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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  аукциона по продаже земельного участка в частную собственность

 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

Дата, время, место 
проведения  аукциона

3 сентября 2019 года в 10.00

в здании Поставского районного исполнительного комитета (г. Поставы, пл. Ленина, 25, 4-й этаж, малый зал)

№ 
лота

Адрес участка
Пло-

щадь, 
га

Кадастровый номер Наличие ограничений в использовании

На-
чальная 

цена, 
руб.

Сумма, подлежащая 
возмещению органи-
затору аукциона на 

его проведение, руб.

1

Лынтупский 
сельисполком

Витебская обл.,  
Поставский район.

д. Роскошь, 
ул. Роскошная, 8А

0,2468 224082820801000022

Земельный участок имеет ограничения в использовании 
земельного участка в связи с расположением его на при-
родных территориях, подлежащих специальной охране  
(в водоохранной зоне реки, водоема) и в придорожных 
полосах (контролируемых зонах) автомобильных дорог

2 000,00
1386,00 плюс затраты 

на публикацию 

Условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии 
земельного участка для 
проведения аукциона

- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с их изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формирования земельного участка, в т. ч. 
государственной регистрации;

- в течение двух месяцев  со дня утверждения протокола аукциона в установленном порядке обратиться за государственной  
регистрацией прав, ограничений прав на земельный участок; 

- получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого 
дома;

- приступить к занятию земельного участка в течение года со дня государственной регистрации земельного участка, воз-
никновения  права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство)

Порядок осмотра на мест-
ности земельного участка

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по мере обращений лиц, заинтересованных в участии в аукционе.

Обращаться в землеустроительную службу Поставского райисполкома г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб. 11

Перечень  необходимых 
документов, представля-
емых участниками аукцио-
на до его начала

- заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в отделе землеустройства)

- квитанцию об уплате задатка;

- ксерокопии стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального засвидетельствования;

- представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

Место, дата и время на-
чала и окончания приема 
заявлений

г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб. 11

в рабочие дни с 8.00 до 17.00 со дня публикации извещения по 28 августа 2019 года включительно

Размер задатка, срок и по-
рядок его внесения

10 % от начальной цены соответствующего участка до подачи заявления на счет сельисполкома.

 Реквизиты платежа указаны в бланке заявления на участие в аукционе

Адрес и номер контактного 
телефона комиссии

г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб.11  в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 

телефоны 8 (02155) 4 3180, 41132
УНП 300077196

ЗА ДАЦЬ ПЫ ТАН НЕ 
І АТРЫ МАЦЬ АД КАЗ

Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу-

дуц ца ў су бо ту, 3 жніў ня. На зван кі з 9.00 да 12.00 

бу дуць ад каз ваць:

пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан-

ка ма Анд рэй Ана то ле віч КЛЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Ба-

рыс Сяр ге е віч ЯФ РЭ МАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Аляк санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ігар 

Анд рэ е віч ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Анд рэй Мі хай ла віч КУН ЦЭ ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Аляк санд ра віч ГУ РЫ НО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

кі раў нік спраў МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ган на 

Мар' я наў на МА ЦЕЛЬ СКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.

БРСМ даў старт рэс пуб-

лі кан скай даб ра чын най 

ак цыі. Яе ме ра пры-

ем ствы прой дуць да 

10 ве рас ня ва ўсіх рэ гі ё-

нах кра і ны і ста лі цы.

За да ча ак цыі — пры пад-

рых тоў цы дзя цей-школь ні каў 

да но ва га на ву чаль на га го да 

ака заць ад рас ную са цы яль-

ную пад трым ку сем' ям, якія 

тра пі лі ў скла да ную жыц цё-

вую сі ту а цыю і пе ра жы ва юць 

цяж кас ці, а так са ма дзі ця чым 

ін тэр на тным уста но вам.

Ва лан цё ры ру ху БРСМ 

«Доб рае Сэр ца» ар га ні зу юць 

у буй ных ганд лё вых цэнт рах 

кра і ны пунк ты збо ру кан цы-

ляр скіх і спар тыў ных пры лад, 

та ва раў для дзі ця чай твор-

час ці, раз ві валь ных на столь-

ных гуль няў, на ву чаль ных 

да па мож ні каў, школь на га 

адзен ня, абут ку і г. д.

Гэ тыя па да рун кі бу дуць 

уру ча ны дзе цям са шмат дзет-

ных і ня поў ных сем' яў, а так-

са ма да стаў ле ны ў дзі ця чыя 

да мы, са цы яль ныя пры тул кі, 

цэнт ры ка рэк цый на-раз ві-

валь на га на ву чан ня.

