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НАДЗЁННАЕ

26 чэрвеня 2015 г.

ПАТРАБУЮЦЦА ПРАФЕСІЯНАЛІЗМ
І АДДАНАСЦЬ ДЗЯРЖАВЕ
Прэзідэнт разгледзеў кадравыя
пытанні, паведамілі ў прэс-службе
беларускага лідара.

Пачко Аляксандра Мікалаевіча —
старшынёй Лунінецкага райвыканкама;
Белавуса Уладзіміра Мікалаевіча —
намеснікам старшыні Віцебскага аблвыканкама;
Харытончыка Дзмітрыя Іванавіча —
намеснікам старшыні Магілёўскага аблвыканкама;
Карабача Пятра Пятровіча — старшынёй Гарадоцкага райвыканкама;
Шастакова Аляксандра Генадзьевіча — намеснікам міністра архітэктуры
і будаўніцтва;
Шаўчэнка Святланы Аляксандраўны — намеснікам міністра па падатках
і зборах;
Лабовіча Андрэя Валянцінавіча —
першым намеснікам міністра працы і
сацыяльнай абароны;
Татарыцкага Валянціна Баляслававіча — першым намеснікам старшыні Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі;
Самасейкі Мікалая Леанідавіча —
першым намеснікам адказнага сакратара Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі;
Сянько Віктара Сяргеевіча — членам
Віцебскага аблвыканкама;
Яўсеева Ігара Уладзіміравіча — членам Мінскага аблвыканкама;
Чачукевіча Юрыя Валер'евіча — членам Мінскага гарвыканкама.
Звяртаючыся да дыпламатаў, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што галоўнае ў іх працы — гэта прафесіяналізм
і адданасць дзяржаве. «Але галоўная
задача, вы гэта добра разумееце, мы
не гуляем ні ў якую геапалітыку, для
нас важна, каб была нармальная краіна, ціхая, спакойная, зручная для жыцця
людзей, і павінна развівацца эканоміка.
Эканоміка — гэта вырабіў і прадаў. Таму
экспарт для нас — найважнейшая задача», — падкрэсліў Прэзідэнт, звярнуўшы
ўвагу, што ў працы паслоў павінен быць
эфект — рост эканамічных паказчыкаў.
Аляксандр Лукашэнка лічыць, што дыпламаты павінны вызначыць некалькі
канкрэтных напрамкаў супрацоўніцтва
Беларусі з замежнымі дзяржавамі, на
якіх краіна засяродзіць намаганні.
Прызначаючы памочнікаў Прэзідэнта — галоўных інспектараў па Гомель-

Кіраўнік дзяржавы назначыў:
Каўхуту Андрэя Марленавіча — міністрам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя;
Ахрамовіча Генадзя Уладзіміравіча —
Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом
Рэспублікі Беларусь у Азербайджанскай
Рэспубліцы;
Назарука Ігара Васільевіча — Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Арменія;
Аляксандрава Аляксандра Мікалаевіча — Надзвычайным і Паўнамоцным
Паслом Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Куба;
Курдзюкова Валерыя Мікалаевіча —
Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом
Рэспублікі Беларусь у Чэшскай Рэспубліцы;
Турчына Аляксандра Генрыхавіча —
памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь — галоўным інспектарам па Гомельскай вобласці;
Раўнейку Сяргея Васільевіча — памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь — галоўным інспектарам па Гродзенскай вобласці;
Доўнар Вольгу Аляксандраўну — намеснікам старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта;
Машніну Алену Мікалаеўну — членам
праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.
Прэзідэнт таксама даў згоду на
прызначэнне:
Фёдаравай Алы Генадзьеўны — генеральным консулам Рэспублікі Беларусь у горадзе Беластоку (Рэспубліка
Польшча);
Токара Мікалая Васільевіча — першым намеснікам старшыні Брэсцкага
аблвыканкама;
Сяркова Міхаіла Мікалаевіча — намеснікам старшыні Брэсцкага аблвыканкама;
Крэйдзіча Міхаіла Мікалаевіча —
старшынёй Пружанскага райвыканкама;

