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Не па ру шаць — 
абы сці за кон...

Але ўся спра ва у тым, што з мо ман ту 
атры ман ня штуч на га ва да ёма ме на ві та для 
ры ба вод ства вы шэй на зва ныя пра ві лы спы-
ня юць дзе ян не. Гэ та зна чыць, што аран да-
тар та ко га ва да ёма мае маг чы масць, на-
прык лад, па ста віць сет кі і зла віць імі ры бу 
на ват у не раст ці на огул ра біць на той са-
жал цы што за ўгод на.

У тым як раз га лоў ная спа ку са та ко га 
аран да тар ства. А на тое, што на ры ба вод-
ных ва да ёмах, як і на са жал ках рыб га са, не 
па він на быць ста рон ніх гра ма дзян на огул, 
ні хто ўва гі не звяр тае. Ры ба вод ны ва да ём 
— гэ та за кры тае прад пры ем ства па вы-
рошч ван ні ры бы, на ім дзей ні ча юць са ні тар-
на-ве тэ ры нар ныя пра ві лы. А ры бак-ама тар 
пры хо дзіць са сва ёй пры корм кай і на жыў-
кай, не ка то рыя, як па каз вае прак ты ка, па-
кі да юць смец це і аб' ед кі. Гэ та ўжо яў нае 
па ру шэн не са ні тар ных нор маў. Гас па да ру 
вод на га аб' ек та та кое су сед ства не бы ло б 
па трэб на, каб ён са праў ды меў на мер вы-
рошч ваць там ры бу...

На спра ве ж ня рэд ка атрым лі ва ец ца так: 
быў ва да ём, дзе ра ней ку па лі ся, за га ра лі, 
ла ві лі ры бу мяс цо выя жы ха ры. Прый шоў 
ней кі дзядзь ка з да га во рам арэн ды, аб' явіў 
ва да ём пры ват най тэ ры то ры яй і ні ко га ту ды 
не пус кае. У ін шых вы пад ках з'я ві ла ся плат-
ная ры бал ка з фік са ва най ца ной за ўва ход. 
Та му і сып люц ца шмат лі кія скар гі, на ра кан-
ні, і мож на зра зу мець абу рэн не ама та раў 
ры бал кі. Зла віў ты ці не зла віў — ні ко га не 
хва люе, а за пла ці толь кі за тое, што па ся-
дзеў з ву дай. У са міх жа аран да та раў ні хто 
не пы та ец ца пра асноў ны від дзей нас ці. 
Па да ткі з про да жу яны не пла цяць, а ў спра-
ва зда чах па зна ча юць свае ча сам на ват не 
цэнт не ры, а... кі ла гра мы вы ла ву за год.

Ёсць, не су мнен на, пры кла ды і 
гас па дар ска га па ды хо ду да спра-
вы арэн ды. У Іва наў скім ра ё не даў-
но пра цуе прад пры маль нік На дзея 
Фе дзю ко віч. Яна і па ра дак на вя ла ў 
аран да ва ным ва да ёме, і ры бу пра дае 
мяс цо ва му на сель ніц тву, а так са ма 
вы во зіць пра дук цыю ў Пінск, Іва на ва. 
Што га до вы вы лаў ры бы ў яе вы мя-
ра ец ца больш чым дзя сят кам тон. 
Але га доў з сем там не спы ня юц ца 
скан да лы, скар гі і вы клі ка ныя імі пра-
вер кі. Бо ва да ём з раз ра ду тых, пра 
якія я га ва ры ла вы шэй. Лю дзі пры-
вык лі там ад па чы ваць, ла віць ры бу. 
З па крыў джа ных бы лых ры ба ло ваў 
утва ры ла ся іні цы я тыў ная гру па, якая 
і зма га ец ца ўсі мі сі ла мі з но вай гас-
па ды няй ва да ёма.

Тут я не ма гу не па га дзіц ца з па зі-
цы яй на мес ні ка на чаль ні ка Брэсц кай 
аб лас ной ін спек цыі па ахо ве жы вёль-
на га і рас лін на га све ту Сяр гея Шты ка аб 
тым, што нель га пе ра да ваць у арэн ду ва-
да ёмы, якія тра ды цый на бы лі мес цам ад па-
чын ку жы ха роў блі жэй шых на се ле ных пунк-
таў, хоць гэ та ў вы шэй на зва най па ста но ве 
№ 1260 не пра пі са на.

