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Ар ты кул 1. Унес ці ў За кон Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад 10 мая 1999 го да «Аб цэ на ўтва-
рэн ні» (На цы я наль ны рэ естр пра ва вых ак-
таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 1999 г., № 37, 2/30; 
2006 г., № 6, 2/1177; 2008 г., № 14, 2/1414) 
на ступ ныя змя нен ні і да паў нен ні:

1. З ар ты ку ла 1 сло вы «паў на моц твы 
дзяр жаў ных ор га наў, якія ажыц цяў ля юць 
рэ гу ля ван не цэ на ўтва рэн ня і кант роль за 
ім,» вы клю чыць.

2. Ар ты кул 2 вы клас ці ў на ступ най рэ-
дак цыі:
«Ар ты кул 2. За ка на даў ства Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь аб цэ на ўтва рэн ні
За ка на даў ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб 

цэ на ўтва рэн ні скла да ец ца з гэ та га За ко на 
і ін шых ак таў за ка на даў ства.

Асаб лі вас ці цэ на ўтва рэн ня ў сфе рах на-
ту раль ных ма на по лій вы зна ча юц ца за ка на-
даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб на ту раль-
ных ма на по лі ях.

Ка лі між на род ны мі да га во ра мі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь вы зна ча ны ін шыя пра ві лы, чым тыя, 
якія змя шча юц ца ў гэ тым За ко не, то пры мя ня-
юц ца пра ві лы між на род ных да га во раў.».

3. У ар ты ку ле 3:
аб зац чац вёр ты вы клас ці ў на ступ най 

рэ дак цыі:
«цэ на ўтва рэн не — пра цэс па вы зна чэн ні 

і пры мя нен ні цэн (та ры фаў);»;
пад рад ко вую за ўва гу да аб за ца чац вёр-

та га вы клю чыць;
аб за цы шос ты і сё мы вы клас ці ў на ступ-

най рэ дак цыі:
«рэ гу ля ван не цэн (та ры фаў) — уз дзе-

ян не на пра цэ сы вы зна чэн ня і пры мя нен ня 
цэн (та ры фаў) з бо ку суб' ек таў цэ на ўтва-
рэн ня, якія ажыц цяў ля юць рэ гу ля ван не цэн 
(та ры фаў);

рэ гу ля ва ная ца на (та рыф) — ца на (та-
рыф), што вы зна ча ец ца суб' ек та мі цэ на-
ўтва рэн ня, якія ажыц цяў ля юць рэ гу ля ван не 
цэн (та ры фаў);»;

з аб за ца вось ма га сло вы «, якая вы зна-
ча ец ца суб' ек там цэ на ўтва рэн ня» вы клю-
чыць;

аб зац дзя ся ты вы клас ці ў на ступ най рэ-
дак цыі:

«гра ніч ная над баў ка (зніж ка, на цэн ка) — 
аб ме жа ван не да ца ны, што вы зна ча ец ца 
суб' ек та мі цэ на ўтва рэн ня, якія ажыц цяў ля-
юць рэ гу ля ван не цэн (та ры фаў);»;

пас ля аб за ца адзі нац ца та га да поў ніць 
ар ты кул аб за цам на ступ на га змес ту:

«ін дэк са цыя ца ны (та ры фу) — змя нен не 
ўзроў ню ца ны (та ры фу) шля хам пры мя нен-
ня ка э фі цы ен та да ца ны (та ры фу) у па рад-
ку, вы зна ча ным за ка на даў ствам;»;

аб зац два нац ца ты лі чыць аб за цам тры-
нац ца тым;

аб зац тры нац ца ты вы клас ці ў на ступ най 
рэ дак цыі:

«дэк ла ра ван не цэн (та ры фаў) — рэ гіст-
ра цыя цэн (та ры фаў) юры дыч ны мі асо ба мі, 
ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі, уклю-
ча ны мі ў Дзяр жаў ны рэ естр гас па дар чых 
суб' ек таў, якія зай ма юць да мі ну ю чае ста-
но ві шча на та вар ных рын ках, у дзяр жаў ных 
ор га нах, вы зна ча ных за ка на даў ствам.».

