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ОАО «Белагропромбанк» 

ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что в связи с уменьшением с 19.02.2020 ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на 0,25 процентного 
пункта до 8,75 процента годовых, с 21.03.2020 ОАО «Белагропромбанк» уменьшает 
на 0,25 процентного пункта плавающие процентные ставки по договорам банков-
ского вклада «Универсальный» и «Сберегательный», заключенным в период с 
02.08.2004 по 05.03.2006. Также, в соответствии с условиями договора, пролонгация 
вклада «Стабильный» осуществляется на условиях применения процентной ставки 
для данного вида вклада (депозита), действующей на день продления договора. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности 

№ 2 от 13 февраля 2019 года 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100693551

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
строительства объекта 

«Жилая многоквартирная застройка в границах 
ул. Л. Беды – ул. 1-я Поселковая – ул. Восточная – 

ул. 1-я Базисная в г. Минске» 1-я очередь. 
Жилой дом № 1 по генплану

Сведения о застройщике:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНКинвест» (ООО «ТЕНКинвест»).

Местонахождение: (юридический адрес) 223040, Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, Боровлянский с/с, а. г. Лесной, 19В-14, тел. +375 17 236-30-10; 
(отдел продаж) г. Минск, ул. Леонида Беды, 45-«4 Сезона», тел.: +375 29 782-07-07; 
+375 44 782-07-07. 

Режим работы: рабочие дни – с понедельника по пятницу; рабочие часы – поне-
дельник – пятница с 9.00 по 17.30; обед – с 13.00 по 14.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. 

Данные о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 191116618.

В течение трех предшествующих лет ООО «ТЕНКинвест» как заказчиком строитель-
ства были построены следующие объекты: 

жилой дом, расположенный по адресу: Минский р-н, д. Боровляны, ул. Интернацио-
нальная, 35 (срок строительства – 14 месяцев);

жилой дом, расположенный по адресу: Минский р-н, д. Боровляны, ул. Интернацио-
нальная, 35/1 (срок строительства – 10 месяцев);

жилой дом, расположенный по адресу: Минский р-н, д. Боровляны, ул. Интернацио-
нальная, 35/2 (срок строительства – 13 месяцев).

Информация об объекте строительства:

Цель строительства – возведение 16-этажного, односекционного, 110-квартирного 
жилого дома крупнопанельного домостроения (№ 1 по генплану) Объекта: «Жилая 
многоквартирная застройка в границах ул. Л. Беды – ул. 1-я Поселковая – ул. Вос-
точная – ул. 1-я Базисная в г. Минске».

Сведения об этапах строительства и о сроках его реализации:

начало строительства – февраль 2020 года;

окончание строительства – март 2021 года.

Проектная документация – прошла в установленном порядке государственную экс-
пертизу в РУП «Главгосстройэкспертиза» (заключение от 21.01.2020 г. № 767-15/19 и от 
28.01.2020 № 807-15/19 по объекту «Жилая многоквартирная застройка в границах 
ул. Л. Беды – ул. 1-я Поселковая – ул. Восточная – ул. 1-я Базисная в г. Минске». 
1-я очередь. Жилой дом № 1 по г/п.  

Местонахождение строящегося объекта: г. Минск, в границах пер. Восточного, 
ул. 1-й Базисной, ул. Восточной, ул. 1-й Поселковой. 

Право на земельный участок, предоставленный Застройщику – право аренды в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 500000000008007061 площадью 
0,4125 га для строительства объекта «Жилая многоквартирная застройка в границах 
ул. Л. Беды – ул. 1-я Поселковая – ул. Восточная – ул. 1-я Базисная в г. Минске».

Цена одного квадратного метра общей площади жилых помещений с учетом лоджии 
составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 1400 долларам США. Подлежа-
щая оплате сумма определяется по официальному курсу белорусского рубля к доллару 
США, установленному Национальным Банком Республики Беларусь на день платежа. 

Количество объектов строительства для заключения договоров – 105 единиц:

1-комнатные квартиры – 45 единиц;

2-комнатные квартиры – 45 единиц;

3-комнатные квартиры – 15 единиц.

Условия оплаты: оплата цены объекта долевого строительства производится дольщи-
ком единовременно либо в установленный договором период по графику платежей. 

По соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка от общей стои-
мости квартиры.

Условия возможного изменения цены строительства застройщиком в односто-
роннем порядке: основанием для изменения застройщиком в одностороннем порядке 
цены договора является нарушение дольщиком условий предоставления скидки.

Информация о процентном соотношении в строящемся объекте граждан, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий: обязанность 
привлекать граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
при долевом строительстве объекта у Застройщика отсутствует.

Характеристики объекта:

16-этажный жилой дом на 110 квартир из трехслойных железобетонных панелей 
ОАО «Солигорский ДСК».

