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ТЭМА ТЫДНЯ

8 лютага 2019 г.

БЫЛА ШКОЛА,
СТАЛА... АГРАСЯДЗІБА
З КОНЬМІ

АДУКАЦЫІ АПТЫМІЗАЦЫЯ
НА КАРЫСЦЬ
іншага, запланавана сёлета абнавіць
школьныя харчаблокі...
Што датычыцца педагогаў, па
магчымасці ім прапаноўваюць новыя
месцы работы ва ўстановах адукацыі. Дарэчы, старшыня абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнцьеў
на мінулым тыдні падчас семінара з
удзелам народных выбраннікаў прапанаваў беспрацоўным настаўнікам
станавіцца прыёмнымі бацькамі. І такім чынам яны будуць атрымліваць
зарплату, а педагагічны вопыт стане
гарантыяй усебаковага развіцця дзя-

П

РЫ аптымізацыі ўстаноў
адукацыі на Віцебшчыне
заўсёды прадумваюцца ўсе «за» і
«супраць». За гэты час закрылі каля
220 школ і садкоў.

ЭТА прыклад таго, як удала невыкарыстоўваемая маёмасць уводзіцца ў гаспадарчы абарот.
Гарадзецкая базавая школа ў Краснапольскім раёне
закрылася ў 2016 годзе, як малакамплектная.
На той момант у ёй вучылася каля 20 чалавек. Але
будынак з поспехам быў рэалізаваны мясцоваму прадпрымальніку Юрыю Зямцову за адну базавую велічыню.
Зараз тут вядзецца будаўніцтва аграсядзібы, дзе можна
будзе не толькі адпачыць з камфортам, але і пакатацца
на конях. Побач з аграсядзібай будуюцца яшчэ і стайні
для трох дзясяткаў гэтых прыгожых жывёл.
— У нас у раёне прадстаўнічая ўлада добра супрацоўнічае з бізнесам, — кажа старшыня Краснапольскага
раённага Савета дэпутатаў Анжаліка ГОМАН. — Як
вынік з'яўляюцца новыя запатрабаваныя аб'екты. Трэба
адзначыць, што Юрый Зямцоў не толькі прадпрымальнік,
які працуе на карысць сваёй малой радзімы, але і дэпутат
сельскага і раённага Саветаў дэпутатаў. Да гэтай справы
ставіцца з не меншай адказнасцю, чым да сваёй асноўнай
дзейнасці. Сярод жыхароў раёна ён карыстаецца вялікай
павагай. Ёсць спадзяванні, што яго турыстычны аб'ект
прыцягне ў раён дадатковыя сродкі і стане яшчэ адным
яго брэндам.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

Старшыня абласнога
Савета дэпутатаў
Уладзімір Цярэнцьеў
прапанаваў беспрацоўным
настаўнікам станавіцца
прыёмнымі бацькамі.
І такім чынам яны будуць
атрымліваць зарплату,
а педагагічны вопыт стане
гарантыяй усебаковага
развіцця дзяцей.
У ліку іншага сэканомленыя грошы «акумулююцца» на пакупку камп'ютараў і іншага абсталявання, без
якога нельга абысціся ў век «высокіх
тэхналогій». Сёлета каля 80 % школ
павінны функцыянаваць у рамках
праекта «Электронная школа». Пакуль што лічбавымі сэрвісамі карыстаюцца больш чым у палове ўстаноў
сярэдняй адукацыі.
Каб забяспечыць дастаўку дзятвы
ў школы і ў населеныя пункты, толькі
сёлета плануецца набыць больш за
сорак школьных аўтобусаў. Акрамя

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Г

Кіраўнікі мясцовай улады абласнога і рэгіянальных узроўняў неаднаразова падкрэслівалі, што зачыняюцца ўстановы выключна там, дзе іх
функцыянаванне не рацыянальнае.
Маецца на ўвазе, калі вучняў вельмі
мала, ёсць магчымасць перавесці на
вучобу ў школы ў суседніх населеных пунктах. Калі трэба, прапануюць
пражыванне ў прышкольных інтэрнатах...
Вялікі плюс аптымізацыі ў тым, што
грошы, якія эканомяцца, выдаткоўваюць выключна на патрэбы сістэмы
адукацыі. З гэтага года, дарэчы, фінансаванне залежыць ад колькасці
вучняў. І школы павінны быць зацікаўленыя, каб дзяцей было больш.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.

