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Пад вес ці ба зу
На праб ле му раз віц ця 

ся рэд ніх га ра доў звяр нуў 
ува гу кі раў нік дзяр жа вы 
пад час сум на вя до ма га 
пры ез ду ў Ор шу. Эка на-
міс ты ўзя лі ся за спра ву і 
пра па на ва лі сваю кан цэп-
цыю па ляп шэн ня сі ту а цыі 
ў га ра дах з на сель ніц твам 
звыш 80 ты сяч. У Гро-
дзен скай воб лас ці пад гэ-
ту план ку пад па дае толь кі 
Лі да. Але ў рэ гі ё не ня ма ла 
ін шых га ра доў, якія трэ ба 
раз ві ваць, ад зна чыў су-
раз моў нік. Гэ та Смар гонь, 
Ваў ка выск, Сло нім, дзе 
пра жы вае па 40—50 ты сяч 
ча ла век. На са мрэч ува га 
бу дзе ўдзе ле на ўсім га ра-
дам і ра ё нам.

На сён няш ні дзень у 
кож на га ра ё на ёсць пра-
гра ма са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця, якая 
рас пра ца ва на да 2020 го-
да. Яна аб наў ля ец ца, вы-
зна ча юц ца ак ту аль ныя 
на прам кі. У эка на міч ным 
пла не гэ тыя рэ гі ё ны нель-
га на зваць праб лем ны мі, 
лі чыць Анд рэй Сві ры даў. 
Яны ма юць доб рую інф-
ра струк ту ру і па тэн цы ял. 
Не здар ма ста ноў чы во-
пыт гро дзен цаў ад зна чыў 
і Прэ зі дэнт кра і ны пад час 
ня даў ня га ві зі ту ў Грод на і 
Гро дзен скі ра ён. Каб га ра-
ды раз ві ва лі ся і на да лей, 
пры ма юц ца ад па вед ныя 
ме ры.

— Лі та раль на не каль кі 
ме ся цаў та му Мі ніс тэр-
ствам эка но мі кі пра па-
на ва на кан цэп цыя но вай 
пра гра мы ін дуст ры я лі за-
цыі рэ гі ё наў. Сут насць у 
тым, каб сла быя рэ гі ё ны 
пад цяг нуць у раз віц ці, — 
пад крэс ліў Анд рэй Сві ры-
даў. — На прык лад, ства-
рыць вы твор чыя ма гут нас-

ці. Бо асноў ная праб ле ма 
та кіх сель скіх рэ гі ё наў — гэ-
та ад сут насць го ра даў тва-
раль ных прад пры ем стваў, 
якія б ства ра лі пад атко вую 
ба зу ра ё на.

Вы зна чыць 
маг чы мас ці

Па-пер шае, бу дзе пра-
ве дзе на ін вен та ры за цыя 
тых пра ек таў, якія рэа лі зу-
юц ца на тэ ры то рыі ра ё на, 
а так са ма з лі ку перс пек-
тыў ных. Та кім чы нам кож-
ны рэ гі ён уба чыць свае рэ-
сур сы і па тэн цы ял.

У рэс пуб лі кан скі план 
па ін дуст ры я лі за цыі ўва-
хо дзіць ка ля дзвюх ты сяч 
пра ек таў. Су раз моў нік 
вы зна чае не ка то рыя з іх. 
На прык лад, у Во ра наў-
скім ра ё не вы рошч ва юць 
больш за ін шых буль бу, 
зна чыць, можна наладзіць 
яе пе ра пра цоў ку. За раз па-
чаў ся ці ка вы пра ект у Ра-
ду ні: бу ду ец ца яў рэй скі 
цэнтр, зна чыць, ёсць маг-
чы масць раз ві ваць у бу ду-
чы ні на сталь гіч ны ту рызм. 
Ці На ва груд скі ра ён, які 
стаў цэнт рам вет ра пар ка ў 
рэ гі ё не. На яў насць па гор-
каў і вы шы няў дазваляе 
раз ві ваць аль тэр на тыў-
ную энер ге ты ку. У Бе рас-
та віц кім ёсць свід ра ві на з 
чыс тай піт ной ва дой, ад па-
вед на, трэ ба і тут на ла дзіць 
вы твор часць. Тым больш 
што ра ней яна тут і бы ла. 
Ці, на прык лад, Ашмя ны, 
пры гра ніч ны ра ён, мож на 
раз ві ваць транс парт ную 
інф ра струк ту ру і ла гіс ты-
ку. І пер шы аб' ект ужо з'я-
віў ся — хут ка транс парт на-
ла гіс тыч ны цэнтр тут пач не 
пра ца ваць.