4. Ар ты кул 4 вы клас ці ў на ступ най рэ-
дак цыі:
«Ар ты кул 4. Суб' ек ты цэ на ўтва рэн ня

Суб' ек та мі цэ на ўтва рэн ня ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь з'яў ля юц ца:

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь;
дзяр жаў ныя ор га ны (ар га ні за цыі), якія 

ажыц цяў ля юць рэ гу ля ван не цэн (та ры-
фаў);

юры дыч ныя асо бы, якія не з'яў ля юц ца 
дзяр жаў ны мі ор га на мі (ар га ні за цы я мі), што 
ажыц цяў ля юць рэ гу ля ван не цэн (та ры фаў) 
(да лей — юры дыч ныя асо бы);

ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі;
ін шыя фі зіч ныя асо бы, якія ма юць пра ва 

ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам ажыц цяў-
ляць пэў ныя ві ды дзей нас ці, што не ад но-
сяц ца за ка на даў чы мі ак та мі да прад пры-
маль ніц кай дзей нас ці, на та ва ры (ра бо ты, 
па слу гі) якіх пры мя ня юц ца рэ гу ля ва ныя цэ-
ны (та ры фы) (да лей — фі зіч ныя асо бы).».

5. У ар ты ку ле 5:
аб за цы чац вёр ты і шос ты вы клю чыць;
аб зац пя ты лі чыць аб за цам чац вёр тым.
6. Наз ву раз дзе ла 3 вы клас ці ў на ступ-

най рэ дак цыі:

«РАЗ ДЗЕЛ 3
РЭ ГУ ЛЯ ВАН НЕ ЦЭН (ТА РЫ ФАЎ)».

7. У ар ты ку ле 7:
аб зац дру гі вы клас ці ў на ступ най рэ дак-

цыі:
«та ва ры, якія вы раб ле ны (рэа лі зу юц ца) 

ва ўмо вах на ту раль ных ма на по лій, па слу гі, 
якія аказ ва юц ца (пра да стаў ля юц ца) суб' ек-
та мі на ту раль ных ма на по лій, што ад но сяц ца 
да сфер на ту раль ных ма на по лій;»;

у аб за цы трэ цім:
сло вы «са цы яль на знач ныя» вы клю-

чыць;
пас ля сло ва «Прэ зі дэн там» да поў ніць аб-

зац сло ва мі «Рэс пуб лі кі Бе ла русь».
8. У ар ты ку ле 8:
у част цы пер шай:
у аб за цы пер шым:
сло вы «Рэс пуб лі кан скія ор га ны дзяр-

жаў на га кі ра ван ня, аб лас ныя і Мін скі га-
рад скі вы ка наў чыя і рас па рад чыя ор га ны» 
за мя ніць сло ва мі «Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, дзяр жаў ныя ор га ны (ар га ні за-
цыі), якія ажыц цяў ля юць рэ гу ля ван не цэн 
(та ры фаў),»;

сло вы «пра мое (ад мі ніст ра цый нае)» вы-
клю чыць;

аб зац чац вёр ты вы клас ці ў на ступ най 
рэ дак цыі:

«гра ніч ных над ба вак (зні жак, на цэ нак);»;
у аб за цы шос тым сло ва «вы зна чэн ня» 

за мя ніць сло вам «уста наў лен ня»;
пас ля аб за ца шос та га да поў ніць част ку 

аб за цам на ступ на га змес ту:
«ін дэк са цыі цэн (та ры фаў);»;
аб зац сё мы лі чыць аб за цам вось мым;
у част цы дру гой:
пас ля слоў «Дзяр жаў ныя ор га ны» да поў-

ніць част ку сло вам «(ар га ні за цыі)»;
сло ва «цэ на ўтва рэн ня» за мя ніць сло ва мі 

«цэн (та ры фаў)».
9. Раз дзел 4 вы клас ці ў на ступ най рэ-

дак цыі:

«РАЗ ДЗЕЛ 4 
ДЗЯР ЖАЎ НАЕ РЭ ГУ ЛЯ ВАН НЕ 

Ў ГА ЛІ НЕ ЦЭ НА ЎТВА РЭН НЯ

Ар ты кул 9. Паў на моц твы Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі не 
цэ на ўтва рэн ня

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь:
вы зна чае адзі ную дзяр жаў ную па лі ты ку 

