
асобных спецыяльнасцях (спартыўныя,
творчыя, інтэграваныя) пройдуць з 25 ліпеня да 2 жніўня.
У Акадэміі МУС, Універсітэце грамадзянскай абароны МНС, Ваеннай акадэміі,
на ваенных факультэтах ВНУ ўнутраныя
выпрабаванні пройдуць з 25 да 27 ліпеня.
На ваенным факультэце Гродзенскага ўніверсітэта — 27—28 ліпеня. З 29 ліпеня да
4 жніўня будуць здаваць экзамены абітурыенты, якія паступаюць на сельскагаспадарчыя спецыяльнасці на дзённую форму і
з 6 да 15 снежня — на завочную.

Будзь у курсе!
ваенныя факультэты і ў Інстытут пагранічнай службы. У ВНУ Мінабароны змогуць
пайсці тыя, хто вывучаў праграму факультатыву «Гатовы Радзіме служыць», у ВНУ
Дзярж па гран ка мі тэ та — фа культа ты ву
«Юны пагранічнік». Для абедзвюх катэгорый устаноўлена квота ў 30 працэнтаў
ад лічбаў прыёму.
Без сертыфікатаў беларускага ЦТ змогуць паступаць і абітурыенты, якія здавалі Адзіны дзяржаўны экзамен у Расіі — у
тым выпадку, калі яны паступаюць на

— Прычым гаворка ідзе не толькі
пра традыцыйныя для мэтавай падрыхтоўкі спецыяльнасці: журналістыка, мытная справа, педагагічныя...
Цяпер мы гаворым і аб правазнаўстве, эканамічным праве, менеджменце з напрамкам «Менеджмент
у міжнародным турызме», — расказаў першы намеснік адказнага
сакратара прыёмнай камісіі БДУ
Вячаслаў МАЛАФЕЕЎ. — Гэта будзе мэтанакіраваная падрыхтоўка ў
інтарэсах адпаведных ведамстваў.

НОВЫЯ МАГЧЫМАСЦІ

НА ШТО АРЫЕНТАВАЦЦА?
Падаваць дакументы лепш у першыя дні, бо калі ахвотных цягнуць да апошняга
акажацца шмат, то конкурсная сітуацыя можа рэзка змяніцца ўжо пасля закрыцця
прыёмнай камісіі, і абітурыент мае ўсе шанцы застацца за бортам. А вось сітуацыю
з падачай дакументаў і сваё месца ў абітурыенцкім рэйтынгу трэба маніторыць
пастаянна. Апошняе абнаўленне інфармацыі ў дзень закрыцця прыёмных камісій
адбудзецца ў 17 гадзін.
Тэрміны залічэння абітурыентаў на месцы, устаноўленыя кантрольнымі лічбамі
прыёму для атрымання вышэйшай адукацыі за кошт сродкаў бюджэту, наступныя:
да 29 ліпеня — у Ваеннай акадэміі, Інстытуце пагранічнай службы, Універсітэце грамадзянскай абароны МНС і на ваенных
факультэтах ВНУ; да 4 жніўня — у іншых
дзяржаўных ВНУ; да 20 снежня — на завочную форму атрымання адукацыі ў ВНУ
сельскагаспадарчага профілю.

ІЛЬГОТЫ І ПРЫВІЛЕІ
Кроп ка выя змя нен ні, якія за кра нулі
ўступную кампанію 2022 года, датычацца дастаткова вузкага кола абітурыентаў.
Напрыклад, выпускнікі профільных спартыўна-педагагічных класаў могуць паступаць з бягучага года без уступных іспытаў
пры належным узроўні паспяховасці на
профільныя спецыяльнасці ў галіне фізічнай культуры і спорту. Выпускнікі класаў ваенна-патрыятычнай накіраванасці
змогуць паступаць ужо па крыху іншай
ільгоце — гэта пазаконкурснае залічэнне
на спецыяльнасці Ваеннай акадэміі, на
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Гарачая лінія» для абітурыентаў у Міністэрстве адукацыі 8 (017)
222-43-12.
Рабочая група Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення ўступных іспытаў у
вышэйшых і сярэдніх спецыяльных
навучальных установах у Камітэце
дзяржаўнага кантролю Рэспублікі
Беларусь у Мінску +375 (17) 327-66-80,
e-maіl: goskomіsіa@maіl.ru

