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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 област-
ной центр инвестиций и приватизации».

Подписание договора купли-продажи и оплата за объект осущест-
вляются в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает побе-
дитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах огово-
рен 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. Чка-
лова, 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.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«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 дей-
ствия договора создания объекта долевого строительства. Оплата 
производится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь  на дату оплаты денежных средств на специ-
альный 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 (ре-
гистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объек-
та 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 уста-
новленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом 
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ре-
гистрации 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 «Минск-
строй» оставляет за собой право заключить договор на заявленную 
квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский
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«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 «Студенче-
ский дом». Жилищные облигации двадцать первого выпуска зарегистри-
рованы 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 осуществляет-
ся 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 «Студенче-
ский 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 В.В. Войтенков
Главный бухгалтер М.О. Климова

От профессионального участника 
рынка ценных бумаг
Генеральный директор
ОАО «ДЕРЖАВАИНВЕСТ» Б.В.Тимофеев

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
от 29.07.2014 №04/1317
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«Жы вы та вар» пры но-
сіць у кры мі наль ным 
све це ка ла саль ныя пры-
быт кі. Са сту пае ён толь-
кі про да жу зброі і нар-
ко ты каў. У на шай кра і не 
дзя ку ю чы су пра цоў ніц-
тву пра ва ахоў ні каў са 
шмат лі кі мі дзяр жаў ны-
мі ор га на мі ды ня ўра-
да вы мі ар га ні за цы я мі 
ўда ло ся іс тот на вы біць 
гле бу з-пад ног ганд ля-
роў людзь мі.

— З 2002 го да мы лік ві да-
ва лі 22 між на род ныя зла чын-
ныя ар га ні за цыі і 83 гру поў кі, 
якія спе цы я лі за ва лі ся на ганд-
лі «жы вым та ва рам», — га во-
рыць на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня па нар ка кант-
ро лі і су праць дзе ян ні ганд-
лю людзь мі МУС Бе ла ру сі 
Сяр гей КОЎ ТУН. — Су до вы 
пры га вор пра гу чаў на ад рас 
больш як дзвюх ты сяч тра фі-
кё раў, ад якіх па цяр пе лі пяць 
ты сяч ча ла век. Па бе ла рус кіх 
за ко нах ганд ляр ня воль ні ка мі 
ры зы куе пра вес ці за кра та мі 
да пят нац ца ці га доў з кан фіс-
ка цы яй ма ё мас ці. Як вы нік — 
ця пер для аса біс тай бяс пе кі 
тра фі кё ры час та імк нуц ца 

пры маць «жы вы та вар», па-
збя га ю чы пры ез ду ў на шу 
кра і ну. Ад нак менш чым ме-
сяц та му пры спро бе вы ва зу 
дзвюх бе ла ру сак для сек су-
аль най экс плу а та цыі быў за-
тры ма ны гра ма дзя нін ад ной 
з паў днё вых кра ін…

Як пра ві ла, ня воль ні ка мі 
лю дзі ста но вяц ца, спа ку сіў-
шы ся на абя цан ні вы со ка га за-
роб ку за мя жой без ва ло дан ня 
спе цы яль ны мі ве да мі ды на яў-
нас ці па трэб най ква лі фі ка цыі. 
Ця пер жа гэ ты міф уда ло ся ў 
мно гіх лю дзей раз ве яць.

— Знай сці пра цу за мя-
жой мож на як са ма стой на, 
так і пры са дзей ні чан ні юры-
дыч ных асоб ды ін ды ві ду аль-
ных прад пры маль ні каў, якія 
ма юць спе цы яль ны да звол 
на та кі від дзей нас ці, — на-
гад вае на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня знеш няй пра-
цоў най міг ра цыі, бе жан цаў 
і пры тул ку Дэ парт амен та 

па гра ма дзян стве і міг ра-
цыі МУС Ула дзі мір МАР ГЕ-
ВІЧ. — Азна ё міц ца з іх спі сам 
мож на на сай це Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў www.mvd.
gov.by або па тэ ле фо не (017) 
218–52–64. Гэ ты шлях са мы 
бяс печ ны, бо на клад вае на 
юры дыч ную асо бу шэ раг аба-
вяз каў. Пры іх са дзей ні чан ні 
за мя жу на пра цу сё ле та ад-
пра ві лі ся 2634 ча ла ве кі.

