
НАДЗЁННАЕ 7 лютага 2014 г.2

Задаток перечисляется на р/с № 3600619161107, ЦБУ № 611 филиала 
№ 500, Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 601 г. Логойска. 
УНП 600181592, ОКПО 04431636, код платежа 4901, Швабский сельский ис-
полнительный комитет. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после утверждения о результатах аукциона внести плату за 
земельный участок, возместить расходы, связанные с подготовкой докумен-
тации, необходимой для проведения аукциона. Порядок проведения аукциона 
оговорен в условиях его проведения.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с докумен-
тацией и земельными участками.

Аукцион состоится 10 марта 2014 года в 10.00 по адресу: Минская 
область, Логойский район, д. Швабы, ул. Парковая, д. 26.

Заявление на участие и  необходимые документы принимаются по 
04 марта 2014 года включительно. 

Контактные телефоны: 8 (01774) 59 1 35, 59 2 35, 8 (029) 107 16 17. 
Наш сайт в интернете: Logoysk.gov.by

ШВАБСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Логойского района Минской области 

10 марта 2014 года в 10.00 проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания жилого дома

№ 
п/п

Адрес 
земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь, 
га

Расходы 
по подготовке 

документов

Начальная 
цена 

(рублей)

Задаток 
(рублей)

1
д. Олешники, 

ул. Веселая, д. 3Б 
623287600101000092

0,2000 5 981 948 12 000 000 2 400 000

2
д. Заполье, д. 9А 

623287602101000012
0,1500 5 981 948 6 000 000 1 200 000

3
д. Рудня, участок № 2 
623287607601000035

0,1582 5 125 700 6 328 000 1 270 600

4
д. Мостище, 

ул. Центральная, д. 17Б 
623287606101000170

0,1517 5 981 948 9 102 000 1 820 400

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Уста ноў ле ны мі ні маль ны па мер да-

па мо гі па ча со вай не пра ца здоль нас ці, 
у тым лі ку асо бам, за якіх аба вяз ко выя 
стра ха выя ўзно сы на са цы яль нае стра ха-
ван не вы плач ва лі ся менш чым за 6 ме ся-
цаў да ўзнік нен ня пра ва на да па мо гу.

Як пра ві ла, гэ та ты чыц ца ма ла дых лю-
дзей, якія за хва рэ лі ў пер шыя паў го да пра цы. 
Іх вы пла ты па баль ніч ным ліс це ця пер за ле-
жаць не ад за роб ку, а ад бюд жэ ту пра жы тач-
на га мі ні му му. За ме сяц хва ро бы па ло жа на 
па ло ва БПМ — ця пер гэ та 564.000 руб лёў. 
Па мер вы пла ты па баль ніч ным ліс це вы ліч ва-
ец ца на ступ ным чы нам: 50% мак сі маль на га 
па ме ру БПМ, які дзей ні чае ў ме ся цы, дзе ме-
ла мес ца ча со вая не пра ца здоль насць, дзе-
ляць на коль касць ка лян дар ных дзён у гэ тым 
ме ся цы, а по тым па мна жа юць на коль касць 
ка лян дар ных дзён не пра ца здоль нас ці.

— Зме ны ча ка юць і тых, хто атры маў 
траў му ў бы це ў ста не ал ка голь на га або 
нар ка тыч на га ап'я нен ня. Ра ней вы пла ты за 
«п'я ны» баль ніч ны скла да лі 50% ад су мы, 
якая бы ла па ло жа на за звы чай ны баль-
ніч ны на той жа тэр мін. Ця пер за пер шыя 
шэсць дзён та кі хво ры гро шай не атры мае 
зу сім. За дру гія шэсць дзён апла та бу дзе 
пра во дзіц ца ў па ме ры 40% ад ся рэд ня-
дзён на га за роб ку. Ас тат нія дні апла цяць у 
па ме ры 50% ся рэд ня дзён на га за роб ку.

За ста ло ся па-ра ней ша му
Не за кра ну лі зме ны па ме ру вы пла ты баць-

кам, якія сыш лі на баль ніч ны праз хва ро бу 
дзі ця ці. Ім вы пла цяць 100% ся рэд ня дзён на га 
за роб ку за пе ры яд до гля ду дзі ця ці, на які вы-

да дзе ны баль ніч ны ліст, у тым лі ку за вы хад-
ныя. Вы да ец ца ліс ток не пра ца здоль нас ці з 
та го дня, з яко га асо бе, якая ажыц цяў ляе до-
гляд, па тра бу ец ца вы зва лен не ад ра бо ты.

За стаў ся ра ней шым і скла дае 100% ся-
рэд ня дзён на га за роб ку за ўвесь пе ры яд па-
мер вы пла ты па баль ніч ным ліс це для асоб, 
якія ажыц цяў ля юць до гляд дзі ця ці ва ўзрос це 
да 3 га доў і дзі ця ці-ін ва лі да ва ўзрос це да 
18 га доў у вы пад ку хва ро бы ма ці або ін шай 
асо бы, якая фак тыч на ажыц цяў ляе до гляд 
дзі ця ці, а так са ма па до гля дзе дзі ця ці-ін ва-
лі да ва ўзрос це да 18 га доў у вы пад ку яго 
са на тор на-ку рорт на га ля чэн ня. Акра мя та-
го, уве дзе на да па мо га па до гля дзе дзі ця ці-
ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў у вы пад ку 
яго ме ды цын скай рэ абі лі та цыі. Яна так са ма 
аплач ва ец ца ў па ме ры 100% ся рэд ня дзён-
на га за роб ку.

���
Зме ны не за кра ну лі і тэр мі наў, на якія пры-

зна ча ец ца баль ніч ны ліст, не за леж на ад та-
го, бу дуць гэ та вы пла ты ў су вя зі з агуль ным 
за хвор ван нем, траў май у бы це або па до гля-
дзе хво ра га чле на сям'і.