ў га лі не цэ на ўтва рэн ня;
вы зна чае пе ра лік та ва раў (ра бот, па-

слуг), цэ ны (та ры фы) на якія рэ гу лю юц ца;
вы зна чае дзяр жаў ныя ор га ны (ар га ні за-

цыі), якія ажыц цяў ля юць рэ гу ля ван не цэн 
(та ры фаў), з улі кам па ла жэн няў гэ та га За-
ко на;

ажыц цяў ляе рэ гу ля ван не цэн (та ры фаў) 
на асоб ныя та ва ры (ра бо ты, па слу гі);

упаў на важ вае Са вет Мі ніст раў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь на за цвяр джэн не пе ра лі каў 
та ва раў (ра бот, па слуг), цэ ны (та ры фы) на 
якія рэ гу лю юц ца асоб ны мі дзяр жаў ны мі ор-
га на мі (ар га ні за цы я мі), што ажыц цяў ля юць 
рэ гу ля ван не цэн (та ры фаў);

ажыц цяў ляе ін шыя паў на моц твы ў га лі не 
цэ на ўтва рэн ня ў ад па вед нас ці з Кан сты ту-
цы яй Рэс пуб лі кі Бе ла русь, гэ тым За ко нам і 
ін шы мі за ка на даў чы мі ак та мі.
Ар ты кул 10. Дзяр жаў ныя ор га ны 

(ар га ні за цыі), 
якія ажыц цяў ля юць 
рэ гу ля ван не цэн (та ры фаў)

Дзяр жаў ны мі ор га на мі (ар га ні за цы я мі), 
якія ажыц цяў ля юць рэ гу ля ван не цэн (та ры-
фаў), з'яў ля юц ца:

Са вет Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь;
рэс пуб лі кан скі ор ган дзяр жаў на га кі ра-

ван ня па пы тан нях эка но мі кі, на які ў ад-
па вед нас ці з за ка на даў ствам ус кла дзе ны 
функ цыі рэ гу ля ван ня цэн (та ры фаў);

ін шыя дзяр жаў ныя ор га ны (ар га ні за цыі), 
на якія ў ад па вед нас ці з гэ тым За ко нам і 
ак та мі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ус-
кла дзе ны паў на моц твы па рэ гу ля ван ні цэн 
(та ры фаў).
Ар ты кул 11. Паў на моц твы дзяр жаў ных 

ор га наў (ар га ні за цый), 
якія ажыц цяў ля юць 
рэ гу ля ван не цэн (та ры фаў)

Са вет Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь:
за бяс печ вае пра вя дзен не адзі най дзяр-

жаў най па лі ты кі ў га лі не цэ на ўтва рэн ня;
ажыц цяў ляе рэ гу ля ван не цэн (та ры фаў) 

на асоб ныя та ва ры (ра бо ты, па слу гі) у ме-
жах сва ёй кам пе тэн цыі;

у ад па вед нас ці з ак та мі Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь за цвяр джае пе ра лі кі та ва-
раў (ра бот, па слуг), цэ ны (та ры фы) на якія 
рэ гу лю юц ца асоб ны мі дзяр жаў ны мі ор га-
на мі (ар га ні за цы я мі), што ажыц цяў ля юць 
рэ гу ля ван не цэн (та ры фаў);

ажыц цяў ляе ін шыя паў на моц твы ў га лі не 
цэ на ўтва рэн ня ў ад па вед нас ці з Кан сты ту-
цы яй Рэс пуб лі кі Бе ла русь, гэ тым За ко нам, 
ін шы мі за ко на мі і ак та мі Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь.

Рэс пуб лі кан скі ор ган дзяр жаў на га кі ра-
ван ня па пы тан нях эка но мі кі, на які ў ад-
па вед нас ці з за ка на даў ствам ус кла дзе ны 
функ цыі рэ гу ля ван ня цэн (та ры фаў):

пра во дзіць адзі ную дзяр жаў ную па лі ты ку 
ў га лі не цэ на ўтва рэн ня;

вы пра цоў вае пра па но вы аб ас но вах дзяр-
жаў най па лі ты кі ў га лі не цэ на ўтва рэн ня;

за бяс печ вае адзі ныя па ды хо ды ў га лі не 
цэ на ўтва рэн ня, у тым лі ку вы зна чае па ра-
дак уста наў лен ня і пры мя нен ня цэн (та ры-
фаў), а так са ма па ра дак іх дэк ла ра ван ня і 
ажыц цяў ляе ме та дыч нае кі раў ніц тва цэ на-
ўтва рэн нем;

