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Стар шы ня Па ста ян най 
ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi па 
аду ка цыi, на ву цы, куль ту ры i 
са цы яль ным раз вiц цi па бы ваў 
у не каль кiх ра ё нах Гро дзен скай 
воб лас цi. Пад час па езд кi 
ён азна ё мiў ся з ра бо тай 
прад пры ем стваў i вы слу хаў 
пы тан нi, якiя не па ко яць 
мяс цо вых жы ха роў.

Ад ным з ад ра соў стаў Скi-
дзель. I не вы пад ко ва. Гэ та го-
рад-спа да рож нiк аб лас но га 
цэнт ра, тут функ цы я нуе ад но 
з са мых ма гут ных прад пры-
ем стваў рэ гi ё на — Скi дзель скi 
цук ро вы кам бi нат. Не так даў-
но на за вод зе змя нiў ся ге не-
раль ны ды рэк тар. Па сло вах 
Вiк та ра Лiс ко вi ча, но вы кi раў нiк 
Ула дзi мiр Бе ла ву саў — пра фе-
сi я нал, якi доб ра ве дае га лi ну 
i мо жа за бяс пе чыць ста бiль-
ную ра бо ту прад пры ем ства. У 
гэ тым мож на бы ло ўпэў нiц ца 
пад час на вед ван ня вы твор час-
цi. Ня гле дзя чы на се зон ны ха-
рак тар пе ра пра цоў кi бу ра коў, 
за вод не спы няе дзей насць, а 
па-ра ней ша му пра цуе круг лыя 
су ткi — на прык лад, ця пер iдзе 
фа соў ка пра дук цыi. Знач ная яе 
част ка ад праў ля ец ца на экс-
парт, у асноў ным у Ра сiю, кра i-
ны Ся рэд няй Азii, на аф ры кан скi 
кан ты нент. За год ад гру жа ец ца 
145 ты сяч тон. Да но ва га се зо на 
скла ды па вiн ны быць пус тыя, 
каб пры маць цу кар на ступ на га 
ўра джаю. Сы ра вi на пач не па-
сту паць у кан цы ле та.

Скi дзель скi цук ро вы кам бi-
нат — го ра даў тва раль нае прад-
пры ем ства, дзе пра цуе больш 
за 700 ча ла век. Ся рэд нi ўзрост 
кры ху боль шы за 40 га доў. Ця-
пер, па сло вах се на та ра, важ на 
сфар мi ра ваць у дзя цей ра бот-
нi каў ста ноў чы воб раз за во да, 
каб яны по тым так са ма пра-
цяг ва лi тут пра ца ваць, ства ра лi 
пра цоў ныя ды нас тыi.

Та кая тэн дэн цыя вi да воч ная. 
Го рад-спа да рож нiк раз вi ва ец-
ца, бу ду юц ца шмат па вяр хо вікі, 
ка тэ джы. Чар го вым штурш ком 

для ад наў лен ня ста не пра вя-
дзен не сё лет нiх аб лас ных «Да-
жы нак». Га лоў ным аб' ек там ста-
не Дом куль ту ры, на рэ кан струк-
цыю яко га бу дзе вы дат ка ва на 
тры мiль ё ны руб лёў. Ён па бу да-
ва ны ў 1950-я га ды, та му атры-
мае су час ную «на чын ку». Так-
са ма iдзе доб ра ўпа рад ка ван не 
пар ка вай зо ны ў цэнт ры го ра да. 
У тым, што вя дзец ца сур' ёз ная 
пад рых тоў ка да фес ты ва лю 
хле ба ро баў, Вiк тар Лiс ко вiч 
упэў нiў ся аса бiс та, ка лi пра ехаў 
па го ра дзе. На яго дум ку, ка-
рыс ным но ва ўвя дзен нем для 
су час на га го ра да мо гуць стаць 
раз вiц цё ве ла ру ху i пра клад ка 
ве ла да ро жак. I та кая ра бо та вя-
дзец ца. Па сло вах на мес нi ка 
стар шы нi Гро дзен ска га рай-
вы кан ка ма Ва ле рыя БА ЛА-
ШО ВА, ёсць ад па вед ны пра ект, 
якi ра ён мае на мер ажыц ця вiць 
у рам ках пра гра мы транс гра нiч-
на га су пра цоў нiц тва.

