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ДАКУМЕНТЫ

29 ліпеня 2014 г.

Закон Рэспублікі Беларусь

 Без бар'ераў

АБ УНЯСЕННІ ЗМЯНЕННЯЎ І ДАПАЎНЕННЯЎ
У НЕКАТОРЫЯ ЗАКОНЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПА ПЫТАННЯХ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ БЯСПЕКІ ДАРОЖНАГА РУХУ
Прыняты Палатай прадстаўнікоў
Ухвалены Саветам Рэспублікі

Артыкул 1. Унесці ў кодэкс
Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях ад
21 красавіка 2003 года (Нацыянальны рэестр прававых актаў
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 2003 г.,
№ 63, 2/946, № 87, 2/980; 2006
г., № 111, 2/1242; 2010 г., № 16,
2/1651; № 300, 2/1750) наступныя
змяненні і дапаўненні:
1. У артыкуле 4.9:
у частцы 1:
словы «выпадку» і «часткай 3»
замяніць адпаведна словамі «выпадках» і «часткамі 3 і 4»;
пасля слова «руху» дапоўніць
частку словамі «, парушэнні правілаў прыпынку або стаянкі»;
словы «або сродкамі фота- і
кіназдымкі, відэазапісу» выключыць;
у частцы 4 словы «Асоба, названая ў частцы 1 гэтага артыкула, лічыцца, што не падвяргалася
адміністрацыйнаму спагнанню»
замяніць словамі «Уласнік (уладальнік) транспартнага сродку
не падлягае адміністрацыйнай
адказнасці».
2. Частку 5 артыкула 7.1 выключыць.
3. У заўвазе да артыкула 18.9
словы «прызначанае» і «ім» замяніць адпаведна словамі «прычэп
да яго, прызначаныя» і «іх».
4. У артыкуле 18.12:
абзац другі часткі 1 пасля слова «памеры» дапоўніць словамі
«ад адной»;
у частцы 5:
у абзацы першым словы «Нясвое ча со выя рэ гіст ра цыя або
перарэгістрацыя транспартнага
сродку, або непрадастаўленне
яго без уважлівай прычыны ў вызначаны тэрмін для дзяржаўнага
тэхнічнага агляду, або кіраванне»
замяніць словам «Кіраванне»;
у абзацы другім словы «цягнуць» і «да дзвюх» замяніць адпаведна словамі «цягне» і «ад адной
да трох»;
у абзацы першым часткі 9 словы «3 і 4» замяніць адпаведна лічбамі «3 — 5».
5. Артыкул 18.13 дапоўніць
часткамі 5 — 8 наступнага зместу:
«5. Пе ра вы шэн не асо бай,
якая кіруе транспартным сродкам, устаноўленай хуткасці руху,
зафіксаванае працуючымі ў аўтаматычным рэжыме спецыяльнымі
тэхнічнымі сродкамі, якія маюць
функцыі фота- і кіназдымкі, відэазапісу, ад дзесяці да дваццаці
кіламетраў у гадзіну —
цягне накладанне штрафу ў
памеры пяці дзясятых базавай
велічыні.
6. Перавышэнне асобай, якая
кі руе транс парт ным срод кам,
устаноўленай хуткасці руху, зафіксаванае працуючымі ў аў таматычным рэжыме спецыяльнымі
тэхнічнымі сродкамі, якія маюць
функцыі фота- і кіназдымкі, відэазапісу, ад дваццаці да трыццаці
кіламетраў у гадзіну —
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цягне накладанне штрафу ў памеры дзвюх базавых велічынь.
7. Перавышэнне асобай, якая
кі руе транс парт ным срод кам,
устаноўленай хуткасці руху, зафіксаванае спецыяльнымі тэхнічнымі сродкамі, якія працуюць
у аўтаматычным рэжыме і маюць
функцыі фота- і кіназдымкі, відэазапісу, ад трыццаці да сарака кіламетраў у гадзіну — цягне накладанне штрафу ў памеры чатырох
базавых велічынь.
8. Перавышэнне асобай, якая
кі руе транс парт ным срод кам,
устаноўленай хуткасці руху, зафіксаванае спецыяльнымі тэхнічнымі сродкамі, якія працуюць
у аўтаматычным рэжыме і маюць
функцыі фота- і кіназдымкі, відэазапісу, ад сарака і больш кіламетраў у гадзіну —
цягне накладанне штрафу ў памеры шасці базавых велічынь.».
6. Артыкул 18.21 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Артыкул 18.21. Невыкананне
патрабавання аб прыпынку транспартнага сродку
1. Невыкананне асобай, якая
кіруе транспартным сродкам, патрабавання супрацоўніка органаў унутраных спраў аб спыненні
транспартнага сродку —
цягне накладанне штрафу ў
памеры ад дзвюх да васьмі базавых велічынь.
2. Невыкананне асобай, якая
кі руе транс парт ным сродкам,
неаднаразовых патрабаванняў
супрацоўніка органаў унутраных
спраў аб спыненні транспартнага
сродку —
цягне накладанне штрафу ў памеры ад трох да дзесяці базавых
велічынь або пазбаўленне права
кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам да шасці месяцаў.
3. Дзеянне, якое прадугледжана часткай 2 гэтага артыкула, што
пацягнула пераследаванне такой
асобы супрацоўнікамі органаў
унутраных спраў, —
цягне накладанне штрафу ў
памеры ад пяці да дваццаці базавых велічынь з пазбаўленнем
права кіравання транспартнымі
сродкамі тэрмінам да двух гадоў
або без пазбаўлення.
Заўвага. 1. Патрабаванне супрацоўніка органаў унутраных
спраў аб спыненні транспартнага
сродку павінна адпавядаць правілам дарожнага руху.
2. Пад пераследаваннем у
частцы 3 гэтага артыкула разумеецца пераследаванне супрацоўнікамі органаў унутраных спраў на
транспартным сродку аператыўнага прызначэння з уключанымі
пробліскавымі сігналамі (маячкамі) сіняга або сіняга і чырвонага
колераў асобы кіроўцы транспартнага сродку, які не выканаў заведама відавочныя для яго законныя неаднаразовыя патрабаванні
супрацоўніка органаў унутраных
спраў аб спыненні транспартнага
сродку. Пры гэтым з выкарыстаннем спецыяльнага гукавога сігна-

