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ЗА СПЕ ЦЫ ФІ КУ РА БО ТЫ
ПЕ ДА ГО ГАМ БУ ДУЦЬ ДА ПЛАЧ ВАЦЬ 

Экс пе ры мент па апра ба цыі но вай га лі но вай сіс тэ мы апла-
ты пра цы пе да га гіч ных ра бот ні каў стар туе ў пя ці мін скіх 
шко лах.
Як па тлу ма чы лі жур на ліс ту «Звяз ды» ў прэс-служ бе га лоў на га 

аду ка цый на га ве дам ства, га лі но вая апла та пра цы пе да га гіч ных ра-
бот ні каў мае на ўва зе, акра мя вы пла ты пе да го гам акла ду (стаў кі), 
так са ма і да дат ко выя вы пла ты, якія ад люст роў ва юць спе цы фі ку 
ра бо ты пе да го гаў і вы ка нан не імі функ цый, аб умоў ле ных ква лі фі-
ка цый ны мі ха рак та рыс ты ка мі.

Мяр ку ец ца, што за ра бот ная пла та пе да га гіч ных ра бот ні каў, 
якія ста нуць удзель ні ка мі экс пе ры мен ту, па вя лі чыц ца ў ся рэд нім 
на 15%. Пры гэ тым фі нан са ван не вы дат каў на апла ту пра цы пе-
да га гіч ных ра бот ні каў гэ тых уста ноў бу дзе ажыц цяў ляц ца ў ме жах 
срод каў, пра ду гле джа ных у мяс цо вым бюд жэ це.

Ра зам з тым, за ра бот ная пла та без улі ку прэ мій і над ба вак сты-
му лю ю ча га ха рак та ру пры ўвя дзен ні но вай сіс тэ мы апла ты пра цы 
(пры ўмо ве за ха ван ня ра ней ша га аб' ёму на груз кі на пе да го га і 
вы ка нан ня ім ра бот той жа ква лі фі ка цыі) не мо жа быць ні жэй шая 
за ра ней шую. Гэ та ме ра за на та ва на ў па ста но ве Са ве та Мі ніст раў 
ад 30 жніў ня № 776 «Аб пра вя дзен ні экс пе ры мен ту па апра ба цыі 
га лі но вай сіс тэ мы апла ты пра цы пе да га гіч ных ра бот ні каў».

Вы ні кі пра вя дзен ня экс пе ры мен ту па він ны быць прад стаў ле ны 
ва ўрад да 1 ве рас ня 2014 го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПЕ РА ПРА ЦОЎ КА ІДЗЕ ШПАР КА 
Пе ра пра цоў чыя ар га ні за цыі спа жы вец кай ка а пе ра цыі па 
ме ры вы спя ван ня ка бач коў, цы бу лі, ка пус ты, брус ніц рас па-
чы на юць «за сва ен не» гэ тай пло да а га род нін най сы ра ві ны.
Уся го ўжо, згод на з апе ра тыў най ін фар ма цы яй Бел ка ап са ю за, 

пе ра пра ца ва на 13,6 ты ся чы тон сель ска гас па дар чай і дзі ка рос-
лай сы ра ві ны. У тым лі ку ага род ні ны — 2,1 ты ся чы тон (з тэм пам 
рос ту 118 пра цэн таў), з іх агур коў 1,2 ты ся чы тон (тэмп рос ту да 
ад па вед на га ле таш ня га пе ры я ду 114 пра цэн таў). Агур коў ме та дам 
са лен ня пе ра пра ца ва на 0,9 ты ся чы тон (тэмп рос ту 116 пра цэн таў), 
кан сер ва вы мі прад пры ем ства мі — 0,3 ты ся чы тон, што ў 1,6 ра за 
больш, чым ле тась. Вя дзец ца пе ра пра цоў ка яб лы каў: яе аб' ёмы 
па вя лі ча ны на 16 пра цэн таў да ана ла гіч на га ле таш ня га пе ры я-
ду. Аб' ёмы пе ра пра цоў кі па мі до раў вы шэй шыя за мі ну ла год нія 
на тую ж да ту ў 2,3 ра за.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НАЙ БОЛЬШ ГРО ШАЙ ПРА ПА НУ ЮЦЬ 
КI РАЎ НI КАМ I IТ-СПЕ ЦЫ Я ЛIС ТАМ 

Гэ та вы нi кае з ана лi зу 13000 жнi вень скiх ва кан сiй, якi пра вёў 
HeadHunter Бе ла русь, пра ект RABOTA.TUT.BY.
На прык лад, са мы вы со кi за ро бак пра па ну юць ды рэк та ру па 

транс парт най i склад ской ла гiс ты цы ў буй ной роз нiч най сет цы (да 
6000 до ла раў) цi ма тэ ма ты ку-ана лi ты ку ў IТ-кам па нii (ад 5000 до ла-
раў). «За кры вае» дзя сят ку най больш пры ваб ных за роб каў га лоў-
ны iн жы нер у транс парт най кам па нii (ад 3000 до ла раў). А ме не джар 
па про да жах кам п'ю тар най тэх нi кi бу дзе мець да 5000 еў ра. «Ха-
рак тэр на, што ме не джар па про да жах мае маг чы масць за раб ляць 
больш, чым кi раў нiк дэ парт амен та ў буй ной кам па нii. Ад нак вар та 
ад зна чыць, што за ро бак ме не джа ра па про да жах скла да ец ца з 
акла ду i пра цэн та ад про да жаў, та му мо жа ва гац ца ў роз ныя ме-
ся цы. У гэ ты рэй тынг увай шлi толь кi мiн скiя ва кан сii. Спа дзя ём ся, 
што во сень па ра дуе вы со ка аплат ны мi пра па но ва мi аб пра цы i ў 
рэ гi ё нах», — ад зна чае Свят ла на Ша па ра ва, ды рэк тар HeadHunter 
Бе ла русь, пра ект RABOTA.TUT.BY.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

