«СПІСАННЯ ДАЎГОЎ
НЕ БУДЗЕ...»

17 мая 2014 г.
 АПК: праблемы і рашэнні

Такія прылады дазваляюць кліентам самастойна аплачваць мытныя плацяжы і пры гэтым не звяртацца да паслуг касіраў. Падобная
паслуга не толькі пашырае магчымасці трымальнікаў картак, але і
памяншае час праходжання працэдуры аплаты плацяжоў. Эксперты
банкаўскай сферы адзначаюць той факт, што ажыццяўленне падобнага плацяжу мае даволі просты алгарытм.
Спачатку ўводзіцца нумар плацежнага дакумента, пасля чаго
прылада па спецыяльнай электроннай базе мытных плацяжоў правярае яго на дакладнасць, далей робіцца аплата, пацвярджэннем
якой з'яўляецца атрыманы кліентам чэк. Цяпер такімі тэрміналамі
абсталяваны пункты мытнага афармлення, размешчаныя ў Брэсцкай, Гродзенскай і Мінскай абласцях.
Сяргей КУРКАЧ



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОРГАНИЗАТОР: ЧАШНИКСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Витебская обл., Чашникский р-н., г. Чашники,
пер. Базарный, район магазина «Все для дома»
Кадастровый номер участка
225150100001001875
Площадь, га
0,0155
Целевое назначение
(назначение земельного
Для строительства и обслуживания магазина
участка в соответствии
(земельный участок для размещения объектов
с единой классификацией
розничной торговли)
назначения объектов
недвижимого имущества)
Характеристика территории
и расположенных на участке
инженерных коммуникаций,
Охранная зона линии электропередачи
строений и сооружений;
напряжением до 1000 В.
инженерно-геологические
условия*
Наличие не менее двух участников.
Заключение с Чашникским районным исполнительным комитетом соглашения.
Победителю аукциона либо в случае признания аукциона несостоявшимся, единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившего
согласие на предоставление ему земельного участка в аренду:
- возместить расходы, связанные с проведением аукциона;
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;
- заключить с Чашникским районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка;
- обратиться в течение двух месяцев со дня заключения договора аренды земельного участка в установленном порядке за государственной
регистрацией прав, ограничений (обременений) прав на него в Чашникское бюро Лепельского филиала республиканского унитарного предприятия «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;
- получить в установленном порядке разрешения на проведение проектноизыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий два года;
- занять данный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления в течение шести месяцев со дня получения свидетельства
(удостоверения) о государственной регистрации создания земельного
участка и возникновения права на него;
- снять плодородный слой с площадок застройки и использовать его для
благоустройства отводимого участка
Подключение к сетям и сооружениям
Условия инженерного
инженерной инфраструктуры выполняется
развития инфраструктуры
по техническим условиям эксплуатирующих
застраиваемой территории организаций с учетом нагрузок, определенных
при разработке ПСД
Срок аренды (лет)
20
Начальная стоимость (руб.)
5 487 035
Сумма задатка (руб.)
548 703
Стоимость расходов
по подготовке и изготовлению
3 164 400
документации, подлежащих
возмещению (руб.)
Аукцион состоится 18 июня 2014 года в 15-00
по адресу: г. Чашники, ул. Советская, 44 (здание
Дата и место
райисполкома), кабинет № 37. Заявления и пакет
проведения аукциона,
необходимых документов предоставляются
сроки приема документов участниками с 8.00 до 17.00 по 12 июня 2014
года включительно по адресу: г. Чашники,
ул. Космонавтов, 2, кабинет № 3 (земслужба)
Условия проведения аукциона

Адрес земельного участка

* Инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, подавшие в установленном порядке заявление
на участие в аукционе, а также заверенную копию платежного поручения о
внесении задатка, кроме того, в комиссию предоставляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов,
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов
юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ,
подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом
на белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном
порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или
русский язык.
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 3600329002002 в ЦБУ
№ 222 филиала № 215 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Орша, МФО 150801647,
УНП 300594330, код платежа 04002, получатель – главное управление Министерства финансов по Витебской области.
Оплата стоимости предмета аукциона, подлежащая возмещению Победителем, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола
аукциона.
Контактные телефоны: 8 (02133) 4-24-05, 4-14-46.

