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На мес нік мі ніст ра куль ту ры так са ма 

звяр нуў ува гу на не аб ход насць ства рэн ня і 
раз віц ця «са цы яль ных ліф таў» — пад трым-
кі і су пра ва джэн ня та ле на ві тай мо ла дзі з 
ма лых га ра доў і сель скай мяс цо вас ці.

Уво гу ле, ка лі праб ле ма з кі раў ніц кі мі 
кад ра мі вост ра ста іць на ват у буй ных 
га ра дах, то для сель скай мяс цо вас ці, 
дзе вы пуск ні кі ВНУ не за трым лі ва юц ца, 
яна ак ту аль ная ўдвая. Та му асаб лі вая 
ўва га на дзяр жаў ным уз роў ні на да ец-
ца апош нім ча сам па шы рэн ню мэ та вай 
пад рых тоў кі. У 2009 го дзе яе ўмо вы бы-
лі пе ра гле джа ны: уза мен на пры ві леі, 
якія га ран ту юц ца абі ту ры ен там на ўва-
хо дзе ў ВНУ, за ма ла ды мі людзь мі быў 
за ма ца ва ны аба вя зак ад пра ца ваць у 
пэў най сель ска гас па дар чай ар га ні за цыі 
на пра ця гу пя ці га доў. Пер шы вы пуск 
ад быў ся год та му, і па каз чы кі за ма ца-
ван ня кад раў у сель ска гас па дар чых ар-
га ні за цы ях ад ра зу па леп шы лі ся. Так, 
ка лі ў 2014 го дзе пас ля аба вяз ко вых 
двух га доў ад пра цоў кі па раз мер ка ван-
ні пра цяг ва лі пра ца ваць 49% спе цы я ліс-
таў з вы шэй шай аду ка цы яй, то ў 2015 
го дзе — ужо 52%.

— Яшчэ пад час ву чо бы ў ВНУ пра-
во дзіц ца пра ца па вы яў лен ні ма ла дых 
лю дзей з ар га ні за тар скі мі здоль нас ця мі. 
І най больш перс пек тыў ным сту дэн там, 
якія ва ло да юць па трэб ны мі лі дар скі мі 
якас ця мі, на 4—5-х кур сах пра па ну ец-
ца да дат ко вае на ву чан не па кі раў ніц кай 
спе цы яль нас ці, — рас ка заў на чаль нік 
упраў лен ня аду ка цыі Мі ніс тэр ства 
сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня 
Алег КА СЯ НЮК. — Да та го ж на ба зе 
57 пе ра да вых гас па да рак вя дзец ца прак-
тыч нае на ву чан не кан ды да таў на па са ду 
кі раў ні коў сель ска гас па дар чых ар га ні-
за цый: два тыд ні кан ды да ты пра хо дзяць 
тэ а рэ тыч ную пад рых тоў ку ў БДА ТУ, а 
по тым ме сяц ста жы ру юц ца ў кі раў ні коў 
най леп шых гас па да рак. На да дзе ны мо-
мант 95 кан ды да таў ужо прай шлі та кое 

на ву чан не, з іх 14 пры зна ча ны на кі раў-
ніц кія па са ды.

Пра рэк тар па агуль ных пы тан нях 
Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мак сім БОРД пра-
ін фар ма ваў удзель ні каў рэс пуб лі кан ска-
га ка ар ды на цый на га са ве та пра адзі ны 
перс пек тыў ны кад ра вы рэ зерв, ство ра ны 
ў кра і не: у яго па ста не на 1 кра са ві ка 
ўва хо дзі лі 1658 ча ла век.

