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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: КАР ПЕН КА Н.У. 
Гра мад скi са вет: ПА ПКОЎ А.А., стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні; ЦУП РЫК Л.А., стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-
ла мен це; ПА ПКО В.М., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
ных спра вах; БЕ ЛЯ КОЎ А.Э., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці; ПА НА СЮК В.В., стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў; ДРЫ ЛЁ НАК Т.Л., стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў; СУ ШЧАН КА М.Л., стар шы ня 
Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10-а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 292 44 12; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 20.008.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30

8 лютага 2018 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Ж
АН ЧЫ НА-КІ РАЎ НІК і жан чы на-кі роў ца — 
ці лёг ка су мя шчаць гэ тыя ня прос тыя функ цыі? 
Та кую тэ му ўзня лі ў ад ным з ня даў ніх 

вы пус каў «Мяс цо ва га са ма кі ра ван ня» (гл. «Звяз ду» 
ад 12 сту дзе ня г. г.) жур на ліс ты. Праб ле ма ак ту аль ная 
не пер шы год, па тра буе пэў на га ўрэ гу ля ван ня на 
дзяр жаў ным уз роў ні. Знач ную част ку сель скіх Са ве таў 
дэ пу та таў кра і ны ўзна чаль ва юць жан чы ны, ча сам 
уво гу ле ў та кім ка лек ты ве муж чын ня ма, а штат ным 
рас кла дам па са да кі роў цы не пра ду гле джа на. 
На Уз дзен шчы не, у пры ват нас ці, пад жа но чым 
кі раў ніц твам тры з шас ці ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня. Што ду ма юць на конт гэ та га стар шы ні 
сель скіх Са ве таў дэ пу та таў — Тац ця на ПРА КА ЦЕНЬ 
(Сла бад скі), Та ма ра ЛЯС НЕЎ СКАЯ (Хат лян скі) 
і Тац ця на ВІН НІК (Дзе шчан скі)?

— Па свед чан не на пра ва кі ра ван ня лег ка вым аў та ма-
бі лем я атры ма ла 35 га доў та му, яшчэ пад час ву чо бы ў 
Мар' і на гор скім саў га се-тэх ні ку ме, — пры гад вае кі роў ца 
з най боль шым ста жам Тац ця на ПРА КА ЦЕНЬ. — Пас ля 

і ў час ву чо бы ў Гро дзен скім сель гас ін сты ту це пе ра ка на ла-
ся, што без ма шы ны пра ца ваць спе цы я ліс там у сель скай 
гас па дар цы бу дзе ня прос та. Але пер шы ўлас ны, дак лад-
ней — ся мей ны, аў та ма біль з'я віў ся толь кі ў па чат ку 90-х. 
Ка лі ж у 2000 го дзе пе ра вя лі нас з Ка пыль ска га ра ё на на 
Уз дзен шчы ну (муж стаў ды рэк та рам саў га са «Га ра док», 
я — кі раў ні ком сель ска га Са ве та), на прак ты цы су тык ну ла ся 
з тым, як цяж ка без служ бо вай ма шы ны. Да во дзі ла ся да бі-
рац ца ў вёс кі сель са ве та і пешшу, і на ве ла сі пе дзе, і на ка ні, 
а час цей — на ўлас ным аў то. Толь кі праз тры га ды рай вы-
кан кам пе ра даў сель ска му Са ве ту па тры ма ную «Вол гу».

— Пяць га доў та му па ста не зда роўя я вы му ша на бы ла 
змя ніць ста ліч ную пра піс ку на жыц цё ў вёс цы Ячан ка, — 
рас каз вае Тац ця на ВІН НІК. — Па куль на ла дзі ла ся паў-

на цэн нае жыц цё ў вёс цы, час та да во дзі ла ся кур сі ра ваць 
ту ды-сю ды, та му і спат рэ бі лі ся атры ма ныя пяць га доў да 
та го пра вы кі роў цы. Зра зу ме ла, не ма гу ўя віць ся бе на ця-
пе раш няй па са дзе без ча ты рох ко ла ва га па моч ні ка.

Служ бо вая не аб ход насць вы му сі ла сес ці за руль і Та-
ма ру Ляс неў скую — пры яе ра ней шай па са дзе так са ма 
быў аў та ма біль, ды не бы ло ў шта це кі роў цы. Пас ля да-
во дзі ла ся пэў ны час ез дзіць на ра бо ту ў Мінск, а пра мых 
транс парт ных зно сін па між Хат ля на мі і ста лі цай не бы ло. 
Уз на ча лі ла сель скі Са вет у 2011 го дзе.

