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АКТУАЛЬНА

19 лістапада 2014 г.

 Крок да самастойнасці

 Не вучобай адзінай

СТО ПЫТАННЯЎ МІНІСТРУ АДУКАЦЫІ
Сяргей Маскевіч — аб практыцы размеркавання, карыслівых настроях, «праектным» мысленні і ўмовах для самарэалізацыі моладзі
Больш як сто пытанняў паступіла ў Міністэрства адукацыі ад студэнтаў з
усіх беларускіх ВНУ напярэдадні сустрэчы міністра адукацыі Сяргея МАСКЕВІЧА са студэнцкім актывам.
— Прызнаюся, што многія пытанні мяне вельмі парадавалі, таму што, як высветлілася, вы думаеце пра тое ж, што і кіраўнік нашай дзяржавы, члены ўрада
і кіраўніцтва міністэрства, — канстатаваў Сяргей Маскевіч, сустракаючыся з
лепшымі прадстаўнікамі ВНУ ў сценах Белдзяржуніверсітэта. — Вы думаеце аб
развіцці краіны і імкняцеся да таго, каб максімальна поўна быў задзейнічаны
ваш патэнцыял, хочаце быць упэўненыя, што вашы веды спатрэбяцца, што
вы зможаце сябе рэалізаваць. І, што цалкам лагічна, хочаце ведаць: а якія ж
напрамкі развіцця найбольш перспектыўныя? Ваша месца ў будаўніцтве новай
Беларусі — асаблівае: 380 тысяч студэнтаў — гэта наймагутнейшы патэнцыял!
Прычым у міністэрства паступілі і канкрэтныя прапановы, асабліва важныя для
нас, паколькі цяпер фарміруецца праграма мерапрыемстваў да Года моладзі.
Рыхтуецца новая канцэпцыя маладзёжнай палітыкі. Мы гатовы прыслухоўвацца да тых, хто заўтра будзе несці адказнасць за лёс нашай краіны...
На думку міністра адукацыі, студэнцкае самакіраванне павінна адыгрываць
больш значную ролю на ўзроўні ВНУ. У
якасці станоўчага прыкладу ён прывёў
Белдзяржуніверсітэт, дзе самакіраванне дастаткова добра развітае і студэнты маюць рэальныя рычагі ўплыву на
жыццё ўніверсітэта. Вельмі актыўныя і
студэнты БНТУ. Сёння ў міністэрстве думаюць над стварэннем Рэспубліканскага
маладзёжнага савета.
— Асаблівую ўвагу мы будзем надаваць рэалізацыі праекта «100 ідэй для

Беларусі», будзем ствараць максімальна спрыяльныя ўмовы для далучэння як
мага большай колькасці моладзі да гэтага руху, — падкрэсліў Сяргей Маскевіч. — Трэба навучыць моладзь ствараць
бізнес-планы, навучыць іх праектнаму
мысленню. Але маладыя людзі павінны зразумець, што ніхто з грашыма за
імі бегаць не будзе. Любы праект чакае
сур'ёзная экспертыза, жорсткі конкурсны адбор. Малады чалавек павінен свой
праект абараніць, даказаць яго мэтазгоднасць і перспек тыўнасць, праду-

маць механізмы ўвасаблення ў жыццё.
На жаль, сёння сярод моладзі прасочваюцца і карыслівыя настроі: маўляў, а
што нам за гэта дадуць? Клопат дзяржавы — стварыць умовы для самарэалізацыі моладзі, арганізаваць пляцоўкі
для рэалізацыі маладзёжных ініцыятыў.
А задача моладзі — правільна распарадзіцца гэтымі магчымасцямі...
На сустрэчы з міністрам адукацыі ў
студэнтаў была магчымасць задаць пытанні кіраўніку галіны асабіста. Адзін са
студэнтаў пацікавіўся думкай міністра
наконт функцыянавання шматлікіх прыватных фірмаў, дзе гатовы напісаць за
студэнта кантрольную, рэферат, курсавую ці нават дыплом. Прычым такія фірмы адкрыта рэкламуюць свае паслугі.
— Я лічу, што калі ёсць попыт, то
абавязкова будзе і прапанова. Студэнты, якія спрабавалі прыцягнуць дапамогу звонку, былі ва ўсе часы. Проста з
развіццём інфармацыйных тэхналогій
рабіць гэта стала прасцей, і прапановы
пасыпаліся, — падзяліўся сваімі думкамі
міністр. — Безумоўна, адыграла сваю
ролю і даступнасць вышэйшай адукацыі,
якая пайшла не на карысць яе якасці. У
студэнтаў-завочнікаў мы фактычна адмянілі кантрольныя работы, таму што

