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СПАЖЫВЕЦ

Камароўка ідзе ў зіму
Але гандаль не спыняецца: што і пачым можна набыць сёння
на знакамітым рынку
У адным з памяшканняў спецыялісты, як на кухні, робяць нарыхтоўкі:
здрабняюць гародніну, якую трэба праверыць на нітраты. Далей нарыхтоўка праходзіць яшчэ шэраг працэдур,
перш чым трапіць на замеры.
— Калі проба перавышае дапушчальныя значэнні, партыя тавару адбіраецца і ўтылізуецца. Калі прадукцыя
чыстая, то выдаюцца дазваляльныя
талоны і можна гандляваць, — тлумачаць у лабараторыі.
— Сёлета намі праверана 163 тысячы партый, гэта 53 тысячы тон прадукцыі. Не выпушчана ў продаж 360 партый
(каля 3 тон), — распавядае Кацярына
Дубікоўская. — У тым ліку па нітратах
перавышэнне было ў сямі выпадках
(127 кілаграмаў не пайшло ў продаж),
не прайшлі кантроль па радыенуклідах
23 кілаграмаў грыбоў і 74 кілаграмаў
ягад. Гэты тавар быў утылізаваны.

і садавіной. Пачым цяпер прапануюць
набыць сезонную прадукцыю, высветліў карэспандэнт газеты «Звязда».
Наступленне халадоў — зусім не
падстава адмаўляцца ад паходу па
прадук ты на сезонную частку рынку, лічаць заўсёднікі Камароўкі. Тым
больш цяпер наступіла пара, калі варта актыўна запасацца вітамінамі.
Для гэтага ў першую чаргу зазіраем
на прылаўкі з ягадамі. Па-ранейшаму
на рынку можна знайсці клубніцы — у
сярэднім па 20—25 рублёў за кілаграм.
Прапануюць і шкляначкі маліны з абляпіхай. За 0,5 літра давядзецца аддаць
10 рублёў.
Карысныя журавіны і чарнаплодную
рабіну можна купіць каля 7,5 рубля.
Кіло першай у некаторых месцах ёсць
і даражэй — па 9—10 рублёў. Танней
абыдуцца брусніцы — у раёне 6-7 рублёў за кілаграм.

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28, тел.: (8017) 298-5353; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: ОАО «СДСК» (УНП 400024628), 247439, Гомельская обл.,
г. Светлогорск, ул. Заводская, 10 в лице антикризисного управляющего
ООО «Правовая стратегия», тел. + 375 (17) 396-61-34.
Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 13 декабря 2021 г.
11.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28
№
п/п

Предмет торгов

Цена предмета
торгов с НДС, руб.

Капитальное строение с инв. № 342/С-72984, общ.
пл. 207,0 кв. м, здание склада, на зем. участке с када17 980,00
стровым № 325050100002005436, общ. пл. 0,0471 га,
г. Светлогорск, ул. Заводская, 6А
Капитальное строение с инв. № 342/С-72804, общ.
пл. 413,0 кв. м, здание склада № 2, на зем. участке
2
35 748,00
с кадастровым № 325050100002005434, общ. пл.
0,0976 га, г. Светлогорск, ул. Заводская, 6Б
Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ
533702 280 СМБ-249. 2006 г/в. Рег. знак АК8701-3,
3
13 068,00
№ рамы Y3BCMБ24961000437 / Y3M53370260007796,
цвет – белый
Грузовой седельный тягач МАЗ 543302 220, 2007 г/в,
4
2592,00
рег. знак АB 1970-3
Гидроманипулятор «Джонсэред» с комплектом для
5
8316,00
установки
«Ленточнопильный станок МВ-2000м», производства
6 ОДО «Технолессервис» г. Дзержинск, РБ, инв. бух.
4968,00
№ 0007571
Местонахождение – г. Светлогорск, ул. Заводская, 10,
Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок с 27.11.2021 г. с 09.00 по
10.12.2021 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000
в ОАО «Сбер Банк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов,
оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета
торгов – в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда»
от 09.10.2021 г.
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УНП 190398583

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении
21 декабря 2021 года в 11.00 аукционных торгов по продаже права
заключения договоров аренды имущества в рамках
322-го открытого аукциона по продаже права заключения
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей,
находящихся в государственной собственности (далее – имущество)
№ предмета
аукциона

