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ІНФАРМБЮРО

28 мая 2014 г.

НЕ ЖЭСАЎСКІ
КЛОПАТ...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Практыка прыцягнення сродкаў насельніцтва да
добраўпарадкавання жыллёвых тэрыторый у Мінску
існуе з 2010 года, калі было прынята рашэнне Мінгарвыканкама «Аб утрыманні і рамонце жылых дамоў».
Паводле яго з насельніцтвам праводзіцца тлумачальная работа і на дагаварной аснове ў добраахвотным
парадку жыхары могуць выдаткоўваць грошы на
замену і ўстаноўку дзіцячага абсталявання, рамонт
пад'ездаў, балконаў, уцяпленне фасадаў, прачыстку
ствалоў смеццеправодаў, усталяванне агароджаў,
закупку кантэйнераў, пляцовак, малых архітэктурных
формаў, азеляненне... Падрабязная інфармацыя пра
тое, на якія віды работ прыцягваюцца сродкі жыхароў,
змяшчаецца на сайтах жыллёвых службаў, ЖРЭА,
адміністрацый раёнаў.
Адметна, што найбольш актыўна жыхары звяртаюцца па дапамогу ва ўсталяванні дадатковых
элементаў на дзіцячых пляцоўках, асабліва ў новых
раёнах, куды засяляюцца маладыя сем'і. Справа
ў тым, што «мінімальнае» абсталяванне дваравой
тэрыторыі прадугледжана ў праектна-сметнай дакументацыі дома, які будуецца. Аднак некаторыя
лічаць, што і дадатковыя прыстасаванні павінны
ўсталёўвацца за бюджэтныя сродкі, але гэта не так.
Цяпер усё больш маладых бацькоў разумеюць сваю
адказнасць за гарманічнае развіццё дзяцей, таму
за ўласныя грошы імкнуцца разнастаіць дзіцячыя
«гарадкі» ў дварах.

Як ніколі актыўна людзі цяпер
даглядаюць агародчыкі каля пад'ездаў —
высаджваюць кветкі, робяць альпійскія
горкі. Жыхары ў гэтым плане ў нас
малайцы.
— Складана сказаць, у колькі абыходзіцца жыхарам усталяванне дадатковых прадметаў у двары.Тыя
ж самыя лавачкі могуць быць рознымі — са спінкамі
і без, мудрагелістых формаў, таму і кошт можа быць
розны — і 300 тысяч рублёў, і 600, і мільён. На дзіцячае ж абсталяванне давядзецца выдаткаваць мінімум 1,5 млн рублёў, — адзначыла Зінаіда Ставер.
Грошы немалыя, але «непад'ёмнымі» яны могуць здавацца толькі на першы погляд. Каб зменшыць выдаткі на добраўпарадкаванне двара,
жыхарам дома ці пад'езда варта вырашаць гэтае
пытанне разам: у падзеле на агульную колькасць
кватэр нават істотная сума акажацца не такой
вялікай, і кожны будзе ганарыцца сваім унёскам у
прыгажосць каля дома. Дарэчы, не трэба хваля-
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вацца, што нехта можа сапсаваць купленыя вамі
прадметы і грошы будуць патрачаны дарма: пасля
ўстаноўкі новых арэляў ці горкі жыллёвыя службы
будуць сачыць за іх станам і ажыццяўляць бясплатны рамонт.

Прыгажосць сваімі рукамі
Зрэшты, для таго, каб родны двор радаваў вока, а ў пад'ездзе было чыста і ўтульна, зусім не
абавязкова звяртацца па дапамогу ў спецыяльныя
інстанцыі і выдаткоўваць вялікія грошы. Пра гэта
сведчаць штогадовыя агляды-конкурсы па добраўпарадкаванні, у якіх жыхары прэзентуюць свае
двары і пад'езды, прыгажосць каторых стварылі
ўласнымі рукамі і сродкамі. Зінаіда Ставер прызналася, што многія ідэі афармлення ствараюць
моцнае ўражанне.

