НАДЗЁННАЕ
ЦЭНЫ ПАСТУПОВА АДПУСЦЯЦЬ
А жыць трэба будзе па сродках

У краіне запланавана паэтапнае
прыняцце збалансаваных рашэнняў па зняцці абмежаванняў
у цэнавым рэгуляванні, як заявіў
учора прэм'ер-міністр Андрэй
КАБЯКОЎ на пасяджэнні Савета
Міністраў, дзе абмяркоўваліся
вынікі сацыяльна-эканамічнага
развіцця краіны за 2014 год і меры па збалансаваным развіцці
эканомікі ў 2015-м.
Прэм'ер-міністр нагадаў, што ў
канцы 2014 года Беларусь су тыкнулася з сур'ёзнымі знешнімі выклікамі, якія былі звязаны ў першую чаргу са зніжэннем сусветных
коштаў на нафту, на экспартуемыя
нафтапрадук ты і з дэвальвацыяй
расійскага рубля. Свой негатыўны
ўплыў аказала і эскалацыя ваеннага канфлікту ва Украіне. Андрэй
Кабякоў канстатаваў, што ў выніку
ўрад і Нацыянальны банк былі вы-

мушаныя пайсці на непапулярныя
меры ў сферы цэнавога рэгулявання і грашова-крэдытнай палітыкі для
захавання стабільнасці ў эканоміцы
і грамадстве.
«Гэтыя меры адыгралі сваю ролю і паступова адмяняюцца пры
захаванні жорсткага кантролю з
боку ўрада і Нацбанка», — сказаў
прэм'ер-міністр. Ён адзначыў, што
ў выніку прынятых мер на валютным і дэпазітным рынках усталявалася спакойная сітуацыя. «Патрэба
ў валюце на біржы задавальняецца
цалкам, адкладзены попыт на валюту адсутнічае, абменнікі працуюць
у штатным рэжыме», — падкрэсліў
кіраўнік урада.
Яшчэ адной тэмай пасяджэння
стаў аб'ём крэдытавання з дзяржпадтрымкай праграм і мерапрыемстваў. Агульны аб'ём такога фінансавання ў 2015 годзе зніжаны на
25,5 трлн рублёў да 44,2 трлн. Пры

гэтым будуць дабудаваныя ўсе аб'екты з гатоўнасцю не меншай за 80%,
што дазволіць завяршыць ключавыя
інвестыцыйныя праекты. Скарэктавана і ўнесена на ўзгадненне Прэзідэнту дзяржаўная інвестыцыйная
праграма. Аб'ём фінансавання па ёй
прапануецца аптымізаваць на 40%
у параўнанні з 2014 годам, як заявіў
прэм'ер-міністр.
Пры гэтым, распрацоўваючы праграму дзейнасці на 2015 год, урад
прааналізаваў некалькі сцэнарыяў развіцця, зыходзячы з сітуацыі
ў свеце. Праведзены кансультацыі
з партнёрамі Беларусі па Мытным
саюзе, выпрацаваны адпаведныя
меры па кожным сцэнарыі. «Аднак
незалежна ад таго, які сцэнарый будзе мець месца ў жыцці, яго рэалізацыя немагчымая без выканання
дзвюх асноўных умоў: жыць трэба
па сродках і эфектыўнасць работы
айчынных прадпрыемстваў павінна

быць істотна павялічана. І гэта сёння не проста лозунгі», — падкрэсліў
Андрэй Кабякоў. А ўвогуле, як паведаміў намеснік міністра эканомікі
Аляксандр ЗАБАРОЎСКІ, праграма
дзейнасці беларускага ўрада прапануе гнуткія меры рэагавання эканомікі на знешнія выклікі.
Аднак варта памятаць, што ў
2014 годзе не была выканана большасць найважнейшых параметраў
прагнозу сацыяльна-эканамічнага
развіцця Беларусі. Недастаткова
здавальняюча працавалі мініс тэрствы і аблвыканкамы. Тэмп росту
ВУП склаў 101,6% пры прагнозе
103,3%. Разам з тым у мінулым годзе ўдалося захаваць рост вытворчасці ў прамысловасці (на 1,9%) і
сельскай гаспадарцы (на 3,1%). У
2014 годзе было ўведзена ў эксплуатацыю каля 2,4 тыс. кв.м жылля з
дзяржаўнай падтрымкай.
Паводле інфармацыі БЕЛТА.

