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І каб да ве дац ца, які ж у лю дзей ёсць 

вы бар, мы на ўгад аб зва ні лі не каль кі 

прад пры ем стваў. На прык лад, на сай це 

ЖКГ Ві цеб скай воб лас ці мож на знай-

сці ін струк цыю, як на ла дзіць праз аса-

біс ты ка бі нет АРІП атры ман не жы роў кі 

на элект рон ную пош ту ці ў ме сен джа-

ры. У На ва по лац ку пра па на ва лі і ін шы 

ва ры янт — са ма стой на прый сці ў раз-

лі ко вы цэнтр і на пі саць за яву. У Ле пе лі 

акра мя гэ та га мож на да слаць СМС з 

ад ра сам сва ёй элект рон най пош ты.

У Адзі ным ін фар ма цый ным раз лі-

ко ва-ка са вым цэнт ры Грод на па чаць

атрым лі ваць элект рон нае па ве дам лен не 

мож на праз афарм лен не за яў кі на 

сай це. Гэ тую ж за яў ку мож на ад пра-

віць на элект рон ную пош ту ці прый сці 

аса біс та. Та кія ж ва ры ян ты пра па на-

ва лі і ў Лі дзе.

Ва Уз дзе атры маць элект рон ную 

жы роў ку мож на бу дзе толь кі пас ля 

та го, як вы аса біс та на пі ша це за яву. 

Пры гэ тым жы ха рам шмат ква тэр ных 

жы лых да моў трэ ба звяр тац ца ў прад-

пры ем ства ЖКГ, а ўлас ні кам пры ват-

ных да моў — у во да ка нал. А вось у Са-

лі гор ску мяс цо вае РКЦ пра па ноў вае 

спа жыў цам ад ра зу не каль кі ва ры ян-

таў — афор міць за яў ку праз іх сайт ці 

аса біс ты ка бі нет АРІП, ад пра віць за яву 

на элект рон ную пош ту ці «Вай бер» і 

прый сці з паш пар там у РКЦ.

У Ра га чо ве і Ма зы ры ад зна чы лі, 

што трэ ба прый сці да іх аса біс та і на пі-

саць за яву. Вы ра шыць пы тан не та кім жа 

чы нам мож на і ў Бы ха ве. У Кі раў ску

акра мя гэ та га мож на па ве да міць свой 

ад рас і элект рон ную пош ту па тэ ле-

фо не.

А ў ЖРЭУ Брэс та пра па на ва лі 

афор міць за яў ку на атры ман не элект-

рон на га па ве дам лен ня праз іх сайт, 

але так са ма мож на звяр нуц ца і ў ЖЭС 

па мес цы пра жы ван ня. Больш за ўсё

ўра зіў во пыт Бя ро зы. На огул у Бе ла ру сі 

не ўсе ка му наль ныя служ бы мо гуць

па хва ліц ца на яў нас цю ўлас на га сай та, 

а на ін тэр нэт-рэ сур сах не ка то рых вель-

мі цяж ка знай сці не аб ход ную ін фар ма-

цыю — і вось ме на ві та ў Бя ро зе гэ тую 

праб ле му вы ра шы лі вель мі прос та. 

Пра па но ва атрым лі ваць элект рон ную 

жы роў ку з'яў ля ец ца ва ўсплы ва ю чым 

акне, як толь кі за хо дзіш на сайт прад-

пры ем ства. Пас ля пе ра хо ду па спа-

сыл цы трэ ба ўка заць пэў ныя звест кі 

(проз ві шча, імя, ад рас пра жы ван ня, 

элект рон ную пош ту і пры жа дан ні ну-

мар тэ ле фо на). Гэ тыя ж звест кі мож на 

пра дык та ваць спе цы я ліс ту па тэ ле фо-

не ці прый сці да яго аса біс та.

***
Ка неш не, ні хто са спе цы я ліс таў 

гэ тых прад пры ем стваў не ад мо віў у 

прось бе ад праў ляць жы ха рам элект-

рон ны ва ры янт па ве дам лен ня ЖКП. 

