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Вiктар ЛIСКОВIЧ:

«Людзей аб'ядноўвае жаданне працаваць
i гонар за тое, што яны робяць»

Адным з адрасоў стаў Скiдзель. I невыпадкова. Гэта горад-спа да рож нiк аб лас но га
цэнтра, тут функцыянуе адно
з самых магутных прадпрыемстваў рэгiёна — Скiдзельскi
цукровы камбiнат. Не так даўно на заводзе змянiўся генеральны дырэктар. Па словах
Вiктара Лiсковiча, новы кiраўнiк
Уладзiмiр Белавусаў — прафесiянал, якi добра ведае галiну
i можа забяспечыць стабiльную работу прадпрыемства. У
гэтым можна было ўпэўнiцца
падчас наведвання вытворчасцi. Нягледзячы на сезонны характар перапрацоўкi буракоў,
завод не спыняе дзейнасць, а
па-ранейшаму працуе круглыя
суткi — напрыклад, цяпер iдзе
фасоўка прадукцыi. Значная яе
частка адпраўляецца на экспарт, у асноўным у Расiю, краiны Сярэдняй Азii, на афрыканскi
кантынент. За год адгружаецца
145 тысяч тон. Да новага сезона
склады павiнны быць пустыя,
каб прымаць цукар наступнага
ўраджаю. Сыравiна пачне паступаць у канцы лета.
Скiдзельскi цукровы камбiнат — горадаўтваральнае прадпрыемства, дзе працуе больш
за 700 чалавек. Сярэднi ўзрост
крыху большы за 40 гадоў. Цяпер, па словах сенатара, важна
сфармiраваць у дзяцей работнiкаў станоўчы вобраз завода,
каб яны потым таксама працягвалi тут працаваць, стваралi
працоўныя дынастыi.
Такая тэндэнцыя вiдавочная.
Горад-спадарожнiк развiваецца, будуюцца шматпавярховікі,
катэджы. Чарговым штуршком

Фота grodnonews.by

Старшыня Пастаяннай
камiсii Савета Рэспублiкi па
адукацыi, навуцы, культуры i
сацыяльным развiццi пабываў
у некалькiх раёнах Гродзенскай
вобласцi. Падчас паездкi
ён азнаёмiўся з работай
прадпрыемстваў i выслухаў
пытаннi, якiя непакояць
мясцовых жыхароў.

для аднаўлення стане правядзенне сёлетнiх абласных «Дажынак». Галоўным аб'ектам стане Дом культуры, на рэканструкцыю якога будзе выдаткавана
тры мiльёны рублёў. Ён пабудаваны ў 1950-я гады, таму атрымае сучасную «начынку». Таксама iдзе добраўпарадкаванне
паркавай зоны ў цэнтры горада.
У тым, што вядзецца сур'ёзная
падрыхтоўка да фестывалю
хлебаробаў, Вiктар Лiсковiч
упэўнiўся асабiста, калi праехаў
па горадзе. На яго думку, карысным новаўвядзеннем для
сучаснага горада могуць стаць
развiццё веларуху i пракладка
веладарожак. I такая работа вядзецца. Па словах намеснiка
старшынi Гродзенскага райвыканкама Валерыя БАЛАШОВА, ёсць адпаведны праект,
якi раён мае намер ажыццявiць
у рамках праграмы трансгранiчнага супрацоўнiцтва.
Прадстаўнiкi працоўнага калектыву агучылi тыя праблемы,
якiя iх хвалююць. Па-першае,
гарачае водазабеспячэнне. Ад
ТЭЦ завода залежыць падача цяпла ў блiжэйшыя жылыя
дамы. Але ў летнi сезон ТЭЦ не
функцыянуе, i гарачай вады ў
дамах няма. Раённыя ўлады
гатовы вырашыць пытанне,
закуплены спецыяльны кацёл,
якi будзе працаваць на патрэбы жыхароў. Вiктар Лiсковiч
паабяцаў узяць гэтае пытанне