платную форму навучання на спецыяльнасці, найбольш запатрабаваныя эканомікай. Пералік перыядычна карэкціруецца
па ўзгадненні з Міністэрствам эканомікі, у
яго ўваходзяць спецыяльнасці ў першую
чаргу рэальнага сектара эканомікі: сельскай, лясной гаспадаркі, металургіі, лёгкай
прамысловасці і іншыя. Прычым для такіх
абітурыентаў устаноўлена квота ў 20 працэнтаў ад лічбаў прыёму.
Яшчэ адно змяненне закранула мэтавую падрыхтоўку спецыялістаў. Калі раней
яна распаўсюджвалася толькі на пэўныя
населеныя пункты (чарнобыльскія, сельскія
рэгіёны, гарады з насельніцтвам да 20 тысяч), то цяпер такі дагавор можа заключыць арганізацыя —заказчык кадраў, якая
знаходзіцца ў любым населеным пункце
Беларусі, у тым ліку ў сталіцы. Між іншым,
магчымасць узяць мэтавае накіраванне ніяк
не абмежавана месцам пражывання і прапіскі абітурыента. Так, абітурыент, які жыве
ў Мінску, можа ўзяць мэтавае накіраванне
ад арганізацый з Віцебскай ці Гродзенскай
абласцей, і пасля заканчэння вучобы ён будзе размеркаваны менавіта туды.
У Беларускім дзяржаўным універсітэце, напрыклад, план прыёму на мэтавыя месцы вырас удвая ў параўнанні з папярэднім годам.

НАЙЛЕПШАЕ —
АЙЧЫННАЕ
Беларускія кампаніі сталі лаўрэатамі прэміі
СНД за дасягненні ў галіне якасці прадукцыі
і паслуг.
Пра гэта паведамілі ў прэс-службе Дзяржаўнага
камітэта па стандартызацыі.
Урачыстая цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Ташкенце, дзе праходзіла пасяджэнне Міждзяржаўнага савета па стандартызацыі, метралогіі
і сертыфікацыі краін СНД. Узнагароды былі ўручаны
намеснікам старшыні Выканаўчага камітэта — выканаўчага сакратара СНД Ільхомам Няматавым.
Звання лаўрэата ўдастоены СТАА «Бел-Пласт
Інтэрнэшнл» (Ліда), ТАА «Праймілк» (Шчучын) і ААТ
«Брэсцкі мясакамбінат». Дыпламантамі прызнаны ТАА «Вытворчае аб'яднанне «Энергакамплект»
(Віцебск) і СААТ «Камунарка» (Мінск).
Прэмія СНД за дасягненні ў галіне якасці прадукцыі і паслуг прысуджаецца адзін раз на два гады на
конкурснай аснове арганізацыям дзяржаў — удзельніц Садружнасці за дасягненне значных вынікаў у
галіне якасці прадукцыі (паслуг), забеспячэнне яе
бяспекі, а таксама ўкараненне высокаэфектыўных
метадаў менеджменту якасці.
Члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь смуткуюць у сувязі са смерцю БАМБІЗЫ Мікалая Мікалаевіча,
былога кіраўніка дзяржаўных прыродаахоўных устаноў «Нацыянальны парк «Прыпяцкі»
(1994—1999) і «Нацыянальны парк «Белавежская пушча» (2001—2011), і выказваюць глыбокія спачуванні яго родным і блізкім.

Адметнасцю сёлетняй прыёмнай
кампаніі ў БДУ стане аб'яднаны конкурс на групу спецыяльнасцяў. Ён
будзе праводзіцца па двух профілях.
Першы — «Матэматычныя навукі і інфарматыка»: гэта спецыяльнасці механіка-матэматычнага факультэта, факультэта прыкладной
матэматыкі і інфарматыкі і Сумеснага інстытута БДУ і ДПУ — усяго 17 спецыяльнасцяў.
Другі профіль — «Фізічныя навукі»: спецыяльнасці фізічнага факультэта, факультэта радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій,
Сумеснага інстытута БДУ і ДПУ, а таксама
Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага
інстытута імя А. Д. Сахарава БДУ — усяго
11 спецыяльнасцяў.
У заяве, якая падаецца ў прыёмную
камісію БДУ, абітурыент указвае першай
прыярытэтную для яго спецыяльнасць, а
затым расстаўляе па прыярытэтах усе астатнія, па якіх праводзіцца агульны конкурс.
Абітурыенты, якія не прайшлі па конкурсе
на першую ўказаную імі спецыяльнасць
(напрамак спецыяльнасці), удзельнічаюць
у конкурсе на наступныя спецыяльнасці
(напрамкі спецыяльнасцяў) з названага імі
прыярытэтнага пераліку.
Перад пасяджэннем прыёмнай камісіі
па залічэнні праводзіцца размеркаванне
абітурыентаў, якія прайшлі без экзаменаў,
па-за конкурсам, а таксама прайшлі па конкурсе і набралі прахадны бал на факультэт
(групу спецыяльнасцяў, групу напрамкаў
спецыяльнасці). Размеркаванне абітурыентаў па спецыяльнасцях ажыццяўляецца
адкрыта, у прысутнасці абітурыентаў і іх
бацькоў (законных прадстаўнікоў). Зразумела, што аб'яднаны конкурс істотна павышае шанцы стаць студэнтам і не застацца
за бортам прыёмнай кампаніі.
Надзея НІКАЛАЕВА.
Фота Лізаветы ГОЛАД.

