ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АБ УНЯСЕННІ ЗМЯНЕННЯЎ І ДАПАЎНЕННЯЎ
У ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
«АБ ЭЛЕКТРОННЫМ ДАКУМЕНЦЕ
І ЭЛЕКТРОННЫМ ЛІЧБАВЫМ ПОДПІСЕ»
Прыняты Палатай прадстаўнікоў
17 красавіка 2013 года
Ухвалены Саветам Рэспублікі
3 мая 2013 года
Артыкул 1. Унесці ў Закон
Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2009 года «Аб электронным дакуменце і электронным лічбавым
подпісе» (Нацыянальны рэестр
прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1665) наступныя змяненні і дапаўненні:
1. У артыкуле 7 словы «і ўстано ва мі Дзяр жаў най ар хіў най
службы Рэспублікі Беларусь»
замяніць словамі «архіўнай справы і справаводства, дзяржаўнымі
архіўнымі ўстановамі».
2. У артыкуле 10:
абзац чацвёрты выключыць;
абзац пяты лічыць абзацам
чацвёртым.
3. У артыкуле 11:
пасля абзаца пятага дадаць
артыкул абзацамі наступнага
зместу:
«ажыццяўляе рэгуляванне ў
сферы функцыянавання Дзяржаўнай сістэмы кіравання адкрытымі ключамі праверкі электроннага лічбавага подпісу Рэспублікі
Беларусь (далей — Дзяржаўная
сіс тэ ма кі ра ван ня ад кры ты мі
ключамі) у межах паўнамоцтваў,
дадзеных гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь;
ажыццяўляе рэгуляванне пытанняў, звязаных з прызнаннем
сапраўднасці электронных дакументаў, створаных у іншаземных
дзяржавах;»;
абзац шосты лічыць абзацам
восьмым.
4. У артыкуле 12:
у назве артыкула словы «і
ўстаноў Дзяржаўнай архіўнай
службы Рэспублікі Беларусь» замяніць словамі «архіўнай справы
і справаводства, дзяржаўных архіўных устаноў»;
у абзацы першым словы «і
ўстановы Дзяржаўнай архіўнай
службы Рэспублікі Беларусь» замяніць словамі «архіўнай справы
і справаводства, дзяржаўныя архіўныя ўстановы»;
у абзацы трэцім словы «дзяржаўны нагляд» і «аб архіўнай
справе і справаводстве» замяніць адпаведна словамі «кантроль» і «ў сферы архіўнай справы і справаводства».
5. У частцы першай артыкула 21 словы «Ведамаснае», «аб
архіўнай справе», «ведамаснае»
і «ведамасным» замяніць адпаведна словамі «Часовае», «у
сферы архіўнай справы і спра-

ваводства», «часовае» і «часовым».
6. У артыкуле 27:
пасля часткі другой дадаць
ар ты кул част кай на ступ на га
зместу:
«Распаўсюджванне адкрытых
ключоў дзяржаўных органаў і іншых дзяржаўных арганізацый
ажыццяўляецца праз Дзяржаўную сістэму кіравання адкрытымі
ключамі.»;
часткі трэцюю—пятую лічыць
адпаведна часткамі чацвёртай—
шостай;
з часткі пятай словы «арганізацыямі, у тым ліку пастаўшчыкамі паслуг, і індывідуальнымі
прад пры маль ні ка мі» вы ключыць.
7. У частцы другой артыкула
28 словы «чацвёртай і пятай»
замяніць словамі «пятай і шостай».
8. Артыкул 29 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Артыкул 29. Дзяржаўная
сістэма кіравання адкрытымі
ключамі
Дзяржаўная сістэма кіравання
адкрытымі ключамі прызначана
для забеспячэння магчымасці
атрымання ўсімі зацікаўленымі
арганізацыямі і фізічнымі асобамі інфармацыі аб адкрытых
ключах і іх уладальніках у Рэспубліцы Беларусь і ўяўляе сабой
сістэму ўзаемазвязаных і акрэдытаваных у ёй пастаўшчыкоў
паслуг.
Асноўнымі функцыямі Дзяржаўнай сістэмы кіравання адкрытымі ключамі з'яўляюцца:
рэгістрацыя ўладальнікаў асабістых ключоў;
вы дан не, рас паў сюдж ванне і захоўванне сертыфікатаў
адкрытых ключоў і спісаў адазваных сертыфікатаў адкрытых
ключоў;
стварэнне і суправаджэнне
баз даных дзеючых і адазваных
сер ты фі ка таў ад кры тых ключоў;
унясенне сертыфікатаў адкрытых ключоў у базу даных
дзеючых сертыфікатаў адкрытых ключоў;
забеспячэнне даступнасці баз
даных дзеючых і адазваных сертыфікатаў адкрытых ключоў;
адкліканне сертыфікатаў адкрытых ключоў;
дак лад нае па цвяр джэн не
прыналежнасці адкрытага ключа пэўным арганізацыям або фізічнай асобе;
захоўванне картак адкрытых
ключоў.

