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З першых вуснаў

ІЛЬГОТЫ, ВЫПЛАТЫ, ІНДЭКСАЦЫІ...
?

?

Крымінал

14 мільёнаў
рублёў —
цана волі
Хітрую махінацыю правяла
загадчыца фермы па павелічэнні сабе заработнай платы ў
некалькі разоў. Аднак мільёны
не доўга знаходзіліся ў яе кашаль ку. Праз не ка то ры час
прыйшлося вярнуць выкрадзенае, а так са ма вы пла ціць
штраф, які практычна ў два разы перавышае суму здабытых
злачынным шляхам грошай.
А ўсё пачалося летась у лістападзе, калі ў пракуратуру Бешанковіцкага раёна паступіў матэрыял
праверкі ў дачыненні да загадчыцы
фермы, якая ўносіла лжывыя
звесткі ў табель працоўнага часу.
Пры правядзенні праверкі было
ўстаноўлена, што гэтая адказная
асоба аформіла на работу сваю
дачку, якая на той момант была
цяжарная. І загадчыца, безумоўна,
ведала пра тое, што дачка не зможа выконваць ускладзеную на яе
працу. Яна, скарыстаўшыся сваім
службовым становішчам, а таксама даверлівымі адносінамі з іншымі работнікамі фермы, папрасіла
некалькіх чалавек выконваць работу за яе дачку. А самім «добраахвотным памочнікам» у гэты час,
як сведчаць афіцыйныя дакументы, трэба было знаходзіцца ў адпачынку. Такім чынам, работнікі, якія
знаходзіліся ў адпачынку, атрымлівалі адпускныя, а загадчыца фермы атрымлівала заработную плату
сваёй дачкі ў памеры каля 1 мільёна рублёў (а ў некаторых выпадках — і 1,7 мільёна).
Таксама пры вывучэнні дакументацыі следствам было ўстаноўлена,
што загадчыца ў адзін і той жа час
умудрылася знаходзіцца і ў адпачынку, і на бальнічным. Пры гэтым
яна за кошт складанай сістэмы махінацый атрымлівала адпускныя,
заработную плату і аплату бальнічнага ліста — у агульнай суме каля
4 мільёнаў рублёў. Праз некаторы
час яе дачка пайшла ў дэкрэтны адпачынак і атрымала каля 4,5 мільёна рублёў, якія нібыта належалі ёй
за адпрацаваны час.
Па выніках дадатковых праверак, у дачыненні да маці з дачкой
пракуратурай Бешанковіцкага раёна была заведзена крымінальная
справа па адпаведнай частцы Крымінальнага кодэкса, якая прадугледжвае адказнасць за крадзеж
шляхам злоўжывання службовымі
паўнамоцтвамі, здзяйсненне групай асоб па папярэдняй змове.
Прыцягненнем дачкі загадчыцы да крымінальнай адказнасці
паслужыла тое, што яна ведала,
што на працу выходзіць не будзе
і пры гэтым падпісвала неабходныя афіцыйныя дакументы. Такім
чынам, яна ўступіла ў змову са
сваёй маці, каб атрымліваць незаконную зарплату і грашовую
дапамогу па доглядзе за дзіцем.
Падчас расследавання крымінальнай справы загадчыца ў поўным аб'ёме пакрыла прычыненую
дзяржаве шкоду.
Як паведаміў «Звяздзе» следчы аддзела пракуратуры Віцебскай вобласці (па Бешанковіцкім раёне) Сяргей ШАРАНКОЎ,
па выніках разгляду крымінальнай
справы ў судзе Бешанковіцкага
раёна загадчыцы прысуджаны
штраф у памеры 150 базавых велічынь (5 250 000 рублёў), а яе дачцэ — штраф у памеры 3,5 мільёна рублёў. Дарэчы, санкцыя часткі 2. артыкула 210 Крымінальнага
кодэкса Рэспублікі Беларусь прадугледжвае мінімальнае пакаранне ў выглядзе абмежавання волі
на тэрмін ад двух да пяці гадоў з
пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады або займацца пэўнай
дзейнасцю. Аднак судом было ўлічана, што маці і дачка ўпершыню
прыцягваюцца да крымінальнай
адказнасці, абедзве маюць на
ўтрыманні малалетніх дзяцей.
Такім чынам, з улікам прычыненай злачынствам шкоды і прызначаным пакараннем, маці і дачцэ давядзецца аддаць дзяржаве
каля 14 мільёнаў рублёў.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

