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Па звест ках на сён няш нi 

дзень, уся го на ўлi ку ма ю чых 

па трэ бу ў па ляп шэн нi жыл лё-

вых умоў у Мiн ску зна хо дзiц-

ца больш за 190 ты сяч сем'-

яў, з iх шмат дзет ных —  ка ля 

шасці ты сяч. Ме на вi та ў ста лi-

цы жыл лё вае пы тан не на ват 

для апошняй катэгорыі ста iць 

най больш вост ра —  яны ча-

сам ча ка юць у чар зе больш 

за два цi тры га ды.

Улiч ва ю чы, што на тэ ры то рыi 

Мiн ска прак тыч на ад сут нi ча юць 

сва бод ныя зя мель ныя ўчаст кi, 

пры дат ныя для бу даў нiц тва жыл ля, 

не аб ця жа ра ныя зно сам аб' ек таў 

не ру хо мас цi i не аб ход нас цю рэа-

лi за цыi ма ё мас ных пра воў улас-

нi каў, Мiн гар вы кан кам су мес на з 

Мi набл вы кан ка мам па чаў асва ен -

не го ра да-спа да рож нi ка Сма-

 ля вi чы. Ме на вi та ў ім для мiн чан 

пла ну юць па бу да ваць 19 да моў, 

па ве да мiў жур на лiс там на мес нiк 

стар шы нi ка мi тэ та бу даў нiц тва i iн-

вес ты цый Мiн гар вы кан ка ма Дзя нiс 

Нi кi цiн у прэс-цэнт ры Бел ТА.

Ста лi ца не гу ма вая
Сён ня ў Мiн ску на роз най 

ста дыi бу даў нiц тва зна хо дзiц ца 

145 жы лых да моў агуль най пло-

шчай 1,6 мільёна квад рат ных мет-

раў. Най больш маш таб нае бу даў-

нiц тва вя дзец ца ў Каст рыч нiц кiм 

ра ё не ста лi цы, дзе ўзво дзiц ца ка-

ля 700 ты сяч жы лых «квад ра таў», 

што скла дае больш за 40 % ад уся-

го аб' ёму жыл лё ва га бу даў нiц тва 

ў го ра дзе.

Па апе ра тыў ных да ных, сё-

ле та за сту дзень —  ве ра сень у 

Мiн ску ўвя лi ў экс плу а та цыю 31 

шмат ква тэр ны жы лы дом агуль-

най пло шчай 385 ты сяч квад-

рат ных мет раў. У пры ват нас цi, 

па сем жы лых да моў уве дзе на 

ў Пер ша май скiм i Каст рыч нiц кiм 

ра ё нах, пяць —  у За вод скiм, ча-

ты ры —  у Мас коў скiм, па тры —  

у Ле нiн скiм i Фрун зен скiм, два —  

у Цэнт раль ным ра ё не. Акра мя 

та го, 19 жы лых да моў ад на ква-

тэр на га ты пу ўзве дзе на па iн-

ды вi ду аль ных пра ек тах, 12 —  у 

кан струк цы ях буй на па нэль на га 

до ма бу да ван ня.

Асноў ны мi пля цоў ка мi для ўзвя-

дзен ня жыл ля ў ста лi цы з'яў ля юц-

ца мiк ра ра ё ны Ло шы ца i Чы жоў ка, 

за бу до ва Мiнск-Мiр, а так са ма тэ-

ры то рыi ў ме жах ву лiц Ша ран го-

вi ча —  Га рэц ка га i Шыш кi на —  

Ку ля шо ва,  ад зна чыў прад стаў нiк 

Мiн гар вы кан ка ма.

