3-4
стар.

ТАБЕ, АБІТУРЫЕНТ!

Прамая лiнiя

WWW.ZVIAZDA.BY — на 12 гадзін раней

ШТО ТРЭБА ВЕДАЦЬ,
КАБ ЛЕПШ БАЧЫЦЬ?

ІНФАРМАЦЫЯ ДЛЯ ТЫХ,
ХТО ЗБІРАЕЦЦА ПАСТУПАЦЬ

Родная газета на роднай мове

Як захаваць здароўе вачэй пры сучасных зрокавых перагрузках?
Што рабiць, калi зрок пачаў падаць? Цi ўплывае спадчыннасць на
вастрыню зроку? На гэтыя i iншыя пытаннi адкажа кандыдат медыцынскiх навук, дацэнт кафедры афтальмалогii БелМАПА Галiна
Раманаўна СЯМАК.
«Прамая лiнiя» з яе ўдзелам пройдзе 23 сакавiка, у аўторак, з
15.00 да 16.30 па нумарах 8 (017) 292 38 92 i 292 38 21. Папярэднiя
пытаннi можна пакiнуць па нумарах 8 (017) 287 18 29 (Святлана
Барысенка) i 287 18 36 (Вольга Шаўко).
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Кошт 650 рублёў

Жыллёвы квадрат

ЧАСОВАЕ ПАТАННЕННЕ
ПЕРАД НОВЫМ РЫЎКОМ?
Эксперты другаснага рынку нерухомасцi сталiцы
прагназуюць падаражэнне кватэр
да лiстапада мiнiмум на 10 працэнтаў
Пасля мёртвага сезона ў студзенi сёння рынак жыллёвай нерухомасцi пачаў пакрысе ажываць. Паводле iнфармацыi Нацыянальнага кадастравага агенцтва, у мiнулым месяцы колькасць
зарэгiстраваных дагавораў куплi-продажу кватэр у параўнаннi
з першым месяцам года павялiчылася амаль на трэць. У лютым
у Мiнску было прададзена 425 кватэр. Больш за палову здзелак
было заключана па адна- i двухпакаёвых кватэрах.

Цэны на раздарожжы
Мiж iншым, менавiта ў першыя два тыднi сакавiка сярэднi кошт
прапановы квадратнага метра агульнай плошчы сталiчных кватэр
таннеў тэмпам каля 3—7 долараў за тыдзень. Аднак наш эксперт —
старшыня савета Беларускай асацыяцыi «Нерухомасць» Мiкалай
ПРАСТАЛУПАЎ упэўнены, што сённяшняе патанненне не з'яўляецца
доўгатэрмiновай тэндэнцыяй, а насамрэч другасны рынак такiм чынам
адрэагаваў на ўзмацненне амерыканскай валюты. Проста асобныя
прадаўцы падкарэктавалi ў бок знiжэння свае раней завышаныя цэннiкi. Паводле звестак iнфармацыйнага каталога спецыялiзаванага выдання «Нерухомасць Беларусi», сярэднi кошт квадратнага метра агульнай плошчы аднапакаёвых кватэр складае 1549 долараў. У сакавiку на
другасным рынку з'явiлiся аднапакаёвыя кватэры агульнай плошчай
да 34 квадратных метраў па кошце ад 42 да 45 тысяч долараў. Звычайна гэта «хрушчоўкi» на крайнiх паверхах старых пяцiпавярховых
дамоў. Разам з тым Мiкалай Прасталупаў адзначае, што больш-менш
прывабныя аднапакаёвыя кватэры можна сёння набыць не танней чым
за 46—47 тысяч долараў. Самы распаўсюджаны кошт аднапакаёвак у
Мiнску сёння складае ад 50 да 60 тысяч долараў. Колькасць прапаноў
невялiкiх кватэр за апошнi месяц крыху павялiчылася. Такiм чынам
прадаўцы жылля пачалi «прачынацца» пасля зiмовай спячкi.

