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СІС ТЭМ НЫМ ПРАБ ЛЕ МАМ — 
ПІЛЬ НАЯ ЎВА ГА

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма
Мі ка лай Шарс нёў пад час пра мой лі ніі ад ка заў 

на пы тан ні больш як двац ца ці ча ла век
Да рэ чы, доб рая тэн дэн цыя: коль касць зва ро таў у 

абл вы кан кам сё ле та на 30 % мен шая ў па раў на нні з 

мі ну лым го дам. Па мен шы ла ся коль касць зва ро таў 

у вы ка наў чыя ка мі тэ ты. Гэ та свед чыць пра тое, што 

ўла да на мес цах ве дае аб іс ну ю чых праб ле мах і пра-

цуе на апя рэ джан не.

З ву лі цы Це раш ко вай аб лас но га цэнт ра бы ло не каль кі 
зван коў. Га ра джа не ці ка ві лі ся, ка лі ад чы ніц ца пас ля рэ-
кан струк цыі кра ма мяс цо вай ганд лё вай сет кі. Праб ле ма 
за цяг ван ня зда чы пад ключ ганд лё ва га аб' ек та — у но вых 
па тра ба ван нях бу даў ні чай экс пер ты зы. Гу бер на тар да ру-
чыў па спры яць та му, каб з на ступ лен нем во се ні га ра джа не 
маг лі ра біць тут па куп кі.

Жы ха ра Ві цеб ска тур ба ва ла пы тан не да ступ нас ці спар-
тыў ных аб' ек таў для лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. 
У но вых спарт комп лек сах усё не аб ход нае пра ду гледж ва ец ца 
на ста дыі пра ек та ван ня, а ў тых спар тыў ных за лах, ба сей нах, 
якія па бу да ва лі даў но, усё інакш. Стар шы ня абл вы кан ка ма 
па абя цаў, што сі ту а цыя бу дзе вы ву ча на і пры маг чы мас ці 
фі нан са ва за бяс пе ча на вы ка нан не не аб ход ных ра бот.

Жы хар ка па сёл ка Вы со кае Ар шан ска га ра ё на агу чы ла 
праб ле му з уво дам у экс плу а та цыю стан цыі абез жа лез-
ван ня ва ды. Да рэ чы, яна ты по вая для мно гіх ма лень кіх 
на се ле ных пунк таў. За яў ні ца рас ка за ла, што ва да дрэн най 
якас ці: ір жа вая і з не пры ем ным па хам. Та му пры хо дзіц ца 
ха дзіць па ва ду да ка ло дзе жа. А там чар га лю дзей з плас-
ты ка вы мі бу ты ля мі. Кар цін ка, прос та, як у са вец кія га ды 
па дэ фі цыт ныя та ва ры. Зра зу ме ла, што ў ха лод ную па ру 
го да скла да на та кім чы нам за па сац ца ва дой. Гу бер на тар 
па ці ка віў ся ў кі раў ні ка сіс тэ мы ЖКГ, ка лі пы тан не бу дзе 
вы ра ша на? Яшчэ год та му лю дзям па абя ца лі, што зро бяць 
усё не аб ход нае, але ж сі ту а цыя не змя ні ла ся да гэ та га ча-
су. Гу бер на тар да ру чыў вы пра віць ста но ві шча. Пра ект на 
ста дыі экс пер ты зы, ды і гро шы ўжо ёсць. Ка лі пры спе шыць 
тых, ад ка го за ле жыць увод у экс плу а та цыю, да на ва год ня га 
свя та, дзя ку ю чы но вай стан цыі з кра наў па ця чэ ва да доб рай 
якас ці. Пен сі я нер ка па абя ца ла па дзя ліц ца доб рай на ві ной 
з су се дзя мі, якія ча ка юць, чым скон чыц ца раз мо ва з гу бер-
на та рам. Ён жа за клі каў мяс цо вую ўла ду зра біць у па сёл ку 
ўсё, што не аб ход на для нар маль на га жыц ця жыхароў.