На первом этаже размещаются помещения общественного назначения: входной холл 
с зоной отдыха, зоной размещения консьержа, санузлом; лифтовой холл, коридор, поме-
щение уборочного инвентаря, помещение сетей. В техподполье размещаются инженер-
ные помещения и коммуникации, встроенное помещение товарищества собственников 
с отдельным входом через тамбур. Над жилыми этажами предусмотрено устройство 
теплого чердака. Высота типового жилого этаж 2,8 м, высота 1-го этажа – 3,98 м. 

В жилом доме не предусмотрено размещение мусоропровода. 

В качестве наружной отделки стен используются фасадные панели с защитно-
декоративным полимерным покрытием в системе «вентилируемых фасадов». Цоколь, 
бетонные стены 1-го этажа – защитно-отделочная штукатурка по утепленным поверх-
ностям с последующей окраской акриловой краской. На фасадах – металлические 
конструкции для размещения кондиционеров. 

Остекление – окна из поливинилхлоридного профиля с расчетным сопротивлением 
теплопередаче не менее 1,0 м2 С/Вт. В квартирах предусмотрено устройство «фран-
цузских балконов».

Здание оборудовано двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 630 и 1000 кг. 

Для маломобильных групп населения предусмотрено устройство пандусов для подъема 
в помещения общественного назначения. 

Состав общего имущества многоквартирного жилого дома, которое будет нахо-
диться в общей долевой собственности дольщиков после приемки в эксплуатацию 
дома и передачи объектов долевого строительства дольщикам:

электрощитовая, мусорокамера, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), помещение 
сетей связи, помещение уборочного инвентаря, водомерный узел, помещение колясоч-
ной на каждом жилом этаже; помещение отдыха и помещение консьержа на первом 
этаже, навес для хранения велосипедов, пристроенный к зданию;

элементы инженерной инфраструктуры, в том числе ограждения, стоянки, иные отдель-
но стоящие объекты для целевого использования многоквартирного жилого дома;

внутриквартальные инженерные сети электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, 
связи, телефикации, радиофикации.

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном жилом 
доме, не входящих в состав общего имущества дома:

помещение для размещения штатных работников товарищества собственников.

Элементы благоустройства: с целью создания комфортной среды предусматрива-
ется комплексное благоустройство дворовых территорий, в составе которых запроекти-
рованы площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые и физкультурные 
площадки, площадки для хозяйственных целей и крупногабаритного мусора.

Все расположенные на проектируемой территории площадки оборудованы в соот-
ветствии с их функциональным назначением малыми архитектурными формами. 

В общую систему проездов включены открытые парковки, размещаемые на обособ-
ленных площадках.

Для покрытия проездов и парковок используется асфальтобетонная смесь, тротуаров, 
площадок и пешеходных дорожек – мелкоразмерная бетонная тротуарная плитка, пло-
щадок для отдыха и детских игровых площадок – мягкое резиновое покрытие.

Мероприятия по организации безбарьерной среды для физически ослабленных лиц и 
инвалидов включают: организацию гостевых парковок для спецтранспорта инвалидов с 
установкой соответствующих информационно-указательных знаков; устройство пониженно-
го борта в местах пешеходных переходов, дублирование наружных лестниц пандусами.

Озеленение территории предусматривается на основе архитектурно-планировочного 
решения генплана за счет посадки декоративных деревьев и кустарников в дополнение 
к существующим сохраняемым зеленым насаждениям, а также устройства цветников 
и газонов на свободных от покрытий территориях.

Сведение о договорах строительного подряда, заключенных застройщиком: 
от 11 февраля 2020 г. с ОАО «Солигорский ДСК».

Условия ознакомления с информацией по проекту, порядок приема и регистрации 
заявлений на заключение договоров:

Ознакомиться с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству 

можно на сайте www.4sezona.by, а также в отделе продаж Застройщика «4 Сезона»: 

г. Минск, ул. Леонида Беды, 45, тел.: +375 29 782-07-07; +375 44 782-07-07, где также можно 

подать заявление на заключение договора в рабочие дни – с понедельника по пятницу; 

рабочие часы – понедельник – пятница с 9.00 по 17.30; обед – с 13.00 по 14.00, выходные 

дни – суббота, воскресенье. 

Публичная оферта (предложение) на изменение 
порядка уменьшения ставки дохода по вкладу в связи 

с изменением ставки рефинансирования Национального бан-
ка Республики Беларусь до 8,75 % годовых.