З'явiлiся танныя двухпакаёўкi
У першай палове сакавiка павялiчылася i прапанова двухпакаёвых
кватэр. Пасля гэтага цэннiк на не вельмi якасныя двухпакаёўкi крыху
знiзiўся. Цяпер самыя «слабенькiя» двухпакаёвыя кватэры ў старых
дамах прапануюцца за 52—54 тысячы долараў. Яшчэ ў студзенi такiя
кватэры каштавалi на 2—3 тысячы больш. Сярэднi кошт жыллёвага
квадрата такiх кватэр складае сёння 1491 долар. Самая вялiкая колькасць прапаноў двухпакаёвых кватэр прыпадае на цэнасны дыяпазон
жылля ад 60 да 70 тысяч долараў.
Мiкалай Прасталупаў упэўнены, што яшчэ да мая двухпакаёвыя
кватэры коштам да 55 тысяч долараў будуць «вымыты» з другаснага
рынку сталiцы.

Цэны будуць стаяць яшчэ месяц
Спецыялiсты жыллёвага рынку сталiцы ўпэўненыя, што масавы
патэнцыйны пакупнiк пачне цiкавiцца другаснай нерухомасцю толькi
з сярэдзiны красавiка. Да гэтага часу цэны на кватэры павялiчвацца
не будуць, магчыма нават невялiкае часовае патанненне. Рыэлтары
адзначаюць, што ў жыхароў сталiцы няма вялiкiх аб'ёмаў свабодных
грошай, а заробкi ў сярэдняга класа ў доларавым эквiваленце нават
паменшылiся. У людзей застаецца адна надзея на крэдытныя рэсурсы
банкаў. Днямi Нацбанк прапанаваў камерцыйным фiнансавым структурам зменшыць свае апетыты па працэнтах жыллёвых крэдытаў...

Крэдыты яшчэ кусаюцца
Пасля таго, як у другой дэкадзе лютага Нацбанк знiзiў стаўку рэфiнансавання да 13 працэнтаў, пэўныя банкi пачалi карэктаваць i сваю
крэдытную палiтыку. У лютым Белгазпрамбанк змянiў дзве праграмы
крэдытавання жылля. Крэдыт «Новабудоўля» тэрмiнам на 12 гадоў выдаецца пад 17—19 працэнтаў гадавых у залежнасцi ад узносу ўласных
сродкаў. Мiнiмальная сума крэдыту складае 25 млн рублёў. Гэты крэдыт
мае адну слушную ўмову: ён выдаецца толькi пры набыццi жыллёвай
нерухомасцi непасрэдна ў забудоўшчыкаў праз акрэсленае кола рыэлтараў. Крэдыт «Навасёлы» дазваляе набываць жыллё i
непасрэдна на другасным рынку. Аднак выдаецца ён
тэрмiнам на 10 гадоў пад 20—22 працэнты.
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БЕЛАРУСЫ БУДУЦЬ ГАЗIФIКАВАЦЬ
ВЕНЕСУЭЛЬСКIЯ ГАРАДЫ I ПАСЁЛКI
Венесуэла будзе пастаўляць
Беларусi нафту для перапрацоўкi i сумеснай рэалiзацыi
на еўрапейскiм рынку. Такой
дамоўленасцi дасягнулi прэзiдэнты Беларусi i Венесуэлы Аляксандр Лукашэнка
i Уга Чавес у вынiку праведзеных 15 сакавiка ў Каракасе перагавораў. Аляксандр
Лукашэнка наведвае з афiцыйным вiзiтам Венесуэлу
другi раз.
За кароткi перыяд Беларусь
i Венесуэла вывелi адносiны на
ўзровень стратэгiчнага партнёрства. Дагаворна-прававая база
налiчвае больш як 20 мiж дзяржаўных, мiж урадавых i мiжведамасных пагадненняў. Значна
ўзрос за апошнiя гады двухбаковы тавараабарот: калi ў 2006
годзе ён складаў толькi $6 млн,
то ў 2009-м перасягнуў $230 млн
i сфармiраваны ў асноўным за
кошт беларускага экспарту. У
Венесуэле на пачатковай стадыi
знаходзiцца рэалiзацыя некалькiх
сумесных праектаў у сацыяльнай
сферы, энергетыцы, ваенна-тэхнiчнай галiне.
Цяперашняму вiзiту ў Венесуэлу Прэзiдэнт Беларусi надае асаблiвае значэнне. «Наш вiзiт на гэты
раз асаблiвы. Мы перажываем,
напэўна, самы складаны перыяд. Хачу, каб вы разумелi, выбудоўваючы адносiны з намi, што ў
Беларусi вельмi перажываюць за
тое, што адбываецца ў Венесуэле,
— сказаў Аляксандр Лукашэнка,
звяртаючыся да свайго венесуэльскага калегi. — Мы ставiмся
да працэсаў, якiя адбываюцца ў
Венесуэле, гэтак жа, як i да таго, што адбываецца ва ўласнай
краiне».
«Я не хачу, каб нават апазiцыя
тут думала, што мы прыехалi сюды, каб недзе па вялiкiм рахунку
або па дробязях зарабiць. Мы ў
Венесуэле зарабiлi галоўнае —
давер вашага народа», — падкрэслiў кiраўнiк беларускай дзяржавы.
Прэзiдэнт адзначыў, што беларусы гатовы пакласцi ў агульную
чашу ўсё, што маюць самi. «Вядома, мы будзем прасiць вашай
падтрымкi ў гэты складаны для

