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ЯК ІВАН ШАМЯКІН
ДАПАМОГ
БЕЛАРУСКАМУ БІЗНЕСУ

ЧАМУ БІЗНЕСУ
Ў ВІЦЕБСКУ ЛЕПШ?
Значны ўклад у гэта зрабіў Віцебскі
бізнес-цэнтр, на базе якога працуе і
цэнтр падтрымкі прадпрымальніцтва.
Дырэктар гэтай арганізацыі Леанід
Шур лічыць, што заваяванне горадам такога статусу стала магчымым у
выніку пэўнага супрацоўніцтва паміж
уладай і інфраструктурай падтрымкі
прадпрымальніцтва: «Мы рэалізавалі
некалькі праектаў. Адзін з іх — развіццё старт-ап руху ў Віцебску. Стартап школы, злёты і гэтак далей. Гэта
мерапрыемствы, дзе сустракаюцца
прадпрымальнікі-пачаткоўцы з вопытнымі калегамі, прадпрымальнікі — з
інвестарамі, каб пазнаёміцца, прадставіць свае ідэі, знайсці партнёраў. Іншы
праект — распрацоўка інавацыйнай
стратэгіі Віцебска. Таксама адным з
вынікаў стала выданне даведачна-аналітычнага дапаможніка, які размешчаны ў вольным доступе на абласным бізнес-партале. Нельга забываць і нашу
штодзённую працу — інфармацыйную,
кансультацыйную, па распрацоўцы бізнес-планаў, даследаванні рынку. Гэта
ўсё таксама дапамагае развіццю бізнесу». Самае галоўнае, што робіць цэнтр
падтрымкі, — фарміраванне новага
светапогляду: «Калі шмат гадоў гаварылася аб тым, што прадпрымальніцтва — гэта дрэнна, мы павінны сказаць
аб тым, што яно неабходна, карысна
для грамадства, дае магчымасць для
самарэалізацыі, магчымасць атрымання добрага даходу».
Пры гэтым Леанід Шур кажа, што
асноўная праблема інфраструктуры

УЛАДА РАСКРЫВАЕ
АБДЫМКІ...
Сёлета Нараўлянскі раён Гомельскай вобласці быў фіналістам конкурсу. Алена Максіменка, намеснік
старшыні Нараўлянскага райвыканкама, бачыць прычыну поспеху ў
Дэкрэце № 6: «Мы зараз маем вельмі
вялікія рэзервы для павелічэння сваіх
паказчыкаў. Зніжэнне актыўнасці было
ў 2011 годзе, але летась і сёлета ўсе
актывізаваліся». Дарэчы, працуюць у
раёне ў асноўным мясцовыя прадпрымальнікі. «І мы стараемся ім дапамагаць. У нас прадпрымальнікі не ходзяць
па кабінетах. Мы ўсё вырашаем самі на
ўзроўні выканкама, прычым, аператыўна», — кажа Алена Максіменка.
У гэтым раёне больш звяртаюць
увагу на якасць, чым на колькасць:
«Штогод у нас не так і шмат рэгіструецца новых прадпрымальнікаў.
Але мы стараемся, каб да нас прыходзілі людзі справы і рэгістраваліся
не для таго, каб проста арганізаваць
юрыдычную асобу, а каб гэта была
вытворчасць, від паслуг, каб яны
развівалі наш экспартны патэнцыял.
Бо мясцовыя прадпрыемствы камунальнай формы ўласнасці не настолькі развітыя ў вытворчасці, каб можна
было канкурыраваць на экспартным
рынку», — лічыць намеснік старшыні
райвыканкама. Але ж і дапамога ад
дзяржавы таксама нейкая патрэбна.
Нельга толькі вынікамі працы карыстацца. На гэты конт Алена Максіменка
заяўляе: «Як ужо казалі на канферэнцыі, мы ўсё дадзім, акрамя грошай.
Былі моманты, калі мы ўсё далі, і нават грошы, але некаторыя несумленныя прадпрымальнікі скарысталіся
гэтым. Цяпер мы прыцягваем бізнес
толькі са сваімі грашыма. Мы можам
прадаставіць зямлю без праблем, памяшканні, ідзём на зніжэнне арэндных
ставак. Але мы сочым і за тым, каб
нашы ўмовы выконваліся: стварэнне працоўных месцаў, прыцягненне
інвестыцый».
Гэта, калі падумаць, таксама значная дапамога бізнесу. Увогуле, дапамагчы развіццю прадпрымальніцтва
можа кожны. І для гэтага неабавязкова самому станавіцца прадпрымальнікам. Уладзімір Карагін расказаў
цікавы выпадак з часоў адраджэння
бізнесу ў Беларусі: «Трэба было надрукаваць спецыяльны даведнік аб
кааператывах. Ніхто не хацеў брацца
за гэта. Прыйшлі мы ў выдавецтва
«Беларуская Савецкая Энцыклапедыя». І пісьменнік Іван Шамякін, які
быў тады галоўным рэдактарам, паставіў свой подпіс і сказаў, што бярэ адказнасць на сябе». Таму, можа
быць, і не дзяржава толькі вінаватая
ў пэўных праблемах. Паўсюль знаходзяцца людзі — і сярод чыноўнікаў, і
сярод бізнесменаў. Проста яны павінны разумець адзін аднаго і працаваць
разам.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь i яго
Сакратарыят глыбока смуткуюць у сувязi са смерцю былога старшынi Пастаяннай камiсii Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь
дванаццатага склiкання па дзяржаўным будаўнiцтве i супрацоўнiка
Сакратарыята Савета Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь ЛЕЎЧЫКА Уладзiмiра Канстанцiнавiча i выказваюць шчырыя спачуваннi яго родным i блiзкiм.

