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Наша краіна і Ірак дамовіліся пра
выбудоўванне фундаменту супрацоўніцтва
Аб гэтым ішла размова на сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з міністрам замежных спраў
Ірака Ібрагімам аль-Джафары, паведамілі ў прэс-службе
беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што беларуска-іракскае супрацоўніцтва «мае добрую гісторыю». «Сённяшнія беларуска-іракскія
адносіны характарызуюцца тым, што бакі празандзіравалі глебу
для выбудоўвання далейшых сувязяў і цяпер можна выбудоўваць
іх на перспектыву», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
«Зразумела адно: мы павінны выйсці на новы ўзровень супрацоўніцтва. Трэба выбудаваць сапраўдны фундамент адносінаў. Ім можа быць гандлёва-эканамічнае і ваенна-тэхнічнае
супрацоўніцтва. Мы гатовы да выбудоўвання адносінаў па гэтых
напрамках», — сказаў кіраўнік дзяржавы.
На яго думку, перспектыўнай для двухбаковых кантактаў
з'яўляецца і адукацыйная сфера. Цяпер ужо ў Беларусі навучаюцца іракскія студэнты, і магчыма пашырэнне ўзаемадзеяння
ў гэтай сферы.
Як лічыць Аляксандр Лукашэнка, для стварэння асновы гандлёва-эканамічных адносінаў паміж Беларуссю і Іракам патрэбны канкрэтныя праекты, магчыма, для пачатку два-тры, у якіх
неабходна развіваць далейшае супрацоўніцтва.
Кіраўнік беларускай дзяржавы таксама закрануў тэму стабільнасці сітуацыі ў Іраку. «Галоўны наш інтарэс у Іраку — гэта
стабільны Ірак. Мы хочам, каб іракскі народ жыў стабільна ў
дзяржаве, каб людзі адчувалі, што жывуць у сапраўды багатай
дзяржаве і гэтыя багацці — здабытак іракскага народа», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
У сваю чаргу міністр замежных спраў Ірака падзякаваў беларускаму боку за аказаную яго краіне гуманітарную дапамогу. Ён
высока ацаніў патэнцыял Беларусі ў галіне прамысловасці і выказаў
зацікаўленасць у развіцці сувязяў з беларускай дзяржавай у гэтым
напрамку, а таксама ў сельскай гаспадарцы і многіх іншых сферах.
Усе гэтыя пытанні неабходна больш дэталёва разгледзець на пасяджэнні сумеснай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве.
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ЗАЙМАЦЬ СВАЮ НІШУ
Рэгіянальныя СМІ павінны ствараць цікавы чытачам прадукт
Такое меркаванне выказала на
выязным пасяджэнні калегіі Міністэрства інфармацыі па пытаннях
дзейнасці рэгіянальных СМІ кіраўнік ведамства Лілія АНАНІЧ.
Па словах міністра, на старонках
абласных, гарадскіх і раённых газет
прадстаўлены самы шырокі зрэз жыцця
рэгіёнаў. Праблемна-тэматычнае поле
мясцовай прэсы ўключае ў сябе падзеі
грамадска-палітычнага жыцця, развіццё
эканомікі, культуры, сацыяльнай сферы,
спорту, турызму (у тым ліку рэалізацыю
дзяржаўных і рэгіянальных праграм), пытанні прапаганды здаровага ладу жыцця,
бяспекі жыццядзейнасці, прафілактыкі і
барацьбы са злачыннасцю, шэраг іншых
тэм. Практычна ва ўсіх выданнях ёсць
адпаведныя пастаянныя рубрыкі і тэматычныя старонкі.
«Але мала сёння даць толькі зрэз інфармацыі пра тое, што адбываецца ў
раёне, гэтага недастаткова», — пераканана Лілія Ананіч. Паводле яе слоў, усе
дзяржаўныя рэгіянальныя газеты сёння
маюць свае сайты. Паказчыкам запатрабаванасці электронных версій выданняў
з'яўляецца наведвальнасць рэсурсаў. У
суткі адзначаецца ад 100 да 350 наведванняў. Геаграфія наведвальнасці досыць
шырокая і выходзіць за межы рэспублікі.
Важным фак тарам функцыянавання інтэрнэт-рэсурсаў з'яўляецца ак туальнасць і абнаўляемасць матэрыялаў.
Наогул, матэрыялы галоўных старонак
сайтаў рэгіянальных газет абнаўляюцца дастаткова рэгулярна, ахопліваюць
асноўныя пытанні жыцця абласцей, гара-
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доў і раёнаў краіны. Шэраг рэдакцый выкарыстоўваюць такія формы вывучэння
меркавання аўдыторыі, як бліц-апытанні
і галасаванні, якія знаходзяць жывы водгук у карыстальнікаў.
Разам з тым, неабходна ўдасканальваць дызайн-структуру сайтаў, сістэму
ўнутраных рубрык, работу форумаў (у
многіх сайтаў гэта адсутнічае), інтэграцыю з сацыяльнымі сеткамі і г.д.
Намеснік кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта Ігар БУЗОЎСКІ, які браў
удзел у рабоце выязнога пасяджэння калегіі, паведаміў, што наша краіна ў 2015
годзе завершыць пераход на лічбавае тэлевяшчанне. Ігар Бузоўскі ўпэўнены, што
пераход не будзе стрэсавым, паколькі
большая частка працы ўжо праведзена.
У многіх раёнах ён ужо ажыццёўлены
і тэлебачанне працуе ў лічбавым фар-