У аграпрамысловым комплексе зроблена нямала. Але
многія пытанні патрабуюць аператыўнага рэагавання. Перш за
ўсё — захоўванне тэхнічных і
тэх на ла гіч ных рэгла мен таў,
нарматываў расходаў, затрат,
працоўнай дысцыпліны. Міжгаліновая рабочая група прапануе розныя меры адказнасці за невыкананне тэхнічных
рэгла мен таў і нар ма ты ваў,
безгаспадарчасць. Першая —
адміністрацыйная, якая цягне
за сабой звальненне з работы
без права ў далейшым займаць
кіруючыя пасады. «Трэба перастаць бегаць з месца на месца:
тут не атрымалася — перабег
у іншую гаспадарку», — заўважыў віцэ-прэм’ер Міхаіл
РУСЫ (на фота). Кіраўнікам
можа пагражаць і крымінальная адказнасць. «Гэта павінны
разумець усе: ад кіраўніка да
механізатара. Асаблівая размова пра тых, хто прыйдзе на
работу ў нецвярозым стане»,
— падкрэсліў ён.
Віцэ-прэм'ер нагадаў, што
з 1 студзеня ўступіў у дзеянне
новы механізм налічэння заработнай платы. У кіраўнікоў,
спецыяліс таў з'явіўся стымул

Трэба даць уздыхнуць
сельгаспрадпрыемствам,
крэдытныя рэсурсы пры
цяперашняй стаўцы
кладуцца на іх плечы
цяжкай ношай

да добрай працы. Тыя, хто дасягнуў значных паказчыкаў, могуць зарабіць і 30 млн рублёў.
Ёсць пы тан ні да мно гіх
прадпрыемстваў і па фінансавай запазычанасці. Скажам,
калі выручка складае 70 трлн
рублёў, то фінансавыя абавязацельствы — 80 трлн рублёў.
Бясспрэчна, тут ёсць і доўгатэрміновыя крэдыты, якія выдаткаваны на будаўніцтва буйных
жывёлагадоўчых комплексаў,
фермаў. Яны акупяцца ў перспектыве. У той жа час затраты на вытворчасць прадукцыі
(гаруча-змазачныя, будаўнічыя
матэрыялы, мінеральныя ўгнаенні) — 104 трлн рублёў. А гэта
значыць, што 34 трлн рублёў не
хапае для нармальнай работы
АПК. І ў гэтым недапрацоўкі і
фінансава-крэдытнай сістэмы.
«Трэба даць уздыхнуць сельгаспрадпрыемствам, крэдытныя рэсурсы пры цяперашняй
стаўцы кладуцца на іх плечы
цяжкай ношай», — адзначыў
Міхаіл Русы.
Для слабых гаспадарак прадастаўляецца магчымасць рэфармавання, прыцягнення інвестара, якому даюцца пэўныя

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении аукционов с условием
по продаже права заключения договора
аренды земельного участка