«ВАША КРАІНА ІГРАЕ
ВАЖНУЮ РОЛЮ
ВА УСХОДНЕ-ЕЎРАПЕЙСКІМ
РЭГІЁНЕ»

ПРАЗ МЯЖУ НЕ ПРАЙШЛІ
НАВІНЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Хацеў бы адзначыць высокі ўзровень нашага
палітычнага дыялогу — гэта цэлы шэраг сумесных праектаў, якія будуць рэалізоўвацца больш
паспяхова пасля вашага візіту і пасля тых рашэнняў, што былі прыняты, — заявіў старшыня Савета
Рэспублікі.
Міхаіл Мясніковіч адзначыў актыўную і канструктыўную працу пасла Ірана ў Мінску. Па яго словах,
дыпламат годна прадстаўляе інтарэсы сваёй краіны
і актыўна садзейнічае развіццю ўзаемапаразумення
і супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі.
— Мы зацікаўлены ў пашырэнні супрацоўніцтва
паміж парламентамі нашых краін, — падкрэсліў
старшыня Савета Рэспублікі. — У нас цесныя кантакты, выбудавана сістэма працы. У красавіку мінулага года мы прымалі парламенцкую дэлегацыю
на чале са старшынёй парламента Ірана. Сапраўды,
гэты візіт надаў значны імпульс развіццю нашых
двухбаковых стасункаў. Будзем паглыбляць наша
супрацоўніцтва.
Надзея ЮШКЕВІЧ.

ДЛЯ КОЖНАГА РАЁНА —
СВАЯ ПРАГРАМА
Летась у краіне нарадзілася амаль 119 тысяч
дзяцей. Большасць малых з'явілася ў Мінску,
Брэсцкай і Магілёўскай абласцях. Адметна, што
53 працэнты немаўлят — другія і наступныя дзеці.
Росту нараджальнасці ў многім паспрыялі меры
дзяржаўнай падтрымкі сем'яў. Толькі ў мінулым
годзе на дапамогу па доглядзе дзяцей выдаткавалі
11 трыльёнаў рублёў.
— Фінансавы складнік сямейнай палітыкі важкі, — кажа Марыяна Шчоткіна. — Сёлета камітэтам
неабходна актыўна ўключыцца ў працэс распрацоўкі новай нацыянальнай праграмы, засяродзіць
намаганні на маніторынгу дэмаграфічнай сітуацыі
на месцах. Падыходы да рашэння дэмаграфічных
пытанняў трэба фарміраваць з улікам асаблівасцяў кожнага раёна, нельга дапускаць механічнага
кланавання праграм.
Разам з тым. расце колькасць пажылых грамадзян. З двух з паловай мільёнаў пенсіянераў
643 тысячы працягваюць працаваць. На выплату
пенсій штогод выдаткоўваецца каля 70 трыльёнаў рублёў (гэта больш за 70 працэнтаў расходаў

Фонда сацабароны). Суадносіны паміж сярэдняй
пенсіяй па ўзросце і прыбыткамі работнікаў падтрымліваюцца на ўзроўні 40 працэнтаў. Больш
папулярным становіцца добраахвотнае пенсійнае
страхаванне, якое дае магчымасць сфарміраваць
накапляльную частку выплат у дадатак да дзяржаўнай. Шэраг прадпрыемстваў — МТЗ, БелАЗ,
«Атлант», «Беларуськалій» — ужо ўдзельнічаюць
у карпаратыўных праграмах.

НАПРУЖАНАСЦЬ
НА РЫНКУ ПРАЦЫ РАСЦЕ
У лютым колькасць вакансій практычна зраўнялася з колькасцю беспрацоўных. На 30 тысяч
900 свабодных месцаў прэтэндуюць 30 тысяч
700 незанятых грамадзян. Калі раней студзень
адрозніваўся ростам патрэбы ў працоўнай сіле, то ў
гэтым годзе павышэння попыту на кадры не адбылося. Змяніўся ўзровень зарэгістраванага беспрацоўя — з 0,5 да 0,7 працэнта. Прычынай, праўда,
стала не складаная сітуацыя з вакансіямі, а чаканы
«падатак на дармаедства». Сярод незанятых грамадзян шмат тых, хто не працаваў доўгі час, асоб,
што вярнуліся з ЛПП і месцаў пазбаўлення волі. Каэфіцыент напружанасці на рынку працы ў сярэднім
роўны адзінцы. Аднак у асобных рэгіёнах напружанасць значна вышэйшая. Напрыклад, у Ганцавіцкім

