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«СЯ МЕЙ НЫЯ» ДРЭ ВЫ 
ДЛЯ МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ
На Гро дзен шчы не вя дзец ца за клад ка алей у го нар важ ных ся мей ных па дзей

Гэ та мо жа быць шлюб 
аль бо на ра джэн не дзі ця ці. 
Па сад кай дрэ ва мож на 
ад зна чыць і ін шыя пры ем ныя 
па дзеі ў ся мей ным жыц ці. На 
іні цы я ты ву БРСМ ад гук ну лі ся 
мно гія ра ё ны Гро дзен скай 
воб лас ці. Вяс но вая па сад ка 
па поў ні ла га рад скія пар кі на 
200 дрэў, во сен ню «зя лё ная» 
ак цыя бу дзе пра цяг ну та.

За мест пус так — 
зя лё ны ланд шафт
Са праў ды, рух па ства рэн-

ні ся мей ных алей за ха піў Гро-
дзен скі рэ гі ён. Іні цы я ты ву ўда ла па ча-
лі ў Смар гон скім ра ё не. Тут ма ла дыя 
сем'і вяс ной вы са дзі лі лі пы, якія ім 
да лі ў жыл лё ва-ра монт най служ бе. 
На па сад ку вый шлі мно гія ма ла дыя 
сем'і, у тым лі ку з дзець мі.

Ад мет на, што лі па вая алея з'я ві-
ла ся ў но вым, са мым ма ла дым мік-
ра ра ё не Ус ход ні. Па куль тут мно га 
пус так, але ў ма ла дых жы ха роў ёсць 
на мер пе ра тва рыць іх у зя лё ныя зо-
ны. Да рэ чы, кож нае дрэ ва ся мей на-
га пар ка — імян ное, на ім ума ца ва на 
спе цы яль ная бір ка з проз ві шчам ся-
мей най па ры. У сваю чар гу, су жэн цы 
атры ма лі па мят ны сер ты фі кат. Ме на-
ві та яны бу дуць на зі раць за рос там 
дрэ ва, да гля даць яго. Пер шы во пыт 
па ства рэн ні пар ка ся мей ных дрэў 
бу дзе пра цяг ну ты, за пэў ні лі ў Смар-
гон скім рай ка ме БРСМ. Ма ла дыя 
сем'і пад тры ма лі азе ля нен не го ра да 
і га то вы да лей ра біць свой унё сак у 
гэ тую спра ву.

У Аст раў цы тэ ры то рыю па ву лі цы 
Ва ла дар ска га ўпры го жы ла кля но вая 
алея з 15 са джан цаў. Па куль дрэ вы 
яшчэ ма ла дыя, як і сем'і, што іх па-
са дзі лі. Але праз не каль кі га доў яны 
зме няць ланд шафт пуст кі і бу дуць ра-
да ваць жы ха роў мік ра ра ё на сва ім зя-
лё ным убо рам і ця ніс тай пра ха ло дай. 
Іні цы я ты ву ма ла дзёж най ар га ні за цыі 
пад тры ма лі 15 сем' яў, мно гія з якіх 
прый шлі на за клад ку алеі з ма лы мі 
дзець мі. Для іх гэ та — доб ры прык лад 
упры гож ван ня сва ёй ма лой ра дзі мы.

Каб са юз быў моц ны
А вось у Лі дзе ад мыс ло вую алею 

ства ры лі не па срэд на ся мей ныя па-
ры ў дзень за клю чэн ня шлю бу. І што 
пры кмет на, рэ гіст ра цыя пра хо дзі ла ў 
са мім га рад скім пар ку «Гор ні». Пас ля 
ўра чыс тай цы ры мо ніі су жэн цы, у тым 
лі ку ня вес ты ў бе лых шлюб ных су кен-
ках, узя лі ў ру кі ла па ты і за ма ца ва лі 
свой са юз па сад кай дрэў.

Па куль на лі па вай алеі пяць дрэў, 
але гэ та толь кі па ча так. Бо ў пар ку 
яшчэ ня ма ла мес ца для но вых са-
джан цаў. Тра ды цыя па сад кі ма ла ды-
мі па ра мі бу дзе пра цяг вац ца, най-
блі жэй шая па сад ка ад бу дзец ца ўжо 
хут ка — у пер шыя дні во се ні.