гэтая форма кантролю перастала быць
эфектыўнай. У Гомелі, ва ўніверсітэце
спажывецкай кааперацыі, на сесіях завочнікаў практыкуецца відэаназіранне.
Але я прытрымліваюся погляду, што пакуль нашы студэнты самі не ўсвядомяць
каштоўнасць адукацыі, каштоўнасць
атрыманых ведаў, нічога кардынальна
не зменіцца. Трэба, каб яны самі далі
адказ на пытанне: што для іх галоўнае —
атрымаць дыплом ці атрымаць веды?
— А да вайце ўсе студэнты свае
курсавыя работы будуць «зліваць» на
адзіны інтэрнэт-рэсурс. Цікава будзе
паглядзець, праз колькі гадоў ці з якой
частатой паўтараюцца адны і тыя ж думкі, — нечакана прапанаваў міністр. —
Падчас маёй працы рэктарам у Гродзенскім дзяржаўным універсітэце да мяне
часта звярталіся студэнты са скаргамі
на тое, што той ці іншы выкладчык «лютуе» і не дае здаць экзамен або залік.
А вось скаргаў на тое, што выкладчык
завышае студэнтам адзнакі, я штосьці
ні разу не чуў.
Хтосьці з удзельнікаў сустрэчы прапанаваў міністру распрацаваць крытэрыі эфектыўнасці маладзёжнай палітыкі і стварыць
дзяржаўны орган, які б каардынаваў у краіне ўсю маладзёжную палітыку.

Міністр адукацыі, у сваю чаргу, пацікавіўся ў маладых іх стаўленнем да практыкі размеркавання выпускнікоў:
— У большасці краін Еўропы беспрацоўе — гэта звычайная з'ява. А палітыка нашай дзяржавы скіравана на тое,
каб прапанаваць выпускнікам першае
працоўнае месца. Гэта найважнейшы
сацыяльны праект! Але ж хапае маладых людзей, якія кажуць, што ім гэта не
трэба. Атрымліваецца, што агульнасацыяльныя рашэнні не могуць задаволіць
кожнага...
Натуральна, што студэнты не маглі не
пацікавіцца ў кіраўніка сістэмы адукацыі
тым, як можна павысіць прэстыж прафесіі педагога ў грамадстве.
— Мяркую, што без павышэння заробкаў зрабіць гэта будзе праблематычна, — канстатаваў Сяргей Маскевіч. —
Але пытанне павышэння іміджу настаўніка ляжыць не толькі ў матэрыяльнай
плоскасці. Калі сам педагог лічыць сябе
аўтсайдарам, так сама будуць думаць
пра яго вучні і іх бацькі. А павагу да сябе
выклікае толькі паспяховы чалавек. Таму станоўчы імідж педагогаў — у руках
саміх педагогаў.
Надзея НІКАЛАЕВА



 Не пакінуць сам-насам

ДУМАЦЬ ПРА ЧАЛАВЕКА,
А НЕ ХАВАЦЦА ЗА ПАПЕРАМІ,

РАКА, А НЕ РУЧАЁК
Шмат гадоў ставіцца і пытанне
аб зніжэнні тыднёвай нагрузкі на
выхавальнікаў дашкольных устаноў (з 36 да 30 гадзін). Пра нізкія
заробкі ў гэтай сферы і катастрафічны дэфіцыт кадраў ведаюць
усе. Як трапна заўважыла адна з
удзельніц пленуму, «калі летась
адток педкадраў з дашкольных
устаноў можна было параўнаць
з ручайком, то сёлета ручаёк ператварыўся ў шырокую раку».
Гледзячы на заробкі сваіх старэй-

