НАДЗЁННАЕ

31 снежня 2013 г.
ШЧЫРАЕ ДЗЯКУЙ
ЗА ДАБРО І ЧАЛАВЕКАЛЮБСТВА
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 28 снежня
накіраваў зварот Мітрапаліту Філарэту, пачэснаму Патрыяршаму
Экзарху ўсяе Беларусі са словамі павагі і ўдзячнасці. Аб гэтым
БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
«Усё Ваша жыццё — сведчанне адданасці аднойчы і назаўсёды выбранаму шляху — служэнню Богу і людзям, пропаведзі спрадвечных каштоўнасцяў веры, любові, міласэрнасці, — гаворыцца ў звароце. — Трыццаць
пяць гадоў Вы ўзначальвалі Беларускую праваслаўную царкву. Для Вас гэта
былі складаныя і цікавыя гады, напоўненыя нястомнай працай і малітвай.
Менавіта вы стаялі ля вытокаў адраджэння праваслаўя ў Беларусі. Пад
вашым архіпастарскім кіраўніцтвам ствараліся сотні праваслаўных прыходаў, будаваліся новыя цэрквы і рэстаўрыраваліся гістарычныя святыні,
адкрываліся духоўныя семінарыі і нядзельныя школы. Асаблівую ўвагу вы
ўдзялялі выхаванню традыцый хрысціянскай маралі, захаванню духоўнай
і культурнай спадчыны беларускага народа».
«Сёння праваслаўная царква з'яўляецца самай масавай і аўтарытэтнай рэлігійнай арганізацыяй нашай краіны. Несумненна заслуга ў такім
паспяховым і плённым яе развіцці належыць вам, першаму ў гісторыі Экзарху Беларускай праваслаўнай царквы. Вы сталі для многіх пакаленняў
свяшчэннікаў і вернікаў унікальным прыкладам адданасці сваёй справе»,
— падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што з цеплынёй і любоўю ўспамінае
сустрэчы і размовы з Мітрапалітам Філарэтам. «Для мяне вы былі і застаяцеся мудрым настаўнікам, добрым сябрам і дарадчыкам. І я зноў і зноў
гатовы захапляцца вашым аптымізмам, жыццялюбствам і цудоўным пачуццём гумару», — гаворыцца ў звароце.
«Беларускія грамадзяне аднадушныя ў прызнанні Вашых заслуг і шчыра
ўдзячныя за ўсё зробленае для нашага народа. Упэўнены, што Вы і ў далейшым будзеце садзейнічаць умацаванню спакою і сацыяльнай стабільнасці
ў грамадстве, абуджэнню ў сэрцах дабра і чалавекалюбства», — адзначыў
Прэзідэнт Беларусі.

Захаваць традыцыі
супрацоўніцтва дзяржавы
і праваслаўнай царквы
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 28 снежня павіншаваў Мітрапаліта Паўла з зацвярджэннем на пасадзе Мітрапаліта Мінскага і
Слуцкага, Патрыяршага Экзарха ўсяе
Беларусі. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі
ў прэс-службе беларускага лідара.
«Праваслаўная царква з'яўляецца вядучай канфесіяй нашай краіны, уносіць
значны ўклад у захаванне і ўзбагачэнне
духоўных і маральных традыцый беларускага народа. У Беларусі склаліся сапраўды
партнёрскія дзяржаўна-царкоўныя адносіны, вядзецца зацікаўлены, канструктыўны
дыялог, накіраваны на вырашэнне важнейшых сацыяльных пытанняў грамадства»,
— гаворыцца ў віншаванні.
«Вы маеце багаты вопыт работы ў праваслаўных прыходах, размешчаных у розных краінах, карыс таецеся аў тарытэтам
і павагай сярод свяшчэннаслужыцеляў і
вернікаў. Упэўнены, што на высокай пасадзе кіраўніка Беларускага Экзархата Вы
зробіце ўсё магчымае для захавання і развіцця традыцый супрацоўніцтва дзяржавы
і царквы, будзеце актыўна садзейнічаць
умацаванню стабільнасці, згоды і міру ў
беларускім грамадстве», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

ІНІЦЫЯТЫВА НЕ КАРАЕЦЦА

Спачуванні Прэзідэнту і народу Расіі
Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні Прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну, родным і блізкім загінулых у выніку
тэрарыстычных актаў у Валгаградзе. Аб гэтым БЕЛТА
паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
«У Рэспубліцы Беларусь з глыбокім смуткам успрыняты трагічныя паведамленні аб гібелі людзей у выніку тэрарыстычных
актаў у Валгаградзе», — гаворыцца ў спачуванні.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь самым рашучым чынам асуджае любыя праявы тэрарызму, а асобам, якія
ажыццявілі гэтыя бесчалавечныя ўчынкі, няма апраўданняў.

