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Закон Рэспублікі Беларусь
ДАЧНЫЯ ЎЧАСТКІ ПАД МІНСКАМ — ПРАЗ АЎКЦЫЁН
АБ УНЯСЕННІ ЗМЯНЕННЯЎ І ДАПАЎНЕННЯЎ З 2015 года ўводзіцца забарона на стварэнне пад Мінскам новых
садаводчых таварыстваў і дачных кааператываў
У ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
«АБ ЦЭНАЎТВАРЭННІ»
Артыкул 1. Унесці ў Закон Рэспублікі
Беларусь ад 10 мая 1999 года «Аб цэнаўтварэнні» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 37, 2/30;
2006 г., № 6, 2/1177; 2008 г., № 14, 2/1414)
наступныя змяненні і дапаўненні:
1. З артыкула 1 словы «паўнамоцтвы
дзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць
рэгуляванне цэнаўтварэння і кантроль за
ім,» выключыць.
2. Артыкул 2 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Артыкул 2. Заканадаўства Рэспублікі
Беларусь аб цэнаўтварэнні
Заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб
цэнаўтварэнні складаецца з гэтага Закона
і іншых актаў заканадаўства.
Асаблівасці цэнаўтварэння ў сферах натуральных манаполій вызначаюцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб натуральных манаполіях.
Калі міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі
Беларусь вызначаны іншыя правілы, чым тыя,
якія змяшчаюцца ў гэтым Законе, то прымяняюцца правілы міжнародных дагавораў.».
3. У артыкуле 3:
абзац чацвёрты выкласці ў наступнай
рэдакцыі:
«цэнаўтварэнне — працэс па вызначэнні
і прымяненні цэн (тарыфаў);»;
падрадковую заўвагу да абзаца чацвёртага выключыць;
абзацы шосты і сёмы выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«рэгуляванне цэн (тарыфаў) — уздзеянне на працэсы вызначэння і прымянення
цэн (тарыфаў) з боку суб'ектаў цэнаўтварэння, якія ажыццяўляюць рэгуляванне цэн
(тарыфаў);
рэгуляваная цана (тарыф) — цана (тарыф), што вызначаецца суб'ектамі цэнаўтварэння, якія ажыццяўляюць рэгуляванне
цэн (тарыфаў);»;
з абзаца восьмага словы «, якая вызначаецца суб'ектам цэнаўтварэння» выключыць;
абзац дзясяты выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«гранічная надбаўка (зніжка, нацэнка) —
абмежаванне да цаны, што вызначаецца
суб'ектамі цэнаўтварэння, якія ажыццяўляюць рэгуляванне цэн (тарыфаў);»;
пасля абзаца адзінаццатага дапоўніць