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает, что снижение ставки дохода, указан-
ной в договоре банковского вклада (депозита), в связи со снижением с 19.02.2020 
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь до 8,75 % 
годовых (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 
12.02.2020 № 42) осуществляется с 20.03.2020 по следующим банковским вкладам 
(депозитам) в белорусских рублях:

- срочный банковский вклад «Премиально-накопительный «Детский» (проценты 
по вкладам, открытым с 13.11.2015 по 31.03.2016 (включительно));

- срочный банковский вклад «Жилищно-накопительный» (проценты по вкладам, 
открытым по 28.10.2018 (включительно));

- банковский целевой вклад «Попечение» (проценты по вкладам, открытым по 
31.01.2016 (включительно)).  

Установленный порядок применяется к вышеуказанным банковским вкладам 
(депозитам) в случае, если по ним по состоянию на 20.03.2020 не начисляется по-
ниженная процентная ставка или доход по вкладу не начисляется в размере ставки 
вклада до востребования.  

2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в пункте 1, является 
получение вкладчиком в полном объеме процентов по вкладу за период с 19.02.2020 

до даты изменения процентов по вкладу – 20.03.2020.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Сохранность и возврат вкладов гарантируются в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком 

в одностороннем порядке в соответствии с договорами 
банковских вкладов (депозитов)

Але, ня гле дзя чы на пэў ныя 

пос пе хі, за ста юц ца пы тан ні, якія 

па тра бу юць апе ра тыў на га вы ра-

шэн ня.

Сцё кі праб лем
— За апош нія пяць га доў на 8 % 

вы рас аб' ём скі ду сцё ка вых вод у 

на ва коль нае ася род дзе, 52 ачы-

шчаль ныя збу да ван ні ў кра і не 

пра цу юць не эфек тыў на, — ад-

зна чыў мі ністр пры род ных рэ-

сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Анд рэй ХУ ДЫК. — 

Ёсць пэў ныя пы тан ні да вы ка наў-

чай ула ды на мес цах і на шых тэ-

ры та ры яль ных ор га наў, і іх трэ ба 

аб васт рыць да кан ца — ра шэн-

не гэ тай праб ле мы ад клад ваць 

больш не маг чы ма.

На мес нік мі ніст ра пры род-

ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя Анд рэй ХМЕЛЬ 

звяр нуў ува гу і на сі ту а цыі са скі-

дам не да стат ко ва ачы шча ных 

сцё ка вых вод у вод ныя аб' ек ты. 

У боль шас ці вы пад каў гэ та звя-

за на з не эфек тыў най ра бо тай ка-

му наль ных ачы шчаль ных збу да-

ван няў. Па-ра ней ша му асноў ны іх 

аб' ём (82 % ад агуль най коль кас ці) 

пры хо дзіц ца на Мін скую воб ласць. 

Сё ле та трэ ба за бяс пе чыць зні жэн-

не шкод ных вы кі даў, а так са ма па-

этап на вы во дзіць з экс плу а та цыі 

па лі філь тра цыі, якія аказ ва юць 

най больш не га тыў нае ўздзе ян не 

на стан вод ных рэ сур саў.

Ці дак лад ны пра гноз?
— У 2019 го дзе бы лі ўве дзе-

ны ў экс плу а та цыю 15 аў та ма-

тыч ных ме тэа стан цый, і сён ня 

агуль ная коль касць пунк таў пры-

зем ных ме тэа на зі ран няў Бел гід-

ра ме та скла дае 61 з уз роў нем 

аў та ма ты за цыі 97 %, — рас ка-

заў пер шы на мес нік мі ніст ра 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя Ба-

ляс лаў ПІРШ ТУК. — Сё ле та да 

іх да ба вяц ца яшчэ не каль кі ме-

тэа стан цый, а коль касць до пле-

раў скіх ме тэа ра дыё ла ка та раў 

да сяг не пя ці.

Пра ве дзе ныя ме ра пры ем-

ствы да зво лі лі па вы сіць апраўд-

валь насць пра гно заў на двор'я:

па аб лас цях на трое су так — 

да 96,7 %, на ад ны су ткі — 

да 98 %. Апраўд валь насць штар-

ма вых па пя рэдж ван няў аб не бяс-

печ ных з'я вах скла ла 100 %.

Зя лё ны за хоп нік
Ад на з ак ту аль ных праб лем — 

рас паў сюдж ан не бар шчэў ні ка 

Са сноў ска га. Як рас ка заў на-

мес нік мі ніст ра пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Аляк сандр КОР БУТ, 

ле тась бы лі зні шча ны па пу ля цыі 

рас лі ны на 907,31 га, ці 24,7 % 

ад агуль най пло шчы ін ва зі ра ва-

ных зем ляў. Пры гэ тым па ля выя 

аб сле да ван ні вы яві лі 1117 но вых 

мес цаў яго рос ту, боль шасць з 

іх зна хо дзіц ца ў Ві цеб скай воб-

лас ці. Так, па ста не на ліс та пад 

2019 го да, пло шча, якую зай мае 

бар шчэў нік Са сноў ска га, скла ла 

4615,73 га, з іх 3947,39 га — на 

Ві цеб шчы не.