Мі ністр аду ка цыі кан ста та ваў, што 
ін фар ма цыя пра спе цы я ліс таў, якія па-
вы сі лі ква лі фі ка цыю або атры ма лі да дат-
ко вую спе цы яль насць на ба зе Ака дэ міі 
кі ра ван ня, сла ба за па тра ба ва на рэ гі ё-
на мі. Звяр та ю чы ся да кі раў ні коў Бе ла-
рус ка га са ю за мо ла дзі, Мі ха іл Жу раў коў 
пра па на ваў ім па ду маць над тым, як пра-
па ган да ваць пра цу мо ла дзі ў сель скай 
мяс цо вас ці: «Пры ду май це ней кі пра ект 
па по шу ку і пад рых тоў цы лі да раў. Гэ та 
ва ша по ле дзей нас ці і сфе ра ін та рэ саў». 
Ад нак, як вы свет лі ла ся, у са мой рэс пуб-
лі кан скай гра мад скай ма ла дзёж най ар-
га ні за цыі так са ма ад чу ва ец ца дэ фі цыт 

лю дзей, га то вых па вес ці мо ладзь за 
са бой. Каб не як вы пра віць сі ту а цыю з 
не да хо пам ма ла дзёж ных лі да раў і ак ты-
ві за ваць мо ладзь, у 2016 го дзе БРСМ 
пла нуе за пус ціць комп лекс нае ме ра пры-
ем ства «Лес ві ца пос пе ху».

Кі раў нік Мі ніс тэр ства аду ка цыі пад-
крэс ліў, што пы тан ні ма ла дзёж най кад ра-
вай па лі ты кі ак тыў на аб мяр коў ва юц ца ва 
ўра дзе. На коль кі па спя хо ва бу дзе функ-
цы я на ваць сіс тэ ма аду ка цыі, а так са ма 
ін шыя сфе ры, за ле жыць ад та го, на коль кі 
ад каз на ў тым ці ін шым мі ніс тэр стве і ве-
дам стве бу дуць ста віц ца да пад рых тоў кі 
ре зер віс таў і кі раў ніц ка га звя на.

— Мы ў сва ім ве дам стве рас пра ца ва лі 
спе цы яль ную пра гра му па ра бо це з кад ра-
вым рэ зер вам. Да та го ж і пе рад Гра мад-
скім сту дэнц кім са ве там, і пе рад Рэс пуб лі-
кан скім ма ла дзёж ным са ве там па стаў ле на 
за да ча — шу каць у сва ім ася род ку ма ла-
дых лю дзей з яр ка вы ра жа ны мі лі дар скі мі 
за дат ка мі, — да даў Мі ха іл Жу раў коў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nikalaeva@zviazda.by

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што ў час гэ та га ві зі ту пад пі са ны 

ўжо шэ раг кант рак таў, якія бу дуць са дзей ні чаць на рошч ван ню 
аб' ёму ўза ем на га ганд лю.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі па га дзіў ся са сва ім в'ет нам скім ка ле гам, 
што не аб ход на па вы шаць уз ро вень між ура да вай ка мі сіі, каб у 
блі жэй шыя два га ды та ва ра аба рот па між кра і на мі да сяг нуў і 
пе ра сяг нуў $0,5 млрд. Бе ла рус кі бок пра па на ваў ак ты ві за ваць 
су пра цоў ніц тва ў сфе ры наф та хі міі, аў та ма бі ле бу да ван ня, па 
лі ніі су мес ных збо рач ных вы твор час цей у В'ет на ме. На дум ку 
кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы, для гэ та га ство ра на доб рая 
ас но ва, пад пі са ны двух ба ко выя да ку мен ты, па гад нен не аб зо не 
сва бод на га ганд лю па між ЕА ЭС і В'ет на мам.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што Бе ла русь га то ва 
ўдзель ні чаць у раз вед цы і зда бы чы ка рыс ных вы кап няў у В'ет-
на ме і па стаў ляць для гэ та га не аб ход нае аб ста ля ван не і тэх ні ку. 
Акра мя та го, на пе ра га во рах раз мо ва іш ла аб маг чы мас цях 
больш шы ро кай пад рых тоў кі спе цы я ліс таў для на род най гас па-
дар кі, на ву кі В'ет на ма ў ВНУ Бе ла ру сі. «Мы бу дзем ра біць усё 
маг чы мае, каб тра ды цый на пад трым лі ваць уз ро вень аду ка цыі 
ў В'ет на ме, на ву ча ю чы ў на шых ВНУ бу ду чых ву чо ных, фі зі каў, 
ІТ-спе цы я ліс таў і ін шых», — за пэў ніў бе ла рус кі лі дар. Па вод ле 
слоў Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, ба кі вя лі кую ўва гу ўдзя лі лі пы тан ням 
аба ро ны і бяс пе кі. «Мы аб са лют на пад трым лі ва ем дум ку аб па-

