БОЛЬШ,
ЧЫМ СПАРТЫЎНЫ
ІНТАРЭС
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Наконт лыжных гонак далажыў Андрэй Каваленка,
старшыня Беларускай федэрацыі лыжных гонак. Ён адзначыў, што такое выступленне на Гульнях стала вынікам памылкі трэнерскага штаба: спартсмены прыйшлі
выматанымі як фізічна, так і маральна. Новы падыход
будзе ажыццяўляць новы трэнерскі штаб нацыянальнай
каманды, будуць мінімізаваныя замежныя зборы, ёсць
дамоўленасць аб трэніроўках на расійскіх базах. Прэзідэнт падкрэсліў, што з гэтай «ямы» трэба выбірацца.
Кожнаму профільнаму спартыўнаму цэнтру да канца лета
неабходна закупіць снегавыя пушкі і ратракі.
Аляксандр Лукашэнка, падводзячы вынікі, высока ацаніў барацьбу параалімпійцаў на Гульнях у Паўднёвай Карэі. «Лічыце, што я ваш адданы балельшчык», — сказаў
Прэзідэнт. Адносна дзіцячага спорту, кіраўнік дзяржавы
звярнуў увагу на тое, што «ўсе павінны разумець: ніякіх
поспехаў мы не даб'ёмся да таго часу, пакуль не створым
эфектыўную сістэму выхавання атлетаў. Спартсмен —
ключавое звяно. Менавіта ён, яго патрэбы і праблемы
павінны быць у фокусе нашай увагі. Задача губернатараў — стварыць на месцах для дзяцей усе ўмовы, уцягнуць іх у заняткі спортам». Да гэтага важна падключыць
і іх бацькоў.
Прэзідэнт паставіў задачу мець стратэгічную праграму
па кожным відзе спорту на 10—15 гадоў. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што «старшыня федэрацыі сумесна з кіраўніком назіральнага савета і галоўным
трэнерам нацыянальнай каманды — вось таксама «тройка», якая адказвае за развіццё канкрэтнага віду спорту.
Прымайце неабходныя рашэнні ў рамках заканадаўства,
у межах бюджэтнага фінансавання».
Надзея АНІСОВІЧ.
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НАДЗЁННАЕ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту: «Район жилой усадебной застройки деревни Зацень».
4-й пусковой комплекс. 1-я очередь строительства.
Комплексная жилая застройка участка по ул. Зацень, 6»

14 красавіка 2018 г.

СТРАТЭГІЯ СЯЎБЫ
Каб эфектыўна правесці сяўбу на поўначы краіны, у прынцыпе ёсць усё неабходнае: угнаенні, тэхніка, паліва і гэтак
далей. Кіраўніцтва Віцебскага аблвыканкама патрабуе строга прытрымлівацца
тэхналогій. Гэта гарантыя таго, што паспяховая сяўба дасць добры ўраджай.
Толькі б надвор'е не падвяло. Але аграрыі Віцебшчыны навучыліся працаваць
у любых умовах.

Цяжкасці загартавалі
«Звязда» ўжо паведамляла, што на Віцебшчыне запланавалі сабраць не менш за
1,5 мільёна тон збожжавых.
Губернатар Мікалай ШАРСНЁЎ днямі сустракаючыся з аграрыямі, нагадаў, што надвор'е
два апошнія гады ім вельмі перашкаджала.
— Працавалі ў жудасных умовах: дажджы,
холад, пераўвільгатненне глебы і гэтак далей.
Але цяжкасці нас загартавалі, — адзначыў
старшыня Віцебскага аблвыканкама.
Паабяцаў зацікавіць механізатараў добрай
зарплатай. У прыватнасці, за перавыкананне
нормы плануецца падвоеная аплата. Сёлета
да людзей давядуць адпаведную інфармацыю,
каб ведалі, за што і колькі атрымаюць грошай.
Але, канешне, гектары трэба апрацаваць якасна. Інакш прэміі не будзе.
Старшыня камітэта эканомікі Віцебскага
аблвыканкама Анжаліка НІКІЦІНА ўдакладніла, што цяпер расцэнкі будуць зразумелыя
любому механізатару...

