2

НАДЗЁННАЕ

7 красавіка 2016 г.

УСЕБЕЛАРУСКІ СХОД
АДБУДЗЕЦЦА Ў КРАСАВІКУ

УДЗЕЛ КОЖНАГА

Яго дакладную дату вызначыць аргкамітэт

будзе ўлічаны пры распрацоўцы праграмы развіцця краіны

Пра гэта паведаміў Андрэй КАБЯКОЎ, прэм'ер-міністр
Беларусі, на першым пасяджэнні рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні
V Усебеларускага народнага сходу.
— Гэта знакавае палітычнае мерапрыемства, — лічыць кіраўнік кабінета міністраў. — Яно азначае сабой не толькі канец
пяцігадовага перыяду развіцця краіны, але, з улікам сённяшніх
геапалітычных і эканамічных рэалій, пачатак новага этапу ў
жыцці як нашага грамадства, так і дзяржавы ў цэлым.
Распараджэннем Прэзідэнта створаны рэспубліканскі арганізацыйны камітэт па падрыхтоўцы і правядзенні V Усебеларускага
народнага сходу. У ім кіраўнік дзяржавы паставіў шэраг задач,
рашэнне якіх патрабуе ад камітэта аператыўнай суладнай працы,
падкрэсліў кіраўнік Саўміна.
«Самае галоўнае — да 15 красавіка мы павінны прадставіць
кіраўніку дзяржавы праект асноўных палажэнняў праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2016-2020 гады», —
падкрэсліў прэм'ер-міністр. Па словах Андрэя Кабякова, праект
праграмы — гэта базавы прагнозны дакумент, у якім будуць
вызначаны мэтавыя арыенціры і ключавыя параметры развіцця
краіны на бягучую пяцігодку і які традыцыйна выносіцца на разгляд Усебеларускага народнага сходу. Для яго распрацоўкі створана міжведамасная рабочая група пад кіраўніцтвам старшыні
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Міхаіла Мясніковіча.
Вераніка ПУСТАВІТ. pustavit@zviazda.by

Пра гэта паведаміў Міхаіл МЯСНІКОВІЧ, старшыня Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу, на пасяджэнні міжведамаснай рабочай групы па
распрацоўцы Праграмы сацыяльнаэканамічнага развіцця Беларусі на
2016-2020 гады.
— Дзейнасць групы будзе насіць адкрыты харак тар, — падкрэсліў спікер
верхняй палаты беларускага парламента. Мы ўжо пачалі адпаведную работу: у
сакратарыяце Савета Рэспублікі адкрылі
прамую лінію сувязі, на якую могуць звярнуцца ўсе ахвотныя.
Міжведамасная рабочая група па распрацоўцы праекта Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на
2016-2020 гады была створана па даручэнні Прэзідэнта і мусіць да 15 красавіка
падрыхтаваць праект асноўных палажэнняў праграмы. Для таго, каб праца была
больш эфектыўнай, у групе арганізавана
чатыры секцыі: макраэканоміка, фінансы і грашова-крэдытная палітыка; інава-

цыйнае развіццё; матэрыяльная вытворчасць; сацыяльная палітыка.
«Трэба прымаць рашэнні зыходзячы з
нацыянальных інтарэсаў. У першую чаргу
ў сферы матэрыяльнай вытворчасці», —
лічыць парламентарый. А калі будзе
эфектыўна працаваць рэальны сектар
эканомікі, тады будзе і годны ўзровень
заробкаў і пенсій, сродкі на ахову здароўя і сацыяльныя праграмы ў цэлым.
Але зараз, на думку сенатара, у праграме шмат агульных слоў і мала канкрэтных лічбаў, няма рэгіянальнага зрэзу па
паказчыках:
— Краіна павінна бачыць рубяжы 2020
года ў канкрэтных лічбах, а не толькі ў
прыгожых тэзісах. Трэба разлічыць тэндэнцыі развіцця, якая будзе структура
эканомікі, а менавіта арыенціры для
апрацоўчай прамысловасці, аграпрамысловага комплексу, будаўнічай галіны,
якая іх удзельная вага ў валавым унутраным прадукце, якім чакаецца жыццёвы і
пенсійны ўзровень грамадзян на канец
пяцігодкі, як будзе забяспечвацца заня-