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ
РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона)
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже

здания административно-хозяйственного
с инв. № 500/C-10550,
принадлежащего ОАО «Оптоэлектронные системы» (Продавец)
и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Черняховского, д. 1.

Часть здания с инв. № 500/C-10550 сдается в аренду: 19,3 м2 по 31.05.2017;
21,8 м2 по 31.12.2015; 23,4 м2 по 31.12.2015; 28,3 м2 по 31.12.2015; 63 м2 по
31.12.2015; 19 м2 по 31.12.2015; 79,9 м2 по 31.05.2015; 31,3 м2 по 31.12.2015;
58 м2 по 31.12.2016; 80,6 м2 по 31.05.2017; 30,1 м2 по 30.04.2017; 38,7 м2 по
31.12.2015; 10,1 м2 по 31.01.2016; 22 м2 по 31.05.2016.
Для эксплуатации и обслуживания здания административно-хозяйственного
ОАО «Оптоэлектронные системы» предоставлен в аренду по 28.02.2015 земельный участок площадью 0,1226 га с кадастровым номером 500000000009005284
с ограничением прав на земельные участки, расположенные: в охранной
зоне линий связи и радиофикации, площадь 0,0184 га; охранной зоне линий
электропередачи, площадь 0,0055 га; охранной зоне сетей и сооружений
газоснабжения, площадь 0,0040 га.