На дапамогу прыйдуць
навучэнцы, гараджане
Гэтымі днямі на палях будзе «высаджаны»
вялікі маладзёжны «сельскагаспадарчы дэсант». У «Сяўбе-2018» возьмуць удзел больш
за тысячу навучэнцаў каледжаў сельскагаспадарчага профілю, якія змогуць працаваць у
якасці трактарыстаў-машыністаў у 99 перадавых гаспадарках.
Паводле слоў начальніка ўпраўлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама Дзмітрыя
ХАМЫ, хлопцы здалі адпаведныя экзамены,
прайшлі інструктаж па тэхніцы бяспекі і ахове
працы. За імі замацаваны вопытныя педагогі.
Аператыўна вырашаюцца пытанні харчавання,
пражывання і падвозу.
Дарэчы, у гэтым навучальным годзе павялічылі колькасць гадзін для праходжання вытворчай практыкі. Навучальны план зменены.
Аграрыям у сяўбе дапамогуць і жыхары райцэнтраў і буйных гарадоў — каля 800 механізатараў, якія раней не прымалі ўдзелу ў пасяўных
работах.
Старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Віцебскага аблвыканкама Іван ФЁДАРАЎ настойвае: трэба сяўбу праводзіць у адпаведнасці з тэхналогіяй. Нагадаў,
што неабходна і ўборка ад камянёў, з-за якіх
нярэдка псуецца тэхніка. На збор «каменнага
ўраджаю» трэба актыўней прыцягваць беспрацоўных, усіх, хто жадае папрацаваць...

Фермеры могуць зацікавіцца
На абласным семінары-нарадзе па актуальных пытаннях развіцця аграрна-прамысловага
комплексу кіраўнікі ўлады канстатавалі, што ёсць
усе падставы, каб стала больш фермераў.
На сёння на Віцебшчыне каля 390 адпаведных прыватных гаспадарак. Ім гарантуюцца
шматлікія дзяржаўныя прэферэнцыі. Напрыклад, можна купіць тэхніку ў лізінг, існуюць вельмі
прывабныя ўмовы крэдытавання, як і падаткі.
На думку губернатара, адзін з сельскагаспадарчых напрамкаў, дзе могуць добра зарабляць фермеры, — развядзенне авечак, мясная
жывёлагадоўля. Тым больш што ёсць магчымасць не ехаць за межы вобласці, каб прадаць
тавар. У прыватнасці, воўна неабходна для Віцебскага футравага камбіната, мяса — для вытворчасці дзіцячага харчавання на Аршанскім
мясакамбінаце.
Зямлі для выпасу жывёлы ў вобласці больш
чым дастаткова, бо нямала так званых дробнаконтурных плошчаў, якія не задзейнічаны.

Толькі лічбы. Напрыканцы цікавая
лічба: адзін работнік сельскай гаспадаркі забяспечвае працай 10 гараджан, якія займаюцца перапрацоўкай, рэалізацыяй прадукцыі
і іншым. Таму чарговая сяўба — гэта справа,
у паспяховай рэалізацыі якой зацікаўлены ўсе.
У АПК на Віцебшчыне працуе каля 10 % ад
усіх занятых у эканоміцы — прыблізна 48 тысяч чалавек.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ДЫПЛАМАТЫЯ ШЫРОКАГА СПЕКТРА
КРАІНА
TЕRRА ІNСОGNІTА

Інстытут Камоенса.

— Якім чынам, на ваш погляд,
можна развіваць беларуска-партугальскае супрацоўніцтва?
— Партугалія — краіна, якая знаходзіцца на захадзе еўрапейскага кантынента, у якой пражывае каля 10 мільёнаў
насельніцтва, — мае багатую гісторыю.
Апошнім часам гэта дзяржава перажывала розныя эканамічныя сітуацыі, але
патэнцыйна яе рынак можа быць запатрабаваны з пункту гледжання паставак
беларускай прадукцыі. Зразумела, што
адным з галоўных эканамічных партнёраў Беларусі з'яўляецца Расія, але
другі партнёр — гэта Еўрапейскі саюз
у цэлым. Рынак апошняга
складаецца як з агульнага, так і з рынкаў асобных
краін-удзельніц. І Партугалія — той нявыкарыстаны
патэнцыял, які мы павінны
ўлічваць пры прасоўванні
беларускіх тавараў.
Дзеля таго каб дасягнуць гэтых мэт, мы павінны ажыццяўляць сіс тэмныя дзеянні, накіраваныя
на развіццё эканамічных
адносін. Фак тычна Партугалія як назва вядомая
беларусам, але як краіна застаецца
tеrrа іnсоgnіtа, таму што з ёй мы не
падтрымлівалі актыўных стасункаў з
моманту ўсталявання дыпламатычных
адносін. І тое, што ў мінулым годзе мы
правялі першыя палітычныя кансультацыі на ўзроўні намеснікаў міністраў
замежных спраў, тое, што ў гэтыя дні
праводзім другі раўнд кансультацый,
сведчыць аб агульнай зацікаўленасці
Беларусі і Партугаліі ў інтэнсіфікацыі
супрацоўніцтва.
Палітыч ныя кансультацыі — гэта
толькі рамкі, падмурак для рэалізацыі
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

