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Сакрэт добрага ўраджаю

 Нашы грошы

цы спецыялістаў упраўленняў
сельскай гаспадаркі, якія павінны на сваім узроўні накіроўваць і дапамагаць у вырашэнні
практычных пытанняў, але не
падмяняць функцыі кіраўнікоў
гаспадарак і іх намеснікаў. Як
адзначыў кіраўнік дзяржавы,
аптымізацыя і скарачэнне штатаў дазволіць падняць як заработную плату, так і прэстыж
дзяржслу жачых. «Рэ фор ма
павінна ісці па ўсіх напрамках», — сказаў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў цэлым не павінна
быць занадта шмат кіраўнікоў.
Паводле яго слоў, у першую
чаргу патрэбны адукаваныя
тэхнолагі — людзі, якія дэталёва ведаюць сваю справу.
Была таксама звернута ўвага
на неабходнасць пастаяннай
работы па павышэнні кваліфікацыі кіраўнікоў раёнаў і гаспадарак, прадастаўлення ім сучасных навуковых методык.
На збожжавым поле азімага
трыцікале, якое наведаў Прэзідэнт, біялагічная ўраджайнасць
складае больш за 107 ц/га, а
фактычная пры ўборцы блізкая

да 100 ц/га. Як далажылі кіраўніку дзяржавы, акрамя спрыяльных умоў надвор'я прычына
такога поспеху заключаецца ў
выкананні ўсіх тэхналагічных
аспектаў, пачынаючы ад падкормкі і ўнясення ўгнаенняў да
своечасовай апрацоўкі супраць
пустазелля. «Усё ў тэхналогіі
і арганізацыі, а не ў грошах,
кантролі, камісіях Мясніковіча.
Своечасова зрабіў — атрымаў.
Так, могуць паўплываць умовы
надвор'я, але галоўнае — гэта
тэхналогія», — падкрэсліў беларускі лідар.
Прэзідэнту падрабязна далажылі аб ходзе ўборачнай
кампаніі ў краіне і Мінскай
вобласці. Кіраўнік дзяржавы
ў сувязі з гэтым звярнуў увагу на неабходнасць правільна
выбудоўваць тактыку ўборкі,
зыходзячы з гатоўнасці тых ці
іншых палёў і выспявання культур. Асобныя даручэнні Прэзідэнта тычыліся аснашчэння
беларускіх аграрыяў у наступныя гады сучаснай айчыннай
тэхнікай для ўборкі менавіта
палёў з высокай ураджайнасцю ў 100 ц/га і вышэйшай.

БПМ ЗНОЎ ПАВЯЛІЧЫЦЦА

З 1 жніўня бюджэт пражытковага
мінімуму ў сярэднім на душу
насельніцтва павялічыцца на 10,9%
і складзе 1 343 420 рублёў за месяц.
Перыяд дзеяння гэтага сацыяльнага
нарматыву — з 1 жніўня па
31 кастрычніка 2014 года.

• для працаздольнага насельніцтва —
1 505 230 рублёў;
• для пенсіянераў — 1 143 760 рублёў;
• для дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў —
1 097 000 рублёў;
• для дзяцей ва ўзросце ад 3 да 6 гадоў — 1 647 110 рублёў;

Бюджэт пражытковага мінімуму,
як ужо зразумела з назвы — гэта
нарматыў, які вызначае, які мінімум
грошай неабходны чалавеку, каб выжыць. Гэтая сума з'яўляецца ніжняй
мяжой аплаты працы работнікаў. З
яе таксама разлічваецца памер сацыяльных гарантый: дапамог, працоўных мінімальных і сацыяльных
пенсій і надбавак да іх.
Такім чынам, БПМ на аднаго чалавека складзе:

