
Паведамленне аб правядзенні адкрытага аўкцыёну 
па продажы зямельных участкаў у прыватную ўласнасць у горадзе Шчучыне і Шчучынскім раёне 

 
№ 

лота 

Найменне аб'екта Месцазнаходжанне аб'екта  Плошча 

зямельнага 

ўчастка, га 

Кадастравы нумар Кошт выдаткаў на 

выраб 

дакументацыі, руб. 

Пачатковая цана 

продажу, руб. 

Сумма 

задатку, руб. 

1.  Зямельны ўчастак горад Шчучын, вуліца Батырава, 11 0,1132 425850100001000427 2 191,57 7 471,20 747,12 

2.  Зямельны ўчастак горад Шчучын, вуліца І. Мележа, 30 0,1500 425850100004000154 51,06 8610,0 861,0 

3.  Зямельны ўчастак Орлеўскі сельсавет, вёска Турэйск, 44А 0,1057 425885309614000018 1 811,12 317,10 31,71 

4.  Зямельны ўчастак Орлеўскі сельсавет, вёска Турэйск, 49А 0,1502 425885309614000016 1 191,05   450,60 45,06 
Зямельныя ўчасткі прадастаўляюцца ў прыватную 

ўласнасць для будаўніцтва і абслугоўвання 

аднакватэрнага жылога дома. 

Наяўнасць магчымасці падлучэння да лініі 

электразабеспячэння і газазабеспячэння па лоце № 1 і 2. 

Наяўнасць магчымасці падлучэння да лініі 

электразабеспячэння па лотах № 3 і 4. 

Аўкцыён адбудзецца 23 ліпеня 2019 г. а 12.00 

па адрасе: 231513 г. Шчучын, пл. Свабоды, 11 (будынак 

Дома Саветаў, 2-гі паверх, малая зала раённага Савета 

дэпутатаў). 

Заключная рэгістрацыя ўдзельнікаў аўкцыёну 

23 ліпеня 2019 г. з 8.00 да 11.30 гадзін. 

1. Арганізатар аўкцыёну-Шчучынскі раённы 

выканаўчы камітэт, г. Шчучын, пл. Свабоды, 11; 

кантактныя тэлефоны камісіі: 

старшыня 801514 27044, 

намеснік старшыні і сакратар 801514 2 81 52. 

         2. Прыём заяў і прыкладаемых дакументаў на 

ўдзел у аўкцыёне праводзіцца з 22 чэрвеня 2019 г. па 17 

ліпеня 2019 г. уключна з 8.00 да 13.00 і з 14.00 да 17.00 

у працоўныя дні, кабінет 54 аддзела 

землеўпарадкавання райвыканкама. 
3. Для ўдзелу ў аўкцыёне грамадзянін, юрыдычная 

асоба (асабіста альбо праз свайго прадстаўніка або 
ўпаўнаважаная службовая асоба) ва ўстаноўлены ў 
паведамленні тэрмін падаюць заяву аб удзеле ў 
аўкцыёне з указаннем кадастравых нумароў і адрасоў  

зямельных участкаў, якія яны жадаюць набыць у 

прыватную ўласнасць, прадстаўляюць дакумент, які 

пацвярджае ўнясенне сумы задатку (задаткаў) на бягучы 

(разліковы) рахунак, пазначаны ў паведамленні, з 

адзнакай банка, а таксама заключаюць з мясцовым 

выканаўчым камітэтам або па яго даручэнні з 

арганізацыяй пагадненне. 

Акрамя таго, у камісію або арганізацыю 

прадстаўляюцца: 

грамадзянінам - копія дакумента, які змяшчае яго 

ідэнтыфікацыйныя звесткі, без натарыяльнага 

засведчання; 

прадстаўніком або ўпаўнаважаным службовай 

асобай юрыдычнай асобы - даверанасць, выдадзеная 

юрыдычнай асобай, або дакумент, які пацвярджае 

паўнамоцтвы службовай асобы, копіі дакументаў, якія 

пацвярджаюць дзяржаўную рэгістрацыю юрыдычнай 

асобы без натарыяльнага засведчання, дакумент з 

указаннем банкаўскіх рэквізітаў юрыдычнай асобы. 

Кансалідаванымі ўдзельнікамі для ўдзелу ў 

аўкцыёне падаюцца таксама арыгінал і копія дагавора аб 

сумесным удзеле ў аўкцыёне. 

Да ўдзелу ў аўкцыёне дапускаюцца асобы, якія 

падалі ў камісію або арганізацыю ў названыя ў 

паведамленні тэрміны адпаведную заяву з дадаткам 

неабходных дакументаў і якія ўнеслі задатак (задаткі) у 

памеры, парадку і тэрміны, вызначаныя ў паведамленні, а  

 

таксама заключылі пагадненне. 

Грамадзяне, юрыдычныя асобы, якія жадаюць 

удзельнічаць у аўкцыёне ў дачыненні да некалькіх зямельных 

участкаў, ўносяць задаткі ў памеры, устаноўленым для 

кожнага з гэтых зямельных участкаў. 

4. Сума задатку пералічваецца на разліковы рахунак 

арганізатара аўкцыёну BY29AKBB36045270000164000000 

ЦБУ № 424 філіяла № 400 Гродзенскага абласнога 

ўпраўлення ААТ "ААБ Беларусбанк", код AKBBBY21400,    

г. Шчучын, атрымальнік Шчучынскі раённы выканаўчы 

камітэт, УНП 500066573. 

5. Пераможцу аўкцыёну альбо адзінаму ўдзельніку 

аўкцыёну, які не адбыўся, на працягу 10 рабочых дзён пасля 

зацвярджэння ва ўстаноўленым парадку пратакола аб 

выніках аўкцыёну альбо прызнання аўкцыёну, які не 

адбыўся, ўнесці плату за выкуп зямельнага ўчастка ў 

прыватную ўласнасць і пакрыць выдаткі, звязаныя з 

правядзеннем аўкцыёну і падрыхтоўкай дакументацыі, 

неабходнай для яго правядзення. 

6. Усім жадаючым даецца магчымасць папярэдне 

азнаёміцца з аб'ектамі продажу, а таксама з умовамі, што 

прад'яўляюцца да праектных рашэннях будынкаў і 

збудаванняў, якія будуць размяшчацца на выдзеляных 

зямельных участках. 

7. Пераможцу аўкцыёну або адзінаму ўдзельніку 

аўкцыёну, які не адбыўся, можа быць прадастаўлена 

растэрміноўка ўнясення платы, згодна з дзеючым 

заканадаўствам. 
 

 