Яшчэ адзін зва нок з Ор шы быў на конт плат най ста ян кі. 
Маў ляў, на огул аў то ста но віц ца ўсё больш, а «на ча ваць» ім 
ня ма дзе. Гу бер на тар па тра ба ваў, каб у кож ным ра ё не го ра да 
бы лі та кія аб' ек ты інф ра струк ту ры. І, каб кі роў цы бы лі ўпэў не-
ныя, што з іх «ко ла мі» на ста ян цы ні чо га не зда рыц ца.

А з Га ра доц ка га ра ё на жан чы на па тэ ле фа на ва ла, каб 
рас ка заць пра праб ле му з за ку пам ліш каў ма ла ка. Яна тры-
мае дзве ка ро вы, але збор шчык не рэ гу ляр на пры яз джае 
па «бе лае зо ла та». Без умоў на, та кіх гас па да роў трэ ба пад-
трым лі ваць, упэў не ны гу бер на тар, яшчэ і та му, што ма ла ко 
ўсё больш за па тра ба ва нае для пе ра пра цоў кі.

Ці ка ва, што па сту па лі зван кі ад лю дзей, якія вы каз ва лі 
сло вы па дзя кі на ад рас тых, хто да па мог вы ра шыць роз-
ныя жыц цё выя пы тан ні. Гу бер на тар кан ста та ваў, што та кія 
зва ро ты асаб лі ва пры ем ныя. Трэ ба мяс цо вай ула дзе раз бі-
рац ца з пы тан ня мі сіс тэм на га ха рак та ру больш уваж лі ва, і 
та ды ўсё больш зем ля коў бу дуць за да во ле ныя.

Пас ля пра мой лі ніі Мі ка лай Шарс нёў зра біў вы сно ву, 
што ўсё больш па сту пае кры ты кі кан струк тыў най. І та кія 
зва ро ты да па ма га юць зра зу мець, якія сіс тэм ныя праб ле мы 
па тра бу юць вы ра шэн ня ў пер шую чар гу.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 20 %)

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Предмет торгов, 
краткая харак-

теристика

Лот № 1

Капитальное строение инв. № 400/С-118998 (жилой дом) 
общей площадью 17,8 кв. м, кирпичное, одноэтажное, 
1972 г. п. Отопление печное, электроснабжение – открытая 
проводка (не функционирует), водопровод, канализация 
отсутствуют. Составные части и принадлежности: сени, 
веранда, 3 сарая, погреб с погребней, уборная

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Гродненский р-н, 
Поречский с/с, аг. Поречье, ул. Заречная, д. 25

Информация 
о земельном 

участке

Площадь 0,2500 га, кадастровый номер 422087507101000878, 
назначение – для обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения (обременения) прав: земельный участок 
расположен в водоохранной зоне рек и водоемов (0,2500 
га), в охранной зоне электрических сетей (0,0023 га). Право 
аренды: по 18.12.2116 г.  

Начальная цена 17 360 бел. руб. Сумма задатка (5 %) 868 бел. руб.

Сведения о продавце: ОАО «Гродненский мясокомбинат», г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 25, тел. 8 (0152) 45 50 25
Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления 
задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки пред-
принимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета 
BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Грод-
ненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 дней с даты под-
писания протокола торгов. Оплата: по договоренности сторон
Торги состоятся 7 сентября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Миц-
кевича, 8

Срок подачи 
документов
 для участия 

в торгах

По 3 сентября 2018 года включительно до 16.00 
по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона – www.fincentr.by, 
тел. 8 (0152) 74 49 11, предыдущая публикация: газета «Звязда» от 21.07.18 г.

Гэ та ме ра пра ду гле-

джа на Ука зам Прэ зі-

дэн та № 305 «Аб удас-

ка на лен ні пра ва во га 

рэ гу ля ван ня іг раль на га 

біз не су».

