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З 
ака дэ мі кам На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 
док та рам эка на міч ных 

на вук, пра фе са рам, экс пер там 
Еў ра пей скай эка на міч най ка мі сіі 
ААН па іна ва цый ным раз віц ці, 
ства раль ні кам бе ла рус кай 
між на род най на ву ко вай шко лы 
іна ва цый на га і на ас фер на га 
ўстой лі ва га раз віц ця Пят ром 
НІ КІ ЦЕН КАМ пра ўза е ма ад но сі ны 
ча ла ве ка і яго ма лой ра дзі мы 
гу та рыць наш ка рэс пан дэнт.

— Пётр Ге ор гі е віч, на гэ ту тэ-
му ўжо шмат ска за на. І ад ка заў 
на пы тан не — ад куль у бе ла ру саў 
на сталь гія па баць коў скім до ме, 
род ных мяс ці нах — так са ма да-
стат ко ва. Ці не зда ец ца вам, што ў 
Год ма лой ра дзі мы мы ры зы ку ем 
апы нуц ца ў па ло не ра ман тыч ных 
ус па мі наў, бяс кон цых раз моў пра 
юнац тва, пер шае ка хан не, ра чул-
ку за вёс кай, яб лы не вы сад ка ля 
вяс ко вай шко лы і г. д.?

— Та кая ры зы ка ёсць. Тэ ма тыч-
ная на кі ра ва насць 2018 го да між во лі 
пад штур хоў вае да гэ та га. Пры зна ю ся, 
пе рад су стрэ чай з ва мі я, ні бы на ма-
шы не ча су, пе ра нёс ся ў да лё кія пас ля-
ва ен ныя га ды. Як дзі ця вай ны, я ра зам 
са сва ім на ро дам прай шоў праз усе 
вы пра ба ван ні і цяж кас ці ад наў лен ня 
раз бу ра най ушчэнт Ві цеб шчы ны. Мае 
ўспа мі ны не заў сё ды ра ман тыч ныя: 
кі ну тыя сал дац кія ако пы ў ага ро дзе, 
пах ле бя ды і кра пі вы ў ежы, па лон-
ныя нем цы, якія ад бу доў ва лі Ві цебск, 
пры мі тыў ныя са ма роб ныя цац кі, рас-
кі да ныя паў сюль гіль зы па тро наў... 
Але бы ло і ці ка вае, і пры ем нае ў тым 
юнац тве. Па мя таю свой пер шы пра-
цоў ны за ро бак 16-га до ва га элект ра-
звар шчы ка, сяб роў, су се дзяў...

Я і сён ня моц на ад чу ваю по вязь 
з род ны мі мяс ці на мі, час та ба чу ў 
снах За ход нюю Дзві ну. Упэў не ны, у 
боль шас ці ма іх су ай чын ні каў час та 
ўзні ка юць па доб ныя цёп лыя па чуц ці. 
І гэ та па-ча ла ве чы зра зу ме ла. Ад нак 
эма цы я наль ны ас пект тэ мы ма лой 
ра дзі мы, ра ман тыч ныя ўспа мі ны 
аб ёй усё ж, на мой по гляд, не па-
він ны быць га лоў ным змес там пра-
вя дзен ня Го да, за сла няць ад нас тыя 
не пазбеж ныя пра цэ сы, што ад бы ва-
юц ца на аб ся гах на шай і су сед ніх кра-
ін. І ў Год ма лой ра дзі мы нам вар та 
на гэ та звяр таць ува гу.

— Кан крэ ты зуй це, ка лі лас ка, 
пра што ідзе га вор ка.