Сертыфікаты адкрытых ключоў, выдадзеныя ў Дзяржаўнай
сістэме кіравання адкрытымі ключамі, абавязковыя да прымянення
пры абарачэнні электронных дакументаў ва ўсіх дзяржаўных інфармацыйных сістэмах, а таксама ў
іншых інфармацыйных сістэмах,
якія змяшчаюць інфармацыю, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана.
Па ра дак функ цы я на ван ня
Дзяржаўнай сістэмы кіравання
адкрытымі ключамі вызначаецца Палажэннем аб Дзяржаўнай
сістэме кіравання адкрытымі ключамі праверкі электроннага лічбавага подпісу Рэспублікі Беларусь,
якое зацвярджаецца Аператыўнааналітычным цэнтрам пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
Акрэдытацыю пастаўшчыкоў
паслуг у Дзяржаўнай сістэме кіравання адкрытымі ключамі і кантроль за выкананнем умоў акрэдытацыі ажыццяўляе Аператыўнааналітычны цэнтр пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь.
Умовы акрэдытацыі пастаўшчыкоў паслуг у Дзяржаўнай
сіс тэ ме кі ра ван ня ад кры ты мі
ключамі, парадак правядзення
акрэ ды та цыі і ажыц цяўлен ня
кантролю за выкананнем яе ўмоў
устанаўліваюцца Аператыўнааналітычным цэнтрам пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
Аператыўна-аналітычны цэнтр
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь забяспечвае ўзаемадзеянне Дзяржаўнай сістэмы кіравання
адкрытымі ключамі з пастаўшчыкамі паслуг іншаземных дзяржаў.».
Артыкул 2. Савету Міністраў
Рэспублікі Беларусь, Аператыўнааналітычнаму цэнтру пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнаму банку Рэспублікі Беларусь у шасцімесячны тэрмін:
за бяс пе чыць пры вя дзен не
актаў заканадаўства Рэспублікі
Беларусь у адпаведнасць з гэтым Законам;
прыняць іншыя меры, неабходныя для рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.
Артыкул 3. Гэты Закон уваходзіць у сілу праз шэсць месяцаў
пасля яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем гэтага
артыкула і артыкула 2, якія ўваходзяць у сілу з дня афіцыйнага
апублікавання гэтага Закона.
Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь
А. ЛУКАШЭНКА
20 мая 2013 года, г. Мінск.
№ 27—З

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
И З В Е Щ А Е Т О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Характеристика
ЛОТ 1
- капитальное строение, инв. № 451/С-1986 (здание нежилое, наименование – склад запчастей), площадью 567 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 451/С-1990 (здание нежилое, наименоваНаименование объекта,
ние – котельная с дымовой трубой), площадью 154 кв.м;
краткая характеристика
- покрытие асфальтобетонное, площадью 7442 кв.м;
- забор металлический, длиной 179 кв.м;
- уборная, площадью 4 кв.м
Местонахождение
Гродненская область, Дятловский район,
объекта
г. Дятлово, ул. Советская, 106Б
Обременения на объект
Лот № 1 сдан в аренду по 31.12.2013 г.
со стороны 3-х лиц
Кадастровый номер 422350100002001055, площадью 1,8768 га (назначение
Земельный участок
– земельный участок для обслуживания зданий и сооружений) по адресу:
Гродненская область, Дятловский район, г. Дятлово, ул. Советская, 106Б
Начальная
437 285 663 (четыреста тридцать семь миллионов двести восемьдесят пять
цена продажи
тысяч шестьсот шестьдесят три) белорусских рубля с учетом НДС
43 728 566 (сорок три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот
Сумма задатка
шестьдесят шесть) белорусских рублей
ОАО «Дятловская сельхозтехника», Гродненская область,
Продавец
Дятловский район, д. Мировщина, тел. 8 01563 34 700
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
Организатор торгов
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41 98 32, 41 98 34
Условия аукциона
Без условий
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней
договора купли-продажи
с момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/с для
р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
перечисления задатка
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225.

