2

НАДЗЁННАЕ

КАЛІ ПРЫМІРЭННЕ
ВАЖНЕЙШАЕ
ЗА ПАКАРАННЕ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Якую ролю тут выконвае медыятар?
— Медыятар дапамагае выказаць і пачуць пунк ты гледжання,
думкі, пачуцці бакоў, што фарміруе прастору паразумення. Самы
важны вынік медыяцыі — аднаўленчыя дзеянні. Пад імі маюцца на ўвазе выбачэнне, прабачэнне, імкненне шчыра загладзіць
прычыненую шкоду — такія дзеянні, якія дапамагаюць выправіць
наступствы канфліктнай сітуацыі. Не менш важным вынікам медыяцыі можа стаць прымірэнчае пагадненне.
Такім чынам, увесь працэс медыяцыі накіраваны на вырашэнне галоўнага пытання пра тое, як можна ўрэгуляваць крымінальна-пра ва вы кан флікт у да дзе ны мо мант і ў буду чым. Ува га ж
крымінальнай судавытворчасці накіравана ў мінулае: здзейсніў
абвінавачаны злачынства ці не здзейсніў, вінаваты ці не вінаваты
ў здзяйсненні. На працягу ўсяго крымінальнага працэсу бакі супрацьпас таўляюцца адзін аднаму, пры гэтым яны нясуць пэўную
працэсуальную функцыю (абвінавачання ці абароны) і адстойваюць сваю прававую пазіцыю па справе.
Апроч таго, падчас медыяцыі бакі самастойна прымаюць якіянебудзь рашэнні па крымінальна-прававым канфлікце з дапамогай
медыятара. Але ён толькі праводзіць працэдуру прымірэння і не
надзелены правам прыняцця якіх-небудзь рашэнняў па канфлікце. Што да традыцыйнага крымінальнага працэсу, то крымінальна-прававы канфлікт вырашаецца судом, які прымае ўладныя
рашэнні.
— Якім чынам медыяцыя ў крымінальным справаводстве
будзе адлюстравана ў беларускім заканадаўстве?
— Дэ пу та ты нашай камі сіі распра цоў ваюць пра ект зако на аб
ука ра нен ні ін сты ту та ме ды я цыі ў Кры мі наль на-пра цэ су аль ны
ко дэкс. Пад ме ды я цы яй тут ра зу ме ец ца вы ка ры стан не ін стыту та вызва лення ад крыміналь най адказ нас ці, які дапус ка ецца
ў вы знача ных за ка на даўствам ме жах і звя за ны з кан цэп цы яй
ад наўлен чай юс ты цыі. Не вар та лі чыць, што вы ні кі ўжы ван ня
медыяцыі ў грамадзянскай ці гаспадарчай судавытворчасцях робяць не мэта згодным увядзенне яе ў крыміналь нае суда вод ства,
бо, маючы аднолькавую юрыдычную форму, гэтыя два прававыя
ін стыту ты накірава ны на дасяг нен не роз ных мэт і задач.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.
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 Блізкая ўлада

ЭФЕКТЫЎНАЯ СУВЯЗЬ

Штосуботу, пачынаючы з 17
студзеня, старшыні аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама
і іх намеснікі праводзяць прамыя тэлефонныя лініі. Адметнасць гэтых дыялогаў у тым,
што праблемныя пытанні, якія
ўзнікаюць у грамадзян, вырашаюцца неадкладна, нягледзячы нават на выхадныя, без бюракратызму, цяганіны і пустой
паператворчасці.