Яшчэ лi та раль на пяць га доў 

та му ў Мiн ску бу да ва ла ся да ад-

на го мiль ё на квад рат ных мет раў 

жыл ля ў год, але сва бод ныя зя-

мель ныя ўчаст кi ў ме жах го ра да 

хут ка скон чы лi ся. Ця пер за бу до ва 

ста лi цы цэ лы мi квар та ла мi вя дзец-

ца ўжо не та кi мi тэм па мi. Сё ле та 

за пла на ва на ўзвя дзен не жыл ля 

аб' ёмам кры ху больш за 600 ты-

сяч квад рат ных мет раў. На дум ку 

Дзя нi са Нi кi цi на, гэ ты па каз чык 

комп лекс на га бу даў нiц тва жыл ля 

ўдас ца за ха ваць i ў на ступ ныя га-

ды, але пры клад на з 2025-га лiч-

бы мо гуць быць ска рэкта ва ны ў 

мен шы бок.

Амаль 2,5 ты ся чы ква тэр 
у пры ста лiч чы

Сён ня ў Сма ля вi чах раз гар ну-

ла ся гран ды ёз ная бу доў ля ад ра зу 

ў двух квар та лах. Ка лi ў квар та ле 

ну мар адзiн уз вя дзен не жыл ля 

вя дзец ца Мiн скiм абл вы кан кам 

для гра ма дзян, якiя ма юць па трэ-

бу ў па ляп шэн нi жыл лё вых умоў 

у Сма ля вi чах, то дру гi квар тал 

да мяс цо вых жы ха роў нi я ка га 

да чы нен ня не мае. Гэ ты ўчас так 

за бу доў ва ец ца Мiн гар вы кан ка-

мам для гра ма дзян, якiя ста яць

на жыл лё вым улi ку ўжо ў Мiн ску. 

На тэ ры то рыi дру го га квар та-

ла пра ду гле джа на бу даў нiц тва 

19 жы лых да моў агуль най пло-

шчай 146 ты сяч квад рат ных мет-

раў на 2200 ква тэр.

Гэ та ў пла нах, а што ро бiц ца ў 

но вым квар та ле ця пер? Тут на ста-

дыi за вяр шэн ня зна хо дзiц ца бу даў-

нiц тва жы ло га до ма на 192 ква тэ ры 

агуль най пло шчай 14 ты сяч квад-

рат ных мет раў. Акра мя та го, па двух 

шмат ква тэр ных да мах рас пра ца ва-

на пра ект ная да ку мен та цыя, якая 

ва ўста ноў ле ным па рад ку прай шла 

дзяр жаў ную экс пер ты зу. Да кан ца 

го да мiн скiя спе цы я лiс ты пла ну юць 

за вяр шыць пра ект ныя ра бо ты з 

атры ман нем экс перт на га за клю-

чэн ня яшчэ па ча ты рох да мах.

Мяр ку ец ца, што кошт ад на-

го «квад ра та» ў ква тэ рах но вых 

да моў скла дзе пры клад на 1100—

1200 руб лёў. Усе да мы бу дуць у 

се ры ях буй на па нэль на га до ма бу-

да ван ня.

На гэ тыя мэ ты гра ма дзя не змо-

гуць атры маць крэ дыт ныя рэ сур сы 

ў ад па вед нас цi з ука зам № 240. 

Акра мя та го, Дзя нiс Нi кi цiн на га-

даў, што пры бу даў нiц тве жыл ля ў 

га ра дах-спа да рож нi ках для гра ма-

дзян, якiя ста яць на ўлi ку ма ю чых 

па трэ бу ў па ляп шэн нi жыл лё вых 

умоў, аказ ва ец ца дзяр жаў ная 

пад трым ка ў вы гля дзе льгот ных 

крэ ды таў не за леж на ад да ты па-

ста ноў кi на ўлiк.

Але як жа бу дзе вы ра ша на пы-

тан не з фi нан са ван нем, ка лi крэ-

ды та ван не на сель нiц тва пад бу-

даў нiц тва жыл ля пры пы не на па 

ўсiх пра гра мах? На гэ тую рэп лi ку 

ка рэс пан дэн та «Звяз ды» Дзя нiс 

Нi кi цiн ад ка заў, што, па вод ле па-

пя рэд нiх ра шэн няў па фi нан са ван нi 

гэ тых да моў, Бе ла рус банк бу дзе 

вы да ваць крэ ды ты чар га вi кам ме-

на вi та зга да ных бу доў ляў. Пэў ная 

су ма крэ дыт ных срод каў на та кiя 

мэ ты на гэ ты год за рэ зер ва ва ная.