Хто дае ў арэн ду — 
той і ня се ад каз насць

Вось мы і па ды шлі да га лоў на га: хто 
па ві нен на вес ці па ра дак у гэ тай спра ве? 
Пе ра да ча ў арэн ду ва да ёма — вы ключ нае 
пра ва се сіі ра ён на га Са ве та. Пас ля та го, 
як дэ пу та ты пра га ла са ва лі, рай вы кан кам 
мо жа за клю чаць да га вор на арэн ду з фі зіч-
най або юры дыч най асо бай. Рай вы кан ка мы 
гэ та ро бяць ах вот на, бо аў та ма тыч на зні жа-
ец ца на груз ка на бюд жэт. Не трэ ба за ка-
зён ны кошт пад трым лі ваць па ра дак на тым 
ці ін шым вод ным аб' ек це, тра ціць гро шы на 
ахо ву і за рыб лен не. Да га во рам пра ду гле-
джа на, што гэ ты па ра дак бу дзе пад трым-

лі ваць ча со вы гас па дар. Ма ец ца на ўва зе 
так са ма, што прад пры маль ні кі ўня суць свой 
уклад у вы ка нан не Дзяр жаў най пра гра мы 
раз віц ця ры ба гас па дар чай дзей нас ці на 
2011-2015 га ды, пры ня тай Саў мі нам кра і-
ны, і тым са мым па леп шыць за бес пя чэн не 
на сель ніц тва рыб най пра дук цы яй. Мно гія 
з іх, вар та ад зна чыць, так і ро бяць. Ся род 
па спя хо вых аран да та раў у Брэсц кім ра ё не, 
на прык лад, на зы ва юць Брэсц кі ляс гас, які 
аран дуе для пра мыс ло ва га і ама тар ска га 
ры ба лоў ства ва да ёмы, утво ра ныя на мес цы 
зда бы чы тор фу. Ёсць і ін шыя доб рыя пры-
кла ды. Але і бес па рад каў у гэ тай спра ве 
яшчэ шмат.

Не адзін са спе цы я ліс таў, з кім да вя ло ся 
раз маў ляць у час пад рых тоў кі гэ та га ма-
тэ ры я лу, ад зна чаў, што мно гія з прад пры-
маль ні каў ста вяц ца да спра вы не сур' ёз на, 
раз гля да юць арэн ду, па вод ле трап най за ў -
ва гі кі раў ні ка дзяр жа вы на ад ной з на рад, 
як за ба ву. А што? Узяў во зе ра — ад чуў 
ся бе гас па да ром: мож на там зда бы ваць 

ры бу ўся ля кі мі пры на да мі, 
пра во дзіць пік ні кі для сяб-
роў і па трэб ных лю дзей. А 
плат ную ры бал ку маг чы-
ма ар га ні за ваць з ка рыс-
цю для спра ва здач нас ці: 
узяў з ама та ра 100 ты сяч 
руб лёў, 50 ты сяч афі цый-
на па ка заў як про даж ры бы 
на сель ніц тву, ас тат нія 50 
па клаў у кі шэ ню для да-
лей шых пік ні коў. Ні хто ж 
не пра ве рыць.

���
Ка лі я рас ка за ла пра 

арэн ду во зе ра за 50 000 
руб лёў у год ад ной дас-
ціп най ка ля жан цы, яна 
ім гнен на ад рэ ага ва ла: «А 
ча го мы ся дзім тут цэ лыя 
ра бо чыя дні? Да вай возь-

мем са бе ў арэн ду не вя лі кую са жал ку. 
Ле та-во сень бу дзем «куль тур на» ад па чы-
ваць на бе ра зе, блі жэй да зі мы ва ду спус-
цім, ры бу пра да дзім — вось та бе і га да вая 
зар пла та». На жаль, у гэ тым іра ніч ным 
спі чы ёсць до ля праў ды. Спе цы я ліс ты ад-
зна ча юць, што пры спа жы вец кім стаў лен ні 
да вод на га аб' ек та за тры-ча ты ры га ды ён 
мо жа кан чат ко ва прый сці ў за ня пад. Ды і 
ка му ка рысць з та кой арэн ды? Дзяр жа ва 
не атрым лі вае ўклад ў пра гра му раз віц-
ця ры ба гас па дар кі, мяс цо выя жы ха ры не 
мо гуць па-ра ней ша му ка рыс тац ца ва да-
ёма мі. Па ра дак у спра ве арэн ды на вес ці 
мо гуць толь кі мяс цо выя ор га ны ўла ды. 
Са вет дэ пу та таў дае прын цы по вую зго ду 
на арэн ду — зна чыць, яго спра ва за бяс пе-
чыць дэ пу тац кі кант роль і за па тра ба ваць 
ад вы кан ка ма без умоў нае вы ка нан не ўсіх 
пунк таў да га во ра арэн ды. У ад ва рот ным 
вы пад ку да га вор мож на і ска са ваць. 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— У гурт ку зай ма юц ца 10 стар ша-
клас ні каў Аст рын скай СШ, — рас па-
вёў гас па дар аг ра ся дзі бы «Баб ро вая 
да лі на» Алег Ся маш ка. — За ня ткі 
пра хо дзяць на ба зе аг ра ся дзі бы 
«Кон ны двор «Кен таўр» пад кі раў-
ніц твам гас па ды ні гэ тай ся дзі бы, 
пра фе сій на га ін струк та ра па кон ным 
спор це. Не ўзба ве гурт коў цы пры муць 
удзел у рас пра цоў цы і мар кі роў цы 
3-4 ла каль ных марш ру таў (пе шых, 
ве ла сі пед ных, кон ных), а так са ма 
вы сту пяць пад час кон на га фес ты ва-
лю з па ка заль ны мі вы ступ лен ня мі 
на ко нях, па спра бу юць ся бе ў ро лі 
ва лан цё раў па ін фар ма ван ні гас цей. 
Рэа лі зу ю чы гэ ты пра ект, мы хо чам 
«раз ва ру шыць» што дзён насць сель-
ска га на сель ніц тва, пад штурх нуць да 
доб ра ўпа рад ка ван ня сва іх пад вор каў, 
па ка заць гас цям і ту рыс там, што і ў 
сель скай мяс цо вас ці мож на год на 
жыць і пра ца ваць.