Некаторыя лічаць, што дадатковыя
прыстасаванні ў дварах павінны
ўсталёўвацца за бюджэтныя сродкі,
але гэта не так.
— Мне вельмі спадабалася, як у адным з пад'ездаў сцены пафарбавалі пры дапамозе трафарэту,
і атрымаліся нібы белыя карункі на зялёным полі.
А яшчэ нехта прыдумаў выкласці кветкі з люстэркавымі пялёсткамі — глядзелася вельмі прыгожа.
Як ніколі актыўна людзі цяпер даглядаюць агародчыкі каля пад'ездаў — высаджваюць кветкі,
робяць альпійскія горкі. Жыхары ў гэтым плане ў
нас малайцы.
Вынікі конкурсаў падводзяцца да Дня горада, і
ўдзельнікі атрымліваюць падзякі і памятныя падарункі — яшчэ адзін прыемны бонус падтрымання
ў належным стане тэрыторыі вакол свайго жылля.
Ды і без дадатковых заахвочванняў, па словах
Зінаіды Ставер, культура жыхароў ва ўтрыманні
прыжыллёвых тэрыторый з часам толькі павялічваецца.
— Не пагаджуся, што ў добраўпарадкаванні тэрыторый зацікаўленыя адзінкі. Цяпер многія наводзяць
прыгажосць вакол свайго жытла, а калі атрымліваюць падзякі па выніках конкурсаў, ганарацца імі і
нават вешаюць іх у сваіх пад'ездах. Мне думаецца,
усё больш жыльцы схіляюцца да прынцыпу «Гэта
мой дом, і я ў ім гаспадар».
Што ж, так ужо створаны чалавек: найбольш
цэніць тое, за што плаціць.
Дзіяна СЕРАДЗЮК.

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 10 красавіка 2014 года
Адобраны Саветам Рэспублікі
22 красавіка 2014 года
Артыкул 1. Унесці ў Закон
Рэспублікі Беларусь ад 6 студзеня 1999 года «Аб пражытачным
мінімуме ў Рэспубліцы Беларусь»
(Нацыянальны рэестр прававых
актаў Рэспублікі Беларусь, 1999
г., № 5, 2/14; 2008, № 3, 2/1396)
наступныя змяненні і дапаўненне: 1. У артыкуле 1:
абзац другі выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«пражытачны мінімум — неабходныя для захавання здароўя ча ла ве ка, за бес пя чэн ня
яго жыццядзейнасці мінімальны
набор прадуктаў харчавання і нехарчовыя тавары і паслугі, кошт
якіх вызначаецца як фіксаваная
доля ад кошту мінімальнага набору прадуктаў харчавання;»;
абзац чацвёрты пасля слова
«пенсіянеры,» дапоўніць словам
«студэнты,».

Карагоды на Сёмуху
У першую нядзелю лета ў
Чавускім раёне, што на Магілёўшчыне, адбудзецца другі міжрэгіянальны конкурс
карагодаў.
Ён пройдзе ў рамках мясцовага фэсту «Зялёныя святкі» каля
жыватворнай крыніцы Байкава,
якая, па павер'ях, вылечвае ад
многіх захворванняў. Чакаецца,
што ўдзел у ім прымуць прадстаўнікі з 12 раёнаў Магілёўшчыны,
запрошаны і са Смаленска.
Наведвальнікаў свята чакае
цікавая стылізаваная дзея, сустрэчы з народнымі ўмельцамі,
магчымасць прыняць удзел у старадаўніх абрадах «Кумаўя» і «Завязванне бярозы».
Нэлі ЗІГУЛЯ.

2. Артыкул 3 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Артыкул 3. Парадак вызначэння, зацвярджэння і перагляду пражытачнага мінімуму
Пражытачны мінімум вызначаецца з удзелам зацікаўленых
дзяр жаў ных ор га наў і ін шых
дзяржаўных арганізацый, рэспубліканскіх аб'яднанняў наймальнікаў і прафесійных саюзаў,
зацвярджаецца Урадам Рэспублікі Беларусь і пераглядаецца
не радзей за адзін раз у пяць
гадоў.
Пражытачны мінімум складаецца з:
мінімальнага набору прадуктаў харчавання;
нехарчовых тавараў і паслуг.
Мінімальны набор прадуктаў
харчавання для асноўных сацы яль на-дэ ма гра фіч ных груп
насельніцтва вызначаецца на
падставе нормаў спажывання,
якія распрацоўваюцца Міністэрствам працы і сацыяльнай абаро-