і Маладзечанскім раёнах на адно свабоднае месца
прыпадаюць 4 беспрацоўныя, у Пастаўскім — 5 чалавек на вакансію, у Веткаўскім — 6.
Стала больш стратных прадпрыемстваў. У некаторых галінах складскія запасы перавышаюць
сярэднямесячны выпуск прадукцыі ў 2-4 разы. Як
вынік, вымушаная няпоўная занятасць вырасла
амаль на 50 працэнтаў.
— У малых і сярэдніх гарадах вызваленне значнай колькасці работнікаў можа мець непрыемныя
наступствы, — тлумачыць начальнік упраўлення
палітыкі занятасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Алег ТОКУН. — Таму сумесна з праграмай развіцця ААН распрацоўваецца
доўгатэрміновы праект міжнароднай тэхнічнай
дапамогі, накіраваны на садзейнічанне занятасці
і самазанятасці жыхароў такіх населеных пунктаў.
Неабходна дапамагаць наймальнікам вызначаць
залішні персанал, перанавучаць работнікаў, што
знаходзяцца пад рызыкай звальнення. Гэту працу
трэба арганізаваць на апярэджанне, каб людзі не
пападалі на адкрыты рынак.
Мініс тэрства плануе надаць рэгіёнам больш
паўнамоцтваў у рашэнні пытанняў занятасці, што
дазволіць аператыўна размяркоўваць фінансавыя
патокі. Магчыма, стане актуальным перагляд сістэмы страхавання ад беспрацоўя.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

НАВІНЫ

ў падтрымцы. Яшчэ тысячы беларусам прапанавалі выканаць індывідуальны план па самастойным
паляпшэнні матэрыяльнага стану.

ПАДЗЕІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Шмат увагі надаецца пытанню працаўладкавання інвалідаў (іх у Беларусі — паўмільёна чалавек).
Меры дзяржпадтрымкі ў выглядзе льготнага падаткаабкладання дазволілі нашай краіне, адзінай
на постсавецкай прасторы, захаваць прадпрыемствы, якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадскіх
аб'яднанняў інвалідаў. Летась амаль 34 мільярды
рублёў накіравалі на стварэнне працоўных месцаў
для людзей з асаблівасцямі развіцця. Выдадзена
80,5 тысячы сродкаў матэрыяльна-тэхнічнай рэабілітацыі. У гэтым годзе плануюць зрабіць бясплатным рамонт пратэзаў для інвалідаў 3-й групы, якія
працуюць. Па словах міністра, неабходна таксама
набываць аўтатранспарт, абсталяваны пад'ёмнікамі для падвозу інвалідаў. Сёння тэрытарыяльныя
цэнтры маюць 39 спецыяльных аўтамабіляў (больш
за ўсё такіх машын у Магілёўскай і Гродзенскай абласцях), аднак гэтага, вядома, недастаткова.
Паступова зніжаецца колькасць малазабяспечанага насельніцтва — 4,7 працэнта ад агульнага.
За мінулы год 218 тысяч чалавек атрымалі дзяржаўную адрасную дапамогу на суму 425 мільярдаў
рублёў. З 2014-га, дарэчы, у сістэме адраснай дапамогі выкарыстоўваюцца новыя падыходы, накіраваныя на прафілактыку ўтрыманства сярод
працаздольных грамадзян. Так, 78 чалавекам, якія
не збіраліся нічога мяняць у сваім жыцці, адмовілі