Фота БЕЛТА.

нас час. У чым складанасць, я
публiчна ўжо гаварыў. Але гэта
не звязана з грашамi, ёсць рэчы
больш важныя. Гэта датычыцца
нашага суверэнiтэту i незалежнасцi — даражэй нiчога быць не
можа», — сказаў ён.
У вы нi ку пе ра га во раў прэзiдэнты дамовiлiся аб аказаннi
падтрымкi Беларусi. У блiжэйшы
час будуць падпiсаны пагадненнi
аб пастаўках нафты з Венесуэлы
ў Беларусь i аб супрацоўнiцтве ў
энергетычнай сферы.
Аляксандр Лукашэнка, падводзячы вынiкi сустрэчы з венесуэльскiм калегам, адзначыў: «Мы
дамовiлiся аб пастаўках венесуэльскай нафты ў Беларусь. На нашы нафтаперапрацоўчыя заводы
прыйдзе нафта з Венесуэлы. Мы
сумесна будзем яе перапрацоўваць i рэалiзоўваць нафтапрадукты на еўрапейскiм рынку».
Сумеснае беларуска-венесуэль скае прад пры ем ства «Петралера БелаВенесалана» цяпер
здабывае каля 1 млн тон нафты
ў год. «Мы будзем i далей развi-

ваць здабычу нафты ў iнтарэсах
абедзвюх краiн», — дадаў Прэзiдэнт Беларусi.
Акрамя таго, кiраўнiкi дзяржаў
дамовiлiся аб тым, што беларусы будуць весцi газiфiкацыю венесуэльскiх гарадоў i пасёлкаў.
«За блiжэйшы год мы пабудуем у
Венесуэле 3-4 заводы па вытворчасцi трактароў, аўтамабiляў, велiкагрузных аў тамабiляў, буйны
цагельны завод», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
«Мы дамовiлiся па ўсiх пытаннях, — падкрэслiў ён. — У блiжэйшы час пабываем на будоўлях, будзем адкрываць новыя радовiшчы,
новыя пасёлкi, якiя пабудавалi для
нашых венесуэльскiх братоў».
Па прапанове Уга Чавеса ў Венесуэле будзе створаны беларускi
Гандлёвы дом. «У iм будзе прадавацца ўсё, у чым мае патрэбу
Лацiнская Амерыка. У нас вельмi
вялiкiя планы, — сказаў Прэзiдэнт
Беларусi. — Мы хочам зрабiць
усё, каб у венесуэльскага народа
было ўсё тое, што мае брацкая
Беларусь».