Адрес
объекта и его
наименование

Адрес
объекта и его
наименование

Адрес
объекта и его
наименование

Порядок
оплаты

Продавец
Организатор
аукциона

ЛОТ № 1
Земельный участок для строительства и обслуживания
спортивно-туристического комплекса (без размещения посетителей для проживания) в к.п. Нарочь, ул. Туристская, площадью – 0,3317 га (кадастровый номер 624056300001000400).
Срок аренды 99 лет.
Начальная цена 601 773 789 (Шестьсот один миллион
семьсот семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят
девять) белорусских рублей. Шаг аукциона в размере 5%
от предыдущей цены.
ЛОТ № 2
Земельный участок для строительства и обслуживания
спортивно-туристического комплекса (рекреационная емкость объекта для размещения посетителей на проживание
18 человек и единовременного пребывания 45 человек) в
к.п. Нарочь, ул. Набережная, площадью – 0,8754 га (кадастровый номер 624056300001000399). Срок аренды 99 лет.
Начальная цена 918 386 228 (Девятьсот восемнадцать
миллионов триста восемьдесят шесть тысяч двести
двадцать восемь) белорусских рублей. Шаг аукциона в
размере 5% от предыдущей цены.
ЛОТ № 3
Земельный участок для строительства и обслуживания торгового объекта в г. Мядель, ул. Юбилейная, площадью –
0,4892 га (кадастровый номер 624050100001001737). Срок
аренды 99 лет. Начальная цена 636 608 924 (Шестьсот
тридцать шесть миллионов шестьсот восемь тысяч девятьсот двадцать четыре) белорусских рубля. Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона возмещает расходы, связанные с
проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка и публикацией объявлений об аукционе в средствах массовой информации, с потерями сельскохозяйственного производства. Оплата в
размере цены продажи объекта (за вычетом задатка) в
течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Мядельский районный исполнительный комитет
Мядельский районный исполнительный комитет

Заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка, паспорт или иной докуДокументы,
мент, удостоверяющий личность для юридического лица
представкопия свидетельства о государственной регистрации. Сумляемые
ма задатка: 10% от начальной цены на р/с 3600623001906
для участия
ЦБУ № 619 филиала № 601 ОАО «АСБ Беларусбанк»
в аукционе
г. Молодечно, код 769 УНП 600537220. Получатель платежа:
Главное управление МФ РБ по Минской области.
13 июня 2014 г. до 16.00,
Конечный
г. Мядель, пл. Ленина, 1, каб. 14,
срок и адрес
Мядельский районный исполнительный комитет,
приема заявок
тел.: (факс) (8-01797) 55-5-73, (8-1797) 55-4-00
Дата, время
18 июня 2014 г. в 14.00
и место
г. Мядель, пл. Ленина, 1, каб. 36,
проведения
Мядельский районный исполнительный комитет
аукциона

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Строительство многоэтажного односекционного
жилого дома со встроенными помещениями торгово-общественного
назначения № 72 по генплану по ул. Ясной»,
опубликованной в газете «Звязда» 28.03.2014 года
следующего содержания:
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г.
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, каб. 12. Тел. 8 (017) 216 00 09.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и
пятикомнатные квартиры:
при 100% оплате в течение 3 дней стоимость 1 м2 1250 долларов США,
при оплате в рассрочку (30% в течение 5 дней, остаток ежемесячно равными
долями по декабрь 2014 года) стоимость 1 м2 1300 долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых для
заключения договоров создания объектов долевого строительства, и заключение
договоров создания объектов долевого строительства осуществляется уполномоченным агентством недвижимости – ОДО «ТВОЯ СТОЛИЦАКОНСАЛТ»
по адресу: 220072, г. Минск, пр. Независимости, д. 68, к. 127.
Тел.: 8 (017) 215 00 30, 8 (029)371 01 01, 8 (029)381 01 01.
УНП 100070331
Утерянные страховые свидетельства по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев ТС: ВР №4721203, ВР №4721226, ВС №3012601,
ВС №7394339, ВС №7394340, ВС №8404890, ВС №8404976; по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев ТС на территории
государств-членов системы «Зеленая карта»: BY/03/№07665627; квитанции формы
1-СУ о приеме наличных денежных средств (страховых взносов): КС 3170391,
КС 3170392, КС 3170395, КС 3766622, КС 3802927 считать недействительными.