І ПРАЙСЦІ, І ПРАЕХАЦЬ!
На «прамую лінію» да старшыні
Брэсцкага аблвыканкама Анатоля
ЛІСА 17 студзеня звярнулася жыхарка аграгарадка Чарнаўчыцы Брэсцкага
раёна Таццяна Дулько. Сям'я Таццяны
Іванаўны жыве ў раёне новай забудовы
на вуліцы Бярозавай. Там пабудаваліся маладыя сем'і, якія маюць дзяцей.
Штораніцы малых трэба адводзіць у
садок, большых — у школу. А дарога
на вуліцы ўяўляе сабой сапраўдную калатушу, па якой не праехаць і не прайсці, — скардзілася жанчына і прасіла
паўплываць на сітуацыю. Старшыня
Брэсцкага райвыканкама і кіраўнік адпаведнай дарожнай службы атрымалі
тады ўказанне вывучыць праблему з
выездам на месца і, пры магчымасці,
прыняць меры.
У тэлефоннай размове з карэспандэн там «Звяз ды» Тац ця на Іва наў на
ска за ла, што яна вель мі ўдзяч ная і
губернатару, і іншым службовым асобам, што звярнулі ўвагу на іх зварот.
Бо тэлефанавала яна ад імя ўсіх жыха роў сва ёй вулі цы. Лі та раль на на
чац вёр ты дзень прый шла тэх ні ка і
пачаліся работы.
Дарогу падсыпалі, прагрэйдавалі,
прывялі ў парадак. Цяпер можна нават

боцікі на абцасах абуць, выходзячы
з дому. Раней пра гэта і думаць не
было як.

УВАГА ДА КОЖНАГА ЗВАРОТУ
Аляксандр ЛОГВІН, які ўзначальвае аддзел па рабоце са зваротамі
грамадзян і юрыдычных асоб Гомельскага аблвыканкама, расказаў,
што праблемы многіх ужо зняты.
Жыхары Столінскага раёна Брэсцкай вобласці звярнуліся да старшыні
Гомельскага аблвыканкама Уладзіміра
Дворніка з просьбай арганізаваць бясплатны падвоз іх дзяцей у Хільчанскую
школу Жыткавіцкага раёна. Да гэтага
бацькі вазілі дзяцей на заняткі за свой
кошт. Цяпер жа школьны аўтобус заязджае ў вёску на Століншчыне і вязе хлопчыкаў і дзяўчатак вучыцца на
Гомельшчыну. Пасля ўрокаў таксама
бясплатна вяртае іх дадому.
Гамяльчанка Зінаіда Агеенка датэлефанавалася губернатару са скаргай
на смурод, які не дае спакойна жыць
усёй іх вуліцы ў прыватным сектары.
Жанчына казала, што супрацоўнікі размешчанага ў акрузе мэблевага прадпрыемства паляць у печах шкоднымі
адходамі вытворчасці. На месца выехалі адпаведныя службы і пераканаліся,
што сапраўды заяўніца мела рацыю.
Складзены адміністрацыйны пратакол,
кіраўніцтву давядзецца выплаціць вялікі
штраф. Да таго ж, дадаткова правераць, як вытворцы заключаць дагаворы
і зоймуцца ўтылізацыяй адходаў па ўсіх
правілах.
Гамяльчанка Надзея Ус папрасіла
падключыць святло да яе дачнага дамка ў садоўніцкім таварыстве «Будаўнік» Гомельскага раёна. Там па адной
з вуліц памянялі лінію электраперадач,
але падключэнне да дамоў трэба было
зрабіць за кошт грамадзян. Пенсіянер-

ка папрасіла аказаць ёй дапамогу, што і
было практычна адразу ж зроблена.
Жыхарка вёскі Азершчына Рэчыцкага раёна скардзілася, што ў вёсцы
засталося некалькі вуліц, дзе дагэтуль
не праклалі водаправод. Мясцовыя
службы прапаноўвалі людзям фінансава паўдзельнічаць у долевым будаўніцтве — з-за дэфіцыту сродкаў. Аднак
Уладзімір Андрэевіч даў даручэнне выдзеліць Br1,5 млрд на завяршэнне работ па правядзенні водаправода. Трэба
адзначыць, што на суседніх вуліцах ён
быў пракладзены яшчэ ў 2010—2012
гадах за грошы дзяржбюджэту. Канчатковае вырашэнне праблемы застаецца
на кантролі ў аблвыканкаме.
Мазыранка Марыя Кірынская прасіла дапамагчы вырашыць жыллёвую
спрэчку са сваякамі. Падрабязна ў
праблеме разбіраўся старшыня Мазырскага райвыканкама Яўген Адаменка.
Дачок жанчыны сабралі разам і змаглі
прыйсці да паразумення. На сустрэчу
запрасілі натарыуса і правялі ўсе здзелкі па падзеле іх маёмасці.
Надзея Прыгара з гарадскога пасёлка Лоеў папрасіла завяршыць рамонт у жаночым аддзяленні мясцовай
лазні. Праз тыдзень пасля правядзення прамой тэлефоннай лініі ў лазні
памянялі кацёл, і цяпер яна прымае
наведвальніц.
На «прамую лінію» з удзелам губернатара патэлефанаваў кіраўнік гомельскага прадпрыемства «Святлатэхніка»,
якое працаўладкоўвае людзей з праблемамі зроку. Ён прасіў аказаць фінансавую дапамогу. Губернатар асабіста
пабываў на прадпрыемстве 26 студзеня
і даў даручэнні глыбока разабрацца ў
эканамічнай сітуацыі. Уладзімір Дворнік
адзначыў, што канкурэнтаздольнасць
«Святлатэхнікі» неабходна павялічваць,
па мен шыў шы са бе кошт пра дук цыі.
Спецыялісты павінны сур'ёзна папра-

