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У Ка мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю 
Го мель скай воб лас ці на па ста ян ным 
кант ро лі зна хо дзяц ца пы тан ні рэ гу ля ван ня 
жыл лё вых ад но сін, у тым лі ку вы дзя лен не 
і экс плу а та цыя жы лых па мяш кан няў 
ка мер цый на га вы ка ры стан ня.

Да рэ чы, фонд жы лых па мяш кан няў ка мер-
цый на га вы ка ры стан ня па чаў фар мі ра вац ца 
з па чат ку 2012 го да і ства раў ся са сва бод ных 
(ці тых, якія вы зва лі лі ся) жы лых па мяш кан няў 
дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду. Сён ня іс нуе 
да стат ко ва праб лем, якія звя за ны з ка мер-
цый ным жыл лём. Гэ та і не маг чы масць за бяс-
пе чыць та кім жыл лём усіх, хто жа дае, — бо яго 
не ха пае. З дру го га бо ку, асоб ныя па мяш кан ні 
ўво гу ле не пры дат ныя для пра жы ван ня.

Для бу даў ніц тва но ва га ка мер цый на га 
жыл ля, ра мон ту на яў на га па тра бу юц ца знач-
ныя срод кі, і іх што год пры но сіць ка мер цый ны 
жыл фонд — у вы гля дзе пла ты за яго вы ка ры-
стан не. Ад нак не заў сё ды атры ма ная пла та ў 
поў ным аб' ёме ідзе на па трэб ныя мэ ты.

Так, ад па вед ны мі пра ва вы мі ак та мі пра-
ду гле джа на аба вяз ко вае за лі чэн не на спе-
цы яль ныя ра хун кі абл вы кан ка ма, ін шых 

дзяр жаў ных ор га наў і ар га ні за цый пла ты за 
ка ры стан не та кі мі па мяш кан ня мі. Доб ра-
сум лен ныя мяс цо выя вы ка наў чыя ор га ны 
на кі роў ва юць гэ тыя срод кі на на быц цё, бу-
даў ніц тва жы лых да моў ці ква тэр пад жы лыя 
па мяш кан ні ка мер цый на га вы ка ры стан ня, а 
так са ма на пра вя дзен не бя гу ча га ра мон ту не-
за се ле ных па мяш кан няў ка мер цый на га жыл-
фон ду. Гэта, у сваю чар гу, дае маг чы масць без 
да дат ко ва га ад цяг нен ня бюд жэт ных срод каў 
бу да ваць но вае і па ляп шаць на яў нае ка мер-
цый нае жыл лё.

Ра зам з тым ма ні то рынг па ка заў, што на 
Го мель шчы не да лё ка не ўсе ба лан сат ры маль-
ні кі доб ра сум лен на ста вяц ца да аба вяз ку па 
пе ра лі ку на спе цы яль ныя ра хун кі пла ты, якая 
па сту пае за ка ры стан не ка мер цый ным жыл-
лём. На прык лад, з 2016 го да ў Бу да-Ка ша-
лёў скім ра ё не не пе ра лі ча на больш за 80 % 
срод каў, якія па сту пі лі ад гра ма дзян, у Ель скім 
і Пет ры каў скім — больш за 70 %, у Бра гін-
скім — больш за 58 % та кіх срод каў. Уся го з 
21 ра ё на Го мель скай воб лас ці ў 14 да пу ска лі ся 
па доб ныя фак ты. З гэ тай пры чы ны воб ласць 
не да атры ма ла на спе цы яль ныя ра хун кі больш 
за 650 ты сяч руб лёў.

Як пра ві ла, гэ тыя срод кі рас хо ду юц ца на 
бя гу чыя па трэ бы ба лан сат ры маль ні каў 

жы лых па мяш кан няў. 
Ч а  с о  в а 

ад цяг ва юц ца на вы дат кі, не звя за ныя з экс-
плу а та цы яй ка мер цый на га жыл ля. Пас ля вы-
дат ка ва ныя гро шы праб ле ма тыч на ад шу каць 
і за лі чыць на спе цы яль ны ра ху нак.