МА ТЭ МА ТЫ КА ДЛЯ ШКОЛЬ НI КАЎ — 
ДЫС ТАН ЦЫЙ НА 

Ме ха нi ка-ма тэ ма тыч ны фа куль тэт БДУ рас пра ца ваў для 
стар ша клас нi каў но вую iн тэр ак тыў ную пра гра му, скi ра ва-
ную на па ляп шэн не ве даў па ма тэ ма ты цы i эфек тыў ную 
зда чу ЦТ па гэ тым прад ме це. Да ступ ная яна бу дзе ў рам ках 
ра бо ты Шко лы юных ма тэ ма ты каў.
Фак тыч на раз мо ва iдзе пра дыс тан цый нае на ву чан не ма тэ-

ма ты цы, якое за бяс печ вае до ступ да лi та ра ту ры, тэ а рэ тыч на га 
ма тэ ры я лу, за дач i ме та даў iх ра шэн ня, а так са ма га ран туе кант-
роль i ды яг нос ты ку ў рэ жы ме ан лайн. Гэ тая фор ма на ву чан ня мо жа 
быць асаб лi ва ка рыс най школь нi кам з ад да ле ных рэ гi ё наў на шай 
кра i ны, якiя змо гуць на пра ця гу го да прай сцi даў нi вер сi тэц кую 
пад рых тоў ку па ма тэ ма ты цы. А кант ра ля ваць са ма стой ную ра бо-
ту стар ша клас нi каў, ка мен та ваць i тлу ма чыць iм за да чы бу дуць 
вы клад чы кi ме ха нi ка-ма тэ ма тыч на га фа куль тэ та.

Да рэ чы, да рас пра цоў кi iн тэр ак тыў на га кур са пры кла лi сваю 
ру ку як вы клад чы кi БДУ, так i пе да го гi Лi цэя БДУ, школ i гiм на зiй. 
Так са ма ва ўнi вер сi тэ це ўжо вя дуц ца ра бо ты па рас пра цоў цы iн-
тэр ак тыў ных пра грам для школь нi каў 5—9-х кла саў. Iх так са ма 
пла ну ец ца за пус цiць у блi жэй шы час.

Рэ гiст ра цыя ах вот ных прай сцi дыс тан цый ны курс на ву чан ня 
ма тэ ма ты цы рас пач нец ца 9 ве рас ня. За поў нiць ан ке ту мож на па 
ад ра се www.dl.bsu.by.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

СРОД КI IНА ВА ЦЫЙ НА ГА ФОН ДУ
ЗА КА ТА ЛI Ў АС ФАЛЬТ

Срод кi iна ва цый на га фон ду Гро дзен ска га абл вы кан ка ма ў 
су ме 200 мiль ё наў руб лёў за мест фi нан са ван ня ўка ра нен ня 
энер га эфек тыў ных тэх на ло гiй i аб ста ля ван ня, асва ен ня но-
вых вi даў на ву ка ё мiс тай пра дук цыi, рэа лi за цыi iна ва цый ных 
пра ек таў у Дзят лаў скiм РУП ЖКГ зрас хо да ва ны на ас фаль та-
ван не два ро вай тэ ры то рыi ка цель нi ў па сёл ку На ва ель ня.
Акра мя та го, уста ноў ле ны факт пе ра лi чэн ня бюд жэт ных срод каў 

у су ме 389,5 мiль ё на руб лёў пад рад чы ку за ня вы ка на ныя ра бо ты 
па рэ кан струк цыi ка цель нi ў па сёл ку Гез га лы з пе ра во дам на мяс-
цо выя вi ды па лi ва, а так са ма вы яў ле на за вы шэн не аб' ёмаў i кош ту 
ра бот на 18,2 мiль ё на руб лёў. Ма тэ ры я лы пра вер кi для пра ва вой 
ацэн кi на кi ра ва ны ў пра ва ахоў ныя ор га ны, па ве дам ляе Ка мi тэт 
дзяр жаў на га кант ро лю Гро дзен скай воб лас цi.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Вiн шую на ша га кi раў нi ка Сця па на Пят ро вi ча ХАЛЬ КО
з днём на ра джэн ня. Ра ду ем ся ра зам з ва мi тым вя лi кiм пе ра ме нам, 

якiя ад бы лi ся ў Мо ла да ве пад ва шым кi раў нiц твам.
Жа да ем не аб дым на га шчас ця вам, моц на га зда роўя

i но вых пра цоў ных пе ра мог.
Ка лек тыў пры ват на га ўнi тар на га прад пры ем ства 

«Мо ла да ва-Аг ра» Iва наў ска га ра ё на.

