9 ліпеня 2014 г.

ДОБРЫ ЗАКОН
ІНВЕСТЫЦЫЯМ НЕ ПАШКОДЗІЦЬ
ВІЗІТ ПАРЛАМЕНЦКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ КНР

— Мы, беларусы, заўсёды з вялікай радасцю сочым за тым, як развіваецца Кітайская Народная Рэспубліка, і я павінен сказаць, што Кітай
за апошнія 20 з невялікімі гадоў з
краіны, у якой усё ж было вельмі
шмат праблем, пераўтварыўся ў
адну з сусветных дзяржаў, — вітаў
гасцей старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь Уладзімір
АНДРЭЙЧАНКА. — Гэта стала магчымым дзякуючы, перш за ўсё, вялікай працавітасці кітайскага народа,
яго таленту, еднасці. І мы, безумоўна, упэўнены ў тым, што ў нашым
свеце за Кітаем вялікая будучыня.
Што тычыцца беларуска-кітайскіх
узаемаадносін, то іх асновай з'яў-

ляецца сяброўства, узаемапаразуменне, падтрымка і еднасць.
Уладзімір Андрэйчанка таксама
выказаў пажаданне, каб міжпарламенцкае супрацоўніцтва паміж
Беларуссю і Кітаем развівалася па
ўзыходзячай.
— Мэта нашага візіту — развіццё
сяброўскіх адносін, — заўважыла,
у сваю чаргу, Фу Ін. — Мы хацелі
б пачуць пажаданні па далейшым
супрацоўніцтве, меркаванне пра
міжнародную сітуацыю, а таксама
даведацца, як у якасці парламентарыяў можам паўплываць на развіццё гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння паміж нашымі краінамі.
Напярэдадні прыезду ў Беларусь кітайскія дэпу таты запрасілі
на спецыяльны форум усіх кіраўнікоў кітайскіх прадпрыемстваў, якія
працуюць у Беларусі, каб выслухаць
іх прапановы. «Ёсць інтарэс і шмат
магчымасцяў для рэалізацыі тых
або іншых праектаў, — заўважыла
старшыня Камітэта па замежных
справах кітайскага парламента. —

Але ўсё ж нам неабходна аптымізаваць работу яшчэ больш».
На запрашэнне ад імя Старшыні
Пастаяннага камітэта Усекітайскага
сходу народных прадстаўнікоў Чжана Дэцзяна Уладзімір Андрэйчанка
адказаў, што разам са старшынёй
Савета Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Беларусі Анатолем Рубінавым абмяркуе магчымасць такога
візіту.
Кітайская парламенцкая дэлегацыя ў гэтыя дні таксама сустракаецца з прадстаўнікамі Міністэрства
эканомікі Беларусі.
Паміж Беларуссю і Кітаем ажыццяўляецца актыўны міжпарламенцкі
дыялог. Дагаворная база ўключае
мемарандум аб супрацоўніцтве паміж Нацыянальным сходам Рэспублікі Беларусь і Усекітайскім сходам
народных прадстаўнікоў КНР. Дзейнічаюць дэпу тацкія групы па міжпарламенцкім супрацоўніцтве.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Віктар ГУМІНСКІ:

«ЗНАЧНАЯ ДЛЯ НАС ПЕРАМОГА»
РАСПРАЦАВАНАЯ БЕЛАРУСКІМІ ПАРЛАМЕНТАРЫЯМІ ПАСТАНОВА
ЎВАЙШЛА Ў ТЭКСТ ВЫНІКОВАГА ДАКУМЕНТА ПА АБСЕ
Дэлегацыя беларускага парламента на чале з
намеснікам старшыні Палаты прадстаўнікоў Віктарам ГУМІНСКІМ прыняла ўдзел у працы 23-й
штогадовай сесіі Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, якая
прайшла ў сталіцы Азербайджана Баку.

Урбанізацыя хуткімі тэмпамі
Тры чвэрці насельніцтва ў нас — гараджане. На пачатак 2014 года колькасць гараджан склала 7 млн 275 тыс.
чалавек (для параўнання: усяго ў краіне пражываюць 9 млн 468 тыс. чалавек).
Каля 70% гарадскога насельніцтва
засяроджана ў 14 гарадах Беларусі,
у якіх колькасць насельніцтва перавышае 100 тыс. чалавек. Так, на
пачатак 2014 года ў Мінску налічвалася 1 млн 922 тыс. жыхароў, у Гомелі — 512 тыс., у Магілёве — 371 тыс.,
у Віцебску — 363 тыс., у Гродне —
357 тыс., у Брэсце — 331 тыс., у Бабруйску — 218 тыс., у Баранавічах —
177 тыс., у Барысаве — 145 тыс., у
Пінску — 136 тыс., у Оршы — 117 тыс.,
у Мазыры — 112 тыс., у Салігорску —
105 тыс., у Наваполацку — 102 тыс.
чалавек.

