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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Раз віц цё прад пры маль ніц-
тва, са ма за ня тас ці — гэ та адзін з 
да ход ных ар ты ку лаў сель скіх Са-
ве таў, і мы гэ тым ця пер шчыль-
на зай ма ем ся, — ка жа стар шы ня 
рай са ве та. — Яшчэ адзін са спо са-
баў па поў ніць бюд жэт — пры цяг-
нуць срод кі звон ку. Кож ны год 
гро шай на доб ра ўпа рад ка ван не 
вы дзя ля ец ца ўсё менш. І мы ма-
ты ву ем лю дзей удзель ні чаць у 
на вя дзен ні па рад ку на род най 
зям лі. Пры чым у пер шую чар-
гу ад штур хоў ва ем ся ад ін та рэ-
саў жыхароў пэў най тэ ры то рыі. 
На прык лад, уз нік ла не аб ход-
насць бу даў ніц тва да дат ко вай 
аў та пар коў кі (іх час та не ха пае 
там, дзе ста рая за бу до ва) або 
дзі ця чай пля цоў кі. На та кія іні-
цы я ты вы лю дзі ах вот на зда юць 
гро шы, і дзяр жа ва не за ста ец ца 
ўба ку. Мы куп ля ем аб ста ля ван-
не, а тэ ры то рыю акуль тур вае 
на сель ніц тва. Тут і іні цы я ты ва, 
і ска ра чэн не бюд жэ ту, і доб ра-
ўпа рад ка ванне.

Ня ма ра бо ты — 
ня ма па дат каў

Вя лі кі рэ зерв — гэ та не за ня-
тыя ў эка но мі цы лю дзі. Але як іх 
за ці ка віць?

— Апош нія тры га ды мы ад-
кры ва ем па 80 ра бо чых мес цаў у 
год, але вя лі ка га по пы ту ня ма, — 
свед чыць Ана толь Ма цю лін. — 
На ка мі сі ях па са дзей ні чанні 
за ня тас ці раз гля да ем кож на га 
ча ла ве ка, які зваль ня ец ца, кла-
по цім ся, каб ён не за стаў ся без 
да хо даў. Бо пры гэ тым ска ра ча-
юц ца да хо ды ў мяс цо вы бюд жэт: 
ня ма па да тку ні ад ра бот ні ка, ні 
ад прад пры ем ства. Па він на быць 
ад на ма ты ва цыя — пра ца ваць. 
Толь кі ў гэ тым вы пад ку ў ра ё на 
бу дзе маг чы масць мац нець і раз-
ві вац ца.

Для сель скіх тэ ры то рый ты-
по вая сі ту а цыя: прад пры ем ствы, 
якія ра ней па спя хо ва пра ца валі 
на эка но мі ку ра ё на, або абанк-
ру ці лі ся, або ста лі фі лі яла мі аб-
лас но га, рэс пуб лі кан ска га пад-
па рад ка ван ня. З ад на го боку, 
гэ та моц на пад ка сі ла да ход-
ную част ку ра ён ных бюд жэ таў. 
З дру го га — сі ла мі ра ё на на ўрад 
ці атры ма ла ся б зра біць пе ра-
ўзбра ен не ста рых прад пры ем-
стваў і па ста віць іх на но выя 

рэйкі. А ў тым вы гля дзе, у якім 
яны іс на ва лі, на ват раз мо вы не 
мо жа быць пра кан ку рэн цыю 
на між на род ным рын ку. Ды і 
ва рыц ца ў сва ім со ку яны доў га 
так са ма не змаг лі б.

— Мі ну лы год быў цяж кі, мы 
не вы ка на лі бюд жэт, да во дзі ла-
ся яго пе ра гля даць, — кан ста туе 
Ана толь Ма цю лін. — Сель ска гас-
па дар чыя ар га ні за цыі не даб ра лі 
ўра джай. Пад вёў і не ка лі асноў-
ны па дат ка пла цель шчык — за-
вод ЖБВ, які мае па трэ бу ў пе-
ра ўзбра ен ні. Шу ка ем ін вес та ра. 
Па трэб ны пра рыў ны пра ект, 
каб вяр нуць за вод да жыц ця і 
па вы сіць да хо ды, бо ця пер ён 
у стра тах. За тра ты на сы ра ві ну, 
элект ра энер гію і ін шыя рэ чы рас-
туць. Па трэб ныя аў та ма ты за цыя, 
энер га збе ра галь ныя ме ра пры-
ем ствы.

