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НАДЗЁННАЕ

11 лютага 2015 г.

 На прамой сувязі

Пра «бацькоўскі дзень»
і пенсію для даяра
На агульнарэспубліканскую «прамую лінію» Міністэрства працы
і сацыяльнай абароны паступіла больш за 500 пытанняў

— Лепельскі раён, Раіса Фёда раў на. Вы па ве дам ля е це,
што пенсіі павялічваюцца ў сярэднім на пяць працэнтаў. Мне
тэрытарыяльнае ўпраўленне па
працы павышае толькі на гэтыя
пяць працэнтаў, а камусьці іншаму, па знаёмстве, на 5,7. Несправядліва!
— Павышэнне працоўных пенсій адбываецца ў сувязі з ростам
сярэдняга заробку. Велічыня заработнай платы, з якой вызначаецца пенсія, заносіцца ў адпаведную праграму і пералічэнне сумы
робіцца аў таматычна. Таму не
можа быць махінацый з памерам
выплат.
— А чаму пенсіянеры, што не
працуюць, і тыя, хто працягвае
зарабляць, знаходзяцца ў аднолькавых умовах? Я па стане
здароўя не магу хадзіць на працу. Практычна сляпая (у мяне
катарак та), збіраю грошы на
аперацыю.
— Ведаеце, шмат хто звяртаецца з падобным пытаннем. Тут
павінен быць баланс інтарэсаў.
Лю дзі, якія пла ці лі стра ха выя
ўзносы ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, удзельнічалі
ў фарміраванні пенсійнай сіс тэмы, набылі права на працоўную
пен сію. Тым больш гра ма дзянам, што пра цяг ва юць пра цаваць і маюць індывідуальны каэфіцыент заробку вышэйшы за
1,3, мы выплачваем пенсію не
ў поўным памеры. Сёння ў нас
такія падыходы.
— Барысаўскі раён, Юрый
Ле а ні да віч. Пра цую апе ра тарам ма шын на га да ен ня 41-ы
год. Ужо і спіна, і рукі баляць.
Ка лі жан чы ны-да яр кі ма юць
права на датэрміновую пенсію,
то пра муж чын у за ка на даўстве нічога не напісана: няма
такой катэгорыі «даяр». Аднак
у нашай гаспадарцы два мужчы ны пра цу юць апе ра та ра мі
машыннага даення. Ці можам
мы вый сці на да тэр мі но вую
пенсію?
— Да тэр мі но выя пен сіі даярак — абарона правоў жанчын, што заняты асобнымі відамі
шкоднай працы, з улікам фізіялагічных магчымасцяў іх арганізма.
Мужчыны гэтай прафесіі нават у
часы Савецкага Саюза не ўваходзілі ў ільготную катэгорыю.

Цяпер зменаў у заканадаўстве
для гэтых работнікаў таксама не
прадугледжваецца.

ПЛАЦІЦЬ
ЗА САЦРАБОТНІКА
ПАСІЛЬНА КОЖНАМУ
— Смаргонь, Людміла Аркадзьеўна, 74 гады. Скажыце,
а ці плануецца рэалізоўваць не
толькі ў Мінску, але і ў рэгіёнах
праект пажыццёвага ўтрымання, калі пажылыя людзі перадаюць сваю маёмасць у камунальную уласнасць, а самі перасяляюцца ў дом-інтэрнат і знаходзяцца на поўным дзяржаўным
забеспячэнні? Мне здаецца, не
зусім удала вы выбралі для эксперыменту Мінск. Там арэндная
плата вялікая, людзі і так могуць здаваць кватэры.
— У гэтым годзе праект заканчваецца. Прааналізуем яго вынікі
і будзем разглядаць магчымасць
распаўсюджвання рэнты на іншыя
гарады. Дарэчы, калі чалавек заключае такі дагавор, яго не толькі
ставяць на абслугоўванне, але і
даплачваюць да пенсіі.
— Мяне яшчэ адзін момант
цікавіць. Сёння дзейнічае Комплексная праграма развіцця сацыяльнага абслугоўвання на
2011—2015 гады. Дапамагаюць
рабіць рамонт кватэр, печаў,
электраправодкі. А ці будзе такая праграма распрацоўвацца
і далей?
— Абавязкова. Мы вядзём размову з рэгіянальнай уладай, каб
яны ўносілі свае прапановы, паколькі ў кожным раёне праграма
павінна быць разлічана на мясцовае насельніцтва.
— Гомель, Лілія Пяйсахаўна.
Я — адзінокая пенсіянерка. Тры
разы на тыдзень мяне наведвае
сацыяльны работнік, за абслугоўванне плачу 70,5 тысячы ў
месяц. Магу я карыстацца гэтай
паслугай бясплатна?
— Які ў вас памер пенсіі?
— 3 мільёны рублёў.
— Бяс плат на са цы яль ныя
паслугі аказваюцца малазабяспечаным адзінокім пенсіянерам.
Вы пад гэтую катэгорыю не падпадаеце, як і пажылыя людзі, у
якіх ёсць працаздольныя дзеці.
Таму толькі на платнай аснове.
У Гомельскай вобласці гадзіна
пра цы са цы яль на га ра бот ні ка
каштуе ўсяго тры з паловай тысячы рублёў. Такая сума пасільна
абсалютна кожнаму.