Да па мо га па ча со вай не пра ца здоль нас ці 
ў вы пад ку за хвор ван ня або траў мы ў бы це 
пры зна ча ец ца на ўвесь пе ры яд ча со вай не-
пра ца здоль нас ці да дня ад наў лен ня пра ца-
здоль нас ці або ўста наў лен ня ін ва лід нас ці, 

але не больш чым на 120 ка лян дар ных дзён 
бес пе ра пын на аль бо не больш чым на 150 
ка лян дар ных дзён з пе ра пын ка мі за апош нія 
12 ме ся цаў пры паў тор ных вы пад ках ча со вай 
не пра ца здоль нас ці ў су вя зі з ад ным аль бо 
род нас ны мі за хвор ван ня мі або траў май.

Пры зна чэн не да па мо гі па ча со вай не-
пра ца здоль нас ці ў вы пад ку за хвор ван ня 
або траў мы ў бы це мо жа ажыц цяў ляц ца і на 
больш пра цяг лыя пе ры я ды на пад ста ве ра-
шэн ня ме ды ка-рэ абі лі та цый най ка мі сіі МРЭК 
аб пра ця гу ля чэн ня.

Свят ла на БУСЬ КО.

Ня гле дзя чы на 
но выя фар ма ты 
еў ра зій скай ін-
тэ гра цыі (Мыт-
ны са юз і Адзі-
ная эка на міч ная 
пра сто ра) і імк-

нен не да 1 сту дзе ня 2015 
го да па бу да ваць Еў ра зій скі 
эка на міч ны са юз, у рам ках 
ін тэ гра цый ных пра цэ саў 
не да сяг ну та яшчэ мно гае, 
што ады гра ла б па зі тыў ную 
ро лю для эка но мік кра ін-
удзель ніц. І гэ та — упу шча-
ныя вы га ды еў ра зій скай ін-
тэ гра цыі.

Пач нем з та кой важ най рэ-
чы, як пад трым ка ста біль нас ці 
на цы я наль ных ва лют. Пры ўсіх 
раз мо вах пра маг чы мае ўвя-
дзен не адзі най ва лю ты ўсе заў-
сё ды ра зу ме лі, што гэ та спра ва 
да стат ко ва ад да ле най перс пек-
ты вы з-за мност ва ня пэў нас цяў, 
якія трэ ба бу дзе рас тлу ма чыць, і 
бар' е раў, якія не аб ход на лік ві да-
ваць. Вель мі ж да лі кат нае пы тан-
не — улас ная ва лю та з'яў ля ец ца 
фун да мен там функ цы я на ван ня 
гра шо ва-ва лют най сіс тэ мы на-
цы я наль най дзяр жа вы. Але, на 
жаль, не бы ло зроб ле на ні чо га 
і для та го, каб у рам ках еў ра зій-
скай ін тэ гра цыі на даць да дат ко-
вую ўстой лі васць усім тром на яў-
ным на цы я наль ным ва лю там.

Возь мем, на прык лад, сіс тэ му 
ўза е ма да па мо гі па гэ тым ас пек-
це ў кра ін АСЕ АН+3, якая ўжо 
функ цы я нуе сён ня. Тры нац цаць 
кра ін, якія зна хо дзяц ца ў знач на 
менш пра су ну тай ста дыі ін тэ гра-
цый ных пра цэ саў, ужо ча тыр-
нац ца ты год раз ві ва юць сіс тэ му 
ўза ем най пад трым кі на вы па дак 
ва лют ных праб лем у ад ной з 
кра ін у рам ках так зва най «Іні-
цы я ты вы Чы анг Мэй». У вы пад-
ку ва лют ных праб лем лю бая з 
кра ін-удзель ніц мо жа звяр нуц ца 
да за па зы чан няў са ство ра на га 
фон ду ў 240 міль яр даў до ла раў 
ЗША, каб утры маць курс на цы-
я наль най ва лю ты на на леж ным 
уз роў ні.

Улі чым пры гэ тым, што ў Кі-
тая, Паўд нё вай Ка рэі і Япо ніі, якія 
вы сту па юць асноў ны мі до на ра мі 
гэ тай іні цы я ты вы, ма юц ца вост-
рыя па лі тыч ныя су пя рэч нас ці, а 
ў апош нія ме ся цы су свет ныя экс-
пер ты сур' ёз на аб мяр коў ва юць 
ве ра год насць вай ны па між Кі та-
ем і Япо ні яй з-за роз на га лос ся 
на конт спрэч ных аст ра воў. І ў іх 
ня ма та кіх ін тэ гра цый ных утва-
рэн няў, як Мыт ны са юз і Адзі ная 
эка на міч ная пра сто ра. За тое 
ёсць ра зу мен не, што ва лют ная 
ста біль насць у рэ гі ё не ад ноль-
ка ва вы гад ная ўсім, бо ро біць 
рэ гі я наль ны ры нак пра цві та ю-
чым і больш пры ваб ным для ін-
вес та раў.

Су куп ныя між на род ныя ак ты-
вы Ра сіі, Бе ла ру сі і Ка зах ста на 
пе ра вы ша юць 600 міль яр даў до-
ла раў. Пры такім па меры трох 
эка но мік, ра зам узя тых, ана ла-
гіч ны фонд мог бы га ран та ваць 
для па тэн цы яль ных ін вес та раў 
ста біль насць трох на цы я наль-
ных ва лют, па вя ліч ва ю чы пры-
ваб насць усіх трох кра ін для ін-
вес ты цый.