Пытанняў аказалася
шмат, прычым многія
з іх ставяцца перад
Міністэрствам адукацыі
ўжо не першы год.
Напрыклад, пытанне
з вызначэннем статусу
педагога, які адказвае
за бяспеку дзяцей пры іх
падвозе ад дома да школы.
профілі «педагогіка дзяцінства».
І ніводзін з іх не заключыў кантракт на тэрмін большы за 2 гады, бо перспектывы атрымання
кваліфікацыйнай катэгорыі ў іх
вельмі цьмяныя. Хутчэй за ўсё,
пасля двух гадоў працы па размеркаванні маладыя спецыялісты сістэму дашкольнай адукацыі
пакінуць.
Брас таў ча не пра па ноў ва лі
ўнесці ў інструкцыю аб атэстацыі
адпаведны пункт, які б дазваляў
да 1 верасня 2017 года атэстоўваць выхавальнікаў дашкольных
устаноў, якія не маюць профільнай адукацыі, на ранейшых умовах. Але іх прапанова не была
пачутая. Дарэчы, у Брэсцкай вобласці 47,2% работнікаў дашкольных устаноў не маюць спецыяльнай профільнай адукацыі. А што
будзе, калі ў наступным годзе вы-

пускнікі няпрофільных спецыяльнасцяў адмовяцца размяркоўвацца не па сваёй спецыяльнасці?
Яны маюць на гэта права. Хто ў
гэтым выпадку будзе выхоўваць
дзяцей? Сітуацыя склалася вельмі небяспечная...

ПРАФЕСІЙНАЯ
ПЕНСІЯ:
НЕВЫКАНАЛЬНЫЯ
ЎМОВЫ
Па-ранейшаму востра стаіць
пытанне прафесійнага пенсійнага страхавання, нягледзячы
на неаднаразовыя звароты ЦК
прафсаюза ва ўрад, Міністэрства
працы і сацыяльнай абароны і Міністэрства адукацыі з прапановамі перагледзець крытэрыі ацэнкі
ўмоў працы педагагічных работнікаў. Сёння прафесійнаму пенсійнаму страхаванню настаўнікі
падлягаюць пры выкананні трох
умоў адначасова. Першая — гэта
занятасць не менш чым на поўную стаўку (аклад), у тым ліку —
вядзенне педагагічнай дзейнасці
ў частцы рэалізацыі адукацыйных праграм у аб'ёме не менш за
18 гадзін на тыдзень. Другая —
выкананне арганізацыйна-выхаваўчай работы. І трэцяя — ажыццяўленне дадатковага кантролю
за вучэбнай дзейнасцю навучэнцаў. Такім чынам, фактычна
сваё права на атрыманне пенсіі
па выслузе гадоў могуць рэалізаваць цяпер толькі асобныя настаўнікі. А ўсе педагогі, якія не
вядуць выкладчыцкай работы
(паколькі тая не прадугледжана іх
службовымі абавязкамі); кіраўнікі
ўстаноў адукацыі; настаўнікі, якія

працуюць менш чым на стаўку;
настаўнікі, якія не маюць гадзін
арганізацыйна-выхаваўчай работы; настаўнікі дысцыплін, па
якіх вучэбнымі планамі не прадугледжаны дадатковы кантроль
за вучэбнай дзейнасцю вучняў,
не могуць разлічваць на выхад
на пенсію па выслузе гадоў. Між
іншым, для педагагічных работнікаў устаноў, якія сталі «ахвярамі»
аптымізацыі сеткі навучальных
устаноў, выхад на пенсію па выслузе гадоў мог бы стаць сапраўдным выратаваннем. Да таго
ж, працуючы ў малакамплектнай
школе, проста немагчыма выканаць усе вызначаныя крытэрыі.