І дак лад на мож на ска заць, што, каб 

да ве дац ца пра спо саб атры ман ня та-

кой маг чы мас ці, да стат ко ва па тэ ле-

фа на ваць у ЖКГ ці раз лі ко вы цэнтр. 

Дру гое пы тан не, што там не заў сё ды 

пра па ноў ва юць зруч ныя для жы ха-

роў ва ры ян ты. Ка лі ж ча ла век жа дае 

атрым лі ваць элект рон ную жы роў ку, то 

гэ та ўжо свед чыць аб тым, што ён хо ча 

быць як ма га больш ма біль ны. А не-

аб ход насць аса біс та га зва ро ту ў ЖКГ 

гэ та му толь кі пе ра шка джае. Ад нак, як 

ад зна ча на на сай це НКФА «АРІП», вы-

ра шыць пы тан не мож на праз іх аса біс-

ты ка бі нет. І та кая па слу га да ступ ная 

на ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі. На жаль, 

не ў кож най ЖКГ сён ня гэ та ад зна-

ча юць.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ.

ЗРУЧ НЫ ВА РЫ ЯНТ, 
КА РЫС НЫ ДЛЯ НА ВА КОЛ ЛЯ Аты-ба ты

Больш 
за ты ся чу вай скоў цаў 
пры за вуць з за па су

Ва Уз бро е ных Сі лах па чаў ся дру гі этап комп лекс-

най пра вер кі ба я вой і ма бі лі за цый най га тоў нас ці 

вой скаў. Кі руе ёй на чаль нік Ге не раль на га шта ба 

Уз бро е ных Сіл — пер шы на мес нік мі ніст ра аба ро-

ны Бе ла ру сі ге не рал-ма ёр Аляк сандр Валь фо віч. 

Пра гэ та па ве да мі лі ў прэс-служ бе аба рон на га ве-

дам ства.

У най вы шэй шую сту пень ба я вой га тоў нас ці пры ве дзе-

ны шэ раг вай ско вых час цей і пад раз дзя лен няў. Пад час 

комп лек су ма бі лі за цый ных ме ра пры ем стваў больш за 

ты ся чу вай скоў цаў бу дуць пры зва ны з за па су.

Як па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве аба ро ны, пра вер ка за клі-

ка ная аца ніць здоль насць вай ско вых час цей вы кон ваць 

за да чы па пры зна чэн ні ў роз ны час су так у аб ста ноў цы, 

якая ды на міч на змя ня ец ца, і ўдас ка на ліць так тыч ную вы-

вуч ку. Так са ма бу дзе пра ве ра ны стан уз бра ен ня, ва ен най 

і спе цы яль най тэх ні кі. Асноў ная ўва га бу дзе звер ну та на 

ар га ні за цыю ўза е ма дзе ян ня, кі ра ван ня і ўсе ба ко ва га за-

бес пя чэн ня вой скаў.

Скон чыц ца пра вер ка пра вя дзен нем комп лекс на га так-

тыч на га ву чэн ня. Мяр ку ец ца, што ў ёй бу дзе за дзей ні ча на 

ка ля шас ці ты сяч вай скоў цаў і больш за дзвес це адзі нак 

тэх ні кі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ГА ЛОЎ НЫ ДА КУ МЕНТ
Мо ладзь — #раЗАм

Усе бе ла рус кая ак цыя БРСМ «Мы — гра ма дзя не Бе-

ла ру сі!», пры све ча ная Дню Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, прой дзе сё ле та з 10 да 15 са ка ві ка пад 

сло га нам #раЗАм і аб' яд нае па ўсёй кра і не больш за 

ча ты ры ты ся чы 14-га до вых юна коў і дзяў чат.