 Надвор'е

З МОКРЫМ СНЕГАМ І ДАЖДЖОМ
Анамальна цёплае надвор'е ў нашай краіне захаваецца і
на святы, паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага
гідраметцэнтра Мінпрыроды Вольга Фядотава.
У аўторак 31 снежня чакаецца воблачнае надвор'е з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах магчымы
мокры снег і дождж. Месцамі туман, на асобных участках дарог
галалёдзіца. Максімальная тэмпература паветра ад мінус 3 да
плюс 3 градусаў. І ў першы дзень новага года характар надвор'я
істотна не зменіцца. Часам невялікія ападкі (мокры снег і дождж),
месцамі туман і галалёдзіца на дарогах.
Тэмпература паветра ў галоўную ноч года будзе ад 5 марозу да
1 цяпла. Удзень 1 студзеня — ад мінус 3 да плюс 3 градусаў. Незвычайна цёплае надвор'е захаваецца ў нас 2 і 3 студзеня. Праўда, кароткачасовыя ападкі будуць ужо ў выглядзе снегу і мокрага снегу. Месцамі
туман і галалёдныя з'явы. Уначы — да 5 марозу, а ўдзень каля нуля.
Такі тэмпературны фон на 3-6 градусаў вышэйшы за кліматычную
норму. Вось нам і глабальнае пацяпленне на практыцы...
Сяргей КУРКАЧ


Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч заявіў учора падчас урачыстай цырымоніі ўзнагароджання пераможцаў і лаўрэатаў рэспубліканскага
конкурсу «Лепшы прадпрымальнік 2012 года»,
што прадстаўнікам малога і сярэдняга бізнесу
трэба быць больш актыўнымі і ініцыятыўнымі.
Кіраўнік урада адзначыў, што сёння ў многіх вядучых
краінах, такіх як Германія, ЗША, прадпрымальніцтва
з'яўляецца асновай эканомікі. У гэтых і многіх іншых
дзяржавах малы і сярэдні бізнес фарміруе звыш 60%
валавога ўнутранага прадукту. «У нас пакуль такіх вынікаў няма, — сказаў Міхаіл Мясніковіч. — Сёння, нягледзячы на тое, што пазітыўныя тэндэнцыі маюць месца,
у цэлым малы і сярэдні бізнес у ВУП складае крыху
больш за 24%». Таму патрэбна развіццё. Прычым не
толькі сферы аказання паслуг або гандлю (хоць гэта,
безумоўна, таксама важныя напрамкі), але і прадпрымальніцтва ў сферы вытворчасці і вытворчых паслуг.
«Тут мы капітальна адстаём, і я хацеў бы, каб вы былі
больш актыўнымі», —сказаў прэм'ер. Па яго словах,
урад гатовы аказваць падтрымку: «Калі трэба, будзем
вырашаць пытанні, звязаныя з зямельнымі ўчасткамі,
прымаць дадатковыя рашэнні па перадачы ва ўласнасць
у вызначаным парадку памяшканняў, якія арандуюцца».
У 2013 годзе толькі 144 арандатары сталі ўласнікамі
плошчаў, на якіх яны працуюць. «Гэта вельмі мала», —
упэўнены прэм'ер-міністр.
Рэспубліканскі конкурс «Лепшы прадпрымальнік года» праводзіцца ў мэтах папулярызацыі прадпрымальніцтва, павышэння дзелавой актыўнасці і прафесіяналізму суб'ектаў прадпрымальніцтва. Сёлета пераможцамі
і лаўрэатамі конкурсу сталі 48 юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

