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Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Так сцвяр джа юць за лес кія 
дзяў ча ты, якія не ба яц ца браць 
на ся бе ад каз насць за ўлас ны лёс 
і бу ду чы ню сва ёй ма лой ра дзі мы.

Жні вень — ме сяц не звы чай ны, ён 
пе ра лом ны. У пе ра кла дзе з ла ты ні 
аugustus — вя лі кас ны, бос кі. У шэ ра гу 
знач ных з'яў га да во га цык лу і жыц ця 
ча ла ве ка ме на ві та на яго вы па да юць 
па дзеі, што вы зна ча юць у да лей шым 
на ступ ствы пры ня тых ра шэн няў. Для 
аг ра ры яў у апош ні лет ні ме сяц ві да воч-
ны вы ні кі зем ля роб чай пра цы. Для ма-
ла дых спе цы я ліс таў гэ та па ча так пра-
цоў най дзей нас ці па раз мер ка ван ні, 
а вось для ак ты ву аг ра га рад ка За лес се, 
што на Смар гон шчы не, — па ча так ці ка-
вай ра бо ты па но вым пра ек це.

Ня ўрымс лі вая іні цы я тар ка гра-
мад скіх па чы нан няў, улюб ё ная ў 
сваю род ную вёс ку з ба га тай гіс то-
ры ка-куль тур най спад чы най Ала 
Шы ці ка ва са бра ла са мых ак тыў ных 
ма ла дых зям ля чак, каб та ла кой зра-
біць кро кі па за ма ца ван ні мо ла дзі ў 
гэ тых слын ных мяс ці нах. Да па маг чы 
ў ка рыс най спра ве па ві нен пра ект 
«Бу ду чы ня — гэ та мы», што атры маў 
фі нан са вую пад трым ку як пе ра мож-
ца кон кур су мі ні-гран таў Аса цы я-
цыі агенц тваў мяс цо вай дэ ма кра тыі 
(АLDА) пры Са ве це Еў ро пы.

У ме жах пра ек та бу дуць пра ве-
дзе ны ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван-
ні гіс та рыч ных мяс цін, што звя за ны 
з па мяц цю пра Пер шую су свет ную 
вай ну, рас пра ца ва ны ве ла марш ру-
ты па гэ тых аб'ек тах, вы да дзе на бра-
шу ра пра гіс то рыю За лес ся, ство ра-
ны зо на ад па чын ку і ва лей боль ная 
пля цоў ка. А яшчэ мо ладзь па ча ла 
вы ву чаць во пыт ра бо ты мяс цо вых 
ор га наў кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня 
дзе ля та го, каб ба чыць перс пек ты вы 
і маг чы мас ці свай го аса біс та га ўдзе-
лу ў больш эфек тыў най дзей нас ці 
мяс цо вых ор га наў ула ды.

У За лес кім сель скім вы кан ка ме 
з так зва ны мі ста жо ра мі су стра-
ка лі ся і рас каз ва лі пра струк ту ру 
дзяр жаў ных ор га наў ула ды, фар-
мі ра ван не іх сіс тэ мы і ар га ні за цыю 
ра бо ты стар шы ня ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Іван Ра ма но віч і стар шы-
ня За лес ка га сель вы кан ка ма Зя нон 
Грыш ке віч. Не ка то рыя ўдзель ні кі 
пра ек та зна ё мі лі ся з пы тан ня мі, што 

да ты чац ца кам пе тэн цыі сель вы кан-
ка ма, а стар ша клас ні цы мяс цо вай 
шко лы Ан ге лі на Кянь ко, Па лі на 
Ма ры ні на і су пра цоў ні ца му зея-
ся дзі бы М. К. Агін ска га Свят ла на 
Алек санд ро віч на кі ра ва лі ся з Іва-
нам Ра ма но ві чам у рай цэнтр, а за-
тым на су стрэ чу з вы бар шчы ка мі ў 
Асі наў шчы ну.

На да лей лі да ры мо ла дзі бу дуць 
су стра кац ца са ста рас та мі вё сак, 
браць удзел у ра бо це дэ пу тац ка-
га кор пу су, пры сут ні чаць на па ся-
джэн нях ка мі сій, на се сі ях і на ват 
вы не суць на раз гляд дэ пу та таў 
сваю пра гра му за ма ца ван ня мо ла-
дзі ў сель скай мяс цо вас ці.

Ала Шы ці ка ва ўпэў не на, што ні-
хто, акра мя мяс цо вых жы ха роў, не 
здо лее спы ніць пра цэс вы мі ра ння 
вё сак, ад то ку з пе ры фе рыі ма ла дых 
спе цы я ліс таў. Та му ба чыць сваю за-
да чу ў абу джэн ні мяс цо вай іні цы я-
ты вы на ка рысць ма лой ра дзі мы.

