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ПАРАДАК НА ЗЯМЛІ

Калі цвіце сумнік, робіцца сумна,
Ці як адна расліна паказвае «жоўтую картку» ўсёй рабоце па добраўпарадкаванні
Калі я прыязджаю на малую радзіму, стараюся
знаходзіць час, каб прайсціся па вёсцы, паглядзець,
што робіцца за плотам. І апошнім часам засмучае стан
зямель, што не выкарыстоўваюцца пад гаспадарчыя
патрэбы. Недагледжаныя, яны з лужкоў і поймаў паволі
ператвараюцца ў зборнікі пустазелля, сярод якога яркім
цветам «гарыць» сумнік канадскі. Быццам сігналізуе —
час вырашаць праблему!

Агрэсія
і хуткасць —
фактар поспеху
Сумнік канадскі і міжвідавыя гібрыды з канца
ХХ стагоддзя актыўна пашыраюць арэал на тэрыторыі Беларусі, засяляючы
пустэчы, абочыны дарог,
ляс ныя па ля ны, са ды і
паркі, сухадольныя і пойменныя лугі, берагі вадаёмаў, утвараючы месцамі суцэльныя зараснікі
на значнай плошчы. А гэта
значыць, што, трапіўшы ў
лес, сумнік пазбавіць нас
грыбоў і ягад, а на палях
і лугах пагоршыць якасць
травянога корму, з-за яго
знікнуць абарыгенныя віды раслін і жывёл.
Па словах начальніка
ўпраўлення біялагічнай
і ландшафтнай разнастайнасці Мінпрыроды
Мікалая СВІДЗІНСКАГА,
на 1 студзеня 2018 года
сумнік «захапіў» 970,4 га
зямлі. Але падчас інвентарызацыі высветлілася, што
гэта расліна займае яшчэ
боль шую тэ ры то рыю —
2859,8 га (на 01.10.2018 года). Сёння сумнік сустракаецца амаль па ўсёй Беларусі.

Хто дапамог
«захопніку»?
Чаму ж так моцна распаўсюдзіўся гэты госць з
Паў ноч най Аме ры кі па
на шай кра і не? Пер шая
прычына — яго ўласцівасці. Прыгожая шматгадовая
расліна, якая не патрабуе
догляду і цешыць позірк да
позняй восені. Як не пасадзіць яе ў сваім агародчыку ці на могілках? Пры гэтым ніхто з кветкаводаў не
звяртае ўвагі, наколькі актыўна яна размнажаецца
(адна расліна прадукуе да
20 000 насення) і хутка выходзіць за першапачатковыя межы. Для вызначэння другой прычыны варта
ўспомніць, дзе ў асноўным сустракаецца сумнік
канадскі. Гэта пусткі, землі
запасу, землі, якія выйшлі з
сельскагаспадарчага абароту — то-бок тэрыторыі,
якія добра не даглядаюць
землекарыстальнікі. Сярод
такіх нядбайных гаспадароў могуць быць сельска-

гаспадарчыя прадпрыемствы, прадпрыемствы лясной гаспадаркі, энергасеткі, дарожныя арганізацыі,
сельвыканкамы, гаражныя
і садаводчыя кааператывы
і іншыя.

Планы для раёнаў
Сёння ў Беларусі дзейнічае Палажэнне аб парадку
правядзення мерапрыемстваў па рэгуляванні відаў
раслін, распаўсюджванне
і колькасць якіх выклікае

Часцей за ўсё інвазійны від можна сустрэць на пустках і іншых
недагледжаных землях.

за не па ко е насць. У гэ ты
спіс уваходзіць і сумнік
канадскі.
На аснове дакумента
мясцовыя органы ўлады
распрацоўваюць і зацвярджаюць па ўзгадненні з
тэрытарыяльнымі органамі Мінпрыроды (штогод да
15 красавіка) раённыя планы мерапрыемстваў, дзе
адзначаюцца месцы росту
такіх раслін, землекарыстальнікі, тэрміны і спосабы
рэгулявання распаўсюджвання і колькасці. Органы
ўла ды па він ны так са ма
арганізаваць правядзенне
па ля вых да сле да ван няў
для пошуку раслін. З мясцовых бюджэтаў выдзяляюцца сродкі на набыццё
гербіцыдаў, правядзенне
работ.
Ро ля ж спе цы я ліс таў
галіны аховы прыроды —
сачыць, каб гэтыя планы
выконваліся цалкам і ва
ўстаноўленыя тэрміны.

