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БЕЛАРУСЬ ПАМЯТАЕ

8 чэрвеня 2019 г.

Кожны трэці Сумесны праект «Звязды» і Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны

ГОРКАЯ ПАМЯЦЬ ПАЭТА
Знаёмства вязняў з лагерам пачыналася са збіцця

«Я не маю сіл апісаць усе тыя
жахі, здзекі, катаванні, якія мне
давялося перанесці ў засценках СД. Як я выжыў, як перанёс
усё — не магу растлумачыць», —
згадваў беларускі паэт Сяргей
Новік-Пяюн. 25 лістапада 1943
года ён быў арыштаваны па даносе правакатара за сувязь з
партызанамі і падпольшчыкамі
і праз некаторы час адпраўлены ў лагер смерці Калдычэва.
Лагер дзейнічаў з сакавіка 1942
па чэрвень 1944 года, за гэты
час тут загінула 22 тысячы чалавек.
Калдычэўскі лагер смерці, які знаходзіўся за 18 кіламетраў ад Баранавіч, ахоўвала каля сотні байцоў
Беларускага паліцэйскага батальёна аховы. На кіруючыя пасады былі
прызначаны адны з самых жорсткіх
выпускнікоў нямецкай афіцэрскай
школы (здраднікаў навучалі ў Мінску).
— Большасць карнікаў лагера
былі мясцовыя. Чаму ўзнікла такая
сітуацыя? Баранавічы — тэрыторыя
Заходняй Беларусі, тут перажылі некалькі змен уладаў. 1939 год — толькі
адбылося аб'яднанне Беларусі, а ў
хуткім часе — нямецкая акупацыя, —
расказвае навуковы супрацоўнік
Баранавіцкага краязнаўчага музея Алена БЫЧКО. — Тут былі нязгодныя з палітыкай савецкай улады,
менавіта з такіх на гэтай тэрыторыі
складваліся калабарацыянісцкія арганізацыі: дзейнічаў «Саюз беларускай моладзі» (многія з выхадцаў
гэтай арганізацыі сталі катамі ў Калдычэўскім канцлагеры), «Беларуская цэнтральная рада», «Беларускі
саюз узаемапомачы». Гэта не было
масава. Большасць людзей разумелі,
што сапраўды нясе ў сабе акупацыя.
На тэрыторыі Баранавіцкай вобласці
ўтварыўся моцны партызанскі рух —
да 1944 года колькасць партызан дасягнула 22 тысяч.
Алена Сцяпанаўна расказвае пра
экспазіцыю, прысвечаную Калдычэўскаму лагеру, прыносіць з фондаў
музея некалькі тоўстых папак з дакументамі, фатаграфіямі, успамінамі
сведкаў...

ПАЛІТЫКА
ВЫНІШЧЭННЯ
Над звы чай ная дзяр жаў ная камісія па выяўленні і расследаванні
злачын стваў ня мец ка-фа шысц кіх
захопнікаў правяла расследаванне
фак таў злачынстваў, здзейсненых
захопнікамі ў перыяд акупацыі тэрыторыі Баранавіч і іх ваколіц. Пры дапамозе матэрыялаў следства, агляду месцаў вынішчэння і пахавання,
медыцынскіх даследаванняў трупаў
і іх астанкаў, а таксама шматлікіх
паказанняў сведкаў Камісія ўстанавіла, што, акупаваўшы 27 чэрвеня
1941 года Баранавічы, гітлераўскае

Акцыя

кіраўніцтва і яго ўстановы — гестапа,
СД, воінскія камендатуры — з першага дня не спынялі ў горадзе і яго
ваколіцах рабаванні, здзекі, катаванні, угоны на катаржную працу ў
Германію, павешанні, расстрэлы,
масавае знішчэнне ні ў чым не вінаватых грамадзян, у тым ліку старых,
жанчын і дзяцей. Усяго ў Баранавічах
і іх ваколіцах нямецка-фашысцкія захопнікі за перыяд акупацыі знішчылі
128110 чалавек.
Акрамя лагера ў былым маёнтку
Калдычэва і турмы ў Баранавічах,
тут былі створаны гета, лагер для
ваеннапалонных (88 тысяч забітых),
дзейнічала сетка паліцэйскіх і гестапаўскіх засценкаў са сваімі камерамі
катаванняў, дзе таксама адбываліся
сістэматычныя забойствы, расстрэлы

