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НАДЗЁННАЕ

31 ліпеня 2013 г.

 Каментарый

 Тэма дня

КIРАЎНIКОЎ ПАКАРАЮЦЬ
ЗА НЯВЫПЛАТУ ЎЗНОСАЎ
У ФОНД САЦАБАРОНЫ
Мiнпрацы iнiцыюе ўстанаўленне адмiнiстрацыйнай адказнасцi кiраўнiка
за несвоечасовую i няпоўную выплату ўзносаў у Фонд сацабароны
Са сродкаў Фонду Фота БЕЛТА.
сацыяльнай абароны
насельнiцтва Мiнiстэрства працы i сацыяльнай абароны фiнансуюцца пенсii, дапамогi
i iншыя выплаты ў
адпаведнасцi з заканадаўствам. Прычым
амаль 80 працэнтаў
расхо даў бюд жэ ту
фонду — гэта пенсii,
якiя для большасцi
атрымальнiкаў з'яўляюцца адзiнай крынiцай даходу. У першым паўгоддзi гэтага
года фiнансаванне ўсiх выплат праводзiлася, як i ў папярэднiя гады, у поўным
аб'ёме i ва ўстаноўленыя тэрмiны. Аднак
намецiлася такая негатыўная тэндэнцыя,
як рост пратэрмiнаванай запазычанасцi па плацяжах у фонд. Яна не можа не
трывожыць, прызнаў намеснiк мiнiстра
працы i сацыяльнай абароны Валерый
КАВАЛЬКОЎ.
Некаторыя работадаўцы парушаюць заканадаўства па выплаце страхавых узносаў:
узносы выплачваюцца несвоечасова, не ў
поўным аб'ёме або на выплачваюцца зусiм.
А асноўная прычына пратэрмiнаванай запазычанасцi па плацяжах у бюджэт Фонду сацабароны насельнiцтва — выплата суб'ектамi
гаспадарання абавязковых страхавых узносаў
у няпоўным аб'ёме.
«З аднаго боку, сума пратэрмiнаванай запазычанасцi (Br129,2 млрд) у агульнай суме
плануемых у 2013 годзе паступленняў абавязковых плацяжоў у фонд (Br69,9 трлн) складае толькi 0,18 працэнта. З iншага боку, яна
перавышае аб'ём сродкаў, накiраваных на
развiццё стацыянарных устаноў сацыяльнага
абслугоўвання (Br92,2 млрд), — адзначыў намеснiк мiнiстра. — Прыведзеныя мной лiчбы
— па сiтуацыi на 1 красавiка гэтага года (яшчэ
няма справаздачнасцi за другi квартал). Але,
паводле аператыўных даных, запазычанасць
прадаўжае расцi (ацэначна складае на 1 лiпеня
Br174,3 млрд, з iх Br137,3 млрд завiнавацiлася
Вiцебская вобласць)».

Паўната i своечасовасць выплаты
страхавых узносаў работадаўцамi мае
вялiкае сацыяльнае значэнне — ад гэтага
непасрэдна залежыць будучая пенсiя
кожнага з работнiкаў, якiя сёння працуюць
на прадпрыемствах, забяспечваюць
дзейнасць i канкурэнтаздольнасць
арганiзацый рэспублiкi.
У галiновым разрэзе найбольшыя сумы запазычанасцi маюць сельскагаспадарчыя арганiзацыi (амаль 70 працэнтаў ад агульнай сумы
запазычанасцi ў рэспублiцы). Сярод даўжнiкоў
таксама лiчацца арганiзацыi Мiнбудархiтэктуры,
канцэрнаў «Беллегпрам» i «Беллеспаперапрам»,
Мiнпрама i iншыя суб'екты гаспадарання.
Паводле слоў намеснiка мiнiстра, да павелiчэння пратэрмiнаванай запазычанасцi прывяло таксама невыкананне сельгасарганiзацыямi ўмоў прадастаўлення дзяржпадтрымкi.
У вынiку нявыплаты або няпоўнай выплаты
бягучых плацяжоў у бюджэт фонду права на
дзяржаўную падтрымку ў першым квартале
бягучага года страцiлi 66 арганiзацый (на суму
Br13,4 млрд).
«Арганiзацыi iдуць на розныя хiтрасцi для
выплаты заработнай платы без выплаты страхавых узносаў, у тым лiку шляхам адкрыцця
дадатковых разлiковых рахункаў у банках»,
— сказаў Валерый Кавалькоў. Спецыялiсты
фонду, вядома ж, прымаюць меры па выключэннi выпадкаў выплаты заработнай платы

