
З вя лі кім спа дзя ван нем на вы зда раў лен не жы вуць 
у гэ тыя дні ма лень кія па цы ен ты Рэс пуб лі кан ска га 
на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра дзі ця чай ан ка ло гіі 
і ге ма та ло гіі.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У кан цы го да ў нас звы чай на бы ло шмат даб ра чын ных па ступ-
лен няў. Мы ж іс ну ем за кошт ах вя ра ван няў. Але лёг ка ах вя ра ваць 
адзін раз. А мы зай ма ем ся ру цін най пра цай, якую трэ ба ра біць 
па ста ян на. І для яе вель мі цяж ка знай сці кры ні цы фі нан са ван ня. 
Та му я су стра каю но вы год з пэў ным не спа ко ем.

Але на ГЕР МАН,
ды рэк тар тэ ры та ры яль на га цэнт ра 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва 
г. Ба ра на ві чы

— Мы ў цэнт ры за раз ак тыў на раз ві ва ем 
пра цоў ныя май стэр ні. Ня даў на пра вя лі су мес-
ны сход са сва і мі па да печ ны мі і іх баць ка мі, 
збі ра ем ся ад крыць са цы яль ны ма га зін, у якім 
жы ха ры го ра да змо гуць ку піць су ве ні ры і вы-
ра бы руч ной пра цы, аў та ра мі якіх з'яў ля юц-
ца на шы ма ла дыя лю дзі. На шы па да печ ныя 
асво і лі шэ раг спе цы яль нас цяў. Не ка то рыя з 
вы ха ван цаў ужо афор мі лі ся як ра мес ні кі, ас тат нія так са ма бу-
дуць афарм ляц ца. У пла нах — маг чы мае ад крыц цё не вя лі ка га 
прад пры ем ства.

Так са ма іш ла пад рых тоў чая пра ца па ства рэн ні ўні вер сі тэ та для 
пен сі я не раў су мес на з Ба ра на віц кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ там. Гэ-
та на ша ма ра. Хо чам, каб ба ра на віц кія пен сі я не ры жы лі ак тыў ным, 
на сы ча ным жыц цём. У лю бым уз рос це ёсць свае плю сы. У ся рэд нім 
уз рос це — гэ та на яў насць воль на га ча су. На прык лад, жан чы на ўсё 
жыц цё ма ры ла на ву чыц ца вя заць ці ма ля ваць, але за што дзён ны мі 
кло па та мі так і не здо ле ла. Ка лі наш уні вер сі тэт усё-та кі бу дзе ство-
ра ны (а мы вель мі на гэ та спа дзя ём ся), то ў пен сі я не раў з'я віц ца 
шанц рэа лі за ваць свае даў нія ма ры.

Ры гор ПА ПО ВІЧ,
ды рэк тар Ба біц кай да па мож най 
шко лы-ін тэр на та Рэ чыц ка га ра ё на 
Го мель скай воб лас ці

— Мы ўвесь год пра ца ва лі над пра ек там 
«Са цы яль ная пе рад ыш ка». Гэ та вель мі перс-
пек тыў ны пра ект, за па тра ба ва ны. Ка лі ко-
рат ка, то яго сут насць за клю ча ец ца ў тым, 
каб даць не вя лі кі ад па чы нак, свое асаб лі выя 
ка ні ку лы сем' ям, якія вы хоў ва юць дзе так з ін-
ва лід нас цю. Для гэ та га мож на пры вез ці сваё 
дзі ця на ней кі час да нас (ад не каль кіх дзён да трох тыд няў у 
ме сяц), і мы абя ца ем да гля даць яго, ву чыць па ад па вед най пра-
гра ме, ар га ні зоў ваць воль ны час і вы кон ваць пра гра му рэ абі лі-
та цыі, ка лі гэ та па трэб на. А баць кі за гэ ты час мо гуць пра вес ці 
ў ква тэ ры ра монт аль бо, на прык лад, за няц ца сва ім зда роў ем. 
Гэ тая пра гра ма да во лі скла да на па чы на ла ся, але баць кі по тым 
аца ні лі яе.

Ха це ла ся б, без умоў на, каб за роб кі бы лі вы шэй — вель мі цяж-
кая пра ца ў на шых пе да го гаў і з вель мі ня прос ты мі дзець мі. Яна 
па тра буе вя лі ка га псі хіч на га, фі зіч на га і эма цы я наль на га на пру-
жан ня. Каб больш ува гі на да ва ла ся і ма ла дым спе цы я ліс там. Та му 
што мно гія, ад пра ца ваў шы два га ды, шу ка юць но вае мес ца. Наш 
ка лек тыў ста біль ны, але ў пер шую чар гу за кошт лю дзей, якія да 
нас прый шлі звыш 10 га доў та му.