жалезнымі наканечнікамі, дубінкамі,
нагамі. Калі прывозілі новыя партыі
вязняў, карнікі, каб «пазнаёміць» з
парадкамі ў лагеры, адразу ж расстрэльвалі некалькі чалавек...
Катаваннямі і здзекамі карнікі
займаліся без указанняў, па ўласнай ініцыятыве. Ахвяр маглі прымусіць легчы тварам уверх (і хадзіць
па іх целах), качацца ў лужынах, каб
прыбраць бруд пасля дажджу, лавіць
пацукоў і здымаць з іх шкуркі (з якіх
пасля рабіліся вырабы для каменданта Ёрна і выплаўляўся тлушч, што
выкарыстоўваўся для вырабу мыла).
П'яныя паліцаі любілі забаўляцца —
патрабавалі, каб вязні скакалі да
знямогі «жабку» ці цешылі іх гульнёй у «кавалерыю» (калі адны зняволеныя — «коні», — садзяць сабе на

Вязні лагера з Калдычэва.

і павешанні. Вешаць акупанты стараліся ў кірмашныя і нядзельныя дні.
«У пачатку 1942 года Баранавіцкая турма была перапоўнена зняволенымі. Каты не паспявалі расчышчаць месцы для новых вязняў, якіх
прыводзілі кожны дзень. Таму турму
вырашылі вызваліць іншым шляхам:
перакінуць зняволеных у Калдычэўскі
лагер смерці, — згадваў жыхар Баранавіч Рыгор Алфераў, які трапіў у
лагер у ліку першых вязняў. — Мы
прыбылі першымі. Нас усіх па чарзе
па-зверску збілі, не шкадуючы ні жанчын, ні дзяцей. Такі быў закон катаў:
збіваць кожнага, хто трапіў у іх рукі.
Потым кінулі ў брудныя стайні.
Сярод нас быў хлопчык. Ён хацеў
уцячы з-за калючага дроту, але яго злавілі, выкапалі яму, прымусілі ўлезці ў яе,
стаць на калені, і Сянкевіч раздрабіў
яму галаву. А немец Ёрн (акрамя 99 беларусаў, у ахове лагера было чацвёра
немцаў. Унтэр-афіцэр Ёрн быў шэфамкамендантам лагера. — Рэд.) выступіў
з прамовай, у якой сказаў: «Так будзе
з кожным, хто паспрабуе ўцячы з лагера». Гэта было ў першы дзень. А што
тварылася потым, перадаць цяжка».
Іншыя сведкі таксама паказалі,
што «знаёмства» з лагерам заўсёды пачыналася з моцных збіванняў — вязняў праганялі праз строй
паліцаяў, якія білі людзей палкамі з

плечы другіх — «кавалерыстаў»).
Пад будынкам упраўлення лагера
была абсталявана камера катаванняў — зняволеным праколвалі іголкамі языкі, падвешвалі, расцягвалі
мышцы і цкавалі на іх спецыяльна
выдрэсіраваных сабак.
Вязняў ганялі на катаржныя работы — у шавецкі, сталярны, кравецкі, гарбарны, мылаварны цэхі. Для
тых, хто працаваў на здабычы торфу,
устанаўліваліся непасільныя нормы
(мужчына павінен быў вынесці за
дзень 1550 пліт торфу, жанчына —
1150), за невыкананне якіх збівалі.
Пры гэтым людзі галадалі. Іх кармілі
баландай — вадой, прыпраўленай
тухлай мукой, часам палыном, крапівой і бацвіннем.

