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ДЫСКУСІЙНАЯ ТРЫБУНА
23 лютага 2011 г.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ГРАМНІЦЫ«АДГРЫМЕЛІ»

Жыхары вёскі Новае Палессе Лельчыцкага раёна справілі традыцыйны абрад
Стрэчанне з колішнімі песнямі, карагодам і грамнічнымі свечкамі.

УЦЯГВАЕМСЯ Ў РЫНАК?
Што сёння найбольш турбуе людзей? Тое, з
чым чалавек сутыкаецца штодня. Найперш
гэта зарплата, пенсія, рост цаны на прадукты, на лекі...
Самымі хуткімі тэмпамі растуць цэны на прадукты харчавання, і гэтая тэндэнцыя назіраецца ва
ўсім свеце. Але нам ад гэтага не лягчэй, і мы лепш
паглядзім, што робіцца на нашым рынку.
Цэны ў Баранавічах, напэўна, адрозніваюцца ад
сталічных, ды і ў глыбінцы яны іншыя, але разбежкі
ў цане не будуць істотнымі.
Безумоўна, грэчка пабіла ўсе рэкорды. Упакоўка
(800 г) каштуе 11,2 тысячы, а гэта значыць, што
кілаграм гэтай крупы мае цану 14 тысяч рублёў.
На другім месцы — бульба. З восені яна вырасла
ў цане ўдвая. Напрыклад, за 10-літровае вядро
бульбы просяць на рынку 16 тысяч. Неадборную
можна купіць і танней. Вырас кошт і цвёрдых сыроў,
паднялася цана на цукар...
Гэта найперш кідаецца ў вочы, а на сацыяльна
значныя прадукты цэны фіксаваныя, і тут адметных скачкоў не назіраецца. А вось на салёнае сала
ўжо які месяц цана не падымаецца вышэй за 16
тыс./кг. Ды і на мясныя прадукты кошт асабліва
не расце. Месяц таму куплялі на рынку мясны
фарш па 11,5 руб/кг, сёння — па 12 тысяч, выразка (кумпяк) была 13 500 руб. — цяпер на 500
рублёў даражэй.
Прагназуецца, што самымі высокімі тэмпамі будзе расці кошт агародніны, а гэта значыць, што ад
сваіх дач не трэба адмаўляцца. Хоць часта даводзіцца чуць, што з іх няма прыбытку. А каб ён быў,
то, напэўна, кілаграм цыбулі павінен каштаваць...
Тут мы сутыкаемся са спрадвечнай праблемай.
Для спажыўцоў цэны заўсёды высокія, а для вытворцаў — нізкія.
Паводле інфармацыі інвес тыцыйнага цэнтра
FAO (арганізацыя ААН па харчаванні і сельскай
гаспадарцы), сусветная аграрная сістэма не спраўляецца з сітуацыяй, якая склалася на рынках харчавання. Цэны на збожжа на сусветных біржах
растуць, і эксперты лічаць, што эра таннай ежы
закончылася.
Вось тут і трэба адзначыць, што палітыка ў нашай дзяржаве на развіццё і падтрымку сельскай
гаспадаркі аказалася прадбачлівай, хоць у аграпрамысловым комплексе яшчэ непачаты край работы.