скай і Гродзенскай абласцях, кіраўнік
дзяржавы адзначыў, што ім трэба будзе
ў звязцы з мясцовымі органамі ўлады забяспечваць арганізацыю выбарчай кампаніі. «Арганізоўваць выбары, працаваць
на канчатковы вынік вы павінны найцяснейшым чынам з губернатарам. Гэта
ваша найпершая задача», — падкрэсліў
ён. Паралельна памочнікам Прэзідэнта
неабходна адсочваць, наколькі перадвыбарчы працэс адпавядае заканадаўству
і ўстаноўкам, дадзеным на нарадзе па
актуальных унутрыпалітычных пытаннях. «Вы павінны жорстка гэта кантраляваць, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. —
Трэба акуратна, спакойна правесці гэтыя
выбары». У непасрэднай адказнасці памочнікаў Прэзідэнта застаецца работа з
кадрамі ў рэгіёнах. Аляксандр Лукашэнка
запатрабаваў наладзіць кантакты з усёй
вертыкаллю мясцовай улады.
Звяр та ю чы ся да но ва га кі раў ніцтва мясцовых выканаўчых камітэтаў,
Прэзідэнт заклікаў іх як мага хутчэй
уваходзіць у курс справы і перасцярог
ад па пуліз му ў пе ры яд пра вя дзен ня
выбарчай кампаніі, у тым ліку ў частцы за роб каў. «Да вай це пе ра жы вем
спакойна гэтыя выбары, паглядзім, на
што мы здольныя», — заўважыў Аляксандр Лукашэнка. Ён падкрэсліў, што
ўладзе трэба надаць больш вагі. Недапушчальная сітуацыя, калі кіраўнік
ставіць задачу, а потым сам жа яе за
адказную асобу выконвае. «Улада павінна займацца сваімі пытаннямі. Але
выканаўчасць патрэбна найжорсткая.
Ска заў, пры няў ра шэн не ў вы кан каме — гэ та па він на быць не ад клад на
выканана», — лічыць Прэзідэнт.
У Гродзенскай і Гомельскай абласцях літа ральна праз 2-3 тыдні пачнецца ўбо рач ная кам па нія. «Гэ та са мае
га лоўнае. Трэба добра прыбраць, нарых таваць, за бяспечыць дысцыплі ну,
каб людзі працавалі і атрымлівалі зарплату — вось уся наша перадвыбарная
кампанія. А калі тут не будзе выніку, а
мы будзем хадзіць да людзей і спрабаваць што-небудзь сказаць, атрымаец ца мыканне і не больш», — ска заў
Прэ зідэнт.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА
от «23» июня 2015 г.
Сведения о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «Триумфстрой», зарегистрировано
Минским городским исполнительным комитетом решением от 9 июля 2003 г. №1124.
Свидетельство о государственной регистрации
№190465926 выдано 15 июля 2003 г.
Местонахождение: 220121, г. Минск,
ул. Евфросиньи Полоцкой, дом 1, офис №117а,
кабинет 12.
Режим работы: Понедельник – Пятница
8.30 – 17.00; перерыв на обед 12.30 – 13.00.
Сведения о проектах строительства
жилых домов, введенных в эксплуатацию за
последние три года:
- 16-этажный двухсекционный, 111-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения по
ул. Е.Полоцкой, 1, площадью – 13699,6 м2;
- 10-этажный двухсекционный, 49-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения по
ул. Е.Полоцкой, 3, площадью – 5467,9 м2;
- 10-этажный трехсекционный, 124-квартирный жилой дом по ул. Жуковского, 29Б,
площадью 9933,8 м2.
Цель проекта: строительство объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями бытового обслуживания и гаражстоянкой по ул. П.Глебки» (без инженерных
сетей).
Сведения об этапах и сроках реализации: Начало строительства – август 2014 г.
Нормативный срок ввода в эксплуатацию –
февраль 2016 г. Предполагаемый срок ввода
в эксплуатацию – сентябрь 2016 г.
Сведения о генеральной подрядной организации – СУ-26 ОАО «Стройтрест № 4». Договор № 01/26-2014 от 21.07.2014 г.
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного участка площадью 0,4713 га утвержденный
Председателем Минского городского исполнительного комитета 31.10.2012 г.;
- решения Минского городского исполнительного комитета от 27.02.2014 г. №458;
- разрешение на организацию стройплощадки №2-208Ж-038/14 от 04.08.2014 г., разрешение на производство строительно-монтажных