Як рас ка заў на прэс-кан фе рэн цыі га лоў ны 
ар га ні за тар фес ты ва лю, ды рэк тар Брэсц ка га 
дра ма тыч на га тэ ат ра Аляк сандр Ко зак, уся го 
ў арг ка мі тэт па сту пі ла 210 за явак ад роз ных 
тэ ат раў све ту. Экс перт ны са вет сфар мі ра ваў 
рэ пер ту ар, у якім вы дзя ля юц ца тры асноў ныя 
кі рун кі: між на род ная тэ ат раль ная пра гра ма, 
леп шыя спек так лі бе ла рус ка га тэ ат ра, поль-
скі тэ атр на «Бе лай ве жы».

А вось жу ры ў гэ тым го дзе на тэ ат раль-
ным фо ру ме не бу дзе. Па вод ле слоў Аляк-
санд ра Ко за ка, так пра хо дзяць 90% фес-
ты ва ляў у све це. І ў Брэс це ін сты тут жу ры 
апош нім ча сам кры ху рас ча ра ваў ар га ні за-
та раў. Па-пер шае, чле ны жу ры мо гуць да мо-
віц ца, а па-дру гое, вель мі час та ўсё вы ра шае 
мер ка ван не ад на го ча ла ве ка — стар шы ні 
жу ры. Але гэ та не зна чыць, што ацэнь ваць 
спек так лі ні хто не бу дзе. У Брэст едзе цэ лая 
ка гор та вя до мых кры ты каў. Та кіх, як Люд мі-
ла Гра мы ка, Іры на Плот ні ка ва, Ні на Ма зур, а 
так са ма і най ша ноў ней шая прафессар Тац-
ця на Ар ло ва.

Леп шы спек такль вы зна чыць арг ка мі тэт. 
На яго па ся джэн не за про сяць так са ма спе-
цы я ліс таў і жур на ліс таў. Кры ты кі вы зна чаць 
вы ка наў цаў леп шай муж чын скай і жа но чай 
ро ляў. Акрэ ды та ва ныя жур на ліс ты на за вуць 
леп шы тэ ат раль ны экс пе ры мент. Так са ма 
пра ду гле джа ны дып лом за вы бар гле да чоў. 
Кож ны ча ла век пас ля спек так ля змо жа «ад-
даць» свой го лас, ка лі пры вы ха дзе кі не бі лет 
у спе цы яль ную скрын ку. По тым бі ле ты пад лі-
чаць, вы ве дуць пра цэнт ныя су ад но сі ны — бо 

нель га ж па раў ноў ваць гля дац кія сім па тыі да 
спек так ляў, якія пра хо дзі лі ў ма лой і вя лі кай 
за ле, і вы лу чаць спек такль, які са браў арыф-
ме тыч ную боль шасць га ла соў пуб лі кі. Та кі 
ва ры янт ацэн кі ар га ні за та ры па лі чы лі больш 
дэ ма кра тыч ным у па раў на нні з ба наль ным 
жу ры. Што ж, па жы вём-па ба чым.

Як па ба чым і тэ ат раль ныя па ста ноў кі, якія 
хо чац ца ве рыць, не рас ча ру юць. Афі ша абя-
цае ня ма ла ці ка вых ра бот.

На прык лад, вель мі інт ры гуе анонс тэ ат ра-
фес ты ва лю «Бал тый скі дом» з Санкт-Пе цяр-
бур га. Яны вя зуць спек такль «Ан ты це лы» пра 
за бой ства сту дэн та-ан ты фа шыс та Ці му ра Ка-
ча ра вы. На сцэ не бу дуць сяб ры-ад на курс ні кі і 
во ра гі Ці му ра — прад стаў ні кі фа шысц кіх гру-
по вак. Усё гэ та па дзеі сён няш ня га жыц ця. Але 
яшчэ страш ней шая тра ге дыя ма ці хлоп цаў, 
дзвюх жан чын, на стаў ні цы за меж най мо вы і 
вы пуск ні цы кан сер ва то рыі, якія га да ва лі сы-
ноў для шчас ця, а не для смер ці і за бой ства.

Тра ге дыя су час най рэ ча іс нас ці пры сут ні-
чае і ў спек так лі Ака дэ міч на га на цы я наль-
на га тэ ат ра дра мы з Азер бай джа на «Па ка-
ян не». Ка ра бах ская вай на ста ла мо ман там 
іс ці ны для двух сяб роў. Адзін з іх за стаў ся са 
сва і мі пе ра ка нан ня мі і жы ве ў бед нас ці, дру гі 
за ра біў гро шай на гэ тых ва ен ных дзе ян нях 
і мае пра вай ну сваё мер ка ван не. Гле да чоў 
так са ма ча кае су стрэ ча з ар мян скім ак цё рам 
Ро бер там Ака пя нам. Не каль кі га доў та му 
ён пры во зіў у Брэст мо нас пек такль «Амок». 
А ця пер вы ка нае ро лю зло дзея ў ка ме дыі 
«Ста ра даў ней шая пра фе сія».

