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БЛІЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ

3 лютага 2011 г.

БЕЗ ПРЫЦЯГНЕННЯ
БЮДЖЭТНЫХ
СРОДКАЎ
Н

а тэрыторыі Юркевіцкага сельсавета Жыткавіцкага раёна месціцца 8 населеных
пунктаў, дзе пражывае крыху менш за тысячу
чалавек. Толькі ў двух, пасёлку Азёрны і вёсцы Баравая, большасць насельніцтва — людзі
працаздольнага ўзросту. У астатніх асноўны
кантынгент жыхароў складаюць пенсіянеры.
Акрамя таго, на тэрыторыі сельсавета няма
СВК. Адзінае буйное прамысловае прадпрыемства — рыбгас «Белае». Ёсць яшчэ два лясніцтвы і сацыяльныя ўстановы.
— Магчыма, усё гэта і прымусіла нас актыўна
развіваць мясцовае самакіраванне, — зрабіла
выснову старшыня Юркевіцкага сельскага Савета дэпутатаў Алена ШПАКЕВІЧ. — Адразу
пасля выбараў у мясцовыя Саветы мы стварылі
пастаянныя дэпутацкія групы, кожны наш дэпутат
ведае, якія пытанні трэба курыраваць на працягу
ўсяго склікання. Сёння ўжо ёсць шмат станоўчых
прыкладаў выкарыстання пісьмовых зваротаў і
запытаў дэпутатаў у вышэйшыя структуры па вырашэнні набалелых пытанняў нашай тэрыторыі.
Старшыня Савета ўзгадала «разынку» мясцовых краявідаў — возера Белае, размешчанае
сярод маляўнічых лясоў. Яно стала домам для
32 відаў млекакормячых і птушак, занесеных у
Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Возера карыстаецца вялікай папулярнасцю як месца адпачынку ў жыхароў не толькі Жыткавіцкага, але і
суседніх раёнаў. Летам за дзень сюды прыязджае
да сотні аўтамабіляў. Дарога да возера ляжыць
праз тры населеныя пункты сельсавета, што выклікае нязручнасці, а часам і пагрозу для жыцця
мясцовых жыхароў.
— Едуць, як правіла, на вялікай хуткасці, а
назад часам і нецвярозыя, — патлумачыла Алена Іванаўна. — ДАІ нам вельмі дапамагае, але
ж немагчыма выставіць інспектара на кожным
кіламетры. Каб неяк выправіць сітуацыю, дэпутат
сельскага Савета і старэйшына адной з вёсак
выступілі з ініцыятывай: устанавіць на гэтай дарозе знак абмежавання хуткасці. Дзякуючы ім
абмежавальны знак быў устаноўлены.
Яшчэ два нашы дэпутаты звярнуліся ў раённы аддзел адукацыі з просьбай аб адкрыцці ў
