WWW.ZVIAZDA.BY — на 12 гадзін раней

Адпаведны ўказ № 35 «Аб павышэнні пенсій» падпісаў 16 студзеня кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.
Дакумент прыняты ў мэтах дадатковай матэрыяльнай падтрымкі
пажылых людзей. Указам прадугледжваецца ўстанавіць з 1 студзеня
2012 года даплаты да пенсій асобам, старэйшым за 75 гадоў, у тым
ліку: 75 працэнтаў мінімальнага памеру пенсіі па ўзросце — асобам,
якія дасягнулі ўзросту 75 гадоў; 100 працэнтаў мінімальнага памеру
пенсіі па ўзросце — асобам, якія дасягнулі 80 гадоў.
Такім чынам, памер даплаты ў студзені 2012 года для асоб, старэйшых за 75 гадоў, складзе Br107,8 тыс., старэйшых за 80 гадоў
— Br143,7 тыс.
Устанаўленне даплат да пенсій асобам ва ўзросце, старэйшым
за 75 гадоў, дасць магчымасць знізіць вастрыню іх аб'ек тыўнай
патрэбнасці, а таксама падтрымаць найбольш малазабяспечаных
пажылых грамадзян. Даплаты да пенсій будуць устанаўлівацца з
1-га чысла месяца, наступнага за месяцам дасягнення ўзрос ту 75
(80) гадоў, і выплачвацца ў парадку, прадугледжаным для выплаты пенсій.
Акрамя таго, згодна з указам, у 2012 годзе карэкціроўка фактычнага заробку пенсіянераў і пераразлікі працоўных пенсій будуць
праводзіцца з лютага, мая, жніўня і лістапада зыходзячы з сярэдняй
заработнай платы работнікаў па рэспубліцы за ІV квартал 2011 года,
І, ІІ і ІІІ кварталы 2012 года адпаведна.

Родная газета на роднай мове
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ВОСЬ І ЗІМА СА СНЕГАМ І МАРАЗАМІ
У аўторак і сераду тэрыторыя Беларусі застанецца пад
уплывам зоны паніжанага атмасфернага ціску, паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага гідраметцэнтра
Мінпрыроды Вольга Фядотава.
Таму ў аўторак амаль паўсюдна, а ў сераду месцамі пройдзе
невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Удзень у аўторак тэмпература паветра 3—8 марозу. Уначы на сераду маразы
ўзмоцняцца ад мінус 3 да мінус 13 градусаў, пры праясненнях —
ажно да 17 марозу. Удзень у сераду будзе мінус 1—8 градусаў.
У другой палове тыдня атмасферныя франты з боку Заходняй Еўропы прынясуць да нас чарговую порцыю снегу. У чацвер
у асобных раёнах прагназуецца мяцеліца, часам узмацненне
ветру да 15—18 м/с. У ноч на чацвер чакаецца 7—14 марозу,
удзень — ад мінус 2 да мінус 7 градусаў; на паўднёвым захадзе
Брэсцкай вобласці ўначы мінус 1—6 градусаў, удзень каля 0.
Прыкладна такое ўмерана марознае надвор'е захаваецца ў Беларусі і ў пятніцу.
Сяргей КУРКАЧ.