Ві даць, сяб рам фес ты ва лю ўжо мож на 
на зваць Львоў скі тэ атр «Уваск рэ сен не». 
Ён бы ваў у нас не раз. У 2007 го дзе узяў 
Гран-пры за ву ліч ны спек такль «Віш нё вы 
сад». Зда ра лі ся і сла бей шыя па ста ноў кі. А 
сё ле та нам па ка жуць так са ма спек такль на 
ву лі цы па п'е се Ка ра ля Вай ты лы, вя до ма га 
як Па па Рым скі Ян Па вел ІІ. Дзея на зы ва ец ца 
«Іоў». Яшчэ адзін ву ліч ны спек такль сыг рае 
тэ атр з Поз на ні. «Саль та Мар та ле», га во рыц-
ца ў ана та цыі, спек такль для шас ці фар тэп'-
я на і два нац ца ці ак цё раў. Гэ та шчым лі вая 
гіс то рыя пра зні шчэн не куль тур ных каш тоў-
нас цяў пад час Дру гой су свет най вай ны.

На шу кра і ну на фес ты ва лі прад стаў ляе, 
на прык лад, спек такль «Пі ка вая да ма» Гро-
дзен ска га аб лас но га тэ ат ра ля лек. Гэ тая па-
ста ноў ка атры ма ла пе ра мо гу ад ра зу ў ча ты-
рох на мі на цы ях ІІ На цы я наль най тэ ат раль най 
прэ міі і ста ла «Леп шым спек так лем го да». 
Псі ха ла гіч ную дра му «Ад на клас ні кі» вя зе Ма-
гі лёў скі аб лас ны дра ма тыч ны тэ атр. І гэ та 
ты ту ла ва ны спек такль. Ра бо та тэ ат ра-сту дыі 
кі на ак цё ра з Мін ска «Хто смя ец ца апош нім» 
па вя до май п'е се К. Кра пі вы атры ма ла га на-
ро вае пра ва ад крыць «Ве жу-2013».

Тэ ат ра лаў за ці ка вяць і грэ час кія «Сны», 
бо іх па ста віў Аль гір дас Ла тэ нас, і «Гам-
лет. Кроп ка G», бо яе вя зе «Тэ атр Ме ся ца» 
з Маск вы, і спек такль рыт му, плас ты кі і тан ца 
«Па ла ро ід» з Тэль-Аві ва.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

Бе лая ве жа-2013Бе лая ве жа-2013  ��

ФЕС ТЫ ВАЛЬ БЕЗ ЖУ РЫ
Уз на га ро ды пры су дзяць

ар га ні за та ры, гле да чы і жур на ліс ты
Ва сям нац ца тая «Бе лая ве жа» прой дзе ў Брэс це з 7 па 14 ве рас ня. На фэст пры едуць 
23 тэ ат раль ныя ка лек ты вы. Мы ўба чым 24 спек так лі на вась мі мо вах све ту. Ка лек-
ты вы з Ар ме ніі, Азер бай джа на, Бе ла ру сі, Грэ цыі, Егіп та, Із ра і ля, Літ вы, Поль шчы, 
Ра сіі, Сла ва кіі, Укра і ны, Чэ хіі, Шве цыі, Япо ніі бу дуць пра ца ваць на пя ці сцэ ніч ных 
пля цоў ках: дзве за лы тэ ат ра, гра мад ска-куль тур ны цэнтр, парк і пло шча Ле ні на. 
Бі ле ты бы лі фак тыч на пра да дзе ны яшчэ за два тыд ні. А на са мыя па пу ляр ныя тэ-
ат ры кві ток каш туе 200 ты сяч руб лёў, што для Брэс та, ві да воч на, ня ма ла.
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УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»  
30 сентября 2013 г. проводит повторный открытый аукцион № 09-Cф-13

по продаже земельных участков в частную собственность 
граждан Республики Беларусь

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). 
Предмет аукциона: право частной собственности на земельный участок.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26.03.2008 № 462.  

На торги выставляются 13 земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных 
блокированных жилых домов в г. Минске:

№ 
п/п Месторасположение земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка

Площадь
земельного  
участка, га

Начальная цена, 
бел руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, 
бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. ул. Ангарская, 213 А (Заводской район) 500000000002008103 0,0564 442 985 400 45 000 000 6 530 359
2. ул. Фучика, 7 (Заводской район) 500000000002007565 0,0574 453 454 720 45 000 000 2 134 249
3. пер. Грибной, 46/19 (Заводской район) 500000000002008105 0,0477 374 645 700 38 000 000 6 791 106
4. проезд Енисейский, 7 (Заводской район) 500000000002008102 0,0478 375 460 800 38 000 000 5 761 190
5. ул. Чекалина, 49 (Заводской район) 500000000002008104 0,0440 345 602 400 35 000 000 6 100 140

6.
земельный участок № 1 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005469 0,0754 883 064 750 90 000 000 2 168 213

7.
земельный участок № 22 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005076 0,0736 861 990 290 87 000 000 1 864 388

8.
земельный участок № 23 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005482 0,0733 858 469 250 86 000 000 2 168 213

9.
земельный участок № 27 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой № 1, 3 (Советский район)

500000000008005372 0,0700 819 824 110 82 000 000 1 864 388

10.
земельный участок № 32 (по генплану) 

в квартале улиц Папернянской – Иодковской – 
Проектируемой № 1, 3 (Советский район) 

500000000008005371 0,0638 747 211 290 75 000 000 1 864 388

11. пер. 1-й Артема, 17 (Заводской район) 500000000002007983 0,0590 471 860 520 50 000 000 4 927 614
12. ул. Таежная, 45 (Партизанский район) 500000000001033858 0,0512 417 290 750 42 000 000 5 148 923
13. пер. 1-й Зубачева, 12 (Октябрьский район) 500000000004004874 0,0511 492 811 260 50 000 000 4 927 614

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на ука-
занных земельных участках содержатся в составе земле-
устроительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой 
территории осуществляется в соответствии с техническими 
условиями на инженерно-техническое обеспечение соответ-
ствующего объекта, выдаваемыми эксплуатирующими и со-
гласующими организациями. 