Фота БЕЛТА.

Новая форма работы з насельніцтвам, якую ведамства ў гэтую
суботу апрабавала ўпершыню, дазволіла адразу накіроўваць
чалавека да мясцовага кампетэнтнага раённага камітэта, каб
паспець вырашыць больш паўсядзённых праблем. Хто можа
бясплатна карыстацца паслугамі сацработніка, чаму даяры не
выходзяць на датэрміновую пенсію і ў якім выпадку сям'я мае
права на «бацькоўскі дзень», што аплачваецца наймальнікам?
На гэтыя і іншыя пытанні падчас «прамой лініі», на якой прысутнічала і карэспандэнт «Звязды», адказала міністр працы і
сацыяльнай абароны Марыяна ШЧОТКІНА.

ПЕРАЛІЧЭННЕ ПЕНСІЙ
РОБІЦЦА АЎТАМАТЫЧНА

 Тэндэнцыі

Аляксандр БОЙКА:

«У НАС КОЖНЫ ГОД —
ГОД МОЛАДЗІ»
Рэспубліканскі маладзёжны форум у Горках
і 42-гі з'езд БРСМ далі афіцыйны старт Году
моладзі ў Беларусі. У Беларускім прафсаюзе
работнікаў адукацыі і навукі доля студэнтаў
складае чвэрць ад агульнай колькасці, а ўсяго
маладых людзей ва ўзросце да 31 года сярод
членаў прафсаюза — каля 130 тысяч. Пытанні
сацыяльных гарантый навучэнскай моладзі
заўсёды былі ў цэнтры ўвагі яго кіраўніцтва.
Мы сустрэліся са старшынёй Цэнтральнага
камітэта Аляксандрам БОЙКАМ, каб даведацца пра планы прафсаюза ў галіне маладзёжнай палітыкі на найбліжэйшы год.