Камароўка — адзін з ключавых
аб'ек таў сезоннага і пазасезоннага
гандлю прадуктамі харчавання ў Мінску: у звычайныя дні тут бывае 30 тысяч пакупнікоў, а перад святамі па прадукты прыходзіць да 80 тысяч чалавек.
У наступным годзе рынак адсвяткуе
свой 40-гадовы юбілей.
На 32 пунктах прадукцыю прадстаўляюць беларускія заводы. Дарэчы, усе
тавары паступаюць на Камароўку выключна пасля лабараторнага кантролю,
а для хатняй і лясной прадукцыі прадугледжаны і радыялагічны кантроль.
З нядаўніх часоў на рынку таксама даступная прадукцыя ад фізічных
асоб — духмяная выпечка, вэнджаніна, арахісавая паста, зефір і прысмакі
хатняй вытворчасці.
— На наступным тыдні ў першым
сек тары сезоннага рынку запрацуе
навагодні кірмаш, будуць прадавацца
святочныя гірлянды, серпанцін, цацкі, сувенірная прадукцыя, — дзеліцца
навінамі начальнік аддзела сацыяльнага развіцця рынку Іван ТКАЧУК. — Мы ўжо пачалі ўпрыгожваць
тэрыторыю да свята, а завершым гэты
працэс да 1 снежня.
Іван Ткачук звяртае ўвагу на сяміметровую ёлку, якая красуецца над
цэнтральным уваходам у крытым павільёне. А ўсяго на рынку і прылеглай
тэрыторыі з'явіцца каля 35 навагодніх
дрэў. Каля радыёвузла па традыцыі
ўсталююць вялікага надзіманага снегавіка. Маляўнічая кампазіцыя ўпрыгожыць зону каля фантана.
Навагодняе ўбранне — толькі частка падрыхтоўкі да зімовага сезона.
— Будзе арганізавана 10 пляцовак
для продажу навагодніх дрэў — у кадках і свежазрэзаных. У нас штогод прадугледжана такая колькасць месцаў, і
яны запатрабаваныя, ёсць пастаянныя
арандатары, якія ўжо дзясятак гадоў
гандлююць гэтай прадукцыяй, — распавядае начальнік службы арганізацыі рынкавага гандлю Анжэла БАРАНОВІЧ. — Продажы жывых елак
стартуюць 17 снежня.
Анжэла Барановіч дзеліцца і іншымі
навінамі:
— Напярэдадні зімовага часу мы прадугледжваем размяшчэнне прадаўцоў з
сезоннага рынку ў купальнай частцы і ў
адміністрацыйна-гаспадарчым комплексе, дзе ўжо стаяць дадатковыя сталы.
Туды з надыходам халадоў пераедуць
пункты з садавіной і гароднінай.
На пытанне аб тым, наколькі ўзрастае паток пакупнікоў у пераднавагоднія тыдні, работнікі адказваюць: раз у
10, а напярэдадні свят сярэднядзённую
колькасць наведвальнікаў можна памнажаць на 100.
Так што хутка пачнуцца гарачыя
дзянькі. Ну а пакуль Камароўка жыве
звычайным жыццём. З павеваў апошняга часу — аб'ява каля ўвахода аб
рабоце пункта вакцынацыі. Дарэчы,
адкрыты ён быў яшчэ ў маі. Зараз рэжым работы здраўпункта, дзе можна
прышчапіцца адной з трох вакцын, такі: з аўторка да пятніцы — з 10.00 да
18.00, у суботу і нядзелю — з 10.00 да
15.00. Зазіраем унутр. Як расказвае
лекар, з мая тут прышчапіліся больш
за 4 тысячы чалавек, апошнім часам
попыт на вакцынацыю павялічыўся, у
сярэднім у дзень сюды прыходзіць да
50 чалавек. З сабой трэба мець толькі
пашпарт і, вядома, быць здаровым.
Абыходзячы рынак, мы не маглі не
зазірнуць у лабараторыю ветэрынарна-санітарнай экспертызы.
— Правяраем прадукцыю на ўтрыманне радыенуклідаў і нітратаў, таксама
праводзім комплексную ветсанэкспертызу такога мяса, як трус, птушка, бараніна, і ветагляд мяса, якое паступае ад
заводаў, — тлумачыць начальнік лабараторыі Кацярына ДУБІКОЎСКАЯ.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»

27 лістапада 2021 г.

Предмет аукциона
(наименование, место нахождения
недвижимого имущества, право заключения
договора аренды которого выставляется
на аукцион, срок договора аренды)

Начальная
цена права
заключения
Площадь,
договора
кв.м
аренды
имущества
(руб.)