ДЗЯЦIНСТВА,
ЯКОЕ ЗГАРЭЛА
Мне споўнiлася 5 гадоў, калi пачалася вайна.
Мы жылi ў вёсцы Люцi Пухавiцкага раёна Мiнскай
вобласцi — у партызанскай зоне. Мая сям'я дапамагала партызанам, дзядуля пабудаваў маленькi
млын для iх. Жыццё было неспакойным. Немцы
часта наладжвалi аблавы, партызаны iшлi ў лес.
У 1943 г. летам немцы на нас зрабiлi аблаву, захапiлi шмат людзей, не толькi з нашай вёскi. Усiх сагналi
ў хату, затым аддзялiлi мужчын. У асноўным, гэта
былi старыя. Сярод iх быў мой дзядуля. Я хацела пайсцi з iм, але немец груба адштурхнуў мяне.
У памяць урэзалася карцiна: дзядуля зняў са сцяны
iкону i, трымаючы яе ў руках, адправiўся пад канвоем на пакутнiцкую смерць. Людзi плакалi. У мiтуснi
я схавалася пад лаўкай у сенцах. Немцы пайшлi
на другую палову хаты, пачулiся крыкi жанчын.
Iх дапытвалi: «Дзе партызаны?». Пачулiся стрэлы.
Я цiхенька пракралася ў сенцы, затым выслiзнула
на вулiцу i схавалася ў агародзе, у жыце. Да мяне
данеслiся жахлiвыя крыкi, стрэлы, затым успыхнула
полымя. У гэтым агнi згарэлi 6 чалавек з маёй сям'i.
I згарэла маё дзяцiнства.
Калi ўсё сцiхла, я выйшла са схованкi. Стаю на
папялiшчы адна. З лесу выйшла некалькi чалавек, якiя там хавалiся. Яны спыталi: «Дзе людзi?».
Я маўчала. Мужчыны знайшлi жэрдку, разгрэблi
папялiшча. Там былi астанкi згарэлых. Мяне ўзяла
сваячка, i мы пайшлi ў лес, спалi на голай зямлi.
Але мукi пекла на гэтым не скончылiся. Аблавы
працягвалiся. Нас злавiлi ў iншай вёсцы (назвы
не памятаю), загналi ў хату, абклалi саломай,
паставiлi кулямёты. Але прыйшоў немец (вiдаць,
начальнiк), адмянiў загад. Маю мацi i цётку з дзiцем пагналi ў лагер у Мар'iну Горку. Пасля лагера

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением
необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный)
счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию
индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка
должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны
происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ,
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 15.03.2013 г. № 48 (27413).

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений – 9 августа 2013 г. до 15.00.
Телефоны для справок: 41 98 32, 41 98 34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