І зноў напамін
пра вайну...
У Дзятлаве мясцовы жыхар, працуючы ў агародзе,
знайшоў у зямлі прадмет, падобны на боепрыпас, паведамляе прэс-служба Гродзенскага
абласнога ўпраўлення МНС.
Мужчына патэлефанаваў у
службу 101. І правільна зрабіў,
бо група размініравання ўстанавіла, што гэта снарад часоў
Вя лі кай Ай чын най вай ны.
Праз некалькі гадзін яго абясшкодзілі.
А праз некалькі дзён спецыялістам па размініраванні давялося працаваць на прысядзібным участку ў вёсцы Палубнікі
Лідскага раёна: на гэты раз вайна нагадала пра сябе мінамётнай
мінай калібру 50 мм.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

мама адчувала сябе значна лепш,
цяпер здароўе ўжо не тое. Ці можа сацработнік прыходзіць да яе
часцей, калі мама сама саромеецца папрасіць пра гэта?
— У адпаведнасці з заканадаўствам для грамадзян, якія абслугоўваюцца на ўмовах частковай або
поўнай аплаты, перыядычнасць наведвання сацыяльнымі работнікамі
вызначаецца на падставе дагавора,
складзенага паміж грамадзянінам і
тэрытарыяльным цэнтрам сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва.
Для таго, каб унесці змены ў дагавор, неабходна напісаць заяву на
імя дырэктара цэнтра, дзе выкласці
сваю просьбу аб пераводзе на абслугоўванне з большай перыядычнасцю наведвання сацыяльным работнікам. На падставе гэтай заявы
будзе складзена дадатковае пагадненне да дагавора аб абслугоўванні, дзе будзе прапісана неабходная
колькасць візітаў і адпаведны ім памер аплаты.
У маёй сваячкі няма ні дзяцей, ні мужа. Яна ўжо ў вельмі паважаным узросце, жыве
адна ў вёсцы. Вядома, я дапамагаю ёй, як магу. Але яна мае патрэбу ў пастаянным доглядзе. Скажыце, калі ласка, куды трэба звяртацца, каб пасяліць яе ў дом-інтэрнат? Хоць бы на зімовы перыяд.
— Для пасялення ў дом-інтэрнат
для састарэлых і інвалідаў грамадзянін, накіраваны ў стацыянарную
ўстанову, або яго апякун, папячыцель, законны прадстаўнік, упаўнаважаная службовая асоба органа
апекі і папячыцельства павінен
звярнуцца ў органы па працы, заня тас ці і са цы яль най аба ро не
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(упраўлення па працы, занятасці і
сацыяльнай абароне рай- або гарвыканкамаў, упраўлення сацыяльнай абароны адміністрацый раёнаў)
па месцы жыхарства грамадзяніна,
у гэтым выпадку — сваячкі. Можна
разгледзець і пытанне аб засяленні не ў інтэрнат, а ў аддзяленне
кругласу тачнага знаходжання на
зімовы перыяд.
Мой сын інвалід. Яму хутка
споўніцца 18 гадоў, і ён будзе прызнаны інвалідам І
групы з дзяцінства. Нам даводзіцца шмат ездзіць па горадзе.
Якія льго ты па пра ез дзе на
транспарце мае наша сям'я?
— Згодна з заканадаўствам, дзецям-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў,
а таксама інвалідам з дзяцінства І групы прадастаўлена права на бясплатны праезд на ўсіх відах гарадскога
пасажырскага транспарту (акрамя
таксі) незалежна ад месца жыхарства, а тым, хто пражывае ў сельскай
мясцовасці — і на аўтамабільным
транспарце агульнага карыстання рэгулярных міжгародніх зносін у межах
адміністрацыйнага раёна па месцы
жыхарства, а таксама на бясплатны
праезд на чыгуначным, водным і аўтамабільным пасажырскім транспарце агульнага карыстання рэгулярных
прыгарадных зносін (акрамя таксі).
Указаныя льготы па праездзе распаўсюджваюцца на асобу, якая суправаджае ў паездках дзіця-інваліда ва
ўзросце да 18 гадоў альбо інваліда І
групы. Падставай для рэалізацыі права на названыя льготы па праездзе
з'яўляецца пасведчанне дзіцяці-інваліда або пасведчанне інваліда з дзяцінства І групы.
Падрыхтавала Інга МІНДАЛЁВА.
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ЯШЧЭ 58 АБАРОНЦАЎ БРЭСЦКАЙ
КРЭПАСЦІ ЗНАЙШЛІ
АПОШНІ СПАЧЫН