Але не толькі хлебам жыве чалавек. Акрамя
крамаў і рынку, ён бывае і ў аптэках, а там свой
бізнэс.
За савецкім часам у мікрараёне «Тэкстыльны
пасёлак» была адна аптэка, а сёння — 4 ці 5, і толькі адна з іх дзяржаўная. Не ведаю, колькі іх павінна
быць, але каб сёння прыватная аптэка выжыла,
лекі павінны прадавацца. І ў аптэчным бізнэсе сітуацыя заблытаная для чалавека, які хварэе. Вось
прыклад.
Пенсіянерка са сваёй праблемай звярнулася
да ўчастковага ўрача, той абследаваў пацыентку,
выпісаў рэцэпты і параіў, у якую аптэку звярнуцца.
Хворая найперш зазірнула ў дзяржаўную аптэку,
бо тая знаходзіцца побач з домам. Фармацэўт узяла тыя рэцэпты і ўважліва паглядзела на хворую:
«Жанчына, вы не спяшайцеся, зараз я падлічу,
колькі будзе каштаваць выпісанае вам лякарства,
і затым вы рашайце».
Кошт выпісаных урачом лекаў пераваліў за 200
тысяч, і ў пенсіянеркі слёзы выступілі, бо ў кашальку было толькі паўсотні — думала, што хопіць. Пасля гэтага жанчына вырашыла звярнуцца ў адпаведны дыспансэр, а там увайшлі ў яе становішча,
і лячэнне абышлося хворай у 39 тысяч.
Я не хачу нікога асуджаць, бо любы ўрач скажа,
што яму лепш бачна, якія лекі выпісваць пацыенту, і яго падтрымаюць калегі. Але я ведаю, што
нярэдка прэпараты беларускай вытворчасці, па
магчымасці, блакіруюцца і пацыентам прапаноўваюцца дарагія імпартныя. Склалася цэлая сістэма,
якая працуе на фармакалогію. Але, каб сістэма
была эфектыўнай, неабходна падключаць да яе
ўрачоў, бо ад іх залежыць, якое лякарства будуць
купляць пацыенты.
Я кажу не пра ўсіх дактароў, сярод якіх шмат
сумленных людзей, а ўказваю на сістэму, якая абслугоўвае фармакалагічны бізнэс. Аптэкі павінны
даваць прыбытак! А калі чалавека прыцісне, то ён
на лекі аддасць апошнюю тысячу. І калі, купляючы
бульбу ці сала, ты можаш яшчэ патаргавацца, то ў
аптэцы гэты варыянт адпадае.
Але бывае і інакш. Крамы, якія гандлююць бытавой тэхнікай, прапаноўваюць яе ў растэрміноўку,
даюць пад пакупку крэдыты і зніжкі, якія дасягаюць
10-30 працэнтаў. Толькі купляй.
Рынак наступае, і мы ў яго ўцягваемся.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Погляд

ЯКІЯ ДЗВЕРЫ МЫ АДЧЫНІМ?
З

БАЛАНСАВАЦЬ палітыку і эканоміку даволі складана. Часта апошняя бывае закладніцай першай і
наадварот — эканамічныя правалы могуць прывесці
да палітычных узрушэнняў.
Я не хачу доўга затрымлівацца на падзеях у краінах
паўночнай Афрыкі і Бліжняга Усходу. Узнікненню нестабільнасці там спрыялі эканамічныя, рэлігійныя і знешнія
фактары. Успомнім, што выступленні пачаліся ў Тунісе і
Егіпце, дзе палова насельніцтва жыве ў галечы. Менавіта
эканамічны фактар і прывёў да палітычных узрушэнняў у
гэтых краінах.
Эканамічная стабільнасць спрыяе стабільнасці палітычнай. Прапісная ісціна. У кожнай цывілізаванай краіне
эканамічна-сацыяльным пытанням надаецца асаблівая
ўвага. Сёння, калі наўкол пануе рынак, то ўсе імкнуцца
цягнуць коўдру на сябе. Вялікая і больш багатая краіна
можа дапамагчы меншай, але пры гэтым не забывае пра
свае інтарэсы і прыбытак. Інтэрнацыянальныя, дру жалюбныя, як і братэрскія адносіны, ужо не спрацоўваюць,
як раней.
На ўтрыманні Савецкага Саюза былі дзясяткі рэжымаў
па ўсім свеце. Дастаткова было нейкаму афрыканскаму
правіцелю заявіць, што яго краіна будуе сацыялізм, як
эканамічная дапамога была гарантавана, а крэдыты часта
не вярталіся. Гэта былі часы, калі эканоміка абслугоўвала
палітыку.
Прагматызм і жорсткая канкурэнцыя — рысы, уласцівыя капіталізму, а мы, бывае, працягваем думаць мінулымі
катэгорыямі. Робім націск на братэрства і дружбу, а нас
не чуюць. Прыбытак (выгада) маюць сёння вызначальнае значэнне. Не мы такія правілы адносін устанаўлівалі,
але нам неабходна па гэтых правілах гуляць. А інакш нам
пастаянна давядзецца сутыкацца з непрыемнымі нечаканасцямі і расчараваннем.
У сваім выступленні перад дэпутатамі першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка адзначыў, што сумесная з Іранам
вытворчасць легкавых аўтамабіляў не дала чаканага выніку. За пяць гадоў было выпушчана і прададзена толькі
1 тысяча «Самандаў», ды і то купляліся яны на дзяржаўныя
грошы для міліцыі ды іншых бюджэтных устаноў. Цяпер
ёсць задума вырабляць сумесны беларуска-кітайскі «народны аўтамабіль».
Кітайцы — адна з самых прагматычных нацый у свеце.
І калі яны даюць крэдыты, то, найперш, пад свае праекты,
абсталяванне, рабочыя месцы для сваіх спецыялістаў. Кітайскі капітал зачышчае для сябе эканамічную прастору. А
для беларускага боку самае важнае, каб тая аўтамашына
была запатрабавана насельніцтвам. Спытайце сёння нашых аўтааматараў: ці хацелі б яны ездзіць на кітайскім аўтамабілі? А ці будзе тая легкавушка канкурэнтназдольнай
на прасторах Мытнага саюза? На аўтамабільным рынку
Расіі пануюць французскія, японскія, нямецкія, карэйскія...
фірмы. Ды і сваю «Ладу» расіяне ў крыўду не дадуць.
Калі ж чуеш, што цана «народнага аўтамабіля» будзе
ўсяго 7-8 тысяч долараў, то думаеш: «А ці будзе якасць
яго адпавядаць сусветным стандартам? Ды і кошт, напэўна, значна падскочыць, пакуль з канвеера сыдзе першая
аўтамашына?»
Ці далі адказы на гэтыя пытанні нашы спецыялісты? Ці

