
Зве рыць па зі цыі
— Прай шло сто дзён ва ша га 

зна хо джан ня на па са дзе стар-
шы ні ра ён на га Са ве та. Што 
зроб ле на, якія фо ру мы пра ве-
дзе ны, што па ка за лі су стрэ чы 
з дэ пу та та мі і на мес цах?

— Пач ну з ліч баў: мяс цо вае 
са ма кі ра ван не Ган ца віц ка га раё-
на скла да ец ца з ад на го Са ве та 
ба за ва га ўзроў ню і вась мі Са ве-
таў пяр віч на га тэ ры та ры яль на га 
ўзроў ню, так са ма абра ны 32 ста-
рас ты. У скла дзе ра ён на га Са ве-
та пра цуе 27 дэ пу та таў, у вась мі 
сель скіх Са ве тах — 88 дэ пу та таў. 
Гэ та наш ак тыў. За час пас ля вы ба-
раў прай шло зна ём ства і тое, што 
мож на бы ло б вы зна чыць сло-
ва злу чэн нем «зве рыць па зі цыі». 
У шы ро кім сэн се мы вы зна ча ем 
сваю га лоў ную за да чу як удзел у 
рэ гі я наль ных пра гра мах раз віц ця. 
А мэ тай гэ тых пра грам, як і ўсёй 
на шай ра бо ты, ста но віц ца па ляп-
шэн не жыц ця гра ма дзян — на шых 
вы бар шчы каў. Рай са вет ужо пра-
вёў пяць се сій, ад но па ся джэн не 
прэ зі ды у ма і ча ты ры ка мі сіі. На ўсіх 
па ся джэн нях га во рыц ца пра што-
дзён ныя спра вы. Та му важ на рых-
та ваць да се сій рэа ліс тыч ныя ра-
шэн ні, а по тым да бі вац ца іх вы ка-
нан ня. Што мы і ста ра ем ся ра біць 
з са ма га па чат ку. 

Куль ту ра 
вяс ко ва га жыц ця

— Якія за да чы па доб ра ўпа-
рад ка ван ні тэ ры то рый трэ ба 
вы ра шаць у пер шую чар гу?

Па ра дак па тра буе на ма ган-
няў. І доб ра ўпа рад ка ван не гэ та 
не толь кі комп лекс ме ра пры-
ем стваў па ўтры ман ні да рог, 
мес цаў ад па чын ку, мо гі лак ды 
ін шай інф ра струк ту ры го ра да і 
сель скіх на се ле ных пунк таў. Гэ та 
ў пер шую чар гу стаў лен не лю-
дзей да на ва коль на га, пры выч ка 
і тра ды цыя жыць у чыс ці ні, якую 
трэ ба на пра цоў ваць. Доб ры гас-
па дар што дня со чыць за сва ім 
до мам, гэ так жа трэ ба ста віц ца і 
да до ма агуль на га. Але на спра-
ве так не заў сё ды бы вае. Узяць 
хоць бы тыя сты хій ныя звал кі, 
што ўсім уе лі ся ў кос ці. Іх пры-
бі ра ем, а яны зноў то там, то тут 
з'яў ля юц ца. Зда ра ец ца, зна хо-
дзім ві на ва тых, ка ра ем, але не 
ўсім гэ та слу жыць уро кам. Аль-
бо па ра дак на мо гіл ках. На ват 
пе ра да ча іх на ба ланс ЖКГ не 
вы зва ляе ад аба вяз ку кож на га 
са чыць за ма гі ла мі ро дзі чаў. Усё 
пе ра лі ча нае і ёсць кло па ты дэ пу-
та таў на мес цах.

Ва ўяў лен ні жы ха ра вя лі ка га 
го ра да вёс ка ня рэд ка ба чыц-
ца мі лым ку точ кам з пры го жай 
пры ро дай, утуль ны мі да ма мі, 
ра ніш нім кры кам пеў няў. Гэ тую 
іды лію здоль ныя моц на са пса-
ваць пус тыя ста рыя да мы, што 
зеў ра юць пус ты мі ака ні ца мі. 
Та му вя дзец ца іх знос. Пра цяг-
нем ра бо ту і ў гэ тым склі кан ні. 
Скла да юц ца спі сы та кіх да моў, 
пра вод зяц ца не аб ход ныя пра-
цэ су аль ныя пра цэ ду ры, вы дзя-
ля юц ца срод кі.

За ўва жу, што ў ра ё не па ста-
ян на пра цуе ка мі сія па доб ра-

ўпа рад ка ван ні, стар шы нёй якой 
я з'яў ля ю ся. Дык вось, на зва ная 
ка мі сія іні цы юе, пра во дзіць і вы-
зна чае пе ра мож цаў ра ён на га 
кон кур су па азе ля нен ні і доб ра-
ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый. Сё-
ле та мы пад во дзі лі вы ні кі спа-
бор ніц тва 3 лі пе ня. Ад зна чы лі 
ўста но вы і ар га ні за цыі, а так са-
ма гас па да роў пры ват ных пад-
вор каў. Мно гія з іх па ра да ва лі 
ство ра най сва і мі ру ка мі пры га-
жос цю і крэ а ты вам у па ды хо дах 
да яе ства рэн ня.

