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ЗА РЭНТАБЕЛЬНЫ ПАДЫХОД

З нагоды

Як пустую, закінутую маёмасць ператварыць у карысныя людзям аб'екты

Некалі гэта быў нават вельмі за па тра ба ва ны клуб
Сто лін ска га аў та пар ка,
тут праводзілі святочныя
мерапрыемствы, ушаноўвалі найлепшых працаўнікоў. Але з гадамі прадпрыемства скарачалася,
перажывала аптымізацыі,
пераўтварэнні. Клуб стаў
непатрэбны, яго зачынілі,
пра яго забыліся, і стаяў ён
на ўскраіне горада як напамін пра даўно мінулае.

Амаль уся лінейка
прадукцыі на паліцах
прадстаўлена ад некалькіх вытворцаў.
Прывозяць тавары
кожны дзень. Прадавец не без гонару паказала мне смятану
і тварог, на якіх дата
выпуску пазначана
толькі днём раней.
Тут бяруць на рэалізацыю шмат паўфабрыкатаў, мясная
прадукцыя возіцца
непасрэдна з мясакам бі на та. Лю дзі
хутка ацанілі новы
гандлёвы аб'ект —
пайшлі-паехалі пакупнікі з суседніх вёсак, з Белаазёрска,
які знаходзіцца за
12 кіламетраў.

ЗАМЕСТ КЛУБА —
РЭСТАРАН
І не толькі стаяў, але пакрысе
прыходзіў у заняпад ды разбураўся. Пакуль на адным з аўкцыёнаў будынак не купіла прыватнае прадпрыемства за 60 тысяч
рублёў. За чатыры гады рэканструкцыі прадпрымальнік уклаў
яшчэ 370 тысяч і перабудаваў
клуб у рэстаран з начным клубам
і залай для ўрачыстасцяў. Цяпер
гэта адна з самых папулярных
у Століне ўстаноў грамадскага
харчавання. Уяўляецца важным,
што будынак стаіць паводдаль
ад жылых дамоў, значыць, нікому
не перашкаджаюць музыка ды
начное жыццё ўстановы.
А вось былая райплемстанцыя ў Століне стала школай мастацтваў. Калі навукова-практычная ўстанова жывёлагадоўчага
профілю справіла наваселле,
двухпавярховы будынак перайшоў у раённую камунальную
ўласнасць. З абласнога і раённага бюджэтаў уклалі адзін мільён
рублёў, правялі рэканструкцыю,
і дзверы адкрыла школа мастацтваў. Яе гонар — балетная
студыя, дзе займаюцца сотні
малых гараджан, а ўсяго школу
мастацтваў наведвае сёння каля 400 дзяцей. І такіх прыкладаў
на Століншчыне нямала. Відаць,
з гэтай прычыны раён выбралі
месцам для правядзення рэспубліканскага семінара па прыцягненні ў абарот нявыкарыстанай дзяржаўнай маёмасці. Тут
і праўда знайшлося чаму павучыцца ўдзельнікам, сярод якіх
былі кіраўнікі абласных камітэтаў Дзяржмаёмасці, прадстаўнікі
мясцовых выканаўчых органаў
улады.

