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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А
на право заключения договоров аренды земельных участков и продажи 

в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: ХОЛОПЕНИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ,

222024, г.п. Холопеничи, ул. Карла Маркса, д. 5, Крупского района, Минской области
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его номер и кадастровый номер

Площадь
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Условия и ограничения

Начальная цена
земельного 

участка
(бел. руб.)

Сумма 
залога

(бел. руб.)

1.
д. Великие Хольневичи, участок № 3, 

кадастровый номер 623080701101000033
0,1468
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ти 40 лет

Водоохранная зона водного объекта 
(озеро Селява)

2 574 000 257 000

2.
д. Посёмковичи, участок № 1А,

 кадастровый номер 623086309901000092
0,1500

Частная
собственность

Водоохранная зона и прибрежная 
полоса водного объекта 

(озеро Лукомльское)
2 417 400 241 750

3.
д. Посёмковичи, участок № 22А,

кадастровый номер 623086309901000091
0,1480 99 лет

Водоохранная зона и прибрежная 
полоса водного объекта 

(озеро Лукомльское)
1 168 682 116 900

Аукцион состоится 6 мая 2014 г. (вторник) в 11.00 по адресу: 
г.п. Холопеничи, ул. Карла Маркса, д. 5, 2-й этаж, зал заседаний. Заявле-
ние на участие в аукционе принимаются до 2 мая 2014 г. (включитель-
но) по адресу: г.п. Холопеничи, ул. Карла Маркса, д. 5, Холопеничский 
сельисполком, кабинет № 6 (в рабочие дни до 17.00, суббота до 13.00). 

Для участия в аукционе необходимо предоставить копию паспорта 
гражданина и копию платежного документа, подтверждающего уплату 
залога на расчетный счет 3604618111004, код 810 филиал № 612 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» УНП 600176988, код платежа 04901, получатель 
платежа: Холопеничский сельский исполнительный комитет.

Возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением аукцио-
на, и расходов по подготовке документации, необходимой для его проведе-
ния, производится победителем аукциона. Оплата по результатам аукциона 
должна быть произведена в десятидневный срок со дня подписания протоко-
ла. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Контактные телефоны: (8 01796) 53 2 43, 53 2 28.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже в частную собственность 
земельных участков для строительства 

и обслуживания жилых домов 
1. Дата, время, место проведения аукциона: 05 мая 2014 года, в 
10.00, в здании Великодолецкого сельского Дома культуры, 
ул. Лесная, 2А. 

2. Адрес участка
Участок № 1: 
д. Ветче, 20

Участок № 2: 
д. Ветче, 22

3. Площадь участка 0,2499 га 0,2500 га

4. Кадастровый номер 224980702601000027 224980702601000028

5. Начальная цена 15 000 000 руб. 15 000 000 руб.

6. Шаг аукциона 2 000 000 руб. 2 000 000 руб.

7. Место, дата, время начала и окончания приема заявлений и при-
лагаемых к ним документов: Ушачский район, аг. Великие Дольцы, 
ул. Центральная, 1Б, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 с 02.04.2014 г. 
по 02.05.2014 г. включительно. 

8. Размер задатка – 2 000 000 рублей, вносится на расчетный счет: 
Великодолецкий сельский исполнительный комитет 3641328011094 в 
ф-ле № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код 150801648, УНП 
300007086, ОКПО 28677750. 

9. Адрес и номер контактного телефона: Ушачский район, аг. Вели-
кие Дольцы, ул. Центральная, 1Б, Великодолецкий сельисполком, 
8 02158 23323, 23338, 8970700 МТС в рабочие дни с 8.00 до 16.00. 

10. Аукцион о продаже земельных участков 08.04.2014 года от-
меняется.   

ОАО «Паритетбанк» 
проводит переговоры по прокладке кабеля в г. Мозыре 

от жилого дома № 39А по Б. Юности 
до административного здания по Б.Юности, 39 Б в г. Мозыре 

ЦБУ № 10 ОАО «Паритетбанк».
Переговоры будут проводиться 07.04.2014 в заочной форме. 

Контактное лицо – начальник отдела администрирования 
информационных систем и телекоммуникаций управления

информационных технологий Ягелло В.И., 
e-mail: jagello@paritetbank.by, 

мобильный телефон: +375 29 307 18 05.

ОАО «Паритетбанк». УНП 100233809. 
Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 5 от 08.05.2013.

РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да»
за пра шае на пра цу

апе ра та ра кам п'ю тар на га на бо ру

Па тра ба ван ні:
— на вы кі пра цы з Mіcrosoft Word;
— вы со кая хут касць на бо ру (па жа да на «сля пы ме тад»);
— доб рае ве дан не бе ла рус кай мо вы.

Звяр тац ца па тэ ле фо нах: (017) 287 18 72; (029) 611 94 55.
Пра да стаў ля ец ца:

поў ны са цы яль ны па кет, па змен ны гра фік пра цы.
Ра бо та ў цэнт ры го ра да.

РЭА ЛІ ЗА ЦЫЯ МА КУ —
ВЫ КЛЮЧ НАЕ ПРА ВА 
ДЗЯР ЖА ВЫ

У пер шы дзень ра бо ты се сіі 
дэ пу та ты пры ня лі да ве да-
ма дэ крэт № 1 ад 14 сту дзе ня 
2014 го да «Аб не ка то рых пы-
тан нях дзяр жаў на га рэ гу ля ван-
ня аба ра чэн ня на сен ня ма ку». 
Пра не аб ход насць пры няц ця гэ-
та га да ку мен та пар ла мен та ры-
ям рас ка заў Мі ністр унут ра ных 
спраў Бе ла ру сі Ігар ШУ НЕ ВІЧ.

У 2005 го дзе ў Мі ніс тэр ства ўнут-
ра ных спраў ста ла па сту паць ін фар-
ма цыя пра тое, што нар ка за леж ныя 
асо бы асво і лі тэх на ло гію вы ра бу ў 
хат ніх умо вах опію з на сен ня ма ку, 
якое на той мо мант зна хо дзі ла ся ў 
сва бод ным аба ра чэн ні, ме ла вы со кую 
да ступ насць і ніз кую ца ну. З-за та го, 
што кошт вы раб ле на га з на сен ня ма ку 
нар ко ты ку быў у дзя сят кі ра зоў ні жэй-
шым за кошт 1 гра ма ге ра і ну, гэ ты спо-
саб вы ра бу опію хут ка рас паў сю дзіў ся 
па ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі. У су вя зі з 
гэ тым ца на 1 кі ла гра ма ма ку на рын-
ках на пра ця гу ад на го го да вы рас ла 
з 1,5 да 40 до ла раў ЗША, а на ка нец 
2013 го да ста ла да хо дзіць да $100.

Па звест ках нар ка ла гіч най служ бы 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Бе ла ру сі, 
у 2013 го дзе ў кра і не амаль 70% улі-
ча ных нар кас па жыў цоў ужы ва лі опій-
ныя нар ко ты кі, у Мін ску — амаль 80%. 
Аб' ём кан фіс ка ва на га опію скла даў 
да 70% ад агуль най ма сы ўсіх ада бра-
ных ра бот ні ка мі мі лі цыі псі ха ак тыў-
ных рэ чы ваў. Ад на ча со ва рэз ка вы-
рас ім парт на сен ня ма ку, які да хо дзіў 
у апош нія га ды да 1 ты ся чы тон, у той 
час як па трэ бы ўсёй хле ба-пя кар най 
пра мыс ло вас ці кра і ны скла да юць не 
больш за 200 тон. Гэ та зна чыць, ка ля 
800 тон на сен ня ма ку што год іш ло на 
ры нак нар кас па жыў цам.

— З мэ тай су праць дзе ян ня рас-
паў сюдж ван ня гэ тай тэх на ло гіі вы-
ра бу опію па іні цы я ты ве МУС на пра-
ця гу не каль кіх га доў пры ма лі ся ме ры 
за ка на даў ча га ха рак та ру: змя ня лі ся 
пра ві лы ганд лю, уво дзі лі ся но выя 
стан дар ты хар чо ва га ма ку. Але не 
ўсе на шы за ка на даў чыя іні цы я ты вы 
бы лі пры ня ты, — па ве да міў дэ пу та там 
мі ністр унут ра ных спраў. — У 2011 го-
дзе ад бы ла ся між ве да мас ная на ра-
да па пы тан нях кант ро лю за пе ра мя-
шчэн нем ма ку на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
ад ным з яе вы ні каў ста ла пры няц це 
ад па вед най па ста но вы і змя нен ня ў 
дзяр жаў ны стан дарт. Гэ та да зво лі-
ла эфек тыў на су праць ста яць уво зу 
за бру джа на га ма ка вай са ло май на-

сен ня ма ку праз за ход нія і паў ноч ныя 
ме жы кра і ны. Ад нак пас ля ўступ лен ня 
Бе ла ру сі ў Мыт ны са юз, які прак тыч на 
сцёр ме жы Бе ла ру сі з ус хо ду, рэз ка 
па вя лі чыў ся пры ток на сен ня ма ку з 
Ра сіі і Ка зах ста на.