цей, якіх яны будуць выхоўваць. Ідэя
агучваецца між іншым не першы раз.
У пачатку новага навучальнага
года ў Прыдзвінскім краі функцыя ну юць 535 уста ноў да школь най
аду ка цыі і 376 школ, паведамілі ў
галоўным статыстычным упраўленні Віцебскай вобласці. Адпаведна
ў спісе дзяцей — 50,5 і 111,8 тысячы
чалавек. Цікава, што колькасць першакласнікаў павялічылася на 1,7 %
у параўнанні з пачаткам мінулага
навучальнага года. Імі сталі 11,8 тысячы хлопчыкаў і дзяўчынак.
Што датычыцца будынкаў былых школ і садкоў, іх выкарыстанне
павінна быць больш эфектыўным.
За гэтым сочаць і ў Камітэце дзяржкантролю Віцебскай вобласці. Летась нашага карэспандэнта ўзялі ў
рэйд у школы, якія зачыніліся. У рэпартажы гаварылася, што за сем гадоў аптымізацыі дзейнасці ўстаноў

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 14 марта 2019 года проводит 5-й открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности
Номер
лота

Наименование техники

Начальная
Местонахождение
цена продажи
объекта
(бел. руб.)

Сумма
задатка
(бел. руб.)

Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе. Кузов-фургон К-66
г. Осиповичи,
4 000,00
800,00
№ Б/Н056294 1980 г. 4 кат.
в/ч 01313
Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0209390 дв. 2080030 1980 г. 4 кат. 996 км
г. Гомель,
ПСГ-160(130) (перекачивающая станция горючего) на ЗиЛ-130 грузовой 1978 г. ш. 1560117
53
5 100,00
1 020,00
областное УМЧС
инв. № 01580082 пробег 9 720 км
г. Гомель,
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе. Автошасси ГАЗ-66-05
54
4 000,00
800,00
ш. 0164924 инв. № 015102011979 г. пробег 2 366 км. Кузов-фургон К-66 1979 г.
областное УМЧС
г. Гомель,
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе. Автошасси ГАЗ-66-05
55
4 000,00
800,00
областное УМЧС
ш. 0138325 инв. № 015102021978 г. 6 109 км. Кузов-фургон К-66 1978 г.
г. Гродно,
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 в составе. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0567702
56
4 300,00
860,00
областное УМЧС
инв. № 013502091989 г. 860 км. Кузов-фургон К-66 1989 г.
г. Гродно,
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе. Автошасси ГАЗ-66-05
4 000,00
800,00
57
областное УМЧС
ш. ХТН006615J0536860 инв. № 01350214 1988 г. 1 103 км. Кузов-фургон К-66 1988 г.
г. Гродно,
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе. Автошасси ГАЗ-66-05
58
4 000,00
800,00
ш. ХТН006615I0550253 инв. № 01350208 1988 г. пробег 1 018 км. Кузов-фургон К-66 1988 г.
областное УМЧС
г. Гродно,
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе. Автошасси ГАЗ-66-05
59
4 000,00
800,00
областное УМЧС
ш. ХТН006615I0554477 инв. № 01350213 1988 г. 1 113 км. Кузов-фургон К-66 1988 г.
г. Гродно,
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 в составе. Автошасси ГАЗ-66
60
4 300,00
860,00
областное УМЧС
ш. ХТН006615К0568590 инв. № 01350215 1989 г. 693 км. Кузов-фургон К-66 1989 г.
г. Гродно,
Специальный автомобиль ГАЗ-66-04 с кузовом-фургоном К-66 в составе. Автошасси ГАЗ-66-04
61
4 000,00
800,00
областное УМЧС
ш. 0290987 инв. № 01350210 1982 г. 2 300 км. Кузов-фургон К-66 1982 г.
г. Гродно,
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе. Автошасси ГАЗ-66-05
62
4 000,00
800,00
областное УМЧС
ш. 0313869 инв. № 01350462 1982 г. 2 674 км. Кузов-фургон К-66 1982 г.
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(431410)скл.с/о 76 на ЗиЛ–431410 ш. 2476230 н. п. Михановичи,
63
6 000,00
1 200,00
в/ч 52188
дв. 604182 1986 г. 4 кат. 1 618 км
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(130) скл. с/о 5209 на ЗиЛ–130 ш. 2109802 дв. 886218 н. п. Михановичи,
64
4 500,00
900,00
в/ч 52188
1983 г. 4 кат. 4 7042 км
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(130) скл. с/о 05 на ЗиЛ–130 ш. 2180513 дв. 025082 н. п. Михановичи,
900,00
65
4 500,00
1984 г. 4 кат. 2 142 км
в/ч 52188
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 14 марта 2019 г. в 10.30.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит
и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 11 марта 2019 года.
Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 14 марта 2019 г. с 9.00 до 9.45.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь
и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 бел. руб. и денежные средства за выигранное имущество
перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли –
р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО
37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, Без НДС. Справки по тел./факс (017) 398 05 41
52
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адукацыі было закрыта больш за 210
школ і садкоў, пераважна ў сельскай
мясцовасці. У 2018 годзе закрылі
толькі сем устаноў адукацыі... Сярод іх — у вёсцы Пішчалава Аршанскага раёна, дзе пабываў журналіст
з прадстаўніком кантрольнага ведамства. Дарэчы, за тое, што не быў
забяспечаны кантроль за захаванасцю аб'екта нерухомасці, потым па
прадстаўленні камітэта прыцягнулі
да адказнасці трох асоб.
У выніку закрытую школу купіў
бізнесмен, які ў населеным пункце