артыкул абзацам наступнага зместу:
«індэксацыя цаны (тарыфу) — змяненне
ўзроўню цаны (тарыфу) шляхам прымянення каэфіцыента да цаны (тарыфу) у парадку, вызначаным заканадаўствам;»;
абзац дванаццаты лічыць абзацам трынаццатым;
абзац трынаццаты выкласці ў наступнай
рэдакцыі:
«дэклараванне цэн (тарыфаў) — рэгістрацыя цэн (тарыфаў) юрыдычнымі асобамі,
індывідуальнымі прадпрымальнікамі, уключанымі ў Дзяржаўны рэестр гаспадарчых
суб'ектаў, якія займаюць дамінуючае становішча на таварных рынках, у дзяржаўных
органах, вызначаных заканадаўствам.».
4. Артыкул 4 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Артыкул 4. Суб'екты цэнаўтварэння
Суб'ектамі цэнаўтварэння ў Рэспубліцы
Беларусь з'яўляюцца:
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь;
дзяржаўныя органы (арганізацыі), якія
ажыццяўляюць рэгуляванне цэн (тарыфаў);
юрыдычныя асобы, якія не з'яўляюцца
дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі), што
ажыццяўляюць рэгуляванне цэн (тарыфаў)
(далей — юрыдычныя асобы);
індывідуальныя прадпрымальнікі;
іншыя фізічныя асобы, якія маюць права
ў адпаведнасці з заканадаўствам ажыццяўляць пэўныя віды дзейнасці, што не адносяцца заканадаўчымі актамі да прадпрымальніцкай дзейнасці, на тавары (работы,
паслугі) якіх прымяняюцца рэгуляваныя цэны (тарыфы) (далей — фізічныя асобы).».
5. У артыкуле 5:
абзацы чацвёрты і шосты выключыць;
абзац пяты лічыць абзацам чацвёртым.
6. Назву раздзела 3 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«РАЗДЗЕЛ 3
РЭГУЛЯВАННЕ ЦЭН (ТАРЫФАЎ)».
7. У артыкуле 7:
абзац другі выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«тавары, якія выраблены (рэалізуюцца)
ва ўмовах натуральных манаполій, паслугі,
якія аказваюцца (прадастаўляюцца) суб'ектамі натуральных манаполій, што адносяцца
да сфер натуральных манаполій;»;
у абзацы трэцім:
словы «сацыяльна значныя» выключыць;
пасля слова «Прэзідэнтам» дапоўніць абзац словамі «Рэспублікі Беларусь».
8. У артыкуле 8:
у частцы першай:
у абзацы першым:
словы «Рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, абласныя і Мінскі гарадскі выканаўчыя і распарадчыя органы»
замяніць словамі «Прэзідэнт Рэспублікі
Беларусь, дзяржаўныя органы (арганізацыі), якія ажыццяўляюць рэгуляванне цэн
(тарыфаў),»;