Юркевіцкай школе дзіцячага садка. Гэта для нас
таксама было балючым пытаннем... Будаўнічыя
работы па садку ўжо завершаны. Цяпер маладыя
сем'і маюць магчымасць уладкаваць сваё дзіця
ў школу-сад, а раней многія вымушаны былі па
гэтай прычыне ад нас з'язджаць.
Больш падрабязна старшыня спынілася на
рабоце па ўвекавечанні памяці землякоў, якія
загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. У вёсцы
Лагвошчы некалі стаяў драўляны абеліск, які і
абеліскам назваць было цяжка. Стары драўляны знак памяці. Зноў жа па прапанове мясцовага дэпутата драўляны знак знеслі, а замест
яго недалёка ўстанавілі новы гранітны абеліск з
прозвішчамі загінулых землякоў. Сродкі на гэта
выдаткаваў сельскі Савет.
— Мы ўстанавілі новы абеліск, але толькі ім
не абмежаваліся. Аказалася, што ў многіх населеных пунктах сельсавета невядома месца пахавання загінулых землякоў. Сёння мы практычна
завяршылі работу па ўстаноўцы такіх абеліскаў
у буйных вёсках. Памятаю, напярэдадні 9 мая,
калі заканчвалі класці плітку ля абеліска ў вёсцы
Баравая (грошы на яго выдаткаваў раён), пад'ехаў на веласіпедзе пенсіянер, мясцовы жыхар, з
букецікам нарцысаў у руках. Літаральна за месяц
да таго мы ўстанавілі, што яго брат, які таксама
нарадзіўся ў гэтай вёсцы, загінуў і пахаваны ў
Калінінградзе. Яго імя і прозвішча таксама змешчана на нашым абеліску. Пенсіянер паклаў нарцысы да абеліска са словамі: «Ну што, браток, і
ты вярнуўся ў гэтую вёску». І заплакаў...
На адкрыццё абеліска прыехалі жанчыны з
Жыткавічаў з унукамі і праўнукамі, якія казалі моладзі: «Тут твой дзядуля ляжыць». Людзі ўспрынялі абеліск як месца пахавання, пастаянна прыносяць сюды букеты. Мясцовыя жыхары па ўласнай
ініцыятыве высадзілі ля абеліска жывыя кветкі і
дрэвы — клёны, бярозы і рабіны, чые чырвоныя
гронкі павінны сімвалізаваць кроў ахвяр вайны.
Вяскоўцы самі займаюцца добраўпарадкаваннем
абеліскаў і могілак на тэрыторыі сельсавета. Дарэчы, сродкі на металічную агароджу часткова
выдаткаваў бюджэт, часткова сабралі мясцовыя
жыхары. Яны ж займаліся і ўстаноўкай. Уласны