У Брэсцкай крэпасці прайшло перапахаванне астанкаў 58 чалавек, якіх знайшлі ў ходзе раскопак байцы 52-га асобнага
спецыялізаванага батальёна Упраўлення па ўвекавечванні памяці абаронцаў Айчыны і ахвяр войнаў.
На месцы былой варонкі недалёка ад Свята-Мікалаеўскага храма
былі праведзены пошукавыя работы, і зямля павольна «аддала» аднаго
за адным астанкі тых салдат і афіцэраў, якія мужна абаранялі крэпасць
летам 41-га. Было знойдзена 13 медальёнаў, дакументы, гадзіннікі, лыжкі, фрагменты адзення і абутку, а таксама касцявыя астанкі. Укладышы
да двух медальёнаў удалося прачытаць. Адзін належаў яфрэйтару Аляксандру Міхайлавічу Тагліну, другі — Рыгору Сямёнавічу Зінчанку, ураджэнцу Краснадарскага края. Іх сваякі прыехалі на цырымонію перапахавання. Усяго цяпер пад плітамі некропаля ў цытадэлі пахавана 1020
чалавек. На плітах мемарыяльнага комплексу высечаны імёны 273 абаронцаў. Астатнія пакуль безыменныя. Пошук працягваецца.
Святлана ЯСКЕВІЧ.
Фота БЕЛТА.

Праца і сацыяльная абарона — тэма надзвычай шырокая і шматпланавая, таму зусім не дзіўна, што пытанні на «прамую лінію»,
якую правяла днямі міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна, дасылаліся самыя розныя. Найбольш цікавыя з іх
мы прыводзім ніжэй.
ДАХОДЫ І ІНДЭКСАЦЫЯ якімі выкарыстоўваецца кантрактУ нашай арганізацыі заўсё- ная форма найму, дадзена права
ды плацілі заробак два ра- ажыццяўляць выплату заработнай
зы на месяц. Цяпер началь- платы не радзей аднаго разу на
ства спасылаецца на складанае месяц. У выпадку заключэння з рафінансавае становішча і ходзяць ботнікамі іншых відаў працоўных
чуткі, што плаціць будуць адзін да га во раў вы пла та за ра бот най
раз на месяц. Мяне і маіх калег платы павінна праводзіцца не рагэта катэгарычна не задаваль- дзей двух разоў на месяц. Такім
няе. Гэта ж, напэўна, незаконна: чынам, наймальнік павінен забясраптам узяць і, не ўзгадніўшы з печыць выплату заработнай платы
работнікамі, змяніць умовы апла- ў тэрміны, вызначаныя калектыўты? Ці можна прыцягнуць іх да ным дагаворам (пагадненнем), праадказнасці, на якія законы спа- цоўным дагаворам (кантрактам).
Работнікам, якія працуюць па прасылацца ў скаргах?
— У адпаведнасці з Працоўным цоўным дагаворы або па кантраккодэксам наймальнік абавязаны це, умовамі якога прадугледжана
выдаваць заработную плату ў тэр- выплата заработнай платы два раміны і памерах, вызначаных зака- зы на месяц, наймальнік абавязаны
надаўствам, калектыўным дагаво- выплачваць заработную плату ў
рам, пагадненнем або працоўным вызначаныя тэрміны. Парушэнне
дагаворам (кантрактам). Артыку- наймальнікам або ўпаўнаважанай
лам 73 Кодэкса прадугледжана вы- службовай асобай наймальніка паплата заработнай платы рэгулярна радку і тэрмінаў выплаты заработў дні, вызначаныя ў калектыўным най платы кваліфікуецца як адмідагаворы, пагадненні або працоў- ніст ра цый нае пра ва па ру шэн не,
ным дагаворы, але не радзей двух якое цягне адказнасць і накладанразоў на месяц. Для асобных катэ- не штрафу — на ўпаўнаважаную
горый работнікаў заканадаўствам службовую асобу наймальніка —
могуць быць вызначаны іншыя тэр- ад чатырох да дваццаці базавых
міны выплаты заработнай платы. велічынь, а на юрыдычную асобу
Пунк там 4 Дэ крэ та Прэ зі дэн та — да ста базавых велічынь.
№ 29 «Аб дадатковых мерах па АСАБІСТАЕ
ўдасканаленні працоўных адносін,
Да маёй мамы двойчы на
умацаванні працоўнай і выканальтыдзень прыходзіць сацыніцкай дысцыпліны» наймальнікам,
яльны работнік. Я аплачваю
гэтыя паслугі. Дагавор быў пад(Заканчэнне. Пачатак
пісаны 3 гады таму. Але калі мы
у нумары за 11 лістапада.)
дамаўляліся аб умовах працы,