НЕ ДАПУСЦІЦЬ
ЗНІЖЭННЯ
ГАРАНТЫЙ
Намеснік старшыні ЦК Беларускага прафсаюза работнікаў
адукацыі і навукі Раман ДАПІРА
паведаміў, што прафсаюз прыняў
актыўны ўдзел у грамадскім абмеркаванні праек та змяненняў
і дапаўненняў у Кодэкс аб адукацыі, каб не дапусціць зніжэння гарантый работнікам галіны і
навучэнцам. У прыватнасці, была
ўнесена прапанова дакладна размежаваць, якія віды атэстацыі педагагічных работнікаў адносяцца
да іх абавязкаў (на пацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі), а
якія — да іх правоў (на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі).
Прафсаюз заклікае замацаваць
у кодэксе права педработнікаў на
скарочаную працягласць рабочага часу, паколькі ў Працоўным
кодэксе гэтае права замацавана
толькі за настаўнікамі, гэта зна-

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
19 декабря 2014 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 309 (3-й этаж) в 10.00
проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
На аукционные торги на право заключения договора аренды выставляются участки:
№ лота

Продавец

Лот № 1

Узденский райисполком

Лот № 2

Узденский райисполком

Местонахождение участка

г. Узда, ул. Новицкого
(№ 73 по ПДП)
г. Узда, ул. Новицкого
(№ 68 по ПДП)

Целевое назначение участка – для строительства
и обслуживания многоквартирного жилого дома (для
размещения объектов многоквартирной жилой застройки). Инженерно-техническое обеспечение земельного участка отсутствует. Срок аренды участка
– 99 лет.
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 и публикацией объявлений об аукционе в
средствах массовой информации. Оплата в размере
цены продажи объекта (за вычетом задатка) производится в течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан:
заключить с Узденским районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка
и в течение двух месяцев с момента заключения
договора аренды осуществить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений
(обременений) прав на него;
получить в установленном порядке разрешение

S (га)

Кадастровый номер

Начальная цена
(бел. руб.)

Расходы по подготовке
(кроме расходов на публикацию
извещения) (бел. рублей)

0,1985

625650100001000581

87 833 868

11 982 771

0,1996

625650100001000582

88 320 605

11 661 815

Узденского районного исполнительного комитета на
проведение проектно-изыскательных работ и разработки проекта на строительство объекта в срок,
не превышающий двух лет;
приступить к занятию земельного участка не
позднее шести месяцев после получения свидетельства о государственной регистрации на него;
осуществить строительство объекта в сроки,
определенные проектно-сметной документацией.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу:
г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 206, с 8.00 до
17.00 по рабочим дням по 15 декабря 2014 года
включительно.
Заключительная регистрация – с 9.00 до 9.45 в
день проведения аукциона.
Участники аукциона должны представить следующие документы:
• заявление на участие в аукционе с указанием
кадастровых номеров и адресов земельных участков;
• заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.
При подаче документов на участие в аукционе
граждане, представители граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц представляют документ, удостоверяющий личность.

Задаток в размере 10 процентов от начальной
цены земельного участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет 3600631002518 Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Минской области в ЦБУ № 625 филиала
№ 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО 153001601, УНП 600537220, код
платежа на право заключения договора аренды
земельного участка – 04002. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица,
желающие участвовать в аукционе в отношении
нескольких земельных участков, вносят задатки в
размере, установленном для каждого из этих земельных участков.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии
не менее двух участников.
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для аренды на аукционе путем выезда к
месту нахождения этих участков.
Более подробная информация об аукционах,
условиях участия размещена на официальном
сайте Узденского районного исполнительного комитета: www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам (801718) 65404, 54705, 56069.

Кантрольныя мерапрыемствы прайшлі ў мінулым месяцы ў 36
аб'ектах грамадскага харчавання, размешчаных ва ўстановах адукацыі. Парушэнні былі выяўлены на кожным аб'екце, паведамляе
прэс-служба міністэрства.
Выпадкі выкарыстання пры прыгатаванні страў прадуктаў са скончаным тэрмінам прыдатнасці або без дакументаў, якія б пацвярджалі
іх якасць, выяўлены ў 16 школьных і студэнцкіх сталовых Брэсцкай,
Віцебскай, Гомельскай і Гродзенскай абласцей і сталіцы. У 9 аб'ектах
грамадскага харчавання выяўлены недакладванні прадуктаў, якія
склалі ад 9 да 16 працэнтаў, а ў сталовай Беларускага дзяржаўнага
медыцынскага ўніверсітэта дасягалі 40 працэнтаў. Апроч таго, у сталовых некалькіх школ Лельчыцкага і Гомельскага раёнаў выяўлены
факты «эканоміі»: знойдзены прадукты, якія па дакументах ужо былі
выкарыстаны для харчавання дзяцей. Адпаведная інфармацыя накіравана ў Гомельскі аблвыканкам для прыняцця захадаў.
Сяргей РАСОЛЬКА



• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению Минского райпо (продавец)
проводит повторный открытый аукцион
по продаже объектов недвижимого имущества в составе:

Лот № 1: здание магазина № 63, об. пл. 97,7 кв.м,
инвентарный номер 600/С-136917, 1961 г.п.,
расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область,
Минский район, Горанский с/с, д. Великое Село.
Начальная цена с НДС – 180 000 000 бел. руб. Земельный участок для обслуживания здания магазина пл. 0,0768 га, предоставлен продавцу на праве аренды по
06.12.2041 с ограничением (водоохранная зона).
инвентарный номер 600/С-138765, 1989 г.п.,
расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область,
Минский район, Юзуфовский с/с, д. Казеково, ул. Центральная 28А.
Начальная цена с НДС – 180 000 000 бел. руб. Земельный участок для обслуживания
здания магазина пл. 0,0762 га, предоставлен продавцу на праве аренды по 05.08.2042.

або Якія праблемы
хвалююць педагогаў

Фотаздымкі Марыны БЕГУНКОВАЙ.

шых калег, якія маюць вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю
і дасягнулі ў аплаце працы сваёй
столі, моладзь актыўна пацягнулася шукаць сабе прымяненне
за сценамі дашкольных устаноў.
У апошнія гады латаць «дзіркі»
ў кадравай палітыцы ўдавалася
толькі за кошт размеркавання
ва ўстановы дашкольнай адукацыі выпускнікоў філалагічнага,
гіс тарычнага факультэтаў і іншых няпрофільных педагагічных
спецыяльнасцяў. Напрыклад, у
Брэсцкай вобласці сёлета больш
за палову ад агульнай колькасці маладых спецыяліс таў, якія
размеркаваліся ў дашкольныя
ўстановы, не маюць адукацыі па

Міністэрства гандлю праінспектавала работу школьных і студэнцкіх сталовых і выявіла шматлікія парушэнні і злоўжыванні
асобных работнікаў.

Лот № 2: здание магазина, об. пл. 91,7 кв.м,

«Адукацыя — тая галіна, якая стварае настрой усяго грамадства. Не будзем таіць, праблем у нас шмат, але і галіна
наша — велізарная. Мы самі выбралі прафесію педагога і
павінны разумець, што пры любых абставінах, нягледзячы на
ўсе нашы цяжкасці, невысокія заробкі і высокую нагрузку, мы
не можам ісці да дзяцей без добрага настрою», — падзяліўся
сваімі думкамі з удзельнікамі VІІ пленума Цэнтральнага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі яго
старшыня Аляксандр БОЙКА.
Адной з тэм, якія ўзнімаліся
на пленуме, стала распрацоўка
праекта праграмы асноўных напрамкаў дзейнасці прафсаюза на
2015—2020 гады. Ва ўдзельнікаў
была магчымасць задаць пытанні, якія хвалююць педагогаў, намесніку міністра адукацыі Сяргею
Рудаму. А пытанняў аказалася
шмат, прычым многія з іх ставяцца перад Міністэрствам адукацыі
ўжо не першы год. Напрыклад,
пытанне з вызначэннем статусу
педагога, які адказвае за бяспеку
дзяцей пры іх падвозе ад дома да
школы. У выніку аптымізацыі сеткі
навучальных устаноў і закрыцця
малакамплектных школ паўстала неабходнасць цэнтралізавана
арганізоўваць падвоз 70 тысяч
навучэнцаў. У кожнай вобласці
ў падвозе дзяцей задзейнічана
да 300 адзінак аў тобусаў. Але
ўзнікае пытанне: чаму настаўнік,
у якога таксама ёсць свае малалетнія дзеці, у якасці «грамадскай
нагрузкі» павінен у 6.30 раніцы
збіраць дзяцей па навакольных
вёсках і суправаджаць іх у школу? Намесніку міністра адукацыі
была выказана канкрэтная прапанова — вылучыць 10 гадзін арганізацыйна-выхаваўчай работы на
тыдзень, якая будзе аплачвацца,
на кожны школьны аўтобус. Патрабуецца ўсяго адзін нарматыўны дакумент з боку Міністэрства
адукацыі, каб усе рэгіёны былі ў
аднолькавых умовах, бо пакуль
што кожны дзейнічае ў залежнасці ад абставін. У межах краіны —
гэта не такія вялікія грошы...