прыклад паказваюць самі дэпутаты. Калі
мы займаліся могілкамі ў вёсцы Лагвошчы,
на работу выйшлі амаль усе працаздольныя жыхары. Наш дэпутат Сцяпан Богуш
асабіста ездзіў да кожнага і заахвочваў
прыняць удзел у агульнай справе.
Дзякуючы агульнай працы дэпутацкага корпусу сельскага Савета, старэйшын
і саміх жыхароў у пасёлку Азёрны была
добраўпарадкавана магіла мясцовай расстралянай яўрэйскай сям'і з шасці чалавек
— бабулі, маці і 4 дзетак, самаму малодшаму з якіх не споўнілася яшчэ і года.
— Гэтай вясной мы мяркуем пакласці тут плітку, а даглядаць магілу выказалі жаданне дзве
мясцовыя жыхаркі. Сельскі Савет разам з органамі грамадскага самакіравання ўвогуле надае
вялікую ўвагу таму, каб ва ўсіх пачынаннях бралі
ўдзел жыхары. Яны павінны зразумець, што некаторыя пытанні можна вырашыць уласнымі сіламі,
без умяшання вышэйшых арганізацый. Так, у
2010 годзе мы паўдзельнічалі ў двух праектах па
лініі ПРААН: агульнымі намаганнямі пабудавалі
ў пасёлку Азёрны дзіцячую пляцоўку «Астравок
дзяцінства» (аналагаў якой няма ва ўсім раёне) і
адрамантавалі дзіцячы садок у Юркевічах.
Значную падтрымку дэпутатам аказваюць старэйшыны. Іх добра ведаюць на вёсцы. Карыснымі
з'яўляюцца сумесныя пасяджэнні старэйшын, якія
збіраюцца па меры неабходнасці (напрыклад, калі
трэба правесці свята вёскі, дапамагчы наладзіць
працу ўчастковага). На такія пасяджэнні абавязкова запрашаюцца дэпутаты, члены сельвыканкама,
якія курыруюць вынесенае на разгляд пытанне, а
таксама іншыя зацікаўленыя асобы.
Старэйшыны вёсак лепш за ўсіх ведаюць, якую
канкрэтна падтрымку трэба аказаць свайму насельніцтву. Так, для дапамогі ў развіцці асабістых
падсобных гаспадарак старэйшыны — пры падтрымцы сельскага Савета, які выступіў каардынатарам, — арганізавалі замену насеннай бульбы.
Гэта быў вялікі аб'ём работы, паколькі трэба было
зайсці ў кожную хату, з кожным пагутарыць. Людзі прасілі замяніць не адзін, а некалькі гатункаў.
Старэйшыны самі сабралі грошы, самі з'ездзілі па
насенне і самі развезлі яго жыхарам. За 4 гады
было заменена 6 гатункаў бульбы.
— Цяпер у нас нават тыя сем'і, якія раней ніколі не мелі добрых ураджаяў, ганарацца, што
выдатную бульбу ў сябе вырасцілі.
Для вывучэння зваротаў грамадзян сельскі
Савет выкарыстоўвае розныя формы. На працягу
14 гадоў у мясцовым Цэнтры культуры рэгулярна
ладзяцца арганізацыйныя мерапрыемствы.
— З усіх 8 населеных пунктаў мы прывозім
сюды прадстаўнікоў усіх ільготных груп насельніцтва (інвалідаў І, ІІ групы, ветэранаў, вязняў
вайны, адзінокіх састарэлых), куды адначасова запрашаем і раённыя службы. Зразумела,
што інваліды ці ветэраны самі не могуць прыехаць у райцэнтр, а тут, на месцы, яны маюць
магчымасць задаць спецыялістам усе пытанні,
якія іх хвалююць. Старэйшыны, Савет жанчын
і дэпутаты рыхтуюць салодкія сталы і канцэрт.
Адзначу, што ўсё гэта робіцца без прыцягнення
бюджэтных сродкаў. На такіх мерапрыемствах
людзі могуць і душой адпачыць, і сустрэцца з
прадстаўнікамі раённых службаў. Гэта дае станоўчыя вынікі, бо за перыяд з 2007 па 2010 год
з тэрыторыі нашага Савета ні ў Адміністрацыю
Прэзідэнта, ні ў Гомельскі аблвыканкам не паступіла ніводнай скаргі.
Для абслугоўвання дзвюх нашых маланаселеных вёсак, якія месцяцца па суседстве (Пяшчанікі
і Падвосце), мы стварылі — таксама без прыцягнення бюджэтных сродкаў — сацыяльны пункт.
Наш дэпутат знайшла дом, які пустуе, дамовілася
са спадчыннікамі, якія бескарысліва перадалі дом
для патрэб мясцовых жыхароў. Пярвічная арганізацыя Савета жанчын, дэпутат і жыхары двух згаданых населеных пунктаў уласнымі сіламі прывялі
ў парадак і зямельны ўчастак, і сам дом. Там сёння
праводзяцца сустрэчы з работнікамі сельскага
Савета, вядзе прыём мясцовы дэпутат, прыязджаюць работнікі медыцыны і іншых службаў.
У сіс тэме мясцовага самакіравання Алена
Іванаўна ўжо 33 гады. Яна на ўласным вопыце
бачыць, якія моцныя змяненні адбыліся ў адносінах да Саветаў за апошні час. Сельскія Саветы
дэпутатаў пацвердзілі сваю жыццядзейнасць.
Інга МІНДАЛЁВА.