не паўторыцца сітуацыя з іранскім «Самандам»? Эканамічныя інтарэсы сваёй краіны павінны быць на першым
месцы. Дарэчы, кітайскія партнёры ў гэтым плане не маюць
ілюзій — заўсёды імкнуцца мець выгаду. А нас, напэўна
яшчэ, грэюць словы з песні, якую некалі спявалі па радыё
кожную раніцу: «Масква — Пекін, ідуць, ідуць народы....
Мао і Сталін — браты назаўсёды...»
Наша краіна вельмі многа вырабляе рознай тэхнікі, і
свая (сумесная) легкавушка надвор'я не зробіць — вельмі
вялікая канкурэнцыя. Магчыма, за лепшае будзе сканцэнтраваць увагу на вытворчасці малака і малочных прадуктаў.
Гэта наша ніша на рынку, і ў перспектыве яе неабходна
будзе толькі напаўняць.
Але ў кітайцаў ёсць чаму павучыцца. Дзелавітасць,
прагматызм і вялікая працавітасць былі заўсёды ўласцівыя
гэтаму народу. Кітай плаўна перайшоў ад сацыялізму да
капіталістычнага рынку — тут ёсць што пераняць.
Пасля студэнцкіх хваляванняў у Пекіне, калі на галоўную плошчу Паднябеснай улады вывелі танкі, бацька эканамічных рэформаў у краіне Дэн Сяопін сказаў: «Перад
намі двое дзвярэй. На адных напісана «палітыка» , а на
другіх — «эканоміка». Калі мы адчынім першыя, то нас
чакаюць бясконцыя канфлікты, калі ж адчынім другія, то ў
нас усё атрымаецца».
Кітайцы аддалі перавагу эканоміцы і здзівілі ўвесь свет.
Безумоўна, у Кітаі не ўсё адназначна, але ў краіне адбыўся
небывалы эканамічны ўздым.
Чаму б нам не пайсці гэтым жа шляхам і не адчыніць
дзверы ў эканоміку? А то часта ў нас, на мой погляд, кідае
з эканомікі ў палітыку і наадварот. Ад усяго гэтага грукату нікому няма карысці. У эканоміку неабходна ўцягваць
як мага больш людзей. Няхай яны аруць і сеюць, нешта
вырабляюць і гандлююць, а калі прыватнік ці нейкае прадпрыемства пойдзе не ў той бок, то ў
дзяржавы заўсёды будзе магчымасць
выправіць сітуацыю — рычагоў уздзеяння ўлада мае шмат. Трымаць сітуацыю пад кантролем неабходна, але
прадпрымальнік, які плаціць спраўна
падаткі, дзейнічае ў межах закона, павінен знаходзіцца пад абаронай дзяржавы.
А то чалавек адчыніў дзверы з
шыльдай «эканоміка», пераступіў парог і трапіў у рукі чыноўнікаў, якія дзейнічаюць па інструкцыі, і да іх, быццам
бы, не можа быць прэтэнзій. А хто піша
тыя інструкцыі?
У Берліне на вуліцы ў белым халаце стаіць мужчына і з латка прадае бу тэрброды, а далей — гарачыя
сардэлькі. І гэта ў краіне, дзе людзі
прывучаны да парадку і, здавалася
б, та ко га не па він на быць, бо ёсць
санітарныя нормы. Гэта ў нашых гара дах нор мы. Ус пом нім, што на ват
за са вец кім ча сам на кож ным ра гу
з латкоў прадавалі газаваныя напоі,
марожанае, піражкі, каб было зручней