Прад стаў нi кi пра цоў на га ка-
лек ты ву агу чы лi тыя праб ле мы, 
якiя iх хва лю юць. Па-пер шае, 
га ра чае во да за бес пя чэн не. Ад 
ТЭЦ за во да за ле жыць па да-
ча цяп ла ў блi жэй шыя жы лыя 
да мы. Але ў лет нi се зон ТЭЦ не 
функ цы я нуе, i га ра чай ва ды ў 
да мах ня ма. Ра ён ныя ўла ды 
га то вы вы ра шыць пы тан не, 
за куп ле ны спе цы яль ны ка цёл, 
якi бу дзе пра ца ваць на па трэ-
бы жы ха роў. Вiк тар Лiс ко вiч 
па абя цаў узяць гэ тае пы тан не 

на кант роль. Якас цi пiт ной ва-
ды ў кра i не на да ец ца пер ша-
снае зна чэн не, i ў Скi дзе лi гэ тую 
праб ле му не аб ход на вы ра шыць 
як ма га хут чэй — маг чы ма, да 
кан ца го да, пад крэс лiў пар ла-
мен та рый.

Яшчэ адзiн важ ны ас пект, на 
якi вар та звяр нуць ува гу, — ра ка 
Кот ра. Па сло вах жы ха роў, бе-
ра га вую лi нiю тут трэ ба доб ра-
ўпа рад ка ваць, пры маг чы мас цi 
зра бiць пляж ную зо ну. Га ра джа-
не хо чуць ад па чы ваць на сва iх 
ва да ёмах i са мi га то вы вый сцi на 
гэ тыя ра бо ты, але па трэб ныя ка-
ар ды на цыя i план. Уво гу ле гэ ты 
кi ру нак Вiк тар Лiс ко вiч лi чыць 
важ ным для ту рыс тыч най га лi-
ны. Кот ра — пры го жая ра ка, па 
якой ад бы ва ец ца ня ма ла спла-
ваў, i вар та пры вес цi яе ў на леж-
ны стан.

«Вод ная» тэ ма бы ла пра цяг-
ну та на су стрэ чы з ка лек ты вам 
аг ра кам бi на та «Кня зе ва» Зэ-
львен ска га ра ё на. Тут вя лi кую 
па пу ляр насць ся род ры ба коў 
мае Зэ львен скае ва да схо вi-
шча, i гэ тую асаб лi васць трэ ба 
вы ка рыс таць для перс пек тыў-
на га раз вiц ця ра ё на. Як па ве-
да мiў стар шы ня гас па дар кi 
Дзя нiс АЛЬ ШЭЎ СКI, ра бо та ў 
та кiм кi рун ку па ча ла ся. Ра зам з 
Гро дзен скiм аграр ным унi вер сi-
тэ там рых ту ец ца пра ект па раз-
вя дзен нi рэд кiх па род рыб, у 
пры ват нас цi, сцер ля дзi, што да-
дасць па пу ляр нас цi ра ё ну. Да-
рэ чы, тут ёсць i свая «фiш ка». Гэ-

та «Ган нен скi кiр маш», вя до мы 
ў Зэ льве са ста ра жыт на сцi, — 15 
га доў та му яго ад ра дзi лi. Вiк тар 
Лiс ко вiч лi чыць, што iдэя свай го 
брэн да ця пер вель мi ак ту аль-
ная. Ён па ве да мiў, што ў кра i не 
сён ня вя дзец ца аб лiч боў ка ўсiх 
му зе яў, што па вы сiць iн фар ма-
ва насць аб спад чы не рэ гi ё наў. 
Пра кiр маш змо гуць да ве дац ца 
па экс па на тах му зея, якi мес цiц-
ца ў ра ён ным До ме куль ту ры.

Пры кла дам зла джа най ра-
бо ты ка лек ты ву пар ла мен та рый 
лi чыць Ваў ка выс кi мя са кам бi-
нат. Прад пры ем ства — ад но з 
най леп шых у га лi не. Яго пра дук-
цыя вя до мая не толь кi ў Бе ла-
ру сi, але i да лё ка за яе ме жа мi. 
Ме на вi та та кая пра ца спры яе 
даб ра бы ту як кож на га ра бот нi-
ка, так i ўсёй кра i ны.