Земельные участки, расположенные в квартале улиц Па-
пернянской – Иодковской – Проектируемой № 1, 3 находятся 
в водоохранной зоне водных объектов г.Минска, имеют по-
ниженный рельеф местности, высокий уровень залегания 
грунтовых вод, представлены торфяными почвами. Инженерно-
геологические условия территории ограниченно благоприят-
ные для строительства на естественном основании. Ослож-
няющими факторами являются условия поверхностного стока, 
во влажные периоды года возможно застаивание атмосфер-
ных и талых вод в понижениях микрорельефа. 

Условия, предусмотренные в решении о формирова-
нии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении его победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона: 

внесение платы за земельные участки; 
возмещение затрат на организацию и проведение аук-

циона, 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 «Минское городское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» в двух-
месячный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся;

получение победителями аукциона в установленном по-
рядке технической документации и разрешения на строитель-
ство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление строительно-
монтажных работ) осуществить не позднее одного года со 
дня утверждения в установленном порядке проектной доку-
ментации на строительство одноквартирного, блокированно-
го жилого дома. 

Аукцион состоится 30 сентября 2013 г. в 15.00 по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукционов).

  Для участия в аукционе необходимо: внести задаток 
(задатки) не позднее 24 сентября 2013 г. в размере, указан-
ном в графе 6 таблицы (в случае участия в торгах в отноше-
нии нескольких земельных участков – задаток вносится для 
каждого из предметов аукциона), перечисляемый на рас-
четный счет № 3641000000016 в   ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 
04901, получатель – финансовое управление Мингориспол-
кома (задатки вносятся в белорусских рублях в суммах со-
гласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр недви-
жимости» следующие документы: 

заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с 

отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экзем-
плярах) установленной формы, включающее обязательство 
по уплате в соответствии с законодательством штрафных 
санкций и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверен-
ная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане 
Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Ре-
спублики Беларусь, а представители граждан – документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия 
в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией 
осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. № 6 с 13 сентября 2013 г. по 24 сентября 2013 г. вклю-
чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(по пятницам до 16.45).

 Торги в отношении каждого земельного участка прово-
дятся при условии наличия двух или более участников. По-
бедителем торгов по каждому предмету аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несо-
стоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобрете-
ние земельного участка, как единственный, подавший за-
явление 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 (часть платы – в слу-
чае предоставления рассрочки ее внесения);

возместить организатору аукциона затраты на органи-
зацию и проведение аукциона, в том числе расходы, свя-
занные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения. Инфор-
мация о данных затратах, порядке их возмещения дово-
дится до сведения участников аукциона до его начала при 
заключительной регистрации под роспись и оплачивается 
по предоставляемому организатором аукциона счету-
фактуре;

возместить Минскому горисполкому расходы по подго-
товке документации для проведения аукциона;

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, Минский горисполком выдает победителю аук-
циона либо единственному участнику несостоявшегося аук-
циона выписку из решения об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания одноквар-
тирного (блокированного) жилого дома, а также один экзем-
пляр протокола о результатах аукциона либо признания аук-
циона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется 
по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявле-
нию победителя аукциона Минским горисполкомом предо-
ставляется рассрочка внесения платы за земельный участок. 
Указанное заявление подается победителем аукциона в Мин-
ский горисполком не позднее одного рабочего дня после 
утверждения протокола о результатах аукциона. 

При невыполнении требований об обращении за го-
сударственной регистрацией прав на земельный участок 
в двухмесячный срок после утверждения протокола о ре-
зультатах аукциона либо признании аукциона продажи несо-
стоявшимся решение Мингорисполкома о предоставлении 
земельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельных участков на местности производится 
желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, официаль-
ный сайт организатора торгов www.mgcn.by.

Укла ды фi зiч ных асоб у на цы я наль най ва лю це 
ска ра цi лi ся да 32,2 трлн руб лёў, а ў за меж най 
ва лю це па вя лi чы лi ся да 6,9 млрд до ла раў. Гэ та 
звест кi на 1 жнiў ня 2013 го да, пры ве дзе ныя ў ана-
лi тыч ным агля дзе На цы я наль на га бан ка.

УКЛАДЫ «АЗА МЕЖ ВА ЮЦ ЦА»
До ля ўкла даў у за меж най ва лю це ў агуль най коль-

кас цi дэ па зi таў на 1 жнiў ня скла ла 65,5% су праць 62% 
на 1 лi пе ня бя гу ча га го да (на 1 жнiў ня 2012 г. — 67,1%). 
Ва лют ныя ўкла ды на сель нiц тва за сем ме ся цаў па вя лi-
чы лi ся на 0,6 млрд до ла раў (у сту дзе нi — лi пе нi 2012 го-
да — на 1,1 млрд), або на 9,5% (у сту дзе нi — лi пе нi 
мi ну ла га го да — на 26,3%). У лi пе нi 2013-га дэ па зi ты ў 
за меж най ва лю це рас лi ў па раў на ннi з чэр ве нем гэ та га 
го да: пе ра вод ныя — на 5%, тэр мi но выя — на 4,4%.