Навучэнцам не дадавалі. У талеркі

чыць, толькі за адной з катэгорый
педагагічных работнікаў.
Яшчэ ў 2013 годзе прафсаюз
звярнуў увагу Мінадукацыі на нерабочы механізм рэалізацыі нормы, якая прадугледжвае ўзгадненне заснавальнікам установы
вышэйшай адукацыі кожнага выпадку зніжэння напаўняльнасці
вучэбных груп з Мініс тэрствам
фінансаў. Тым больш што штатная колькасць прафесарска-выкладчыцкага складу залежыць не
ад колькасці груп, а ад колькасці
кантынгенту. Мініс тэрства адукацыі плануе ўрэгуляваць гэтую
супярэчнасць у Кодэксе.
ЦК прафсаюза прапанаваў
улічваць пры пераразмеркаванні
маладых спецыялістаў наяўнасць
медыцынскіх супрацьпаказанняў
да працы не толькі па атрыманай
спецыяльнасці, але ў пэўных умовах (маецца на ўвазе прыродны
фактар і г.д.).

ЧАМУ НЕМАГЧЫМА
СТАЦЬ
«ЗАСЛУЖАНЫМ»?
Яшчэ адна неўрэгуляваная
праблема — новы парадак аплаты бальнічных лісткоў. У сувязі з
новай рэдакцыяй Палажэння аб
парадку забеспячэння дапамогамі па часовай непрацаздольнасці і па цяжарнасці і родах на
14-дзённым лістку непрацаздольнасці нізкааплатныя работнікі галіны губляюць больш як 200 тысяч рублёў, а маладыя спецыялісты-настаўнікі на дапамозе па
цяжарнасці і родах — больш як
9 мільёнаў рублёў. Прапановы па
гэтай сітуацыі неаднаразова накіроўваліся прафсаюзам ва ўрад.
У праф са ю зе за да воле ны
тым, што нарэшце быў зроблены першы крок па змяншэнні
празмернага дакументаабароту
ва ўстановах адукацыі. Вялікая
колькасць папер, якія даводзіцца запаўняць педагогам штодня,
і прыцягненне іх да выканання

Лот № 3: здание магазина, об. пл. 80 кв.м,

няпрофільных функцый — два
пытанні, якія пастаянна ўзнімаліся на самых розных узроўнях.
У прафсаюзе спадзяюцца, што
прыняцце Міністэрствам адукацыі «Пераліку дакументаў для
асобных педагагічных работнікаў устаноў агульнай сярэдняй
адукацыі» — толькі пачатак руху
ў правільным кірунку.

У Брэсцкай вобласці
сёлета больш за палову
ад агульнай колькасці
маладых спецыялістаў,
якія размеркаваліся ў
дашкольныя ўстановы, не
маюць адукацыі па профілі
«педагогіка дзяцінства».
І ніводзін з іх не заключыў
кантракт на тэрмін
большы за 2 гады.
Звярнулі ўвагу намесніка міністра адукацыі ўдзельнікі пленума і на
маральную праблему — невялікую
колькасць адзначаных узнагародамі педагогаў. Напрыклад, у Гродне
няма ніводнага настаўніка, які б
меў званне «заслужанага». Няўжо
ў вялікім абласным цэнтры адсутнічаюць годныя кандыдатуры?
Як трапна заўважыла старшыня Рэспубліканскага Савета
ветэранаў працы галіны і Беларускага прафсаюза работнікаў
адукацыі і навукі Яніна ТРАХІМОВІЧ ( дарэчы, прадстаўніца
педагагічнай дынастыі, якая можа параўноўваць розныя «эпохі»
ў развіцці нацыянальнай сістэмы
адукацыі), трэба больш думаць
пра чалавека, а не хавацца за паперамі. «У адукацыі будзе намнога больш парадку, калі кіраўніцтва
галіны будзе думаць пра звычайнага настаўніка. І тады статус педагога ў грамадстве абавязкова
павысіцца» — падкрэсліла яна.
Надзея НІКАЛАЕВА



