
 

 

 
 

 

 

 

 

№ 275/33/Л      ад 07.09.2020г. 

На №             ад                 2020г. 
 

 
 

  Прашу размясціць на афіцыйным сайце Ашмянскага раённага выканаўчага камітэта 

аб'яву наступнага зместу: 

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 – электронны аукцыён; 
Лот №   Назва Год Стартавы 

кошт, руб. 

1. 1. Будынак бытавога корпуса і воданапорная вежа. 

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 

 

 

 

 

 

 

46068,00 

2. 2. Адміністрацыйны будынак з бятонным плотам і зялёнымі 

насаджэннями. 

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 

 

 

 

 

 

 

14616,00 

3. 3. Буданак кацельні, падстанцыі і кастразборнік цагляны. 

Капітальная будова – будынак спецыялізаваны апрацоўваючай 

прамысловасці, найменне –кацельня, інв.№ 440/С-10211, агульная 

плошча 859,7 м.кв. 

Капітальная будова – будынак спецыялізаваны энэргетыкі, інв.№ 

440/С-9787, агульная плошча 8,7 м.кв. 

 

1981 
52134,00 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мамрам» 
 

231281, Лида, ул. Фурманова 37В 

р/с BY41BPSB30121510980179330000 

 в ЦБУ 401 ОАО “БПС-Сбербанк”, Лида БИК BPSBBY2X 

 УНП 591312343  

тел./факс  (0154) 611-565, list@mamram.by 

 

 

 

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ 

АДКАЗНАСЦЮ  «Мамрам” 

 
231281,  Ліда, ,вул.Фурманава 37В 

р/р BY41BPSB30121510980179330000 

 у ЦБУ 401 ААТ “БПБ-Збербанк”, Ліда БІК BPSBBY2X 

 УНП 591312343 

 тэл./факс  (0154) 611-565, list@mamram.by 

 

Ашмянскі раённы выканаўчы камітэт 



 

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

Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3 

Капітальная пабудова – кастразборнік цагляны, інв.№ 440/С-

12740  
Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001002028 

плошчай 0,2998 га, прадстаўлены на праве пастаяннага 

карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,2298 га ў водаахоўнай 

зоне ракі, 0,0196га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў 

4. 4. Ізаляванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыя-

лізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны 

вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 1 501,1 м.кв. 

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

Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 

Доля 1501,1/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным 

надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 

1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, 

абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 

0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў 

1981 36588,00 

5. 5. Ізаляванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыя-

лізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны 

вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 481,4 м.кв. 

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

Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 

Доля 481,4/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным 

надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 

1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, 

абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 

0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў 

1981 11736,00 

6. 6. Ізаляванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыя-

лізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны 

вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 327,5 м.кв. 

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

Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 

Доля 327,5//8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным 

надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 

1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, 

абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 

0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў 

1981 7986,00 

7. 7. Ізаляванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыя-

лізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны 

вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 1 109,4 м.кв. 

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

Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 

Доля 1109,4/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным 

надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 

1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, 

абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 

0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў 

1981 27042,00 

8. 8. Ізаляванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыя-

лізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны 

вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 715,3 м.кв. 

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

Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 

Доля 715,3/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным 

надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 

1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, 

1981 17436,00 



абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 

0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў 

9. 9. Ізаляванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыя-

лізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны 

вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 143,3 м.кв. 

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

Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 

Доля 143,3/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным 

надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 

1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, 

абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 

0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў 

1981 3492,00 

10. 10. Ізаляванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыя-

лізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны 

вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 773,4 м.кв. 

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

Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 

Доля 773,4/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным 

надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 

1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, 

абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 

0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў 

1981 18852,00 

11. 11. Ізаляванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыя-

лізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны 

вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 5 199,3 м.кв. 

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

Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 

Доля 5199,3/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным 

надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 

1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, 

абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 

0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў 

1981 126732,00 

12.     

13.     

14. 12. Капітальная будова – будынак апрацоўчай прамысловасці інўага 

прызначэння. найменне – Стайня, інв.№ 440/С-12721, агульная 

плошча 81,9 м.кв. 

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

Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3/15 

 

1964 3942,00 

15. 13. Капітальная будова – будынак апрацоўчай прамысловасці інўага 

прызначэння. найменне – будынак тэхналагічнай помпавай, 

інв.№ 440/С-12797, агульная плошча 513,4 м.кв. 

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

Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3/14 

 

1982 24696,00 

16.     

17. 14. Капітальная будова – будынак спецыялізаваны апрацоўчай 

прамысловасці. найменне – Фільтркамера,  інв.№ 440/С-12722, 

агульная плошча 1084,4 м.кв. 

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

Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3/12 

 

1980 52158,00 

15. 

 

 

Капітальная будова – будынак апрацоўчай прамысловасці інўага 

прызначэння. найменне – будынак сталярнай майстэрні, інв.№ 

440/С-9785, агульная плошча 99,5 м.кв. 

 4788,00 



 

 

 

 

 

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

Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3/9 

 

- крок аўкцыёну – 5% стартавага кошту; 

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

- таргі праводзяцца ў Адзінзінай сістэме электронных таргоў з   07.09.2020г.  па 

11г.57хв., 21.09.2020г., на   электроннай пляцоўке www.torgi.gov.by 

- тэлефон для даведак: +375-29-644-33-60 (А-1), list@mamram.by 

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

 

 

 

 

 

Ліквідатар  - 

дырэктар ТАА  “Мамрам”         

                                                                                           А.І.Ходар                                                                                                                                                  
                 

mailto:list@mamram.by
http://www.mamram.by/
https://vk.com/mamram.belarus

