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14 красавіка 2011 г.

Футбол

«МЮ» І «БАРСА» — У ПАЎФІНАЛЕ
Пераможцам з англійскага дэрбі паміж «Манчэстар Юнайтэд»
і «Чэлсі» выйшлі манкуніянцы. У супрацьстаянні ўкраінскага «Шахцёра» і іспанскай «Барселоны» апошняя без праблем аформіла
выхад у паўфінал.
Манкуніянцы тыдзень таму перайгралі лонданцаў на іх хатнім стадыёне з лікам 1:0. «Чэлсі» вымушаны быў адыгрывацца, але бліжэй да перапынку, калі лонданцы аслабілі свае атакі, «МЮ» забіў, дзякуючы намаганням Эрнандэса. Зраўняць лік у гасцей атрымалася толькі на 77-й
хвіліне — вызначыўся Дзідзье Драгба. Але не прайшло і хвіліны, як гэтая
інтрыга зноў знікла: Пак расстраляў вароты Чэха — 2:1. Аформіць выхад
у паўфінал для «Барселоны», якая тыдзень таму разграміла «Шахцёр» з
лікам 5:1, было чыстай фармальнасцю. Іспанскі гранд кантраляваў усю
гульню на «Данбас-Арэне», не дазволіў рэалізаваць моманты гаспадарам
і перамог з дапамогай Леанэля Месі — 1:0.

ЗБОРНАЯ АПУСЦІЛАСЯ НА 53-е МЕСЦА
У рэйтынг-лісце, апублікаваным ФІФА, наша зборная па футболе апусцілася з 37-га на 53-е месца. За апошні месяц наша каманда правяла два
матчы: адборачны да Еўра-2012 супраць Албаніі і таварыскі супраць Канады. Абодва нашы прайгралі з лікам 0:1. Колькасць набраных беларускай
зборнай ачкоў знізілася з 634 да 557. Найлепшым вынікам нашай каманды
было 36-е месца, якое мы займалі ў лютым 2011-га. Рэйтынг узначальвае
каманда Іспаніі, далей ідуць Галандыя і Бразілія. Германія, Аргенціна, Англія, Уругвай, Партугалія, Італія і Харватыя складаюць топ-10.
Алена КРАВЕЦ.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
ОАО «140 ремонтный завод» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже одноэтажного
кирпичного, панельного здания хранилища запасных частей с рампой,
об. пл. 725,6 кв.м, в т.ч. комплект трансформаторной подстанции
наружной установки КТПН-160, железнодорожный путь нормальной колеи, расположенных по адресу: Минская обл., г. Борисов,
ул. Л. Чаловской, 19.
Начальная цена с НДС (снижена на 20%) – 1 136 601 550 бел. руб.
Площадь земельного участка – 1,5335 га.
Задаток – 50 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012020200010
в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357,
УНП 690324015 Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» до 18.04.2011г.; на р/с
3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Банк» БИК 153001369, УНП
690324015 с 18.04.2011 г.

«ЧАРНОБЫЛЬСКІЯ» ЛЬГОТЫ: ШТО КАМУ?
П

ЫТАННІ сацыяльнай абароны грамадзян, што пацярпелі ад
катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, з'яўляюцца актуальнымі
заўсёды. Прычым — традыцыйна ці не — на першым месцы тут
была і застаецца тэма льгот. Таму разабрацца з некаторымі нюансамі іх прадастаўлення мы паспрабуем з дапамогай галоўнага
спецыяліста аддзела па рабоце з ветэранамі, інвалідамі і пажылымі людзьмі Камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне
Мінгарвыканкама Наталлі Аляксандраўны ВЯРТЫНСКАЙ.

АСНОЎНАЯ ПАДТРЫМКА — трэбы — на атрыманне сацыяльнага жылля зноў жа ў адпаведнасці з
ІНВАЛІДАМ
Зразумела, што ўмовы прадастаўлення льгот залежаць ад прыналежнасці грамадзян да той ці
іншай катэгорыі. У прыватнасці, вызначана, што грамадзяне, якія перанеслі прамянёвую хваробу (або
хворыя на яе), інваліды ўсіх груп і
дзеці-інваліды з прычыны чарнобыльскай катастрофы маюць права пры выхадзе на пенсію атрымліваць медабслугоўванне ў арганізацыях аховы здароўя, да якіх яны
былі прымацаваны па апошнім месцы працы, службы і вайсковай
службы; на першачарговае змяшчэнне ў дзяржаўныя стацыянарныя арганізацыі сацыяльнага абслугоўвання; на 100-працэнтную
аплату «бальнічных» ужо з першага дня захворвання; на першачарговае абслугоўванне ў арганізацыях аховы здароўя, службы быту,
грамадскага харчавання, жыллёвакамунальнай гаспадаркі, тэхнабслугоўвання і рамонту транспартных сродкаў; на падатковыя льготы; на перадачу бязвыплатна з
улікам квоты ва ўласнасць займаемых жылых памяшканняў дзяржаўнага жылфонду ў адпаведнасці
з заканадаўствам, а ў выпадку па-

