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На слы ху

БЕ ЛА РУСЬ ВЫ СТУ ПІЦЬ 
НА «ЕЎ РА БА ЧАН НІ-2019» 

14 МАЯ
Яшчэ не вя до ма, хто прад ста віць сё ле та на шу кра і ну 

на між на род ным кон кур се «Еў ра ба чан не», але ўжо 

ад быў ся па пя рэд ні па дзел бу ду чых кан кур сан таў па 

паў фі на лах. Па пя рэд няя жа раб' ёў ка і пе ра да ча сім ва-

ліч ных клю чоў ад кон кур су прай шлі ў Тэль-Аві ве.

Па вод ле жа раб' ёў кі, Бе ла русь вы сту піць 14 мая ў пер-

шай част цы пер ша га паў фі на лу. Кам па нію на шай кра і не 

скла дуць Сла ве нія, Чэ хія, Чар на го рыя, Кіпр, Сер бія, Фін-

лян дыя, Поль шча, Венг рыя, а ў дру гой па ло ве гэ та га ж 

паў фі на лу вы сту пяць Эс то нія, Пар ту га лія, Сан-Ма ры на, 

Іс лан дыя, Гру зія, Аў стра лія, Бель гія, Укра і на і Грэ цыя. Яшчэ 

18 кра ін вы сту пяць у дру гім паў фі на ле, 16 мая.

Жа раб' ёў ка так са ма вы зна чы ла, якія паў фі на лы бу дуць 

транс ля ваць і ад па вед на ў якіх прагаласуюць «вя лі кая пя цёр-

ка» кра ін — за сна валь ніц кон кур су (Вя лі ка бры та нія, Гер ма нія, 

Іс па нія, Іта лія, Фран цыя) і пры ма ю чая кра і на — Із ра іль. Так, 

14 мая га ла су юць і тэ а рэ тыч на мо гуць пад тры маць на ша га 

ўдзель ні ка ба ла мі Із ра іль, Іс па нія і Фран цыя, 16 мая — Іта лія, 

Вя лі ка бры та нія і Гер ма нія. «Мы па чы на ем ад лік ча су да мая і 

з не цяр пен нем ча ка ем маг чы мас ці ві таць усіх удзель ні каў у 

Тэль-Аві ве», — ад зна чыў вы ка наў чы прад зю сар кон кур су Ян 

Ола Санд. Да рэ чы, ужо ў лю тым у про даж па сту піць «пер шая 

хва ля» бі ле таў на кан цэр ты «Еў ра ба чан ня-2019».

Тым ча сам да 31 сту дзе ня Бел тэ ле ра дыё кам па нія пра-

цяг вае пры маць элект рон ныя за яў кі ад удзель ні каў на цы я-

наль на га ад бо ру на «Еў ра ба чан не». Жы вое пра слу хоў ван не 

кан ды да таў ад бу дзец ца 4 лю та га, а фі наль ны га ла-кан цэрт, 

пе ра мож ца яко га і ста не на шым прад стаў ні ком на еў ра ві-

зій ным шоу та лен таў, прой дзе да 8 са ка ві ка.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ОАО «Стройтрест № 7»
сообщает о проведении  внеочередного 

общего собрания акционеров
Собрание состоится 28 февраля 2019 года в администрации здания 

ОАО «Стройтрест № 7» (г. Минск, пр-т Машерова,16, зал заседаний) 
в 15.00. Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту про-
ведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О внесении изменений в устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
с 8 февраля 2019 по 27 февраля  2019 года (в рабочие дни) по месту 
нахождения общества (пр-т Машерова, 16, тел.: 288-17-41, 288-14-49). 
Список акционеров для регистрации будет определен по состоянию на 30 
января 2019 г.

Для регистрации иметь при себе следующие документы:

акционеру общества – паспорт;

представителю акционера – паспорт и доверенность.

УНП 100512859

Утерянные квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых 

взносов) формы 1-СУ серии СВ 0652371 – 0652390 страховой компании 

«Промтрансинвест» считать недействительными.

