
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Организатор электронных торгов: Михановичский сельский исполнительный комитет, Минский обл., Минский район. аг. Михановичи, пер. Садовый, 8, тел.: (017) 545 10 25, 503 71 67, 545 10 23, тел. моб. 8 (029) 165 98 22.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by

Дата проведения электронных торгов: 25 сентября 2018 года.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество».

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Кадастровый 

номер

Площадь 
земельного

участка (га)

Инженерная 

инфраструктура

Начальная цена 
земельного участка 

(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Расходы по подготовке (руб.)

1
д. Кайково, участок № 42-2015,

Михановичский с/с, Минский район
623684202601000303 0,1202 Подъездные пути, электричество, газ 15 000,00 1500,00

1630,45 + расходы на размещение информации 
в СМИ и на ЭТП

2
д. Серафимово,

Михановичский с/с, Минский район
623684206101000231 0,1405 Подъездные пути, электричество, газ, водопровод 20 000,00 2000,00

100,00 + расходы на размещение информации 
в СМИ и на ЭТП

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий 
(расчетный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бела-
русбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-
датка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение 
платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема 
заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним до-
кументами – 19 сентября 2018 года, 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении не-
скольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установ-
ленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов 
осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр 
земельных участков на местности производится желающими самостоятельно 
в удобное для них время.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственно-
го имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электрон-
ных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной 
торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 
29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель 
электронных торгов (претендент на покупку) обязан:

возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;

возместить расходы, связанные с формированием земельного участка и 
изменением земельного участка в результате такого формирования, в том чис-

ле с государственной регистрацией в отношении этого земельного участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее вне-
сения) за земельный участок, продаваемый в частную собственность, или за 
право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 
покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, местный ис-
полнительный комитет передает ему выписку из решения об изъятии земель-
ного участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола.
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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Бу ду чых тан кіс таў тут рых ту юць з 

улі кам су час ных тэх на ло гій. Трэ на жор — 

гэ та дас ка на ла вы ка на ны ма кет ма-

 шы ны з са праўд ным кі ра ван нем. Яго 

зні зу пад трым лі ва юць спе цы яль ныя 

ма ні пу ля та ры, якія ва ро ча юць ма шы-

ну ў роз ныя ба кі згод на з рэ лье фам 

мяс цо вас ці, па якой едзе танк. Са чыць 

за ім мож на з да па мо гай спе цы яль на га 

ма ні то ра ў ка бі не.

У вы клад чы ка на эк ран вы вод зяц-

ца ўсе па ра мет ры ра бо ты ме ха ніз маў 

і ста но ві шча ма шы ны на мяс цо вас ці. 

За га ды пе ра да юц ца па шле ма фо не.

— Дзя ку ю чы гэ та му мы знач на 

эка но мім мо та рэ сурс ма шын, — ка жа 

вы клад чык цык ла ва джэн ня і тэх-

ніч най пад рых тоў кі ка пі тан Мі ка лай 

КАС ПЯ РО ВІЧ. — Рас ход ды зель на га 

па лі ва, мас ла, знос тра каў — усё гэ та 

на кам п'ю тар ным трэ на жо ры не ак ту-

аль на. У нас тра ціц ца толь кі элект рыч-

насць. Та му мы тут мо жам ад пра ца-

ваць пра хо джан не пе ра шкод да вель мі 

вы со ка га ўзроў ню. Коль кі кур сан ту па-

трэб на, столь кі ён і бу дзе прак ты ка вац-

ца, па куль не на ву чыц ца, як ка жуць, 

«ад чу ваць» да ро гу. За пе ры яд ву чо бы 

ён му сіць на ез дзіць не менш за 

100 кі ла мет раў на трэ на жо ры і 80 — 

на са праўд ным тан ку. Пас ля гэ та га ён 

здае іс пыт — і ка лі ад зна ка ста ноў чая, 

то яму пры свой ва ец ца спе цы яль насць 

«Ме ха нік-кі роў ца 3-га кла са».