Пра воб ра зам мо жа вы сту піць 
Ан ты кры зіс ны фонд Еў рА зЭС, 
але су ма па він на быць са праў ды 
важ кай, на ўзроў ні «Іні цы я ты вы 
Чы анг Мэй». Мож на бы ло б га ран-
та ваць, на прык лад, што ін фля цыя 
кож най з ва лют скла дзе не больш 
як 4-5 пра цэн таў за год, што да-
зво лі ла б так са ма рэз ка зні зіць 
стаў кі ў бан ках па крэ ды тах і тым 
са мым даць сур' ёз ны штур шок 
но вым іні цы я ты вам прад пры маль-
ніц кай су поль нас ці. Да па маг ла б 
га ран та ва ная ста біль насць ва лют 
і раз віц цю іпа тэч ных пра грам, якія 
па зі тыў на ад бі ва юц ца на раз віц ці 
бу даў ні ча га сек та ра і ад чу ван ні 
за да во ле нас ці ўмо ва мі жыц ця ў 
на сель ніц тва.

Ін шая вост рая праб ле ма — 
ад сут насць адзі най пра мыс ло-
вай па лі ты кі, што да стат ко ва 
не га тыў на ад бі ва ец ца на кра і-
нах, якія ўдзель ні ча юць у ін тэ-
гра цый ных пра цэ сах. Ня гле дзя-
чы на не ад на ра зо выя пра па но вы 
бе ла рус ка га бо ку, па куль што 

сур' ёз ных зру хаў на гэ тым шля-
ху ня ма. Вы ні кам з'яў ля юц ца як 
роз на га лос сі па між «Бел ка лі ем» 
і «Урал ка лі ем», якія ўска лых ну-
лі ле тась ме дый ную пра сто ру 
і з-за якіх Бе ла русь стра ці ла 
вель мі знач ную су му, так і пра-
ек ты на кшталт бу даў ніц тва ў Ра-
сіі кан ку рэн та для бе ла рус ка га 
Бе лА За. За мест аб' яд нан ня на-
ма ган няў для су мес на га раз віц ця 
прад пры ем стваў пра мыс ло вас ці, 
каб з боль шым пос пе хам кан ку-
ры ра ваць на су свет ных рын ках, 
Ра сія і Бе ла русь толь кі ўза ем на 
аслаб ля юць ад на ад ну з-за па-
доб най ня ўзгод не нас ці.

Да та ко га ж шэ ра гу праб лем 
ад но сіц ца і ад сут насць адзі най 
экс парт най па лі ты кі. Кож ная з 
кра ін, што ўдзель ні ча юць у еў ра-
зій скай ін тэ гра цыі, пры ня ла за-
ка на даў ча ўлас ную сіс тэ му пад-
трым кі экс пар ту, якая не ўліч вае 
ін та рэ сы су сед ніх кра ін.

Ча му не аб ход ны пе ра ход на 
над на цы я наль ны ўзро вень ад 
ужо іс ну ю чых кан цэп цый і пра-
грам па раз віц ці экс пар ту, якія 
іс ну юць у Ра сіі, Бе ла ру сі і Ка-
зах ста не? Па-пер шае, гэ та да-
па мо жа пе ра адо лець ураз лі выя 
мес цы ў на цы я наль ных эка но мі-
ках. Вя ліз ная ва га ў па лі тыч най 
сіс тэ ме Ра сіі алі гар хаў і кам па-
ній, ары ен та ва ных на экс парт 
най перш сы ра ві ны, аб' ек тыў на 
пе ра шка джае раз віц цю пра мыс-

ло ва га па тэн цы я лу кра і ны, не 
ка жу чы ўжо пра ства рэн не ўмоў 
для рос ту экс пар ту та ва раў пра-
мыс ло вай гру пы. Ві да воч на, што 
ім вы гад ней пра да ваць сы ра ві ну 
за мя жу па вы со кіх цэ нах, чым 
па суб сі ду е мых унут ры Ра сіі, 
та му кож нае но вае пра мыс ло-
вае прад пры ем ства, ство ра нае 
ў Ра сіі, на но сіць ім пра мы ўрон. 
Ня дзіў на, што нар маль ныя для 
Кі тая тэм пы рос ту пра мыс ло вай 
вы твор час ці ў 13—14% за год у 
па пя рэд нія дзе ся ці год дзі ні ко лі 
не бы лі да сяг ну ты ў Ра сіі.

Ства рэн не адзі най экс парт-
най пра гра мы для Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за змен шыць 
маг чы мас ці сы ра він ных ла біс таў 
па бла кі ра ван ні раз віц ця ра сій-
скай пра мыс ло вас ці, бо вы ве-
дзе гэ тыя пы тан ні на су мес ную 
юрыс дык цыю трох кра ін. І, да рэ-
чы, вы ра шыць тую ж праб ле му і 
для Ка зах ста на.

А ўцяг ван не ў пра цэс раз віц ця 
экс пар ту пра мыс ло вых та ва раў 
бе ла рус кіх чы ноў ні каў і прад пры-
маль ні каў, якія тра ды цый на з'яў-
ля юц ца ад эп та мі рос ту пра мыс-
ло вас ці і экс пар ту пра мыс ло вых 
та ва раў, ста ноў ча паў плы вае на 
пра гра мы ін дуст ры я лі за цыі эка-
но мі кі Ра сіі і Ка зах ста на.

Па-дру гое, та кі крок больш 
цес на звя жа эка но мі кі трох кра ін. 
Асаб лі ва ў гэ тым ма юць па трэ бу 
Ра сія і Ка зах стан, ган даль па між 

які мі па аб' ёме амаль у два ра-
зы мен шы, чым ган даль па між 
Ра сі яй і Бе ла рус сю (пры гэ тым 
улі чым, што коль касць на сель-
ніц тва Бе ла ру сі ў 1,7 ра за мен-
шая, чым Ка зах ста на).