ЖЫЦЦЁ...
У КАМП'ЮТАРНЫХ
ПАПКАХ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Камп'ютарызацыя дайшла і да глыбінкі, — ганарыцца старшыня Касцюковіцкага
раённага Савета дэпу татаў
Раіса САЎЧАНКА. — У параўнанні з мінулымі часамі розніца
істотная, і людзі яе адчулі. Хто
ж марыў пра такое, калі людзі
стаялі ў чэргах і ўсюды карысталіся старымі лічыльнікамі?
А цяпер і я магу атрымаць усе
звесткі пра дзейнасць сельсаветаў праз свой камп'ютар.
Калі ў вяскоўцаў пытаюцца, куды далей пойдзе прагрэс, то яны
адразу кажуць: «У нас будзе, як
у горадзе». У аграгарадку Белая
Дуброва за апошнія гады адбыліся сапраўды адчувальныя змены: новае жыллё, забаўляльныя
ўстановы, лазня, той жа сельскі
Савет з камп'ютарамі.
— Так, для працы ў нас ство-

раны ўсе ўмовы, — лічыць Міхаіл
Грыбачоў. — Добры будынак, абсталяванне, камп'ютары, аўтамабіль. Трэба толькі працаваць
для людзей, што мы і робім.
— Можна не цягацца ў Касцюковічы, за 16 кіламетраў, у
тым ліку і па тыя даведкі, —
тлумачаць мясцовыя жыхаркі.
Што ж датычыцца прагрэсу ў
канкрэтнай сферы, то мяркуецца, што хутка знікне як папера,
так і неабходнасць хадзіць па
дакументы асабіста. Можа, сёння гэта і падаецца фантастыкай, але людзі ў касцюковіцкай
глыбінцы ўпэўнены, што хутка
ўсе даведкі па камп'ютарных
сетках будуць перадавацца з
адной установы ў іншую паводле патрабавання людзей. Чаму
ж не? Вельмі верагодна!
Ілона ІВАНОВА.
Фота аўтара.
Касцюковіцкі раён.

РЭГIСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
ад 17 лютага 2009 года выдадзена
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.

З ВЕЛАСІПЕДА —
НА СКУТАР
На Міншчыне сацыяльным
работнікам выдадуць новы
від транспарту.
Як рас ка за ла началь нік
упраўлення Камітэта па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне
Мінаблвыканкама Вера Карэлава, большасць пажылых людзей
і інвалідаў жывуць у аддаленых
ад райцэнтраў вёсках, таму дабрацца туды бывае няпроста. А
неабходна пастаянна закупляць
тавары, лякарствы і своечасова
дастаўляць іх падапечным. Такіх жа ў кожнага сацработніка
некалькі. Можна, вядома, пакруціць педалі службовага веласіпеда, але на ім у снежныя
заносы або галалёдзіцу далёка
не паедзеш. Выхад прапанавалі ў Мядзельскім райвыканкаме: забяспечыць сацыяльных
работнікаў больш сучасным і
зручным відам транспарту —
скутарамі. У Мінаблвыканкаме
ініцыятыву падтрымалі, мяркуючы, што рэалізаваць яе трэба
і ў іншых рэгіёнах Міншчыны.
Ужо прынята рашэнне набыць
12 скутараў за кошт сродкаў рэзервовага фонду.
Любоў ЯГОРАНКАВА,
«Мінск—Навіны».