Крымінал
ПА 12 ГАДОЎ — ЗА 12 КГ НАРКОТЫКУ
Суд Валожынскага раёна прыгаварыў двух жыхароў Смалявіч да 12 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ва
ўмовах узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Касацыйная скарга пакінутая без задавальнення.
У згаданых асоб канфіскавана 12 кг асабліва небяспечнага псіхатропнага рэчыва — параметылэфедрону. Падазроныя былі затрыманы аператыўнай групай упраўлення КДБ па г. Мінску і Мінскай
вобласці каля паста вагагабарытнага кантролю транспартных сродкаў
«Пяршаі», што ў Валожынскім раёне Мінскай вобласці. Наркагандляры набылі каля 12 кг параметылэфедрону ў Літоўскай Рэспубліцы,
упакавалі рэчыва ў 12 палімерных скруткаў, змясцілі ў паліўны бак
аўтамабіля «Фальксваген-Транспарцёр» і кантрабандным шляхам
правезлі ў Беларусь. Збываць наркарэчыва планавалася як на тэрыторыі самой Беларусі, так і ў Расіі і ва Украіне. Падчас афармлення
працэсуальных дакументаў затрыманыя прапаноўвалі супрацоўнікам
сталічнага ўпраўлення КДБ буйны хабар за вызваленне ад крымінальнай адказнасці.
Святлана БАРЫСЕНКА.

ПАБІЎ ШЧОТКАЙ 71-ГАДОВУЮ
У Шаркоўшчынскім раённым аддзеле ўнутраных спраў высвятляюць, чаму 30-гадовы мужчына пабіў сваю 71-гадовую
суседку па доме.
Пасварыліся, і сусед прама ў пад'ездзе а пятай гадзіне дня пакалаціў драўлянай шчоткай пенсіянерку. У дачыненні да беспрацоўнага
хулігана заведзена крымінальная справа.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Зварот у рэдакцыю

НЕБЯСПЕЧНЫЯ СТАСУНКІ
альбо «Рызыкі захварэць на сухоты
ў дыспансэры адназначна няма!»
У рэдакцыю «Звязды» звярнуўся чытач. У адпаведнасці з сучаснымі тэндэнцыямі, ліст нам даслалі па электроннай
пошце. Праўда, скарга не падпісана, але
з просьбай даслаць адказ на канкрэтны
элект рон ны ад рас. Гэ ты ліст да ты чыцца сферы аховы здароўя: чалавек (мы
не ведаем, жанчына нам напісала альбо
мужчына) наракае, што, на яго погляд, не
ўсюды медыцынская навука скіраваная
на ка рысць па цы ен та і яго хут чэй шую
папраўку.
Чытач расказвае, што ён захварэў на сухоты, трапіў на дыягностыку і лячэнне ў Магілёўскі абласны супрацьсухотны дыспансэр і застаўся незадаволены. Далей ідзе
падрабязны расповед пра рэжым і сродкі
абароны ад інфекцыі. На думку скаржніка,
сістэма настолькі недасканалая, што з'яўляецца новая рызыка захварэць!
«Вельмі прашу вас адказаць на мой ліст
дзеяннямі па навядзенні там элементарнага парадку, якога павінны прытрымлівацца
ў інфекцыйных установах!»
Таксама былога пацыента дыспансэра непакоіць сітуацыя з наяўнасцю лекаў,
умовы для пражывання — памяшканні патрабуюць рамонту, існуюць праблемы з
мэбляй і мяккім інвентаром.
«Кантынгент тут лечыцца ў большасці «мінусавы». Калі сюды трапіў чалавек
з нармальным ладам жыцця, то ўсё гэта
можа закончыцца сумна. Многія не вытрымліваюць гэтай прыгнятальнай абстаноўкі, што прыводзіць да нервовых зрываў.
Вельмі хацелася б, каб наша ахова здароўя звярнула ўвагу на Магілёўскі супрацьсухотны дыспансэр. Тут можа апынуцца
любы чалавек! Але вылечыцца пры такой
абстаноўцы цяжка і не ў кожнага атрымліваецца».
Што праўда ў гэтым лісце, а што не? Якія