ТРОХІ СТАТЫСТЫКІ
Па даных МУС, у 2011 годзе па віне кіроўцаў, якія знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення, было здзейснена 15% усіх
дарожна-транспартных здарэнняў, 18%
загінулых да дарогах Беларусі — на сумленні п'яных кіроўцаў. Штогод фіксуецца
каля 50 тысяч фактаў кіравання транспартнымі сродкамі ў стане ап'янення, а
колькасць вадзіцеляў, якія пасля пазбаўлення правоў на кіраванне аўтамабілем на
працягу года ў другі раз п'янымі садзяцца
за руль, увесь час расце, нягледзячы на
прадугледжаную ў гэтым выпадку крымінальную адказнасць. У 2011 годзе 4681
чалавек быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці за паўторнае на працягу
года кіраванне транспартным сродкам у
нецвярозым стане. Пры гэтым яшчэ каля
1000 чалавек зноў паў тарылі падобнае
злачынства.
Летась каля 40% усіх кіроўцаў, якія былі асуджаны за прычыненне цяжкіх цялесных пашкоджанняў або гібель людзей, на
момант дарожна-транспартнага здарэння
знаходзіліся ў стане ап'янення. Сёлета са
студзеня па май за кіраванне транспартнымі
сродкамі ў стане ап'янення было затрымана каля 16 тысяч кіроўцаў, 13 148 чалавек
былі прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці, па факце паўторнага кіравання
ў стане ап'янення было зафіксавана 1401
злачынства, па віне п'яных кіроўцаў было
здзейснена 111 дарожна-транспартных
здарэнняў, у якіх загінулі 24 чалавекі і 150
атрымалі раненні.
«Гэтыя лічбы кажуць самі за сябе, —
пракаментавала журналістам на прэс-канферэнцыі, прысвечанай законапраекту,
Людміла МІХАЛЬКОВА, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў
па заканадаўстве. — Існуючая сістэма
пакаранняў не аказвае прафілактычнага
ўздзеяння на правапарушальнікаў».