Гандаль і фінансы

Долю еўра пацясніў юань
Як вядома, з 15 ліпеня кітайскі юань уключаны ў склад кошыка замежных валют, у якую раней уваходзілі толькі долар, еўра і расійскі рубель,
прычым зроблена гэта за кошт памяншэння долі еўрапейскай валюты.
Цяпер доля расійскага рубля ў кошыку роўная 50 %, долара — 30 %,
а юаня і еўра — па 10 %. У Нацбанку падкрэслілі, што, прымаючы такое рашэнне, было ўлічана змяненне структуры знешнеэканамічных
патокаў і аб'ёмаў таргоў валютамі на Беларускай валютна-фондавай
біржы.
Характэрна, што ўраўноўванне долей юаня і еўра відавочна зроблена з улікам меркаваных змяненняў у будучыні, бо пакуль аб'ёмы таргоў у еўра ў некалькі разоў перавышаюць аб'ёмы таргоў з юанямі. Як паведамлялі, у пачатку мая на Беларускай валютна-фондавай біржы, здзелкі з юанямі на біржы
штодня здзяйснялі 23—25 удзельнікаў таргоў, сярод якіх было некалькі прадпрыемстваў, якія прадаюць валюту, што атрымліваецца ад экспарту тавараў у
Кітай.
Як паведамляюць прадстаўнікі Цэнтра сусветнай эканомікі Інстыту та
эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, у студзені—маі 2022 года
беларускі экспарт у КНР дасягнуў 500 мільёнаў долараў, што перавысіла
экспарт за аналагічны перыяд мінулага года ў 1,5 раза.
За гэты час пастаўкі, напрыклад, ялавічыны павялічыліся ў 5,8 раза, мяса
птушкі — у 2,6 раза, калійных угнаенняў — у 1,5 раза. У выніку доля Кітая ў
беларускім экспарце вырасла з 2,3 % да 3,7 %. Пры гэтым, калі раней гандаль
ажыццяўляўся па моры, то цяпер — па чыгунцы праз тэрыторыю Расіі.
Варта заўважыць, што доля Кітая ў знешнім гандлі нашай краіны ў цэлым
павялічылася не так значна, як у экспарце: да 6,8 % з 6,4 %. Гэта азначае,
што імпарт з Кітая расце не так хутка, як экспарт, хоць і застаецца большым,
чым экспарт. Урад нашай дзяржавы разлічвае нарошчваць аб'ёмы паставак
тавараў у Кітай, такім чынам кампенсуючы за кошт гэтага страту значнай
часткі еўрапейскага рынку.
Сяргей КУРКАЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона/
Оператор ЭТП
Продавец

ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б.
www.ipmtorgi.by
ООО «Марконстрой»,
220035, г. Минск, ул. Москвина, д. 10, оф. 2
Предмет электронного аукциона