ка ар ды нуе ра бо ту ін шых дзяр жаў ных 
ор га наў (ар га ні за цый), якія ажыц цяў ля юць 
рэ гу ля ван не цэн (та ры фаў);

ажыц цяў ляе рэ гу ля ван не цэн (та ры фаў) 
на асоб ныя та ва ры (ра бо ты, па слу гі) у ме-
жах сва ёй кам пе тэн цыі;

пры мае аба вяз ко выя для суб' ек таў цэ-
на ўтва рэн ня (юры дыч ных асоб, ін ды ві ду-
аль ных прад пры маль ні каў, фі зіч ных асоб) 
ра шэн ні аб увя дзен ні, змя нен ні або спы нен ні 
рэ гу ля ван ня цэн (та ры фаў) у вы пад ках, пра-
ду гле джа ных за ка на даў ствам;

пры мае аба вяз ко выя для вы ка нан ня ра-
шэн ні аб лік ві да цыі вы яў ле ных па ру шэн няў 
у га лі не цэ на ўтва рэн ня, ад мя няе цэ ны (та-
ры фы), вы зна ча ныя суб' ек та мі цэ на ўтва рэн-
ня з па ру шэн нем за ка на даў ства Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь аб цэ на ўтва рэн ні;

ажыц цяў ляе ін шыя паў на моц твы ў га лі не 
цэ на ўтва рэн ня, ус кла дзе ныя на яго гэ тым 
За ко нам і ін шы мі ак та мі за ка на даў ства.

Ін шыя дзяр жаў ныя ор га ны (ар га ні за цыі) 
у ме жах сва ёй кам пе тэн цыі:

ажыц цяў ля юць рэ гу ля ван не цэн (та ры-
фаў) на асоб ныя та ва ры (ра бо ты, па слу гі);

ажыц цяў ля юць ін шыя паў на моц твы ў га-
лі не цэ на ўтва рэн ня, ус кла дзе ныя на іх гэ тым 
За ко нам і ін шы мі ак та мі за ка на даў ства.».

10. У наз ве раз дзе ла 5 сло ва «прад пры-
маль ні ка» за мя ніць сло ва мі «ін ды ві ду аль на-
га прад пры маль ні ка, фі зіч най асо бы».

11. У ар ты ку ле 12:
у наз ве ар ты ку ла і аб за цы пер шым сло-

вы «прад пры маль ні ка» і «прад пры маль нік» 
за мя ніць ад па вед на сло ва мі «ін ды ві ду аль-
на га прад пры маль ні ка, фі зіч най асо бы» і 
«ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік, фі зіч ная 
асо ба»;

у аб за цы дру гім:
пас ля сло ва «за ка на даў ствам» да поў ніць 

аб зац сло ва мі «Рэс пуб лі кі Бе ла русь»;
сло вы «дзяр жаў нае цэ на вае рэ гу ля ван-

не» за мя ніць сло ва мі «рэ гу ля ван не цэн (та-
ры фаў)»;

аб зац трэ ці вы клас ці ў на ступ най рэ дак цыі:
«аб скар дзіць у вы зна ча ным за ка на даў-

ствам па рад ку ра шэн ні, пры ня тыя ў да чы-
нен ні да іх дзяр жаў ны мі ор га на мі (ар га ні-
за цы я мі), якія ажыц цяў ля юць рэ гу ля ван не 
цэн (та ры фаў), а так са ма служ бо вы мі асо-
ба мі гэ тых дзяр жаў ных ор га наў (ар га ні за-
цый).».

12. Ар ты кул 13 вы клас ці ў на ступ най рэ-
дак цыі:
«Ар ты кул 13. Аба вяз кі юры дыч най 

асо бы, ін ды ві ду аль на га 
прад пры маль ні ка, 
фі зіч най асо бы ў га лі не 
цэ на ўтва рэн ня

Юры дыч ная асо ба, ін ды ві ду аль ны прад-
пры маль нік, фі зіч ная асо ба ў га лі не цэ на-
ўтва рэн ня аба вя за ны:

вы кон ваць за ка на даў ства Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь аб цэ на ўтва рэн ні;

пра да стаў ляць дзяр жаў ным ор га нам 
(ар га ні за цы ям), якія ажыц цяў ля юць рэ гу-
ля ван не цэн (та ры фаў), поў ную і дак лад ную 
ін фар ма цыю, не аб ход ную для вы зна чэн ня 
рэ гу ля ва ных цэн (та ры фаў);

вы кон ваць ін шыя аба вяз кі, вы зна ча ныя 
за ка на даў ствам.».