 Ведай нашых
Навучэнка гімназіі №7
г. Маладзечна Аляксандра
Радчанка стала ўладальніцай сярэбранага медаля на 46-й Міжнароднай
хімічнай алімпіядзе, што
прайшла ў сталіцы В'етнама — горадзе Ханой.
Алімпіяда сабрала 193 прадстаўнікі з 75 краін свету. Юныя

словы «прамое (адміністрацыйнае)» выключыць;
абзац чацвёрты выкласці ў наступнай
рэдакцыі:
«гранічных надбавак (зніжак, нацэнак);»;
у абзацы шостым слова «вызначэння»
замяніць словам «устанаўлення»;
пасля абзаца шостага дапоўніць частку
абзацам наступнага зместу:
«індэксацыі цэн (тарыфаў);»;
абзац сёмы лічыць абзацам восьмым;
у частцы другой:
пасля слоў «Дзяржаўныя органы» дапоўніць частку словам «(арганізацыі)»;
слова «цэнаўтварэння» замяніць словамі
«цэн (тарыфаў)».
9. Раздзел 4 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«РАЗДЗЕЛ 4
ДЗЯРЖАЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ
Ў ГАЛІНЕ ЦЭНАЎТВАРЭННЯ
Артыкул 9. Паўнамоцтвы Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь у галіне
цэнаўтварэння
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
вызначае адзіную дзяржаўную палітыку
ў галіне цэнаўтварэння;
вызначае пералік тавараў (работ, паслуг), цэны (тарыфы) на якія рэгулююцца;
вызначае дзяржаўныя органы (арганізацыі), якія ажыццяўляюць рэгуляванне цэн
(тарыфаў), з улікам палажэнняў гэтага Закона;
ажыццяўляе рэгуляванне цэн (тарыфаў)
на асобныя тавары (работы, паслугі);
упаўнаважвае Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь на зацвярджэнне пералікаў
тавараў (работ, паслуг), цэны (тарыфы) на
якія рэгулююцца асобнымі дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі), што ажыццяўляюць
рэгуляванне цэн (тарыфаў);
ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў галіне
цэнаўтварэння ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гэтым Законам і
іншымі заканадаўчымі актамі.
Артыкул 10. Дзяржаўныя органы
(арганізацыі),
якія ажыццяўляюць
рэгуляванне цэн (тарыфаў)
Дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі),
якія ажыццяўляюць рэгуляванне цэн (тарыфаў), з'яўляюцца:
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь;
рэспубліканскі орган дзяржаўнага кіравання па пытаннях эканомікі, на які ў адпаведнасці з заканадаўствам ускладзены
функцыі рэгулявання цэн (тарыфаў);
іншыя дзяржаўныя органы (арганізацыі),
на якія ў адпаведнасці з гэтым Законам і
актамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ускладзены паўнамоцтвы па рэгуляванні цэн
(тарыфаў).
Артыкул 11. Паўнамоцтвы дзяржаўных
органаў (арганізацый),
якія ажыццяўляюць
рэгуляванне цэн (тарыфаў)
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь:
забяспечвае правядзенне адзінай дзяржаўнай палітыкі ў галіне цэнаўтварэння;
ажыццяўляе рэгуляванне цэн (тарыфаў)
на асобныя тавары (работы, паслугі) у межах сваёй кампетэнцыі;
у адпаведнасці з актамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь зацвярджае пералікі тавараў (работ, паслуг), цэны (тарыфы) на якія
рэгулююцца асобнымі дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі), што ажыццяўляюць
рэгуляванне цэн (тарыфаў);
ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў галіне
цэнаўтварэння ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гэтым Законам,
іншымі законамі і актамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Рэспубліканскі орган дзяржаўнага кіравання па пытаннях эканомікі, на які ў адпаведнасці з заканадаўствам ускладзены
функцыі рэгулявання цэн (тарыфаў):
праводзіць адзіную дзяржаўную палітыку
ў галіне цэнаўтварэння;
выпрацоўвае прапановы аб асновах дзяржаўнай палітыкі ў галіне цэнаўтварэння;
забяспечвае адзіныя падыходы ў галіне
цэнаўтварэння, у тым ліку вызначае парадак устанаўлення і прымянення цэн (тарыфаў), а таксама парадак іх дэкларавання і
ажыццяўляе метадычнае кіраўніцтва цэнаўтварэннем;
каардынуе работу іншых дзяржаўных
органаў (арганізацый), якія ажыццяўляюць
рэгуляванне цэн (тарыфаў);
ажыццяўляе рэгуляванне цэн (тарыфаў)
на асобныя тавары (работы, паслугі) у межах сваёй кампетэнцыі;
прымае абавязковыя для суб'ектаў цэнаўтварэння (юрыдычных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў, фізічных асоб)
рашэнні аб увядзенні, змяненні або спыненні
рэгулявання цэн (тарыфаў) у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам;
прымае абавязковыя для выканання рашэнні аб ліквідацыі выяўленых парушэнняў
у галіне цэнаўтварэння, адмяняе цэны (тарыфы), вызначаныя суб'ектамі цэнаўтварэння з парушэннем заканадаўства Рэспублікі
Беларусь аб цэнаўтварэнні;
ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў галіне
цэнаўтварэння, ускладзеныя на яго гэтым
Законам і іншымі актамі заканадаўства.
Іншыя дзяржаўныя органы (арганізацыі)
у межах сваёй кампетэнцыі:

ажыццяўляюць рэгуляванне цэн (тарыфаў) на асобныя тавары (работы, паслугі);
ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы ў галіне цэнаўтварэння, ускладзеныя на іх гэтым
Законам і іншымі актамі заканадаўства.».
10. У назве раздзела 5 слова «прадпрымальніка» замяніць словамі «індывідуальнага прадпрымальніка, фізічнай асобы».
11. У артыкуле 12:
у назве артыкула і абзацы першым словы «прадпрымальніка» і «прадпрымальнік»
замяніць адпаведна словамі «індывідуальнага прадпрымальніка, фізічнай асобы» і
«індывідуальны прадпрымальнік, фізічная
асоба»;
у абзацы другім:
пасля слова «заканадаўствам» дапоўніць
абзац словамі «Рэспублікі Беларусь»;
словы «дзяржаўнае цэнавае рэгуляванне» замяніць словамі «рэгуляванне цэн (тарыфаў)»;
абзац трэці выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«абскардзіць у вызначаным заканадаўствам парадку рашэнні, прынятыя ў дачыненні да іх дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі), якія ажыццяўляюць рэгуляванне
цэн (тарыфаў), а таксама службовымі асобамі гэтых дзяржаўных органаў (арганізацый).».
12. Артыкул 13 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Артыкул 13. Абавязкі юрыдычнай
асобы, індывідуальнага
прадпрымальніка,
фізічнай асобы ў галіне
цэнаўтварэння
Юрыдычная асоба, індывідуальны прадпрымальнік, фізічная асоба ў галіне цэнаўтварэння абавязаны:
выконваць заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб цэнаўтварэнні;
пра да стаўляць дзяр жаў ным ор га нам
(арганізацыям), якія ажыццяўляюць рэгуляванне цэн (тарыфаў), поўную і дакладную
інфармацыю, неабходную для вызначэння
рэгуляваных цэн (тарыфаў);
выконваць іншыя абавязкі, вызначаныя
заканадаўствам.».
13. Раздзел 6 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«РАЗДЗЕЛ 6
КАНТРОЛЬ ЗА ВЫКАНАННЕМ
СУБ'ЕКТАМІ, ЯКІЯ ПРАВЯРАЮЦЦА
І АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЬ РЭАЛІЗАЦЫЮ
ТАВАРАЎ (РАБОТ, ПАСЛУГ),
ЗАКАНАДАЎСТВА РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ АБ ЦЭНАЎТВАРЭННІ
І АДКАЗНАСЦЬ ЗА ЯГО ПАРУШЭННЕ
Артыкул 14. Кантроль за выкананнем
суб'ектамі,
якія правяраюцца
і ажыццяўляюць
рэалізацыю тавараў
(работ, паслуг),
заканадаўства
Рэспублікі Беларусь
аб цэнаўтварэнні
Кантроль за выкананнем суб'ектамі, якія
правяраюцца і ажыццяўляюць рэалізацыю
тавараў (работ, паслуг), заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб цэнаўтварэнні ажыццяўляецца органамі Камітэта дзяржаўнага
кантролю Рэспублікі Беларусь, структурным
падраздзяленнем з правамі юрыдычнай
асобы рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання па пытаннях эканомікі, на які ў
адпаведнасці з заканадаўствам ускладзены
функцыі рэгулявання цэн (тарыфаў), абласнымі і Мінскім гарадскім выканаўчымі камітэтамі ў адпаведнасці з заканадаўствам.
Артыкул 15. Адказнасць за парушэнне
заканадаўства
Рэспублікі Беларусь аб
цэнаўтварэнні
Асобы, вінаватыя ў парушэнні заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб цэнаўтварэнні,
нясуць адказнасць у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.
Артыкул 16. Абскарджанне
рашэнняў дзяржаўных
органаў (арганізацый),
якія ажыццяўляюць
рэгуляванне цэн
(тарыфаў), іх службовых
асоб
Рашэнні дзяржаўных органаў (арганізацый), якія ажыццяўляюць рэгуляванне цэн
(тарыфаў), іх службовых асоб могуць быць
абскарджаны суб'ектамі цэнаўтварэння ў
вышэйшы дзяржаўны орган (арганізацыю)
і (або) у суд у парадку, вызначаным заканадаўствам.
Абскарджанне ў вызначаным заканадаўствам парадку рашэнняў дзяржаўных органаў (арганізацый), якія ажыццяўляюць рэгуляванне цэн (тарыфаў), іх службовых асоб не
прыпыняе выкананне такіх рашэнняў.».
Артыкул 2. Савету Міністраў Рэспублікі
Беларусь у трохмесячны тэрмін:
забяспечыць прывядзенне актаў заканадаўства ў адпаведнасць з гэтым Законам;
прыняць іншыя захады па рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.
Артыкул 3. Гэты Закон уваходзіць у сілу
ў наступным парадку:
артыкул 1 — праз тры месяцы пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона;
іншыя палажэнні — пасля афіцыйнага
апублікавання гэтага Закона.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
А. ЛУКАШЭНКА
11 ліпеня 2014 года, г. Мінск.
№ 192—З