 Навука

най сферы, якую Беларусь вызначыла ў
якасці аднаго з прыярытэтаў у развіцці
эканамічнай палітыкі, партугальскі досвед тут можа сапраўды нам дапамагчы.
Усё гэта — базавыя элементы, якія забяспечаць большую выніковасць у нашых адносінах.

ПРАЗ ЕЎРОПУ...
У АФРЫКУ?

канкрэтных кірункаў і праектаў. Іх вынікам павінна
стаць развіццё эканамічных адносін. Рэалізацыі
мэты, безумоўна, павінны
служыць і эканамічныя форумы. Некаторы час таму
мы правялі першы беларуска-партугальскі бізнесфорум у Порту, які разам з
Лісабонам з'яўляецца найбуйнейшым эканамічным
цэнтрам краіны. Таксама
адзначу, што адбыўся першы ў гісторыі нашых краін
форум у Манака.
— Калі адбудзецца наступны сумесны форум з Партугаліяй?
— Плануем найбліжэйшым часам
правесці эканамічны форум у Лісабоне сумесна з Агенцтвам па падтрымцы
эканамічнага супрацоўніцтва Партугаліі.
Мы зацікаўлены ў тым, каб дэлегацыя
дзелавых колаў гэтай краіны наведала
Беларусь. У гэтыя дні ў Лісабоне падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве
ў гандлёва-эканамічнай сферы, якое
з'яўляецца базавым пагадненнем для
развіцця эканамічных адносін, стварае вельмі важны інструмент развіцця
двухбаковага ўзаемадзеяння — ганд-

лё ва-эка на міч ную ка мі сію. Да рэ чы,
пасольства Беларусі ў Парыжы, якое
адказвае за адносіны яшчэ і з Францыяй і Іспаніяй, забяспечыла падпісанне
трох пагадненняў у эканамічнай сферы
з гэтымі краінамі, а таксама стварэнне
адмысловых двухбаковых камісій, якія
з'яўляюцца класічным інструментам
эканамічных адносін і маюць свой плён.
На базе камісій мы ствараем і будзем
ствараць рабочыя групы.
Вельмі важна, што мы падпісалі пагадненне аб палітычным супрацоўніцтве.
Гэта імпульс — у тым ліку для дзелавых
колаў дзвюх краін, — што ўрады гатовы
падтрымліваць шырокамаштабнае развіццё адносін на двухбаковым узроўні,
а таксама сігнал аб узаемным спрыянні
нашым адносінам з Еўрасаюзам. З іншага боку, мы гатовы аказваць садзейнічанне Партугаліі ў супрацоўніцтве з
Еўразійскім эканамічным саюзам. Вельмі важным з'яўляецца пашырэнне дагаворна-прававой базы супрацоўніцтва,
мы абмяркоўваем з партугальскім бокам
падпісанне пагадненняў аб узаемнай
абароне інвестыцый, аб пазбяганні падвоенага падаткаабкладання, аб супрацоўніцтве ў транспартнай і турыстычнай
сферах. Дарэчы, Партугалія — адзін з
лідараў у Еўропе па развіцці турыстыч-

АГРАРНЫ ПРАГРЭС

Вучоныя краіны спрабуюць перавесці камбайны
на работу за кошт электрычнасці. Такая неабходнасць з'явілася ў сувязі з хуткім уводам у строй
беларускай АЭС. Акрамя таго, для патрэб сельскай
гаспадаркі плануецца выкарыстоўваць беспілотнікі
і дроны. Не менш цікавыя дасягненні і планы ў нашых вучоных у сферы селекцыі і жывёлагадоўлі.
Усе гэтыя крокі павінны ўмацаваць харчовую бяспеку краіны ў найбліжэйшай будучыні.