У пер шы дзень ак цыі «У 

шко лу з Доб рым Сэр цам» 

ме ра пры ем ствы прай шлі ў 

аб лас ных цэнт рах, буй ных 

га ра дах Мін шчы ны і ста лі цы, 

за тым ма ла дзёж ны па чын 

пад хо пяць усе рэ гі ё ны.

Так, 1 жніў ня скар бон кі 

«Доб ра га Сэр ца» па збо ры 

школь ных пры лад бы лі ўста-

ноў ле ны ў ганд лё ва-за баў-

ляль ных цэнт рах «Эк ва тар» у 

Брэс це і «Е-сі ці» ў Ма гі лё ве, 

кра мах «Еў ра опт» па пра-

спек це Ма шэ ра ва ў Ві цеб ску, 

«Па на ра ма» ў Го ме лі, пад час 

ра бо ты школь на га кір ма шу 

на ўнут ра най пар коў цы ГЦ 

OldCіty ў Грод не, гі пер мар ке-

це Green у Са лі гор ску, на пля-

цоў ках ка ля кні гар ні «Спад чы-

на» ў Ма ла дзеч не, га рад ско га 

До ма куль ту ры ў Дзяр жын ску. 

У ста лі цы ў гэ ты дзень не абы я-

ка вых мін чан і гас цей Мін ска

ва лан цё ры ча ка лі ка ля ўні вер-

ма га «Бе ла русь», Ганд лё ва га 

до ма «На Ня мі зе» і ў ГЦ «Гі па» 

па пра спек це Ра ка соў ска га.

Пад час ак цыі «У шко лу з 

Доб рым Сэр цам» доб ра ах-

вот ні кі БРСМ пры муць удзел у 

пра цоў ных дэ сан тах, а за роб-

ле ныя гра шо выя срод кі на кі-

ру юць на на быц цё школь ных 

пры лад. Так са ма доб ра ах вот-

ні кі Са ю за мо ла дзі ар га ні зу-

юць кан цэрт ныя і гуль ня выя 

пра гра мы ў дзі ця чых ін тэр на т-

ных уста но вах з уру чэн нем

са бра ных па да рун каў.

Упер шы ню пры пад трым-

цы за ці каў ле ных у рам ках ак-

цыі бу дзе ар га ні за ва на бяс-

плат нае пра ва вое кан суль-

та ван не цяж кіх пад лет каў ва 

ўста но вах агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі і шко лах-ін тэр на тах, 

дзя цей, якія тра пі лі ў скла да-

ныя жыц цё выя сі ту а цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ба ры саў ак тыў на рых ту ец-

ца да аб лас но га свя та-фес-

ты ва лю пра цаў ні коў вёскі 

«Да жын кі», якое бу дзе пры-

маць во сен ню. Го рад, мож-

на ска заць, пе ра тва рыў ся ў 

су цэль ную бу даў ні чую пля-

цоў ку.

У вы ні ку ра мон ту лі та раль на 

на ва чах мя ня юц ца бу дын кі цэнт-

раль най ра ён най біб лі я тэ кі імя І. Х. 

Ка ла дзе е ва, дзі ця чай му зыч най 

шко лы, Па ла ца куль ту ры імя М. 

Гор ка га. Ва ўста но вах ахо вы зда-

роўя ра ё на так са ма пра хо дзяць 

ме ра пры ем ствы па доб ра ўпа рад-

ка ван ні і на вя дзен ні па рад ку, на-

бы ва ец ца су час нае аб ста ля ван не. 

На прык лад, у ве рас ні тут з'я вяц ца 

кам п'ю тар ны та мог раф і ан гі яг ра-

фіч ны комп лекс.

Ад ной з асноў ных бу доў ляў 

бы ла і за ста ец ца рэ кан струк цыя 

ву лі цы Га га ры на, а ме на ві та аў-

та да ро гі Р53 (Сла ба да — На ва са-

ды). Ра бо ты тут вя дуц ца ў во сем 

эта паў. Пер шыя зме ны жы ха ры 

Ба ры са ва ўжо аца ні лі. Га лоў ная 

ма гіст раль го ра да па шы ры ла ся 

да шас ці па лос для ру ху транс-

пар ту, з'я ві лі ся пе ша ход ныя тра-

ту а ры, ве ла да рож кі, доб ра ўпа рад-

ка ва ная зя лё ная зо на.