Прэзiдэнт Венесуэлы ў сваю
чаргу падкрэслiў зацiкаўленасць
у атрыманнi беларускiх тэхналогiй. «Мы вельмi рады вiзiту i
поўныя рашучасцi прадоў жыць
будаўнiцтва нашага саюза», —
заявiў Уга Чавес. Ён таксама адзначыў актуальнасць навуковатэхнiчнага супрацоўнiцтва дзвюх
дзяржаў.
Учора, 16 сакавiка, Прэзiдэнт
Беларусi выступiў у Нацыянальнай асамблеi Венесуэлы. Плануецца таксама, што Аляксандр
Лукашэнка i Уга Чавес наведаюць
будуемы жылы комплекс у горадзе Маракай i азнаёмяцца з рэалiзацыяй бягучых праектаў.
Сёння прэ зi дэн ты Бе ла ру сi
i Венесуэлы прымуць удзел ва
ўрачыс тай цырымонii далучэння да венесуэльска-беларускага
прадпрыемства па здабычы нафты «Петралера БелаВенесалана»
газавых радовiшчаў на газакампрэсарнай станцыi Сота ў раёне
горада Анака.
Прэс-служба Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

«ДЗВЕ ЖОНКI I ПЯЦЬ ДЗЯЦЕЙ —

СЯРЭДНЯЯ НАША СЯМ'Я»

З-ЗА СПАЧУВАННЯ ДА АЎТАМАБIЛIСТАЎ
ЯНУКОВIЧ ПЕРАЕДЗЕ Ў ЦЭНТР КIЕВА
Прэзiдэнт Украiны Вiктар Януковiч разглядае магчымасць пераезду з загараднай рэзiдэнцыi «Мiжгор'е» ў цэнтр Кiева.
Пра гэта паведамляе УНIАН са спасылкай
на першага намеснiка прэзiдэнцкай адмiнiстрацыi Ганну Герман.
Паводле яе слоў, кiраўнiк дзяржавы «не
хоча ствараць праблемы кiяўлянам падчас
перамяшчэння на працоўнае месца». Так яна
адказала на пытанне пра тое, чаму дзеля картэжа Януковiча дарогi
перакрываюць на 30 i больш хвiлiн. У той жа час Герман адзначыла,
што наогул перакрыццё дарог падчас руху кiраўнiка дзяржавы — змушаная мера, паколькi «калi прэзiдэнт будзе стаяць у заторах, то стаяць
будзе ўся краiна». Цяпер Януковiч жыве за горадам, а яго працоўнае
месца на вулiцы Банкавай размешчана ў самым цэнтры Кiева.

У РЫЗЕ АБЫШЛОСЯ БЕЗ СУТЫКНЕННЯЎ
ВЕТЭРАНАЎ SS З АНТЫФАШЫСТАМI
Шэсце ветэранаў латышскага легiёна
Waffen SS i iх прыхiльнiкаў з лiку маладых
нацыяналiстаў, а таксама манiфестацыя
антыфашыстаў, якiя адбылiся ў Рызе
16 сакавiка, скончылiся без здарэнняў,
паведамляе Mixnews.
Пасля марша легiянеры i iх прыхiльнiкi
ўсклалi кветкi да помнiка Волi i пад аховай
палiцыi разышлiся па хатах. Антыфашысты, сярод якiх быў дырэктар Цэнтра Сімона Вiзенталя Эфраiм Зуроф,
неўзабаве таксама разышлiся. Паводле слоў вiдавочцаў, у 2010 годзе
ўсё прайшло больш спакойна, чым у папярэднiя гады, калi справа даходзiла да сутыкненняў. Зрэшты, некалькi чалавек, якiя паводзiлi сябе
залiшне агрэсiўна, палiцыя ўсё ж затрымала. Шэсце ветэранаў латышскага легiёна Waffen SS штогод праводзiцца 16 сакавiка. У гэты дзень
у 1944 годзе падраздзяленнi «легiянераў» упершыню ўступiлi ў бой з
часцямi Савецкай Армii.

