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ПРАЕКТЫ І РАШЭННІ

СОТНЯ РАБОЧЫХ МЕСЦАЎ
У ВЁСЦЫ

Прадпрыемства з нямецкім капіталам
паспяхова працуе ў глыбінцы

У вёсцы Дзівін, на самай мяжы з Украінай, паспяхова
працуе замежнае швейнае прадпрыемства. Цяпер тут
занятыя больш за сто чалавек, у пераважнай большасці —
жанчыны. А паўтара дзясятка гадоў таму ўсё было зусім
іначай. У трохтысячным пасёлку склалася надзвычай
напружаная сітуацыя з работай, асабліва пасля
закрыцця камбіната надомнай працы прадпрыемства
«Брэстмесцпрам».
Жанчыны скардзіліся,
хадзілі на прыём да прадстаўнікоў мясцовых органаў улады. Працаўладкаваць жа іх не было куды.
А па мяш кан не бы ло га
камбіната плошчай больш
за 1200 квадратных метраў
пуставала і паступова разбуралася. Айчынныя інвестары не спяшаліся прэзентаваць свае бізнес-праекты ў населеным пункце
амаль за сотню кіламетраў
ад Брэста.

логу, апрацоўвалі сцены.
Праз год будынак было
не пазнаць, ён выглядаў
як новы. Адначасова ішлі пастаўкі абсталявання
і пад бор спе цы я ліс таў.
З Германіі везлі швейныя
машыны, электраабсталяванне, дапаможныя тэхнічныя сродкі.
Па просьбе кіраўніцтва
кампаніі Дзівінскі сельвыканкам склаў спісы мясцовых майстрых кройкі і
шыцця. У свой час многія

ся выконваць заказы для
VІР-персон з каралеўскіх
сем'яў.
Да нядаўняга часу ўся
пра дук цыя вы раб ля лася з замежнай сыравіны
і прадавалася за мяжой.
Цяпер акрамя вырабу экспартных партый прадпрыемства актыўна асвойвае
беларускі рынак. Камплекты пасцельнай бялізны ад
«Лангхайнрых» еўрапейскай якасці маюць беларускі каларыт. Тэхнолагі і
майстры выкарыстоўваюць
розныя варыяцыі беларускай вышыванкі. Напрыклад, арнамент з васільком
упрыгожвае самыя розныя
сталовыя камплекты. Прадукцыя вясковых швейнікаў прадаецца ў Кобрыне
і ў сталіцы.

сама раскладчыцы, раскройшчыцы і іншыя спецыялісты. У бытавым пакоі яны пераапранаюцца
ў форму, пакідаюць свае
абе ды ў ха ла дзіль ні ку,
каб падчас перапынку іх
разагрэць ды перакусіць.
Для гэтага створаны ўсе
ўмовы. У прасторным вытворчым цэху чыста, светла, тут падтрымліваюцца
аптымальныя для працы
ўмовы.
— Двор фабрыкі, нава коль ная тэ ры то рыя
заўсёды ва ўзорным парад ку, — ад зна чы ла
стар шы ня Дзі він ска га
сельскага Савета Вера
ПІКУЛА. — Мноства кветак,
дэкаратыўных кустарнікаў,
арыгінальная альтанка —
учас так прад пры ем ства

