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МУС іні цы я ва ла аб наў лен не за ка на даў-
ства для пра вя дзен ня аў кцы ё наў па 
про да жы ква тэр ад ста ліч ных упраў-
лен няў ка пі таль на га бу даў ніц тва, па ве-
да міў на мес нік на чаль ні ка ГУ БЭЗ МУС 
Ва ле рый БА ЛА БУ ЕЎ у прэс-цэнт ры 
Бел ТА.

Ве дам ствам уно сяц ца ад па вед ныя пра па-

но вы ў мэ тах не да пу шчэн ня су праць праў ных 

дзе ян няў у гэ тай сфе ры. Са вет Мі ніст раў быў 

пра ін фар ма ва ны аб сі ту а цыі, якая на зі ра ец ца 

пры рэа лі за цыі за бу доў шчы ка мі з дзяр жаў-

най до ляй у ста тут ным фон дзе не ру хо мас ці, 

фі нан са ван не якой ажыц цяў ля ец ца з вы ка-

ры стан нем до ле ва га бу даў ніц тва. На мес нік 

на чаль ні ка на га даў аб шэ ра гу пуб лі ка цый у 

прэ се аб ажы я таж ным по пы це на ква тэ ры, 

якія рэа лі зоў ва лі ся ў Мін ску. Так атрым лі-

ва ла ся, што тан ныя ква тэ ры на бы ваў той, 

хто за няў свое асаб лі вую чар гу ра ней ці быў 

больш вы крут лі вым і на хаб ным.

Каб вы клю чыць гэ тыя не га тыў ныя фак ты, 

і бы ла пад рых та ва на пра па но ва пра ўня сен-

не зме наў у за ка на даў ства, якое б рэг ла мен-

та ва ла про даж па доб ных ква тэр вы ключ на 

на аў кцы ё не. «Мі ніс тэр ствам ар хі тэк ту ры 

і бу даў ніц тва рас пра цоў ва ец ца пра ект ад-

па вед на га нар ма тыў на га ак та», — ска заў 

Ва ле рый Ба ла бу еў. Ён рас тлу ма чыў, што 

га вор ка ідзе пра за бу доў шчы каў з до ляй 

дзяр жа вы або цал кам дзяр жаў ных. Пра ект 

ука за, які рас пра цоў ва ец ца, пра піс вае ме ха-

нізм рэа лі за цыі ква тэр.

Мак сі маль ны ха бар — 
85 ты сяч еў ра

Ле тась за рэ гіст ра ва на 6,3 ты ся чы эка-

на міч ных зла чын стваў. Гэ та на 5,7 % менш, 

чым го дам ра ней. Агуль ная коль касць уста-

ноў ле ных служ бай АБЭЗ асоб, якія ўчы ні-

лі эка на міч ныя зла чын ствы, скла ла больш 

за 2,4 ты ся чы. Уста ноў ле ны ма тэ ры яль ны 

ўрон па за рэ гіст ра ва ных зла чын ствах склаў 

39,1 млн руб лёў.

Коль касць уз бу джа ных ле тась кры-

мі наль ных спраў па ар ты ку ле 430 (атры-

ман не ха ба ру) з'яў ля ец ца мак сі маль най 

за апош няе дзе ся ці год дзе — іх больш за 

1,18 ты ся чы. А вось па мер са ма га буй но-

га за фік са ва на га ха ба ру ў на шай кра і не 

ў 2018 го дзе склаў 85 ты сяч еў ра. З гэ тай 

су май на ру ках ча ла век быў за тры ма ны з 

до ка за мі зла чын ства. «Уся го ён атры маў 

ха ба раў на 152 ты ся чы еў ра. Гэ та сфе ра 

аг ра пра мыс ло ва га комп лек су», — рас ка заў 

Ва ле рый Ба ла бу еў. Агуль ная су ма кан фіс-

ка ва ных ха ба раў ле тась скла ла 544 ты ся чы 

до ла раў. Ха рак тэр на, што па мер ха ба раў па 

гэ тых зла чын ствах толь кі за год па вя лі чыў ся 

фак тыч на ў два ра зы.

Змя нен ні 
Кры мі наль на га ко дэк са

Коль касць асу джа ных за эка на міч ныя 

зла чын ствы ў кра і не ўпер шы ню за дзе ся-

ці год дзе па ча ла ска ра чац ца. За ўхі лен не 

ад па дат каў іх коль касць зні зі ла ся на 22 % 

(асу джа на 209 ча ла век), у та кой жа пра пор-

цыі — агуль ная коль касць асу джа ных за 

эка на міч ныя зла чын ствы (459 ча ла век).

