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15 га доў на зад і Бе ла русь (ад на з 
пер шых на пра сто рах СНД) ад кры ла ў 
струк ту ры На цы я наль най ака дэ міі на-
вук на ву чаль ную ўста но ву но ва га ты-
пу — Ін сты тут пад рых тоў кі на ву ко вых 
кад раў. Тут ёсць толь кі ма гіс тар ская і 
ас пі ранц кая сту пе ні. Як рас тлу ма чыў 
Ігар Ган ча ро нак, для на ву чан ня ў ма-
гіст ра ту ры і ас пі ран ту ры гэ тай уста но-
 вы элі ту ад бі ра юць з усёй кра і ны — 
з вы пуск ні коў пер шай і дру гой сту пе няў 
усіх ВНУ. Па на зі ран нях, для та го, каб 
вы ха ваць 50 ву чо ных (фі зі каў ці ма тэ-
ма ты каў), на пер шы курс на ад па вед-
 ныя спе цы яль нас ці трэ ба на браць 
2,5 ты ся чы ча ла век, што аб са лют на 
не маг чы ма зра біць у сце нах ад ной ці 
на ват не каль кіх ВНУ.

На ву чан не ў ма гіст ра ту ры Ін сты ту та 
пад рых тоў кі на ву ко вых кад раў ажыц-
цяў ля ец ца па 136 спе цы яль нас цях, на 
па ло ве з якіх вы кла дан не і на ву ко вае 
су пра ва джэн не мо гуць вес ці ся на анг-
лій скай мо ве. Так са ма тут ужо рых ту-
юц ца да ад крыц ця ма гіс тар скіх пра грам 
па ады тыў ных тэх на ло гі ях (3D-друк) і 
элект рон най сіс тэ ме ахо вы зда роўя.

АД МІ НІ МУ МУ — 
ДА МАК СІ МУ МУ

Стар шы ня Са ве та ма ла дых на ву-
коў цаў На цы я наль най ака дэ міі на-
вук Анд рэй ІВА НЕЦ па ве да міў, што ў 
ака дэ міі пра цуе ка ля 2,2—2,3 ты ся чы 
ма ла дых на ву коў цаў. Гэ та пры клад на 
чвэрць ад агуль най коль кас ці на ву ко-
 вых ра бот ні каў НАН. Што год ка ля 
100 кан ды да таў на вук аба ра ня юць свае 
кан ды дац кія ды сер та цыі, вя лі кая част ка 
з іх — ва ўзрос це да 35 га доў.

На дум ку стар шы ні Са ве та ма ла дых 
на ву коў цаў, праб ле ма з уцеч кай на ву-
ко вых кад раў за мя жу з Бе ла ру сі сён-
 ня ста іць не так вост ра, як гэ та бы ло 
10—15 га доў та му.

— Мы жы вём у ад кры тым све це, і 
двух ба ко вая міг ра цыя, у тым лі ку ма ла-
дых на ву коў цаў, з'яў ля ец ца не ад' ем най 
част кай і за ло гам па спя хо ва га раз віц ця 
на ву кі. Да гэ та га трэ ба ста віц ца па зі-
тыў на. Ка лі ёсць маг чы масць у на шых 
ма ла дых на ву коў цаў па пра ца ваць за 
мя жой у су пер су час ных на ву ко вых 
цэнт рах на су час ным аб ста ля ван ні, паў-
дзель ні чаць у між на род ных пра ек тах, 
на брац ца во пы ту, а пас ля вяр нуц ца на 
ра дзі му, то гэ та толь кі плюс, — ад зна-
чыў ён. — Што да ты чыц ца за ра бот най 
пла ты, то мі ні маль ны за ро бак у ма лод-
ша га на ву ко ва га су пра цоў ні ка без уся-
ля кіх над ба вак скла дае ка ля 250 руб-
лёў. Мак сі маль на мож на атры маць да 
2—3 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў. Ся род 
ма ла дых на ву коў цаў та кія пры кла ды 
ёсць. Каб за раб ляць больш, ма ла дыя 
ву чо ныя па він ны больш ак тыў на ўдзель-
ні чаць у між на род ных пра ек тах...