АД «СЕРАБРА» НЕДАЛЁКА ДА «ЗОЛАТА»
хі мі кі пра дэ ман стра ва лі свае
веды ў галіне аналітычнай, фізічнай, бія- і касмахіміі, а таксама навыкі работы ў лабараторыі.
Гэта ўжо другая вялікая перамога Аляксандры сёлета. У маі
дзяўчынка прывезла «серабро»
з Мендзялееўскай алімпіяды
школьнікаў па хіміі. Займаецца

з Аляксандрай выдатны педагог
Наталля Данілаўна Пашчук.
Яшчэ адзін сярэбраны прызёр з Мінскай вобласці — Ілья
Перапечка з гімназіі №3 г. Салігорска. Хлопец удзельнічаў
у 45-й Між на род най алім пі ядзе па фізіцы, што адбылася
ў го ра дзе Аста на Рэс пуб лі кі
Казахстан на базе Назарбаеў

Універсітэта. Бясспрэчна, гэта
дасягненне не толькі Ільі, але
і яго настаўніцы Валянціны Аркадзеўны Карповіч.
Уся го ў ін тэле кту аль ным
спа бор ніц тве пры ня лі ўдзел
каля 400 школьнікаў з 85 краін свету.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



«Указам з 1 студзеня 2015 года ўводзіцца забарона на
здзяйсненне здзелак з зямельнымі ўчасткамі, выдзеленымі
ў прыгараднай зоне Мінска і абласных цэнтраў для вядзення
калектыўнага садоўніцтва, і з размешчанымі на іх аб'ектамі нерухомасці да заканчэння пяці гадоў з дня дзяржаўнай
рэгістрацыі ўзнікнення правоў на такія зямельныя ўчасткі, а
таксама забарона на стварэнне ў прыгараднай зоне Мінска
новых садаводчых таварыстваў, дачных кааператываў», —
праінфармавалі ў прэс-службе.
Акрамя таго, з 1 студзеня 2015 года свабодныя зямельныя ўчасткі ў садаводчых таварыствах у прыгараднай зоне Мінска будуць прадастаўляцца выключна па выніках
аўкцыёнаў.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СНЯТИИ ОБЪЕКТА С ТОРГОВ
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) сообщает о снятии с торгов,
назначенных на 13.08.2014 г., магазина № 42 «Сувениры»,
принадлежащего
Логойскому районному потребительскому обществу.
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 01.08.2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельных участков
в частную собственность
Наименование объекта
Лот № 1
Целевое назначение
Строительство и обслуживание жилого дома
Местонахождение
г. Малорита, ул. Энгельса, 22
объекта
Продавец объекта
Малоритский районный исполнительный комитет
Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет
Начальная цена
34 442 400
продажи, руб.
Сумма задатка, руб.
3 444 250
Характеристика
0,1500 га,
объекта, площадь
Решение Малоритского районного
земельного участка (га),
исполнительного комитета
решение об отводе
от 17.06.2014 г. № 732
земельного участка,
Кад. № 125250100001002573
кадастровый номер
Ограничения
Охранная зона сетей и сооружений
в использовании
газоснабжения на площади 0,0101 га
земельного участка
Вещное право,
срок аренды
Частная собственность
земельного участка
Размер расходов,
связанных
с проведением
10 901 600
аукциона
и подготовкой
документации, руб.
1. Внесение платы за земельный участок;
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения,
формированием земельного участка, государственной регистрацией
создания этого участка;
3. Осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации
прав, ограничений прав на земельный участок;
4. Получение в установленном порядке технической (проектной) документации и разрешения на строительство одноквартирного жилого дома;
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и использование его для благоустройства отводимого участка;
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации прав на него.

Утерянные страховые полисы добровольного страхования от болезней и
несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РП, 2РН серии
БА0572779, 0445813, добровольного страхования от несчастных случаев серии
ПТ 0016531, страховые свидетельства обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики
Беларусь (договор внутреннего страхования) серии ВС 2903984, 2903985,
квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы
1-СУ серии КС № 1000750, страховые свидетельства по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на
территории государств – членов системы «Зеленая карта» серии BY/07/06015626,
страховой компании «Промтрансинвест» считать недействительными.

