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15 сакавіка 2019 г.

Светлогорский районный исполнительный комитет
проводит открытый аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка
для строительства и обслуживания магазина
Аукцион состоится в 11.00 15 апреля 2019 года в зале заседаний
райисполкома по адресу: г. Светлогорск, пл. Центральная, д. 1.
Назначение участка: земельный участок для строительства и обслуживания магазина (1 16 03 земельный участок для размещения объектов
розничной торговли).
Кадастровый номер земельного участка: № 325050100002005379,
площадь – 0,1029 га, расположен по адресу: Гомельская область, Светлогорский район, г. Светлогорск, микрорайон Полесье, район жилых домов
№ 23 и № 24, срок аренды – 10 лет.
Характеристика расположенных на участке строений, инженерных
коммуникаций: имеются ограничения (обременения) в связи с его расположением в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры
(охранная зона линий связи и радиофикации (площадь 0,0134 га), сетей
и сооружений теплоснабжения (площадь 0,0167 га).
Условия продажи права аренды: победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан:
1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона
несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды
земельного участка и возместить затраты на организацию и проведение
аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе государственной регистрацией
в отношении этого участка;
2. Заключить со Светлогорским райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня подписания
договора аренды государственную регистрацию создания земельного
участка и возникновение прав, ограничений на земельный участок;
3. Получить в установленном порядке архитектурно-планировочное
задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение райисполкома на проведение
проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на
строительство объекта в срок, не превышающий два года;
4. Приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со
дня утверждения в установленном порядке проектной документации на
строительство такого объекта;
5. Снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно
строительному проекту;
6. Осуществить строительство объекта в сроки, определенные
проектно-сметной документацией;
7. По миновании надобности, но не 2 месяцев до окончания срока
договора аренды, возвратить земельный участок, предоставленный в
аренду, Светлогорскому райисполкому в состоянии, пригодном для использования в прежних видах земель или продлить в установленном
порядке срок пользования им
Начальная цена права заключения договора аренды – 5340 руб.
26 коп.
Сумма задатка: 1050 руб.
К участию в аукционе допускается: гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, подавшее заявление на участие в
аукционе и заключившее соглашение со Светлогорским райисполкомом,
с приложением следующих документов:
документ, подтверждающий внесение задатка, с отметкой банка. Задаток перечислятся на расчетный счет № BY27AKBB36044290020443200000
в ЦБУ № 322 филиала № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21312,
УНП 400019707, Светлогорский райисполком; назначение платежа – задаток
на аукцион;
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя –
нотариально удостоверенная доверенность, документ, удостоверяющий
личность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица,
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с
указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством
страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в
установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о совместном участии в
аукционе.
Документы для участия в торгах принимаются по адресу:
г. Светлогорск, пл. Центральная, каб. 31, с 8.30 до 17.30 по рабочим дням
с даты опубликования извещения до 11 апреля 2019 г. включительно.
Заключительная регистрация в день аукциона с 10.00 до 11.00 по адресу:
г. Светлогорск, пл. Центральная, д. 1, каб. 34. Телефоны: 8 (02342) 90839,
53066.
Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участников,
при наличии одного участника предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Порядок осмотра на местности земельных участков: выезд по
желанию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой документацией всем желающим.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462 «О некоторых мерах
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря
2007 г. № 667»
Просим считать объявление страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест», вышедшее в номере 28880 от 22.01.2019, недействительным в части
полиса серии BY07 № 16345221.
УНП 100357923
Страховые полисы карта международного моторного страхования
«Зеленая карта» серии BY07 № 15186292, 15186381, 16346220; полис по
добровольному страхованию от болезней и НС на время поездки за границу серии БА № 1474416 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест»
считать недействительной в связи с утерей.
УНП 100357923

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует об изменении начальной цены предмета аукциона (лот № 3 – холодильник
(здание специализированное иного назначения) с инв. № 401/С11450, принадлежащего Филиалу «Гродненское зверохозяйство»
торгового унитарного предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»), назначенного на 17.04.2019 в 11.00. Ранее указанная
цена изменена на: 199 200,00 бел. руб. (с НДС 20 %). Контактная информация: тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42.
www.cpo.by E-mail: auction@cpo.by
УНП 191021390
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ТЭМА ТЫДНЯ
ГЛЫБІНКА