МЫ — НЕ ТАКІЯ ЎЖО
І МАЛЕНЬКІЯ

Кіраўнік беларускай дэлегацыі таксама адзначыў,
што на гэты раз ні на адным з камітэтаў, ні на пленарным пасяджэнні не было выступленняў, накіраваных
супраць Беларусі ў тым або іншым пытанні.
— Калі не лічыць дзве папраўкі, якія ўнёс кіраўнік
працоўнай групы па Беларусі Крысціян Хольм, шведскі
дэпутат. Але яго неканструктыўная пазіцыя нам здаўна
вядомая, — удакладніў віцэ-спікер ніжняй палаты беларускага парламента. — І нягледзячы на тое, што мы былі
супраць гэтых паправак (размова ішла пра палітычных
вязняў і пра павольнае разгортванне дэмакратычных
грамадзянскіх інстытутаў у Беларусі), яны ўвайшлі ў
склад рэзалюцый, за якія мы не галасавалі.
Беларускія парламентарыі таксама адмовіліся ад
прапанаванай спадаром Хольмам сустрэчы з Працоўнай групай па Беларусі, бо не ўбачылі, як выказаўся
Віктар Гумінскі, канструктыўных крокаў з боку кіраўніка
гэтай групы.
Дэлегацыя Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь правяла шэраг двухбаковых сустрэч з кіраўнікамі і
членамі парламенцкіх дэлегацый дзяржаў — удзельніц
АБСЕ, у тым ліку з краін СНД, а таксама Аўстрыі, Ісландыі, Італіі, Літвы, Нідэрландаў, ЗША, Турцыі, Фінляндыі,
Францыі, Чарнагорыі, Чэхіі.
— Удзел у такіх сур'ёзных форумах дазваляе выбудоўваць далейшае супрацоўніцтва, — сказаў намеснік
старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Беларусі. — Па-першае, мы працуем на імідж краіны, бо
вельмі актыўна выступаем на сесіях па ўсіх пытаннях,
і гэта не застаецца не заўважаным. Па-другое, мы абмяркоўваем з калегамі з іншых краін кірункі далейшага
ўзаемадзеяння і паміж парламентамі, і ў гандлёва-эканамічнай сферы.
У Баку быў абраны новы старшыня Парламенцкай
асамблеі АБСЕ — Ілка Канерва (Фінляндыя), які ўзначаліць сесію ў наступным годзе.
Надзея ЮШКЕВІЧ,
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА

У Белстаце сцвярджаюць, што на
1000 мужчын прыпадае 1151 жанчына. У гарадской мясцовасці гэтыя суадносіны склалі 1166 жанчын, у сельскай мясцовасці — 1102 жанчыны на
1000 мужчын. Усяго ў краіне на пачатак
гэтага года пражывалі 5 066,9 тыс. жанчын і 4 401,3 тыс. мужчын.

Няўхільна старэем
Сярэдні ўзрост беларуса здаецца
на першы погляд такім, што хочацца сказаць: «у самым росквіце сіл».
А менавіта — 39,9 года. Пры гэтым
сярэдні ўзрост мужчыны — 37,1 года,
жанчыны — 42,3 года. Але, пачынаючы з 1990 года, сярэдні ўзрост пастаянна павялічваецца. Так, за апошнія
13 гадоў жыхар нашай рэспублікі «пасталеў» на 4,8 года, пры гэтым мужчына — на 4,5 года, жанчына — на
4,9 года.
На пачатак 2014 года насельніцтва
ў працаздольным узросце налічвалася
ў нас быццам бы не так ужо і мала —
5,6 млн чалавек (або 59,4% ад агульнай колькасці насельніцтва).