цаваць над зніжэннем выдаткаў, што
дазволіць больш дзейсна ўдзельнічаць
у тэндарах. Да таго ж ідзе размова аб
асвойванні новага віда прадукцыі — газавых лічыльнікаў.

БОЛЬШАСЦЬ ПРЭТЭНЗІЙ —
ДА КАМУНАЛЬНІКАЎ
На «прамую лінію» з удзелам старшыні Магілёўскага аблвыканкама Уладзіміра ДАМАНЕЎСКАГА 17 студзеня
патэлефанавала 35 чалавек. Па ўсіх гэтых зваротах меры ўжо прынятыя.
— У той жа дзень ліквідавалі недапрацоўкі, звязаныя з рамонтам дахаў
двух магілёўскіх шматпавярховікаў,
— паведаміла начальнік аддзела па
рабоце са зваротамі грамадзян і
юрыдычных асоб Магілёўскага аблвыканкама Іна ФІЛІПАВА. — Цяпер
адсочваем якасць зробленых работ,
паколькі праводзіліся яны ў не зусім
спрыяльных умовах. Што датычыцца
заяўніцы са Слаўгарада, якая таксама
скардзілася на праблемы з дахам, ёй
растлумачылі: капрамонт пачнецца, як
толькі гэтаму будзе спрыяць надвор'е.
Праектна-каштарысная дакументацыя і
неабходныя будаўнічыя матэрыялы для
гэтага ўжо падрыхтаваны.
Пафарбавалі першую і апошнюю
прыступкі лесвічных маршаў у доме
па вуліцы Першамайскай, дзе жыве інвалід па зроку. Праблема ўзнікла з-за
непаразумення паміж жыхаркай гэтага
дома і супрацоўнікамі ЖЭУ, якое яго абслугоўвае. Губернатар даручыў прывесці ў адпаведнасць з існуючымі нормамі
прыступкі і ў іншых дамах, дзе жывуць
інваліды па зроку.
Пенсіянерцы з Магілёва, якая паскардзілася на тое, што не можа ніяк
трапіць на прыём да анколага, пасадзейнічалі ў правядзенні медыцынскага абследавання. Вырашыліся пытанні

 Прыватная арэнда

ДАРАГАЯ ВАЛЮТА «ПАДРЭЗАЛА» АПЕТЫТЫ ГАСПАДАРОЎ
Эксперты сталічнага рынку арэнды прагназуюць далейшае зніжэнне цэннікаў і ў лютым

Пасля вядомага «кульбіта» з курсам замежнай
валюты рынак у апошні тыдзень мінулага года
ўвогуле амаль стаў. Уладальнікі арэнднага жылля яшчэ не падкарэкціравалі свае цэннікі, а вось
будучыя кватаранты ўжо не згаджаліся плаціць за
кватэры значна большыя сумы. Таму на працягу
амаль паловы студзеня попыт з прапановай шукалі нейкую залатую сярэдзіну. Такая прыцірка
інтарэсаў гаспадароў жылля і іх патэнцыяльных
кліентаў працягваецца і цяпер.