Бу ду чы ня за кед ра мі?
У Зэ льве з'я ві ла ся не звы чай ная 

алея — кед ра вая. У па са дцы 20 дрэў 
удзель ні ча лі не толь кі ся мей ныя па-
ры, але і за ка ха ныя, што пла ну юць у 
хут кім ча се ажа ніц ца. А вы бар кед-
ра, як ака за ла ся, не вы пад ко вы. Гэ-
та ма гут нае дрэ ва, да та го ж яшчэ і 
пры го жае. А ўста ноў ле ная ка ля кож-
на га таб ліч ка аба вяз вае «аў та раў» 
дрэў кла па ціц ца пра іх, бо яны яшчэ 
вель мі ма лыя. Ра зам з тым кедр мае 
ўсе пад ста вы пры жыц ца, бо ён хоць і 
ад но сіц ца да хвой ных, але рас паў сю-
джа ны ў паў днё вым і ўсход нім клі ма-

це. Маг чы ма, з лёг кай ру кі су жэн цаў 
у Зэ льве з'я віц ца не прос та алея, а 
са праўд ны кед ра вы парк, які бу дзе 
спры яць адап та цыі гэ та га дрэ ва ў бе-
ла рус кіх шы ро тах.

Да рэ чы, пра зэ львен цаў хо чац ца 
рас ка заць больш пад ра бяз на. Бо гэ-
та да лё ка не адзі ная па сад ка ў го нар 
ма лой ра дзі мы. Каб зра біць свой го-
рад пры го жым, яго жы ха ры сё ле та 
вы са дзі лі аж но 700 са джан цаў. Узя лі 
ў ру кі рыд лёў кі і вя до мыя жан чы ны 
ра ё на, якія ства ры лі ка ля аў та вак за ла 
сваю алею зна ка мі тых жан чын. Уся го 
імі па са джа на 25 клё наў, част ка з якіх 
пры све ча на зна ка мі тым зем ля кам, 
якія на ра дзі лі ся на Зэ львен шчы не. 
А на бе ра зе ва да схо ві шча з'я ві ла ся 
алея зда роўя з ела чак і бя роз. Най-
леп шыя ра бо чыя ды нас тыі вы са дзі лі 
сваю алею ўздоўж да ро гі па ву лі цы 
Бу ла ка. Ву лі ца на зва на ў го нар ка-
ман дзі ра пар ты зан ска га атра да «Пе-
ра мо га» Паў ла Бу ла ка. Сё ле та ву лі цу 
знач на азе ля ні лі — тут вы са джа на ка-
ля сот ні ма ла дых клё наў.

Па сад ка з эмо цы я мі
Не за ста лі ся ўба ку ад «зя лё най» 

кам па ніі і жы ха ры аб лас но га цэнт ра. 
У скве ры ка ля загса 50 сем' яў за кла лі 
сім ва ліч ную алею. Да доб рай спра-
вы да лу ча юц ца ін шыя ма ла дыя сем'і. 
На прык лад, пры на ра джэн ні дзі ця ці 
ёсць маг чы масць па вя лі чыць фло ру 
скве ра і па са дзіць дрэ ва ў го нар но-
ва га гро дзен ца.

Да рэ чы, свой мік ра ра ён азе ля ні лі 
і ма ла дыя ашмян цы. У рам ках Го да 
ма лой ра дзі мы яны вы са дзі лі свае ся-
мей ныя дрэ вы — ра бі ны, клё ны, лі пы. 
Алея бу дзе доб рым на па мі нам сем'-
ям аб важ ных па дзе ях у іх жыц ці, да 
та го ж Ашмя ны па зба вяц ца пус так і 
бу дуць вы гля даць больш утуль на.

Ус плёск эмо цый вы клі ка ла ак цыя 
па па са дцы дрэў у го ра дзе-спа да рож-
ні ку Скі дзе лі. Парк ся мей ных дрэў стаў 
са мым буй ным зя лё ным аст раў ком у 
пар ка вым комп лек се «Алея Сла вы». 

І з'я віў ся ён дзя ку ю чы сем'-
ям скі дзель чан, якія вы са дзі-
лі больш за сот ню дрэў — ліп, 
каш та наў і клё наў. Ця пер гэ та, 
мож на ска заць, ся мей ная рэ-
лік вія, фа міль ная каш тоў насць, 
якую мож на пе ра да ваць з па-
ка лен ня ў па ка лен не, бо кож-
нае дрэ ва — імян ное і мае таб-
ліч ку. У па са дцы ўдзель ні ча лі і 
шмат дзет ныя сем'і. Са джан цы 
даў Скі дзель скі ляс гас, які зай-
ма ец ца не толь кі ўзнаў лен нем 
ля соў, але і азе ля нен нем го ра-
да. Спе цы я ліс ты пра вя лі май-
стар-клас пе рад па чат кам ма-
са вай па сад кі.