— У вы нi ку па езд кi склад ва-
ец ца цэ лас ная кар цi на та го, як 
жы ве рэ гi ён, якiя праб ле мы не-
аб ход на вы ра шаць у пер шую 
чар гу. За ся родж ва ец ца ўва га на 
перс пек тыў ным раз вiц цi на се-
ле ных пунк таў. Так, на ве даў шы 
Скi дзель скi цук ро вы кам бi нат, 
мы ба чым, што вы твор часць 
пра цуе з за ха ван нем усiх тэх на-
ла гiч ных нар ма ты ваў. За вод на-
ладж вае экс парт, шу кае но выя 
рын кi збы ту. Раз вiц цё го ра даў-
тва раль на га прад пры ем ства, у 
сваю чар гу, спры яе раз вiц цю i 
го ра да-спа да рож нi ка. Што да-
ты чыц ца Зэ львен ска га ра ё на, то 
тут па чы на юць удзя ляць ува гу 
ту рыс тыч на му па тэн цы я лу, ад-
ра джа юць ста ра жыт ныя тра ды-
цыi i свя ты, — за зна чыў Вiк тар 
Лiс ко вiч. — Ма гу ска заць, што 
ка лек тыў Ваў ка выс ка га мя са-
кам бi на та аб' яд ноў ва юць жа-
дан не пра ца ваць i го нар за тое, 
што ро бiц ца. Ка лi та кi па ды ход 
бу дзе ў кож най ар га нi за цыi i 
прад пры ем стве, кра i на бу дзе 
iс цi на пе рад. А ўсiм нам за ста-
нец ца толь кi ад но — бе раг чы 
ад но ад на го i ра бiць агуль ную 
стра ву, якая бу дзе скi ра ва на на 
ста бiль насць i раз вiц цё кра i ны.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.

Вiк тар ЛIС КО ВIЧ: 

«Лю дзей аб' яд ноў вае жа дан не пра ца ваць «Лю дзей аб' яд ноў вае жа дан не пра ца ваць 
i го нар за тое, што яны ро бяць»i го нар за тое, што яны ро бяць»
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Пра ца, ту рызм, Пра ца, ту рызм, 
ад па чы нак, ля чэн неад па чы нак, ля чэн не

Гэ тыя i iн шыя тэ мы ўзнi ма лi ся 
пад час ра бо чай па езд кi стар шы нi 
Па ста ян най ка мi сii Са ве та 
Рэс пуб лi кi па мiж на род ных спра вах 
i на цы я наль най бяс пе цы Сяр гея 
РАЧ КО ВА ў Пру жан скi ра ён, што 
на Брэст чы не.

Сяр гей Рач коў вы браў для на вед ван ня 
Ру жан шчы ну, якая да ся рэ дзi ны 1950-х 
бы ла асоб ным ра ё нам i ця пер скла дае 
амаль па ло ву ад на го з най буй ней шых 
ра ё наў Брэст чы ны. З са ма га па чат ку Сяр-
гей Ана то ле вiч су стрэў ся з дэ пу та та мi Ру-
жан ска га сель ска га Са ве та. Се на тар рас-
ка заў мяс цо вым ка ле гам пра спе цы фi ку 
ра бо ты верх няй па ла ты пар ла мен та. Пас-
ля яны аб мер ка ва лi сi ту а цыю ў кра i не з 
ка ра на вi рус най iн фек цы яй. Па вод ле слоў 
стар шы нi Ру жан ска га сель ска га Са-
ве та Ак са ны ЮР КОЎ СКАЙ, мяс цо выя 
дэ пу та ты за га дзя рых та ва лi ся га ва рыць 
на гэ тую тэ му i атры ма най iн фар ма цы яй 
ака за лi ся за да во ле ныя.

За тым у пра гра ме бы лi тра ды цый ная 
пра мая тэ ле фон ная лi нiя i аса бiс ты пры ём 
гра ма дзян. Да рэ чы, на пра мую лi нiю 
зва нi лi не толь кi мяс цо выя лю дзi, але i 
жы ха ры су сед нiх Бя ро заў ска га i Ваў ка-
выс ка га ра ё наў. Пы тан нi пад час пра мой 
лi нii i пры ёму най больш да ты чы лi ся доб-
ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то рый i жыл лё ва-
га за ка на даў ства. На аса бiс ты пры ём да 
се на та ра прый шоў 82-га до вы ве тэ ран 
Уз бро е ных Сiл Ула дзi мiр Па поў з прось-
бай па спры яць у вы дан нi сва ёй кнi гi. Да-
рэ чы, кнi гу ве тэ ран-ра кет чык на пi саў пра 
зда ро вы спо саб жыц ця. Аў тар атры маў 
пад ра бяз ную кан суль та цыю.