Праследавалі і затрымалі

НЕ ЗБІЦЦА
НА ФАРМА ЛІЗМ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Святлана Герасімовіч падкрэсліла, што такія сходы
— не сесіі. Іх праводзіць старшыня раённага Савета з
удзелам усіх дэпутатаў раённага, сельскіх Саветаў пэўнай
тэрыторыі, а таксама выканаўчай улады. На гэтых сходах
старшыня райвыканкама трымае справаздачу перад дэпутатамі наконт таго, што робіцца на тэрыторыі рэгіёна.
— Цяпер мы пайшлі далей. На тэрыторыі сельсавета
праводзім сход актыву, у якім бяруць удзел дэпу таты
сельскага Савета, старэйшыны, кіраўнікі прадпрыемстваў
і арганізацый, размешчаных на гэтай тэрыторыі. Там таксама абмяркоўваюцца праблемы пэўнага сельсавета ў
разрэзе асобных вёсак, вызначаецца, што трэба зрабіць
у 2011 годзе, якім канкрэтна чынам будуць вырашацца
пытанні і г.д. Мы толькі распачалі работу ў гэтым ракурсе,
але я бачу, што вынікі ўжо ёсць.
Мы ўжо не першы год праводзім у вобласці Дні дэпутата, у якіх задзейнічаны народныя абраннікі ўсіх узроўняў.
У тым ліку і члены Савета Рэспублікі, якія выязджаюць у
сваю акругу, бываюць у сем'ях, працоўных калектывах,
сустракаюцца з выбаршчыкамі, цікавяцца праблемамі, якія
там узнікаюць, і намагаюцца дапамагчы іх вырашыць.
Святлана Герасімовіч падкрэсліла, што формаў работы
дэпутатаў шмат, але самае галоўнае — іх змест. Важна,
каб кожны дэпутат быў задзейнічаны і не забываў пра
тое, што ён — дэпутат.
— Па выніках маніторынгу Адміністрацыі Прэзідэнта,
121 чалавек у вобласці панёс пакаранне за нездавальняючую работу са зваротамі грамадзян. У тым ліку і дэпутаты. Мы абмеркавалі сітуацыю, зрабілі пэўныя высновы.
Для таго, каб папярэдзіць многія звароты грамадзян, у
будынках сельскіх Саветаў устанаўліваюцца стэнды, дзе
пазначана, што канкрэтна ў бліжэйшую пяцігодку будзе
зроблена на гэтай тэрыторыі: што адрамантавана, што

заасфальтавана, у які тэрмін, хто адказны.
Дзве трэція старшынь райсаветаў і трэць старшынь
сельскіх і пасялковых Саветаў вобласці — навічкі. З імі
праводзіцца абавязковая вучоба. Вельмі важна і карысна
абменьвацца вопытам з калегамі. Дзякуючы Савету па
ўзаемадзеянні, мы пабывалі ва ўсіх абласцях, пабачылі
шмат цікавых напрацовак, якія цяпер выкарыстоўваем у
сваёй рабоце.

Планы распрацаваны,
трэба іх выконваць
Саветы ўсіх узроўняў — гэта аснова нашага народаўладдзя, падкрэсліў напрыканцы пасяджэння Анатоль Рубінаў. Яны з'яўляюцца злучальным звяном паміж выканаўчай уладай і народам. Гэта народнае прадстаўніцтва, якое
прызвана вырашаць пытанні мясцовага насельніцтва.
— Стратэгія краіны на пяцігодку вызначана. Арыенціры пастаўлены, планы распрацаваны. Цяпер трэба іх
выконваць. Наша задача — уважліва сачыць, каб гэтыя
планы не засталіся на паперы. Саветы — галоўныя, хто
адказвае за сацыяльную стабільнасць грамадства, бо
яны бліжэй за ўсё да насельніцтва. Пакуль што ў гэтай
частцы ёсць недапрацоўкі. Савет па ўзаемадзеянні сваю
функцыю выконвае. Яго стварэнне было правільным і разумным рашэннем. Цяпер самае галоўнае — не збівацца
на фармалізм.
Адказваючы на пытанні «Звязды», Анатоль Мікалаевіч
падкрэсліў, што нарматыўна-прававая база ў рэспубліцы
сёння дазваляе вырашаць усе мясцовыя праблемы. Сур'ёзных перашкод заканадаўчага ўзроўню, якія б тармазілі
развіццё краіны, няма. Часам узнікаюць складанасці па
нейкіх прыватных пытаннях, але яны аператыўна адпрацоўваюцца.
Інга МІНДАЛЁВА.

У паляўнічых угоддзях Шчучынскага раёна вадзіцель аўтамабіля «Нісан-Патрол»
праігнараваў патрабаванне работнікаў Гродзенскай аблінспекцыі спыніцца.
У выніку праследавання аўто затрымалі паблізу вёскі Новы Двор. Двое беспрацоўных і вадзіцель прадпрыемства «Прадбуд», што былі ў
салоне, прад'явілі дакументы на права палявання на пушныя віды паляўнічай жывёлы. Аднак
падчас агляду ляснога масіву, адкуль рухалася
аўтамашына, былі знойдзены два заплечнікі з
дзічынай, а таксама месца разбору казулі і дзіка.
Нанесены ўрон склаў 4,2 мільёна рублёў. Шчучынскім РАУС заведзена крымінальная справа.