У 
Ві лей скім ра ё не так са ма вы-
сту па юць за зда ро вы лад жыц-
ця. Та му і вы ра шы лі пра вес ці 

ся род мяс цо вых жы ха роў кон курс па 
рас пра цоў цы ве ла сі пед ных марш ру-
таў.

— Па вы ні ках кон кур су вы зна чым 
пе ра мож цаў і ар га ні зу ем ве ла пра бег 
па марш ру це, які бу дзе пры зна ны 
най леп шым, — ад зна чы ла Тац ця на 
Ці ту лен ка, якая прад стаў ляе гра мад-
скае аб' яд нан не па са дзей ні чан ні 
ўстой лі ва му раз віц цю Ві лей ска га рэ-
гі ё на «ЗО ВіК». — Так са ма пла ну ем 
ства рыць пры Ві лей скім края знаў чым 
му зеі банк да ных ве ла сі пед ных марш-
ру таў, які бу дзе вы ка рыс тоў вац ца 
для пра вя дзен ня эк скур сій як для 
жы ха роў Ві лей ска га ра ё на, так і для 
ту рыс таў.

Ся род пе ра мож цаў і пра ект «Цэнт-
ра эка ла гіч ных ра шэн няў» «Зя лё ная 
кар та — плат фор ма для су пра цоў ніц-
тва ак тыў ных гра ма дзян і мяс цо вых 
ор га наў ула ды».

— Мы ства ры лі ў ін тэр нэ це «зя лё-
ную» кар ту, на якую на нес лі пунк ты 
пры ёму дру гас най сы ра ві ны (ма ку ла-
ту ры, плас ты ку, шкла, ме та лу); не бяс-
печ ных ад хо даў (ба та рэ ек, лю мі нес-
цэнт ных лям па чак, аў та шын, аку му ля-
та раў, ад пра ца ва най бы та вой тэх ні кі); 
рэ чаў, якія мо гуць вы ка рыс тоў вац ца 
паў тор на (кніг, адзен ня, бы та вой тэх-
нік, мэб лі), — рас па вя дае ка ар ды на-
тар пра ек та Ма рыя СУ МА. — Кар та 
іс нуе па куль для 10 га ра доў: Мін ска, 
Грод на, Брэс та, Ма гі лё ва, По лац ка, 
На ва по лац ка, Са лі гор ска, Сло ні ма, 
Лі ды і На ва груд ка. У ме жах пра ек та 
пла ну ем ства рыць «зя лё ную» кар ту 
яшчэ для 7 га ра доў: Ві цеб ска, Го ме ля. 
Ма ла дзеч на, Ваў ка выс ка, Стоўб цаў, 
Ба ра на ві чаў, Сма ля ві чаў. Акра мя та-
го, на ство ра ную кар ту хо чам на нес ці 
но выя слаі, з ін фар ма цы яй пра ве ла-
пар коў кі, ве ла да рож кі; пра ўста но вы, 
якія мо гуць прад стаў ляць эка ла гіч ную 
ін фар ма цыю; пра ка вяр ні, рэ ста ра ны, 
якія аб слу гоў ва юць ве ге та рыян цаў, 
ве га наў і інш. Ма рыя за клі кае не абы-
яка вых лю дзей да лу чац ца да рэа лі за-
цыі за дум кі ў якас ці ва лан цё раў.

Д
об рую спра ву за ду ма ла і Пу ха-
віц кая ра ён ная ар га ні за цыя 
аба ро ны пра воў спа жыў цоў.

— У шко лах ра ё на мы па спя хо ва 
вы кла да ем фа куль та тыў «Асно вы 
спа жы вец кіх ве даў», — ка жа ка ар ды-
на тар пра ек та «Ад ва ка цыя аба ро ны 
пра воў спа жыў цоў у г. Мар' і на Гор ка 
і Пу ха віц кім ра ё не» Ва сіль Ва ла сюк. 
— Не так даў но зра бі лі яшчэ ад ну 
доб рую спра ву — пра вя лі ак цыю для 
сла ба а ба ро не ных спа жыў цоў «Ра цы я-
наль ныя ме та ды вы ка ры стан ня элект-
ра энер гіі ў по бы це». 10 сем' ям мы 
ўру чы лі знер газ бе ра галь ныя лям пач кі 
і на спра ве па ка за лі, як мож на эфэк-
тыў на — пры да па мо зе за ме ны прос-
тых лям па чак на энер га збе ра галь ныя 
— эка но міць ся мей ны бюд жэт. На 
гэ ты раз у ме жах пра ек та мы за ду ма-
лі зла дзіць кур сы для спа жыў цоў, на 
якіх бу дзем ву чыць іх ме та дам са ма-
аба ро ны сва іх па ру ша ных пра воў.