існуюць сапраўдныя праблемы, а дзе толькі эмоцыі? Пракаментаваць ліст нашага
чытача мы папрасілі галоўнага ўрача Магілёўскага абласнога супрацьсухотнага
дыспансэра Анатоля ПРАНОВІЧА.
— Я ўважліва пачытаў зварот чалавека,
які, хутчэй за ўсё, лячыўся ў нашым дыягнастычным аддзяленні. Я ўдзячны тым
нашым пацыентам, якія не застаюцца абыякавымі і, калі бачаць нейкія недахопы, уздымаюць гэтыя пытанні.
Я магу растлумачыць сітуацыю, якую,
напэўна, неспецыяліст у медыцыне не
вельмі добра зразумеў альбо неадэкватна ацаніў. І адначасова я хачу выказаць
шкадаванне, што аўтар ліста ў «Звязду»
не звярнуўся па тлумачэнне да медыкаў
падчас лячэння ў нас, каб высветліць усё
на месцы. Але трэба прызнаць, што ў лісце
закрануты і такія моманты, якія хвалююць
мяне гэтаксама, як і нашага пацыента.
Але пра ўсё па парадку. Па-першае, наша дыягнастычнае аддзяленне прызначана
для выяўлення тых, хто хварэе на сухоты, а
хто — на іншыя захворванні. Не заўсёды ж
адразу зразумела, дзе сухоты, а дзе пнеўманія ці нават анкалогія. Хваробы маскіруюцца, і менавіта з гэтай праблемай разбіраюцца ў дыягнастычным аддзяленні.
Аднак першая ўмова для шпіталізацыі
ў гэтае аддзяленне — так званая небацылярнасць. Гэта азначае, што ў хворага не
выдзяляюцца мікабактэрыі сухотаў. Такім
чынам, пацыенты ў дыягнастычным аддзяленні не могуць інфіцыраваць адно аднаго.
Там могуць апынуцца хворыя на так званую
закрытую форму сухотаў, калі бактэрыі ў
знешняе асяроддзе не трапляюць альбо
трапляюць у настолькі нязначнай колькасці, што іх немагчыма выявіць.
Рызыкі захварэць на сухоты падчас дыягностыкі няма. Адназначна няма. Трывогі

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
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чалавека, які звярнуўся ў газету, дарэмныя. Я ўжо не першы год працую ў дыспансэры і скажу згодна са сваёй практыкай,
што я не бачыў ніводнага чалавека, які
б захварэў на су хоты ў дыягнас тычным
аддзяленні.
У нас падзяляюцца патокі хворых, што
перашкаджае захворванням на су хоты
ўнутры дыспансэра. Бацылярныя сухоты
лечацца асобна. Здараюцца такія выпадкі, калі ў хворага адкрываецца бацылавыдзяленне. Крайне рэдкі выпадак, але
магчымы. Мы такіх пацыентаў адразу ж
пераводзім, але кантакт з імі раўназначны
бытавому, калі, напрыклад, знаходзішся
побач у аўтобусе.
Мы прымаем усе меры, каб змешвання
не было. І калі здараюцца нейкія парушэнні
рэжыму, то мы заўважаем і прыцягваем да
адказнасці персанал. Але яшчэ раз заўважу, што такія праблемы трэба вырашаць
на месцы.
Мяне больш хвалюе, як пацыенты адзываюцца пра нашу матэрыяльную базу.
Пра тое, што лекаў няма, — выкладзена ў
лісце, я лічу, няправільна. Для неабходнага планавага лячэння, якое прызначаецца
хворым, медыкаментаў дастаткова. Але
калі чалавек хоча атрымліваць дадатковыя
лекі і працэдуры, то ён можа атрымаць іх
за свой кошт. Гэта яго выбар: як і ў тым,
ці выконваць нашы рэкамендацыі па прыёме лекаў для папярэджання ў далейшым
захворванняў.
Аднак — матэрыяльная база. Наша лячэбная ўстанова размешчана ў нетыпавых
будынках 60-х гадоў мінулага стагоддзя. За
савецкім часам гэта была арцель, памяшканні гаспадарчага прызначэння і інтэрнаты. На іх базе і зрабілі дыспансэр. З-за
пэўных асаблівасцяў не заўсёды проста
стварыць поўныя ўмовы для камфортна-