ЁСЦЬ ПРАБЛЕМЫ?
ЗВЯРТАЙЦЕСЯ Ў ПРАФКАМ!
ДАПАМОГА НА ДЗЯЦЕЙ —
У ПОЎНЫМ ПАМЕРЫ

— Чавусы, Таццяна, 25 гадоў.
Летась у верасні я нарадзіла
другое дзіця. Мне дагэтуль не
выплацілі ў поўным памеры аднаразовую дапамогу. Працавала на заводзе. Там сказалі, што
няма грошай.
— Гэтыя сродкі паступаюць з
Фонду сацабароны. Калі ў прадпрыемства няма грошай, яны павінны звярнуцца ў тэрытарыяльнае
аддзяленне фонду: ім пералічаць
патрэбную суму, а потым будуць
утрымліваць. Усе віды дапамогі
на дзяцей павінны выплачвацца
своечасова і ў поўным памеры.
Пытанне трэба вырашаць тэрмінова, таму што, як толькі пройдзе 6
месяцаў з дня нараджэння малога,
вы страціце права на атрыманне
гэтай дапамогі.
— Дзяржынскі раён, Галіна.
У нас шматдзетная сям'я —
трое малых. Муж працуе ў вайсковай часці Дзяржынска слесарам механазборачных работ.
Раней мы карысталіся «бацькоўскім днём», які аплачваўся. Літаральна на гэтым тыдні
прыйшлі з аддзела кадраў вайсковай часці і паведамілі, што
больш аплачваць гэты дзень не
будуць. Сказалі: можаце браць,
але без аплаты. Ці правамерна
гэта?
— Колькі вашым дзецям гадоў?
— Старэйшаму будзе 6, сярэдняму зараз 4, а малодшаму — паўтара.
— Згодна з артыкулам 265
Працоўнага кодэкса, калі ў сям'і
выхоўваецца трое і больш дзяцей
ва ўзросце да 16 гадоў, маці альбо
бацьку па пісьмовай заяве даецца адзін дадатковы свабодны ад
працы дзень у тыдзень, які аплачваецца ў памеры сярэднядзённага
заробку. У мінулым годзе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны прыняла пастанову №34, дзе
пазначана, што аплата свабоднага
дня ажыццяўляецца за кошт сродкаў наймальніка. Таму арганізацыя, дзе працуе ваш муж, не мае
права ў гэтым адмовіць.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ



— Аляксандр Аляксандравіч, патлумачце, што вылучае студэнцкія прафсаюзныя арганізацыі сярод іншых маладзёжных арганізацый?
— Студэнцкія прафсаюзы з'яўляюцца
сапраўднымі органамі студэнцкага самакіравання, арганізацыямі ў поўным сэнсе гэтага слова, з правамі юрыдычнай асобы, з
арганізацыйнай структурай, якая ахоплівае
ўсе групы і факультэты, няхай з невялікімі,
але сваімі фінансамі, з правамі і паўнамоцтвамі, што нарматыўна ўрэгуляваныя ў пагадненнях з установамі адукацыі. І такі статус прад'яўляе самыя высокія патрабаванні
да прафсаюзных лідараў. Трэба разумець,
што фактычна ні адно пытанне, якое тычыцца студэнтаў, не вырашаецца без
уліку меркавання студэнцкага прафкама. А гэта меркаванне — не проста думка лідара, а калегіяльна выпрацаванае,
прадуманае рашэнне. Асабліва гэта тычыцца лакальных нарматыўных прававых
актаў устаноў адукацыі, у прыватнасці, правілаў унутранага распарадку навучальных
устаноў, студэнцкіх інтэрнатаў, палажэнняў
аб матэрыяльным стымуляванні навучэнцаў, аказанні ім матэрыяльнай дапамогі,
выдзяленні месцаў для пражывання ў інтэрнатах і г.д. Таму для студэнтаў работа ў прафкаме была і застаецца цудоўнай
школай працы з людзьмі і дзеля людзей.
Маладым людзям, якія не проста «былі» ў
прафсаюзе, а сталі яго актыўнай часткай,
прымалі самы непасрэдны ўдзел у рэалізацыі прафсаюзных ініцыятыў і праектаў,
удаецца многае і ва ўласнай кар'еры.
— А якія сацыяльныя пытанні здольны вырашыць студэнцкі прафкам?
— Яго поле дзейнасці — стыпендыі,
скідкі са сфарміраванага кошту навучання, інтэрнаты, аздараўленне, харчаванне,
сацыяльныя пытанні асобных катэгорый
студэнтаў... Пералік можна працягваць бясконца. У нас часта пытаюцца: навошта з
прафкамам узгадняць расклад заняткаў?
Тым не менш там, дзе ён узгадняецца, незадаволеных раскладам менш, бо дзейнічае рэальны механізм уліку інтарэсаў
студэнтаў. А ці патрэбныя працяглыя пе-