Лес — сусветнае багацце
Па рашэнні Генеральнай асамблеі ААН
сёлетні год абвешчаны Міжнародным годам
лясоў. Мэта — падтрымаць намаганні па вядзенні ўстойлівага лесакарыстання ва ўсім
свеце. Год лясоў распачнецца на дзявятай
сесіі Ляснога форуму ААН, якая пройдзе ў
Нью-Ёрку 4 лютага.
Міністэрствам лясной гаспадаркі нашай краіны ўжо распрацаваны і ўзгоднены з усімі зацікаўленымі ведамствамі план мерапрыемстваў
па правядзенні ў Беларусі Міжнароднага года
лясоў. Дакумент уступіць у сілу пасля таго, як
будзе ўхвалены Саветам Міністраў.
Да ведама: агульная плошча лясоў свету перавышае 3,4 мільярда гектараў (27 працэнтаў
ад плошчы зямной сушы). Агульны запас драўніны па 166 краінах, на тэрыторыі якіх расце 99
працэнтаў сусветных лясоў, складае каля 390
мільярдаў кубічных метраў. Найбольшы запас
драўніны на адным гектары адзначаны ў Гватэмале — 355 кубічных метраў. У Беларусі гэты
паказчык у 2007 годзе складаў 179 кубаметраў,
а да канца 2010 года — ужо 194 кубічных метры. Па разліках спецыялістаў, да 2015 года ён
перавысіць 200 кубаметраў на адзін гектар.
Сяргей РАСОЛЬКА.

АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ в г. КОБРИНЕ 11 марта 2011 года
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
11 марта 2011 года в 11.00
№
лота

Сведения о предмете аукциона на право заключения договора аренды Условия развития инфраструктуры
земельного участка для размещения объекта строительства
застраиваемой территории,
Адрес земельного участка/
характеристика расположенных
Целевое назначение
кадастровый номер/размер/
на земельном участке инженерных
земельного участка
срок аренды/арендодатель
сооружений

Условия предоставления земельного участка

Начальная
цена предмета
аукциона,
бел. руб.

- внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении земельного участка;
Прочие
неиспользуемые земли. - возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона
Установка
На всей площади
документации, необходимой для его проведения в сумме:
и обслуживание
имеются ограничения
1 994 000
торгового
в использовании земли по лоту № 1 – 1 142 520 руб.;
павильона
в водоохранной зоне вне по лоту № 2 – 1 227 680 руб., убытков, причиняемых КСУП «Племенной завод Дружба» изъятием земельного участка, в сумме 2 664 780 руб. и потерь
прибрежной полосы
сельскохозяйственного производства в сумме 14 933 600 руб.;
р. Мухавец.
и расходов на публикацию данного извещения;
- заключение с Кобринским райисполкомом договора аренды земельного
участка и осуществление в 2-месячный срок после принятия решения о
Брестская область,
предоставлении участка государственной регистрации прав на него;
Кобринский район,
- начало освоения земельного участка – после утверждения проектно-сметной
Городецкий сельсовет,
Пахотные земли.
документации на строительство объектов, но не позднее 2-х лет с даты госудер. Кустовичи, на 83 км
На площади 0,0200 га
дарственной регистрации прав на земельный участок;
автомобильной дороги М-1/Е-30
Строительство
имеются ограничения
- обеспечение целевого использования земельного участка в течение срока
Брест-Минск-граница Российской
102 600
автозаправочной в использовании земли
аренды;
Федерации (право)/кадастровый
станции
в охранной зоне
номер 124381200001000055/
- осуществление в соответствии с разработанной проектно-сметной докуменподземных
тацией установки павильона и благоустройства прилегающей территории
площадь участка 0,9000 га/
кабельных линий.
срок аренды 50 лет/
(по лоту № 1), строительства и благоустройства прилегающей территории,
арендодатель –
вынос подземных коммуникаций с территории застройки в соответствии с
Кобринский райисполком
техусловиями их владельцев (по лоту № 2).
Брестская область,
Кобринский район,
пос. Фруктовый, ул. Радужная/
кадастровый номер
124380404601000214/
площадь участка 0,0453 га/
срок аренды 10 лет/
арендодатель –
Кобринский райисполком