Гэ та па вя ліч вае дэз ын тэг ра-
цый ныя ры зы кі, па коль кі эка-
но мі кі, не звя за ныя ма гут ны мі 
эка на міч ны мі ін та рэ са мі, менш 
схіль ныя да на рошч ван ня ін тэ-
гра цый ных пра цэ саў. Да рэ чы, 
да біц ца ўма ца ван ня эка на міч-
ных су вя зяў па між кра і на мі зо ны 
еў ра зій скай ін тэ гра цыі мож на, 
вы ка рыс тоў ва ю чы да дат ко выя 
ме ха ніз мы — ад да ючы пры яры-
тэт экс парт най пад трым цы тых 
та ва раў, якія ство ра ны ў ка а-
пе ра цыі з парт нё ра мі з дзвюх 
і больш эка но мік, што ін тэг ру-
юц ца.

Па-трэ цяе, но вая экс парт ная 
іні цы я ты ва вы клі ча ін та рэс ін шых 
кра ін да лу чац ца да еў ра зій скай 
ін тэ гра цыі. Раз віц цё пра мыс ло-
вас ці, асаб лі ва вы со ка тэх на ла-
гіч ных вы твор час цяў, ары ен та-
ва ных на экс парт, з'яў ля ец ца 
пры на дай для ўсіх пост са вец кіх 
дзяр жаў.

Хо чац ца спа дзя вац ца, што 
на яў ныя ўпу шчэн ні па на зва ных 
ас пек тах еў ра зій скай ін тэ гра цыі 
бу дуць у най блі жэй шыя га ды ўлі-
ча ны і лік ві да ва ны.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук.

УСЁ ПРА БАЛЬ НІЧ НЫЯ...УСЁ ПРА БАЛЬ НІЧ НЫЯ...

УПУ ШЧА НЫЯ ВЫ ГА ДЫ ЕЎ РА ЗІЙ СКАЙ ІН ТЭ ГРА ЦЫІ

ПЫ ТАН НЕ-АД КАЗ

Ці аплач ва ец ца баль ніч ны ліст, ка лі ра бот нік пра цуе ў ар га ні за цыі па 
су мя шчаль ніц тве?

Ка лі ра бот нік пра цуе па асноў ным мес цы пра цы і па су мя шчаль ніц тве, то да па мо га пры-
зна ча ец ца па кож ным мес цы пра цы. Ка лі ра бот нік пра цуе яшчэ і па гра ма дзян ска-пра ва вым 
да га во ры, то мае пра ва на да па мо гу і па мес цы вы ка нан ня ра бо ты па гэ тым да га во ры. Пры 
гэ тым не аб ход на ад зна чыць, што па кож ным мес цы пра цы па мер да па мо гі не мо жа быць 
ні жэй шым за мі ні маль ны (50% ве лі чы ні бюд жэ ту пра жы тач на га мі ні му му ў ся рэд нім на ду шу 
на сель ніц тва за кож ны поў ны ме сяц ча со вай не пра ца здоль нас ці).

Ці аплач ва ец ца баль ніч ны ліст, ка лі ча ла век за хва рэў пад час ад па чын ку 
за свой кошт?

За пе ры яд хва ро бы, які су паў з ад па чын кам без за ха ван ня за ра бот най пла ты, да па мо га 
па ча со вай не пра ца здоль нас ці не на зна ча ец ца. Ка лі ра бот нік пра цяг вае хва рэць пас ля за-
кан чэн ня та ко га вод пус ку, то да па мо га пры зна ча ец ца з дня, на ступ на га за днём за кан чэн ня 
гэ та га вод пус ку. Але па мер да па мо гі вы зна ча ец ца, зы хо дзя чы з пер ша га дня вы зва лен ня ад 
пра цы па вод ле ліст ка не пра ца здоль нас ці. Гэ та зна чыць, 12-дзён ны пе ры яд для вы лі чэн ня 
да па мо гі ў па ме ры 80% ся рэд ня дзён на га за роб ку ад ліч ва ец ца з дня, з яко га вы да дзе ны 
ліс ток не пра ца здоль нас ці. Та кім чы нам, ка лі, на прык лад, вод пуск без за ха ван ня за ра бот-
най пла ты пра да стаў ле ны з 9 па 17 лю та га, а ліс ток не пра ца здоль нас ці вы да дзе ны з 11 
па 26 лю та га, то вы пла та да па мо гі па ча со вай не пра ца здоль нас ці ажыц цяў ля ец ца з 18 па 
22 лю та га ў па ме ры 80% ся рэд ня дзён на га за роб ку, а па чы на ю чы з 23 лю та га, у па ме ры 
100% ся рэд ня дзён на га за роб ку.

ВАЖ НА ВЕ ДАЦЬ
Не вар та блы таць пра цоў ны стаж са 

ста жам стра ха вым. Ця пер раз лік да па мо гі 
па ча со вай не пра ца здоль нас ці ра бот ні ку 
ажыц цяў ля ец ца з улі кам пе ры я ду вы пла ты 
за яго стра ха вых уз но саў. Да па мо га асо-
бам, за якіх стра ха выя ўзно сы вы плач ва-
лі ся менш чым за 6 ме ся цаў да ўзнік нен ня 
пра ва на яе, на зна ча ец ца ў мі ні маль ным 
па ме ры. Пра сцей ка жу чы, ка лі ра бот нік пра-
ца ваў на «шэ рую» кам па нію, у якой пра-
ца даў ца не ад ліч ваў стра ха выя ўзно сы, то 
яго стра ха вы стаж бу дзе знач на мен шы за 
пра цоў ны. Гэ та мо жа не га тыў на ўплы ваць 
на па мер да па мо гі ў вы пад ках ча со вай не-
пра ца здоль нас ці.