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
Открытого акционерного общества «Слуцк-Модуль» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже имущества (в комплексе)
в составе:
№
1
2
3
4
5
6
7
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9
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12

 Будзь у курсе

ЗБРОЯ ПАТРАБУЕ РЭГІСТРАЦЫІ
Да 1 ліпеня грамадзянам, якія маюць не ўлічаную ва ўстаноўленым
парадку зброю, трэба
звярнуцца — для яе рэгістрацыі ці здачы — у
органы ўнутраных спраў
па месцы жыхарства.
Для рэгістрацыі трэба напісаць заяву, дзе ўказаць від,
тып, мадэль, калібр, серыю,
нумар зброі, якая не знаходзіцца на ўліку, і прад'явіць
дакумент, што сведчыць асобу. Калі грамадзяне жадаюць
здаць такую зброю без далейшай рэгістрацыі, пішацца
заява аб яе добраахвотнай
здачы. У абодвух выпадках
разам з заявамі ў орган унутраных спраў прадстаўляецца
і сама зброя. Усё афармляецца актам у трох экзэмплярах,
адзін з якіх — разам са зброяй — на працягу месяца накіроўваецца ў Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз. Гэты
орган займаецца сертыфікацыяй зброі — абавязковаму
пацвярджэнню адпаведнасці патрабаванням тэхнічных
нарматыўных прававых актаў
у галіне тэхнічнага нарміравання і
стандартызацыі.
Сертыфікацыя зброі, уключаю-

чы яе выпрабаванне, праводзіцца
на бясплатнай аснове, у тым ліку
без уплаты дзяржаўнай пошліны
за выдачу сертыфіката адпавед-

насці, на працягу двух месяцаў са дня паступлення зброі
ў орган сертыфікацыі. Пры гэтым праводзіцца кантрольны
адстрэл агнястрэльнай зброі з
наразным ствалом (у тым ліку
камбінаваным), а таксама праверка куль і гільз па крыміналістычных уліках. Па выніках
сертыфікацыі на зброю выдаецца або сертыфікат адпаведнасці, або рашэнне аб адмове
ў выдачы такога дакумента.
Адмова можа быць і па прычыне адсутнасці боепрыпасаў
і немагчымасці іх набыцця ў
Рэспубліцы Беларусь.
Атрымаўшы ад органа па
сертыфікацыі або сертыфікат
адпаведнасці, або адмову аб
вы дачы та ко га да ку мен та,
тэрытарыяльны орган унутраных спраў на працягу пяці
дзён паведамляе пра тое грамадзяніну. Пры гэтым у выпадку прыняцця рашэння аб
магчымасці рэгістрацыі зброі,
якая не знаходзіцца на ўліку,
грамадзянін павінен забяспечыць па месцы пражывання
ўмовы для яе захоўвання. На
пра ця гу ме ся ца ён па ві нен
прадаставіць у тэрытарыяльны орган унутраных спраў: дзве
фатаграфіі памерам 30х40 мм;
дакумент аб уплаце дзяржаўнай

пошліны ў памеры дзвюх базавых велічынь за выдачу дазволу
на захоўванне і нашэнне зброі
(за кожную адзінку); медыцынскую даведку пра стан здароўя;
дзяржаўнае пасведчанне на права палявання — для рэгістрацыі
паляўнічай зброі; членскі білет
спартыўнай арганізацыі па кулявой стральбе, які пацвярджае занятак прафесійнай ці аматарскай
дзей нас цю, звя за най з гэ тым
відам спорту, не менш за пяць
гадоў, — для рэгістрацыі спартыўнай зброі.
Калі грамадзянін не прадаставіць на працягу месяца патрэбных
дакументаў або не здолее забяспечыць па месцы пражывання
ўстаноўленых заканадаўчымі актамі ўмоў для захоўвання зброі,
яна падлягае знішчэнню ва ўстаноўленым парадку ці перадачы
ў калекцыі дзяржаўных воінскіх
фарміраванняў і ваенізаваных
арганізацый, мытных органаў ці
органаў пракуратуры.
Пры рэгістрацыі зброі, што не
знаходзіцца не ўліку, грамадзяніну, на якога яна рэгіструецца,
выдаецца дазвол на захоўванне
і нашэнне тэрмінам на тры гады,
які потым можа падаўжацца.
Сяргей РАСОЛЬКА