В суд Волковысского района поступило заявление о признании безвестно 

отсутствующим Кухты Николая Александровича, 25 марта 1971 года рож-

дения, уроженца г. Волковыска Гродненской области, последнее известное 

место жительства которого: Гродненская область, Волковысский район, 

д. Студенец, ул. Родниковая, 61, место нахождения которого неизвестно, 

с просьбой ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения 

о Кухте Николае Александровиче, сообщить их суду Волковысского района 

в течение двух месяцев с момента публикации 

Аб гэ тым па ве да міў 

на чаль нік упраў лен ня 

жыл лё вай па лі ты кі Мі-

ніс тэр ства ар хі тэк ту ры 

і бу даў ніц тва Аляк сандр 

Аў ра мен ка.

Уся го за мі ну лы год у 

краі не бы ло па бу да ва на 

3 міль ё ны 966 ты сяч квад-

рат ных мет раў жыл ля. 

У тым лі ку для шмат дзет-

ных па бу да ва на 604 ты ся чы 

567 квад ра таў, па кла-

се «арэнд нае жыл лё» — 

больш за 125 ты сяч. Сё ле та 

арэнд на га жыл ля пла ну ец ца 

ўзвес ці ка ля 135 ты сяч квад-

рат ных мет раў.

НЕ БОЛЬШ 
ЗА 1025 РУБ ЛЁЎ 
ЗА МЕТР

«Ста іць за да ча пе рад 

усі мі дзяр жаў ны мі і ка мер-

цый ны мі за бу доў шчы ка мі, 

якія бу дуць бу да ваць жыл-

лё для тых, хто мае па трэ-

бу, каб кошт квад рат на га 

мет ра быў ні жэй шы, чым 

ся рэд ня ме сяч ны на лі ча ны 

да ход на сель ніц тва. Гэ тая 

за да ча бы ла па стаў ле на 

кі раў ніц твам дзяр жа вы, і 

ў мі ну лым го дзе яна бы ла 

да сяг ну та», — рас каз вае 

Аляк сандр Аў ра мен ка.

На га да ем, што, па вод-

ле вы ні каў мі ну ла га го да, 

«квад рат» з дзярж пад трым-

кай каш та ваў 841,95 руб ля 

пры пла не 923,16 руб ля. 

А кошт квад рат на га мет-

ра для тых, хто бу ду ец ца з 

дзярж пад трым кай, да кан ца 

2019 го да не бу дзе пе ра вы-

шаць 1025 руб лёў.

У ЧАР ЗЕ ГОД
Бя гу чы год і 2020-ы бу-

дуць на пру жа ны мі. «Мы 

па він ны за два га ды за бяс-

пе чыць усіх шмат дзет ных, 

што ста яць больш за год у 

чар зе тых, хто мае па трэ-

бу, жыл лём. Ка лі не рас-

ха лодж вац ца, ёсць маг чы-

масць не толь кі вы ка наць, 

але і пе ра вы ка наць гэ ты 

план», — удак лад няе па зі-

цыю мі ніс тэр ства Аляк сандр 

Аў ра мен ка.

Сё ле та ў кра і не раз ліч-

ва юць па бу да ваць 4 млн 

квад рат ных мет раў жыл ля. 

З іх 960 ты сяч «квад ра-

таў» — для шмат дзет ных 

чар га ві коў.

У  к р а  і  н е  с ё н  н я 

34 838 шмат дзет ных сем' яў, 

якія ма юць па трэ бу ў па ляп-

шэн ні жыл лё вых умоў. Част-

ка з іх ужо бу ду ец ца. Кі раў-

ніц тва кра і ны па ста ві ла за да-

чу, каб яны ста я лі ў чар зе не 

больш за год. І ў да лей шым, 

па сло вах на чаль ні ка ўпраў-

лен ня, пла ну ец ца вый сці на 

фор му лу, ка лі шмат дзет ная 

сям'я па він на ста яць у чар зе 

не больш за 12 ме ся цаў.

«Не бу ду ка заць пра тыя 

сем'і, якія, ка лі па ды хо дзіць 

чар га бу да вац ца, ад маў ля-

юц ца і пра пус ка юць яе. Але 

тыя, хто зна хо дзіц ца на чар-

зе і хто хо ча бу да вац ца, бу-

дуць за бяс пе ча ны жыл лём. 

Усе ма гут нас ці для гэ та га 

ёсць. І тэ ры то рыю зной-

дзем, і рэ сур сы, а дзяр жа ва 

так са ма па кла па ці ла ся аб 

іль гот ных крэ ды тах. Ця пер 

пы тан не ў тым, каб ар га ні-

за вац ца».