глыб лен ні гэ та га су пра цоў ніц тва. За ба рон ных тэм у ад но сі нах 
па лі ніі ВПК ня ма, і мы бу дзем пры трым лі вац ца гэ тай па зі цыі ў 
да лей шым», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла русь і В'ет нам пад пі са лі пра гра му су пра цоў ніц тва ў 
эка на міч най, на ву ко вай, аду ка цый най і куль тур най сфе рах на 
пе ры яд 2016—2018 га доў. Пад пі сан не да ку мен та ад бы ло ся ў 
пры сут нас ці прэ зі дэн таў дзвюх кра ін Аляк санд ра Лу ка шэн кі і 
Чы онг Тан Шан га. Па вы ні ках пе ра га во раў прэ зі дэн ты Бе ла ру сі 
і В'ет на ма пры ня лі су мес ную за яву аб ума ца ван ні і ўсе ба ко вым 
раз віц ці ад но сін па між кра і на мі. Шэ раг да ку мен таў пад пі са ны 
на між ве да мас ным уз роў ні. У пры ват нас ці, па гад нен не аб на ву-
чан ні гра ма дзян В'ет на ма ў ВНУ Бе ла ру сі, да рож ная кар та раз-
віц ця су пра цоў ніц тва па між ака дэ мі я мі на вук дзвюх кра ін, план 
су пра цоў ніц тва ў сфе ры ту рыз му на 2016—2018 га ды. Акра мя 
та го, пад пі са ны ме ма ран дум і план раз віц ця су пра цоў ніц тва 
па між Ві цеб скай воб лас цю і пра він цы яй Бінь Тху ан.

Учо ра ж Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў су стрэ чы са стар-
шы нёй На цы я наль на га схо ду В'ет на ма Нгу ен Шынь Хун гам і 
прэм' ер-мі ніст рам гэ тай кра і ны Нгу ен Тан Зун гам. Кі раў ніц тва 
В'ет на ма вы со ка аца ні ла ўзро вень су пра цоў ніц тва па між Бе-
ла рус сю і В'ет на мам і вы ка за ла ўпэў не насць, што гэ ты ві зіт 
кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы ў В'ет нам і вы ні кі пе ра га во раў 
на найвы шэй шым уз роў ні на да дуць но вы ім пульс раз віц цю 
двух ба ко вых ад но сін. Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, што 

Бе ла русь і В'ет нам мо гуць знач на да даць у ганд лё ва-эка на міч-
ным су пра цоў ніц тве, ка лі рэа лі зу юць усе да моў ле нас ці, да сяг-
ну тыя ў гэ тыя дні ба ка мі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ўсклаў вя нок да Ма ну мен та За гі-
ну лым Ге ро ям. Ма ну мент уз ве дзе ны ў 1995 го дзе і з'яў ля ец ца на цы-
я наль ным ме ма ры я лам у го нар во і наў-ге ро яў, якія ад да лі свае жыц ці 
за не за леж насць В'ет на ма ва ўсіх уз бро е ных кан флік тах. Пом нік 
з'яў ля ец ца тра ды цый ным мес цам ус кла дан ня вян коў кі раў ні ка мі 
афі цый ных за меж ных дэ ле га цый. Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 
ўсклаў вя нок да Маў за лея Хо Шы Мі на — пер ша га Прэ зі дэн та Дэ-
ма кра тыч най Рэс пуб лі кі В'ет нам. Маў за лей раз ме шча ны на са май 
вя лі кай у В'ет на ме пло шчы Ба Дзінь. Тут у 1945 го дзе Хо Шы Мін 
за чы таў Дэк ла ра цыю не за леж нас ці В'ет на ма. Маў за лей вы шы нёй 
21 м па дзе ле ны на тры ўзроў ні. Пер шы ўзро вень вы ка рыс тоў ва-
ец ца як прэ зі ды ум пры пра вя дзен ні ўра чыс тых ме ра пры ем стваў. 
На дру гім уз роў ні, у цэнт раль най част цы Маў за лея, вы ка на най у 
вы гля дзе па коя, спа чы вае це ла правадыра.