Камбайны на электрычнасці і дроны
на полі
Як расказаў вучоны сакратар Навукова-практычнага цэнтра НАН Беларусі па механізацыі сельскай
гаспадаркі Юрый САЛАПУРА, сёння вядуцца работы
па электрыфікацыі рабочых органаў сельскагаспадарчых машын. Для аграрыяў гэта можа стаць перспектыўнай тэхналогіяй у сувязі з тым, што ў 2019 годзе
плануецца ўвядзенне першага энергаблока АЭС. Перад
навукоўцамі стаіць задача распрацаваць прынцыпы,
якія дазволяць адысці ад гідраўлікі.
Паводле слоў Юрыя Салапуры, ужо ёсць станоўчыя
вынікі. Аднак пакуль у навукова-практычным цэнтры
вядзецца работа па электрыфікацыі невялікіх сельскагаспадарчых машын у сферы агародніцтва. Так, распрацаваны самаходны агрэгат для збору пладовых і
ягадных культур. Што да буйных камбайнаў, у гэтым
напрамку актыўна працуе «Гомсельмаш». Работы па
электрыфікацыі машын, каб максімальна выключыць
чалавечы фактар і перайсці на поўную аўтаматызацыю
тэхналагічных працэсаў, вядуцца над сельгастэхнікай па
нарыхтоўцы кармоў і ўборцы ўраджаю.
Акрамя электрыфікацыі машын, для патрэб сельскай
гаспадаркі плануецца выкарыстоўваць беспілотнікі і
дроны. Развіваецца і кірунак рабатызацыі. Даільныя
робаты выкарыстоўваюцца сёння на многіх фермах
краіны. «Цяпер мы працуем па рабатызацыі ў раслінаводстве», — рэзюмаваў навуковец.

Насенная бульба вяртае рынкі
Намеснік гендырэктара па навуковай рабоце Навукова-практычнага цэнтра НАН Беларусі па буль-

баводстве і плодаагародніцтве Вадзім МАХАНЬКО
расказаў, што беларуская насенная бульба вяртаецца
на рынкі, якія былі да 1991 года. Бульба беларускіх
сартоў паспяхова расце на палях ад Брэста да Сахаліна. Пры гэтым насенная бульба застаецца важным
артыкулам беларускага экспарту ў Расію, Казахстан,
Узбекістан, Грузію.
У Беларусі айчынныя сарты на працягу 30 гадоў займаюць каля 70 % пасадачных плошчаў. Самыя распаўсюджаныя з іх «Брыз» і «Скарб», не менш папулярнымі становяцца новыя сарты «Рагнеда», «Маніфест», «Лель».
Па словах Вадзіма Маханько, нягледзячы на тое, што
мінулы сезон для многіх гаспадарак быў няпросты, у
краіне ўраджайнасць бульбы ўпершыню наблізілася да
паказчыка 300 ц/га. Але гэта не мяжа. Акрамя таго, ідзе
паступовы пераход ад сартавой селекцыі да селекцыі
гібрыдаў першага пакалення, якія маюць значна большую ўраджайнасць і лепш захоўваюцца.

Вырашаць праблему пагалоўя
Селекцыйна-генетычныя цэнтры ў сферах малочнай, мясной жывёлагадоўлі і свінагадоўлі будуць створаны ў Беларусі і Расіі па праграме Саюзнай дзяржавы. Намеснік генеральнага дырэктара па навуцы
Навукова-прак тычнага цэнтра НАН Беларусі па
жы вё ла га доўлі Аляк сандр БУДЗЕ ВІЧ ад значыў,
што колькасці племяннога пагалоўя ў нашай краіне
не хапае, таму ідзе работа над праграмай у рамках
Саюзнай дзяржавы.
Праграма прадугледжвае таксама стварэнне інфармацыйна-аналітычнай базы агульных папуляцый
жывёл, павышэнне дакладнасці ацэнкі жывёл шляхам
выкарыстання ДНК-тэхналогій і біятэхналогій.
Работа над праграмай пачалася практычна два гады таму. Заказчыкамі выступаюць Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі і Міністэрства
сельскай гаспадаркі Расіі. Распрацоўшчыкі — Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па жывёлагадоўлі
і Усерасійскі навукова-даследчы інстытут племянной
справы.
Ілья КРЫЖЭВІЧ