НА ЗАМЕТКУ
Ка лі ра бот нік зволь ніў ся, але пас ля 

зваль нен ня не пра ца ўлад ка ваў ся афі цый-
на, то ён мо жа раз ліч ваць на тое, што яго 
баль ніч ны ліст бу дзе апла ча ны — пры ўмо-
ве, што ён зволь не ны з пра цы з уваж лі вай 
пры чы ны, за хва рэў на пра ця гу 30 ка лян-
дар ных дзён пас ля зваль нен ня і хва ро ба 
доў жы ла ся больш чым 30 ка лян дар ных 
дзён. Ра шэн не аб пры зна чэн ні да па мо гі 
ў па рад ку вы клю чэн ня ў гэ тых вы пад ках 
пры ма ец ца ка мі сі яй па на зна чэн ні да па мог 
аб лас ных, Мінск ага га рад ско га ўпраў лен ня 
Фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва, 
а вы плач ва ец ца яна па ра ней шым мес цы 
пра цы.

17 февраля 2014 г. в 10.30 состоится внеочередное общее собрание ак-
ционеров ОАО «Брестский КСМ».

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Брестский КСМ»: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Время регистрации в день проведения собрания с 10.00 до 10.30.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

12.02.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Совет директоровУНП 200295903

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона 

ПО ПРОДАЖЕ СКЛАДА И ГАРАЖА, 
принадлежащих УП «ОМЗ «Агротехконмаш» ОАО «Минскоблхлебопродукт» (Продавец) 

на праве хозяйственного ведения и расположенных по адресу: Минская обл., г. Заславль, ул. Привокзальная, д. 2. 

УП «ОМЗ «Агротехконмаш» ОАО «Минскоблхлебопродукт» для обслуживания здания склада предоставлен земельный участок пл. 0,2163 га (право постоян-
ного пользования) с ограничением прав на земельные участки, находящиеся в водоохранной зоне Заславского водохранилища, площадь 0,2163 га; для об-
служивания и эксплуатации здания гаража предоставлен земельный участок пл. 0,0626 га (право постоянного пользования) с ограничением прав на земельные 
участки, находящиеся в водоохранной зоне Заславского водохранилища, площадь 0,0626 га.
Начальная цена с НДС – 2 211 600 000 бел. руб. Задаток с НДС – 110 580 000 бел. руб. 
Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества УП «ОМЗ 
«Агротехконмаш» ОАО «Минскоблхлебопродукт», проводимом 24 февраля 2014 г. 
Договор купли-продажи Объекта должен быть заключен в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Оплата за Объект производится в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между Победителем аукциона (Претендентом на по-
купку) и Продавцом. 
Аукцион состоится 24.02.2014 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 20.02.2014 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. Первое полное извещение о проведении аук-
циона опубликовано в газете «Звязда» от 17.12.2013. С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru 

РУП «Институт недвижимости и оценки» ► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

АГУЛЬ НАЯ СПАД ЧЫ НА
Фонд бе ла рус кіх біб лі я тэк па поў ніў ся ўні каль ным фак сі міль ным 
вы дан нем А.С. Пуш кі на «Бол дзін скія ру ка пі сы 1830 го да»

Дзяр жаў ны сак ра тар Са юз най дзяр жа вы Ры гор Ра по та 
пе ра даў у дар кі раў ні кам кніж ных скарб ніц кра і ны збор 
тво раў вя лі ка га паэ та ў трох та мах. Цы ры мо нія ўру чэн ня, 
за клі ка ная ўма ца ваць сяб роў скія су вя зі на ро даў, ад бы ла ся 
ўчо ра ў На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі.

«На род нам издревле род ной...» — пі саў А.С. Пуш кін пра бе ла-
ру саў. Яд нан не дзвюх сла вян скіх на цый па цвяр джа ец ца ба га тай 
гіс то ры яй іх уза е ма ад но сін у га лі не куль ту ры, на ву кі і аду ка цыі.

Па вод ле слоў дзярж сак ра та ра Са юз най дзяр жа вы, та ко га ро ду 
па дзеі ў куль тур ным жыц ці Бе ла ру сі і Ра сіі па він ны стаць час тай і 
звы чай най з'я вай, па коль кі свед чаць аб якас ці ўза е ма ад но сін дзвюх 
кра ін. У Са юз най дзяр жа ве бу дуць над гэ тым пра ца ваць — га лоў-
нае, каб узні ка лі ідэі, за па тра ба ва ныя ў гра мад стве.

Ры гор Ра по та пад крэс ліў, што важ насць куль ту ры ў жыц ці дзяр-
жа вы нель га не да ацэнь ваць, а лю дзі не па він ны ары ен та вац ца толь кі 
на паў ся дзён нае быц цё і ма тэ ры яль ны даб ра быт. «Куль ту ра — гэ та 
не толь кі ідэй ная, але і эка на міч ная ка тэ го рыя. У тых рэ гі ё нах, дзе 
вы со ка ацэнь ва юц ца пы тан ні куль ту ры, лю дзям ці ка вей жыць, ад туль 
мо ладзь не з'яз джае. Апы тан ні гра мад скай дум кі па каз ва юць, што 
куль тур ны ас пект вы хо дзіць на пер шы план у па раў на нні з мно гі мі 
ін шы мі», — рас па вёў дзярж сак ра тар Са юз най дзяр жа вы.

Мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Ба рыс Свят лоў ад зна чыў, што адзі ная 
куль тур ная пра сто ра Са юз най дзяр жа вы ды на міч на раз ві ва ец ца 
дзя ку ю чы аб ме ну на цы я наль ны мі каш тоў нас ця мі і да сяг нен ня мі. 
Пе ра да ча ў дар фак сі міль на га збор ні ка, вы да дзе на га су мес ны мі 
на ма ган ня мі мі ніс тэр стваў куль ту ры Бе ла ру сі і Ра сіі, — яр кае та му 
па цвяр джэн не.

Ды рэк тар На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Ра ман Ма туль скі 
кан ста та ваў, што ця пер у чы та чоў ёсць маг чы масць да кра нуц ца 
да вы то каў жыц ця і твор час ці А.С. Пуш кі на, зра зу мець, пра што 
ён ду маў і як ства раў свае шэ дэў ры.