ЦАНА ДОЎГАГА РУБЛЯ
Некалькі гісторый з жыцця працоўных мігрантаў
Калі вёска знаходзіцца на
50-кіламетровай адлегласці ад
абласнога цэнтра ці сталіцы, то
ў яе жыхароў праблем з работай
быць не павінна. Не знойдзецца
месца ў сельскай гаспадарцы (што
з развіццём тэхнікі натуральная
справа) — можна скокнуць у
электрычку ці маршрутку і паехаць
у горад, дзе рабочыя рукі заўсёды
патрэбны. Але хапае ў нас і такіх
вёсак, ад якіх да мегаполісаў
дабірацца паўдня. У найбліжэйшым
ад іх райцэнтры — адзіны завод,
і той не надта добра сябе адчувае.
Тады выйсце — ехаць за мяжу.
«МС» прыгледзелася да адной
з такіх вёсак на Палессі.

НА ЎСХОД...
Алег падаўся на Маскву адразу пасля службы ў арміі: «Усе ехалі,
і я паехаў». Разам з аднакласнікамі
ўладкаваўся на будоўлю маналітных
шматпавярховікаў. Тое, што работа
была нелегальнай, хлопца зусім не
палохала.
— Калі малады, думаеш у першую
чаргу пра грошы, якімі перад тваім
носам памахалі, а не пра бяспеку,
бальнічныя і аплатны адпачынак, —
расказвае Алег. — У лепшыя часы
я мог зарабіць 1000—1500 долараў
у месяц. Маім бацькам такія сумы
толькі сніліся, а мяне яны падштурхоўвалі працаваць больш.
Разуменне сур'ёзнасці прыйшло да
маладога чалавека ўпершыню толькі тады, калі адзін з сяброў сарваўся
з рыштаванняў і загінуў. Увогуле, у
родную вёску з маскоўскіх будоўляў
за апошнія гадоў сем прыйшло ўжо
тры труны. Ні выплат, ні нават спачувальных лістоў сем'ям загінулых ніхто не даслаў. «Нелегалы ведаюць,
на што ідуць», — разводзяць рукамі
ня доб ра сум лен ныя ра бо та даў цы,
але закон на іх баку.
Рызыка для жыцця — не адзіная
праб ле ма. Гас тар бай та рам прыходзіцца «ўкалваць» так, быццам
жывуць яны ў дарэвалюцыйныя часы і 40-гадзінны працоўны тыдзень
яшчэ не прыдумалі. Зацемна пачалі,
зацемна скончылі. Пад дажджом і
снегам, у вецер і маразы. Цярпі, калі
прыехаў.
— Жывём мы звычайна ў вагончыках ці інтэрнатах, якія дае наймаючая кампанія. Умовы, мякка кажучы,
на трохзоркавы гатэль не цягнуць.
Бывала, па 12 чалавек у адным пакоі
тулілася.
Яшчэ гады тры таму ўсё гэта было
варта цярпець дзеля добрай зарплаты. Зараз сумы атрымліваюцца значна меншыя, таму многія з таварышаў
Алега перасталі ездзіць у Маскву і
аселі на мінскіх будоўлях. Чаму ж ён
не спяшаецца вярнуцца на радзіму?
— Я прызвычаіўся, куды цяпер рыпацца? Фактычна, толькі там і працаваў, — кажа хлопец.
А вось сваяк Алега — Антон — са
змяншэннем зарплаты шчыраваць на
старых умовах адмовіўся. У вёсцы ў
яго сям'я. Пакуль ён матаўся па расійскіх будоўлях і толькі набегамі з'яўляўся дома, яго старэйшы сын падрос
і пайшоў у першы клас. Нарадзілася
дачушка. На заробленыя грошы пара
прыдбала неблагое аўто, купіла дом
(старэнькі, але ўжо пачалі рабіць рамонт). Цяпер Антон увогуле нікуды не
ездзіць. Цяжкая праца на знос дала
аб сабе знаць — забалела спіна. Але
без справы дома не сядзіць, пачаў
як прыватнік рабіць рамонты. Не так

выматвае, але, як высветлілася, і на
гэтым можна капейку зарабіць.