Часть коридора, расположенная на 2-м цокольном этаже изолированного помещения,
1,0
5,92
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 27/1. Срок аренды – 5 лет
Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, каб. 10
Срок и место приема заявлений: с 1 декабря 2021 г. по 15 декабря
2021 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
(по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах изложен в
извещении о проведении аукциона, размещенном на интернет-сайтах: организатора аукциона – www.mgcn.by (раздел «Недвижимость в аренду»);
Минского городского исполнительного комитета – www.minsk.gov.by
(раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА»); Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь – www.gki.gov.by (раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА
ИМУЩЕСТВА»). Телефон для справок +375 (17) 360 42 22.
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Аповед аб рынку будзе няпоўны без
размовы з першай асобай прадпрыемства. Аб тым, як калектыў перажывае
каранавірусны перыяд і аб планах на
будучыню расказаў генеральны дырэктар Мінскага Камароўскага рынку Мікалай ХМЯЛЬНІЦКІ.
— Летась, калі пачалася пандэмія,
прынялі пастанову аб штодзённай
аплаце гандлёвага месца, каб ліквідаваць рызыкі для арандатараў. Час
паказаў, што гэта было правільнае
рашэнне, — кажа гендырэктар. — За
гэты перыяд мы практычна не страцілі
арандатараў. Магчыма, хтосьці стаў
здымаць меншую колькасць гандлёвых месцаў, але касцяк людзей застаўся. Сумеснымі намаганнямі выстаялі.
Прадпрыемства працуе рэнтабельна і працягвае вызначаную раней мадэрнізацыю.
— Летась правялі рэканструкцыю
трансфарматарнай падстанцыі, павялічылі яе магутнасці. Зараз завяршаецца будаўніцтва новага блока для
збору бытавых адходаў. Там будзе аўтаматызаваная сістэма сартавання, —
працягвае Мікалай Хмяльніцкі. — У наступным годзе плануем прыступіць да
замены шклення крытага рынку, якое
ўжо не адпавядае цяперашнім патрабаванням. Праект ёсць, ён ухвалены.
Работа па замене будзе ісці па чарзе
на працягу двух гадоў. Вядома ж, без
закрыцця рынку.
Новыя вітражы вырашаць пытанне з
вентыляцыяй крытага павільёна ў гарачы перыяд года. Гэта актуальнае пытанне, паколькі аб'ект пабудаваны ў 1980 годзе, калі тэхналогіі былі зусім іншыя і аб
кандыцыяніраванні гаворка не вялася.
Дарэчы, дырэктар падзяліўся такім фактам: канструкцыя купалу ўнікальная, яго
трымаюць 38 тоўстых сталёвых тросаў.
Штомесяц правярае іх на трываласць
спецыялізаваная кампанія.
Нават халаднаватай лістападаўскай
раніцай на галоўным харчовым рынку
краіны можна сустрэць дзясяткі тых,
хто жадае закупіцца свежай гароднінай