га пражывання нашых пацыентаў. Будынкі
старыя, і, каб прывесці іх у добры стан,
патрабуюцца немалыя сродкі. Грошы, якія
штогод выдаткоўваюцца на ўтрыманне
нашай установы, выкарыстоўваюцца поўнасцю. Бюджэт супрацьсухотнага дыспансэра сёлета складзе 18 з лішкам мільярдаў
рублёў. Гэта вялікія сумы, але ўсё роўна і
іх недастаткова.
І гэтыя грошы, вядома ж, прызначаюцца
не толькі на рамонт. У нас паўтысячы месцаў для хворых на сухоты, і яшчэ 150 — на
іншыя хваробы. Ёсць праблемы і з мяккім
інвентаром — гэта коўдры, падушкі, бялізна. Шукаем рэзервы, прыцягваем спонсараў. Сёлета запланавалі супрацоўніцтва з
цэнтрам занятасці і спадзяёмся, што закрыем гэтае пытанне. Розныя праблемы,
безумоўна, ёсць у дзейнасці Магілёўскага супрацьсухотнага дыспансэра, але яны
паступова вырашаюцца, калі паступаюць
сродкі.
Хачу таксама сказаць, што мяне радуе
насцярожанасць насельніцтва наконт сухотаў, што і дэманструе ліст. Бо дзякуючы і
гэтай насцярожанасці таксама ды мерам,
якія прымаюцца для абароны ад хваробы,
штогод памяншаецца захваральнасць на
сухоты. У 2010 годзе, у параўнанні з папярэднім, яна знізілася яшчэ на 5,7%.
У нас добрыя паказчыкі эфектыўнасці
лячэння: 92% хворых пайшлі на папраўку,
сталі здаровыя і атрымалі пуцёўку ў нармальнае жыццё. У далейшым усё будзе залежыць ад таго, як яны прытрымліваюцца
рэжыму і нармальнага ладу жыцця. Таму
што, на жаль, многія потым зноў вяртаюцца
да нас: гэта датычыцца асацыяльных асоб,
якія злоўжываюць алкаголем і іншым, што
спрыяе захворванню на сухоты. Так што
сцеражыцеся і не хварэйце.
Падрыхтавала Ілона ІВАНОВА.
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С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы
намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ
Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие
«Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, пр. Черняховского, 9
Аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома

№ Кадастровый номер, площадь
лота и адрес земельного участка

Функциональное
назначение
земельного участка

e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Характеристика расположенных
на земельном участке инженерных коммуникаций и сооружений.
Ограничения использования земель
Возможность подключения централизованного газо- и водоснабжения, примыкает к асфальтированным дорогам и улицам. Ограничения в использовании: водоохранная зона вне прибрежной
полосы оз. Полонское, охранная
зона линии электропередачи напряжением свыше 1000 В.

Начальная
цена земельного
участка
(бел. руб.)