— Ці можна выкарыстаць нашы
адносіны з Еўрасаюзам дзеля выхаду беларускіх тавараў у Афрыку ці
Лацінскую Амерыку?
— Так, прыкладам можа стаць развіццё адносін з Францыяй. У мінулым
годзе ў Парыжы адбыўся беларускафранцузска-афрыканскі бізнес-форум,
у якім прынялі ўдзел каля ста прадстаўнікоў дзелавых колаў такіх афрыканскіх
краін, як Камерун, Сенегал, Кот-д'Івуар і
іншых, а таксама прадстаўнікі французскіх кампаній і 17 беларускіх прадпрыемстваў у сферы машынабудавання.
Цікава, што дзякуючы падобнаму мерапрыемству, непасрэдным кантактам
французаў з прадстаўнікамі афрыканскіх кампаній мы ствараем магчымасці па прасоўванні машынабудаўнічай
прадукцыі беларускіх прадпрыемстваў
на рынкі афрыканскіх краін.
Галоўнай нагодай для гэтага з'яўляюцца гістарычныя сувязі паміж Францыяй і афрыканскімі дзяржавамі. Прыклад, які, перакананы, мы можам выкарыстоўваць у рамках супрацоўніцтва з
Іспаніяй: яна мае даволі значны ўплыў
на рынках краін Лацінскай Амерыкі.
Дарэчы, гэта пытанне стала адным з
галоўных падчас пасяджэння міжурадавай беларуска-іспанскай камісіі па
гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве,
якое адбылося ў канцы мінулага года
ў Мінску. І такое пытанне можа стаць
прадметам абмеркавання падчас пасяджэння камісіі паміж Беларуссю і Партугаліяй, бо апошняя мае глыбокія сувязі
з шэрагам афрыканскіх краін.

З другога боку, партнёрам у Францыі, Іспаніі і Партугаліі мы можам прапанаваць выкарыстоўваць магчымасці
нашай краіны ў прасоўванні сваёй прадукцыі ў ЕАЭС праз стварэнне вытворчасці на тэрыторыі саюза, дзе пражывае 180 мільёнаў насельніцтва. Таму
тут мы бачым скрыжаванні інтарэсаў,
якія могуць прынесці карысць нашым
краінам.
— Расія стала адмаўляцца ад нашага малака, а Еўропа не адчувае
дэфіцыту ў гэтым прадукце. На якія
краіны нам можна звярнуць увагу ў
гэтым пытанні? Ці сапраўды трэба
пераарыентавацца ў такіх сітуацыях
альбо лепш шукаць паразумення з
цяперашнімі партнёрамі?
— Зразумела, што расійскі рынак
з'яўляецца адным з самых галоўных для
паставак прадукцыі сельскагаспадарчай галіны для беларускіх прадпрыемстваў. Гэта рынак, які ўяўляе вялікую
цікавасць для нас, наша прадукцыя там
вядомая, неаднойчы асабіста чуў высокую ацэнку грамадзян Расіі яе якасці,
і яна бясспрэчна з'яўляецца запатрабаванай.
Разам з тым адным з галоўных
прыярытэтаў знешняй палітыкі Беларусі
з'яўляецца дыверсіфікацыя экспарту.
Рэалізацыя стратэгіі, якая была абвешчана некаторы час таму знешнепалітычным ведамствам нашай краіны,
вельмі важная. Размова пра неабходнасць працы па трох напрамках: першы — ЕАЭС у цэлым і Расія. Другі —
развіццё адносін з Еўрапейскім саюзам,
гэты рынак дэ-факта і патэнцыйна можа
мець яшчэ большае запатрабаванне на
прадукцыю беларускіх прадпрыемстваў.
Трэці — рынак іншых дзяржаў свету.
Мы знаходзімся на лініі паміж Захадам і Усходам, залежым ад экспарту.
Рэалізацыя падобнай стратэгіі з'яўляецца нашым галоўным прыярытэтам.
Такая экспартная палітыка забяспечвае
стратэгічныя інтарэсы нашай краіны —
бяспеку яе эканамічнага развіцця.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Маршруты на Радаўніцу
Паўночныя, Міханавіцкія, Каладзішчанскія, Заходнія могілкі каля сталіцы ў апошнія дзесяцігоддзі сталі
месцам спачыну для дзясяткаў тысяч
людзей. 17 красавіка адзначаецца Радаўніца — дзень памінання памерлых.
І паўстае пытанне — як наведаць месцы іх пахавання?
— Што да буйных могілак накшталт Паўночных, то каля іх будзе зменена арганізацыя дарожнага руху, — паведаміў старшы
інспектар па асаблівых даручэннях УДАІ
МУС Станіслаў САЛАВЕЙ. — Азнаёміцца
з часовымі схемамі можна будзе на сайце
Міністэрства ўнутраных спраў. На могілках
меншых памерамі будуць дзяжурыць супрацоўнікі ДАІ. Яны дапамогуць тым, хто
прыехаў на месца спачыну родных і блізкіх,
правільна расставіць транспарт, каб не замінаць астатнім. Разам з тым мы назіраем
у апошнія гады добрую з пункту гледжання бяспекі дарожнага руху сітуацыю. Калі
раней большасць людзей кіравалася туды
менавіта на Радаўніцу, то цяпер многія карыстаюцца доўгімі выхаднымі і едуць на
могілкі падчас іх. Такім чынам, плынь раз-