Вар та ад зна чыць, што ў скла дзе ка мер-
цый на га жыл фон ду ёсць ня ма ла па мяш кан-
няў, якія не за се ле ны з-за іх не пры дат нас ці 
для пра жы ван ня. Пры пра віль ным вы ка ры-
стан ні срод каў та кія не за се ле ныя па мяш кан-
ні мож на па сту по ва пры во дзіць у на леж ны 
стан. У бу ду чы ні гэ та маг ло б да зво ліць пэў-
най коль кас ці гра ма дзян вы ра шыць сваё 
жыл лё вае пы тан не, а дзяр жа ве па вя лі чыць 
эфек тыў насць ка мер цый на га жыл фон ду.

Між тым пас ля пра ве рак кант ра лё раў і 
пры пы нен ня вы пад каў не пе ра лі чэн ня ба лан-
сат ры маль ні ка мі па мяш кан няў ка мер цый-
на га вы ка ры стан ня на спе цы яль ныя ра хун кі 
дзяр жаў ных ор га наў гра шо вых срод каў гра-

ма дзян за іх ка ры стан не ў бюд жэт 
па сту пі ла больш за 560 ты сяч 

руб лёў.
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так са ма за ці ка ві лі ся: як вы ка рыс тоў ва ец ца 
фонд ка мер цый на га жыл ля, які сфар мі ра-
ва ны з дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду. Бы лі 
вы яў ле ны фак ты без гас па дар лі вас ці ў стаў-
лен ні да дзяр жаў най ма ё мас ці.

На прык лад, на мо мант ма ні то рын гу ў 
Ло еў скім ра ё не пры на яў нас ці 89 пус ту ю-
чых жы лых да моў дзяр жаў на га жыл лё ва га 
фон ду фак тыч на толь кі тры зна хо дзі лі ся ў 
зда валь ня ю чым ста не. 25 да моў ме лі па трэ бу 
ў пра вя дзен ні ка пі таль на га ра мон ту, ас тат нія 
ад наў ляць ужо ўво гу ле не мае сэн су, бо ў іх 
сур' ёз на па шко джа ны кан струк цый ныя эле-
мен ты і ін жы нер ныя сіс тэ мы.

Ад сут насць на леж на га кант ро лю з бо ку 
мяс цо вых улад і ба лан сат ры маль ні каў жыл-
лё ва га фон ду за яго за ха ва нас цю пры вя лі да 
та го, што на мо мант агля ду сё ле та ў лю тым 
дзе вяць да моў бы ло ра за бра на да пад мур ка. 
Част ко ва дэ ман та ва ны да хі і апор ныя сце ны 
яшчэ ча ты рох жы лых да моў.

Акра мя та го, у Ло еў скім ра ё не бы ло вы-
яў ле на 53 ква тэ ры дзяр жаў на га жыл лё ва га 
фон ду, якія не ад па вя да лі не аб ход ным для 
пра жы ван ня са ні тар ным і тэх ніч ным па тра-
ба ван ням. 34 з іх зна хо дзі лі ся на ба лан се 
КЖУП «Ло еў скі рай жыл кам гас» і раз ме шча-
ны ў шмат ква тэр ных жы лых да мах. Гэ тыя па-
мяш кан ні бы лі аб ста ля ва ны ўсі мі ін жы нер ны-
мі ка му ні ка цы я мі і маг лі цал кам вы ра шыць 
жыл лё вае пы тан не сем' яў.

Ра зам з тым у 29 ква тэ рах дэ ман та ва ны 
ўва ход ныя дзве ры, вок ны, зрэ за ны ацяп-
ляль ныя пры бо ры, ра за бра ны пад ло гі, а ў 
не ка то рых ця пер толь кі звал кі і нач леж кі. 
Пры гэ тым у ква тэ рах па су сед стве жы вуць 
звы чай ныя сем'і. На прык лад, у 18-ква тэр ным 
жы лым до ме № 2 па ву лі цы Ма ла дзёж най у 
вёс цы Убо рак 11 ква тэр цал кам не пры дат ныя 
для пра жы ван ня.

Без гас па дар лі васць пры вя ла да та го, што 
ад на віць гэ та жыл лё без знач ных вы дат каў 
ужо не маг чы ма. Хоць спа чат ку трэ ба бы ло 
толь кі аб ме жа ваць до ступ у гэ тыя па мяш кан ні 
і пад трым лі ваць іх у на леж ным ста не. Пры гэ-
тым на па ча так го да ў Ло еў скім ра ё не на ўлі ку 
ста я ла 512 ча ла век, якім па трэб на жыл лё.