Наименование

Общая
площадь

ОАО «СтатусБанк»
www.stbank.by

Начальная цена
с НДС 20 %,
долл. США*

Помещение многоцелевого универсального
назначения (Помещение неустановленного на148 575,00
84,9 кв. м
значения), инв. номер: 500/D-978818485, по адресу: г. Минск, ул. Клары Цеткин, 24-38
Помещение многоцелевого универсального
назначения (Помещение неустановленного на149 450,00
85,4 кв. м
значения), инв. номер: 500/D-978818489, по адресу: г. Минск, ул. Клары Цеткин, 24-40
Помещение многоцелевого универсального
назначения (Помещение неустановленного на148 400,00
84,8 кв. м
значения), инв. номер: 500/D-978818491, по адресу: г. Минск, ул. Клары Цеткин, 24-41
Помещение многоцелевого универсального
назначения (Помещение неустановленного на148 225,00
84,7 кв. м
значения), инв. номер: 500/D-978818493, по адресу: г. Минск, ул. Клары Цеткин, 24-42
Помещение многоцелевого универсального
назначения (Помещение неустановленного на240 450,00
137,4 кв. м
значения), инв. номер: 500/D-978818494, по адресу: г. Минск, ул. Клары Цеткин, 24-43
ФОК (Помещение физкультурно-оздоровительного и (или) спортивного назначения), инв. номер
1905,2 кв. м 1 600 000,00
500/D-978818468, по адресу: г. Минск, ул. Клары
Цеткин, 24-22
Машино-место (Машино-место) инв. номер: 500/D17 000,00
798812665, по адресу: г. Минск, ул. Клары Цет17,6 кв. м
кин, 24-119
Машино-место (Машино-место) инв. номер: 500/D17 000,00
798812668, по адресу: г. Минск, ул. Клары Цет13,1 кв. м
кин, 24-122
* Расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты предмета аукциона
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN)
перечисляется по курсу НБРБ на дату платежа на расчетный счет BY92 BELB
3012 0048 3500 8022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2Х. Получатель
платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191 224 638
Срок подписания
10 рабочих дней после электронных торгов. Продавец
договора
составляет и направляет договор для подписания покупли-продажи
бедителю аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов
Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, либо
единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение
срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета электронных торгов,
такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных
дней после заключения договора купли-продажи
Порядок проведения и оформления участия в электронных торгах
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by
Ответственность участника аукциона, его права и обязанности, штрафные
санкции прописаны в соглашении о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона. Данное соглашение является договором
присоединения и размещается на странице лота во вкладке «Документы» по
адресу: www.ipmtorgi.by. Страница лота по указанному адресу содержит также
информацию о типе торгов и общих правилах их проведения. Победителем
аукциона признается участник, предложивший максимальную цену
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов,
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %,
обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить
вознаграждение от 1 до 10 % от цены продажи лота в течение 3 рабочих дней
после проведения электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных
торгов, без объяснения причин снятия
17.08.2022 г. с 10.00 до 12.00
Дата и время начала
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи
и окончания
ставки, в случае если ставка поступила менее чем
электронных торгов
за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах принимаются
окончания
по 15.08.2022 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по
приема заявок
адресу: www.ipmtorgi.by
Тел.: +375 29-317-95-42; +375 44 704-92-06.
Контактные данные
E-mail: auction@ipmconsult.by; info@ipmtorgi.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2022 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№
Наименование статьи
п/п
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
Драгоценные металлы
3
и драгоценные камни
4 Средства в Национальном банке
5 Средства в банках
6 Ценные бумаги
7 Кредиты клиентам
8 Производные финансовые активы
Долгосрочные
9
финансовые вложения
Основные средства
10
и нематериальные активы
Доходные вложения
11
в материальные активы
Имущество,
12
предназначенное для продажи
13 Отложенные налоговые активы
14 Прочие активы
15 ИТОГО активы
16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
17 Средства Национального банка
18 Средства банков
19 Средства клиентов
20 Ценные бумаги банка
Производные
21
финансовые обязательства
Отложенные налоговые
22
обязательства
23 Прочие обязательства
24 ВСЕГО обязательства
25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26 Уставный фонд
27 Эмиссионный доход
28 Резервный фонд
Фонды переоценки
29
статей баланса
30 Накопленная прибыль
31 ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства
32
и собственный капитал

Наименование, назначение

Начальная цена
без НДС

Квартира № 2а (число комнат – 3),
общей площадью 102,7 кв. м, инв. номер 110/D-2767185,
расположенная по адресу:
Брестская обл., г. Барановичи, б-р Бородинского, 4-2а.
В состав лота входит охранная сигнализация (инв. номер 471210)

135 726,50
бел. руб.