Колькасць насельніцтва
Беларусі на пачатак 2014 года
склала 9 млн 468 тыс. чалавек,
павялічыўшыся ўпершыню
за апошнія 20 гадоў.
Пры гэтым колькасць дзяцей і падлеткаў (0–15 гадоў) склала 1,6 млн
чалавек (16,7% ад агульнай колькасці
насельніцтва) і за 2013 год павялічылася на 31,4 тыс. чалавек.

З першых дзён ліпеня ўжо другі раз
за лета памяншаюцца ў Беларусбанку працэнтныя стаўкі па новых
тэрміновых банкаўскіх укладах (дэпазітах) фізічных асоб у беларускіх
рублях.
Цяпер дэпазіт «Прыярытэт» прапануецца кліентам пад 31,5% гадавых,
«Га ран та ва ны да ход» тэр мі нам на
15 дзён — пад 18% гадавых, а тэрмінам
на 35 дзён — пад 27,5% гадавых.
Асноўны даход банкаўскага ўкладу
«Інтэрнэт-дэпазіт-Прэзент» вызначаны
ў памеры 31,5% гадавых, а асноўныя
працэнты дэпазіта «Чатыры сезоны» —
у памеры 32% гадавых. Самы вялікі
асноўны даход у памеры 34,5% гадавых
прапануецца па ўкладах «Інтэрнэт-дэпазіт». Новыя ашчадныя сертыфікаты
з тэрмінам абарачэння 1 месяц афармляюцца ў ліпені пад 28,5% гадавых, на
2 месяцы — пад 29,5% гадавых. Такім
чынам, працэнтныя стаўкі па дэпазітах
у буйнейшым банку краіны паменшыліся
яшчэ прыкладна на 1–2%.
Сяргей КУРКАЧ.

Але няўхільна расце доля пажылых
людзей, колькасць якіх на пачатак года
склала больш за 2 млн чалавек, павялічыўшыся за мінулы год на 36,9 тысячы.
І ўсё ж, чаму ААН называе беларусаў старой нацыяй? Бо, у адпаведнасці
са шкалой ААН, насельніцтва лічыцца
маладым, калі доля асоб ва ўзросце
65 гадоў і старэй складае менш за 4%,
на парозе старасці — ад 4% да 7%; калі
ж доля асоб 65 гадоў і старэй роўная
7% і больш, то насельніцтва можна назваць старым. А ў Беларусі на пачатак
гэтага года доля асоб ва ўзросце 65 гадоў і старэй складала аж 13,9%!
Дарэчы, самым «маладым» рэгіёнам Беларусі дэмографы называюць
Мінск, сярэдні ўзрост насельніцтва якога склаў 38,2 года. Самым «старым» —
Віцебскую вобласць (41,3 года).

руху цягнікоў гарадскіх ліній у 2011 годзе, і па сёння імі перавезена 5 мільёнаў
пасажыраў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

КАНТРАБАНДНЫ «АРФЕЙ»
Супрацоўнікі Віцебскай мытні канфіскавалі антыкварыят і дзве карціны агульным коштам больш за
359,4 мільёна рублёў.
У аўтамабілі «Вольва», на якім везлі
антыкварыят, мытнікі знайшлі прадметы, якія не былі заяўлены ў адпаведных
суправаджальных дакументах. Часткі
мэблі, мармуровыя стальніцы, свяцільні
і г. д. былі канфіскаваны. Сярод іншага
былі і дзве карціны вядомага мастака
Харашылава, які жыве ў Лондане.

У першым паўгоддзі назіралася
ўстойлівая тэндэнцыя росту папулярнасці цягнікоў гарадскіх ліній,
паведамілі ў прэс-цэнтры Беларускай чыгункі.
Згодна з папярэдняй інфармацыяй,
за паўгода імі было перавезена 1,1 мільёна пасажыраў, што складае 123,2 працэнта да ўзроўню аналагічнага перыяду
летась.
Чатырохвагонныя цягнікі гарадскіх
ліній сталі першым сучасным рухомым
саставам, які быў уведзены Беларускай чыгункай у рамках новага фармату
пасажырскіх перавозак. Сёння курсіруюць шэсць такіх цягнікоў па маршрутах
Мінск — Беларусь (Заслаўе) і Мінск —
Рудзенск. Усяго, пачынаючы з адкрыцця