рапынкі паміж заняткамі для арганізацыі
харчавання? Гэта таксама прафсаюзнае
пытанне. Бярэцца пад увагу і якасць гандлёвага абслугоўвання. У гэтых пытаннях
асаблівая роля належыць факультэцкім
прафсаюзным арганізацыям.
А што прапанаваць студэнту, які не
трапіў у інтэрнат? Пэўны час таму нашы
прафкамы пачалі збіраць звесткі пра асоб,
якія цікавяцца магчымасцю прадаставіць
студэнтам жыллё. І такая інфармацыйная
паслуга абсалютна бясплатная як для студэнтаў, так і для тых, хто здае жыллё. Увогуле ўся праблемная база фарміруецца з
пытанняў, з якімі студэнты звяртаюцца ў
першасныя прафсаюзныя арганізацыі. Задача нашых «пярвічак» — абагульніць тое,
што не вырашана, і дабіцца рэалізацыі на
ўзроўні ўстановы таго, што ўжо вырашана
на ўзроўні краіны.

СТЫПЕНДЫЯ, НЕ АДСТАВАЙ!
— Мне здаецца, многае з таго, што
маюць сённяшнія студэнты, яны ўспрымаюць як дадзенае. І не падазраюць,
якімі высілкамі яно дасягалася...
— Сапраўды, у многіх пытанняў ёсць
свая гісторыя. Усё давалася вельмі няпроста, ісціна нараджалася ў гарачых спрэчках
з сацыяльнымі партнёрамі, прадстаўнікамі
розных міністэрстваў і ведамстваў. Але пытанні вырашаліся, калі рабілася ясна, што
гэтыя прапановы ідуць ад жыцця...
Так, у 2004 годзе на Рэспубліканскім
студэнцкім форуме наш прафсаюз паставіў
пытанне пра тое, што студэнты, якія праходзяць навучанне на ўмовах аплаты, не
павінны плаціць за пражыванне ў інтэрнаце
ўдвая больш за студэнтаў-бюджэтнікаў. У
выніку пытанне вырашылася на іх карысць.
Прафсаюз дастаткова доўга заклікаў да
таго, каб прынцыпы прадастаўлення скідак з кошту навучання былі агульнымі для
ўсіх ВНУ краіны. І гэтая праблема была,
нарэшце, вырашана. Яшчэ зусім нядаўна
пераразмеркаванне маладога спецыяліста было не проста праблематычным, але
на пэўным этапе і немагчымым. Але і гэта
пытанне прафсаюзу ўдалося зрушыць з
месца.
Моладзі прысвечаны цэлы раздзел у
пагадненні паміж Міністэрствам адукацыі

— Цікава, а чым вам запомніліся студэнцкія гады?
— Найперш, удзелам у рабоце студэнцкага навуковага таварыства. Дзякуючы
гэтаму я навучыўся працаваць з навуковай літаратурай, хоць пасля службы ў арміі
гэта было няпроста. Па-другое, удзелам у студэнцкіх будаўнічых атрадах. Мне пашанцавала папрацаваць у розных кутках СССР (у Невельскім раёне Пскоўскай вобласці,
Карэльскай АССР, на будаўніцтве БАМа). Я не толькі навучыўся цаніць працоўны рубель, але і ўбачыў краіну. Па-трэцяе, грамадскай працай у студэнцкіх арганізацыях.
У тыя гады я ўзначальваў студэнцкі савет інтэрната, дзе мы пад эгідай студэнцкага
прафкама вырашалі літаральна ўсе пытанні.

ГРОШЫ ПАВІННЫ ПРАЦАВАЦЬ
І Ў ВАЛЮЦЕ
ДАХОДНАСЦЬ ВАГАЕЦЦА
У большасці дзяржаўных банкаў валютныя ўклады на тэрмін
ад аднаго да трох гадоў прапануюцца насельніцтву прыкладна пад
5% гадавых. Менавіта гэта і ёсць
рэальны ўзровень даходнасці па
валюце. На нейкі перыяд укладу
банкі могуць прыманьваць кліентаў і невялікімі прэміяльнымі працэнтамі. Няхай гэта часова, але
таксама плюс.
Прыватныя банкі выкарыстоўваюць сёння ўвогуле агрэсіўную
палітыку «барацьбы» за кліента.
Амаль кожная такая фінансавая
ўстанова прапануе людзям валютны ўклад на даволі працяглы
перыяд пад 5,5-6,5% гадавых, дзе
даходнасць не змяняецца толькі
на працягу першых трох месяцаў.
Потым працэнты падкарэктуюць.
Зразумела, што памер падобнай
гібкай стаўкі будзе залежаць ад

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

агульнаэканамічнай сітуацыі ў
краіне. І тут адразу здаецца, што
ўмовы па такіх укладах ва ўсіх
банках аднолькавыя, аднак гэта
зусім не так.
Пры датэрміновым скасаванні дагавора пасля абавязковых
трох месяцаў захоўвання грошай
на ўкладзе паніжальная стаўка
ў розных банках іс тотна адрозніваецца.