лу ажыццяўляецца інфармаванне
ўдзельнікаў дарожнага руху аб неабходнасці павышэння ўважлівасці і выканання мер засцярогі.».
7. У артыкуле 18.22:
з абзаца першага часткі 3 словы «з тэхнічна дапушчальнай
агульнай масай больш за 3,5 тоны» выключыць;
дапоўніць артыкул часткамі 6 і
7 наступнага зместу:
«6. Прыпынак або стаянка
транспартнага сродку з парушэннем правілаў дарожнага руху або
неправамерная стаянка транспартнага сродку на месцы, адведзеным для стаянкі транспартных
сродкаў інвалідаў, зафіксаваныя
працуючымі ў аўтаматычным рэжыме спецыяльнымі тэхнічнымі
сродкамі, якія маюць функцыі фота- і кіназдымкі, відэазапісу, —
цягнуць накладанне штрафу ў
памеры адной базавай велічыні.
7. Прыпынак або стаянка груза во га аў та ма бі ля, аў то бу са,
колавага трактара, самаходнай
машыны, прычэпа з парушэннем
правілаў дарожнага руху, зафіксаваныя працуючымі ў аў таматычным рэжыме спецыяльнымі
тэхнічнымі сродкамі, якія маюць
функцыі фота- і кіназдымкі, відэазапісу, —
цяг нуць на кла дан не штрафу ў памеры трох базавых велічынь.».
Артыкул 2. Унесці ў Працэсуальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях ад 20 снежня 2006 года (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі
Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291;
2010 г., № 300, 2/1750; Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал
Рэспублікі Беларусь, 2013.07.27,
2/2062) наступныя змяненні і дапаўненні:
1. У частцы 5 артыкула 2.7:
словы «транспартнага сродку,
зафіксаванай» замяніць словамі
«, парушэнні правілаў прыпынку
або стаянкі транспартнага сродку,
зафіксаваных»;
словы «, або сродкамі фота- і
кіназдымкі, відэазапісу» выключыць.
2. Частку 5 артыкула 6.12 пасля слова «руху» дапоўніць словамі «, парушэння правілаў прыпынку або стаянкі».
3. У частцы 21 артыкула 8.9
словы «транспартнага сродку,
зафіксаваным» замяніць словамі
«, парушэнні правілаў прыпынку
або стаянкі транспартнага сродку,
зафіксаваных».
4. Частцы 2, 5 — 8 артыкула
8.10 выключыць.
5. У артыкуле 10.3:
у частцы 31:
слова «выпадку» замяніць словам «выпадках»;
пасля слова «руху» дапоўніць
частку словамі «, парушэнні правілаў прыпынку або стаянкі»;
з частцы 51 словы «частак 1 —
3» выключыць.
Артыкул 3. Унесці ў Закон
Рэспублікі Беларусь ад 5 студзеня 2008 года «Аб дарожным
руху» (Нацыянальны рэестр пра-

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк»
ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель
– РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение
платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества
ОАО «Оптоэлектронные системы», проводимом 28 августа 2014 г.
Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 (тридцати)
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата за Объект осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между Победителем аукциона (Претендентом
на покупку) и Продавцом.
Аукцион состоится 28.08.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 26.08.2014 до 12.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2.
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 12.02.2014.
С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора
аукциона ino.by.
 Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57,
8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru
УНП 500833225

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в объявление о проведении аукциона по продаже имущества
ТУП «Гродненский автотранс № 9», назначенного на 20.08.2014 г.,
следующего содержания: исключить условие проведения аукциона.
Объявление было опубликовано в газете «Звязда» 19.07.2014 г.

ПРАДАЕЦЦА
ўчастак у садовым таварыстве «Бярозаўка», Брэсцкі напрамак,
35 км ад МКАД, 10 сотак, фундамент. Тэлефон: 8-029-251-88-86.