У апошні дзень
Першай сусветнай
у Мінску прайшлі
памятныя
мерапрыемствы
Навуковая канферэнцыя, прысвечаная праблемам Першай
сусветнай вайны, адкрылася
11 лістапада ў Міжнародным
універсітэце «МИТСО». Якраз
93 гады таму ў гэты дзень вайна скончылася: у Францыі было падпісана Камп'енскае перамір'е. Канферэнцыя — адна
з частак мерапрыемства. Таксама плануецца правесці памятную акцыю на брацкіх могілках ахвяр Першай сусветнай вайны.
— Сёння мы намагаемся ўсвядоміць, што ж адбывалася ў той
час, калі на нашай зямлі ішлі ваенныя дзеянні, і як гэта звязана з сённяшнім днём. Усе абставіны, з якіх
цяпер складаецца малюнак нашых
дзён, вядуць свой пачатак з мінулага, — лічыць Станіслаў КНЯЗЕЎ, рэктар, доктар юрыдычных
навук, прафесар Міжнароднага
ўніверсітэта «МИТСО».
Падчас Першай сусветнай вайны пад акупацыяй была тэрыторыя
Беларусі з насельніцтвам у 2 млн
чалавек. Акрамя таго, на карысць
расійскай арміі ад людзей патрабаваліся пастаянныя рэквізіцыі,
каля 50 % мужчын з нашых гарадоў і вёсак прызвалі ў войска, а
крызіс у грамадзянскіх галінах эканомікі (у гэты час узровень вытворчасці складаў толькі 15-16 % ад
даваеннага) рабіў становішча насельніцтва яшчэ больш цяжкім.
— Заходні фронт, які праходзіў
па тэрыторыі Беларусі, быў шчытом імперыі, — гаворыць Вячаслаў
БАНДАРЭНКА, вядучы тэлеканала АНТ, аўтар кнігі пра Першую сусветную вайну «Згубленыя перамогі Расійскай імперыі».
— Абарону фронт трымаў два з
паловай гады. Каля мільёна беларусаў было прызвана ў салдаты, а
першы манумент у памяць загінулых у Першай сусветнай быў адкрыты на тэрыторыі нашай краіны
ў 1915 годзе ў Баранавічах.
Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню перамір'я, праводзяцца
ў нашай краіне не ўпершыню. У
2008 годзе 11-12 ліс тапада па
ініцыятыве аналітычнага цэнтра
EcooM у іх прымалі ўдзел праўнук
канцлера Германіі Аляксандр фон
Бісмарк, прэзідэнт Рускага клуба
мастацтва і культуры княгіня Наталі Галіцына, нашчадак вядомага дваранскага роду Аляксей Бінецкі. Таксама на 228-м кіламетры шашы Брэст—Масква ў Баранавіцкім раёне быў усталяваны
памятны знак, а ў Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі праводзілася навуковая канферэнцыя.
Ганна ГАРУСТОВІЧ.

На свае вочы

ПРАЗ 6 ГАДОЎ
У БЕЛАРУСІ БУДЗЕ СВАЯ АЭС
П

ЕРШАЕ згадванне Астраўца адносіцца да 1468
года. Цяпер жа гэты маленькі ўтульны пасёлак
гарадскога тыпу з насельніцтвам каля 9 тысяч
чалавек згадваюць у СМІ (і не толькі беларускіх) і
інтэрнэце штодзённа. Таму што менавіта побач з
гэтым у будучым сапраўдным горадам будзе пабудавана Беларуская атамная электрастанцыя.
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Першы энергаблок — у 2017 годзе
Сёння атамныя электрастанцыі з'яўляюцца аднымі
з асноўных пастаўшчыкоў электраэнергіі для прамысловасці і бытавога спажывання. Прынцып працы вельмі просты — пераўтварэнне цеплавой энергіі ў электрычную. Крыніцай цеплавой энергіі з'яўляецца ядзерны рэактар, дзе праходзіць кіруемая ядзерная рэакцыя. Дзяленне аднаго ядра выклікае дзяленне іншых
— і гэта можа цягнуцца да поўнага распаду ўсіх ядраў
рэчыва (плутоній ці ўран). Кіруюць толькі хуткасцю
рэакцыі. Ад працэсу дзялення з'яўляецца цяпло, з
дапамогай якога награваецца вада. Пасля атрымліваецца пара, якая прыводзіць у дзеянне генератар,
што непасрэдна выпрацоўвае электрычнасць.
Такім жа чынам будзе працаваць і Беларуская АЭС,
першы энергаблок якой плануецца здаць у 2017 годзе,
другі — у 2018-м. «Можа паказацца, што ў нас усё ідзе
марудна, — кажа Мікалай ГРУША, дырэктар дэпартамента па ядзернай энергетыцы Міністэрства
энергетыкі Беларусі. — Але сусветная практыка
паказвае, што з моманту заключэння генеральнага
кантракта да выканання непасрэдных работ на аб'екце могуць прайсці гады». Доўгая падрыхтоўка выклікана таксама тым, што размова ідзе не толькі аб будаўніцтве станцыі, але і аб стварэнні асобнай галіны
прамысловасці — атамнай. А для гэтага неабходна
стварыць яшчэ і нарматыўную базу.