Згод на з пла на мі на бя-

гу чы год для шмат дзет ных 

сем' яў, якія ста яць на ўлі ку 

тых, хто мае па трэ бу, па бу-

ду юць 12 ты сяч ква тэр. З іх 

у Мін ску — 1896, у Брэсц-

кай воб лас ці — 2508, у Мін-

скай — 2112 ква тэр.

СІС ТЭ МА 
БУДЗ БЕ РА ЖЭН НЯЎ 
І ІПА ТЭ КА

На чаль нік упраў лен ня 

за кра нуў і тэ му жыл лё ва-

бу даў ні чых збе ра жэн няў. 

У Мі ніс тэр стве раз ліч ва юць, 

што гэта сіс тэ ма за пра цуе 

ў нас у кра і не да кан ца гэ-

та га го да. Пра ект ука за па 

сіс тэ ме жыл лё ва-бу даў ні-

чых збе ра жэн няў ужо пад-

рых та ва ны, і ча ка ец ца, што 

дня мі ён бу дзе на кі ра ва ны 

ў апа рат Са ве та Мі ніст раў 

для да лей шай пра цы з ім. 

А да лей Саў мін на кі руе яго 

на ўзгад нен не ў ад па вед ныя 

дзярж ор га ны.

Аляк сандр Аў ра мен ка 

ад зна чыў, што да дзе ная тэ-

ма аб мяр коў ва ла ся ў кра і-

не даў но: больш за 15 га доў 

ідэя лу на ла ў па вет ры, але ў 

сі лу шэ ра гу пры чын не бы ла 

рэа лі за ва ная. Па вы ні ках не-

каль кіх на рад ва ўра дзе пад 

кі раў ніц твам ві цэ-прэм' е ра 

Ула дзі мі ра Ку ха ра ва атры-

ма ла ся знай сці пунк ты су-

да кра нан ня.

Па вод ле яго слоў, з ука-

ра нен нем сіс тэ мы жыл лё-

ва-бу даў ні чых збе ра жэн няў 

у лю дзей бу дзе яшчэ ад на 

маг чы масць хут чэй па бу да-

ваць жыл лё. Гэ та да ты чыц-

ца і гра ма дзян, якія не ад но-

сяц ца да ка тэ го рыі тых, хто 

мае па трэ бу.

Што да ты чыц ца ўвя дзен-

ня іпа тэ кі, то гэ тым пы тан-

нем зай ма ец ца Мі ніс тэр ства 

эка но мі кі. «Але мы ве да ем, 

што ад па вед ны да ку мент 

ужо прак тыч на пад рых та ва-

ны», — ска заў прад стаў нік 

Мін бу дар хі тэк ту ры.

ПРАБ ЛЕМ НЫЯ 
ДА МЫ 
ДА БУ ДУ ЮЦЬ 
ДА 1 ЛІ ПЕ НЯ

«Усе звыш нар ма тыў ныя 

да мы, якія бы лі вы яў ле-

ны па за кан чэн ні мі ну ла-

га го да, бу дуць уве дзе ны 

ў строй да кан ца пер ша га 

паў год дзя. Гэ тыя да мы на 

стро гім кант ро лі», — ад зна-

чыў Аляк сандр Аў ра мен ка. 

Па вод ле пра гно зу прад стаў-

ні ка мі ніс тэр ства, мно гія са 

звыш нар ма тыў ных да моў 

бу дуць уве дзе ныя ра ней гэ-

та га тэр мі ну.

Так, на па ча так 2019 го да 

ў кра і не бы ло за рэ гіст ра ва-

на 19 жы лых да моў, бу даў-

ніц тва якіх вя ло ся з пе ра вы-

шэн нем нар ма тыў ных тэр мі-

наў. У тым лі ку ў Ві цеб скай 

воб лас ці бы ло чатыры да мы, 

у Гро дзен скай — тры, у Мін-

скай — дзевяць, у Мін ску — 

тры да мы.

Каб вы ра шыць праб ле мы 

са з'яў лен нем звыш нар ма-

тыў ных да моў, пра па ну ец ца 

да зво ліць мя няць тэр мі ны 

бу даў ніц тва па жы лых да-

мах не больш як адзін раз. 

Ад па вед ныя зме ны мо гуць 

унес ці ў пра ві лы за клю-

чэн ня і вы ка нан ня да га во-

раў бу даў ні ча га пад ра ду. 