НОВАЕ
СЕЛЬГАСПРАДПРЫЕМСТВА
Як адзначыў на семінары
старшыня Дзяржаўнага

ка мітэта па маёмасці Беларусі Дзмітрый МАТУСЕВІЧ, нават на фоне таго, што Брэстчына ў краіне займае лідзіруючыя
пазіцыі па пытанні прыцягнення
ў гаспадарчы абарот маёмасці, Століну належыць асаблівае
месца. Тут жывуць надзвычай
дзелавыя людзі, ды і кіраўніцтва
раёна падтрымлівае ініцыятывы
па развіцці бізнесу, стымулюе
бізнес падыходзіць да зямлі рацыянальна, укладваць заробленыя сродкі ў вытворчасць.
Гаворка зайшла пра новае
сельгаспрадпрыемства «Грушава-Мілк». Былая жывёлагадоўчая ферма ў вёсцы Бор-Дубянец
да нядаўняга часу складалася з
12 пустых пабудоў рознай ступені разбуранасці. У 2019 годзе
разам з былой фермай ладны
ўчас так зямлі набыў фермер
Міхаіл Грыб — вядомы ў раёне і за яго межамі бізнесмен,
які атрымлівае даходы пераважна ад рэалізацыі прадукцыі
раслінаводства. На гэтай базе
ён стварыў новае сельгаспрадпрыемства. Дарэчы, абавязковай умовай выдзялення зямлі
было адкрыццё прадпрыемства
малочнай жывёлагадоўлі.
Узвялі новыя кароўнікі, закупілі 200 пародзістых кароў. Цяпер
тут утрымліваецца каля 450 галоў
буйной рагатай жывёлы. І прадпрыемства ўжо лідзіруе ў раёне
па надоях. Ад каровы на дзень
атрымліваюць 25 кілаграмаў малака. Створана каля 30 рабочых
месцаў, працягваецца рэканструкцыя старых пабудоў і ўзвядзенне новых. Гэты прыклад, не-

земляку, — гаворыць старшыня
Стрыгінскага сельскага Савета Іван КРАГЕЛЬ. — Летам
насельніцтва Перасудавіч павялічваецца ледзь не ўдвая. І гандлёвая кропка становіцца ўстановай першай неабходнасці».

НЕ БЕЗ ЦЯЖКАСЦЯЎ
Як і крама Юліі Шэвелевай
у Тэўлях Кобрынскага раёна.
Прад пры маль ні ца ад кры ла
не вя лі кую ўтуль ную крам ку
за тры хвіліны хады ад чыгунач най стан цыі. Асар ты мент
самы разнастайны, чысцінёй,
парадкам, прыгажосцю сельскі магазічык не адрозніваецца ад су час ных ста ліч ных ці
брэсц кіх. Акра мя пра дук таў,
ёсць ад дзел пра мыс ло вых
тавараў. Крама працуе з дзевяці да дзевяці без выхадных.

сумненна, стаў паказальным не
толькі для Століншчыны.
На семінары паказвалі шмат
цікавага ды павучальнага. Напрыклад, дзіцячы садок, які адкрылі на базе аднаго з будынкаў былога ваеннага гарадка,
гандлёвае прадпрыемства, што
размясцілася ў былым адміністрацыйным будынку.

ПАСПРЫЯЎ ЗЕМЛЯКАМ
Варта сказаць, што такіх ці
па добных прыкла даў можна
знайсці нямала і ў іншых раёнах вобласці. Асабліва каштоўна, на маю думку, калі выхадцы з нейкага населенага пункта
не забываюць пра свае карані,
укладваюць сродкі, вяртаюць
да жыцця пустыя аб'екты і тым
самым дапамагаюць землякам.
Скажам, як Дзмітрый Жуковіч з
Бярозы: ён адрадзіў сельскую
краму ў вёсцы Перасудавічы.
І вёска не сказаць каб зусім
малая, бо каля ста чалавек
пражывае, а яшчэ насельнікі
чатырох невялікіх навакольных
вёсак сюды хадзілі, але краму
прызналі нерэнтабельнай, на
дзверы павесілі замок яшчэ ў
2013 годзе. У Перасудавічы стала хадзіць аўтакрама.
Дзмітрый, які мае ў Бярозе
невялікі бізнес у галіне аўтасэрвісу, набыў на аўкцыёне пусты
будынак, правёў яго рэканструкцыю, ды такую, што ад былога
памяшкання толькі сцены засталіся, і адкрыў новы магазін.
Цяпер мясцовыя жыхары не
нарадуюцца. Аўтару гэтых радкоў давялося пабываць у краме.

Крама ў Перасудавічах.