мяркоўваецца больш раўнамерна, і нагрузка на дарожную сетку становіцца меншай.
А наколькі зручна будзе арганізавана
магчымасць дабрацца на месцы пахаванняў на грамадскім транспарце?
— 17 красавіка на лінію будуць выведзены дадатковыя 240 аўтобусаў, — зазначыў
начальнік аддзела пасажырскіх перавозак ДУ «Сталічны транспарт і сувязь»
Аляксандр КАПЦЮХ. — Але і ў дні, якія
папярэднічаюць Радаўніцы, будуць арганізаваны дадатковыя аўтобусныя маршруты.
Даехаць на іх можна будзе да ўсіх месцаў
пахавання, якія знаходзяцца паблізу сталіцы. Акрамя таго, непасрэдна ў Мінску забяспечым падвоз людзей да прыпынкаў,
адкуль будзе адпраўляцца транспарт да
могілак. Трасы маршрутаў, пункты пасадкі і
высадкі ў нас звыклыя. Пасажыры ў іх арыентуюцца добра. Таму праблемы даехаць
да месцаў пахавання не будзе.
Акра мя та го, БЧ пры значае на
14—17 красавіка дадатковыя 45 міжрэгіянальных цягнікоў. Саставы рэгіянальных
ліній эканом-класа ў гэты час будуць курсіраваць па графіку выхадных дзён.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

 Тарыфы

З суботы зноў даражэе бензін
Чарговае падаражанне
аўтамабільнага паліва адбудзецца
ў нашай краіне, пры гэтым дызель
патаннее, інфармуе прэс-служба
«Белнафтахіма».
У ведамстве паведамілі, што рознічныя
цэны на дызельнае паліва зніжаюцца на
1 капейку, на аўтамабільны бензін — павялічваюцца на 1 капейку. З 14 красавіка

кошт 1 літра бензіну АІ-92-К5-Еўра складзе
1 рубель 27 капеек, АІ-95-К5-Еўра — 1 рубель 35 капеек, АІ-98-К5-Еўра — 1 рубель
56 капеек, ДП — 1 рубель 36 капеек.
Апошні раз цана на паліва змянялася
4 красавіка: бензін і дызпаліва тады падаражалі на 1 капейку.
Сяргей КУРКАЧ