ДОПОЛНЕНИЕ
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Опубликованной 25 февраля 2014 г. в газете «Звязда»
по объекту Многоквартирный жилой дом
неповышенной комфортности №3 по генплану
с помещениями общественного назначения, подземной
автостоянкой в квартале улиц Одоевского, Бельского,
Пономаренко, П.Глебки (продолжение) в г. Минске.
Общество с ограниченной ответственностью «Антасам» информирует
о дополнении к проектной декларации объекта долевого строительства,
опубликованной в газете «ЗВЯЗДА» № 35 от 25 февраля 2014 г.:
Внести следующие дополнения:
Абзац «Для привлечения физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к строительству по договорам создания объекта долевого строительства предлагаются:» дополнить:
7 (Семь) помещений общественного назначения (кладовая) на отметке
-3.200-2.900. Цена 1 м.кв. общей площади помещений общественного
назначения (кладовая) в текущих ценах на момент опубликования проектной декларации составляет 9 247 000 (Девять миллионов двести сорок
семь тысяч) белорусских рублей с НДС эквивалентной 900 долларам США
и 10 330 000 (Десять миллионов триста тридцать тысяч) белорусских рублей с НДС эквивалентной 1000 долларам США по курсу, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на 05 августа 2014 г.
2 (Два) помещения общественного назначения (творческая мастерская)
на отметке +27.600. Цена 1 м.кв. общей площади помещений общественного назначения (творческая мастерская) в текущих ценах на момент
опубликования проектной декларации составляет 13 945 500 (Тринадцать
миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот) белорусских рублей с НДС
эквивалентной 1 350 долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 05 августа 2014 г.
1 (Одно) помещение общественного назначения (творческая мастерская) на отметке +36.600. Цена 1 м.кв. общей площади помещений общественного назначения (творческая мастерская) в текущих ценах на момент
опубликования проектной декларации составляет 14 152 100 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи сто) белорусских рублей с НДС
эквивалентной 1 370 долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 05 августа 2014 г.
1 (Одно) помещение общественного назначения на 1-ом этаже в секции Д.
Цена 1 м.кв. общей площади помещений общественного назначения в
текущих ценах на момент опубликования проектной декларации составляет 18 077 500 (Восемнадцать миллионов семьдесят семь тысяч пятьсот)
белорусских рублей с НДС эквивалентной 1 750 долларам США по курсу,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на 05 августа
2014 г.
УНП 100727641

Аукцион состоится 09 сентября 2014 года в 11.00 по адресу: г. Малорита,
ул. Красноармейская, 1.
Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.
Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение с райисполкомом.
2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы
задатка на расчетный счет № 3600223000240 ЦБУ № 120 АСБ «Беларусбанк»,
МФО 150501246, код платежа 04901, получатель платежа – районный бюджет,
УНН 200676206.
3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении
аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить
по результатам аукциона, а также представляет документ, подтверждающий
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный
в извещении, с отметкой банка.
Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином* – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального
засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя –
нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом,
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического
лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или
русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на
белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие
участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят
задатки в размере, установленном для каждого из предметов аукциона.
4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.
*– для аукциона по продаже земельных участков в частную собственность
для строительства жилого дома.
Заявления об участии в аукционе принимаются до 3 сентября 2014 года
(включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 82,
землеустроительная служба Малоритского райисполкома с 8.00 до 17.00
по рабочим дням.

П О В Т О Р Н О Е

И З В Е Щ Е Н И Е

УНН 600381366

24 чэрвеня 2014 года
26 чэрвеня 2014 года

Условия продажи

Прыняты Палатай прадстаўнікоў
Ухвалены Саветам Рэспублікі

Адпаведная норма прадугледжана ўказам №387
«Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў ва Указ
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня
2007 года № 667», які кіраўнік дзяржавы Аляксандр
Лукашэнка падпісаў 4 жніўня, паведамілі ў
прэс-службе беларускага лідара.