№
лота

Адрес земельного участка:
г. Гомель

Кадастровый номер участка

Площадь,
га

Целевое назначение – строительство

1

ул. Интендантская

340100000003002415

0,1441

строительство и последующая
эксплуатация автодрома

2

Речицкое шоссе,
в районе
жилого дома № 52

340100000006004414

0,0530

здания специализированного
финансового назначения
(расчетно-кассовый центр
банка)

340100000003002359

0,0024

установка рекламного
светодиодного экрана

340100000007005658

0,0015

установка рекламного
светодиодного экрана

340100000007005659

0,0024

установка рекламного
светодиодного экрана

3

Аукцион состоится 26.04.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 25.04.2011 до 17.00 по указанному адресу.

4

5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ

Генеральный директор

пересечение
ул. Ефремова –
пр-та Космонавтов
ул. Ильича,
в районе кинотеатра
«Мир»
ул. Ильича,
в районе производственного швейного
объединения
«Гомельчанка»

Асобная гаворка аб грамадзянах, якія прымалі ўдзел у ліквідацыі
наступстваў катастрофы ў 19861987 гадах у зоне эвакуацыі, а таксама аб грамадзянах, якія ліквідоўвалі наступствы аварыі ў 1988-1989
гадах у зоне эвакуацыі і ў 1986-1987
гадах — у зоне першачарговага ці ў
зоне наступнага адсялення.
Гэтыя катэгорыі маюць права на
медабслугоўванне ў арганізацыях
аховы здароўя, да якіх яны былі
прымацаваны па апошнім месцы
працы, службы і вайсковай службы;
на першачарговае змяшчэнне ў
дзяржаўныя стацыянарныя арганізацыі сацыяльнага абслугоўвання;
на першачарговае абслугоўванне
ў арганізацыях аховы здароўя; на
100-працэнтную аплату «бальнічных» з першага дня захворвання;
на выкарыстанне працоўнага водпуску ў летні ці іншы зручны для
сябе час; на пераважнае права за-

25 апреля 2011 года в 12.00 состоится повторное
внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Минскэнергострой».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О решении, принятом на внеочередном общем собрании акционеров 27.07.2010 г. (Протокол № 20 от 27.07.2010 г.)
Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 39.
Начало регистрации в 11.30.
УНП 100008291

Качество
земли

Характеристика расположенных на участке инженерных коммуникаций,
Срок Затраты на подгостроений, сооружений, инженерно-технических условий.
аренды, товку документаИнженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ
(лет)
ции, бел. рублей
подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети (ул. Интендантская). Ограничения в использовании: охранная зона подземной кабельной линии связи – 0,0243 га, 10
1 401 452
охранная зона ливневой канализации – 0,0076 га.
плодородный слой почвы снять и использовать на благоустройство прилегающей территории. Ограничения в использовании: охранная зона канализации – 0,0061 га.

Начальная
стоимость,
бел. рублей

Сумма задатка,
бел. рублей

35 080 780

3 508 000

99

3 422 880

76 860 721

7 686 000

5

1 119 691

488 186

48 800

5

1 096 673

311 339

31 100

участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной
сети. Ограничение в использовании: охранная зона кабеля связи, водопровода, канализации – 0,0024 га. Плодородный слой почвы снять и использовать на благоустройство
прилегающей территории.

5

1 252 396

273 986

27 300

участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной
сети. Плодородный слой почвы снять и использовать на благоустройство прилегающей
территории.
участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной
сети. Ограничение в использовании: охранная зона водопровода – 0,0010 га. Плодородный
слой почвы снять и использовать на благоустройство прилегающей территории.

340100000001004695

0,0032

установка рекламного
светодиодного экрана

участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной
сети. Ограничение в использовании: водоохранная зона р. Сож вне прибрежной полосы,
охранная зона подземной кабельной линии связи – 0,0008 га; водоохранная зона р. Сож
вне прибрежной полосы – 0,0024 га.

