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«У нас 
для ад па чын ку 
пад рых та ва на 
478 пля жаў»

— На шы су пра цоў ні кі 

су мес на з Мі ніс тэр ствам 

ахо вы зда роўя і ба лан са-

тры маль ні ка мі ста ра юц ца 

зра біць усё для бяс печ на га 

зна хо джан ня ка ля ва ды, — 

ка жа стар шы ня рэс пуб лі-

кан ска га дзяр жаў на-гра-

мад ска га аб' яд нан ня «Бе-

ла рус кае рэс пуб лі кан скае 

та ва рыст ва ра та ван ня на 

во дах» Ан вар ІГАМ БЕР ДЫ-

ЕЎ. — У нас для ад па чын ку 

пад рых та ва на 478 пля жаў. 

Боль шасць — у Брэсц кай і 

Ві цеб скай аб лас цях. Пля жы 

трэ ба рых та ваць, ства раць 

інф ра струк ту ру, чыс ціць 

іх ад смец ця. Ра зам з тым 

мы су ты ка ем ся і з ло гі кай 

кштал ту «ня ма пля жа — ня-

ма праб ле мы». Але лю дзі 

ку пац ца хо чуць і прос та па-

ле зуць у ва ду, толь кі зро-

бяць гэ та ў не да зво ле ным 

мес цы, дзе на шых па стоў 

ня ма.

— Пры пад рых тоў цы зон 

ад па чын ку да вяс ны па пла-

не на ва да схо ві шчах Мін-

скай ле са пар ка вай гас па-

дар кі ўста наў лі ва ла ся пляж-

нае аб ста ля ван не, — ка жа 

ды рэк тар УП «Мін ская ле-

са пар ка вая гас па дар ка» 

Па вел БАГ ДАН ЧЫК. — 

Гэ та це не выя на ве сы, ву-

ліч ныя спар тыў ныя трэ на-

жо ры, дзі ця чыя гуль ня выя 

комп лек сы, аль тан кі, лаў кі 

і урны. Да та го ж на ста ліч-

ных пля жах сё ле та з'я ві ла ся 

160 тап ча ноў.

Не сак рэт, што мно гія ад-

па чы валь ні кі пры яз джа юць 

да ва да ёмаў на веласіпедах. 

І ка лі ра ней пар коў кі для іх 

іс на ва лі толь кі на Цнян скім 

ва да схо ві шчы, то сё ле та 

яны з'я ві лі ся і на За слаў скім 

ва да схо ві шчы, на Кры ні цы 

і ў Драз дах. Бо лей ста ла 

ман га лаў і бія ту а ле таў.

З кар' е рам 
не жар ту юць

Пас ля вы пра цоў кі ра до-

ві шчаў ка рыс ных вы кап няў 

за ста юц ца вя лі кія і час та 

глы бо кія ямы кар' е раў. Па-

сту по ва яны за паў ня юц ца 

ва дой — і так утва ра ец ца 

во зе ра. З дву ма вя лі кі мі 

ад роз нен ня мі. Па-пер шае, 

пры род ны ва да ём не быў 

вы ка па ны за не каль кі га-

доў, а ўтва раў ся на пра ця гу 

со цень, ка лі не ты сяч га доў. 

І бе ра гі там ку ды больш тры-

ва лыя, чым у кар' е раў. Але 

тут мож на за пя рэ чыць — як 

жа так, ёсць пры кла ды, ка лі 

на штуч ных ва да ёмах ад па-

чы ваць да зво ле на. І цал кам 

спра вяд лі ва мож на спа слац-

ца на Цнян скае ва да схо ві-

шча або на Мін скае мо ра. 

Але, па-дру гое, пля жы на іх 

бы лі спра ек та ва ны за га дзя, 

а кар' ер — гэ та прос та яма 

з ва дой, якая мо жа мець 

глы бі ню ў дзя сят кі мет раў. 

Бе ра гі асып лю ц ца — і ча-

ла век тра піць са ма хоць у 

глы бо кую ма гі лу.