У су вя зі з гэ тым ле тась і быў рас-
пра ца ва ны ад па вед ны дэ крэт, у ад-
па вед нас ці з якім за дзяр жа вай за-
ма ца ва на вы ключ нае пра ва на ажыц-
цяў лен не ап то ва га ганд лю на сен нем 
ма ку, які рэа лі зу ец ца юры дыч ны мі 
асо ба мі, згод на з пе ра лі кам, які вы-
зна чае Са вет Мі ніст раў. Уліч ва ю чы, 
што дэ крэт мае ча со вае дзе ян не, 
МУС рых туе пра ект ад па вед на га за-
ко на.

Дэ крэт да зво ліў узяць пад жорст-
кі кант роль усе ста дыі аба ра чэн ня 
на сен ня ма ку: з мо ман ту яго ўво зу 
ў кра і ну да спа жы ван ня, пры гэ тым 
ін та рэ сы за ко на па слух мя ных гра ма-
дзян не за кра ну ты, за пэў ніў на род ных 
абран ні каў Ігар Шу не віч.

Дэ пу тат ад Дняп роў ска-Буг скай 
вы бар чай акру гі № 10 Юрый ДА-
РА ГА КУ ПЕЦ па пра сіў мі ніст ра больш 
кан крэт на рас па вес ці пра вы ні кі Дзе-
ян ня дэ крэ та № 1 ад 14 сту дзе ня 
2014 го да. За два ме ся цы дзе ян ня 
дэ крэ та бы ло скла дзе на больш за 
30 пра та ко лаў аб ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці за па ру шэн не пра ві лаў 
аба ра чэн ня на сен ня ма ку на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі. Пры гэ тым бы ло 
кан фіс ка ва на ка ля 40 тон ма ка ва га 
на сен ня, што скла дае 83% ад уся го 
аб' ёму ада бра на га мі лі цы яй ма ку за 
ўвесь мі ну лы год. За гэ ты час, згод на 
з но вы мі нор ма мі, бы лі кан фіс ка ва ны 
4 аў та ма бі лі.

На пы тан не дэ пу та та ад Ма ту-
се віц кай акру гі № 103 (г. Мінск) 
Ва лян ці ны ЖУ РАЎ СКАЙ пра тое, 
як на з'яў лен не дэ крэ та ад рэ ага ваў 
нар кас па жы вец кі ры нак, Ігар Шу не віч 
ад ка заў: «Кан' юнк ту ра рын ку змя ні-
ла ся вель мі хут ка. Ка лі ле тась до ля 
опій ных нар ко ты каў скла да ла 70% ад 
агуль на га аб' ёму кан фіс ка ва ных рэ-
чы ваў, то ця пер — ка ля 10».

Дэ пу тат ад Стаўб цоў скай акру гі 
№ 70 (Мін ская воб ласць) Мі ка лай 
ІВАН ЧАН КА па ці ка віў ся дум кай мі-
ніст ра на конт пра вер кі школь ні каў і 
мо ла дзі на прад мет ужы ван ня нар ко-
ты каў. На гэ та Ігар Шу не віч за ўва жыў, 
што та кая пра вер ка мо жа вы зна чыць 
вя лі кую коль касць спа жыў цоў псі ха-
ак тыў ных рэ чы ваў ся род дзя цей з 
доб рых сем' яў. «Ка лі за ка на даў ца 
ўвя дзе та кую нор му, мы бу дзем яе 
вы кон ваць», — ска заў мі ністр.