Учо ра ж за вяр шыў ся дзяр жаў ны вi зiт Прэ зi дэн та Бе ла ру сi 
Аляк санд ра Лу ка шэн кi ў Са цы я лiс тыч ную Рэс пуб лi ку В'ет нам. 
Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы на кi ра ваў ся ў Ашха бад, дзе бу-
дзе зна хо дзiц ца з афi цый ным вi зi там да 12 снеж ня. Прэ зi дэнт 
Бе ла ру сi пра вя дзе пе ра мо вы з кi раў нi ком Турк ме нi ста на Гур-
бан гу лы Бер ды му ха ме да вым, па вы нi ках якiх бу дзе пад пi са ны 
шэ раг мiж на род ных да ку мен таў.

ВЯ ЛІ КІЯ МАГ ЧЫ МАС ЦІ, ВЯ ЛІ КІЯ РЭ ЗЕР ВЫ

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ: 

«ЗА МОЎЧ ВАЦЬ 
НЕ ДА ХО ПЫ 

НЕЛЬ ГА»
Ад ным з важ ных прын цы паў у пра цы пар ла мен та ры яў 
па він на стаць га лос насць і аб' ек тыў насць. Так лі чыць 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы-
я наль на га схо ду Бе ла ру сі. Пра гэ та ён ска заў на па чат ку 
чар го ва га па ся джэн ня верх няй па ла ты пар ла мен та.

ДЛЯ КОЖ НАЙ ПРАБ ЛЕ МЫ ЁСЦЬ РА ШЭН НЕ
«Зра зу ме ла, што ў сель ска гас па дар чых ар га ні за цы ях і на 

пра мыс ло вых прад пры ем ствах ста но ві шча скла да нае. Та му 
за моўч ваць не да хо пы нель га, па коль кі гэ та толь кі па гор шыць 
спра вы», — за явіў Мі ха іл Мяс ні ко віч. На яго дум ку, пар ла менц кія 
гру пы му сяць быць у кур се спраў на кож ным прад пры ем стве, 
каб ве даць, што ўсе маг чы мыя ме ры пры ня ты і ці не па трэб на 
ўмя шан не на ўзроў ні кі раў ніц тва воб лас ці ці ад па вед на га мі ніс-
тэр ства. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі пра па на ваў звяр тац ца 
не па срэд на да яго, ка лі ін шым чы нам вы ра шыць праб ле мы не 
атры ма ец ца.

Спі кер за клі каў се на та раў шчыль ней пра ца ваць з мяс цо вы мі 
ўла да мі, агуч ваць на ба ле лыя праб ле мы, са дзей ні чаць біз не су і 
ства рэн ню но вых вы твор час цей. Ён на га даў ня даў нюю на ра ду 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі аб пра ек тах пра гно-
зу, бюд жэ ту і гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі на 2016 год і акрэс ліў 
асноў ныя на прам кі пра цы пар ла мен та ры яў у гэ тай га лі не.