У знак па ва гі і пры знан ня Ба рыс Свят лоў па да рыў дзярж сак ра та-
ру Са юз най дзяр жа вы ў су вя зі з яго 70-га до вым юбі ле ем фак сі міль-
нае вы дан не По лац ка га Еван гел ля дру гой па ло вы ХІІ ста год дзя.

Ура чыс тае ме ра пры ем ства ад бы ло ся ў На цы я наль най біб лі я тэ цы 
Бе ла ру сі не вы пад ко ва, бо яна, на дум ку Ры го ра Ра по ты, — цэнтр 
лі та ра тур на га жыц ця бе ла рус кай ста лі цы.

Ма рыя ВОЙ ЦІК.

МАС ТАЦ ТВА КНІ ГІ — МАС ТАЦ ТВА КНІ ГІ — 
ДЗЕЦЯМ І ДА РОС ЛЫМДЗЕЦЯМ І ДА РОС ЛЫМ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Вы да вец тва «Кніж ны дом» ад зна ча на ў на мі на цыі «За ўклад у 

на цы я наль нае кні га вы дан не» — за вы дан не вы са ка я кас най, ба-
га та ілюст ра ва най фун да мен таль най да ве дач най, на ву чаль най, 
на ву ко вай, на ву ко ва-па пу ляр най, дзі ця чай і лі та ра тур на-мас тац кай 
лі та ра ту ры («Най ноў шы фі ла соф скі слоў нік», «Пост ма дэр нізм», 
«Гіс то рыя фі ла со фіі», «Рэ лі гія», «Псі ха ло гія», «Фі зі я тэ ра пія», «Ле-
ка выя рас лі ны», «Эка но мі ка», «Рэ лі гіі све ту», се рыі «У да па мо гу 
школь ні ку», «Рэ пе ты тар», «Школь ны курс»).

Гэ тым ра зам у рам ках «Мас тац тва кні гі» бы ло вы ра ша на ўзна-
га ро дзіць вы дан ні ў трох спе цы яль ных на мі на цы ях. Так, у на мі на цыі 
«За ўклад у за ха ван не ду хоў най спад чы ны» ўзна га ро дзі лі вы да вец-
тва «Бе ла русь» за кні гу «Слуц кія па ясы. Ад ра джэн не тра ды цый» 
мас тацт ва знаў ца Ба ры са Ла зу кі. Аў та ру так са ма ўру чы лі спе цы яль-
ны дып лом і па мят ны знак-сім вал за на ву ко вую да след чую ра бо ты 
ў спра ве ад наў лен ня стра ча ных куль тур ных каш тоў нас цяў. Се рыя 
з два нац ца ці кніг «Су гуч ча сэр цаў» вы да вец ка га до ма «Звяз да» 
ста ла лаў рэ а там спец на мі на цыі «Са друж насць». А за каз ныя кні гі 
«Ста рон кі гіс то рыі па жар най служ бы Бе ла ру сі» і «Жа бін каў скі цук-
ро вы за вод. 50 га доў (1963—2013)» (на ву ко ва-вы твор чая кам па нія 
«Тэх на ло гія») пры зна ны леп шы мі ў на мі на цыі «У люс тэр ку ча су».

За вы са ка я кас ны ды зайн се рый кніг «Ма ла дзік» і «За ла тая 
ка лек цыя бе ла рус кай лі та ра ту ры» спе цы яль ным дып ло мам і па-
мят ны мі зна ка мі-сім ва ла мі ўзна га ро дзі лі Ула дзі мі ра Лу ка шы ка. 
Аляк санд ру Су во ра ву ад зна чы лі за твор чы па ды ход да кан цэп цыі 
за каз ных кніг (вы да вец тва «Па лі гра фі ка»), Свят ла ну Ля вонць е ву і 
Га лі ну Ня ча е ву — за да след чую пра цу ў спра ве за ха ван ня ста ра дру-
ка ва ных і ру ка піс ных кніг, ад наў лен не стра ча ных каш тоў нас цяў.

Най леп шым ілюст ра та рам (пер са наль ная на мі на цыя «Май стэр-
ства») пры зна лі Вар ва ру Ка лес ні ка ву за ма люн кі да кні гі На стас сі 
Фі лі па вай «Плю ша выя каз кі», а най леп шым ды зай не рам — Аляк-
санд ра Ца ро ва за ары гі наль ны ды зайн на ву чаль ных кніг вы да-
вец тва «Авер сэв», а так са ма між вы да вец кай се рыі «Школь ная 
біб лі я тэ ка», шмат том ных збо раў тво раў вы да вец тва «Мас тац кая 
лі та ра ту ра». Ана толь Дры бас пры зна ны най леп шым фо та мас та-
ком за аў тар скія фо та здым кі аль бо маў «Мір скі за мак», «Кніж ная 
куль ту ра. Вет ка», «По лацк 1150» ды ін шыя.

Зоя СВЕТ ЛАЯ.

ВО І НАМ-ІН ТЭР НА ЦЫ Я НА ЛІС ТАМ, 
ВЕ ТЭ РА НАМ ВАЙ НЫ Ў АФ ГА НІ СТА НЕ

Па ва жа ныя та ва ры шы!
15 лю та га 2014 го да мы ад зна ча ем Дзень па мя ці во і наў-ін-

тэр на цы я на ліс таў і 25-год дзе з дня вы ва ду са вец кіх вой скаў з 
Аф га ні ста на.

Дзе сяць да лё кіх га доў уда ле чы ні ад Ра дзі мы на шы ва ен на-
слу жа чыя вы кон ва лі ін тэр на цы я наль ны аба вя зак, пра яў ля ю чы 
не бы ва лую муж насць, са ма ад да насць і ад ва гу. Мы заў сё ды 
бу дзем пом ніць тых, хто не вяр нуў ся з пек ла ба ёў.