Сяр гей ДРАЗ ДОЎ СКІ,
ка ар ды на тар «Офі са па пра вах 
лю дзей з ін ва лід нас цю» 

— Я на зваў бы 2013-ы го дам стра ча ных маг-
чы мас цяў — у тым сэн се, што мы так і не пад пі-
са лі Кан вен цыю аб пра вах ін ва лі даў. Зра зу ме-
ла, што яна не «ча роў ная па лач ка», але, тым не 
менш, мо жа быць эфек тыў ным ін стру мен там 

вы ра шэн ня праб лем лю дзей з ін ва лід нас цю. Усю ды дэк ла ру ец ца, 
што яе пад пі сан не — ад каз ны крок. Але та ды да яго трэ ба са праў-
ды сур' ёз на рых та вац ца, агуч ваць праб ле мы…

На жаль, не ска ра ці ла ся коль касць зва ро таў у наш офіс з на-
го ды па ру ша ных пра воў лю дзей з ін ва лід нас цю і не змя ніў ся іх 
ха рак тар.

У па чат ку мінулага го да Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя за цвер дзі ла 
пе ра лік за хвор ван няў, з які мі нель га тра піць у ад дзя лен не дзён на га 
зна хо джан ня. У жніў ні ён па чаў дзей ні чаць і фак тыч на ад рэ заў ад 
ад дзя лен няў дзён на га зна хо джан ня пэў ную коль касць лю дзей са 
ска жам, знач най ра зу мо вай не да стат ко вас цю. Ім усім пра па на ва на 
пай сці ў ін тэр нат. Але эфект ад  ад дзя лен няў дзён на га зна хо джан ня 
быў ві да воч ны. А ця пер увесь ця жар да па мо гі та кім лю дзям зноў 
аб ры нуў ся на сям'ю.

Іна АФА НАСЬ Е ВА,
спя вач ка 

— У гэ тым го дзе я бы ла стар шы нёй жу ры 
кон кур су для дзе так з па ру шэн ня мі зро ку, які 
пры го жа на зы ваў ся «Пташ ка ран няя». І па він на 
ска заць: коль кі ж у нас ра зум ных, та ле на ві тых 
дзе так, коль кі пры го жых га ла соў! Я зай ма ю ся 
даб ра чын нас цю з 1990-х га доў. Яшчэ ў 1995 го дзе па зна ё мі ла ся 
з сям' ёй, што вы хоў ва ла дзяў чын ку-ін ва лі да. І мне за ха це ла ся 
зра біць неш та ка рыс нае для гэ тых лю дзей. Ка лі ў тыя га ды я да-
ва ла даб ра чын ныя кан цэр ты, на мя не гля дзе лі як на вар' ят ку. Але 
ў апош нія 5–6 га доў шмат ча го змя ні ла ся, даб ра чын нас цю ста лі 
зай мац ца мно гія.

Я лі чу, што кож ны ча ла век, які ча гось ці да сяг нуў у жыц ці, па ві-
нен да па ма гаць тым, хто мае ў гэ тым па трэ бу. Гэ та не толь кі лю дзі 
з ін ва лід нас цю, але і пен сі я не ры, і тыя, хто за стаў ся, на прык лад, 
без пра цы. Да рэ чы, я бы ва ла ў мно гіх сем' ях, у якіх ёсць лю дзі з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, ба чы ла, як ім скла да на жы вец ца. І ў 
той жа час я за ўва жы ла: ня гле дзя чы на шмат лі кія праб ле мы, лю дзі 
ўме юць ра да вац ца, у іх мож на па ву чыц ца та му, як быць моц ны мі, 
ня гле дзя чы ні на што.

Іры на ЖЫ ХАР,
ка ар ды на тар груп уза е ма да па мо гі 
і псі ха ла гіч най пад трым кі 
ан ка па цы ен таў 

На пры кан цы 2011 го да мы ра зам з ак ты віс-
та мі, ва лан цё ра мі і ад на дум ца мі гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе ла рус кая ар га ні за цыя пра цоў-
ных жан чын» ства ры лі су пол ку ан ка ла гіч ных 
па цы ен таў і ўсіх, хто іх пад трым лі вае. Па сут-
нас ці, гэ тая су пол ка бы ла ство ра на людзь мі, 
якім быў па стаў ле ны ды яг наз «рак», а так са ма род ны мі і бліз кі мі 
ан ках во рых.