без вы пла ты ўзно саў,
пра вод зяць пра вер кi
суб'ектаў гаспадарання.
З Нацыянальным банкам
дасягнута дамоўленасць
аб аператыўным абмене
з дапамогай iнфармацыйных тэхналогiй звесткамi
аб адкрыццi арганiзацыямi банкаўскiх рахункаў.
«Пра пра цоў ва ец ца
пытанне аб устанаўленнi
адмiнiстрацыйнай адказнасцi кiраўнiка арганiзацыi за не свое ча со вую
выплату страхавых узносаў або iх выплату
ў няпоўным памеры», — падкрэслiў Валерый
Кавалькоў.
Паводле дзейнага заканадаўства санкцыi
накладаюцца на суб'ект гаспадарання, а ў адносiнах да кiраўнiка арганiзацыi, якi ўласна
i прымае рашэнне, плацiць або не плацiць у
фонд, санкцыi не прадугледжаны.
Кантроль за выкананнем заканадаўства аб
дзяржаўным сацыяльным страхаваннi ўскладзены на органы фонду сацыяльнай абароны
насельнiцтва. Яны прымаюць усе магчымыя
меры да суб'ектаў гаспадарання за нявыплату
або няпоўную выплату страхавых узносаў.
Паводле аператыўных звестак, у першым паўгоддзi спецыялiстамi фонду праведзена 6 тыс. 146
праверак плацельшчыкаў абавязковых страхавых узносаў. Па iх вынiках даналiчана плацяжоў
на суму Br700 млн (паступiла па актах праверак на
суму Br0,6 млрд, або 83,3 працэнта). Адмiнiстрацыйная адказнасць за парушэннi заканадаўства
аб дзяржаўным сацыяльным страхаваннi прымянялася ў 4 тыс. 502 выпадках. Сума адмiнiстрацыйных штрафаў склала Br6,1 млрд (з iх ужо
выплачана Br3,9 млрд, або 64,5 працэнта).
У бягучым годзе змянiлiся памеры дапамог
сем'ям, якiя выхоўваюць дзяцей, а таксама парадак iх выплаты па месцы работы. У сувязi з
гэтым актывiзавалася работа фонду па забеспячэннi правiльнага назначэння i своечасовай
выплаты дапамог са сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання плацельшчыкамi страхавых узносаў.
Дарэчы, фiнансаванне сродкаў на выплату
дапамог у рэспублiцы ў выпадках, калi сума
налiчаных дапамог перавышала суму налiчаных страхавых узносаў, i ў сувязi з несвоечасовай выплатай заработнай платы, праводзiлася
1 тыс. 241 плацельшчыку абавязковых страхавых узносаў (у параўнаннi з аналагiчным перыядам мiнулага года колькасць плацельшчыкаў
абавязковых страхавых узносаў, якiя звярнулiся ў органы фонду па пытаннi фiнансавання
сродкаў на выплату дапамог, зменшылася на
1,1 працэнта).
Трэба адзначыць, што нацыянальным заканадаўствам устаноўлена залежнасць права на
выплаты са сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага
страхавання ад выплаты абавязковых страхавых узносаў у бюджэт фонду. У перыяд, калi
работадавец узносы не выплачвае або выплачвае ў няпоўным аб'ёме, у работнiкаў не
фармiруецца права на сацыяльныя выплаты,
уключаючы пенсii. У вынiку нявыплата або няпоўная выплата ўзносаў адаб'ецца на памеры
пенсii цi дапамогi.
Сам работнiк таксама павiнен цiкавiцца
тым, як яго работадавец выконвае свае абавязацельствы па выплаце ўзносаў. Атрымаць неабходныя даныя аб стане разлiкаў па плацяжах
у фонд можна ў бухгалтэрыi па месцы работы.
Акрамя таго, на кожную застрахаваную асобу
фондам адкрыты i вядзецца iндывiдуальны асабовы рахунак, дзе змяшчаюцца даныя аб прыёме на работу i звальненнi, сумах выплат (даходу), якiя ўлiчваюцца пры назначэннi пенсii, i
страхавых узносаў, а таксама звесткi аб перыядах нявыплаты страхавых узносаў.
Алена ПРУС, БЕЛТА



Фота БЕЛТА.