инвентарный номер 600/С-135066, 1993 г.п.,
расположенное по адресу: Республика Беларусь,
Минская область, Минский район, Папернянский с/с, д. Рахманьки.
Начальная цена с НДС – 135 000 000 бел. руб. Земельный участок для обслуживания здания магазина пл. 0,0340 га, предоставлен продавцу на праве аренды по
24.07.2041, с ограничениями (водоохранная зона реки Вяча; зона санитарной
охраны водозабора «Новинки» г. Минска).
Задаток 10% от начальной цены лота перечисляется: резидентами РБ на р/с
№ 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в
российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр
промышленной оценки».
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда»
от 25.10.2014 г.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней
после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Аукцион состоится 01.12.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом.
1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.11.2014
до 17.00 по указанному адресу.
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71.

Управляющий по делу о банкротстве ОДО «Алгоритм»
Талиш А.В. – организатор торгов,
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
по продаже имущества ОДО «Алгоритм»
Наименование лота № 1:

Изолированные помещения с инвентарными номерами
№ 400/D-84715 и № 400/D84716 общей площадью 263,9 м2.
Расположенных по адресу: г. Гродно, ул. Ленина, 13, 3 этаж здания.
Начальная цена продажи лота: 1 823 455 800 рублей.
Задаток (5%): 91 172 790 рублей.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и
по форме подачи предложений о цене. Шаг торгов 5%.
Торги состоятся 3 декабря 2014 года в 12.00
по адресу: г. Гродно, ул. Ленина, 13, 3 этаж, каб. директора.
До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим платежным реквизитам: ОДО «Алгоритм»,
р/с № 3012200426007 в ЗАО «Альфа Банк», г. Минск, код, 270, УНП 500019969.
Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения,
подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, устава; для индивидуального предпринимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации;
для физ. лица – копии паспорта, принимаются с момента выхода настоящего
объявления до 12.00 02.12.2014 по адресу: 230020, г. Гродно, ул. Кабяка, 9-76.
Срок возможного отказа от проведения торгов 12.00 до 02.12.2014.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую
цену покупки. После окончания торгов с победителем подписывается протокол и заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость
покупки в течение 30 дней после подписания протокола. В соответствии с п.
1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником,
выигравшим торги. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с
подачей заявления на участие в них только одним участником возможна продажа предмета торгов этому участнику при его согласии по начальной цене,
увеличенной на пять процентов.
Настоящее объявление содержит лишь общие характеристики предмета
торгов. Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов,
о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Гродно,
ул. Ленина, 13, тел. 8(029)6548442. Ознакомиться с предметом торгов можно
в рабочие дни с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Ленина, 13, 3 этаж.