«У ця пе раш ні час пад рых-

та ва на змя нен не ў па ста но-

ве Мін бу дар хі тэк ту ры, дзе 

бу дзе пра пі са на, што мож-

на пад аў жаць толь кі адзін 

раз», — удак лад ніў Аляк-

сандр Аў ра мен ка.

ПІ ЛОТ НЫ ПРА ЕКТ 
АБ ГО РА ДЗЕ-
СПА ДА РОЖ НІ КУ

Ра шэн не аб та кім пра ек-

це па бу даў ніц тве жыл ля для 

мін чан у Сма ля ві чах пры-

муць у най блі жэй шы час. 

Пра ект ужо пад рых та ва ны 

і зна хо дзіц ца ў Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та. «Мы ча ка ем, 

што ў са мы блі жэй шы час 

бу дзе ней кі вы нік. Спа дзя-

ём ся, што та кі да ку мент бу-

дзе пад пі са ны», — ад зна чыў 

Аляк сандр Аў ра мен ка.

Прад стаў нік Мін бу дар хі-

тэк ту ры рас тлу ма чыў, што 

пры ста ноў чым ра шэн ні па 

пра ек це па ча так бу даў ніц-

тва до ма ў Сма ля ві чах бу-

дзе да дат ко ва анан са вац ца 

і чар га ві кі змо гуць па даць 

за явы. «З тых лю дзей, хто 

вы явіць жа дан не і па дасць 

за яву, бу дуць абра ныя тыя, 

хто даў жэй за ўсё ста іць на 

ўлі ку тых, хто мае па трэ бу 

ў па ляп шэн ні жыл лё вых 

умоў», — рас ка заў Аляк-

сандр Аў ра мен ка.

Сяр гей КУР КАЧ.

Кватэрнае пытанне

ПРАБ ЛЕ МУ ЖЫЛ ЛЯ ДЛЯ ШМАТ ДЗЕТ НЫХ 
ВЫ РА ШАЦЬ ЗА ДВА ГА ДЫ

ЦІ ПА ТРЭБ НА ДА РО ГА 
НА АЛЬ МАН СКІХ 

БА ЛО ТАХ?
Бу даў ніц тва да ро гі ў Аль ман скіх ба ло тах вы клі ка ла не га-

тыў ную рэ ак цыю аба рон цаў пры ро ды. У пер шую чар гу яны 

ад зна ча лі, што яе на яў насць пры вя дзе да вы сеч кі ле су.

Ад нак, па сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня бія ла гіч най 

і ланд шафт най раз на стай нас ці Мі ніс тэр ства пры род-

ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Мі ка лая 

СВІ ДЗІН СКА ГА, той лес не па ды хо дзіць для пра мыс ло ва га 

вы ка ры стан ня, ад па вед на, ня ма сэн су ў яго на рых тоў цы.

«Да ро га ў Аль ман скіх ба ло тах па трэб на і для та го, каб 

вы ра та ваць ба ло та», — ска заў Мі ка лай Сві дзін скі на прэс-

кан фе рэн цыі ў На цы я наль ным прэс-цэнт ры.

Бу даў ніц тва да ро гі, на дум ку спе цы я ліс та, га ран туе бяс-

пе ку асаб лі ва ахоў най пры род най тэ ры то рыі, у пры ват нас ці 

ў вы пад ку па жа ру тэх ні ка МНС не прой дзе па тва ні. А па-

жа ры на гэ тай тэ ры то рыі ўзні ка юць час цей за ўсё па ві не 

на вед валь ні каў, якія зай ма юц ца на рых тоў кай ягад. «Ка лі б 

Аль ман скія ба ло ты пра цяг ва лі га рэць да зі мы, да ўстой лі ва-

га сне га во га по кры ва, як гэ та бы ло ра ней, мы атры ма лі б 

за гі ну лую эка сіс тэ му, якая ад наў ля ла ся б не ад ну сот ню 

га доў», — рас тлу ма чыў Мі ка лай Сві дзін скі.

Ён па ве да міў, што бы лі вы яў ле ны па ру шэн ні пад час 

бу даў ніц тва да ро гі, у пры ват нас ці не санк цы я на ва нае вы ка-

ры стан не пяс ку, за што і бы лі па ка ра ны ві на ва тыя. Прад-

стаў нік Мінп ры ро ды ад зна чыў важ ную ро лю гра мад скіх ар-

га ні за цый АПБ і «Баг на», якія вы яві лі фак ты па ру шэн няў.

