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Я
ШЧЭ 7 мая 2014 го да ўка зам Прэ зі дэн та кра і ны 
Жа бін цы на да дзе ны ста тус го ра да-спа да рожні ка 
Брэс та. Праз не ка то ры час пас ля вы дан ня зга да на га 

ўка за быў за цвер джа ны ге не раль ны план раз віц ця 
Жа бін кі. І ўжо пла нам пра ду гледж ва ла ся да лу чэн не 
да рай цэнт ра да во лі знач ных пло шчаў зя мель, 
ку ды ўвай шлі ча ты ры на се ле ныя пунк ты. Прой дзе зу сім 
ня мно га ча су, і вёс кі Здзі та ва, Кур пі чы, Сцяб ро ва і Шчэг лі кі 
спы няць сваё іс на ван не. Та ды 1235 ча ла век, якія жы вуць 
у на зва ных вёс ках, ста нуць га ра джа на мі.

Ця пер без ста рас ты
Па куль жа і жы ха ры, і вёс кі зна хо дзяц ца ў пе ра ход ным 

ста не. Та му што адзін ста тус яны ўжо, мож на ска заць, стра-
ці лі, а дру гі яшчэ кан чат ко ва не на бы лі. Ра шэн не аб ска са-
ван ні вё сак бы ло пры ня та на се сіі Жа бін каў ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў 9 ліс та па да 2017 го да. І гэ та мож на лі чыць 
ад праў ной да тай. Але На цы я наль нае ка даст ра вае агенц тва 
па куль не ўнес ла зме ны ў адзі ны рэ естр ад мі ніст ра цый-
на-тэ ры та ры яль ных і тэ ры та ры яль ных адзі нак Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Та кое ра шэн не і ад па вед ны да ку мент ча ка ец ца 
лі та раль на дня мі. Пас ля гэ та га на вас пе ча ныя га ра джа не 
атры ма юць за пра шэн не прый сці ў паш парт ныя ста лы, каб 
зра біць ад зна ку аб но вай рэ гіст ра цыі.

...Са стар шы нёй ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Ана то-
лем ШАЛ ТА НЮ КОМ мы пра еха лі па бы лых вёс ках, па раз-
маў ля лі з людзь мі. Мно гія га ва ры лі, што па куль асаб лі вых 
пе ра мен не ад чу лі. Яны і ра ней жы лі не зу сім у вёс ках, а 
хут чэй — у пры га ра дзе. На пра цу ту тэй шыя жы ха ры ў асноў-
ным ез дзяць у га ра ды, Брэст так са ма по бач. А вёс кі гэ тыя 
ўжо даў но па кры се ста на ві лі ся «спаль ны мі ра ё на мі».

Ка ля вяс ко вых хат, дзе жы вуць най больш пен сі я не ры, 
і ця пер хо дзяць ку ры з пеў ня мі, гас па ды ні да ста юць са 
скле па буль бу ды пе ра бі ра юць для бу ду чай па сад кі. Да мы 
больш поз няй па бу до вы на гад ва юць га рад скія ся дзі бы з 
усі мі вы го да мі і аку рат ны мі га зо на мі.

Пер шым, ка го су стрэ лі на ву лі-
цы ў Здзі та ве, ака заў ся бы лы ста-
рас та вёс кі. Аляк сандр БА ТУ ЛЯ 
пра цуе ў Жа бін цы. Ён рас ка заў, 
што пас ля апош ніх вы ба раў у 
мяс цо выя Са ве ты стра ціў свой 
ста тус ста рас ты. Але ад на вяс коў-
цы па-ра ней ша му да яго звяр та-
юц ца з роз ны мі пы тан ня мі. Ка лі ж 
Аляк сандр спра буе тлу ма чыць ім, 
што ця пер фор ма са ма кі ра ван ня 
зме ніц ца, бо ўсе ста лі га ра джа-
на мі, то не ка то рыя вы каз ва юць ня зго ду: «Хай са бе мы і ў 
го ра дзе, а ты та ды будзь у нас ста рас там част кі го ра да». 
Да рэ чы, і ў дзень вы ба раў мно гія пы та лі ся, ча му ня ма ў 
бю ле тэ нях дэ пу та таў сель ска га Са ве та. Чле ны ка мі сіі зноў 
і зноў тлу ма чы лі но ва ўвя дзен ні.