яна захварэла на сыпны тыф, ледзь выжыла.
А колькi такiх, як я, хто фактычна быў на вайне,
ваяваў побач з партызанамi, але не лiчыцца яе
ўдзельнiкам! Мая мацi мела дакументы, але нiколi
не карысталася льготамi, нiчога не прасiла.
Скончылася вайна. Тыя, хто выжыў, вярнулiся
на папялiшча. Халодныя, галодныя, без даху над
галавой. Нам нiхто не дапамагаў — наадварот,
абклалi падаткам, забiралi апошнi лапаць, i мы
пайшлi ў нiкуды. Я спрабавала дабiцца справядлiвасцi, але куды б нi звярталася — сцяна. Спачатку была спроба стварыць фонд «Дзецi вайны».
Спiсы складаў Ляшчынскi, але ён не вытрымаў падатковага прэсiнгу, i фонд распаўся. Затым стварылi «Узаемаразуменне i прымiрэнне» — фонд
аб'ядноўваў i дарослых, i дзяцей. Я прад'явiла дакументы, мяне ўзялi на ўлiк, завялi справу. Я атрымала разавую дапамогу. Але, паколькi не хапiла
адной даведкi, адправiлi дакументы ў архiў.
Трагедыя Хатынi ўсiм вядомая. Трэба надаваць
увагу ўсiм, чый лёс апалiла вайна. Я выступала
па радыё (вядзе перадачу В. Стэльмах), пiсала ў
газеты. Але ўсё глуха. А жыццё падыходзiць да лагiчнага завяршэння. Колькi гадоў мiнула — нiхто не
пацiкавiўся маiмi перажываннямi. Я часта наведвала месцы ваенных падзей, хадзiла па партызанскiх
сцежках. У Пухавіцкім раённым краязнаўчым музеі
ёсць матэрыялы аб трагедыi ў Люцях — спiсы спаленых. Сярод iх — мае родныя. Часта гутарыла з
мясцовымi людзьмi, шмат цiкавага даведвалася,
што мяне здзiвiла. Увогуле, наш голас нiхто не чуе:
за ўвесь пасляваенны час нас нiхто не заўважыў.
А гэта трэба не мёртвым — гэта трэба жывым.
Галiна РУБЛЕЎСКАЯ, г. Мiнск.

ВЫКЛЮЧЭННЕ — ТОЛЬКІ ДЛЯ ШМАТДЗЕТНЫХ
Мы з мужам і сынам жывём
у аднапакаёвай кватэры, пабудаванай з выкарыстаннем
ільготнага крэдыту, стаім у
чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў. Калі тая чарга
падыдзе, ці зможам мы яшчэ
раз атрымаць ільготны крэдыт (першы — датэрмінова
пагашаны ў 2012 годзе)?
Л. Фісюк, г. Гомель
Указам кіраўніка дзяржавы
ад 30 мая № 245 «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у
не ка то рыя ўка зы Прэ зі дэн та
Рэспублікі Беларусь» прадугледжаны шэраг значных змяненняў і дапаўненняў ва Указ ад 6
студзеня 2012 года № 13 «Аб

некаторых пытаннях аказання
грамадзянам дзяржаўнай падтрымкі пры будаўніцтве (рэканструкцыі) або набыцці жылых
памяшканняў».
Важным дапаўненнем, накі ра ва ным на за бес пя чэн не
са цы яль най спра вяд лі вас ці,
з'яўляецца ўвядзенне прынцыпу аднаразовасці атрымання
дзяр жаў най пад трым кі. Выключэнне зроблена толькі для
шматдзетных сямей. Тыя з іх,
якія рэалізавалі сваё права на
атрыманне льготнага крэдыту і
(або) аднаразовай субсідыі на
будаўніцтва (рэканструкцыю)
або набыццё жылых памяшканняў, у тым ліку ў пазачарговым

парадку, а таксама сем'і, якія
на бы лі ста тус шматдзет ных
пасля паляпшэння жыллёвых
умоў з прыцягненнем ільготнага крэдыту і (або) аднаразовай
субсідыі, маюць права на паўторнае атрыманне льготнага
крэдыту або аднаразовай субсі дыі на будаў ніц тва (рэ канструк цыю) або на быц цё жылых памяшканняў, у тым ліку
ў пазачарговым парадку, калі
падставы для пастаноўкі на ўлік
маючых патрэбу ў паляпшэнні
жыллёвых умоў у іх узніклі ў
сувязі з нараджэннем, усынаўленнем, удачарэннем дзяцей.
Віктар САВІЦКІ.


УНП 300088286

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже в частную собственность земельного участка
для строительства и обслуживания жилого дома
в Поставском районе Витебской области
Дата, время, место
проведения аукциона
Адреса, площади,
кадастровые номера
земельных участков,
начальная цена,
размер задатка

Условия,
предусмотренные
в решении об изъятии
земельного участка
для проведения
аукциона

