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З АКЦЭНТАМ НА ЎРАДЖАЙНАСЦЬ
Сёлета аграрыі на поўначы Беларусі плануюць працаваць на
агульнай пасяўной плошчы, аналагічнай леташняй, — больш за
788 тысяч гектараў. У тым ліку
плошча збожжавых і зернебабовых — прыкладна 417,4 тысячы
гек тараў. Пад лён адведзены
15 тысяч, пад кукурузу — 80 тысяч,
пад «другі хлеб» — каля дзвюх
тысяч гектараў. З улікам пасеяных азімых збожжавых і рапсу,
шматгадовых траў на раллі трэба
будзе пасеяць 400 тысяч гектараў яравых культур.
Нядаўна падрыхтоўка да сяўбы
была ў цэнтры ўвагі на пасяджэнні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, дзе
агучылі сёлетнія планы на каравай
збожжавых Прыдзвінскага краю —
каля 1,6 мільёна тон.
Старшыня аблвыканкама Мікалай
ШАРСНЁЎ традыцыйна заклікаў прытрымлівацца тэхналогіі, не парушаць
працоўную дысцыпліну, беражліва выкарыстоўваць сучасную сельскагаспа-

дарчую тэхніку. А дзеля апошняга ў ліку іншага трактары трэба абсталяваць
навігацыйнай сістэмай. Гэта дазволіць
адсочваць, наколькі эфектыўна яны
эксплуатуюцца.
На Аршаншчыне, упэўнены старшыня аблвыканкама, пры рацыянальным
выкарыстанні рэсурсаў цалкам магчымая ўраджайнасць збожжавых —
80 ц/га.
Дарэчы, з выездам у Оршу будзе
чарговы раз прааналізаваны ход рэформаў. Гэта анансаваў старшыня
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэс публікі Беларусь
Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА, які прысутнічаў на пасяджэнні. Што датычыцца сяўбы на Віцебшчыне, спікер ніжняй палаты парламента звярнуў увагу
на нарыхтоўкі мінеральных угнаенняў.
Насамрэч ненармальна, калі некалькі
гадоў запар у некаторых гаспадарках
іх наогул не выкарыстоўваюць. Дык
адкуль будзе добрая ўраджайнасць?
Усё на месцах чакаюць, што грашыма для пакупкі дапамогуць на абласным узроўні? І губернатар пагадзіўся

з гэтай думкай. Падкрэсліў, што неабходна больш самастойнасці ад кіраўнікоў у раёнах падчас падрыхтоўкі
да сяўбы.
У аграрнага сектара Віцебшчыны
добры патэнцыял. Тым больш што летась вобласць — адзіная ў краіне —
сплю са ва ла па та кім па каз чы ку,
як валавая прадукцыя сельскай гаспадаркі.
Прыдзвінне традыцыйна лічыцца
льняным краем. Летась лён-даўгунец
вырошчвалі ў дзесяці раёнах вобласці. Пасяўная плошча на 1000 гектараў перавысіла аналагічную ў 2017-м.
У мінулым годзе набылі больш за
190 адзінак новай тэхнікі.
Кіраўніцтва аблвыканкама патрабуе сёлета, улічваючы гэты і іншыя
факты, палепшыць стан спраў. Магутнасці заводаў, дзе вырабляюць ільновалакно, павінны быць цалкам загружаныя. Пастаўленая задача значна
павялічыць аб'ёмы вытворчасці валакна. А льняную сяўбу сёлета запланавана правесці за два тыдні.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

КРЫТЫЧНЫХ
УЗРОЎНЯЎ НЯМА
(Заканчэннею
Пачатак на 1-й стар.)
Затым імітацыя яшчэ аднаго дастаткова тыповага
надзвычайнага здарэння,
якое прыцягвае погляды і
мабільныя камеры мінакоў.
Калі пачынаецца аперацыя
па выратаванні чалавека, які
праваліўся пад крохкі лёд,
на беразе збіраецца ўжо з
дзясятак людзей. Здаецца,
надвор'е паклапацілася, каб
ратавальнікі адчувалі сябе,
як рыбы на лёдзе, але ж іх
дзеянні не мітуслівыя. Парадак распрацаваны дакладна. Таму да «пацярпелага» дабіраюцца імгненна
на спецыяльных прыладах.
Выцягваюць з вады на паверхню і перапраўляюць на
бліжэйшы бок вадаёма.
Потым на надзіманых насілках — на той бок, дзе, па
легендзе, чакае медыцынская дапамога. Адпрацоўваюць і іншыя бяспечныя варыянты перапраў цераз вадаёмы. Напрыклад, тут жа
і вяроўкі, на якія замацоўваюцца насілкі. Усё адбываецца вельмі хутка — сапраўды, прафесіяналы выкарыстоўваюць кожнае імгненне. І гэта вельмі важны
крытэрый у справе выратавання жыцця, падкрэслівае
начальнік змены цэнтра
аператыўнага кіравання
аварыйна-выратавальнага атрада Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС
Руслан ПЛАВІН:
— Важная кожная секунда, кожнае імгненне, ад
пачатку паступлення званка да моманту прыбыцця.
Сарыентавацца на мясцовасці і прыняць правільнае
рашэнне — гэта мы сёння
адпрацоўвалі.
Тое, што для журналістаў
і жыхароў суседніх шматпавярховікаў — шоу, для ратавальнікаў зборнага атрада
ліквідацыі наступстваў паводкі — планавыя вучэнні.
Ратавальнікі падкрэсліва-