«ПАЛЮБУЙЦЕСЯ —
БЕЛАРУСКІ ПАЭТ!»
Сяргей Новік-Пяюн узгадваў свой
першы допыт у Калдычэва, як немец
здзекліва прадставіў яго камеданту
аховы лагера Мікалаю Калько: «Палюбуйцеся, спадар лейтэнант, вось
беларускі паэт». І адразу ж пачалося
збіццё. Як згадваў паэт, у «прыёмным пакоі» на сцяне, як каўбаса ў
мясным магазіне, віселі гумавыя дубінкі рознай велічыні.

Сю ды на зні шчэн не вез лі мірных грамадзян. За тое, што родныя
ваююць у Чырвонай Арміі ці ў партызанах. Па падазрэнні ў сувязі з
партызанамі. За знаходжанне на вуліцы пасля васьмі гадзін вечара. Па
даносе. Ды і без усялякіх прычын. У
43-м годзе было дастаўлена многа
інтэлігенцыі — педагогаў, інжынераў, служачых, святароў. Вязні насілі
нашыўкі, якія сведчылі пра ступень
іх небяспекі для акупацыйнай улады.
У першую чаргу падлягалі расстрэлу ахвяры, у якіх былі нашыты тры
палоскі з кругам паверх іх.
«Калі ўспамінаю аб Калдычэве і
аб тых цудоўных людзях, якія там пакутвалі і загінулі, жах ахоплівае мяне, — пісаў Новік-Пяюн. У Баранавіцкім краязнаўчым музеі захоўваюцца
выразкі з газет з яго артыкуламі, якія
аўтар сам даслаў у музей. — Некаторыя вязні паміралі з голаду, ад катаванняў, хвароб, іншых праз некаторы
час расстрэльвалі групамі па 12, 20,
200 чалавек. Крэматорную печ узарвалі, бо «прапускная здольнасць»
яе была малая і не задавальняла патрабаванні вылюдкаў...
Разарвалі дзіця — дзяўчынку напалам на вачах ашалелай ад жаху
маці. Дубінкай па галоўцы ўдарыў
Калько дзяўчынку-малютку,
якая плакала на руках у маці,
і гэткім чынам прымусіў дзіцятка змоўкнуць навекі. Адно
маленькае дзіцятка эсдоўцы
схапілі за ножкі і галоўку пабілі аб ствол бярозы. Доктара
Лукашэню з горада Баранавічы і ягоную жонку, таксама
ўрача, расстралялі»...
Згадаў паэт і пра 72-гадовую бабулю, якую кат паклікаў паглядзець, што «за
сабака валяецца ў кустах»,
і старая знайшла там свайго
разарванага на кавалкі сына.
А на наступны дзень бабуля
ўбачыла, як на насілках неслі
труп яе мужа. Пісаў пісьменнік і аб прыгажуні, якую празвалі «цыганачкай» — спачатку ў яе закатавалі мужа,
а пасля, калі вялі жанчыну на
расправу, хацелі адабраць
немаўля. Маці бараніла дзіця, і ў малой адарвалі ручку.
«Ніколі не забуду, як бралі аднойчы
жанчын, — пісаў Новік-Пяюн. — Іх
было дваццаць. А з імі дзевятнаццаць дзяцей. Самаму старэйшаму
хлопчыку было шэсць гадоў, самай
малодшай дзяўчынцы — тры дні: гэта дзяўчынка нарадзілася ў лагеры...
Калько і Прончак вырывалі з рук маці
дзяцей і перадавалі ў рукі жанчын,
якія дзяцей не мелі, каб тыя неслі іх.
Яны, гэтыя вылюдкі, вырывалі з рук
маці кансервавыя бляшанкі і лыжкі, з
якіх яны кармілі дзяцей бурдой.
Прончак Юзаф, пасміхаючыся,
казаў: «Яны вам больш не патрэбныя! На новай каменнай кватэры вам
дадуць сярэбраны посуд». Дзяцей