маце. Ігар Бузоўскі падкрэсліў, што развіццё СМІ ў сучасных умовах тычыцца
і рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі. Рэгіянальныя газеты мяняюцца,
мяняюцца падыходы да іх афармлення,
тэматыка. Важна абмяркоўваць напрацаваны досвед рэспубліканскіх і рэгіянальных СМІ, каб выжываць у сур'ёзнай
канкурэнцыі на інфармацыйным полі, дзе
прысутнічаюць не толькі айчынныя СМІ.
Гаворачы пра работу рэгіянальных
СМІ, намеснік кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта адзначыў спецыфіку інфармацыі, якая там размяшчаецца, паколькі ў
першую чаргу жыхароў рэгіёнаў цікавяць
навіны вобласці, раёна, горада. «Але мясцовыя выданні не могуць абмяжоўвацца
толькі гэтым: яны павінны выходзіць за
межы рэгіёна», — дадаў ён.
Анатоль СЛАНЕЎСКІ.

...
У межах рабочага візіту ў Беларусі Ібрагім аль-Джафары таксама сустрэўся са старшынёй Савета Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Міхаілам Мясніковічам. «Вядома, гэта ваш першы візіт у
нашу краіну. Я думаю, што нашы сустрэчы будуць насіць рэгулярны характар», — выказаў надзею сенатар. Асобную ўвагу
спікер верхняй палаты надаў не толькі эканамічным пытанням,
але і заканадаўчым: «Беларускія парламентарыі будуць рабіць
усё для таго, каб і гандлёва-эканамічныя, і гуманітарныя, і палітычныя кантакты паспяхова развіваліся». Міхаіл Мясніковіч
запэўніў, што дэпутаты і сенатары зробяць усё магчымае, каб
у іракскага боку не ўзнікала праблем з нарматыўна-дагаварной
і прававой базай у нашай краіне, а заключаныя пагадненні паміж дзяржавамі не сутыкаліся з перашкодамі ў заканадаўстве.
Акрамя таго, ён падкрэсліў, што Беларусь зацікаўлена «ў тым,
каб Ірак быў моцнай і стабільнай дзяржавай».

Новыя схемы
супрацоўніцтва
Беларусь прапануе Чувашыі развіваць супрацоўніцтва
ў сферы пасажырскага транспарту. Пра гэта ўчора заявіў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўніком Чувашскай Рэспублікі Міхаілам Ігнацьевым,
паведамляе БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь разглядае Чувашыю як стабільнага гандлёва-эканамічнага партнёра. «Асноўныя напрамкі нашага ўзаемадзеяння — гэта вытворчая кааперацыя, агракомплекс, будаўнічая сфера, — заўважыў Аляксандр
Лукашэнка. — Беларускія і чувашскія прадпрыемствы ўжо даўно
завязаны ў адзіны вытворчы ланцуг. Аднак нам неабходна развіваць новыя напрамкі, ісці далей, ні ў якім выпадку не спыняцца
на тым узроўні, які сёння ў нас існуе».
У Чувашыі добра ведаюць беларускую тэхніку: сельскагаспадарчую, будаўнічую, дарожна-будаўнічую, аўтамабільную. «Перспектыўным будзе наша супрацоўніцтва ў сферы пасажырскага
транспарту», — выказаў упэўненасць Прэзідэнт. «Сёння чувашскія партнёры могуць набываць беларускую тэхніку па новых
выгадных для спажыўца схемах», — сказаў кіраўнік дзяржавы.
Яшчэ адзін з напрамкаў двухбаковага супрацоўніцтва —
сельская гаспадарка. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што
размова тут ідзе не толькі аб простым набыцці тэхнікі і гэтак
далей, але і аб навуцы, племянной справе, насенняводстве, селекцыі сельскагаспадарчых культур — пра тое, што забяспечвае
агракомплексу ўстойлівае перспектыўнае развіццё.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што беларускія і чувашскія
народы падобны працавітасцю, працаздольнасцю. На думку
Прэзідэнта, гэта тая аснова, на якой бакі могуць рэалізаваць
абсалютна любы праект.