На прык лад, у 2012 го-

дзе ў Ка лін ка віц кім ра ё не 

да до му не вяр ну лі ся два 

хлоп чы кі. Ма ці ад на го з іх 

звяр ну ла ся ў мі лі цыю. Праз 

не каль кі га дзін іх знай шлі ў 

пяс ча ным кар' е ры. Абод ва 

бы лі мёрт выя — іх за сы па-

ла пяс ком, і яны не па спе лі 

вы брац ца.

Яшчэ двух дзя цей за сы-

па ла ў 2014 го дзе ў кар' е-

ры ка ля вёс кі Га таў шчы на 

Глы боц ка га ра ё на, што на 

Ві цеб шчы не. Пас ля вы свет-

лі ла ся, што пя сок не ча ка на 

па чаў аб сы пац ца на пло-

шчы ка ля 50 мет раў. Два іх 

хлоп чы каў 2002 і 2005 га доў 

на ра джэн ня, вуч няў мяс цо-

вай шко лы, знай шлі на глы-

бі ні восем мет раў.

А ў кар' е ры на мін скай 

ву лі цы Га рэц ка га ўжо ў чэр-

ве ні за два дні за гі ну лі два 

ча ла ве кі. Аб ста ві ны іх гі бе лі 

па куль вы свят ля юц ца.

Сеў у лод ку? 
Над зень 
ка мі зэль ку!

У цёп лыя дні на ва да ёмах 

мож на су стрэць не толь кі 

плыў цоў, але і тых, хто ка-

та ец ца на лод цы. Зда ва ла-

ся б, усё ла гіч на — там, дзе 

ка та юц ца на лод ках, лез ці 

ў ва ду не трэ ба. Сто я чы за 

штур ва лам, за ўва жыць ку-

паль шчы ка не маг чы ма, не 

тое што па спець за клас ці 

ма неўр і аб' ехаць яго.

— Яр кі прык лад зда-

рыў ся ў 2016 го дзе ў Ба-

ры са ве, — ка жа на чаль нік 

Дзяр жаў най ін спек цыі па 

ма ла мер ных суд нах Мі ніс-

тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь Мі ха іл ЧА ШУН. — 

Кі роў ца вёў гід ра цыкл па 

ўсіх пра ві лах, але не ча ка на 

пе рад ім вы ныр нуў ку паль-

шчык. Ён стук нуў ся га ла вой 

у кор пус гід ра цык ла — і ад-

ра зу пай шоў на дно.

Уся го ж у кра і не на ліч-

ва ец ца ка ля 330 ты сяч ма-

ла мер ных суд наў — гід ра-

цык лаў, ма тор ных ло дак, 

ка та раў, звы чай ных ло дак і 

ка та ма ра наў... Ста тыс ты ка 

гі бе лі на іх не ад на знач ная. 

Так, з 2000 го да ў кра і не за-

гі ну ла амаль 1200 ча ла век 

з-за па ру шэн ня пра ві лаў ка-

ры стан ня гэ ты мі срод ка мі. 

Але за апош ні год ля таль-

ных вы пад каў бы ло толь кі 

дзе вяць, хоць коль касць 

суд наў па вя лі чы ла ся з ча-

тырох да 330 ты сяч. Не бяс-

пе ка та кіх зда рэн няў у тым, 

што яны, як пра ві ла, гру па-

выя. На прык лад, у лі пе ні 

2013 го да на во зе ры Бе лым 

у Жыт ка віц кім ра ё не за гі ну-

ла аж но пяць ча ла век.

— Усе, хто едзе на суд не, 

му сяць зна хо дзіц ца ў за шпі-

ле ных вы ра та валь ных ка мі-

зэль ках, — пра цяг вае Мі ха іл 

Ча шун. — Яна каш туе зу сім 

ня до ра га — 30—50 руб лёў. 

І па вер це, амаль за паў ста-

год дзя ра та валь ні кі не да-

ста лі ні вод на га па та ну ла га, 

на якім бы ла б гэ тая са мая 

ка мі зэль ка.

Дзе за ба ро не на 
ку пац ца?