ФАКТЫ

Перанавучыць залішні персанал
і падтрымаць малазабяспечаных

 Прырода і мы

Як расказаў карэспандэнту газеты памочнік начальніка Пінскага пагранатрада Міхаіл Бут-Гусаім, ваеннаслужачыя памежнага нараду, які нёс службу недалёка ад вёскі Лелікава, заўважылі падазроны рух і пачулі шум з украінскага боку. Памежнікі
накіраваліся на гукі і ўбачылі вялікую групу людзей з коньмі.
Было відавочна, што прыкладна два дзясяткі грамадзян спрабуюць незаконна перасячы мяжу. Ім прапанавалі павярнуць
назад, але парушальнікі не слухаліся. Затым ваеннаслужачыя
папярэдзілі, што будзе прыменена зброя, але і на гэта незаконныя візіцёры не адрэагавалі правільна. Наадварот, яны павялі
сябе агрэсіўна, паскорылі крокі, выкрыквалі пагрозы. Тады вайскоўцы-памежнікі зрабілі некалькі стрэлаў уверх, і, калі гэта не
дапамагло, пачалі страляць у бок парушальнікаў.
Калі няўдачлівыя гастралёры зразумелі, што ўсё сур'ёзна,
яны нават пакінулі частку коней і паўцякалі туды, адкуль прыйшлі. Магчыма, што сярод парушальнікаў ёсць параненыя.
— Украінскі бок прызнаў факт парушэння мяжы, — працягнуў Міхаіл Бут-Гусаім. — Зараз інцыдэнт правяраецца нашымі
спецыялістамі разам са службовымі асобамі з Луцкага пагранатрада Украіны. Цалкам верагодна, што будзе распачата
крымінальная справа па фактах незаконнай спробы перамяшчэння праз мяжу тавара-матэрыяльных каштоўнасцяў.
Памочнік начальніка Пінскага пагранатрада дадаў, што на
гэтым участку мяжы не раз фіксаваліся падобныя парушэнні.
Але раней бывалі спробы перагнаць на наш бок адну альбо
дзве галавы жывёлы, а такога масавага нашэсця парушальнікаў яшчэ не было.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

ДЫРЭКТАР ГОМЕЛЬСКАЙ
ПТУШКАФАБРЫКІ — ПАД ВАРТАЙ
Супрацоўнікі Камітэта дзяржаўнай бяспекі затрымалі
падчас атрымання 50 млн рублёў у якасці хабару дырэктара прадпрыемства «Птушкафабрыка «Рассвет», што
ў Гомельскай вобласці. За такія грошы кіраўнік збіраўся
вырашыць пытанне аб будаўнічым падрадзе.
Як паведамляе прэс-служба КДБ Рэспублікі Беларусь,
затрыманая асоба ўжо некалькі гадоў сістэматычна прымала незаконныя грашовыя ўзнагароджванні ад кіраўнікоў
суб'ектаў гаспадарання прыватнай формы ўласнасці за садзейнічанне ў вырашэнні пытанняў, звязаных з займаемай
пасадай. Сума хабару, атрыманага былым дырэктарам птушкафабрыкі ад прадпрымальнікаў, — звыш 2,5 млрд рублёў.
Па фактах заведзены дзве крымінальныя справы.
Святлана БАРЫСЕНКА.

ПАТАНУЎ, КАТАЮЧЫСЯ НА КАНЬКАХ
На рацэ Чаква каля вёскі Рубель на Століншчыне праваліўся пад лёд і патануў хлопчык 2000 года нараджэння.
Мяркуецца, што ён выправіўся сюды катацца на каньках.
Праз некалькі гадзін занепакоены адсутнасцю сына да ракі
прыйшоў бацька, які ўбачыў на беразе асабістыя рэчы, а на
лёдзе — палонку. Да прыбыцця выратавальнікаў мясцовыя
жыхары самі дасталі цела дзевяцікласніка.
Па звестках сіноптыкаў, у Столінскім раёне напярэдадні
здарэння чатыры дні трымалася тэмпература ад нуля да
плюс пяці градусаў. У нядзелю слупок тэрмометра апусціўся
да мінус двух. Выратавальнікі нагадваюць: пры тэмпературы
каля 0 градусаў, якая трымаецца цягам трох дзён, лёд робіцца
танчэйшым на 25 працэнтаў. Падчас адлігі першымі рызыкуюць рыбакі і непаўналетнія. Не выходзьце на нетрывалы лёд
самі і не пускайце на яго дзяцей!