13. Раз дзел 6 вы клас ці ў на ступ най рэ-
дак цыі:

«РАЗ ДЗЕЛ 6
КАНТ РОЛЬ ЗА ВЫ КА НАН НЕМ 

СУБ' ЕК ТА МІ, ЯКІЯ ПРА ВЯ РА ЮЦ ЦА 
І АЖЫЦ ЦЯЎ ЛЯ ЮЦЬ РЭА ЛІ ЗА ЦЫЮ 

ТА ВА РАЎ (РА БОТ, ПА СЛУГ), 
ЗА КА НА ДАЎ СТВА РЭС ПУБ ЛІ КІ 

БЕ ЛА РУСЬ АБ ЦЭ НА ЎТВА РЭН НІ 
І АД КАЗ НАСЦЬ ЗА ЯГО ПА РУ ШЭН НЕ

Ар ты кул 14. Кант роль за вы ка нан нем 
суб' ек та мі, 
якія пра вя ра юц ца 
і ажыц цяў ля юць 
рэа лі за цыю та ва раў 
(ра бот, па слуг), 
за ка на даў ства 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
аб цэ на ўтва рэн ні

Кант роль за вы ка нан нем суб' ек та мі, якія 
пра вя ра юц ца і ажыц цяў ля юць рэа лі за цыю 
та ва раў (ра бот, па слуг), за ка на даў ства Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь аб цэ на ўтва рэн ні ажыц-
цяў ля ец ца ор га на мі Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь, струк тур ным 
пад раз дзя лен нем з пра ва мі юры дыч най 
асо бы рэс пуб лі кан ска га ор га на дзяр жаў на-
га кі ра ван ня па пы тан нях эка но мі кі, на які ў 
ад па вед нас ці з за ка на даў ствам ус кла дзе ны 
функ цыі рэ гу ля ван ня цэн (та ры фаў), аб лас-
ны мі і Мін скім га рад скім вы ка наў чы мі ка мі-
тэ та мі ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам.
Ар ты кул 15. Ад каз насць за па ру шэн не 

за ка на даў ства 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб 
цэ на ўтва рэн ні

Асо бы, ві на ва тыя ў па ру шэн ні за ка на даў-
ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб цэ на ўтва рэн ні, 
ня суць ад каз насць у ад па вед нас ці з за ка на-
даў чы мі ак та мі.
Ар ты кул 16. Аб скар джан не 

ра шэн няў дзяр жаў ных 
ор га наў (ар га ні за цый), 
якія ажыц цяў ля юць 
рэ гу ля ван не цэн 
(та ры фаў), іх служ бо вых 
асоб

Ра шэн ні дзяр жаў ных ор га наў (ар га ні за-
цый), якія ажыц цяў ля юць рэ гу ля ван не цэн 
(та ры фаў), іх служ бо вых асоб мо гуць быць 
аб скар джа ны суб' ек та мі цэ на ўтва рэн ня ў 
вы шэй шы дзяр жаў ны ор ган (ар га ні за цыю) 
і (або) у суд у па рад ку, вы зна ча ным за ка-
на даў ствам.

Аб скар джан не ў вы зна ча ным за ка на даў-
ствам па рад ку ра шэн няў дзяр жаў ных ор га-
наў (ар га ні за цый), якія ажыц цяў ля юць рэ гу-
ля ван не цэн (та ры фаў), іх служ бо вых асоб не 
пры пы няе вы ка нан не та кіх ра шэн няў.».

Ар ты кул 2. Са ве ту Мі ніст раў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у трох ме сяч ны тэр мін:

за бяс пе чыць пры вя дзен не ак таў за ка на-
даў ства ў ад па вед насць з гэ тым За ко нам;

пры няць ін шыя за ха ды па рэа лі за цыі па-
ла жэн няў гэ та га За ко на.