Прад стаў нік На цы я наль най ака дэ міі 
на вук так са ма ад зна чыў, што жыл лё вае 
пы тан не ў ака дэ міі вы ра ша ец ца до сыць 
па спя хо ва. «Сён ня ся род ас пі ран таў у
нас ня ма тых, хто мае па трэ бу ў жыл лі — 
усе яны за бяс пе ча ны мес ца мі ў ін тэр-
 на тах. У кан ды да таў на вук, якія ства-
ры лі ўлас ныя сем'і, ёсць маг чы масць 
за ся ліц ца ў ін тэр нат ся мей на га ты пу — 
гэ та прак тыч на свае ква тэ ры. Іс тот ную 
ро лю ў вы ра шэн ні пы тан ня ады гра ла і 
бу даў ніц тва арэнд на га жыл ля, у пры-
 ват нас ці жы ло га комп лек су «Ма гістр», — 
да даў ён.

ПАРТ РЭТ 
ДОК ТА РА НА ВУК

А вось з чым праб ле мы па куль ёсць, 
дык гэ та з пад рых тоў кай дак та роў на вук, 
якія по тым бу дуць рых та ваць кан ды да-
таў на вук. На ту раль на, што без дак та роў 
на вук не бу дзе і кан ды да таў...

— Я ў 1997 го дзе стаў док та рам на-
вук у 35 га доў, а Анд рэй Іва нец — стар-
шы ня Са ве та ма ла дых ву чо ных — аба-
ра ніў сваю док тар скую ў 33 га ды, та му
ёсць ся род дак та роў на вук і ма ла дыя, — 
па жар та ваў Ігар Ган ча ро нак і да даў, 
што ама ла джэн не кад раў — гэ та прын-
 цы по вае пы тан не, бо на ву ку ру ха юць 
на пе рад усё ж ма ла дыя, з іх крэ а тыў-
ным мыс лен нем і жыц цё вы мі сі ла мі.

«Ка лі ў ас пі ран ту ру і так па азна чэн ні 
ідуць ма ла дыя лю дзі, то для пры хо ду 

ма ла дых у дак та ран ту ру трэ ба ра біць 
пэў ныя за ха ды. Мы за раз ма ты ву ем і 
на строй ва ем кі раў ні коў на ву ко вых уста-
ноў на тое, каб яны ства ра лі для сва іх 
ма ла дых су пра цоў ні каў умо вы для на-
ву чан ня ў дак та ран ту ры. І су ад но сі ны 
ма ла дых і ста лых лю дзей, якія ідуць у 
дак та ран ту ру, па сту по ва змя ня юц ца. 
Цяпер ся род дак та ран таў, якія на ву ча-
юц ца ў нас і рых ту юць свае док тар скія 
да аба ро ны, ма ла дых лю дзей ва ўзрос-
це да 29 га доў ка ля двух пра цэн таў, 
а ва ўзрос це да 39 га доў — больш за 
тра ці ну, — кан ста та ваў ён.

А якая сі ту а цыя на зі ра ец ца ўво гу ле 
па кра і не? За гад чык ад дзе ла пла на-
ван ня і праг на за ван ня пад рых тоў кі 
на ву ко вых ра бот ні каў най вы шэй шай 
ква лі фі ка цыі Бел ІСА Ана толь СУ ТУ-
РЫН пры вёў на ступ ную ста тыс ты ку: 
ся род тых, хто на ву ча ец ца за раз у дак-
та ран ту ры, ма ла дыя лю дзі ва ўзрос це 
да 29 га доў скла да юць 0,7 пра цэн та, 
ва ўзрос це ад 30 да 34 га доў — 10 пра-
цэн таў, 35—39 га доў — 19,4 пра цэн та, 
40—49 га доў — 45,8 пра цэн та, 50 га-
доў і ста рэй шыя — 24,8 пра цэн та. Ся-
 рэд ні ўзрост дак та ран таў скла дае 
44 га ды. Са мы ніз кі ся рэд ні ўзрост тых,
хто на ву ча ец ца ў дак та ран ту ры (36,7 го-
 да), за фік са ва ны ў га лі не ме ды цын скіх 
на вук.