прэферэнцыі. Прапаноўваецца
па дагаворы адтэрміноўка на
тры гады з аплатай не поўнай
стаўкі рэфінансавання, а адной
яе трэці. Гэта дае магчымасць
інвестару ўкласці грошы ў вытворчасць, за 2-3 гады палепшыць справы, павялічыць выпуск прадукцыі і разлічыцца.
«Пры гэ тым за па зы ча насць
нікому спісвацца не будзе», —
папярэдзіў віцэ-прэм'ер.
Плануецца таксама ўдасканаліць сістэму дзяржаўнай падтрымкі сяла. Палова яе цяпер
накіроўваецца на кампенсацыю
працэнтаў па банкаўскіх крэдытах. У перспектыве яна будзе
размяркоўвацца на агульнадзяржаўныя мерапрыемствы.
У прыватнасці, на дапамогу
чарнобыльскім рэгіёнам, навучальным установам, падрыхтоўку кадраў, меліярацыю.
Больш прыцягальным стане і дзяржзаказ для арганізацый аграпрамысловага комплексу. Ужо сёння прымаюцца
ад па вед ныя ме ры. «З 2015
года селянін да 1 красавіка
будзе ведаць, па якой цане ў
яго купяць прадукцыю паводле
дзяржзаказу», — адзначыў Міхаіл Русы. На працягу 60 дзён
павінен быць выплачаны аванс.
Пры гэтым не дазваляецца ніякі бартар, усе разлікі — толькі
грашыма.
Старшыня Мінскага аблвыканкамі Ся мён ША ПІ РА
звярнуў увагу кіраўнікоў на беражлівае стаўленне да кожнага
працаўніка. «Той жа механізатар на сяле павінен мець хоць
бы адзін выхадны на тыдзень»,
— лічыць старшыня Мінаблвыканкама.
У некаторых раёнах Міншчыны змянілася да 50% кіраўнікоў

Неабходна рыхтаваць
на месцах свае кадры, а
не браць «прышлых» з
іншых рэгіёнаў — мякка
кажучы, купляць ката
ў мяшку. Ад гэтага
таксама залежаць вынікі
дзейнасці канкрэтнага
прадпрыемства і рэгіёна.
сельгасарганізацый. Гэта ненармальная сітуацыя. Чалавек
не паспеў адпрацаваць год (за
гэты час ён толькі ўнікае ў сітуацыю, вучыцца), а яго старшыня
райвыканкама сваім распараджэннем здымае з пасады. Такая практыка недапушчальная.
Усе звальненні з цяперашняга
моманту будуць узгадняцца з
аблвыканкамам.
Ся мён Ша пі ра на га даў,
што трэба рыхтаваць на месцах свае кадры, а не браць
«прышлых» з іншых рэгіёнаў
— мякка кажучы, купляць ката ў мяшку. Ад гэтага таксама залежаць вынікі дзейнасці
канкрэтнага прадпрыемства і
рэгіёна. У якасці прыкладу ён
прывёў Любанскі раён, дзе гаспадаркі ўзначальваюць свае,
ту тэйшыя людзі.
Нагадаю, рабочая група падрыхтавала «дарожную карту»
па развіцці аграпрамысловага
комплексу, праект дырэктывы
аб мерах па павышэнні канкурэнтаздольнасці сельгасарганізацый і прэстыжу работы ў
АПК, а таксама шэраг нарматыўных актаў. Папярэднія вынікі былі прадстаўлены кіраўніку
дзяржавы.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

Наименование,
местонахождение
и характеристика
объекта

Балансодержатель

З мая гэтага года ў Беларусі павялічыліся аднаразовыя дзіцячыя дапамогі і дапамогі на дзяцей-інвалідаў, якія вылічваюцца
ў залежнасці ад памеру бюджэту пражытачнага мінімуму.
Нагадаем, што з 1 мая па 31 ліпеня гэтага года памер бюджэту
пражытачнага мінімуму (БПМ) у краіне складае 1 212 470 рублёў.
Памеры дапамог па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў, які вылічваюцца ад
памеру сярэдняй зарплаты беларусаў, не змяніліся. Згодна з інфармацыяй Белстата, летась у рэспубліцы нарадзілася 118 463 дзіцяці,
што на 2 570 дзяцей больш, чым у папярэднім. Больш за ўсё нованароджаных налічвалася ў 2013 годзе ў Мінску — амаль 23 тыс., менш
за ўсё — у Магілёўскай вобласці (13,1 тыс. дзяцей).
Святлана БУСЬКО.