Побач з магазінам спачатку
паставілі арэлі, потым узнікла невялікая база для пікніка,
паставілі альтанкі з мангалам,
абсталявалі дзіцячую пляцоўку. Людзі сталі цікавіцца, прыязджаць, загаварылі аб магчымасці пераначаваць і падсілкавацца. І прадпрымальнік
замахнуўся на базу адпачынку,
у якой будзе некалькі домікаў,
пункт грамадскага харчавання.
Зямля для пабудоў ужо набытая. Для турыстаў мясціна прывабная: недалёка спораўскія
балоты, знакаміты Спораўскі
заказнік. І самае галоўнае — з
адкрыццём крамы, добраўпарадкаваннем вакол яе вёска стала ажываць. Гараджане пачалі
купляць пустыя дамы, а цяпер
такіх і не засталося. «Магазін
карыстаецца папулярнасцю, за
яго вяскоўцы асабліва ўдзячныя

Толькі вось памяшканне зусім
малое. Часам прыезджыя забягаюць са станцыі, просяць
зрабіць кавы, а іх няма нават
куды пасадзіць. Само жыццё
пад ка за ла не аб ход насць абсталявання кафетэрыя. І свабод нае па мяш кан не ў гэ тым
жа будын ку ёсць, кра су ец ца
шыльда «Прадаецца». Будынак узведзены гадоў 65 таму,
на ле жыць сіс тэ ме спа жыўка пе ра цыі. Зачы не ны вельмі даў но, па сце нах мес ца мі
пай шлі рас колі ны, акон ныя
праёмы закладзеныя блокамі
і замураваныя. Яно і зразумела, дваццаць гадоў пад замком — стан адпаведны.
На ме ры ла ся Юлія ку піць
памяшканне, ды ёй такую цану
абвясцілі, што энтузіязм стаў
згасаць. Было гэта больш за
пя ці год ку та му. Але Юлія не

здавалася, вывучала дакументы, збірала газетныя публікацыі, дзе дэ пу та ты, чы ноў ні кі
розных узроўняў заяўлялі, як
важна вяртаць да жыцця пустыя, нявыкарыстаныя аб'екты,
хадзіла на прыёмы. Вусна яе
падтрымлівалі, жадалі поспехаў, але ўласнік цану не зніжаў. І калі спачатку яна прапа ноў ва ла за буды нак су му
ў ра зум ных ме жах, то пас ля
працяглага «хаджэння па паку тах» заявіла, што толькі за
адну базавую можа ўзяць гэтую разваліну, там жа ўкладваць трэ ба вя ліз ныя срод кі.
Я та ды пі са ла пра Юлію, гута ры ла з мно гі мі за ці каўленымі асобамі. Мяне адсылалі
да законаў, казалі пра рэнтабельныя падыходы. Выязджала, дарэчы, у Тэўлі па пісьме
чы тачоў. Га ва ры ла і з імі —
старас там вёскі, грамадскімі
ак ты віс та мі — пен сі я не ра мі.
Дык вось гэтыя вясковыя людзі выказвалі меркаванне, што
спажыўтаварыства не хоча бачыць канкурэнта побач, таму і
не вырашае пытанне.
Прайшоў час, цяпер і Юліі,
па доб на на тое, буды нак не
патрэбны. Стаіць ён у цэнтры
вялікага населенага пунк та як
помнік, мякка кажучы, не зусім
гаспадарліваму падыходу. Як,
дарэчы, і будынак камбіната
бытавога абслугоўвання. Некалі знаходзіўся прадпрымальнік, гатовы быў узяць па разумнай цане — не далі. Потым
пра да ва лі ней кім за меж ным
гра ма дзя нам, тыя пе ра прадавалі іншым, словам, вялікі
будынак разбураецца далей,
двор зарас тае. І такіх прыкладаў, на жаль, у нас такса ма
нямала.
Згадала пра іх, калі ў Століне
пахваліліся, што былую ферму
з 12 пабудоў новаму гаспадару
аддалі за адну базавую. І ферма, як бачым, стала новым
сельгаспрадпрыемствам.
На семінары зноў гаварыла ся, што пе ра да ваць ма ёмасць дзяржава гатовая нават
на бязвыплатнай аснове. Каб
толькі не стаяла тая маёмасць
мёртвым грузам, не зеўрала
пустымі аканіцамі, а прыносіла
карысць людзям, спрыяла занятасці. Яшчэ ўдзельнікі семінара
абяцалі ініцыіраваць пэўныя папраўкі ў законы. Іх вельмі чакаюць на месцах.
Святлана ЯСКЕВІЧ,
фота аўтара.