ны артыкул аб канфіскацыі транспартнага
сродку за паўторнае на працягу года кіраванне аў тамабілем, незалежна ад таго,
каму гэты аўтамабіль належыць.
Папраўкі прадугледжваюць штрафы
у межах ад 50 да 100 базавых велічынь
(1 базавая велічыня роўная Br100 тысячам). Згодна з дзейным заканадаўствам,
за кіраванне транспартным сродкам у стане ап'янення накладаецца штраф ад 15
да 35 базавых велічынь. Крымінальная
адказнасць наступае за паўторнае на працягу года правапарушэнне.
Законапраект прапануе дыферэнцыраваць крымінальную адказнасць у залежнасці ад наступстваў дарожна-транспартнага здарэння, якое здзейсніў кіроўца. У
артыкул 317 Крымінальнага кодэкса прапануецца дадаць два новыя пункты спецыяльна для выпадкаў нецвярозага кіравання. Пры гэтым санкцыі маюцца на
ўвазе безальтэрнатыўныя — пакаранне
не менш, чым пазбаўленне волі. Так, п'яны
кіроўца, які вінаваты ў прычыненні цяжкага
цялеснага пашкоджання альбо гібелі чалавека, можа атрымаць ад 6 месяцаў да
7 гадоў пазбаўлення волі. За гібель двух
і больш чалавек — ад 4 да 10 гадоў пазбаўлення волі.

КАНФІСКАЦЫЯ — ТОЛЬКІ
ПРЫ ПАЎТОРНЫМ ПАРУШЭННІ
Спецыяльная канфіскацыя транспартнага сродку, у тым ліку таго, які не належыць самому п'янаму кіроўцу, прадугледжана ў выпадках, калі заведзена крымінальная справа па артыкуле 317-1 «Кіраванне транспартным сродкам асобай, якая
знаходзіцца ў стане ап'янення, перадача
кіравання транспартным сродкам такой
асобе або адмова ад праходжання праверкі (сведчання)» Крымінальнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь.

Канфіскацыя не будзе датычыцца толькі ўкрадзеных аўтамабіляў або ўзятых без
згоды гаспадара. Праўда, апошняе трэба
будзе яшчэ даказаць у судзе.
Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі
па заканадаўстве Уладзімір ЧАРАВАЧ заўважыў, што на практыцы канфіскацыя аўтамабіляў існуе і зараз. «Гэта прымяняецца
падчас следства для забеспячэння далейшай выплаты штрафу, — сказаў ён. — Калі
штраф не выплачаны на працягу месяца
пасля прыгавору суда, то судовыя выканаўцы рэалізуюць аўтамабіль, прычым атрыманыя сродкі ідуць на выплату штрафу».

ПРЫЯРЫТЭТ —
ПРАВА НА ЖЫЦЦЁ
— Законапраект цалкам адпавядае
Канстытуцыі, — запэўніла Людміла Міхалькова. — У першую чаргу змены накіраваны на прафілактыку правапарушэнняў і на захаванне жыцця людзей. Права
на жыццё важней за права ўласнасці.
Аў тамабіль у гэтым выпадку разглядаецца як сродак (прылада) злачынства,
падкрэсліла дэпутат. Што тычыцца быццам бы невінаватасці ўладальніка аўтамабіля ў выпадку, калі за рулём знаходзіўся
іншы чалавек, то дэпутат параіла заўсёды
правяраць наяўнасць правоў на кіраванне
ў таго, каму ўладальнік давярае аўтамабіль. Канфіскацыя будзе прадугледжана
толькі пры паўторным парушэнні, гэта значыць, калі чалавек сеў за руль, не маючы
на гэта права, ды яшчэ і п'яны.
Законапраект знаходзіцца ў ніжняй палаце парламента каля месяца, і пакуль невядома, будзе ён разгледжаны на вясновай
сесіі альбо на восеньскай. У выпадку прыняцця парламентам закон уступіць у сілу
праз тры месяцы пасля яго падпісання.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА

На Міншчыне цягам сутак маланка неаднойчы была
прычынай пажараў.
Напачатку стала вядома пра здарэнне ў вёсцы Улазовічы
Валожынскага раёна. Прыбыўшыя ўдзень па выкліку гаспадыні пажарныя знайшлі задымленне на паддашку. Пажар
хутка ліквідавалі, дом прыдатны для далейшага пражывання. У гадзіну ночы выпадковы сведка паведаміў у Лагойскае
раённае падраздзяленне МНС пра загаранне на паддашку
драўлянага дома, які будуецца. Агонь пашкодзіў драўляную
абрашотку даху на ўсёй плошчы, знішчыў два франтоны. Ужо
ў 3 гадзіны ночы работнікаў МНС выклікала суседка пацярпелых з вуліцы Першамайскай у Мар'інай Горцы. Загаранне
зноў было на паддашку. Як і ў самым першым выпадку, на
момант пажару людзей у доме не было. Само жыллё пацярпела нязначна. Мяркуецца, што прычынай усіх здарэнняў
сталі разрады маланкі.
Як паведамілі ў Мінскім абласным упраўленні МНС, праявы сілаў прыроды «падазраюцца» таксама ў тым, што сталі
прычынай загарання хлявоў у вёсках Астраўкі і Панюцічы
Нясвіжскага раёна. У абодвух выпадках пажарныя-выратавальнікі заспявалі на месцы пабудовы, што ўжо гарэлі адкрытым полымем. У выніку пажараў цалкам знішчаны былі
дахі, хлявы выгаралі знутры.

УПАЎ НА РЭЙКI Ў МЕТРО

З мэтай узмацнення мер адказнасці за
кіраванне транспартным сродкам у стане
алкагольнага ап'янення законапраектам
прапануецца павелічэнне памераў штрафу
і ўзмацненне мер крымінальнай адказнасці. Таксама прапануецца ўвесці спецыяль-

У ДА РОСЛЫЯ ГУЛЬ НI...
Нiхто не стане абвяргаць той
факт, што эфектыўнасць дзейнасцi гiмназiй залежыць у тым
лiку i ад арганiзацыi ўступных
iспытаў, парадку зацвярджэння кантрольных лiчбаў прыёму,
захавання канфiдэнцыяльнасцi
экзаменацыйных матэрыялаў,
аб'ек тыўнасцi i празрыс тасцi
пры арганiзацыi самiх выпрабаванняў, а таксама ад адзiнага
падыходу да ацэньвання работ
на ўступных iспытах... Адным з
вынiкаў работы камiсii стала зацвярджэнне новага парадку паступлення ў гiмназii. Цяпер прыём у гiмназiю ажыццяўляецца як
на падставе вынiкаў уступных
iспытаў, так i з улiкам гадавых
адзнак за чацвёрты клас па тых
вучэбных прадметах, па якiх
праводзяцца экзамены.
Аднак, напэўна, не ўсе нюансы былi прадугледжаны. Папершае, засталiся незадаволеныя бацькi, якiя палiчылi, што
высокiя гадавыя адзнакi лягчэй
атрымаць у пачатковых класах
пры звычайнай школе, чым пры
гiмназii, а гэта, у сваю чаргу,
дае перавагi тым, хто навучаўся
ў звычайнай школе. Па-другое,
злы жарт адыграла адсутнасць
цэнтралiзацыi пры абвяшчэннi
змес ту экзаменацыйных работ. Сапраўды, падрыхтавац-

У Гомелi пры падтрымцы Гомельскай асацыяцыi дзяцей i моладзi адкрылася экалагiчная школа ўстойлiвага развiцця для школьнiкаў.
На працягу некалькiх дзён у школе, якая працуе на базе
цэнтра творчасцi дзяцей i моладзi Цэнтральнага раёна, арганiзаваны займальныя i пазнавальныя заняткi для дзяцей.
Школьнiкi разам з дарослымi праводзяць хiмiчны i бiялагiчны
аналiз якасцi вады ў вадаёмах Гомеля. Дзецi таксама знаёмяцца з работай установак-макетаў, якiя выкарыстоўваюць
энергiю сонца i ветру. Асноўная задача экалагiчнай школы
— даць дзецям першасныя веды аб беражлiвых адносiнах
да наваколля i прыродных рэсурсаў, пазнаёмiць з альтэрнатыўнымi крынiцамi энергii, зацiкавiць школьнiкаў даследчай
працай.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

МАЛАНКА Б'Е ПА ПАДДАШКАХ



ПАВЯЛІЧАЦЬ ШТРАФЫ
І ТЭРМІНЫ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

ЭКАЛОГIЯ НА ПРАКТЫЦЫ
НАВІНЫ

У Пастаянную камісію Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве паступіў
законапраект, які прадугледжвае
канфіскацыю транспартнага сродку
за паўторнае на працягу года кіраванне ў стане ап'янення, незалежна
ад таго, каму гэты транспартны сродак належыць.