Доб ры спо саб адап та цыі да пра цы 
ма ла дых ін ва лі даў пры ду ма лі ў Жыт-
ка віц кай пяр віч най ар га ні за цыі гра-
мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кая 
аса цы я цыя да па мо гі дзе цям-ін ва лі-
дам і ма ла дым ін ва лі дам».

— Ма ла дыя лю дзі з аб ме жа ва ны-
мі маг чы мас ця мі бу дуць вы раб ляць 
су ве нір ныя сла вян скія ляль кі-абя рэ гі, 
— рас па вя дае ка ар ды на тар пра ек та 
«МЫ мо жам» Але на Страх. — Спра ва 
ў тым, што лю дзі з аб ме жа ван ня мі не 
заў сё ды мо гуць пра ца ваць з не бяс-
печ ны мі прад ме та мі — ігол ка мі і на-
жні ца мі, а гэ тыя ляль кі вы раб ля юц ца 
без іх. Тка ні на не рэ жац ца, а рвец ца, 
не сшы ва ец ца, а звяз ва ец ца ніт ка мі. 
Бу дзем за дзей ні чаць у гэ тым пра цэ се 
ма ла дых лю дзей з роз най сту пен ню 
ін ва лід нас ці. Раз ліч ва ем, што са мыя 
ак тыў ныя, якім гэ та спра ва прый дзец-
ца па ду шы, пас ля змо гуць ад крыць 
ІП. Та ды з'я віц ца маг чы масць пра-
да ваць ляль кі ў му зе ях — у Ту ра ве, 
Ляс ка ві чах.

Ш
мат пра ек таў-пе ра мож цаў 
скі ра ва ны на вы ра шэн не 
праб лем мо ла дзі. Так, па-

вод ле слоў вы ка наў цы аба вяз каў 
на чаль ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч най ра-
бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Рэ чыц ка га рай вы кан ка ма Свят ла ны 
Краў чан кі, у Рэ чы цы вя лі кая коль-
касць мо ла дзі зай ма ец ца роз ны мі 
ві да мі эк стрэ маль на га спор ту — 
скейт бор дын гам, фрыс тай лам на ве-
ла сі пе дзе, яз дой на ро лі ках. Ад нак 
спе цы я лі за ва най пля цоў кі, аб ста ля-
ва най ад мыс ло вы мі пры ста са ван ня-
мі для гэ тых ві даў спор ту, у го ра дзе 
ня ма. Дзя ку ю чы пра ек ту «Пля цоў ка 
для за ня ткаў эк стрэ маль ны мі ві да мі 
спор ту» ў пар ку куль ту ры і ад па-
чын ку «Пе ра мо га» г. Рэ чы цы бу-
дзе па бу да ва на та кая пля цоў ка. На 
ёй бу дуць ла дзіц ца кон кур сы і аль-
тэр на тыў ныя па ка заль ныя вы ступ-
лен ні. Так са ма бу даў ніц тва пля цоў кі 
да па мо жа вы ра шыць праб ле му 
воль на га ча су для рэ чыц кай мо ла-
дзі, якая зай ма ец ца аль тэр на тыў ны-
мі ві да мі спор ту.

У Ма гі лё ве, у сваю чар гу, вы ра шы-
лі пай сці на су страч ама та рам ву ліч на-
га мас тац тва.

— Сён ня ў мно гіх вы клі ка юць абу-
рэн не ча сам без гус тоў ныя ма люн кі 
на сце нах го ра да, — ад зна чыў аў-
тар пра ек та «Ма гі лёў скі стрыт-арт 
дво рык» Ігар Ні кі цін. — У Ма гі лё ве 
ма ла дзёж ная ар га ні за цыя «Гра ма-
дзян скі Фо рум» ра зам з га рад скі мі 
ўла да мі знай шлі вый сце з гэ тай 
сі ту а цыі. Не ўза ба ве адзін з два-
роў Ма гі лё ва да зво ляць афор міць 
пры хіль ні кам ву ліч на га мас тац тва ў 
сты лі стрыт-арт, там бу дзе ад люст-
ра ва на гіс то рыя, куль ту ра і су час нае 
раз віц цё го ра да. У ме жах пра ек та 
за пла на ва на кан фе рэн цыя па не-
фар маль най куль ту ры, дзе ўдзель-
ні кі вы пра цу юць свое асаб лі вы ко-
дэкс прад стаў ні коў стрыт-ар та, які 
пра ду гледж вае па ва гу да га рад ской 
улас нас ці і ад мо ву ад ма люн каў у 
не да зво ле ных мес цах.