ПРА АДКЛЮЧЭННЕ ВАДЫ ПАДКАЖА
«ЯНДЭКС»
Інфармацыя адносна тэрмінаў адключэння гарачай вады ў Мінску цяпер даступная ў пошуку «Яндэкса», паведамілі ў прэс-службе гэтай кампаніі.



ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
по продаже права заключения
договора аренды помещений
транспортного республиканского
унитарного предприятия
«Брестское отделение Белорусской
железной дороги»
№ лота

ДЗІЦЯЧЫЯ ДАПАМОГІ Ў МАІ

1
Право заключения договора аренды отдельных помещений общей площадью 87,4 кв.м (характеристика: имеются – естественное освещение, электроснабжение, центральное отопление, водоснабжение
и водоотведение, телефонизация) на 1-м этаже здания вокзала (инв. № 100/С-47089) по ул. Кижеватова,
1Б/1 в г. Бресте
Транспортное республиканское
унитарное предприятие «Брестское отделение
Белорусской железной дороги»

Начальная цена
1 714 110
продажи (руб.)
Сумма задатка (руб.)
171 400
Срок аренды
5 лет
Ставка
6 856 603 рубля (67,22 базовой арендной величины
арендной платы
на момент заключения договора аренды)
Условия оплаты
разовый платеж
Размер штрафа, руб.
15 000 000
Условия продажи
для размещения парикмахерской
Организатор
КУП «Брестский городской центр
аукционных торгов
по управлению недвижимостью»
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для участия в аукционе юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, прилагаются к заявлению, подаваемому:
1. юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь:
копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный)
счет организатора аукциона;
2. юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
копия платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
3. индивидуальным предпринимателем:
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный)
счет организатора аукциона;
4. физическим лицом – копия платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона.
При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона организатору аукциона предъявляются:
представителем физического лица, индивидуального предпринимателя,
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность.
Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский городской центр по
управлению недвижимостью» на счет № 3012780360011 в филиале
№ 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Брест, ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.
Порядок оформления участия в аукционе и проведения торгов определяется
Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. №1049.
Право заключения договора аренды возникает у победителя аукциона с
момента внесения им определенной в ходе аукционных торгов цены за
право аренды нежилого помещения. Данная сумма должна быть внесена
победителем в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Договор
аренды должен быть подписан в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона обязан оплатить организатору аукциона в течение
5 рабочих дней с даты проведения торгов сумму, в счет возмещения
фактических затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях
ознакомления участников.
Аукцион состоится 19 июня 2014 г. в 11.00
по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.
Заявки на участие в аукционе принимаются
с 8.30 19.05.2014 г. до 17.30 13.06.2014 г.
(перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.)
по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.
Сайты: www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by, www.gki.gov.by

В связи с реорганизацией ОАО «Спецмонтажавтоматика» профсоюзным
собранием (протокол № 2 от 21.03.14 г.) ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОАО «Монтажавтоматика»
(УНП 101126320) и ОАО «Промспецавтоматика» (УНП 101013735) путем присоединения к первичной профсоюзной организации ОАО «Спецмонтажавтоматика». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с
момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 220073, г. Минск,
ул. Гусовского, 6, тел. 251-20-15.

НАВІНЫ

Беларусбанк устанаўлівае спецыяльныя тэрміналы самаабслугоўвання, прызначаныя для правядзення аплаты мытных
плацяжоў з выкарыстаннем банкаўскіх картак, паведамілі
карэспандэнту газеты ў прэс-службе банка.

Рабочая нарада па пытаннях развіцця аграпрамысловага комплексу Мінскай
вобласці адбылася ў Сеніцы.