«Снег —
гэта белы цуд!»
Размова наша з лiвiйскiм аспiрантам
Махамедам Хамедам пачалася з клiматычнай тэмы, дакладней, уражанняў ад
сёлетняй зiмы. Яны яго лiтаральна перапаўнялi. Для ўраджэнца спякотнай краiны
ў Паўночнай Афрыцы, дзе 90 % займаюць
пустынi, а клiмат, натуральна, у асноўным
сухi пустынны, дзе частыя пясчаныя буры i
дзе ў 1922 годзе была зарэгiстраваная рэкордная на Зямлi тэмпература 57,8 °С, сёлетняя марозная зiма без адлiг i дажджоў у
пэўным сэнсе стала падарункам лёсу.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя
НБ РБ з 17.03.2010 г. (для б/н разлікаў)
1 долар ЗША.............2 968,00

1 чэшская крона .......... 159,30

1 еўра ........................4 060,82

1 польскі злоты ........1 042,28

1 латвійскі лат ..........5 733,05

1 расійскі рубель ......... 100,87

1 літоўскі літ..............1 175,68

1 украінская грыўня .... 371,56

— У нас у Лiвii снег выпадае вельмi
рэдка i амаль адразу знiкае. Ды i нельга
яго параўнаць з белым пушыстым i тоўстым дываном, якi так прыгожа зiхацiць
на сонцы, — гаворыць Махамед. Яму на
апошнiм, чацвёртым годзе навучання ў
аспiрантуры пашанцавала на свае вочы
ўбачыць сапраўдную беларускую зiму: з
траскучымi маразамi, завеямi, вялiкiмi
снежнымi гурбамi, заносамi на дарогах.
У яго сям'i асаблiва зiме радавалiся дзецi. Для iх маразы i столькi снегу — гэта
сапраўдны цуд! Калi i дзе
яны яшчэ ўбачаць такое?
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КАРАТНУЛА...

Курсы замежных валют
для безнаяўных разлікаў
Цэнтрабанк РФ

USD .......................29,4242
10 UAH ..................36,6794
1000 BYR .............. 9,9339
EUR .......................40,2347

Агенцтва
Уладзіміра Граўцова

Пра гэтага iншаземнага аспiранта Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта фiзiчнай культуры я даведаўся выпадкова. Супрацоўнiца бiблiятэкi гэтай ВНУ расказала
пра не зусiм звычайнага наведвальнiка. Ён амаль кожны
дзень па 7-8 гадзiн працуе ў навуковай зале. Прычым
заўсёды прыходзiць нiбы на свята: касцюм, свежая кашуля i модны гальштук. Па ўсходняму ветлiвы i ўважлiвы,
не скупiцца на ўдзячныя словы за нават элементарную
дапамогу. У яго склалася рэпутацыя самага абаяльнага наведвальнiка бiблiятэкi. А яшчэ, акрамя прывабнай
знешнасцi i бездакорных манераў, жаночы калектыў
бiблiятэкi iнтрыгуюць асобныя моманты жыцця ў Мiнску
элегантнага iншаземца-аспiранта. Асаблiва той факт,
што ён мае дзвюх жонак i пяцёра дзяцей. I што ён не
вытрымаў расстання з iмi i прывёз iх сюды з Лiвii.