У той жа час пры рост укла даў на сель нiц тва ў на цы-
я наль най ва лю це за сту дзень — лi пень сё ле та склаў 
7,9 трлн (у сту дзе нi — лi пе нi 2012-га — Br7,7 трлн). 
У рэ аль ным вы ра жэн нi яны па вя лi чы лi ся на 22,7% (го-
дам ра ней — на 38,9%).

У лi пе нi ска ра ча лi ся руб лё выя тэр мi но выя дэ па зi ты — 
на 7%. Знач нае ска ра чэн не ў па раў на ннi з па пя рэд нiм 
ме ся цам ад бы ло ся i па пе ра вод ных руб лё вых укла дах 
на сель нiц тва — на 13,4%, што мо жа быць аб умоў ле-
на част ко ва пе ра во дам руб лё вых укла даў у ва лют ныя 
з-за за ха ван ня ды на мi кi па слаб лен ня бе ла рус ка га руб-
ля, а част ко ва вы ка ры стан нем на за па ша ных срод каў 
на карт ка вых ра хун ках на сель нiц тва на ад па чы нак.

Агу лам дэ па зi ты на сель нiц тва (у на цы я наль най i за-
меж най ва лю це) у бан ках Бе ла ру сi на 1 жнiў ня 2013 го да 
скла лi 93,2 трлн руб лёў. Па ве лi чэн не за сту дзень — 
лi пень у на мi наль ным вы ра жэн нi — 19,4%, у рэ аль-
ным — 10,5%. Го дам ра ней за гэ ты пе ры яд на зi раў ся 
на мi наль ны рост дэ па зi таў на 33,5%, а ў рэ аль ным вы-
ра жэн нi — на 19,2%.

ВА ЛЮ ТЫ КУПЛЯЮЦЬ МЕНШ
На сель ніц тва Бе ла ру сі ў жніў ні на бы ло ва лю ты амаль 

у паў та ра ра за менш, чым у лі пе ні, — $903,3 млн су праць 
$1 млрд 306,9 млн, свед чыць ста тыс ты ка На цы я наль-
на га бан ка. Фі зіч ныя асо бы за жні вень пра да лі на яў-
най і без на яў най ва лю ты на $735,6 млн (за лі пень — 
$685,4 млн, за чэр вень — $619,1 млн) у эк ві ва лен це, 
на бы лі — $903,3 млн (за лі пень — $1 млрд 306,9 млн, 
за чэр вень — $884,2 млн). Та кім чы нам, чыс тая куп ля 
за меж най ва лю ты скла ла $167,7 млн, што ў 3,7 ра-
за менш, чым у лі пе ні ($621,5 млн). Вар та ад зна чыць, 
што да чэр ве ня, па чы на ю чы з лю та га, фі зіч ныя асо бы 
пра да ва лі ва лю ты больш, чым куп ля лі. Змя нен не тэн-
дэн цыі ле там экс пер ты тлу ма чы лі ў тым лі ку се зо нам 
ад па чын каў. 

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI

�

Гро шыГро шы  ��
РУБ ЛЁ ВЫЯ ДЭ ПА ЗI ТЫ

ЗА ПАЎ ГО ДА СКА РА ЦI ЛI СЯ
Тое, што без на яў ныя раз лi кi — 
гэ та зруч на, на пэў на, мно гiя ўжо 
зра зу ме лi. Зар пла ты ўсiм на лiч ва юць 
на плас ты ка выя карт кi, i ка рыс тац ца iмi 
за не каль кi га доў мы на ву чы лi ся. 
Аплач ва ем ка му наль ныя пла ця жы, 
кла дзём гро шы «на ма бiль нi кi», 
раз лiч ва ем ся ў кра мах i гэ так да лей. 
Ад нак доб ра, ка лi на карт цы ёсць 
гро шы. Ча сам жа бы вае, што гро шай 
не ха пае, на прык лад, на неш та, 
вель мi па трэб нае ме на вi та ця пер. 
Што ра бiць? У сяб роў па ста ян на 
па зы чаць на да ку чы ла. Iс цi па 
крэ дыт у банк — па-пер шае, доў га, 
а па-дру гое, ня вы гад на — да вя дзец ца 
пе ра плач ваць… Ёсць даў но 
вы най дзе ны шлях — крэ дыт ная карт ка.

Гэ та не тое са мае, 
што звы чай ны крэ дыт 

МТБанк, якi ўжо не каль кi га доў вы пус кае 
роз на га кштал ту крэ дыт кi, вы ра шыў рас па-
вес цi спа жыў цам пра тое, што яны са бою 
ўяў ля юць, якiя пе ра ва гi ма юць i як iмi ка-
рыс тац ца. I на ват з па ня дзел ка за пус кае 
но вы сайт для па пу ля ры за цыi крэ дыт ных 
кар так.