Змешчаны на ахоўную стаянку транспартны сродак вяртаецца
ўласніку (уладальніку) або ўпаўнаважанай ім асобе па яго першым патрабаванні.
Парадак прымусовай адбуксіроўкі (эвакуацыі) транспартнага
сродку, яго змяшчэнне на ахоўную стаянку, а таксама адбуксіроўкі транспартнага сродку без
змяшчэння яго на такую стаянку,
якая ажыццяўляецца ў выпадку,
названым у абзацы чацвёртым
частцы другой гэтага артыкула,
вызначаецца Саветам Міністраў
Рэспублікі Беларусь.
Парадак адбуксіроўкі транспартнага сродку без змяшчэння
яго на такую стаянку, якая ажыццяўляецца ў выпадку, названым
у абзацы другім і трэцім частцы
другой гэтага артыкула, вызначаецца сумесным нарматыўным
прававым актам Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і Службы бяспекі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні
з Міністэрствам унутраных спраў
Рэспублікі Беларусь.
Нарматыўныя прававыя акты,
названыя ў частках восьмай і дзявятай гэтага артыкула, павінны
змяшчаць пералік асоб, упаўнаважаных прымаць рашэнне аб
прымусовай адбуксіроўцы (эвакуацыі) транспартнага сродку,
аб адбуксіроўцы транспартнага
сродку без змяшчэння яго на
ахоўную стаянку, а таксама парадак фіксацыі знешняга стану
транспартнага сродку, які падлягае прымусовай адбуксіроўцы
(эвакуацыі), адбуксіроўцы без
змяшчэння яго на ахоўную стаянку.».
2. У артыкуле 28:
пасля часткі трэцяй дапоўніць артыкул часткай наступнага
зместу:
«Дакументам, які пацвярджае
павышэнне кваліфікацыі вадзіце ляў меха ніч ных транс партных сродкаў (за выключэннем
колавых трактароў), з'яўляецца
пасведчанне, якое выдаецца па
форме, зацверджанай Міністэрствам транспарту і камунікацый
Рэспублікі Беларусь.»;
част кі чац вёр тую—сё мую
лічыць адпаведна часткамі пятай—восьмай.
Артыкул 4. Савету Міністраў
Рэспублікі Беларусь у трохмесячны тэрмін:
прывесці рашэнні ўрада Рэспублікі Беларусь у адпаведнасць
з гэтым Законам;
прыняць іншыя захады па рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.
Артыкул 5. Гэты Закон уступае ў сілу ў наступным парадку:
пункт 4 артыкула 2, артыкул
3 — праз тры месяцы пасля афіцыйнага апублікавання гэтага
Закона;
іншыя палажэнні — праз дзесяць дзён пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона.
Прэзідэнт Рэспублікі
Беларусь А. ЛУКАШЭНКА
11 ліпеня 2014 года, г. Мінск.
№ 176—3

ЭЛЕКТРОННЫ
ДАВЕДНІК
ДЛЯ ІНВАЛІДАЎ
Студэнты Гродзенскага
дзяржаўнага ўніверсітэта
імя Я. Купалы распрацавалі
электронны даведнік для
людзей з абмежаванымі
магчымасцямі. Сервіс
размешчаны па адрасе:
http://nobarіer.grsu.by/.
Электронны даведнік уяўляе
сабой базу даных арганізацый і
прадпрыемстваў, размешчаных
на тэрыторыі абласнога цэнтра,
з указаннем элементаў безбар'ернага асяроддзя. Прадстаўлена
каля 700 аб'ектаў аховы здароўя,
гандлю, адукацыі, культуры, сацыяльнай абароны, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, банкаўскіх
устаноў, а таксама аптэкі, аддзяленні сувязі, гасцініцы і іншыя будынкі гарадской інфраструктуры.
Картка аб'екта характарызуе яго
з пункту гледжання выканання
асноўных патрабаванняў безбар'ернага асяроддзя. Альбо неадпаведнасці, згодна з дзяржаўным
стандартам, усім неабходным пазіцыям у інтарэсах людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі.
Напрыклад, які сэнс у пандусе для
інвалідаў-калясачнікаў на ўваходзе
ў будынак, калі там няма дзвярнога
праёма неабходнай шырыні і ліфта? Альбо якая карысць ад аўтапарковачных месцаў для інвалідаў,
калі ў аб'ект, што побач, ім немагчыма трапіць?
Такім чынам, электронны даведнік для інвалідаў — гэта не
толькі карысная для іх інфармацыя, але і сродак кантролю за выкананнем неабходных работ па
стварэнні безбар'ернага асяроддзя. Прапановы і пажаданні па гэтым даведніку можна накіроўваць
на электронны адрас упраўлення
па працы, занятасці і сацыяльнай
абароне Гродзенскага гарвыканкама: soczashіta@maіl.ru.
Барыс ПРАКОПЧЫК