ЮШКІ ЎСІМ ХАПІЛА!

Больш як 3,2 тысячы літраў юшкi прыгатавалi на III адкрытым
чэмпiянаце Беларусi «Чыгiрынская юшка!», якi прайшоў
27 лiпеня ў вёсцы Грудзiчына (Магiлёўская вобласць) падчас
«Вялiкай бард-рыбалкi-2013». Для прыгатавання юшкi
спатрэбiлася 1,2 тоны ачышчанай рыбы i больш як 2 тысячы
літраў вады. Рыбу прывезлi жывой, яе разбiраннем на месцы
займалiся валанцёры — студэнты Магiлёўскага дзяржаўнага
ўнiверсiтэта харчавання. Варылi юшку ў спецыяльна
вырабленым катле на 4 тысячы літраў дыяметрам 225 см.
1,2 тоны рыбы прадаставiла самая буйная ў Беларусi
рыбная гаспадарка «Любань», таксама спатрэбiлася
больш як 50 кг цыбулi i розныя спецыi.

ЛОЗУНГ «КУПЛЯЙ БЕЛАРУСКАЕ» — НЕ «IНДУЛЬГЕНЦЫЯ»
ДЛЯ НЕКАНКУРЭНТАЗДОЛЬНЫХ ТАВАРАЎ
У студзенi—чэрвенi ўсе вобласцi краiны не выйшлi на
ўзровень аналагiчнага перыяду мiнулага года па долi айчынных тавараў у рознiчным
таваразвароце. Гэтая праблема была ключавой падчас
выязной калегii Мiнiстэрства
гандлю ў Гродне.
Асаблiва iстотна (на 5,8%) у аб'ёме таваразвароту скарацiўся продаж беларускай нехарчовай прадукцыi. У прыватнасцi, на спажывецкiм рынку пагоршылiся пазiцыi
айчынных вытворцаў тэлевiзараў,
пральных машын, будаўнiчых матэрыялаў, сiнтэтычных мыйных сродкаў, швейных вырабаў. Прычыны
розныя, у тым лiку i неканкурэнтаздольнасць тавараў у сувязi з нiзкiм
узроўнем якасцi i высокiмi цэнамi.
Напрыклад, у краме «5 элемент»
на гродзенскiм рынку «Карона»
ў шырокiм асартыменце прадстаў-

лены i айчынныя, i замежныя вырабы электронiкi i бытавой тэхнiкi.
Кожны наведнiк можа iх параўнаць i
зрабiць свой выбар. Пакупнiкi някепска падтрымлiваюць сваiмi грашыма беларускiх вытворцаў газавых
плiт, халадзiльнiкаў i шэрагу iншых
тавараў. Але якiя шанцы ў тэлевiзара, якi крыху таннейшы за iмпартны, аднак спажывае ў чатыры разы
больш электраэнергii? I да таго ж,
у параўнаннi з iмпартным мае горшую якасць экраннай карцiнкi, не
аснашчаны функцыямi Smart TV для
сувязi з iнтэрнэтам. Альбо каго зацiкавiць горшая па якасцi, але затое...
удвая даражэйшая за замежную беларуская сокавыцiскалка? Як канкурыраваць айчыннаму прасу, мадэль
якога распрацавана яшчэ ў 1960-х
гадах? Нават знешне ён выглядае
таварам «учарашняга дня» i пры
гэтым значна прайграе замежнаму
«сабрату» па тэхналагiчных паказчыках. А цана... вышэй.

