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Актыўная пазіцыя

ВОСТРАЎ ЗДАРОЎЯ
І ДВОРЫК ДЗЯЦІНСТВА
Першы конкурс грамадзянскіх ініцыятыў у Гродне выклікаў шырокі рэзананс
З ідэяй спаборніцтва
выступілі Гродзенская
абласная асацыяцыя
мясцовых Саветаў
дэпутатаў і абласны Савет
дэпутатаў. Сэнс такі:
стварыць спецыяльны фонд
для падтрымкі праектаў,
якія будуць рэалізоўваць
самі жыхары. Прапанова
знайшла шырокі водгук.
На першы конкурс было
пададзена больш
за 100 заявак. Днямі
падведзены вынікі. Пакуль
вызначылі 14 самых
яскравых праектаў.
У далейшых конкурсах,
мяркуецца, пераможцаў
можа быць значна больш.
Гаворка аб стварэнні фонду вялася яшчэ летась, тэма шырока
абмяркоўвалася. І гэта зразумела, бо ў Беларусі такога вопыту

пакуль няма. Паступова вызначыўся кірунак праектаў. Акцэнт быў
зроблены на вырашэнні сацыяльна значных пытанняў, рэалізаваць
якія бяруцца самі грамадзяне. І ў
гэтым галоўны сэнс конкурсу.
— Людзі хочуць бачыць вакол
сябе прыгожае асяроддзе і гатовы ўключыцца ў работу, каб яго
стварыць, — упэўнены старшыня
Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў Ігар ЖУК. — Гэта
работа дазволіць ак тывізаваць
грамадства, а наш фонд — матэрыяльна падтрымаць ініцыятывы
і скіраваць актыўнасць людзей у
пазітыўнае рэчышча. Таму наша
мэта — прыцягнуць грамадзян да
шырокага ўдзелу ў справах сваёй
тэрыторыі.
Тэ ма ты ка за явак пер ша га
конкурсу датычылася сацыяльнага, эканамічнага і экалагічнага напрамкаў. Людзі клапаціліся
аб тым, як добраўпарадкаваць

населеныя пункты, стварыць зоны
адпачынку, палепшыць інклюзіўныя зносіны. Напрыклад, праект
«Экалагічная сцежка — шлях да
пазнання прыроды» скіраваны на
дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Шмат праектаў скіравана
на здаровы лад жыцця.
Адзін з іх так і называецца —
«Здаровыя дзеці —
шчаслівы горад».
З экалогіяй цесна звязаны праект творчага калектыву «Крыніца».
Ён даволі доўгі час займаецца вывучэннем і добраўпарадкаваннем
крыніц на тэрыторыі ландшафтнага заказніка «Гродзенская пушча».
Як расказала кіраўнік творчага
калектыву Тэрэза БЕЛАВУСАВА, за сродкі фонду прадугледжваецца правесці мерапрыемствы
па ахове крыніц ад забруджвання, добраўпарадкаваць тэрыторыі,
размясціць інфармацыйныя стэнды, указальнікі, творы рамеснікаў і
народных майстроў. Увогуле, ёсць
планы па арганізацыі турыстычных і краязнаўчых сцежак, веладарожак, аглядальных пляцовак і
зон адпачынку.
Аб доб раўпа рад ка ван ні дбаюць і жыхары аграгарадка Дзярэчын Зэльвенскага раёна. Іх мэта — адрадзіць старажытны парк
Сапегаў. Тут захавалася нямала
старых дрэў, але парку патрэбна пэўная ўвага, каб ён набыў
утуль насць і пры ваб насць. Па
словах старшыні Дзярэчынскага сельвыканкама Аляксандра
БЕЛЯКАЛЫ, месцічы выйшлі са
сваім праектам на конкурс ініцыятыў і ў хуткім часе атрымаюць фінансавую падтрымку. Па задумцы
жыхароў, у парку з'явіцца некалькі зон: дзіцячая пляцоўка, зона
пра вя дзен ня воль на га ча су, а
яшчэ музей пад адкрытым небам
і садова-паркавыя кампазіцыі. На
пляцоўцы сямейных каштоўнасцяў будзе закладзены сімвалічны сад, да якога можа далучыцца
кожная сям'я аграгарадка. Дрэвы займеюць імянныя шыльды, і
сем'і будуць самі даглядаць свае
саджанцы.
— Нам важна, каб людзі ўзаемадзейнічалі з мясцовымі органамі
ўлады, — зазначыў Ігар Жук. —