Па чы на лі сваю пра цу з ар га ні за цыі гру пы пад трым кі ан ка ла гіч-
ных хво рых у тэ ры та ры яль ным цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва Ле нін ска га ра ё на ста лі цы. І летась наш рух на бі раў 
аба ро ты. Ана ла гіч ныя гру пы з'я ві лі ся ў Мас коў скім і Фрун зен скім 
ра ё нах Мін ска. Так са ма да ўжо дзе ю чых груп пад трым кі ў Смар го ні, 
Рэ чы цы і Клі ча ве да да ла ся яшчэ гру па ў Баб руй ску. За раз та кая 
гру па за ра джа ец ца і ў Пін ску.

Усё гэ та на тхні ла нас на ства рэн не рэс пуб лі кан скай не ка мер цый-
най ар га ні за цыі. Ужо ўзгод не на яе наз ва — са цы яль на-асвет ніц кая 
ўста но ва «Цэнтр пад трым кі ан ках во рых «У імя жыц ця». І гэ та, на-
пэў на, га лоў ны вы нік го да для мя не: мы са спе лі, каб унес ці свой 
уклад у су праць ра ка вую ба раць бу ў кра і не. Бу дзем да па ма гаць 
са бе і су пра цоў ні чаць з дак та ра мі і ўсі мі за ці каў ле ны мі ба ка мі, па-
шы раць ко ла сва іх сяб роў, каб пра ца ваць на агуль ную мэ ту — па-
ляп шэн не якас ці жыц ця ан ка ла гіч ных хво рых.

За пі са ла Свят ла на БУСЬ КО.
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Вниманию акционеров ОАО «Белсолод»
14 января 2014 г. по адресу: г. Иваново, ул. Полевая, 32 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 
Начало работы собрания в 11.30. 

Время регистрации участников собрания — 
в день проведения собрания с 10.30 до 11.25. 

Участникам собрания иметь документ, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера — также доверенность или договор). 

С информацией (документами) при подготовке к проведению собрания 
можно ознакомиться с 06 января в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О передаче в собственность гражданам жилых домов.

Наблюдательный совет.УНП 200075434

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Але вось сён ня ў яс лях пе рад на мі ля жыць Бо-
га дзі ця Хрыс тос. Услед за еван ге ліс там Іа а нам 
на шы здзіў ле ныя сэр цы шэп чуць: І Сло ва ста ла 
плоц цю, і жы ло ся род нас, поў нае бла га да ці і іс-
ці ны (Ін. 1: 14).

Гэ тае здзіў лен не на ра джае ўзнёс лае сла ва-
с лоўе: Сла ва ў выш ніх Бо гу, і на зям лі мір, у лю-
дзях доб рая во ля (Лк. 2: 14)! Гас подзь, Які дзве 
ты ся чы га доў на зад змяс ціў ся ў Віф ле ем скіх яс-
лях, ця пер на ра джа ец ца ў на шых сэр цах. І та ды 
ўслед за здзіў лен нем і за хап лен нем да нас сы хо-
дзіць упэў не насць у тым, што лю боў іс нуе, та му 
што вось Ён, уця лес не ны Бог, вось яна пе рад 
на мі, лю боў, пра якую апост ал Па вел ка жа: су-
куп насць дас ка на лас ці (Кал. 3: 14). Яна ста рэй-
шая і глы бей шая за на шы пе ра мен лі выя па чуц ці. 
Яна ба чыць і ве дае на шы сла бас ці і на шу сі лу, 
на шы гра хі і імк нен не да свя та сці. Лю боў доў га-
цярп лі вая, мі ла сэр ная, лю боў не зайз дрос ціць, 
лю боў не ўзвыш ае ся бе, не га на рыц ца, — ка жа 
апост ал Па вел. І да лей ён пра цяг вае сваё ўзвы-
ш анае свед чан не: яна не ра ду ец ца ня праў дзе, а 
ра ду ец ца іс ці не; усё па кры вае, уся му ве рыць, на 

ўсё спа дзя ец ца, усё пе ра но сіць. Лю боў ні ко лі не 
пе ра стае (1 Кар. 13: 4–8).

Гімн лю бо ві, за спя ва ны не ка лі апост алам Паў-
лам, да гэ туль гу чыць у Царк ве. У ёй, як і ў яе 
За сна валь ні ку, Іі су се Хрыс це, злу ча ны два па-
чат кі: Бо жы і ча ла ве чы. Мы пры но сім у Царк ву 
ча ла ве чыя ча кан ні, боль і над зеі. І ў той ме ры, у 
якой гэ тае пры на шэн не здзяйс ня ец ца з ве рай, ад 
усёй ду шы, Гас подзь на паў няе нас Сва ёй лю боўю, 
Са мім Са бой.