5

1 158 782

770 452

77 000

7

позиция 54Б
(по генплану второй
очереди застройки
микрорайона № 19)

340100000001004763

0,0713

здания специализированного
для общественного питания

участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной
сети.

30

1 498 210

44 623 948

4 462 300

340100000001002185

0,6120

многофункционального
комплекса с паркингом
на 300 машино-мест

50

1 635 842

547 429 541

54 742 900

50

2 448 341

136 510 201

13 651 000

20

587 480

69 399 094

6 939 900

10

1 545 604

4 161 519

416 100

20

2 532 588

87 694 124

8 769 400

5

923 705

15 084 681

1 508 400

50

624 661

149 165 750

14 916 500

30

581 818

375 030 402

37 503 000

30

2 441 250

1 215 491 893

121 549 100

50

1 779 404

892 177 857

89 217 780

30

1 793 530

21 105 889

2 110 500

8

ул. Хатаевича

9

ул. Войсковая
(бывшая территория
воинской части)

340100000006004287

0,3330

здания специализированного
складов

10

пр-зд Орудийный
(участок № 1)

340100000007004921

0,5381

объектов экологически
чистого производства

11

Речицкое шоссе
(в районе котельной
и жилого дома № 27)

340100000006004172

0,0137

павильона по оказанию
услуг населению

12

ул. Добрушская
(станция
техобслуживания)

340100000008001613

0,4505

станции техобслуживания

13

ул. Дорожная
(в районе
пешеходного моста)

340100000008001760

0,0790

павильона по оказанию услуг
населению (резка стекла)

14

ул. Мазурова
в микрорайоне № 19
(участок № 1
и участок № 2)

340100000001004200
340100000001004201

УНП 100185103

Тэлерадыёкампанія ВВС правяла параўнальны аналіз дзвюх
аварый — на японскай «Фукусіме-1» і на Чарнобыльскай АЭС.
ПРЫЧЫНА АВАРЫІ
Як вядома, прычыны ўцечкі радыяцыі на дзвюх АЭС былі рознымі.
У Японіі землятрус магнітудай 9,0 і серыя цунамі пашкодзілі сістэмы
ахаладжэння станцыі, услед за разбурэннямі рушылі некалькі выбухаў
на рэактарах. У Чарнобылі катастрофа адбылася пасля рэзкага скоку
магутнасці падчас планава-папераджальнага рамонту. У выніку адбылося некалькі выбухаў на чацвёртым энергаблоку, рэактар быў цалкам
разбураны, што прывяло да выкіду радыяцыі.
УЗРОВЕНЬ НЕБЯСПЕКІ
Ацэнка сур'ёзнасці сітуацыі ў абодвух выпадках найвышэйшая —
сёмы ўзровень небяспекі па міжнароднай шкале ІNЕS.
КОЛЬКАСЦЬ РЭАКТАРАЎ
Колькасць рэактараў на дзвюх аварыйных станцыях розная: шэсць
на «Фукусіме-1», з іх тры атрымалі пашкоджанні. На Чарнобыльскай
АЭС было чатыры рэактары, толькі адзін з іх быў разбураны.
ТЫП РЭАКТАРАЎ
Японскія ўлады падкрэсліваюць, што, у адрозненне ад Чарнобыля,
ядро рэактараў застаецца непашкоджаным. На ЧАЭС для запаволення ланцужковай ядзернай рэакцыі выкарыстоўваўся графіт. Перагрэў
і выпарэнне графітавых стрыжняў прывялі да пажару. Графітавыя
стрыжні гарэлі некалькі дзён, распаўсюджваючы радыеактыўны дым.
Замест графіту на «Фукусіме» выкарыстоўваецца звычайная вада.
КОЛЬКАСЦЬ ВЫКІДАЎ
На 12 красавіка ўзровень выкідаў на «Фукусіме» складае 370 тыс.
тэрабекерэляў, што не перавышае 10% ад узроўню, зафіксаванага
пасля аварыі ў Чарнобылі (5,2 млн тэрабекерэляў).
ЗОНА РАДЫЯЦЫЙНАГА ЗАБРУДЖВАННЯ
Па звестках японскіх улад, узровень радыяцыі перавысіў гадавыя
нормы пакуль на тэрыторыі 60 км на паўночны захад ад АЭС і прыблізна 40 км на паўднёвы захад. Паводле звестак ААН, радыяцыя ў Чарнобылі распаўсюдзілася на 500 км ад станцыі.
ЗОНА ЭВАКУАЦЫІ
Японскія ўлады рэкамендавалі эвакуявацца ўсім, хто пражывае ў
радыусе 20-30 км ад аварыйнай «Фукусімы». Яшчэ пяць абласцей паза гэтай зонай былі таксама эвакуяваныя.
У 1986 годзе ўлады СССР эвакуявалі прыблізна 115 000 чалавек з
абласцей, размешчаных вакол рэактара. Пазней былі вывезены яшчэ
220 000 чалавек з Беларусі, Расійскай Федэрацыі і Украіны.
СМЯРОТНЫЯ ВЫПАДКІ
Пакуль японскія ўлады афіцыйна не пацвердзілі ніводны смяротны
выпадак ад наступстваў аварыі на «Фукусіме».
«Грынпіс» і міжнародная арганізацыя «Урачы супраць ядзернай
вайны» сцвярджаюць, што ў выніку чарнобыльскай аварыі толькі сярод
ліквідатараў памерлі дзясяткі тысяч чалавек. Паводле справаздачы
ААН, на перыяд да 2008 года ад прамянёвай хваробы ў выніку аварыі
памерлі 64 чалавекі. Паводле звестак СААЗ, ад наступстваў чарнобыльскай катастрофы могуць загінуць да 4000 чалавек.
НАСТУПСТВЫ ДЛЯ ЗДАРОЎЯ
Пакуль у Японіі адмаўляюць рызыку для здароўя чалавека ў выніку
аварыі на «Фукусіме». Паводле звестак міжнародных арганізацый, у
выніку чарнобыльскай аварыі ў Еўропе зафіксавана 10 000 выпадкаў
уродстваў у нованароджаных, 10 000 выпадкаў раку шчытападобнай
залозы і чакаецца яшчэ 50 000 у наступныя дзесяцігоддзі.
СТАН АЭС ЗАРАЗ
Паводле ацэнак японскіх адмыслоўцаў, уцечка радыяцыі працягваецца і ў канчатковым выніку аварыя можа пераўзысці чарнобыльскую
па наступствах. Работа ЧАЭС была канчаткова спынена 15 снежня 2000
года. Над чацвёртым энергаблокам пабудаваны ахоўны саркафаг.