Сур'ёзныя прэтэнзii былi выказаны таксама наконт якасцi айчынных
пыласосаў, электрафенаў. Тым не
менш i яны прысутнiчаюць на гандлёвых палiцах, хоць падобную «абавязалаўку» наўрад цi можна назваць
падтрымкай айчынных вытворцаў.
Падтрымлiваць трэба тых, чыя прадукцыя адпавядае патрабаванням
часу, а не тых, хто не ўмее працаваць
ва ўмовах канкурэнцыi. Падтрымка
айчынных вытворцаў не павiнна быць
нейкай «iндульгенцыяй» для дрэнных
тавараў. Прынцыповы падыход да
iх узроўню ў iнтарэсах i пакупнiкоў, i
гандлю, ды i самiх вытворцаў.
Пры гэтым, зазначалася на пасяджэннi калегii Мiнгандлю, кiраўнiкi
гандлёвых арганiзацый практычна не
сустракаюцца з кiраўнiкамi прамысловых прадпрыемстваў для вырашэння
ўзаемных пытанняў вытворчасцi i пастаўкi тавараў, выпрацоўкi дзеянняў
па iх прапагандзе. Работнiкi гандлю
часта скардзяцца на адсутнасць не-

абходнага асартыменту, нiзкi ўровень
якасцi, неканкурэнтаздольнасць беларускiх тавараў, высокiя цэны i г.д. Аднак у вынiку гандлем не прад'яўлена...
нiводнай рэкламацыi вытворцам па
якасцi. Не ўнесена канкрэтных прапаноў па зняццi з вытворчасцi тавараў,
што не карыстаюцца попытам, правядзеннi сумесных мерапрыемстваў
па актывiзацыi продажу.
Дарэчы, «лакмусавай паперкай»
узроўню тавараў у пэўнай ступенi будзе сiстэма вяртання ПДВ (tax free),
якая даўно паспяхова прымяняецца
ў многiх краiнах свету i ўпершыню
на прасторы СНД будзе задзейнiчана ў Беларусi. Укараненне гэтага
механiзму для пакупнiкоў, якiя не
пражываюць на тэрыторыi Мытнага
саюза, дазволiць, па ацэнках экспертаў, павялiчыць продаж тавараў да
20%. Пастановай урада ўжо вызначана арганiзацыя, якая мае права на
вяртанне ПДВ замежным грамадзянам — рэспублiканскае прадпрыем-

ЗАКАЗЧЫКА ВЫБЕРУЦЬ ПА КОНКУРСЕ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У пра ек це да ку мен та га ворыцца, што ў арга нізацыі і правядзенні такіх конкурсаў удзельнічаюць
яго ар га ні за тар, кон курс ная ка мі сія і прэ тэн дэнты. Пры не аб ход нас ці такса ма мо гуць пры цягвац ца кам пе тэнт ныя спе цы я ліс ты. Для ўдзе лу ў
кон курсе юрыдыч ным асобам і ІП неабход на накіра ваць ар га нізата ру заяўку, а такса ма распраца ваць кон курс ную пра па но ву, якая ад па вя дае
не аб ход ным умовам, і пера даць яе ў вызнача ныя
тэрміны. Склад конкурснай камісіі прапаноўваецца
сцвяр джаць ра шэн ня мі абл вы кан ка маў і Мін гарвыкан ка ма. Арга ніза тар кон курсу такса ма будзе
мець пра ва пра вес ці і папярэд ні ква лі фі ка цый ны
ад бор прэтэн дэн таў, аднак у гэтым выпадку яму
не абход на па пя рэд не апа вясціць пра тэрмі ны яго
пра вя дзення.
Прымаць рашэнне аб правядзенні конкурсу, прызначаць яго арганізатараў і асоб, упаўнаважаных на
падпісанне дамовы з пераможцам, прапануецца даручыць аблвыканкамам і Мінгарвыканкаму.
Што тычыцца вызначэння пераможцы, то конкурсная камісія пасля вывучэння прапаноў, згодна
з палажэннем, павінна вызначыць лідара на працягу
20 дзён з дня адкрыцця пакетаў на яе першым пасяджэнні. У асобных выпадках, са згоды арганізатара,
гэты тэрмін можа быць прадоўжаны. Калі ў працэсе
працы з конкурснымі прапановамі ў членаў камісіі
ўзніклі сумненні ў сапраўднасці пададзеных звестак
прэтэндэнтам або з'явілася неабходнасць у іх удак-