М
яс цо вы гіс то ры ка-куль тур ны 
фонд «Ле лі ва», у сваю чар гу, 
пла нуе зра біць шмат доб рых 

спраў, звя за ных з за ха ван нем па мя ці 
пра род фон Гу тэн-Чап скіх.

— У пры ват нас ці, пла ну ем вы ра-
біць і ўста ля ваць па мят ны знак на 
ся мей ным скле пе ро да фон Гу тэн-
Чап скіх у вёс цы Стань ка ва, — ка жа 
ка ар ды на тар пра ек та «За ха ван не 
спад чы ны гра фаў фон Гу тэн-Чап-
скіх» Іван Гар дзі еў скі. — Рас пра ца-
ваць пра па но вы па рэ кан струк цыі 
Пры луцка га ся дзіб на-пар ка ва га 
комп лек су, уста на віць пом нік і на-
зваць ву лі цу ў го нар гра фа Ка ра ля 
Яна Аляк санд ра фон Гу тэн-Чап ска-
га — ад на го з гу бер на та раў Мін ска. 
У пла нах так са ма — ума ца ваць 
су пра цоў ніц тва па між парт нё ра мі 
з Ра сіі, Поль шчы, Фран цыі і ін шых 
кра ін, дзе пра хо дзіў жыц цё вы шлях 
гра фаў Чап скіх. Мяр ку ем пра па-
на ваць прад стаў ні кам па соль стваў 
Поль шчы і Фран цыі су мес на рэа лі-
за ваць пра ект ту рыс тыч на га марш-
ру ту «Мінск — Пры лу кі — Стань-
ка ва — Мір — Ня свіж — Брэст 
— Вар ша ва — Кра каў — Па рыж 
— Мінск».

Усе мі ні-пра ек ты бу дуць ажыц-
цяў ляц ца пры не па срэд ным удзе ле 
мяс цо вых ор га наў ула ды. Пе ра мож цы 
кон кур су ад зна чы лі, што ў іх рэ гі ё нах 
заў сё ды пад трым лі ва юць лю дзей, якія 
хо чуць зра біць неш та на ка рысць ма-
лой ра дзі мы.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Ёсць скла да нас ці і з доб ра ўпа-
рад ка ван нем кла даў. Па трэб на да-
па мо га лю дзей, а ся род мяс цо ва-
га на сель ніц тва, на якое звы чай на 
са мая вя лі кая на дзея, у асноў ным 
ста рыя. Яны і пры жа дан ні не мо гуць 
да па маг чы.

— Доб ра, ка лі б у ра ё не бы ло 
асоб нае прад пры ем ства, якое спе-
цы я лі за ва ла ся б вы ключ на на аб-
слу гоў ван ні мо гі лак і ар га ні за цыі 
па ха ван ня. Сён ня гэ та — не за поў-
не ная ні ша, — ка жа Аляк сандр Кры-
ва нос.

— Мо гіл ка мі па він ны зай мац ца 
сель са ве ты, — упэў не ны Іван Вя ры-
га, стар шы ня Вяз зеў ска га сель ска га 
Са ве та Асі по віц ка га ра ё на. На яго 
тэ ры то рыі іх, да рэ чы, 11.

— У не ка то рых ра ё нах мо гіл кі, згод-
на з Ука зам № 21, па спе лі пе ра даць 
спе цы я лі за ва ным прад пры ем ствам. 
Мы гэ та га не ста лі ра біць толь кі та-
му, што ўпэў не ны — у нас лепш атры-
ма ец ца іх да гле дзець, — сцвяр джае 
ён. — Су мня ва ю ся, што ка му наль ні-
кі бу дуць апе ра тыў на рэ ага ваць на 
зва ро ты гра ма дзян, ка лі спат рэ біц ца 
знес ці ава рый нае дрэ ва ці пад пра віць 
ага ро джу. У нас да гэ та га хут чэй ру кі 
дой дуць. Ста рас ты вё сак сіг на лі зу юць, 
ка лі па тра бу ец ца да па мо га.

Сё ле та сель вы кан кам пла нуе цал-
кам за мя ніць ага ро джу на 2 мо гіл-
ках, што абы дзец ца пры клад на ў 30 
міль ё наў руб лёў. Гро шы вя лі кія, але 
цяг нуць да лей нель га, апош ні раз яе 
аб наў ля лі ў па чат ку 2000-х га доў, і 
яна ўжо прый шла ў не пры дат насць. 
Яшчэ 9 міль ё наў тут збі ра юц ца ўклас-
ці ў за ме ну пом ні ка на брац кай ма гі ле 
ў вёс цы Вя лі кая Га ро жа.