АДМОЎНАЕ САЛЬДА ЗНЕШНЯГА ГАНДЛЮ
СКАРАЦІЛАСЯ Ў 1,7 РАЗА

На мінулым тыдні з'явілася інфармацыя, што некаторыя беларускія банкі пачалі трошкі зніжаць працэнтныя стаўкі па дэпазітах. Апошнія некалькі месяцаў банкі прыцягваюць грошы
насельніцтва менавіта неверагодна вялікімі стаўкамі, асабліва
па беларускіх рублях. Чым выклікана зніжэнне?
Сітуацыю растлумачылі ў прэсс-службе ААТ «ААБ Беларусбанк»:
«Паніжэнне ставак па дэпазітах абумоўлена запавольваннем інфляцыйных працэсаў. Менавіта зніжэнне пакупніцкай здольнасці беларускага рубля ў свой час вымушала банкі ўстанаўліваць такія высокія
стаўкі па дэпазітах, якія дазвалялі б захаваць зберажэнні кліентаў.
Зараз сітуацыя на фінансавым рынку стабілізуецца і адпала неабходнасць трымаць сродкі пад такія вялікія працэнты.
Што да Беларусбанка, то ён заўсёды прытрымліваўся ўзважанай
палітыкі, не кідаўся ў крайнасці, не прапаноўваў неабгрунтаваных
макраэканамічнымі працэсамі ставак, што не перашкаджала яму
мець долю дэпазітаў у беларускіх рублях сярод іншых банкаў краіны
ў памеры больш за 50%.
На сёння банк не разглядаў пытанне зніжэння ставак па дэпазітах.
Яны, дарэчы, прывязаны да стаўкі рэфінансавання і панізіцца могуць
толькі ў выпадку зніжэння апошняй».
Нагадаем, што Нацыянальны банк плануе зніжэнне стаўкі рэфінансавання ў 2012 годзе прыкладна да 20 % гадавых.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Па звестках Нацыянальнага статыстычнага камітэта, аб'ём
знешняга гандлю таварамі за студзень—лістапад 2011 года
склаў 77,8 млрд долараў ЗША. Экспарт — 36,5 млрд долараў,
імпарт — 41,3 млрд долараў.
Атрымліваецца, што за гэты перыяд сфарміравалася адмоўнае
сальда знешняга гандлю таварамі ў памеры 4,792 млрд долараў.
Гэты паказчык скараціўся ў 1,7 раза ў параўнанні з аналагічным
перыядам 2010 года.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
КА..

РАБОТА БЕЛАРУСКАЙ ЭКАНОМІКІ
НЕ ПАТРАБУЕ ДАДАТКОВАЙ
ПАДТРЫМКІ БАНКАЎСКАЙ СІСТЭМЫ

СТАЎКІ ПА ЎКЛАДАХ
МОГУЦЬ ПАНІЗІЦЦА
ТОЛЬКІ Ў ВЫПАДКУ ЗНІЖЭННЯ
СТАЎКІ РЭФІНАНСАВАННЯ

АЎТОБУСЫ ПАТРАПІЛІ Ў АВАРЫЮ...

Д

ОМ КУЛЬТУРЫ ў вёсцы Камуна Любанскага раёна
можа пахваліцца сваёй незвычайнай карчмой — у
ёй частуюць гарбатай з духмяных зёлак. Кіраўнік установы Ірына Яскевіч кажа, што для Камуны і бліжэйшых
да яе вёсак збор і нарыхтоўка карыснага для здароўя
разнатраўя з'ява не новая. Наадварот, даўняя і нават старажытная. Зусім нядаўна ў зёлкавай карчме «Чабарок»
з'явілася «траўніца», якую ўжо паспелі назваць апякункай
кветкавых палёў і абярэгам гэтага незвычайнага вясковага куточка. Ірына ЯСКЕВІЧ (на здымку злева) разам з
супрацоўніцамі ўстановы культуры Наталляй БЫШЫК і
Тамарай АКСЁНЧЫК аздобіла сваю «траўніцу» палатнянымі мяшэчкамі з духмянымі зёлкамі.

ЗАТРЫМАНЫ ПАДАЗРОНЫ Ў ЗАБОЙСТВЕ
ДЗЯЎЧЫНЫ СА СТОЛІНСКАГА РАЁНА
Следчай групай Следчага камітэта ўстаноўлена асоба, якая
падазраецца ў забойстве Юліі Ляшук, вучаніцы 8-га класа
Лядзецкай сярэдняй школы Столінскага раёна, якая ў ноч
на 1 студзеня не вярнулася дадому, паведамілі БЕЛТА ў аддзеле інфармацыі і сувязі з грамадскасцю Следчага камітэта
Беларусі.
«Затрыманы паказаў месца пахавання забітай», — дадалі ў СК.
Следчай групай праводзяцца мерапрыемствы па ўстанаўленні ўсіх
акалічнасцяў здарэння, збору і замацаванні доказаў віноўнасці падазронага. Як паведамлялася раней, 13-гадовая жыхарка вёскі Лядзец
Столінскага раёна ў ноч на 1 студзеня гэтага года пайшла ў Дом
культуры на дыскатэку, адкуль не вярнулася дадому. Па факце яе
знікнення ўпраўленнем Следчага камітэта па Брэсцкай вобласці была
ўзбуджана крымінальная справа па прыметах саставу злачынства,
прадугледжанага арт. 139 «Забойства» КК Беларусі.

