
Лель чыц кі ра ён ны 
Са вет дэ пу та таў 
вы сту піў з іні цы я ты вай 
аб ар га ні за цыі 
што тыд нё вых су бот ні каў 
на тэ ры то рыі сель скіх 
Са ве таў. Пер шы па чар зе 
быў Ба раў скі сель са вет, 
пі ша ка рэс пан дэнт 
«Свет ла га жыц ця».

З са ма га ран ку ма-
біль ны тэ ле фон стар шы-
ні сель вы кан ка ма Люд-
мі лы Ашом кі, зда ва ла ся, 
не змаў каў ні на хві лі ну. 
Яна да ва ла рас па ра джэн ні згод на з 
рас пра ца ва ным пла нам і па ра лель на 
да маў ля ла ся з да стаў кай то мо та ка сы, 
то бен за пі лы, то вя роў кі для вы да лен ня 
дрэў, якія ўсох лі.

У ма ла на се ле ным пунк це Тар так 
фронт ра бот знач ны: не аб хо да бы ло 
вы сек чы дроб ную хмыз ня ко вую рас-

лін насць уз доўж цэнт раль най да ро гі і 
бы ло га бу дын ка шко лы, пры браць мо-
гіл кі, не санк цы я на ва ную звал ку, пры-
лег лую тэ ры то рыю да та вар най фер мы 
і гэ так да лей.

У су бот ні ку пры няў ак тыў ны ўдзел 
і стар шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Сяр гей Ка сін скі.
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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 
Гра мад скi са вет: ПА ПКОЎ А. А., стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні; ЦУП РЫК Л. А., стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-
ла мен це; ПА ПКО В. М., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
ных спра вах; БЕ ЛЯ КОЎ А. Э., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці; ПА НА СЮК В. В., стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў; ДРЫ ЛЁ НАК Т. Л., стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў; СУ ШЧАН КА М. Л., стар шы ня 
Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10-а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 292 44 12; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 20.008.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30

30 жніўня 2018 года.

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

Сё ле та ААТ «Ма це е ві чы» свят куе 
70-год дзе. І гас па дар цы, без умоў на, 
ёсць чым га на рыц ца. Та ва рыст ва 
зай мае трэ цяе мес ца ў ра ё не 
па ўра джай нас ці збож жа вых 
і зер небабовых куль тур. Пра сё лет нія 
да сяг нен ні і пла ны на бу ду чы ню 
ка рэс пан дэн ту га зе ты Жа бін каў ска га 
ра ё на «Сель ская праў да» рас ка заў 
ды рэк тар ААТ «Ма це е ві чы» 
Мі ка лай КА ВАЛЬ ЧЫК.

— У ве рас ні, пры за пус ку цук ро ва га 
за во да, пач нём убор ку бу ра коў, — ка-
жа кі раў нік. — Імі ў нас за се я на 300 гек-

та раў. Пла ну ем са браць ка ля 15 ты сяч 
тон. У нас ёсць улас ны бу ра каў бо рач-
ны кам байн, яко му да вя дзец ца па-
пра ца ваць ад ра зу ў дзвюх гас па дар-
ках: сё ле та мы за клю чым да га вор аб 
ака зан ні да па мо гі ААТ «Жа бін каў скі». 
Ра бо та бу дзе на пру жа ная. У га лі не жы-
вё ла га доў лі мы так са ма не ад ста ём па 
па каз чы ках. Сён ня ў ААТ «Ма це е ві чы» 
на ліч ва ец ца 3410 га лоў буй ной ра га-
тай жы вё лы, па га лоўе дой на га стат ка 
скла дае ты ся чу га лоў. Для іх утры ман-
ня ў гас па дар цы дзей ні ча юць во сем 
жы вё ла га доў чых фер маў.
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Сё ле та 65 ты сяч жы ха роў 
Рэ чы цы на свае во чы 
ўпэў ні лі ся, што на рэш це 
з кра наў ця чэ чыс тая ва да. 
Па бу да ва ная стан цыя 
абез жа лез ван ня вы ра шы ла 
праб ле мы, якія іс на ва лі 
да гэ туль. Па вод ле са ні тар ных 
пра ві лаў і нор маў, 
у піт ной ва дзе лі мі та ва на 
да пу шчаль ная кан цэнт ра цыя 
жа ле за — да 0,3 мі лі гра ма 
на літр. Ця пер у рэ чы чан — толь кі 0,1 мг. 
Між ін шым, ра ней бы ло 0,6-0,7 мг.

