
Iнфармацыя 

аб ходзе рэалізацыі рэспубліканскага плана мерапрыемстваў па 

навядзенні парадку на зямлі за 1 квартал 2018 года па Ваўкавыскаму 

раёну 

 

У адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 

ад 21.05.2015 г. № 428 “Аб некаторых пытаннях навядзення парадку на 

зямлі”, з улікам аналізу выкананых аб’ёмаў работ па навядзенні парадку на 

зямлі ў 2017 годзе, фактычнай неабходнасці іх правядзення ў бягучым 

годзе і на падставе рэспубліканскага плана мерапрыемстваў па навядзенні 

парадку на зямлі ў 2018 годзе, Ваўкавыскім раённым выканаўчым 

камітэтам быў сфармаваны і зацверджаны 23 лютага 2018 г. раённы план 

мерапрыемстваў па навядзенні парадку на зямлі у 2018 годзе з 

вызначэннем канкрэтных аб’ектаў, адказных выканаўцаў і тэрмінаў 

выканання работ. 

З мэтай пастаяннага кантролю за выкананнем запланаваных 

мерапрыемстваў па навядзенні парадку на зямлі распараджэннем 

Ваўкавыскага раённага выканаўчага камітэта ад 30 сакавіка 2016 г. №43р 

зацверджаны склад раённага штаба па навядзенні парадку на зямлі і 

добраўпарадкаванні населеных пунктаў (распараджэннем ад 1 жнiўня 

2017 г. №123р унесена змяненне ў сувязі з кадравымі зменамі). 

Аналіз фактычнага выканання рэспубліканскага плана ў першым 

квартале бягучага года паказаў, што ўсе запланаваныя мерапрыемствы 

выкананы. 

Фактычнае выкананне рэспубліканскага плана мерапрыемстваў па 

навядзенні парадку на зямлі па Ваўкавыскім раёне ў 1 квартале 2018 года 

выглядае наступным чынам. 

 

Назва мерапрыемстваў План Факт 

1. Добраўпарадкаванне і ўтрыманне (эксплуатацыя) тэрыторый 

населеных пунктаў 

1.1. Прылада (рамонт) спартыўных і дзіцячых 

гульнёвых пляцовак на дваровых тэрыторыях пры 

шматпавярховай жылой забудове (штук)  

20 20 

1.4. Ўстаноўка і рамонт кантэйнераў для збору адходаў, 

з іх для паасобнага збору адходаў (штук) 

0/5 0/5 

 

1.5. Рамонт вулічна-дарожнай сеткі, (тыс. м
2
)  0,3 0,3 

1.7. Знос пустуючых і старых жылых дамоў (штук)  2 2 

2. Падтрыманне ў належным стане і ўладкаванне сельскагаспадарчых 

тэрыторый і аб’ектаў 

2.1. жывёлагадоўчыя фермы і комплексы 



2 

 

2.1.4. ўстаноўка кантэйнераў для збору адходаў, у тым 

ліку для паасобнага збору адходаў (штук)  

1 1 

2.1.4. ўстаноўка кантэйнераў для збору адходаў, у тым 

ліку для паасобнага збору адходаў (штук)  

1 1 

2.2. машынныя двары 

2.2.4. Устаноўка кантэйнераў для збору адходаў, у тым 

ліку паасобнага збору адходаў і адпрацаваных алеяў 

(штук)  

2 2 

2.5. Уцягванне ў гаспадарчы абарот патэнцыйна ўрадлівых 

невыкарыстоўваемых сельскагаспадарчых зямель 

2.5.1. Знос непрыдатных і не эксплуатуемых будынкаў і 

збудаванняў сельскагаспадарчых арганізацый 

(штук)/рэкультывацыя і ўцягванне ў гаспадарчы абарот 

вызваленых зямель пасля зносу гэтых аб'ектаў (гектар)  

10 10 

4. Падтрыманне ў належным стане тэрыторый уздоўж аўтамабільных 

дарог 

4.3. Выдаленне адходаў, валежнай драўніны, 

небяспечных дрэў, драўняна-хмызняковай расліннасці 

ў паласе адводу аўтамабільных дарог (кіламетраў)  

62,14 62,14 

5. Падтрыманне ў належным стане тэрыторый уздоўж чыгунак 

5.3. Выдаленне адходаў, валежнай драўніны, 

небяспечных дрэў, драўняна-хмызняковай расліннасці 

ў паласе адводу жалезнай дарогі (кіламетраў)  

1,6 9,7 

6. Падтрыманне ў належным стане тэрыторый ляснога фонду 

6.1. Правядзенне санітарных высечак і уборкі 

захламленасці ў рэкрэацыйна-аздараўленчых, 

прыродаахоўных і ахоўных лясах (лясах I групы), у тым 

ліку на тэрыторыях, прылеглых да месцаў адпачынку, 

пляцовак уздоўж аўтамабільных дарог, да спажывецкіх 

кааператываў, знакавых аб'ектаў і іншых тэрыторый 

(гектар)  

4 14,8 

6.2. Уборка адходаў у лясным фондзе, у тым ліку на 

тэрыторыях, прылеглых да месцаў адпачынку, 

пляцовак уздоўж аўтамабільных дарог, да спажывецкіх 

кааператываў, знакавых аб'ектаў і іншых тэрыторый 

(гектар)  

9,3 16 

 

Спецыялістамі Ваўкавыскай гаррайінспекцыі прыродных рэсурсаў і 

аховы навакольнага асяроддзя за бягучы перыяд 2018 года ў ходзе 

абследаванняў кантраляваных сельскагаспадарчых аб’ектаў, зон 
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аўтамабільных дарог, тэрыторый водных аб’ектаў, ляснога фонду, аб'ектаў 

захавання адходаў, могілак, садаводчых таварыстваў, гаражных 

кааператываў, тэрыторый населеных пунктаў выяўлена 95 парушэнняў 

прыродаахоўнага заканадаўства, складзены 21 адміністрацыйны пратакол, 

накладзена штрафаў на суму 4608,9 рублёў, выдадзена 77 рэкамендацый аб 

ліквідацыі  парушэнняў, прад'яўлена прэтэнзія аб кампенсацыі шкоды, 

нанесенай навакольнаму асяроддзю, у памеры 637 рублёў. 

 

Начальнік                                                                         Радзікевіч М.М. 