ПАДЗЕІ

«Зараз вялікае значэнне мае Дэкрэт №6 (Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №6 ад 7 мая 2012 года
«Аб стымуляванні прадпрымальніцкай
дзейнасці на тэрыторыі сярэдніх, малых і гарадскіх пасяленняў, сельскай
мясцовасці». — Аўт.), які пераарыентаваў плыні эканамічнай актыўнасці непасрэдна ў рэгіёны. Сталі
паўсюль рэгістравацца новыя прадпрыемствы ў малых гарадах, сельскай мясцовасці. Мы назіраем нават адток прадпрыемстваў з буйных
гарадоў», — заяўляе Ігар Чарнякоў,
старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва. Ён не
адмаўляе «вялізнага эканамічнага
эфекту» ад згаданага дакумента, «але
далёка не ўсе праблемы вырашаны.
І, напрыклад, прыняцце рашэння аб
рэзкім павелічэнні арэнднай платы за
дзяржаўную нерухомую маёмасць адмоўна ўплывае на развіццё эканомікі
рэгіёнаў. Адмоўна да гэтага, зразумела, ставяцца і прадпрымальнікі, і бізнесмены. На наш погляд, павелічэнне
базавай арэнднай стаўкі да 86 тысяч
рублёў было неабгрунтаваным. Эканамічныя разлікі паказваюць, што трэба
было павялічыць не на 60 працэнтаў,
а не больш чым на 26-29».
Прыкладна такія меркаванні выказала і Галіна Ільяшчук, дырэктар
цэнтра падтрымкі прадпрымальніцтва
«Цэнтр — ХХІ стагоддзе»: «Мы сёння
працуем толькі на арэнду і падаткі».

АЎТАМАБІЛЬ ЯК ПРЫЛАДА
ДЛЯ ЗЛАЧЫНСТВА

ца па ўсiх 200 варыянтах, якiя
змешчаны ў зборнiку, i выбiраюцца з дапамогай лататрона,
чацвёртакласнiку нерэальна.
А вось калi дакладна ведаеш
варыянт будучай кантрольнай
або дыктоўкi, то высокi вынiк
табе гарантаваны.
Нагадаем, што напярэдаднi правядзення ў беларускiх
гiмназiях экзамену па матэматыцы ў iнтэрнэце распаўсюдзiлася iнфармацыя, што
змест будучай кантрольнай
стаў вядомы некаторым бацькам яшчэ да правядзення экзамену — SMS-паведамленне
з нумарам варыянту тыя атрымалi на свой мабiльны тэлефон
без анiякай прычыны. А калi аб

11-й гадзiне ранiцы пачаўся экзамен, то пацвердзiлася, што
дзецi i сапраўды пiшуць кантрольную № 154.
У Мiнiстэрстве адукацыi пакуль устрымлiваюцца ад каментарыяў наконт гэтага скандалу,
але напярэдаднi здачы апошняга экзамену па беларускай
мове працэдура абвяшчэння
заданняў для ўступнага экзамену была ўсё ж такi зменена.
Тэкст дыктоўкi па беларускай
мове быў выбраны з дапамогай лататрона з больш чым 200
тэкстаў у прамым эфiры тэлеканала «Беларусь-1» i радыё.
Пасля чаго ўсе канчаткова пераканалiся, што дыму без агню
дакладна не бывае...