У Паставах раскрылi
забойства
дзесяцiгадовай даўнiны
У вераснi 2003 года ў калодзежы каля аднаго з прыватных дамоў горада
была знойдзена згвалтаваная i забiтая 18-гадовая дзяўчына. Як адзначыў начальнiк аддзела па раскрыццi
злачынстваў мiнулых гадоў УУС Вiцебскага аблвыканкама Алег Радзiшэўскi, доўгi час выявiць забойцу не
ўдавалася. Аднак яго пошук увесь гэты
час не спыняўся. Апытана больш чым
300 чалавек, якiя маюць хоць нейкае
дачыненне да забiтай.
«Раскрыць злачынства таго трагiчнага дня супрацоўнiкам праваахоўных
органаў удалося толькi сёлета. У згвалтаваннi i забойстве падазраецца жыхар
Паставаў, якi на момант здарэння служыў у армii i знаходзiўся ў звальненнi.
У дачыненнi да яго распачата крымiнальная справа па ч.1 арт. 139 Крымiнальнага кодэкса, якая прадугледжвае
да 15 гадоў пазбаўлення волi».
Надзея ДРЫЛА.

Информация о застройщике:
«Приорбанк» Открытое акционерное общество,
юридический адрес и местонахождение: 220002,
г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А. Зарегистрировано
Национальным банком Республики Беларусь
12.07.1991г., регистрационный №12.
Режим работы: понедельник-четверг с 830 до 1730,
пятница с 830 до 1615, обед с 1230 до 1315, выходные
дни – суббота, воскресенье, государственные
праздники и праздничные дни.
Застройщиком получены:
- свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельных участков и
возникновения права на него от 28.03.2013
№ 500/1109-4607; от 28.03.2013 № 500/1109-4608;
от 28.03.2013 № 500/1109-4609; от 28.03.2013
№ 500/1109-4610; от 01.04.2013 № 500/1109-4622;
- решение Мингорисполкома от 31.01.2013
№ 147 «Об изъятии, предоставлении земельных
участков, разрешении строительства и внесении
изменений в решения Мингорисполкома»;
- решение Мингорисполкома от 14.02.2013
№ 341 «Об изъятии, предоставлении земельных
участков, разрешении строительства и о внесении
изменений в решения Мингорисполкома»;
- решение Мингорисполкома от 28.02.2013
№ 457 «Об изъятии, предоставлении земельных
участков, разрешении строительства»;
- проектно-сметная документация, прошедшая
в установленном порядке государственную экспертизу, заключение РУП «Госстройэкспертиза по
г. Минску» от 16.11.2009 № 1762-5/09 и от 02.03.2012
№ 55-15/12;
- приказ «Приорбанк» ОАО об утверждении
проектно-сметной документации от 03.05.2012
№ 114;
- разрешение на организацию стройплощадки
от 19.04.2013 № 2-207Ж-014/13, выданное инспекцией департамента контроля и надзора за строительством по г.Минску;
- договор строительного подряда № 107 от
28.03.2013.
Информация о проекте:
Наименование проекта: строительство группы
жилых домов не повышенной комфортности в квартале улиц Корш – Саблина – Л. Беды – Белинского
– Восточной» Дом №2 по генплану (I очередь строительства).
Местонахождение объекта: объект находится
в Советском районе города Минска в квартале улиц
Корш – Саблина – Л. Беды – Белинского – Восточной.
Цель проекта строительства: строительство
двадцатиэтажного жилого дома.