— За раз у вёс цы мя ня юць наз вы ву ліц, — рас каз вае Аляк-
сандр Ві та ле віч. — І з ву лі ца мі, ні бы ў той «Іро ніі лё су», зда-
ра юц ца роз ныя кан фу зы. Вось на ша, вяс ко вая, ра ней бы ла 
Здзі таў ская, ака за ла ся, і ў Жа бін цы ёсць Здзі таў ская. Нам 
пра па на ва лі па мя няць наз ву, але мы не за ха це лі. На вош-
та нам тыя да лё кія пал ка вод цы, ім ёны якіх пра па ноў ва лі 
ў якас ці наз вы? Мы ра шы лі па кі нуць сваю наз ву, да да лі 
толь кі пры стаў ку «ста ра». Ця пер бу дзе Ста ра здзі таў ская, 
і ўсе, зда ец ца, не су праць. Але ж пад час лю бых пе ра мен 
блы та ні на не па збеж ная. Ду маю, праз паў го да-год ар га ні-
за цый ныя пы тан ні вы ра шац ца і ўсё ўтра сец ца, — за клю чыў 
бы лы ста рас та.

Ста рыя сла ву тас ці і но выя ка му ні ка цыі
Вёс ка Здзі та ва зна ка мі тая най перш сва ёй Свя та-Мі кіц-

кай царк вой. Гэ та адзін з са мых ста рых драў ля ных хра маў 
Бе ла ру сі, уз ве дзе ны ў 1502 го дзе. Вя до ма, пе ра жыў за пяць 
стагоддзяў не каль кі рэ стаў ра цый. Але здзі таў ская царк ва 
на бе ра зе Му хаў ца лі чыц ца пом ні кам за ход не па лес кай ар-
хі тэк ту ры і ахоў ва ец ца дзяр жа вай. Мяс ці ны, ма ла ска заць 
ма ляў ні чыя, — яны пры га жэн ныя. Прод кі ве да лі, дзе храм 
уз во дзіць. І по бач, так са ма бліз ка ад бе ра га ра кі, ня даў на 
вы рас ла ву лі ца з но вых за бу доў. Кошт участ каў на аў кцы ё не 
да хо дзіў да 20 ты сяч до ла раў. Але знай шлі ся ах вот ныя, ку-
пі лі, не ка то рыя ўжо па бу да ва лі да мы, ін шыя пра цяг ва юць 
ра бо ту па ўзвя дзен ні жыл ля.

У Жа бін каў скім сель скім Са ве це рас ка за лі, што адзін з 
но вых гас па да роў, ка лі яму па ве да мі лі, што хут ка бу дзе 
мя няць рэ гіст ра цыю на га рад скую, вель мі абу раў ся, бо 
яго ма рай бы ло пра ца ваць у го ра дзе, а жыць ме на ві та ў 
вёс цы, по бач з пры ро дай. «Дык у ва шым жыц ці ні чо га не 
зме ніц ца, па мя ня ец ца толь кі афі цый ны ста тус», — да во дзі лі 
ў сель вы кан ка ме.

Здзі та ва раз рас та ец ца на ва чах. Но выя шы ро кія ву лі цы, 
та кія як, на прык лад, Ва сіль ко вая, за бу доў ва юц ца су час ны мі 
пры го жы мі да ма мі. Яшчэ ле тась тут пра кла лі сет кі во да-
пра во да. Да га рад ско га во да за бес пя чэн ня пад клю ча ны і 
Кур пі чы.

А вось у Шчэг лі ках яшчэ вя дзец ца пра клад ка ін жы нер-
ных се так во да за бес пя чэн ня. На ву лі цы Са сно вай пра цуе 
бры га да ПМК-19. Га лоў ны ін жы нер Ула дзі мір Кі ры люк ска-
заў, што пра ца ваць да во дзіц ца з дапамогай ма лой тэх ні кі, 
бо тран шэі хут ка за паў ня юц ца ва дой. Бу даў ні кі ўліч ва юць 
рэ льеф мяс цо вас ці. А па коль кі ін жы нер ныя ка му ні ка цыі 
пра клад ва юц ца ўздоўж алеі ста рых дрэў, трэ ба быць уваж-
лі вы мі і аку рат ны мі, каб не па шко дзіць дрэ вы. І зноў жа алея 
вы гля дае вель мі пры го жай, на гад вае да ро гу да даў ніш ніх 
пан скіх ся дзіб. Зга да ныя пей за жы бу дуць, не су мнен на, 
ра да ваць но вых жы ха роў, якія пад учас так атрым лі ва юць 
15—16 со так зям лі.

Кра ма і га рад скі аў то бус
У Шчэг лі ках ня даў на па бу да ва лі па віль ён но вай кра мы 

рай спа жыў са ю за. Ад кры лі ганд лё вы пункт па прось бах 
на сель ніц тва. Але па куль што гэ ты ма га зін страт ны. Аб са-
лют ная боль шасць жы ха роў но вых да моў пра цуе ў га ра дах, 
ез дзяць яны на пра цу сва ім транс пар там, там жа і куп ля юць 
пра дук ты. Кры ху боль шую вы руч ку мае кра ма ў вы хад ныя 
дні. Пра да вец спа дзя ец ца, што вы руч ка ста не боль шай, ка лі 
сем'і за се ляц ца ў но ва бу доў лі.