Аф ган скі ва ен ны кан флікт стаў пер шай вя лі кай ан ты тэ ра рыс-
тыч най апе ра цы яй на вей шай гіс то рыі, спро бай спы ніць спаў зан-
не све ту ў кры ва вы ха ос.

З го на рам пра нёс шы праз га ды і вы пра ба ван ні свой ба я вы 
сцяг, мно гія з вас пра даў жа юць да стой на пра ца ваць на ка рысць 
Бе ла ру сі. Сён ня, ва ўмо вах но вых вы клі каў су час нас ці, на ша дзяр-
жа ва вы со ка цэ ніць ро лю во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў ва ўма ца ван ні 
зго ды ў гра мад стве, вы ха ван ні пад рас та ю ча га па ка лен ня ў ду ху 
па тры я тыз му, стой кас ці і са ма ад да на га слу жэн ня Ай чы не.

Зда роўя, шчас ця і даб ра бы ту вам і ва шым бліз кім.
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

УВО ДЗІЦ ЦА 
ЎТЫ ЛІ ЗА ЦЫЙ НЫ ЗБОР 

Уты лі за цый ны збор ад нос на транс парт ных срод каў уво-
дзіц ца ў Бе ла ру сі. Ад па вед ны ўказ № 64 «Аб уты лі за цый-
ным збо ры ад нос на транс парт ных срод каў» пад пі саў кі-
раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка, па ве да мі лі БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Да ку мент пры ня ты ў мэ тах за бес пя чэн ня ра цы я наль на га вы ка-
ры стан ня пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, а 
так са ма мак сі маль на га ўклю чэн ня ад хо даў у гра ма дзян скі аба рот 
у якас ці дру гас най сы ра ві ны.

Указ пра ду гледж вае ўвя дзен не ў Бе ла ру сі ўты лі за цый на га 
збо ру з транс парт ных срод каў, вы зна чэн не пла цель шчы каў збо-
ру, па рад ку яго вы лі чэн ня і вы пла ты. Уста наў лі ва юц ца ві ды і ка-
тэ го рыі транс парт ных срод каў, ад нос на якіх бу дзе вы плач вац ца 
ўты лі за цый ны збор. 

У лі ку ін шых гэ тым збо рам бу дуць аб кла дац ца транс парт ныя 
срод кі з элект ра ру ха ві ка мі (за вы клю чэн нем асна шча ных гіб рыд-
най сі ла вой уста ноў кай), па вы ша най пра ход нас ці, са ма зва лы, 
пры зна ча ныя для экс плу а та цыі ва ўмо вах без да рож жа (ма сай 
звыш 50 т), і аў та ма бі лі, уво зі мыя фі зіч ны мі асо ба мі для аса біс-
та га ка ры стан ня не за леж на ад аб' ёму ру ха ві ка.

Уты лі за цый ны збор бу дзе вы плач вац ца па ба за вых стаў ках і 
ка э фі цы ен тах да іх, якія вы зна ча юц ца ўра дам, ад на ра зо ва за кож-
ны транс парт ны сро дак. Да та кіх транс парт ных срод каў ад но сяц ца 
срод кі, якія вы раб ле ны і ад чу жа юц ца на тэ ры то рыі кра і ны, у тым 
лі ку пры зна ча ныя для па трэб вы твор цы; якія ўво зяц ца ў кра і ну 
для аса біс та га ка ры стан ня і вы пус ка юц ца ў мэ тах аба ра чэн ня 
без аб ме жа ван няў па ка ры стан ні і рас па ра джэн ні; якія ўве зе ны 
з тэ ры то рый дзяр жаў — чле наў Мыт на га са ю за і пад ля га юць 
дзяр жаў най рэ гіст ра цыі. Пла цель шчы ка мі ўты лі за цый на га збо ру 
пры зна юц ца юры дыч ныя і фі зіч ныя асо бы, якія вы ра бі лі і рэа лі-
за ва лі аў та транс парт на тэ ры то рыі кра і ны; ажыц ця ві лі мыт нае 
дэк ла ра ван не транс пар ту для вы пус ку ў сва бод нае аба ра чэн не 
або змя шчэн ня пад мыт ную пра цэ ду ру вы пус ку для ўнут ра на га 
спа жы ван ня; увез лі ў кра і ну з тэ ры то рый дзяр жаў — чле наў Мыт-
на га са ю за транс парт ныя срод кі для па ста ян на га раз мя шчэн ня; 
на бы лі ва ўлас насць, гас па дар чае ве дан не або апе ра тыў нае кі-
ра ван не транс парт ныя срод кі, ад нос на якіх уты лі за цый ны збор 
не быў вы пла ча ны. Ад уты лі за цый на га збо ру бу дуць вы зва ляц ца 
транс парт ныя срод кі, уво зі мыя фі зіч ны мі асо ба мі, якія пры зна ны 
бе жан ца мі або атры ма лі да звол на па ста ян нае пра жы ван не ў 
Бе ла ру сі, уво зі мыя дып ла ма тыч ны мі прад стаў ніц тва мі, а так са ма 
вы раб ле ныя бе ла рус кі мі ар га ні за цы я мі, што пры ня лі на ся бе аба-
вя за цель ства за бяс пе чыць бяс печ нае абы хо джан не з ад хо да мі, 
што ўтва ры лі ся ў вы ні ку стра ты транс парт ны мі срод ка мі сва іх 
спа жы вец кіх улас ці вас цяў.

МУ ЗЕЙ АЛІМ ПІЙ СКАЙ СЛА ВЫ
Ад крыў ся ў Ма гі лё ве на пя рэ дад ні ад крыц ця зі мо вых Алім-
пій скіх гуль няў у Со чы.