1

2

Сумма
задатка,
бел. руб.

199 500

10 500

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
11 марта 2011 года в 11.15
Сведения о предмете аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для размещения объекта строительства
№
Адрес земельного участка/
Целевое назначение
лота
кадастровый номер/размер/
земельного участка
срок аренды/арендодатель
Брестская область,
г. Кобрин, ул. Фабричная
(участок № 2)/
Установка
кадастровый номер
и обслуживание
1
124350100001006436/
торгового
площадь участка 0,0151 га/
павильона
срок аренды 10 лет/
арендодатель –
Кобринский райисполком
Брестская область,
г. Кобрин, ул. Дзержинского
(район дома № 119)/
Установка
кадастровый номер
и обслуживание
124350100001006400/
2
торгового
площадь участка 0,0466 га/
павильона
срок аренды 10 лет/
арендодатель –
Кобринский райисполком

Условия развития инфраструктуры
застраиваемой территории,
характеристика расположенных
на земельном участке инженерных
сооружений

Прочие
неиспользуемые земли.
Ограничений
в использовании
земли нет.
Прочие неиспользуемые
земли. На площади 0,0017 га
имеются ограничения в использовании земли в охранной зоне канализационного
коллектора и на площади
0,0102 га в охранной зоне
газопровода высокого давления.

Условия предоставления земельного участка

Начальная
цена предмета
аукциона,
бел. руб.

- внесение победителем аукциона платы за право заключения договора
аренды земельного участка в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении земельного участка;
- возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам 1 002 000
аукциона документации, необходимой для его проведения в сумме:
по лоту № 1 – 1 136 960 руб.;
по лоту № 2 – 1 279 290 руб.;
и расходов на публикацию данного извещения;
- заключение с Кобринским райисполкомом договора аренды земельного
участка и осуществление в 2-месячный срок после принятия решения о
предоставлении участка государственной регистрации прав на него;
- обеспечение целевого использования земельного участка в течение
6 984 670
срока аренды;
- осуществление установки павильона и благоустройства прилегающей
территории в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией но не позднее 2-х лет с даты регистрации прав на земельный
участок.

Сумма
задатка,
бел. руб.

100 200

698 470

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
11 марта 2011 года в 11.30
Сведения о предмете аукциона по продаже земельного участка в частную собственность
№
лота

Условия развития инфраструктуры
застраиваемой территории, характеристика расположенных на земельном
участке инженерных сооружений

Адрес земельного участка/кадастровый номер/размер

Целевое назначение
земельного участка

1

Брестская область, г. Кобрин,
ул. Рокоссовского, 4/
кадастровый номер 124350100001006430/
площадь участка 0,1500 га

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома.

Прочие
неиспользуемые земли.*
Ограничений
в использовании земли нет.

2

Брестская область, г. Кобрин,
ул. Гусарская, 6/
кадастровый номер 124350100001006427/
площадь участка 0,1314 га

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома.

Прочие
неиспользуемые земли.*
Ограничений
в использовании земли нет.

3

Брестская область, г. Кобрин,
ул. Гусарская, 8/
кадастровый номер 124350100001006423/
площадь участка 0,1290 га

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома.

Прочие
неиспользуемые земли.*
Ограничений
в использовании земли нет.

4

Брестская область, г. Кобрин,
ул. Гусарская, 10/
кадастровый номер 124350100001006424/
площадь участка 0,1343 га

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома.