Мі ністр да ру чыў ін спек та рам 

больш пра ца ваць з пры ро да-

ка рыс таль ні ка мі — ляс га са мі, 

аб' ек та мі Мі нэ нер га і ін шы мі, на 

зем лях якіх фік су юц ца ін ва зіі.

Ад хо ды — у ра бо ту
У мі ну лым го дзе ўзро вень вы-

ман ня дру гас ных ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў са скла ду ка му наль ных 

ад хо даў склаў 22,6 %. Але, па 

сло вах Анд рэя Ху ды ка, гле дзя-

чы на еў ра пей скі во пыт, гэ та 

ўсё роў на ма ла. Тым больш што 

ёсць ра ё ны, дзе гэ ты па каз чык 

не да ся гае і 15 %: на прык лад, 

у Ка рэ ліц кім ра ё не ён 13,3 %, 

у Во ра наў скім — 13,5 %. А гэ та 

зна чыць, што там пра цяг ва-

юць за хоў ваць ДМР. Уся го ж па 

кра і не за фік са ва на больш за 

2,5 ты ся чы фак таў за ха ван ня 

ДМР на па лі го нах, ад хо даў у не-

санк цы я на ва ных мес цах — ка ля 

13,5 ты ся чы.

— Мы па він ны імк нуц ца да 

пе ра да во га су свет на га во пы ту 

ў гэ тым пы тан ні, — ад зна чыў мі-

ністр. — Ка лі са праў ды пач нём 

вы ка рыс тоў ваць ад хо ды, а не за-

хоў ваць іх, то і па лі го ны бу да ваць 

не прый дзец ца.

Ад тра ды цый ных 
рэ сур саў 
да энер гіі Зям лі

Па вы шэн не вы ка ры стан ня 

ўлас най мі не раль най сы ра ві-

ны — яшчэ ад на важ ная за да ча. 

Па сло вах Анд рэя Ху ды ка, па не-

ка то рых па зі цы ях па вя ліч ва ец ца 

ім парт ка рыс ных вы кап няў, ужо 

раз ве да ных на тэ ры то рыі Бе ла-

ру сі, — на прык лад, ка мен най со-

лі, пяс ку, бу ра га ву га лю, гіп су і 

іншых. Та му Мінп ры ро ды па трэб-

на больш ак тыў на пра ца ваць з 

ін шы мі ве дам ства мі па пы тан нях 

ім парт аза мя шчэн ня пры род ных 

рэ сур саў.

Не аб ход на раз ві ваць і мак сі-

маль нае вы ка ры стан не ад наў-

ляль ных рэ сур саў, у тым лі ку і 

геа тэр ма льнай энер гіі. З да па мо-

гай цяп ла не траў мож на зні зіць 

спа жы ван не ін шых энер га рэ сур-

саў для ацяп лен ня і змен шыць 

вы кі ды пар ні ко вых га заў. За 

апош нія 14 га доў у Шве цыі ўста-

ноў ле на больш за 1,7 млн цеп-

ла вых пом паў. Раз ві ва юць гэ ты 

на пра мак і су сед нія Поль шча і 

Укра і на. У нас жа толь кі не ка-

то рыя кам па ніі вы ка рыс тоў ваць 

гэ ты рэ сурс.

***
— Сё ле та мы па він ны яшчэ 

больш ак тыў на ўклю чыц ца ў 

пра цу ў рам ках кам па ніі «Доб-

ра ўпа рад ку ем ма лую ра дзі му». 

Не аб ход на пад во іць вы ні кі та го, 

што зра бі лі ра ней. А да дат ко-

вым сты му лам для на вя дзен ня 

па рад ку на мес цах мо жа стаць 

ука ра нен не рэй тын гу эка ла гіч на га 

раз віц ця па рэ гі ё нах Бе ла ру -

сі, які б ад люст роў ваў на ма ган-

ні мяс цо вых улад у за бес пя чэн ні 

спры яль на га на ва коль на га ася-

род дзя і вы со кай якас ці жыц ця 

для на сель ніц тва», — рэ зю ма ваў 

мі ністр.

У сваю чар гу на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір 

ДВОР НІК ад зна чыў, што пад час 

кант роль най дзей нас ці ор га нам 

Мінп ры ро ды трэ ба пры мя няць 

санк цыі да тых асоб у суб' ек тах 

гас па да ран ня, якія ма юць фі нан-

са выя ці ар га ні за цый ныя ме ха-

ніз мы вы пра віць па ру шэн не, 

змя ніць сі ту а цыю ў леп шы бок. 