Геа гра фія вы ез ду бе ла ру-
саў шы ро кая — Ра сія, Гер ма-
нія, ЗША, Поль шча, Тур цыя… 
Ад праў ля юц ца лю дзі ту ды 
не толь кі ў по шу ку пра цы ці 
з мэ тай па сту піць ву чыц ца. 
На прык лад, дзяў ча ты едуць 
у за меж жа яшчэ і каб узяць 
шлюб з гра ма дзя ні нам ін шай 
кра і ны. Ад нак лод ка ка хан-
ня, як вя до ма, час та раз бі-
ва ец ца аб по быт. У гор шым 
ва ры ян це — аб хат ні гвалт. І 
ка лі ў еў ра пей скіх кра і нах за-
ка на даў ства ў да чы нен ні да 
жан чын ку ды больш лі бе раль-
нае, то ва ўсход ніх кра і нах 
«ад кру ціць» сі ту а цыю на зад 
ужо знач на ця жэй. Да дай це 
да гэ та га сла бае ва ло дан не 
за меж най мо вай…

— Мы скла да ем у та кім вы-
пад ку па кро ка вы план дзе ян-

няў, тлу ма чым, як трэ ба ся бе 
бяс печ на па во дзіць, і ўрэш це 
да па ма га ем вяр нуц ца на ра-
дзі му, — га во рыць кі раў нік 
ін фа лі ніі па бяс печ ным вы-
ез дзе і зна хо джан ні за мя-
жой «113» Аляк санд ра ДЗІ-
КАН. — Не так даў но жан чы-
на вый шла за муж за жы ха ра 
ад ной з каў каз скіх кра ін. Яна 
на пі са ла нам па элект рон най 
по шце ліст, у якім скар дзі ла-
ся на хат ні гвалт з бо ку му-
жа. Па коль кі прад стаў ніц тва 
на шай кра і ны там ня ма, мы 
звяр ну лі ся ў па соль ства Бе-
ла ру сі ў Ар ме ніі. Яны ад рэ ага-
ва лі вель мі хут ка. Да па маг лі 
нам і ня ўра да выя ар га ні за цыі. 
І з та кой комп лекс най да па-
мо гай сі ту а цыя вы ра шы ла ся 
па спя хо ва, жан чы не ўда ло ся 
збег чы ад ты ра на ў бяс печ-
нае мес ца, а пас ля вяр нуц ца 
ў Бе ла русь…

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

На ша па зі цыя На ша па зі цыя   ��

ЧА ЛА ВЕК — ГЭ ТА ГУ ЧЫЦЬ ГОД НА 
Па іні цы я ты ве Бе ла ру сі 30 лі пе ня аб ве шча на ААН

Су свет ным днём ба раць бы з ганд лем людзь мі 

З 1 жніў ня бюд жэт пра жыт ко ва га 
мі ні му му ў ся рэд нім на ду шу 
на сель ніц тва па вя лі чыц ца на 10,9% 
і скла дзе 1 343 420 руб лёў за ме сяц. 
Пе ры яд дзе ян ня гэ та га са цы яль на га 
нар ма ты ву — з 1 жніў ня па 
31 каст рыч ні ка 2014 го да.

Бюд жэт пра жыт ко ва га мі ні му му, 
як ужо зра зу ме ла з наз вы — гэ та 
нар ма тыў, які вы зна чае, які мі ні мум 
гро шай не аб ход ны ча ла ве ку, каб вы-
жыць. Гэ тая су ма з'яў ля ец ца ніж няй 
мя жой апла ты пра цы ра бот ні каў. З 
яе так са ма раз ліч ва ец ца па мер са-
цы яль ных га ран тый: да па мог, пра-
цоў ных мі ні маль ных і са цы яль ных 
пен сій і над ба вак да іх.

