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І гэ та не кан ку рэнт ны пра ект. 
На тал ля і Ігар КЛЫ ШЭ ВІ ЧЫ са 

Шчу чын ска га ра ё на прый шлі на 
бы лыя КПП, каб іх ажы віць. За раз 
яны аб слу гоў ва юць пяць вё сак. 
У хут кім ча се зо на аб слу гоў ван ня 
па вя лі чыц ца. За ўлас ныя срод кі 
сям'я ро біць ра монт бу дын ка ў 
аг ра га рад ку Жа лу док. Пла ну юць 
па чаць ра бо ту ў кра са ві ку аль бо ў 
маі.

Пры ём ныя пунк ты ў гэ тых вёс-
 ках не каль кі га доў не пра ца ва лі. 
У рай вы кан ка ме пра па на ва лі «бы тоў-
ку» пры ват на му біз не су. Клы шэ ві чы 
зга дзі лі ся. Па-пер шае, са ма На тал ля — 
ганд лё вы ра бот нік і па спе цы яль нас-
ці та ва ра зна вец, да дэ крэт на га вод-
пус ку пра ца ва ла на гэ тай па са дзе ў 
Шчу чын скім спа жыў та ва рыст ве. Па-
дру гое, яны ме лі кра му ры ту аль ных 
па слуг у аг ра га рад ку Ва сі ліш кі. Тут і 
ар га ні за ва лі пер шы пры ём ны пункт 
у маі 2017 го да.

— Ад крыць сваю спра ву мы даў но 
ха це лі, — дзе ліц ца На тал ля. — Муж 
спра ба ваў зай мац ца фо та па слу га мі, 
за тым на рых тоў ваў лес на дзя лян ках. 
Але мы ма ры лі аб ся мей ным біз не-
се. І каб гэ та спра ва бы ла па трэб на 
лю дзям.

Так ма ла дая сям'я па сту по ва ўзя-
ла пад сваё кры ло пяць вяс ко вых 
пры ём ных пунк таў. Умо вы ака за лі-
ся да во лі спры яль ныя. Доб рай пад-
трым кай для пры ват на га біз не су 
ста ла льгот ная пад атко вая сіс тэ ма 
ў рам ках Ука за «Аб раз віц ці ганд-
лю, гра мад ска га хар ча ван ня і бы-
та во га аб слу гоў ван ня». У пер шую 
чар гу арэн да на пра вах бяз вы плат-
на га ка ры стан ня. Па да так мі ні маль-
ны — амар ты за цыя і ка му наль ныя 
пла ця жы. У ме сяц вы хо дзіць 30—40 
руб лёў за адзін аб' ект. Праў да, біз-
нес прый шло ся раз дзя ліць на два ІП, 
каб ад па вя даць умо вам — не больш 
за тры на ём ныя ра бот ні кі. З улі кам 
КПП, які бу дзе ад кры ты вяс ной, у 
кож на га з су жэн цаў бу дзе як раз 
столь кі. Гэ та зна чыць, што Клы шэ-
ві ча мі на вёс цы ство ра ны шэсць ра-
бо чых мес цаў.

— На пра цу мы ўзя лі мяс цо вых 
пен сі я не рак, гэ та жан чы ны, якія ма-
юць во пыт ра бо ты, яны да свед ча ныя 
і, што не ма ла важ на, вет лі выя. Яны 
пры ма юць за ка зы па 12 ві дах бы-

та вых па слуг. Гэ та ра монт адзен ня, 
абут ку, бы та вых пры бо раў і тэ ле ра-
дыё апа ра ту ры, хім чыст ка, праль ня, 
пе ра цяж ка мэб лі, мы аказ ва ем яшчэ і 
фо та па слу гі, — пе ра ліч вае На тал ля. —
За каз вы кон ва ем за тры-чатыры дні. 
Ад чу ва ец ца, што лю дзі ідуць, і ім гэ-
та зруч на. Най больш за па тра ба ва-
ныя — гэ та ра монт абут ку і адзен ня, 
хім чыст ка...

Па сло вах жан чы ны, на па слу гі 
ёсць по пыт. На прык лад, у Ва сі ле ві чах 
пры ня та ле тась больш за сто за ка заў. 
Пры гэ тым у ад ной за яў цы маг лі зна-
чыц ца не каль кі рэ чаў. У аг ра га рад ку 
Ор ля так са ма больш за паў сот ні, ня-
дрэн на пра цу юць пры ём ныя пунк ты 
ў Ра жан цы і Скры баў цах.