«Крэ дыт ная карт ка — гэ та бан каў ская 
плас ты ка вая карт ка, на якой клi ен ту вы-
зна ча ец ца крэ дыт ны лi мiт (лi мiт гра шо вых 
срод каў), якi мож на вы ка рыс таць, — тлу-
ма чыць Iгар БЫ ЧАК, на мес нiк стар шы нi 
праў лен ня ЗАТ «МТБанк». — Ёсць па няц це 
«крэ дыт на карт ку». Ча ла век хо ча 10 мiль-
ё наў. Яму кла дуць на карт ку гэ тыя гро шы. 
З гэ та га мо ман ту на ўсе 10 мiль ё наў на-
лiч ва юц ца пра цэн ты, на ват ка лi ён гэ ты мi 
гра шы ма не ка рыс та ец ца. Гэ та звы чай ны 
спа жы вец кi крэ дыт, якi прос та за лi чы лi ча-
ла ве ку на карт ку. Крэ дыт ная карт ка — гэ-
та, умоў на, той жа крэ дыт на 10 мiль ё наў 
(лi мiт), але вы не пла цi це пра цэн таў да та го 

мо ман ту, па куль не па чы на е це гэ тай карт-
кай рас плач вац ца цi зды маць га тоў ку. Пры 
гэ тым, ка лi вы вы дат ку е це толь кi мiль ён, 
то пра цэн ты бу дуць на лiч вац ца за мiль ён ны 
крэ дыт, а 9 мiль ё наў за ста нуц ца ў ва шым 
рас па ра джэн нi. У гэ тым i сэнс крэ дыт ных 
кар так». Ад нак крэ дыт ка мае i дру гую ад-
мет ную асаб лi васць — грэйс-пе ры яд. Так 
на зы ва юць iль гот ны пе ры яд крэ ды та ван ня, 
цi бес пра цэнт ны пе ры яд. «Ён, як пра вi ла, 
вы зна ча ец ца ў днях, ця гам якiх клi ент ка-
рыс та ец ца ўзя ты мi гра шы ма (на прык лад, вы 
зня лi мiль ён руб лёў цi ку пi лi штось цi ў кра ме 
на гэ ту су му) бяс плат на. Ка лi ця гам гэ та га 
тэр мi ну клi ент цал кам вяр тае гро шы, то ён 
не пла цiць нi чо га — нi пра цэн таў, нi ка мi сiй». 
Звы чай на грэйс-пе ры яд пра цяг ва ец ца 30 цi 
50 дзён. Вы дат ны ва ры янт для та го, каб «пе-
ра бiц ца» да зар пла ты.

На чым за раб ля юць бан кi?
«Бан кi атрым лi ва юць ка мi сii за тран зак-

цыi, якiя ро бяць клi ен ты. Та му пры бы так 
атрым лi ва ец ца не ад клi ен та, а ад сiс тэ мы. 
На ват ка лi вы кож ны раз бу дзе це свое ча со ва 
вяр таць гро шы, мы бу дзем за раб ляць на гэ-
тым», — ка жа Iгар Бы чак. У вы пад ку не па-
га шэн ня за па зы ча нас цi ў iль гот ны пе ры яд 
яна пе ра тва ра ец ца ў звы чай ны спа жы вец кi 
крэ дыт. Мiж iн шым, вель мi ка рыс ныя каб-
рэн дзiн га выя карт кi, ка лi крэ дыт ная карт ка 
дае да дат ко выя бо ну сы, на прык лад, у пэў-
най сет цы кра маў. «Плюс так са ма i ў тым, 
што не трэ ба ў кож ным асоб ным вы пад ку 
афарм ляць крэ дыт. Ды i тран зак цыi мо гуць 
пра хо дзiць у лю бой ва лю це — iдзе аў та ма-
тыч ная кан вер сiя. Мож на браць iх з са бою 
на ад па чы нак». Да рэ чы, на ват тыя, у ка го 
шмат гро шай, вы ка рыс тоў ва юць крэ дыт ныя 
карт кi, бо гэ та вы гад на: «У ЗША ў ся рэд нiм 
4,2 крэ дыт кi на ду шу на сель нiц тва, у За ход-
няй Еў ро пе — 1,5—2. На прык лад, у Поль шчы 
ў 2005 го дзе бы ло 300 ты сяч крэ дыт ных кар-
так, у 2011-м — ужо 7 мiль ё наў. Па вы нi ках 
2012 го да ра сiй скi ры нак крэ дыт ных кар так 
вы рас амаль на 83%. На жаль, па Бе ла ру сi 
та кiх лiч баў ня ма».

Звы чай ных крэ ды таў 
не бу дзе 

«Я ўпэў не ны, што крэ дыт ныя карт кi вы-
цес няць звы чай нае крэ ды та ван не», — лi чыць 
прад стаў нiк МТБан ка. Мiж iн шым, па яго 

сло вах, ры нак спа жы вец ка га крэ ды та ван ня 
нi ко лi ў нас ак тыў на не рос. Га лоў ная пры чы-
на — вы со кiя пра цэнт ныя стаў кi. Апош нiя ме-
ся цы сi ту а цыя змя нi ла ся: «У тым лi ку за кошт 
ак тыў на га ўступ лен ня на гэ ты ры нак но вых 
буй ных гуль цоў».

Больш жорст кi ад бор 
Дзiў на, але пра тэр мi на ва ныя за па зы-

ча нас цi па крэ ды тах бан кi раў не пу жа юць. 
«Хоць яны i вы рас лi, але ў на шай кра i не гэ ты 
ўзро вень за ста ец ца да гэ туль вель мi нiз кiм. 
У пра тэр мi ноў цы больш за ўсё вi на ва тыя 
мах ля ры, якiя на бi ра юць па не са праўд ных 
да ку мен тах крэ ды ты. У лю бым вы пад ку, мы 
збi ра ем ся зра бiць больш жорст кiя ўмо вы 
для атры ман ня крэ ды ту. Бу дзем гля дзець 
у пер шую чар гу на ўзро вень да хо даў ча-
ла ве ка. Мы i ця пер ад маў ля ем 35% за яў-
нi каў».