Ма тэ ры я лы ўсіх кант роль на-ана лі-
тыч ных ме ра пры ем стваў на кі ра ва ны ў 
Го мель скі абл вы кан кам, мяс цо выя вы ка-
наў чыя ка мі тэ ты, а так са ма ба лан сат ры-
маль ні кам для пры няц ця мер рэ ага ван ня, 
лік ві да цыі вы яў ле ных па ру шэн няў і на вя-
дзен ня па рад ку. Ця пер вя дзец ца пла на-
мер ная ра бо та па вы праў лен ні сі ту а цыі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

НЕ ЖЫ ЛОЕ ЖЫЛ ЛЁНЕ ЖЫ ЛОЕ ЖЫЛ ЛЁ

1500
ра бо чых мес цаў
ство ра ны ў Го мель скай воб лас ці 
за 10 га доў на аб' ек тах дзяр жаў най 
ма ё мас ці, якія не вы ка рыс тоў ва лі ся

Сён ня на Го мель шчы не не 
за дзей ні ча на 1,01 % агуль ных 
пло шчаў збу да ван няў ка му наль най 
улас нас ці. На  па чат ку гэ тай ра бо ты 
та кіх пло шчаў бы ло 3,5 %. 
Як рас ка за ла ды рэк тар Го мель ска га 
аб лас но га тэ ры та ры яль на га ка мі тэ та 
дзяр жаў най ма ё мас ці На тал ля 
СА ЦУ ТА, за гэ ты пе ры яд у эка на міч ны 
аба рот вер ну та амаль восем ты сяч 
аб' ек таў ка му наль най улас нас ці, 
з іх пра да дзе на ка ля трох ты сяч:

— Го мель ская воб ласць заў сё ды зай мае пер шыя мес цы ў 
кра і не па коль кас ці і ўдзель най ва зе аб' ек таў, якія ўцяг ну ты ў гас-
па дар чую дзей насць. Аб' ек ты, пра да дзе ныя з аў кцы ё наў, зна-
хо дзяц ца пад піль най ува гай ка мі тэ та «Го мель абл ма ё масць». 
Для гэ та га рас пра ца ва ны і за цвер джа ны абл вы кан ка мам план 
ме ра пры ем стваў па кант ро лі за вы ка нан нем да га во раў куп лі-
про да жу, бяз вы плат на га ка ры стан ня, бяз вы плат най пе ра да чы 
для рэа лі за цыі ін вес ты цый на га пра ек та, умоў да га во раў куп-
лі-про да жу.

Ста біль на вы со кай з'яў ля ец ца ўдзель ная ва га на быц ця аб'-
ек таў прад стаў ні ка мі ма ло га і ся рэд ня га біз не су для ар га ні за цыі 
вы т вор час ці (30 % ад усіх пра да дзе ных аб' ек таў). Вя лі кую 

ўдзель ную ва-
гу (19 %) зай ма юць 
аб' ек ты, якія на бы лі фі зіч-
ныя асо бы для рэ кан струк цыі пад 
жыл лё ці вя дзен не аса біс тай гас па-
дар кі. Ста ноў чых пры кла даў на Го мель-
шчы не да стат ко ва. На прык лад, на пло шчах 
вы твор чай ба зы ў Рэ чы цы пры ват ная кам па нія 
ар га ні за ва ла вы твор часць ме ты заў. Ця пер там пра-
цуе 20 ча ла век.

Уся го ў Го мель скай воб лас ці на ба зе аб' ек таў ка му наль-
най улас нас ці, якія не вы ка рыс тоў ва лі ся, ство ра на 1477 ра бо-
чых мес цаў, у гэ тыя аб' ек ты но вы мі ўла даль ні ка мі ўкла дзе на 
амаль 10 міль ё наў руб лёў і 2,65 міль ё на до ла раў ін вес ты цый. 
На сён ня больш за 30 % аб' ек таў ужо ўве дзе на ў экс плу а та цыю і 
ўлас ні ка мі ажыц цяў ля ец ца прад пры маль ніц кая дзей насць. Яшчэ 
35 % аб' ек таў зна хо дзяц ца ў ста дыі вы ка нан ня да га вор ных аба-
вя за цель стваў. У тым лі ку но вы мі ўлас ні ка мі ажыц цяў ля юц ца 
ра монт ныя ра бо ты.