 Запрашальнік

«Банк Инвестиционных Технологий»
Юридический адрес: 220114, г. Минск, ул. Шемеша Адама, д. 28.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2014 г.
Закрытое акционерное общество «Банк Инвестиционных Технологий»
(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п
1

1
2

«Кніжка выйшла пагуляць» — пад такой назвай
31 ліпеня адбудзецца гарадское свята ў Беразіно.
У ім прымуць удзел маладыя
інваліды, якія наведваюць аддзяленне дзённага знаходжання
Бярэзінскага тэрытарыяльнага
цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. На свяце
будзе прадстаўлена выстава іх
работ «На здзіўленне ўсяму свету — вырабы з газеты»
Мерапрыемства ладзіцца ў
рамках рэспубліканскай акцыі
«Лета з добрай кніжкай».
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



Символ

01.07.2014

01.07.2013

2

3

4

5

АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы
и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные
финансовые вложения
Основные средства
и нематериальные активы
Имущество,
предназначенное для продажи
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги,
выпущенные банком
Производные
финансовые обязательства
Отложенные
налоговые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонды переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства
и собственный капитал

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1101

2 949

1102

-

3 854
-

1103
1104
1105
1106
1107

9 047
70 302
73 416
119 592
-

25 147
191 998
64 743
30 730
-

1108

-

-

1109

5 369

3 784

1110

-

-

1111
1112
11

13 038
293 713

2 627
322 883

1201
1202
1203

9 656
63 142

33 774
227 809

1204

-

-

1205

-

-

1206

-

-

1207
120

4 057
76 855

2 357
263 940

1211
1212
1213
1214
1215
121

198 605
173
41
18 039
216 858

60 445
7
(1509)
58 943

12

293 713

322 883

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2014 г.
Закрытое акционерное общество «Банк Инвестиционных Технологий»
(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7

ВЫРАБЫ З ГАЗЕТЫ —
НА ЗДЗІЎЛЕННЕ
ЎСЯМУ СВЕТУ

Наименование статьи

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование статьи

Символ

01.07.2014

01.07.2013

2

3

4

5

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход)
по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

2011
2012
201
2021
2022
202

13 904
2 026
11 878
1 006
171
835

9 798
2 601
7 197
542
306
236

203

-

-

204

123

253

205

14 079

1 120

206

42

7

207
208
209
210

5 866
244
11 225
472

500
7
6 734
349

211

9 638

1 237

212

1 320

24

2

8 318

1 213

Председатель Правления

И.И. Гулевский

Главный бухгалтер

Л.А. Болотина

Дата подписания «21» июля 2014 г.
http://bit-bank.by/ru/information-about-the-bank/22-financial-performance
Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности № 33 от 07 июня 2013 года. УНП 807000242.

Минский районный исполнительный комитет 29 августа 2014 г. проводит открытый аукцион
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе
№
лота

1
2
3
4
5

Адрес земельного участка

Боровлянский с/с, д. Чертяж, участок № 216
Горанский с/с, аг. Чачково
Ждановичский с/с, д. Каменная Горка,
ул. Цветочная, участок № 1
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 1
Ждановичский с/с, д. Тарасово,
ул. Вишневая, 1

Кадастровый номер

Площадь
земельного
участка

Целевое назначение

Инженерная
инфраструктура *

Расходы
по подготовке
документации
(рублей)

Начальная цена
земельного
участка
(рублей)

Задаток
(рублей)

623680608601000237
623681319101000515

0,1439 га
0,1200 га

Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

электричество
электричество, газ

4 596 974

200 000 000
98 000 000

40 000 000
19 600 000

623681704601000156

0,1082 га

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

электричество, газ

6 460 000

456 000 000

91 200 000

623681708601002914

0,1126 га

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

7 290 000

217 000 000

43 400 000

623681709601002068

0,1500 га

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

электричество,
газ, водопровод
электричество,
водопровод

3 760 000

419 000 000

83 800 000

7 497 456

95 000 000

19 000 000

6 477 605

127 000 000

25 400 000

7 162 000

218 000 000

43 600 000

5 881 526

83 000 000

16 600 000

4 968 385

70 000 000

14 000 000

7 729 200
5 785 234

60 000 000
250 000 000

12 000 000
50 000 000

6

г. Заславль, ул. Багряная, 5А

623650100001004831

0,1028 га

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

7

Колодищанский с/с, аг. Колодищи,
квартал 203, участок № 165Б

623683403101007605

0,1403 га

Для строительства и обслуживания жилого дома

электричество,
газ, водопровод
электричество
электричество,
водопровод
электричество
-