— За да ча кож на га ра ё-
на — знай сці сваю ад мет-
насць, — адз на чыў Сві ры-

даў. — Маг чы ма, прый-
дзец ца пе ра вес ці част ку 
сель ска гас па дар чых зя-
мель у пра мыс ло выя. Ка-
лі за раз не пры няць та кія 
ра ды каль ныя ме ры, не ка-
то рыя ра ё ны мо гуць пе ра-
тва рыц ца ў мёрт вую зо ну, 
дзе бу дзе не каль кі ты сяч 
на сель ніц тва, і боль шая 
част ка — пен сій на га ўзрос-
ту. Та кія тэ ры то рыі не змо-
гуць да лей раз ві вац ца. 
У нас у воб лас ці па куль 
так вост ра не ста іць гэ та 
праб ле ма, але не ка то рыя 
ра ё ны, та кія як Свіс лац кі, 
Во ра наў скі, Зэ львен скі, 
па тра бу юць ува гі.

Раз даць 
страт ныя пло шчы

Тыя прад пры ем ствы, 
якія пра цу юць рэн та бель-
на, і бу дуць пра ца ваць да-
лей, рас каз вае эка на міст. 
Га вор ка ідзе аб вы твор-
час цях, дзе больш страт, 
чым пры быт ку, і ма ла спа-
дзя ван няў, што іх мож на 
ажы віць. Анд рэй Сві ры-
даў пры во дзіць прык лад 
Ваў ка выс ка га за во да да-
ха вых і бу даў ні ча-ад дзе-
лач ных ма шын. Не каль кі 
га доў та му сю ды прый шоў 
ту рэц кі ін вес тар і на ла дзіў 
вы твор часць кам плек ту-
ючых для па нэль ных ра-
ды я та раў. За тым да яго 
цэ ха да лу чы лі ўвесь за-
вод, але гэ та не спры я ла 
яго вы ра та ван ню. Вы твор-
часць хоць і пра цуе, але 
пры быт ку ад гэ та га ня ма.

— Лепш раз бі ваць вя-
лі кія пло шчы на не каль кі 
час так і пра па ноў ваць іх 
роз ным вы твор цам. Маг-
чы ма, там і з'я ві ла ся б ней-
кае жыц цё, — лі чыць Сві-
ры даў.

Аб тым, што та кі па ды-
ход мо жа мець пос пех, 
свед чыць лід скі прык лад. 
Доў гі час тут пра стой ваў 
не да бу да ва ны мя са кам бі-
нат. Яго пра да лі лі тоў скай 
кам па ніі ARVІ, якая на ла-
дзі ла цэ лы цыкл вы рошч-
ван ня ін ды коў, вы пуск 

мяс ной пра дук цыі, ства-
ры ла ўтыль за вод і пе ра-
пра цоў ку мя са-кас ця вой 
му кі. Мож на пры га даць і 
прад пры ем ства «Лід сель-
маш» па вы пус ку роз ных 
сель гас ма шын і агрэ га таў. 
Пус ту ю чыя пло шчы за ня лі 
вы твор час цю тых жа ра-
дыя та раў.