ны Рэспублікі Беларусь сумесна
з Міністэрствам аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь, а таксама
навуковымі арганізацыямі.
Нехарчовыя тавары і паслугі
ўключаюцца ў пражытачны мінімум як фіксаваная доля ад кошту
мінімальнага набору прадуктаў
харча вання. Фікса ва ная доля
нехарчовых тавараў і паслуг вызначаецца на падставе зводных
статыстычных даных (інфармацыі) аб фактычным аб'ёме спажы ван ня ма ла за бяс пе ча ны мі
грамадзянамі (сем'ямі) нехарчовых тавараў і паслуг.».
3. У частцы другой артыкула 4 слова «Урадам» замяніць
словамі «Міністэрствам працы і
сацыяльнай абароны».
4. У частцы першай артыкула
7 словы «мінімальнага памеру
аплаты працы» замяніць словамі «мінімальнай заработнай
платы».
5. У артыкуле 8 словы «выданнях рэспубліканскага і мяс-

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование

Инв. №

Здание инженерно-бытового корпуса,
640/C-84380
инв. № 98318
Тепловые сети, инв. № 98342
640/C-84368
Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364) 640/C-84443
Погрузочно-разгрузочная площадка
640/C-84378
(инв. № 98365)
Трансформаторная подстанция
640/C-84444
Сети водопровода
640/C-84373
(инв. № 98340, инв. № 98339, инв. № 98341)
Канализационная насосная станция
640/C-84377
(инв. № 98330)
Эстакада – площадка для мойки автомобилей 640/C-84445
Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327) 640/C-84371
Очистные сооружения дождевых стоков
640/C-84365
(инв. № 98331)
Градирня металлическая ККТ-35
640/C-84372
(инв. № 25301)
Градирня металлическая ККТ-35
640/C-84367
(инв. № 25300)
Контрольно-пропускной пункт
640/C-84440
Склад газовых баллонов
640/C-84442
Вспомогательный корпус часть, инв. № 98358 640/C-84381
Объекты благоустройства
640/C-84370
Главный корпус, инв. № 98319
640/C-84382
Здание вспомогательного корпуса,
640/C-51701
инв. № 98360
Склад тяжелых металлов
640/C-39784
Здание склада
640/C-38241
Производственное здание-котельная,
640/C-51700
инв. № 98361
Гараж со вспомогательным корпусом
640/С-47756
Здание склада
640/C-38242
Здание информационно-вычислительного
640/C-38243
центра
Автомонтажный корпус
640/C-39783
Дренажная насосная станция (инв. № 98329) 640/C-84375
Сети канализации (инв. № 98626)
640/C-84379
Оборудование согласно перечню
(перечень находится у организатора аукциона)

Общ. пл.,
кв.м
10378,5
1612,5
783,6
37,7
25,2
8,1
107,8
1353,6
22590,0
335,7
634,6
535,9
194,3
1362,3
2467,1
2393,6
8785,1
330,6
-

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 8,4478 га
(предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101.
Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной
охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственнопитьевого назначения на площади 8,4478 га.
Имущество сдается в аренду (сведения об арендаторах можно получить у
продавца и организатора аукциона).
Начальная цена снижена на 40%
и составляет с НДС – 46 980 650 880 бел. руб.
Задаток 5% от начальной цены (2 349 032 544 бел. руб.) перечисляется
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
153001369, УНП 690324015.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в
течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Фактические 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.
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано
в газете «Звязда» от 06.05.2014.
Аукцион состоится 12.06.2014 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
11.06.2014 до 16.00 по указанному адресу.