Ва ўра чыс тай аб ста ноў цы юным гра ма дзя нам Бе ла ру-

сі кі раў ні кі за ка на даў чай і вы ка наў чай ула ды, гра мад скія 

дзея чы і ін шыя за слу жа ныя лю дзі кра і ны ўру чаць га лоў ны 

да ку мент — паш парт гра ма дзя ні на Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

У аб лас ных цэнт рах пу цёў кі ў да рос лае жыц цё пад лет кі 

атры ма юць у шмат функ цы я наль ным цэнт ры Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма, Ві цеб скай і Гро дзен скай аб лас ных фі лар-

мо ні ях, Го мель скім па ла ца ва-пар ка вым ан самб лі, Ма гі-

лёў скім аб лас ным мас тац кім му зеі імя П. В. Мас ле ні ка ва. 

У ста лі цы і цэнт раль ным рэ гі ё не — у Мін скай га рад ской 

ра ту шы і Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны.

Афі цый ныя ме ра пры ем ствы па тры я тыч най ак цыі тра-

ды цый на ад бу дуц ца ў Му зеі су час най бе ла рус кай дзяр-

жаў нас ці, Са ве це Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду, Ка-

мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю, Кан сты ту цый ным Су дзе 

Бе ла ру сі. Пад час гэ тых цы ры мо ній уру чэн ня на цы я наль-

ных паш пар тоў Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі 

па до рыць кож на му юна му гра ма дзя ні ну дзяр жаў ны сцяг 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Знач ную па дзею ўні вер сі тэт ад зна чыць 30 каст рыч-

ні ка 2021 го да. Ува хо джан не БДУ ў ка лян дар гэ тай 

ар га ні за цыі на дзя ляе ме ра пры ем ства між на род ным 

ста ту сам, па цвяр джае знач ны ўнё сак бе ла рус кай 

ВНУ ў раз віц цё су свет най аду ка цыі і на ву кі, а са ма па-

дзея ад люст роў вае ідэа лы і каш тоў нас ці ча ла вец тва, 

яго куль тур ную раз на стай насць. Уні вер сі тэт афі цый-

на мае пра ва вы ка рыс тоў ваць ла га тып ЮНЕС КА на 

дру ка ва най і ві зу аль най пра дук цыі, пры мер ка ва най 

да 100-га до ва га юбі лею.

Ра шэн не аб уня сен ні ста год дзя БДУ ў спіс па мят ных 

дат бы ло пры ня та на 40-й се сіі Ге не раль най кан фе рэн цыі 

ЮНЕС КА. Уся го ў ка лян дар ме ра пры ем стваў на 2020—

2021 га ды ўвай шлі 59 най больш важ ных па дзей з уся го 

све ту. Ад Бе ла ру сі ў спіс так са ма ўклю ча на свят ка ван не 

150-год дзя з дня на ра джэн ня жы ва піс ца Фер ды нан да 

Ру шчы ца.

За ўсю гіс то рыю пра вя дзен ня ме ра пры ем стваў пры пад-

трым цы ЮНЕС КА з усіх уста ноў вы шэй шай аду ка цыі Бе-

ла ру сі толь кі да ты БДУ ў роз ны час бы лі ўклю ча ныя ў гэ ты 

спіс. Ся род іх — 90-год дзе з дня на ра джэн ня вы дат ных ву-

чо ных-гіс то ры каў Мі ка лая Ні коль ска га і Ула дзі мі ра Пер ца ва 

ў 1967 го дзе, а так са ма 50-год дзе БДУ ў 1971 го дзе.

Сён ня БДУ ак тыў на су пра цоў ні чае з ЮНЕС КА дзя ку-

ю чы дзей нас ці яе ка фед раў па пры ро да знаў ча на ву ко вай 

аду ка цыі на хі міч ным фа куль тэ це і па кі рун ку «Ра ды я цыя 

і ме недж мент на ва коль на га ася род дзя» ў Між на род ным 

дзяр жаў ным эка ла гіч ным ін сты ту це імя А. Д. Са ха ра ва 

БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

 Да вед ка
ЮНЕС КА бя рэ ўдзел у свят ка ван ні га да він і зна мя-

наль ных дат у га лі не на ву кі, куль ту ры і асве ты дзяр жаў — 

чле наў ААН з 1956 го да з мэ тай на дан ня гэ тым па дзе ям 

су свет на га зна чэн ня. За гэ ты час пры ін фар ма цый най, 

ар га ні за цый най або фі нан са вай да па мо зе ЮНЕС КА бы-

ло пра ве дзе на больш за 800 па мят ных ме ра пры ем стваў. 