 Парламенцкі дзённік

Нават у Замбіі
У Замбіі, афрыканскай краіне, якая
знаходзіцца ледзь не на іншым канцы свету ад Беларусі, праходзіла
134-я Асамблея Міжпарламенцкага
саюза. Гэта міжнародная арганізацыя, якая на сваім пачатку была
створана для вырашэння менавіта
палітычных пытанняў, а сёння заклікана ідэйна яднаць і каардынаваць парламенты ўсяго
свету. Пра тое, як прайшла сусветна значная сустрэча,
«Звяздзе» расказала Святлана ГЕРАСІМОВІЧ, старшыня
Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні.
вую актуальнасць у сувязі з
нядаўнімі выбухамі ў Бруселі.
Падчас адкрыцця асамблеі нашу краіну прадставіла
Святла на Ге ра сі мо віч, яна
распавяла пра ўдзел моладзі
ў парламенцкім руху. Замежнікі былі шчыра здзіўлены, калі даведаліся, што ў Беларусі
бясплатныя медыцына, адукацыя, гурткі і секцыі для дзяцей,
створаны спецыяльны фонд
Прэзідэнта па падтрымцы таленавітых маладых людзей.
Парламентарый падкрэсліла, што імкненне моладзі
да дэмакратыі натуральнае,
і не менш натуральным з'яўляецца яе імкненне да моцнай дзяржавы, здольнай рэагаваць на сучасныя выклікі
і пагрозы, эфек тыўна вырашаць са цы яль ныя праб лемы. У Беларусі цяпер працуе
35 маладзёжных парламен-

Віктар ГУМІНСКІ:

таў, у якіх ма ла дыя лю дзі
мо гуць ся бе пра явіць. парламенты былі арганізаваны
па ініцыятыве саміх хлопцаў і
дзяўчат і дзейнічаюць пры ўсіх
абласных Саветах дэпу татаў
ці пры некаторых ВНУ. Ужо ў
маладым узросце юныя парламенцёры распрацоўваюць
уласныя грамадскія праекты
і ажыццяўляюць іх.
«Трэба аддаць належнае,
нашу краіну ў свеце пазнаюць», — дзеліцца ўражаннямі
парламентарый. Па яе словах,
удзельнікі дэлегацый з Амана,
Францыі і Кітайскай Народнай
Рэспублікі ведаюць нашу краіну, бывалі ў ёй і плённа супрацоўнічаюць.
У рам ках асамб леі адбыў ся шэ раг двух ба ко вых
сустрэч прадстаўнікоў Белару сі, у тым лі ку з прэ зі дэнтам МПС Саберам Чаўдхуры,
ге не раль ным сак ра та ром
Між пар ла менц ка га са ю за
Мар ці нам Чун гон гам, старшынёй Пастаяннага камітэта
па міжнародных справах Нацыянальнай асамблеі Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам
Тран Ван Гангам, а таксама
з прадстаўнікамі дэлегацый
Расіі, Украіны, В'етнама, Сербіі, Тайланда, Кітая, Швецыі,
Поль шчы, Ама на, Тур цыі,
Францыі і іншых. Абмяркоўваліся перспек тывы двухба-