Увага: завочная прамая лінія «Звязды»

УСЁ ПРА «ДАРМАЕДАЎ»
Кіраўніком дзяржавы прыняты Дэкрэт № 3 «Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства». Гэты дакумент прадугледжвае
ўвядзенне спецыяльнага збору на фінансаванне дзяржвыдаткаў. Калі ў вас узніклі пытанні аб гэтым падатку, то існуе магчымасць атрымаць на іх адказы непасрэдна ад спецыялістаў
падатковай галіны. Падрабязную кансультацыю па гэтай тэме
на старонках газеты правядзе начальнік галоўнага ўпраўлення падаткаабкладання фізічных асоб Міністэрства па
падатках і зборах Беларусі Міхаіл РАСОЛЬКА.
Папярэднія пытанні прымаюцца па тэлефоне: (8-017)
287-17-51, а таксама на электронны адрас (zvіazda.by@
gmaіl.com) на працягу бягучага тыдня.

 Парламенцкі дзённік
ЗАКОН СУПРАЦЬ ХАБАРНІКАЎ
ПРЫНЯТЫ Ў ПЕРШЫМ ЧЫТАННІ
У жніўні і верасні праходзіла грамадскае абмеркаванне
праекта закона «Аб барацьбе з карупцыяй». Усе атрыманыя прапановы вывучаліся, аналізаваліся і менавіта з
улікам іх быў падрыхтаваны канчатковы варыянт гэтага
заканадаўчага дакумента. Учора дэпутаты прынялі праект
закона «Аб барацьбе з карупцыяй» у першым чытанні.
Нагадаем, што дакумент быў распрацаваны Генеральнай
пракуратурай сумесна з зацікаўленымі дзяржорганамі ў адпаведнасці з даручэннем Прэзідэнта краіны. Як адзначыў
Генеральны пракурор Аляксандр КАНЮК, абмеркаванне
праекта закона паказала: абсалютная большасць нашых грамадзян вельмі негатыўна ставіцца да карупцыі.
У дакуменце ўстаноўлена забарона на паўторны прыём
на дзяржслужбу асоб, якія раней былі звольнены па дыскрэдытуючых абставінах. Законапраект таксама ўдасканальвае
парадак дэкларавання даходаў і маёмасці асобных катэгорый
дзяржаўных служачых для максімальна поўнага ўстанаўлення
іх рэальнага маёмаснага становішча. Прапісана ўвядзенне
механізма вяртання ў дзяржаўную казну незаконных даходаў,
атрыманых дзяржслужачым.

МІЖНАРОДНЫЯ АБАВЯЗКІ
ВЫКОНВАЕМ
Наша краіна ў 1999 годзе ратыфікавала Орхускую канвенцыю — аб доступе да інфармацыі, удзелу грамадства ў
працэсе прыняцця рашэнняў і доступе да правасуддзя ў пытаннях, што тычацца навакольнага асяроддзя. Такім чынам,
яна ўзяла на сябе і пэўныя абавязкі. Учора дэпутаты ў першым
чытанні прынялі адпаведны праект закона, які ўносіць змены
і дапаўненні ў некаторыя законы краіны па пытаннях аховы
навакольнага асяроддзя.
Дэпутат Ала НАВУМЧЫК, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы, якая прадстаўляла гэты дакумент,
паведаміла: праз прыняцце акта ў нацыянальнае заканадаўства будуць уключаны нормы Орхускай канвенцыі.
— Законапраект важны з той прычыны, што адным з найважнейшых стратэгічных кірункаў развіцця нашай краіны з'яўляецца зялёная эканоміка, — упэўнена дэпутат. — Акрамя
таго, Беларусь заўсёды вельмі беражліва ставілася да навакольнага асяроддзя і надавала шмат увагі яго ахове. Магчыма, таму што мы на сабе адчулі наступствы чарнобыльскай
катастрофы...
Як паведаміла парламентарый, у закон «Аб ахове навакольнага асяроддзя» ўводзяцца наступныя тэрміны: «уздзеянне на навакольнае асяроддзе», «грамадскія абмеркаванні
праектаў экалагічна значных рашэнняў», «экалагічна значныя
рашэнні».
— Сказаць, што гэты законапраект у нечым рэвалюцыйны,
нельга, але, разам з тым, ён дае магчымасці грамадскасці
вельмі актыўна ўдзельнічаць у прыняцці рашэнняў у сферы
экалогіі, — адзначыла Ала Навумчык.