юць: для іх форс-мажор —
гэ та звы чай ная ра бо та.
Якую трэба выконваць заўсёды дасканала. Таму і трэніроўкі штодзённыя. Намеснік начальніка Гомельскага абласнога ўпраўлення
МНС Уладзімір КЛАБУК
гаворыць, што ў рэальнасці здараюцца выпадкі, калі
пры вялікай паводцы лю-

дзі да апошняга моманту
не жадаюць пакідаць свае
домаўладальніцтвы. Нават
тады, калі вады па пояс. Тут
важным аказваецца яшчэ і
ўменне пераконваць грамадзян:
— Розныя выпадкі бываюць. У такой сітуацыі ў
людзей могуць здарыцца
праб ле мы са зда роў ем.

Напрыклад, траўма ці сардэчны прыступ. Таму важна
своечасова аказаць дапамогу, якая выратуе чалавека.
У нас заўсёды гатоўнасць
нумар адзін. На сённяшні
дзень усе рэкі ўскрыліся.
Ледаставу нідзе не назіраецца. Заторныя з'явы не
прагназуюцца. Паглядзім,
калі пачнецца крыгалом у
вярхоўях рэк у Расіі і адтуль
да нас вада пойдзе.
Між тым пакуль маніторынг паводкавай сітуацыі
на Гомельшчыне досыць
спрыяльны. Вада паступова падымаецца, але пакуль
нідзе нават не выйшла на
пойму. Крытычных узроўняў
няма. Пры тым, што ёсць раёны, якія традыцыйна схільныя да паводкі: Гомельскі,
Жыткавіцкі і Нараўлянскі.
Дняпро, Бярэзіна і Сож застаюцца пад пільнай увагай
гідролагаў. Дарэчы, паўплываць на ўзроўні паводкі могуць і моцныя ападкі.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Вялікай вады сёлета не чакаецца
Цёплае надвор'е, якое прыйшло ў
Беларусь яшчэ ў лютым, паспрыяла
таму, што лёд на вадаёмах і снег у
вярхоўях рэк краіны пачаў пакрысе
раставаць значна раней за звычайныя
тэрміны. Дзякуючы гэтаму зараз няма
паводкі. Сіноптыкі не чакаюць пагаршэння абстаноўкі і ў далейшым. Вядома, калі надвор'е не падкіне сюрпрызаў накшталт магутнага цыклону.
— Цяпер снегавое покрыва на тэрыторыі
Беларусі амаль поўнасцю растала, — паведаміла начальнік аддзела гідралагічных
прагнозаў Рэспубліканскага цэнтра па
гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды Алена
ЗУБЧОНАК. — Захоўваецца яно толькі ў
вярхоўях Заходняй Дзвіны, Дняпра і Сожа,
якія месцяцца на тэрыторыі Расіі. Амаль на
ўсіх рэках адбыўся крыгалом і яны ачысціліся ад лёду. Рэшткі яго застаюцца пакуль
толькі на стаячых вадаёмах, а таксама на
некаторых прытоках Заходняй Дзвіны.
Таму зараз на рэках фарміруюцца
максімальныя ўзроўні вады, але інтэнсіў-

насць, якая датычыцца вясновай паводкі,
невялікая — максімум 38 сантыметраў. На
асобных участках басейнаў Віліі, Заходняга Буга, Бярэзіны і Прыпяці вада знаходзіцца на пойме, але шырокіх разліваў там
няма. Глыбіня затаплення складае ад 3 да
20 сантыметраў.
— Апошняя істотная паводка была ў
нас у 2013 годзе, — гаворыць начальнік
галоўнага ўпраўлення дзяржаўнай сістэмы папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай
абароны МНС Андрэй ЮРЖЫЦ. — Аднак быць гатовым трэба ў любым выпадку. У МНС распрацаваны план дзеянняў,
напагатове тэхніка, якая здольная адпампоўваць ваду, людзі, плавальныя сродкі.
Па папярэдніх прагнозах і шматгадовых
назіраннях, магчымыя падтапленні ў сямі
раёнах краіны. Ды і тое, гаворка ідзе пра
так званыя нізкаводныя масты, якія былі пабудаваныя яшчэ ў савецкі час. Яны
з-за сваёй канструкцыйнай асаблівасці
падтапляюцца менавіта падчас вясновай
паводкі, летнімі дажджамі.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