За апошні месяц амаль
не павялічылася колькасць
прапановы па трохпакаёвых кватэрах.
Зразумела, што звычайна на прыватным рынку
арэнды разлікі ажыццяўляюцца ў валюце. А вось
рублёвыя заробкі ў кватарантаў за мінулы месяц
не павялічыліся. Таму кватэраздатчыкі былі вымушаны памяншаць свае апетыты і зніжаць цэннікі
ў доларах або нават згаджацца на аплату нацыянальнымі грашыма. Праўда, такімі адэкватнымі
стратэгамі былі адразу далёка не ўсе ўладальнікі
арэндных памяшканняў. Істотная частка гаспадароў падобнага жылля і сёння працягвае трымаць
леташнія цэны. Таму з другой паловы студзеня ў
сталіцы пачалося даволі актыўнае перасяленне
небагатых кватарантаў у больш таннае свабоднае
жыллё, якога сёння на рынку хапае.

БЮДЖЭТНАЯ АДНАПАКАЁЎКА —
УЖО КАЛЯ 300 ДОЛАРАЎ
Эксперт адзначае, што ў апошні тыдзень студзеня на сталічным рынку пачалі з'яўляцца аднапакаёвыя кватэры з мінімальным цэннікам ад 250
да 300 долараў. Вядома, што гэта кватэры эканом-класа, якія звычайна размешчаны ў старых
пяціпавярховых дамах і маюць невысокі ўзровень
камфортнасці (стандартны набор недарагой мэблі, пасрэдны рамонт і айчынная бытавая тэхніка).
Калі памяшканні за 250 долараў сустракаюцца
рэдка, то за 300 існуе нават сякі-такі выбар.
Самая вялікая колькасць прапановы адпавядае
аднапакаёваму жыллю з цэннікам ад 350 да 400
долараў. Жыллё такога рангу цяпер мае даволі
якасны рамонт, сучасную кухню, пральную машыну, добры халадзільнік і тэлевізар. Прапанова
падобнага жылля павялічваецца і цяпер. Вышэй
названае агенцтва атрымлівае за дзень некалькі
дзясяткаў новых варыянтаў прапаноў аднапакаёвак з цэннікам ад 280 да 400 долараў.

ПАТАННЕЛІ І ДВУХПАКАЁЎКІ
Апошнія некалькі тыдняў на рынак арэнды ўсё
часцей пачалі «выкідваць» сапраўды танныя двухпакаёвыя кватэры ў дыяпазоне ад 330 да 350 долараў. Такое жыллё размешчана ў загазаваных
мікрараёнах, мае невялікую плошчу і мінімальны
набор мэблі і тэхнікі. Двухпакаёўкі сярэдняй якасці
ў старых спальных раёнах, а часам і ў новых дамах,
цяпер можна адшукаць па кошце 400-450 долараў,
але хапае прапаноў і за 500. Не вельмі сур'ёзна
знізіўся кошт на сапраўды якасныя двухпакаёвыя
кватэры, дзе прысутнічае індывідуальны дызайн
разам з еўрарамонтам, імпартная бытавая тэхніка і
дарагая мэбля. Кошт доўгатэрміновай арэнды такіх
памяшканняў складае ад 600 да 1000 долараў.
Апошнія змены амаль не зачапілі элітныя двухпакаёвыя суперкватэры. Колькасць іх на рынку
абмежавана, і каштуюць яны ў межах ад 1,5 да
2 тысяч долараў.

За апошні месяц амаль не павялічылася колькасць прапановы па трохпакаёвых кватэрах. Справа ў тым, што падобнае жыллё ў Мінску сёння
часта здымаюць па прынцыпе кампаньёнства, калі
жывуць там сябры (сяброўкі), незнаёмыя і калегі ці
нават асобныя сем'і. У гэтым выпадку гаспадары
такіх кватэр лягчэй згаджаюцца на часовыя зніжкі, бо адшукаць іншую беспраблемную кампанію
кватарантаў не так і проста.
А сярод новых прапаноў на рынку часам з'яўляюцца і зусім танныя. Сціплыя па камфорце і маленькія па плошчы трохпакаёўкі ў Заводскім раёне
і Шабанах магчыма адшукаць цяпер за 350-400 долараў. Жыллё па такім кошце будзе абавязкова на
крайніх паверхах старых пяціпавярховых дамоў.
Раней яно здавалася даражэй, але кватаранты
з'ехалі. Цяпер гаспадары падобных слабенькіх
кватэр пачалі больш адэкватна ставіцца да сітуацыі. Таму, каб стаць больш канкурэнтаздольнымі на раздутым рынку, гаспадары і прапануюць
падобныя зніжкі. Увогуле, мінімальны дыяпазон
узроўню арэнды трохпакаёвых кватэр у розных
мікрараёнах складае ад 370 да 450 долараў.