Доб ры прык лад у 
Смар го ні, дзе быў ста ры 
агрэ гат ны за вод, 150 гек-
тараў зям лі, шмат бу дын-
каў пус тых. Па сту по ва ад-
да лі кам па ніі «Кранс пан». 
Ця пер ад бы ло га за во да 
за ста ло ся 27 гек та раў зям-
лі, а са мо прад пры ем ства 
па зба ві ла ся пус ту ю чых 
пло шчаў. За мест яго з'я-
ві ла ся но вае прад пры ем-
ства, буй ны экс пар цёр, 
які ро біць знач ны ўклад 
у бюд жэт, а так са ма дае 
ра бо чыя мес цы з доб рай 
зар пла тай. У Смар го ні 
ёсць цэ лы ін дуст ры яль ны 
пра спект, які быў па бу-
да ва ны ў са вец кі час. За-
раз вя дзец ца ра бо та над 
тым, каб знай сці но ва га 
гас па да ра. Пад час фо ру-
му «Еў ра рэ гі ён «Нё ман» у 
Грод не быў пад пі са ны да-
га вор з па ля ка мі аб тым, 
каб раз мяс ці ціь тут мэб ле-
вую вы твор часць. У кан цы 
го да з'я віц ца но вы ўлас нік 
і перс пек ты ва ў гэ тай тэ-
ры то рыі.

Зра біць 
інф ра струк ту ру

Важ нае пы тан не — 
кры ні ца фі нан са ван ня. 
Част ко ва гэ ту праб ле му 
дзяр жа ва га то ва ўзяць на 
ся бе. Кож ны ра ён шу кае 
іні цы я ты ву пад ся бе, а ўжо 
воб ласць бу дзе па маг чы-
мас ці да па ма гаць шу каць 
кры ні цы фі нан са ван ня. Гэ-
та не бу дуць бюд жэт ныя 
срод кі, пад крэс ліў эка на-
міст. Вы ра шаць праб ле мы 
раз віц ця рэ гі ё на за кошт 
бюд жэ ту — гэ та ту пік, да-
ро га ў ні ку ды. Ма ец ца 
на ўва зе доў га тэр мі но-
вы шлях раз віц ця. Са цы-

яль ныя аб' ек ты ў лю бым 
вы пад ку трэ ба зда ваць, 
ра біць да ро гі, бу да ваць 
жыл лё — гэ та, вя до ма, 
за кошт бюд жэ ту. А вось 
аб' ек ты эка но мі кі па він ны 
ства рац ца за кошт пры ват-
ных ін вес ты цый.

— За да ча ўлад — знай-
сці ін вес та раў і за пус ціць 
вы твор часць, пад тры маць 
тыя пра ек ты, якія ўзнік нуць 
на пры ват ным уз роў ні. А з 
інф ра струк ту рай па він-
на да па маг чы дзяр жа-
ва, — ад зна чае Анд рэй 
Сві ры даў. — Яна не па він-
на фі нан са ваць пра ек ты. 
Як па каз вае во пыт, эфек-
тыў най ра бо ты ад гэ та га 
не атрым лі ва ец ца, аб чым 
свед чыць і прык лад з та-
кі мі буй ны мі за во да мі, як 
шкло за вод «Нё ман» у Бя-
ро заў цы і «Мас тоў дрэў». Іх 
так і не ўда ло ся вы вес ці на 
рэн та бель ную ра бо ту.

Да рэ чы, і пры ват ныя 
кам па ніі не заў сё ды па-
спя хо ва рэа лі зу юць свае 
пра ек ты. Але трэ ба на кі-
роў ваць сі лы на тое, каб 
ства рыць свае цэнт ры 
эка на міч на га рос ту, як гэ та 
зра бі лі ў Смар го ні. Ці так, 
як раз ві ва ец ца Шчу чын скі 
ра ён, ку ды пры хо дзяць 
ін вес та ры з ці ка вы мі пра-
ек та мі. У пры ват нас ці, ня-
даў на тут з'я ві ла ся пер шая 
ў воб лас ці фаб ры ка па вы-
рошч ван ні шам пінь ё наў.