— Рэа ліі жыц ця та кія, што ў Бе ла ру-
сі пра цяг ва юц ца не пад улад ныя нам 
пра цэ сы ўрба ні за цыі. Ад яе не сха-
вац ца, не аба ра ніц ца, яе не спы ніць, 
як бы мы ні імк ну лі ся, ні су ма ва лі 
праз па сту по вае знік нен не ма лень кіх 
ма ляў ні чых вё са чак, якія для мно гіх 
га ра джан з'яў ля юц ца ма лой ра дзі-
май. Аб' ек тыў ны пра цэс па вы шэн ня 
ро лі га ра доў, па ве лі чэн ня коль кас ці 
іх на сель ніц тва, уз рас тан не ўплы ву 
га рад ской куль ту ры і так зва ных не 
заў сё ды ста ноў чых га рад скіх ад но-
сін — фак тар аб' ек тыў ны. Урба ні за-
цыя, як сён ня ка жуць, трэнд раз віц ця 
гра мад ства, і мы між во лі ру ха ем ся 

ў гэ тым кі рун ку. Ад нак гэ та не зна-
чыць, што мы па він ны стаць у по зу 
па сіў на га на зі раль ні ка. На шы рэ сур сы 
вар та скі ра ваць у цэ лым на раз віц цё 
тэ ры то рый рэ гі ё наў, каб за бяс пе чыць 
год нае жыц цё іх жы ха роў. Да рэ чы, 
пра гэ та дня мі за явіў кі раў нік дзяр-
жа вы ў час спра ва зда чы ўра да, На-
цы я наль на га бан ка, абл вы кан ка маў 
і Мінск ага гар вы кан ка ма аб вы ні ках 
пра цы эка но мі кі кра і ны за 2017 год і 
за да чах па за бес пя чэн ні да лей ша га 
ўстой лі ва га эка на міч на га рос ту. А гэ-
та ве лі зар ная пра ца, су цэль ны комп-
лекс пы тан няў, у тым лі ку і на ву ко ва-
тэх на ла гіч ных, вы ра шэн не якіх зой ме 
не адзін год.

Пад трым лі ваць жы ха роў вё са чак 
трэ ба, як і рэд кіх пе ра ся лен цаў ту-
ды з го ра да, якіх, да рэ чы, з ча сам 
ста но віц ца ўсё больш. Але ў вя лі кім 
маш та бе дэз урба ні за цыя нам не па-
гра жае, перс пек ты ва ўсё ж за буй-
ны мі аг ра га рад ка мі, дзе лепш за ўсё 
спа лу ча юц ца вы го ды го ра да і пе ра-
ва гі жыц ця на пры ро дзе.

— Цяж ка з ва мі не па га дзіц ца, 
але да лё ка не ўсю ды на зі ра ец ца 
ўда лае спа лу чэн не га рад скіх вы-
год і ра дас цяў сель ска га жыц ця. 
На ват знеш не. На што трэ ба звяр-
нуць ува гу мяс цо вай ула дзе пад-
час рэа лі за цыі за дач Го да ма лой 
ра дзі мы? Як су ад но сіц ца з гэ ты мі 
за да ча мі па ча тая не каль кі га доў 
на зад ра бо та па на вя дзен ні па-
рад ку на зям лі?

— Ду маю, са мым не па срэд ным 
чы нам. Ня даў на ад бы лі ся вы ба ры, 
у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў прый-
шло шмат но вых энер гіч ных прад-
стаў ні коў мяс цо ва га на сель ніц тва. 
Гэ та сі ла, якую вар та ак ты ві за ваць. 
У тым лі ку і праз да лей шае пры няц-
це за ко наў і за ка на даў чых ак таў па 
раз ня во лен ні дзе ла вой іні цы я ты вы, 
рэ фар ма ван ні гра шо ва-пад атко вай 
сіс тэ мы. Яе, да рэ чы, трэ ба зра біць 
не толь кі адзі най для ўсіх удзель ні каў 
рын ка вых ад но сін, але і змя ніць сіс-
тэ му раз мер ка ван ня па дат каў — каб 
знач ную іх част ку па кі даць на па трэ-
бы раз віц ця тэ ры то рый. Ка ра цей, каб 
лю дзі ста лі са праўд ны мі гас па да ра мі 
сва ёй зям лі з да стой най за ра бот най 
пла тай і на са бе ад чу лі ста ноў чыя 
зме ны ў іх жыц ці.