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 3: МАЗ 892600, гос. номер А 1771 А-4 (прицеп специальный цистерна
для перевозки нефтепродуктов, цистерна ПЦ-8, цвет оранжевый, разрешенная масса 12000 кг, год выпуска – 2006). Начальная цена продажи
лота – 3 631,66 руб. (три тысячи шестьсот тридцать один рубль шестьдесят
шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 363 руб. (триста шестьдесят
три рубля)
ЛОТ 5: МАЗ 892600, гос. номер А 0832 А-4 (прицеп специальный цистерна
для перевозки нефтепродуктов, цистерна ПЦ-8, цвет оранжевый, разрешенная масса 12000 кг, год выпуска – 2008). Начальная цена продажи лота –
4 077,26 руб. (четыре тысячи семьдесят семь рублей двадцать шесть копеек)
с учетом НДС. Сумма задатка – 408 руб. (четыреста восемь рублей)
ЛОТ 8: МАЗ 892600, гос. номер А 2931 А-4 (прицеп специальный цистерна
для перевозки нефтепродуктов, цистерна – ПЦ-8/2, цвет оранжевый, разрешенная масса 12000 кг, год выпуска – 2008). Начальная цена продажи
лота 4 063,40 руб. (четыре тысячи шестьдесят три рубля сорок копеек) с
учетом НДС. Сумма задатка – 406 руб. (четыреста шесть рублей)
ЛОТ 12: МАZ 9919 ППЦ-22, гос. номер А 0959 В-4 (полуприцеп специальный
цистерна для перевозки нефтепродуктов, цвет оранжевый, разрешенная
масса 29737 кг, год выпуска – 2008). Начальная цена продажи лота 8
482,54 руб. (восемь тысяч четыреста восемьдесят два рубля пятьдесят
четыре копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 848 руб. (восемьсот сорок восемь рублей)
Условия проведения аукциона:
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю
аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том
числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере
5 % от конечной цены продажи объекта;
– 100 % предоплата приобретаемого объекта.
Срок заключения договора купли-продажи – 20 рабочих дней с момента
подписания протокола аукциона
Продавец – РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 96, тел. 45-27-03
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32,
41-98-34
Номер р/с для перечисления задатка BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 27 июня 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku:
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 17.01.2019 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг)
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30. до 13.18.
Последний день приема заявлений – 24 июня 2019 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32.
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by
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Кіраўнік нямецкай фірмы «Лангхайнрых» упершыню прыехаў у Дзівін у
2005 годзе. Перад гэтым
прадстаўнікі арганізацыі
наведвалі розныя рэгіёны
вобласці, прыглядаліся да
па тэн цый ных пля цо вак
пад будучае прадпрыемства. Гэтым разам зацікаўленасць і гатоўнасць да
падтрымкі праявіла кіраўніцтва раёна. Кобрынскі
райвыканкам зрабіў усё
магчымае, каб зацікавіць
інвестара. За кошт мясцовага бюджэту была заасфальтаваная дарога ад
шашы да прадпрыемства.
Для нямецкага боку важнае значэнне мела таксама
блізкасць да мяжы з Еўрасаюзам, аптымальная інфраструктура для дастаўкі
гру заў аў та ма біль ным і
чыгуначным транспартам,
а яшчэ паўплываў той фактар, што ў Дзівіне былі кваліфікаваныя работнікі.
Адным словам, кіраўніцтва кампаніі прыняло
рашэнне адкрыць у Кобрынскім раёне швейную
вытворчасць. У сярэдзіне
2005 года прадпрыемства
«Лангхайнрых Канфекцыён Бел» было зарэгістраванае. У перакладзе з нямецкай яго назва азначае
«Вытворчасць Лангхайрых
у Беларусі». Ужо ў жніўні
2005 года ў будынку на
ўскрайку Дзівіна пачаўся
рамонт. Будаўнікі мянялі дах, бе та на ва лі пад-

з іх працавалі на камбінаце бытавога абслугоўвання, на камбінаце надомнай
працы, на ткацкай фабрыцы. Жанчыны мелі добрую
прафесійную падрыхтоўку,
але не мелі работы. Ім разаслалі запрашэнні на сумоўе. Падборам персаналу займалася менеджар з
Германіі Сімона Штольц.
Ця пе раш няя пра цаў ніца прадпрыемства Галіна
Брышталь успамінае, як з
кожнай прэтэндэнткай гутарылі паасобку і доўга.
Потым тых, каго адабрала
фрау Штольц, паклікалі на
выпрабаванне. Дзівінчанкі два дні паказвалі сваё
майстэрства за швейнымі
машынкамі. Пасля гэтага некаторых запрасілі на
работу. Першая брыгада
ра бот ніц пры сту пі ла да
працы летам 2006 года.
Першую партыю абрусаў
з нямецкай якасцю, зробленых у Дзівіне, адправілі
заказчыку ўвосень гэтага ж
года.
— З часам прадпрыемства па шы ра ла вы творчасць, набірала новых работнікаў, і цяпер калектыў
налічвае крыху больш за
сто чалавек, — расказвае
галоўны інжынер фабрыкі Людміла КАРПЕШ. —
Сталовую і пасцельную бялізну з Дзівіна набываюць
найбуйнейшыя гатэлі свету, чыгуначныя і авіяцыйныя кампаніі, вясковым
май стры хам да во дзі ла-

У Дзівіне з гонарам расказваюць пра сваё прадпрыемства. Яго работнікі
за ўвесь час ніводнага дня
не былі ў водпуску за свой
кошт. Зарплата выплачваецца заўсёды своечасова,
і для сельскай мясцовасці
яна вельмі нават неблагая. Большасць работніц
жыве ў самім Дзівіне, як,
напрыклад, цёзкі па прозвішчы Святлана і Валянціна
Баранчук. Гісторыя іх шмат
у чым паказальная. Гэта іх
пер шае ра бо чае мес ца.
Прыкладна ў адзін час павыходзілі замуж, падгадавалі дзяцей, а работу
не маглі знайсці: не было
асаблівага выбару ў вёсцы.
Таму з радасцю прыйшлі,
калі быў аб'яўлены набор
швачак. На прадпрыемстве
з першага дня, асвоілі ўсе
аперацыі, цяпер займаюцца раскроем.
А жы ха рак су сед ня га
пасёлка Арэхаўскі і вёскі
Воса на работу падвозіць
мікрааўтобус, які арандуе
прадпрыемства. Першая
змена пачынаецца ў сем
гадзін раніцы. На змену
заступаюць два з паловай
дзя сят кі шва чак, а так-