Саблина — Л. Беды — Белинского — Восточной.
Цель проекта строительства: строительство двадцатиэтажного жилого дома.
Характеристика объекта:
Жилой дом №2 по генплану – односекционное 20-этажное здание. Наружные стены из ячеистых блоков толщиной
400мм, внутренние несущие монолитные стены толщиной
160мм и монолитные плоские перекрытия толщиной
200мм. Внутриквартирные перегородки из стеновых блоков ячеистого бетона толщиной 100мм.
На первом этаже располагаются помещение товарищества собственников, комнаты консьержа, кладовая уборочного инвентаря, электрощитовая, помещение для локальной
вычислительной сети и кабельного телевидения.
Общее число квартир 118, в том числе:
- однокомнатные — 39 шт.;
- двухкомнатные — 40 шт.;
- трехкомнатные — 38 шт.;
- четырехкомнатная – 1 шт.
Общая площадь квартир:
Однокомнатных от 52.36 до 61.72 м кв.;
Двухкомнатных от 67.52 до 79.30 м.кв.;
Трехкомнатных от 87.01 до 90.96 м кв.;
Четырехкомнатной 125.85 м.кв.
Дом оборудован лифтами, мусоропроводом. Кровля
плоская с внутренним водостоком. Окна – из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. Остекление лоджий – из алюминиевого профиля со стеклом.
В жилом доме предусмотрена установка пожарных
автономных извещателей;
- Вентиляция – естественная;
- Электроснабжение – поквартирная разводка электропроводки с установкой электросчетчиков;
- Холодное и горячее водоснабжение – стояки с приборами учета, установка и подключение унитаза, выводы
для кухни и ванны;
Отопление – двухтрубная система отопления с установкой радиаторов и счетчиков учета тепла для каждой
квартиры;
Телефонизация, радиофикация, телевидение – поквартирная разводка.
Внутренняя отделка только мест общего пользования
(общие коридоры, лифтовые, лестничные пролеты, входные группы).
Внутренняя отделка жилых помещений:

стены, потолки, полы — без чистовой отделки.
Дверные блоки:
наружные – металлические;
межквартирные – деревянные;
межкомнатные – не устанавливаются.
После завершения строительно-монтажных работ на
прилегающей территории будет выполнено благоустройство и озеленение.
Сроки строительства:
Начало – 15 апреля 2013 г.
Окончание – 31 декабря 2014 г.
Заключение договоров долевого строительства:
Договора долевого строительства заключаются на следующие квартиры:
Квартира
Однокомнатные
Двухкомнатные
Трехкомнатные

Количество
5
5
5

Прием заявлений на участие в долевом строительстве
будет осуществляться через 7 календарных дней после
опубликования проектной декларации по адресу: г. Минск,
ул. Сурганова, 41, пом. 204, ЧРУП «Агентство недвижимости «Риэлт-Экспресс». Прием заявлений осуществляется
до момента набора их необходимого количества. Если
претендент на участие в долевом строительстве в течение
5 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 «Приорбанк» ОАО вправе заключить договор с другим претендентом.
Цена объектов долевого строительства
Формирование стоимости метра квадратного производится на основании сводного сметного расчета с учетом
затрат застройщика.
Стоимость строительства квартиры составляет 1 600
(одна тысяча шестьсот) долларов США за один метр квадратный.
Изменение цены объекта долевого строительства производится в одностороннем порядке по инициативе Застройщика в связи с определением фактической площади
объекта долевого строительства по результатам технической инвентаризации РУП «Минское городское агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру».

Чаканая працягласць жыцця для
тых, хто нарадзіўся ў 2013 годзе, складае 72,6 года: для мужчын — 67,3 года,
для жанчын — 77,9.
У цэлым розніца ў чаканай працягласці жыцця паміж мужчынамі і жанчынамі ў нашай краіне складае 10,6 года — на карысць жанчын, у працягласці жыцця гарадскога і сельскага
насельніцтва 5 гадоў — на карысць
горада. На сёння працягласць жыцця
мужчын і жанчын у гарадах і пасёлках
гарадскога тыпу большая, чым у сельскіх населеных пунктах: у мужчын —
на 5,3 года, жанчын — на 3,2 года.
Святлана БУСЬКО