Т

А

ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

НА ДНЯХ СТАРТУЕ РЭСПУБЛIКАНСКАЯ
ДЭКАДА «ДЗЯРЖТЭХАГЛЯД»
Каляндарная вясна ўжо ў самым разгары. Многiя аўтаўладальнiкi пераселi з грамадскага транспарту ў свае аўтамабiлi. Аднак
асобныя з iх па нейкай прычыне адклалi вiзiт на дыягнастычную
станцыю i працягваюць рухацца з пратэрмiнаваным тэхаглядам.
Менавiта такiх парушальнiкаў i будуць выяўляць на вулiцах i дарогах краiны супрацоўнiкi Дзяржаўтаiнспекцыi, УП «Белтэхагляд» i
Транспартнай iнспекцыi з 20 па 30 сакавiка.
— Пад узмоцнены кантроль будуць узятыя найбольш ажыўленыя
ўчасткi дарог, — паведамiла прэс-сакратар УП «Белтэхагляд» Алена ПРАКАПЕНЯ. — Кiроўцаў за кiраванне транспартным сродкам,
якi не прайшоў своечасова дзяржтэхагляд, чакае штраф у памеры да
дзвюх базавых велiчыняў (на сёння да 70 тысяч рублёў). Абавязкова
правераць i сапраўднасць адзнак у сертыфiкаце аб праходжаннi дзяржтэхагляду. Таму раiм аўтаўладальнiкам не паддавацца на правакацыi
«добразычлiўцаў», якiя могуць прапанаваць паслугi па нелегальным
праходжаннi дзяржтэхагляду.
Надзея ДРЫЛА.

КАМУ СПЯВАЎ ХОР ЗАЙЦОЎ
З АРАНЖАВАЙ СКРЫНКI?

Махамед Хамед:
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САКАВІКА 2010 г.
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Вечарам пенсiянер з в. Страдзеч (Брэсцкi раён) у прыбудове
пры доме нешта рабiў. Адбылося
кароткае замыканне i будынак загарэўся. А гаспадар быў смяротна
траўмаваны электратокам.
Сымон СВIСТУНОВIЧ.