на кантроль. Якасцi пiтной вады ў краiне надаецца першаснае значэнне, i ў Скiдзелi гэтую
праблему неабходна вырашыць
як мага хутчэй — магчыма, да
канца года, падкрэслiў парламентарый.
Яшчэ адзiн важны аспект, на
якi варта звярнуць увагу, — рака
Котра. Па словах жыхароў, берагавую лiнiю тут трэба добраўпарадкаваць, пры магчымасцi
зрабiць пляжную зону. Гараджане хочуць адпачываць на сваiх
вадаёмах i самi гатовы выйсцi на
гэтыя работы, але патрэбныя каардынацыя i план. Увогуле гэты
кiрунак Вiктар Лiсковiч лiчыць
важным для турыстычнай галiны. Котра — прыгожая рака, па
якой адбываецца нямала сплаваў, i варта прывесцi яе ў належны стан.
«Водная» тэма была працягнута на сустрэчы з калектывам
агракамбiната «Князева» Зэльвенскага раёна. Тут вялiкую
папулярнасць сярод рыбакоў
мае Зэльвенскае вадасховiшча, i гэтую асаблiвасць трэба
выкарыстаць для перспектыўнага развiцця раёна. Як паведамiў старшыня гаспадаркi
Дзянiс АЛЬШЭЎСКI, работа ў
такiм кiрунку пачалася. Разам з
Гродзенскiм аграрным унiверсiтэтам рыхтуецца праект па развядзеннi рэдкiх парод рыб, у
прыватнасцi, сцерлядзi, што дадасць папулярнасцi раёну. Дарэчы, тут ёсць i свая «фiшка». Гэ-

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 обязан 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 соответствии 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 социальной инфраструктуры».

та «Ганненскi кiрмаш», вядомы
ў Зэльве са старажытнасцi, — 15
гадоў таму яго адрадзiлi. Вiктар
Лiсковiч лiчыць, што iдэя свайго
брэнда цяпер вельмi актуальная. Ён паведамiў, што ў краiне
сёння вядзецца аблiчбоўка ўсiх
музеяў, што павысiць iнфармаванасць аб спадчыне рэгiёнаў.
Пра кiрмаш змогуць даведацца
па экспанатах музея, якi месцiцца ў раённым Доме культуры.
Прыкладам зладжанай работы калектыву парламентарый
лiчыць Ваўкавыскi мясакамбiнат. Прадпрыемства — адно з
найлепшых у галiне. Яго прадукцыя вядомая не толькi ў Беларусi, але i далёка за яе межамi.
Менавiта такая праца спрыяе
дабрабыту як кожнага работнiка, так i ўсёй краiны.
— У вынiку паездкi складваецца цэласная карцiна таго, як
жыве рэгiён, якiя праблемы неабходна вырашаць у першую
чаргу. Засяроджваецца ўвага на
перспектыўным развiццi населеных пунктаў. Так, наведаўшы
Скiдзельскi цукровы камбiнат,
мы бачым, што вытворчасць
працуе з захаваннем усiх тэхналагiчных нарматываў. Завод наладжвае экспарт, шукае новыя
рынкi збыту. Развiццё горадаўтваральнага прадпрыемства, у
сваю чаргу, спрыяе развiццю i
горада-спадарожнiка. Што датычыцца Зэльвенскага раёна, то
тут пачынаюць удзяляць увагу
турыстычнаму патэнцыялу, адраджаюць старажытныя традыцыi i святы, — зазначыў Вiктар
Лiсковiч. — Магу сказаць, што
калектыў Ваўкавыскага мясакамбiната аб'ядноўваюць жаданне працаваць i гонар за тое,
што робiцца. Калi такi падыход
будзе ў кожнай арганiзацыi i
прадпрыемстве, краiна будзе
iсцi наперад. А ўсiм нам застанецца толькi адно — берагчы
адно аднаго i рабiць агульную
страву, якая будзе скiравана на
стабiльнасць i развiццё краiны.
Маргарыта УШКЕВIЧ.