ВАЖНЫЯ МЕСЦА І ЧАС

стацца на працоўным месцы пры
ўмове роўнай вытворчасці працы і
кваліфікацыі; на першачарговае
ўступленне ў гаражныя кааператывы і кааператывы, якія здзяйсняюць эксплуатацыю аўтастаянак; на
першачарговае (пры іншых роўных
умовах) залічэнне ў прафесійнатэхнічныя ўстановы, на курсы прафесійна-тэхнічнага навучання, у
сярэдне-спецыяльныя і вышэйшыя
навучальныя ўстановы з прадастаўленнем інтэрната, на залічэнне
з прадастаўленнем інтэрната на
падрыхтоўчыя аддзяленні ВНУ незалежна ад наяўнасці месцаў.
— Да таго ж асобы, якія прымалі ўдзел у ліквідацыі наступстваў
катастрофы ў 1986-1987 гадах у
зоне эвакуацыі, маюць ільготы па
падатках, — зазначае Наталля Вяртынская. — Гэта ж катэгорыя можа
разлічваць на сацыяльны водпуск
без захавання зарплаты працягласцю да 14 каляндарных дзён, а таксама — на перадачу бязвыплатна
з улікам квоты ва ўласнасць займаемых жылых памяшканняў дзяржаўнага жылфонду ў адпаведнасці
з заканадаўствам.
Сяргей ГРЫБ.
(Заканчэнне будзе.)