Усе яны за кра на юць пы тан ні за ха ван ня, вы ву чэн ня і 

асва ен ня гіс то ры ка-куль тур най, лі та ра тур най і пры род-

най спад чы ны.

Лі ван аб вяс ціў фі нан са вы дэ фолт
Лі ван ад клаў па га шэн не 

за па зы ча нас ці па еў ра бон-

дах на су му 1,2 міль яр да 

до ла раў з пры чы ны кры зіс-

най сі ту а цыі ў эка но мі цы. 

Пра гэ та за явіў прэм' ер-мі-

ністр рэс пуб лі кі Ха сан Дзі-

яб. «Сён ня ра шэн не аб ад тэр мі ноў цы вы пла ты — адзі ная 

маг чы масць спы ніць змян шэн не дзярж ак ты ваў і вы ка наць 

на цы я наль ныя ін та рэ сы», — пад крэс ліў ён. Па вод ле слоў 

прэм' е ра, дзяр жа ва не мо жа на кі роў ваць ця пер ва лют ныя 

рэ сур сы на па га шэн не за па зы ча нас ці, бо яны па трэб-

ныя на за куп ку хар ча ван ня і ле каў для на сель ніц тва. Ва 

ўра дзе за яў ля юць, што фі нан са вы дэ фолт Лі ва на стаў 

вы ні кам па мыл ко вай па лі ты кі мі ну лых га доў, праз якую 

паў ста ла маш таб ная ка руп цыя і 40 пра цэн таў гра ма дзян 

апы ну лі ся за ры сай бед нас ці. Як па ве да міў Еurаnеws, 

дзярж доўг кра і ны скла дае 90 міль яр даў до ла раў. Ма са-

выя ак цыі пра тэс ту ў Лі ва не пры вя лі да зме ны ўра да.

У Хар ту ме здзейс не ны за мах 
на прэм' ер-мі ніст ра Су да на

Пра гэ та па ве да міў тэ ле ка нал Аl Аrаbіуа. Па вод ле ін-

фар ма цыі да свед ча ных кры ніц у су да нскай ста лі цы, пад-

час пра ез ду кар тэ жу кі раў ні ка ўра да пад аў та ма біль ным 

мас том спра ца ва ла са ма роб нае вы бу хо вае пры ста са-

ван не, за кла дзе нае ў пры пар ка ва ны аў та ма біль. Прэм'-

ер-мі ністр быў пе ра ве зе ны ў бяс печ нае мес ца, ад зна чыў 

тэ ле ка нал Skу Nеws Аrаbіа. «Са мной усё доб ра, зда роўе 

ў поў ным па рад ку. Тое, што ад бы ло ся, не спы ніць шлях 

пе ра мен», — на пі саў па лі тык у сва ім Twіttеr. Па вод ле ін-

фар ма цыі кры ніц Skу Nеws Аrаbіа ў су да нскай ста лі цы, 

лёг кае ра нен не атры маў адзін ча ла век з лі ку тых, хто 

су пра ва джаў прэм' е ра. Ня знач на бы лі па шко джа ны абод-

ва аў та ма бі лі ўра да ва га кар тэ жу. На га да ем, што Аб да ла 

Хам док уз на ча ліў су да нскі ўрад у кан цы жніў ня мі ну ла га 

го да праз не каль кі ме ся цаў пас ля ва ен на га пе ра ва ро ту 

ў кра і не і ад хі лен ня ад ула ды ко ліш ня га прэ зі дэн та Ама-

ра аль-Ба шы ра.