У добры шлях!

НА СЛАВУТАЙ СЦЭНЕ КУПАЛАЎСКАГА...
...30 чэр ве ня атры ма лі дып ломы аб ся рэд няй спе цы яль най
педагагічнай адукацыі выпускні кі Мінскага га рад ско га педагагічнага каледжа. А пачалося
ўра чыс тае ме ра пры ем ства з
цы ры мо ніі ўскла дан ня кве так
да танка-помніка вызваліцелям
бе ла рус кай ста лі цы ад ня мецка-фашысцкіх захопнікаў, што
побач з Домам афіцэраў. Дарэчы, падобная акцыя перад атрыманнем дыпломаў праводзілася сярод выпускнікоў каледжа
ўпершыню.
Гэты выпуск — ужо пяты па ліку.
У бя гу чым го дзе ста ліч ная пе дага гіч ная су поль насць па поў ніц ца
122 новымі педагогамі: 71 выхавальнік дашкольнай адукацыі і 51 настаўнік пачат ко вых кла саў. Па сло вах
д ы рэк та ра ка ле джа Ка ця ры ны
ПЯТ РУЦ КАЙ, сён няш нія вы пуск нікі — гэта творчыя, крэатыў ныя, мэта на кі ра ва ныя ма ла дыя лю дзі. На
пра ця гу трох га доў на ву чан ня яны
праявілі сябе з найлепшага боку. Актыў на ўдзель ні ча лі ў гра мад скай і
наву ковай дзей нас ці, у прыватнасці
ў мерапрыемствах па патрыятычным
выхаванні моладзі. Займаліся валанцёрскай дзейнас цю.

Дырэктар Кацярына ПЯТРУЦКАЯ сярод выпускніц.

Сё лет нія вы пуск ні кі ад значы лі ся
ў рэа лі за цыі раз на стай ных пра ектаў, уда сто е ных гран таў Мінск ага
гар вы кан ка ма. На прык лад, пра ект
пад назвай «Тэатральная педагогіка» — правядзенне ўрокаў на сцэне ста ліч ных тэ ат раў, су стрэ чы з
цікавымі творчымі людзьмі, прагляд

Кветкі вызваліцелям ад выпускнікоў каледжа.

тэ ат раль ных па ста но вак з па стаўле най ме та дыч най за дачай. Дру гі
праект носіць назву «Валанцёрскае
асяроддзе». Менавіта сённяшнія выпускнікі пачалі рэалізацыю дадзенага
праек та і ўжо на першым курсе пачалі праходзіць адпаведную прак тыку
ў якасці валанцёраў. Кожную сераду
пасля заняткаў яны наведвалі ўстановы адукацыі, групы прадоў жанага
дня, дзе аказвалі дапамогу педагогам
у арганізацыі вольнага часу дзяцей.
Дарэчы, сёлета ў каледжы адбыўся першы выпуск навучэнцаў спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя» па
спецыялізацыі «Лагапедыя», настаўнікі пачатковых класаў маюць спецыялізацыю «Карэкцыйная работа».
— Са 122 навучэнцаў курса 11 маюць дыпломы з адзнакай, — падкрэслі ла Ка ця ры на Аляксанд раў на. —
Усім выпускнікам дадзены рэкамендацыі для паступлення ў Беларускі
дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт
імя М. Танка альбо ў іншую вышэйшую навучальную ўстанову. Дарэчы,
амаль усе выпускнікі нашага каледжа спра бу юць сі лы ў па ступ лен ні
ў ВНУ. Некаторыя — меншая частка — выбіраюць дзённую форму наву чан ня, але боль шасць імк нец ца
ву чыц ца на за воч ным ад дзя лен ні