4 сентября 2013 года в 10.00 в здании райисполкома
(г. Поставы, пл. Ленина, 25, 3-й этаж, каб. 58)
Сумма, подлежащая
Площадь,
Начальная
возмещению
Адрес участка
Кадастровый номер
га
цена, руб.
организатору
аукциона, руб.
Новосельский
сельский Совет,
0,2100 224084003601000062 15 000 000
6 642 700
д. Гавриловичи,
ул. Приозерная, 19Б
- внесение победителем аукциона в местный бюджет платы за право частной собственности на земельный участок в размере, заявленном на торгах;
- возмещение исполкому расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении
создания земельных участков;
- государственная регистрация права на земельный участок в двухмесячный срок со
дня принятия решения исполкома о предоставлении земельного участка;
- получение победителем аукциона в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома;
- занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации

Порядок осмотра
на местности земельных
участков, которые
В рабочие дни с 8.00 до 17.00 по мере обращений лиц, зарегистрированных в участии
предполагается
аукционе. Обращаться в землеустроительную службу Поставского РИК г. Поставы,
предоставить в частную пл. Ленина, 25, каб. 11
собственность
по результатам аукциона
- заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственПеречень документов,
но в землеустроительной службе);
которые необходимо
- квитанция об уллате задатка;
представить участникам
- ксерокопия стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального зааукциона до его начала
свидетельствования
Место, дата и время
начала и окончания приема г. Поставы, пл. Ленина, 25, каб. 11, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 со дня публикации
заявлений и прилагаемых извещения по 3 сентября 2013 года включительно
к ним документов
Размер задатка, срок
10% от начальной цены участка до подачи заявления на расчетный счет сельисполкои порядок его внесения ма. Реквизиты платежа указаны в бланке заявления на участие в аукционе
Адрес и номер контактного г. Поставы, пл. Ленина, 25, каб. 11, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв
телефона комиссии
с 13.00 до 14.00), тел.: 8(02155) 41132.

ПРОДАЕТСЯ ИМУЩЕСТВО
ликвидируемого Частного унитарного предприятия
«АСБ Объединенная дирекция
по реконструкции и строительству»
Аукцион состоится 03.09.2013 в 11.00 по адресу: пр-т Дзержинского, 18, ком. 223, 220089, г. Минск.
Желающим принять участие в торгах необходимо до 15.00 02.09.2013 внести на р/с 3012000008184
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 795, УНП 191020019 сумму в размере 10% начальной цены продажи
реализуемого имущества, дать подписку о том, что нет препятствий, предусмотренных законодательством, для приобретения имущества, подать заявку на участие в торгах. Порядок проведения
аукциона определен Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица
с публичных торгов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
08.01.2013 № 16. Оплата имущества производится не позднее 10 дней после проведения аукциона.
Стоимость имущества указана без НДС. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат
на организацию и проведение торгов осуществляется победителем аукциона. По вопросам участия
в торгах обращаться по телефонам: 8(017)309 10 55, 309 05 57.
Наименование предмета аукциона,
местонахождение имущества

Сведения о предмете аукциона

Автомобиль
«Фольксваген Мультивэн»,
г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

Микроавтобус пассажирский,
год выпуска – 2008,
VIN №WV2ZZZ7HZ8H101760, дизель
(2460 см куб.), мощность 96 кВт,
цвет – серебристый металлик,
пробег – 177983 км

Вычислительная техника,
г. Минск, пр-т Дзержинского, 18,
ул. Мясникова, 32
Товарно-материальные ценности
(мебель, средства связи и т.п.),
г. Минск, пр-т Дзержинского, 18,
ул. Мясникова, 32
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ПЛЮС IНФАРМАТЫЗАЦЫЯ

 Кватэрнае пытанне

Наименование

Аукцион состоится 13 августа 2013 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

ІНФАРМБЮРО

2 жніўня 2013 г.

Начальная цена/
размер задатка/
Минимальная
величина шага

233752000 руб./
10%/ 5%

3210615 руб./
10%/ 5%
20567489 руб./
10%/ 5%

Полный перечень имущества (вычислительная техника, товарно-материальные ценности)
размещен на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: www.belarusbank.by.