Та кім чы нам, БПМ на ад на го ча-
ла ве ка скла дзе:

• для пра ца здоль на га на сель ніц тва — 
1 505 230 руб лёў; 

• для пен сі я не раў — 1 143 760 руб лёў; 
• для дзя цей ва ўзрос це да 3 га доў — 

1 097 000 руб лёў; 
• для дзя цей ва ўзрос це ад 3 да 6 га-

доў — 1 647 110 руб лёў; 

• для дзя цей ва ўзрос це ад 6 да 18 га-
доў — 1 458 230 руб лёў; 

• для сту дэн таў — 1 357 330 руб лёў. 
Больш за ўсё БПМ па вя лі чыц ца для 

дзя цей ад трох да шас ці га доў — на 
318 350 руб лёў. Гэ та звя за на з тым, што 
з 1 кра са ві ка баць кі па він ны аплач ваць 

поў ны кошт хар ча ван ня ў дзі ця чых 
сад ках.

З па вы шэн нем БПМ так са ма 
ўзрас туць па ме ры ад на ра зо вай да-
па мо гі пры на ра джэн ні дзі ця ці і не ка-
то рых ві даў дзяр жаў ных да па мог 
сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей.

Акра мя та го, па вя лі чыц ца па мер 
ад на ра зо вай да па мо гі шмат дзет ным 
сем' ям да на ву чаль на га го да, які за-
ле жыць ад па ме ру БПМ.

Свят ла на БУСЬ КО

�

На шы гро шы На шы гро шы   ��

БПМ ЗНОЎ ПА ВЯ ЛІ ЧЫЦ ЦА 

Тэ ле фон ін фа лі ніі 
па бяс печ ным 
вы ез дзе і зна хо джан ні 
за мя жой — 113.

Ле тась ах вя ра мі ганд лю 
людзь мі ста лі ў кра і не 
149 ча ла век. Для 
па раў на ння, у 2006 го дзе 
іх бы ло 1107.

УЧО РА Прэ зі дэнт Аляк-
сандр Лу ка шэн ка на-
ве даў з ра бо чай па езд-

кай Мін скі ра ён, па ве дам ляе
БЕЛ ТА. Кі раў нік дзяр жа вы 
на ве даў сель гас угод дзі, якія 
на ле жаць 1-й Мін скай птуш-
ка фаб ры цы, дзе азна ё міў ся з 
пры мя нен нем ін тэн сіў ных тэх-
на ло гій вы рошч ван ня збож-
жа вых куль тур. Прэ зі дэнт 
дэ та лё ва ці ка віў ся ў спе цы я-
ліс таў-прак ты каў па ды хо да мі, 
якія пры мя ня юц ца ў вя дзен ні 
сель скай гас па дар кі, ра бо тай 
прад пры ем ства, тэх пе ра ўзбра-
ен нем, якое пра во дзіц ца.

У да чы нен ні да рас лі на вод-
ства га вор ка зай шла пра за-
куп ку гас па дар кай не аб ход ных 
аб' ёмаў на сен ня траў. Як да ла-
жы лі Прэ зі дэн ту, цэнт ра лі за-
ва на ў кра і не гэ тым пы тан нем 
зай ма ец ца рэс пуб лі кан скае 
аб' яд нан не «Бел на сен не», ад-
нак кож ная гас па дар ка, пра-
вёў шы тэн дар, мо жа вы браць 
ін шую фір му-па стаў шчы ка, 
зы хо дзя чы з пра па на ва най 
ца ны. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
да ру чыў Ка мі тэ ту дзярж кант-
ро лю ра за брац ца з сі ту а цы-

яй, пад крэс ліў шы, што лі чыць 
дзіў ным, ка лі пры цэнт ра лі за-
ва ных буй ных па стаў ках ца на 
атрым лі ва ец ца вы шэй шай, 
чым у дроб ных па ся рэд ні каў. 
«І іх (па ся рэд ні каў. — За ўва га 
БЕЛ ТА) не па він на быць. Ты 
па ві нен быць ма на па ліс там, 
ка лі ўзяў ся за цэнт ра лі за цыю. 
Трэ ба па гля дзець ца ну на ўсіх 
эта пах, і гэ тая ца на па він на 
быць са май ніз кай», — пад-
крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт так са ма на га даў 
пра сваё па тра ба ван не па пра-
вя дзен ні сур' ёз най ра та цыі кад-
раў і вы яў лен ні перс пек тыў ных 
кі раў ні коў. Звяр та ю чы ся да па-
моч ні ка Прэ зі дэн та, га лоў на га 
ін спек та ра па Мін скай воб лас-
ці Мі ка лая Кор бу та, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ён 
па ві нен вы яў ляць перс пек тыў-
ныя кад ры, якія ў бу ду чы ні змо-
гуць за няць роз ныя ад каз ныя 
па са ды. Кі раў нік дзяр жа вы 
чар го вы раз звяр нуў ува гу і 
на пы тан ні ап ты мі за цыі кад ра-
вай коль кас ці ў ар га ні за цы ях 
мяс цо вай вер ты ка лі ўла ды. У 
пры ват нас ці, па вод ле яго слоў, 
трэ ба змя ніць па ды хо ды ў пра-