Ця пер так са ма вя дуц ца пра ек-

т ныя ра бо ты па дзi ця чым са -

дзе i шко ле, фi нан са ван не пра-

ек та ван ня i бу даў нiц тва, а так-

са ма iн жы нер на-транс парт най 

iнф ра струк ту ры ажыц цяў ля ец ца 

за кошт срод каў бюд жэ ту Мiн ска 

шля хам пе ра лi чэн ня мiж бюд жэт-

на га транс фер ту ў рэс пуб лi кан скi

бюд жэт. На сён няш нi дзень 

аб' ём пе ра лi ча на га мiж бюд жэт на га 

транс фер ту скла дае восем мiль-

ё наў руб лёў.

Акра мя Сма ля вiч як перс пек-

тыў ная пля цоў ка для бу даў нiц тва 

жыл ля для мiн чан раз гля да ец ца 

Ру дзенск. Пля цоў ка i са праў ды 

вель мi перс пек тыў ная, вось толь кi 

з фi нан са ван нем зга да на га пра ек-

 та, хут чэй за ўсё, прый дзец ца

ней кi час па ча каць, ад зна чыў Дзя-

нiс Нi кi цiн.

На га да ем, па iн фар ма цыi Мi нiс-

тэр ства ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тва, 

у га ра дах-спа да рож нi ках Мiн ска 

да 2025 го дзе бу дзе ўзве дзе на да 

ад на го мiль ё на квад рат ных мет-

раў жыл ля.

Сяр гей КУР КАЧ.

Сма ля вi чы ў бу доў лi, Ру дзенск — у пла нах
Як бу ду юц ца га ра ды-спа да рож нi кi

Жыл лёЖыл лё

Элект ра ма гут ная бу ду чы ня
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На ле та кра і на пла нуе ўвес ці ў экс-

плу а та цыю не менш за 500 МВт цеп-

ла ге не ры ру ю чых ма гут нас цяў з вы-

ка ры стан нем бія па лі ва ў сіс тэ ме ЖКГ 

для за бес пя чэн ня па трэб на сель ніц тва 

ў цеп ла энер гіі. Бія па лі ва і ця пер ства-

рае най боль шую част ку энер гіі ў па ліў-

на-энер ге тыч ным ба лан се. У асоб ных 

ра ё нах вы раб цеп ла энер гіі ў сіс тэ ме 

ЖКГ з да па мо гай гэ тай кры ні цы да ся-

гае 70—90 %. Ад нак у энер га ба лан се 

кра і ны ў цэ лым мяс цо выя ві ды па лі ва 

(МВП) зай ма юць толь кі 16,5 %. Пры 

гэ тым мяр ку ец ца, што да 2025-га ма-

гут насць уста но вак, што пра цу юць на 

АКЭ, да сяг не 750 МВт.

— Ма гут насць бе ла рус кай энер га-

сіс тэ мы скла дае 10 170 МВт. За во сем 

ме ся цаў сё ле та ма гут насць уста но вак, 

якія пра цу юць з вы ка ры стан нем АКЭ, 

за кошт уво ду но вых аб' ек таў па вя лі-

чы ла ся на 82,1 МВт і скла ла 486,7 МВт. 

Гэ та 4,8 % ад агуль на га аб' ёму вы ра бу 

энер гіі (ле тась бы ло 4 %), — аба зна чыў 

Сяр гей ГРЭ БЕНЬ, на чаль нік упраў-

лен ня энер га эфек тыў нас ці, эка ло гіі 

і на ву кі Мі ніс тэр ства энер ге ты кі.