работ №2-208Ж-038/14 от 01.09.2014 г. Инспекции департамента контроля и надзора за
строительством по г. Минску;
- заключение КАиГ МГиК от 29.07.2013 г.
№07-29/115 Ф, от 28.02.2014 г. № 02-28/80 Ф;
- свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного участка
№ 500/1312-3071 от 04.04.2014 г.
Застройщиком получены положительные заключения по проекту:
- ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску»
№ 949-60/13 от 31.01.2014 г.
Местонахождение строящегося объекта:
г. Минск, Фрунзенский район, ул. Е.Полоцкой
(пересечение ул. П.Глебки и ул. Притыцкого).
Характеристика объекта: проектом предусмотрено строительство 84-квартирного
жилого дома, состоящего из трех секций со
встроенными помещениями бытового обслуживания, расположенных на цокольном и первых этажах и подземным гараж-стоянкой.
Жилой дом представляет собой здание,
которое решено по жесткой конструктивной
схеме с несущими стенами из эффективного
кирпича и дисками перекрытия из сборных
многопустотных плит с монолитными участками. Стены наружные и внутренние – кирпич эффективный. Перегородки – из блоков
ячеистого бетона, из эффективного кирпича.
Фундаменты – в осях «1-9» забивные сваи
с монолитными ростверками, в осях «10-17»
монолитные ленточные фундаменты. Кровля
– плоская, рулонная с внутренним организованным водостоком и отдельные участки –
стропильная.
Общая площадь квартир: 2-комнатных – от
57,99 м кв. до 62,00 м кв.; 3-комнатных – от
99,04 до 99,37 м кв.; 4-комнатных – 144,33 м кв.
Общая площадь машино-мест – от 15,7 м кв.
до 19,8 м кв.
Предлагается:
- 17 квартир, из них: 1-комнатные – 4 шт.,
2-комнатные – 10 шт., 3-комнатные квартиры
– 2 шт., 4-комнатные – 1 шт.
Квартиры строятся без выполнения внутренних отделочных работ.
Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для граждан,
не состоящих на учете нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, составляет 32 167 800
рублей, что эквивалентно 2100 долларов США
по курсу НБ РБ по состоянию на 23.06.2015 г.
Платежи по договору создания объекта
долевого строительства осуществляются с
пересчетом долларового эквивалента в белорусские рубли по курсу, установленному
Национальным банком Республики Беларусь
на день оплаты. Стоимость 1 кв. метра жилого помещения и 1 кв. метра машино-места в
долларовом эквиваленте является фиксированной до окончания исполнения договора.
Предусмотрена система скидок.
Объекты предлагаются для граждан, не
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Подземный гараж-стоянка примыкает к
жилому дому, имеет сложную в плане форму
с осевыми размерами 48х85,5 м, не отапливаемый, одноэтажный, на 52 машино-места,
хранение газобалонных автомобилей не предусматривается.
Элементы благоустройства: площадка
для отдыха, детская площадка, плоскостные
автопарковки, газоны, озеленение, покрытие
проездов к дому и автостоянок – двухслойный
асфальтобетон, тротуаров – мелкоразмерная
плитка, дорожек и площадок – спецсмесь и
плитка.
Состав общего имущества в жилом доме
и объектов недвижимости, которые будут
находиться в общей долевой собственности
дольщиков после ввода объекта в эксплуатацию входят:
- внутренние инженерные сети;
- тамбура подъездов, лестничные клетки,
мусоросборные камеры, лифты, машинные
помещения лифтов;
- техническое подполье, водомерная, ИТП,
электрощитовая.
Условия ознакомления с информацией
по проекту: по тел.: 396 30 12, +375 29 222 20 16,
+375 29 222 20 41, непосредственно в ООО
«Триумфстрой», г. Минск, ул. Евфросиньи Полоцкой, дом 1, офис №117а, кабинет 12.
Застройщик ООО «Триумфстрой», УНП 190465926.
Подрядчик СУ-26 ОАО «Стройтрест № 4».
Договор №01/26-2014 от 21.07.2014 г.
ООО «Триумфстрой»

Каўхута Андрэй Марленавіч
Нарадзіўся ў 1960 годзе
ў Магілёве. Скончыў у 1983
годзе Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт імя У.І. Леніна, у 2007
годзе — Акадэмію кіравання пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
З 1983 года працаваў стажорам-даследчыкам у Інстытуце геалогіі і геаграфіі Акадэміі навук БССР, з 1985 па
1996 год — стажорам-даследчыкам,
малодшым навуковым супрацоўнікам,
навуковым супрацоўнікам Інстытута геалогіі, геахіміі і геафізікі
Акадэміі навук Беларусі.
З 1996 па 2004 год — старшы навуковы супрацоўнік, вучоны
сакратар Інстытута геалагічных навук Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі.
У 2004—2010 гадах займаў пасаду намесніка дырэктара
Дэпартамента па геалогіі Міністэрства прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.
З 2010 па 2013 год узначальваў рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства «Беларускі навукова-даследчы геолагаразведачны інстытут».
У 2013—2014 гадах быў першым намеснікам генеральнага дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Навукова-вытворчы цэнтр па геалогіі», а затым дырэктарам
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Беларускі дзяржаўны геалагічны цэнтр».
Да прызначэння міністрам прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя працаваў генеральным дырэктарам
РУП «Навукова-вытворчы цэнтр па геалогіі».