Трэ ба ска заць, што га ра джа не 
ак тыў на дзя ка ва лі эн ту зі яс там гэ тай 
спра вы ў са цы яль ных сет ках. Мно-
гія вы ка за лі жа дан не ўдзель ні чаць у 
кам па ніі па азе ля нен ні го ра да і на да-
лей. І та кая маг чы масць, ве ра год на, 
прад ста віц ца ўжо во сен ню.

Плюс дрэ вы ў ка душ ках
На ве ра сень—ліс та пад за пла на ва-

на па сад ка алей у Дзят лаў скім і Во ра-
наў скім ра ё нах. А ўся го да Го да ма-
лой ра дзі мы ў воб лас ці з'я ві ла ся сем 
но вых пар ка вых алей, дзе вы са джа на 
не каль кі сот няў ма ла дых дрэў цаў.

— Ак цыя вы клі ка ла жы вы ін та рэс 
у ма ла дзёж ным ася род дзі, — рас ка-
заў пер шы сак ра тар Гро дзен ска ма 
аб ка ма БРСМ Па вел МІ ХА ЛЮК. — 
Асаб лі ва за ха пі ла тое, што дрэ вы — 
імян ныя. Але гэ та і аба вяз вае, бо іх 
трэ ба да гля даць. Так са ма мно гія сем'і 
вы ка за лі жа дан не вы са джваць дрэ вы 
ў го нар важ ных па дзей у жыц ці сям'і, 
на прык лад на ра джэн ня дзі ця ці. І мы 
га то вы да па маг чы з па са дач ным ма-
тэ ры я лам.

У аб лас ным цэнт ры зя лё ныя зо ны 
з'я ві лі ся ў мно гіх га рад скіх мік ра ра ё-
нах. Як рас ка за лі на прад пры ем стве 
«Грод на зе лян буд», сё ле та ў Грод не 
вы са джа на больш за дзве ты ся чы дрэў 
і дэ ка ра тыў ных кус тоў. Асаб лі вая ўва-
га на да ец ца пе шым зо нам, мес цам 
ка ля транс парт ных ма гіст ра ляў, но-
вым мік ра ра ё нам. Сё ле та ў Грод не з'я-
ві лі ся два но выя скве ры ў цэнт ры го-
ра да, адзін з іх упры го жыў Швей цар-
скую да лі ну, дзе лю бяць гу ляць сем'і з 
дзець мі. Но вым кі рун кам у азе ля нен ні 
га рад ско га ася род дзя ста лі дрэ вы ў 
ка душ ках. Сё ле та на цэнт раль най 
пло шчы та кім чы нам уста ноў ле на дзе-
сяць клё наў гла ба зум. Па ме ры рос ту 
ім бу дзе на да вац ца ша ра від ная фор-
ма. За два га ды на пло шчах, дзе ня ма 
зе ля ні ны, мяр ку ец ца ўста на віць ка ля 
40 ма біль ных дрэў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
Фо та з ад кры тых кры ніц.

 Не аб ход ны ка мен та рый
Дзміт рый СТАН КЕ ВІЧ, ды рэк тар ЖРЭС Смар гон ска га ра ё на, дэ пу тат 

Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў:
— Вель мі пра віль на, што кі раў нік дзяр жа вы звяр тае ўва гу на азе ля нен не 

на се ле ных пунк таў. У пры ват нас ці, Прэ зі дэнт ад зна чыў, што аб лас ны цэнтр 
па тра буе больш піль най ува гі да гэ тай праб ле мы. Га ра ды пры рас та юць но-
вы мі мік ра ра ё на мі, і іх трэ ба азе ля няць. Та му пра ект па ства рэн ні пар ка вых 
алей, які іні цы я ваў БРСМ да Го да ма лой ра дзі мы, над звы чай ак ту аль ны. Мы 
так са ма ў Смар го ні знач на ак ты ві за ва лі гэ ту ра бо ту. На па сад кі вы хо дзяць не 
толь кі на шы ра бот ні кі, але і школь ні кі, жы ха ры го ра да. Праў да, ха це ла ся б, 
каб га ра джа не бы лі больш ак тыў ныя ў жа дан ні азе ля ніць свой го рад.