Та кі па ды ход да па мо жа больш 

эфек тыў на на во дзіць па ра дак 

на зям лі.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Па ра дак на зям ліПа ра дак на зям лі

ЭКА ЛО ГІЯ — ЧА ЛА ВЕК — ЭКА НО МІ КА
Як утры маць ба ланс у гэ тай тры я дзе, аб мер ка ва лі ўдзель ні кі па сяджэн ня вы ні ко вай 

ка ле гіі Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя

ЭС ТА ФЕ ТА ІДЗЕ ДА ЛЕЙ...

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На мес нік стар шы ні Дзярж-

па гран ка мі тэ та Бе ла ру сі ге-

не рал-ма ёр Ігар ПЕ ЧАНЬ на-

га даў, што ак цыя рас па ча ла ся 

5 лю та га на тэ ры то рыі Брэсц-

кай крэ пас ці. І на пра ця гу двух 

тыд няў прай шла па тэ ры то рыі 

Брэсц кай, Го мель скай, Гро дзен-

скай і Ві цеб скай аб лас цей. Ён 

пад крэс ліў, што трэ ба па мя таць 

якой ца ной да ста ла ся нам Вя лі-

кая Пе ра мо га. І за да ча на сён ня 

і заўт ра — за ха ваць гіс та рыч-

ную па мяць: нель га да пус ціць, 

каб гіс то рыю пе ра піс ва лі. Агуль-

нае мі ну лае яд нае ў наш час 

лю дзей, якія жы вуць у не ка лі 

адзі най кра і не-пе ра мож цы. Гэ-

тая эс та фе та — як сім вал та го, 

што су час ныя па гра ніч ні кі па він-

ны не горш дзе даў і пра дзе даў 

ахоў ваць ме жы сва ёй Ра дзі мы.

І ўсе ўмо вы для гэ та га ство ра ны, 

а пра фе сі я на лізм вай скоў цаў не 

вы клі кае су мнен няў.

Стар шы ня Ві цеб ска га аб-

лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ ад зна-

чыў, што мес ца пе ра да чы эс та-

фе ты прад стаў ні кам па меж на га 

ўпраў лен ня Фе дэ раль най служ-

бы бяс пе кі Пскоў скай воб лас ці 

зна ка вае. Тут што год пра во-

д зяц ца мі на род ныя су стрэ чы з 

удзе лам ве тэ ра наў і пад поль-

шчы каў, по тым дзей ні чае ма ла-

дзёж ны ла гер, у якім удзель ні-

ча юць хлоп цы і дзяў ча ты з трох 

кра ін. На сён ня ў Пры дзвін скім 

краі пра жы ва юць толь кі ка ля 

730 ве тэ ра наў ВАВ, яны за слу-

 жы лі што дзён на га кло па ту. 

І та кія ме ра пры ем ствы, як эс та -

фе та Пе ра мо гі, на гад ва юць пра 

подз ві гі са вец кіх лю дзей пад час 

Вя лі кай Ай чын най вай ны.

А на мес нік стар шы ні аб лас-

но га Схо ду дэ пу та таў Пскоў-

скай воб лас ці Юрый СА РО КІН 

да даў, што з па ка лен ня ў па ка-

лен не бу дзе пе ра да вац ца вя лі-

кая ўдзяч насць тым, хто пе ра-

мог. «Дзя куй ім за пра ва жыць, 

быць сва бод ны мі гра ма дзя на мі 

не за леж най кра і ны. Сла ва і веч-

ная па мяць тым ге ро ям, што за-

гі ну лі», — да даў ён.

Сім вал Пе ра мо гі ўжо заўт ра 

бу дзе да стаў ле ны ў Маск ву. І яго 

бу дуць пе ра да ваць па знеш ніх 

ме жах кра ін — чле наў Са друж-

нас ці Не за леж ных Дзяр жаў.

Пагранічнікі Ра сіі, як і Бе ла-

ру сі, з го на рам бя руць удзел у 

ак цыі. Яна яд нае, з'яў ля ец ца па-

тры я тыч ным з вя лі кай лі та ры, 

доб рым пры кла дам та го, што 

па мяць і па ва га да агуль на га 

мі ну ла га не мае меж.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ведай нашыхВедай нашых

«Звяз да» ся род пе ра мож цаў

Мно гія па мя та юць вя лі-

кую ўспыш ку «сві но га гры-

пу» ў 2009 го дзе. Па чаў шы ся 

ў Мек сі цы і ЗША, ён вель мі 

хут ка рас паў сю дзіў ся яшчэ ў 

213 кра і нах све ту. З-за гэ та-

га бы ла аб' яў ле на пан дэ мія, 

а ад пнеў ма ніі і ін шых ус клад-

нен няў, вы клі ка ных H1N1, па 

роз ных да ных, та ды за гі ну ла 

ад 100 да 400 ты сяч ча ла век 

ва ўсім све це.