Небяспека

Дарогі нашы
«салёныя»...
У нядзелю на рэспубліканскай сетцы дарог было задзейнічана 393 снегаачышчальнікі і 497
пескасолеразмеркавальнікаў.
Толькі за апошні тыдзень на
рэспубліканскіх аў тамабільных
дарогах адбылося 39 дарожнатранспартных здарэнняў, у якіх
загінула 6 і было паранена 55 чалавек. За гэты перыяд адбылося
10 ДТЗ з удзелам пешаходаў,
у якіх два чалавекі загінулі, раненні атрымалі дзевяць чалавек.
У двух ДТЗ з удзелам гужавога
транспарту два чалавекі былі параненыя.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Беларусы з Costa Conkordіa
вяртаюцца дадому
У

НОЧ з 13 на 14 студзеня ў Міжземным моры
каля ўзбярэжжа Тасканы пацярпеў крушэнне
круізны лайнер «Коста
Канкордзія». Ён наляцеў
на скалы на неглыбокім
участку, атрымаў прабоіну даўжынёй каля 70 метраў, заваліўся на бок на
80° і амаль цалкам апусціўся пад ваду. Пасажыраў судна, якое села на
мель, ратавалі ў тым ліку
і пры дапамозе верталётаў, дастаўляючы потым
іх у гарады паблізу.

моўных турыстаў, у асноўным расіян. Па звестках адной з крыніц
інфармацыі, гаворка ішла пра 111
грамадзян Расійскай Федэрацыі,
уключаючы трох членаў экіпажа.
Як высветлілася, на борце судна
знаходзіліся і тры беларусы.
Іх дакументы і рэчы, як і ў многіх іншых пасажыраў, патанулі. Таму Пасольству Беларусі ў Рыме
давялося тэрмінова іх аднаўляць,
каб нашы суайчыннікі змаглі вярнуцца на радзіму. Пасля эвакуацыі

з лайнера беларусы знаходзіліся
ў адной з гасцініц італьянскага горада Савона. Яны не пацярпелі.
— Усе неабходныя дакументы
для выезду нашых суайчыннікаў
з Італіі ўжо падрыхтаваныя і дастаўленыя ім, — сказалі «Звяздзе» ва ўпраўленні інфармацыі
Міністэрства замежных спраў. —
Вяртацца дадому людзі вырашылі аў тамабільным транспартам.
Яны ўжо ў дарозе.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Сітуацыя

«Разборкі» вакол
экалагічнага падатку:

адзін парушае, а другі плаціць?
Н

ЕПРЫЕМНЫ сюрпрыз атрымала некалькі дзясяткаў беларускіх прадпрыемстваў-вытворцаў і імпарцёраў пластыкавай упакоўкі — падатковая інспекцыя
просіць іх даплаціць экалагічны падатак, пачынаючы
з... 2008 года! Шакіраваныя такой просьбай, кіраўнікі
і заснавальнікі гэтых прыватных фірмаў сабраліся на
экстранную нараду ў Рэспубліканскай канфедэрацыі
прадпрымальніцтва, каб разам вырашыць — што рабіць у гэтай сітуацыі, бо гаворка, па іх словах, ідзе пра
далёка не маленькія сумы.

Як патлумачыў начальнік юрыдычнага аддзела Мінскага сталічнага
саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Вадзім БАРАДУЛЯ, Указ Прэзідэнта № 215 «Аб стаўках падатку за выкарыстанне прыродных рэсурсаў
(экалагічнага падатку) і некаторых пытаннях яго спагнання» ад 7 мая 2007
года прадугледжваў ільготу для вытворцаў ці імпарцёраў тары, калі яны
або самі забяспечваюць збор і перапрацоўку пластмас у памеры не менш
за 20% ад вырабленай імі тары, або заключаюць дамову са
спецыялізаванай арганізацыяй, якая тару збірае.
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Ірына НОВІКАВА:

«НАВУКА ПАВІННА ПРАЦАВАЦЬ
НА НАШУ ЭКАНОМІКУ»
У сярэдзіне мінулага года была прынята Дзяржаўная праграма інавацыйнага развіцця краіны на 2011—2015 гады. Аб магчымым эфекце рэалізацыі
праграмы, яе моцных і слабых баках
карэспандэнт «Звязды» пагу тарыў з
прафесарам, док тарам эканамічных
навук, загадчыкам кафедры эканамічнай тэорыі Акадэміі кіравання пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Ірынай
НОВІКАВАЙ.
— Для чаго ўвогуле гэтая праграма была
прынята?
— Зараз любая сучасная краіна для таго, каб
«упісацца» ў працэсы глабалізацыі і фарміравання геаэканомікі, павінна займацца нейкімі
абсалютна новымі вытворчасцямі. Як правіла,
гэта вытворчасці, звязаныя з 5-м і 6-м тэхналагічнымі ўкладамі. У праграме і запісана, што ўсе
пастаўленыя задачы — гэта фарміраванне тых
самых двух найвышэйшых укладаў. Аднак дзенідзе сустракаецца і 4-ы тэхналагічны ўклад. Ён
з'явіўся ў 40-я гады мінулага стагоддзя і закранае
прыборабудаванне і электроніку. На тую хвалю,
якая падымала ўсю сусветную эканоміку за кошт
электронікі, ускочылі першымі японцы. А вось інфармацыйныя тэхналогіі — гэта ўжо 5-ы ўклад.
Да 6-га ў нас адносяцца толькі нанатэхналогіі.

Аднак біятэхналогіі, калі ў нас будзе нейкая біясумяшчальная вытворчасць і гэты кірунак атрымае развіццё ў навуцы (напрыклад, вырошчванне
асобных органаў і частак чалавечага арганізма),
то гэта будзе таксама 6-ты тэхналагічны ўклад.
Прыняцце гэтай праграмы азначае, што ва
ўрадзе зразумелі: па-іншаму эфектыўна развівацца эканоміка не будзе. Акрамя таго, ёсць
вельмі важная праблема: у нас значны імпартны
складнік у ВУП, а займацца выключна імпартазамяшчэннем малаперспектыўна — гэта прызнана
паўсюль у свеце. Вось мы ў многім бяром прыклад
з кітайцаў, а яны адмовіліся ад імпартазамяшчэння
даўно, пратрымаўшыся на ім у 90-х гадах толькі
каля года. Вы ж самі разумееце, што нельга вырабляць усё «ўнутры сябе». Тым больш што ў нас
няма і такіх спецыялістаў, вучоных, каб распрацаваць усе кірункі. Мы ўсё ж такі маленькая краіна.
Таму нам трэба развіваць менавіта тыя вытворчасці, якія могуць пашырыць экспартны складнік.
Калі мы сканцэнтруемся не на імпартазамяшчэнні,
а на пашырэнні экспарту, то гэта будзе правільна.
У прынцыпе, у праграме аб гэтым і гаворыцца. Як
і аб тым, што за кошт яе рэалізацыі мяркуецца
пашырыць экспартны складнік у 2,2 раза. А што
тычыцца высокіх тэхналогій, аб якіх я казала,
экспарт павінен у 2015 годзе павялічыцца ў тры разы.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК «БЕЛАРУСБАНК»,
расположенное по адресу: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32,

Як перадаюць інфармацыйныя
агенцтвы, на борце карабля знаходзілася больш за 4,2 тысячы
чалавек — пасажыраў і членаў
каманды. Па стане на сярэдзіну
дня 16 студзеня было вядома пра
5 загінулых, 15 прапаўшых без
вестак і 67 пацярпелых. Пераважная колькасць пасажыраў — гэта
замежныя грамадзяне: італьянцы,
іспанцы, французы, японцы. Аднак на круізным лайнеры падарожнічала і больш за 100 руска-
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1 долар ЗША..............8 400,00
1 еўра .......................10 650,00
1 латвійскі лат .........15 198,12
1 літоўскі літ............... 3 081,55

ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

А П О Ш Н Я Я
І Н Ф А Р М А Ц Ы Я
С У Т А К

У Беларусi павышаюцца тарыфныя аклады медыцынскiм сёстрам, якiя ўдзельнiчаюць у ажыццяўленнi высокатэхналагiчных
i складаных медыцынскiх умяшанняў. Адпаведны ўказ № 29
«Аб унясеннi дапаўненняў i змяненняў ва Указ Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь ад 26 снежня 2005 г. № 619» 16 студзеня
падпiсаў кiраўнiк дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.
У прыватнасцi, на 160 працэнтаў павышаюцца тарыфныя аклады
медыцынскiм сёстрам, якiя прымаюць удзел у ажыццяўленнi высокатэхналагiчных медыцынскiх умяшанняў, выкананнi анестэзiялагiчнай
дапамогi, а таксама ў ажыццяўленнi iнтэнсiўнай тэрапii пацыентаў
пасля высокатэхналагiчных медыцынскiх умяшанняў.
Акрамя таго, на 130 працэнтаў павышаюцца тарыфныя аклады
медыцынскiм сёстрам, якiя прымаюць удзел у ажыццяўленнi складаных медыцынскiх умяшанняў, выкананнi анестэзiялагiчнай дапамогi, а таксама ў ажыццяўленнi iнтэнсiўнай тэрапii пацыентаў пасля
складаных медыцынскiх умяшанняў i ў правядзеннi штучнага кровазвароту ў час кардыяхiрургiчных умяшанняў. Указ уступае ў сiлу з 1
студзеня 2012 года.

Грошы

№9
(27124)
Кошт 800 рублёў

З 1 СТУДЗЕНЯ ПАВЫШАЮЦЦА
ТАРЫФНЫЯ АКЛАДЫ НЕКАТОРЫМ
КАТЭГОРЫЯМ МЕДСЯСЦЁР

Работа беларускай эканомікі цяпер не патрабуе дадатковай
падтрымкі банкаўскай сістэмы. Аб гэтым Прэзідэнту Беларусі
Аляксандру Лукашэнку 16 студзеня ў час рабочай сустрэчы
далажыла старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Надзея Ермакова.
Прэзідэнт пацікавіўся, як развіваецца сітуацыя на фінансавых рынках, якія асноўныя тэндэнцыі канца мінулага і пачатку гэтага гадоў.
«Розныя былі меркаванні, размовы аб тым, што мы тут амаль што не
палітыку збіраемся змяняць у фінансавай сферы. Розных чутак хапала правакацыйных. Паводле маіх даных, Нацыянальны банк і ўрад
дастойна прайшлі гэты перыяд. І як паказаў час, чуткі гэтыя былі ні
на чым не заснаваныя», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.
«Золатавалютныя рэзервы ў нас упершыню ў гісторыі дастатковыя
для таго, каб сёння любы курс нацыянальнай валюты падтрымліваць.
Але ён павінен быць абгрунтаваным, разумным, як мы дамовіліся, і
абавязкова свабодным», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Надзея Ермакова далажыла Прэзідэнту, што сітуацыя на валютнай біржы і ў банкаўскай сістэме ў цэлым складваецца нядрэнная.
Па стане на 1 студзеня 2012 года сфарміраваны золатавалютныя
рэзервы ў суме $7,9 млрд па міжнародных стандартах.
Ліквіднасць у банкаўскай сістэме знаходзіцца ў норме, росту праблемных крэдытаў не назіраецца, банкі і плацежная сістэма працуюць
устойліва і без збояў. На наяўным рынку сітуацыя таксама спакойная.
Насельніцтва прадае ў дзень на 5-7 млн валюты ў доларавым эквіваленце больш, чым купляе. «У эканоміцы склалася сітуацыя, калі
яна забяспечвае сама сябе без дадатковай падтрымкі банкаўскай
сістэмы», — канстатавала кіраўнік Нацбанка.
Аляксандр Лукашэнка даручыў і ў далейшым падтрымліваць устойлівую работу банкаўскага сектара Беларусі.
Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

СТУДЗЕНЯ 2012 г.
АЎТОРАК

1 чэшская крона ............... 415,70
1 польскі злоты ............. 2 412,30
1 расійскі рубель .............263,00
1 украінская грыўня .... ..1 047,25

КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ
ДЛЯ БЕЗНАЯЎНЫХ РАЗЛІКАЎ

Акционеры ОАО «АСБ Беларусбанк» могут ознакомиться с информацией по вопросу повестки дня и заполнить бюллетень для заочного голосования (до 20 января),
а также с решением, принятым внеочередным Общим собранием акционеров банка (после 23 января) по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 704(в), а также
в филиалах – областных (Минском) управлениях, филиалах банка.
Дата окончания приема бюллетеней – 20 января 2012 года.
Телефоны для справок: (8 017) 200 15 56, 218 84 73.