Экс па зі цыя, пры све ча ная алім пій скім чэм пі ё нам і пры зё рам Ма гі-
лёў шчы ны, раз мяс ці ла ся ў ад ным з па ко яў аб лас ной шко лы вы шэй-
ша га спар тыў на га май стэр ства. Тут са бра ны ра ры тэт ныя ме да лі, 
куб кі, па мят ныя ма не ты, су ве ні ры, ін вен тар, адзен не, фо та здым кі, 
мар кі, дру ка ва ная пра дук цыя, звя за ная з гіс то ры яй спар тыў ных да-
сяг нен няў рэ гі ё ну. Удзел у агуль най спра ве пры ма лі і ве тэ ра ны спор-
ту. Свой унё сак зра біў па ва жа ны ў Ма гі лё ве фран та вік, за слу жа ны 
трэ нер БССР, пал коў нік унут ра най служ бы Мі ка лай Пад шы ва лен ка. 
У го ра дзе яго ве да юць як ча ла ве ка, які шмат зра біў па ад наў лен ні 
спар тыў на га жыц ця на Ма гі лёў шчы не ў цяж кія пас ля ва ен ныя га ды. 
Раз мо вы аб ад крыц ці му зея вя лі ся не пер шы год, але пра ца па яго 
ства рэн ні па ча ла ся толь кі ле тась. Знач ную да па мо гу пры гэ тым ака заў 
абл вы кан кам і Ма гі лёў скае прад стаў ніц тва НАК кра і ны. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Ры гор Ра по та пе ра дае ў дар збор тво раў А.С. Пушкіна ў трох та мах дырэктару 
Гродзенскай абласной бібліятэкі Лідзіі Мальцавай.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ра бо чая гру па па він на вы пра-
ца ваць і рэа лі за ваць кан крэт ныя 
пра па но вы па вы ра шэн ні праб лем-
ных пы тан няў і да лей шым раз віц ці 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, 
у тым лі ку праз пад рых тоў ку не аб-
ход ных пра ек таў нар ма тыў ных пра-
ва вых ак таў, на кі ра ва ных на ўдас-
ка на лен не струк ту ры кі ра ван ня, 
сіс тэ мы цэ на ўтва рэн ня ў жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар цы, упа рад-
ка ван не фар мі ра ван ня са бе кош ту 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, па-
вы шэн не якас ці пра да стаў ля е мых 
па слуг, ра бо ты з на сель ніц твам па 
мес цы жы хар ства, эфек тыў нас ці 
дзей нас ці ЖКГ.

Ра бо чая гру па мае пра ва пры-

цяг ваць да ра бо ты кі раў ні коў і спе-
цы я ліс таў рэс пуб лі кан скіх ор га наў 
дзярж кі ра ван ня, абл вы кан ка маў, 
Мінск ага гар вы кан ка ма і ін шых ар-
га ні за цый, а так са ма ін шых асоб, 
якія ма юць ад па вед ную ква лі фі ка-
цыю і прак тыч ны во пыт.

Вы ні кі дзей нас ці ра бо чай гру-
пы бу дуць да ло жа ны Прэ зі дэн ту 
да 31 мая.

Для вы ра шэн ня праб лем ных 
пы тан няў у аг ра пра мыс ло вым 
комп лек се сфар мі ра ва на між ве-
да мас ная ра бо чая гру па пад кі-
раў ніц твам прэм' ер-мі ніст ра Бе-
ла ру сі Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча.

У скла дзе ра бо чай гру пы — 26 
ча ла век, у тым лі ку стар шы ня Прэ-
зі ды у ма НАН Бе ла ру сі, на мес нік 
кі раў ні ка спраў Прэ зі дэн та, стар-

шы ні Бел ста та, Дзярж кам ма ё мас-
ці, кан цэр на «Бел дзярж харч прам», 
мін скіх аб лас но га і рай вы кан ка ма, 
мі ністр сель скай гас па дар кі і хар-
ча ван ня і яго на мес нік, на мес ні кі 
мі ніст ра эка но мі кі, фі нан саў, МУС, 
па па дат ках і збо рах, ге не раль ныя 
ды рэк та ры аграр ных на ву ко ва-
прак тыч ных цэнт раў НАН Бе ла ру-
сі, прад стаў ні кі бан каў, вя до мыя 
кі раў ні кі пе ра да вых сель ска гас па-
дар чых ар га ні за цый і ін шыя спе-
цы я ліс ты.

Ра бо чай гру пе да ру ча ец ца вы-
пра ца ваць кан крэт ныя пра па но вы 
па вы ра шэн ні праб лем ных пы тан-
няў у АПК, перш за ўсё па па вы-
шэн ні пры быт ку і рэн та бель нас ці 
ар га ні за цый сель скай гас па дар кі, 
зні жэн ні за па зы ча нас ці і не пла це-

жаз доль нас ці гас па да рак, са бе кош-
ту вы твор час ці пра дук цыі, у пры-
ват нас ці ма ла ка і мя са, тра вя ных 
кар моў, па вы шэн ні эфек тыў нас ці 
вы ка ры стан ня асноў ных срод каў і 
іх ма дэр ні за цыі, раз віц ці пле мян ной 
спра вы і на сен ня вод ства, струк ту ры 
па се ваў з улі кам спе цы я лі за цыі і яе 
аб грун та ва нас ці, пра дук цый нас ці 
жы вё лы, ска ра чэн ня рас хо ду кар-
моў на адзін ку вы раб ле най пра-
дук цыі, па па ляп шэн ні кад ра ва га 
за бес пя чэн ня сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цый.

Да 10 са ка ві ка Прэ зі дэн ту па-
він ны быць прад стаў ле ны комп-
лекс ны дак лад аб раз віц ці аг ра-
пра мыс ло ва га комп лек су і пра-
ек ты ад па вед ных нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў.

СТВО РАНЫ РА БО ЧЫЯ ГРУ ПЫ ДЛЯ ВЫ РА ШЭН НЯ 
ПРАБ ЛЕМ НЫХ ПЫ ТАН НЯЎ У ЖКГ І АПК