«У Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
ужо быў рэа лі за ва ны шэ-
раг мер, якія на кі ра ва ны на 
са цы яль ную аба ро ну гра-
ма дзян. Гэ та і ме ха нізм са-
ма аб ме жа ван ня, і аба ро на 
асоб, якія не ўсве дам ля юць, 
што ў іх ужо ёсць пры вя за-
насць да аза ртных гуль няў. 
Тым не менш яны ста вяць 
сва іх род ных у цяж кае ма-
тэ ры яль нае ста но ві шча, 
ад па вед на сва я кі мо гуць 
праз су до вы па ра дак аб ме-
жа ваць та кіх асоб. Шы ро кая 
дыс ку сія бы ла ў гра мад стве 
на прад мет та го, ці да стат-
ко ва 18 га доў, каб аб ме жа-
ваць асо бе на вед ван не іг-
раль ных уста ноў. Та му мы 
з улі кам су свет на га во пы ту 
глы бо ка вы ву чы лі гэ тае пы-
тан не, і кі раў нік дзяр жа вы 
па га дзіў ся з пра па но вай, 
каб па вя лі чыць уз рос та вы 
па рог», — па ве да міў Ула-

дзі мір МУК ВІЧ, на мес нік 

мі ніст ра па па дат ках і збо-

рах, пад час су стрэ чы ў На-
цы я наль ным прэс-цэнт ры.

Но ва ўвя дзен ні пра ду-
гледж ва юць і ін шыя ме ры 
кант ро лю. Дак лад на вы-
зна ча ны мес цы, дзе ар га-
ні за та ры гуль няў па він ны 
ўста на віць ві дэа ка ме ры, — 
пры ўва хо дзе, у за лах, ка-
ля кас, дзе вы плач ва юц ца 
вый гры шы.

Прын цы по ва пра грэ сіў ны 
ха рак тар да ку мен та ў тым, 
што ўпер шы ню пра пі са ны 
ме ха ніз мы ле га лі за цыі вір-
ту аль ных ка зі но. У Рэс пуб лі-
цы Бе ла русь гэ та дзей насць 
бы ла за ба ро не на. Па сло вах 
спе цы я ліс таў, рос ту коль кас-
ці ан лайн-ка зі но не бу дзе, та-
му што ўмо вы рэ гіст ра цыі да-
стат ко ва жорст кія. Асноў нае 
па тра ба ван не — уста ноў ка 
спе цы яль ных кам п'ю тар-
ных ка са вых сіс тэм, з да па-
мо гай якіх ажыц цяў ля ец ца 
дзяр жаў ны кант роль гэ та га 
біз не су. Не аб ход ны за ло га-
вы фонд для ар га ні за та раў 
гуль няў, які б за бяс печ ваў 
вы пла ты. Яшчэ адзін мо мант 
— на дзей ная сіс тэ ма аба ро-
ны пер са наль най ін фар ма цыі 
ама та раў аза ртных гуль няў.

Указ змя шчае і ме ры 
лі бе ра лі за цыі для ар га-

ні за цый, якія пра вод зяць 
аза ртныя гуль ні.

«Пры ўклю чэн ні ма дэ ляў 
гуль ня вых аў та ма таў у дзяр-
жаў ны рэ естр пра ду гле джа-
на, што мо гуць прымацца 
вы пра ба ван ні аў та ма таў, 
якія пра во дзі лі ся ў за меж-
ных ла ба ра то ры ях. Ра ней 
гэ тай маг чы мас ці не бы ло. 
З пры няц цем ука за кры ху 
спра шча юц ца ўмо вы ўклю-
чэн ня гуль ня вых аў та ма таў 
у дзяр жаў ны рэ естр. Яшчэ 
ад но спра шчэн не вя дзен ня 
біз не су — ад ме на аба вяз ку 
рэ гіст ра цыі гуль ня вых аў та-
ма таў у пад атко вых ор га нах. 
Дзей насць у сфе ры іг раль-
на га біз не су вя ла ся та кім чы-
нам, што аб ста ля ван не для
гуль ні рэ гіст ра ва ла ся ў па-
д атко вым ор га не і яго мож на 
бы ло вы ка рыс тоў ваць толь кі 
пас ля та го, як яно пад клю-
ча ла ся да спе цы яль най 
кам п'ю тар най ка са вай сіс тэ-
мы. Гэ та па вя ліч ва ла пра ме-
жак ча су з мо ман ту на быц ця 
аб ста ля ван ня», — рас ка заў 
Ула дзі мір Мук віч.