— У пер шую чар гу важ-
на ства рыць ба зіс нае 
прад прые мства, на асно ве 
яко га бу дзе раз ві вац ца ўсё 
ас тат няе: транс парт, сфе-
ра па слуг, ган даль, — пад-
крэс ліў Сві ры даў. — Але 
ін вес та ру важ на, каб бы лі 
ка му ні ка цыі, ін жы нер ная 
інф ра струк ту ра. Без гэ та га 
праб лем на раз ві ваць тэ-
ры то рыі.

Па доб ная сі ту а цыя 
скла ла ся ў Свіс лац кім раё-
не. Быц цам бы ўклю чы лі 
ўчаст кі ў СЭЗ, ёсць ін вес-
та ры, якія га то вы на ла-
дзіць вы твор часць, але не 
за да валь няе інф ра струк ту-
ра — не пра кла дзе ны да ро-

гі, ня ма спры яль ных умоў 
для пра цы.

Пры ва біць 
ін вес та раў

Трэ ба пра ца ваць з за-
меж ны мі ін вес та ра мі, лі-
чыць эка на міст. Лю бая 
кам па нія — гэ та ін шы по-
гляд на біз нес, эка но мі ку, 
ін шыя па ды хо ды. У Гро-
дзен скую воб ласць ідуць 
ра сі я не, ня дрэн на ўлад ка-
ва лі ся поль скія ін вес та ры, 
нем цы, аў стрый цы. Але 
гэ та не зна чыць, што ня ма 
доб рых бе ла рус кіх прад-
пры ем стваў.

Для біз не су га лоў нае — 
ста біль насць. І та кі фак тар 
тут пры сут ні чае. Іль гот на-
са мрэч ха пае. Так, з на-
ступ на га го да мя ня ец ца 
Пад атко вы ко дэкс, у якім 
пра ду гле джа ны іс тот ныя 
змя нен ні, што так са ма 
спрос цяць ін вес ты цый ны 
пра цэс. Па но вых аб' ек тах, 
якія бу дуць уве дзе ны ў экс-
плу а та цыю, зні зіц ца стаў ка 
на не ру хо масць.

— Усіх па ло ха лі па вы ша-
ю чыя ка э фі цы ен ты. Яны не 
да ва лі раз ві вац ца буй ным 
пра мыс ло вым прад пры ем-
ствам. З на ступ на га го да па 
но вых аб' ек тах пад атко вая 
на груз ка бу дзе ўзрас таць 
па сту по ва, а не ад ра зу. 
Бо атрым лі ва ец ца, што ты 
толь кі ад крыў свой біз нес, 
не па спеў вый сці на аба-
ро ты, а ця бе аб клад ва юць 
па мак сі му ме мяс цо вы мі 
па дат ка мі. Гэ та сі ту а цыя 
зме ніц ца на ка рысць прад-
пры маль ні ка, — за пэў ніў 
Анд рэй Сві ры даў.

Па куль скла да на ска-
заць, на які пе ры яд раз лі-
ча на пра гра ма ін дуст ры я-
лі за цыі. Вя до ма толь кі, што 
на пра цоў кі па він ны быць 
да 2025 го да. Упер шы ню 
ра бо та бу дзе вес ці ся цэнт-
ра лі за ва на. Гэ та на дасць 
сіс тэм насць, у тым лі ку і 
па по шу ку ін вес та раў, каб 
пра віль на раз мя шчаць вы-
твор чыя сі лы.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЯК «ПАД ЦЯГ НУЦЬ» 
СЛА БЫЯ РЭ ГІ Ё НЫ?