НЕПАРЫЎНАЯ СУВЯЗЬ ГІСТОРЫІ
Да 95-годдзя ўтварэння Беларускай Савецкай
Сацыялістычнай Рэспублікі і Камуністычнай партыі Беларусі
ДАРАГІЯ СУАЙЧЫННІКІ!
Сардэчна віншую вас са знамянальнымі датамі —
95-годдзем утварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і Камуністычнай партыі Беларусі.
Для нашай краіны гэтыя падзеі азнаменавалі змену эпох
і заклалі фундамент будучага суверэнітэту. У тыя далёкія
гады ўпершыню ў гісторыі было абвешчана права народаў
на самавызначэнне і беларусы набылі сваю нацыянальную
дзяржаву.
Гісторыя станаўлення і развіцця БССР непарыўна звязана
з Камуністычнай партыяй. У гады Вялікай Айчыннай вайны
камуністы, захапляючы сваім прыкладам мільёны людзей,
ішлі ў авангардзе барацьбы з ворагам. Пад іх кіраўніцтвам
у кароткія тэрміны адрадзіліся гарады і вёскі, рэспубліка
набыла магутны навуковы і вытворчы патэнцыял.
Мы беражліва захоўваем лепшыя традыцыі тых гадоў.
Суверэнная Беларусь упэўнена ідзе па выбраным народам
шляху развіцця, у аснове якога ідэалы міру, узаемадапамогі і сацыяльнай справядлівасці, закладзеныя папярэднімі
пакаленнямі.
Шчыра жадаю вам, дарагія суайчыннікі, моцнага здароўя, новых дасягненняў, шчасця і дабрабыту.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.
Извещение о проведении
повторного открытого аукциона с условиями
на повышение начальной цены
Предмет аукциона № 1 –

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
(производственная база),
расположенное по адресу:
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское шоссе, 1-й км,
В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ:
• капитальное строение (весовая автомобильная), инв. № 110/С-86078,
площадь – 200,3 кв.м;
• капитальное строение (весовая), инв. № 110/С-86095, площадь – 10 кв.м;
• капитальное строение (гаражи), инв. № 110/С-57233, площадь – 313,3 кв.м;
• капитальное строение (закрытый склад), инв. № 110/С-2093, площадь
– 5402,5 кв.м;
• капитальное строение (канализационно-насосная станция), инв. № 110/С86094, площадь – 18 кв.м;
• капитальное строение (контрольно-пропускной пункт), площадь – 9 кв.м,
инв. № 110/С-86076;
• капитальное строение (котельная), инв. № 110/С-86093, площадь – 222 кв.м;
• капитальное строение (открытый склад), инв. № 110/С-2092, площадь
– 9286 кв.м;
• капитальное строение (пост охраны), инв. № 110/С-99750, площадь
– 7,7 кв.м;
• капитальное строение (склад ГСМ), инв. № 110/С-86066, площадью
– 32 кв.м;
• капитальное строение (склад хранения баллонов), инв. № 110/С-1607,
площадью – 32,2 кв.м;
• капитальное строение (цех услуг), инв. № 110/С-86090, площадью – 641 кв.м;
• капитальное строение (склад), инв. № 110/С-99753, площадью – 96,5 кв.м;
• капитальное строение (туалет), инв. № 110/С-99712, площадью – 1,1 кв.м;
• изолированное помещение (помещение закрытой встроенной трансформаторной подстанции), инв. № 110/D-2752689, площадью 52,5 кв.м;
• изолированное помещение (административно-торговое помещение),
инв. № 110/D-2752692, площадью – 2155,9 кв.м;
• высоковольтная кабельная линия, инв. № 110/С-99804;
• высоковольтная кабельная линия, инв. № 110/С-99806;
• внеплощадочные теплосети, инв. № 110/С-99762;
• внеплощадочные сети канализации, инв. № 110/С-99803;
• внеплощадочные сети хозяйственной канализации, инв. № 110/С-100009;
• внутриплощадочное электроснабжение, инв. № 110/С-99759;
• внутриплощадочные слаботочные сети, инв. № 110/С-99760;
• кабельная линия 0,4 кВ, инв. № 110/С-99757;
• кабельные линии связи, инв. № 110/С-99772;
• наружные сети водопровода, инв. № 110/С-99854;
• наружные сети канализации, инв. № 110/С-99764;
• наружные сети теплоснабжения, инв. № 110/С-99763.
Недвижимое имущество (производственная база) находится
на земельном участке с кадастровым номером 141000000001000711.
Начальная цена предмета аукциона № 1 – 9 418 154 000 рублей без НДС.
Сумма задатка – 941 815 400 рублей.
Продавец имущества – ОАО «Барановичиметаллоптторг»
(225320, Брестская обл., г. Барановичи, Слонимское шоссе, 1-й км).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение «Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00, тел.: 327-52-36, 226-03-01
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г.
№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.
Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя
функции заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет,
предшествующих опубликованию настоящей декларации, с указанием
фактических сроков строительства:
- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., ул. Чичурина, д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20
– 27 мес., пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 –
11 мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.
Объединение осуществляет строительство объекта «Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)».
Жилой дом № 36 по генплану.
Свидетельство (удостоверение) № 500/1109-5600 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права
пользования на него от 25 сентября 2013 года.
Земельный участок площадью 1,5289 га. Проектом предусмотрено
устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных форм, озеленение, организация детских игровых, спортивных,
хозяйственных площадок.
Жилой дом запроектирован 10-этажным, состоит из 4 секций, имеет
техническое подполье и теплый чердак. Количество квартир – 159.
Квартиры имеют лоджии, которые с шестого и выше этажей используются для второго пути эвакуации (люки с наружными лестницами). Под
лоджиями квартир первого этажа предусмотрены погреба. На первом
этаже в секции в осях 3-4 расположены помещения товарищества
собственников с отдельным входом.
Начало строительства жилого дома – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС
– июль 2014 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке

государственную экспертизу от 29.02.2012 № 7-60/12 с дополнением
№ 7-60/12а от 30.04.2012.
Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, но желающими их улучшить на строительство квартир №№ 1, 2,
3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 37, 38, 39.
Предметом договора будет являться строительство жилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с учетом выполнения внутренних отделочных работ в текущих
ценах составляет:
15 085 929 руб. – на 1-комнатные квартиры;
14 776 022 руб. – на 2-комнатные квартиры;
14 466 116 руб. – на 3-комнатные квартиры.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое
подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, другие места общественного
пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и нежилых помещений.
Договор строительного подряда от 07.10.2013 № 145с-10-13, генподрядчик – ОАО «МАПИД».
Заявления о долевом строительстве жилых помещений 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.
Генеральный директор
Н.В. Милошевский

Организатор аукциона – УП «Комплекс
(г. Минск, ул. Лынькова, 77-14).

Консалт»

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
индивидуальные предприниматели, заключившие или имеющие возможность заключения договоров безвозмездного пользования государственным имуществом (наружные сети водопровода, помещение пожарной обороны «убежище»), заключившие соглашение с организатором
аукциона о правах и обязанностях сторон при проведении аукциона,
внесшие задаток и предоставившие организатору аукциона следующие
документы: заявление на участие в аукционе, заявление об ознакомлении
с предметом аукциона, копию свидетельства о госрегистрации (для юрлиц
и ИП), копию Устава (для юрлиц), копию платежного документа о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя
юридического (физического) лица, а также договор безвозмездного пользования государственным имуществом, заключенный ранее, или письменное согласие ссудодателя на заключение договора безвозмездного
пользования государственным имуществом, а также при необходимости
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона. Задаток вносится в срок, установленный для приема документов на участие в
аукционе, по каждому из предметов аукциона, на которые регистрируется
заявитель, на р/с УП «КОМПЛЕКС КОНСАЛТ» № 3012095930001 в ОАО
«Технобанк» г. Минск, код 182, УНП 190454930.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена (цена продажи)
фиксируется в протоколе о результатах аукциона и не включает НДС.
Победитель аукциона (покупатель) и продавец подписывают договор
купли-продажи предмета аукциона в течение 10 рабочих дней со дня
проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества
с учетом НДС осуществляется победителем аукциона (покупателем) в
порядке, предусмотренном договором купли-продажи. По согласованию
с продавцом возможна рассрочка платежа.
Оплата вознаграждения и возмещение затрат за организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (покупателем)
помимо оплаты стоимости приобретенного имущества в соответствии с
порядком проведения аукциона.
Аукцион проводится 11 января 2014 года в 13.30 по адресу: г. Минск,
пр. Дзержинского, 104-501. Заявления и документы, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются до
10 января 2014 года включительно в рабочие дни с 11.00 до 15.00 по
адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501. Срок окончания подачи
заявлений – 10.01.2014 г. до 13.00.

Телефоны для справок: (017) 271 09 23, (029) 6 922 644.