Стратэгiчны запас псiхатропных рэчываў з пратэрмiнаваным
на 20 гадоў тэрмiнам прыдатнасцi знойдзены супрацоўнiкамi
ўпраўлення па наркакантролi i супрацьдзеяннi гандлю людзьмi
УУС Гомельскага аблвыканкама. Сховiшча знаходзiлася ў закiнутых памяшканнях мясцовай гаспадаркi ў вёсцы Нiкалаеўка
Буда-Кашалёўскага раёна.
Знойдзеныя таблеткi выраблены яшчэ ў СССР. Аператыўнiкi спачатку
выйшлi на мясцовага наркамана, у якога ў тайнiку на гарышчы хлява знайшлi кантэйнеры з медыцынскiмi прэпаратамi. Такiя аранжавыя каробачкi
ўваходзiлi ў склад грамадзянскага варыянта iндывiдуальнай аптэчкi АI-2.
Сярод лекаў — той самы «Тарэн». 6 таблетак сродку знаходзiлася ўсярэдзiне пластыкавай капсулы чырвонага колеру. Згодна з iнструкцыяй, пры
пагрозе атручэння фосфарарганiчнымi злучэннямi трэба пакласцi пад язык
1 таблетку. Калi дозу павялiчыць — пачынаюцца моцныя галюцынацыi на
працягу 5 гадзiн, якiя выклiкаюць незваротныя змяненнi псiхiкi. Пра тое,
што ў вялiкiх дозах прэпарат дае галюцынагенны эфект, грамадзянiн даведаўся, калi праходзiў службу ў армii. А цяпер правёў выпрабаваннi на
сабе. Кажа — дзейнiчае. З яго асабiстых адчуванняў: пасля прыёму псiхатропнага рэчыва слухаў песнi зайцоў на лясной паляне. У ходзе агляду
яго сядзiбы знойдзена 24 таблеткi «Тарэна». А вось на складзе мехдвара
— 65 капсул, у якiх знаходзiлася 390 псiхатропных пiлюль.
Як расказаў начальнiк упраўлення па наркакантролi i супрацьдзеяннi гандлю людзьмi УУС Гомельскага
аблвыканкама Юрый МАРКЕВIЧ, нiякiх
дакументаў кiраўнiцтва мясцовага СВК
аператыўнiкам паказаць не змагло:
— Захоўваўся прэпарат без усялякiх
умоў на складзе запчастак. Мясцовыя
наркаманы пра гэта даведалiся i пачалi
красцi, ужывалi гэты наркотык, магчыма, i рэалiзоўвалi.
Цяпер дакладна нiхто не можа ўспомнiць, хто i калi прывёз аптэчкi ў вёску.
Некаторыя жыхары населенага пункта
кажуць, што быццам бы з'явiлiся лекi тут
пасля аварыi на ЧАЭС у 1986 годзе. Медыцынскiя прэпараты прызначалiся для кiроўцаў аўто, якiя працавалi ў зоне
забруджвання. Але ж большасць мясцовых жыхароў аб наяўнасцi сховiшча
псiхатропных рэчываў не здагадвалася. Як высветлiлася, прэпарат трэба
было знiшчыць яшчэ ў 1990 годзе, калi прайшоў яго тэрмiн прыдатнасцi. У
сярэдзiне дзевяностых праводзiлася планавая лiквiдацыя чарнобыльскiх
аптэчак, а вось у Нiкалаеўцы, вiдаць, вырашылi прыхаваць «дабро».
Па выяўленым факце праводзiцца праверка, па вынiках якой i будзе
дадзена прававая ацэнка дзеянням асобаў, якiя займалiся незаконным
абаротам наркатычных сродкаў i псiхатропных рэчываў, а таксама адказных асобаў сельгаспрадпрыемства, на тэрыторыi якога знаходзiўся
склад галюцынагенаў. Акрамя таго, супрацоўнiкi мiлiцыi не выключаюць,
што i на iншых прадпрыемствах таксама захавалiся рэшткi партый iндывiдуальных аптэчак, i таму плануюць правесцi дадатковыя праверкi.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ»
(ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)
ПО ПОРУЧЕНИЮ ЧУП «МИНСКАЯ МЕЖРАЙБАЗА ОПС» (ПРОДАВЕЦ)

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже объектов недвижимости: Лот № 1: здание магазина № 6,
об. пл. 50,7 кв.м, расположенное по адресу: Минская область, Минский
район, Острошицко-Городокский с/с, д. Галица. Начальная цена
с НДС – 9 822 295 бел. руб. Земельный участок 0,0310 га. Лот № 2:
здание магазина № 25, об.пл. 49,5 кв.м, расположенное по адресу:
Минская область, Минский район, Острошицко-Городокский с/с,
д. Марьяливо. Начальная цена с НДС – 9 452 328 бел. руб. Земельный
участок 0,0143 га. Задаток 10 % от начальной цены перечисляется на
р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк»,
МФО 153001357, УНП 690324015 КУП «Минский областной центр
учета недвижимости». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30-ти дней со дня проведения аукциона,
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 20.04.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
19.04.2010 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.
Сайт в интернете: www.rlt.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЭКСПЕРТЫ ААН РАСКРЫТЫКАВАЛI
ПАДРЫХТОЎКУ АЛIМПIЯДЫ Ў СОЧЫ

ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО «БЕЛОМО – ММЗ ИМЕНИ С.И. ВАВИЛОВА»
КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ»