цы спе цы я ліс таў упраў лен няў 
сель скай гас па дар кі, якія па-
він ны на сва ім уз роў ні на кі роў-
ваць і да па ма гаць у вы ра шэн ні 
прак тыч ных пы тан няў, але не 
пад мя няць функ цыі кі раў ні коў 
гас па да рак і іх на мес ні каў. Як 
ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы, 
ап ты мі за цыя і ска ра чэн не шта-
таў да зво ліць пад няць як за-
ра бот ную пла ту, так і прэ стыж 
дзярж слу жа чых. «Рэ фор ма 
па він на іс ці па ўсіх на прам-
ках», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс ліў, што ў цэ лым не па він на 
быць за над та шмат кі раў ні коў. 
Па вод ле яго слоў, у пер шую 
чар гу па трэб ны аду ка ва ныя 
тэх но ла гі — лю дзі, якія дэ та-
лё ва ве да юць сваю спра ву. 
Бы ла так са ма звер ну та ўва га 
на не аб ход насць па ста ян най 
ра бо ты па па вы шэн ні ква лі фі-
ка цыі кі раў ні коў ра ё наў і гас па-
да рак, пра да стаў лен ня ім су-
час ных на ву ко вых ме то дык.

На збож жа вым по ле азі ма га 
тры ці ка ле, якое на ве даў Прэ зі-
дэнт, бія ла гіч ная ўра джай насць 
скла дае больш за 107 ц/га, а 
фак тыч ная пры ўбор цы бліз кая 

да 100 ц/га. Як да ла жы лі кі раў-
ні ку дзяр жа вы, акра мя спры-
яль ных умоў на двор'я пры чы на 
та ко га пос пе ху за клю ча ец ца ў 
вы ка нан ні ўсіх тэх на ла гіч ных 
ас пек таў, па чы на ю чы ад пад-
корм кі і ўня сен ня ўгна ен няў да 
свое ча со вай апра цоў кі су праць 
пус та зел ля. «Усё ў тэх на ло гіі 
і ар га ні за цыі, а не ў гро шах, 
кант ро лі, ка мі сі ях Мяс ні ко ві ча. 
Свое ча со ва зра біў — атры маў. 
Так, мо гуць паў плы ваць умо вы 
на двор'я, але га лоў нае — гэ та 
тэх на ло гія», — пад крэс ліў бе-
ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэн ту пад ра бяз на да-
ла жы лі аб хо дзе ўбо рач най 
кам па ніі ў кра і не і Мін скай 
воб лас ці. Кі раў нік дзяр жа вы 
ў су вя зі з гэ тым звяр нуў ува-
гу на не аб ход насць пра віль на 
вы бу доў ваць так ты ку ўбор кі, 
зы хо дзя чы з га тоў нас ці тых ці 
ін шых па лёў і вы спя ван ня куль-
тур. Асоб ныя да ру чэн ні Прэ-
зі дэн та ты чы лі ся асна шчэн ня 
бе ла рус кіх аг ра ры яў у на ступ-
ныя га ды су час най ай чын най 
тэх ні кай для ўбор кі ме на ві та 
па лёў з вы со кай ура джай нас-
цю ў 100 ц/га і вы шэй шай.

Сак рэт доб ра га ўра джаю
ГА ЛОЎ НАЕ — ТЭХ НА ЛО ГІІ І АР ГА НІ ЗА ЦЫЯ, А НЕ КАНТ РОЛЬ І КА МІ СІІ ЎРА ДА

Па ста не на ра ні цу 29 лі пе ня ў кра і не ўбра ны 
збож жа выя і зер не ба бо выя амаль на 43% пло шчаў. 
На ма ло ча на 4,1 млн тон збож жа пры ся рэд няй 
ура джай нас ці 39,4 ц/га.
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