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

 Эканоміка

БОЛЬШ ЧЫМ НА ТРЭЦЬ РУП «Институт недвижимости и оценки»
павялічыўся экспарт Беларуськалія

Найбуйнейшая айчынная кампанія плануе ў маі і чэрвені экспартаваць каля 1 млн тон прадукцыі штомесяц
Аб гэтым паведаміў генеральны дырэктар акцыянернага таварыства «Беларуськалій» Валерый Кірыенка.
У прыватнасці, ён сказаў, што сёлета за студзень—красавік прадпрыемства вырабіла ўжо
3,4 млн тон угнаенняў. Гэта амаль на 22% больш,
чым за аналагічны перыяд летась. Кіраўнік адзначыў, што калі ў мінулым годзе Беларуськалій,
гандлюючы праз сумесную з Расіяй кампанію,
ільвіную долю прадукцыі пастаўляў на ўнутраны
рынак, то сёлета за чатыры месяцы на ўнутраны
рынак пастаўлена 300 тысяч тон, а на экспарт
— ужо больш за 3 млн тон. Тэмпы павелічэння
экспарту складаюць 41,1%. Па здабычы руды
вытворчасць таксама мае рэкордныя паказчыкі,
бо за чатыры месяцы сёлета гарнякі «паднялі»
больш за 14 млн тон (плюс 17,4%).
Нагадаю, што раней прадпрыемства трапіла ў вельмі складаную сітуацыю, ад якой страты неслі не толькі беларускія, але і іншыя вытворцы, а самае галоўнае — цярпелі пакупнікі.
«Але мы не толькі выйшлі з гэтай сітуацыі, але
ў сакавіку паставілі рэкорд за ўсе гады працы
прадпрыемства і вырабілі больш за 1 млн тон

прадукцыі, а на экспарт паставілі 977 тысяч тон.
Такі ж узровень экспарту плануецца ў красавіку,
маі і чэрвені; цяпер фарміруюцца будучыя аб'ёмы на ліпень», — удакладніў гендырэктар.
Выручка ад рэалізацыі прадукцыі прадпрыемства за студзень—красавік узрасла амаль
на 15% і склала 8,5 трлн рублёў. Чысты прыбытак павялічыўся ў 4,1 раза і склаў каля
2,2 трлн рублёў. Па выніках года плануецца
атрымаць не менш 4 трлн рублёў прыбытку.
Валерый Кірыенка адзначыў, што айчынныя
ўгнаенні сёння прадаюцца даражэй, чым у канадцаў і рускіх. Гэта факт. З'явілася тэндэнцыя самастойнага росту цаны без усялякіх змоў паміж вытворцамі. Спекуляцыйная ці дэмпінгавая стратэгіі
цяпер не працуюць, бо падобная палітыка нервуе
пакупніка. Спадар Кірыенка лічыць, што ў гэтай
сітуацыі патрэбна стабільнасць і справядлівая
цана як для вытворцаў, так і для пакупнікоў. Яна
павінна складаць прыкладна 350-400 долараў за
тону прадукцыі. «Калі прытрымлівацца такога
кошту, то і пакупнік будзе адчуваць стабільнасць.
Гэта разумее кітайскі і індыйскі рынак», — падкрэсліў кіраўнік прадпрыемства.

ФСООО «Белкоопстрах» в г. Минске информирует о признании недействительными:
- страховые свидетельства по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии
ВС № 3327630;
- квитанции о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ серии КС
№ 3335979, 0899310.
УНП 100706519

Минский райисполком отказывается от проведения аукциона
по продаже земельных участков в частную собственность
27 июня 2014 года в отношении следующего земельного участка:
1) Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома
площадью 0,1549 га, Минский район, Папернянский с/с, д. Лапоровичи,
участок № 2, кадастровый номер земельного участка 623685505101000352.
(Лот 11).
УНП 600052411

Цяпер сусветны рынак патрабуе больш грануляваных угнаенняў. У свой час Саўмін даручыў Беларуськалію павялічыць магутнасці
па вытворчасці грануляваных угнаенняў і пастаўляць на ўнутраны рынак такую прадукцыю.
Даручэнне ўрада было выканана, і з 11 млн тон
агульнага аб'ёму прадукцыі 60% вырабляецца
цяпер у грануляваным выглядзе. А вось «Уралкалій» сёння можа вырабляць толькі 30% грануляваных угнаенняў ад агульнага аб'ёму.
Нагадаю, што акцыянернае таварыства
«Беларуськалій» з'яўляецца адным з найбуйнейшых вытворцаў і экспарцёраў калійных
угнаенняў у свеце. Паводле звестак Міжнароднай асацыяцыі ўгнаенняў, на яго долю
прыпадае сёмая частка сусветнага аб'ёму
вытворчасці калійных угнаенняў. Беларуськалій экспартуе прадукцыю ў больш чым 70
краін. На прадпрыемстве дзейнічае чатыры
рудаўпраўленні, а таксама дапаможныя і іншыя падраздзяленні. Увесь пакет акцый «Беларуськалія» належыць дзяржаве.
Сяргей КУРКАЧ