Па кавуны ў лістападзе чэргі не выстройваюцца, як яшчэ пару месяцаў
таму, але набыць салодкі плод па-ранейшаму можна. Цана пытання — да
3 рублёў за кілаграм. Прадаўцы гарантуюць, што падбяруць максімальна
сакавіты і смачны. У суседніх пунктах
на прылаўках павабна ляжаць дыні.
Цэннік на іх знаходзіцца на ўзроўні
5-6 рублёў.
Вы бар са да ві ны ця пер на шмат
большы, чым ягад. Асартымент адных
толькі яблыкаў здзіўляе. Тут і «Ананаснае», і «Голдэн», і «Чэмпіён», і з
дзясятак іншых — знойдуцца сарты і
для пірагоў, варэння, і каб проста паласавацца. Большасць каштуе па 2 рублі
за кілаграм.
Ёсць на прылаўках і грушы. Духмяная мядовая, напрыклад, выйдзе ў
2,5-3 рублі.
Мандарыны з кіслінкай на рынку
ўдалося адшукаць па 4 рублі, лімоны
з апельсінамі — па 5 рублёў. Вінаград
розных гатункаў атрымаецца купіць
ад 3 да 6 рублёў, гранаты і хурму —
ад 3-4 рублёў. Экзотыку ў выглядзе
фейхоа, якая нагадвае мікс ананаса,
яблыка і мяты, прадаюць ад 5,5 рубля
за кілаграм.
Як гарачыя піражкі на рынку разыходзіцца гародніна. Хатнія пупырчатыя
агурочкі многія прадаўцы гатовыя прапанаваць па 3-5 рублёў, гладкія — на
пару рублёў даражэй, таматы — каля
4 рублёў. Добра раскупляюць і баклажаны — іх рэалізоўваюць па 3,5 рубля.
Морква адправіцца да пакупніка за
1,5—2 рублі, трохі даражэй — буракі і
перац. У дыяпазоне 2—2,5 рубля атрымаецца закупіцца цыбуляй і капустай.
Кіло бульбы выходзіць у 1,8—2 рублі за
кілаграм. Але самую дробную рэальна
купіць удвая танней.
Зеляніну ў большасці гандлёвых
пунктаў прадаюць па рублі. З больш
дарагіх пучкоў — рукала, кінза па
2 рублі, брокалі — па 4 рублі.
Данііл ХМЯЛЬНІЦКІ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже недвижимого имущества
Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» извещает о проведении электронных торгов
№ 2021.Ч.002.00049 по продаже недвижимого имущества на электронной
торговой площадке ETPVIT.BY, по адресу: https://etpvit.by/.
Продавец: открытое акционерное общество «Витебский картонажнополиграфический комбинат «Покровский», Республика Беларусь, г. Витебск,
ул. Покровская, 5, тел. +375 (212) 665361.
Организатор, Оператор электронной торговой площадки ETPVIT.BY:
коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 (212) 24-63-12,
+375 (29) 510-07-63, +375 (44) 709-55-52, е-mail: vcm74@mail.ru, https://etpvit.by.
Дата и время проведения торгов: 28.12.2021 в 09.00 (по времени на
сервере ЭТП ETPVIT.BY).
Лот № 1. Кап. строение с инв. № 200/С-49794 площадью 803,9 кв. м по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Покровская, 10А, наименование – ангарсклад, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ. Составные части и принадлежности: проезжая часть (участок 1, участок 2, участок 3, участок 4), пешеходная часть (участок 1, участок 2), площадка (участок 1, участок 2), ограждение,
ворота, ворота. Кап. строение с инв. № 200/С-49795 площадью 49,6 кв. м по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Покровская, 10А/ 2, наименование – сторожевая, назначение – здание специализированное иного назначения. Составные части и принадлежности: два навеса, шесть складов, проезжая часть (участок 1, участок 2, участок 3, участок 4), пешеходная часть (участок 1, участок 2),
площадка (участок 1, участок 2), ограждение, ворота, ворота.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым
№ 240100000002000187 (право постоянного пользования) площадью 0,3992 га по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Покровская, 10А, целевое назначение –
земельный участок для обслуживания ангар-склада и сторожевой. Назначение
зем. участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов
недвижимого имущества: зем. участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности. Сооружения благоустройства кап. строений с инв.
№ 200/С-49794, № 200/С-49795 являются общими сооружениями благоустройства земельного участка с кадастровым номером № 240100000002000187.
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
Нач. цена: 283 664,40 бел. руб. с учетом НДС. Задаток: 28 366,44 бел. руб.
Электронные торги проводятся в соответствии с Регламентом ЭТП. Для
участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом,
зарегистрироваться на ЭТП по электронному адресу https://etpvit.by, внести
задаток и подать документы на участие в торгах согласно информации об
электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП. Срок внесения задатка
и время окончания приема заявлений с прилагаемыми документами:
до 16.00 27.12.2021. Сумма задатка перечисляется оператору электронных
торгов на р/с: № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г.Минск,
БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель – ККУП «Витебский областной
центр маркетинга». Условия электронных торгов: победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение
электронных торгов, оплатить услугу по размещению одного аукциона и затраты
на обслуживание ЭТП согласно прейскуранту, размещенному на сайте ЭТП;
оплатить проведение независимой оценки предмета электронных торгов; заключить договор купли-продажи предмета электронных торгов в течение 15 рабочих
дней со дня проведения электронных торгов, оплатить предмет электронных
торгов в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
С подробной информацией о предмете электронных торгов, порядке участия и
оформления документов для участия в электронных торгах можно ознакомиться
на сайте ЭТП ETPVIT.BY, по электронному адресу: https://etpvit.by, в разделе:
недвижимое имущество. Ознакомиться с предметом электронных торгов можно
по предварительному согласованию с Продавцом по тел. +375295121943.