Клы шэ ві чы пры ма юць за яў кі і 
раз во зяць па ад ра сах. Яны за клю-
чы лі да га во ры з ар га ні за цы я мі і 
ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні-
ка мі, прад пры ем ствам па па шы ве 
адзен ня, дзе пра цу юць ін ва лі ды. Тут 
Клы шэ ві чы бя руць па сцель ную бя-
ліз ну, бо ня ма «на кру так» на та вар. 
А гэ та зна чыць, што і прад пры маль-
ні кі мо гуць пра даць тан ней. Ёсць 
да га вор са Шчу чын скім прад пры-

ем ствам па па шы ве коў драў і па-
ду шак, гро дзен скай фаб ры кай «Сі-
 лу эт», чые вы ра бы рэа лі зу юц ца. 
У вёс цы Ка мен ка ад кры лі кра му, дзе 
пра па ну юць пра дук цыю го мель скіх 
вы твор цаў — што ры, сур вэт кі, аб ру-
сы. За ка зы ад сюль па куль не па сту-
па лі, хо ць сель скі Са вет іні цы я ваў 
тут пры ём ны пункт. У лю бым вы-
пад ку ён пра цуе, хо ць пры быт ку ад 
«бы тоў кі» па куль ня ма.

Прад пры маль ні кі вы бра лі для ся бе 
та кі шлях яны не ро бяць «на кру так» 
на па слу гі, але і не пла цяць за гэ та 
па да так. Ся мей ны біз нес тры ма ец ца 
за кошт ганд лю і ры ту аль ных па слуг. 
Пры гэ тым пла ціц ца адзі ны па да так, 
на прык лад, у Ва сі ліш ках — 91 ру-
бель у ме сяц, а ў той жа Ка мен цы — 
21 ру бель 50 ка пе ек.

— Вя до ма, спра ва не раз ві ва ец ца 
са ма па са бе, — ка жа На тал ля. — Трэ-
ба пры слу хоў вац ца да па жа дан няў 
вяс коў цаў. З гэ тай на го ды і ад кры-
ва ем яшчэ адзін пры ём ны пункт у аг-
ра га рад ку Жа лу док. Ня даў на нам пе-
рад алі па мяш кан не «Бел тэ ле ка ма», 
за раз там ро бім ра монт і вяс ной яго 
ад кры ем.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

З Ві цеб ска 
ў рай цэнтр 

па пры га жосць!
У Шу мі лін скім ра ё не бы та выя па слу гі 

аказ ва юць 11 ар га ні за цый (юры дыч ных 
асоб) і 18 ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. Па 
іх па слу гі ту тэй шыя мо гуць прый сці ў 45 пунк таў. 
Ад да ле ныя вёс кі прад стаў ні кі дзяр жаў най «бы тоў кі» 
аб слу гоў ва юць з вы ез дам на мес ца па гра фі ку. Для 
гэ та га з мяс цо ва га бюд жэ ту бы лі вы дзе ле ны гро шы на 
на быц цё но ва га аў то «Га зель». Ле тась за рэ гіст ра ва лі 
но выя суб' ек ты гас па да ран ня: са ўну ў фіз куль тур-
на-азда раў лен чым цэнт ры і прад пры маль ні ка па 
фо та па слу гах.

Па вод ле слоў вы кон ва ю ча га аба вяз кі стар шы ні 
рай вы кан ка ма Свят ла ны ЦІ МА ШЭН КІ, ва ўсіх без 
вы клю чэн ня на се ле ных пунк тах аказ ва ец ца не менш за 11 
асноў ных ві даў бы та вых па слуг. Най больш за па тра ба ва-
ныя — цы руль ныя, ры ту аль ныя і фо та па слу гі... А на огул 
у ра ё не аказ ва ец ца 22 ві ды бы та вых па слуг.

У скла дзе Шу мі лін ска га кам бі на та бы та во га аб-
слу гоў ван ня на сель ніц тва — Дом бы ту, ча ты ры комп-
лекс ныя пры ём ныя пунк ты і пяць — па ака зан ні па-
слуг. Толь кі ле тась прад пры ем ства ака за ла па слуг на 
70 ты сяч руб лёў.

У ад ным з КПП у аграр ным га рад ку Свет ла сель скі 
пра цуе пры ём шчы ца Іна Аб ра мен ка. Жан чы на, мож-
на так ска заць, «бы та вы спец на за вец»: пры мае за ка зы, 
цы руль нік, май стар па ма ні кю ры, швач ка. Лю дзі да яе 
цяг нуц ца, бо заў сё ды вет лі вая і пра фе сі я нал з вя лі кай 
лі та ры. Пра цуе ка ля пя ці га доў пас ля та го, як вый шла з 
вод пус ку па до гля дзе дзі ця ці.

Па коль кі кошт па слуг у глы бін цы па раў наль на ніз кі, 
у вёс ку пры яз джа юць ня рэд ка, каб зра біць пры чос ку, і 
з аб лас но га цэнт ра. Ка лі на ды зе лі, да ро га зай мае ўся го 
га дзі ну.

Што да ты чыц ца пра ка ту, то тут мож на ўзяць на пэў ны 
час ха ла дзіль нік, пы ла сос, апырс кваль нік і на ват мя-
чы! Су раз моў ні ца рас тлу ма чы ла, што іх бя руць тыя, хто 
пры яз джае сю ды на ад па чы нак, каб згу ляць у фут бол. 
У цёп лы час го да ка рыс та ец ца вя лі кім по пы там і пра кат 
вод ных ве ла сі пе даў.