У бліжэйшыя 1-2 месяцы цэннікі
на доўгатэрміновую арэнду будуць
толькі памяншацца.
А стандартныя трохпакаёўкі з адпаведным наборам нядрэннай мэблі і тэхнікі, а таксама кватэры, падрыхтаваныя для арэнды, каштуюць ужо ад
600 да 1000 долараў.

ПОПЫТ «СХАВАЎСЯ»
Ў ІНТЭРНЭТ
Алена Агрызка адзначае, што толькі за апошні
месяц аб'ём прапановы на рынку павялічыўся ў
2-2,5 раза. Гэта азначае тое, што ў сталіцы ска-

рацілася колькасць работнікаў з сур'ёзнымі заробкамі, якія прыбылі сюды з рэгіёнаў. Акрамя таго,
спецыяліст тлумачыць гэта і тым, што ў патэнцыяльных кліентаў банальна не хапае грошай на
здымнае жыллё і аплату паслуг агенцтвам. Людзі
працягваюць шукаць танныя кватэры самастойна
праз інтэрнэт, па аб'явах і знаёмых. А рэальна
ацаніць падобны попыт даволі складана.
Пасля прагляду шэрагу розных форумаў у сеціве журналіст газеты адшукаў мноства аб'яў ад
патэнцыяльных кватарантаў, якія жадаюць здымаць якаснае жыллё амаль за капейкі. Побач былі
і аб'явы ад тых, каму кватэры былі патрэбны сапраўды тэрмінова. Адрозненні былі сур'ёзнымі: ад
50 да 150 долараў. У гэтым выпадку наш эксперт
раіць не гнацца за «катом у мяшку». Бо нельга
выключыць, што праз слабыя «кропкі» новага віртуальнага пошуку ў арэндную сферу прасочыцца
і элемент махлярства.

Сталіца павялічыла падаткі за арэнду жылля і гаражоў

Новыя памеры ставак падаходнага падатку
з фізічных асоб у фіксаваных сумах тычацца
даходаў ад нерухомасці, што былі атрыманы
ўласнікамі маёмасці ад здачы фізічным асобам
у арэнду (субарэнду), наём (паднаём) жылых і
(або) нежылых памяшканняў, а таксама машына-месцаў.
Гэтыя стаўкі ўстаноўлены ў залежнасці ад
эканоміка-планіровачнай зоны, у якой знаходзіцца такое жылое памяшканне. Цяпер стаўка
падатку на жылыя памяшканні (за кожны асобны пакой), садовыя домікі і дачы ў першай эканоміка-планіровачнай зоне складзе 240 тысяч
рублёў у месяц, у другой — 200 тысяч, у трэцяй
і чацвёртай — 170 тысяч, у пятай — 140 тысяч
рублёў. Нагадаю, што раней за здачу жылых
памяшканняў у першай эканоміка-планіровачнай
зоне трэба было заплаціць фіксаваны падатак
у памеры 200 тысяч рублёў у месяц за кожны
жылы пакой. Адпаведна, у другой зоне — 170



РЫХТУЙЦЕ
«САЦЫЯЛЬНЫЯ» ПЫТАННІ
7 лютага з 10.30 да 12.00 Міністэрства працы
і сацыяльнай абароны праводзіць
агульнарэспубліканскую прамую тэлефонную лінію

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,

Дарэчы
Такім чынам, з першых дзён лютага ў Мінску змяняюцца стаўкі падатку за здачу прыватнага жылля і гаражоў у арэнду. Пра гэта
гаворыцца ў адпаведным рашэнні Мінскага
гарадскога Савета дэпутатаў ад 22 снежня
2014 года №81, якое было апублікавана ўчора на Нацыянальным прававым партале.