Меры барацьбы
Калі ўвогуле не рабіць
ніякіх захадаў, сумнік канадскі штогод будзе павялічваць сваю плошчу на
15—20 % і ўрэшце зойме

РЭГIСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
ад 17 лютага 2009 года выдадзена
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.
Заснавальнiкi: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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ўсю тэрыторыю нашай краіны. Як жа яго знішчыць?
Калі расліна на ўчастку
распаўсюдзілася не вельмі
шырока, падыдзе механічны спосаб — шматразовае
кашэнне на працягу сезона, нават невялікіх парасткаў сумніку (да 15—20 см).
На вялікіх плошчах лепш
выкарыстоўваць хімічны
спосаб (прымяненне гербіцыдаў) ці камбінаваны.
Навукоўцы таксама раяць
узворваць глебу ў месцах
росту расліны.
Пры гэтым у межах населеных пунктаў і на землях
гаспадарчага прызначэння
нельга дапускаць з'яўлення
пустак. Найлепшы выхад з
сітуацыі — неадкладнае залужэнне ці перазалужэнне
мясцовымі злакамі.

Для фізічных жа асоб
па жа да на зу сім не вырошчваць сумнік у сваіх
кветніках, а калі ён ужо
расце — кожны год, як
толькі мяцёлка пачне цямнець (а значыць хутка на
месцы кветак з'явіцца насенне), зразаць яе і абавязкова ўтылізаваць у кампоставых ямах (на глыбіні
40 см). Карэнішча таксама
трэба выдаліць, высушыць
і выкінуць ці спаліць.

Разам вырашым
праблему
— Рэгуляванне распаўсюджвання і колькасці інвазійных відаў — абавязак
кожнага землекарыстальніка, як юрыдычных, так і
фізічных асоб, — гаворыць
Мікалай Свідзінскі. — Таму
я заклікаю грамадзян усімі даступнымі спосабамі
абмежаваць распаўсюджванне гэтай расліны — на
сядзібных участках, могілках і іншых землях.
Вельмі важная пры гэтым роля і мясцовых органаў кіравання і самакіравання, упэўнены прадстаўнік Мінпрыроды. Яны разам

са спецыялістамі прыродаахоўнага ведамства павінны праводзіць маніторынг
і растлумачальную работу
з насельніцтвам і землекарыстальнікамі, а таксама
кантраляваць стан тэрыторый, на якіх раней быў знішчаны сумнік.

Пакаранне
ідзе следам
Сёння, калі на пэўнай
тэ ры то рыі за фік са ва на
месца росту сумніку, яно
ўключана ў раённы план
мерапрыемстваў, але землекарыстальнік не выканаў
прадпісанні тэрытарыяльных органаў Мінпрыроды
па яго знішчэнні, — ён прыцягваецца да адміністрацыйнай адказнасці па арт.
23.1 КаАП (прадугледжвае
папярэджанне ці накладанне штрафу ў памеры да
20 базавых велічынь). Але
ў будучым для пакарання
нядбайных гаспадароў будзе дзейнічаць асобны артыкул Кодэкса.
Па словах начальніка ўпраў лен ня ка арды на цыі кант роль най
дзейнасці Мінпрыроды
Аляксандра ЦАБРУКА,
такія прапановы былі ўнесены ў праект закона «Аб
змяненні кодэксаў па пытаннях адміністрацыйнай
адказнасці». Плануецца,
што артыкул «Парушэнне
парадку абыходжання з
аб'ектамі расліннага свету»
будзе прадугледжваць адказнасць (ад папярэджання да штрафу ў памеры ад
2 да 30 базавых велічынь)
за распаўсюджванне і несвоечасовае правядзенне
мерапрыемстваў па рэгуляванні колькасці і распаўсюджвання відаў. Цяпер
праект закона знаходзіцца на разглядзе ў парламенце.