ДА ТРАСЫ — ПРАМЫМ РЭЙСАМ
У сувязі з правядзеннем 18-24 лютага чэмпіянату свету
2015 года па біятлоне сярод юніёраў і юнакоў будзе арганізаваная работа экспрэснага прыгараднага маршрута № 449бЭ «Ст. м. «Барысаўскі тракт» — «Раўбічы».

Перш чым рэкультываваць міні-палігоны, трэба знайсці, куды дзець адходы
даў забруджвальных рэчываў не
менш як на 4,4 тыс. тон.

ДЫХАЦЬ — ЛЯГЧЭЙ?

СМЕЦІЦЬ —
САБЕ ШКОДЗІЦЬ

Сярод асноўных вынікаў працы эколагаў можна адзначыць
змяншэнне сукупных выкідаў забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра ад стацыянарных і мабільных крыніц на 1,4%
у параўнанні з ростам ВВП на
1,6%. На 6,3% знізіўся і валавы
выкід ад стацыянарных крыніц,
пры адначасовым павелічэнні
вытворчых магутнасцяў хімічнай,
цэментнай, машынабудаўнічай
галін. На ўзроўні 85-90 млн тон
стабілізіраваліся і выкіды парніковых газаў.
Летась прадоў жылася праца і па развіцці альтэрнатыўных
крыніц энергіі — сертыфікаты
атрымалі 64 устаноўкі, што працуюць з выкарыстаннем энергіі
сонца, ветру і біягазу (усяго ў
краіне сертыфікавана 113 такіх
установак).
Сёлета прыродакарыс тальнікі павінны выканаць шматлікія
мерапрыемствы па ахове атмасфернага паветра, будаўніцтве,
рэканструкцыі, мадэрнізацыі газаачышчальных установак, якія
забяспечваюць скарачэнне выкі-

У мінулым годзе, дзякуючы
дзейнасці цэнтралізаванай сістэмы збору і выкарыстання адпрацаваных тэхнічных маслаў больш
за 4 тыс. тон гэтых забруджвальных рэчываў не трапілі ў навакольнае асяроддзе.
Між тым, па-ранейшаму існуюць праблемы ў гэтай сферы.
Па словах першага намесніка
міністра прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя
Іі МАЛКІНАЙ, наспела неабходнасць распрацоўкі цэласнай сістэмы абыходжання з адходамі, у
першую чаргу, з камунальнымі.
Сёння ў краіне пакуль не існуе
поўнай альтэрнатывы палігонам,
не абсталяваным неабходнымі
ахоўнымі інжынернымі збудаваннямі. Такіх аб'ектаў функцыянуе
каля 25%, і іх эксплуатацыя з
1 студзеня бягучага года забаронена.
Рэ фар ма цыя па ды хо даў у
сферы збору і ўтылізацыі адыходаў, прадухіленне захавання другасных матэрыяльных рэсурсаў,
узмацненне кантролю за гэтымі
працэсамі і больш суровы падыход да парушальнікаў заканадаў-

ства — менавіта гэтыя захады
павінны змяніць сітуацыю, што
склалася ў сферы.
Шляхам вывазу за межы краіны сёлета павінна быць зрушана
з месца і праблема назапашаных
непрыдатных пестыцыдаў.

КАРАЦЬ
ЦІ ПРАДУХІЛЯЦЬ?
Летась органы Мінпрыроды
праверылі 2645 суб'ектаў гаспадарання, да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнута 19,6 тысячы
парушальнікаў на суму 14,4 млрд
рублёў, выяўлена больш як паўтары тысячы фактаў прычынення
шкоды навакольнаму асяроддзю
на суму 16,5 млрд рублёў.
Але адсутнасць сіс тэмнасці
ў рабоце, а ў некаторых выпадках прынцыповасці і жорсткасці
падчас ажыццяўлення кантролю
за выкананнем прыродаахоўнага заканадаўства нашмат зніжае
яго эфектыўнасць.
— Ін спек тар ская функ цыя
павінна стаць асноўнай для нашых тэрытарыяльных органаў
на месцах, — упэўнена Ія Малкіна. — Мы павінны працаваць
так, каб суб'ектам гаспадарчай
дзейнасці было больш выгадна
выконваць заканадаўства, чым
яго парушаць. Ужо выпрацаваны прапановы па карэкціроўцы

Фота Надзеі БУЖАН.