Технический администратор доменной зоны BY
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ»
сообщает о проведении благотворительного аукциона
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра.
Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг
по регистрации доменного имени и налогов, будут перечислены
на нужды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне BY, исключенные
из реестра национальной доменной зоны. Перечень доменных имен, предлагаемых к
регистрации по результатам аукциона, размещен на сайте https://auction.cctld.by
Дата начала аукциона – 8 сентября 2014 г., дата окончания аукциона –
18 сентября 2014 г.
Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время окончания аукциона – 12.00 даты окончания аукциона. В случае, если в течение последних
2 минут до окончания аукциона была сделана ставка, срок проведения аукциона
автоматически продлевается еще на 5 минут.
Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом аукциона,
размещается программная форма, позволяющая участникам аукциона делать
ставки.
Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами или нерезидентами Республики Беларусь. Для участия в аукционе участник должен пройти
регистрацию на сайте http://auction.cctld.by
Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорусских рублей.
Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.
Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней после начала
аукциона по каждому доменному имени.
Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал максимальную
ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистрацию доменных
имен, исключенных из реестра, находится на сайте http://auction.cctld.by в разделе
«Правила проведения аукционов».
Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», УНП 100160363,
e-mail: au@hoster.by
Тел. организатора +375 17 239 57 02.
Тел. комиссии по организации и проведению аукциона +375 17 239 57 77.

О

П Р О В Е Д Е Н И И

А У К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»

14 августа 2014 года проводит 3/13 повторный от 06.03.2013 года открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности на 16-ом аукционе
Местонахождение
объекта

Начальная
цена продажи
(бел. руб.)

Сумма
задатка
(бел. руб.)

Мастерская передвижная на железнодорожном ходу МХ-М № 38 1990 г. 4 кат. КР-1990 г. в составе:
Кузнечный цех – крытый вагон № 20420071, 1956 г. Инструментально-механический цех – крытый
вагон № 20115895, 1956 г. Механический цех № 1 – крытый вагон № 22869937, 1956 г. Механический
цех № 2 – крытый вагон № 20862207, 1956 г. Электросиловой цех – крытый вагон
50/13
№ 20096661, 1956 г. Электроремонтный цех – крытый вагон № 20608824, 1956 г. Слесарно-сварочный
цех – крытый вагон № 20574596 1956 г. Агрегатно-ремонтный цех – крытый вагон № 20020681,
1954 г. Авторемонтный цех – крытый вагон № 20032363, 1958 г. Цех ремонтна дизельных двигателей – крытый вагон № 20748190, 1952 г.

г. Слуцк, в/ч 18662

1 872 000 000

187 200 000

Мастерская передвижная на железнодорожном ходу МХ-М № 21, 1986 г. 4 кат. ДР-1990 г. в составе: Кузнечный цех – крытый вагон № 20681730 • Инструментально-механический цех – крытый
вагон № 20269114 • Механический цех №1 – крытый вагон № 20268876 • Механический цех № 2
51/13 – крытый вагон № 20268777 • Электросиловой цех – крытый вагон № 20220885 • Электроремонтный
цех – крытый вагон № 20268884 • Слесарно-сварочный цех – крытый вагон №20339560 • Агрегатноремонтный цех – крытый вагон № 20260147 • Авторемонтный цех – крытый вагон № 20260030 • Цех
ремонта дизельных двигателей – крытый вагон № 20220877. Все вагоны – 1971 г.

г. Слуцк, в/ч 18662

1 560 000 000

156 000 000

п. Жодино, в/ч 48848

1 632 000 000

163 200 000

53/13 Мост автодорожный (шифр ВАР) № 1, 1981 г., 2 кат., наработка 0,5 года

п. Жодино, в/ч 48848

1 579 000 000

157 900 000

54/13 Мост автодорожный (шифр ВАР) № 2, 1981 г., 3 кат., наработка 0,5 года

п. Жодино, в/ч 48848

1 579 000 000

157 900 000

Лот

52/13

Наименование техники

Тепловоз ЧМЭ-3 № 915 дв. К6С31ОДР № 411009-4203 генератор TD 802 № 1583208 1970 г. 2 кат.
пробег 21 год 6 мес.

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 125 от 08 июля 2014 года. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81.
Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.
УНП 101099370