Уз люб ле ныя бра ты і сёст ры! Сён ня мы свят-
ку ем Рас тво Хрыс то ва, свя тое Бо га ўця лес нен не. 
Яно здзейс ні ла ся дзе ля нас з ва мі. Каб мы змя ні лі 
сму так на ра дасць.

За зір нем унутр улас най ду шы. Ацэ нім свае дум-
кі, па чуц ці, усе свае схіль нас ці пе рад аб ліч чам 
Веч на га Жыц ця, яў ле на га сён ня ў Бо га дзі ця ці. Ка-
лі мы ўгле дзім ся ў еван гель скія па дзеі, то ўба чым, 
што ў Віф ле ем з роз ных ба коў імк нуц ца лю дзі. З 
ад на го бо ку, гэ та ве шчу ны і па сту хі, па слух мя ныя 
во лі Бо жай. З дру го га бо ку, гэ та па слан ні кі Іра-
да, які вы ра шыў зні шчыць Віф ле ем скіх не маў лят. 
Пра ста та і муд расць ад ных. Страх і праг насць 
дру гіх.

На ме ры на ша га ро зу му, па доб на да лю дзей, 
апі са ных у Еван гел лі, раз дзя ля юц ца пе рад аб ліч-
чам Бо жым. Здо ле ем жа ў гэ тыя свя точ ныя дні 
ўстаць на бок муд рас ці і пра ста ты. Пры мі рым ся 
з бліж ні мі, ад кі нем гра хоў ныя звыч кі, ад сту пім 
хоць бы на час ад жыц цё вай мі тус ні, каб аза рыц ца 
свят лом Віф ле ем скай зор кі і са грэц ца ды хан нем 
уця лес не на га Бо га.

У на ды хо дзя чым го дзе мы бу дзем свят ка ваць 
700-год дзе з дня на ра джэн ня вя лі ка га ўгод ні ка 
Бо жа га — пра па доб на га Сер гія Ра да неж ска га. 
За сна ваў шы ма нас тыр у імя Пра свя той Тро і цы, ён 
усю зям лю Свя той Ру сі пры свя ціў Ёй. Спрад веч ная 
лю боў Ай ца, Сы на і Свя то га Ду ха ста ла дзейс най 
сі лай, якая праз ду хоў ныя на ма ган ні пра па доб на га 
Сер гія аца ля ла ду шы су ай чын ні каў.

У 2014 го дзе Бе ла рус кая Пра ва слаў ная Царк-
ва бу дзе ўра чыс та ад зна чаць 30-год дзе ўста наў-
лен ня Са бо ра Бе ла рус кіх свя тых. На шы свя тыя 
на пра ця гу ўжо мно гіх ста год дзяў яў ля юць нам 
узор ду хоў на га ўзы хо джан ня, да яко га па клі ка ны 
і кож ны з нас: аб на віц ца ду хам і апра не цца ў но-
ва га ча ла ве ка, ство ра на га па Бо гу, у пра вед нас ці 
і свя та сці іс ці ны (Эф. 4: 23–24).

Сён ня мы ма ем па трэ бу ў ге ро ях ве ры і лю-
бо ві, ге ро ях што дзён на га хрыс ці ян ска га жыц ця. 
Мы ма ем па трэ бу ў тым, каб яс лі на шых сэр цаў 
асвя ці лі ся свят лом Ка ляд най зор кі, што аб вя шчае 
сі лу лю бо ві. Бу дзем па мя таць сло вы апост ала 
Іа а на Ба га сло ва: хто зна хо дзіц ца ў лю бо ві, той 
зна хо дзіц ца ў Бо гу, і Бог у ім (1 Ін. 4: 16).

Ка ляд ны пе ры яд — гэ та заў сё ды доб рая на го да 
для вы каз ван ня шчы рых ся мей ных па чуц цяў. Дай 
Бо жа, да ра гія бра ты і сёст ры, каб мы ста лі ў гэ тыя 
дні даб рэй шы мі адзін да ад на го.