выкарыстання вады на гаспадарча-пітныя патрэбы на душу
насельніцтва — да 130 літраў
за су ткі.

Адміністрацыйнага кодэкса, накіраваныя на значнае ўзмацненне
адказнасці за парушэнне прыродаахоўных патрабаванняў.
Адным з асноўных аб'ек таў
пастаяннага кантролю з боку
эколагаў павінна стаць і навядзенне парадку ў выкарыстанні
земляў, перш за ўсё меліяраваных, а таксама прадухіленне іх
дэградацыі.
Па словах намесніка прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла
РУСАГА, які прыняў удзел у пасяджэнні калегіі, пры вырашэнні
праблем абыходжання з адходамі ўсё патрэбна быць разумна і
выверана, без бяздумных падыходаў.
— Рэ культы ва ваў шы мі ніпалігон і не стварыўшы іншага
аб'екта складзіравання назапашанага рэсурсу, можна прывесці да сітуацыі, калі адходы «перакачуюць» у бліжэйшыя лясы
і іншыя зручныя месцы. А потым
мы будзем шукаць гэтых людзей,
каб іх пакараць.

Калі чалавек забруджвае навакольнае асяроддзе ўсвядомлена, прадумаўшы, як загрузіць
смецце, куды яго звезці і нікому не папасціся, да яго павінны
быць прынятыя самыя суровыя
меры адказнасці. Але, каб ён не
трапіў у такую сітуацыю, перш
мы павінны стварыць умовы для
рэалізацыі яго права на выкананне прыродаахоўнага заканадаўства».
Міхаіл Русы таксама лічыць,
што патрэбна пастаянна кантактаваць з органамі мясцовай і рэспубліканскай улады і даводзіць
да іх экалагічную інфармацыю.
Гэта паспрыяе падрыхтоўцы правільных кіраўніцкіх рашэнняў.
Яшчэ адна важная задача —
су пра цоў ніц тва ўсіх ор га наў
дзяржаўнага кіравання. «Чым
больш мы драбнімся, тым больш
ствараем «нейтральных зон», за
якія ніхто не хоча несці адказнасць».
Вераніка КОЛАСАВА



ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА ОТ 18.02.2015 г.
Сведения о застройщике: Белорусско-английское Совместное закрытое акционерное
общество «ЛадаГарант» (СЗАО «ЛадаГарант»). СЗАО «ЛадаГарант» является универсальным правопреемником СП «Лада ОМС –
Холдинг» ЗАО).
Местонахождение: г. Минск, ул. Щорса, 1А,
пом. 15.
Режим работы: рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до
14.00; выходной день – суббота, воскресенье.
Данные о государственной регистрации:
зарегистрировано Минским горисполкомом в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за №100934617.
Сведения о проектах жилых домов, введенных в эксплуатацию за последние 3 года:
1. 2011 г. – 9-этажный 4-секционный 135квартирный жилой дом № 1 по ул. Щорса в
г. Минске;
2. 2013 г. – 10-этажный 7-секционный 261-квартирный жилой дом №44 по ул. Железнодорожной в г. Минске;
3. 2014 г. – 13-этажный 6-секционный
426-квартирный жилой дом №23 по пр. Дзержинского (I-пусковой комплекс (4-секции) в
г. Минске;
4. 2014 – 16-этажный 2-секционный 127-квартирный жилой дом № 17.
Цель проекта – строительство панельного дома серии М 464М-16, в том числе 40%
для сотрудников Комитета Государственной

Безопасности, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в составе
объекта «Многоэтажные жилые дома с объектами административно-общественного назначения в квартале жилой застройки в границах
пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса, VII этап». Жилой дом №10
по генплану.
Сведения о сроках реализации:
Начало строительства – сентябрь 2014 г.
Ввод объекта в эксплуатацию – август 2015 г.
У Застройщика имеются:
- решение Мингорисполкома от 29.05.2014
№ 1354 «Об изъятии, предоставлении, продлении срока аренды земельных участков, разрешении строительства и внесении изменения
в решение Мингорисполкома»;
- свидетельство (удостоверение) № 500/
1355-3214 от 27.06.2014 о государственной регистрации на право временного пользования
на земельный участок с кадастровым номером
500000000005006833 расположенного по адресу: г. Минск в границах пр. Дзержинского –
пр. Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса, площадью 0,1444 га;
- проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке государственную
экспертизу в РУП «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» (заключение от 28.02.2014
№ 82-15/14;
- разрешение на производство строительномонтажных работ от 10.09.2014 г. №2-203Ж032/14.