8

Колодищанский с/с, д. Юхновка, квартал 303

623683405101000753

0,1499 га

Для строительства и обслуживания жилого дома

9

Крупицкий с/с, д. Закружка

623683905101000128

0,1500 га

Для строительства и обслуживания жилого дома

10

Лошанский с/с, д. Горошки

623684002601000057

0,1039 га

Для строительства и обслуживания жилого дома

11
12

Михановичский с/с, д. Гребенка
Папернянский с/с, д. Селюты, участок № 7
Cамохваловичский с/с, д. Валицковщина,
участок № 4
Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 145
Шершунский с/с, д. Рогово
Щомыслицкий с/с, д. Заболотье, участок № 1
Юзуфовский с/с, д. Мацки
Юзуфовский с/с, д. Шепели

623684201601000060
623685509601000039

0,1326 га
0,1013 га

Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

623686301101000099

0,1500 га

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

-

6 642 080

95 000 000

19 000 000

623687508101001283
623685817101000090
623688000001000836
623688206101000174
623688208601000146

0.1500 га
0,1221 га
0,1500 га
0,1296 га
0,1339 га

Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

электричество
электричество
электричество
электричество

4 273 772
7 626 000
8 652 623
6 468 200
7 646 800

200 000 000
22 000 000
207 000 000
31 000 000
71 000 000

40 000 000
4 400 000
41 400 000
6 200 000
14 200 000

13

Начальная цена с НДС – 7 920 960 000 бел. руб.
Задаток с НДС – 396 048 000 бел. руб.

вавых актаў Рэспублікі Беларусь,
2008 г., № 14, 2/1410) наступныя
дапаўненні:
1. Дапоўніць Закон артыкулам
191 наступнага зместу:
«Артыкул 191. Прымусовая
адбуксіроўка
(эвакуацыя)
транспартнага
сродку.
Адбуксіроўка
транспартнага
сродку
без змяншэння
яго на ахоўную
стаянку
У выпадках, устаноўленых заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь, транспартны сродак можа
быць прымусова адбуксіраваны
(эвакуіраваны) і змешчаны на
ахоўную стаянку.
Транс парт ны сро дак можа
быць адбуксіраваны без змяшчэння яго на ахоўную стаянку
ў мэтах:
выканання задач, ускладзеных
на органы дзяржаўнай бяспекі, у
адпаведнасці з заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь;
выканання задач, ускладзеных
на орган дзяржаўнай аховы;
ліквідацыі перашкоды, створанай транспартным сродкам, руху, работа транспартных сродкаў
аператыўнага прызначэння і (або)
транспартных сродкаў дарожнаэксплуатацыйнай, камунальнай
службаў пры адсутнасці іншай
правамернай магчымасці выканання ўскладзеных на іх задач.
Прымусовая адбуксіроўка (эвакуацыя) транспартнага сродку, а
таксама адбуксіроўка яго без змяшчэння на ахоўную стаянку пры
наяўнасці ў гэтым транспартным
сродку пасажыра (пасажыраў) забаронены.
Спагнанне платы з уласніка
(уладальніка) за адбуксіроўку
транспартнага сродку без змяшчэння яго на ахоўную стаянку ў
выпадках, прадугледжаных часткай другой гэтага артыкула, не
дапускаюцца.
Асоба, якая прыняла рашэнне аб прымусовай адбуксіроўцы
(эвакуацыі) транспартнага сродку, аб адбуксіроўцы транспартнага сродку без змяшчэння яго
на ахоўную стаянку ў адсутнасць
кіроўцы, неадкладна інфармуе
аператыўна-дзяжурную службу
тэрытарыяльнага органа ўнутраных спраў па месцы знаходжання
транспартнага сродку, якая неадкладна прымае захады па інфармаванні яго ўласніка (уладальніка)
аб месцы знаходжання транспартнага сродку.
За пашкоджанні, нанесеныя
транспартнаму сродку ў час яго
прымусовай адбуксіроўкі (эвакуацыі), знаходжання транспартнага сродку на ахоўнай стаянцы,
а таксама ў час яго адбуксіроўкі
без змяшчэння на такую стаянку, нясуць адказнасць юрыдычныя асобы, работнікі якіх ажыццяўлялі прымусовую адбуксіроўку
(эвакуацыю), захоўванне, адбуксіроўку транспартнага сродку без
змяшчэння на ахоўную стаянку.