Ма ні то рыць аб ста ноў ку 

ў бе ла рус кіх ва да ёмах Рэс-

пуб лі кан скі цэнтр гі гі е ны, 

эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска-

га зда роўя. Са мыя све жыя 

звест кі — на 8 чэр ве ня. Та кім 

чы нам, на сён ня аб ме жа ва на 

ку пан не дзя цей на 10 зо нах 

рэ крэ а цыі. Ся род іх — пля жы 

«Цэнт раль ны» на ра цэ Му-

ха вец у Брэс це, на во зе ры 

Мяд нян скім у Брэсц кім ра-

ё не, зо на рэ крэ а цыі на во-

зе ры Ра газ нян скім і пля жы 

са на то рыя «На дзея» ў Жа-

бін каў скім ра ё не. У го мель скі 

топ-ліст тра пі лі ад ра зу пяць 

пля жаў у ме жах аб лас но га 

цэнт ра — «Кас кад-1», «Кас-

кад-2», «Ва ла тоў скі», «Пруд-

коў скі» і «За ход ні». Для дзя-

цей і да рос лых аб ме жа ва на 

ку пан не на чатырох пля жах 

Ма гі лёў шчы ны, два з якіх 

зна хо дзяц ца ў го ра дзе, а 

яшчэ два — ка ля вё сак Па-

лы ка ві чы і Віль чы цы. Цал-

кам жа за ба ро не на ку пан не 

на пля жы га рад ско га пар ку 

Жа бін кі.

Кры ху хро ні кі
Па ста не на 11 чэр ве ня 

ў кра і не па та нуў 121 ча ла-

век, з іх 10 не паў на лет ніх. 

Па спе лі з ва ды вы цяг нуць 

104 ча ла векі, з іх 27 дзя-

цей. А вось па пя рэ джан ні 

атры ма лі амаль 10 ты сяч 

ча ла век.

9 чэр ве ня ў Мас тоў скі ра-

ён на мес ца, дзе злу ча юц ца 

Нё ман і Шча ра, пры еха лі па-

ры ба чыць двое муж чын са 

сва і мі дзець мі. Ку пац ца там 

нель га, але гэ та не спы ні ла 

ма лых. У ней кі мо мант яны 

па ча лі та нуць. Гэ та за ўва-

жыў адзін з баць каў і кі нуў ся 

на да па мо гу. Дзе ці аб ха пі лі 

муж чы ну за кор пус, але... 

і яго са мо га за цяг ну лі пад 

ва ду. Це лы пас ля да ста лі 

ва да ла зы з Мас тоў скай вы-

ра та валь най стан цыі.

На мі ну лым тыд ні ў Бы-

хаў скім ра ё не 44-га до вы 

муж чы на ра зам з 9-га до вай 

дач кой ла ві лі ры бу на за то-

цы і вы ра шы лі аку нуц ца ў 

ва ду. Баць ка плыў на пе ра-

дзе, дач ка — услед за ім. 

І вось дзяў чын ка пры кме ці-

ла, што баць ка пай шоў пад 

ва ду і на па верх ні не з'яў-

ля ец ца.

На па ло ха ная дзяў чын ка 

па ча ла клі каць на да па мо гу. 

Да яе ад пра ві лі ся муж чы ны, 

якія ла ві лі ры бу на па да лёк. 

Ма лую вы цяг ну лі на бе раг, 

ду ма ю чы, што ра та ваць 

трэ ба яе. Але дзяў чын ка 

пра сі ла ўра та ваць не яе, а 

баць ку. Ры ба кі зноў кі ну лі ся 

ў ва ду. Але вяр ну лі ся ад туль 

ні з чым...

А ў Сто лін скім ра ё не ў мі-

ну лыя вы хад ныя 37-га до вы 

жы хар Ба ры са ва ра зам з 

бра там і дву ма дзець мі пе-

ра хо дзі лі це раз ра ку Сцві га. 