100 БАЗАВЫХ ЗА ЛОМ
У Магілёўскім раёне канфіскавана буйная партыя каляровага
металу.
Падазроны грузавы аўтамабіль быў затрыманы супрацоўнікамі
фінансавай міліцыі каля вёскі Кадзіна. Згодна з дакументамі, 29-гадовы вадзіцель перавозіў з Магілёва ў Маскву мінеральную вату.
Але за цюкамі з ватай кантралёры знайшлі 17,5 тоны каляровага і
чорнага металу.
— Кіроўца ўжо неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай
адказнасці за падобныя парушэнні, — адзначыў намеснік начальніка ўпраўлення ДФР КДК па Магілёўскай вобласці Аляксандр
ШАРОЙКІН. — Метал, які ён спрабаваў вывезці на гэты раз, з'яўляецца прамысловым і ацэньваецца прыкладна ў 140 мільёнаў рублёў.
Дарэчы, на тое, каб нарыхтаваць гэты аб'ём, яму спатрэбіўся ўсяго
месяц. Яго чакае штраф да 100 базавых велічынь з канфіскацыяй
каштоўнага грузу. Не выключаецца і крымінальная адказнасць.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

по объекту «12-этажный жилой дом со встроенными
помещениями № 31 (по генплану) в микрорайоне Малиновка-6.
Встроенные помещения»,
опубликованную в газете «Звязда» № 81 за 03.05.2014

Як растлумачылі ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі, мастак напісаў
карціны «Арфей» і «Арфей і Эўрыка» для
парыжскага заказчыка. Кожная з карцін
была аплачаная — па 4560 фунтаў стэрлінгаў. Карціны ў яго не кралі. Чаму падчас перавозкі іх не ўнеслі ў спіс, пытанне
застаецца адкрытым.
— Краязнаўчы музей прызнаў, што
названыя прадметы ўяўляюць мастацкую і гістарычную каштоўнасць. Пасля
прыняцця судом канчатковага рашэння
яны могуць быць канфіскаваны ў даход
дзяржавы, — дадалі ў мытным ведамстве.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Фота аўтара.

П Р О Е К Т Н А Я Д Е К Л А РА Ц И Я
Информация о застройщике:
«Приорбанк» Открытое акционерное общество, юридический адрес и местонахождение: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А. Зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 12.07.1991 г., регистрационный № 12.
Режим работы: понедельник–четверг с 830 до 1730 часов,
пятница с 830 до 1615 часов, обед с 12 30 до 13 15 часов,
выходные дни – суббота, воскресенье, государственные
праздники и праздничные дни.
Застройщиком получены:
- свидетельства (удостоверения) о государственной
регистрации создания земельных участков и возникновения права на него от 28.03.2013 № 500/1109-4607; от
28.03.2013 № 500/1109-4608; от 28.03.2013 № 500/11094609; от 28.03.2013 № 500/1109-4610; от 01.04.2013
№ 500/1109-4622;
- решение Мингорисполкома от 31.01.2013 № 147 «Об
изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства и внесении изменений в решения Мингорисполкома»;
- решение Мингорисполкома от 14.02.2013 № 341 «Об
изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства и о внесении изменений в решения
Мингорисполкома»;
- решение Мингорисполкома от 28.02.2013 № 457 «Об
изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства»;
- проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу, заключение РУП «Госстройэкспертиза по г.Минску» от 16.11.2009
№ 1762-5/09 и от 02.03.2012 № 55-15/12;
- приказ «Приорбанк» ОАО об утверждении проектносметной документации от 03.05.2012 № 114;
- разрешение на организацию строительно-монтажных
работ от 13.06.2013 № 2-207Ж-014/13, выданное инспекцией департамента контроля и надзора за строительством
по г. Минску;
- договор строительного подряда № 107 от 28.03.2013;
Информация о проекте:
Наименование проекта: Строительство группы жилых
домов неповышенной комфортности в квартале улиц КоршСаблина — Л. Беды — Белинского — Восточной». Дом
№ 2 по генплану (I очередь строительства).
Местонахождение объекта: Объект находится в Советском районе города Минска в квартале улиц Корш-

Даўжэй за ўсіх
жывуць гараджанкі

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

ПАСАЖЫРЫ ВЫБІРАЮЦЬ
ЦЯГНІКІ ГАРАДСКІХ ЛІНІЙ



Самыя
свежыя факты
пра нашу краіну

Колькі хлопцаў на 10 дзяўчат?