• для дзяцей ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў — 1 458 230 рублёў;
• для студэнтаў — 1 357 330 рублёў.
Больш за ўсё БПМ павялічыцца для
дзяцей ад трох да шасці гадоў — на
318 350 рублёў. Гэта звязана з тым, што
з 1 красавіка бацькі павінны аплачваць
поўны кошт харчавання ў дзіцячых
садках.
З па вы шэн нем БПМ такса ма
ўзрастуць памеры аднаразовай дапамогі пры нараджэнні дзіцяці і некаторых відаў дзяржаўных дапамог
сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей.
Акрамя таго, павялічыцца памер
аднаразовай дапамогі шматдзетным
сем'ям да навучальнага года, які залежыць ад памеру БПМ.
Святлана БУСЬКО



 Наша пазіцыя

ЧАЛАВЕК — ГЭТА ГУЧЫЦЬ ГОДНА
Па ініцыятыве Беларусі 30 ліпеня абвешчана ААН
Сусветным днём барацьбы з гандлем людзьмі
«Жывы тавар» прыносіць у кры мі наль ным
свеце каласальныя прыбыткі. Саступае ён толькі продажу зброі і наркотыкаў. У нашай краіне
дзякуючы супрацоўніцтву праваахоўнікаў са
шматлікімі дзяржаўнымі органамі ды няўрада вы мі ар га ні за цы я мі
ўдалося істотна выбіць
глебу з-пад ног гандляроў людзьмі.
— З 2002 года мы ліквідавалі 22 міжнародныя злачынныя арганізацыі і 83 групоўкі,
якія спецыялізаваліся на гандлі «жывым таварам», — гаворыць намеснік начальніка
ўпраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі МУС Беларусі
Сяргей КОЎТУН. — Судовы
прыгавор прагучаў на адрас
больш як дзвюх тысяч трафікёраў, ад якіх пацярпелі пяць
тысяч чалавек. Па беларускіх
законах гандляр нявольнікамі
рызыкуе правесці за кратамі
да пятнаццаці гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Як вынік —
цяпер для асабістай бяспекі
тра фі кё ры час та імк нуц ца

прымаць «жывы тавар», пазбягаючы прыезду ў нашу
краіну. Аднак менш чым месяц таму пры спробе вывазу
дзвюх беларусак для сексуальнай эксплуатацыі быў затрыманы грамадзянін адной
з паўднёвых краін…
Як правіла, нявольнікамі
людзі становяцца, спакусіўшыся на абяцанні высокага заробку за мяжой без валодання
спецыяльнымі ведамі ды наяўнасці патрэбнай кваліфікацыі.
Цяпер жа гэты міф удалося ў
многіх людзей развеяць.

Тэлефон інфалініі
па бяспечным
выездзе і знаходжанні
за мяжой — 113.
— Знайсці працу за мяжой можна як самастойна,
так і пры садзейнічанні юрыдычных асоб ды індывідуальных прадпрымальнікаў, якія
маюць спецыяльны дазвол
на такі від дзейнасці, — нагадвае намеснік начальніка
ўпраўлення знешняй працоўнай міграцыі, бежанцаў
і прытулку Дэпартамента

па грамадзянстве і міграцыі МУС Уладзімір МАРГЕВІЧ. — Азнаёміцца з іх спісам
можна на сайце Міністэрства
ўнутраных спраў www.mvd.
gov.by або па тэлефоне (017)
218–52–64. Гэты шлях самы
бяспечны, бо накладвае на
юрыдычную асобу шэраг абавязкаў. Пры іх садзейнічанні
за мяжу на працу сёлета адправіліся 2634 чалавекі.
Геаграфія выезду беларусаў шырокая — Расія, Германія, ЗША, Польшча, Турцыя…
Ад праўля юц ца лю дзі туды
не толькі ў пошуку працы ці
з мэтай паступіць вучыцца.
Напрыклад, дзяўчаты едуць
у замежжа яшчэ і каб узяць
шлюб з грамадзянінам іншай
краіны. Аднак лодка кахання, як вядома, час та разбіваецца аб побыт. У горшым
варыянце — аб хатні гвалт. І
калі ў еўрапейскіх краінах заканадаўства ў дачыненні да
жанчын куды больш ліберальнае, то ва ўсходніх краінах
«адкруціць» сітуацыю назад
ужо значна цяжэй. Дадайце
да гэтага слабае валоданне
замежнай мовай…
— Мы складаем у такім выпадку пакрокавы план дзеян-