Та му ле там ус ту пяць у сі лу змя нен ні ў 

Кры мі наль ны ко дэкс. Як рас ка заў на чаль-

нік ад дзе ла дзяр жаў на га аб ві на вач ван ня 

Ге не раль най пра ку ра ту ры Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь Эль дар СА ФА РАЎ, з гла вы «зла-

чын ства су праць па рад ку ажыц цяў лен ня 

прад пры маль ніц кай дзей нас ці» вы клю ча-

ец ца пяць ар ты ку лаў.

Гэ та: па ру шэн не па рад ку ад крыц ця ра хун-

каў за ме жа мі Беларусі, пе ра шко да за кон най 

прад пры маль ніц кай дзей нас ці, па ру шэн не 

ан ты ма на поль на га за ка на даў ства, дыс крэ-

ды та цыя дзе ла вой рэ пу та цыі кан ку рэн та і 

ар ты кул аб іл жэ прад пры маль ніц тве. Яшчэ ў 

18 ар ты ку лаў КК уно сяц ца змя нен ні з больш 

іль гот ны мі ўмо ва мі пры цяг нен ня да ад каз-

нас ці. Акра мя та го, вы клю ча ец ца агуль ная 

кан фіс ка цыя ма ё мас ці як да дат ко вы від па-

ка ран ня і па шы ра ец ца пры мя нен не спе цы-

яль най кан фіс ка цыі.

Да стат ко ва 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці

За раз спе цы я ліс ты пра пра цоў ва юць пы-

тан ні да лей ша га ўдас ка на лен ня кры мі наль-

на га за ка на даў ства. «Ад но з гэ тых пы тан няў —

дэ кры мі на лі за цыя зла чын ства, пра ду гле-

джа на га ар ты ку лам 242 КК (ухі лен не ад па-

га шэн ня крэ ды тор скай за па зы ча нас ці)», — 

ска заў трэ ці спі кер прэс-кан фе рэн цыі 

на мес нік ды рэк та ра Дэ парт амен та фі-

нан са вых рас сле да ван няў Ка мі тэ та дзяр-

жаў на га кант ро лю Вік тар ФРАН СКЕ ВІЧ.

Што год ка ля 250 зла чын стваў вы яў ля ец ца 

па фак тах ухі лен ня ад апла ты крэ ды тор скай 

за па зы ча нас ці. У Дэ парт амен це лі чаць, што 

пры вы ка нан ні су до ва га ра шэн ня па та кіх 

спра вах да стат ко ва ўжо ад мі ніст ра цый най 

ад каз нас ці, не пры вод зя чы да кры мі наль-

най. Ця пер па гэ тым ар ты ку ле ў асноў ным 

пры зна ча юць па ка ран не ў вы гля дзе аб ме-

жа ван ня во лі, па збаў лен ня пра ва зай маць 

пэў ныя па са ды або зай мац ца пэў най дзей-

нас цю, штра фу.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па за ко неПа за ко неКВА ТЭ РЫ ПА СА БЕ КОШ ЦЕ 
НА ХРА ПАМ УЖО НЕ ВОЗЬ МЕШ

Праб ле му жыл ля 
для льгот ні каў 
трэ ба вы ра шыць за два га ды

Жыл лё з дзяр жаў най пад трым-

кай у Мін ску сё ле та бу дзе бу да вац ца 

толь кі для льгот ных ка тэ го рый гра ма-

дзян, у асноў ным для шмат дзет ных 

сем' яў. Як вя до ма, да 2016 го да ў га-

лоў ным ме га по лі се кра і ны ўво дзі ла ся 

ка ля 1 міль ё на квад рат ных мет раў 

жыл ля што год. Бу даў ніц тва вя ло ся

як на сва бод ных пля цоў ках, так і на 

тэ ры то ры ях, якія не рэ кан стру ю юц ца. 

Ця пер сва бод ных участ каў прак тыч-

на не за ста ло ся, па тра бу ец ца знос 

пры ват на га сек та ра, пра мыс ло вых 

аб' ек таў. Аб' ёмы ўво ду жыл ля ска-

ра ці лі ся. Ка лі ле тась бы ло па бу да-

ва на 717 ты сяч «квад ра таў», то план 

на гэ ты год — 670 ты сяч квад рат ных 

мет раў жыл ля, у тым лі ку ка ля 

200 ты сяч «квад ра таў» не аб ход на 

ўзвес ці для гра ма дзян, якія ма юць па-

трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў.

Сё ле та на бу даў ніц тва жыл ля пла-

ну ец ца на кі ра ваць ка ля 1900 шмат-

дзет ных сем' яў. Ар га ні за цы я мі-за-

каз чы ка мі па да мах для чар га ві коў 

у асноў ным вы сту па юць ар га ні за цыі 

УКБ або до ма бу даў ні чыя кам бі на ты. 