Па да ро зе ў Кур пі чы мы су стрэ лі га рад скі аў то бус, які 
ішоў з бы лой вёс кі ў кі рун ку рай цэнт ра. Вось вам пры кме та 
ўрба ні за цыі вёс кі — ця пер сю ды хо дзіць га рад скі транс парт. 
Кур пі чы ці ка выя тым, што ў свой час тут бы ла ўзве дзе ная 
цэ лая ву лі ца так зва ных прэ зі дэнц кіх да моў. ААТ «Жа бін-
каў скае» па бу да ва ла жыл лё для сва іх ра бот ні каў. Гэ тая 
ша рэн га свет лых бу дын каў від не ец ца зда лёк, з ша шы. Яшчэ 
ад ну ву лі цу за бу да ва ла «Сель гас тэх ні ка». Тут яшчэ ра ней 
бы лі пад ве дзе ны газ і во да пра вод. З ча сам з' явяц ца і но выя 
ву лі цы. Пен сі я нер, бы лы жы вё ла вод Ана толь Воўк пра свой 
но вы ста тус ка жа з усмеш кай: «Па жыў у вёс цы, па жы ву і ў 
го ра дзе». Ана толь Кан стан ці на віч лі чыць, што для яго ні чо га 
кар ды наль на не зме ніц ца: «Мо жа, хі ба, ма га зін но вы па-
бу ду юць». Па куль жа ў гэ тую вёс ку пры хо дзіць аў та кра ма, 
бо ста цы я нар най ня ма.

Бу дзе толь кі лепш
— Як толь кі з' явіц ца ін вес тар, мы ад ра зу вы дзе лім у Кур-

пі чах пля цоў ку. Ня хай бу ду юць кра му, — ска заў ка рэс пан-
дэн ту га зе ты стар шы ня Жа бін каў ска га рай вы кан ка ма 
Дзміт рый ГА РА ДЗЕЦ КІ. — Са змя нен нем ста ту су на се ле ных 
пунк таў лю дзям дак лад на горш не ста не. Пе рад пры няц цем 
ра шэн ня мы пра во дзі лі схо ды, су стра ка лі ся з вяс коў ца мі, ад-
каз ва лі на іх шмат лі кія пы тан ні. Ра бо та, якая за раз вя дзец ца, 
скіравана на бу ду чы ню най перш аб лас но га цэнт ра. Го рад-
спа да рож нік бу дзе рас ці. Тая інф ра струк ту ра, якая за раз 
ства ра ец ца за срод кі, пра ду гле джа ныя пра гра май раз віц ця, 
па слу жыць бы лым вяс коў цам і но вым га ра джа нам.

Лі та раль на за паў го да па леп шы ла ся транс парт нае аб-
слу гоў ван не жы ха роў, да ба ві лі ся аў то бу сы, па вя лі ча на 
пра цяг ласць не ка то рых марш ру таў, — ка жа кі раў нік ра ё-
на. — На прык лад, у па сё лак цук ро ва га за во да аў то бус ця пер 
хо дзіць праз вёс ку Сцяб ро ва. У Шчэг лі кі бу дзе ад кры ты 
га рад скі марш рут з 1 ве рас ня. Пра цяг ва ец ца пра клад ка 
ін жы нер ных се так. Пас ля пра клад кі во да пра во да пач нец-
ца рэа лі за цыя пра ек та па па ляп шэн ні да рог. Пра кла дзе на 
оп ты ка-ва ла кон ная су вязь. Рых ту ец ца пра ект на-каш та рыс-
ная да ку мен та цыя на за ме ну се так элект ра за бес пя чэн ня ў 
вёс цы Сцяб ро ва. На ста дыі пад рых тоў кі пра ект но вых ачы-
шчаль ных збу да ван няў. Улад коў ва юц ца ве ла пе ша ход ныя 
да рож кі ў Сцяб ро ве і ін шых вёс ках. Сло вам, ро біц ца шмат 
для па ляп шэн ня якас ці жыц ця лю дзей.

На мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма Мак сім АН ТА-
НЮК удак лад ніў, што ўсе ра бо ты, звя за ныя з пе рай ме на-
ван нем ву ліц, з но вы мі да ку мен та мі, бу дуць пра ве дзе ныя 
за кошт бюд жэ ту. Для но вых штам паў у паш пар це бы лыя 
вяс ко выя жы ха ры бу дуць за пра шац ца па гра фі ку, каб не 
ства раць чэр гаў і эка но міць час гра ма дзян. Усе до ма ўла-
даль ні кі атры ма юць па ве дам лен ні ад агенц тва па дзяр жаў-
най рэ гіст ра цыі і зя мель ным ка даст ры пра зме ну ад ра са. 
А вось ра біць но выя тэх ніч ныя паш пар ты на дом ці ўчас так 
ім не спат рэ біц ца. Та кая не аб ход насць уз нік не ў но ва га 
гас па да ра, ка лі ён ку піць дом аль бо атры мае яго ў спад-
чы ну ці ў дар.