ладненні, яны маюць права запытаць дадатковыя
звесткі, гаворыцца ў праекце дакумента. Пераможца
конкурсу будзе вызначацца шляхам адкрытага галасавання на пасяджэнні конкурснай камісіі простай
большасцю галасоў.
Калі конкурсная камісія не прызнае ні аднаго з
прэтэндэнтаў пераможцам, то арганізатар конкурсу
можа правесці паўторны конкурс або адмяніць яго. У
выпадку, калі пераможца адмаўляецца ад заключэння
адпаведнага дагавора, арганізатар мае права не праводзіць паўторны конкурс, а прапанаваць заключыць
дагавор другому па паказчыках пасля пераможцы
прэтэндэнту.
Асноўнымі крытэрыямі, па якіх прапануецца вызначаць лепшага, з'яўляюцца тэрміны рэалізацыі праекта будаўніцтва аб'екта; аб'ём інвестыцый; крытэрыі,
якія вызначаюцца функцыянальным прызначэннем
аб'екта; долевы ўдзел у фінансаванні; прыцягненне
прамых замежных інвестыцый на чыстай аснове; прыцягненне сродкаў фізічных асоб; наяўнасць вопыту
будаўніцтва жылых дамоў плошчай не менш як 15
тыс.кв.м, уведзеных за апошнія тры гады; чыстыя актывы прадпрыемства павінны быць не менш за суму,
эквівалентную $1 млн; наяўнасць у штаце па месцы
асноўнай працы спецыялістаў, што маюць вышэйшую
прафадукацыю будаўнічага профілю, якія прайшлі
атэстацыю; наяўнасць матэрыяльна-тэхнічнай базы;
магчымасць ажыццяўлення страхавання прэтэндэнтам будаўнічых рызык і іншыя.
Сяргей КУРКАЧ.

ства «Белмытсэрвiс», а ў далейшым,
на думку мiнiстра гандлю Валянцiна
ЧАКАНАВА, аператараў можа стаць
i больш. Для гэтага ў адной краме за
адзiн дзень трэба набыць тавар на
суму не менш чым 800 тысяч рублёў.
Пакупнiку вяртаецца ПДВ у памеры
15%. Калi стаўка 10%, то ПДВ не вяртаецца, гэты механiзм не датычыцца
цыгарэт i вiнагарэлачных вырабаў.
Валянцiн Чаканаў спадзяецца, што
сiстэма «tax free» ў поўным аб'ёме
запрацуе ў Беларусi да чэмпiянату
свету 2014 года. Цяпер трэба зрабiць
захады па максiмальным уцягваннi
гандлёвых прадпрыемстваў у гэты
працэс. У першую чаргу гэта важна для Мiнска, абласных цэнтраў, а
таксама тых гарадоў, якiя ўяўляюць
iнтарэс для замежных гасцей — турыстаў, спартсменаў, адпачывальнiкаў i тых, хто працуе на тэрыторыi
нашай краiны.
Барыс ПРАКОПЧЫК



НА МАТЭМАТЫЧНЫХ
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ У БДУ ПРАХАДНЫЯ
БАЛЫ ВЫРАСЛІ НА 60-80 ПУНКТАЎ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Між іншым, у БДУ ўжо адбылося адкрытае залічэнне абітурыентаў на некаторыя факультэты. Так, на факультэце радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій сярэдні бал залічаных па конкурсе склаў 270
(у 2012 годзе — 237,) а сярэдні бал атэстата ў залічаных — 8,7. Самы
высокі прахадны бал на гэтым факультэце быў зафіксаваны на спецыяльнасці «Камп'ютарная бяспека» — 302 (у 2012 годзе — 270). Крыху
меншым быў прахадны бал на «Прыкладной інфарматыцы» — 277.
На геаграфічным факультэце сярэдні бал залічаных — 280, але,
напрыклад, на спецыяльнасці «Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў» прахадны бал быў 329, на спецыяльнасцях «Геаграфія»
(спецыялізацыя «геаінфармацыйныя сістэмы») — 310 і «Космааэракартаграфія» — 304.
У залічаных на эканамічны факультэт сярэдні бал склаў 346, а сярэдні бал атэстата — 9,5.
На механіка-матэматычным факультэце сярэдні бал быў 298, а сярэдні бал атэстата ў залічаных — 9,0. На спецыяльнасці «Матэматыка
і інфармацыйныя тэхналогіі» прахадны бал склаў 317 (у 2012 годзе
— 282), «Камп'ютарная матэматыка і сістэмны аналіз» — 314 (у 2012
годзе — 257), «Матэматыка» (эканамічная дзейнасць) — 285 (у 2012
годзе — 247), «Матэматыка» (навукова-канструктарская дзейнасць)
— 272 (у 2012 годзе — 192), «Матэматыка» (навукова-вытворчая дзейнасць) — 263 (у 2012 годзе — 204), «Матэматыка» (навукова-педагагічная дзейнасць) — 251 па гарадскім конкурсе і 196 — па сельскім
(у 2012 годзе — 182), «Механіка і матэматычнае мадэляванне» — 251
(летась — 220).
Надзея НІКАЛАЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания жилых домов в Поставском районе Витебской области
Дата, время, место проведения
аукциона