— МУС вель мі апе ра тыў на рэ агуе 
на з'яў лен не но вых нар ко ты каў, но вых 
іх фор мул, і, як ні хто больш на пост-
са вец кай пра сто ры, хут ка ўно сіць у 
спі сы за ба ро не ных прэ па ра таў, — па-

ве да міў мі ністр жур на ліс там. — Што 
да ты чыць спай саў і тых вы пад каў гі-
бе лі ма ла дых лю дзей, якія зда ры лі ся 
ў апош нія ме ся цы, то, з пунк ту по гля-
ду абы ва це ля, мы, без умоў на, спаз ні-
лі ся і не змаг лі пра ду хі ліць тра ге дыі. 
Але ця пер ка нал ганд лю зні шча ны, 
па да зро ныя арыш та ва ныя, вя лі кая 
пар тыя псі ха ак тыў ных рэ чы ваў і іх 
кам па не нтаў кан фіс ка ва на, і вы ба-
чы це, што гі бель лю дзей спы ні ла ся. 
Мы атры ма лі пэў ныя ўро кі з гэ тай сі-
ту а цыі, каб на пе рад рэ ага ваць больш 
апе ра тыў на.

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ ПА КЕТ 
Ся род за ко на пра ек таў са-
цы яль на га бло ка дэ пу та ты ў 
пер шы дзень вяс но вай се сіі 
раз гле дзе лі ў двух чы тан нях 
па праў кі ў не ка то рыя за ко ны, 
якія да ты чац ца мі ні маль най за-
ра бот най пла ты.

Пра ект за ко на пра ду гледж вае, 
што ўрад бу дзе што год з 1 сту дзе ня 
вы зна чаць толь кі па мер ме сяч най мі-
ні маль най зар пла ты. Па мер па га дзін-
най «мі ні мал кі» трэ ба бу дзе вы зна-
чаць раз лі ко вым шля хам для роз ных 
ка тэ го рый пра цаў ні коў, зы хо дзя чы з 
па ме ру мі ні маль най ме сяч най за ра-
бот най пла ты.

Акра мя та го, сён ня ў пер шым чы-
тан ні пры ня ты па праў кі па пы тан нях 
пен сій на га за бес пя чэн ня. За ко на пра-
ект быў пад рых та ва ны дзе ля вы ка-
нан ня Ука за ад 3 ве рас ня 2013 го да 
№ 389, які па вя ліч вае мі ні маль ны 
стаж пра цы з вы пла тай аба вяз ко вых 
стра ха вых пен сій ных унёс каў у Фонд 
са ца ба ро ны для пры зна чэн ня пен сій 
па ўзрос це, за вы слу гу га доў. Гэ ты 
мі ні маль ны стаж па вы ша ны з 5 да 
10 га доў.

Ад каз ва ю чы на пы тан не дэ пу та та 
Ула дзі мі ра Ба за на ва (Брэсц кая-Па-
меж ная акру га № 4), мі ністр пра цы 
і са ца ба ро ны Ма ры я на Шчот кі на ад-
зна чы ла: «Мы ця пер пра цу ем над 
тым, каб па вя лі чыць знач насць пра-
цяг лас ці пра цы, каб па мер пен сіі за-
ле жаў ад пра цяг лас ці пра цы і вы пла-
ты стра ха вых уз но саў». Пры гэ тым 
яна па ве да мі ла, што ся род на яў ных 
ця пер 52 тыс. ва кан сій больш за 60% 
пра па ну юць зар пла ты Br2–3 млн.

Так са ма мі ністр, ад каз ва ю чы на 
пы тан не дэ пу та та Дзміт рыя ХА-
РЫ ТОН ЧЫ КА (Жо дзін ская акру га 
№ 64), па ве да мі ла, што, па звест ках 
за лю ты, па кра і не 71 ар га ні за цыя 
вы плач ва ла зар пла ты, мен шыя за 
Br2 млн. У гэ тых ар га ні за цы ях за ня-
та ка ля 12 тыс. пра цаў ні коў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ПЕР ШАЯ СЕ СІЯ
На Ма гі лёў шчы не дэ пу та ты 27 склі кан ня акрэс лі лі для 
ся бе га лоў ныя на прам кі пра цы.