Па па Рым скі пра вёў про па ведзь 
па ві дэа транс ля цыі

Маш таб ная эпі дэ мія 

ка ра на ві рус най ін фек цыі 

ў Іта ліі пры вя ла да зме ны 

рэ лі гій ных тра ды цый. Упер-

шы ню Па па Рым скі Фран-

цыск пра вёў ня дзель ную 

про па ведзь па ві дэа транс-

ля цыі. Звы чай на пан ты фік звяр та ец ца да вер ні каў з акна 

Апост аль ска га па ла ца ў Ва ты ка не. Па па пад крэс ліў, што 

да зно сін з пры ха джа на мі з да па мо гай ві дэа транс ля цыі да-

вя ло ся звяр нуц ца, каб па збег нуць вя лі ка га збо ру лю дзей і 

не да пус ціць да лей ша га рас паў сюдж ван ня ві ру са. Пад час 

про па ве дзі Фран цыск вы ка заў са лі дар насць з ты мі, хто 

за хва рэў і хто аказ вае ім да па мо гу. Праз не ка то ры час 

пас ля за вяр шэн ня ві дэа транс ля цыі Па па па ка заў ся ў акне 

Апост аль ска га па ла ца і па ві таў не шмат лі кіх вер ні каў, якія 

са бра лі ся на пло шчы Свя то га Пят ра.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Уз ро вень

100-ГОД ДЗЕ БДУ 
ЎНЕ СЕ НА Ў СПІС ПА МЯТ НЫХ ДАТ ЮНЕС КА

«ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже объекта недвижимости 
ОАО «Белимпортторг» 

ОАО «Белимпортторг» объявляет открытый аукцион по продаже 
капитального строения с инвентарным номером 100/С-7139 площадью 

3781,6 кв. м (назначение: здание административно-хозяйственное, наименова-
ние: административно-бытовой корпус), расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 140100000001031340 площадью 0,5901 га. Земельный 
участок принадлежит ОАО «Белимпортторг» на праве постоянного пользования. 
Составные части и принадлежности капитального строения: асфальтовое покры-
тие (литер б), ливневая канализация (литер в), внутриплощадочная канализация 
(литер г), внешние сети водопровода (литер д), наружные теплосети (литер е), 
наружное освещение (литер ж), низковольтные сети (литер и) по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, ул. Инженерная, 19В.

Справочно: 1632,9 кв. м площадей капитального строения находится в аренде.

Начальная цена продажи с НДС (20 %) составляет 1 740 000,00 (один 
миллион семьсот сорок тысяч) белорусских рублей. Сумма задатка составляет 
174 000,00 (сто семьдесят четыре тысячи) белорусских рублей.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY76 PJCB 3012 5021 8210 0000 
0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 500 г. Брест, (б-р Шевченко, 6/1, г. Брест), БИК 
PJCBBY2Х, УНП 200020512, в срок, установленный для приема заявления и 
необходимых документов на участие в аукционе.

Открытый аукцион состоится 27 марта 2020 года в 11.00 по адресу: 
Республика Беларусь, 224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19, 3-й этаж, ак-
товый зал.

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
заключить договор купли-продажи не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона. Оплата производится Покупателем в 
течение 30 (тридцати) банковских дней после заключения договора купли-продажи. 
Обязательным условием в договоре купли-продажи является обязанность Поку-
пателя возместить расходы Продавца по проведению рыночной оценки предмета 
аукциона, а также на публикацию в средствах массовой информации.

Торги проводятся в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
и Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже 
основных средств, принадлежащих ОАО «Белимпортторг», утвержденным 
организатором торгов.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое вре-
мя, но не позднее чем за 3 (три) календарных дня до назначенной даты проведения 
аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 
адресу: 224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19, в рабочие дни по 24 марта 2020 
года включительно с 09.00 до 16.00.

Организатор аукциона – ОАО «Белимпортторг». Контактные телефоны: 
(8-0162) 45-56-44, 45-52-45, тел./факс 45-53-38, е-mail: entbit@brest.by, www.
belimporttorg.by