Бу даў ніц тва стан цыі на во да за бо ры «Га лаў-
ной» пла на ва ла ся даў но. Маг чы масць з'я ві ла ся, 
ка лі Між на род ны банк рэ кан струк цыі і раз віц ця 
вы дат ка ваў на рэа лі за цыю пра ек та па зы ку ў па-
ме ры 2 міль ё наў 175 ты сяч до ла раў.

Стан цыю но ва га па ка лен ня па бу да ва лі за 
8,5 ме ся ца «пад ключ»: ад за ка зу, вы твор час ці 
аб ста ля ван ня, пус ка-на ла дач ных ра бот да сэр-
віс на га аб слу гоў ван ня. Яна цал кам аў та ма ты-
за ва ная. Да та го ж — энер га эфек тыў ная. Ва да 
па сту пае на ачыст ку без да дат ко ва га пом па ва га 
аб ста ля ван ня, са ма цё кам. У Рэ чы цы ска ры ста-
на ад на з апош ніх рас пра цо вак — без на пор ная 
бло ка ва-мо дуль ная стан цыя «Крыш таль-Б». 
Пры гэ тым вы ка рыс тоў ва ец ца па лі мер нае рэ-
чы ва ай чын най вы твор час ці. У стан цы ях па-
пя рэд на га па ка лен ня вы ка рыс тоў ваў ся друз, 
квар ца вы пя сок і ву галь, а ў но вай — па лі мер ная 
крош ка. Ме на ві та на яе ася дае жа ле за. Бруд-
ная ва да скід ва ец ца, а чыс тая ідзе спа жыў цу. 
Акрамя таго, у Рэ чыц кім ра ё не сё ле та па бу-
да ва ны ва да вод ад стан цыі абез жа лез ван ня 
ў Хол ме чы да вёс кі Два рэц, а два га ды та му 
жы ха ры вёс кі За шчоб'е так са ма ста лі спа жы-
ваць чыс тую ва ду.

За кошт срод каў мяс цо ва га бюд жэ ту ў гэ тым 
го дзе ма дэр ні за ва лі сіс тэ му во да за бес пя чэн ня 
ў трох на се ле ных пунк тах Ма зыр ска га ра ё на, 
у ад ным — Жыт ка віц ка га. Вы ка на на за каль-
цоў ка во да пра вод най сіс тэ мы ў вёс цы Бе лі ца 
Жло бін ска га ра ё на з во да пра вод най сіс тэ май 
рай цэнт ра, па бу да ва на стан цыя абез жа лез-

ван ня ў вёс цы Па па рат нае, рас ка заў на мес-
нік ге не раль на га ды рэк та ра дзяр жаў на га 
аб' яд нан ня «Жыл лё ва-ка му наль ная гас-
па дар ка Го мель скай воб лас ці» Вя ча слаў 
ПА РХО МЕН КА:

— Ва дой, якая ад па вя дае ўсім са ні тар ным 
нор мам і пра ві лам, з 2016 го да ка рыс та юц ца і 
жы ха ры вёс кі Ак цябр у Жло бін скім ра ё не. Мяс-
цо вае ка му наль нае прад пры ем ства да лу чы ла 
на се ле ны пункт да га рад скіх во да пра вод ных 
се так за кошт улас ных срод каў прад пры ем ства. 
Акрамя таго, у КВУП «Го мель во да ка нал» рэа-
лі за ва лі пра ект «Во да за бес пя чэн не мік ра ра ё на 
Кас цю коў ка ў Го ме лі». Паў ноч ны ра ён аб лас но-
га цэнт ра да лу ча ны да га рад ской сіс тэ мы во-
да за бес пя чэн ня. Зроб ле на гэ та бы ло за кошт 
срод каў мяс цо ва га бюд жэ ту і ўлас ных срод каў 
прад пры ем ства.

Гэ та ра бо та — част ка дзяр жаў най па лі ты кі, 
якая на сён няш ні мо мант за ма ца ва на спе цы яль-
най пра гра май «Кам форт нае жыл лё і спры яль-
нае ася род дзе» і яе пад пра гра май «Чыс тая ва да» 
на 2016—2020 га ды». Для да сяг нен ня мэ та вых 
па каз чы каў за бес пя чэн ня на сель ніц тва ва дой 
піт ной якас ці праводзяцца та кія ме ра пры ем ствы, 
як, на прык лад, да лу чэн не сіс тэ мы во да за бес пя-
чэн ня на се ле ных пунк таў з якас цю ва ды, якая не 
ад па вя дае гі гі е ніч ным па тра ба ван ням, да по бач 
раз ме шча ных на се ле ных пунк таў.