ковага супрацоўніцтва. Асаблівая ўвага была нададзена
ўзаемадзеянню рэгіёнаў.
У адзін з дзён асамблеі засядала геапалітычная група
«Еўразія» Міжпарламенцкага саюза. На пасяджэнні абмяркоўвалі пытанні саюзнага
будаўніцтва, супрацоўніцтва
беларускіх і расійскіх сродкаў
масавай інфармацыі і развіццё агульнай інфармацыйнай
прасторы, а таксама падрыхтоўку да Трэцяга форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які адбудзецца ў чэрвені гэтага года
ў Мінску.
Расійскі бок прапанаваў наступную асамблею правесці ў
Санкт-Пецярбургу, прыводзіў
як аргумент прыгажосць горада і яго эканамічную прывабнасць. «Калі слова далі
мне, вырашыла прадставіць
Беларусь, расказала пра нашы культурныя славу тасці,
створаны спрыяльны для развіцця бізнесу інвес тыцыйны
клімат, пра спакой на нашай
зямлі без войнаў», — падсумоўвае Святлана Міхайлаўна,
якая з'яўляецца членам Пастаяннай камісіі па вывучэнні
вопыту дзяржаўнага будаўніцтва і мясцовага самакіравання
МПС СНД.
Вераніка ПУСТАВІТ.
pustavit@zviazda.by



 Тыдзень лесу — 2016

«МЫ ЗА ДЗЕНЬ ПАСАДЗІМ 12 ТЫСЯЧ ДРЭЎ!»
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь прынялі ўдзел у добраахвотнай
акцыі «Тыдзень лесу — 2016», якая
праводзіцца з 2 па 9 красавіка пад
патранажам Міністэрства лясной
гаспадаркі Рэспублікі Беларусь. Мерапрыемства праходзіла ў Задор'еўскім лясніцтве Лагойскага лясгаса.
Тут любы ахвочы можа пасадзіць
дрэва, закласці дэндрапарк, уласнаручна стварыць алею або проста
дапамагчы навесці парадак у лесе.
«Каля 40 працэнтаў тэрыторыі нашай
краіны займаюць лясы. Беларусы павінны
клапаціцца пра гэтае багацце і не толькі
яго берагчы, але і памнажаць. Менавіта ў
гэтым і заключаецца галоўная мэта такой
акцыі, — адзначыў Віктар ГУМІНСКІ, намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-

pustavit@zviazda.by

ПРАФСАЮЗ ДАПАМОГ
ВЯРНУЦЬ ГРОШЫ

НАШУ КРАІНУ ДОБРА ВЕДАЮЦЬ У СВЕЦЕ

У працы асамблеі Святлана Міхайлаўна ўдзельнічала ў складзе дэлегацыі Парламенцкага сходу Беларусі і
Расіі разам з Віталём Бусько,
старшынёй Пастаяннай камісіі
Палаты прадстаўнікоў Беларусі і намеснікам старшыні Парламенцкага сходу.
Па словах сенатара, 134-я
Асамблея Міжпарламенцкага саюза — вельмі важная
палітычная падзея. У цырымоніі адкрыцця браў удзел
прэзідэнт Замбіі Эдгар Лунгу.
Асноўнымі тэмамі, пра якія гаварылі парламентарыі больш
як са 170 краін свету цягам
чатырох дзён, сталі ўдзел моладзі ў справах дзяржавы,
ахова і захаванне культурнай
спадчыны, міжнародная бяспека і барацьба з тэрарызмам.
Апошняя тэма набыла асаблі-

тасць працаздольнага насельніцтва.
Па словах намесніка міністра эканомікі Дзмітрыя КРУТОГА, у бліжэйшую
пяцігодку эканоміка нашай краіны «захавае сваю сацыяльную арыентацыю».
«Рост рэальных наяўных даходаў насельніцтва будзе прадвызначацца дынамікай
ВУП, прадукцыйнасцю працы і складзе
не менш як 110% за пяцігоддзе», — заявіў ён. Дапрацаваным праектам праграмы прадугледжваецца рост ВУП на 0,3%
і рост эканомікі Беларусі на 10,1%, што
ў 1,7 раза вышэй, чым у мінулыя пяць
гадоў.
Прапановы па праекце праграмы прымаюцца па тэлефоне 8-017-327-25-68.
Па ім паведамленні можна рабіць у
працоўныя дні з 10.00 да 20.00, па суботах — з 10.00 да 15.00. Таксама на
сайце Савета Рэспублікі будзе пазначаны адрас электроннай пошты, на які
можна будзе накіраваць ліст з ідэямі
па развіцці краіны.
Вераніка ПУСТАВІТ.