Па этап на пра во дзіц ца комп-

лекс нае доб ра ўпа рад ка ван не да-

рог, ву ліц, два ро вых тэ ры то рый 

з за ме най ін жы нер ных ка му ні ка-

цый. Нель га аха піць усё ад ра зу, 

та му ак цэнт ро біц ца ў пер шую 

чар гу на два ры шмат па вяр хо вых 

жы лых да моў у цэнт ры Ба ры са-

ва. Мяр ку ец ца ўлад ка ваць 13 дзі-

ця чых гуль ня вых пля цо вак, 200 

ла вак і столь кі ж ёміс тас цяў для 

смец ця. Так са ма за пла на ва ны бя-

гу чы ра монт ас фаль та бе тон на га 

па крыц ця пра ез даў. Шмат ува гі 

на да ец ца азе ля нен ню.

Ста не больш пры ваб ны і бу ды-

нак кі на тэ ат ра «Пе ра мо га». На 

яго ба зе ад кры ец ца шмат функ-

цы я наль ны цэнтр. Сю ды пе ра е дзе 

ад дзел ЗАГС, але ў аб ноў ле най 

«Пе ра мо зе» за ста нуц ца ўсе гурт-

кі, якія дзей ні ча юць ця пер.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Да жын кі-2019Да жын кі-2019

Ба ры саў год на 
пры ме свя та

«У ШКО ЛУ З ДОБ РЫМ СЭР ЦАМ»

На двор'еНа двор'е

ВЕ РА СЕНЬ ЗА МАЎ ЛЯ ЛІ?
Жні вень па куль стар туе пра ха лод ным на двор' ем. 

Пры чы на гэ та га — ма гут ны цык лон, цэнтр яко-

га зна хо дзіц ца аж но ка ля Паўд нё ва г а Ура ла. Ён і 

за цяг вае да нас па вет ра ныя ма сы з поў на чы Еў-

ро пы. Але ця пер да пра ха ло ды да да дуц ца і даж-

джы. Пад ра бяз ней пра на двор'е на ка нец тыд ня 

рас ка за лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за-

брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

У пят ні цу ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі. Пры чы на іх — ат ма-

с фер ныя фран ты. У раз гар дня па вет ра пра грэ ец ца мак сі-

мум да 15—21 гра ду са цяп ла.

Вы хад ныя пач нуц ца пры клад на з та кой жа тэм пе ра ту-

ры па вет ра, а вось даж джоў у су бо ту ча ка ец ца ўжо ме ней. 

Праў да, і ноч чу не вель мі цёп ла — уся го 7—13 гра ду саў. 

А вось у ня дзе лю да нас зноў за ві та юць ат мас фер ныя 

фран ты з ра ней шым на бо рам — апад ка мі ў мно гіх ра ё нах 

кра і ны і яшчэ больш ха лод ным па вет рам — па поў на чы 

Бе ла ру сі днём ча ка ец ца ўся го толь кі 13 гра ду саў! Праў да, 

на поўд ні бу дзе да плюс двац ца ці трох. А ра ні цай у су бо ту 

і ня дзе лю згус цяц ца пер шыя ту ма ны.

Па па пя рэд ніх пра гно зах, у па ня дзе лак так са ма ча ка-

юц ца даж джы. Уна чы — зу сім не жні вень скія плюс 5—12. 

Ды і ўдзень не над та цёп ла — плюс 12—19. Вось так да нас 

зу сім не па гра фі ку прый шло ве рас нёў скае на двор'е...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Рэд кая зна ход каРэд кая зна ход ка

Зэ львен скі ра ры тэт
Эт но ла гі БДУ знай шлі на Гро дзен шчы не ра ры тэт-

нае Еван гел ле ўзрос там ка ля 300 га доў. Кні га тра-

пі ла ў по ле іх зро ку пад час эт на гра фіч най прак ты кі 

сту дэн таў гіс та рыч на га фа куль тэ та.

Ула даль ні кам ра-

ры тэ та з'яў ля ец ца ста-

ра жыл Зэ львен ска га 

ра ё на Аляк сандр Ка-

лю та. Еван гел ле пе-

рад аец ца ў сям'і як рэ-

лік вія ад баць кі да сы-

на на пра ця гу больш 

чым пя ці па ка лен няў. 

Па сло вах Аляк санд-

ра Ка лю ты, уз рост 

кні гі мо жа да ся гаць 

300 га доў. Са праўд ны пе ра плёт вы дан ня не за ха ваў ся. 