30 августа 2013 года в 10-00 в здании райисполкома (г. Поставы, пл. Ленина, 25, ІІІ этаж, каб. 58)

№№
лотов
Адреса, площади, кадастровые
номера земельных участков,
начальная цена

Адреса участков

площадь,
га

кадастровый
номер

наличие
ограничений в
использовании

начальная
цена, рублей

Сумма подлежащих
возмещению организатору
аукциона расходов на его
проведение

Ширковский сельсовет
водоохранная зона
0.1600 224081312101000044
10 000 000
5 067 476
озера Должа
д. Шабаны, ул. Центральная, д. 2К
Ширковский сельсовет
водоохранная зона
2.
0.1600 224081312101000043
10 000 000
5 067 476
озера Должа
д. Шабаны, ул. Центральная, д. 2И
Дуниловичский сельсовет
водоохранная зона
3.
0.2000 224081702101000275
15 000 000
5 067 500
озера Свидно
аг. Дуниловичи, ул. Осененко, д. 66В
внесение победителем аукциона в местный бюджет платы за право частной собственности на земельный участок в размере, заявленном на торгах;
возмещение сельисполкомам расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельных участков, в том числе с государственной
Условия, предусмотренные в
регистрацией в отношении создания земельных участков;
решении об изъятии земельных
государственная регистрация права на земельный участок в двухмесячный срок со дня принятия решения исполкома о предоставлении земельного
участков для проведения
участка;
аукциона
получение победителем аукциона в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома
занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации
Порядок осмотра на местности
земельных участков, которые
В рабочие дни с 800 до 1700 по мере обращений лиц, заинтересованных в участии в аукционе.
предполагается передать в
Обращаться в землеустроительную службу Поставского райисполкома г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11
частную собственность по
результатам аукциона
заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в землеустроительной службе);
Перечень документов, которые
квитанция об уплате задатка;
необходимо представить
участникам аукциона
ксерокопия стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального засвидетельствования;
до его начала
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность
Место, дата и время начала и
г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. №11,
окончания приема заявлений
в рабочие дни с 800 до 1700 со дня публикации извещения до 23.08.2013 включительно
Размер задатка, срок и
10% от начальной цены соответствующего участка до подачи заявления на счет соответствующего сельисполкома.
порядок его внесения
Реквизиты платежа указаны в бланке заявления на участие в аукционе.
г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. №11, в рабочие дни с 800 до 1700 (перерыв на обед с 1300 до 1400),
Адрес и номер контактного
телефона комиссии
телефоны 8 (02155) 43180, 41132.
1.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Характеристика объекта:
Жилой дом № 2 по генплану – односекционное
20-тиэтажное здание. Наружные стены из ячеистых
блоков толщиной 400 мм, внутренние несущие
монолитные стены толщиной 160 мм и монолитные
плоские перекрытия толщиной 200 мм. Внутриквартирные перегородки из стеновых блоков ячеистого
бетона толщиной 100 мм.
На первом этаже располагаются помещение товарищества собственников, комнаты консьержа,
кладовая уборочного инвентаря, электрощитовая,
помещение для локальной вычислительной сети и
кабельного телевидения.
Общее число квартир 118, в том числе:
- однокомнатные – 39 шт.;
- двухкомнатные – 40 шт.;
- трехкомнатные – 38 шт.;
- четырехкомнатная – 1 шт.
Общая площадь квартир:
Однокомнатных от 52.36 до 61.72 м.кв.;
Двухкомнатных от 67.52 до 79.30 м.кв.;
Трехкомнатных от 87.01 до 90.96 м.кв.;
Четырехкомнатной 125.85 м.кв.
Дом оборудован лифтами, мусоропроводом.
Кровля плоская с внутренним водостоком. Окна –
из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами.
Остекление лоджий – из алюминиевого профиля
со стеклом.
В жилом доме предусмотрена установка пожарных автономных извещателей.
Вентиляция – естественная.
Электроснабжение – поквартирная разводка
электропроводки с установкой электросчетчиков.
Холодное и горячее водоснабжение – стояки с
приборами учета, установка и подключение унитаза, выводы для кухни и ванны.
Отопление – двухтрубная система отопления с
установкой радиаторов и счетчиков учета тепла для
каждой квартиры.
Телефонизация, радиофикация, телевидение –
поквартирная разводка.
Внутренняя отделка только мест общего пользования (общие коридоры, лифтовые, лестничные
пролеты, входные группы).
Внутренняя отделка жилых помещений:
стены, потолки, полы – без чистовой отделки
Дверные блоки:

наружные – металлические;
межквартирные деревянные;
межкомнатные – не устанавливаются.
После завершения строительно-монтажных работ на прилегающей территории будет выполнено
благоустройство и озеленение.
Сроки строительства:
Начало – 15 апреля 2013 г.
Окончание – 31 декабря 2014 г.
Заключение договоров долевого строительства:
Договора долевого строительства заключаются
на следующие квартиры:
Квартира
Количество 31.07.2013
Однокомнатные
5
Двухкомнатные
9
Трехкомнатные
4
Четырехкомнатная
1
Прием заявлений на участие в долевом строительстве будет осуществляться через 7 календарных дней после опубликования проектной декларации по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 41, пом. 204,
ЧРУП «Агентство недвижимости «Риэлт-Экспресс».
Прием заявлений осуществляется до момента набора их необходимого количества. Если претендент
на участие в долевом строительстве в течение 5
календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не
сообщил об уважительных причинах своей неявки,
его заявление на участие в долевом строительстве
утрачивает силу и «Приорбанк» ОАО вправе заключить договор с другим претендентом.
Цена объектов долевого строительства
Формирование стоимости метра квадратного
производится на основании сводного сметного расчета с учетом затрат застройщика.
Стоимость строительства квартиры составляет
1 450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов
США за один метр квадратный.
Условия заключения договоров долевого
строительства
1. При заключении договора участник долевого
строительства вправе выбрать квартиру соответствующей площади из имеющихся свободных квартир, предложенных застройщиком для заключения
договоров на момент заключения договора.

2. Первоначальный взнос для всех категорий
участников долевого строительства составляет не
менее 20% от стоимости квартиры (цены договора)
и должен быть внесен не позднее 1 месяца с момента заключения договора долевого строительства.
При единовременном внесении 100% стоимости квартиры (цены договора) в течение 1 месяца
с момента заключения договора для всех категорий участников долевого строительства стоимость 1 квадратного метра составляет 1 350 долларов США.
Скидки для всех категорий граждан, заключающих договоры долевого строительства, составляют:
- при единовременном внесении 80% стоимости квартиры (цены договора) в течение 1 месяца
с момента заключения договора для всех категорий участников долевого строительства стоимость 1 квадратного метра составляет 1 370 долларов США;
- при единовременном внесении 50% стоимости квартиры (цены договора) в течение 1 месяца
с момента заключения договора для всех категорий участников долевого строительства стоимость 1 квадратного метра составляет 1 400 долларов США.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме
Состав общего имущества в многоквартирном
жилом доме, которое будет находиться в общей
долевой собственности дольщиков после его ввода
в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и вентиляционные
шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие,
ограждающие конструкции, сантехническое, электрическое и иное оборудование, находящееся за
пределами жилых и (или) нежилых помещений, но
обеспечивающее их деятельность, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты
недвижимости, служащие целевому использованию
здания, поступают в собственность Дольщиков,
если финансирование этих объектов осуществлялось Дольщиками и передаются Застройщиком
товариществу собственников.
Срок действия декларации – до опубликования
новой проектной декларации, которая отменяет
действие опубликованной ранее.
Информацию по объекту долевого строительства и условиям заключения договоров
можно получить в ЧУП «АН «Риэлт-Экспресс», по
адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 41, пом. 204, ЧРУП
«Агентство недвижимости «Риэлт-Экспресс» или
по телефону: 8 (017)292 42 19.