НОВЫ ВІД ПТУШАК
ПРЫЛЯЦЕЎ У ШАБАНЫ
У мінулую суботу на сажалцы ў раёне Шабаноў у
Мінску была адзначана палярная чайка — марская
птушка, якая рэдка залятае ўглыб сушы.
Заўважыла новую для краіны птушку Ірына САМУСЕНКА —
загадчыца лабараторыі арніталогіі Навукова-практычнага цэнтра НАН Беларусі па біярэсурсах. У выхадныя
яна рабіла ўлік чаек на сталічных вадаёмах, падчас якога
сфатаграфавала сотні гэтых птушак. Пераглядаючы ўвечары здымкі, спецыяліст заўважыла буйную белую чайку.
Эксперты па чайках Заходняй Палеарктыкі ўзгаднілі азначэнне віду і нават удакладнілі ўзрост птушкі. Палярнай
чайцы каля двух гадоў.

Палярная чайка гняздуецца на скалах на паўночна-ўсходніх узбярэжжах Канады і ў Грэнландыі. Зімуюць птушкі на
поўначы Атлантыкі, таксама на Паўночным моры. А вось на
Балтыку залятаюць параўнальна рэдка.
Рэдактар сайта «Птушкі штодня», арнітолаг Дзмітрый
ВІНЧЭЎСКІ заўважае, што палярная чайка ў Літве адзначалася толькі аднойчы, у 1954 годзе на марскім узбярэжжы, а ў Польшчы ўпершыню адзначаная ў 1974 годзе, з
таго часу рэгістравалася 40 разоў, прычым амаль 70 %
усіх сустрэч адбыліся на марскім узбярэжжы ці ў партах і
пераважна ўзімку.
«Хутчэй за ўсё, птушка трапіла да нас разам з моцнымі
заходнімі вятрамі, якія былі на мінулым тыдні, — кажа Ірына
Самусенка. — Гэты залёт — яшчэ адно сведчанне кліматычных змен. Чайкі — цікавая і вельмі пластычная група
птушак, якая ў апошнія дзесяцігоддзі значна эвалюцыянуе,
адаптуецца да змен ва ўмовах жыцця».
Палярная чайка — выпадкова залётны від. Наступны
раз птушка можа заляцець у нашу краіну праз год, а можа і
праз 50 гадоў. Калі Беларуская арніта-фаўністычная камісія
зацвердзіць гэтую рэгістрацыю палярнай чайкі, від стане
334-м у спісе птушак краіны.
Сяргей КУРКАЧ.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53;
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.
Продавец: ИЧУПП «Белстройтрансгаз» (УНП 400230107) в лице антикризисного управляющего ООО «Антикризисное управление».
Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 28 марта
2019 г. 09.00 – 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY.
Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в «Сельской газете»
от 29.11.2018 г., 15.12.2018 г.
Предмет торгов

Начальная
цена,
бел. руб.
без НДС

Производственная база г. Минск: изолированное помещение
с инв. № 500/D-708058517, ул. Старовиленская, 129-5; изолированное помещение с инв. № 500/D – 708149904 (складское
помещение), ул. Старовиленская, 129-4; изолированное помещение с инв. № 500/D – 718424 (помещение пяти гаражных
556 916,67
боксов в здании мастерский), ул. Старовиленская, 131/3-2;
капитальное строение (магазин) с инв. №500/C-30634,
ул. Старовиленская, 127; капитальное строение (склад сырья,
транспортный участок) с инв. № 500/C-21829, ул. Старовиленская, 125
Изолированное помещение, инв. № 500/D-798786674, общей
площадью 87,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 186 666,67
ул. В. Хоружей, д. 22, пом. 5а
Изолированное помещение, инв. № 500/D-798786673, общей
площадью 85,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 198 333,33
ул. В. Хоружей, д. 22, пом. 5
Капитальное строение (гараж на 2 автомобиля, инв. № 620/
С-29950) общей площадью 46,4 кв. м, расположенного по
22 674,43
адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь,
улица Комсомольская, 32
Тел. для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 53
Для участия в торгах необходимо в срок по 27.03.2019 г.
17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22,
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку
по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY;
3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы
по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте
WWW.BELTORGI.BY).
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению
предмета торгов.
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником,
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на
пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор.
После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней
со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи.