русь. — Дэпутаты парламента заўсёды
адгукаюцца на заклікі Міністэрства лясной
гаспадаркі, і вось ужо восьмы год запар
мы прымаем удзел у гэтым мерапрыемстве. Вельмі прыемна бачыць плён сваёй працы: дрэвы, якія дэпутаты пасадзілі
тут у 2009 годзе, ужо вышэйшыя за нас.
Кажуць, што за жыццё чалавек павінен
пасадзіць хаця б адно дрэва — мы ж за
дзень пасадзім каля 12 тысяч!»
Сёлета акцыя прысвечана 30-годдзю з
дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Добраахвотнікі высаджваюць дрэвы ў гонар
удзельнікаў ліквідацыі наступстваў катастрофы. Плануецца правесці памятныя
пасадкі сквераў і алей, а таксама добраўпарадкаванне тэрыторый мемарыяльных
комплексаў.
«Акцыя «Тыдзень лесу» была ўпершыню праведзена ў 1924 годзе — гэтую інфармацыю мы знайшлі ў архівах Міністэрства
лясной гаспадаркі, — паведаміў Аляксандр

КУЛІК, першы намеснік міністра лясной
гаспадаркі Рэспублікі Беларусь. — Некалькі гадоў яна паспяхова ажыццяўлялася,
аднак пасля гэтага праводзіцца перастала.
У 2007 годзе мы адрадзілі мерапрыемства,
якое стала цяпер ужо традыцыйным. Сімвалічна, што сёння дрэвы саджаюць дэпутаты
Палаты прадстаўнікоў, бо менавіта сёлета
стаў паўнавартасна працаваць Лясны кодэкс — дакумент, у якім улічаны ўсе пытанні
жыццядзейнасці лесу».
У гэтым годзе ў акцыі «Тыдзень лесу —
2016» возьмуць удзел каля 80 тысяч чалавек. Штогод дзякуючы гэтаму мерапрыемству ствараецца 24 тысячы гектараў лясных
культур — па 5 тысяч дрэў на адзін гектар.
«Гэта сведчыць пра тое, што лес у нас не
толькі высякаецца, але і стабільна аднаўляецца», — дадаў першы намеснік міністра.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ



Прадавец аднаго з магілёўскіх магазінаў засталася без заробку. Прычына — выяўленая падчас рэвізіі нястача. Пакрыўджаная жанчына пайшла шукаць праўды ў абласное аб'яднанне
прафсаюзаў. І, як высветлілася, недарэмна. Юрысты хутка знайшлі шэраг парушэнняў нормаў беларускага заканадаўства аб
працы, якія дапусціў наймальнік. У адпаведнасці з Працоўным
Кодэксам, ён павінен быў папярэдзіць работніка наконт утрымання грошай не пазней 2 тыдняў пасля выяўлення прычыненай
ім шкоды і запатрабаваць тлумачэнне. Але ён праігнараваў гэта
патрабаванне. Як і тое, што сума спагнання не павінна была
складаць больш за 50% заробку.
Жанчына была азнаёмлена са сваімі правамі, а галоўны прававы інспектар працы абласнога аб'яднання прафсаюзаў Іна
Чабатарэўская дапамагла ёй скласці іскавую заяву ў суд. Але да
гэтага справа не дайшла. Наймальнік прызнаў парушэнні, адмяніў
загад і выплаціў жанчыне заробак, які ёй належаў.
Нэлі ЗІГУЛЯ.zigulya@zviazda.by