ДАРЭЧЫ

Быць пільнымі і за мяжой
Днямі фінансавыя ўстановы краіны пачалі больш актыўна інфармаваць сваіх кліентаў аб правілах бяспекі карыстання плацежнымі карткамі як на тэрыторыі Беларусі, так і за яе межамі.
Напрыклад, цяпер уладальнікі картак атрымліваюць на адрас
сваёй электроннай пошты паведамленні пра змяненні ў фінансавай сферы суседніх дзяржаў. У апошніх паведамленнях размова
ідзе пра тое, што зараз шэраг банкаў Польшчы дае магчымасць
пунктам гандлю і сэрвісу падчас правядзення безнаяўнай аперацыі выбіраць і спісваць грашовыя сродкі ў іншых, акрамя польскіх
злотых, валютах (у прыватнасці ў беларускіх рублях). Прычым курс
канверсіі вызначаецца гэтымі банкамі самастойна і не залежыць
ад курсаў, якія ўстаноўлены банкам-эмітэнтам. У сувязі з гэтым,
каб пазбегнуць вялікай курсавой розніцы, айчынныя банкі раяць
сваім кліентам за мяжой больш дэталёва разглядаць атрыманы
карт-чэк, бо ў ім павінна быць указана сума ў польскіх злотых, а не
ў беларускіх рублях.

***
Найбуйнейшы банк краіны паведамляе, што цяпер адноўлена
магчымасць папаўнення рахункаў наяўнымі грашовымі сродкамі з
выкарыстаннем (без выкарыстання) банкаўскіх плацежных картак
БелКарт у інфакіёсках і банкаматах Беларусбанка з функцыяй папаўнення наяўнымі (Саsh-іn).
Сяргей КУРКАЧ.

АД СТУДЭНЦКІХ СТАЛОВАК —
ДА ПРАФІЛАКТОРЫЯЎ
— Аляксандр Аляксандравіч, а на якіх
пытаннях і праблемах прафсаюз збіраецца сканцэнтраваць сваю ўвагу ў найбліжэйшы час?
— У рамках Года моладзі мы ўнеслі адпаведныя прапановы Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Сярод іх найбольш актуальнымі з'яўляюцца прапановы па вызваленні
ад выплаты падаходнага падатку асоб, што
здаюць у наём жылыя памяшканні іншагароднім студэнтам і навучэнцам. Аналагічная прэферэнцыя дзейнічае ў дачыненні
да асоб, што здаюць жылыя памяшканні
маладым спецыялістам, але, на наш погляд, яе дзеянне неабходна распаўсюдзіць
не толькі на тэрмін абавязковай адпрацоўкі
па размеркаванні, але на ўсе першыя пяць
гадоў працы маладых спецыялістаў.
Таксама мы прапануем гарантыі, прадугледжаныя Працоўным кодэксам для асоб,
што сумяшчаюць працу з навучаннем на
завочнай форме атрымання адукацыі, распаўсюдзіць на асоб, якія праходзяць навучанне на дзённай і вячэрняй формах.
Тым больш што апошнім часам усё часцей
чыноўнікі кажуць пра тое, што студэнты
дзённых аддзяленняў маглі б паралельна з
вучобай і працаваць... І яны працуюць.
Будзем думаць над прапановамі па
ўдасканаленні сіс тэмы стыпендыяльнага забеспячэння, а таксама над урэгуля-

Закрытое акционерное общество
«Центр транспортной оценки»