Да рос лыя вы пад ко ва асту-

пі лі ся і тра пі лі ў пад вод ную 

яму. Адзін з муж чын здо леў 

вы брац ца і ўра та ваць ма-

лых. Це ла дру го га паз ней 

знай шлі ва да ла зы. Ад ну з 

дзяў чы нак да ста ві лі ў рэ ані-

ма цыю.

Да во лі кур' ёз ны вы па дак 

ад быў ся ў Рэ чы цы 5 чэр-

ве ня. Кам па нія гра ма дзян 

Ра сіі пры еха ла ад па чы ваць 

на бе ра гу Дняп ра на аў та-

ма бі лі. Трое з іх за ста лі ся 

ў па лат цы, а двое пай шлі ў 

ма шы ну. І як раз у гэ ты мо-

мант яна і па ча ла свой рух. 

На шчас це, лю дзі па спе лі 

вы ска чыць. Але аў то апы ну-

ла ся пад ва дой. Ва да ла зы 

Рэ чыц кай вы ра та валь най 

стан цыі знай шлі ма шы ну 

на глы бі ні ў чатыры мет ры 

за 20 мет раў ад бе ра га.

Аб ста ві ны зда рэн ня па-

куль вы свят ля юц ца, але 

Та ва рыст ва ра та ван ня на 

во дах на гад вае, што аў та-

ма біль му сіць быць пры-

пар ка ва ны не менш чым за 

30 мет раў ад ва ды. Акра мя 

та го, ён павінен ста яць на 

руч ным тор ма зе.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ЗдарэнніЗдарэнні  

ШКОЛЬ НІ КІ ПА ЦЯР ПЕ ЛІ 
АД БА ЛОН ЧЫ КА І АГНЮ
Ран кам ад дзя жур най мед сяст ры пры ём на га ад дзя-

лен ня Жло бін скай ра ён най баль ні цы па сту пі ла па-

ве дам лен не аб шпі та лі за цыі хлоп чы ка 2002 го да на-

ра джэн ня.

Вы свет лі ла ся, што днём ра ней дзе вя ці клас нік і яго ся-

бар, на ву чэ нец 7-га кла са, са бра лі са ма роб ны ба лон чык з 

пнеў ма ты кі і вы ра шы лі яго па да рваць. Пас ля пад па лу кно та 

ёміс тасць вы бух ну ла прос та ў ру ках ста рэй ша га пад лет ка, у 

вы ні ку ча го ён атры маў част ко вую ам пу та цыю 1—4 паль цаў 

пра вай кіс ці, быў пра апе ры ра ва ны і зна хо дзіц ца ў рэ ані ма-

цый ным ад дзя лен ні баль ні цы. У вы ні ку вы бу ху па цяр пе лі 

яшчэ два пад лет кі. Адзін атры маў ір ва ную ра ну сцяг на, дру-

гі — ір ва ныя ра ны абод вух пе рад плеч чаў. Пас ля ака зан ня 

ме ды цын скай да па мо гі іх ад пус ці лі да до му.

* * *

НЕ ВЕ ДА Ю ЧЫ НЕ ВЕ ДА Ю ЧЫ 
БРО ДУ...БРО ДУ...
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А у дзвюх вёс ках Гро дзен скай воб лас ці дзе ці атры ма-

лі апё кі пры па доб ных аб ста ві нах — пад час спаль ван ня 

смец ця ка ля до ма. Па ін фар ма цыі Гро дзен ска га аб лас но га 

ўпраў лен ня МНС, абод ва па жа ры зда ры лі ся ў поз ні час су-

так. У вёс цы Крас ноў цы Лід ска га ра ё на хлоп чык 2008 го да 

на ра джэн ня быў шпі та лі за ва ны з апё ка мі пер шай — дру гой 

сту пе ні, атры ма ны мі ў вы ні ку не асця рож на га абы хо джан ня 

з аг нём пры спаль ван ні смец ця на тэ ры то рыі пры ват на га 

до ма ўла дан ня. Школь нік кі нуў у вог ні шча ба лон чык з-пад 

фар бы, які вы бух нуў у аг ні. Пры тых жа ўмо вах быў траў ма-

ва ны яго ад на го дак, але ўжо ў вёс цы Ся лец На ва груд ска га 

ра ё на. Па цяр пе лы атры маў апё кі пер шай — дру гой сту пе ні. 

