
Фонд «Гроднааблмаѐмасць»» запрашае для ўдзелу ў аўкцыѐнах па продажы невыкарыстоўваемай дзяржаўнай маѐмасці 
ПАВЕДАМЛЕННЕ аб правядзенні аўкцыѐну па продажы аб'ектаў, якія знаходзяцца ва ўласнасці Гродзенскай вобласці, Ваўкавыскага і Ашмянскага раѐнаў  

Прадмет аўкцыѐну і яго месцазнаходжанне 
Лот № 4 – вытворчы будынак друкарні з прыналежнасцямі (440/С-8767), будынак склада пад матэрыялы (440/С-9769),  

Гродзенская вобл., г. Ашмяны, вул. Борунская, 6 і 6А 
Пачатковая цана прадмета аўкцыѐну 101 759 руб. 43 кап .; памер задатку - 10 200 руб. 
Прадавец нерухомай маѐмасці Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Ашмянскага райвыканкама. тэл. 8 (01593) 4-04-80, 4-56-09 

характарыстыка 
аб'ектаў 

Капітальныя будынкі з інв. №№: 440 / С-8767 (вытворчы будынак друкарні з склепам (інв. № 01010059) - 1888 г.п., S общ. - 
555,7 м2, 2 паверха, цагляны, перагародкі - дрэва / цэгла, перакрыцці - дрэва, дах - метал . профіль, падлогі - плітка, ДВП, дошка, 
лінолеум, часткова цѐплыя, вокны, дзверы - драўляныя вырабы, ПВХ профіль; 
прыбудова (інв. № 01000002) - цагляная, Sзастр. - 4 м 2; пакрыццѐ (інв. № 01100001) - асфальтабетон, S - 37,0 м 2; 
каналізацыйная сетка (інв. № 01200001) - п / э, L - 9,6 м; вадаправодная сетка (інв. № 01200002) - п / э, L - 21,2 м); 
440 / С-9769 (будынак склада пад матэрыялы (інв. № 01010060) - 1950 г.п., Sобщ. - 45,7 м2, 1 паверх, цагляны, перагародкі, 
перакрыцці - дрэва, дах - а / ц лісты, вокны , дзверы - драўляныя вырабы) 

 
Інфармацыя аб зямельным участку Тэрмін арэнды зямельных участкаў плошчай 0,0501 га і 0,0100 га - 50 гадоў 
Умовы продажу нерухомай маѐмасці * Уключэнне ў гаспадарчы абарот на працягу 3 гадоў з моманту заключэння дагавора куплі-продажу 
Ўмовы, звязаныя з 
выкарыстаннем 
зямельных участкаў 

Атрыманне ва ўстаноўленым парадку дазволу Ашмянскага РВК на правядзенне праектна-пошукавых работ, распрацоўку праектна-каштарыснай дакументацыі на 
будаўніцтва (рэканструкцыю) аб'екта і ажыццяўленне будаўніцтва (рэканструкцыі) аб'екта ў выпадку змены прызначэння набытай нерухомай маѐмасці на працягу трох 
гадоў з моманту заключэння дагавора куплi-продажу будынкаў 

Выгляд рэчавага права на зямельныя ўчасткі 
па лотах №№ 1-4 

Права арэнды. Зямельны ўчастак прадастаўляецца пераможцу аўкцыѐну (адзінаму ўдзельніку аўкцыѐну, які не адбыўся) 
ў арэнду без правядзення аўкцыѐну і без спагнання платы за права заключэння дагавора арэнды 

* Ў выпадку невыканання пакупніком умоў аўкцыѐну прадавец мае права скасаваць у аднабаковым парадку дагавор куплі-продажу ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі 
Беларусь без кампенсацыі пераможцу аўкцыѐну затратаў, выдаткаў, страт, звязаных з яго скасаваннем. 
 
1. Аўкцыѐн адбудзецца 24 жніўня 2017 года ў 11.30 па адрасе: г. Гродна, ул.17 верасня, 39. Апошні дзень падачы заяў на ўдзел у аўкцыѐне - 18 жніўня 2017 года да 13.00. 
2. Арганізатар аўкцыѐну - Гродзенскі абласны тэрытарыяльны фонд дзяржаўнай маѐмасці (фонд «Гроднааблмаѐмасць»), 230023, г. Гродна, ул.17 верасня, 39 (час працы з 8.30 да 13.00 і з 
14.00 да 17.30, акрамя выхадных і святочных дзѐн), тэл. (8-0152)722518, 722102; сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by 
3.Жадаючым прадастаўляецца магчымасць азнаѐміцца з аб'ектам продажу. 
4. Аўкцыѐн праводзіцца ў адпаведнасці з Палажэннем аб парадку арганізацыі і правядзення аўкцыѐнаў па продажу аб'ектаў, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці, без продажу права 
заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка, неабходнага для абслугоўвання адчужальнай маѐмасці, зацверджаным пастановай СМ РБ ад  26.03.2008г. № 462.  
5. Аўкцыѐн з'яўляецца адкрытым, яго ўдзельнікамі могуць быць юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежныя юрыдычныя асобы, іншыя 
замежныя арганізацыі, замежныя індывідуальныя прадпрымальнікі, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне, асобы без грамадзянства. 
Да ўдзельніку, які выйграў таргі, але што адмовіліся ці ўхіліліся ад падпісання пратаколу і (або) дагавору куплі-продажу нерухомай маѐмасці і (або) дагавору арэнды зямельнага ўчастка, і 
(або) пакрыцця выдаткаў на арганізацыю і правядзенне аўкцыѐну, а таксама да ўдзельнікаў, якія адмовіліся аб'явіць сваю цану за прадмет аўкцыѐну ў выпадку, калі такая аб'ява 
прадугледжана заканадаўствам, у выніку чаго аўкцыѐн прызнаны безвыніковым, да прэтэндэнта на куплю ў выпадку яго адмовы (ўхілення) ад пакрыцця выдаткаў на арганізацыю і 
правяденне  аўкцыѐну і (або) падпісання дагавора куплі-продажу нерухомай маѐмасці і (або) дагавора арэнды зямельнага ўчастка - будуць ужытыя штрафныя санкцыі, прадугледжаныя 
заканадаўствам. 
6.Да заявы прыкладаюцца наступныя дакументы:  