Палотнішча і альбом
у гонар Перамогі

У краіне з 11 чэрвеня да 3 ліпеня пройдзе маладзёжны марафон «75»
Ён прысвечаны 75-й гадавіне вызвалення Беларусі
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і Перамозе савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Марафон
адбудзецца ў рамках рэспубліканскага патрыятычнага праекта «Кветкі Вялікай Перамогі». Правядзе
яго Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі сумесна з Федэрацыяй прафсаюзаў Беларусі, Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай
вайны пры падтрымцы Беларускай чыгункі і іншых
зацікаўленых.
Марш ру т ма ра фо ну
прой дзе па мес цах ба явой сла вы. Сім ва ліч ны мі
акцэнтамі мерапрыемства
стануць: правядзенне адкры тых дыя ло гаў «Бе ларусь памятае!», опэн-эйраў
«Кветкі Вялікай Перамогі»,
стварэнне палотнішча «Беларусь памятае!», альбома
«Беларусь памятае. Родныя
твары Перамогі», функцыянаванне мабільнай экспазіцыі «Вызваленне Беларусі»
і іншае.
Так, стварэнню палотнішча папярэднічае пошукава-даследчая работа. Актывісты Саюза моладзі ва ўсіх
рэгіёнах краіны вывучаюць,
абагульняюць неабходную
ін фар ма цыю пра Ге ро яў
Савецкага Саюза і поўных
кавалераў ордэна Славы,
удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны — беларусаў і
ўраджэнцаў Беларусі.
Вывучыўшы і абагульніўшы біяграфіі герояў-землякоў, прадстаўнікі маладзёжнай арганізацыі ствараюць

у колерах нацыянальнага
сцяга Рэспублікі Беларусь
рэ гі я наль ныя па лот ні шчы
«Беларусь памятае!», якія
складаюцца з лапікаў тканіны чырвонага і зялёнага
колераў з нанесенымі імёнамі Герояў Савецкага Саюза
і поўных кавалераў ордэна
Славы. Таксама на палотнішча наносіцца наступная
інфармацыя: прозвішча, імя,
імя па бацьку; гады жыцця,
воінскае званне; населены
пункт, у якім нарадзіўся.
Пры наведванні раёнаў
і гарадоў створаныя рэгіянальныя палотнішчы будуць
перададзены ўдзельнікам
ма ла дзёж на га ма ра фо на
«75». Па яго выніку плануец ца ства рыць рэс пуб ліканскае палотнішча «Беларусь памятае!». Яно будзе
ўяўляць сабой чырвона-зялёнае палатно з надпісам
«1941 Бе ла русь па мя тае
1945» памерам 6 на 12 метраў, складзенае з 478 кавалачкаў (239 чырвоных і
239 зялёных) з нанесенымі

імёнамі Герояў Савецкага
Саюза і поўных кавалераў
ордэна Славы, удзельнікаў
Вялікай Айчыннай вайны —
беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі.
Плануецца, што створанае
палотнішча актывісты Саюза
моладзі пранясуць 3 ліпеня
ў Мінску ў патрыятычным
шэсці «Беларусь памятае!».
Затым яно будзе перададзена на захоўванне ў Беларускі
дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
Маладзёжную ініцыятыву
па стварэнні альбома «Беларусь памятае. Родныя твары
Перамогі» падчас сёлетняга
ўрачыстага мерапрыемства
каля манумента Перамогі
ў Мінску 9 мая падтрымаў
Прэ зі дэнт Аляксандр Лукашэнка, які даў юнакам і
дзяў ча там свое асаб лі вае
пажаданне, напісаўшы на
вок лад цы аль бо ма слоган рэспубліканскай акцыі
«Беларусь памятае!», якая
заклікана захаваць святую
памяць пра кожнага ўдзельніка вайны для нашчадкаў.
На старонках альбома
будуць размешчаны фотаздымкі і кароткія біяграфіі
воінаў-вызваліцеляў, нашых