А вось тры маць па ста ян на га на-
гляд чы ка на мо гіл ках не атрым лі-
ва ец ца — не ха пае ні фі нан саў, ні 
лю дзей. Штат сель вы кан ка ма — 
уся го 3 ча ла ве кі. Тут ха ця б асноў-
ную ра бо ту па спець зра біць... Ле-

там рэ гу ляр на аб кош ва ец ца тра ва 
па пе ры мет ры, зра за юц ца дрэ вы 
і кус ты. А смец це і на огул пры хо-
дзіц ца вы во зіць двой чы на ты дзень. 
Яго вель мі шмат, асаб лі ва там, дзе 
по бач зна хо дзяц ца дач ныя ка а пе ра-
ты вы ці мес цы ма са ва га ад па чын-
ку. Мо гіл кі ў Ве рай цах, на прык лад, у 
100 мет рах ад дач на га ка а пе ра ты ва. 
Вяз зе — уво гу ле мяс цо вы «ку рорт»: 
по бач ва да схо ві шча. Ка ля мо гі лак 
вёс кі Ор ча — плат ны ва да ём. Вось 
на род і ня се смец це ў «мо гіл ка выя» 
кан тэй не ры. Але, як ка жа Іван Вя-
ры га, гэ та лепш, чым ка лі б яго кі-
да лі па аба пал да ро гі. Ён ужо даў но 
не здзіў ля ец ца, ка лі ба чыць по бач 
з вян ка мі, на прык лад, ха ла дзіль нік. 

Ад ной чы нех та і на огул пры цяг нуў 
рэшт кі... са ма гон на га апа ра та.

— Лі чу, што і пе ра да ча да рог на 
ба ланс спе цы я лі за ва ных ар га ні за цый 
бы ла на шай па мыл кай, — пры зна-
ец ца Іван Вя ры га. — На тыя срод кі, 
якія нам вы дзя ля лі ся, мож на бы ло 
ра ман та ваць па ву лі цы за год. А ў ка-
му наль ні каў для гэ та га ня ма ні ча су, 
ні гро шай. З мо гіл ка мі мо жа ад быц ца 
тое са мае. Аб' ек ты бу дуць у іх, а нам 
усё роў на прый дзец ца іх кант ра ля-
ваць і вес ці пе ра мо вы. Ка лі сён ня я 
ма гу звяр нуц ца ў лю бую ін шую ар га-
ні за цыю, то, ма ю чы спра ву з кан крэт-
ным гас па да ром, прый дзец ца ча каць, 
па куль ён ад рэ агуе. А гэ та мо жа за-
цяг нуц ца на ня пэў ны тэр мін.

Стар шы ня сель ска га Са ве та лі-
чыць, што «па цяг нуць» та кі важ кі 
«фронт», як аб слу гоў ван не мо гі-
лак, ка му наль ні кі змо гуць пры ўмо-
ве, што на іх ба зе бу дзе ство ра на 
яшчэ ад но прад пры ем ства, якое не-
па срэд на зой мец ца гэ тым кі рун кам. 
А па-ін ша му не атры ма ец ца — на 
тэ ры то рыі ра ё на не каль кі дзя сят каў 
кла даў, і ўсе яны зна хо дзяц ца на вя-
лі кай ад лег лас ці адзін ад ад на го.

— За раз мы чыс цім мо гіл кі да Ра-
даў ні цы, ад ных ста рых вян коў то ны 
вы во зім, — рас па вя дае Іван Вя ры га. 
— Пад лі чы це, коль кі сіл і па лі ва спат-
рэ бі ла ся б спе цы я лі за ва ным служ бам, 
каб зра біць гэ та. Вось чым яны маг-
лі б на са мой спра ве да па маг чы, дык 
гэ та за няц ца пе ра пра цоў кай вян коў. 
Штуч ныя квет кі ўяў ля юць са бой не-
бяс печ ны ма тэ ры ял, коль касць яко га 
ўжо на бы вае па гра жаль ныя па ме ры. 
Спаль ваць вян кі — гэ та зна чыць за-
брудж ваць па вет ра, а за хоў ваць на 
смет ні ках — атруч ваць гле бу. Ад ной чы 
на эка ла гіч ным фо ру ме я ба чыў ма шы-
ну, якая пе ра раб ля ла шкод ныя рэ чы. 
Вось ка лі б та кое аб ста ля ван не на бы-
лі ка му наль ныя служ бы, мы бы лі б ім 
вель мі ўдзяч ны. А з доб ра ўпа рад ка ван-
нем мо гі лак мы і са мі спра вім ся. Вось 
не як у сель вы кан кам прый шла сям'я, 
якая пры еха ла ў гос ці з Ура ла — дзя ка-
ва лі за доб рае стаў лен не да па мер лых. 
Ка за лі, што ў Ра сіі ў гэ тым сэн се пра ца 
па стаў ле на вель мі кеп ска...

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПЕ РА ДАЦЬ НЕЛЬГА...ПЕ РА ДАЦЬ НЕЛЬГА...

...ГАС ПА ДА РЫ ЦІ «ГАСТ РА ЛЁ РЫ»?...ГАС ПА ДА РЫ ЦІ «ГАСТ РА ЛЁ РЫ»?

Пад час пер шай се сіі Ві цеб-
ска га аб лас но га Са ве та дэ-
пу та таў но ва га, 27 склі кан ня 
стар шы нёй прад стаў ні ча га 
ор га на ўла ды Пры дзвін ска-
га краю зноў вы бра лі Аляк-
санд ра Аця са ва. А Ві цеб скі 
гар са вет упер шы ню ўзна ча-
ліў Мі ха іл Парт ной.