ЯСНЫЯ
ПРЫЯРЫТЭТЫ
І КРЫТЭРЫІ
Наша краіна гатова да нарошчвання ўзаемавыгаднага
супрацоўніцтва з дзяржавамі з розных куткоў зямнога
шара. Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка
заявіў, прымаючы даверчыя граматы паслоў замежных
краін, паведамляе прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
Прэзідэнт падкрэсліў важнасць таго, што сустрэча праходзіць напярэдадні нацыянальнага свята — Дня Незалежнасці
Рэспублікі Беларусь. Аляксандр Лукашэнка адзначыў таксама
значнасць таго, што дыпламаты пачынаюць працу ў вельмі
важны і дынамічны перыяд часу, калі Беларусь выходзіць на
новы ўзровень інтэграцыйных працэсаў.
На думку Прэзідэнта, стварэнне Еўразійскага эканамічнага
саюза істотна пашырае дыяпазон гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з Беларуссю і павышае яе інвестыцыйную прывабнасць. Паводле яго слоў, асаблівую ўвагу Беларусь надае
ўзаемадзеянню з краінамі Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
Прымаючы даверчыя граматы пасла Туркменістана, Аляксандр
Лукашэнка адзначыў, што за апошнія пяць гадоў удалося вывесці двухбаковыя адносіны з гэтай дзяржавай на ўзровень
стратэгічнага партнёрства.
Беларусь лічыць адным з важных вектараў знешняй палітыкі развіццё ўзаемавыгадных сувязяў з дзяржавамі Еўрапейскага саюза. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што наша краіна
зацікаўлена ў супрацоўніцтве з Бельгіяй, наданні двухбаковым
сувязям сістэмнасці і паслядоўнасці. Беларусь таксама бачыць
магчымасці для нарошчвання ўзаемадзеяння ў розных сферах з Даніяй, перш за ўсё на эканамічным кірунку. Аляксандр
Лукашэнка выказаў перакананасць, што наступіў час аднавіць
поўнафарматнае супрацоўніцтва са Швецыяй. Як пагадзіўся з ім
пасол Швецыі, наперадзе ў дзвюх дзяржаў вялікія перспектывы.
Прэзідэнт адзначыў, што Беларусь і Ірландыя таксама валодаюць вялікім патэнцыялам для пашырэння двухбаковых сувязяў.
«Актыўныя кантакты ў гуманітарнай сферы і на міжасобасным
узроўні, якія ўзніклі дзякуючы шчырай дапамозе Ірландыі ў
пераадоленні наступстваў чарнобыльскай катастрофы, арганізацыі аздараўлення беларускіх дзяцей з пацярпелых рэгіёнаў,
ствараюць спрыяльны, пазітыўны фон для ўзаемадзеяння ў
іншых галінах», — лічыць кіраўнік беларускай дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што супрацоўніцтва з краінамі Лацінскай Амерыкі набыло асаблівае значэнне
ў беларускай знешняй палітыцы. Прэзідэнт адзначыў даўнія
сувязі і вопыт паспяховага ўзаемадзеяння з Аргенцінай у рамках міжнародных арганізацый. Бразілія, на думку кіраўніка
дзяржавы, можа стаць для Беларусі галоўным гандлёва-эканамічным партнёрам на паўднёваамерыканскім кантыненце,
а супрацоўніцтва Беларусі і Уругвая патрабуе больш пільнай
увагі з боку кіраўніцтва абедзвюх краін.
Развіццё палітычных і ўзаемавыгадных гандлёва-эканамічных сувязяў з краінамі Блізкага Усходу і афрыканскага
кантынента становіцца адным з прыярытэтаў знешняй палітыкі
Беларусі. Аляксандр Лукашэнка адзначыў зацікаўленасць у
пашырэнні палітычнага, гандлёва-эканамічнага і крэдытна-інвестыцыйнага супрацоўніцтва з Кувейтам і запрасіў кувейцкія
інвестыцыйныя фонды да рэалізацыі праектаў на тэрыторыі
нашай краіны. Прэзідэнт звярнуў увагу на істотны незадзейнічаны патэнцыял для нарошчвання ўзаемавыгадных адносін
з Іарданіяй і падкрэсліў, што Беларусь гатова экспартаваць
сваю прадукцыю, у тым ліку калійныя ўгнаенні, аўтатрактарную і іншую тэхніку для патрэб сельскай гаспадаркі і іншых
галін Беніна.
Звяртаючыся да дыпламатаў, кіраўнік дзяржавы адзначыў:
«Калі нейкая дзяржава хоча з намі супрацоўнічаць, у нас вельмі
ясныя прыярытэты і крытэрыі. Прыходзьце, будзем супрацоўнічаць цесна і адказна. Формула зразумелая: калі мы з вамі
дамовімся, мы выканаем свае абавязацельствы».
Закранаючы тэму бяспекі і міру ў рэгіёне, кіраўнік дзяржавы
адзначыў: «Нашу ролю не варта перабольшваць. Мы проста
людзі, якія хочуць жыць у міры са сваімі суседзямі. Тым больш
калі вайна ідзе ля нашага парога, не проста ў нашых суседзяў — у нашых братоў, мы не можам быць у баку ад гэтага —
вось наша простая формула і сутнасць нашай палітыкі».