На га дзін ні ку роў на 9 ра ні цы. У па-

мяш кан не за хо дзяць ча ты ры кур сан-

ты. Пас ля ка рот ка га ін струк та жу па 

тэх ні цы бяс пе кі яны па ка ман дзе зай-

ма юць трэ на жо ры.

— За раз кур сан ты пра хо дзяць 

пад рых тоў чае прак ты ка ван не № 3, 

— пра цяг вае Мі ка лай Кас пя ро віч. — 

Гэ та марш рут пра цяг лас цю 1,5-2 кі ла-

 мет ры, дзе шмат пе ра шкод. У іх лі ку — 

ка лей ны мост, тры пра хо ды праз мін-

на-ўзрыў ное за га ро джан не, акоп, брод. 

Акра мя та го, кур сан ты па він ны двой чы 

па вяр нуць танк на 90 гра ду саў. У чым 

яшчэ ад мет насць кам п'ю тар ных трэ на-

жо раў — там мы мо жам зма дэ ля ваць 

аб са лют на лю бую сі ту а цыю, у якую мо-

жа тра піць тан кіст, што знач на спра шчае 

пра цэс у па раў на нні з тым, як усё ад бы-

ва ла ся ў да кам п'ю тар ную эпо ху, так бы 

мо віць, вы ключ на «на мяс цо вас ці».

Пры чым ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 

бы ла да дзе на маг чы масць па спра ба-

ваць ся бе ў ро лі ме ха ні ка кі роў цы тан ка. 

Пер шы этап — лезу на дах трэ на жо ра 

па лес ві цы, што з 47-м па ме рам абут ку 

зра біць не так і прос та. За тым апус ка-

ю ся ў ад ту лі ну і ад ра зу ж трап ляю ў 

крэс ла кі роў цы. Зле ва — па нэль з раз-

на стай ны мі лі чыль ні ка мі. Іх тут знач на 

бо лей, чым у звы чай ным лег ка ві ку, але 

ку ды ме ней, чым у ка бі не пі ло та са ма-

лё та. Па ка ман дзе за пус каю ру ха вік, 

за тым вы ціс каю счап лен не, вы стаў ляю 

ры ча гом пер шую пе ра да чу і па воль на

ру ха ю ся на пе рад. Пра ехаў шы мет раў 15, 

танк не спа дзя ва на глух не. Чыс та

суб' ек тыў на скла ла ся ўра жан не, што 

на ву чыц ца ва дзіць танк мож на на ват 

та ды, ка лі на пра вы кі роў цы і не зда ваў 

ні ко лі. Прос та для гэ та га спат рэ біц ца 

не каль кі дзён. І больш за тое — ні я кі 

кам п'ю тар ны сі му ля тар-гуль ня не за ме-

ніць фі зіч на га ад чу ван ня ры ча гоў кі ра-

ван ня. Адзі нае аб ме жа ван не — бу ду чы 

тан кіст не па ві нен мець рост, вы шэй шы 

за 175 сан ты мет раў. Інакш ён прос та не 

здо лее вес ці танк. Ну і, зра зу ме ла, не 

ба яц ца за мкнё най пра сто ры.

Гэ тую дум ку па цвяр джае на сва ім 

пры кла дзе ра да вы Ві таль ГРА МЫ КА. 

Ён — бу ду чы ме ха нік-кі роў ца.

— Я ву чу ся тут ужо тры ме ся цы. Як 

мі ні мум раз на ты дзень мы зай ма ем ся 

на трэ на жо рах. На вы кі за ма цоў ва ем 

на прак тыч ных за ня тках, якія па ча лі ся 

два ме ся цы та му. Гэ тыя за ня ткі чар гу-

юц ца. Пас ля трэ на жо ра пе ра са джвац-

ца за кі ра ван не са праўд ным тан кам 

не скла да на. На ват не ад чу ва еш, што 

ты вя дзеш ма хі ну ва гой у не каль кі 

дзя сят каў тон. А на «гра ма дзян цы» я 

ні ко лі не са дзіў ся за руль, та му лю бое 

кі ра ван не для мя не — у на він ку. Але 

Т-72Б асво іў да во лі хут ка. Са мае га-

лоў нае бы ло пе ра адо лець страх. Усе 

мы не на ра джа ем ся кі роў ца мі — мы 

імі ста но вім ся. Вось і я: па спра ба ваў, 

па ехаў, а пас ля за кра ла ся дум ка: і 

ча го толь кі ба яў ся? Та му пас ля дэ-

ма бі лі за цыі пай ду зда ваць на пра вы 

кі роў цы.