Ле тась у па ліў на-энер ге тыч ным 

ба лан се кра і ны 7,1 % энер гіі атры ма-

на з ад наў ляль ных кры ніц. У асоб ных 

кра і нах све ту 25—30 % элект ра энер гіі 

вы раб ля ец ца з да па мо гай ад наў ляль-

ных кры ніц. У нас гэ та ліч ба скла дае 

2 % (ад АКЭ ў энер га ба ланс па сту пае 

0,9 млрд кВт·г пры су мар ным унут ра-

ным спа жы ван ні на ўзроў ні больш як 

38,1 млрд кВт:

— У Бе ла ру сі рас пра ца ва ны план 

дзе ян няў да 2030 го да, іс нуе шэ раг 

да моў ле нас цяў з Між на род ным агенц-

твам па ад наў ляль ным кры ні цам энер гіі 

(ІRENA), якое га то ва ака заць тэх да па-

мо гу і пра вес ці ра бо ту ад нос на маг чы-

мас ці і па ве лі чэн ня вы ка ры стан ня АКЭ 

ў Бе ла ру сі. Сён ня ўста ноў ле ная элект рыч-

 ная ма гут насць мяс цо вых ад наў-

 ляль ных кры ніц у кра і не ка ля 492 МВт. 

Па вод ле між на род ных энер ге тыч ных 

су по лак, ка лі ма гут насць АКЭ скла дае 

менш за 10 % ад аб' ёмаў усёй энер га-

сіс тэ мы, то яна не ўплы вае на зба лан-

са ва ную ра бо ту сіс тэ мы ў цэ лым, — 

рас ка заў Мі ха іл Ма ла шан ка.

Стан дар ты для вет раў ста но вак
За бру джа насць па вет ра і аб ме жа ва-

насць па ліў ных вы кап няў ро бяць вет ра-

э нер ге ты ку ба дай што са май чыс тай 

ад наў ляль най кры ні цай энер гіі. Сён ня 

гэ та ад на з най больш перс пек тыў ных 

яе кры ніц, якая па спя хо ва раз ві ва ец ца 

і з'яў ля ец ца важ ным кі рун кам энер га-

збе ра жэн ня, акрэс лі ла Аляк санд ра 

ШАЎ ЦО ВА-РО НІ НА, на чаль нік ад дзе-

ла тэх ніч на га нар мі ра ван ня і стан-

дар ты за цыі ў элект ра тэх ні цы, ра-

дыё элект ро ні цы і энер га збе ра жэн ні 

Бел дзярж ін сты ту та стан дар ты за цыі 

і сер ты фі ка цыі:

— Ства рэн не вет ра пар каў у кра і-

не — ад нос на но вы кі ру нак. Для за-

бес пя чэн ня нар ма тыў най пад трым кі 

на шым ін сты ту там рас пра ца ва ны тры 

між дзяр жаў ныя стан дар ты, якія вы зна-

ча юць па тра ба ван ні да вет ра э нер ге-

тыч ных уста но вак.

Адзін з іх да ты чыц ца па тра ба ван няў 

да пра ек та ван ня вет ра э нер ге тыч ных 

уста но вак, іх кан струк цый і ўсіх пад-

сіс тэм. Яго мэ та — аба ра ніць уста ноў-

ку ад уся ля кіх уз дзе ян няў на пра ця гу 

ўся го ча су іс на ван ня. Дру гі стан дарт 

да ты чыц ца па тра ба ван няў да ма-

лых вет ра э нер ге тыч ных уста но вак, 

іх пад сіс тэм і ме ха ніз маў. Яшчэ адзін 

стан дарт утрым лі вае вы пра ба ван ні 

на ад па вед насць і сер ты фі ка цыю. Ён 

за клі ка ны аб лег чыць уза ем нае пры-

знан не ўдзель ні ка мі рын ку вы ні каў вы-

пра ба ван няў і да ку мен таў аб ацэн цы 

ад па вед нас ці, якія вы да дзе ны ў ме жах 

роз ных дзяр жаў.

Сон ца, ва да і пар ні ко выя вы кі ды
Бе ла русь — удзель ні ца ра мач най 

кан вен цыі ААН аб змя нен ні клі ма ту. 