Гра мад ская 
іні цы я ты ва

— Што мож на ска заць пра 
ра бо ту дэ пу та таў ра ён на га і 
сель скіх Са ве таў? Мо жа, ёсць 
пры кла ды, ка лі нех та пра цуе, 
не стан дарт на. Гэ та ж да ты-
чыц ца і ста рас таў вё сак.

— Пач ну са ста рас таў, якія за-
слу гоў ва юць асаб лі вай па ша ны, 
бо зай ма юц ца гра мад скай ра-
бо тай на ка рысць іншых. На за-
ву най леп шых, та кіх як Мі ка лай 
Мі ка ла е віч Хі лю ціч з Маль ка-
ві чаў, Ван да Іва наў на Ча ба та-
рэн ка з Вя лі кіх Кру го ві чаў, Іван 
Іо сі фа віч Му ха, ста рас та ад ра зу 
трох вё сак Ку ка ва, Пе ра дзе лы і 
Дуб ня кі. На шчас це, спіс мож на 
доў жыць.

Пры ем на ад зна чаць, што 
дэ пу та ты рай са ве та ма юць ак-
тыў ную жыц цё вую па зі цыю, 
не ка то рыя з іх ужо па спе-
лі стаць іні цы я та ра мі доб рых 
спраў і ак цый. Ска жам, уз нік лі 
праб ле мы ў ма тэ ры яль ным за-
бес пя чэн ні дзі ця ча га азда раў-
лен ча га ла ге ра «Аст ра вок», і 
дэ пу та ты іні цы я ва лі ак цыю па 
збо ры срод каў. Гро шы пай шлі 
на за куп ку спар тыў на га ін вен-
та ру, на столь ных гуль няў, на-
быц цё спец адзен ня для ра бот-
ні каў ста ло вай. Лі та раль на на 
апош няй се сіі зай шла га вор ка 
пра ака зан не да па мо гі шмат-
дзет ным сем' ям да на ву чаль-
на га го да. Дык дэ пу тат Іван 
На беш ка, ка мер цый ны ды рэк-
тар швей на га прад пры ем ства, 
ад ра зу пра па на ваў 15-пра цэнт-

ную зніж ку на сваю пра дук цыю 
для сем' яў гэ тай ка тэ го рыі.

Да дэ пу та таў пры хо дзяць лю-
дзі з са мы мі роз ны мі пы тан ня мі. 
Час цей за ўсё про сяць па спры-
яць з ра мон там да рог, асвят лен-
нем ву ліц, доб ра ўпа рад ка ван-
нем сель скіх на се ле ных пунк таў, 
пра ца ўлад ка ван нем.

За ня тасць 
на пер шым пла не

— Ці ёсць праб ле мы з пра-
ца ўлад ка ван нем у ра ё не?

— Так, праб ле мы ёсць, і пры-
чы ны іх роз ныя. У цэ лым сі ту а-
цыя на рын ку пра цы за ста ец ца 
пад кант ро лем. За паў го да коль-
касць бес пра цоў ных, якія ста яць 
на ўлі ку ў служ бе за ня тас ці, вы-
рас ла на два ча ла ве кі. Бы ло на 
па ча так го да 56 ча ла век, ця пер — 
58. Ва кан сій у нас зна чыц ца 114, 
у сту дзе ні бы ло 75. З па чат ку го-
да са дзей ні чан ня ў пра ца ўлад-
ка ван ні па пра сі лі 420 ча ла век, 
373 з іх атры ма лі ра бо ту. Але ж 
не ўсё так прос та на рын ку пра-
цы. Час та там за па тра ба ва ныя 
ра бо чыя вы со кай ква лі фі ка цыі 
і спе цы я ліс ты з во пы там ра бо-
ты. А на шы беспрацоўныя час-
цей за ўсё хо чуць знай сці ра бо ту 
двор ні ка, пры бі раль шчы цы, са-
ні тар кі, вар таў ні ка, пад соб на га 
ра бо ча га. Та кіх пра па ноў не ха-
пае. З іншага бо ку, на зі ра ец ца 
не жа дан не прай сці хоць бы мі-
ні маль нае на ву чан не і атры маць 
пра фе сію. На прык лад, ад на 
швей ная фір ма ў го ра дзе шу кае  
шва чак. Упраў лен не па пра цы і 
са цы яль най аба ро не га то вае на 
ба зе мяс цо ва га лі цэя пра вес-
ці на ву чан не бес пра цоў ных па 
на зва най пра фе сіі з га ран ты яй 
пра ца ўлад ка ван ня. Але ні хто з іх 
не вы ка заў жа дан ня на ву чыц ца 
і пай сці на пра цу. Акра мя та го, 
на зва ная фір ма мо жа ад крыць 
20 но вых ва кан сій, але ня ма сэн-
су гэ та ра біць, бо і ра ней шыя не 
за поў не ны. І ра зам з тым но выя 
ра бо чыя мес цы ў ра ё не ства ра-
юц ца. На іх з па чат ку гэ та га го да 
бы ло пры ня та 54 ча ла ве кі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Юрый ША ПЕЛЬ уз на ча ліў 
Ган ца віц кі ра ён ны Са вет 
дэ пу та таў пас ля сё лет ніх 
вы ба раў. Ра ней ён кі ра ваў 
ра ён най ін спек цы яй 
пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя, а да гэ та га 
пра ца ваў у ор га нах 
унут ра ных спраў. Ця пер 
свой ба га ты жыц цё вы 
і пра цоў ны во пыт 
пры мя няе ў сфе ры 
са ма кі ра ван ня. З ім на ша 
сён няш няя гу тар ка.