Договор строительного подряда с ОАО «МАПИД» № 7-10/М от 31.07.2014 г.
Местонахождение строящегося объекта:
г. Минск, в квартале жилой застройки в границах пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса, VII этап. Жилой
дом №10 по генплану.
Характеристика объекта:
Объект 127-квартирный, 16-этажный крупнопанельный жилой дом серии М464М-16.
Квартиры, предназначенные для заключения договоров создания объектов долевого
строительства с гражданами, нуждающимися
в улучшении жилищных условий, строятся с
выполнением в полном объеме отделочных,
сантехнических и электротехнических работ,
предусмотренных проектно-сметной документацией.
Полы – бетонное покрытие пола из линолеума на теплозвукоизоляционной основе, в
санузле и ванной комнате покрытие пола из
керамической плитки.
Стены межкомнатные – газосиликатные,
железобетонные, оштукатуренные, в жилых
помещениях, прихожих, по стенам и потолку
выполняется оклейка обоев, в санузле и ванной
комнате стены и потолки покрываются акриловой краской.
Остекление лоджий – по СТБ 1912 из профилей ПВХ.
Сантехническое оборудование – унитаз,
ванна, раковина, счетчики холодной и горячей воды.

Система отопления и вентиляции – приборы
отопления, естественная вентиляция.
Электрическое освещение – распределительная и групповая сеть.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное
водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.
Стоимость 1 кв.м общей площади объекта
долевого строительства на дату опубликования
проектной декларации для граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий по направлению Комитета Государственной Безопасности,
- для нормативной общей площади, строящейся с государственной поддержкой, –
11 541 000 белорусских рублей,
- для площади, превышающей нормативную
площадь, при строительстве с государственной поддержкой, – 22 635 000 белорусских
рублей.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта
долевого строительства подлежит изменению
(увеличению) на сумму затрат застройщика, понесенных в связи с реализацией имущественных прав собственников и сносом объектов
недвижимости (индивидуальных жилых домов
по ул. Щорса, д. 21, ул. Грушевская, д. 86).
Элементы благоустройства: создаются
площадки для отдыха, детская площадка, газоны, озеленение; покрытие проездов к дому
– асфальтобетон, тротуаров – мелкоразмерная плитка.

Общее имущество дольщиков – межквартирные лестничные клетки, лестницы, коридоры, крыша, техподполье, несущие, ограждающие конструкции, оборудование, находящееся
за пределами или внутри жилых и нежилых
помещений, элементы благоустройства и озеленения.
Прием заявлений от граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлению Комитета Государственной Безопасности, осуществляется
отделом маркетинга и правового обеспечения
сделок с недвижимостью ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, понедельник
– пятница с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до
14.00. Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина и его паспорт.
Если гражданин, желающий принять участие
в долевом строительстве, в течение трех календарных дней с момента регистрации его
заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах
неявки, его заявление на участие в долевом
строительстве утрачивает силу, и СЗАО «ЛадаГарант» оставляет за собой право заключить
договор на заявленную квартиру с другим
гражданином.
Условия ознакомления с информацией
по проекту: тел.: 8-017-220-40-43, VELCOM
8-029-699-40-93, 8-029-699-40-32; на сайте
http://www.lada.by/ либо по адресу: г. Минск,
ул. Щорса, 1А, комн. 305.