— З ва шым удзе лам рэ гі я наль ным ула дам да вя дзец ца пры-
няць не аб ход ныя ра шэн ні па ўмо вах пра цы ў 2016 го дзе і да вес ці 
па каз чы кі і пра гно зы бюд жэ ту да ўсіх за ці каў ле ных, — ска заў 
Мі ха ла іл Мясніковіч. — Пра кант ра люй це, каб ар га ні за цыі пры-
ня лі ўлас ныя ра шэн ні. Гэ та не аб ход на зра біць у су вя зі з на пру-
жа най сі ту а цы яй не толь кі ў на шай эка но мі цы, але і ў га лоў ных 
ганд лё вых парт нё раў Бе ла ру сі.

За дзе сяць ме ся цаў мі ну ла га го да коль касць за ня тых гра ма-
дзян зні зі ла ся на 59 ты сяч ча ла век. «Не аб ход на ства раць но выя 
вы твор час ці, аказ ваць са дзе ян не ма ло му і ся рэд ня му біз не су, 
які атры мае раз віц цё, як воб раз на ска заў наш Прэ зі дэнт, «ка лі 
яму не пе ра шка джаць». Вы ка рыс тоў вай це маг чы мас ці Еў ра зій-
ска га бан ка раз віц ця, які на вы гад ных умо вах аказ вае крэ дыт-
ную пад трым ку прад пры маль ніц тву», — пра па на ваў спі кер.

ЛЕС, РУБ ЛІ І АДУ КА ЦЫЯ Ў КІ ТАІ
Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі пры ня лі да ве да ма Дэ крэт Прэ зі-

дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 11 ліс та па да 2015 г. №7 «Аб пры-
цяг нен ні гра шо вых срод каў ва ўкла ды (дэ па зі ты)». Па сло вах 
Та ра са НА ДОЛЬ НА ГА, пер ша га на мес ні ка стар шы ні праў-
лен ня На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі, та кая ме ра пой дзе на 
ка рысць бе ла рус кім бан каў скім струк ту рам:

— Сён ня бан кі пра да стаў ля юць да во лі доў гія крэ ды ты, не 
ма ю чы да стат ко вых і адэ кват ных па тэр мі нах рэ сур саў у сва ёй 
па сіў най част цы. Каб гэ тую сі ту а цыю ні ве лі ра ваць і даць бан кам 
маг чы масць мець устой лі выя па сі вы, пра ду гледж ва ец ца ўвя дзен-
не ў рам ках дэ крэ та №7 дэ па зі таў без ад зыў ных і ад зыў ных.

Так са ма се на та ры ўхва лі лі пра ект Ляс но га ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Мі ну лы раз за ка на даў ства ў гэ тай сфе ры змя ня лі ў 
2000 го дзе, і та му ўне се ныя ка рэк ці роў кі — не аб ход насць ча су і 
вы нік раз віц ця «ляс ной» га лі ны. Пар ла мен та рыі ўхва лі лі і пра ект 
за ко на «Аб ра ты фі ка цыі Па гад нен ня па між Ура дам Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і Ура дам Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі аб су пра цоў-
ніц тве ў сфе ры аду ка цыі».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ

�

ПА ТРА БУ ЮЦ ЦА ЛІ ДА РЫ...

ШанцШанц  ��

ДЫ РЭК ТАР ШКО ЛЫ — ГЭ ТА ПРЭ СТЫЖ НА!
Кон курс «Ма ла ды ды рэк тар уста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі — 2016» 
аб' яў ле ны ў Мін скай воб лас ці. Яго мэ та — фар мі ра ван не па зі тыў на га імі-
джу кі раў ні коў.

