Паведамленне
аб правядзенні аўкцыёна на права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў
Участак
Месцазнаходжанне зямельнага
ўчастка
Плошча зямельнага ўчастка, га
Кадастравы нумар ўчастка
Тэрмін арэнды
Мэтавае прызначэнне ўчастка

Наяўнасць інжынерных
камунікацый
Наяўнасць абмежаванняў правоў
на зямельны ўчастак

Асаблівыя ўмовы аўкцыёну

Пачатковы кошт прадмета
аўкцыёну, рублёў
Сума задатку, рублёў
Дата правядзення аўкцыёну

№1
Ашмянскі раён, 143 км (справа)
аўтадарогі М-7 Мінск-Ашмянымяжа Літоўскай Рэспублікі,
Каменналогскі сельсавет
0,3953
424900000001000338
будаўніцтва пункта харчавання
(зямельны ўчастак для
размяшчэння аб'ектаў грамадскага
харчавання)
электразабеспячэнне,
маецца ў сувязі з размяшчэннем ў
ахоўнай зоне валаконна-аптычнай
лініі сувязі і радыёфікацыі на
плошчы 0,0264 га
няма

№2
№3
д. Повішні,
аг. Краковка,
Ашмянскі раён (вул.
Ашмянскі раён (вул.
Юбілейная), Кальчунскі
Інтэрнацыянальная),
сельсавет
Жупранскі сельсавет
0,0902
0,0388
424982413601000177
424981713101000362
50
будаўніцтва аб'екта гандлёвага прызначэння
(зямельны ўчастак для размяшчэння аб'ектаў рознічнага
гандлю)
электразабеспячэнне,
водазабеспячэнне,
газазабеспячэнне
няма

пакрыццё страт
сельскагаспадарчай
вытворчасці ў суме 1 419,61
рублёў

385,10
38,51
25 мая 2018 г.

электразабеспячэнне,
водазабеспячэнне,
газазабеспячэнне
маецца ў сувязі з
размяшчэннем у водаахоўнай
зона воднага аб'екта на
плошчы 0,0388 га, ахоўнай
зоне сувязі і радиофиккации
на плошчы 0,008 га
пакрыццё страт
сельскагаспадарчай
вытворчасці ў суме 976,30
рублёў.
Вынас лініі кабеля сувязі з
участку за кошт уласных
сродкаў

1196,25

342,05

119,63
10 мая 2018 г.

34,21
10 мая 2018 г.

Месца правядзення аўкцыёну

каб. 71, 5 паверх г. Ашмяны, вул.
Савецкая, 103

Час правядзення аўкцыёну
Апошні тэрмін падачы заяў на
ўдзел у аўкцыёне
Выдаткі на падрыхтоўку
дакументацыі для аўкцыёну,
рублёў

11.30

каб. 71, 5 паверх г.
каб. 71, 5 паверх г. Ашмяны,
Ашмяны, вул. Савецкая, 103 вул. Савецкая, 103

22 мая 2018 г. да 13.00

7 мая 2018 г. да 13.00

7 мая 2018 г. да 13.00

30,00

803,33

803,33

Для ўдзелу ў аўкцыёне запрашаюцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь, індывідуальныя прадпрымальнікі (далей - ІП) або
юрыдычныя асобы.
Грамадзянін, ІП ці юрыдычная асоба (асабіста або 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, а таксама завераную копію плацёжнага даручэння аб унясенні сумы
задатку, а таксама заключае з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам пагадненне.
Акрамятаго,прадстаўляюцца:
грамадзянінам - копія дакумента, які змяшчае яго ідэнтыфікацыйныя звесткі, без натарыяльнага засведчання;
ІП - копія пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі ІП без натарыяльнага засведчання;
прадстаўніком грамадзяніна або ІП - натарыяльна засведчаная даверанасць;
прадстаўніком або ўпаўнаважанай 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 (пасведчанне і статут), дакумент з указаннем банкаўскіх рэквізітаў юрыдычнай асобы;
Пры падачы дакументаў на ўдзел у аўкцыёне грамадзяне, прадстаўнікі грамадзян і юрыдычных асоб, упаўнаважаныя службовыя
асобы юрыдычных асоб прад'яўляюць пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу.
Заявы для ўдзелу ў аўкцыёне прымаюцца, з моманту публікацыі дадзенага паведамленні ў друкаваных СМІ, з прадастаўленнем
дакумента, які пацвярджае ўнясенне сумы задатку, па адрасе: г. Ашмяны, вул. Савецкая, 103, кабінет 70, з 8.00 да 17.00, акрамя
абедзеннага перапынку з 13.00. да 14.00., кантактныя тэлефоны: (801593) 4-21-69, 4-32-18, 4-35-85.
Сума задатку для ўдзелу ў аўкцыёне пералічваецца на спецыяльны рахунак Ашмянскага райвыканкама №
BY43AKBB36415230009794200000, УНН- 500088419, у ЦБП № 418 г. Ашмяны філіяла № 413 ААТ «АСБ« Беларусбанк » г. Ліда, БІК
AKBBBY21413, атрымальнік - Ашмянскі райвыканкам, прызначэнне плацяжу - ўнясенне задатку для ўдзелу ў аўкцыёне.
Агляд на мясцовасці зямельных участкаў ажыццяўляецца ў працоўны час з 8.00 да 17.00 (па патрабаванні), акрамя абедзеннага
перапынку з 13.00. да 14.00.
Аўкцыён праводзіцца пры наяўнасці не менш двух удзельнікаў.
Пераможца аўкцыёну кампенсуе затраты, звязаныя з падрыхтоўкай і правядзеннем аўкцыёну, падрыхтоўкай дакументацыі,
неабходнай для яго правядзення, публікацыяй паведамленняў у сродках масавай інфармацыі.