Як ад зна чыў Вік тар БА БІ ЧАЎ, ды рэк тар мяс цо ва га 
прад пры ем ства бы та во га аб слу гоў ван ня на сель ніц-
тва, дзяр жаў ная «бы тоў ка» ста ра ец ца па шы раць пе ра лік 
па слуг. У пры ват нас ці, ця пер мож на за ка заць і дро вы. 
Доб ры біз нес зра бі лі на вы ра бе і ўста ноў цы бе тон ных 
ага ро джаў.

Но вы аб' ект са цы яль на га пры зна чэн ня ў ра ё не — фіз-
куль тур на-азда раў лен чы комп лекс, у якім ёсць ба сейн. 
Тут пра цу юць тры ін струк та ры. І з пер ша га дня лю дзі 
лі та раль на зай ма лі чэр гі, каб за пі сац ца на пла ван не. 
Асаб лі ва ах вот на на вед ва юць ба сейн дзе ці. Удзель ні ча-
юць па між са бой у спа бор ніц твах. Між ін шым, усё больш 
ах вот ных па пла ваць не толь кі з Шу мі лін ска га ра ё на, але і 
з су сед ня га — Бе шан ко віц ка га. Сю ды пры яз джа юць 
сем' я мі. Ле тась ва ўста но ве па ча ла пра ца ваць са ўна. 
Рас цэн кі вель мі пры ваб ныя: за га дзі ну для ча ты рох на-
вед валь ні каў трэ ба за пла ціць 20 руб лёў. Пры гэ тым у 
Ві цеб ску з-за да ра гоў лі ўсё ме ней тых, хто на вед вае 
прос та лаз ні... У ФАК ка рыс та юц ца доб рым по пы там 
трэ на жор ная за ла, сек цыі, гурт кі, у якіх жан чы ны мо гуць 
пад ка рэк та ваць фі гу ру. Та кім чы нам, па слу гі для зда роўя 
не гор шыя, чым у аб лас ным цэнт ры.

Пра тое, як аб слу гоў ва юць на сель ніц тва прад стаў ні-
кі біз не су, пра ства рэн не но вых ра бо чых мес цаў у не-
дзяр жаў ным сек та ры эка но мі кі — у ад ным з на ступ ных 
ну ма роў «МС».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЦІ КА ВЫ ВО ПЫТ

АПЕ РА ЦЫЯ 
«РЭ АНІ МА ЦЫЯ»

Сям'я прад пры маль ні каў ад ра дзі ла вяс ко вую «бы тоў ку»

У Шу мі лін скім ра ён ным 
фіз куль тур на-азда раў лен чым комп лек се.

Пры ём ныя пунк ты ў 
гэ тых вёс ках не каль кі 

га доў не пра ца ва лі. 
У рай вы кан ка ме пра па на ва лі 
«бы тоў ку» пры ват на му 
біз не су.

Так ма ла дая сям'я 
па сту по ва ўзя ла пад 

сваё кры ло пяць вяс ко вых 
пры ём ных пунк таў. Умо вы 
ака за лі ся да во лі спры яль ныя. 
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Предмет аукциона

Лот 
1

Отделение лифтового узла с боксом разгрузки ценностей (вспо-
могательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному 
фонду), общей площадью 135,9 кв. м, инвентарный номер 200/D-
121766 по адресу: г. Витебск, ул. Замковая, 4, пом. 1

Начальная цена с НДС 20 % – 158 073,54 бел.руб. (снижена на 20 %)

Лот 
2

Склад с пристройкой гаража на 6 боксов и бытовым блоком (зда-
ние многофункциональное) общей площадью 332,1 кв. м, инвентарный 
номер 200/C-39244, по адресу: г. Витебск, ул. Терешковой, д.11. Со-
ставные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,1302 га предоставлен продавцу 
для обслуживания многофункционального здания на праве постоянного 
пользования. 

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 
в охранных зонах: 

магистральных трубопроводов, пл. 0,0063 га; сетей и сооружений тепло-
снабжения, пл. 0,0007 га; сетей и сооружений канализации, пл. 0,0001 га; 
линий электропередачи напряжением до 1000 В, пл. 0,0039 га; линий элек-
тропередачи напряжением до 1000 В, пл. 0,0005 га; сетей и сооружений 
теплоснабжения, пл. 0,0001 га

Начальная цена с НДС 20 % – 336 565,62 бел. руб. (снижена на 20 %)

Лот № 3 – 1/10 доли капитального строения, расположенного по адресу: 

Лот 
3

1/10 доли административного здания (здание административно-
хозяйственное), с общей площадью капитального строения 2486,7 кв. м, 
инвентарный номер 422/C-3271, по адресу: Гродненская обл., г. Щучин, 
ул. Пушкина, д. 26. Составные части и принадлежности: кирпичная 
пристройка (Б 1/к), подвал, сушилка, холодная пристройка (б)

Сведения о земельном участке: пл. 0,5681 га предоставлен продавцу 
для содержания и обслуживания административного здания на праве по-
стоянного пользования (доля 1/10)

Начальная цена с НДС 20 % – 56 159,87 бел. руб. (снижена на 20 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-
торная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 12.01.2019 г.

Аукцион состоится 28.03.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 26.03.2019 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