Эка на міс ты ства ра юць но вую ма дэль раз віц ця ся рэд ніх га ра доў
І гэ та бу дуць ін дуст ры яль ныя цэнт ры. За раз вя дзец ца 
ана ліз сі ту а цыі на мес цах, вы зна ча юц ца на яў ныя 
і рэ зер во выя ма гут нас ці кож на га го ра да. На чаль нік 
упраў лен ня эка но мі кі Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 
Анд рэй Сві ры даў рас ка заў, якія га ра ды рэ гі ё на мо гуць 
стаць ін дуст ры яль ны мі цэнт ра мі і што для гэ та га трэ ба.

РУП «Торговый дом «Восточный» 

извещает о проведении 28.11.2018 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 342/D-118528, общей площадью 265,3 кв. м, рас-

положенное по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, м-н Березина, 51-1. Назначение: торговое помещение, наи-

менование: магазин № 1. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 325050100002004073 площадью 

0,2584 га. Начальная цена продажи – 164 160,00 рублей, задаток – 16 416,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78250, общей площадью 64,4 кв. м, расположен-

ное по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Мотыкальский с/с, СТ «Удачное», д. Скоки, 25. Назначение: садовый, 

дачный домик (дача), наименование: садовый домик. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

121283000015000053 площадью 0,0600 га. Начальная цена продажи – 26 100,00 рублей, задаток – 2 610,00 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 311/С-33099, общей площадью 156,1 кв. м, располо-

женное по адресу: Гомельская обл., г. Добруш, ул. Полевая, 26А. Назначение: пункт техобслуживания (моечная), 

наименование: пункт техобслуживания (моечная). Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

321250100003001252 площадью 5,2719 га. Начальная цена продажи – 37 800,00 рублей, задаток – 3 780,00 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Изолированное помещение с инвентарным номером 250/D-31572, общей площадью 98,8 кв. м, рас-

положенное по адресу: Витебская обл., г. Полоцк, ул. Успенская, 3-1. Назначение: помещение транспортного на-

значения, наименование: гараж на две автомашины. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

223850100004001322 площадью 0,0349 га. Начальная цена продажи – 10 260,00 рублей, задаток – 1 026,00 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 250/D-31573, общей площадью 176,8 кв. м, рас-

положенное по адресу: Витебская обл., г. Полоцк, ул. Успенская, 3-2. Назначение: помещение, не относящееся к 

жилищному фонду, наименование: бытовое помещение цеха. Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 223850100004001322 площадью 0,0349 га. Начальная цена продажи – 20 628,00 рублей, задаток – 

2 062,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Изолированное помещение с инвентарным номером 250/D-32343, общей площадью 519,3 кв. м, рас-

положенное по адресу: Витебская обл., г. Полоцк, пр-т Франциска Скорины, 37а-3. Назначение: помещение много-

функциональное, наименование: помещение компрессорной станции с административным отделом главного механика. 

Расположено на земельном участке с кадастровым номером 243500000004000373 площадью 0,3011 га. Начальная 

цена продажи – 61 344,00 рублей, задаток – 6 134,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-7024545, общей площадью 660,8 кв. м, рас-

положенное по адресу: г. Минск, ул. Старовиленская, 100-4. Назначение: административное помещение, наименование: 

административное помещение. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 500000000008003305 

площадью 1,6161 га. Начальная цена продажи – 708 480,00 рублей, задаток – 70 848,00 рублей. Шаг 

аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-82934, общей площадью 22,9 кв. м, расположенное 

по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фроленкова, 190/29, блок 4. Назначение: здание специализированное 

автомобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

141000000003000850 площадью 4,8088 га. Начальная цена продажи – 2700,00 рублей, задаток – 270,00 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 покупку, 

не позднее 3 (трех) 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, установленные законодательством РБ для 

победителя аукциона. Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим за-

конодательством РБ.

Аукцион состоится 28.11.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритет-

банк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 

УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального строения (изолиро-

ванного помещения), Лот №___, проводимом 28 ноября 2018 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление 

реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие 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 – 23.11.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указанию 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