— Аба ра ніць у на ву цы док тар скую 
ды сер та цыю — не по ле пе рай сці. У мя-
не, на прык лад, на гэ та пай шло 12 га доў. 
Вя до ма, у роз ных га лі нах на ву кі сі ту а-
цыя роз ная. Дзесь ці, як у той жа сфе ры 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій ці ме ды цы-
не, усё раз ві ва ец ца вель мі імк лі ва. Але 
ёсць га лі ны, дзе ад са іс каль ні ка док тар-
скай сту пе ні па тра бу ец ца ба га ты пра-
фе сій ны і жыц цё вы до свед, на прык лад 
у пе да го гі цы, гіс то рыі, ар хеа ло гіі... Для 
асэн са ван ня вы ні каў час та па тра бу ец ца 
час, — раз ва жае пра рэк тар па на ву ко-
вай ра бо це Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та Ана толь СА ФО НАЎ. — 
Без умоў на, ха це ла ся б, каб роз ні ца 
па між аба ро не ным кан ды да там і док-
та рам на вук бы ла больш іс тот ная, я 
маю на ўва зе ста тус док та ра на вук, 
прэ стыж насць пра цы, яго за ро бак. Ма-
ла дыя лю дзі хо чуць мець усё, пры чым 
не ад клад на...

Як вя до ма, у ідэа ле кож ны вы пуск нік 
ас пі ран ту ры па ві нен вый сці на аба ро ну 
кан ды дац кай або да за кан чэн ня сва ёй 
ву чо бы, або ў пер шы год пас ля вы пус-
ку. Але так ад бы ва ец ца да лё ка не заў-
сё ды. І пры чын на гэ та шмат.

Уво гу ле, для та го, каб іс ці ў ас пі ран-
ту ру і дак та ран ту ру, па ві нен быць ство-
ра ны на ву ко вы за чын. Ка лі іс ці ту ды 
«пус тым», то за тры га ды ву чо бы ні чо га 
ў на ву цы здзейс ніць дак лад на не атры-
ма ец ца. Па він на быць стра тэ гія, упэў не-
насць у тым, што вы ка на еш на ву ко вае 

да сле да ван не, на пі шаш ды сер та цыю, 
аба ро ніш ся... Ас пі ран ту ра пры зна ча на 
толь кі для тых, ка му ёсць ку ды ру хац-
ца, і гэ та трэ ба да во дзіць да мо ла дзі.
Ад на знач на пры та кім па ды хо дзе і ў 
ас пі ран ту ру, і ў дак та ран ту ру прый-
дзе менш лю дзей, але эфек тыў насць 
на вы ха дзе па вы сіц ца. Ву чо ны — гэ та 
«штуч ны та вар». Як не з кож на га мож-
на вы ха ваць алім пій ска га чэм пі ё на, так 
і не кож на му су джа на стаць ву чо ным і 
здзейс ніць пра рыў...

У БДУ звяр та юць ува гу на на ступ ную 
ака ліч насць: ра ней сту дэн ты пас ля трэ-
ця га кур са маг лі за ліч вац ца ста жо ра мі 
ма лод шых на ву ко вых су пра цоў ні каў. 
Але ця пер амаль усе спе цы яль нас ці 
пе рай шлі на ча ты рох га до вы тэр мін на-
ву чан ня. У Бел дзярж уні вер сі тэ це, дзе, 
дарэ чы, рыхтуецца кожны пяты аспірант 
у краіне, лічаць, што маладым людзям, 
якія ста лі вель мі праг ма тыч ны мі, трэба 
да зво ліць быць ста жо ра мі ўжо пас ля 
пер ша га ці на ват на пер шым кур се, каб 
яны маг лі ву чыц ца і па ра лель на за раб-
ляць на на ву цы гро шы.