Эксперты ААН раскрытыкавалi алiмпiйскую будоўлю ў Сочы. У адмысловым
дакладзе яны вiнавацяць расiйскiх чыноўнiкаў у зацягваннi прыняцця рашэнняў, звязаных са знiжэннем негатыўнага
ўплыву падрыхтоўкi да Алiмпiяды на
экалогiю, пiша GZT.ru.
Даклад падрыхтаваны па вынiках студзеньскай праверкi, праведзенай экспертамi мiсii ЮНЕП (праграмы па ахове навакольнага асяроддзя ААН),
паведамляе BBC. У дакуменце адмыслоўцы ЮНЕП заяўляюць, што
расiйскiя ўлады пры будаўнiцтве некаторых алiмпiйскiх аб'ектаў праiгнаравалi патрабаваннi эколагаў i заплюшчылi вочы на «сумарны эфект,
якi праект акажа на экасiстэмы сочынскага рэгiёна i на яго жыхароў». У
дакладзе таксама прыводзяцца каментарыi эколагаў, якiя сцвярджаюць,
што ў вынiку будаўнiцтва экалогii ўжо нанесены непапраўная шкода:
разбураны звыклыя месцы рассялення жывёл, у тым лiку мядзведзяў
i птушак. Сусветны фонд дзiкай прыроды (WWF) i «Грынпiс» кажуць,
што галоўнай пагрозе падвяргаецца рака Мзымта, уздоўж якой павiнны
прайсцi аўтамагiстраль i чыгунка да месца правядзення Гульняў. На яе
ўзбярэжжы ўжо высечаны тысячы букавых дрэў. Пры гэтым, адзначаюць эколагi, расiйскiя ўлады цягнуць з прыняццем рашэнняў, якiя дазволiлi б хоць у нейкай ступенi кампенсаваць нанесены прыродзе ўрон. У
прыватнасцi, у дакладзе згадваецца абяцанае пашырэнне Сочынскага
нацыянальнага парку i стварэнне ахоўных лясных тэрыторый уздоўж
чарнаморскага ўзбярэжжа, дзе маглi б зiмаваць пералётныя птушкi.
«Праверка паказала, што прыняцце рашэнняў на палiтычным узроўнi
занадта зацягваецца», — кажуць у ААН. Копiя справаздачы ЮНЕП у
панядзелак была адпраўлена ва ўрад Расii. Прэс-сакратар Уладзiмiра Пуцiна Дзмiтрый Пяскоў у iнтэрв'ю AP адмовiўся каментаваць яго
змест, сказаўшы, што пакуль не бачыў дакумента.

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже складского комплекса,
расположенного в Минском районе, Колодищанский с/с,
промузел «Колодищи» в составе:
1) Здание арочного складского помещения № 5, 679,5 кв.м; 2) Здание арочного склада № 8, 697,5 кв.м; 3) Здание арочного склада № 6, 373,3 кв.м;
4) Здание склада, 652,8 кв.м; 5) Здание котельной, 251,7 кв.м; 6) Здание
проходной, 36,6 кв.м; 7) Здание сборно-щитового домика, 58,4 кв.м;
8) Здание склада цемента и мела, 33,9 кв.м; 9) Здание склада, 4316,5 кв.м;
10) Здания блока металлических складов, 324,5 кв.м; 326,3 кв.м;
11) Здание металлического склада, 68,2 кв.м; 12) Здание склада древесного пека, 54,8 кв.м; 13) Здание автовесов, 25,2 кв.м; 14) Здание
трансформаторной подстанции, 117,7 кв.м; 15) Здание насосной станции, 57,5 кв.м; 16) Здание блока складских помещений, 844,7 кв.м;
17) Здания складов, 141,0 кв.м; 184,9 кв.м; 240,5 кв.м; 258,4 кв.м;
18) Пристройка к сборно-щитовому домику, 70,5 кв.м; а также сооружений и оборудования. Начальная цена с НДС – 6 582 216 240 бел.
руб. Площадь земельного участка – 7,9748 га. Задаток – 500 000 000
бел. руб. Порядок проведения аукциона и подробный перечень имущества, подлежащего продаже, оговорен в условиях его проведения. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 30.05.2009. Аукцион состоится 31.03.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
к. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются
по 30.03.2010 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.
Сайт в интернете: www.rlt.by.