Карыстальнікі ўжо сёння, не чакаючы аб'явы на пад'ездзе і
не марнуючы часу на пошук спецыялізаванага сайта, могуць
даведацца, калі не будзе вады ў іх доме. Дастаткова ў пошукавіку ўвесці запыт накшталт «адключэнне гарачай вады летам»
і набраць свой адрас (вуліцу і нумар дома). Звесткі пра графік
прафілактычных работ прадастаўляе РУП «Мінскэнерга», а
«Яндэкс» прыводзіць іх у зручны для карыстальнікаў від.
Як зазначылі ў кампаніі, беларусы пачынаюць цікавіцца графікам адключэння гарачай вады ўжо з сярэдзіны вясны. Летась
з пачатку красавіка і да пачатку жніўня яны задалі «Яндэксу»
некалькі дзясяткаў тысяч такіх запытаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ДЗЕЦІ — ГЭТА «ХОРоШОУ»
Папулярны праект тэлеканала СТБ — міжнародны музычны конкурс «ХОРоШОУ» — атрымаў працяг. На
гэты раз у Мінск прыехалі дзіцячыя хоры — з Эстоніі,
Чэхіі, Расіі, Літвы; натуральна, таксама прадставіла
свайго ўдзельніка і Беларусь.
Задача перад калектывамі стаіць няпростая — не толькі шчыра і эмацыянальна, але і пераканаўча і прафесійна выканаць
на сцэне дзіцячыя песні, нацыянальныя калыханкі, а таксама
сусветна вядомыя хіты. Прычым «падкупіць» журы адным толькі
дзіцячым абаяннем не атрымаецца. Бо, адзначае намеснік генеральнага дырэктара тэлеканала, прадзюсар праекта Настасся
Гузель-Ганіева, сярод суддзяў «ХОРоШОУ» — заслужаныя і
народныя артысты Беларусі... са сваімі дзецьмі і ўнукамі, і калі
ў Аляксандра Ціхановіча можа быць адзін падыход да ацэнкі,
то ў яго ўнука Івана — зусім іншыя густ і крытэрыі.
Зрэшты, пераможцамі ў гэтым праекце стануць абсалютна
ўсе ўдзельнікі — кожны дзіцячы хор будзе ўзнагароджаны дыпломам у пэўнай намінацыі. Паглядзець і паслухаць канцэрты
можна будзе ў эфіры СТБ 18, 25 мая, а таксама 1 чэрвеня, у
Міжнародны дзень абароны дзяцей.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ПАЛЯЎНІЧЫ СТРЭЛІЎ У... ЛАЙКУ
ПАДЗЕІ

МЫТНЫЯ ПЛАЦЯЖЫ
ЦЯПЕР І ПА КАРТЦЫ

Як зрабіць работу аграпрамысловага комплексу эфектыўнай

Супрацоўнікі Мінскай міжраённай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пачалі адміністрацыйны
працэс у дачыненні да паляўнічага, які смяротна параніў... сабаку.
— Знаходзячыся на сваім лецішчы ў Смалявіцкім раёне,
мужчына заўважыў, што да яго на ўчастак забегла паляўнічая
лайка. Зарадзіўшы ружжо, ён стрэліў у жывёлу, — распавяла прэс-сакратар Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і
расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Вольга
Грамовіч. — Як патлумачыў парушальнік, гэта быў не першы
выпадак, калі паляўнічыя сабакі з'яўляліся на тэрыторыі садаводчага таварыства. Што не дзіўна, паколькі знаходзіцца
яно паблізу ад паляўнічых угоддзяў. Аднак, па неафіцыйнай
інфармацыі, прычынай такога ўчынку мог стаць канфлікт інтарэсаў паміж паляўнічымі.
Гэты грамадзянін парушыў пункт правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання, які забараняе накіроўваць
зброю на чалавека, хатніх жывёл ці месцы іх размяшчэння.
У адпаведнасці з Кодэксам аб адміністрацыйных правапарушэннях, паляўнічы будзе пазбаўлены спецыяльнага права (на
паляванне) на шэсць месяцаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ХАЧУ БЫЦЬ МУЖЧЫНАМ!
У Беларусі за 20 гадоў змянілі пол каля 70 чалавек, паведаміў БЕЛТА ўрач-сексолаг Дзмітрый Капусцін.

ФАКТЫ

 Май на ўвазе!