ваннем пытання далейшага навучання
студэнтаў, якія праходзяць яго на ўмовах
аплаты, у выпадку страты імі апошняга з
бацькоў у перыяд навучання. На жаль, калі здараецца такое на працягу вучэбнага
года, аператыўна перавесці іх на бюджэтнае месца (нават пры наяўнасці вакансіі)
ці прадаставіць скідку з кошту навучання
немагчыма. Зусім нядаўна ЦК прафсаюза аказаў матэрыяльную дапамогу такому
студэнту-першакурсніку БДУІР. Мяркую,
што ўніверсітэт пралічыць усе магчымыя
варыянты дапамогі гэтаму студэнту. Але
такое пытанне трэба вырашаць сістэмна.
Шчыра кажучы, яно ўжо набалелае.
Ёсць пытанні з фінансаваннем часовай
занятасці студэнтаў з боку мясцовых бюджэтаў. Да 2010 года яны часткова фінансавалі гэта. Трэба зноў вяртацца да вырашэння праблемы фінансавання студэнцкіх
санаторыяў-прафілакторыяў, бо сродкаў,
што выдзяляюцца, яўна недастаткова.
Зверне ўвагу прафсаюз і на студэнцкія інтэрнаты, а таксама на студэнтаў, якім
інтэрнат не прадастаўляецца. Механізмы
кампенсацыі выдаткаў па найме жылля
іншагароднім навучэнцам не працуюць.
Запланаваны маніторынг павінен выявіць
не толькі праблемы, але і растлумачыць характар нашых дзеянняў у гэтым напрамку
на найбліжэйшы перыяд.
Наступная тэма — арганізацыя грамадскага харчавання. Маніторынг цэн у студэнцкіх сталовых дапаможа ўстанавіць,
у якіх установах і за кошт чаго атрымліваецца накарміць студэнтаў якасна і
нядорага.
Хацелася б вырашыць і пытанне аказання дапамогі іншагароднім работнікам
на наём, арэнду жылля і праезд да месца
працы ў грамадскім транспарце з іншых
населеных пунктаў. Асабліва гэта гарантыя
актуальная для маладых спецыялістаў.
— Я бачу, у вас грандыёзныя планы
на Год моладзі...
— Для прафсаюза работнікаў адукацыі
і навукі, як і для Мінадукацыі, кожны год —
год моладзі, таму што жывая толькі тая арганізацыя, якая здольная пастаянна «маладзець», дзякуючы сваёй актуальнасці для
новых пакаленняў. Але гэты год для нас і
сапраўды асаблівы. Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі аб'явіла пра праект «Новыя
імёны Беларусі», дзякуючы якому таленавітая моладзь з глыбінкі зможа заявіць пра
сябе на ўсю краіну. Новае дыханне атрымлівае рэалізацыя праекта па далейшай рэканструкцыі Кургана Славы, адноўленага
намаганнямі нацыянальнага прафцэнтра
больш за дзесяць гадоў таму.
Сумесна з Міністэрствам адукацыі ў нас
запланаваны «круглыя сталы» па праблемах моладзі — вынікам стануць рэкамендацыі органам дзяржаўнага кіравання. Адзін
«круглы стол» будзе прысвечаны пытанням
атэстацыі і стыпендыяльнага забеспячэння
студэнтаў, а другі — праблемам, з якімі сутыкаюцца маладыя спецыялісты.
Працягнецца правядзенне патрыятычных мерапрыемстваў, прысвечаных 70-годдзю Вялікай Перамогі, і мерапрыемстваў
у рамках акцыі «Студэнцтва і прафсаюзы
разам». Гэта толькі асобныя штрыхі нашай работы. Мы чакаем ад моладзі як мага
больш крэатыўных прапаноў. Прапануйце — і вас пачуюць і падтрымаюць.
Гутарку вяла Надзея НІКАЛАЕВА



ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ОАО «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»,
г. Витебск, ул. Суворова, 16.
Тел.: (+375 212) 36-98-50.
ЗАО «Центр транспортной оценки»,
Организатор
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703.
аукциона
Тел.: (+375 17) 268-05-70.
Здание нежилое, общей площадью 972,7 кв.м, инвентарный номер 200/С-80786, расположенное по адресу:
Предмет
Витебская обл., г. Витебск, ш. Бешенковичское, 22 А,
аукциона
на земельном участке пл. 0,1293 га, предоставленному
продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания нежилого здания.
Начальная цена
3 742 704 000 белорусских рублей.
с НДС 20%
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с
3012 344 930 017; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу
Нацбанка РБ на дату платежа на следующие счета: в евро (EUR) – 3012 344
935 025; в долларах США (USD) – 3012 344 935 012; в российских рублях
(RUB) – 3012 344 935 038 – в ЦБУ № 507 гор. Минска ОАО «Белинвестбанк»,
БИК 153001739, УНП 191284787, получатель платежа: ЗАО «Центр транспортной оценки».
Срок подписания договора купли продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона.
Условия оплаты: если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока,
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата
должна быть произведена в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты
подписания договора купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения
и фактических затрат на организацию и проведение аукциона, оговорен
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов
www.ctocenka.by, а также на сайте www.cpo.by.
Аукцион состоится 23.03.2015 в 14.00 по адресу: г. Витебск, ш. Бешенковичское, 22.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 20.03.2015
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. ЗАО «Центр
транспортной оценки».
Продавец:

КАШТОЎНЫЯ ПАПЕРЫ —
УЖО НЕ ІЗГОІ
Рознымі каштоўнымі паперамі айчынныя банкі гандлююць на
ўнутраным рынку далёка не першы год. Аднак сапраўдную папулярнасць яны атрымалі, калі Мінфін выпусціў у абарачэнне першыя
валютныя дзяржаўныя аблігацыі
пад 7% гадавых. Насельніцтву тады гэтыя паперкі спадабаліся.
Летась банкі выпусцілі ў абарачэнне і свае ўласныя працэнтныя аблігацыі толькі пад меншую
даходнасць. Каштоўныя паперы
пад 5,5% гадавых карыс таліся

і галіновым прафсаюзам. Ён, як скарбонка,
папаўняецца штогод усё новымі і новымі
нормамі.
— Напэўна, мала знойдзецца студэнтаў, якіх не хваляваў бы сёння памер
стыпендый...
— Агульнымі намаганнямі ў 2011 годзе
нам удалося дабіцца таго, каб стыпендыі
раслі сінхронна з ростам памеру тарыфнай
стаўкі першага разраду, гэта значыць, з
заробкамі работнікаў бюджэтнай сферы. І
гэта было значнае дасягненне. У той жа час
памеры аплаты за карыстанне студэнцкімі
інтэрнатамі «завязаны» на памер базавай
велічыні. Але, напрыклад, за 2013-2014
гады памер тарыфнай стаўкі першага
разраду вырас на 14,6%, а базавая велічыня — на 80%. У сваю чаргу, індэкс спажывецкіх цэн за гэты ж перыяд склаў
больш за 36%. Ёсць над чым задумацца.
Таму трэба зноў вяртацца да гэтай праблемы.
Сённяшняя сістэма стыпендыяльнага
забеспячэння — лаяльная ў адносінах да
студэнцтва. Умова для прызначэння студэнту вучэбнай стыпендыі — своечасовая і якасная выніковая атэстацыя. Калі
атрымаў бал ніжэйшы за мінімальны, але
своечасова здаў сесію — маеш права на
сацыяльную стыпендыю. Ліквідаваў запазычанасць і маеш адпаведную льготу —
табе абавязаны прызначыць сацыяльную
стыпендыю з наступнага месяца. Усё, здавалася б, проста. Але чамусьці ахоп стыпендыяльным забеспячэннем зніжаецца,
гэта значыць, расце колькасць студэнтаў,
якія не атрымліваюць стыпендыю. У чым
жа праблема? А ў тым, што студэнты не
заўсёды ведаюць, як скарыстацца гарантыямі. Тут ёсць над чым папрацаваць усім
разам, асабліва сярод першакурснікаў,
многія з якіх застаюцца без стыпендыі менавіта па выніках першай сесіі.