Сі ту а цыю па тлу ма чы лі ў Мі-

ніс тэр стве ахо вы зда роўя.

— У Мін ску ад сут ні чае эпі-

дэ міч ны пад' ём за хвор ван ня 

гры пам, і гэ та му са дзей ні ча-

ла ста ран ная ра бо та, якая 

пра во дзі ла ся ў апош нія га ды 

па вак цы на цыі. У ста лі цы рэ-

гіст ру юць адзін ка выя вы пад-

кі гры пу, час цей за ўсё гэ та 

грып А H1N1. Но вых се ра ты-

паў ві ру са, да якіх у на сель-

ніц тва не бы ло б іму ні тэ ту, 

не за фік са ва на, — рас ка за-

ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя Юлія 

БА РА ДУН.

— Мы ацэнь ва ем «сві-

ны грып» як звы чай ны ві рус. 

Адзін ка выя яго вы пад кі фік-

су юц ца на працягу не каль кіх 

апош ніх га доў. У гэ тым ня ма 

ні чо га страш на га. У на сель-

ніц тва сфар мі ра ваў ся іму ні тэт, 

і хва ро ба пра ця кае ў лёг кай 

фор ме», — па тлу ма чыў на-

мес нік га лоў на га ўра ча Мін-

скай га рад ской клі ніч най ін-

фек цый най баль ні цы Алег 

СКРЫП КО.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы хуНа слы ху

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ДРУ ГІ РАЗ — 
ЯШЧЭ ГОРШ

За ка на даў цы пла ну юць зра біць больш жорст кі мі ўмо вы 
зна хо джан ня ў ля чэб на-пра цоў ных пра фі лак то ры ях 

для тых, хто не зра біў вы ва ды з пер ша га ра зу
Да асоб, на кі ра ва ных у ЛПП не пер шы раз і ра ней 

су дзі мых, пра па ну ец ца пры мя няць больш стро гія 

пра ві лы ўтры ман ня. У пры ват нас ці, па мен шыць нор-

му жы лой пло шчы з двух з па ло вай да двух квад-

рат ных мет раў, а маг чы масць атры ман ня па сы лак 

ці пе ра дач — да трох ра зоў, бан дэ ро ляў ці дроб ных 

па ке таў — да двух на пра ця гу го да.

Пра цяг ласць аса біс та га ча су пра па ну ец ца ска ра ціць 

да га дзі ны (у ад роз нен не ад «на віч коў», якія ма юць тры 

га дзі ны). Так са ма ў вы пад ку пры няц ця змя нен няў на аса-

бо вы ра ху нак бу дзе за ліч вац ца не 25, а 15 % за ра бот най 

пла ты.

Гэ тыя і ін шыя пра па но вы раз гля да лі ся на па шы ра ным 

па ся джэн ні Па ста ян най ка мі сіі па на цы я наль най бяс пе цы 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі. Як 

па ве да міў жур на ліс там стар шы ня ка мі сіі Алег БЕ ЛА-

КО НЕЎ, пра ект За ко на «Аб змя нен ні За ко на Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь «Аб па рад ку ва ўмо вах на кі ра ван ня гра ма дзян 

у ля чэб на-пра цоў ныя пра фі лак то рыі і ўмо вах зна хо джан ня 

ў іх» уне се ны ў ніж нюю па ла ту пар ла мен та 29 ліс та па да 

мі ну ла га го да. Га лоў ны рас пра цоў шчык за ко на пра ек та — 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў.

«Па пя рэд ні за кон іс нуе ўжо дзе сяць га доў. Бы лі вы да-

дзе ны клю ча выя ўка зы, дэ крэ ты Прэ зі дэн та, у тым лі ку 

№ 3, якія па тра бу юць пры вя дзен ня сіс тэ мы пра фі лак ты кі 

пра ва па ру шэн няў і на кі ра ван ня гра ма дзян, а так са ма ўмоў 

іх зна хо джан ня ў ля чэб на-пра цоў ных пра фі лак то ры ях да 

ад ной роў на сці», — рас тлу ма чыў Алег Бе ла ко неў.

Ён па ве да міў, што ў пра ек це пра ду гле джа на азна чэн-

не но вай ка тэ го рыі лю дзей, якія мо гуць на кі роў вац ца і 

зна хо дзіц ца ў ЛПП: пра ца здоль ныя гра ма дзя не, якія не 

пра цу юць і вя дуць аса цы яль ны лад жыц ця. У ка мі сій па 

ка ар ды на цыі ра бо ты па са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель-

ніц тва з'я віц ца пра ва пры маць ад па вед нае ра шэн не. Для 

та кой ме ры ча ла век му сіць быць пры зна ны хра ніч ным 

ал ка го лі кам, нар ка ма нам ці так сі ка ма нам і здзейс ніць 

два ад мі ніст ра цый ныя пра ва па ру шэн ні ў ста не ап'я нен ня, 

пад крэс ліў дэ пу тат.