Ця пер бу даў ніц тва да ро гі пра цяг ва ец ца «па ва ры ян це, 

які прай шоў дзяр жаў ную эка ла гіч ную экс пер ты зу».

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Кры мі нал

БРА ЛІ ХА БАР 
У СТУ ДЭН ТАЎ

Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні След ча га ка-

мі тэ та па Брэсц кай воб лас ці, на мес нік ды-

рэк та ра і тры вы клад чы кі ад ной з ся рэд ніх 

спе цы яль ных на ву чаль ных уста ноў Пін ска 

ў сту дзе ні бя гу ча га го да атрым лі ва лі ад 

сту дэн таў гра шо выя срод кі і па да рун ка-

выя сер ты фі ка ты ма га зі наў за па спя хо вую 

зда чу эк за ме наў.

Су праць праў ныя дзе ян ні па да зра ва ных бы лі 

вы яў ле ны су пра цоў ні ка мі АБЭЗ Пін ска га ГА УС.

За раз у да чы нен ні да кож на га з іх Пін скім між-

ра ён ным ад дзе лам След ча га ка мі тэ та за ве дзе на 

кры мі наль ная спра ва па ч. 1 арт. 430 (атры ман не 

ха ба ру) Кры мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь. Пра ва ахоў ні кі пра вод зяць не аб ход ныя 

след чыя і ін шыя пра цэ су аль ныя дзе ян ні.

Акра мя та го, у рам ках рас сле да ван ня кры-

мі наль най спра вы ўста наў лі ва юц ца пры чы ны і 

ўмо вы, якія спры я лі здзяйс нен ню на зва ных зла-

чын стваў.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Амаль 35 ты сяч гек та раў но вых ля соў ства ры лі ле са во ды 

ў 2018 го дзе, па ве да мі лі ў Мін ляс га се.

У 2018 го дзе ляс га сы за кошт ства рэн ня ляс ных куль тур за кла лі 

34,8 ты ся чы гек та раў но вых ля соў. Гэ та на 10,3 % больш за за пла-

на ва ны аб' ём. Най больш ак тыў на па сад ка ле су вя ла ся ў Го мель скай 

воб лас ці: тут бы ло ство ра на больш за 11,1 ты ся чы гек та раў ляс ных 

куль тур. У агуль ным аб' ёме ство ра ных на са джэн няў 96,7 % (33 645 

гек та раў) скла да юць хва ё выя і цвёр да ліс та выя па ро ды (хвоя, ел-

ка і інш.). Яшчэ 3,3 % (1157 гек та раў) пры па дае на мяк ка ліс та выя 

па ро ды (бя ро за, але шы на і інш.). Пры гэ тым больш за па ло ву ляс-

ных куль тур — 18 709 гек та раў — бы лі ство ра ны з вы ка ры стан нем 

се лек цый на га па са дач на га і па сяў но га ма тэ ры я лаў.

Пе ра вы ка нан не уста ноў ле ных пла наў ства рэн ня ляс ных куль тур 

аб умоў ле на перш за ўсё не аб ход нас цю пра вя дзен ня ра бот па ле са ад-

наў лен ні на ўчаст ках рас пра ца ва ных усох лых на са джэн няў хва ё вых 

па род і вет ра валь на-бу ра лом ных вы се чак. Так, ляс ныя куль ту ры на 

ўчаст ках рас пра ца ва ных усох лых на са джэн няў хва ё вых па род бы лі 

ство ра ны на пло шчы 20 982 гек та ры, на вет ра валь на-бу ра лом ных 

участ ках сяў ба і па сад ка вы ка на ны на пло шчы 844 гек та ры.

Уся го ж у 2018 го дзе ар га ні за цы я мі сіс тэ мы Мін ляс га са ме ра-

пры ем ствы па ле са ад наў лен ні і ле са раз вя дзен ні бы лі пра ве дзе ны 

на пло шчы звыш 41,2 ты ся чы гек та раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Факт ПА ВЯ ЛІ ЧЫ ЛІ 
«ЗЯ ЛЁ НЫЯ ЛЁГ КІЯ» КРА І НЫ