ВНУ і су мяшчаць вучобу з працоўнай дзейнасцю.
Дадам, што амаль палова сёлетніх выпускнікоў маюць сертыфікаты
дасягненняў, у якіх адзначаюцца ўсе
дасягненні навучэнцаў. У першую чаргу — у вучобе, у інавацыйна-тэхнічнай,
навуковай і творчай дзейнасці, што, на
мой погляд, даволі немалаважна для
будучага педагога.
Вельмі прыемна адзначыць, што
сярод нашых выпускнікоў ёсць такія,
як Крысціна Гладкова, Ганна Матушка і іншыя, якія з'яўляюцца ўладальнікамі дыпломаў І—ІІІ ступеняў міжнародных навуковых канферэнцый
не толькі Рэспублікі Беларусь, але і
Расійскай Федэрацыі, і Рэспублікі Казахстан. Публікацыі нашых студэнтаў
змешчаны ў зборніках навуковых канферэнцый.
На працягу трох гадоў нашы дзяўчынкі ўдзельнічалі ў педагагічных чытаннях: «Сярэдняя спецыяльная адукацыя: традыцыі і навацыі», па выніках
якіх друкуюцца зборнікі Нацыянальнай
бібліятэкі, і «Спадчына беларускай педагогікі: ад Ефрасінні Полацкай — да
сучаснасці».
З гэ ты мі вы пуск ні ка мі звя за на
пра вя дзен не на ву ко ва-прак тыч най
канферэнцыі «Педагогіка ў асобах»,
дзе вывучаецца творчасць вядомых
педагогаў: Ушынскага, Су хамлінскага, іншых, іх уклад у сучасную педагогіку.
Адным словам, сёлетнія выпускнікі Мінскага гарадскога педагагічнага
каледжа падчас вучобы праявілі сябе вельмі добра, усе нашы настаўнікі
імі ганарацца, і ад усяго педагагічнага калекыву каледжа я хачу ім пажадаць поспехаў на вялікім прафесійным
шляху.
Павіншаваць выпускнікоў каледжа
ў Нацыянальны акадэмічны тэатр імя
Янкі Купалы прыйшлі старшыня Мінскай гарадской арганізацыі прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Ларыса Волкава, старшыня сінадальнага
аддзела па супрацоўніцтве з установамі адукацыі, протаіерэй Фёдар
Поўны, дырэктар Купалаўскага тэтра
Аляксандр Шастакоў.
Крысціна Гладкова, уладальніца
дыплома з адзнакай:

— Мне вельмі пашанцавала, што
на ўсім жыццёвым шляху, пачынаючы з дзіцячага садка, мне сустракалі ся цудоў ныя пе да го гі, на стаў ні кі,
сапраўды выдатныя людзі. Менавіта
яны прывілі мне любоў да педагогікі,
і пад уплывам іх дзейнасці я зрабіла
для сябе вынік, што таксама павінна
стаць педагогам. І сёння я атрымала
дыплом, які сведчыць, што я ўвайшла
ў гэта вельмі паважанае ў грамадстве
асяроддзе.

Учреждение образования

«Частный институт управления и предпринимательства»
с 1 августа по 30 сентября 2022 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В АСПИРАНТУРУ
по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (по
отраслям и сферам деятельности: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; экономика предпринимательства)».
Обучение платное.
Полную информацию можно получить по адресу:
220086, г. Минск, ул. Славинского, 1,
корп. 3, кабинет № 214, 2-й этаж.
Время работы с 8.00 до 12.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Тел. + 375 (17) 369 79 99,
Тел. моб. +375 (44) 562 60 80
Веб-сайт: www/imb/by УНП 101244817