«Звязда» будзе і далей сачыць
за тым, як выконваюцца даручэнні, дадзеныя падчас прамых тэлефонных ліній.

Каб аператыўна адрэагаваць на пытанні, што хвалююць людзей,
і аказаць ім кваліфікаваную прававую дапамогу, удзел у гэтай шырокамаштабнай акцыі прымуць усе ўзроўні ведамства — ад міністэрства да раённых і гарадскіх упраўленняў.
Звярнуцца да міністра працы і сацыяльнай абароны Марыяны
Акіндзінаўны ШЧОТКІНАЙ можна будзе па тэлефоне 306-37-95.
На пытанні сацыяльна-працоўнай сферы будуць таксама адказваць дырэктар Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Анатоль Пятровіч САДОЎНІЧЫ (нумар — 306-41-00) і кіраўнік Фонда
сацыяльнай абароны насельніцтва Людміла Цімафееўна БАЧЫЛА
(286-05-81).
Прапановы і праблемы грамадзян выслухаюць і старшыні камітэтаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкамаў:
у Брэсцкай вобласці — Міхаіл Сцяпанавіч АКСЯНЕВІЧ (8-0162-21-26-61),
у Віцебскай — Аляксандр Мікалаевіч ХРЫСТАФОРАЎ (8-0212-47-40-53),
у Го мель скай — Пётр Мі ка ла е віч СА ВІЦ КІ (8-0232-74-41-81),
у Гродзенскай — Анатоль Казіміравіч ЗІМНАВОДА (8-0152-77-29-46),
у Магілёўскай — Святлана Пятроўна ТАРАСЕНКА (8-0222-32-67-42),
у Мінскай — Алег Аляксеевіч СЕМЯНЧУК (204-10-03).
На пытанні жыхароў сталіцы адкажа старшыня камітэта па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Жанна Аляксандраўна РАМАНОВІЧ (223-70-95).
Пра нумары астатніх удзельнікаў «прамой лініі» можна даведацца
на сайце міністэрства www.mіntrud.gov.by і на інтэрнэт-старонках
мясцовых камітэтаў.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

Прыватны рынак сталічнай жыллёвай арэнды пачынаў «перагравацца» павышанай
прапановай яшчэ летась у кастрычніку-лістападзе. Адначасова тады пачалося
зніжэнне коштаў жылля на другасным рынку. У той час, калі нерухомасць таннее,
частка ўладальнікаў свабодных памяшканняў вырашае не прадаваць свае кватэры,
а выстаўляе іх пад доўгатэрміновую арэнду. Патэнцыяльных кліентаў за гэты
час больш не стала, таму памер варыянтаў арэнднага жылля працягваў толькі
павялічвацца. Цэны зніжаліся, але неяк пасіўна. Практычна дзве дэкады снежня
актыўнасць на рынку набліжалася да нуля... Пра сённяшнюю сітуацыю на сталічным
рынку арэнды і прагнозы на бліжэйшую перспектыву карэспандэнту «Звязды»
паведаміла галоўны спецыяліст па аперацыях з нерухомасцю
Цэнтра гандлю нерухомасцю «ПАКАДАН» Алена АГРЫЗКА.