Прочие
неиспользуемые земли.*
Ограничений
в использовании земли нет.

5

Брестская область, г. Кобрин,
ул. Гусарская, 12/
кадастровый номер 124350100001006426/
площадь участка 0,1382 га

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома.

Прочие
неиспользуемые земли.*
Ограничений
в использовании земли нет.

Условия предоставления земельного участка
- внесение победителем аукциона платы за земельный
участок в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка;
- возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением
и предоставлением участникам аукциона документации,
необходимой для его проведения в сумме:
по лоту № 1 – 712 300 руб.;
по лоту № 2 – 1 038 620 руб.;
по лоту № 3 – 679 780 руб.;
по лоту № 4 – 679 780 руб.;
по лоту № 5 – 679 780 руб.,
и расходов на публикацию данного извещения;
- осуществление в 2-месячный срок после принятия решения о предоставлении участка государственной регистрации прав на него;
- к строительству жилых домов и хозяйственных построек
приступить после получения разрешения на их строительство, но не позднее одного года с момента регистрации
прав на земельный участок;
- снять на предоставляемом земельном участке плодородный слой почвы под строящимися зданиями и использовать его для благоустройства придомовой территории.

Начальная цена
предмета
аукциона,
бел. руб.

Сумма
задатка,
бел. руб.

12 120 570

1 212 060

10 617 630

1 061 770

10 423 700

1 042 370

10 851 950

1 085 200

11 167 090

1 116 710

* Инженерные коммуникации на участках отсутствуют.
Аукционные торги состоятся 11 марта 2011 года по
адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1 этаж.
При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:
копию платежного поручения (с отметкой банка отправителя об исполнении) о внесении задатка на расчетный счет
3632002160014 в филиале № 113 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код 237, УНП 200042468, получатель – Кобринский райисполком – по 9 марта 2011 г. включительно.
Юридическое лицо: доверенность, выданную представи-

Заснавальнiкi: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, установа «Рэдакцыя газеты «Звязда»
Галоўны рэдактар Уладзiмiр НАРКЕВIЧ.
Адказная за выпуск Наталля КАРПЕНКА.
Грамадскi савет: НАВIЦКI Г.В., старшыня Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi Нацыянальнага схо-

телю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое
лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов.
Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе
представителя физического лица – паспорт и нотариально
заверенную доверенность.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и земельными участками на местности.
Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.

Аукционные торги признаются не состоявшимися в случаях, если: ни один из участников аукциона после трехкратного
объявления первой объявленной цены не поднял аукционный
номер; ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; заявление
об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками
аукциона (в этом случае райисполком в течение 10 рабочих
дней после признания аукциона несостоявшимся принимает
решение о предоставлении земельного участка с увеличением
его начальной цены на 5 %).

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу:
г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 404 с 8.00 до 16.00 по рабочим дням по 9 марта 2011 г. включительно. Тел. для справок 8(01642) 2 28 11, 2 33 68.
Полная информация об аукционе размещена на сайте www.brest-region.by

ду Рэспублiкi Беларусь па рэгiянальнай палiтыцы i
мясцовым самакiраваннi; БАЙКОЎ В.М., старшыня
Пастаяннай камiсii Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь па дзяржаўным
будаўнiцтве, мясцовым самакiраваннi i рэгламенце; АЦЯСАЎ А.Я., старшыня Вiцебскага абласнога
Савета дэпутатаў; СЦЕПАНЕНКА А.М., адказны
сакратар Савета па ўзаемадзеяннi органаў мясцо-

вага самакiравання пры Савеце Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь; ПРЭДКА С.У.,
старшыня Ваўкавыскага раённага Савета дэпутатаў
Гродзенскай вобласцi; МАКСIМЕНКА С.А., старшыня Азярыцка-Слабадскога сельскага Савета дэпутатаў Смалявiцкага раёна Мiнскай вобласцi
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