15

Праца, турызм,
адпачынак, лячэнне
Гэтыя i iншыя тэмы ўзнiмалiся
падчас рабочай паездкi старшынi
Пастаяннай камiсii Савета
Рэспублiкi па мiжнародных справах
i нацыянальнай бяспецы Сяргея
РАЧКОВА ў Пружанскi раён, што
на Брэстчыне.
Сяргей Рачкоў выбраў для наведвання
Ружаншчыну, якая да сярэдзiны 1950-х
была асобным раёнам i цяпер складае
амаль палову аднаго з найбуйнейшых
раёнаў Брэстчыны. З самага пачатку Сяргей Анатолевiч сустрэўся з дэпутатамi Ружанскага сельскага Савета. Сенатар расказаў мясцовым калегам пра спецыфiку
работы верхняй палаты парламента. Пасля яны абмеркавалi сiтуацыю ў краiне з
каранавiруснай iнфекцыяй. Паводле слоў
старшынi Ружанскага сельскага Савета Аксаны ЮРКОЎСКАЙ, мясцовыя
дэпутаты загадзя рыхтавалiся гаварыць
на гэтую тэму i атрыманай iнфармацыяй
аказалiся задаволеныя.
Затым у праграме былi традыцыйная
прамая тэлефонная лiнiя i асабiсты прыём
грамадзян. Дарэчы, на прамую лiнiю
званiлi не толькi мясцовыя людзi, але i
жыхары суседнiх Бярозаўскага i Ваўкавыскага раёнаў. Пытаннi падчас прамой
лiнii i прыёму найбольш датычылiся добраўпарадкавання тэрыторый i жыллёвага заканадаўства. На асабiсты прыём да
сенатара прыйшоў 82-гадовы ветэран
Узброеных Сiл Уладзiмiр Папоў з просьбай паспрыяць у выданнi сваёй кнiгi. Дарэчы, кнiгу ветэран-ракетчык напiсаў пра
здаровы спосаб жыцця. Аўтар атрымаў
падрабязную кансультацыю.
Падчас паездкi Сяргей Рачкоў наведаў
сельгаспрадпрыемства «Ружаны-Агра»,
Ружанскi палацавы комплекс роду Сапег
i санаторый «Ружанскi». У палацы госць
азнаёмiўся з музейнай экспазiцыяй, пацiкавiўся ходам рэстаўрацыi комплексу.
А ў санаторыi ўдзельнiкi сустрэчы пагутарылi з персаналам i адпачывальнiкамi.
Дарэчы, цяпер ён запоўнены на 98 працэнтаў — гэта адзiн з найлепшых паказчыкаў у краiне. Пераважная большасць
пацыентаў санаторыя —беларусы, расiян
зараз адпачывае няшмат. Сенатар адзначыў умелую работу i сучасныя падыходы
да рэкламавання сваiх паслуг. «Ружанскi»
не прапускае нiводнага вялiкага мерапрыемства, яго спецыялiсты выступаюць
там з уласнымi прэзентацыямi: нядаўна
былi на фестывалi ў Александрыi, збiраюцца на «Славянскi базар», выкарыстоўваюць магчымасць прарэкламаваць сябе
на тэлебачаннi i ў iнтэрнэце. Вынiкi — у
вышэйпрыведзенай лiчбе.
Святлана ЯСКЕВIЧ.

• Организация аукционов • Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор
аукциона
Продавец
Оператор ЭТП
Адрес ЭТП

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5
ОАО «927 управление специализированных сантехнических работ»,
г. Минск, ул. Железнодорожная, 37
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
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 торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить 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
Начало торгов в 13.00 28.07.2020.
Дата и время начала
Окончание торгов в 14.00 28.07.2020.
и окончания
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если
электронных торгов
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время окончания
Принимаются по 27.07.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу:
приема заявок
www.ipmtorgi.by
Контактные телефоны: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. Е-mail: auction@cpo.by
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