У су вя зі з гэ тым згад ва ец ца во пыт не ка то рых еў ра пей скіх кра ін. На прык-
лад, у ста лі цы Аў стрыі Ве не кож нае дрэ ва і куст маюць свой ін вен тар ны 
ну мар. І ка лі там спіль ва юць ад но дрэ ва, за мест яго са дзяць пяць. Та кое 
пра ві ла на ша ар га ні за цыя так са ма пе рай мае, за мест ава рый ных дрэў вы-
са джва ем не каль кі но вых на ад па вед ных пло шчах. Сё ле та прад пры ем ства 
вы хо дзіць з та кой іні цы я ты вай: вы са дзіць у мік ра ра ё нах піх та выя ел кі, якія 
за ме няць пры ваз ныя на ва год нія. Та кі во пыт мож на па шы рыць на ўсю воб-
ласць. Во сен ню мы пла ну ем вы са дзіць не каль кі ела чак, якія праз коль кі 
га доў бу дуць са праўд ны мі на ва год ні мі пры га жу ня мі.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инве-
стиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению 
РУСП «Минское племпредприятие» (продавец), проводит от-
крытый аукцион по продаже:

Лот № 1 (повторный аукцион): автомобиль МАЗ-543205-226 
(количество осей – 2, привод – задний, полная масса 18 000 кг, 
масса без нагрузки – 7 500 кг, идентификационный номер VIN 
№ Y3M54320570002380, количество пассажирских мест – 1, 
автомобиль укомплектован дизельным двигателем с рабочим 
объемом 14,86 дм3, мощностью 330 л. с., пробег (по одометру) 
– 383399 км, пробег (по документам) – 383399 км, регистраци-
онный номер – АВ 5618-5, год выпуска – 2007, цвет – белый, 
страна производства – Республика Беларусь).

Начальная цена с НДС(20 %) – 4 136,00 бел. руб. Задаток 
10 % от начальной цены – 413,60 бел. руб. (Стоимость снижена 
на 20 %)

Лот № 2: автомобиль ПАЗ 3205 А1(количество осей – 2, привод 
– задний, полная масса – 7 705 кг, масса без нагрузки – 4720 кг, 
идентификационный номер VIN № X1M3205A140004284, количество 
пассажирских мест – 25, автобус укомплектован бензиновым двига-
телем с рабочим объемом 4,25 дм3 мощностью 120 л. с., пробег (по 
одометру) – 378736, пробег (по документам) – 378736 км, регистра-
ционный номер АА0710-5, год выпуска – 2004, цвет – бело-синий, 
страна производства – Российская Федерация.

Начальная цена с НДС (20 %) – 6648,00 бел. руб. Задаток 10 % 
от начальной цены – 664,80 бел. руб.

Лоты находятся по адресу: Несвижский район, д. Фоль-
варковцы.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB301210826001
69330000в ЦБУ № 701ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК 
BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже 
отдельных объектов, находящихся в государственной собствен-
ности, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 12.07.2013 № 609 (далее – Положение 
609).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 
объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи.

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения: 
в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления 
даты проведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает 
победитель торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня их проведения. Порядок проведения аукциона и 
оформления участия в торгах оговорен в Положении 609, раз-
мещенном на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 
состоится 09.09.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 06.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17. Контактный тел.: для 
осмотра транспорта 8 (029) 686 21 30

Могилевский  филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» сообщает 
 о проведении 19.09.2019 г. 

повторного открытого аукциона

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 730/С-12526 
– здание административно-хозяйственное, площадью 
82,8 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская область, 
Кричевский р-н, г. Кричев, ул. К. Маркса, 13. Сведения о 
земельном участке: земельный участок с кадастровым но-
мером 724050100002000491, площадь С 0,0528 га.
Начальная цена продажи: 5 596,62 доллара США без учета 
НДС Сумма задатка: 559,62 доллара США.
Валюта платежа: белорусский рубль с применением курса 
Национального банка Республики Беларусь на дату внесе-
ния платежа. Установленная в ходе аукциона цена продажи 
Объекта будет увеличена на сумму налога на добавленную 
стоимость (НДС 20 %) согласно законодательству Респуб-
лики Беларусь.

Аукцион состоится  19 сентября 2019 года в 12.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений 
(только личная подача) и внесения задатка:  по 18.09.2019 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

Расчетный счет для внесения задатка: получатель плате-
жа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 
р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Продавец: туристско-экскурсионное дочернее унитарное пред-
приятие «Туристско-гостиничный комплекс «Могилевтурист», 
УНП 790758001, г. Могилев, пр-т Пушкинский, 6

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Перво-
майская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by

Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает 
затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Продавец и 
Победитель аукциона обязаны в течение 10 календарных дней 
со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-
продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона про-
изводится на условиях заключенного договора купли-продажи. 
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в 
номере газеты «Звязда» от 08.08.2018, 15.12.2018, 16.03.19

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 
222-72-41-14, +375 29 624-26-25, на сайте ino.by

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
04.09.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Акулича С. А. 
Легковой хэтчбек «Фиат Пунто», 2000 г. в., начальной стоимостью 
1 120 рублей, легковой седан «Форд Мондео», 2008 г. в., началь-
ной стоимостью 5 680 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  
информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. 
Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 8(029)7790809.

УНП 100706519