Ала СТРА ШЫН СКАЯ.

Ідэю пад ка заў унукІдэю пад ка заў унук
Ма рыя Га ва руш ка — жан чы на, чые ку лі нар ныя пры сма кі 
лю біць не толь кі сям'я, але і доб рая част ка па куп ні коў 
мі ні-рын ку ў Іва цэ ві чах. Ка рэс пан дэнт «Іва цэ віц ка га 
вес ні ка» сам па каш та ваў яе пі раж кі.

Ле тась у ве рас ні вый шаў Указ Прэ зі дэн та, які па шы рыў 
спіс ві даў дзей нас ці, які мі мож на зай мац ца, не ад кры ва-
ючы ўлас на га прад пры ем ства. Гэ та і ста ла на го дай для сям'і 
Ма рыі за ду мац ца пра сваю не вя лі кую спра ву. Ус пом ні лі, як 
яе ўнук Улад рас каз ваў, што на школь ным кір ма шы пі раж кі 
рас хо дзі лі ся лё там, і вы ра шы лі вый сці з імі на ры нак.

Амаль усё жыц цё Ма рыя пра цуе ку ха рам у дзі ця чым сад ку 
«Вя сёл ка». Ву чы ла ся гэ тай пра фе сіі ў ра ён ным рай спа жыў та-
ва рыст ве. Пры ім пра ца ва ла шко ла ку ха раў, а жан чы на як раз 
на той час за му жам пры еха ла ў Іва цэ ві чы з Брэс та. Уба чы ла 
аб' яву, што на бі ра юць у гэ тую шко лу, і пай шла. З та го ча су 
мі ну ла больш за 30 га доў, і ў сад ку яна ня змен ны ку хар.

Га та ваць пі раж кі ёй да па ма гае дач ка. Спа чат ку на про-
даж ра бі лі ма лы мі пар ты я мі і ганд ля ва лі толь кі не каль кі 
ра зоў на ты дзень. Ця пер ужо, на біў шы ру ку і знай шоў шы 
сва іх па ста ян ных па куп ні коў, з но вай пар ты яй Ма рыя пры-
хо дзіць на ры нак ледзь не што дзень, па куль на асноў най 
ра бо це ад па чы нак.

Ра бо та па-но ва муРа бо та па-но ва му
Пер шае вы яз ное па ся джэн не ка мі сіі па ка ар ды на цыі 
ра бо ты па са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва 
прай шло ў Свя ці ла ві чах. Чле ны ка мі сіі на ча ле са 
стар шы нёй Вет каў ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Вік та рам Ма сей ка вым імк ну лі ся ра за брац ца, ча му ў 
гэ тым сель са ве це най боль шы па каз чык па ўтры ман стве 
ў ра ё не. Ра зам з імі вы ву чаў праб ле му і ка рэс пан дэнт 
«Го ла су Вет каў шчы ны».

Па па пя рэд ніх звест ках, у гэ тым сель са ве це пра жы вае больш 
за 60 гра ма дзян, якія пад па да юць пад дзе ян не Дэ крэ та «Аб са-
дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва». На су стрэ чу з ка мі сі яй за-
пра сі лі не каль кіх жы ха роў Свя ці ла ві чэй і Глу хоў кі, якія не пра цу-
юць, а так са ма прад стаў ні коў прад пры ем стваў і ар га ні за цый.

Гіс то рыі ў пры сут ных роз ныя. Ка гось ці зволь ні лі за ўжы ван-
не ал ка го лю на пра цы. Ін шы атрым лі вае за ро бак «у кан вер-
це». Ма ла ды ча ла век не хо ча пра ца ваць за тую пла ту, якую 
яму мо жа пра па на ваць прад пры ем ства, та му зна хо дзіц ца ў 
пра цяг лым по шу ку новага мес ца. Ця пер ста іць за да ча пе рад 
мяс цо вы мі ўла да мі ра за брац ца ў кож ным кан крэт ным вы пад-
ку і пра па на ваць ва ры ян ты афі цый на га пра ца ўлад ка ван ня. 
Але, зда ец ца, не ўсе жы ха ры ў гэ тым за ці каў ле ны.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА

БУ ДУ ЧЫ НЯ — БУ ДУ ЧЫ НЯ — 
ГЭ ТА МЫ!ГЭ ТА МЫ!

У ме жах пра ек та 
мо ладзь па ча ла 

вы ву чаць во пыт ра бо ты 
мяс цо вых ор га наў кі ра ван ня 
і са ма кі ра ван ня дзе ля та го, 
каб ба чыць перс пек ты вы 
і маг чы мас ці свай го 
аса біс та га ўдзе лу ў больш 
эфек тыў най дзей нас ці 
мяс цо вых ор га наў ула ды.