ФАКТЫ

БЕЛАЯ — ЗНАЧЫЦЬ «ЧЫСТАЯ»
Эка на міч нае сты муля ванне, павышэнне інвес тыцыйнай
пры ваб нас ці, удас ка на лен не
адміністрацыйных працэдур, рэфармаванне структуры і функцый Мінпрыроды, узмацненне
ін спек тар скай служ бы, па вышэнне якасці і эфектыўнасці інспектарскай дзейнасці, развіццё
экалагічнай асветы — вось прыярытэтныя задачы эколагаў на
2015 год, якія былі агучаны на
калегіі Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя.
Сёлета спецыялістам прырода ахоў най сфе ры да вя дзец ца
сур'ёзна папрацаваць над выра шэн нем мно гіх ак ту аль ных
экалагічных праблем. І ў першую чаргу — выканаць шэсць з
дванаццаці асноўных паказчыкаў Праграмы сацыяльна-экана міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі
Беларусь на 2011—2015 гады.
Так, трэба знізіць на 50% плошчу палёў фільтрацыі; стварыць
у гарадах з колькасцю 100 тыс.
чалавек і больш сіс тэмы адвядзення і ачысткі паверхневага
сцё ку з га рад скіх тэ ры то рый;
скараціць здабычу падземнай
вады на 8-10% і на 20% — скідван не за брудж валь ных рэ чываў у водныя аб'ек ты; давесці
долю вы ка ры стан ня ад хо даў
вытворчасці да 85%, а аб'ёмы

Дзяржаўны пагранічны камітэт Беларусі паведаміў
пра спробу парушэння беларуска-ўкраінскай мяжы ў
Кобрынскім раёне на ўчастку Пінскага пагранічнага
атрада ў ноч на 17 лютага.

Маршрут будзе працаваць з 8.00 да 17.35, інтэрвал руху
складзе 15-20 хвілін. Выехаўшы ад станцыі метро «Барысаўскі тракт», аўтобусы будуць ісці ў накірунку вуліцы Каліноўскага. Кошт праезду складзе да Раўбічаў: ад прыпыначнага
пункта «Ст. м. «Барысаўскі тракт» — 14,2 тысячы рублёў, ад
«Карбышава» — 11 тысяч рублёў, ад прыпыначнага пункта
«Аг. Лясны» — 6 тысяч рублёў. Білеты можна набываць на
ўсіх аўтавакзалах і аўтастанцыях сталіцы, а таксама ў аўтакасах на прыпыначных пунктах «Ст. м. «Уручча», «Пл. Бангалор», «Ст. м. «Каменная Горка», «Карбышава», «Слуцкі
Гасцінец». З падрабязным раскладам маршрута можна азнаёміцца на афіцыйным сайце прадпрыемства.
Сяргей РАСОЛЬКА.

УП «ИНСТИТУТ «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ»

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПЕРЕГОВОРАХ
по выбору субподрядной организации для выполнения раздела
«Автоматическое пожаротушение» по объекту:
«Модернизация части производственного корпуса № 1 под автономную
линию окрашивания колес по ул. Бахарова, 225 в г. Бобруйске».

УНП 100049147

 Ва ўрадзе

18 лютага 2015 г.

ПАДЗЕІ

2

Ориентировочные сроки выполнения работ: архитектурный проект —
15 календарных дней, строительный проект — 25 календарных дней.
Срок представления предложений — 26.02.2015 г.
Фондеранцева Наталья Семеновна, тел. 8 017 200 28 30.

Уважаемые акционеры ОАО «Постторг»!

Открытое акционерное общество «Постторг»
(г. Минск, ул. Клумова, 3)
Сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров.
Собрание состоится 24 марта 2015 года в 10.00
по адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3, актовый зал ОАО «Постторг».
П О В Е С Т К А Д Н Я:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2014 год и основных направлениях развития общества в 2015 году.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2. Утверждение заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2014 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.
3. Отчет председателя наблюдательного совета о работе в 2014 году.
Докладчик – председатель Наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
Докладчик – главный бухгалтер Бурая С.Г.
5. О распределении чистой прибыли и о дивидендах за 2014 год и направлениях использования чистой прибыли в 2015 году.
Докладчик – главный бухгалтер Бурая С.Г.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
8. Определение органа публикации информации ОАО «Постторг».
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
9. Об уменьшении уставного фонда общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
10. Об утверждении изменений и дополнений в устав общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по
адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3, комната №45 23 марта 2015 года с 10.00 до
16.00 либо 24 марта 2015 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 9.30 до
9.45 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию
на 2 марта 2015 года.
Наблюдательный совет.
УНП 100036531

Супрацоўнікі Выдавецкага дома «Звязда» выказваюць
шчырае спачуванне спецыяльнаму карэспандэнту па Брэсцкай вобласці Святлане Яскевіч у сувязі з напаткаўшым яе
вялікім горам — смерцю БАЦЬКІ.