Мы пе ра мя шча ем ся на тан ка дром. 

Не па да лёк ад нас пра но сіц ца на вы-

со кай хут ка сці танк. Кры ху вод даль 

ста іць яшчэ адзін Т72-Б. На ім ад пра-

цоў ва юць за вя дзен не ру ха ві ка. Яшчэ 

ад на гру па сал дат ста іць каля ма ке та 

тан ка дро ма і вы ву чае яго тра су.

Ра да вы Ра ман КРУЧ КОЎ — «ды-

нас тыч ны» тан кіст. У да лё кім 1972 го-

дзе яго дзед так са ма быў пры зва ны 

ў Пе чы. Ён атры маў спе цы яль насць 

на вод чы ка тан ка Т-62А і пас ля слу жыў 

у ба я вой час ці ў Сло ні ме.

— Так атры ма ла ся, што я сам у 

апош ні мо мант да ве даў ся, што так-

са ма бу ду тан кіс там. Вось толь кі 

спе цы яль насць кры ху ін шая — «Ме-

ха нік-кі роў ца». Пра сваю служ бу мне 

дзя ду ля рас каз ваў шмат. Стэ ле фа-

ноў ва ю ся з ім і ця пер. Яму вель-

мі ці ка ва, як ідзе служ ба ў тан ка-

вых вой сках. Ка жа, што ў яго час 

слу жыць бы ло ку ды скла да ней. 

А мне бы ло ця жэй за ўсё на ву чыц-

ца пе ра клю чаць пе ра да чы, па коль кі 

сам я ва джу аў та ма біль, і роз ні ца 

пра цэ су ка ла саль ная. За тое за руч-

ка мі кі ра ван ня ад чу ва еш роў ру ха ві-

ка, ма гут насць ма шы ны...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

КУРС «МА ЛА ДО ГА ТАН КІС ТА»

Ра да вы Ула дзі мір БЯ ЛЯН СКІ ў тан ка вым трэ на жо ры.

На ма ні то ры вы клад чык ад соч вае пе ра мя шчэн не тан ка.

ЭканаміксЭканамікс  

Знеш ні дзярж доўг зні зіў ся 
на 179 міль ё наў до ла раў

Дзяр жаў ны доўг на шай кра і ны па ста не на 1 жніў ня 

склаў 42,1 млрд руб лёў і змен шыў ся ў па раў на нні з 

па чат кам 2018 го да на 23,8 млн руб лёў, па ве дам ляе 

прэс-служ ба Мін фі на.

Знеш ні дзяр жаў ны доўг на па ча так жніў ня склаў 

16,5 міль яр да до ла раў, змен шыў шы ся з па чат ку го да 

на 179 млн до ла раў з улі кам кур са вых роз ніц, або на 

1,1 %. На па га шэн не знеш ня га дзярж доў гу з па чат ку го да 

пай шло 1,592 млрд до ла раў, у тым лі ку: 800 млн до ла-

раў — еў ра аб лі га цыі; 337,7 млн до ла раў — бан кі Кі тая

і 244,3 млн до ла раў — урад Ра сіі.

Унут ра ны дзярж доўг па ста не на 1 жніў ня склаў 

9,2 міль яр да руб лёў, па вя лі чыў шы ся з па чат ку го да на 

16,5 млн руб лёў (з улі кам кур са вых роз ніц), або на 0,2 %. 

За сту дзень — лі пень раз ме шча на ўнут ра ных ва лют ных 

дзярж аб лі га цый для юры дыч ных і фі зіч ных асоб на су му 

264,9 млн до ла раў. Кам пен са ва на ва лют ных і руб лё вых 

дзярж аб лі га цый для юры дыч ных і фі зіч ных асоб на су му 

240,3 млн до ла раў і 23,1 міль ё на руб лёў.