Сведения о застройщике.
Государственное предприятие "УКС Центрального района г. Минска" решением
Мингорисполкома № 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190580566.
Юридический адрес: 220035, г. Минск, ул. Гвардейская, д. 7. Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.45 до 16.45. Обеденный перерыв с
13.00 до 14.00.
Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет Застройщиком построены и введены в эксплуатацию объекты:
– жилой дом № 20 по ул. Камайская, фактический срок строительства –
40 месяцев;
– жилой дом № 12 по ул. Камайская, фактический срок строительства –
24 месяца;
– жилой дом № 14 по ул. Камайская, фактический срок строительства –
47 месяцев;
– жилой дом № 8 по ул. Камайская, фактический срок строительства –
15 месяцев;
– жилой дом № 10 по ул. Камайская, фактический срок строительства –
13 месяцев;
– жилой дом № 16 по ул. Мястровская, фактический срок строительства –
20 месяцев;
– жилой дом № 29 по ул. Мястровская, фактический срок строительства –
18 месяцев;
– жилой дом № 3А по ул. Нововиленская, фактический срок строительства –
7 месяцев;
– жилой дом № 7Б по ул. Нововиленская, фактический срок строительства –
9 месяцев;
– малоэтажные жилые по ул. Зацень 45А, 45Б, 45В, фактический срок строительства – 5 месяцев;
– жилой дом № 123 по пр. Победителей, фактический срок строительства –
27 месяцев;
– жилой дом № 37А по ул. Каховская, фактический срок строительства –
52 месяца;
– жилой дом № 121 по пр. Победителей, фактический срок строительства –
18 месяцев;
– жилой дом № 15 по ул. Павлины Меделки, фактический срок строительства –
9 месяцев;
– жилой дом № 5 по ул. Павлины Меделки, фактический срок строительства –
10 месяцев;
– жилой дом № 20 по ул. Выготского, фактический срок строительства –
12 месяцев;
– жилой дом № 7 по ул. Павлины Меделки, фактический срок строительства –
8 месяцев.
Цель строительства района жилой усадебной застройки деревни Зацень, 4-го пускового комплекса, 1-й очереди строительства, комплексной жилой застройки участка
по ул. Зацень, 6, общей площадью проектируемых жилых 7 516 кв. м – увеличение
уровня обеспеченности населения жильем.
Строительство осуществляется за счет средств физических и юридических лиц.
Начало строительства объекта – декабрь 2016.
Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию объекта (согласно ПОС) – декабрь 2018.
Решения местного исполнительного и распорядительного органа о процентном
соотношении строящихся граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, не принимались.
По проектно-сметной документации получено положительное заключение РУП
«Госстройэкспертиза по г. Минску» от 01.08.2016 № 449-15/16, от 07.04.2017 № 9115/17, от 26.07.2017 № 515-15/17.
Земельный участок передан Государственному предприятию «УКС Центрального
района» решением Мингорисполкома от 08.09.2016 г. № 2596.
Получено разрешение Госстройнадзора от 22.12.2016 г., 27.02.2017, 28.03.2017
№ 2-209Ж-054/16.
Генеральный подрядчик – ОАО «Стройтрест № 1» (договор генподряда № 15
от 02.12.2016).
В коммунальную собственность г. Минска для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное
строительство, безвозмездно передается 6,7 % общей жилой площади.
В состав объекта «Район жилой усадебной застройки деревни Зацень». 4-й пусковой комплекс. 1-я очередь строительства. Комплексная жилая застройка участка
по ул. Зацень, 6 входят:
– блокированные жилые дома на 2 квартиры № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по генплану;
– блокированные жилые дома на 8 квартир № № 8, 9, 10,11 по генплану;
– усадебные жилые дома № № 12, 13, 22, 25, 26, 27 по генплану;
– блокированный жилой дом на 5 квартир № 15 по генплану.
Проектируемые жилые одноквартирные и блокированные дома расположены на
территории района усадебной застройки Зацень.
Усадебные жилые дома № № 12, 13, 22, 25, 26, 27 по генплану.
Усадебный жилой дом запроектирован двухэтажным в жилой части здания,
одноэтажным в части помещения хранения автомобиля. Здание без подполья, с
холодным не эксплуатируемым чердаком, кровля стропильная скатная с организованным наружным водостоком. Размеры в крайних осях 12,65х7,0 м. Высота первого этажа жилой части – 3,0 м, второго этажа – 2,7 м (от пола до потолка). Отметка
конька кровли – 8,83 м.
В жилом доме предусмотрены помещения: на 1-м этаже – холл (гостиная), кухня, санузел, мини-котельная, тамбур, гараж на 1 машиноместо; на 2-м этаже – три
спальни, санузел, холл. Часть межкомнатных перегородок показана условно как
вариант планировки.
Связь между этажами осуществляется по внутриквартирной лестнице. Встроенная мини-котельная запроектирована с отдельным входом (со стороны дворового
фасада) и окном.
Наружные стены жилой части здания предусмотрены из керамзитобетонных
блоков, толщиной 400 мм с утеплением.
Внутренние перегородки запроектированы из пустотелого кирпича, толщиной
120 мм, в помещениях с влажным режимом – из полнотелого.
Окна приняты ПВХ с заполнением двухкамерными стеклопакетами (расчетное
сопротивление теплопередаче не менее 1,0 кв. м град С/Вт). Наружные двери –
стальные.
Наружная отделка:
– стены, цоколь – декоративно-защитный состав;
– окна – заводская отделка;
– металлические элементы фасадов, кровля – заводская отделка;
– ограждение крылец – нержавеющая сталь;
– облицовка ступеней – глазурованная клинкерная плитка.
Внутренняя отделка – проектом предусмотрена черновая подготовка под финишную отделку, установка внутриквартирных дверей не предусмотрена.
Квартиры для проживания инвалидов проектом не предусмотрены.
В каждом здании запроектированы системы хозяйственно-питьевого холодного
и горячего водоснабжения и бытовой канализации.
Источником теплоснабжения жилых домов являются двухконтурные газовые
котлы.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для юридических лиц и граждан, не состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются 2 (два)
усадебных жилых дома общей площадью 139,38 кв.м, стоимостью за 1 (один) кв.
м общей площади в размере, эквивалентном 1 000 (одна тысяча) долларов США при
единовременной уплате цены договора (100%). При поэтапной уплате в установленный договором период по графику платежей – в размере, эквивалентном 1100 (одна
тысяча сто) долларов США.
Условия оплаты. Обязательство дольщика по уплате цены объекта долевого
строительства (цены договора) исполняется в белорусских рублях в сумме, эквивалентной долларам США. Подлежащая оплате сумма определяется по официальному
курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком
на день платежа на специальный и расчетный счета застройщика: при оплате по
графику – первоначальный взнос в размере 30 % стоимости объекта долевого строительства вносится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня регистрации
договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся
сумма оплачивается в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору. При единовременном платеже – 100 % стоимости объекта долевого
строительства – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня регистрации
договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме.
При заключении договора с гражданином, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо:
— личное присутствие гражданина или его представителя, наличие паспорта или
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 20 апреля 2018 года
по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 7.
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества
заявлений, соответствующего количеству продекларированных помещений.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение
5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для
заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его
заявление на участие в долевом строительстве считается не поданным и застройщик
оставляет за собой право заключить договор на заявленное помещение с другим
претендентом.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента заключения договоров создания объекта долевого строительства на все количество продекларированных помещений.
Ознакомиться с информацией об объекте долевого строительства и ходе работ по строительству можно по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 7, каб. 111,
тел.: 306-07-26, 8 029 311-15-15