— Мы пайшлi на змяненне
працэдуры, каб папярэдзiць усе
магчымыя крыватолкi на тэму
незахавання канфiдэнцыяльнасцi экзаменацыйных матэрыялаў, — патлумачыла прэссакратар Мiнiстэрства адукацыi
Юлiя ВАНIНА. — Што тычыцца
паведамленняў пра ўцечку нумара кантрольнай па матэматыцы, Міністэрства адукацыі
перадало ўсе неабходныя матэрыялы праваахоўным органам
для правядзення адпаведнай
праверкі па гэтым факце...
Па цвер дзiц ца афi цый на
масавая ўцечка iнфармацыi цi
не, але нават калi адзiн чалавек даведаўся пра нумар кантрольнай загадзя — то гэта ўжо
прэцэдэнт i сiгнал, што ў створанай сiстэме застаюцца «пралазы». Выходзiць, што органы
кiравання адукацыяй на месцах
не спраўляюцца з пастаўленай
задачай па захаваннi канфiдэнцыяльнасцi заданняў.
Магчыма, наспеў час узяць
пад дзяржаўны кантроль уступную кампанiю i ў гiмназii. Каб у
чыноўнiкаў i педагогаў не было
спакусы штосьцi на ёй зарабiць,
а ў бацькоў i, галоўнае, дзяцей
была ўпэўненасць у тым, што
канкурэнцыя на ўваходзе ў гiмназiю завяршаецца сумленнай
барацьбой, а не закулiснымi
гульнямi...
Надзея НIКАЛАЕВА.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 12 июля 2013 года проводит открытый аукцион
на право заключения договоров аренды земельных участков в Минском районе

Блiжэй да абеду ў сталiчным метрапалiтэне на рэйкi
ўпаў чалавек.
Гэта адбылося на платформе першай лiнii метро — станцыi «Плошча Перамогi». Тут на рэйкi па ўласнай неасцярожнасцi (быў нападпiтку) звалiўся 40-гадовы мужчына. Работнiкi
метрапалiтэна разам з супрацоўнiкамi мiлiцыi дасталi яго
на платформу, пасля чаго пацярпелага з дыягназам «вывiх
правай плечавой косцi» шпiталiзавалi. Спыненне электрацягнiкоў склала пяць хвiлiн.

ФАКТЫ

АРЭНДНАЯ ПЛАТА:
ПЫТАННІ ЗАСТАЮЦЦА

падтрымкі прадпрымальніцтва і інавацыйнай інфраструктуры заключаецца
ў тым, што дзяржаўная падтрымка такой дзейнасці застаецца мінімальнай,
у адрозненне ад Расіі і іншых краін-суседак. «Многія суб'екты інфраструктуры, цэнтры падтрымкі прадпрымальніцтва, якія ўзніклі ў якасці рэалізацыі
прыватнай ініцыятывы, займаюцца
выжываннем. Гэтая праблема звязана і з ростам арэнднай платы, і з
адсутнасцю хаця б мінімальнага фінансавання ад дзяржавы, і з адсутнасцю выгадных відаў дзейнасці, якія
забрала дзяржава. Але, тым не менш,
мы жывём і працягваем займацца
падтрымкай прадпрымальніцтва».
Між іншым, рабіць гэта даводзіцца ў
канкурэнцыі з дзяржаўнымі цэнтрамі
падтрымкі прадпрымальніцтва. «І з імі
цяжка канкурыраваць, бо ўсе рэсурсы аддаюць ім. Мы лічым, што гэтага
не павінна быць і ўся інфраструктура
павінна працаваць у партнёрстве», —
лічыць Леанід Шур.