прадзедаў, дзядоў і бацькоў,
якія абаранялі і вызвалялі
краіну ад фашыстаў.
Таксама ў ім будуць фатаграфіі актывістаў Беларускага рэспубліканскага саюза
моладзі, Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, вядомых навукоўцаў, спартсменаў, дзеячаў культуры, прадстаўнікоў
Узброеных Сіл Рэспублікі
Беларусь, органаў і падраздзяленняў унутраных спраў,
аддзелаў па надзвычайных
сітуацыях, вядомых палітыкаў, журналістаў, творчай
інтэлігенцыі, стыпендыятаў
спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь з
партрэтамі іх дзядоў і прадзедаў з пакалення пераможцаў
з усіх рэгіёнаў краіны.
Зрабіць свой унёсак у
стварэнне альбома можа
любы жыхар Беларусі. Для
гэтага неабходна прадаставіць фатаграфіі і кароткія
гісторыі біяграфій сваякоў,
якія бралі ўдзел у Вялікай
Айчыннай вайне.
Інфармацыю можна адпра віць на элект рон ны
ад рас іtbrsm@gmaіl.com
(з пазнакай «Беларусь памятае!»).
Сяргей РАСОЛЬКА.

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12
в районе поселка Октябрьский) сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ» 03.06.2019 принято решение о формировании реестра владельцев
ценных бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется на
03.06.2019.
УНП 690660279

пасля кідалі ў машыну, як палены, і
зверху трамбавалі нагамі жывы груз.
Машыны паехалі ў бок лесу. Потым
доўга над лесам стаяў чорны дым.
Людзі казалі: трупы аблілі бензінам
і падпалілі...

ЯМА СМЕРЦІ
Ах вя ры тулі лі ся ў ба ра ках на
трох-чатырох-па вяр хо вых на рах.
Новыя зняволеныя ўсё прыбывалі, і,
каб вызваліць месца, людзей масава вывозілі на расстрэлы. Жанчын
пры гэтым прымушалі распранацца
дагала. 6 чэрвеня 1944 года партызанская газета «Чырвоная звязда»
пісала пра знішчэнне ахвяр Калдычэва: «Кожныя два тыдні нямецкія
забойцы ўчыняюць масавыя кары і
расстрэлы. Рвы ў бярэзніку недалёка
ад лагера напоўненыя трупамі нявінных людзей — нямыя сведкі нечуваных зладзеянняў немцаў. Нявінныя
старыя, жанчыны і дзеці знішчаюцца
па самых удасканаленых спосабах
нямецкага людаедства. Раней каты
заганялі ў рвы партыямі безабаронных людзей і затым расстрэльвалі з
кулямётаў. Па некалькі гадзін дыхала
зямля, якая прыкрывала паўжывых
людзей. Некаторым раненым уда-

Суд над здраднікамі.

мужчын, жанчын і дзяцей, зваленыя
ў беспарадку, але ўніз тварам з адведзенымі назад і звязанымі дротам
рукамі.
Медыцынскім даследаваннем і
эксгумацыяй 560 дарослых і 14 дзіцячых трупаў устаноўлена, што прычынай смерці дарослых былі кулявыя
раненні галавы, а дзеці памерлі ад
удушша, бо былі кінуты ў яму
жывымі. Гэта апошнія ахвяры
лагера, ад іх спехам пазбаўляліся ў канцы чэрвеня 1944.
Сведкі згадвалі, як каты, усе
акрываўленыя, бегалі з закасанымі рукавамі, і падводзілі
да ямы, у якой ляжала многа
трупаў, жанчын, старых, дзяцей — усё новых і новых ахвяр. З ямы даносіліся хрыпы,
стогны, яма бурліла крывёй...
Рас стрэль ва лі ў па ты лі цу,
штурхаючы ў яму.

РАСПЛАТА

Вязні насілі такія нашыўкі.