слу жыць упры га жэн нем
старадаўняга Дзівіна і падае прыклад іншым.
«Лангхайнрых Канфекцыён Бел» часта аказвае
спон сар скую да па мо гу
гра мад скім ар га ні за цыям, дзіцячым калектывам,
спартыўным секцыям. Выхаванцы Кобрынскага дзіцячага дома і Кобрынскай
дзіцячай вёскі шмат разоў
атрымлівалі падарункі ад
швейнага прадпрыемства;
дапамагалі тут і пачаткоўцам-дзюдаістам, і маленькім ар тыс там ра ён на га
палаца культуры. Словы
падзякі на адрас кампаніі
гучалі ад кіраўніцтва мясцовай памежнай заставы,
ад настаяцельніцы жаночага манастыра, святароў
ту тэй шых цэрк ваў. Дырэктар прадпрыемства
Ва лян ці на ПА ШКЕ ВІЧ
падкрэслівае: «Калі ў нас
ёсць магчымасць падтрымаць юны талент, добрае
пачынанне, харошую справу, мы гэта робім з задавальненнем».
Святлана ЯСКЕВІЧ.
Фота
Андрэя САЗОНАВА.
Кобрынскі раён.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1 МАЗ 9919 00, гос. номер А 3538 А-4 (полуприцеп специальный цистерна для перевозки нефтепродуктов на 3-осном шасси, емкость 22 куб. м, цвет
оранжевый, разрешенная масса 36000 кг, год выпуска – 2008).
Начальная цена продажи лота – 8 069,36 руб. (восемь тысяч шестьдесят
девять рублей тридцать шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка –
807 руб. (восемьсот семь рублей)
ЛОТ 2: ППЦ-96221-06, гос. номер А 3997 А-4 (полуприцеп специальный
цистерна для перевозки нефтепродуктов на 3-осном шасси, емкость 24 куб. м,
цвет – оранжевый, разрешенная масса – 29 500 кг, масса без нагрузки –
8 550 кг, год выпуска – 2009).
Начальная цена продажи лота – 10 062,50 руб. (десять тысяч шестьдесят
два рубля пятьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 006 руб.
(одна тысяча шесть рублей)
ЛОТ 3: РРС 96227, гос. номер А 8620 А-4 (полуприцеп специальный цистерна для перевозки нефтепродуктов на 3-осном шасси, емкость 24 куб. м,
цвет – оранжевый, разрешенная масса – 41700 кг, масса без нагрузки –
11 700 кг, год выпуска – не определен).
Начальная цена продажи лота – 7 718,46 руб. (семь тысяч семьсот восемнадцать рублей сорок шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка –
772 руб. (семьсот семьдесят два рубля)
ЛОТ 4: MAZ 5440 А8 360-031, гос. номер АВ 5023-4 (грузовой двухосный
седельный тягач, цвет синий, разрешенная масса 18 750 кг, год выпуска
– 2009).
Начальная цена продажи лота – 8 604,14 руб. (восемь тысяч шестьсот четыре рубля четырнадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 860 руб.
(восемьсот шестьдесят рублей)
ЛОТ 5: МАЗ 9919 012 ППЦ-22, гос. номер А 0682 А-4 (полуприцеп специальный цистерна для перевозки нефтепродуктов на 3-осном шасси, емкость 22 куб. м, цвет оранжевый, разрешенная масса 36 000 кг,
2005 года выпуска).
Начальная цена продажи лота – 9 506,94 руб. (девять тысяч пятьсот шесть
рублей девяносто четыре копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 950 руб.
(девятьсот пятьдесят рублей)
ЛОТ 6: МАЗ 9919 00-012, гос. номер А 2646 А-4 (полуприцеп специальный цистерна для перевозки нефтепродуктов на 3-осном шасси, емкость
22 куб. м, цвет оранжевый, допустимая масса 36 000 кг, масса без нагрузки –
10 250 кг, год выпуска – 2007).
Начальная цена продажи лота – 15 652,18 руб. (пятнадцать тысяч шестьсот
пятьдесят два рубля восемнадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка –
1 565 руб. (одна тысяча пятьсот шестьдесят пять рублей)
Условия проведения аукциона:
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю
аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том
числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере
5 % от конечной цены продажи объекта;
– 100 % предоплата приобретаемого объекта.
Срок заключения договора купли-продажи – 20 рабочих дней с момента
подписания протокола аукциона
Продавец – РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 96, тел. 45-27-03
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32,
41-98-34
Номер р/с для перечисления задатка BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 27 июня 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 06.11.2018 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Обед с 12.30. до 13.18.
Последний день приема заявлений – 24 июня 2019 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32.
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by
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