ул. Фрунзе

И.Э. КОБЗА

НАСТУПСТВЫ «ФУКУСІМЫ»
МОГУЦЬ ПЕРАЎЗЫСЦІ ЧАРНОБЫЛЬ

час скарачэння штату. А інвалідам
І-ІІ груп з прычыны чарнобыльскай
аварыі даецца права на першачарговае ўступленне ў гаражныя каапе ра ты вы і ка а пе ра ты вы, якія
здзяйсняюць эксплуатацыю аўтастаянак.
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ОАО «ТРИКОТАЖТОРГ»
1. Покупатель акций — Открытое акционерное общество «Трикотажторг», г. Минск, ул. Платонова, д. 30, т./ф. 292 45 90, тел. 292 82 13.
2. Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которого приобретаются — Открытое акционерное общество «Трикотажторг», 220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 30.
3. Цель приобретения — для последующего аннулирования с целью
уменьшения уставного фонда.
4. Количество акций, которое намеревается приобретать — 64 500
(Шестьдесят четыре тысячи пятьсот) простых (обыкновенных) акций.
5. Цена приобретения акций — 15000 (пятнадцать тысяч) белорусских рублей.
6. Сроки, форма и порядок оплаты акций — приобретение акций
будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк». Оплата осуществляется в безналичной форме денежными средствами путем зачисления на вкладные
счета акционеров в течение 3 (трех) банковских дней с даты регистрации
договора депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк».
7. Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи
акций — ОАО «Акционерный сберегательный банк «Беларусбанк»,
220050, г. Минск, ул. Мясникова, д. 32.
8. Предложение о продаже акций должно быть направлено в ОАО
«Трикотажторг» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, д. 30, с 26.03.2011 г.
по 26.04.2011 г.
9. Дата начала покупки акций (заключения договора куплипродажи акций) — 07.05.2011 г.
10. Дата окончания покупки акций (заключения договора куплипродажи акций) — 20.05.2011 г.

прычыны чарнобыльскай катастрофы пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў і адсутнасці проціпаказанняў маюць права на першачарговае
бясплатнае санаторна-курортнае
лячэнне ці пры адсутнасці проціпаказанняў — на аздараўленне ў парадку і на ўмовах, якія вызначае
заканадаўства.
Далей. Грамадзяне, якія перанеслі прамянёвую хваробу (або
хворыя на яе), дарослыя інваліды і
дзеці-інваліды з прычыны чарнобыльскай катастрофы маюць права на пазаконкурснае залічэнне ва
ўстановы, якія забяспечваюць прафесійна-тэхнічную адукацыю і на
курсы прафесійнага навучання. Гэтыя ж катэгорыі карыстаюцца першачарговым правам на залічэнне
ў сярэдне-спецыяльныя і вышэйшыя навучальныя ўстановы з абавязковым прадастаўленнем іншагароднім месца ў інтэрнаце. Пры
гэтым прыём на падрыхтоўчыя аддзяленні ВНУ тут робіцца незалежна ад наяўнасці месцаў і таксама з
прадастаўленнем інтэрната.
Заканадаўства вызначае, што
грамадзяне, якія перанеслі прамянёвую хваробу (або хворыя на яе)
і інваліды з прычыны чарнобыльскай катастрофы могуць выкарыстоўваць працоўны водпуск у летні
ці іншы зручны для сябе час і
атрымліваць сацыяльны водпуск
без захавання зарплаты працягласцю да 14 каляндарных дзён. Гэтыя
ж грамадзяне пры ўмове роўнай
вытворчасці працы і кваліфікацыі
карыстаюцца пераважным правам
застацца на працоўным месцы пад-

Твае
правы

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
18 мая 2011 г. проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 18.01.2011.
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 19.02.2011.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

заканадаўствам.
— Апроч таго, грамадзяне, якія
пе ра нес лі пра мя нё вую хва ро бу
(або хворыя на яе), дзеці-інваліды
і дарослыя інваліды І і ІІ груп з прычыны чарнобыльскай катастрофы
маюць права на дадатковыя гарантыі, — кажа Наталля Вяртынская.
— У прыватнасці, гаворка аб праве
на бясплатны выраб і рамонт зубных пратэзаў (за выключэннем пратэзаў з каштоўных металаў, металаакрылатаў, металакампазітаў,
металакерамікі і фарфору), а таксама нанясення ахоўна-дэкаратынага пакрыцця з нітрыд-тытану;
праве на бясплатнае забеспячэнне
іншымі тэхнічнымі сродкамі сацыяльнай рэабілітацыі паводле дзяржаўнага рэестра; праве на бясплатны праезд на ўсіх відах гарадскога
па са жыр ска га і пры га рад на га
транспарту (за выключэннем таксі),
а пры пражыванні ў сельскай мясцовасці — і на міжгароднім транспарце ў межах свайго адміністрацыйнага раёна.
Таксама вельмі істотны момант.
Грамадзяне, якія перанеслі прамянёвую хваробу (або хворыя на яе),
дарослыя інваліды І і ІІ груп з пры-