Па стане на раніцу 29 ліпеня ў краіне ўбраны
збожжавыя і зернебабовыя амаль на 43% плошчаў.
Намалочана 4,1 млн тон збожжа пры сярэдняй
ураджайнасці 39,4 ц/га.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
МОУП «Минское специализированное строительное управление»
(продавец)
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже недвижимого имущества в составе:
БАЗА ГАТОВО, инв. № 600/С-145141, общ. пл. 150,7 кв.м;
ГАРАЖ, инв. № 600/С-145142, общ. пл. 47,1кв.м;
ЗАБОР СЕКЦИОННЫЙ, пл. 212.5 кв.м (металлическая сетка)
на зем. участке пл. 0,3140 га
по адресу: Минская область, Минский район, Новодворский с/с,
район аг. Гатово; настольно-сверлильный станок.
Начальная цена с НДС – 1 922 851 200 бел. руб.
Задатки в размере 10% от начальной цены предмета аукциона
(192 285 000 бел. руб.), перечисляется на р/с № 3012108260016
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск,
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Подписание договора купли-продажи и оплата за объект осуществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 29.08.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 28.08.2014 до 16.00 по указанному адресу.

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

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
от 29.07.2014 №04/1317

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием Участников
ООО «Студенческий дом»
Протокол №3/1 от 30.06.2014

О внесении изменений в ПРОСПЕКТ
эмиссии жилищных облигаций двадцать первого выпуска
(далее – «Проспект эмиссии»)
ЭМИТЕНТ:
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Студэнцкі дом»
ТАА «Студэнцкі дом»
Общество с ограниченной ответственностью «Студенческий дом»
ООО «Студенческий дом»
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «Студенческий дом». Жилищные облигации двадцать первого выпуска зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг 21 января 2013 года,
номер государственной регистрации ценных бумаг 5-200-02-1765.
В связи с изменением места нахождения, по которому осуществляется открытая продажа облигаций, надлежит внести следующие изменения
и дополнения в проспект эмиссии двадцать первого выпуска жилищных
облигаций общества с ограниченной ответственностью «Студенческий
дом», утвержденного Общим собранием Участников ООО «Студенческий дом», Протокол №25 от 05.11.2012 года:
1. абзац 2-й пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом
рынке. Для приобретения Облигаций покупатели должны обратиться
по месту нахождения Эмитента (220040, г. Минск, ул. Восточная, д. 39,
пом. 1Н, ком. 16) в рабочие дни с 9 до 17.30 в течение срока проведения
продажи Облигаций.
ОТ ЭМИТЕНТА:
И.о. директора
Главный бухгалтер

В.В. Войтенков
М.О. Климова

От профессионального участника
рынка ценных бумаг
Генеральный директор
ОАО «ДЕРЖАВАИНВЕСТ»

Б.В.Тимофеев

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение

Летась ахвярамі гандлю
людзьмі сталі ў краіне
149 чалавек. Для
параўнання, у 2006 годзе
іх было 1107.
няў, тлумачым, як трэба сябе
бяспечна паводзіць, і ўрэшце
дапамагаем вярнуцца на радзіму, — гаворыць кіраўнік
інфалініі па бяспечным выездзе і знаходжанні за мяжой «113» Аляксандра ДЗІКАН. — Не так даўно жанчына выйшла замуж за жыхара
адной з каўказскіх краін. Яна
напісала нам па электроннай
пошце ліст, у якім скардзілася на хатні гвалт з боку мужа. Паколькі прадстаўніцтва
нашай краіны там няма, мы
звярнуліся ў пасольства Беларусі ў Арменіі. Яны адрэагавалі вельмі хутка. Дапамаглі
нам і няўрадавыя арганізацыі.
І з такой комплекснай дапамогай сітуацыя вырашылася
паспяхова, жанчыне ўдалося
збегчы ад тырана ў бяспечнае месца, а пасля вярнуцца
ў Беларусь…
Валяр'ян ШКЛЕННІК