Ці ка ва, што ка ля пя ці га доў на-
ва спе ча ны стар шы ня гар са ве та 
ка ман да ваў зна ка мі тай ві цеб скай 
дэ сант най бры га дай. Сы шоў у ад-
стаў ку з па са ды на мес ні ка ка ман-
ду ю ча га сі ла мі спе цы яль ных апе-
ра цый Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Лі та раль на праз не каль кі 
дзён пас ля та го, як стаў цы віль ным 
ча ла ве кам, атры маў пра па но ву 

пра ца ваць у вер ты ка лі ўла ды. І ле-
там 2009 го да ўзна ча ліў упраў лен не 
фі зіч най куль ту ры, спор ту і ту рыз му 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма. Пад час 
пра цы на гэ тай па са дзе ён шмат 
зра біў для та го, каб Ві цеб шчы на 
ста ла лі да рам кра і ны па экс пар це 
ту рыс тыч ных па слуг, за ва я ва ла 
«се раб ро» — па коль кас ці ме да-
лёў на спа бор ніц твах між на род на га 
ўзроў ню. Ён спры яў та му, каб фіз-
куль ту ра і спорт ак тыў ней раз ві ва-
лі ся не толь кі ў буй ных га ра дах, але 
і ў глы бін цы.

Стар шы ня аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў Аляк сандр Аця саў ад-
зна чыў, што ў дэ пу тац кім кор пу се 
аб лас но га ўзроў ню больш за па ло-
ву скла да юць на род ныя вы бран ні кі 
па пя рэд ня га склі кан ня.

— Дэ пу тац кі кор пус ра зам з кі-

раў ні ка мі дзяр жаў ных ор га наў і 
струк тур і да лей бу дзе зна хо дзіць 
маг чы мас ці вы ра шыць праб ле мы 
кан крэт ных лю дзей. Нам не аб ход на 
пра доў жыць рас па ча тую пра цу і вы-
ка наць абя цан ні, да дзе ныя гра ма-
дзя нам пад час вы бар чай кам па ніі, 
— ска заў ён.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма Аляк сандр Ко сі нец, звяр-
та ю чы ся да дэ пу та таў аб лас но га 
Са ве та, пад крэс ліў, што дэ пу та ты 
мно гае ро бяць для са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця Ві цеб шчы ны. 
Па вод ле яго слоў, пры ўдзе ле дэ-
пу та таў ажыц цяў ля ец ца ма дэр ні-
за цыя пра мыс ло вас ці і аграр на га 
комп лек су, вы ра ша юц ца пы тан ні 
са цы яль на га раз віц ця і жыл лё ва га 
бу даў ніц тва, па ляп ша ец ца якасць 
жыц ця.

— Жы ха ры воб лас ці ба чаць 
тыя на ма ган ні, якія вы пры кла-
да е це, каб жыц цё ў рэ гі ё не ста ла 
леп шым. Ме на ві та та му вы бар-
шчы кі прый шлі на ўчаст кі і ад да-
лі за вас свае га ла сы. Пры чы на 
вы со кай яў кі — у ва шым аў та ры-
тэ це і ў тым, што вы пра цу е це, 
не шка ду ю чы ча су, — пад крэс ліў 
гу бер на тар.

Да па чат ку пер шай се сіі Ві цеб-
ска га га рад ско га Са ве та дэ пу та-
таў но ва га склі кан ня за ста ва ла ся 
інт ры га на конт кан ды да ту ры на 
пост стар шы ні дэ пу тац ка га кор пу-
са (ра ней ім быў Мі ка лай Сму нёў). 
У вы ні ку тай на га га ла са ван ня быў 
выбраны Мі ха іл Парт ной (ін тэр в'ю 
з ім чы тай це ў ад ным з блі жэй шых 
ну ма роў «МС»).

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

СЕ СІЯ

АБЯ ЦА ЛІ? ВЫ КА НА ЕМ
Двай ная 

бух гал тэ рыя
У Гор ках зай ма лі ся ле га лі за цы яй не-
за кон на га та ва ру. Гэ та бы ло вы свет-
ле на пад час пра вя дзен ня пра вер кі 
Го рац ка га ап то ва-роз ніч на га ганд лё-
ва га комп лек су су пра цоў ні ка мі «фі-
нан са вай» мі лі цыі.

— На пра ця гу двух га доў, з 2011-га па 
2012-ы, прад пры ем ства на ўмыс на за вы ша-
ла су мы вы лі каў па па да тку на да баў ле ную 
вар тасць, — ад зна чыў на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня ДФР КДК па Ма гі лёў скай воб-
лас ці Аляк сандр ША РОЙ КІН. — Гэ та бы ло 
вы клі ка на тым, што 70% та ва ру на бы ва ла ся 
ў мін скіх пры ват ных прад пры ем ствах, якія, як 
по тым вы свет лі ла ся, з'яў ля лі ся «лжэ прад пры-
маль ніц кі мі». У вы ні ку гэ та га бюд жэт не да-
атры маў 5,9 міль яр да руб лёў па дат каў.