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

УНП 100071325

«Минскстрой»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О В Н Е С Е Н И И И З М Е Н Е Н И Й В П Р О Е К Т Н У Ю Д Е К Л А РА Ц И Ю
О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е Н Е Ж И Л Ы Х П О М Е Щ Е Н И Й О Б Ъ Е К ТА
«Многоэтажные жилые дома №№ 1, 2 по генплану со встроенными
помещениями административно-общественного назначения
и гаражом-стоянкой № 3 по г/п в квартале ул. Щорса – пр. Дзержинского
на земельном участке 2,0 га с установкой индивидуального источника
теплоснабжения. Жилой дом № 2 по генплану».
Продовольственный магазин (5 пусковой комплекс) в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 01 июня 2013 года:
Ожидаемый ввод продовольственного магазина в эксплуатацию –
1 июля 2014 года.
Генеральный директор
Н.В. Милошевский

цовага друку» замяніць словамі
«перыядычных друкаваных выданнях».
Артыкул 2. Абзац чацвёрты часткі першай артыкула 16
Закона Рэспублікі Беларусь ад
23 ліпеня 2008 года «Аб Савеце
Міністраў Рэспублікі Беларусь»
(Нацыянальны рэестр прававых
актаў Рэспублікі Беларусь, 2008
г., № 184, 2/1521) выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«сцвярджае пражытачны мінімум;».
Артыкул 3. У частцы пятай
артыкула 9 Закона Рэспублікі
Беларусь ад 29 снежня 2012 года «Аб дзяржаўных дапамогах
сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей»
(Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь,
06.01.2013, 2/2005) словы «Саветам Міністраў» замяніць словамі
«Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны».
Артыкул 4. Да зацвярджэння
бюджэту пражытачнага мінімуму

Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь дзейнічае бюджэт пражытачнага мінімуму, зацверджаны
Са ве там Мі ніст раў Рэс пуб лі кі
Беларусь.
Артыкул 5. Савету Міністраў
Рэспублікі Беларусь у чатырохмесячны тэрмін:
за бяс пе чыць пры вя дзен не
актаў заканадаўства ў адпаведнасць з гэтым Законам;
прыняць іншыя меры па рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.
Артыкул 6. Гэты закон уступае ў сілу ў наступным парадку:
артыкулы 1—4 — праз чатыры месяцы пасля афіцыйнага
апублікавання гэтага Закона;
ін шыя па ла жэн ні — пас ля
афіцыйнага апублікавання гэтага Закона.
Прэзідэнт Рэспублікі
Беларусь А. ЛУКАШЭНКА
7 мая 2014 года, г. Мінск
№ 148—3

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Коммунальное унитарное дочернее предприятие