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

по объекту «Реконструкция застройки
территории в районе ул. Михалово, Алибегова.
Жилой дом № 7 по генплану»
Сведения о застройщике.
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление
капитального строительства Запад», зарегистрированное Мингорисполкомом
05.01.2015 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №192400611.
Юридический адрес: 220025, г. Минск, ул. С. Есенина, д. 4-107, тел./факс
234-16-99, тел. 234-16-98. Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 16.15. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.
Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет Застройщиком
построены и введены в эксплуатацию объекты: жилые дома № 6, 8, 10, 14 по
ул. Каролинской; жилой дом № 4 по ул. С.Есенина; жилой дом № 14а по ул. Короля;
жилые дома №№ 12, 16, 22 по ул. Чюрлёниса; жилой дом № 6 по ул. С. Есенина.
Цель проекта – строительство объекта «Реконструкция застройки территории
в районе ул. Михалово, Алибегова. Жилой дом № 7 по генплану».
Начало строительства объекта – март 2016.
Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2016.
Государственная экспертиза проектной и сметной документации: заключение
РУП «Госстройэкспертиза» от 30.09.2015 № 699-15/15.
Земельный участок передан коммунальному унитарному дочернему предприятию «Управление капитального строительства Запад» решением Мингорисполкома от 22.01.2016 № 68.
Разрешение Инспекции Госстройнадзора по г. Минску на производство
строительно-монтажных работ – от 23.03.2016 № 2-203Ж-007/16, от 31.03.2016
№ 2-203Ж-007/16.
Генеральный подрядчик – ОАО «Минский домостроительный комбинат» (договор строительного подряда № 1-2016 от 11.03.2016).
Жилой дом запроектирован 10-этажным, односекционным в конструкциях
серии ЗА-ОПБ крупноблочных жилых домов, с техническим подпольем, теплым
чердаком, под лоджиями первого этажа предусмотрены хозяйственные погреба.
Всего квартир – 100, в том числе: 1-комнатных – 41, 2-комнатных – 59. Общая
площадь квартир – 5396,11 кв.м.
Отделка наружных стен – акриловые фасадные краски, покрытие защитнодекоративным полимерным составом. Остекление лоджий – ПВХ с одинарным
остеклением. Окна и балконные двери – деревянные с двухкамерным стеклопакетом. Предусмотрен лифт грузоподъемностью 1000 кг, мусоропровод, поквартирный учет холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла, устройство
внутриквартирного пожаротушения. Квартиры оборудованы автономными пожарными извещателями.
Проектом предусмотрена внутренняя отделка помещений.
В состав общего имущества объекта входят лестницы, лестничные клетки,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кровля, технические и подвальные
этажи, другие места общего пользования, ограждающие несущие конструкции,
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование общедомового
назначения, находящееся за пределами или внутри жилых помещений.
В коммунальную собственность г. Минска для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков
под жилищное строительство, безвозмездно передается 5,1% общей площади
жилого дома.
Согласно решению Мингорисполкома от 03.03.2016 № 599 строительство
жилых помещений будет осуществлено с привлечением граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов г. Минска.
Для заключения договоров создания объектов долевого строительства
предлагается 95 (девяносто пять) квартир, в том числе:
- 39 (тридцать девять) 1-комнатных общей площадью от 38,03 до 42,96 кв.м;
- 56 (пятьдесят шесть) 2-комнатных общей площадью от 56,05 до 66,66 кв.м.
Стоимость 1 кв.м общей площади объекта долевого строительства на день
опубликования проектной декларации в текущих ценах с учетом прогнозных
индексов для нормативной площади – 12 136 391 рубль, для площади, превышающей нормативную – 15 994 462 рубля.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации
договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – до конца строительства в соответствии с графиком платежей,
являющимся приложением к договору.
Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор,
- направление администрации района г.Минска на долевое строительство,
- справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 12.04.2016 по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, тел.: (017)234-16-98,
(044)795-44-44.