лося выратавацца ад смерці. Тады
двуногія звяры пачалі па-другому
распраўляцца са сваімі ахвярамі.
Асуджаных на смерць яны спачатку
збіваюць да непрытомнасці, а затым
расстрэльваюць».
Пасля вызвалення гэтых зямель
Чырвонай арміяй былі праведзены
раскопкі на месцах масавага знішчэння. Недалёка ад лагера знойдзены суцэльныя месцы пахавання,
у тым ліку ямы-магілы масавага пахавання.
У самім канцлагеры Калдычэва
знойдзена яма-магіла ў форме літары Т памерам 35 на 5 метраў. Пры
поўным ускрыцці ямы на глыбінях
ад 0,5 да 3 метраў знойдзены трупы

У сакавіку 1962 года ў Баранавічах Ваенны трыбунал
Беларускай ваеннай акругі
правёў судовы працэс над
чатырма карнікамі канцэнтра цый на га ла ге ра смер ці,
створанага ў вёсцы Калдычэ ва. На ла ве пад суд ных
знаходзіліся каты, якіх абвінавачвалі ў самых жудасных, агідных
злачынствах: Мікалай Калько (камендант аховы лагера), Леанід Сянкевіч
(яго намеснік), ахоўнікі Міхаіл Кухта
і Андрэй Каралевіч. Пералічваліся
жахлівыя факты: катаванні, здзекі,
забойствы...
Так, былыя вязні лагера смерці расказвалі, як збівалі мужчыну,
якога падазравалі ў сувязі з партызанамі, а пасля доўгіх катаванняў
прыкалолі да падлогі фінскім нажом
яго ступню. Сведкі памяталі замучаную маладую настаўніцу, якой на
працягу трох гадзін асабіста Калько драбіў косці рук, рваў на галаве
валасы, выпальваў гарачым жалезам мяса на плячах. Згадалі і пра

17-гадовага юнака, які спрабаваў
вырвацца з лагера на волю, — Калько загадаў прывязаць няшчаснага да
варот, прымусіў брахаць па-сабачы і
не спыняючыся крычаць: «Я ўцякаў,
мяне злавілі!», а калі юнак сціхаў,
яго бі лі і пры му ша лі пра цяг ваць.
Пасля хлопца павесілі, а ўсіх вязняў вывелі глядзець на пакаранне.
Тых, хто адводзіў вочы, збівалі. Маладога док тара Лукашэню і 92-гадовага святара Валасовіча, якія не
маглі глядзець на пакаранне, Калько
прымусіў цалаваць ногі павешанаму.
Наогул паказальныя расправы былі адной з устрашальных працэдур
лагера. Вязняў прымушалі бегаць
кругамі вакол забітых, заносіць трупы на некалькі дзён у свае баракі.
Былы вязень Яфім Касцюк у судзе
Ваеннага трыбунала згадваў, як камендант аховы сустракаў новых вязняў: «Без усялякіх прычын ён ударыў
жонку па галаве і праламіў ёй чэрап.
Яна ледзь выжыла, на ўсё жыццё
засталася інвалідам». Яшчэ адзін
сведка на судзе дэманстраваў старыя шрамы і расказваў, як падчас
допытаў Калько зашчаміў адну яго
руку дзвярыма, а з другога боку на
яго нацкавалі двух аўчарак. Кісць
рукі аказалася раздробленай, а цела пакрылася глыбокімі крывавымі
ранамі...
Тады, у 1962 годзе, больш за паўсотні людзей выступілі сведкамі. На
працягу шасці дзён тысячы людзей
сачылі за працэсам, патрабавалі смяротнага пакарання... і іншага прысуду
катам быць не магло.
Аблічбаваныя запісы з гэтага судовага працэсу захоўваюцца ў Баранавіцкім музеі.
Перад адступленнем карнікі спрабавалі замесці сляды — маскіравалі
вялізныя магілы і рвы, раўнавалі з
зямлёй, засявалі травамі, садзілі
дрэвы і кусты. Але такое немагчыма
схаваць. На месцы лагера смерці ў
Калдычэве створаны мемарыяльны
комплекс. Штогод сюды прыязджаюць людзі, нясуць кветкі...
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно
(ул. Николаева, ул. Гожская, ул. Мичурина, микрорайон «Барановичи-9») 9 июля 2019 года
№
лота