— Вя до ма, ства рэн не но вых 
пра цоў ных мес цаў, па вы шэн-
не зар пла ты, лік ві да цыя бес-
пра цоўя — пер ша чар го выя мэ ты 
дзей нас ці мяс цо вай ула ды. Але 
паў сюд на ёсць шмат «дроб ных» 
пы тан няў, якія пе ра шка джа юць 
нар маль на му жыц цю лю дзей і ча-
мусь ці не вы ра ша юц ца га да мі...

— Та кіх фак таў, на жаль, больш 
чым да стат ко ва. Вы ра шэн не «дроб-
ных» праб лем ча сам не па тра буе 
вя лі кіх ар га ні за цый ных на ма ган няў 
і знач ных срод каў — да стат ко ва іх 
ашчад на і мэ та на кі ра ва на вы ка рыс-

тоў ваць. Я ўво гу ле па ра іў бы аб ноў-
лен ным ра ён ным Са ве там дэ пу та таў 
не ад клад на за няц ца рас пра цоў кай 
улас най стра тэ гіі раз віц ця мяс цо вай 
эка но мі кі і са цы яль най сфе ры. А та кіх 
раз гор ну тых пла наў з пад клю чэн нем 
усіх фор маў улас нас ці, на жаль, не 
ха пае. На што так са ма звяр нуў ува-
гу Прэ зі дэнт у хо дзе вы шэй на зва най 
спра ва зда чы ўра да. Зра зу ме ла, Са-
ве там у іх ра бо це не аб ход на бу дзе 
па збег нуць ма ні лаў шчы ны, цвя ро за 
зы хо дзіць са сва іх маг чы мас цяў. На-
прык лад, я лі чу, што рэ зер вы са ма за-
ня тас ці на сель ніц тва не вя лі кіх па сёл-
каў і вё сак у на шых рэ гі ё нах да лё ка 
не вы чар па ныя. Лю дзям ча сам трэ ба 
да па маг чы на ла дзіць рэн та бель ную 
пэў ную спра ву, пад ба дзё рыць, неш та 
пад ка заць.

Да вай це па гля дзім, а ці ў да стат-
ко вай сту пе ні мяс цо вая ўла да са-
дзей ні чае раз віц цю ма ло га прад пры-
маль ніц тва, па шы рэн ню на до мнай 
пра цы? Вось тут ёсць шан цы пра явіць 
ся бе кож на му Са ве ту. Ча му не раз-
гле дзець гэ тае пы тан не на чар го вай 
се сіі рай са ве та, не рас пра ца ваць кан-
крэт ны і рэ аль ны план да сяг нен ня па-
стаў ле ных мэт?

Ад но вых дэ пу та таў лю дзі ча ка юць 
кан крэт ных спраў. Ня хай гэ та бу дзе 
ўдас ка на лен не да рож най інф ра-
струк ту ры, бу даў ніц тва спар тыў ных і 
дзі ця чых пля цо вак, ства рэн не ве ла сі-
пед най да рож кі, доб ра ўпа рад ка ван-
не ста ро га пар ку, ад крыц цё но ва га 
скве ра, су мес ны з жы ха ра мі шмат-
па вяр хо вых да моў кло пат аб чыс ці-
ні і кам фор це два ро вых тэ ры то рый 
і г. д. Уво гу ле, на ды шоў час ства рыць 
у кра і не Фонд эка на міч най аба ро ны 
на сель ніц тва на вы па дак скла да ных 
аб ста він. Удзел дэ пу та таў у яго ра бо-
це мне ба чыц ца аба вяз ко вым.

— Вер нем ся да тэ мы Го да ма-
лой ра дзі мы. Што для вас аса біс та 
гэ та азна чае?