Насельніцтву давялося растлумачваць
— Насельніцтва супакоілася. Асаблівай мітусні няма, — лічыць Адам КАВАЛЬКА, старшыня Астравецкага райвыканкама. — Аднак, калі было прынята
рашэнне аб тым, што на астравецкай зямлі павінна
быць пабудавана першая атамная станцыя, то, безумоўна, хваляванні былі. Вельмі сур'ёзна мы працавалі з насельніцтвам для таго, каб пераканаць іх у
небяспечнасці станцыі.
Увогуле кіраўнік райвыканкама згодны, што ў гэтым будаўніцтве ёсць і плюсы, і мінусы. Плюсы ў тым,
што насельніцтва горада павялічыцца да 30-40 тысяч.
У сувязі з гэтым палепшыцца інфраструктура — новыя
школы, садкі, крамы і гэтак далей. Дарэчы, па плане
гэта як мінімум чатыры школы, трынаццаць садкоў і
іншае. Мінусы ў тым, што людзі баяцца страціць утульнасць пасёлка, якая тут ёсць зараз.

Пакуль пабудавана толькі так званая піянерная
база, якая з'яўляецца стартавай пляцоўкай для
будаўніцтва асноўнай вытворчай базы. Сюды
прыходзяць усе матэрыялы. Тут дзейнічаюць
чатыры асноўныя комплексы: бетона-растворны,
складскі, вытворчы, пляцоўка для будаўнічай
тэхнікі. З асноўнай будаўнічай базы ўжо будзе
ісці будаўніцтва самой АЭС.

4

Адрес земельного участка

5
6

Кадастровый номер участка
Площадь, га

7

Целевое назначение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ И ПЕРВЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества

8

Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга»,
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42 61 62.
Продавец: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», тел. (0212) 36 37 25

9

Срок аренды
Характеристика территории
и расположенных на участке
инженерных коммуникаций;
строений и сооружений;
инженерно-геологические условия

Предмет аукциона, срок договора аренды, наименование,
Начальная цена Размер задатка
Целевое использование
местонахождение недвижимого имущества
(бел. руб.)
(бел. руб.)
Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений
Для осуществления торговплощадью 98 кв.м, 9 кв.м, расположенных на 1 этаже капитальноли, оказания услуг, разме1 го строения с инвентарным номером 200/С-52242 по адресу: Ви936 250
93 620
щения складских помещетебская область, г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 84А/8 (назначений, офиса
ние: здание неустановленного назначения).
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 24.11.2011 в 15.00 г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок подачи документов: с 14.11.2011 с 8.30 по 23.11.2011 до 17.30. Извещение о проведении
аукциона опубликовано в газете «Звязда» № 56 от 26.03.2011.