Пад час па езд кi Сяр гей Рач коў на ве даў 
сель гас прад пры ем ства «Ру жа ны-Аг ра», 
Ру жан скi па ла ца вы комп лекс ро ду Са пег 
i са на то рый «Ру жан скi». У па ла цы госць 
азна ё мiў ся з му зей най экс па зi цы яй, па-
цi ка вiў ся хо дам рэ стаў ра цыi комп лек су. 
А ў са на то рыi ўдзель нi кi су стрэ чы па гу-
та ры лi з пер са на лам i ад па чы валь нi ка мi. 
Да рэ чы, ця пер ён за поў не ны на 98 пра-
цэн таў — гэ та адзiн з най леп шых па каз-
чы каў у кра i не. Пе ра важ ная боль шасць 
па цы ен таў са на то рыя —бе ла ру сы, ра сi ян 
за раз ад па чы вае ня шмат. Се на тар ад зна-
чыў уме лую ра бо ту i су час ныя па ды хо ды 
да рэ кла ма ван ня сва iх па слуг. «Ру жан скi» 
не пра пус кае нi вод на га вя лi ка га ме ра-
пры ем ства, яго спе цы я лiс ты вы сту па юць 
там з улас ны мi прэ зен та цы я мi: ня даў на 
бы лi на фес ты ва лi ў Алек санд рыi, збi ра-
юц ца на «Сла вян скi ба зар», вы ка рыс тоў-
ва юць маг чы масць пра рэ кла ма ваць ся бе 
на тэ ле ба чан нi i ў iн тэр нэ це. Вы нi кi — у 
вы шэй пры ве дзе най лiч бе.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

ОКТЯБРЬСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 
ЛОГОЙСКОГО  РАЙОНА  МИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

28 июля 2020 года в 10.00
 проводит повторный аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка
Площадь 
участка

Инженерная 
инфраструктура

Начальная цена, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Расходы по изготовлению 
документации и проведению 

аукциона, бел. руб.

1
д. Городище, уч. № 8,
кадастровый номер

623285801101000036
0,2379 га

Электроснабжение,
грунтовая дорога

2 000,00 400,00
1 700,00 

(+ публикация 
в газете)

2
д. Дрила-2, уч. № 21А,

кадастровый номер 
623285802101000026

0,2490 га
Электроснабжение,
асфальтированная, 

дорога
2 000,00 400,00

1 580,00 
(+ публикация 

в газете)

3
д. Росохи, ул. Дачная, 13,

кадастровый номер 
623285805101000038

0,1806 га
Электроснабжение,
грунтовая дорога, 
водоснабжение

2 000,00 400,00
(+ публикация 

в газете)

4
д. Росохи, ул. Дачная, 15, 

кадастровый номер 
623285805101000044

0,1786 га
Электроснабжение,
грунтовая дорога,
водоснабжение

2 000,00 400,00
(+ публикация 

в газете)

5
д. Цынное, 1В,

кадастровый номер 
623285806601000010

0,2032 га
Электроснабжение,

грунтовая дорога
2 000,00 400,00

1 439,00 
(+ публикация 

в газете)

Аукцион проводится в здании сельисполкома по адресу: Минская область, Логойский район, аг. Октябрь, ул. Центральная, 13. 
Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, до 24 июля 2020 г. до 17.00. Задаток 
перечисляется на расчетный счет BY23AKBB36006191311020000000 в ЦБУ 611 ф-ла № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код AKBBBY2X, УНН 600181656, код платежа – 04901. Получатель – Октябрьский сельисполком. Победитель аукциона обя-
зан в течение 10 дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок, 
код платежа 04901, и оплатить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, код платежа – 04616. 

Телефоны для справок: (801774) 72236, 72246, 72235. Эл. адрес: oktyabr@logoysk.gov.by.
Условия: затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры к земельному участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении Положения о порядке 
возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответ-
ствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.12.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию 
отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры».

• Организация аукционов • Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
ОАО «927 управление специализированных сантехнических работ», 

г. Минск, ул. Железнодорожная, 37

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Адрес: г. Минск, ул. Ложинская, 16-423

Наименование (назначение) Общая площадь Инвентарный номер

Административное помещение 70,5 кв. м 500/D-708137629

Начальная цена с НДС 20 % – 161 139,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, 
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и 
о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок 
оформления участия в торгах и результатов торгов установлены регламентом электронной тор-
говой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся по-
высить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 
затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 09.06.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем 
за один день до наступления даты проведения аукциона

Дата и время начала 
и окончания 

электронных торгов

Начало торгов в 13.00 28.07.2020.
Окончание торгов в 14.00 28.07.2020.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания 
приема заявок

Принимаются по 27.07.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. Е-mail: auction@cpo.by