ДЭПАЗІТЫ ЗНОЎ
«ПАДРЭЗАЛІ»
НАВІНЫ

Беларускія парламентарыі прынялі актыўны ўдзел
у працы агульных камітэтаў ПА АБСЕ па палітычных
пытаннях і бяспецы, па эканамічных пытаннях, навуцы,
тэхналогіях і навакольным асяроддзі, па пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і гуманітарных пытаннях.
Кіраўнік беларускай дэлегацыі сустрэўся са старшынёй Дзяржаўнай Думы Федэральнага Сходу Расійскай
Федэрацыі Сяргеем Нарышкіным, а таксама з дзеючым на той момант старшынёй ПА АБСЕ, старшынёй
парламента Чарнагорыі Ранка Крывакапічам. Былі абмеркаваны пытанні парадку дня і міжпарламенцкага
ўзаемадзеяння.
Адбылася таксама сустрэча намесніка старшыні
Палаты прадстаўнікоў з Крыстаферам Смітам са Злучаных Штатаў Амерыкі, спецыяльным прадстаўніком
ПА АБСЕ па пытаннях гандлю людзьмі. Амерыканскі
кангрэсмен выказаў падзяку беларускім парламентарыям за падтрымку падрыхтаванага ім праекта рэзалюцыі «Прадухіленне гандлю дзецьмі з мэтай сексуальнай
эксплуатацыі і судовае праследаванне за яго».
Падчас сустрэчы Віктара Гумінскага з кіраўніком
дэлегацыі Вярхоўнай Рады Украіны ў ПА АБСЕ Алегам
Зарубінскім была абмеркавана сённяшняя сітуацыя ва
Украіне і шляхі выхаду з крызісу.
— Пытанне па падзеях ва Украіне стаяла вельмі сур'ёзна, — паведаміў «Звяздзе» Віктар Гумінскі. — Нягледзячы на ўсе спробы расійскага боку супрацьдзеяння
антырасійскай рэзалюцыі, якую прапанавалі амерыканцы, нягледзячы на тое, што многія пагаджаліся з
неабходнасцю весці дыялог і адмоўнай роляй гэтай
рэзалюцыі, яна, на жаль, была прынята.
Таксама Віктар Гумінскі прадставіў на пасяджэнні
агульнага камітэта Парламенцкай асамблеі АБСЕ па
эканамічных пытаннях, навуцы, тэхналогіях і навакольным асяроддзі падрыхтаваную беларускім бокам рэзалюцыю «Абарона і прасоўванне сацыяльна-эканамічных
правоў у рэгіёне АБСЕ». Дакумент накіраваны на прыцягненне ўвагі да праблемы сацыяльна-эканамічных
правоў і наданне дадатковага імпульсу дзейнасці АБСЕ
ў гэтай галіне. Рэзалюцыя была аднагалосна прынята
ўдзельнікамі пасяджэння. Яна ўвайшла ў склад Бакінскай дэкларацыі, якая, у сваю чаргу, была прынята на
заключным пасяджэнні штогадовай сесіі ПА АБСЕ.
— Калі мы прапанавалі такую рэзалюцыю, то патрапілі ў цэль, — расказаў Віктар Гумінскі. — Для таго,
каб яна была разгледжана, мы сабралі 27 галасоў з
17 дзяржаў (патрабуецца 20 галасоў з 5 дзяржаў). Гэта
значная для нас перамога. Акрамя таго, мы выступілі
на ўсіх трох камітэтах, унеслі шэраг паправак, больш
за палову з якіх былі прыняты.

Калі ж параўноўваць тэрыторыі, то
наша рэспубліка знаходзіцца на 13-м
месцы сярод еўрапейскіх дзяржаў (трохі саступае Вялікабрытаніі і Румыніі,
больш чым у 2,2 раза пераўзыходзіць
Партугалію і Венгрыю і амаль у 5 разоў — Нідэрланды і Данію), на 6-м — сярод краін СНД (пасля Расіі, Казахстана,
Украіны, Узбекістана, Туркменістана) і
на 84-м месцы ў свеце.
Самая шматлікая па колькасці насельніцтва сярод абласцей рэспублікі — Гомельская вобласць (1 425,6 тыс.
чалавек), а сярод раёнаў — Барысаўскі
раён Мінскай вобласці (183,7 тыс. чалавек).

ПАДЗЕІ

Учора ніжнюю палату беларускага парламента наведала
кітайская дэлегацыя на чале
са старшынёй Камітэта па замежных справах Усекітайскага
сходу народных прадстаўнікоў
спадарыняй ФУ ІН.

Наша краіна па колькасці
насельніцтва займае 16-е
месца сярод еўрапейскіх
дзяржаў (увогуле ў Еўропе
65 краін), 5-е месца сярод
краін СНД і 92-е месца ў
свеце — пра гэта «Звяздзе»
паведамілі ў Нацыянальным
статыстычным камітэце.

