
Ліквідатар ААТ “Ашмяны-Лён” – ТАА “Мамрам” - аб’яўляе аб правядзенні 

паўторнага аукцыёну па продажу будынкаў: 

- прадавец – ААТ “Ашмяны-Лён” (УНП 500117073); 

- арганізатар аукцыёну – ТАА “Мамрам”; 

- форма правядзення – аукцыён; 
Лот 

№   

Назва Год Стартавы 

кошт, руб. 

1. 1. Капітальная будова – будынак шматфункцыянальны, найменне – 

блок дапаможных памяшканняў, інв.№ 440/С-10212, агульная 

плошча 530,70 м 

размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. 

Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3 

Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003309 

плошчай 0,3248 га, прадстаўленага на праве пастаяннага 

карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,3248 га ў водаахоўнай 

зоне ракі, 0,0064 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак 

2012 25 000,00 

2. 2. Капітальная будова – будынак нежылы, найменне – склад сямян, 

інв.№ 440/227-8, агульная плошча 459,20 м.кв. 

Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці 

іншага прызначэння, найменне – будынак пажарнага паста 

(прахадная), інв.№ 440/С-9786, агульная плошча 16,40 м.кв. 

размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. 

Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3 

Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003330 

плошчай 0,2202 га, прадстаўленага на праве пастаяннага 

карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,2202 га ў водаахоўнай 

зоне ракі, 0,0115 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак 

Агульны кошт лоту 

1963 

 

1968 

32 400,00 

 

2 160,00 

 

 

 

 

 

 

 

34 560,00 

3. 3. Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці 

іншага прызначэння, найменне – бытавы корпус, інв.№ 440/С-

12680, агульная плошча 1844,60 м.кв. 

Капітальная будова – будова спецыялізаваная вадагаспадарчага 

прызначэння, найменне – воданапорная вежа, інв.№ 440/С-12818, 

агульная плошча 4,70 м.кв. 

размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. 

Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3 

Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003328 

плошчай 0,5648 га, прадстаўленага на праве пастаяннага 

карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,5648 га ў водаахоўнай 

зоне ракі, 0,029 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак 

Агульны кошт лоту 

1981 

 

 

1981 

250 650,00 

 

 

2 115,00 

 

 

 

 

 

 

 

252 765,00 

4. 4. Капітальная будова – будынак адміністрацыйна-гаспадарчы, 

найменне – адміністрацыйны будынак, інв.№ 440/С-12710, 

агульная плошча 460,50 м.кв. 

Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці 

іншага прызначэння, найменне – будынак склепу-ледніку, інв.№ 

440/С-12743, агульная плошча 57,20 м.кв. 

размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. 

Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3 

Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003329 

плошчай 0,2833 га, прадстаўлены на праве пастаяннага 

карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,2833 га ў водаахоўнай 

зоне ракі, 0,0019 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак 

Агульны кошт лоту 

1982 

 

 

1964 

70 200,00 

 

 

2 610,00 

 

 

 

 

 

 

 

72 810,00 

5. 5. Капітальная будова – будынак спецыялізаваны апрацоўваючай 

прамысловасці , найменне – шоха №4, інвентарны нумар 440/С-

9790, агульная плошча 3 412,4 м.кв. 

размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. 

Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3 

Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003327 

плошчай 2,4282 га, прадстаўлены на праве арэнды на 20 год, 

1982 40 500,00 



абмежаванні (абцяжаранні) – 2,4282 га ў водаахоўнай зоне ракі 

- крок аўкцыёну – 5% стартавага кошту; 

- мінімальны кошт не можа быць меншым за вызначаны ў дадзенай аб’яве; 

- задатак – 10% стартавага кошту ўносіцца на рахунак ААТ “Ашмяны-Лён” 

№BY21BAPB30124826100640000000 у ААТ “БелАПБ”, БІК BAPBBY2X, УНП 

500117073, апошні дзень аплаты задатку і афармлення заявы на ўдзел у таргах – 

01.07.2019г; 

- вяртанне сумы задатку праводзіцца на працягу пяці дзён з дня правядзення 

аукцыёну; 

- таргі праводзяцца 02.07.2019г. у 11.00 па адрасе г. Ліда, вул. Фурманава, 37В; 

- адказ ад удзелу ў таргах прымаецца да 02.07.2019г; 

- для ўдзелу ў аукцыёне прадастаўляюцца – плацёжнае даручэнне аб аплаце 

задатку, копія пасведчання аб рэгістрацыі, копія статуту, даручэнне альбо загад аб 

прызначэнні кіраўніка; 

- пры прызнанні таргоў неадбыўшыміся праз наяўнасць толькі адной заяўкі 

адзіны ўдзельнік мае права набыць аб’ект за стартавы кошт, павялічаны на 5%; 

- дамова куплі-продажу з пераможцам таргоў падпісваецца ў дзень правядзення 

аукцыёну; 

- аплата на працягу 20 (дваццаці) дзён з моманту падпісання дамовы куплі-

продажу; 

- перадача аб’екта праз 20 (дваццаці) дзён з моманту падпісання дамовы (пасля 

100% аплаты); 

- тэлефон для даведак: +375-29-644-33-60 (Велком), list@mamram.by 

- www.mamram.by ; https://vk.com/mamram.belarus 

  

  

 

 

Ліквідатар  - 

дырэктар ТАА “Мамрам”     

 

 

           А.І.Ходар 
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http://www.mamram.by/
https://vk.com/mamram.belarus