Стаў кi па дэ па зi тах 
вы рас туць?

Iгар Бы чак асвятліў і не каль кi на ба ле лых 
пы тан няў. На цы я наль ны банк пад няў стаў кi 
па па ста ян на да ступ ных i двух ба ко вых апе-
ра цы ях пад трым кi бя гу чай лiк вiд нас цi бан каў 
да 45% га да вых. Як гэ та паў плы вае на дэ па-
зi ты ня стаў кi? «Я ду маю, што ка лi гэ та не ча-
со вае ней кае дзе ян не, звя за нае з не да хо пам 
лiк вiд нас цi, а сiс тэм нае, то цал кам ве ра год на, 
што мо жа па вы сiц ца i агуль ны ўзро вень пра-
цэнт ных ста вак у цэ лым па руб лях на рын-
ку. Ад па вед на — i стаў кi па дэ па зi тах. Мо жа 
быць, гэ та бы ло б i ка рэкт на — пад няць дэ-
па зiт ныя стаў кi да 40%. Але я i не ска жу, што 
35% — гэ та ма ла. Мо жа быць, Нац банк хо ча 
яшчэ больш па вы сiць пры ваб насць руб лё-
вых укла даў. Уво сень заў сё ды стаў кi рас лi, 
а по тым плаў на знi жа лi ся», — ад ка заў прад-
стаў нiк МТБан ка.

Бяс печ ныя карт кi 
«Ця пер лю дзi ўжо ве да юць: ка лi з'ез дзiў 

у Тай ланд, Тур цыю — пры едзь i па мя няй 
карт ку, пе ра вы пус цi яе. Па вод ле на шай ста-
тыс ты кi, амаль кож ны дру гi пас ля вяр тан ня 
ад туль мае праб ле мы з карт кай». Ад нак, па 
сло вах Iга ра Бы ча ка, ця пер ужо па чы на юць 
вы пус каць карт кi не з маг нiт най стуж кай, а з 
чы па мi. Гэ та бу дзе больш бяс печ на.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

«ПЛАС ТЫ КА ВЫ» КРЭ ДЫТ 

ДА РЭ ЧЫ 
Пер шая крэ дыт ная карт ка бы ла вы пу шча-

на ў ЗША ў 1950 го дзе. Яна бы ла па пя ро вай, i 
ка рыс тац ца ёю мож на бы ло толь кi ў рэ ста ра-
нах. Паў на вар тас ная плас ты ка вая крэ дыт ная 
карт ка бы ла вы пу шча на ў 1958 го дзе.

ПА ДАЕ ЛIС ЦЕ
А ра зам з iм i бе ла рус кi ру бель. До лар «вы ска чыў» на гэ тым тыд нi 
за псi ха ла гiч ную для мно гiх мя жу ў 9000 руб лёў. Але еў ра i «ра сi-
я нiн» не па бег лi за ка ле гам.

Еў ра i на су свет ным ва лют ным рын ку здаў па зi цыi з-за сi рый ска га кан-
флiк ту i не да стат ко вай упэў не нас цi Еў ра пей ска га Цэнт ра бан ка ў сва ёй 
да лей шай па лi ты цы. У Бе ла ру сi ён знi зiў ся на 40 руб лёў (мi нус 0,3%) да 
11860. Ту ды ж пай шоў i ра сiй скi ру бель — па тан неў на 1 гра шо вую адзiн ку 
(мi нус 0,4%) да 270,5.

Ад нак са мая цi ка вая сi ту а цыя з до ла рам. За ты дзень ён пад ня ўся 
на 50 руб лёў (плюс 0,6%) да 9040. Чэр гаў у аб мен нi каў не з'я вi ла ся, але 
лю дзi за не па ко i лi ся. Тым больш што ста тыс ты ка Нац бан ка зноў га во рыць 
аб пе ра ва зе куп лi ва лю ты над про да жам. Так са ма не на ка рысць бе ла рус-
ка га руб ля i но выя звест кi аб зо ла та ва лют ных рэ зер вах. Як па ве дам ляе 
ўпраў лен не iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў На цы я наль на га бан ка, па 
вы нi ках жнiў ня зо ла та ва лют ныя рэ зер вы Бе ла ру сi у вы зна чэн нi Спе цы яль-
на га стан дар ту рас паў сюдж ван ня звес так МВФ ска ра цi лi ся на 214,9 млн 
до ла раў ЗША i, па пя рэд не, на 1 ве рас ня 2013 го да скла лi 7,712 млрд до-
ла раў у эк вi ва лен це. У на цы я наль ным вы зна чэн нi аб' ём зо ла та ва лют ных 
рэ зер ваў ска ра цiў ся на 135 млн до ла раў i на 1 ве рас ня склаў 8,4304 млрд. 
«На знi жэн не аб' ёму зо ла та ва лют ных рэ зер ваў паў плы ва ла па га шэн не 
ўра дам i На цы я наль ным бан кам знеш нiх i ўнут ра ных аба вя за цель стваў 
у за меж най ва лю це ў поў ным аб' ёме», — тлу ма чаць у Нац бан ку. 

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI
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