Ця пер рэ гіст ра ваць у 
пад атко вых ор га нах пры ла-
ды не трэ ба, гэ та функ цыя 
бу дзе су ме шча на з пад клю-

чэн нем аў та ма та да ка са-
вай сіс тэ мы.

Са праўд ны джэк-пот для 
ўла даль ні каў ка зі но — змян-
шэн не стаў кі па дат каў на 
50 %, ка лі аб ста ля ван не 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў пад-
атко вым пе ры я дзе менш за 
15 дзён, і маг чы масць за-
тры маць вы пла ту вый грышу 
ў спрэч ных вы пад ках.

Ка лі ра ней бук ме кер скія 
кан то ры пры ма лі стаў кі з ін-
тэр нэ ту, то ця пер та кую дзей-
насць мо гуць ажыц цяў ляць 
толь кі вір ту аль ныя іг раль ныя 
ўста но вы.

Для та го каб уста но вы 
змаг лі пры ста са вац ца да 
змен, за кон пра ду гледж вае 
пе ра ход ны пе ры яд да 1 кра-
са ві ка 2019 го да.

З кра са ві ка 2021 го да 
маг чы ма бла кі роў ка вір ту-
аль ных ка зі но, якія не атры-
ма лі лі цэн зію.

Бу дуць удас ка наль вац-
ца і ме ры ідэн ты фі ка цыі 
ка рыс таль ні каў вір ту аль-
ных ка зі но. Пра па ноў ва ец-
ца вэб-ідэн ты фі ка цыя і з 
вы ка ры стан нем ліч ба ва га 
под пі су.

Ма рыя ДА ДА ЛКА



За ка нат вор часцьЗа ка нат вор часць  

ПРА ВІ ЛЫ ГУЛЬ НІ

На пя рэ дад ні Дня ра-

бот ні каў дзяр жаў най 

ста тыс ты кі, які ад зна-

чаец ца 23 жніў ня, стар-

шы ня На цы я наль на га 

ста тыс тыч на га ка мі тэ-
та Іна МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА 
ад ка за ла на пы тан ні 
жур на ліс таў.

Но вае ў пе ра пі су
Пер шы блок пы тан няў 

да ты чыў ся пе ра пі су, які ад бу дзец ца з 
4 да 30 каст рыч ні ка 2019 го да. Пра гра-
ма яго пра вя дзен ня ўжо за цвер джа на 
Са ве там Мі ніст раў. У апы таль ні ку зме-
шча на 49 пы тан няў.

Ра зам з тра ды цый ны мі пы тан ня мі 
(пол, уз рост, аду ка цыя, па мер хат няй 
гас па дар кі і г. д.) бу дуць пра па на-
ва ны но выя. Пашыраны міграцыйны 
блок. Бу дуць пы тан ні, якія да ты чац ца 
дадатковай аду ка цыі. З улі кам сі ту-
а цыі ў дэ ма гра фіі, ста тыс ты кі спы-
та юць у жан чын пра жа дан не на ра-
джаць дзя цей.