1

№
лота

Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет по- Для производственных целей (за
мещения площадью 46,8 кв.м, расположенного на 1 этаже исключением вредных производств),
1 капитального строения с инвентарным номером 200/С-52242 размещения офисов, складских по- 409 500
40 950
по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Ленинградская, мещений, оказания услуг, осущестд. 84А/8 (назначение: здание неустановленного назначения). вления розничной торговли
Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет по- Для производственных целей (за
мещения площадью 125,1 кв.м, расположенного на 1 этаже исключением вредных производств),
2 капитального строения с инвентарным номером 200/С-52242 размещения офисов, складских по- 1 094 625 109 460
по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Ленинградская, мещений, оказания услуг, осущестд. 84А/8 (назначение: здание неустановленного назначения). вления розничной торговли
Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет по- Для производственных целей (за
мещения площадью 9,8 кв.м, расположенного на 1 этаже ка- исключением вредных производств),
3 питального строения с инвентарным номером 200/С-52242 по размещения офисов, складских по85 750
8 570
адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Ленинградская, мещений, оказания услуг, осущестд. 84А/8 (назначение: здание неустановленного назначения). вления розничной торговли
Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет по- Для производственных целей (за
мещения площадью 12,9 кв.м, расположенного на 1 этаже исключением вредных производств),
4 капитального строения с инвентарным номером 200/С-52242 размещения офисов, складских по- 112 875
11 280
по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Ленинградская, мещений, оказания услуг, осущестд. 84А/8 (назначение: здание неустановленного назначения). вления розничной торговли
Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет по- Для производственных целей (за
мещения площадью 8 кв.м, расположенного на 1 этаже капи- исключением вредных производств),
5 тального строения с инвентарным номером 200/С-52242 по размещения офисов, складских по70 000
7 000
адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Ленинградская, мещений, оказания услуг, осущестд. 84А/8 (назначение: здание неустановленного назначения). вления розничной торговли
Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет по- Для производственных целей (за
мещения площадью 8,1 кв.м, расположенного на 1 этаже ка- исключением вредных производств),
6 питального строения с инвентарным номером 200/С-52242 по размещения офисов, складских по70 875
7 080
адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Ленинградская, мещений, оказания услуг, осущестд. 84А/8 (назначение: здание неустановленного назначения). вления розничной торговли
Дата, время и место проведения аукциона: 15.12.2011 в 15.00, г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр
маркетинга». Срок подачи документов: с 14.11.2011 с 8.30 по 14.12.2011 до 17.30.
Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет поДля размещения офиса, складскомещения площадью 24,33 кв.м, расположенного на 2 этаже
го помещения, оказания услуг, осу- 212 888
21 280
капитального строения с инвентарным номером 240/С-29422
ществления розничной торговли
по адресу: г. Орша, ул. Флерова, д. 6А.
Дата, время и место проведения аукциона: 22.12.2011 в 15.00, г. Орша, ул. Ленина, 46, здание РУПС. Срок подачи документов:
с 14.11.2011 с 8.30 по 21.12.2011 до 17.30.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходи- удостоверяющий личность данного представителя; физическим
мыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до лицом – документ, удостоверяющий личность.
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Ви3. Победителем аукциона будет признано лицо, предложивтебский областной центр маркетинга».
шее наиболее высокую цену. Лицам, не выигравшим торги,
1. Для участия в аукционе приглашаются граждане, юри- задаток возвращается.
дические лица и индивидуальные предприниматели.
4. Продавец по результатам проведения аукциона заключа2. Для участия в аукционе в адрес организатора аукциона ет с победителем аукциона (лицом, приравненным к Победителю аукциона) договор аренды здания в течение пяти рабочих
необходимо представить:
- заявление на участие в аукционе, подписать соглашение дней со дня проведения аукциона и подписания протокола ауко правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про- циона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) приобретает право заключения договора аренды поведения аукциона;
- копию платежного документа о внесении задатка на р/с сле оплаты стоимости предмета аукциона и возмещения затрат
на организацию и проведение аукциона. Цена продажи предорганизатора аукциона, заверенную банком;
- юридическому лицу – резиденту Республики Беларусь: мета аукциона не засчитывается в арендную плату, подлежащую
копию документа, подтверждающую государственную реги- уплате в соответствии с законодательством.
5. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю
страцию юридического лица; копию платежного поручения о
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организа- аукциона) обязан оплатить предмет аукциона, затраты на организацию
и проведение аукциона в течение трех рабочих дней
тора аукциона;
- юридическому лицу – нерезиденту Республики Беларусь: со дня проведения аукциона в порядке и размере, указанном
легализованные в установленном порядке копии учредитель- в протоколе аукциона.
6. Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за циона: № 3012218220012 в Головном филиале по Витебской
6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) области ОАО «Белинвестбанк» г. Витебск, ул. Ленина, 22/16,
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса МФО 701, УНП 390477566 (в бел. руб.); № 3012000009469 (в
в соответствии с законодательством страны происхождения; дол. США) в ф-ле № 201 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Витебск,
- индивидуальному предпринимателю: копию документа, ул. Гоголя, 8, МФО 150801259, УНП 390477566. При перечисподтверждающего государственную регистрацию индивиду- лении денежных средств в иностранной валюте расходы по
продаже валюты (перевод в белорусские рубли) возмещаются
ального предпринимателя;
- предъявить: представителем индивидуального предпри- Победителем.
7. Контактный тел.: (0212) 42 61 62, е-mail: vcm74@mail.ru,
нимателя, юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, www.marketvit.by
1