Дык вось, за раз усё жыл лё, якое бу-

ду ец ца ка му наль ны мі прад пры ем ства-

мі, бу дзе пе ра да вац ца шмат дзет ным 

сем' ям, каб вы ка наць да ру чэн не кі-

раў ні ка дзяр жа вы і за бяс пе чыць на 

пра ця гу двух га доў усе шмат дзет ныя 

сем'і, якія ста яць на ўлі ку ма ю чых па-

трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў.

Са цы яль ная інф ра струк ту ра
і ка мер цый ныя да мы

Так са ма сё ле та спе цы я ліс ты пла-

ну юць рас крыць но выя пля цоў кі ў Чы-

жоў цы і Ло шы цы. Пра цяг нец ца за бу-

до ва ў ме жах ву ліц Ша ран го ві ча — Га-

рэц ка га — Ра фі е ва. Уз вод зяць жыл лё 

і пры ват ныя ін вес та ры. Па ін вес ты-

цый най пра гра ме на бу даў ніц тва ін жы-

нер на-транс парт най інф ра струк ту ры 

вы дзя ля ец ца ка ля 170 міль ё наў руб-

лёў. За пла на ва ны фі нан са выя срод кі 

і на бу даў ніц тва 15 дзі ця чых сад коў. 

«Та ко га ні ко лі не бы ло. Заў сё ды ўзво-

дзі ла ся не больш за 5—7 аб' ек таў, але 

мік ра ра ё ны бу ду юц ца і ма юць па трэ бу 

ў са цы яль най інф ра струк ту ры», — да-

да ла Іры на Гон та ра ва.

Сё ле та го ра ду вы дзе ле на 

850 міль ё наў руб лёў на ка-

пі таль нае бу даў ніц тва і для 

пад рых тоў кі ме га по лі са да 

пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў. У той жа час зра-

зу ме ла, што і жы ха роў трэ-

ба за бяс пе чыць са цы яль най 

інф ра струк ту рай. У ста лі цы сён ня не

ха пае 20 дзі ця чых сад коў і сямі школ. 

Гар вы кан кам дэ та лё ва да сле да ваў гэ-

тае пы тан не. І ака за ла ся, што мес цы 

мін чан у дзі ця чых сад ках час та зай ма-

юць дзе ці жы ха роў Мін скай воб лас ці, 

якія пра цу юць у ста лі цы. Час цей за ўсё 

гэ тая праб ле ма ак ту аль ная для сад коў 

ка ля МКАД.

Хут ка пач нец ца асва ен не пля цоў кі 

для жы ло га комп лек су «Но тын гем». 

Бу даў ніц тва пер ша га до ма ча ка ец ца 

ў 2020 го дзе, да гэ та га бу дзе пад рых-

та ва на ін жы нер на-транс парт ная інф-

ра струк ту ра. Уз вя дзен не жыл ля пач-

нец ца не ра ней на ступ на га го да, бо 

трэ ба бу дзе вы ка наць вя лі кі аб' ём ра-

бот па пра клад цы ін жы нер ных се так, 

бу даў ніц тве да рог і ін жы нер ных збу-

да ван няў. Пра ек та ва ны ра ён зай мае 

пло шчу 496 га і раз ме шча ны на зем-

лях Мін ска за два кі ла мет ры на ўсход 

ад МКАД. Ра ней учас так вы ка рыс-

тоў ваў ся ў якас ці ва ен на га па лі го на. 

У ме жы пра ек та ўва хо дзіць асноў ная 

пля цоў ка, вы дзе ле ная пад бу даў ніц-

тва жыл ля, а так са ма тэ ры то рыя пад 

раз мя шчэн не дзвюх ма гіст ра ляў ад 

каль ца вой аў та да ро гі, якія з'яў ля юц ца 

асноў ны мі ўез да мі ў ра ён.

Як ста ла вя до ма, пер ша па чат ко вы 

план за бу до вы змя ніў ся, ад ка рэк та ва-

ны план дэ та лё ва га пла на ван ня тэ ры-

то рыі. Асноў ным за каз чы кам вы сту пае 

УКБ Мін гар вы кан ка ма, якое па бу дуе 

700—900 ты сяч квад рат ных мет раў 

жыл ля. Да мы бу дуць мець роз ную па-

вер ха васць. Ка ля 15 ты сяч «квад ра-

таў» увя дзе кам па нія «Юва раг рад». 

Раз ме шча ны по бач учас так, які зна-

хо дзіц ца ў пад па рад ка ван ні Мінск ага 

ра ё на, бу дзе асвой ваць кам па нія «Зя-

лё ная га вань».