Ад нак у су вя зі з не вы ка нан нем не ка то ры мі но вы мі ўлас ні ка мі 
ўзя тых аба вя за цель стваў 379 аб' ек таў бы лі вер ну ты дзяр жа ве. 
З імі пра цяг ва ец ца ра бо та. Част ка з іх паў тор на вы стаў ля ец ца на 
аў кцы ё ны, а ў вы пад ку раз бу рэн ня — зно сіц ца.

Так са ма спе цы я ліс ты ка мі тэ та «Го мель абл ма ё масць» у кан цы 
2016 го да пра вя лі аб сле да ван ні ўсіх на се ле ных пунк таў Го мель-
шчы ны. У вы ні ку бы ло вы яў ле на больш за пяць ты сяч аб' ек таў 
усіх фор маў улас нас ці, якія не вы ка рыс тоў ва юц ца. Па кож ным 
уста ля ва ны пэў ны тэр мін уцяг нен ня ў гас па дар чы аба рот. На сён-
ня за дзей ні ча на 88 % ад агуль най коль кас ці вы яў ле ных аб' ек таў. 
Да рэ чы, да ня дбай ных улас ні каў ужы ва юц ца роз ныя ме та ды пры-
му су для эфек тыў на га вы ка ры стан ня сва ёй улас нас ці, у тым лі ку 
па вы ша ныя стаў кі па дат ка аб кла дан ня на не ру хо масць і зям лю, 
што не вы ка рыс тоў ва юц ца.

ООО «БелИнвестОценка»извещает о проведении 

открытого аукциона

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ

открытым акционерным обществом

«Белорусский цементный завод»

Лот № 1. Комбайн КЗС-7-25 дав. № 1552, 2005 г. в., находящийся по 

адресу: Могилевская обл., г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117.

Начальная цена продажи – 15 960,00 (пятнадцать тысяч девятьсот шесть-

десят рублей 00 копеек) белорусских рублей с НДС. Задаток за участие в 

аукционе – 10 % от начальной цены продажи – 1 596,00 (одна тысяча пятьсот 

девяносто шесть рублей 00 копеек) белорусских рублей.

Аукцион состоится в 14.00 24.09.2018 по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 

62, оф. 910. Продавец объектов – открытое акционерное общество «Бело-

русский цементный завод».

Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь 

от 5 мая 2009 г. № 232 ( с изменениями и дополнениями) и Порядком про-

ведения аукциона по продаже объектов недвижимости и иного имущества, 

утвержденным Организатором торгов. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены. 

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с 

№ BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBB2. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 по 19.09.2018 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, 

оф. 910. Заключительная регистрация участников     – 24.09.2018 с 9.00 до 

12.00 по месту проведения аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. 

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 

обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию 

и проведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения 

аукциона; заключить договор купли-продажи с открытым акционерным 

обществом «Белорусский цементный завод» не позднее 10 рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с объектами продажи с 9.00 до 17.00. Контактный телефон про-

давца +375 (17) 943-72-21. Дополнительную информацию можно узнать у 

Организатора аукциона: +375 (17) 398-29-44, + 375 (29) 615-40-08 e-mail: 

belinvo@tut.by

Извещение о проведении 25 сентября 2018 года торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)*

№ Наименование 
Инв. 

номер
Местонахождение 

Начальная 

цена в бел. руб. 

без НДС 

Размер 

задатка 

в бел. руб. 

1 Печь мод. ДСПТ-12, год выпуска – 1991 4234350

г. Минск,

ул. Социалистическая, 2

1 140 000,00 114 000,00 

2 Печь мод. ДСПТ-12, год выпуска – 1991 4234351 1 140 000,00 114 000,00 

3 Печь мод. ИЧКМ-16/08И-1, год выпуска – 1991 4234352 538 000,00 53 800,00 

4 Печь мод. ИЧКМ-16/08И-1, год выпуска – 1991 4234353 538 000,00 53 800,00 

*Комплектация продаваемого имущества определена в соответствии с 
приказом генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» от 30.01.2018 № 65 «О реализации электропечей 
ДСПТ-12И1 и ИЧКМ-16/08И1».

Продавец имущества: ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 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 кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором 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 юридических 
лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 
а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-
ной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов 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 заяв-
ление на участие в них подано только одним участником или для участия 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 осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Торги проводятся  25 сентября 2018 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 27.08.2018 по 21.09.2018 
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. 

Телефоны для справок: 

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

(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-
АВТОМАЗ»).