Агуль на вя до ма, што ма ла хто з на-
ву чэн цаў дзён най фор мы ас пі ран ту ры 
і дак та ран ту ры сён ня жы ве за сты пен-
дыю, усе яны або зай ма юц ца вы кла-
дан нем, або рэа лі зу юць ся бе ў ін шых 
сфе рах. І вось тут паў стае ўжо ін шая 
праб ле ма: дзе знай сці час для та го, каб 
пра ца ваць яшчэ і над сва ёй бу ду чай 
кан ды дац кай ці док тар скай ра бо тай? 
Да та го ж зу сім ня прос та прай сці да во лі 
скла да ную шмат сту пень ча тую пра цэ ду-
ру па аба ро не ды сер та цыі з за ха ван нем 
усіх бю ра кра тыч ных па тра ба ван няў... 
А ка лі пер шая спро ба аба ро ны аказ-
ва ец ца ня ўда лай, вель мі цяж ка бы вае 
ад ва жыц ца на паў тор ны штурм.

КУР СЫ 
ДЛЯ НА ВА БРАН ЦАЎ

Анд рэй Іва нец па ве да міў, што ў маі 
2018 го да ў На цы я наль най ака дэ міі на-
вук прой дзе дру гі курс шко лы ма ла до-
га ву чо на га «Ву чо ны пад ключ». Удзел 
у пер шым пры ня лі ка ля 70 ма ла дых 
на ву коў цаў, па ло ва з іх — з Ака дэ міі 
на вук.

Ён ад зна чыў, што мэ та шко лы ма-
ла до га ву чо на га — па вы шэн не ма ты-
ва цыі: «Мы па ста ра лі ся лі та раль на за 
ты дзень пра вес ці свай го ро ду курс ма-
ла до га бай ца для ча ла ве ка, які толь кі 

прый шоў у на ву ку. Рас ка за лі, як улад-

ка ва ная на ву ко вая сфе ра ў Бе ла ру сі, 

як пра цуе фі нан са ван не, якія ство ра ны 

ўмо вы для та го, каб па спя хо ва вы бу-

да ваць сваю на ву ко вую кар' е ру, пра ін-

фар ма ва лі пра маг чы мас ці гран та вай 

пад трым кі пра ек таў. Акра мя та го, на шы 

ста рэй шыя ка ле гі па дзя лі лі ся во пы там, 

як пад рых та ваць пуб лі ка цыю вы со ка-

га ўзроў ню для вы са ка рэй тын га вых за-

меж ных ча со пі саў, як ука ра ніць сваю 

рас пра цоў ку, як пад рых та ваць ды сер-

та цый нае да сле да ван не. У перс пек ты-

ве пра ект «Ву чо ны пад ключ» ста не 
па ста ян ным».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

КРЭ А ТЫЎ 
ПЛЮС ЖЫЦ ЦЁ ВЫЯ СІ ЛЫ

У 2018 го дзе пла ну ец ца ства рэн не Адзі на га рэ ест ра тэм ква лі фі ка цый ных 
на ву ко вых ра бот (ды сер та цый), што вы кон ва юц ца ва ўста но вах аду ка цыі 
і ар га ні за цы ях, якія рэа лі зу юць пра гра мы пас ля ву заў скай аду ка цыі. 
Ства рэн не адзі на га рэ ест ра да зво ліць не да пус каць паў та рэн ня тэм 
ды сер та цый, а так са ма вы клю чыць вы пад кі вы ка нан ня ад на тып ных 
тэм у роз ных уста но вах пас ля ву заў скай аду ка цыі. Пры гэ тым асаб лі вая 
ўва га бу дзе ўдзя ляц ца тэ ма ты цы перс пек тыў ных ды сер та цый ных 
да сле да ван няў, на кі ра ва ных на раз віц цё вы со ка тэх на ла гіч ных 
вы твор час цяў, якія ад но сяц ца да V і VІ тэх на ла гіч ных укла даў эка но мі кі, 
перш за ўсё ў га лі не на на тэх на ло гій, бія тэх на ло гій, кас міч ных тэх на ло гій, 
ме ды цын скай хі міі і атам най пра мыс ло вас ці.