Асноў ная на ві на апы таль ні ка 2019 
го да — тэ ма сель скай гас па дар кі. 
Ста тыс ты кі па ці ка вяц ца пра на яў-
насць пла до ва-ягад ных на са джэн няў, 
кус тоў, жы вёл, пту шак і пчо ла сем' яў. 
«Гэ та трэ ба толь кі для ор га наў дзяр-
жаў най ста тыс ты кі, ні я кія пад атко выя 
і ін шыя ор га ны атрым лі ваць гэ тую ін-
фар ма цыю не бу дуць. Гэ та з'яў ля ец ца 
пер ша снай кан фі дэн цы яль най ін фар-
ма цы яй», — за пэў ні ла стар шы ня ста-
тыс тыч на га ка мі тэ та. 

Рых ту ю чы ся да пе ра пі су, за раз ор-
га ны дзяр жаў най ста тыс ты кі ра зам з 
мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды і жыл лё-
ва-ка му наль ны мі служ ба мі ўдак лад-
ня юць ад рас ную гас па дар ку. У ліс та-
па дзе пад клю чац ца рэ гіст ра та ры, якія, 
каб улі чыць кож на га, хто пра жы вае ў 
Бе ла ру сі, бу дуць рэ гіст ра ваць усе па-
мяш кан ні, дзе маг чы ма пра жы ван не 
лю дзей. «Мы су тык ну лі ся з тым, што 
на да мах ня ма анш ла гаў (шыль даў з 
ука зан нем наз вы ву лі цы. — «Зв.»), 
ад сут ні ча юць ну ма ры, — рас ка за ла 
кі раў нік ве дам ства. — Прад стаў ні кі 
Бел ста та, ЖКГ звяр та юц ца да лю-
дзей і са мі на но сяць наз ву ву лі цы і 
ну ма ра цыю да моў на бу дын кі. Гэ та па-
трэб на не толь кі для ста тыс ты кі, ёсць 

та кія жы лыя сек та ры, дзе 
ўво гу ле не зра зу ме ла, ку ды 
ехаць «хут кай да па мо зе» 
або ра та валь ні кам».

Для пра вя дзен ня пе ра пі-
су ў каст рыч ні ку на ступ на-
га го да за дзей ні ча юць ча-
со вы пе ра піс ны пер са нал, 
які пад бя руць рай вы кан ка-
мы і абл вы кан ка мы. Гэ та 
бу дуць сту дэн ты, ра бот ні кі 
дзяр жаў ных ор га наў і дзяр-

жаў най ста тыс ты кі.
Пер шыя па пя рэд нія да ныя пе ра пі су 

бу дуць агу ча ны на пра ця гу трох ме ся-
цаў пас ля каст рыч ні ка бу ду ча га го да, 
кан чат ко выя — праз паў та ра го да.

Уз ро вень бес пра цоўя
Дру гі блок пы тан няў да ты чыў ся 

ўлі ку бес пра цоўя. «Вы мо жа це быць 
цал кам упэў не ны, што тая ме та да-
ло гія, якая сён ня вы ка рыс тоў ва ец ца 
для пра вя дзен ня вы ба рач на га да-
сле да ван ня за ня тас ці, цал кам ад па-
вя дае між на род ным стан дар там, — 
за пэў ні ла жур на ліс таў Іна Мядз ве дзе-
ва. — Су свет ны банк і Між на род ная 
ар га ні за цыя пра цы на шы вы ні кі аб-
сле да ван ня па бес пра цоўі ўжо раз-
мяс ці лі на сва іх сай тах». Раз мо ва ідзе 
пра аб сле да ван не ся мі ты сяч да маш-
ніх гас па да рак, або 11 ты сяч ча ла век, 
якім за да дзе ны са мыя роз ныя пы тан-
ні: пра пра фе сію, аду ка цыю, по шук 
ра бо ты і ін шыя. Вы ні кі да сле да ван ня 
Бел стат раз мя шчае на сва ім сай це 
што квар таль на, і гэ та да зва ляе ад са-
чыць ды на мі ку.