Спе цы я ліс ты раз ліч ва юць, што пра гра ма 
«Чыс тая ва да» бу дзе пра цяг ну та да 2025 го да. 
Та ды і атры ма ец ца цал кам зняць з па рад ку дня 
пы тан не за бес пя чэн ня ва дой піт ной якас ці ўся го 
на сель ніц тва Го мель шчы ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

БЕЗ ЖА ЛЕ ЗА, 
АЛЕ НЕ ПАЎ СЮЛЬ
За бяс пе ча насць на сель ніц тва ва дой піт ной якас ці 
на Го мель шчы не па сту по ва на блі жа ец ца да 90 %

Пас ля жні ва ра бо та не спы ніц цаПас ля жні ва ра бо та не спы ніц ца

Час пры брац цаЧас пры брац ца

Вяр тан не з пры тул куВяр тан не з пры тул ку
Паў го да На зар, Ва сі лі са і Са фія 
ча ка лі ў са цы яль ным пры тул ку сваю 
ма ці. Яна змаг ла пе ра адо лець свае 

шкод ныя звыч кі і за браць дзя цей 
да до му, пі ша ка рэс пан дэнт «Ра ён на га 
вес ні ка» Чэр вень ска га ра ё на.

Сё ле та 8 лю та га ра ён ная ка мі сія па 
спра вах не паў на лет ніх пры ня ла ра-
шэн не аб ада бран ні трох не паў на лет-
ніх дзя цей у жы хар кі вёс кі Гор каў ская 
Сла ба да. Як рас тлу ма чы ла на мес нік 
стар шы ні ка мі сіі па спра вах не паў-

на лет ніх На тал ля Сцяж ко, жан чы на 
зло ўжы ва ла ал ка го лем, не зай ма ла ся 
вы ха ван нем дзя цей і ства ры ла для іх 
ня знос ныя ўмо вы жыц ця. Ма ці на кі-
ра ва лі на ля чэн не. Яна яго прай шла, і 
за раз мае на мер да стой на вы хоў ваць 
сва іх дзя цей, пра цуе, не ўжы вае спірт-
но га. Час на вы праў лен не ста но ві шча 
прай шоў. На па чат ку жніў ня ка мі сія 
пры ня ла ра шэн не вяр нуць дзя цей ма-
ці. Але не ка то ры час сям'я бу дзе ў по лі 
зро ку ка мі сіі.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
3 октября 2018 года в 15.30 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Инженерная инфраструктура
Расходы по подготовке 

(руб.)

Начальная

цена земельного 
участка (руб.)

Задаток 
(руб.)

1
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, участок № 2 В
321080800601000890 0,1242 га

Имеется возможность электроснабжения, централизованного водоснабжения, 
дорога в гравийном состоянии 

1147,21 и расходы 
за опубликование в СМИ

6396,3 639,6

2
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, участок № 241
321080800601000941 0,1260 га

Имеется возможность электроснабжения, централизованного водоснабжения, 
дорога в гравийном состоянии

1184,24 и расходы 
за опубликование в СМИ

6489 649

3
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Луговая, участок № 50
321080800601000974 0,1293 га Имеется возможность электроснабжения, дорога в гравийном состоянии

1407,16 и расходы 
за опубликование в СМИ

7809,72 781

4
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

д. Уза, ул. Лесная, участок № 69
321080801201000260 0,1388 га Имеется возможность электроснабжения, централизованного газоснабжения

1313,26 и расходы 
за опубликование в СМИ

7564,6 756,5

Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51А, зал заседаний Гомельского райисполкома 03.10.2018 

в 15.30.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее 

заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении 

расчетный счет задаток в размере, порядке и сроке, определенные в извещении.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в 

размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

Документы, необходимые для участия в аукционе:

Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.

Документ, подтверждающий внесение суммы задатков (на расчетный счет с отметкой банка).

Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвиде-

тельствования (ксерокопия паспорта);

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 

Республики Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни один из участников аукциона в соответствии с решени-

ем комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками 

аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены 

предмета аукциона, увеличенной на 5 %).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения, осуществляются в установленном порядке победителем аукциона или единственным участником аукциона 

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчетный счет № BY74АКВВ36414140200453100000 Бобович-

ского сельского исполнительного комитета, филиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 94, код 

банка АКВВВ421302, УНП 400178403.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: Гомельский район, 

агрогородок Бобовичи, ул. Пролетарская, 1А, Бобовичский сельский исполнительный комитет с даты опубликования 

извещения до 1 октября 2018 года.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в Бобовичском сельском испол-

нительном комитете. 

Контактные телефоны: +375291390201, 910244