чыны чарнобыльскай катастрофы
могуць карыстацца 90-працэнтнай
зніжкай пры набыцці лекаў паводле
рэцэптаў у межах спецыяльнага пераліку, а пры хірургічных захворваннях пры наяўнасці адпаведнага
медыцынскага заключэння — і на
90-працэнтную зніжку на набыццё
перавязачных матэрыялаў. Што да
дзяцей-інвалідаў з прычыны чарнобыльскай катастрофы, то для іх
пры наяўнасці рэцэпту лекавыя
сродкі ў межах спецыяльнага пераліку выдаюцца бясплатна.
— Варта сказаць некалькі слоў
аб грамадзянах, што перанеслі
прамянёвую хваробу (або хворыя
на яе), а таксама інвалідах І і ІІ груп
з прычыны чарнобыльскай катастрофы, якія не маюць працаздольных членаў сям'і і пражываюць адны, толькі з інвалідамі І-ІІ груп або
з непрацуючымі пенсіянерамі пасля
дасягнення імі агульнаўсталяванага пенсійнага ўзросту, — працягвае
Наталля Вяртынская. — У гэтым
выпадку ўзнікае права на 50-працэнтную зніжку пры аплаце за тэхабслугоўванне і карыстанне жылым
памяшканнем у межах 20 квадратных метраў агульнай плошчы і за
камунальныя паслугі ў межах вызначаных нормаў спажывання, а
пры пражыванні ў дамах без цэнтральнага ацяплення — і на 50-працэнтную зніжку пры набыцці паліва
ў межах нормаў, вызначаных для
продажу насельніцтву.
Непрацуючыя грамадзяне, якія
пе ра нес лі пра мя нё вую хва ро бу
(або хворыя на яе), непрацуючыя
інваліды І і ІІ груп і дзеці-інваліды з

оздоровительного
центра(медицинские услуги,
парикмахерская, фотоуслуги,
ателье, цветочный магазин)
здания многофункционального
назначения (станция
техобслуживания, салон
0,6789
автомобилей, офисный центр,
торговый центр с промышленной
группой товаров)
0,1189
0,0377

к землям сельскохозяйственного назначения не относятся
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участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной
сети. Ограничения в использовании: охранная зона водопровода, водоохранная зона затона
у судостроительного завода вне прибрежной полосы – 0,0839 га; водоохранная зона затона
у судостроительного завода вне прибрежной полосы – 0,5281 га. Победителю аукциона произвести строительство подземного пешеходного перехода через ул. Хатаевича
участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной
сети. Плодородный слой почвы снять, сохранить и использовать на благоустройство прилегающей территории.
участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной
сети. Ограничение в использовании: охранная зона водопровода – 0,0128 га. Плодородный
слой почвы снять, сохранить и использовать на благоустройство прилегающей территории.
участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Плодородный слой почвы снять, сохранить и использовать на благоустройство
прилегающей территории. Ограничения в использовании: охранная зона канализации,
теплотрассы, электрокабеля – 0,0048 га.
участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной
сети. Ограничение в использовании: охранная зона кабеля связи - 0,0168 га; водопровода – 0,0163 га. Плодородный слой почвы использовать на благоустройство прилегающей
территории.
участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Плодородный слой почвы снять, сохранить и использовать на благоустройство
прилегающей территории. Ограничения в использовании: охранная зона кабеля связи и
водопровода – 0,0227 га.
участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной
сети. Ограничения в использовании: участок № 1– охранная зона канализации – 0,0038 га,
охранная зона подземной кабельной линии связи, подземной кабельной линии электропередачи – 0,0196; участок № 2 – охранная зона канализации – 0,0041 га
участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной
сети. Ограничения в использовании: охранная зона подземной кабельной линии электропередачи – 0,1460 га; охранная зона водовода – 0,0310 га. Выполнить технические условия
по выноске КЛ и водовода. Плодородный слой почвы снять, сохранить и использовать на
благоустройство прилегающей территории.
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ул. Текстильная

340100000003001800

16

ул. Мазурова

340100000001003288

2,7581

17

микрорайон № 18

340100000001004833

0,8091

детского сада

340100000001004887

0,0289

здания специализированного
торговли непродовольственными
товарами

340100000005005801

0,0012

торгового киоска

плодородный слой почвы снять и использовать на благоустройство прилегающей территории.

5

1 176 340

64 870

6 480

340100000005005802

0,0012

торгового киоска

плодородный слой почвы снять и использовать на благоустройство прилегающей территории.