Боль шасць ра ё наў Ма гі лёў-
скай воб лас ці, і Ча вус кі не вы-
клю чэн не, ары ен ту ец ца сён ня 
на раз віц цё сфе ры па слуг. І ган-
даль — ад на з тых кры ніц, якія 
ад чу валь на па паў ня юць бюд жэт. 
На жаль, тут так са ма ёсць пад-
вод ныя ка мя ні. Сён ня, на пэў на, 

не за ста ло ся ні вод на га рай цэнт-
ра, дзе б не пра ца ваў вя до мы 
сет ка вік. Спа жыў цы за да во ле-
ныя, але ра ё ны, на жаль, ба га-
цей шыя не ста но вяц ца.

— Асноў ныя па да ткі, за вы-
клю чэн нем па да ход на га, гэ тыя 
прад пры ем ствы пла цяць па 
мес цы рэ гіст ра цыі, — за ўва жае 
су раз моў ца. — А наш га лоў ны 
ганд лё вы парт нёр і па дат ка пла-
цель шчык — рай спа жыў ка а пе ра-
цыя — сён ня пры кмет на пад са-
джва ец ца.

Што мо жа зра біць 
дэ пу тат

Ка лі дэ пу тат — кі раў нік прад-
пры ем ства, ён мо жа паў плы ваць 
на па ве лі чэн не да ход най част-
кі бюд жэ ту сва ёй дзей нас цю. 
Наогул на род ныя абран ні кі за-
ці каў ле ны прый сці на «хво рае» 
прад пры ем ства, ра зам з людзь мі 
ра за брац ца, ча му зні жа юц ца да-
хо ды ў бюд жэт, па раз ва жаць, як 
вы ра шыць гэ тую праб ле му, бо 
яна цяг не за са бой шэ раг ін шых. 
Ця жэй, на прык лад, ста но віц ца 
ўтрым лі ваць са цы яль ныя аб' ек-
ты на пе ры фе рыі, дзе коль касць 

жы ха роў імк лі ва ска ра ча ец ца.
У Ча вус кім ра ё не сем сель-

са ве таў. Там так са ма асноў ны 
да ход — мяс цо выя па да ткі. А на 
ся ле іх яшчэ менш, чым у рай-
цэнт ры. Та му ві та ец ца гра мад-
ская ак тыў насць.

— Са цы яль ныя стан дар ты там 
за бяс печ ва юц ца, а вось на неш та 
боль шае трэ ба шу каць гро шы, — 
ка жа дэ пу тат. — Ста рас ты, стар-
шыя ву ліч ных ка мі тэ таў ра зам з 
на сель ніц твам вы зна ча юць, што 
для іх важ на. На прык лад, вы ра-
шы лі зра біць зо ну ад па чын ку. 
Гро шай ня ма, зна чыць, трэ ба 
ўлас най пра цай з да па мо гай 
ар га ні за цый ці прад пры ем стваў 
вы ра шыць пы тан не. Гэ та не тое 
са мае, што зра біць за яў ку ў бюд-
жэт і та бе яе пра фі нан су юць. Ка лі 
лю дзі са мі па пра цу юць, яны і ца-
ніць гэ та бу дуць лепш.

Сён ня га лоў ная на ша ро ля — 
на ву чыц ца чуць ча ла ве ка і за ах-
во ціць яго пра ца ваць з іні цы я-
ты вай. На ват згур та ваць на род 
трэ ба ўмець. Ад на спра ва, ка лі 
ча ла век ідзе на пры ём з аса біс-
тым пы тан нем, і ін шая, ка лі з 
гра мад скім. Ча му ме на ві та гэ ты 

ча ла век, а не мы вы сту пі лі ад імя 
жы ха роў? Яму больш да вя ра-
юць?