ПА БЕЗГАСПАДАРЧАСЦІ —
І ПЕРНІКАМ, І БІЗУНОМ

Фота БЕЛТА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Вельмі вострая праблема — эфектыўная работа малочнатаварных комплексаў, што будуюцца па дзяржаўнай праграме. Рэаліі такія, што многія гаспадаркі апынуліся ў сапраўднай даўгавой «яме»,
практычна не маючы рэальных шанцаў разлічыцца па крэдытах.
А гэта не дазваляе забяспечваць комплексы належным статкам,
кармамі і, адпаведна, атрымліваць аддачу ад фінансавых сродкаў
у сучасныя тэхналогіі. У сувязі з гэтым, у прыватнасці, абласныя
ўлады лічаць неабходным зменшыць працэнтныя стаўкі па крэдытах — не толькі новых, але і па раней атрыманых на будаўніцтва і
рэканструкцыю аб'ектаў АПК (маржа павінна складаць не больш за
3%). Акрамя таго, пры будаўніцтве малочнатаварных комплексаў
выплачваць асноўны доўг па банкаўскіх крэдытах праз тры гады,
што звязана з тэхналогіяй вытворчасці буйной рагатай жывёлы і
атрымання выручкі ад яго рэалізацыі, працэнты банкаў — праз год
пасля ўводу аб'екта.
Міхаіл Мясніковіч падкрэсліў, што першачарговая задача цяпер
— нарыхтаваць якасныя кармы, без чаго немагчыма эфектыўная
вытворчасць малака. Летась увогуле на Гродзеншчыне на адну
ўмоўную галаву жывёлы нарыхтавалі кармоў больш, чым у сярэднім па рэспубліцы, але іх якасць далёка не заўсёды адпавядала
патрабаванням.
Паводле даследаванняў Белдзяржветцэнтра, вялікія аб'ёмы сенажу і сіласу (адпаведна 21,9 і 25,3%) аказаліся непрыдатнымі для
скормлівання жывёле па ўтрыманні масленай кіслаты. Недапушчальна, каб сёлета гэта паўтарылася.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Фота БЕЛТА.
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НАДЗЁННАЕ

«Ва ўсім свеце жаданне змяніць пол часцей выказваюць
мужчыны, але ў краінах СНД сітуацыя іншая: жанчыны часцей
хочуць стаць мужчынамі. Чаму так адбываецца, пакуль невядома», — адзначыў ён.
На ўліку ў Мінскім гарадскім сексалагічным цэнтры знаходзяцца 170 чалавек, якія хочуць змяніць пол (практычна аднолькава мужчын і жанчын). У асноўным гэта маладыя людзі ва
ўзросце ад 23 да 26 гадоў. Дазвол на аперацыю атрымліваюць
каля чатырох чалавек у год. У Беларусі такі дазвол выдае спецыяльна створаная Міжведамасная камісія па медыка-псіхалагічнай і сацыяльнай рэабілітацыі асоб з сіндромам адмаўлення
полу. У яе склад уваходзяць 15 спецыялістаў міністэрстваў
аховы здароўя, абароны, унутраных спраў, юстыцыі, адукацыі. Камісія накіроўвае пацыента на псіхолага-псіхіятрычнае
і сексалагічнае абследаванне. Праз год, пасля дасканалага
абследавання ў псіхіятраў, сексолагаў, уролагаў, гінеколагаў,
эндакрынолагаў і генетыкаў, савет прымае рашэнне — змяняць
гэтаму чалавеку пол або не.
Гаворачы аб пераможцы конкурсу песні «Еўрабачанне2014» — так званай барадатай жанчыне Канчыце Вурст, беларускі сексолаг адзначыў, што, хутчэй за ўсё, выканаўца —
трансвестыт, а не транссексуал. «Хутчэй за ўсё, Вурст — гэта
чалавек, які атрымлівае задавальненне ад нашэння адзення
процілеглага полу. Толькі і ўсяго. Гэта як на карнавале, толькі карнавал прадаўжаецца некалькі гадзін, а тут больш доўгі
тэрмін», — сказаў Дзмітрый Капусцін.