У кож ным з на зва ных сель са ве таў па не каль кі дзя сят каў 
на се ле ных пунк таў, ад лег ласць па між не ка то ры мі — звыш 
двац ца ці кі ла мет раў. Але ж у рас па ра джэн ні сель вы кан-
ка маў, як пра ві ла, служ бо выя «Жы гу лі», праў да, ня рэд ка 

са скон ча ным тэр мі нам экс плу а та цыі. Пры ўсёй па ва зе да 
тэх ні кі ра сій ска га аў та пра ма ў па раў на нні з су час ны мі «за-
меж ні ка мі» яны вель мі ня прос тыя ў экс плу а та цыі. Тут і руль 
без гід ра ўзмац няль ні ка, і ка пот з цяж кас цю ад чы ня ец ца, а 
дзвер ца мі не каль кі ра зоў трэ ба стук нуць, каб за чы ні лі ся, і па-
ста ян на не аб ход на кант ра ля ваць уз ро вень алі вы, тар маз ной 
вад ка сці. Як спраў ляц ца з та кі мі аб ста ві на мі жан чы не?

— Не раз і не два ў ма ёй прак ты цы да во дзі ла ся спы-
няц ца ў да ро зе, — рас каз вае Тац ця на Він нік. — Ад ной чы 
па рваў ся ся род ле су тро сік руч но га тор ма за. Вы клі ка ла па 
ма біль най су вя зі да па мо гу з экс пе ры мен таль най ба зы імя 
Ка тоў ска га, пры еха лі хлоп цы, узя лі на бук сір, по тым да па-
маг лі ад ра ман та ваць. Пры ват ні кі не раз вы ру ча лі.

— А ў мя не быў та кі 
вы па дак, — дзе ліц ца 
ўспа мі нам Та ма ра 
ЛЯС НЕЎ СКАЯ. — Ка-
ля вёс кі Гу та мі ну лай 
зі мой за га ра ец ца 
лям пач ка, што сіг-
на лі зуе аб раз рад цы 
аку му ля та ра. Ду маю, 
як да брац ца да моў, 
ка лі ма шы на спы ніц-
ца? По тым, спа кой на 
аца ніў шы сі ту а цыю, 
знай шла і пры чы ну 
ня спраў нас ці, і маг-
чы масць яе лік ві да-
ваць. Але не ад ной чы 
да рож ні кі з гур баў да-
па ма га лі вы бі рац ца.

— На мі ну лы год з ра ён на га бюд жэ ту на аб слу гоў ван не 
аў та ма бі ля вы дзе лі лі нам ча ты ры ты ся чы руб лёў, — раз ва-
жае Тац ця на Пра ка цень. — Срод каў па він на бы ло ха піць і 
на на быц цё бен зі ну, і на зап част кі, і на ра монт ныя ра бо ты. 
Зра зу ме ла, гэ та га не да стат ко ва.

Хто і як ра ман туе жан чы нам служ бо выя аў то? Па-роз на-
му. Са мы рас паў сю джа ны ме тад — звяр тац ца да да па мо гі 
му жоў, сы ноў і ін шых ро дзі чаў. Ін шы ва ры янт — доб ра зыч-
лі выя су се дзі, звы чай ныя вяс коў цы, умель цы-ама та ры, 
з які мі пе ра ся ка еш ся па служ бо вых спра вах. Яшчэ га доў 
двац цаць та му да во дзі ла ся ка рыс тац ца па слу га мі раз ме-
шча ных на тэ ры то рыі сель са ве та сель гас прад пры ем стваў, 
але ця пер ня рэд ка і там ад чу ва юць дэ фі цыт зап час так і 
срод каў. Так што ўсё «за вя за на» на аса біс тых кан так тах. 
Хтось ці з кі раў ні коў да зво ліць бяс плат на ска рыс тац ца 
ра монт най ямай, ін шы вы дзе ліць ква лі фі ка ва на га сле са-
ра, зрэд ку і тое-сёе з дро бяз ных ці ўжы ва ных зап час так 
пе ра пад зе...

Не ха пае кі раў ні кам пяр віч на га звя на ўла ды лі мі ту 
пра бе гу ў 1900 кі ла мет раў, які вы дзя ля ец ца на ме сяц. 
Па са да та кая, што вы му шае амаль кож ны дзень ад-
мер ваць да сот ні, а то і больш кі ла мет раў, не вы клю-
ча ю чы і вы хад ныя. Кож ная са стар шынь пры зна ец ца, 
што ня рэд ка вы ка рыс тоў вае для гэ тых мэт і ўлас ны 
аў та ма біль.

Каб быць у кур се ўсіх спраў, па дзей, што ад бы ва юц ца 
на пад ве да мас най тэ ры то рыі, апя рэ дзіць не па жа да ныя 
вы ні кі, лепш на мес цы ва ўсім пе ра ка нац ца на ўлас ныя 
во чы, даць чар го вае да ру чэн не, пра ве рыць ход вы ка-
нан ня. На ват ка лі б і быў у шта це кі роў ца, ня ём ка бы ло б 
за трым лі ваць яго ў па за ра бо чы час, вы клі каць у вы хад ны 
ці свя точ ны дзень.