ЦЭНТРАБАНК РФ

USD .......................31,9344
10 UAH ..................39,8135
10000 BYR ............38,0171
EUR .......................40,3842

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г.,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

...У «МАЗе» знаходзіліся 44 чалавекі, 19 з якіх, у тым ліку
трое дзетак, былі шпіталізаваныя.
Здарэнне адбылося
ўвечары 14 студзеня: у
19.48 у МНС ад дыспетчара хуткай медыцынскай дапамогі паступіла паведамленне пра
дарожна-транспартнае
здарэнне з удзелам аўтобуса на аў тадарозе
Р-58 Мінск — Мядзел
па блі зу вёс кі Лус кава Мінскага раёна. Да
месца здарэння былі
накіраваны больш за
40 адзінак тэхнікі: МНС і брыгады хуткай медыцынскай дапамогі.
— Высветлілася, што аўтобус «МАЗ», рухаючыся па маршруце
Паставы — Мінск, з'ехаў у кювет і перакуліўся на бок. У ім знаходзіліся 42 пасажыры, кіроўца і экскурсавод. Усе яны самастойна
выбраліся з салона. Транспарт быў арандаваны для турыстычнай
паездкі работнікаў аднаго са сталічных прадпрыемстваў і членаў
іх сем'яў, — распавялі падрабязнасці здарэння ў Міністэрстве па
надзвычайных сітуацыях.
У бальніцы брыгадамі хуткай медыцынскай дапамогі, аў тамабілямі медыцынскай службы МНС былі дастаўлены 34 пасажыры. Паводле інфармацыі, атрыманай ад медыкаў, шпіталізацыя
спатрэбілася 19 пацярпелым, у тым ліку тром дзецям. Астатнія
пасажыры былі адпраўлены ў Мінск іншым аўтобусам прадпрыемства, якому належаў і «МАЗ», што трапіў у аварыю. З дапамогай
25-тоннага крана аў тобус паставілі на колы работнікі Рэспубліканскага атрада спецыяльнага прызначэння. Расследаваннем
прычын і абставінамі дарожна-транспартнага здарэння займаецца
ДАІ Мінскага раёна.
...Паводле інфармацыі Гродзенскай абласной дзяржаўтаінспекцыі, гэта здарылася з аўтобусам «Брэст—Ліда» прыкладна ў 50
кіламетрах ад райцэнтра.
За рулём «МАЗ — 256170», які належыць лідскаму аў тапарку
№ 2, быў кіроўца з 39-гадовым стажам, у салоне знаходзілася 6
пасажыраў. Паводле ацэнкі ДАІ, у складаных пагодных умовах
снегападу кіроўца няправільна выбраў хуткасць руху, з'ехаў у левы кювет і ў выніку аў тобус лёг на дах. Пацярпелі дзве жанчыны.
Як засведчылі пасажыры, за хвіліны да аварыі, на ўчастку перад
закругленнем дарогі, кіроўца спачатку
аба гнаў лег ка вую
ма шы ну, а пас ля
фу ру. Пас ля ча го,
вяртаючыся на сваю
па ла су ру ху, не
ўтрымаў аў тобус.
Сяргей
РАСОЛЬКА,
Барыс
ПРАКОПЧЫК.
Фота БЕЛТА.

З 1 СТУДЗЕНЯ ЎСТАНАЎЛІВАЮЦЦА
ДАПЛАТЫ ДА ПЕНСІЙ АСОБАМ,
СТАРЭЙШЫМ ЗА 75 ГАДОЎ

Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
ЧУП «Поречье Белкоопсоюза» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже одним лотом недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская область, Минский район, район агрогородка Острошицкий Городок, в составе: спальный корпус (инв. № 600/С-57829), об. пл.
3113 кв.м; лечебно-профилактический блок со столовой (инв.
№ 600/С-57830), об. пл. 2409,6 кв.м; гараж (инв. № 600/С-125975),
об. пл. 124,4 кв.м.
Начальная цена с НДС – 8 945 307 984 бел. руб.
Площадь земельного участка – 0,9494 га
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования).
Задаток 10% от начальной цены перечисляется
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк»,
БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015,
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня
проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи.
Порядок проведения аукциона и оформления участия
в торгах оговорен в условиях его проведения,
размещенных на сайте организатора аукциона www.rlt.by.
Аукцион состоится 17.02.2012 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 16.02.2012 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12.