Спа бор ніц тва 
па між да ма мі

Ліш ніх гро шай у бюд жэ це ня-
ма, але ні чо га не пе ра шка джае іх 
пры цяг нуць звон ку. На прык лад, 
дэ пу тат Га га рын скай акру гі (мік-
ра ра ён іль но за во да ў Ча ву сах) 
Але на Мак сі мо віч паў дзель ні ча-
ла ў пра ек це «Эфек тыў нае ўза е-
ма дзе ян не, су час нае кі ра ван не — 
устой лі вы вы нік», які пра во дзі ла 
аб лас ная аса цы я цыя мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў, і атры ма ла 
гро шы на дзі ця чую пля цоў ку. Але 
пе рад тым яна ра зам з прад стаў-
ні ка мі мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, 
лічы — ак тыў ны мі га ра джа на мі, 
рас пра ца ва ла план спа бор ніц тва 
па між шмат па вяр хо ві ка мі, жы ха-
ры якіх вы ра шы лі паў дзель ні чаць 
у доб ра ўпа рад ка ван ні! Лю дзі 
фар ба ва лі ага ро джы, ува ход ныя 
гру пы да моў, ра бі лі квет ні кі. І як 
прыз атры ма лі дзі ця чую пля цоў-
ку. Ня даў на дэ пу тат вый гра ла 
10 ты сяч до ла раў на раз віц цё мік-
ра ра ё на. На гэ тыя гро шы бу дуць 
зроб ле ны спар тыў ная пля цоў ка 
і мі ні-сцэ на, на якой мож на бу-
дзе пра во дзіць куль тур ныя ме-
ра пры ем ствы.

— Ра ней жы ха ры ча ка лі, што 
нех та прый дзе і ўсё ім зро біць, 
а по тым, на тхнё ныя сва ёй абран-
ні цай, са бра лі ты ся чу руб лёў і 
са мі ўзя лі ся за спра ву — зра бі лі 
ла вач кі, упры го жы лі тэ ры то рыю, 
а мы на поў ні лі яе гуль ня вым аб-
ста ля ван нем. Гэ та яр кі прык лад 
уза е ма дзе ян ня пры ват най іні-
цыя ты вы з ула дай. І да лей бу-
дзем раз ві ваць гэ тую тэн дэн цыю. 
Ра ней амаль у кож ным мік ра раё-
не Ча вус быў за вод, які бу да ваў 
жыл лё для сва іх ра бо чых і ўсю 
інф ра струк ту ру. Ця пер за во даў 
ня ма, а па ра дак трэ ба пад трым-
лі ваць. І зра біць гэ та без да па-
могі на сель ніц тва не маг чы ма.

Раз у квар тал пра во дзім су-
бот ні кі, ра зам з людзь мі шу ка ем 
срод кі на ўтры ман не тэ ры то рый. 
Мы ву чым жы ха роў, як вы зна-
чаць стра тэ гію раз віц ця, аб' яд-
ноў вац ца, пры цяг ваць рэ сур сы. 
Ства ры лі сайт аса цы я цыі мяс цо-
вых Са ве таў дэ пу та таў, які на паў-
ня ем ка рыс най ін фар ма цы яй. 
І сі ту а цыя па кры се мя ня ец ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Стар шы ня аб лас но га пар ла мен та Ула дзі мір 
Ця рэнць еў пад крэс ліў, што бюд жэт на 2020-ы 
за ста нец ца са цы яль на на кі ра ва ны — на 66,6 %. 
Най боль шае фі нан са ван не атры ма юць сфе ры 
аду ка цыі — 31,5 %, ахо вы зда роўя — 24,9 %, 
са цы яль най па лі ты кі — 5,9 %.
Між ін шым усе бюд жэ ты ра ё наў і га ра доў 
паў ноч най воб лас ці кра і ны да та цый ныя, 
за вы клю чэн нем Ві цеб ска га ра ё на. Ся рэд ні 
ўзро вень да та цый нас ці па воб лас ці скла дае 
31,8 %, ра ё наў — 42,8 %, га ра доў аб лас но га 
пад па рад ка ван ня (Ві цебск, На ва по лацк) — 16 %.

Улас ныя да хо ды мяс цо вых бюд жэ таў Ві цеб скай 
воб лас ці вы зна ча ныя ў па ме ры 1519,5 міль ё на руб-
лёў, або з рос там 4,2 % да да хо даў 2019 го да.

У струк ту ры да хо даў бюд жэ ту воб лас ці праг-
на зу юц ца па ступ лен ні пад атко вых да хо даў — 
1397,6 міль ё на руб лёў (92 % ад улас ных да хо даў), 
не пад атко вых — 121,9 міль ё на руб лёў (8 %).