— Маё жыц цё, лі чу, скла ла ся ўда-
ла. Зай маў ся і зай ма ю ся лю бі май 
спра вай, ча гось ці да сяг нуў, на ве даў 
усе кан ты нен ты, шмат кра ін, ку паў-
ся, як га во рыц ца, ва ўсіх акі я нах. Але 
ку ды б ні за кід ваў мя не лёс, больш 
за два тыд ні там не мог зна хо дзіц ца. 
Пра бач це за па фас, але Бе ла русь клі-
ка ла да моў. На сталь гія па ра дзі ме не 
пус ты гук для мя не. Пры ем на, што і 
мя не па мя та юць у род ных мяс ці нах, 
пад трым лі ва юць су вя зі са мной.

— Якая, на ваш по гляд, вы ха-
ваў чая знач насць та ко га Го да?

— Яго га лоў ны сэнс за клю ча ец ца, 
на маю дум ку, у ак ты ві за цыі ра бо ты 
па па тры я тыч ным вы ха ван ні, фар-
мі ра ван ні све та по гля ду ма ла дых 
лю дзей. У гэ тай су вя зі Год дае маг-
чы масць азір нуц ца, па спра ба ваць 
па-но ва му па гля дзець на по вязь па-
ка лен няў, даць юна кам і дзяў ча там 
маг чы масць ад чуць ся бе па тры ё та мі. 
Ма ла дое па ка лен не, якое пры хо дзіць 
да кі ра ван ня кра і най ва ўсіх сфе рах, 
трэ ба не да куч лі ва ву чыць ца ніць пра-
цу сва іх па пя рэд ні каў, іх унё сак у раз-
віц цё эка но мі кі, са цы яль най і ін шых 
сфер. Тут важ ную ро лю мо гуць і па-
він ны ады граць мяс цо выя края знаў-
чыя му зеі. Іх сціп лую дзей насць цяж-
ка пе ра аца ніць. Су пра цоў ні кі му зе яў, 
якія звы чай на пад трым лі ва юць су вя зі 
са сва і мі зна ка мі ты мі зем ля ка мі, за-
хоў ва юць у экс па зі цы ях вы ста вач ных 
за лаў гіс та рыч ную па мяць аб ту тэй-
шых ура джэн цах... Сён ня ві да воч-
на, што ў бе ла рус кім гра мад стве ўсё 
больш усве дам ля юць пер ша снасць 
рэа лі за цыі на цы я наль ных ін та рэ саў 
кра і ны — і ме на ві та праз раз віц цё ўсіх 
яе тэ ры то рый.

Гу та рыў Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

Пётр НІ КІ ЦЕН КА:

«ДЗЕ Б НІ БЫЎ, 
ЦЯГ НУ ЛА ДАДОМУ»

«Лі чу, што рэ зер вы 
са ма за ня тас ці 

на сель ніц тва не вя лі кіх па сёл каў 
і вё сак у на шых рэ гі ё нах да лё ка 
не вы чар па ныя. Лю дзям 
ча сам трэ ба да па маг чы 
на ла дзіць рэн та бель ную 
пэў ную спра ву, пад ба дзё рыць, 
неш та пад ка заць».

ЧАС ЧАС 
БЯ РО ЗА ВІ КУ!БЯ РО ЗА ВІ КУ!
На рых тоў ва ем сок пра віль на

У эфі ры тэ ле ка на ла СТБ вый шла ін тэр в'ю кан суль тан та 
ад дзе ла рэа лі за цыі ле са пра дук цыі Мі ніс тэр ства ляс ной 
гас па дар кі Ак са ны Пет ру ле віч. Спе цы я ліст рас ка за ла 
аб пра ві лах збо ру бя ро за ва га со ку.