У лік па га шэн ня на не се най дзяр жа ве стра-
ты бы лі апі са ны та ва ра-ма тэ ры яль ныя каш тоў-
нас ці та ва рыст ва на агуль ную су му 1,7 міль яр-
да руб лёў. Па фак це вя дзец ца след ства.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

БЫ ЛО Б ЖА ДАН НЕБЫ ЛО Б ЖА ДАН НЕ

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»
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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

Аукцион состоится 13.06.2014 в 10.00 
по адресу: 210600, г. Витебск, пр-т Черняховского, 19, конференц-зал.

Организатором аукциона является 

РУП «Белтелеком» в лице Витебского 
филиала РУП «Белтелеком», 

находящегося по адресу: г. Витебск, пр-т Черняховского, 19.

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

№ 
лота

Площадь, 
предлагаемая 
в аренду, кв.м/
Коэффициент 

по п.8.2.

начальная 
цена лота, 

размер 
задатка,

Характеристика
БАВ/ рублей

Помещение 1-го этажа
 капитального строения (АТС) 

по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, 68

Помещения находятся на 1-м 
этаже одноэтажного здания, 
здание расположено в цен-
тральной части города.
В помещениях имеется ото-
пление, электроснабжение, 
естественное освещение (кро-
ме помещения 2,0 кв.м). Есть 
телефонная линия. Возможен 
доступ в Интернет. В здании 
имеется водоснабжение, кана-
лизация. Помещения находятся 
в хорошем техническом состоя-
нии. Помещения не использу-
ются с февраля 2014 г.

№ 1

29,0 кв.м
(в том числе: 

основные 
помещения – 

24,7; 2,0; 
вспомогательные 

площади – 2,3)
  Коэффициент– 

3,0

7,25/
739 500

0,725/
73 950

Шаг аукциона – 10%, срок аренды – не менее 3-х лет. 
Цель использования: Для производственных целей (за исключением вредных 

производств), размещения офиса, складских помещений, оказания услуг.
Документы на участие в аукционе принимаются с 17.04.2014 по 11.06.2014 

(с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням) по адресу: г. Витебск, 
пр-т Черняховского, 19, пом. 1, кабинет 509 п. Документы, поданные по-
сле 17.00 11.06.2014, не рассматриваются. Заключительная регистрация 
участников аукциона в день проведения аукциона с 9.00 до 10.00 по адресу: 
г. Витебск, пр-т Черняховского, 19, каб. 509-п.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе:

 - перечисляет задаток на с/с № 3012072841543 в филиале № 200 – Витебском 
областном управлении ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801635, УНП 300977657, 
Витебский филиал РУП «Белтелеком»; 

 - подает заявление на участие в аукционе; 
 - заключает соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона; 
 - предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
 Помимо указанных документов:
 - физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность; 
 - индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государствен-

ной регистрации;
 - юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения.

 Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя.

 Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельство-
вания.

 Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 
цену за предмет аукциона. 

 Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3-х 
рабочих дней со дня проведения аукциона обязан: 

 1) в установленном порядке перечислить на расчетный счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы 
задатка; 2) возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 
затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмеще-
ния доводится до сведения участников перед началом аукциона под роспись; 3) 
заключить договор аренды по результатам аукциона в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

 В случае отказа или уклонения Участника аукциона, ставшего победителем 
аукциона (единственным участником аукциона), от выполнения следующих 
обязанностей – подписания протокола о результатах аукциона; оплаты суммы, 
по которой продано право заключения договора аренды; возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона; заключения договора аренды: 

 Участник аукциона, ставший победителем аукциона (единственным участ-
ником аукциона), уплачивает штраф в размере 15% от начальной цены продажи 
Объекта.

 Если при проведении аукциона участник аукциона вместе с другим(и) 
участником(ами) аукциона согласится с объявленной аукционистом ценой, но 
ни один из них не согласится со следующей объявленной аукционистом ценой и 
после предложения аукциониста этим участникам аукциона объявить свою цену, 
которая должна быть выше последней цены, с которой согласились участники 
аукциона, ни один из этих участников не предложит свою цену, в результате 
чего аукцион будет признан нерезультативным, участник аукциона уплачивает 
штраф в размере 15% от начальной цены продажи Объекта.

 Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения 
аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049.

Срок заключения договора аренды: в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Телефоны для справок (0212) 27-29-42, 27-11-58, факс (0212) 27-18-81.
e-mail: kovalenko_ea@vitebsk.beltelecom.by

ОЗЕРИЦКО-СЛОБОДСКОЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
сообщает об отмене аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность в населенных пунктах сельсовета: 
д. Переездная, д. Ляды, д. Пристромы, д. Слобода Смолевичского района, 

назначенного на 18 апреля 2014 года. УНП 600046563