Адным з нацыянальных праектаў для абнаўлення Беларусi
вызначана iнфарматызацыя. Якая роля сёння адводзiцца iнфармацыйна-камунiкацыйным тэхналогiям (IКТ), як
адбываецца станаўленне асноў iнфармацыйнага грамадства i iнфармацыйна-камунiкацыйнай iнфраструктуры, як
аказваюцца паслугi на аснове тэхналогiй шырокапалоснага доступу — пра гэта сведчаць звесткi статыстычнага
ведамства краiны.
Паводле ацэнкi Мiжнароднага саюза электрасувязi, у Беларусi апошнiя два гады назiраюцца досыць высокiя тэмпы развiцця
iнфармацыйна-камунiкацыйнай iнфраструктуры, што дазваляе
забяспечыць стварэнне спрыяльнага асяроддзя для аказання шырокага спектра электронных паслуг, фармiравання дзяржаўных
iнфармацыйных рэсурсаў i доступ да iх на ўсёй тэрыторыi краiны.
Напрыклад, летась па паказчыку «iндэкс развiцця IКТ» са 155
рэйтынгавых пазiцый рэспублiка заняла 46 месца.
Нацыянальным статыстычным камiтэтам краiны з 2011 года
арганiзавана штогадовае статыстычнае назiранне за выкарыстаннi iнфармацыйна-камунiкацыйных тэхналогiй, у якiм летась ўзялi
ўдзел 7,3 тысячы рэспандэнтаў — камерцыйных арганiзацый.
Як паказалi назiраннi, 98,9% ад агульнай колькасцi абследаваных арганiзацый выкарыстоўвалi ў сваёй дзейнасцi персанальныя
камп'ютары. Звыш 30% выдаткаў на IКТ было накiравана арганiзацыямi рэспублiкi на набыццё вылiчальнай тэхнiкi, яе ўстаноўку
i наладку, з iх 24,4% прыпадала на набыццё вылiчальнай тэхнiкi,
вырабленай у нас. На набыццё праграмных сродкаў прыпадала
16,1% выдаткаў, з iх амаль палова — на праграмныя сродкi, распрацаваныя ў Беларусi.
Найважнейшым элементам сучаснай iнфармацыйна-камунiкацыйнай iнфраструктуры з'яўляецца доступ да глабальных iнфармацыйных сетак, што дае карыстальнiкам магчымасцi развiцця
патэнцыялу за кошт даступнасцi рэсурсаў, выкарыстання новых
тэхналогiй узаемадзеяння з дзяржаўнымi органамi, укаранення
сiстэм электронных закупак i iншае.
Доступ да iнтэрнэту мелi 96,8% арганiзацый рэспублiкi. Найбольш распаўсюджаны — стацыянарны шырокапалосны доступ
(85,5%), камутаваны доступ выкарыстоўвалi 27,7% арганiзацый,
бесправадны 21,4%. Паводле абследавання, 35,6% арганiзацый
мелi максiмальную хуткасць перадачы інфармацыі праз iнтэрнэт
ад 256 Кбiт/с да 2 Мбiт/с, 34,3% арганiзацый — ад 2 Мбiт/с да
10 Мбiт/с.
Пётр РАМАНЧУК.

НОВАЯ КРЭДЫТНАЯ ЛІНІЯ
ДЛЯ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ
МТБанк атрымаў новае фінансаванне ад Еўрапейскага
банка рэканструкцыі і развіцця на крэдытаванне малога і
сярэдняга бізнесу. Гэта чарговы этап развіцця падобнага
супрацоўніцтва. Сёлета МТБанк з'яўляецца пакуль адзіным
беларускім банкам, які атрымаў новую лінію ЕБРР.
Новая лінія ў памеры 3 млн долараў забяспечыць беларускім
кампаніям доступ да замежных крэдытных рэсурсаў. Фінансаванне разлічана на прадпрыемствы сярэдняга і малога бізнесу ў самых розных галінах — гандлю, вытворчасці, паслуг і інш. МТБанк
удзельнічае ў Праграме падтрымкі малога і сярэдняга бізнесу
ЕБРР з 2006 года. З таго часу крэдытную падтрымку атрымалі
тысячы беларускіх прадпрымальнікаў. Агульная сума адкрытых
крэдытных ліній склала 38 млн долараў.
Святлана БАРЫСЕНКА.