«Управление капитального строительства
Фрунзенского района г. Минска»
(в дополнение ранее опубликованной в газете «Звязда»
от 19 октября 2013 года проектной декларации)
Застройщик – Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Фрунзенского района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 г. за № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный пер., д. 64а.
Тел./факс: 204-67-99, 399-53-94
Режим работы – 8.45 – 18–00, обед 13.00 – 14–00; пятница 8.45–16.45,
выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры
и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в
г. Минске. Микрорайон № 3 (2-ая очередь строительства). Жилой дом № 23
по генплану» расположен во Фрунзенском районе г. Минска.
Десятиэтажный жилой дом на 79 квартир, выполненный на базе изделий
модернизированной серии М 464-М, состоит из 2-х секций. Здание имеет
технический отапливаемый этаж (чердак) и техническое подполье. Высота
жилых этажей (от пола до пола) – 2,8 м. В объеме технического подполья
предусмотрены технические помещения для инженерного обслуживания здания – тепловые пункты.
Каждая секция жилого дома оборудована мусоропроводом и пассажирским
лифтом грузоподъемностью 400 кг. Все квартиры имеют летние помещения
(остекленные лоджии и балконы).
Наружная отделка – покрытие защитно-декоративным полимерным составом.
Окна и балконные двери – деревянные с заполнением двухкамерным
стеклопакетом.
Двери – по СТБ 1138-98, СТБ 1647, СТБ 1394.
Остекление лоджий – по СТБ 1912.
Внутренняя отделка – оклейка стен и потолков обоями в жилых комнатах, прихожих; в кухнях – оклейка стен обоями влагостойкими, акриловая покраска потолков; водостойкая акриловая покраска стен в ванных
и санузлах. Покрытие полов жилых помещений и кухонь – линолеум на
теплозвукоизолирующей подоснове, в ванных и санузлах – керамическая
плитка.
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 12 квартир, в том числе:
4 двухкомнатных квартиры (2 квартиры площадью 67,96 кв.м, 1 квартира площадью 69,14 кв.м, 1 квартира площадью 68,64 кв.м);
8 трехкомнатных квартир (6 квартир площадью 92,75 кв.м, 2 квартиры
площадью 92,94 кв.м).
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в жилом доме № 23 по
генплану на дату опубликования проектной декларации сформирована в
текущем уровне цен с учетом прогнозных индексов по состоянию на апрель
2014 года и составляет: при строительстве двухкомнатной квартиры составляет 12 800 000 белорусских рублей, трехкомнатной квартиры –
11 682 200 рублей.
Начало строительства – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 30 сентября 2014
года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству объекта можно
ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., д. 64а, к. 102, тел.
399-53-94.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих (банковских) дней с даты
регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

ФСООО «Белкоопстрах» в г. Минске просит опровергнуть сведения,
опубликованные в газете «Звязда» № 92 (27702) от 21 мая 2014 г., о признании недействительными:
- страховые свидетельства по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии
ВР № 3327630, 3335979;
- квитанции о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ серии КС
№ 0899311.
УНП 100706519

► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)

► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

извещает о проведении повторного открытого аукциона со снижением цены
по продаже имущества ОАО «Белинвестбанк»
Начальная цена с НДС, руб.
Задаток с НДС, руб. Шаг аукциона, %
Павильон по оказанию банковских услуг
Адрес: Минская обл.,
Минский р-н, д. Боровая, 1,
ВЦ «Аквабел» (инв. №50046222) и смонтированный
702 000 000
70 000 000
5
территория ВЦ «Аквабел»
в нем кондиционер LG В24-LH (инв. №50046223)
Год постройки – 2008. Размер павильона – 11,8 м x 11,08 м. Электроосвещение, теплоснабжение, телефонная связь имеются. Вентиляция – кондиционирование,
естественная.
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником
и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор
купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) вправе оплатить единовременно (в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения договора) либо на следующих условиях рассрочки:
- 30% цены Объекта оплачиваются в течение 10-ти рабочих дней с момента заключения договора, оставшаяся сумма – равными долями в течение 12-ти месяцев с момента заключения договора;
- за предоставление рассрочки ежемесячно уплачиваются проценты, начисляемые на непогашенную сумму рассрочки в размере ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь.
Передача Объекта производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента оплаты цены Объекта при единовременной оплате (в течение 20-ти рабочих
дней с момента заключения договора), либо с момента оплаты 30% цены Объекта при оплате с рассрочкой.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 5% (пяти процентов) от цены продажи Объекта
в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона.
Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается.
Аукцион состоится 30.06.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Лот № 1

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором
аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения
о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым
Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие
с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие документы: юр. лица – доверенность, выданную представителю юр. лица, копии учредительных документов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о гос.регистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц –
паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ.
лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ
о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитнофинансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом
на белорусский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ)
– легализованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, а руководитель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия.


Подача документов по почте не допускается. Сведения об участниках аукциона
не подлежат разглашению.
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 ОАО «Белинвестбанк», проводимом 30 июня 2014 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем
аукциона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их
счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аукциона отказа от участия в
аукционе.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие
дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений 26.06.2014 в 12.00.
Заключительная регистрация участников 30.06.2014 с 10.30 до 11.00 по
месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона.
Контактное лицо для осмотра Объекта: 8 (029) 377-48-01 Млечко Дмитрий
Станиславович.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до
объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