Як ад зна чы ла Ак са на Пет ру ле віч, тра ды цый ны мі тэр-
мі на мі збо ру со ку з'яў ля юц ца са ка вік і кра са вік. Ме на ві-
та ў гэ ты пе ры яд, як пра ві ла, уста наў лі ва ец ца плю са вая 
тэм пе ра ту ра і па чы на ец ца рух со ку. Спы ня ец ца ён пас ля 
рас пус кан ня пу пы шак на дрэ вах.

Спе цы я ліст так са ма да да ла, што для на рых тоў кі со каў 
ляс га са мі вы зна ча юц ца ўчаст кі на са джэн няў з пэў ны мі 
ха рак та рыс ты ка мі, на прык лад, дыя метр бя ро зы па ві нен 
быць не менш за 20 сан ты мет раў. Важ ную ро лю ады гры-
вае і ўзрост дрэ ва: на рых тоў ваць сок мож на не ра ней чым 
за пяць га доў да на ступ лен ня ўзрос ту руб кі. Для збо ру 
да пус ка ец ца вы ка ры стан не лю бо га ін стру мен та, якім мож-
на пра свід ра ваць ка нал, з па тра ба ван ня мі, ад па вед ны мі 
пра ві ла м на рых тоў кі со ку. Да пус ка ец ца так са ма пра піл 
бен за пі лой, ка лі ён уяў ляе са бой ка сы зрэз пад вуг лом не 
больш за 30° ад вер ты каль най во сі, даў жы нёй не больш 
за 12 сан ты ме траў і глы бі нёй не больш за 4 сан ты мет ры 
без улі ку таў шчы ні ка ры.

На рых тоў ку со ку фі зіч ным асо бам мож на вес ці на 
ўчаст ках ляс но га фон ду, якія вы зна ча ны для гэ тых мэт 
юры дыч ны мі асо ба мі, што вя дуць ляс ную гас па дар ку, іх 
струк тур ны мі пад раз дзя лен ня мі (ляс ніц тва мі) бяс плат на 
і без да зволь ных да ку мен таў. Ін фар ма цыя пра мес ца зна-
хо джан ня та кіх участ каў ляс но га фон ду раз мя шча ец ца на 
афі цый ных сай тах юры дыч ных асоб, якія вя дуць ляс ную 
гас па дар ку, у СМІ і ін шых кры ні цах. Так са ма гра ма дзя не 
мо гуць на быць бя ро за вы сок, на рых та ва ны ра бот ні ка-
мі ляс га саў. У гэ тым се зо не ле са гас па дар чыя ўста но вы 
кра і ны пла ну юць са браць ка ля 16 ты сяч тон ка рыс на га 
на пою.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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СЕ ЗОН

Извещение о проведении 25 апреля 2018 года 

торгов по продаже имущества, на которое 

обращено взыскание в счет неисполненного 

налогового обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 

имущества)

Капитальное строение (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад обменного фонда), общей 
площадью 479,1 кв. м с инв. № 613/С-13667, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Крупский р-н, 
Игрущковский с/с, д. Каменка, ул. Мелиоративная. 
2/3, Республика Беларусь на земельном участке с 
кадастровым номером 623082003101000121

Начальная цена  29 593,80 бел. руб.

Сумма задатка  2 959,38 бел. руб.

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие «Минский 
городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, 
к.10, 220030, г. Минск, (017) 327-05-62

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 

обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента 

Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63, и порядком проведения аукциона, 

утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республи-

ки Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие соглашение с 

организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-

мету торгов, а также представившие в установленный срок организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-

ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 

организатором аукциона); копии учредительных документов (для юри-

дических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 

(в двух экземплярах); документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

с отметкой банка, документы, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные до-

кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-

ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34 BPSB 3012 1049 

7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской 

области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, получатель – коммуналь-

ное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», 

УНП 190398583. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесе-

на в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-

ный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-

вляется победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 

перед началом аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 

осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 25 апреля 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-

ционе осуществляются с 19.03.2018 по 20.04.2018 включительно в рабочие 

дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36, (017) 327-40-22 – коммунальное 

унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости»