В суд Бобруйского района и г. Бобруйска поступило заявление об объявлении
умершей гражданки Мялкиной Надежды Иосифовны, 15 января 1942 года рождения,
уроженки д. Новый Кривск Рогачевского района Могилевской области Республики
Беларусь.
Последнее известное место жительства: г. Бобруйск, проспект Строителей,
д. 48, кв. 145. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о гр. Мялкиной Надежде Иосифовне сообщить их суду Бобруйского района
и г. Бобруйска в течение двух месяцев со дня публикации.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
пом. 1703. УНП 191021390
ОАО «Мозырский спиртоводочный завод», Гомельская обл.,
Мозырский р-н, Михалковский с/с, 15/93 (тел. +375 236 209 222) –
Продавец
производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) № 118-10Б/2016.
Антикризисный ООО «СтанИБор», УНП 491343813, г. Гомель, ул. Жарковского,
управляющий 24, к. 3-7 (тел. +375 (29) 835-67-42)
Предмет аукциона
Местонахождение: Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 15/93
Лот №№ 1 – 8 – транспортные средства, бывшие в употреблении
Начальная
Инв. №
Шаг
№
цена
по
Наименование
аукциона,
лота
с НДС 20 %,
бух. учету
бел. руб
бел. руб
Трактор МТЗ 80 (рег. знак ГЮ 6846),
1
4 691,14
4113056
234,56
1988 г. в.
Автокран МАZ 5334-КS 3577 (рег. знак
2
9 147,72
0516143
457,39
6913 ГСО). 1990 г. в.
Автомобиль Volkswagen Passat (рег.
3
7 036,70
0516245
351,84
знак 1009 BI-3). 2007 г. в.
Автовышка ZIL-431410 АГП-22 (рег.
9 147,72
457,39
знак 9290 ГСО). 1990 г. в.
Автомобиль МАZ 437041-261 (рег.
5
5 160,25
0516238
258,01
знак АВ 1672-3). 2007 г. в.
Автомобиль МАZ 437041-261 (рег.
6
5 160,25
0516239
258,01
знак АВ 1647-3). 2007 г. в.
Автомобиль МАZ 437041-261 (рег.
7
4 222,02
0516235
211,10
знак АВ 1589-3). 2007 г. в.
237, 60
Емкость т/ст 250 л (50 штук – отдель8-57
11,88
ными лотами)
(за ед-цу)
Лот № 58 – оборудование (одним лотом), бывшее в употреблении
Медоборудование в составе 32 единиц (одним лотом): амплипульс (инв.
№ 0081033), аппарат Искра( инв. № 0081004), аппараты УВЧ-66 (инв. №№ 0081005,
0081007), аппарат УЗТ-101 (инв. № 0081023), ингалятор П-03 (инв. № 0081034), кислород. ингалятор И-2 (инв. № 0081010), лампа Биоптрон (инв. № 0081040), облучатели бактерицидные (инв. №№ 0081009, 0081008), прибор лазерно-магнит. терапии
(инв. № 0081037), стол лаборатор. (инв. № 0081020), стоматолог. установка модели
Клиппер (инв. № 0081032), суш. шкаф Н8-121А (инв. № 0045001), тренажерыстимуляторы биомеханич. (инв. №№ 0081025, 0081024). холодильник «Памир-5»
(инв. № 0081002), электрокардиограф ЭКГТ-04 (инв. № 0081017), аппарат «Поток»
(инв. № 11885), аппарат для ингаляции medel (инв. № 11886), аппарат магнит. (инв.
№ 11887), облучатели на штативе (инв. №№ 12730, 12730), облучатели ОБН-150
(инв. №№ 12731, 12731), облучатель ОГН-1 (инв. № 12732), столики стоматолог. (инв.
№№ 11585, 11585), шкаф для инструментов (инв. № 11703), шкафы медицин. односторон. (инв. №№ 11745, 11745), электромассажер (инв. № 14039)
Начальная цена лота № 58 с НДС 20 % – 8 025,62 бел. руб.
Шаг аукциона – 401,28 бел. руб.
Цена по всем лотам снижена на 20 %
Условия самовывоза и демонтажа оборудования: демонтаж. разборка. погрузка и
транспортировка предмета аукциона проводится за счет покупателя. Продавец и организатор аукциона не оказывают услуг по демонтажу и вывозу предмета аукциона
Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона
осуществляется в рабочие дни. Ответственное лицо:
Порядок
ознакомления Урвачева Светлана Павловна, +375 29 805-93-30;
Жерело Юрий Михайлович, +375 33 3150576
Лица, желающие принять участие в аукционе обязаны внести задаток и подать
организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех необходимых документов
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов перечисляется на
р/с BYN BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО Банк БелВЭБ (г. Минск), БИК
BELBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной
оценки»
Порядок оформления участия в аукционе. критерии выявления победителя
торгов и порядок оформления результатов торгов определяются ст. 127, 128,
129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З «Об экономической
несостоятельности (банкротстве)».
Порядок оформления участия в аукционе: лица. желающие участвовать в аукционе.
обязаны подать организатору аукциона в срок до 17.00 19.07.2022 заявление на участие
в аукционе с приложением документов согласно ст. 127 выше указанного закона.
Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается проданным лицу.
которое предложило на аукционе самую высокую цену.
Порядок оформления результатов торгов: победитель торгов (претендент на покупку) в день проведения торгов подписывает протокол
Срок подписания договора
5 (пять) рабочих дней после проведения аукциона
купли-продажи
Условия оплаты предмета Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписааукциона
ния договора купли-продажи
Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приобрести
предмет аукциона по начальной цене. увеличенной на 5 %, обязан возместить продавцу и организатору торгов затраты на их проведение и оплатить организатору
торгов установленное вознаграждение от 1 % до 10 % от итоговой цены продажи
предмета аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная
информация о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда»
по лотам №№ 1–7, 58 – 05.05.2022, по лотам №№ 8–57 – 05.03.2022
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время
до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Аукцион состоится 20.07.2022 в 13.00 по адресу: г. Минск. ул. Мележа, д. 5/2,
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы, в т. ч. перечисление задатка, принимаются с 9.00 05.07.2022 по 19.07.2022 до 17.00 по
указанному адресу
Контактные телефоны: +375 17 280-36-37; +375 44-704-92-06. www.cpo.by.
Е-mail: auction@cpo.by
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Извещение о проведении повторных электронных
торгов в форме открытого аукциона
Организатор
аукциона