Ві таю ў гэ тыя дні бра тоў і сяс цёр, якія зна хо-
дзяц ца ця пер за ме жа мі Ай чы ны. Дай Бо жа кож-
на му з вас ад чу ваць цяп ло ся мей на га ача га. Усім, 
хто ў гэ тыя дні зна хо дзіц ца ўда ле чы ні ад сва іх 
бліз кіх і род ных, на гад ваю сло вы Гас под нія: Дух 
ды хае, дзе хо ча (Ін. 3: 8). Мы мо жам за клі каць Яго 
ў лю бым мес цы і ў лю бы час. Бог стаў ча ла ве кам, 
каб ча ла век стаў бо гам. Ме на ві та Дух усы наў ляе 
нас Ня бес на му Ай цу. А гэ та зна чыць, што кож ны 
ча ла век мо жа ўвай сці ў адзін ства Свя той Тро і цы, 
па воб ра зу Якой мы ство ра ны.

Са свя там, да ра гія бра ты і сёст ры, з Рас твом 
Хрыс то вым!

МІ ЛА СЭР НАСЦЬ НЕ МО ЖА БЫЦЬ 
«АД НА РА ЗО ВАЙ»

У НО ВЫ ГОД З НА ДЗЕ ЯЙ!
Цяж ка хво рыя хлоп чы кі і дзяў чат кі і іх баць кі спа дзя юц ца, што на ступ-

ны год бу дзе шчас лі вым, што хва ро бы на рэш це ад сту пяць і дзя цін ства 
ста не ра дас ным і свет лым. Пад трым лі ваць доб ры на строй у тых, хто 
ў свя точ ны час вы му ша ны зна хо дзіц ца на баль ніч ным лож ку, пры хо-
дзяць у пе рад свя точ ныя дні ва лан цё ры ў вы гля дзе Дзя доў Ма ро заў і 
Сня гу рак. Учо ра гэ тую ме ды цын скую ўста но ву на ве да лі ад ра зу пяць 
Дзя доў Ма ро заў. Яны раз да лі дзет кам ка ля 200 па да рун каў. Гэ та бы ла 
ак цыя «Стань па да рун кам да Но ва га го да», якую тры мін скія ўста но вы 
ажыц ця ві лі ра зам. Гэ та рэ абі лі та цый ныя азда раў лен чыя кур сы для дзя-
цей «Мас тац тва жыц ця», «Пе жо-клуб» (клуб ама та раў аў то) і кам па нія 
«Ал вес та». Свя точ ны кан цэрт для дзя цей і баць коў на ла дзіў ста ліч ны 
дзі ця ча-юнац кі тэ атр «Рэ вю». Вя до ма, што ў хві лі ны ра дас ці хва ро бы 
ад сту па юць. Ма лень кім ар тыс там важ на ад чу ваць, што і яны так са ма 
здоль ны ўма ца ваць ве ру ў леп шае.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

1. Дата, время, место проведения аукциона: 05 февраля 2014 года, в 15.00, 
в здании Великодолецкого сельского Дома культуры, ул. Лесная, 2 а.

2. Адрес участка

Участок № 1: 
дер. Замошье, 14Б, 
Великодолецкого 

сельсовета, 
Ушачского района

Участок № 2: 
д. Замошье,  д. 14В, 
Великодолецкого 

сельсовета, 
Ушачского района

3. Площадь участка 0,2431 га 0,2430 га

4. Кадастровый номер 224980705601000042 224980705601000043

5. Начальная цена 15 000 000 руб. 15 000 000 руб.

6. Шаг аукциона 2 000 000 руб. 2 000 000 руб.

7. Место, дата, время начала и окончания приема заявлений и прилагае-
мых к ним документов: Ушачский район, аг. Великие Дольцы, ул. Цен-
тральная, 1б, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 с 03.01.2014 по 03.02.2014 
включительно

8. Размер задатка — 1 500 000 рублей, вносится на расчетный счет: Ве-
ликодолецкий сельский исполнительный комитет 3641328011094 в ф-ле 
№ 216 ОАО «СБ Беларусбанк» г. Полоцк, код 150801648, УНП 300007086, 
ОКПО 28677750

9. Адрес и номер контактного телефона: Ушачский район, аг. Великие 
Дольцы, ул. Центральная, 1б, Великодолецкий сельисполком: 8 02158 
23323, 23338, в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже в частную собственность 

земельных участков для строительства 
и обслуживания жилых домов

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства администрации 

Фрунзенского района г. Минска»
(во изменение и дополнение ранее опубликованной в газете «Звязда» 

от 15 октября 2013 года проектной декларации)

Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление 
капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Мин-
ска», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 
18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей за № 190580553.

 Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. За-
городный, 4-й, д. 64а. Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.

 Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; пятница 8.45 – 16.30, 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Информация о проекте.
Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помеще-

ниями административного, торгово-бытового назначения, гараж-стоянками 
и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланквыд» по 
ул. Я. Мавра, 32А расположен во Фрунзенском районе г. Минска.

Объект проектирован с делением на 7 пусковых комплексов, в том 
числе:

- 4-й пусковой комплекс – офисные помещения № 1, офисные помеще-
ния № 2, фитнес-центр (2 ур.), досуговый центр, салон красоты, мастерская 
бытового обслуживания, аптека, цветочный магазин;

- 5-й пусковой комплекс – магазин продовольственных товаров (2 ур.).
Сведения о цене на объект долевого строительства (на дату опублико-

вания проектной декларации).
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 года 

№ 263 («О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» для 
привлечения физических и юридических лиц к строительству по договорам 
создания объекта долевого строительства предлагается, по состоянию на 
дату опубликования проектной декларации:

 Цена 1 кв.м общей площади по состоянию на дату опубликования про-
ектной декларации сформирована в ценах апреля 2013 года с учетом про-
гнозных индексов цен в строительстве и составляет: при строительстве 
офисного помещения № 1 общей площадью 629,8 кв.м – 15 448 000 бело-
русских рублей; при строительстве офисного помещения № 2 общей пло-
щадью 723,4 кв.м – 15 448 000 белорусских рублей; при строительстве 
фитнес-центра (2ур.) общей площадью 2234,9 кв.м – 17 131 000 белорусских 
рублей; при строительстве салона красоты общей площадью 399,7 кв.м – 
17 131 000 белорусских рублей; при строительстве цветочного магазина 
общей площадью 61 кв.м – 22 601 000 белорусских рублей. Цена объекта 
будет корректироваться на протяжении строительства объекта с учетом 
изменения статистических индексов изменения стоимости строительно-
монтажных работ.

Предполагаемый срок ввода объекта долевого строительства 4-го 
пускового комплекса – май 2015 года.

Предполагаемый срок ввода объекта долевого строительства 5-го 
пускового комплекса – июнь 2015 года.

С планировкой объекта долевого строительства и ходом работ по стро-
ительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Загородный 4-й, 
д. 64а, к. 102, тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
- быть готовым оплатить в течение 5 рабочих (банковских) дней с даты 

регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингор-
исполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 
в составе: 

здание производственного корпуса 
общей площадью 4385,0 кв.м (инв. № 500/С-32244) 

на земельном участке с кадастровым номером 500000000004000721 
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования), 

расположенном по адресу: г. Минск, ул. Стебенева, 10 А, 
площадь земельного участка – 0,6888 га. 

На земельном участке имеются ограничения (обременения) прав 
в использовании: охранная зона ливневой канализации площадью 0,1880 га, 

охранная зона водопровода площадью 0,1827 га. 
Часть указанного недвижимого имущества сдается в аренду 

(сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС – 27 175 600 800 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (2 717 560 080 бел. руб.) перечисляет-
ся на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 23.01.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
22.01.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Утерянный филиалом Белгосстраха по г. Минску бланк страхового полиса 
по добровольному страхованию наземных транспортных средств формы 2РП 
серии ТС № 0033195 считать недействительным. УНП 101883943

ЗАР ПЛА ТА-2014: 
ЧА КА ЕЦ ЦА

РОСТ 
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Гэ та ніз кі ка э фі цы ент, — за явіў Пётр Груш нік. — На ша за да-
ча — да кан ца 2014 го да на блі зіць зар пла ту ра бот ні каў бюд жэт най 
сфе ры да за ра бот най пла ты ў цэ лым па рэс пуб лі цы.

Па сло вах пер ша га на мес ні ка мі ніст ра, сё ле та нас ча кае сур'-
ёз ная ма дэр ні за цыя сіс тэ мы апла ты пра цы ра бот ні каў бюд жэт най 
сфе ры. Бу дзе ўдас ка наль вац ца адзі ная та рыф ная сет ка, пра цяг-
вац ца пра ца па ад ме не ка рэк ту ю чых ка э фі цы ен таў і пас ля доў ным 
на блі жэн ні па ме ру та рыф най стаў кі пер ша га раз ра ду да ўзроў ню 
бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му.