...І НА ЗАХАД
Дваццацівасьмігадовага Максіма
на перон прыйшлі праводзіць жонка
Маша і двухгадовы сын Сашка. Хударлявы галава сям'і з замілаваннем
глядзеў на малога і ні на імгненне не
адпускаў далонь каханай. Наперадзе
яго чакала паўтара месяца без сям'і
і доўгая-доўгая дарога. Спачатку на
Варшаву, а адтуль — куды шэф скажа.
Максім працуе дальнабойшчыкам.
— Калі шчыра, то няма ніякай розніцы, дзе баранку круціць. Беларусь,
Еўропа, Азія... Абы толькі грошы плацілі. Хочацца, каб і ў сына ўсё было,
і каб жонка ні ў чым патрэбы не мела, — дзеліцца хлопец. — Важна, што
я аформлены афіцыйна.
Сапраўды, у Польшчу беларусы
едуць працаваць у асноўным легальна. Але для гэтага з самага пачатку
трэба грошы ўкласці: на візу і іншыя
дакументы, дарогу, пражыванне першым часам. Да таго ж паехаць можна
толькі загадзя атрымаўшы запрашэнне ад работадаўца. Як яго знайсці?
Праз агенцтвы, якім таксама прыйдзецца выдаткаваць пэўную суму.
Але нават пры гэтым ёсць верагоднасць застацца падманутым.
На адным з папулярных беларускіх
форумаў людзі якраз дзеляцца гісторыямі пра тое, як іх «кідалі» з работай
за мяжой.
«Хацеў уладкавацца маляром-пескаструменьшчыкам у Гданьск, — піша
адзін. — Абяцалі 17—19 злотых у гадзіну і ў месяц 280—300 рабочых гадзін.
Адразу папярэдзілі, што за пражыванне прыйдзецца плаціць 500 злотых, за ежу — 300—400. Аднак калі
прыехаў, чакаў сюрпрыз: каб адпрацаваць 280 гадзін, трэба быць у добрых стасунках з майстрам. А паколькі
калектыў быў інтэрнацыянальны, то
перавагу ён аддаваў землякам. Плюс
«камфартабельнае жыллё» аказалася пакойчыкам на восем чалавек з
двухпавярховымі ложкамі. Пры такім
раскладзе на рукі я атрымліваў каля
600 долараў... Для Беларусі грошы
неблагія, але для Еўропы гэтага мала.
У выніку на такіх умовах я доўга не
працягнуў і вярнуўся ў Сінявокую».
Апошнія некалькі гадоў у маленькіх гарадах і вёсках на дошках з аб'явамі ўсё часцей з'яўляюцца нумары
з тэлефонамі агенцтваў, якія дапамагаюць працаўладкавацца ў Польшчы.
Аднойчы мне нават давялося пазнаёміцца з такім «памагатым». Мы ехалі
ў адной маршрутцы, а дарога, як вядома, схіляе да доўгіх і шчырых размоў. Мужчына бесперапынна расказваў пра тое, як ужо некалькі гадоў
запар возіць беларусаў на заробкі да
заходніх суседзяў.
— Ні работы нармальнай, ні перспектыў у нашай вёсцы не відаць, —
заявіў ён, чым адразу ж прыцягнуў
увагу ўсіх пасажыраў. — А пара, якой
я дапамагаў некалькі гадоў таму з
дакументамі, кардынальна змяніла
сваё жыццё. Працуюць на заводзе,
жывуць у невялікім мястэчку на прыграніччы. Вучаць мову, нават грошы
адкладваюць. Тут бы ў іх што было?
Праца ў калгасе, яшчэ б і сваю гаспадарку трымаць прыйшлося. А там еўрапейскі ўзровень! Я, дарэчы, і сваю
маці прымусіў спачатку карову прадаць, а летась і апошняга кабанчыка
забілі. Дужа плакала тады, праўда. І
цяпер раз-пораз папракае. Сіл у яе
яшчэ хапае, але навошта вазіцца з