валодае фірмай па вырабе прадукцыі з лячэбных траў. Цяпер дзякуючы
прадпрымальніку ў спартыўнай зале
займаюцца фізкультурай вяскоўцы.
Астатнюю частку будынка плануецца
выкарыстоўваць у вытворчых мэтах.
А школу ў вёсцы Кляны суседняга Дубровенскага раёна, дзе мы
таксама пабывалі, калісьці выкупіў фермер, каб разводзіць гусей.
Чамусьці не атрымалася. На сёння
будынак школы не эксплуатуецца. На погляд супрацоўнікаў камітэта, кіраўнікам мясцовай улады
трэба больш аддаваць увагі пытанню эфектыўнага выкарыстоўвання
дзяржаўнай маёмасці. Усе будынкі
павінны быць у добрай захаванасці,
каб потым іх выкарыстоўваць у гаспадарчым абароце. Пытанне знаходзіцца пад пільным кантролем.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении открытого аукциона
по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «Гомельский ЭМЗ»
Лот № 1. Тарное отделение, инв. № 350/C-78157. Площадь – 206,3 кв. м.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Калинина, 22А. Начальная цена, –
43 200,00 бел. руб. с НДС. Задаток – 4 500,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %
Обременение: аренда здания тарного отделения по 01.01.2023
Земельный участок: кадастровый номер 340100000005007472, 0,0465 га.
Право аренды. Срок действия: по 15.08.2037. Переход права осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион
признан несостоявшимся в силу того, что 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, должен
подписать договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен зарегистрировать
сделку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора
купли продажи Объекта.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость,
приобретенного на аукционе Объекта в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента заключения договора купли-продажи.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона
Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь по 12.07.2013 № 609, составляет 8 000,00 бел. руб.
Аукцион состоится 11.03.2019 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора
аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «Гомельский ЭМЗ», 245014, г. Гомель, ул. Калинина, 22,
тел. 8 (0232) 95-25-13.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030,
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11 пом. 9, тел. 8 (017) 324-70-57.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская,
д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Гомельский ЭМЗ», проводимом 11.03.2019 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие
дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская,
д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 06.03.2019 в 11.00.
Контактное лицо для осмотра Объекта: Бондаренко Светлана Васильевна,
тел.: 8 (0232) 95-26-11, 8 (044) 552-01-06
Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