— Мы па спра бу ем даць 
больш сва бо ды кі раў ні кам 
рэс пуб лі кан скіх ор га наў 
дзярж кі ра ван ня і бюд жэт-
ных ар га ні за цый, каб яны 
маг лі вы зна чаць умо вы і 
па ра дак апла ты пра цы, 
якія ўліч ва юць асаб лі вас-
ці і спе цы фі ку ад па вед ных 
га лін, — за явіў Пётр Груш-
нік. — Гэ та зна чыць, мы бу-
дзем пе ра хо дзіць ад цэнт ра лі за ва най сіс тэ мы апла ты пра цы ў 
бюд жэт ным сек та ры эка но мі кі да дэ цэнт ра лі за ва най. Ка лі больш 
прос та: зар пла та бюд жэт ні ка бу дзе скла дац ца з дзвюх час так: 
ад ну част ку бу дзе да ваць дзяр жа ва праз та рыф ную стаў ку пер-
ша га раз ра ду, дру гая част ка бу дзе за ле жаць ад кан крэт ных 
вы ні каў пра цы кож на га асоб на га ча ла ве ка і рэ гу ля вац ца нар-
ма тыў ны мі ак та мі, якія бу дуць пры маць рэс пуб лі кан скія ор га ны 
дзярж кі ра ван ня.

Да рэ чы, у 2014 го дзе за ро бак бюд жэт ні каў бу дзе па вы шац ца з 
улі кам рэс пуб лі кан скай та рыф най стаў кі пер ша га раз ра ду, і, акра-
мя та го, рэс пуб лі кан скія ор га ны дзярж кі ра ван ня і ор га ны мяс цо-
вай ула ды бу дуць мець маг чы масць па ве лі чэн ня та рыф най стаў-

кі пер ша га раз ра ду ў за леж нас ці 
ад вы ні каў ап ты мі за цыі коль кас ці 
ра бот ні каў. Гэ та зна чыць, срод кі, 
што пры гэ тым бу дуць сэ ка ном-
ле ны, мож на бу дзе на кі ра ваць на 
па ве лі чэн не зар пла ты.

Дзяр жаў ным слу жа чым змен ча каць не трэ ба 
У сту дзе ні — ліс та па дзе 2013 го да ся рэд ня ме сяч ная за ра бот-

ная пла та ў дзяр жаў ным кі раў ніц тве ў па раў на нні з ад па вед ным 
пе ры я дам 2012 го да па вя лі чы ла ся на 49,1% і скла ла 5 696 900 руб-
лёў (у тым лі ку ў ліс та па дзе — 6 194 000 руб лёў). Су ад но сі ны 
ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла ты ў дзяр жаў ным кі раў ніц тве 
з яе ўз роў нем па эка но мі цы ў цэ лым у сту дзе ні — ліс та па дзе 
2013 го да скла лі 112,2%.

У блі жэй шай бу ду чы ні, па сло вах Пят ра Груш ні ка, ні я кіх змен 
у гэ тай сфе ры не бу дзе.

У рэ аль ным сек та ры —
лі бе ра лі за цыя апла ты пра цы ра бот ні каў 

У рэ аль ным сек та ры эка но мі кі сён ня дзяр жа вай рэ гу лю ец ца 
толь кі апла та пра цы кі раў ні коў ка мер цый ных ар га ні за цый. Яна, 
як за явіў пер шы на мес нік мі ніст ра, бу дзе на ўпрост за ле жаць ад 
эфек тыў нас ці ра бо ты прад пры ем ства або ар га ні за цыі. Пры гэ тым 
Пётр Груш нік пад крэс ліў, што бо ну сы і ў цэ лым зар пла та кі раў ні ка 
бу дуць за ле жаць ужо на ват не столь кі ад пры быт ку прад пры ем-
ства, коль кі ад пры рос ту чыс та га пры быт ку.

У цэ лым у рэ аль ным сек та ры эка но мі кі да мі ну ю чым па ды хо дам 
з'яў ля ец ца лі бе ра лі за цыя апла ты пра цы ра бот ні каў ка мер цый ных 
ар га ні за цый і па шы рэн не пра воў най маль ні каў у сты му ля ван ні іх 
пра цы. Усе фор мы і ўмо вы апла ты пра цы фар мі ру юц ца ад па вед-
ны мі ак та мі на ўзроў ні кан крэт най ар га ні за цыі ў за леж нас ці ад 
яе фі нан са вых вы ні каў.

Свят ла на БУСЬ КО.

ХРЫС ТОС НА РА ДЗІЎ СЯ! — БОГ УЦЯ ЛЕС НІЎ СЯ!