Закрытое акционерное общество

14
15
16
17
18

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 29.08.2014 г. в 10.00. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416.
Окончание приема заявлений и документов: 25.08.2014 г. в 17.00. Контактный
телефон: 204-11-62.
Задаток за участие в аукционе на лот 1 перечисляется на расчетный счет
№ 3641900000163 Боровлянского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052345, код платежа – 04901.
На лот 2 перечисляется на расчетный счет № 3641900000150 Горанского
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052360, код платежа – 04901.
На лоты 3–5 перечисляется на расчетный счет № 3641621030047 Ждановичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052317, код платежа – 04901.
На лот 6 перечисляется на расчетный счет № 3641621200079 Заславского
горисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600012999, код платежа – 04901.
На лоты 7–8 перечисляется на расчетный счет № 3641900000020 Колодищанского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск,
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052304, код платежа – 04901.
На лот 9 перечисляется на расчетный счет № 3641900000091 Крупицкого
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052399, код платежа – 04901.
На лот 10 перечисляется на расчетный счет № 3641900000046 Лошанского
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600228670, код платежа – 04901.
На лот 11 перечисляется на расчетный счет № 3641900000105 Михановичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600303747, код платежа – 04901.
На лот 12 перечисляется на расчетный счет № 3641621120061 Папернянского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052411, код платежа – 04901.
На лот 13 перечисляется на расчетный счет № 3641900000088 Самохваловичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск,
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052424, код платежа – 04901.
На лот 14 перечисляется на расчетный счет № 3641900000121 Хатежинско-

го сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600231359, код платежа – 04901.
На лот 15 перечисляется на расчетный счет № 3641900000059 Шершунского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052358, код платежа – 04901.
На лот 16 перечисляется на расчетный счет № 3641000000076 Щомыслицкого сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052373, код платежа – 04901.
На лоты 17–18 перечисляется на расчетный счет № 3641900000147 Юзуфовского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052332, код платежа – 04901.
К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в
указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный
счет задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в извещении.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из
этих земельных участков.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и
адресов земельных участков.
2. Соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона.
3. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий
(расчетный) счет с отметкой банка.
4. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
4.1. представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители
граждан – документ, удостоверяющий личность.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками
в соответствующем сельисполкоме.
Аукцион в отношении каждого земельного участка признается несостоявшимся в случаях, если: заявление об участии в аукционе подано только одним
участником аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в

частную собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона,
при его согласии, с внесением платы за земельный участок в размере начальной
цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов); для участия в аукционе
не было подано ни одного заявления; на аукцион явился один из участников или
ни один из участников не явился на аукцион.
Аукцион в отношении каждого земельного участка признается нерезультативным в случаях, если: ни один из участников аукциона после трехкратного
объявления первой объявленной цены не поднял аукционный номер; ни один из
участников аукциона не предложил свою цену.
Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его
проведения, осуществляются в установленном порядке победителем аукциона
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после внесения
победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой
для его проведения и выполнения условий, предусмотренных в решении об
изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона,
выдает ему выписку из названного решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.
Результаты аукциона аннулируются, если победитель аукциона в установленный срок: не внес плату за земельный участок; не возместил затраты на
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой
для его проведения; не выполнил условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона,
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, а также иные условия участия в аукционе.
При этом внесенный победителем аукциона задаток возврату не подлежит.
* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым возможно подключение в указанном населенном пункте.