Ся род ін ша га на па ся джэн ні ка мі сіі пра па на ва на вы клю-

чыць не аб ход насць пра хо джан ня паў тор най ме ды цын скай 

ка мі сіі на пра ця гу го да, што да зво ліць удвая ска ра ціць 

коль касць агля даў (што год у ЛПП змя шча ец ца ка ля шас ці 

ты сяч гра ма дзян).

За ко на пра ект бу дзе раз гле джа ны на дру гой се сіі Па-

ла ты прад стаў ні коў у пер шым чы тан ні.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Грып: па куль фік су юц ца 
адзін ка выя вы пад кі

Бра кань е ры 
спра ба ва лі з'е хаць
І збі лі дзярж ін спек та ра

Зда рэн не ад бы ло ся ў Дзяр жын скім ра ё-

 не, па цяр пеў ра бот нік Дзярж ін спек цыі 

ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту. Та-

кую ін фар ма цыю раз мяс ці ла прэс-сак-

ра тар МУС Воль га Ча ма да на ва ў сва ім 

Tеlеgrаm-ка на ле.

Спец апе ра цыю ар га ні за ва лі су пра цоў ні кі 

га лоў на га ўпраў лен ня па ба раць бе з ар га ні-

за ва най зла чын нас цю і ка руп цы яй (ГУ БА ЗіК)

МУС. Двое бра тоў 50 і 52 га доў па тра пі лі

ў по ле зро ку пра ва ахоў ні каў даў но, ад нак за-

да ку мен та ваць су праць за кон ную дзей насць, 

якую яны ўме ла мас кі ра ва лі, атры ма ла ся толь-

кі ня даў на.

Бра ты за стрэ лі лі са мку ла ся з дву ма эмб-

ры ё на мі. Ту шу ра за бра лі на на ступ ны дзень у 

ле се, па рэшт кі за ка па лі. За трым лі ваць іх вы-

ра шы лі пры пе ра воз цы мя са, — рас па вя лі ў 

ГУ БА ЗіК МУС.

Пад час рэй ду муж чы ны па спра ба ва лі сха-

вац ца на аў та ма бі лі «Ні ва». Пад час па го ні кі-

роў ца ад мо віў ся доб ра ах вот на спы ніц ца і збіў 

ін спек та ра, які спра ба ваў пе ра шко дзіць яму 

з'е хаць.

У рэш це рэшт па да зра ва ныя кі ну лі транс-

парт і ўцяк лі, ад нак у той жа дзень бы лі за тры-

ма ны бай ца мі спец пад раз дзя лен ня «Ал маз» 

па мес цы жы хар ства. Там жа знай шлі шэсць 

адзі нак аг ня стрэль най зброі.

У аў та ма бі лі бы ло ка ля 160 кі ла гра маў ла-

сі на га мя са і пры ла ды для раз бо ру ту шы. На 

на ступ ны дзень пра ва ахоў ні кі вы яві лі і яму з 

па рэшт ка мі жы вё лы, уклю ча ю чы двух эмб-

ры ё наў.

За ве дзе на кры мі наль ная спра ва за не за-

кон нае па ля ван не з пры чы нен нем шко ды ў 

асаб лі ва буй ным па ме ры. Так са ма пра во дзіц-

ца пра вер ка па фак це гвал ту ў да чы нен ні да 

служ бо вай асо бы, якая вы кон вае служ бо выя 

аба вяз кі. Вя до ма, што ра ней абод ва фі гу ран ты 

пры цяг ва лі ся да кры мі наль най ад каз нас ці, у 

тым лі ку за не за кон нае па ля ван не.

Як удак лад ні лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі 

ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры 

Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ін спек тар 

атры маў удар на гі, ця пер ён зна хо дзіц ца на 

баль ніч ным.

У дзяў чы ны 
вы яві лі больш 
за 40 за кла дак

Пра ва ахоў ні кі Са вец ка га РУ УС ста лі цы 

за тры ма лі з до ка за мі зла чын ства жы-

хар ку Мінск ага ра ё на, якая ме ла на мер 

збыць вя лі кую коль касць за кла дак з псі-

ха троп ным рэ чы вам.

Па вод ле апе ра тыў най ін фар ма цыі, 21-га до-

вая гра ма дзян ка пра ца ва ла на ін тэр нэт-кра му 

па про да жы нар ко ты каў. На пра ця гу ме ся ца 

яна ў ся бе до ма фа са ва ла псі ха тро пы на драб-

ней шыя до зы, а пас ля ад праў ля ла ся ў ста лі цу 

для збы ту.