«Минскстрой»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Комплексный проект застройки жилой территории в
границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка
(микрорайон № 3)». Жилой дом № 36 по генплану в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 31 декабря 2013 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 3-комнатной
квартиры № 32 с учетом выполнения внутренних отделочных работ
для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, –
1280 долларов США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах
США и остается неизменной в долларах США до окончания действия договора создания объекта долевого строительства. Оплата
производится в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату оплаты денежных средств на специальный и расчетный счет застройщика.
При единовременной уплате всей суммы по договору создания
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость
1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную
50 долларам США, и составит 1230 долларов США.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней
после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в
кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 13А непосредственно
с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями,
действующими на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не
сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на
участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на заявленную
квартиру с другим претендентом.
Генеральный директор

Н.В.Милошевский

УНП 100037170

У

яй, падкрэсліўшы, што лічыць
дзіўным, калі пры цэнтралізаваных буйных пастаўках цана
атрым лі ва ец ца вы шэй шай,
чым у дробных пасярэднікаў.
«І іх (пасярэднікаў. — Заўвага
БЕЛТА) не павінна быць. Ты
павінен быць манапаліс там,
калі ўзяўся за цэнтралізацыю.
Трэба паглядзець цану на ўсіх
этапах, і гэтая цана павінна
быць самай нізкай», — падкрэсліў беларускі лідар.
Прэзідэнт таксама нагадаў
пра сваё патрабаванне па правядзенні сур'ёзнай ратацыі кадраў і выяўленні перспектыўных
кіраўнікоў. Звяртаючыся да памочніка Прэзідэнта, галоўнага
інспектара па Мінскай вобласці Мікалая Корбута, Аляксандр
Лукашэнка падкрэсліў, што ён
павінен выяўляць перспектыўныя кадры, якія ў будучыні змогуць заняць розныя адказныя
па са ды. Кі раў нік дзяр жа вы
чарговы раз звярнуў увагу і
на пытанні аптымізацыі кадравай колькасці ў арганізацыях
мясцовай вертыкалі ўлады. У
прыватнасці, паводле яго слоў,
трэба змяніць падыходы ў пра-
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ЧОРА Прэзідэнт Аляксандр Лу кашэнка наведаў з рабочай паездкай Мінскі раён, паведамляе
БЕЛ ТА. Кі раў нік дзяр жа вы
наведаў сельгасугоддзі, якія
належаць 1-й Мінскай птушкафабрыцы, дзе азнаёміўся з
прымяненнем інтэнсіўных тэхналогій вырошчвання збожжа вых культур. Прэ зі дэнт
дэталёва цікавіўся ў спецыялістаў-практыкаў падыходамі,
якія прымяняюцца ў вядзенні
сельскай гаспадаркі, работай
прадпрыемства, тэхпераўзбраеннем, якое праводзіцца.
У дачыненні да раслінаводства гаворка зайшла пра закупку гаспадаркай неабходных
аб'ёмаў насення траў. Як далажылі Прэзідэнту, цэнтралізавана ў краіне гэтым пытаннем
займаецца рэспубліканскае
аб'яднанне «Белнасенне», аднак кожная гаспадарка, правёўшы тэндар, можа выбраць
ін шую фір му-па стаў шчы ка,
зыходзячы з прапанаванай
цаны. Аляксандр Лукашэнка
даручыў Камітэту дзяржкантролю разабрацца з сітуацы-

Фота БЕЛТА.

ГАЛОЎНАЕ — ТЭХНАЛОГІІ І АРГАНІЗАЦЫЯ, А НЕ КАНТРОЛЬ І КАМІСІІ ЎРАДА