Яшчэ ад на з праб лем, з якой ня рэд ка су ты ка юц ца жан-
чы ны — кі раў ні кі сель скіх Са ве таў, — вы ка нан не чыс та 
муж чын скіх гас па дар ча-бы та вых функ цый. А па трэ ба ў 
іх ўзні кае амаль што дзень: аб ка сіць пад во рак, ачыс ціць 
да рож ку ад лё ду, за мя ніць лям пач ку, што пе ра га рэ ла, ці 
дзвяр ны за мок, ад ра ман та ваць нож ку ў крэс ле, пры біць 
цвік у шы фер ным ліс це... Толь кі апош нім ча сам у шта це 
Дзе шчан ска га сель вы кан ка ма з'я віў ся двор нік Аляк сандр 
Жур, у Сла бад скім гэ тыя аба вяз кі вы кон вае Дзміт рый Сан-
ко віч. Але час цей за ўсё жан чы нам-кі раў ні кам да во дзіц ца 
ар га ні зоў ваць для вы праў лен ня сі ту а цыі су бот ні кі і вы кон-
ваць ра бо ту сва і мі ж жа но чы мі ру ка мі ці зноў жа пра сіць 
да па мо гі ў ро дзі чаў, су се дзяў, не за бы ва ю чы пры гэ тым і 
пра эка но мію дзяр жаў ных срод каў.

Зда ва ла ся б, мі нуў час, ка лі жан чы на і «ка ня на ска ку 
спы ніць, і ў па ла ю чую ха ту зой дзе». Але і сён ня, асаб лі ва 
на кі ру ю чых па са дах, яны па каз ва юць пры кла ды не звы-
чай най пра ца ві тас ці і вы нос лі вас ці, іні цы я тыў нас ці і кем лі-
вас ці, эка но міі і ашчад нас ці. Ды ўсё ж вар та бы ло б ней кім 
чы нам аб лег чыць іх пра цу. Маг чы ма, вы дзе ліць хоць бы 
паў стаў кі кі роў цы (сле са ра, ра монт ні ка...), да зво ліць су-
мя шчаль ніц тва, па вя лі чыць лі міт кі ла мет ра жу пра бе гу 
аў то, больш срод каў аку му ля ваць у мяс цо вым бюд жэ це 
на яго па трэ бы. Зра зу ме ла, гэ та ў маш та бах кра і ны па-
тра буе не ма лых фі нан са вых за трат. Але ж і функ цыі пры 
гэ тым вы кон ва юц ца дзяр жаў ныя...

Вік тар СА БА ЛЕЎ СКІ.

ПРА ЦЯГ ТЭ МЫ

РУЛЬ БЕЗ ПРА ВА ПЕ РА ДА ЧЫРУЛЬ БЕЗ ПРА ВА ПЕ РА ДА ЧЫ

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже гражданам Республики Беларусь в частную 

собственность земельных участков для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов 

в дер. Сосновая, аг. Слобода, ул. Зеленая (участок № 3), 
дер. Малое Залужье, дер. Прилепская Усяжка (участок 
№ 2), дер. Мостище Озерицко-Слободского сельсовета 

Смолевичского района Минской области 

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

22 марта 2018 года, в 11.00, аг. Слобода, ул. Крас-
ногвардейская, 27, Озерицко-Слободской сель-
исполком, зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, 
ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,0794 га № 624883010101000567 
дер. Сосновая  

Лот № 2 – площадь 0,1440 га № 624883009601000916 
аг. Слобода, ул. Зеленая (участок № 3)

Лот № 3 – площадь 0,1493 га № 624883006601000138 
дер. Малое Залужье  

Лот № 4 – площадь 0,1098 га № 624883008201000112 
дер. Прилепская Усяжка (участок № 2) 

Лот № 5 – площадь 0,1500 га № 624883007101000097 
дер. Мостище 

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома 

(10904 земельный участок для размещения объ-
ектов усадебной застройки (строительства и об-
служивания жилого дома)

7
Начальная 

(стартовая) цена 
продажи

Лот № 1 – 25 000 рублей

Лот № 2 – 30 000 рублей

Лот № 3 – 10 000 рублей

Лот № 4 – 12 000 рублей

Лот № 5 – 15 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории страны; 

В) без права предоставления рассрочки

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Дер. Сосновая – подъездные пути 

аг. Слобода, ул. Зеленая (участок № 3) – подъ-
ездные пути

дер. Малое Залужье – отсутствуют 

дер. Прилепская Усяжка (участок № 2) – подъ-
ездные пути

дер. Мостище – электроснабжение

10
Ограничения 

в использовании
Лот 3 – водоохранная зона реки Бараневка (пло-
щадь 0,1493 га)

11 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола по результатам про-
ведения аукциона

12
Сумма задатка 

и реквизиты про-
давца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 
участка

р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 БИК 
АКВВВY21612 в филиале 612 ОАО «АСБ Бела-
русбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи УНП 600046563 
(с пометкой «задаток за земельный участок»)

13

Порядок 
предварит. ознак. 

в натуре с зем. 
участками

Среда в 10.00

14 Прием документов

В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 8.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

15
Окончательный 

срок приема 
документов

16 марта 2018 года в 17.00

16
Контактные 
телефоны

8 01776 44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1702,45 руб., 
лот 2 – 1428,03 руб., лот 3 – 1623,87 руб., лот 4 – 1724,84 руб., 
лот 5 – 1521,84 руб. и публикация информационного сообщения подлежат 
возмещению победителем аукциона.

Примечание: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, 
заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представ-
ляет это лицо).

 3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка.