Праб ле ма з уцеч кай на ву ко вых 
кад раў за мя жу з Бе ла ру сі сён ня 
не ста іць так вост ра, як гэ та 
бы ло 10—15 га доў та му.

ФактФакт  
ДЗЕ ЛЯ 

ПАЎ НА ВАР ТАС НА ГА АБЕ ДУ
Гра шо выя нор мы вы дат каў на хар ча ван не на ву чэн цаў 
уста ноў агуль най ся рэд няй, пра фе сій на-тэх ніч най, спе-
цы яль най аду ка цыі і вы ха ван цаў уста ноў да школь най 
аду ка цыі па вя ліч ва юц ца на 10 пра цэн таў. Ад па вед нае 
ра шэн не ўтрым лі ва ец ца ў па ста но ве Са ве та Мі ніст раў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 22 ліс та па да 2017 го да №879.

Гэ та па ве лі чэн не бы ло здзейс не на з мэ тай за бяс пе чыць 
дзе цям і пад лет кам ра цы я наль нае і зба лан са ва нае хар ча-
ван не, а так са ма ў су вя зі з рос там ін дэк са спа жы вец кіх цэн 
на пра дук ты хар ча ван ня.

Па коль кі баць кі вы ха ван цаў да школь ных уста ноў аплач-
ва юць 100 пра цэн таў кош ту хар ча ван ня, для іх вы дат кі на 
гэ ты ар ты кул так са ма вы рас туць на 10%.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЧА ЧЭН СКАЕ АД РА ДЖЭН НЕ 
З БЕ ЛА РУС КІМ ПАЭ ТЫЧ НЫМ 

ХА РАК ТА РАМ
У Гроз ным вый шаў пер шы — пас ля не ка то ра га пе-
ра пын ку — ну мар лі та ра тур на-мас тац ка га ча со пі са 
«Гоч». Фак тыч на — ча чэн скі ва ры янт па пу ляр на га 
мас коў ска га ча со пі са «Иностранная литература» ці 
ўкра ін ска га «Всесвит», вы дан няў, ад да дзе ных пад 
пуб лі ка цыю пе ра клад ных тво раў.

У пер шым ну ма ры ўзноў ле на га вы дан ня ёсць і бе ла рус кі 
раз дзел. У ім зме шча ны пе ра кла ды вер шаў на род ных па-
э таў Бе ла ру сі — Ар ка дзя Ку ля шо ва і Ры го ра Ба ра ду лі на, а 
так са ма на шых су час ні каў — На ву ма Галь пя ро ві ча, Вік та ра 
Шні па, Юліі Алей чан кі. Пе ра клад чык — Адам Ахма ту ка еў, які 
не ўпер шы ню звяр та ец ца да пе ра ўва саб лен ня бе ла рус кай 
паэ зіі. Ра ней пе ра кла дзе ныя ім пад бор кі вер шаў бе ла рус кіх 
паэ таў вы хо дзі лі ў ча чэн скіх ча со пі сах «Ор га» і «Вай нах».

Сяр гей ШЫЧ КО



Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости  

и оценки»сообщает о проведении торгов 
в виде открытого аукциона без условий 
по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего ОАО «Белшина»
Лот №1. Изолированное помещение с инв. №730/D-7335. Помещение для тор-
говли обувью, площадью 84,9 кв. м, расположено по адресу: Могилевская обл., 
Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Трудовая, 10А. Стены и перегородки – кирпичные, 
перекрытие – ж/бетонное, крыша – асбестоцементные волнистые листы. 
Сведения о земельном участке: помещение расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 724050100001005437 (право аренды), площадью – 
0,0161 га, назначение: земельный участок для обслуживания здания магазина, 
расположен по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Трудо-
вая, 10А. 

Начальная цена продажи: 8 516,06 белорусских руб. с учетом НДС; 
сумма задатка – 851,61 бел. руб.