Ар ты кул 3. Гэ ты За кон ува хо дзіць у сі лу 
ў на ступ ным па рад ку:

ар ты кул 1 — праз тры ме ся цы пас ля афі-
цый на га апуб лі ка ван ня гэ та га За ко на;

ін шыя па ла жэн ні — пас ля афі цый на га 
апуб лі ка ван ня гэ та га За ко на.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
А. ЛУ КА ШЭН КА

11 лі пе ня 2014 го да, г. Мінск.
№ 192—З

За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь
АБ УНЯ СЕН НІ ЗМЯ НЕН НЯЎ І ДА ПАЎ НЕН НЯЎ 

У ЗА КОН РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ 
«АБ ЦЭ НА ЎТВА РЭН НІ»

Пры ня ты Па ла тай прад стаў ні коў  24 чэр ве ня 2014 го да
Ухва ле ны Са ве там Рэс пуб лі кі  26 чэр ве ня 2014 го да

Ад па вед ная нор ма пра ду гле джа на ўка зам №387 
«Аб уня сен ні да паў нен няў і змя нен няў ва Указ 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 27 снеж ня 
2007 го да № 667», які кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад пі саў 4 жніў ня, па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Ука зам з 1 сту дзе ня 2015 го да ўво дзіц ца за ба ро на на 
здзяйс нен не здзе лак з зя мель ны мі ўчаст ка мі, вы дзе ле ны мі 
ў пры га рад най зо не Мін ска і аб лас ных цэнт раў для вя дзен ня 
ка лек тыў на га са доў ніц тва, і з раз ме шча ны мі на іх аб' ек та-
мі не ру хо мас ці да за кан чэн ня пя ці га доў з дня дзяр жаў най 
рэ гіст ра цыі ўзнік нен ня пра воў на та кія зя мель ныя ўчаст кі, а 
так са ма за ба ро на на ства рэн не ў пры га рад най зо не Мін ска 
но вых са да вод чых та ва рыст ваў, дач ных ка а пе ра ты ваў», — 
пра ін фар ма ва лі ў прэс-служ бе.

Акра мя та го, з 1 сту дзе ня 2015 го да сва бод ныя зя мель-
ныя ўчаст кі ў са да вод чых та ва рыст вах у пры га рад най зо-
не Мін ска бу дуць пра да стаў ляц ца вы ключ на па вы ні ках 
аў кцы ё наў.

ДАЧ НЫЯ ЎЧАСТ КІ ПАД МІНСК АМ — ПРАЗ АЎ КЦЫ ЁН
З 2015 го да ўво дзіц ца за ба ро на на ства рэн не пад Мінск ам но вых З 2015 го да ўво дзіц ца за ба ро на на ства рэн не пад Мінск ам но вых 
са да вод чых та ва рыст ваў і дач ных ка а пе ра ты ваўса да вод чых та ва рыст ваў і дач ных ка а пе ра ты ваў

На ву чэн ка гім на зіі №7 
г. Ма ла дзеч на Аляк санд ра 
Рад чан ка ста ла ўла даль-
ні цай ся рэб ра на га ме да-
ля на 46-й Між на род най 
хі міч най алім пі я дзе, што 
прай шла ў ста лі цы В'ет на-
ма — го ра дзе Ха ной.

Алім пі я да са бра ла 193 прад-
стаў ні кі з 75 кра ін све ту. Юныя 

хі мі кі пра дэ ман стра ва лі свае 
ве ды ў га лі не ана лі тыч най, фі-
зіч най, бія- і кас ма хі міі, а так-
са ма на вы кі ра бо ты ў ла ба ра-
то рыі.

Гэ та ўжо дру гая вя лі кая пе ра-
мо га Аляк санд ры сё ле та. У маі 
дзяў чын ка пры вез ла «се раб ро» 
з Мен дзя ле еў скай алім пі я ды 
школь ні каў па хі міі. Зай ма ец ца 

з Аляк санд рай вы дат ны пе да гог 
На тал ля Да ні лаў на Па шчук.

Яшчэ адзін ся рэб ра ны пры-
зёр з Мін скай воб лас ці — Ілья 
Пе ра печ ка з гім на зіі №3 г. Са-
лі гор ска. Хло пец удзель ні чаў 
у 45-й Між на род най алім пі я-
дзе па фі зі цы, што ад бы ла ся 
ў го ра дзе Аста на Рэс пуб лі кі 
Ка зах стан на ба зе На за рба еў 

Уні вер сі тэ та. Бяс спрэч на, гэ та 
да сяг нен не не толь кі Ільі, але 
і яго на стаў ні цы Ва лян ці ны Ар-
ка дзеў ны Кар по віч.