Задаток в сумме 13 000,00 перечисляется на счет BY92BELB301200483500
80226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X;
ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
УНП 191224638
Срок заключения договора купли-продажи: 20 рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по
начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для
подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам
и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора
купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения (3 % от цены продажи предмета аукциона) за организацию аукциона,
оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 27.04.2022 г.
Дата и время
03.08.2022 в 11.00
проведения
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703,
аукциона
ООО «ИПМ-Консалт оценка»
Дата и время
01.08.2022 до 17.00
окончания приема
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703,
документов
ООО «ИПМ-Консалт оценка»
Контактные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
данные
E-mail: auction@cpo.by

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: право заключения договора аренды изолированного помещения, инв. № 420/D-53781, площадью 119,1 кв. м (назначение – 4 02 04
Административно-торговое помещение, наименование – нежилое помещение), расположенного по адресу: Республика Беларусь, Гродненская обл.,
г. Лида, ул. 3-я Куйбышева, 1-2.
Срок договора аренды – 3 (три) года.
Размер ежемесячной арендной платы: 80,39 базовой арендной величины
с учетом НДС.
Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – административные цели (офис); склад, торговый объект непродовольственной группы товаров (включительно одежда и обувь, бывшие в
употреблении); оказание услуг населению (кроме ломбарда, ритуальных
услуг и товаров).
Начальная цена продажи объекта – 503,20 руб. (пятьсот три рубля двадцать
копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 50 руб. (пятьдесят рублей)
Продавец – УКП ТЦ «Потсдам», 231282, г. Лида, ул. Летная, 4, тел. 8-0154645-778
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 55-87-70, 55-87-70
Условия расчетов и заключения договора аренды:
- срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания
протокола о результатах аукциона с представлением копии платежных документов перечисления суммы за право заключения договора аренды;
- срок оплаты – 3 рабочих дня с даты подписания протокола о результатах
аукциона (но до заключения договора аренды)
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 августа 2022 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг)
и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений – 17 августа 2022 г. до 15.00
Телефон для справок 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
https://grino.by/aukcion/
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(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
ЗАО «АТЛАНТ», г. Минск, пр-т Победителей, 61
Предмет аукциона

01.07.2022

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона
Продавец

Символ

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование статьи
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход)
по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Символ

01.07.2022

01.07.2021

2011
2012
201
2021
2022
202

7 187
356
6 831
1 078
387
691

4 973
75
4 898
745
347
398

203

-

-

204

-

-

205

2 567

438

206

-

19

207
208
209
210

(417)
519
5 941
162

(1 050)
593
5 420
159

211

4 922

1 817

212

1 277

466

2

3 645

1 351

И. о. Председателя Правления

Д.Е. Кожевников

Главный бухгалтер

Е.М. Лаврович

Дата подписания: 11 июля 2022 г.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 26
выдана Национальным банком Республики Беларусь 24 декабря 2021 года.
УНП 807000043.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1:
- капитальное строение, инв. № 420/С-37362 (назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в том
числе автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование – здание пункта технического обслуживания – 3), общей площадью
130,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, пр-т Победы, 200В, корп. 1 с
составными частями и принадлежностями (пристройка (Б1/к));
- капитальное строение, инв. № 420/С-39604 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин непродовольственных товаров), общей площадью 28,1 кв. м, расположенное по
адресу: г. Лида, пр-т Победы, 200В с составными частями и принадлежностями (Пристройка (Б1/к), покрытие (а), сооружение благоустройства (б),
водопроводная сеть (в), тепловая сеть (трубопровод подающий, трубопровод
обратный) (г), канализационная сеть (д), линия наружного освещения (е), резервуары РГС с технологическими трубопроводами (ж), линия связи (и)).
- оборудование: водомер CBX-20; водогрейный котел на жидком топливе
Vaillant VKO 27; бойлер Vaillant 120L; счетчики трехфазные (3 шт.); средства
охранно-пожарной сигнализации (2 шт.); система охранной сигнализации;
пожарная сигнализация; пожарно-питьевой водопровод наружный; минипавильон 6*6.
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 441300000012
000056, площадью 0,7354 га (назначение – для обслуживания магазина непродовольственных товаров), находящемся по адресу: г. Лида,
пр-т Победы, 200В.
Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Обременений со
стороны третьих лиц нет
Начальная цена продажи – 534 984,00 руб. (пятьсот тридцать четыре тысячи
девятьсот восемьдесят четыре рубля) с учетом НДС
Сумма задатка – 53 498 руб. (пятьдесят три тысячи четыреста девяносто
восемь рублей)
Продавец – Открытое акционерное общество «Лиданефтепродукт», 231300,
г. Лида, пр-т Победы, 127, тел. 8-0154-522-606
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 августа 2022 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно,
ул. Врублевского, 3-209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и
с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений – 12 августа 2022 г. до 15.00
Телефон для справок 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
https://grino.by/aukcion/