Лот №2. Капитальное строение с инв. №730/С-12820. Здание заводо-
управления, площадью 2 935,2 кв. м, расположено по адресу: Могилевская 
обл, Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Трудовая, 1А. Фундамент – бутовый, 
стены – панельные, перегородки – панельные, кирпичные, перекрытие – 
ж/бетонное, крыша – совмещенная, рулонная. 
Сведения о земельном участке: здание расположено на земельном участке с ка-
дастровым номером 724050100001006644 (право аренды), площадью – 1,0277 га, 
назначение: земельный участок для обслуживания здания заводоуправления, 
расположен по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Тру-
довая, 1А. 
Капитальное строение с инв. №730/С-17060. Участок канализации от зда-
ния заводоуправления до колодца №48 «Производство резиновых изделий, 
город Кричев ОАО «Белшина» по ул. Трудовой, 1 в г. Кричеве», протяженность – 
97,8 кв. м.
Капитальное строение с инв. №730/С-17061. Ввод водопровода в здание 
заводоуправления от колодца №6 «Производство резиновых изделий, город Кри-
чев ОАО «Белшина» по ул. Трудовой, 1 в г. Кричеве», протяженность – 9,7 кв. м.
Капитальное строение с инв. №730/С-17062. Ограждение здания заводоуправ-
ления «Производство резиновых изделий, город Кричев ОАО «Белшина» по 
ул. Трудовой, 1 в г. Кричеве», наружная площадь – 148 кв. м, материал – плита 
железобетонная, кирпич.
Капитальное строение с инв. №730/С-17063. Ограждение здания заводоу-
правления «Производство резиновых изделий, город Кричев ОАО «Белшина» 
по ул. Трудовой, 1 в г. Кричеве», наружная площадь – 240 кв. м, материал – же-
лезобетон.
Капитальное строение с инв. №730/С-17065. Подъездная дорога к зданию 
заводоуправления «Производство резиновых изделий, город Кричев ОАО «Бел-
шина» по ул. Трудовой, 1 в г. Кричеве», наружная площадь – 1234 кв. м, материал – 
асфальтогранулят.

Начальная цена продажи: 549 089,24 белорусских руб. с учетом НДС; 
сумма задатка – 54 908,92 бел. руб.

Продавец
ОАО «Белшина», УНП 700016217, Могилевская обл.,  
г. Бобруйск, Минское шоссе

Расчетный счет для 
перечисления за-

датка

Получатель платежа – РУП «Институт не-
движимости и оценки», УНП 190055182, IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, МФО BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится  27 декабря 2017 года в 12.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, офис 
Могилевского филиала РУП «Институт недвижимости и 
оценки». Последний день подачи заявок и внесения за-
датка: 26 декабря 2017 года до 15.00

Срок и условия опла-
ты приобретенного с 
аукциона имущества

В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона с победителем заключается договор купли-
продажи. Оплата производится на условиях заключенного 
договора купли-продажи

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (8 0222) 72-41-14, 
8 029 624-26-25, 8 044 738-18-99

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором 
аукциона); представившие заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие с 
Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором 
аукциона), а также прилагаются следующие документы: юридические лица Респуб-
лики Беларусь – копию свидетельства о гос. регистрации, копии учредительных 
документов, копию документа, подтверждающего постановку на учет в налого-
вом органе; индивидуальные предприниматели Республики Беларусь – копию 
свидетельства о гос. регистрации и документа, подтверждающего постановку 
на учет в налоговом органе; – физ. лица – паспорт, представители физ. лиц и 
индивидуальных предпринимателей – паспорт и доверенность, удостоверенную 
нотариально; иностранные юридические лица – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до по-
дачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; иностранные индивидуальные предприниматели – легализованный в уста-
новленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвиде-
тельствованным переводом на белорусский или русский язык; представители 
иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индиви-
дуального предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном 
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык.
Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Условие – на-
личие не менее 2 участников. Единственный участник имеет право приобрести 
объект по начальной цене, увеличенной на 5%. 
Участник, выигравший торги, в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона 
возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в соответствии с 
выдаваемым счетом-фактурой