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Мирополье» (продавец),
проводит открытый аукцион по продаже автогаража с инвентарным номером
№ 610/С-59342 общей площадью 848,3 кв. м, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 620887400001000787 площадью 0,6690 га
по адресу: Минская область, Борисовский район, Пригородный с/с, 3, район
д. Житьково. На земельном участке имеются ограничения прав в использовании:
охранная зона электрических сетей площадью 0,0050 га.
Условия продажи:
- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участка,
отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем порядка,
в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи недвижимого
имущества;
- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого
имущества и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации)
объекта до его сноса (гибели);
- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта приема-передачи) в районный
исполнительный комитет для получения разрешения на разработку проектно-сметной
документации, проведение проектно-изыскательских работ (в случае необходимости
ее разработки) либо информирование соответствующего исполнительного комитета
в указанный срок об отсутствии такой необходимости;
– разработка проектно-сметной документации, проведение проектноизыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения разрешения,
если иное не предусмотрено законодательством;
– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в сроки,
предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием строительства
не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено решением районного
исполнительного комитета;
– использование земельного участка в строгом соответствии с действующим
законодательством;
– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем в
эксплуатацию.
Начальная цена с НДС (20 %) – 130 380,30 бел. руб. (задаток 10 % от начальной
цены – 13 038,00 бел. руб.)
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней
после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати)
банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере
5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится
15.05.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие
и необходимые документы принимаются по 14.05.2018 до 16.00 по указанному адресу.
Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