Народны
кантроль
Калі на вашым участку
няма сумніку канадскага,
але вы ведаеце тэрыторыі,
дзе ён расце, паведамляйце пра іх мясцовым органам улады, землекарыстальнікам і тэрытарыяльным органам Мінпрыроды
для прыняцця мер рэагавання.
— Толькі сумеснымі нама ган ня мі зем ле ка рысталь ні каў, гра ма дзян і
прыродаахоўнага ведамства мы зможам спыніць
экспансію сумніку канадскага, — падкрэсліў Мікалай Свідзінскі.
Вераніка КОЛАСАВА.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор
аукциона
Продавец

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «ОС и ВТ», г. Минск, ул. Филимонова, 25
Предмет аукциона
Месторасположение: г. Минск, ул. Филимонова, 25-12
Общая
Наименование (назначение)
Инвентарный номер
площадь
Помещение общественного
питания с архивными и складскими
1356,1 кв. м
500/D-798788380
помещениями
Начальная цена с НДС 20 % – 900 479,27 бел. руб.
(цена снижена на 5 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с
BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по
г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X,
УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения,
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в номере
газеты «Звязда» от 14.08.2019
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Дата и время проведения аукциона: 27.09.2019 в 14.00 по адресу:
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие
и необходимые документы принимаются по 25.09.2019 до 17.00
по указанному адресу.
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

Могилевский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
сообщает о проведении 20.09.2019 г.
повторного открытого аукциона (цена снижена)
Лот № 1: Изолированное помещение с инв. № 710/D-84708 – Изолированное
помещение № 2, площадь – 1556,5 кв. м, назначение: помещение, не относящееся к жилищному фонду, расположенное по адресу: Могилевская обл.,
г. Бобруйск, ул. Станционная, 5-2.
Капитальное строение, в котором находится данное изолированное помещение, расположено на земельном участке с кадастровым номером
741000000006001553. Отдельный земельный участок не выделен.
Начальная цена продажи: 916 800,00 бел. рублей с учетом НДС. Сумма
задатка: 91 680,00 бел. руб.
Аукцион состоится 20 сентября 2019 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул.
Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесение
задатка: по 19.09.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30.
Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня
до даты аукциона
Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс» УНП 700167884, г. Могилев, ш. Гомельское, 1
Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа РУП «Институт
недвижимости и оценки», УНП 190055182,
р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск,
BIC банка BPSBBY2X
Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за
организацию и проведение аукциона в размере 0,3 % от конечной цены продажи
лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания
протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона.
Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты за предмет аукциона
Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты
«Звязда» от 09.07.2019
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости
и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352
Дополнительную информацию можно получить по тел.:
+375222-72-41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by, на сайте ino.by

Вниманию акционеров ОАО «Элема»
(г. Минск, ул. Тростенецкая, 5)!
Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит
до сведения акционеров, что 13.09.2019 г. состоится
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Элема»
Место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом
культуры ОАО «Элема»;
- время начала собрания – 15.00;
- время и место регистрации участников собрания: в день проведения
собрания с 14.00 до 14.50 по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом
культуры ОАО «Элема»;
- время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница)
с 06.09.2019 г. по 12.09.2019 г. по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А,
Дом культуры ОАО «Элема» (приемная директора) с 9.00 до 15.00;
13.09.2019 г. – по месту проведения собрания с 9.00 до 15.00.
Орган общества, созывающий внеочередное общее собрание акционеров, – наблюдательный совет, основание его созыва – собственная
инициатива наблюдательного совета.
Повестка дня:
1. О выкупе акций собственного выпуска на баланс ОАО «Элема».
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
по состоянию на 11.09.2019 г.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши
интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю
акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с
требованиями законодательства, либо иной документ, подтверждающий
его полномочия в качестве представителя.

Дополнительная информация по телефону
+ 375 17 364 73 09.
УНП 100074549

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

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

Грамадскi савет: ПАПКОЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай
палітыцы і мясцовым самакіраванні; ЦУПРЫК Л. А., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; ПАПКО В. М., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах; БЕЛЯКОЎ А. Э., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі,
навуцы, культуры і сацыяльным развіцці; ПАНАСЮК В. В., старшыня
Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў; ДРЫЛЁНАК Т. Л., старшыня
Лёзненскага раённага Савета дэпутатаў; СУШЧАНКА М. Л., старшыня
Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.
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