Условия заключения договоров долевого строительства
1. При заключении договора участник долевого строительства вправе выбрать квартиру соответствующей площади из имеющихся свободных квартир, предложенных
застройщиком для заключения договоров на момент заключения договора.
2. Первоначальный взнос для всех категорий участников долевого строительства составляет не менее 30%
от стоимости квартиры (цены договора) и должен быть
внесен не позднее 1 месяца с момента заключения договора долевого строительства.
3. Скидки для всех категорий граждан, заключающих
договоры долевого строительства, составляют:
- при единовременном внесении 100% стоимости квартиры (цены договора) в течении 1 месяца с момента заключения договора для всех категорий участников долевого строительства стоимость 1 квадратного метра составляет – 1 550 долларов США.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме
Состав общего имущества в многоквартирном жилом
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после его ввода в эксплуатацию:
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты,
лифтовые и вентиляционные шахты, коридоры, крыши,
технические этажи и подвалы, другие места общего
пользования, несущие, ограждающие конструкции, сантехническое, электрическое и иное оборудование, находящееся за пределами жилых и (или) нежилых помещений, но обеспечивающее их деятельность, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию
здания, поступают в собственность Дольщиков, если
финансирование этих объектов осуществлялось Дольщиками, и передаются Застройщиком товариществу
собственников.
Срок действия декларации – до опубликования новой
проектной декларации, которая отменяет действие опубликованной ранее.
Информацию по объекту долевого строительства
и условиям заключения договоров можно получить в
ЧУП «АН «Риэлт-Экспресс», по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 41, пом. 204, ЧРУП «Агентство недвижимости
«Риэлт-Экспресс» или по телефону: 8 (017) 292-42-19.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства для юридических лиц и граждан, не
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
предлагается:
- 1 (одна) однокомнатная квартира общей площадью 46,48 кв.м на 1-ом
этаже жилого дома стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере,
эквивалентном 1 300 долларов США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования новой проектной декларации, которая отменяет действие опубликованной ранее.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск,
ул. Короля, 20, к. 2, тел. (017)200-06-85, (044)795-44-44.
УНП 190579681

CОАО «Минский завод автомобильной комплектации»

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
И ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
«Устройство дополнительного въезда с территории завода
с благоустройством земельного участка, расположенного
по адресу: г. Минск, ул. Михася Лынькова, 123».
Предложения принимаются
в течение 5 дней со дня публикации
по адресу: г. Минск, ул. Лынькова, 123.

УНП 190050257

 Лічбы сведчаць

Фота БЕЛТА.

 Парламенцкі дзённік

ФАКТЫ

2

НАДЗЁННАЕ

Тел./факс 205-86-00,
тел. 205-85-26.
Тельтевский В.Н.

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 5»
(г. Минск, ул. Широкая, 26)
извещает о проведении 21 июля 2014 года в 11 часов 00 минут
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Минск, ул. Широкая, 26 (актовый зал).
Форма проведения собрания: очная.
Инициатор созыва: наблюдательный совет.
Основание созыва: решение наблюдательного совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за I-II кварталы
2014 года.
С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Широкая, 26,
отдел механизации и энергетики, по рабочим дням с 10 июля 2014 года по 18 июля
2014 года с 800 до 1700, (понедельник–четверг) и с 800 до 1545 (пятница) либо
21 июля 2014 года по месту проведения собрания, тел. для справок (017) 281 24 27.
Регистрация акционеров (их представителей), прибывших на собрание, состоится
21 июля 2014 года с 0930 до 1045 по месту проведения собрания. При себе иметь паспорт,
представителю акционера иметь паспорт и доверенность акционера или договор.
Наблюдательный совет ОАО «ДСТ № 5»
УНП 100219908

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Коммунальное унитарное дочернее предприятие

«Управление капитального строительства
Фрунзенского района г. Минска»
(в дополнение к ранее опубликованной в газете «Звязда» от 28.05.2014 года)
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района
г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й, Загородный, пер. 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.
Объект «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.
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания
объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 1 трехкомнатная квартира общей
площадью 92,94 кв.м.
Цена 1 кв.м 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 11 682 200 белорусских рублей.
Начало строительства – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 30 сентября
2014 года.
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. УНП 190580553