«Ёсць ме та да ла гіч ная роз ні ца ў 
афі цый най ацэн цы бес пра цоўя, — 
па пя рэ дзі ла спі кер. — На прык лад, за 
дру гі квар тал фак тыч нае бес пра цоўе 
ў Бе ла ру сі скла ла 4,7 % (239,1 ты ся-
чы ча ла век), і ад нес ці гэ та да ра бо чай 
сі лы не ка рэкт на, бо трэ ба ўліч ваць і 
тых, хто зна хо дзіц ца ў дэ крэт ным ад-
па чын ку, і тых, хто пра цуе за мя жой 
без зме ны гра ма дзян ства».

Ся рэд ні за ро бак
«Як пра ві ла, два пы тан ні вы клі ка-

юць у лю дзей не па ра зу мен не — ся-
рэд ні за ро бак і ін фля цыя, — па га дзі ла-
ся з жур на ліс та мі стар шы ня Бел ста та. 

— Лю дзі ка жуць: «Я столь кі не за раб-
ляю» або «У мя не не та кая ін фля цыя». 
Мы па він ны ра зу мець, што за ліч бай 
ста іць су куп насць і са праў ды ся рэд няя 
ве лі чы ня. Яна атры ма на пры збо ры 
ўсёй ін фар ма цыі па за роб ках, і ёсць 
лю дзі, якія атрым лі ва юць 300 руб лёў, 
і ёсць тыя, хто атрым лі вае во сем ты-
сяч».

Тое ж са мае па ін фля цыі. У кож на-
га ча ла ве ка свой спа жы вец кі ко шык. 
У та го, хто мае не вы со кі да ход, бу дзе 
боль шая до ля пра дук таў хар ча ван ня, 
па слуг ЖКГ і транс пар ту. Але Бел стат 
уліч вае і ха ла дзіль ні кі, і тэ ле ві за ры, 
якія так са ма нех та куп ляе, та му ся-
рэд няя ін фля цыя ад роз ні ва ец ца ад 
аса біс тай. Усе раз лі кі пры гэ тым грун-
ту юц ца на між на род ных стан дар тах і 
бы лі пад рых та ва ны з удзе лам між на-
род ных экс пер таў.

У маі ся рэд ні на мі наль ны за ро-
бак да 200 руб лёў атры ма лі 1,2 % ад 
коль кас ці ра бот ні каў, па якіх атры ма-
на спра ва зда ча, ад 200 да 300 руб-
лёў — 2 %, ад 300 да 400 руб лёў — 
12,1 %, ад 400 да 500 руб лёў — 11,5 %, 
ад 500 да 600 руб лёў — 11,5 %,
ад 600 да 700 руб лёў — 10,8 %, 
ад 700 да 800 — 9,8 %, ад 800 да 1000 — 
15,4 %, ад 1000 да 1500 — 17,2 %, 
ад 1500 да 2000 — 4,9 %, звыш 2 ты-
сяч — 3,6 %.

Для атры ман ня дак лад ных і праў-
дзі вых звес так Бел стат за клю чыў 
па гад нен ні з 34 ор га на мі дзяр жаў-
на га кі ра ван ня і ар га ні за цы я мі пра 
ін фар ма цый нае ўза е ма дзе ян не. Аб-
мен ін фар ма цы яй уза ем ны. «Ста тыс-
тыч ная ін фар ма цыя, якую пуб лі куе 
Бел стат, ад па вя дае па тра ба ван ням 
Ко дэк са нор маў еў ра пей скай ста тыс-
ты кі — дак лад насць і на дзей насць, —
за ўва жы ла Іна Мядз ве дзе ва. — Мы 
рых ту ем ся да чар го вай адап та ва най 
гла баль най ацэн кі «Ад па вед насць 
між на род ным стан дар там». Пра вя ра-
ем усе спра ва зда чы на праў дзі васць. 
Сваю ра бо ту бу ду ем, зы хо дзя чы з та-
го, каб ін фар ма цыя, якую вы атрым-
лі ва е це ад нас, бы ла свое ча со вая, 
якас ная і праў дзі вая. Гэ та наш пры я-
ры тэт».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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