Наименование объекта

Местонахождение
объекта

Сумма
задатка,
руб.
440100000003005965
61,25
13 365,79
2 600
440100000001010371
3 901,65
57 405,47
10 000
440100000003006301
3 620,93
16 203,12
3 200
440100000002008775
3 411,41
49 563,68
9 800
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без
нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная
доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют
паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий личность.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 10 июня по
4 июля 2019 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или
более участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.
Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие
в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона
либо признания аукциона несостоявшимся обязан:
внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах,
порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.
После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком выдает победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона
выписку из решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении
его в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома,
один экземпляр протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, а
также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).
Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли.
При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на
земельный участок в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона
либо признании аукциона продажи несостоявшимся, решение Гродненского горисполкома о
предоставлении земельного участка утрачивает силу.
Осмотр земельного участка на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время.
Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, официальный сайт организатора торгов
www.grodno.gov.by

Площадь земельного
участка (га)

1
Земельный участок У-146*
микрорайон «Барановичи-9»
0,0995
2
Земельный участок *, **
ул. Николаева, в районе домовладения № 8
0,1124
3
Земельный участок *
ул. Гожская № 62
0,1119
4
Земельный участок*
ул. Мичурина, 41а
0,1296
* – Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют.
Земельный участок имеет ограничения.
** – Земельный участок предоставляется в частную собственность для строительства и обслуживания блокированного жилого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют.
Возмещение убытков землепользователю в размере 10 156,68 руб.
Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский
центр недвижимости».
Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного участка для проведения
аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и проведение
аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам
документации, необходимой для его проведения; обращение за государственной регистрацией
прав на земельный участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями аукциона в
установленном порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома;
занятие земельных участков (осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не
позднее одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на
строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в соответствии с решением
Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых вопросах возмещения затрат на
строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры».
Аукцион состоится 9 июля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1
(актовый зал).
Для участий в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО
АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских рублях в сумме
согласно настоящему извещению.
Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» следующие документы.
заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в
соответствии с законодательством штрафных санкций и иные требования;
дополнительно представляются:

Кадастровый номер

Ориентировочная стоимость затрат Начальная цена
на изготовление документации, руб. продажи, руб.

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 16 июля 2019 года открытый аукцион по продаже земельных участков
в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№ лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер

Площадь земельного
участка, га

Инженерная
инфраструктура

Начальная цена, руб.

Расходы по подготовке
землеустроительной
документации руб.

Задаток (руб.)

газо-, водо- и электро7 000,00
1656,99 + реклама
700,00
снабжение
2
д. Понизовье, ул. Руднянская, 1, 623284604601000148
0,1400
электроснабжение
3 500,00
1589,60 + реклама
350,00
3
д. Слаговище, У-4, 623284605301000042
0,1198
2 500,00
1317,02 + реклама
250,00
Земельный участок в д. Понизовье, ул. Руднянская,1 имеет ограничения в использовании
Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инплощадью 0,1400 га в связи с расположением в водоохранной зоне водного объекта, площадью
женерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, подлежат возмещению в
0,0112 га в связи с расположением в зоне линий электропередачи.
порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 7 февраля 2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при разЗадаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на
мещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и
№ BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк»,
социальной инфраструктуры».
УНП 600537220, код 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить
Аукцион состоится 16 июля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6. Заяврасходы, связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все участники могут
ления на участие и необходимые документы принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с
ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные обязанности победителя
14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, 6. Последний день приема заявлений: 10 июля
торгов и порядок проведения аукциона оговорены в условиях его проведения.
2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, (8029) 177 95 11.
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