Нацыянальны банк уводзіць сёння ў абарачэнне памятныя
манеты «400 гадоў знаходжання цудатворнага абраза Маці
Божай у Будславе»: сярэбраную (наміналам 10 рублёў, пробай сплаву 925, масай 16,81 грама, дыяметрам 37 міліметраў,
тыражом 4000 штук) і медна-нікелевую (наміналам 1 рубель,
масай 19,50 грама, дыяметрам 37 міліметраў, тыражом 5000
штук). Абедзьве манеты адчаканены на ЗАТ «Літоўскі манетны двор» у Вільнюсе, — паведамляе ўпраўленне інфармацыі
і грамадскіх сувязяў Нацбанка Беларусі. Сярэбраная мае
якасць «пруф», медна-нікелевая — «пруф-лайк».
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
А Леанід Шур, дырэктар Віцебскага бізнес-цэнтра, наконт уступлення
Расіі ў СГА, а таксама наконт Адзінай
эканамічнай прасторы прытрымліваецца такога меркавання: «Я б сказаў,
што гэтая праблема нас пакуль што
не вельмі закранула. Яна больш паўплывала на эканоміку ў цэлым. Мы,
напэўна, павінны станоўча да гэтага
ставіцца, бо хочам працаваць у рынкавай эканоміцы, канкурэнтнай, дзе роля
дзяржавы будзе зведзена да мінімуму.
Дзяржава не павінна быць актыўным
удзельнікам, яна павінна ўсталёўваць
правілы гульні. А правілы павінны быць
простыя, хуткія і бясплатныя».

БУДСЛАЎСКАЯ ІКОНА НА МАНЕТАХ

 Парламенцкі дзённік

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

2

НАДЗЁННАЕ

УГАВАРЫЎ НАБЫЦЬ ТЭХНIКI НА 50 МЛН
Раней судзiмы непрацуючы 23-гадовы мiнчанiн, назваўшыся выдуманым iмем, настолькi ўвайшоў у
давер да жыхара Мiнскага раёна, што той угаварыў
сваю жонку дапамагчы свайму знаёмцу ў набыццi
гаджэтаў...
Малады чалавек прапанаваў сужэнцам аформiць на сябе
мабiльныя тэлефоны i планшэты ў крэдыт i ў растэрмiноўку. Акрамя першага ўзносу за кожны апарат ён выдаваў
узнагароджанне ў 200 тысяч рублёў i абяцаў, што сам будзе
своечасова выплачваць даўгi. Маўляў, у адваротным выпадку тэхнiку адключаць i яна не будзе працаваць. Паверыўшы,
сужэнцы набылi на сваё iмя тавараў на суму каля 50 мiльёнаў рублёў. Атрыманыя гаджэты хлопец адразу прадаў. Калi
жанчына зразумела, што стала ахвярай падману, тут жа
звярнулася ў мiлiцыю. Супрацоўнiкi аддзела крымiнальнага
вышуку Цэнтральнага РУУС хутка ўстанавiлi асобу зламыснiка i затрымалi яго. Ёсць падставы думаць, што гэта былi
не адзiныя махiнацыi маладога чалавека.
Сяргей РАСОЛЬКА.

 Як нас дураць

ГАНДЛЯВАЛА Ў ІНТЭРНЭЦЕ...
«ПАВЕТРАМ»
Супрацоўнікі міліцыі шукаюць жанчыну, якая падазраецца
ў махлярскіх дзеяннях, звязаных з продажам праз інтэрнэт
жаночага адзення і дзіцячых цацак.
— Спачатку з заявай звярнулася дзяўчына, якая папрасіла прыцягнуць да крымінальнай адказнасці невядомую ёй жанчыну, што
падманула яе. Заяўніца патлумачыла, што ў карыстальніка інтэрнэту
яна хацела набыць камізэльку з футра за 780 тысяч рублёў. Прадавец сказала, што грашовыя пераводы прымае толькі на электронны
кашалёк, сама яна, маўляў, жыве ў Віцебску, але зараз не дома. Але
пакупніцу так зацікавіў тавар, што яе нічога не насцярожыла і яна
пералічыла грошы. Тым больш што прадавец запэўніла: як толькі
паступяць сродкі, вышле пакупку — распавяла падрабязнасці прэссакратар Партызанскага РУУС г.Мінска Ганна Чыж-Літаш. — У канцы дня заяўніца атрымала паведамленне, што грошы на рахунак не
паступалі. У гэты ж дзень пацярпелая знайшла на форуме мноства
адмоўных водгукаў у адрас прадаўца. Дарэчы, пазней міліцыянеры
высветлілі, што прадавец грошы атрымала адразу ж, а тавару ў яе
і не было.
Праз некалькі дзён у міліцыю паступіла яшчэ адна заява з падобнай гісторыяй. Маладая маці зацікавілася ў інтэрнэце прапановай набыць для дзіцяці цацку. Грошы зноў былі пералічаны на электронны
кашалёк, але тавар так і не быў адпраўлены пакупніцы. Прадавец
тлумачыла, што была занята на працы, потым сядзела з унукам,
затым у яе памерла сваячка...
Зараз міліцыянеры шукаюць падазроную ў махлярстве. Яе асоба
ўжо вядомая, але пакуль устанавіць месцазнаходжанне жанчыны,
на якую быў зарэгістраваны электронны кашалёк, не атрымалася.
Па некаторых даных, яна магла з'ехаць у Смаленск.
Сяргей РАСОЛЬКА