Ад на з па ез дак за вяр шы ла ся для яе за тры-

ман нем. Ка ля ляс но га ма сі ву ў Цэнт раль ным 

ра ё не ста лі цы пра ва ахоў ні кі ў дзяў чы ны вы яві-

лі 40 за кла дак з па раш ка па доб ным рэ чы вам 

бе ла га ко ле ру. Кан фіс ка ва нае бы ло на кі ра ва-

на на да сле да ван не, экс пер ты за па ка за ла, што 

гэ та асаб лі ва не бяс печ ны псі ха троп — аль фа-

РVР, па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Так са ма пры пра вя дзен ні агля ду жыл ля за-

тры ма най су пра цоў ні кі нар ка кант ро лю вы яві лі 

яшчэ звыш 35 гра маў та ко га ж рэ чы ва, элект-

рон ныя ва гі, іза стуж ку і па лі мер ныя па ке ты.

Вя до ма, што ў ква тэ ры дзяў чы на жы ла ра-

зам з ма ці, якая пра зла чын ную дзей насць дач-

кі на ват не зда гад ва ла ся.

Уста ноў ле на, што за тры ма ная ні дзе не 

пра цуе, ра ней да кры мі наль най ад каз нас ці не 

пры цяг ва ла ся. Пра ва ахоў ні кі ўста наў лі ва юць 

ін шых асоб, якія ма юць да чы нен не да не за кон-

на га аба ро ту нар ко ты каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КрыміналКрымінал

Ра бо та, пра ве дзе ная пад раз дзя лен ня мі Мінп ры ро ды, да зво-

лі ла ў цэ лым вы ка наць асноў ныя па каз чы кі, да ве дзе ныя 

ўра дам на 2019 год. За бяс пе ча ны пры рост за па саў наф ты ў 

аб' ёме 0,978 млн тон, ці 163 % да пла на ва га па каз чы ка. Су-

мар ны аб' ём вы кі даў за брудж валь ных рэ чы ваў у ат мас фе ру 

зні зіў ся да 1,23 млн тон (пры пла не ў 1,231 млн тон). Пло шча 

асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры то рый вы рас ла да 9 % ад 

агуль най пло шчы кра і ны.

У са цы яль ных сет ках рас паў сюдж ва ец ца ін фар ма цыя, 

што ў Мін ску фік су юц ца вы пад кі «сві но га гры пу». У пры-

ват нас ці, не каль кі па цы ен таў зна хо дзяц ца ў ста ліч най 

ін фек цый най баль ні цы з ды яг на зам грып А H1N1. У Мі-

ніс тэр стве ахо вы зда роўя па цвяр джа юць, што адзін ка-

выя вы пад кі гэ та га гры пу са праў ды за фік са ва ны, і тлу-

ма чаць, ча му ён ця пер не та кі не бяс печ ны, як не каль кі 

га доў та му.

У ка лон най за ле 

Цэнт раль на га 

До ма афі цэ раў у 

аў то рак са бра лася 

не каль кі 

дзя сят каў 

жур на ліс таў з 

усёй кра і ны. 

На го да для гэ та га 

бы ла свя точ ная.

Мі ніс тэр ства аба ро ны 

Бе ла ру сі пад вя ло вы ні кі 

твор ча га кон кур су.

Пры све ча ны ён 

леп ша му асвят лен ню 

ў срод ках ма са вай ін-

фар ма цыі пы тан няў 

бу даў ніц тва і раз віц ця 

Уз бро е ных Сіл, а так са-

ма па тры я тыч на га вы-

ха ван ня на сель ніц тва. 

І ўжо па тра ды цыі пра-

во дзіц ца на пя рэ дад ні 

Дня аба рон цаў Ай чы ны 

і Уз бро е ных Сіл.

— Ка ля ча ты рох ты-

сяч пуб лі ка цый у дру-

ка ва ных СМІ, больш 

за 200 га дзін тэ ле- і 40 

га дзін ра дыё вя шчан ня 

што год пры свя ча ец ца 

вай ско вай тэ ме, — за-

зна чыў мі ністр аба ро-

ны Бе ла ру сі Вік тар 

ХРЭ НІН. — Кра е ву-

голь ны ка мень — аб'-

ек тыў насць і твор чы 

па ды ход. Дзя ку ю чы 

гэ та му гра мад скасць 

што дня зна ё міц ца з 

дзей нас цю ар міі.

Лаў рэ а там кон кур су 

ў на мі на цыі «Пра фе сі-

я на лізм і жур на лісц кае 

май стэр ства» стаў за-

гад чык ад дзе ла РВУ 

«Вы да вец кі дом «Звяз-

да» Ва ляр' ян ШКЛЕН-

НІК. Він шу ем!

Ул. інф.
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