У кон кур се мо гуць пры няць удзел па ад ным прад стаў ні ку ад кож на га ра ё на 
Мін скай воб лас ці і го ра да Жо дзі на з лі ку ды рэк та раў уста ноў агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі са ста жам пра цы на па са дзе ад двух да пя ці га доў. Кон курс ныя ме ра пры-
ем ствы бу дуць пра во дзіц ца ў два эта пы. Пер шы скла да ец ца з двух ту раў. У пер-
шым (за воч ным) ту ры бу дзе зроб ле на экс перт ная ацэн ка сай та ўста но вы аду ка цыі, 
кон курс на га эсэ і пра гра мы раз віц ця ўста но вы аду ка цыі. Дру гі (воч ны) тур пра ду-
гледж вае тэс ці ра ван не, скі ра ва нае на вы яў лен не ўзроў ню на ву ко ва-ме та дыч най і 
псі хо ла га-пе да га гіч най пад рых тоў кі кан кур сан таў. У фі на ле кан кур сан таў ча ка юць 
так са ма пуб ліч ная аба ро на пра гра мы раз віц ця ўста но вы аду ка цыі, прад стаў ле-
най на пер шым эта пе, і ўдзел у пра фе сій ных дэ ба тах. З лі ку фі на ліс таў кон кур су 
ра шэн нем жу ры вы зна ча юц ца пе ра мож ца і лаў рэ а ты. Іх ім ёны ста нуць вя до мы ў 
кра са ві ку на ступ на га го да.

ЗАСО «Промтрансинвест» ЗАСО «Промтрансинвест» 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
в процедуре закупки № 2015-298722,в процедуре закупки № 2015-298722, 

размещенной на сайте http://www.icetrade.by, 
по изготовлению Бланк «Страховое свидетельство. 

Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств на территории 

Республики Беларусь (договор внутреннего страхования)», 
тираж – 60 000 шт., тел. (17) 222 75 39. УНП 100357923

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белрос-
страх» бланки квитанций и страховых полисов:

- квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взно-
сов) формы 1-СУ серии КС №№ 3855117-3855129;

- полисы по добровольному страхованию от несчастных случаев и 
бо лезней на время поездки за границу (2РН, 2РП) серии БИ № № 0924078-
 0924080, 0984201, 1260780;

- полис по добровольному страхованию от несчастных случаев (2РН, 
2РП) серии НС № 0019627. УНП 100782388

В извещении о проведении аукциона по продаже четырех-
комнатной квартиры в г. Минске по ул. Кирова, 2, квартира 24, 
опубликованном в газете «Звязда» от 09.12.2015 последние 
предложения заменить на «Аукцион состоится 22.12.2015 в 
10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 21.12.2015 
до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17. УНП 400091131

Задаток (10% от начальной цены) перечисляется на расчетный счет 
№ 3600619011127 в ЦБУ № 611 филиала № 500 — Минское управление 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 4901, УНП 600181549, получатель — 
Беларучский сельский исполнительный комитет.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после утверждения протокола о результатах открытого аукциона внести 
плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с подго-
товкой документации, необходимой для проведения аукциона. 

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с до-
кументацией и земельными участками, выставляемыми на аукцион.

Аукцион состоится 11 января 2016 года в 10.00 по адресу: Мин-
ская область, Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. 
Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская область, Логойский район, 
д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17.

Последний день приема заявлений – 5 января 2016 года до 17.00.
Контактные телефоны: (801774) 58 4 35, 58 4 45.

Беларучский сельский исполнительный комитет Минской области Логойского района 
сообщает о проведении 11 января 2016 года открытого аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность для строительства одноквартирного индивидуального жилого дома 

д. Приселки, РИЗ «Дубровка»
Номер 
лота

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь, га
Инженерная и транспортная 

инфраструктура
Начальная цена, 

бел. руб.
Расходы по подготовке 

зем. документации
Сумма задатка, 

бел. руб.

1

Участок № 13, 
кадастровый номер 
земельного участка 

623280406601000118

0,1210
Подъезд с грунтовой дороги, 
возможность подключения 

к электроснабжению
27 498 702

публикация в газете:
+ 8470041
+ 3541189
+ 684000

2 750 000

2

Участок № 29, 
кадастровый номер 
земельного участка 

623280406601000116

0,1206
Подъезд с грунтовой дороги, 
возможность подключения 

к электроснабжению
27 407 797

публикация в газете:
+ 8272862
+ 3541189
+ 684000

2 741 000