5

1 117 406

64 870

6 480

18

19

20

ул. Хатаевича
(район жилых домов
№№ 33-35)
микрорайон
«Энергетиков»,
вблизи жилого дома
№ 29, участок 1
микрорайон
«Энергетиков»,
вблизи жилого дома
№ 29, участок 2

культурно-развлекательного
оздоровительного центра
«Аквапарк»

1. Организатор аукционных торгов – управление коммунальной собственности
и приватизации горисполкома.
2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Всем желающим предоставляется
возможность предварительно ознакомиться с документами по каждому объекту
в натуре.
3. Аукцион состоится 18 мая 2011 г. в 15.00 в Гомельском городском
исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, при наличии не
менее двух участников на каждый лот.
4. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию следующие
документы: заявление по установленной форме; заверенные банком копии
платежных поручений о внесении задатка в размере, указанном в извещении,
на р/с 3642402000239 в филиале 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель,
ул. Фрунзе, 6а, МФО 151501661; УНП 400251518, управление коммунальной
собственности и приватизации горисполкома. Кроме того, представляют:
4.1 Представители или уполномоченные должностные лица юридических
лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов,
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без

участок свободен от застройки. Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Ограничения в использовании: охранная зона газопровода и водоохранная зона
оз. Бурое Болото – 0,0811 га; водоохранная зона оз. Бурое Болото – 1,7335 га; прибрежная
полоса оз. Бурое Болото – 0,9435 га.
Подъезд будет осуществляться по существующей дорожной сети. Участок ограничений в
использовании не имеет.
участок свободен от застройки. Ограничения в использовании: охранная зона теплотрассы
– 0,0008 га. Условия: плодородный слой почвы снять и использовать на благоустройство
прилегающей территории.

нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов
юридического лица.
4.2 Идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной
регистрации без нотариального засвидетельствования.
4.3 Представители гражданина или индивидуального предпринимателя –
нотариально удостоверенную доверенность.
4.4 Представители или уполномоченные должностные лица иностранного
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в
соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным
в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители
иностранного юридического лица или гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный
обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский
(русский) язык.
4.5 При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители
юридических лиц и граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации,

победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов,
связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в
установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия Гомельским
горисполкомом решения о предоставлении победителю земельного участка.
6. Горисполкомом может предоставляться рассрочка на срок не более 3 лет,
в случаях когда размер платы за право заключения договора аренды земельного
участка превышает 2 000 базовых величин для граждан и индивидуальных
предпринимателей и 10 000 базовых величин для юридических лиц. Плательщик,
претендующий на получение рассрочки, до принятия горисполкомом решения о
предоставлении земельного участка в аренду должен обратиться в горисполком
о предоставлении ему рассрочки.
7. Документы для участия в торгах принимаются по рабочим дням с 9.00 до
17.00 по 13 мая 2011 г. включительно в управлении коммунальной собственности
и приватизации горисполкома по адресу: ул. Советская, 21а (каб. № 4).
Заключительная регистрация участников аукциона с 14.00 до 14.40 в день
аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, каб. № 4.
Лоты №№ 3–20 выставляются на аукцион повторно: извещения опубликованы
в газете «Звязда» 01.12.2010 г., 01.02.2011 г. , 03.03.2011 г.
Контактные телефоны: 77 69 35; 77 67 27, факс: 77 48 85. Наш сайт –
www. gorod.gomel.by

Якое «паліва» аб'яднае беларускую нацыю?
У трагічныя дні, калі на цэнтральнай станцыі метро ў сталіцы здарыўся выбух, паўсюль
пішуць пра адзінства беларускага народа.
Што небяспека (пакуль яшчэ незразумела,
адкуль яна ўзялася) павінна нас аб'яднаць.
Але што канкрэтна хаваецца за словам
«аб'яднаць» і ў чым палягае «адзінства»
беларускага народа, мяркую, разумее не
кожны.
На гэта архіважнае пытанне, ад пастаноўкі якога і сапраўды залежыць наша будучыня,
спрабавалі адказаць многія аўтарытэтныя ці
проста вядомыя беларусы сучаснасці.
Калегі праводзяць апытанні цікавых людзей. Сярод апытаных — спартоўцы, спевакі-спявачкі, паэты, кіраўнікі буйных прадпрыемстваў. Людзі, якія навідавоку і ад якіх
сёння многае залежыць. У іх пытаюцца пра
тыя падзеі гісторыі, якія павінен ведаць
кожны беларус. Паказальна, што большасць як па шаблоне сцвярджае: «Вялікая
Айчынная вайна і дзейнасць партызанаў».
Вось адзін з самых распаўсюджаных адказаў. Але ці маюць адны гэтыя падзеі на-