гэтым гноем, калі ўсё можна купіць
у краме?
Я слухала разважанні мужчыны
моўчкі. А ў галаве круціліся думкі і
пра моладзь, якая працуе на чужыне, і пра бедную маці-пенсіянерку.
Можа, для яе тыя кароўка з кабанчыкам былі адзіным заняткам, акрамя
прагляду тэлевізара? Вясковы чалавек, калі яго пасадзіць у хаце — ён жа
памрэ. Натура такая: жывы, пакуль у
зямлі капаецца і скацінку даглядае.
Але ці зразумее гэта той, хто зарабляе
на вывазе рабочай сілы за мяжу? Хто
сам ніколі не ўкалваў ні тут, ні там?..

ЖАНОЧЫ ПОГЛЯД
Большасць мужчын, якія працуюць
за мяжой, настроеныя на вяртанне
дадому. Там — дзеці, жонкі, бацькі.
Нават тыя, хто пакуль не паспеў стварыць сям'ю, імкнуцца пабудаваць
уласны дом ці набыць кватэру менавіта там, адкуль прыехалі. А вось
дзяўчаты, якія адважваюцца на пошукі лепшага за мяжой, глядзяць на
сітуацыю пад іншым вуглом.
Тоня па адукацыі настаўніца хіміі.
Папрацаваўшы некалькі гадоў па
спецыяльнасці, дзяўчына зразумела, што дома ёй «нічога не свеціць»
у асабістым плане. Калі змірыцца з
нізкай зарплатай яшчэ можна, то з
адсутнасцю сям'і — не. Вось дзяўчына і падалася ўслед за мужыкамі са
сваёй вёскі ў Расію. Уладкавалася
ў падмаскоўную касметычную краму прадаўцом, зняла жыллё, а праз
некаторы час і жаніха знайшла. Там
жыць і засталася.
А што жанчыны, якія чакаюць у
вёсках сваіх мужоў? Іх доля незайздросная. Самі гадуюць дзяцей, самі
ўпраўляюцца з хатняй гаспадаркай.
«Маскоўскія пакіданкі» — так іх аднойчы назваў мой знаёмы і падкрэсліў, што шкадаваць жанчын не трэба.
Маўляў, гэта толькі спачатку яны сумуюць па сваіх мужыках, а на другі-трэці год адзіноты не-не ды пачынаюць паглядваць у «левы бок».
Колькі сямей распалася, а колькі
знаходзіцца ў стане перманентнага
разладу з-за адносін на адлегласці,
ніхто дакладна не скажа.
— Пляменнік мой такі харошы хлопец. Не п'е, не курыць, грошы з Расіі
прывозіць, хату сваю адбудаваў. І чаго гэтай паве толькі не хапала? — расказвае пяцідзесяцігадовая Вольга. —
Прыехаў Вадзік аднойчы дамоў, а там
ні жонкі, ні дзяцей. Адна запіска: «Не
магу цярпець адзіноту. Прабач».

***
Нельга сказаць, што працоўная
міграцыя беларусаў — праява выключна нашага часу. Мой прапрадзед
Васіль Сацкевіч у пачатку ХХ стагоддзя разам з аднавяскоўцамі ездзіў на
заробкі ў Амерыку. На якіх умовах
і пры якіх абставінах яны вырашылі адправіцца на іншы канец свету,
у сям'і ніхто ніколі не казаў. Ведаю
толькі, што ў вёсцы ён быў на добрым
рахунку, бо з жывёлай умеў абыходзіцца і лічыўся там кімсьці накшталт
ветэрынара. Затое часта ўспаміналі
дома пра шлях, які прыйшлося пераадолець дзеду. Уявіце сабе: мужык
не тое, што па-англійску, нават паруску ці беларуску пісаць і чытаць не
ўмеў, але праехаў неяк усю Еўропу і
перасёк акіян. Пасля жыў некалькі гадоў у культуры абсалютна адрознай
ад нашай. І што самае цікавае, цэлым
і здаровым вярнуўся дадому.
Ганна ВОЛЯНСКАЯ.