Уся го ў ін тэ ле кту аль ным 
спа бор ніц тве пры ня лі ўдзел 
ка ля 400 школь ні каў з 85 кра-
ін све ту.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

Ве дай на шыхВе дай на шых  �� АД «СЕ РАБ РА» НЕ ДА ЛЁ КА ДА «ЗО ЛА ТА»

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельных участков 

в частную собственность
Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение Строительство и обслуживание жилого дома

Местонахождение 
объекта

г. Малорита, ул. Энгельса, 22

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена 
продажи, руб.

34 442 400

Сумма задатка, руб. 3 444 250

Характеристика 
объекта, площадь 

земельного участка (га), 
решение об отводе 

земельного участка, 
кадастровый номер

0,1500 га,
Решение Малоритского районного 

исполнительного комитета 
от 17.06.2014 г. № 732

Кад. № 125250100001002573

Ограничения 
в использовании 

земельного участка

Охранная зона сетей и сооружений 
газоснабжения на площади 0,0101 га

Вещное право, 
срок аренды 

земельного участка
Частная собственность

Размер расходов, 
связанных 

с проведением 
аукциона 

и подготовкой 
документации, руб.

10 901 600
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1. Внесение платы за земельный участок;
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аук-
циона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием 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) докумен-
тации и разрешения на строительство одноквартирного жилого дома;
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и ис-
пользование его для благоустройства отводимого участка;
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года по-
сле получения свидетельства (удостоверения) о государственной ре-
гистрации прав на него.

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 подписан-

ное 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 уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастро-
вых 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 государ-

ственной 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 до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 
лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных 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 засви-
детельствованным 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 установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, 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, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-
стоверяющий 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.

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 аук-
циона – 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 нерези-
дентами 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.

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 стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 
территории государств – членов системы «Зеленая карта» серии BY/07/06015626, 
страховой компании «Промтрансинвест» считать недействительными.

П О В Т О Р Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  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

Лот Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

50/13

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 
№ 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 двигате-
лей – крытый вагон № 20748190, 1952 г.

г. Слуцк, в/ч 18662 1 872 000 000 187 200 000

51/13

Мастерская передвижная на железнодорожном ходу МХ-М № 21, 1986 г. 4 кат. ДР-1990 г. в соста-
ве: Кузнечный цех – крытый вагон № 20681730 • Инструментально-механический цех – крытый 
вагон № 20269114 • Механический цех №1 – крытый вагон № 20268876 • Механический цех № 2 
– крытый вагон № 20268777 • Электросиловой цех – крытый вагон № 20220885 • Электроремонтный 
цех – крытый вагон № 20268884 • Слесарно-сварочный цех – крытый вагон №20339560 • Агрегатно-
ремонтный 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

52/13
Тепловоз ЧМЭ-3 № 915 дв. К6С31ОДР № 411009-4203 генератор TD 802 № 1583208 1970 г. 2 кат. 
пробег 21 год 6 мес.

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

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

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, 
опуб ликованной в газете «ЗВЯЗДА» № 35 от 25 февраля 2014 г.:

Внести следующие дополнения:
Абзац «Для привлечения физических, юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей к строительству по договорам создания объ-
екта 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 про-
ектной 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 ру-
блей 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 обществен-
ного 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 Националь-
ным банком Республики Беларусь на 05 августа 2014 г. 

1 (Одно) помещение общественного назначения (творческая мастер-
ская) на отметке +36.600. Цена 1 м.кв. общей площади помещений обще-
ственного назначения (творческая мастерская) в текущих ценах на момент 
опубликования проектной декларации составляет 14 152 100 (Четырнад-
цать миллионов сто пятьдесят две тысячи сто) белорусских рублей с НДС 
эквивалентной 1 370 долларам США по курсу, установленному Националь-
ным банком Рес публики 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 составля-
ет 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

И З В Е Щ Е Н И Е  О  С Н Я Т И И  О Б Ъ Е К Т А  С  Т О Р Г О В 

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.
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