столькі істотную вагу, што яны могуць прывесці да адзінства беларускага народа? Ці
далёка даедзеш толькі на такім патрыятычным «паліве»?
Вялікая Айчынная вайна і партызанскі
рух — гэта, безумоўна, гераічны і трагічны
час. Разам з тым гэта, на маю думку, толькі доля таго выбітнага, што было ў нашай
гісторыі.
Часта езджу па беларускіх школах і пытаюся ў дзяцей старэйшага ўзросту (хутка
яны зробяцца студэнтамі, нашай непасрэднай будучыняй) пра тое, чым яны ганарацца. І найчасцей чую (як пад капірку) пра
Вялікую Айчынную вайну і партызанаў
(канкрэтныя факты і прозвішчы не называюцца). Радзей — пра «Францыска Скарыну і Коласа з Купалам». Пры гэтым
амаль ніхто не прыгадвае, калі Скарына
выдаў легендарны «Псалтыр» і якую канкрэтна ролю ва ўсходнеславянскай культуры ён адыграў. А расказаць напамяць
ключавыя вершы Янкі Купалы ці Якуба
Коласа таксама мала хто здольны.

Вось чым, па маіх назіраннях, абмяжоўваецца патрыятычны запас большасці беларусаў. І гэтага запасу, напэўна, не кожнаму хопіць для таго, каб самаахвярна
прысвяціць сябе краіне.
Дзіўлюся, чаму не выкарыстоўваюцца
іншыя ключавыя з'явы ў нашай, аказваецца, выбітнай гісторыі. І тут я кіруюся звычайнай школьнай праграмай.
Мы — спадкаемцы вялікай краіны. У 14,
15 стагоддзях Вялікае Княства Літоўскае (эліта якога найчасцей размаўляла на, прашу
заўважыць, старабеларускай мове; і на гэтай
жа мове выдаваліся афіцыйныя дакументы)
было геапалітычным цэнтрам. Ці звышдзяржавай, як сёння мы называем, напрыклад,
ЗША. Легендарны Статут ВКЛ, самы грунтоўны варыянт якога быў выдадзены ў 1588
годзе, лічыцца самым перадавым прававым
дакументам эпохі Адраджэння. І ён быў напісаны на старабеларускай мове. Гэта азначае,
што сустрэнься мы сёння з тагачаснымі жыхарамі тае дзяржавы, то вельмі добра паразумеліся б. Таму што мы — іх спадкаемцы.

Войска ВКЛ лічылася адным з топавых.
І многія бітвы, якімі кіравалі нашы гетманы,
сканчаліся лёсавызначальнымі для ўсяго
свету перамогамі. Гэта, напрыклад, вядомая бітва пад Грунвальдам, калі разбіўшы
крыжакоў, нашы ваяры сумесна з палякамі (якімі кіраваў яшчэ адзін выхадзец з
ВКЛ) прадвызначылі развіццё ўсяго Усходнееўрапейскага рэгіёну на стагоддзі наперад. Былі і іншыя падзеі, што ўвайшлі ў
падручнікі па вайсковай тактыцы розных
краін. Напрыклад, бітва пад Оршай 1514
года, калі наш гетман Канстанцін Астрожскі разбіў утрая большае войска...
Гэтыя перамогі здабывалі нашы непасрэдныя продкі.
Я дзіву даюся, чаму сёння мы зрэдку
ўлічваем тыя выбітныя і натхняльныя старонкі гісторыі. Менавіта яны далі б беларусу асэнсаванне — я нашчадак вялікай нацыі і я магу скруціць горы...
Замест гэтага мы атаесамляем сябе са
«сціплымі, гасціннымі і талерантнымі» беларусамі. Гэтыя якасці, безумоўна, станоўчыя,

Дыскусійная трыбуна

але гэтага «бензіну» недастаткова, каб надаць чалавеку рэальнае пачуццё гонару.
Сёння — не 15 стагоддзе. Воляй гісторыі
мы атрымалі назву — беларусы, да якой
прызвычаіліся і якая стала роднай.
Некаторыя нашы спрадвечныя тэрыторыі былі адваяваны, адабраны і аддадзены.
Там размаўляюць сёння іншымі мовамі (дзякуй за гэта, напрыклад, таварышу Сталіну).
Усё гэта, безумоўна ж, не азначае, што беларусы павінны адваёўваць гэтыя тэрыторыі назад. Барані Бог...Трэба адэкватна
глядзець на рэчаіснасць. Мы — той народ,
які, напэўна, мае найменш гістарычных прэтэнзій да сваіх суседзяў.
Але ведаць пра сваю выбітную гісторыю, згодна якой, беларусы — непасрэдныя спадкаемцы вялікай дзяржавы і
маюць неабмежаваны патэнцыял — мы
абавязаны.
І я шчыра не разумею, чаму гэты рэсурс, выгадны і важны, дагэтуль не выкарыстоўваецца...
Яўген ВАЛОШЫН.