Асноў ную до лю ў струк ту ры да хо даў мяс цо вых 
бюд жэ таў Ві цеб скай воб лас ці скла да юць: па да-
ход ны па да так з фі зіч ных асоб — 551,6 мільё на 
руб лёў, па да так на да баў ле ную вар тасць — 
470,3 міль ё на руб лёў, па да ткі на ўлас насць — 

143,9 міль ё на руб лёў, па да так на пры бы так — 
112,3 міль ё на руб лёў.

З рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту пе ра да юц ца бяз-
вы плат ныя па ступ лен ні — 928,2 міль ё на руб лёў 
(37,9 %).

Бюд жэт воб лас ці на 2020 год сфар мі ра ва ны з 
дэ фі цы там — 20,8 міль ё на руб лёў у су вя зі з пла на-
ва ным пры цяг нен нем крэ ды ту з рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту на фі нан са ван не рас хо даў кап ра мон ту, 
на быц цё і за ме ну ліф таў, а так са ма дзя ку ю чы раз-
мя шчэн ню эмі сій ных каш тоў ных па пер Ар шан скім 
рай вы кан ка мам і Ві цеб скім гар вы кан ка мам на 
бу даў ніц тва фер мы ў вёс цы Чу ры ла ва ды дзі ця-
ча га сад ка і шко лы ў мік ра ра ё не «Бі ле ва-2» ад-
па ведна.

Аб' ём бюд жэ ту воб лас ці па рас хо дах вы зна ча-
ны ў па ме ры больш чым 2,4 міль яр да руб лёў, што 
больш, чым у 2019-м, на 6,5 %.

Пе рад тым як на се сіі за цвер дзі лі бюд жэт, ад бы-
ло ся су мес нае па ся джэн не прэ зі ды у ма аб лса ве та 
і абл вы кан ка ма. Кі раў ніц тва апош ня га па тра буе 
ра зум на тра ціць бюд жэт ныя гро шы, пра ліч ваць, 
на коль кі эфек тыў на бу дуць акуп ляц ца вы дат кі на 
бу даў ніц тва аб' ек таў са цы яль на га пры зна чэн ня.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

 У тэ му

ШТО Ў АБ ЛАС НОЙ «КІ ШЭ НІ»?
Не за доў га да на ва год ня га свя та на се сіі Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

па тра ды цыі іш ла раз мо ва пра срод кі на на ступ ны год

РЭ ЗЕР ВЫ «МЯС ЦО ВАЙ СКАР БОН КІ»РЭ ЗЕР ВЫ «МЯС ЦО ВАЙ СКАР БОН КІ»

№ лота
Наименование 

предметов торгов

Начальная цена продажи 

имущества, с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, с учетом 

НДС (20 %), бел. руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Объездная, 9

1
Станок токарно-винторезный 16К20 

(инв. № 1014), г. в. 1975
3400,00 340,00

2
Станок токарно-винторезный 250ИТВ 

(инв. № 2322), г. в. 1991
7300,00 730,00

3
Станок токарно-винторезный 250ИТВ 

(инв. № 2442), г. в. 1994
2100,00 210,00

4
Пневматический пресс НВ5222Б-01 

(инв .  № 686), г. в. 1973
4200,00 420,00

Продавец: ОАО «Гомельский радиозавод», г. Гомель, ул. Объездная, 9. Порядок ознакомления с имуществом 

осуществляется по контактному тел. 8 (044) 544-38-37 – Титков Виктор Семенович. Шаг аукционных торгов – 

5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов 

(ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Бе-

линвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 

торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление 

организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно 

с 17 января 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 

до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 17 февраля 2020 г. 

в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Органи-

затор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 

дня до его проведения. Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, под-

тверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна 

быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным пред-

принимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица 

Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального пред-

принимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 

легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полно-

мочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 

правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 

трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соот-

ветствии с законодательством). В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продаются этому участнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала 

торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 

участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 

высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; 

заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о 

результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить за-

траты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. 

Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 

по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 

«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества 

и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Порядок оформления участия в аукционе, 

в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона 

размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, 

раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 

23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельский 
радиозавод» (продавец) извещает о проведении 19 февраля 2020 года открытого аукциона по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20