НЕ СПЯШАЙСЯ Ў ТАКСI,
А ТО ПАСПЕЕШ...
Транспартная iнспекцыя Мiнiстэрства транспарту i камунiкацый правяла праверкi выканання заканадаўства пры
перавозцы пасажыраў аўтамабiлямi таксi ў першым паўгоддзi па Мiнску i сталiчнай вобласцi. Як сведчаць звесткi
прэс-службы, да iдэальнага сэрвiсу ў гэтай сферы далекавата...
Правяралiся тэхнiчны i санiтарны стан аўтамабiляў таксi, выкарыстанне таксометра, а таксама выяўлялiся асобы, якiя займаюцца нелегальным вознiцтвам. У вынiку праверана 9777 аўтамабiляў
таксi, выяўлена 1996 парушэнняў, да адказнасцi прыцягнута 1131
асоба, а сума штрафаў склала больш за 270 млн рублёў.
На чым «пагарэлi» таксiсты? Найперш, большасць не мела
дакументаў аб праходжаннi дзяржтэхагляду, дарожных лiстоў;
да выканання перавозак дапускалiся вадзiцелi, якiя не прайшлi
перадрэйсавыя медыцынскiя абследаваннi. Чарговае тыповае
парушэнне — адсутнасць або няспраўнасць таксометра.
Па вынiках праведзеных праверак у дачыненнi да 80 лiцэнзiятаў
матэрыялы накiраваны ў Мiнтранс з прапановай аб прыпыненнi
альбо ўвогуле спыненнi дзеяння лiцэнзii.
Праводзiцца актыўная работа i па барацьбе з нелегальнымi
грузаперавозкамi. За гэты час у вынiку пазапланавых аператыўных тэматычных праверак выяўлена 349 фактаў ажыццяўлення
транспартнай дзейнасцi без адпаведнага спецыяльнага дазволу.
За аналагiчны перыяд 2012 года было выяўлена 278 выпадкаў.
Па ўсiх фактах адпраўлены паведамленнi ў iнспекцыi Мiнiстэрства па падатках i зборах для прыняцця рашэння ў адпаведнасцi
з заканадаўствам.
Па стане на 1 лiпеня перавозкамi пасажыраў аўтамабiлямi таксi ў Мiнску i вобласцi займаюцца 3812 лiцэнзiятаў. У параўнаннi
з папярэднiм годам колькасць лiцэнзаваных перавозчыкаў таксi
вырасла на 371, што дазваляе рабiць выснову пра жаданне большай колькасцi перавозчыкаў працаваць легальна.
Пётр РАМАНЧУК.

ЗРУЧНА I ЭКАНОМНА
1 жнiўня адчынiла дзверы для пасажыраў зала чакання
Гродзенскага чыгуначнага вакзала, якi пасля рэканструкцыi будзе адным з самых сучасных у краiне.
Для зручнасцi пасажыраў — камфортная мэбля, новае iнфармацыйнае табло ў зале чакання, iнтэрнэт-кавярня, канферэнцзала, гасцiнiца на 27 месцаў, лiфт для людзей з абмежаванымi
магчымасцямi. Сучаснае абсталяванне ўстаноўлена ў касавай
зале, а таксама для службаў пагранiчнага i мытнага кантролю.
Пры гэтым у будынку задзейнiчаны тэхналогii энергазберажэння i
альтэрнатыўнай энергетыкi — у прыватнасцi, сiстэма рэкуперацыi
цяпла, сонечныя батарэi на даху.
Барыс ПРАКОПЧЫК.
Наблюдательный совет

открытого акционерного общества «ДСТ № 2, г. Гомель»
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров,
которое состоится 15 августа 2013 года
по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 28, 4-й этаж (зал совещаний).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате дивидендов за 1-е полугодие 2013 года.
Начало собрания в 10.00.
Регистрация акционеров, их представителей с 9.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании,
— 2 августа 2013 г.
С собой иметь документ, удостоверяющий личность акционера, представителям — доверенности.
УНП 400022426

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж»,
опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16
строительства 20-этажного односекционного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения и гараж-стоянкой
открытого типа в границах ул. Каховская –
Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, г. Минск:
Для привлечения дольщиков, не состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, к строительству по договору создания
объектов долевого строительства предлагаются 4-комнатные квартиры за 1400 (тысяча четыреста) долларов США за 1 кв.м; нежилые помещения в цокольном этаже – 1650 (тысяча шестьсот пятьдесят) долларов США за 1 кв.м.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704.
Тел. 8 (017) 306 20 90, или у уполномоченных риэлторов
(агентств недвижимости).
УНП 101019973