Лот 1

Лот 2

Лот 3

Лот 4

Лот 5

Адрес земельного участка

Минский район,
Боровлянский с/с, д. Боровляны

Минский район,
Боровлянский с/с, д. Боровляны

Минский район, Боровлянский с/с,
д. Королев Стан, участок № 13

Минский район, Боровлянский с/с,
д. Королев Стан, участок № 14

Минский район, Боровлянский с/с,
д. Королев Стан, участок № 15

2

Кадастровый номер

623680601101002430

623680601101002431

623680604601000740

623680604601000739

623680604601000738

3

Площадь земельного участка

0,0503 га

0,1500 га

0,1462 га

0,1470 га

0,1500 га

4

Срок аренды (лет)

99

99

99

99

99

5

Целевое назначение

Для строительства
и обслуживания жилого дома

Для строительства
и обслуживания жилого дома

Для строительства
и обслуживания жилого дома

Для строительства
и обслуживания жилого дома

Для строительства
и обслуживания жилого дома

6

Инженерная инфраструктура *

электричество, газ, водопровод

электричество, газ, водопровод

электричество, газ, водопровод

электричество, газ, водопровод

электричество, газ, водопровод

7

Расходы по подготовке
документации (рублей)

3 156 800

2 910 250

2 890 320

3 234 430

2 915 700

Открытое акционерное общество

8

Начальная цена права
заключения договора аренды

8 123,45 доллара США

24 225 долларов США

15 409,48 доллара США

12 259,80 доллара США

12 510 долларов США

«Брестский радиотехнический завод»

9

Задаток (рублей)

14 000 000

42 000 000

26 700 000

21 200 000

21 600 000

1

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 12.07.2013 г. в 10.30. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416.
Окончание приема заявлений и документов: 08.07.2013 г. в 17.00. Контактный
телефон: 204 11 62.
Задаток за участие в аукционе на Лоты 1–5 перечисляется на расчетный
счет № 3641900000163 Боровлянского сельисполкома, филиал № 614 ОАО
«АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052345, код
платежа – 04901.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении
расчетный счет задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные
в извещении.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из
предметов аукциона.
Документы, необходимые для участия в аукционе:

1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и
адресов земельных участков.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет с отметкой банка.
3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
3.1 представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители
граждан – документ, удостоверяющий личность.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в соответствующем сельисполкоме.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников
аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем;
заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона
(в этом случае земельный участок предоставляется в аренду единственному
участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за
предмет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной

на 5 процентов).
Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его
проведения, осуществляются в установленном порядке победителем аукциона
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после внесения
победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для
его проведения, и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, заключает
с ним договор аренды земельного участка, выдает ему выписку из названного
решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.
* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым
возможно подключение в указанном населенном пункте.



Наблюдательный совет открытого акционерного общества
«Брестский радиотехнический завод»
сообщает: 27 июня 2013 года в помещении заводоуправления
по адресу: г. Брест, ул. Московская, 248
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного фонда Открытого акционерного общества «Брестский радиотехнический завод».
2. О внесении и утверждении изменений и дополнений в устав
Общества.
Начало собрания в 14.00.

Начало регистрации в 13.00.

Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих
представителей, имеющих нотариально оформленные доверенности.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по тел. 8 (0162) 42 14 05, факс 42 51 59.
УНП 200273907

Наблюдательный совет.