100 ДЗЁН

Пра ект 
«Мяс цо вы час»
Сён ня мы рас па чы на ем 
но вы пра ект, у якім дэ та лё ва 
па зна ё мім з рэ гі ё на мі на шай 
кра і ны, іх што дзён ны мі 
кло па та мі, спо са ба мі 
вы ра шэн ня мяс цо вых 
праб лем, іні цы я тыў ным 
ак ты вам ра ё наў. 
А да па мо гуць нам у гэ тым 
на шы ка ле гі — рэ дак цыі 
ра ён ных га зет. Спа дзя ём ся, 
та кая су мес ная пра ца пой дзе 
на ка рысць усім: твор чым 
ка лек ты вам, ге ро ям 
пуб лі ка цый і, га лоў нае, — 
на шым чы та чам.

А рас пач не пра ект «Мяс цо-
вы час», які бу дзе вы хо дзіць 
што ме сяц, Ган ца віц кі ра ён, 
раз ме шча ны на паў ноч ным 
ус хо дзе Брэсц кай воб лас ці. 

Мя жуе ён з Лу ні нец кім, 
Пін скім, Іва цэ віц кім, Ля ха-
віц кім ра ё на мі Брэсц кай воб-
лас ці, Са лі гор скім, Клец кім 
ра ё на мі Мін скай воб лас ці.

У яго скла дзе 36 сель скіх 
на се ле ных пунк таў, аб' яд на-
ных у восем сель скіх Са ве таў: 
Ага рэ віц кі, Дзя ніс ка віц кі, Лю-
ба шаў скі, Лю сін скі, Маль ка-
віц кі, На цкі, Ха ты ніц кі, Чу-
дзін скі.

Ра ён ны цэнтр — го рад 
Ган ца ві чы — раз ме шча ны за 
250 км ад Брэс та і за 180 км 
ад Мін ска.

Коль касць на сель ніц тва 
скла дае 27 560 ча ла век, з яко-
га 13 925 ча ла век пра жы вае ў 
Ган ца ві чах, 13 635 ча ла век — 
у сель скай мяс цо вас ці.

Боль шая част ка ра ё на зна-
хо дзіц ца ў ме жах паўд нё ва-
ўсход няй част кі Пры пяц ка га 
Па лес ся.

Пло шча ра ё на скла дае 
1,71 ты ся чы квад рат ных кі ла-
мет раў. 82,6 ты ся чы гек та раў 
зай ма юць ляс ныя ўгод дзі. Ля-
сіс тасць ра ё на — 54,7 пра цэн-
та. Зем лі — тар фя на-ба лот-
ныя і дзяр но ва-пад зо ліс тыя, 
13,2 ты ся чы гек та раў зай ма-
юць ба ло ты.

ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ, 
ПРА ЦА ЎЛАД КА ВАН НЕ, 

РЭ ГІ Я НАЛЬ НЫЯ ПРА ГРА МЫ
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Извещение о внесении изменений в текст извещения
Извещение по продаже недвижимого имущества ОАО ««Миноблавтотранс» филиал «Автобусный парк № 4, опубликованное 13.07.2018 в газете «Звязда», дополнить следующим содержанием: 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона в течение 5 

(пяти) банковских дней со дня проведения аукциона.                         УНП 690324015

Открытый аукцион № 34/16/4 по продаже роботизированного сварочного комплекса
Организатор 

аукциона
ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс: + 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 30.08.2018 в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Начальная цена продажи 

с учетом НДС, руб.
Сумма задатка

по лоту, руб.
1 Роботизированный сварочный комплекс РТК-102.09, 2013 года выпуска, заводской № 375/054А Гомельская область, Мозырьский район, Козенский сельский совет, 15 93 209 руб. 38 коп. 8 000

Порядок проведения 
и выбора победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену. В случае, когда в аукционе примет участие один участник либо на аукцион явится один участник (далее – единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 
заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. Последний день приема заявлений: 27.08.2018 до 17.00 

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банков-
ские реквизиты: 
– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК 
SLANBY22;
– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США (USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк 
ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 
Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.
Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении аукциона № 34/16/4 по лоту №__»

Затраты
 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фактическим затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения аукциона № 34/16/4. Победитель аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение аукциона 
в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, заключенному по результатам аукциона.
Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 
2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.
3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по договору купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если 
стороны договора не договорятся об ином сроке
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