Крысціна ГЛАДКОВА.

Лічу, што педагогіка — не проста прафесія, а сапраўднае мас тацтва. І да гэтай працы неабходна падыходзіць творча. У сваёй будучай
працоўнай дзейнасці я пастараюся
выкарыс тоўваць усе веды, увесь вопыт, што я атрымала ў педагагічным
каледжы.
Вучэбны працэс у каледжы быў
вельмі насычаны. Але дзякуючы таму,
што практычнай дзейнасці тут удзяляецца вялікая ўвага, магу адказна
сказаць, што я поўнасцю гатова да самастойнай працы ва ўстановах адукацыі Фрунзенскага раёна сталіцы, куды мяне накіравалі пасля заканчэння
каледжа. А яшчэ я планую паступіць
ў Беларускі дзяржаўны педагагічны
ўніверсітэт імя М. Танка і атрымаць
вышэйшую педагагічную адукацыю.
Буду сумяшчаць вучобу і працоўную
дзейнасць.
Сяргей РУЧАНАЎ,
фота аўтара.

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «Птицефабрика «Дружба», Брестская обл., БарановичПродавец
ский р-н, Жемчужненский с/с, 90, административное здание
1,5 км западнее аг. Жемчужный
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
Оператор ЭТП
пом. 1703. Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов
Помещение продовольственного магазина № 2 (торговое помещение) общей
площадью 437 кв. м, инвентарный номер 500/D-700702, расположенное по адресу:
г. Минск, ул. Слободская, 135-2Н
Начальная цена с НДС 20 % – 1 381 970,88 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 % от текущей цены
Задаток 5 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с
BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2X,
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня
завершения электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
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 за
предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати)
календарных дней после заключения договора купли-продажи
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан
возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение организатору
аукциона в размере 1 % от цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня 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
Извещение о проведении предыдущих электронных торгов опубликовано в газете
«Звязда» от 24.05.2022.
Дата и время начала и окончания электронных торгов: с 11.00 до 13.00 19.07.2022 г.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если ставка
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электронных торгах принимаются по 18.07.2022 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.
ipmtorgi.by
Контактные
Тел.: + 375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
данные
Е-mail: auction@cpo.by