Уста на віць дак лад ны ўзрост ста ра дру ка ва на га Еван гел ля 

трэ ба бу дзе на ву коў цам гіс та рыч на га фа куль тэ та БДУ. 

Яны так са ма вы зна чаць уні каль насць асоб ні ка.

Звы чай на па доб ныя вы дан ні мож на су стрэць у фон дах 

му зе яў, у цэрк вах ці пры ват ных ка лек цы ях. Та му та кая 

зна ход ка ся род мяс цо вых жы ха роў мо жа ака зац ца каш-

тоў ным ар тэ фак там. На прык лад, у 2016 го дзе ў рам ках 

эт на гра фіч най прак ты кі сту дэн таў гіс та рыч на га фа куль-

тэ та БДУ быў зной дзе ны аб раз Свя той вя лі ка му ча ні цы 

Вар ва ры, які да ту ец ца другой па ло вай ХІХ ста год дзя. 

Аб раз на ле жаў жы хар цы Ба ры саў ска га ра ё на, якая і пе-

рад ала яго ўдзель ні кам экс пе ды цыі. Гіс то ры ка мі бы ла 

пра ве дзе на ат ры бу цыя, пас ля ча го аб раз па поў ніў фонд 

На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея.

Сё ле та эт на гра фіч ныя да сле да ван ні сту дэн таў БДУ 

прай шлі ў дзе ся ці на се ле ных пунк тах Зэ львен ска га ра ё -

на. Уся го на пра ця гу трох тыд няў бы ло апы та на больш 

за 60 па жы лых лю дзей. Па доб ныя экс пе ды цыі пра во-

д зяц ца, каб за фік са ваць маў лен чыя асаб лі вас ці ка рэн ных 

жы ха роў, уста на віць мяс цо выя ад мет нас ці, вы ву чыць 

тра ды цыі і аб ра ды, вы явіць но выя гіс та рыч ныя кры ні цы. 

Усе атры ма ныя ма тэ ры я лы апра цоў ва юц ца і пуб лі ку-

юц ца для да лей ша га іх вы ка ры стан ня фальк ла рыс та мі 

і лінг віс та мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ну і нуНу і ну

ПРЫЕХАЎ 
СА ЗБРО ЯЙ...

Кан фіс ка цыя аў та ма бі ля і штраф у па ме ры 

300 ба за вых ве лі чынь — так быў па ка ра-

ны ра сі я нін, які пры ехаў у Ма гі лёў да сва я -

коў жон кі з... піс та ле там і па тро на мі.

— У Ра сіі да зво ле на за ха ван не і на шэн не 

аг ня стрэль най зброі траў ма тыч на га дзе ян ня, а ў 

Беларусі — не. Але госць пра гэ та не ве даў і з 

піс та ле там у су мцы пай шоў у Ма гі лё ве на пло-

шчу Сла вы ад зна чаць свя та. Пры аса біс тым 

да гля дзе ён прад' явіў піс та лет су пра цоў ні кам 

АМАП і ад ра зу ж быў за тры ма ны, — па ве да-

мі ла стар шы па моч нік пра ку ро ра Ма гі лё ва 

Ма рыя ІВУ ЦІ НА.

У да чы нен ні да ра сі я ні на бы лі рас па ча тыя 

ад ра зу дзве кры мі наль ныя спра вы — за не за-

кон нае пе ра мя шчэн не праз дзяр жаў ную мя жу 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь аг ня стрэль най зброі і за 

яе не за кон нае за ха ван не, пе ра воз ку і на шэн-

не. З улі кам вы ключ ных аб ста він яму пры зна-

ча на па ка ран не ў вы гля дзе штра фу ў па ме ры 

300 ба за вых ве лі чынь і кан фіс ка цыі аў та ма бі ля, 

на якім ён пры вёз піс та лет, — па за ко не гэ та 

сро дак здзяйс нен ня зла чын ства.

Аб ві на ва ча ны не па га дзіў ся з кан фіс ка цы яй 

аў то і аб скар дзіў ра шэн не су да. Ад нак су до вая 

ка ле гія па кры мі наль ных спра вах Ма гі лёў ска га 

аб лас но га су да пры суд пер шай ін стан цыі па кі ну-

ла без зме ны, ён ужо ўсту піў у за кон ную сі лу. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо
та

 Б
ел
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.

Ак цыя 
«Доб рае Сэр ца»
ў Го ме лі.