ПРАПАНОВА НА МАКСІМУМЕ

па разліках з былым супрацоўнікам
шклозавода «Ялізава» з Асіповіцкага
раёна.
У асноў ным пы тан ні вы ра ша лі ся
на карысць заяўнікаў, але не ўсе з
іх атрымалі здавальняючыя адказы.
Жанчыне, у сям'і якой выхоўваецца
дзіця-інвалід, растлумачылі, што атрымаць сацыяльнае жыллё ў Магілёве
яна можа толькі па чарзе. У спісках
грамадзян, якія маюць патрэбу ў такім
жыллі, яна значыцца 835-й. Улічваючы,
што летась па вобласці было ўведзена
ў строй 175 такіх памяшканняў, з якіх
у Магілёве толькі 34, яе кватэрнае пытанне вырашыцца не так хутка. Жанчыне таксама рас тлумачылі парадак
будаўніцтва жылля з выкарыстаннем
ільготнага крэдыту.
Правялі праверку ацэначнага кошту жылля па заяве жыхаркі з глускай
вёскі Заеліца. Жанчына скардзілася на
завышаны кошт. Але яе падазрэнні не
пацвердзіліся. 17 студзеня падзяліцца
набалелым змаглі 378 грамадзян, 90 з
іх мелі размову непасрэдна з губернатарам і яго намеснікамі.
Усе звароты, якія паступілі на «прамыя лініі», знаходзяцца на асаблівым
кантролі, запэўнілі ў аблвыканкаме. Па
тых, якія патрабуюць дадатковых фінансавых сродкаў ці арганізатарскіх рашэнняў, грамадзянам далі неабходныя
тлумачэнні. Дарэчы, большасць пытанняў датычыцца менавіта камунальных
праблем. А па колькасці зваротаў у лідарах — жыхары Магілёва.
Святлана ЯСКЕВІЧ,
Ірына АСТАШКЕВІЧ,
Нэлі ЗІГУЛЯ

тысяч, у трэцяй і чацвёртай — 140 тысяч, а ў
пятай — 120 тысяч рублёў. За здачу металічных
або драўляных гаражоў, машына-месцаў цяпер
трэба будзе заплаціць ад 50 да 80 тысяч рублёў,
за здачу жалезабетонных або цагляных гаражоў
— ад 90 да 100 тысяч рублёў у залежнасці ад
эканоміка-планіровачнай зоны. Да іншых нежылых памяшканняў прымяняецца стаўка падатку
ад 20 да 40 тысяч рублёў за 1 квадратны метр
плошчы.
Спецыялісты Мінгарвыканкама асобна адзначаюць, што названыя стаўкі не прымяняюцца ў
адносінах да даходаў, што атрыманы ад ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці або ад
індывідуальных прадпрымальнікаў у выніку арэнды (субарэнды), найму (паднайму) жылых і (або)
нежылых памяшканняў, машына-месцаў, якія
знаходзяцца на тэрыторыі краіны.
Акрамя гэтага, уладальнікі свабодных метраў павінны помніць, што такія памеры фіксаваных ставак прымяняюцца толькі тады,
калі ў падатковым перыядзе даход ад здачы
памяшканняў не перавысіў 43 млн 660 тысяч
рублёў. А вось пры больш сур'ёзным даходзе ад
гэтай дзейнасці гаспадары нерухомасці павінны
будуць заплаціць ужо падаходны падатак у памеры 13% ад атрыманай выручкі пасля падачы
падатковай дэкларацыі па выніках года.

АРЭНДА ДАКЛАДНА
БУДЗЕ ТАННЕЦЬ І НАДАЛЕЙ
Алена Агрызка ўпэўнена, што ў бліжэйшыя
1-2 месяцы цэннікі на доўгатэрміновую арэнду
будуць толькі памяншацца. Без кардынальнага павелічэння масавага попыту сітуацыя не зменіцца.
А патэнцыяльныя кватаранты цяпер узялі часовы
тайм-аўт. Таму кватэры за гэты час могуць яшчэ
патаннець прыкладна на 10%. У першую чаргу
патанненне закране не зусім слабенькія кватэры,
дзе цэннік ужо амаль мінімальны, а тое жыллё, па
якім гаспадары на зніжкі яшчэ не згадзіліся.

опубликованной 25 февраля 2014 г. в газете «Звязда»,
по объекту Многоквартирный жилой дом не повышенной
комфортности № 3 по генплану с помещениями
общественного назначения, подземной автостоянкой
в квартале улиц Одоевского, Бельского, Пономаренко, П.Глебки
(продолжение) в г. Минске.
Общество с ограниченной ответственностью «Антасам» информирует
о дополнении к проектной декларации объекта долевого строительства,
опубликованной в газете «ЗВЯЗДА» № 35 от 25 февраля 2014 г.:
Внести следующие дополнения:
Абзац «Для привлечения физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к строительству по договорам создания объекта долевого
строительства предлагаются:» дополнить:
5 (Пять) машино-мест в подземной гараж-стоянке. Цена 1 машино-места
общей площади помещений общественного назначения в текущих ценах на
момент опубликования проектной декларации составляет 285 825 000 (Двести
восемьдесят пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) белорусских
рублей, эквивалентной 18 500 долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 03 февраля 2015 г. УНП 100727641
Извещение ОАО «Белэнергозащита», опубликованное 3.02.2015 г. № 20, читать: годовое собрание
акционеров состоится 20.03.2015 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 12. УНП 100098854