Тым самым яны выказваюць сваю
пазіцыю, клапоцяцца аб малой
радзіме. Лічу, што конкурс грамадзянскіх і маладзёжных ініцыятыў — важны крок, дзякуючы якому прапановы грамадзян могуць
увасобіцца ў жыццё.
Добрую падтрымку ў гэтым плане атрымаюць жыхары аграгарадка Варняны Астравецкага раёна.
Яны накіруюць сродкі на захаванне вежы на востраве, якая лічыцца аб'ектам гісторыка-культурнай
спадчыны, але патрабуе аднаўлення. Перамога ў конкурсе павінна
палепшыць стан вежы і навакольнай тэрыторыі.
Падобную мэту ставяць перад
сабой і актывісты з Лідчыны. Яны
мяркуюць прывесці ў парадак вадаём у аграгарадку Мажэйкава.
Возера даўно патрабуе ўвагі і пры
дбайным падыходзе можа стаць
добрай зонай адпачынку. Жыхары
гатовы прыступіць да работы ўжо
гэтай вясной.
Шмат праек таў скіравана на
здаровы лад жыцця. Адзін з іх
так і называецца — «Здаровыя
дзеці — шчаслівы горад». У рамках гэ та га пра ек та мяр ку ец ца
стварэнне спартыўнай пляцоўкі з
трэнажорамі для дзяцей ад 7 да
14 гадоў.
А ў аграгарадку Гожа з'явіцца
«Дво рык дзя цін ства». Па коль кі
тут няма дзіцячай пляцоўкі, месці чы вый шлі на кон курс ме навіта з такой прапановай і атрыма лі пад трым ку. Жы ха ры Шчучы на прад ста ві лі пра ект «Праз
рух — да актыўнага даўгалецця».

ЗАО «БелБанкротАукцион», организатор торгов по продаже имущества ОАО «РСП-12» (УНП 500011281),
объявляет о проведении 17.12.2021 г. в 09.00 публичных торгов в электронной форме
на электронной торговой площадке bankrottorg.by
Перечень предметов торгов публично размещен по ссылке:
https://bankrottorg.by/wp-content/uploads/2021/12/spisok-imushhestva-rsp12-torgi_17_12_2021.pdf
Местонахождение имущества: Гродненская область, Кореличский
район, г. п. Кореличи, ул. Гастелло, д. 54.
Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предварительно связавшись с контактным лицом по тел. +375296083100.
Продавец: ОАО «РСП-12», тел. +375293667568.
Организатор торгов: ЗАО «БелБанкротАукцион», 220015, г. Минск,
ул. Гурского, д. 22б, комн. 501; тел. +375296083100; contact@bankrottorg.by.
Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 5 % от
начальной стоимости лота не позднее 16.12.2021 г. на р/с BY16 UNBS 3012
0116 4010 0000 8933, в ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X, УНП 193417684,
получатель – ЗАО «БелБанкротАукцион». Назначение платежа: задаток за
участие в торгах по лоту № (номер лота).
Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 07.12.21 по 17.00
16.12.21 г. на bankrottorg.by.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах:
- свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ИП);
- устав юридического лица;
- решение высшего органа управления юридического лица об участии

в торгах, о заключении договора купли-продажи предмета публичных торгов
в электронной форме, по итогам их проведения;
- для физических лиц: 31, 32, 33 стр. паспорта.
Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не позднее
чем за пять дней до даты проведения торгов.
Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую цену
за предмет торгов.
Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом ЭТП в
день проведения торгов.
В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может
быть продан единственному участнику, подавшему заявление на участие
в торгах (претендент на покупку), при его согласии по начальной цене,
увеличенной на пять процентов.
Затраты на организацию и проведение публичных торгов в электронной
форме составили: стоимость размещения объявления в газете «Звязда» согласно счет-фактуре; аукционный сбор: по лотам – 5 % от цены реализации
предмета торгов.
Срок подписания договора купли-продажи: в течение десяти рабочих
дней со дня проведения аукциона.
Срок и порядок оплаты (условия оплаты): в течение тридцати календарных дней со дня проведения аукциона.

Да гэтага людзі і самі папрацавалі, зрабілі спартыўную пляцоўку,
але ма юць на мер па поў ніць яе
новым абсталяваннем. Выхад у
фінал конкурсу дасць такую магчымасць.

Людзі хочуць бачыць вакол
сябе прыгожае асяроддзе
і гатовы ўключыцца
ў работу, каб яго стварыць.
Гэта работа дазволіць
актывізаваць грамадства,
а наш фонд — матэрыяльна
падтрымаць ініцыятывы
і скіраваць актыўнасць
людзей у пазітыўнае
рэчышча. Таму наша мэта —
прыцягнуць грамадзян да
шырокага ўдзелу ў справах
сваёй тэрыторыі.
Па словах Ігара Жука, падобныя кон кур сы мяр ку ец ца право дзіць што год, а да іх удзе лу
прыцягваць яшчэ больш людзей,
каб вызначыць найлепшых. Колькасць праек таў будзе залежаць
ад памераў фонду, магчыма, іх
будзе больш, бо прыцягваюцца
і сродкі спонсараў. Ігар Жук лічыць, што такая ініцыятыва павінна атрымаць распаўсюджанне
ў краіне. Вопыт паказвае, што ў
нас ня ма ла лю дзей, якія га товы прыняць удзел у канкрэтных
справах.
Маргарыта УШКЕВІЧ,
фота аўтара.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
(Организатор аукциона)
информирует о проведении открытого аукциона
по продаже имущества, принадлежащего
РУП «БЕЛПОЧТА» (Продавец).
Лот № 1:

МОБИЛЬНАЯ РАМПА COMBO
RAMP M-8, инв. № 424247.
Местонахождение: г. Минск, ул. Стебенева, 10.
Начальная цена с НДС – 6 600,00 руб.
Аукцион состоится 10.01.2022 в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4.
Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by
и Организатора аукциона ino.by.
Организатор аукциона:
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9,
 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
УНП 190055182