На ша кра і на ўзя ла на ся бе аба вя за-

цель ства ска ра ціць да 2030 го да вы кід 

пар ні ко вых га заў на 28 % у па раў на нні 

з аб' ёма мі 1990-га, та му раз віц цё АКЭ

ў кра і не вель мі важ нае. Ад нак, ня гле-

дзя чы на тое, што ў 2018-м пра цэнт 

ска ра чэн ня ўжо да сяг нуў 33, праз вы-

со кае раз віц цё пра мыс ло вас ці і ін шых 

га лін эка но мі кі кра і ны без да дат ко вых 

мер і ме ра пры ем стваў па зні жэн ні вы-

кі даў пар ні ко вых га заў, Бе ла русь мо жа 

не да сяг нуць за яў ле на га ска ра чэн ня 

да 2030 го да, пад крэс лі ла На тал ля 

ГУЛЬ НІЦ КАЯ, на чаль нік упраў лен ня 

рэ гу ля ван ня ўздзе ян няў на ат мас-

фер нае па вет ра, змя нен не клі ма ту 

і экс пер ты зы Мі ніс тэр ства пры род-

ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя.

Ле тась вы кі ды ад ста цы я нар ных 

кры ніц скла лі 426,1 ты ся чы тон, з іх 

85 ты сяч тон — ад спаль ван ня па лі ва. 

Сён ня кра і на мае да стат ко вы па тэн цы-

ял для раз віц ця ад наў ляль най энер ге-

ты кі. Га да вы пры ход со неч най ра ды я-

цыі на адзін ку пло шчы ў нас су па стаў-

ны з та кі мі па каз чы ка мі ў Гер ма ніі ці 

Поль шчы, дзе со неч ная энер ге ты ка 

раз ві ва ец ца больш вы со кі мі тэм па мі.

— У нас ня ма та ко га вет ру, як у кра і-

нах з мо ра мі і акі я на мі, ад нак пры іс ну ю-

чых тэх на ло гі ях на шы па ка зыч кі па вет-

ры да стат ко выя, каб вет ра э нер ге ты ка

ста біль на раз ві ва ла ся. Па тэн цы ял 

гід ра энер ге тыч ных рэ сур саў кра і ны ка ля 

250 МВт. Ён скан цэнт ра ва ны ў Грод не, 

Ві цеб ску і Ма гі лёў скай воб лас ці ка ля 

рэк Нё ман, За ход няя Дзві на і Дняп ро, — 

звяр ну ла ўва гу На тал ля Гуль ніц кая.
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г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Продавец

ОАО «МОТОВЕЛО», г. Минск, пр-т Партизанский, 8 
(тел. +375 44 743 00 30) – 

производство по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве) № 470-18Б/2017

Предмет аукциона

Предприятие как имущественный комплекс 
ОАО «МОТОВЕЛО»

(регистрационный номер 0001427, свидетельство № 3420 
от 04 января 2019 г.).

Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by

Месторасположение производственной базы – 
Минская обл., Минский р-н, Юзуфовский с/с, 39, район д. Лесины

Начальная стоимость без НДС – 74 689,76 бел. руб. (снижена на 20 %)
Шаг аукциона без НДС – 3 734,49 бел. руб.

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукци-
она осуществляется в рабочие дни. Ответственное лицо: 
Чарный Дмитрий Николаевич, тел. +375 44 743 00 30

Задаток 3 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов торгов опреде-
ляется ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 
Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участвовать 
в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в срок до 17.00 
05.11.2020 заявление на участие в аукционе с приложением документов 
согласно ст. 127 вышеуказанного Закона.
Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается про-
данным лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену.
Порядок оформления результатов торгов: победитель торгов (претендент 
на покупку) в день проведения торгов подписывает протокол

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения тор-
гов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся при-
обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан возместить продавцу и организатору торгов затраты на их про-
ведение и оплатить организатору торгов установленное вознаграждение 
в размере 3 % от итоговой цены продажи предмета аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Подробная информа-
ция о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by  

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 15.05.2020 и от 18.07.2020, в журнале «Судебный вестник 
Плюс: экономическое правосудие» от 01.06.2020 и от 01.08.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Аукцион состоится 06.11.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы, 
в т. ч. перечисление задатка, принимаются с 9.00 15.10.2020 по 
05.11.2020 до 17.00 по указанному адресу 

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 (44) 704-92-06, www.cpo.by. 
Е-mail: auction@cpo.by
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