Стар шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Іван РА МА НО ВІЧ з ак ты віст ка мі пра ек та 
Свят ла най АЛЕК САНД РО ВІЧ, Ан ге лі най КЯНЬ КО і Па лі най МА РЫ НІ НАЙ.

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ СМЕЦ ЦЯДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ СМЕЦ ЦЯ
Як ідуць спра вы з пры ёмам і пе ра пра цоў кай дру гас най 
сы ра ві ны, вы свят ляў ка рэс пан дэнт «Ма ла дзе чан скай 
га зе ты». Ін жы нер па ахо ве на ва коль на га ася род дзя 
УП «Ка му наль нік» Анас та сія Рад ке віч рас ка за ла, 
што зроб ле на ў гэ тым кі рун ку ў ра ё не.

«У Ма ла дзеч не дзей ні ча юць сем ста цы я нар ных пры-
ём ных пунк таў дру гас най сы ра ві ны. Яшчэ тры ство ра ны 
ў ра ё не», — кан крэ ты зуе Анас та сія. Пры ма юць сы ра ві ну 
і два ма біль ныя пунк ты. Уво гу ле, на дру гас ную пе ра пра-
цоў ку мож на здаць ма ку ла ту ру, шкла бой, ПЭТ-бу тэль кі, 
по лі эты ле на вую плён ку, ка ніст ры, фла ко ны з-пад мый-
ных срод каў, ад пра ца ва нае тэх ніч нае мас ла, зно ша ныя 
аў та ма біль ныя шы ны, скла да ную бы та вую тэх ні ку...

Ма біль ныя пры ём ныя пунк ты пра цу юць па за яў ках. 
Ма шы на вы яз джае, ка лі трэ ба за браць 50 і больш кі ла-
гра маў ад хо даў. Не па трэб ныя ха ла дзіль ні кі, тэ ле ві за ры, 
га за выя плі ты, мік ра хва ле выя пе чы і ін шыя рэ чы мож на 
са ма стой на да ста віць на ўчас так пры ём кі, сар та ван ня і 

пе ра пра цоў кі дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў УП «Ка-
му наль нік». Ка лі тэх ні ка ў поў най кам плек та цыі, за кі ла-
грам за пла цяць 25 ка пе ек.

«У хут кім ча се бу дзе ўве дзе на ў экс плу а та цыю лі нія па 
пе ра пра цоў цы ПЭТ-бу тэ лек. Та ды дру гое жыц цё на бу дзе 
і гэ ты від ад хо даў. А вось вы ка ры ста ныя ба та рэй кі мож на 
па кі нуць ва ўсіх спе цы я лі за ва ных ма га зі нах, а так са ма ў 
ГЖРЭУ. У не ка то рых аб' ек тах ганд лю ўста ноў ле ны спе-
цы яль ныя кан тэй не ры для ртут ных лям паў», — ад зна чы-
ла Анас та сія Рад ке віч.

Спе цы я ліст па ве да мі ла, што за сту дзень — лі пень 
УП «Ка му наль нік» са браў і ад пра віў на да лей шую пе ра-
пра цоў ку пры клад на 588 тон ад хо даў па пе ры і кар до-
ну, 500 — шкла, 117 — па лі ме раў, 125 — зно ша ных шын, 
7 — элект рыч на га аб ста ля ван ня, шэсць тон ад пра ца ва на га 
тэх ніч на га мас ла. У па раў на нні з мі ну лым го дам коль касць 
зда дзе ных дру гас ных рэ сур саў у ра ё не па вя лі чы ла ся.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

 РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 26.09.2018 

открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-70577, 
общей площадью 1504,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, 
ул. Лепешинского,1Г. Назначение – здание административно-хозяйственное, 
наименование – административное здание СУ-43. Расположено  на зе-
мельном участке с кадастровым номером 340100000002000691 площадью 
0,6002 га. Начальная цена продажи – 880 812,00 рублей, задаток – 
88 081,20  рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 234/С-4316, общей 
площадью 50,5 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, Ушачский 
район, Ушачский с/с, д. Плино, д. 29. Назначение – здание одноквартирного 
жилого дома, наименование – жилой дом. Год постройки – 1918. Располо-
жено  на земельном участке с кадастровым номером 224983008101000043 
площадью 0,2493 га. Начальная цена продажи – 12 000,00 рублей, 
задаток  – 1 200,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на по-
купку, не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта  не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ

Аукцион состоится 26.09.2018 в 14.00 по адресу:
 г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимо-
сти,  77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 
проводимом 26 сентября 2018 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 14а, Управление по реализации недвижимости, в ра-
бочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, 
с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 21.09.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором  по письменном указа-
нию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; 
+375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63