У АСНО ВЕ ВЫ СО КІХ ВЫ НІ КАЎ — 
ДОБ РА СУМ ЛЕН НАЯ ПРА ЦА
Ра бот ні кам сіс тэ мы Мі ніс тэр ства пра цы

і са цы яль най аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Па ва жа ныя та ва ры шы!
Він шую вас з пра фе сій ным свя там — Днём ра бот ні каў са цы-

яль най аба ро ны.
З мо ман ту ства рэн ня сіс тэ мы са цы яль най аба ро ны на сель-

ніц тва ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь мі ну ла ўжо 95 га доў. У су час ных 
умо вах на яе ўскла дзе на шы ро кае ко ла ад каз ных за дач па рэ гу-
ля ван ні ад но сін у са цы яль на-пра цоў най сфе ры.

Сён ня ў кра і не кож ны пра ца здоль ны ча ла век мае маг чы масць 
пра ца ваць і ўма цоў ваць свой ся мей ны даб ра быт, а для не пра-
ца здоль ных і ма ла ма ём ных гра ма дзян за бяс пе ча на на дзей ная 
пад трым ка з бо ку дзяр жа вы.

Удас ка наль ва ец ца за ка на даў ства па са цы яль ным аб слу гоў ван-
ні на сель ніц тва. На якас на но вым уз роў ні аказ ва ец ца ад рас ная 
да па мо га. Ста біль на пра цуе пен сій ная сіс тэ ма.

У асно ве гэ тых вы со кіх вы ні каў ля жыць доб ра сум лен ная пра ца 
ўсіх ра бот ні каў і ве тэ ра наў ар га ні за цый са цы яль най аба ро ны рэс-
пуб лі кі. Упэў не ны, што вы і на да лей бу дзе це ўно сіць важ кі ўклад 
у раз віц цё на шай кра і ны.

Шчы ра зы чу вам моц на га зда роўя, не вы чэрп най энер гіі, шчас-
ця, ап ты міз му і даб ра бы ту.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

З 1 сту дзе ня 2014 го да 
ўста ноў ле на мі ні маль ная 
за ра бот ная пла та ў па ме ры 
1 660 000 руб лёў (100% 
мі ні маль на га спа жы вец ка га 
бюд жэ ту сям'і з ча ты рох 
ча ла век).

Та рыф ная стаў ка 
пер ша га раз ра ду скла дае 
260 ты сяч руб лёў 
(з 1 ве рас ня 2013 го да).

АД КРЫЎ СЯ ДЗЯ СЯ ТЫ 
КА ЛЯД НЫ ТУР НІР
АМА ТА РАЎ ХА КЕЯ 

Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў удзел у ад крыц-
ці дзя ся та га юбі лей на га Ка ляд на га між на род на га тур ні ру ама та раў 
ха кея на прыз Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

У тур ні ры пры муць удзел два нац цаць ка манд з Аў стрыі, Гер ма ніі, 
Ка на ды, Ра сіі, Сла ва кіі, Укра і ны, Фін лян дыі, Фран цыі, Чэ хіі, Швей-
ца рыі, Шве цыі і Бе ла ру сі.

Тур нір скла да ец ца з па пя рэд ня га і фі наль на га эта паў. На па пя-
рэд нім гуль ні пра вод зяц ца ў адзін круг у трох гру пах па 4 ка ман ды 
ў кож най.

У квар тэт А ўвай шлі ка ман да Прэ зі дэн та Бе ла ру сі і ля до выя дру-
жы ны з Гер ма ніі, Сла ва кіі і Фран цыі. Мат чы гэ тай чац вёр кі прой дуць 
у Па ла цы спор ту.

У гру пу В уклю ча ны ка ман ды Ра сіі, Аў стрыі, Чэ хіі і Швей ца рыі. 
Яны пра вя дуць свае мат чы на лё дзе «Чы жоў ка-Арэ ны».

Трэ цюю гру пу С скла лі ка ман ды Ка на ды, Фін лян дыі, Шве цыі і 
Укра і ны. Гэ та чац вёр ка пра вя дзе свае мат чы ў Ля до вым па ла цы на 
ву лі цы Пры тыц ка га.

У фі наль ны этап вый дуць пе ра мож цы трох квар тэ таў, а так са ма 
леп шая ка ман да з за ня ўшых дру гія мес цы.

Фі наль ны матч і гуль ня за 3-е мес ца прой дуць на лё дзе шмат про-
філь на га куль тур на-спар тыў на га комп лек су «Мінск-Арэ на» 7 сту-
дзе ня.

Па пя рэд нія га ды пе ра мож цам Ка ляд на га тур ні ру сем ра зоў ста на-
ві ла ся ка ман да Прэ зі дэн та Бе ла ру сі (у 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 
2012 і 2013 га дах). Двой чы пос пех свят ка ва ла ра сій ская дру жы на.