Аб Літве і Фукусіме
Мікалай Груша, дырэктар дэпартамента па ядзернай энергетыцы Міністэрства энергетыкі Беларусі, не
разумее, чаму Літва вельмі баіцца нашай АЭС. «Чамусьці Літва заяўляе, што будучая Вісагінская АЭС не
будзе мець ніякага ўплыву на тэрыторыю Беларусі,
хоць яна і размешчана за два кіламетры ад нашай
мяжы. А Беларуская АЭС будзе мець уплыў на Вільнюс, — разважае спецыяліст. — Наш праект больш
«прасунуты», чым тыя, якія разглядаюць літоўцы. У іх
будзе працаваць кампанія, якая праектавала энергаблокі фукусімскага тыпу, з масай недахопаў».
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Плошча асноўнай пляцоўкі будаўніцтва АЭС — 2 квадратныя кіламетры. Яна
падзелена ўмоўна на дзве часткі: 1
квадратны кіламетр — вытворчая база,
другі — непасрэдна сама станцыя.

А галоўны інжынер ДУ «Дырэкцыя будаўніцтва
атамнай электрастанцыі» Анатоль БОНДАР прапанаваў сваё бачанне трагедыі ў Японіі: «Фукусіма-1 —
праект 60-х гадоў. Ён выдатна вытрымаў землятрус.
Добра спрацавала сістэма аховы — рэактар быў спынены. Але тут з'явілася іншая бяда — цунамі. Моц гэтай
стыхіі не вытрывалі нават спецыяльныя сцены, якімі
былі агароджаны энергаблокі. Дызельныя станцыі перасталі працаваць — і энергаблокі засталіся без электраэнергіі. Акрамя таго, у вырашэнні праблем не ўдзельнічаў аператыўны персанал. Указанняў чакалі з Токіа.
Таму і спазніліся. А можна было яшчэ ўсё выправіць».

На тэрыторыі Астравецкага раёна шмат прыгожых
мясцін і цудоўных архітэктурных збудаванняў. У тым ліку
і самы прыгожы і высокі храм Беларусі — касцёл Святой
Тройцы ў вёсцы Гярвяты. Гэты неагатычны касцёл быў
пабудаваны 1899-1903 гадах. Вышыня яго складае 61
метр (прыкладна з 18-павярховы дом). Аднак хутка за
пяць кіламетраў ад яго з'явіцца АЭС. Будзем спадзявацца, што гэта не паўплывае на веліч гістарычнага помніка
і людзі не забудуцца пра яго.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельных участков
2
3

УНП 101883943

Міхаіл ФІЛІМОНАЎ, дырэктар ДУ «Дырэкцыя будаўніцтва атамнай электрастанцыі», запэўнівае, што
скарачэнне дзяржпраграм і эмісійнага крэдытавання
эканомікі, якія запланаваны на наступны год, не паўплываюць на будаўніцтва АЭС. А старшыня райвыканкама дадае: «Мы нічога зварочваць не будзем. Будзе
будавацца і жыллё для работнікаў, і інфраструктура.
Калі гэта звярнуць, тады ўжо не трэба і станцыю будаваць...» Тым больш, што тры дамы, дзе размяшчаецца
персанал дырэкцыі і будаўніча-мантажны персанал,
ўжо пабудаваны. І тут будзе два віды жылля — спецыяльнае і службовае. Спецыяльнае будзе выдзяляцца
толькі на час працы, а службовае можна будзе праз
дзесяць гадоў прыватызаваць. На працу прыедзе каля
6 тысяч будаўнікоў — ім усім трэба дзесьці жыць.
Адам Кавалька абмовіўся трошкі і аб будучых заробках будаўнікоў. « Калі пачнецца вялікае будаўніцтва,
я думаю, што заробак будзе не такі, як сёння», — сказаў ён. На ўдакладняючае пытанне карэспандэнта
«Звязды» наконт больш канкрэтнай лічбы кіраўнік райвыканкама адказаў: «Мы прагназуем гэта чыста інтуітыўна. Адбор кадраў там будзе вельмі сур'ёзны. Нават
псіхолагі будуць працаваць. А значыць, будуць задзейнічаны ў будаўніцтве лепшыя. Адсюль — высокая прадуктыўнасць. І ў выніку — высокія заробкі».

Ці не накрые АЭС ценем прыгажосць
астравецкай зямлі?

НА ЯКІМ ЭТАПЕ БУДАЎНІЦТВА
ЗАРАЗ?