На шу су хую буль бу 
па спы та юць у Га лан дыі

Ак цы я нер нае та ва рыст ва «Маш харч прад» ужо больш 

за 35 га доў пра цуе на бе ла рус кім рын ку. Гэ та прад пры-

ем ства ў Пу ха віц кім ра ё не зай ма ец ца вы рошч ван нем, 

пе ра пра цоў кай, а так са ма вы твор час цю пра дук цыі 

з буль бы — су хое буль бя ное пю рэ, буль ба су ша ная, 

пе ле ты, чып сы, снэ кі, су месь для дра ні каў і клё цак. 

Акра мя та го, прад пры ем ства з'яў ля ец ца га лоў ным вы-

твор цам не стан дарт на га хар чо ва га аб ста ля ван ня.

— Пра дук ты хар ча ван ня ў агуль ным аб' ёме пра дук цыі 

прад пры ем ства зай ма юць 70 пра цэн таў, — уво дзіць у курс 

спра вы кі раў нік «Маш харч пра да» Мі ха іл КО ТАЎ. — Геа-

гра фія па ста вак — бліз кае і да лё кае за меж жа. Сё ле та 

здо ле лі вый сці на еў ра пей скі пра дук то вы ры нак. Ця пер 

па стаў ля ем су хое буль бя ное пю рэ ў Ру мы нію, Чар на го рыю 

і Чэ хію. Сён ня ідуць пе ра мо вы з па куп ні ка мі з Га лан дыі, 

Поль шчы і Кі тая.

На мес нік ды рэк та ра па ка мер цый ных пы тан нях 

прад пры ем ства Тац ця на СТАМБ РОЎ СКАЯ ад зна чае, 

што боль шасць пра дук цыі прад пры ем ства па стаў ляе на 

бе ла рус кі ры нак. Ка лі ж ка заць пра экс парт, то ён зна-

хо дзіц ца на ўзроў ні 28 % ад вы раб ле най пра дук цыі. Па 

вы ні ках бя гу ча га паў год дзя прад пры ем ства ўжо за ра бі-

ла ка ля 1 млн до ла раў. Да рэ чы, ле тась бы ло вы пу шча на 

пра дук цыі кош там больш за 11 млн руб лёў.

Пра даць шча ню коў
Ін спек цы яй Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь па го ра дзе Мін ску з 10 па 14 ве рас-

ня пра во дзіц ца ак цыя «Апла та па дат каў — аба вя зак 

кож на га гра ма дзя ні на!»

Жы ха ры ста лі цы, якія ма юць ін фар ма цыю аб фі зіч ных 

асо бах, што рэа лі зу юць ка ця нят і шча ню коў без апла ты 

па дат каў, мо гуць па ве да міць пра гэ та што дня з 09.00 да 

18.00 па тэ ле фо нах: 229-26-60, 229-79-79 і 189 (ста цы я-

нар ная сет ка).

Па ча та за клад ка фун дуч ных са доў
Гэ тым ле там па вы ша ная «до за» цяп ла пры вя ла да 

та го, што прак тыч на ўсе рэ гі ё ны атры ма лі доб ры 

ўра джай ага род ні ны і са да ві ны. На мес нік ды рэк та ра 

па на ву ко вай ра бо це Ін сты ту та пла да вод ства Ана-

толь КРЫ ВА РОТ на зваў гэ ты се зон уні каль ным.

— На ву коў цы ро бяць упор на раз віц цё не тра ды цый ных 

для на шай кра і ны куль тур. У пры ват нас ці, рас пра цоў ва ем 

но выя сар ты ві на гра ду для аг ра клі ма тыч ных умоў кра і-

ны. Раз гля да ем маг чы масць вы рошч ваць у пра мыс ло вых 

маш та бах ір гу, па ча та за клад ка фун дуч ных са доў, — па-

ве да міў Ана толь Кры ва рот.

Сяр гей КУР КАЧ