П Р О Е К Т Н А Я Д Е К Л А РА Ц И Я
по объекту «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12, 13, 14
по генплану в районе пересечения улиц Проектируемой № 1, Проектируемой № 2
в границах жилого района «Лебяжий». Дом № 14 без инженерных сетей».
Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Центрального района г. Минска» решением Мингорисполкома
№ 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190580566.
Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3, Режим работы: понедельник – четверг
с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15. Обеденный
перерыв с 13.00 до 13.45.
Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет КУП «УКС Центрального района г. Минска» построены и введены в эксплуатацию объекты:
- жилой дом № 20 по ул. Камайская;
- жилой дом № 12 по ул. Камайская;
- жилой дом № 15 по ул. Ратомская;
- жилой дом № 16 по ул. Мястровская;
Цель проекта – строительство жилого дома № 14
по генплану в составе объекта «Многоквартирные
жилые дома по г/п №№ 11, 12, 13, 14 в районе пересечения улиц Проектируемой № 1, Проектируемой
№ 2 в границах жилого района «Лебяжий»» общей
площадью 12,3 тыс.кв.м, в том числе общая площадь квартир – 10,4 тыс.кв.м.
Вид строительства: новое строительство.
Начало строительства – III квартал 2014 года.
Окончание строительства – II квартал 2016 года.
Проектные решения: жилой дом запроектирован 9-этажным 4-секционным, всего квартир – 162,
в том числе однокомнатных – 36 шт., двухкомнатных – 72 шт., трехкомнатных – 54 шт. Секции оборудованы лифтами на 630 кг со скоростью 1,0 м/с,
и мусоропроводом. В техническом подполье запроектированы помещения для инженерного обслуживания дома – помещение ИТП и электрощитовая.
Входы в техподполье выполнены непосредственно
снаружи.
При входных группах в каждую секцию предусмотрено место для пандуса
Конструкция здания – монолитный каркас со
стенами с плоскими монолитными перекрытиями.
В квартирах, расположенных на 6-м этаже и
выше, предусмотрено устройство вторых эвакуационных выходов на лоджию с глухим простенком от
торца лоджии и балкона до оконного проема не
менее 1,2 м.

Наружная отделка – атмосферостойкие штукатурки с последующей окраской фасадными красками; облицовка конструкций приямков и крылец
плитами искусственного камня.
Окна – деревянные по СТБ 939-93 с одинарным
остеклением (двухкамерный стеклопакет).
Витражи остекления лоджий – из профилей ПВХ.
Строительство осуществляется за счет средств
физических и юридических лиц.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу,
получено положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 21.06.2010 № 671-15/10.
Участок площадью 0,7073 га передан КУП «УКС
Центрального района г. Минска» решением Мингорисполкома от 13.03.2014 № 591(1) (до 1 августа
2015 года).
Получено разрешение на организацию стройплощадки Госстройнадзора от 08.09.2014 № 2-209Ж031/14. Получено разрешение Инспекции департамента контроля и надзора за строительством по
г. Минску на производство работ от 26.09.2014
№ 2-209Ж-031/14.
В коммунальную собственность г. Минска для
переселения граждан из жилых домов, подлежащих
сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство, безвозмездно
передается 7,8% общей площади жилого дома.
Для привлечения дольщиков к строительству по
договорам создания объектов долевого строительства граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, предлагаются:
2 (две) однокомнатные квартиры;
3 (три) двухкомнатные квартиры;
10 (десять) трехкомнатных квартир;
Стоимость 1 м2 жилья без затрат, не входящих
в сводный сметный расчет, на момент заключения
договора долевого строительства для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий: 12 681 334 (двенадцать миллионов
шестьсот восемьдесят одна тысяча триста тридцать
четыре) белорусских рубля.
Стоимость затрат, не включенных в стоимость
строительства объекта долевого строительства, но
относимые на стоимость строительства в соответствии с законодательством предъявляется дольщи-

ку к оплате по мере производства таких затрат или
по окончании строительства с заключением дополнительного соглашения при наличии соответствующих оснований.
Условия оплаты – первоначальный взнос в
размере 15% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней
со дня регистрации договора создания объекта
долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма оплачивается до окончания строительства в соответствии с графиком платежей,
являющимся приложением к договору либо единовременно.
Оплата производится в белорусских рублях на
специальный и расчетный счет застройщика.
Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым
будет заключаться договор;
- справка о состоянии на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Документы для заключения договоров будут
приниматься с 25.11.2014 г. Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству
продекларированных квартир.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти)
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 Государственное предприятие
«УКС Центрального района г. Минска» оставляет
за собой право заключить договор на заявленную
квартиру с другим претендентом.
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: 220004, г. Минск,
ул. Мельникайте, 3. Режим работы: понедельник –
четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15,
перерыв (понедельник – пятница) с 13.00 до 13.45.
Тел. 306-07-26.
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