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

МАГЧЫМА І ЗВУЖЭННЕ
ПРАПАНОВЫ

ОАО «Минский домостроительный комбинат»,

У бліжэйшы месяц на рынак прапановы можа
паўплываць і агучаная навіна аб больш жорсткім
пакаранні ўладальнікаў «сацыяльных» кватэр,
якія цішком здаюць такое жыллё. Тут маюцца на
ўвазе кватэры, пабудаваныя з выкарыстаннем
ільготных крэдытаў, на якія існуе забарона па
здачы ў арэнду да поўнага пагашэння запазычанасці па крэдыце. У лютым гаспадары гэтых
кватэр могуць атрымаць за свае хітрыкі штраф
ужо ў памеры ад 720 тысяч да 5,4 млн рублёў.
А паў торная здача ў арэнду на працягу аднаго го да пас ля на кла дан ня ад мі ніст ра цый на га
спагнання павялічвае гэтыя штрафы да сумы ад
5 да 9 млн рублёў.

Кватэраздатчыкі
былі вымушаны памяншаць
свае апетыты і зніжаць цэннікі
ў доларах або нават згаджацца
на аплату нацыянальнымі грашыма.
Гаворка пра падобную перспек тыву вялася
ўжо даўно. Потым была прапанова ад грамадскасці, а цяпер ёсць і даволі рэальны дакумент,
які хутка пачне дзейнічаць. Таму асобныя аналітыкі ад жыллёвай арэнды прагназуюць наступнае развіццё падзей. Адразу пасля рэальных
штрафаў падобныя кватэры імгненна знікнуць з
рынку. Як гэта адаб'ецца на далейшым развіцці
парытэту попыту і прапановы, казаць пакуль зарана. Нават спецыялісты дакладна не ведаюць
колькасць такога жылля на рынку арэнды.
Сяргей КУРКАЧ



опубликованной в газете «Минский курьер» 20.08.2014 г. № 94
на строительство объекта: «16-этажный жилой дом по генплану № 12
в микрорайоне № 2 в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева»
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются 3-комнатные квартиры – 6 шт., общей
площадью 78,05 м2.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади объекта долевого
строительства на день опубликования проектной декларации в текущих
ценах с учетом прогнозных индексов в нормативный период строительства
без отделочных работ для граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, составляет: 14 645 564 рубля.
Регистрация заявлений для заключения договоров долевого строительства будет производиться по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 через пять
календарных дней после выхода проектной декларации, с «09» февраля 2015
г. При себе необходимо иметь паспорт, справку о нуждаемости в улучшении
жилищных условий со сверкой данных.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск,
ул. Пономаренко, 43 (отдел инвестиций), тел. 017 2072060, 044 7771158;
Режим работы для приема заявлений и заключения договоров: понедельник –
четверг 8.30–16.30, пятница 8.30–15.00.
УНП 100258980
09 марта 2015 г. в 10.00 состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Брестская передвижная механизированная колонна №1».
Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год и
основные направления деятельности общества в 2015 г.
2. Отчет совета директоров общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках общества за 2014 г.
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и убытков
общества за 2014 г.
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2015
году и первом квартале 2016 г.
6. О материальном вознаграждении членов совета директоров и ревизора
общества.
7. Избрание членов совета директоров и ревизора.
Собрание будет проходить по адресу: г. Брест, ул. Белорусская, 51.
Время регистрации в день проведения собрания с 09.30. до 10.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с
02.03.2015 г. (с 14.00 до 16.00), по месту нахождения общества.
Совет директоров
УНН 200215539