дакумент з адзнакай банка, які пацвярджае ўнясенне сумы задатку (задаткаў) на бягучы (разліковы) рахунак арганізатара аўкцыѐну № BY75AKВВ36425010002834000000, код 
АКВВВY21400 ў філіяле 400 Гродзенскага абласнога ўпраўлення ААТ «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549; 
для юрыдычных асобаў Рэспублікі Беларусь - копія (без натарыяльнага засведчання) статута (устаноўчага дагавора - для камерцыйнай арганізацыі, якая дзейнічае толькі на падставе 
ўстаноўчага дагавора), які мае штамп, які сведчыць аб правядзенні дзяржаўнай рэгістрацыі; 
для індывідуальных прадпрымальнікаў Рэспублікі Беларусь - копія (без натарыяльнага засведчання) пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі; 
для замежных юрыдычных асоб, іншых замежных арганізацый - легалізаваныя ва ўстаноўленым парадку копіі ўстаноўчых дакументаў і выпіска з гандлѐвага рэестра краіны заснавання 
(выпіска павінна быць праведзена не раней за  шасць месяцаў да падачы заявы на ўдзел у аўкцыѐне) альбо іншы эквівалентны доказ юрыдычнага статусу ў адпаведнасці з заканадаўствам 
краіны ўстановы з перакладам на беларускую або рускую мову, вернасць якога або сапраўднасць подпісу перакладчыка які павінен быць засведчаны натарыяльна; 
для замежных індывідуальных прадпрымальнікаў - легалізаваная ва ўстаноўленым парадку копія дакумента, які пацвярджае статус, з перакладам на беларускую або рускую мову, 
вернасць якога альбо сапраўднасць подпісу перакладчыка які павінен быць засведчаны натарыяльна;  
прадстаўніком юрыдычнай асобы Рэспублікі Беларусь - даверанасць, выдадзеная ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку (акрамя выпадкаў, калі юрыдычная асоба прадстаўляе яго 
кіраўнік); 



прадстаўніком грамадзяніна або індывідуальнага прадпрымальніка Рэспублікі Беларусь - натарыяльна засведчаная даверанасць; 
прадстаўніком замежнай юрыдычнай асобы, іншай замежнай арганізацыі, замежнага фізічнай асобы або ІП - даверанасць, легалізаваная ва ўстаноўленым парадку, з перакладам на 
беларускую або рускую мову, вернасць якога або сапраўднасць подпісу перакладчыка які павінен быць засведчаны натарыяльна. 
Кансалідаваны удзельнік да заявы на ўдзел у аўкцыѐне прыкладае наступныя дакументы: 
копія дагавора аб сумесным удзеле ў аўкцыѐне з прад'яўленнем арыгінала гэтага дагавора; 
дакумент, які пацвярджае ўнясенне сумы задатку (задаткаў) на бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак, указаны ў паведамленні, з адзнакай банка; 
копіі дакументаў, якія пацвярджаюць дзяржаўную рэгістрацыю індывідуальных прадпрымальнікаў і (або) мікраарганізацый, якія заключылі дагавор аб сумесным удзеле ў аўкцыѐне; 
звесткі аб сярэдняй колькасці работнікаў мікраарганізацый, завераныя подпісам кіраўніка і пячаткай. 
Пры падачы дакументаў ўпаўнаважаная асоба (яго прадстаўнік) прад'яўляе дакумент, які сведчыць асобу, і даверанасці, выдадзеныя індывідуальнымі прадпрымальнікамі (з натарыяльным 
пасведчаннем) і (або) мікраарганізацыямі, якiя заключылi дагавор аб сумесным удзеле ў аўкцыѐне. Прадстаўніком упаўнаважанай асобы дадаткова прад'яўляецца даверанасць, выдадзеная 
ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку, альбо дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы кіраўніка. 
7. Арганізатар аўкцыѐну мае права адмовіцца ад правядзенне аўкцыѐну ў любы час, але не пазней чым за 3 дні да даты яго правядзення. 
8. На працягу 10 рабочых дзѐн пасля зацвярджэння ва ўстаноўленым парадку пратаколу пераможца аўкцыѐну (прэтэндэнт на куплю) абавязаны кампенсаваць затраты на арганізацыю і 
правядзенне аўкцыѐну і выканаць умовы, прадугледжаныя ў вырашэнні аб канфіскацыі зямельнага ўчастка і прадастаўленні пераможцу аўкцыѐну альбо адзінаму ўдзельнікуаукцыѐну, які не 
адбыўся, якія належаць выкананню да звароту па дзяржаўную рэгістрацыю ў дачыненні да зямельнага ўчастка. 
9. Пасля здзяйснення пераможцам аўкцыѐну (прэтэндэнтам на куплю) дзеянняў, прадугледжаных у пункце 8, і прадстаўлення копiй плацежных дакументаў, але не пазней двух працоўных 
дзѐн, з прадаўцом заключаецца дагавор куплі-продажу нерухомай маѐмасці, а з мясцовым выканаўчым камітэтам - дагавор арэнды зямельнага ўчастка і ажыццяўляецца іх дзяржаўная 
рэгістрацыя ва ўстаноўленым парадку. 

 
 
 
 

 