Арэнд на га жыл ля 
шмат не бы вае

Што год у ста лі цы ўвод зяц ца ў экс п-

лу а та цыю адзін-два да мы з жы лы мі 

па мяш кан ня мі ка мер цый на га вы ка-

ры стан ня. Ужо сё ле та па бу да ва ны 

адзін та кі жы лы дом у ра ё не ву лі цы 

Вы гоц ка га пло шчай ка ля пяці ты сяч 

квад рат ных мет раў. Яшчэ адзін па доб-

ны аб' ект з жы лой пло шчай 19 ты сяч 

«квад ра таў» бу ду ец ца ў ме жах ву ліц 

Кі рэ ен кі — Адо еў ска га, дзе за каз чы-

кам вы сту пае за вод эфек тыў ных пра-

мыс ло вых кан струк цый. Ле тась па бу-

да ва на 8,7 ты ся чы квад рат ных мет раў 

арэнд на га жыл ля.

Іры на Гон та ра ва ад зна чы ла, што 

ў мэ рыі ця пер пра пра цоў ва ец ца пы-

тан не ўвя дзен ня арэнд на га до ма для 

ра бот ні каў бу дар га ні за цый. Дом бу дзе 

ўзводзіцца не за бюд жэт ныя срод кі го-

ра да, а сі ла мі бу даў ні чых ар га ні за цый 

не па срэд на для су пра цоў ні каў бу даў-

ні ча га комп лек су.

Экс пе ры мент з ад ным до мам
Не так даў но рас пра ца ва ны пра ект 

ука за, па вод ле яко га за пла на ва на бу-

даў ніц тва экс пе ры мен таль на га жы ло-

га до ма для мін чан у Сма ля ві чах.

Пра ект ука за пра ду гледж вае ака-

зан не гра ма дзя нам, якія ста яць на 

ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні 

жыл лё вых умоў на тэ ры то рыі Мін ска, 

дзяр жаў най пад трым кі для бу даў ніц тва 

ў гэ тым до ме ў рам ках 240-га ўка за (ён 

пра ду гледж вае дзяр жаў ныя суб сі дыі 

на па га шэн не крэ ды ту на жыл лё). Але 

га лоў ная на віз на ў тым, што па да ваць 

за яву на бу даў ніц тва ў экс пе ры мен-

таль ным до ме змо гуць на ват тыя, хто 

стаў на чар гу зу сім ня даў на. Аб па чат ку 

па да чы за явак за га дзя апа вяс цяць 

праз прэ су і ад мі ніст ра цыі ра ё наў. Ка-

лі ах вот ных бу да вац ца ў Сма ля ві чах 

на бя рэц ца больш, чым ква тэр у до ме, 

та ды пе ра ва га бу дзе ад да вац ца тым, 

хто стаў на чар гу ра ней.

Хут чэй за ўсё, гэ та бу дзе звы чай-

ны дом ты па вых спа жы вец кіх якас цяў. 

Мер ка ва на — у кан струк цы ях МА ПІ Да. 

Ужо ця пер вя до ма, што кошт квад-

рат на га мет ра там бу дзе ніжэй шы, 

чым у Мін ску. Акра мя та го, дом бу дзе 

бу да вац ца з дзярж пад трым кай. Ка лі 

гэ ты экс пе ры мент ак тыў на пад тры ма-

юць жы ха ры ста лі цы, та ды па та кім 

прын цы пе сі ту а цыя бу дзе раз ві вац ца 

і да лей.

Сяр гей КУР КАЧ.(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. )

Пра ва ахоў ныя ор га ны 
пра па ну юць пра да ваць тан нае жыл лё 
ад за бу доў шчы ка праз аў кцы ё ны

Извещение о проведении 29 марта 2019 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

капитальных строений, принадлежащих 

ОАО «МАПИД»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета 

торгов

Наименование, характеристики и 

местонахождение продаваемого 

имущества

Начальная 

цена,

бел. руб., 

без учета НДС

Размер 

задатка, 

бел. руб.

1

«Здание нежилое» общей площа-

дью 573 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 

500/С-37619) и «тепловая сеть» 

протяженностью 223,6 м (инв. но-

мер в ЕГРНИ 500/С-1025867), рас-

положенные по адресу: г. Минск, 

ул. Калиновского, 113А

224 421,42 22 000,00

Продавец имущества: ОАО «МАПИД», ул. Р. Люксембург, 205, 220036, 

г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «МАПИД», утвержденным организато-

ром торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в течение 30 календарных дней 

с даты проведения аукциона. Договор купли-продажи между продавцом 

и победителем торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих 

дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет продавца 

в полном объеме.

Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-

продажи и основанного на нем перехода права собственности, оплачива-

ются победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся 29 марта 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 18.03.2019 по 27.03.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обра-

щаться по телефону (017) 256-62-36.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 207-19-15 (ОАО «МАПИД»).

ЧАР ГА РУ ХА ЕЦ ЦА... ЧАР ГА РУ ХА ЕЦ ЦА... 