Дата, время и место проведения
аукциона, организатор торгов
Срок приема документов
Номер лота

Утерянные представительством
Белгосстраха по Ленинскому району г. Минска бланки страховых
полисов по добровольному страхованию водителей и пассажиров от
несчастных случаев формы 2РН
серии ТС №№ 0029746—0029750
считать недействительными.

— На будаўніцтва АЭС з 2007 года
выдаткавана каля 450 мільярдаў беларускіх рублёў. У наступным годзе будзе
накіравана яшчэ 230 мільярдаў.

Заробкі будуць вялікія

10

11
12
13
14
15

Условия и ограничения

Условия инженерного
развития инфраструктуры
застраиваемой территории
Начальная стоимость, рублей
Сумма задатка, рублей
Затраты по изготовлению
землеустроительной
документации, рублей
Стоимость расходов по организации
и проведению аукциона
(ориентировочно), рублей

Аукцион состоится 14 декабря 2011 г. в 11.00, по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45
КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 09 декабря 2011 года
1
2
3
Жлобинский район,
Жлобинский район,
Жлобинский район,
Пиревичский с/с, д. Салтановка,
г. Жлобин,
г. Жлобин,
ул. Вокзальная
микрорайон 1, 21/1
микрорайон 17, 51
(в районе ж/д вокзала)
321850100002003214
321850100002003088
321884805101000119
0,0120
0,2100
0,1091
для размещения объектов
для строительства
розничной торговли
и обслуживания детского для строительства объекта торговли
(торговый павильон по продаже
кафе (пиццерия)
промышленных товаров)
10 (десять) лет
30 (тридцать) лет
10 (десять) лет
Участок свободен от застройки
(инженерно-геологические условия будут определены
на стадии производства проектно-изыскательских работ)
1. Внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка.
2. Возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка.
3. Заключение победителем с райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок.
4. Получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство
объекта в срок, не превышающий 1 год.
5. Осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
6. 0,1091 га – охранная зона линии электропередачи с напряжением 10 кВ
Подключение к общегородским сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры
выполняется по техническим условиям эксплуатирующих организаций с учетом нагрузок,
определенных при разработке ПСД.
1 860 665
112 492 512
77 143
100 000
10 000 000
5 000

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, утвержденным
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.03.2008 № 462.
2. Аукцион состоится при наличии не менее
двух участников. Не допускается продажа по
начальной цене. Победителем признается
участник предложивший наиболее высокую
цену. В течение 10 рабочих дней местный исполнительный комитет принимает решение о
предоставлении земельного участка в аренду.
Победитель обязан внести плату за право аренды земельного участка, определенную в результате торгов, возместить расходы, связанные с
подготовкой аукциона и документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка для проведения аукциона.
3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление об участии в нем подано только одним гражданином,
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, местный исполнительный
комитет при наличии согласия соответствующего из указанных лиц в течение 10 рабочих
дней после признания аукциона несостоявшимся принимает решение о предоставлении этому
лицу земельного участка в аренду. В течение
10 рабочих дней со дня принятия указанного
решения гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо обязаны внести
плату за предмет аукциона (часть платы – в
случае предоставления рассрочки ее внесения)
в размере его начальной цены, увеличенной
на 5 процентов, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации,
необходимой для его проведения, и выполнить
условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аук-

2 119 940

613 542

1 518 058

1 000 000

1 000 000

1 000 000

циона. После совершения лицом названных
действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет заключает с ним
договор аренды земельного участка.
4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо)
не позднее 09 декабря 2011 года подает заявление на участие в аукционе с указанием
кадастровых номеров и адресов земельных
участков, которые предполагается получить в
аренду по результатам аукциона, а также копию
платежного поручения о внесении задатка.
Кроме того, представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без
нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без
нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий
полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с
указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического
лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказа-

тельство юридического статуса в соответствии
с законодательством страны происхождения с
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский
язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом
на белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина –
легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет Организатора аукциона
№ 3012006530013 в филиале № 312 ОАО «АСБ
Беларусбанк» г. Жлобин, код МФО 151501673,
УНН 490317354.
6. Оплата стоимости предмета аукциона,
расчеты с организатором аукциона осуществляются в установленном порядке в течение
10 рабочих дней со дня принятия исполнительным комитетом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается при оплате им стоимости земельного
участка.
Всем желающим представляется возможность предварительно ознакомиться с документами по объекту и с объектом в натуре. Контактные телефоны: 8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.