Валютныя ўклады
на тэрмін ад аднаго да трох
гадоў прапануюцца
насельніцтву прыкладна
пад 5% гадавых.
ўжо меншым попытам, але і іх
людзі бралі. Сёлета найбуйнейшыя фінансавыя ўстановы ўжо перагледзелі сваю пазіцыю наконт
аблігацый і выпусцілі іх пад 6,5%
гадавых. Гэта крыху менш, чым
у мінулы перыяд валютнай нестабільнасці, аднак і сёння гэтыя
каштоўныя паперы насельніцтва
актыўна купляе.
Умовы набыцця і абарачэння
гэтых банкаўскіх аблігацый даволі
простыя. Пры іх набыцці ў пакупніка ніякіх дакументаў не патрабуюць. Паперы гэтыя — на прад'яў-

ніка. Выдаюцца аблігацыі на 1,5
года наміналам адна і пяць тысяч
долараў, а таксама адна і тры тысячы еўра. Працэнтны даход выплачваецца адзін раз за шэсць
месяцаў у вызначаныя перыяды.
Аблігацыю магчыма аддаць банку
і датэрмінова, але не раней, чым
праз год пасля набыцця гэтай каштоўнай паперы. Працэнтны даход
нават пры датэрміновым гашэнні
ўладальніку аблігацыі выплачваецца ў поўным памеры.

***
Чакаем вашых пытанняў пра
карыстанне грашыма і ўсё, што з
гэтым звязана. Вы можаце звяртацца на электронны адрас газеты
(іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з пазнакай
«для аддзела эканомікі») ці па тэлефонах: 8 (017) 292 38 02 і 8 (017)
287 17 51.
Сяргей КУРКАЧ.

Тел.: (+375 17) 268-05-70; 8029-183-69-71.
Е-mail: auction@cpo.by; auction@ctocenka.by.

Плещеницкий сельский исполнительный комитет Логойского района Минской области
13 марта 2015 года в 10.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь
для строительства и обслуживания жилого дома
Адрес земельного участка, кадастровый номер

Площадь, га

г.п. Плещеницы, ул. Зелёная, 10,
623255700001001979

0,1043

Задаток перечисляется на р/с 3600619151104 в ЦБУ № 611 филиала № 500 –
Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 601, г. Логойск, УНП 600181684,
код платежа в бюджет 04901, получатель – Плещеницкий сельский исполнительный
комитет. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения результатов аукциона внести плату за земельный участок, возместить расходы,
связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документаци-

Расходы по подготовке
документов
84 000
+ публикация в газете

Начальная цена
(рублей)

Задаток
(рублей)

39 441 800

3 944 180

ей и земельным участком.
Аукцион состоится 13 марта 2015 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский р-н, г.п. Плещеницы, ул. В.И. Ленина, 7.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются
по адресу: г.п. Плещеницы, ул. Ленина, 7, кабинет 9 с даты опубликования извещения до 17.00 10 марта 2015 года.
Контактные телефоны (8-01774) 71-0-35, 71-1-35, 71-4-35.
Наш сайт в интернете: Logoysk.gov.by

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, 256-64-18.
Режим работы – 8.45–18.00, обед 13.00–14.00; пятница 8.45–16.45,
выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Проектом предусмотрено строительство 10-этажного жилого дома № 22
по генплану, расположенного во Фрунзенском административном районе
г. Минска, на территории бывшей деревни Сухарево.
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 8 (восемь) трехкомнатных
квартир.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования проектной декларации составляет 19 950 000 белорусских рублей.
Начало строительства – 25.11.2014 года, окончание – сентябрь 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, тел. 256-64-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) лица, с кем заключается
договор;
- оплата 30% стоимости объекта долевого строительства в течение
3 (трех) банковских дней с даты получения договора.
Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м общей площади квартир и их количество считаются действительными до момента
опубликования новой декларации.
УНП 190580553
Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП
серии БЛБ № 1008126 считать недействительным.
УНП 100122726
Утерянный представительством Белгосстраха по Фрунзенскому району
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП
серии БЛБ № 0550216 считать недействительным.
УНП 100122726

13 марта 2015 г. в 12.00. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Житковичлес».
Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год
и основные направления деятельности общества в 2015 г.
2. Отчет наблюдательного совета 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 наблюдательного совета и
ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Местонахождение ОАО «Житковичлес»: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80.
Место проведения собрания: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
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. УНП 400049968