Пры спаль ван ні смец ця хлоп чык асту піў ся, упаў у вог ні шча і 

атры маў апё кі рук. Па абод вух фак тах пра во дзіц ца пра вер-

ка. Стан хлоп чы каў ацэнь ва ец ца як зда валь ня ю чы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков 

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное на-

значение зем. участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право заключения договора аренды на 10 лет земельного участка, 

кадастровый № 224685690601000390, площадь 0,0866 га, адрес: Витебская 

обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, г. п. Коханово, ул. Старосельская для 

установки и обслуживания торгового павильона. Ограничения, инженерные 

коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (пруд), 

охранная зона линий электропередачи напряжением до 1000 В. Нач. цена: 

2823,15 руб. Задаток: 282,32 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 18.07.2018 в 15.00 по адресу: 

г. Толочин, ул. Ленина, 1 в Толочинском райисполкоме. Срок внесения за-

датка и приема документов: с 13.06.2018 с 8.30 по 17.07.2018 до 17.30 по 

адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-

кетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для внесения задатка: 

р/с BY84AKBB36003270095710000000, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04002. Получатель платежа: 

ГУ МФ по Витебской области

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 

приглашаются граждане, индивидуальные предприниматели, юр. лица, консолиди-

рованные участники (двое и более граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юр. лиц). Граждане, индивидуальные предприниматели, консолидированные 

участники и юр. лица (лично либо через своего представителя или уполномо-

ченное должностное лицо) в установленный срок подают заявление на участие 

в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

на р/счет, с отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязанностях и 

ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представ-

ляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о гос.

регистрации индивидуального предпринимателя; представителем гражданина или 

индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; 

представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-

дающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, 

документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; представителем ино-

странного юр. лица – легализованные копии учредительных документов и выписка 

из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 

в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-

лентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык, легализованные доверенность или документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица, документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного 

гражданина – легализованная доверенность, документ о финансовой состоя-

тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; консолидированными участниками представляются оригинал и копия до-

говора о совместном участии в аукционе. При подаче документов предъявляется 

документ, удостоверяющий личность. Условия аукциона: победитель аукцио-

на, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона либо протокола при-

знания аукциона несостоявшимся внести плату за право заключения договора 

аренды зем. участка и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 

в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аук-

циона документации, необходимой для его проведения; не позднее 2 рабочих дней 

после внесения денежных выплат и выполнении условия, указанных в протоколе 

аукциона либо протоколе признания аукциона несостоявшимся заключить с То-

лочинским райисполкомом договор аренды зем. участка; в течение двух месяцев 

со дня заключения договора аренды зем. участка, в течение 2 месяцев со дня 

заключения договора аренды зем. участка обратиться за гос. регистрацией зем.

участка и прав на него в Толочинское бюро Оршанского филиала РУП «Витебское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; по окончании 

срока аренды зем. участка совместно с Толочинским райисполкомом решить 

вопрос его дальнейшего использования; получить АПЗ и ТУ для инженерно-

технического обеспечения объекта строительства, разрешение на проведение 

проектно-изыскательных работ, разработку строительного проекта на установку 

торгового павильона в срок, не превышающий 2 лет; в ПСД предусмотреть ком-

пенсационные посадки взамен вырубаемых деревьев; приступить к установке 

торгового павильона в течение 6 месяцев со дня утверждения в установленном 

порядке ПСД на строительство и завершить установку торгового павильона в 

сроки, определенные ПСД. Условия инженерного развития инфраструктуры за-

страиваемой территории устанавливаются проектной документацией. Аукцион 

состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участ-

ник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право 

ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 

осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

Утерянные страховые полисы ЗАО «СК «ЭРГО» серии БО № 0418628, 
0442377, 0442417, 0442791, 0469804 считать недействительными.
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