Стар шы ня рай са ве та Ана толь Шал та нюк лі чыць, што ў 
на зва ных вёс ках даў но ста лі ся ліц ца па тэн цый ныя га ра джа-
не. Яны на бы ва лі ўчаст кі, уз во дзі лі не вяс ко выя па вы гля дзе 
да мы, на пра цу ез дзі лі ад ра зу ў го рад, ва зі лі дзя цей у га рад-
скія шко лы. На ме ды цын скім улі ку усе гэ тыя лю дзі ста я лі ў 
ра ён най па лі клі ні цы, для іх у ме дабс лу гоў ван ні фак тыч на 
ні чо га не мя ня ец ца. Жа бін каў скі сель вы кан кам па куль вы-
дае пэў ныя да вед кі, на прык лад аб скла дзе сям'і і ін шыя. 
А вось ак ты гра ма дзян ска га ста ну, на прык лад аб на ра-
джэн ні ці смер ці, свед чыць ужо загс, шлю бы рэ гіст ру юц ца 
так са ма ў го ра дзе. «Шка да, вя до ма, што ў гіс то рыю ады хо-
дзяць наз вы вё сак. Але па ста ра ем ся ўве ка ве чыць іх хо ць бы 
ў на звах ву ліц», — за ўва жыў стар шы ня рай са ве та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Жа бін каў скі ра ён.

ПА-НО ВА МУ

ЯК ВЁС КА СТА НО ВІЦ ЦА ГО РА ДАМЯК ВЁС КА СТА НО ВІЦ ЦА ГО РА ДАМ
Хут ка з кар ты кра і ны знік нуць ча ты ры на се ле ныя пунк ты Жа бін каў ска га ра ё наХут ка з кар ты кра і ны знік нуць ча ты ры на се ле ныя пунк ты Жа бін каў ска га ра ё на

Пра клад ка ка му ні ка цый у Шчэг лі ках.

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

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

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, Восточный 
переулок, 17 

Предмет аукциона
Наименование
(назначение)

Общ.
пл.

Инв. 
номер

Адрес

Лот № 1

Здание корпуса 13
(здание административно-

хозяйственное)

6321
кв. м

240/C-
43392

Витебская обл.,
 Оршанский р-н, 

г. Орша, ул. Ивана 
Якубовского, 73В

Составные части 
и принадлежности

Подвал

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
223650100001013472, общ. пл. 0,1801 га, предоставлен 
Продавцу на праве постоянного пользования для обслу-
живания здания корпуса 13. Ограничения (обременения): 
охранная зона сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 
0,0653 га

Склад-арочник отдела сбыта
(здание специализированное 
складов, торговых баз, баз 
материально-технического 

снабжения, хранилищ)

1098,7
кв. м

240/C-
43389

Витебская обл., 
Оршанский р-н, 

г. Орша, ул. Ивана 
Якубовского, 73Б

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
23650100001013471, общ. пл. 0,2344 га, предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
склада-арочника

Начальная цена 
с НДС 20 %

463 296,00 белорусских рублей (снижена на 20 %)

Лот № 2

Транспортная проходная
(здание специализированное 
автомобильного транспорта)

491,6 
кв. м

240/C-
29588

Витебская обл., 
Оршанский р-н, 

г. Орша, пер. Вос-
точный 2-й, 15

Составные части 
и принадлежности

Двухэтажное каменное здание 
транспортной проходной

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
223650100001014707, общ. пл. 0,2236 га, предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
транспортной проходной

Начальная цена 
с НДС 20 %

34 560,00 белорусских рублей (снижена на 20 %)

Лот №3
Здание гаража-зарядной

(здание специализированное 
для ремонта и технического 
обслуживания автомобилей 

(в т. ч. автомобильные заправоч-
ные и газонаполнительные 
станции) (гараж-зарядная))

695,7 
кв. м

240/C-
29589

Витебская обл., 
Оршанский р-н, 

г. Орша, пер. 
Восточный 2-й, 17

Составные части 
и принадлежности

Двухэтажное каменное здание 
гаража-зарядной

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
223650100001014706, общ. пл. 0,2358 га, предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
здания гараж-зарядной

Начальная цена 
с НДС 20 %

160 433,70 белорусских рублей (снижена на 20 %)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях (BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 15.03.2018

Дата и время 
проведения 

аукциона

02.05.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

27.04.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