ПРАВА НА ПРАЦУ МАЮЦЬ УСЕ
У першым чытанні быў прыняты і праект закона «Аб знешняй працоўнай міграцыі». Як адзначыла Ганна ЛЯВІЦКАЯ,
намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных
справах, наша краіна сёння па сваім геаграфічным стано-

вішчы, па стабільным эканамічным, палітычным стане вельмі
прывабная для замежнікаў, у тым ліку і для працоўных мігрантаў.
Па словах дэпутата, сёння працоўная міграцыя вельмі змянілася: і якасна, і колькасна.
— Калі ў 2012 годзе да нас прыязджала каля 10 тысяч працоўных мігрантаў, то ў 2014 годзе — ужо 37 тысяч, — аргументавала парламентарый. — Што да працоўнай міграцыі ўвогуле,
то найбольш да нас прыязджаюць з краін былога Савецкага
Саюза — гэта Расія, Украіна... Натуральна, ёсць і грамадзяне
Кітая. Працаўладкоўваюцца яны ў асноўным у галіне сельскай
гаспадаркі, будаўнічай сферы і ў сферы высокіх тэхналогій.
Што да новага, якое ўводзіць законапраект, то гэта ў першую
чаргу нормы, што пашыраюць магчымасці для наймальніка.
— Гэта значыць, са сферы дзеяння закона выключаюцца
замежнікі, якія працаўладкоўваюцца на тэрыторыі нашай дзяржавы па спецыяльнасці, атрымліваемай у беларускіх ВНУ або
на працягу года пасля таго, як чалавек атрымаў дыплом нашага
ўніверсітэта. У дадзеным выпадку наймальнік з Беларусі будзе
вызвалены ад права атрымання дазволу на працаўладкаванне
дадзеных замежнікаў. З чым гэта звязана? Лічыцца, што гэтая
катэгорыя асоб больш хутка адаптуецца ў нашым грамадстве,
паколькі на працягу пяці гадоў людзі ўжо прайшлі сацыяльную
адаптацыю.
Акрамя таго, у законапраект уключана новае паняцце — высокакваліфікаваны спецыяліст.
— Наймальнік таксама будзе вызвалены ад атрымання дазволу на працаўладкаванне высокакваліфікаванага спецыяліста, паколькі ёсць неабходнасць у гэтай катэгорыі супрацоўнікаў.
Высокакваліфікаваны спецыяліст — той спецыяліст, які атрымаў
вышэйшую або сярэднюю адукацыю, мае стаж працы па спецыяльнасці не менш за пяць гадоў і атрымлівае сярэднюю заработную плату не менш за 15 мінімальных заработных плат.
Надзея ЮШКЕВІЧ



ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
в дополнение и изменение к проектной декларации,
опубликованной 5 марта 2015 г. в газете «Звязда».
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, 19 квартир: 3 однокомнатные (№№ 54,
69, 74) площадью 44,55 кв.м; 10 трехкомнатных квартир (№№ 44, 56 площадью
85,41 кв.м, №№ 43, 55, 63, 67 площадью 85,61 кв.м, №№ 19, 27 площадью 92,75
кв.м, №№ 9, 21 площадью 92,2 кв.м), 6 двухкомнатных (№№ 4, 8, 12, 24, 28, 32)
площадью 80,41 кв.м.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования проектной
декларации составляет при строительстве однокомнатной квартиры – 17 949 000
белорусских рублей; двухкомнатной квартиры – 14 500 000 белорусских рублей,
трехкомнатной квартиры – 15 750 000 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