Аб лас ны са вет дэ пу та таў пад час вы ба раў аб на віў ся амаль 
на 74%. Пер шая се сія аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 27-га склі-
кан ня на сі ла больш ар га ні за цый ны ха рак тар. На ёй бы лі вы-
зна ча ны стар шы ня і на мес нік стар шы ні аб лса ве та, а так са ма 
ўтво ра ны па ста ян ныя ка мі сіі. Дэ пу тац кі кор пус Ма гі лёў шчы ны 
ўзна ча ліў бы лы на мес нік стар шы ні абл вы кан ка ма ў сфе ры 
сель ска гас па дар чай вы твор час ці і пе ра пра цоў чай пра мыс ло-
вас ці Ана толь Іса чэн ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што раз віц цё Уз бро е ных Сіл Бе-
ла ру сі ідзе ў ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі су час нас ці, зы хо дзя чы з 
аба рон най дакт ры ны. «Мы па він ны кар міць свай го сал да та і бе раг чы 
сваё вой ска», — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Ар мія, як па ка за лі 
апош нія па дзеі, для лю бой дзяр жа вы па трэб на», — ад зна чыў бе ла-
рус кі лі дар. «Мы не агрэ са ры, мы ва я ваць ні з кім не хо чам. Але ка лі 
хтось ці су не цца, мы па він ны быць га то выя на нес ці гэ та му агрэ са ру 
не пры маль ны ўрон. Гэ та толь кі аба рон ная дакт ры на»,— за явіў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт на га даў, што да ру чаў ма дэр ні за ваць дзе сяць са ма лё-
таў для па трэб ва ен на-па вет ра ных сіл Бе ла ру сі. «По тым, ма быць, 
яшчэ дзе сяць, ка лі вы зро бі це гэ тыя. Але ВПС мы па він ны тры маць у 
спраў ным ста не, каб не паў та рыў ся сум ны во пыт на шых бра тоў-укра-
ін цаў. Ка лі трэ ба бы ло ва я ваць, ака за ла ся, што ня ма ар міі», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста віў за да чу і па ар га ні за цыі вы твор час ці 
ў Бе ла ру сі са ма лё таў і вер та лё таў. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, зай мац ца 
толь кі ма дэр ні за цы яй і ра мон там іс ну ю чай тэх ні кі бес перс пек тыў на, а 
та му не аб ход на ра біць крок на пе рад і са ма стой на асвой ваць вы пуск 
но вай, за па тра ба ва най на рын ках пра дук цыі.

Прэ зі дэнт агле дзеў вы твор чую тэ ры то рыю авія ра монт на га за во да, 
азна ё міў ся са ста нам і перс пек ты ва мі раз віц ця ар га ні за цый аба рон на га 
сек та ра эка но мі кі, на ве даў цэх збор кі бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў. 

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма ў блі жэй шы час пла нуе па бы ваць на 
ана ла гіч ным прад пры ем стве ў Ба ры са ве, якое зай ма ец ца ма дэр ні за-
цы яй і ра мон там бра ня тэх ні кі.

ПРА ВЯ ДЗЕН НЕ ДЭ НА МІ НА ЦЫІ —
ЧЫС ТА ТЭХ НІЧ НАЕ ПЫ ТАН НЕ

Раз маў ля ю чы з прад стаў ні ка мі пра цоў на га ка лек ты ву прад пры ем-
ства, Прэ зі дэнт, акра мя аб мер ка ван ня вы твор чых пы тан няў, за кра нуў 
і тэ мы, ак ту аль ныя для ўся го бе ла рус ка га гра мад ства, у пры ват нас ці, 
дэ на мі на цыю. Па вод ле яго слоў, для дэ на мі на цыі ў Бе ла ру сі ўсё га-
то ва, у тым лі ку ад дру ка ва ны но выя гра шо выя зна кі, але не аб ход на 
вы ча каць зруч ны час. «Прый дзе час, мы гэ та зро бім. Я ўжо вам шчы ра 
ка заў, што гэ тая ва лю та ў нас на дру ка ва на да во лі даў но — пры го жая, 
да еў ра па доб ная», — ска заў Прэ зі дэнт. Але для дэ на мі на цыі, па яго 
сло вах, па трэ бен мо мант, час, каб эка но мі ка па ча ла пра ца ваць, каб 
бы ла пэў ная ста біль насць.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што пра вя дзен не дэ на мі на цыі — 
гэ та чыс та тэх ніч нае пы тан не. «Але ў нас жа на род які? А, мя ня юць: 
па бег, трэ ба ску піць, па мя няць на до ла ры, еў ра і г. д.», — за ўва жыў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт так са ма за клі каў не бе гаць па аб мен ні ках, а тра ціць 
на цы я наль ную ва лю ту на на быц цё не аб ход на га. «Па жа да на, каб у 
аб мен ні кі вы не ха дзі лі, а ха дзі лі ў кра мы і куп ля лі для ся бе ўсё, што 
не аб ход на»,  — ска заў ён.

КРА І НЕ ПА ТРЭБ НА 
СУ ЧАС НАЯ АР МІЯ
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