Размер задатка
и реквизиты для его внесения

Земельный участок с
395 360 бел. руб. на р/с
кадастровым номером
3600314020012 в фил-ле
221281201101000295
201 ОАО «АСБ БеларусДля
площадью 0,1248 га,
банк», код банка 259, код
строительства
1 распол оженный по
3 953 635
платежа 04901, УНП
и обслуживания
адресу: Витебская обл.,
300972045, получатель
жилого дома
Витебский р-н, Вороновплатежа: Вороновский
ский с/с, аг. Вороны,
сельский исполнительный
ул. Стадионная, 14А
комитет
Земельный участок с
308 150 бел. руб. на р/с
Возможность подключения ценкадастровым номером
3600314020012 в фил-ле
трализованного газо- и водоснаб221281201101000294
201 ОАО «АСБ БеларусДля
жения. Ограничения в использоплощадью 0,1070 га,
банк», код банка 259, код
вании: водоохранная зона вне
строительства
2 распол оженный по
3 081 578
платежа 04901, УНП
и обслуживания прибрежной полосы оз.Полонадресу: Витебская обл.,
300972045, получатель
жилого дома
ское, охранная зона линии элекВитебский р-н, Вороновплатежа: Вороновский
тропередачи напряжением до
ский с/с, аг. Вороны,
сельский исполнительный
1000 В.
комитет
ул. Ленинская, 31А
Земельный участок с
431 900 бел. руб. на р/с
кадастровым номером
Возможность подключения цен3600314080010 в Витеб221284808601000198
трализованного газо- и водоснабском ф-ле № 201 ОАО
Для
площадью 0,2191 га,
жения. Ограничения в использо«АСБ Беларусбанк», МФО
строительства
3 распол оженный по
вании: водоохранная зона вне
4 319 087
150801259, УНП 300976663,
и обслуживания
адресу: Витебская обл.,
прибрежной полосы р. Зароновкод платежа 04901, полужилого дома
Витебский р-н, Летчанка, охранная зона систем газочатель платежа: Летчанский с/с, д. Малые Летснабжения.
ский сельский исполницы, ул. Шоссейная
тельный комитет
Дата, время и место проведения аукциона: 29.03.2011 в 15.00. Место проведения аукциона: г. Витебск, пр-т Черняховского,
д. 9, ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Окончательный срок подачи документов: 23.03.2011 до 17.30.
Аукцион по продаже права заключения договоров аренды земельных участков
Функциональное
Характеристика расположенных
Начальная цена
назначение
Кадастровый номер, площадь
на земельном участке инженерных
права заключения
Размер задатка
№
и адрес земельного участка,
земельного
коммуникаций и сооружений.
договора аренды и реквизиты для его внесения
лота
предлагаемого в аренду
участка,
(бел. руб.)
Ограничения использования земель
срок аренды
78 052 бел. руб. на р/с
Возможность подключения ценЗемельный участок с кадастровым
3602314000014 в филиатрализованного газоснабжения,
Под
номером 221287013101000102
ле № 201 ОАО «АСБ Беплощадью 0,1452 га, располо- размещение примыкает к асфальтированным
ларусбанк», МФО 259,
1 женный по адресу: Витебская магазина. дорогам и улицам.
780 520
УНП 300196132, код плаобласть, г. Витебск, Витебский Срок аренды Ограничения в использовании:
тежа 04002. Получатель
р-н, Новкинский с/с, д. Осиновка,
20 лет.
водоохранная зона вне прибрежплатежа: фин. отдел Виул. Приозерная, д. 1
ной полосы озера Добрино.
тебского райисполкома
Дата, время и место проведения аукциона: 29.03.2011 в 16.00. Место проведения аукциона: г. Витебск, пр-т Черняховского, д. 9,
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Окончательный срок подачи документов: 23.03.2011 до 17.30.
Заявления на участие в аукционах со всеми необхо- сударственную регистрацию юридического лица без нотаридимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 ального засвидетельствования, документ с указанием бандо 17.30 по адресу: г. Витебск, пр. Черняховского, д. 9, ковских реквизитов юридического лица;
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Условия
- представителем или уполномоченным должностным
инженерного развития инфраструктуры застраиваемой тер- лицом иностранного юридического лица – легализованные
ритории отсутствуют.
в установленном порядке копии учредительных документов
Победитель аукциона (претендент на покупку) обя- и выписка из торгового реестра страны происхождения (вызан:
писка должна быть произведена в течение года до подачи
- возместить затраты на организацию и проведение аук- заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное
циона, расходы, связанные с изготовлением и предоставле- доказательство юридического статуса в соответствии с занием участникам аукциона документации, необходимой для конодательством страны происхождения с засвидетельствоего проведения, на расчетный счет, указанный в протоколе ванным в установленном порядке переводом на белорусский
аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их или русский язык, легализованные в установленном порядвозмещения по каждому объекту (лоту), выставляемому на ке доверенность или документ, подтверждающий полноаукцион, доводится до сведения участников до начала аук- мочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
циона;
- подписать протокол аукциона в день проведения аук- кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованциона, оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, указан- ным в установленном порядке переводом на белорусский
или русский язык;
ные в протоколе аукциона;
- представителем иностранного гражданина – легализо- в случае приобретения зем. участка в частную собственность – осуществить в двухмесячный срок после принятия ванная в установленном порядке доверенность, документ о
решения о предоставлении ему земельного участка государ- финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
ственную регистрацию права собственности на земельный банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заучасток. В случае приобретения права аренды не позднее 2-х свидетельствованным в установленном порядке переводом
рабочих дней после внесения денежных выплат и выполнений на белорусский или русский язык;
- заверенная банком копия платежного поручения о внеусловий, указанных в протоколе аукциона, заключить с местным исполнительным комитетом договор аренды земельного сении задатка.
участка; осуществить государственную регистрацию в двухПри подаче документов на участие в аукционе граждане,
месячный срок со дня заключения договора аренды;
индивидуальные предприниматели, представители граждан,
- выполнить условия, предусмотренные в решении об индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
уполномоченные должностные лица юридических лиц предъизъятии земельного участка для проведения аукциона.
1. Для участия в аукционе приглашаются: при продаже являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личземельного участка в частную собственность – граждане Ре- ность.
Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников.
спублики Беларусь, при продаже права на заключение договора аренды земельного участка – граждане, индивидуальные Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукпредприниматели и юридические лица. Гражданин, индивиду- ционе в отношении нескольких земельных участков, вносят
альный предприниматель, юридическое лицо должны подать задаток в размере, установленном для земельного участка с
заявление об участии в аукционе и подписать соглашение с наибольшей начальной ценой. Торги продолжаются до тех
пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукциорганизатором аукциона. К заявлению прилагается:
- для граждан – копия документа, содержащего иденти- онный номер поднял только один участник аукциона.
2. Всем участникам предоставляется право ознакомления
фикационные сведения гражданина;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетель- с земельно-кадастровой документацией, а также возможность
ства о государственной регистрации индивидуального пред- осмотра местности земельного участка.
3. В случае отказа или уклонения Победителя аукциона
принимателя без нотариального засвидетельствования;
- для представителей гражданина и индивидуального в установленный срок от внесения платы за предмет аукциопредпринимателя – нотариально удостоверенная доверен- на, выполнения условий, предусмотренных в решении об
изъятии земельного участка для проведения аукциона, вненость;
- представителем или уполномоченным должностным сенный им задаток и затраты на организацию и проведение
лицом юридического лица – доверенность, выданная юриди- аукциона возврату не подлежат.
4. Контактные тел.: (0212) 47 97 35, (029) 514 36 47, e-mail:
ческим лицом, или документ, подтверждающий полномочия
должностного лица, копии документов, подтверждающих го- vcm74@mail.ru, www.marketvit.by, www.gki.gov.by.

— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.
http://www.zviazda.by;

людзям. Праўда, сёння па электрычках жанчыны носяць
тое-сёе з прадук таў, але гэты гандаль падпольны. Чаму? Можна ў горадзе абысці цэлы мікрараён і не знайсці
месца, дзе можна было б «законна» выпіць чарку і прыкусіць. Можа, нейкі прыватнік і адчыніў бы «забягалаўку» на два столікі, але дазвол на гандаль алкагольнымі
напоямі мясцовая ўлада дае па сваім меркаванні — гэты
атрымае, а той не. Да яшчэ ёсць інструкцыі. У прынцыпе,
дробны бізнэс не з'яўляецца вызначальным, але ў яго
могуць быць уцягну ты тысячы людзей, а гэта палёгка
для дзяржавы.
Напрыклад, у Кітаі адна вёска займаецца вырабам зубных шчотак, другая — прышчэпак для бялізны, а ў трэцяй
нешта шыюць... і прадукцыя іх ідзе на экспарт у розныя
краіны — няхай і не самыя багатыя. Галоўнае — раскруціць
эканамічны махавік на ўсіх узроўнях.
Можа, яго раскруціць Дырэктыва № 4? Прэзідыум Савета Міністраў у цэлым адобрыў праект плана мерапрыемстваў па рэалізацыі Дырэктывы № 4. А міністр эканомікі
Мікалай Снапкоў заявіў, што план прадугледжвае распрацоўку і прыняцце 150 нарматыўных прававых актаў, якія
павінны ўдасканаліць дзелавы клімат для ўсіх суб'ектаў
прадпрымальніцкай дзейнасці і, у канчатковым выніку,
фарміраванне камфортнага дзелавога асяроддзя.
У першым паўгоддзі гэтага года нарматыўна-прававыя
акты для рэалізацыі Дырэктывы № 4 будуць прыняты. А на
працягу года, у адпаведнасці з планам, будуць рэалізаваны
асноўныя мерапрыемствы.
Што ж, 2011 год, магчыма, стане вызначальным. Будзем спадзявацца, што дзверы нашай эканомікі будуць
шырока расчынены для ўсіх, хто захоча заняцца прадпрымальніцтвам.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.
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