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КАН КРЭТ НЫ ВЫ НІК КАН КРЭТ НЫ ВЫ НІК 
І БЕЗ ФАР МА ЛІЗ МУ...І БЕЗ ФАР МА ЛІЗ МУ...

Чым ка рыс на аса біс тая іні цы я ты ва, як на ра джа юц ца за ко ны і ча го не ха пае звы чай на му дэ пу та ту

Трэ ба быць 
пры кла дам

— Люб лю кан крэт ны вы-
нік і не цярп лю фар ма ліз-
му, — ка жа ён. — Ка лі неш та 
абя ца юць, але не ро бяць, 
гэ та мя не абу рае. Да лю бо-
га ча ла ве ка трэ ба ста віц ца 
з па ва гай. У ду шы кож ны з 
нас чымсь ці не за да во ле ны. 
Аў то бус спаз ніў ся, злу ём-
ся, трэ ба ў чар зе па ста яць, 
так са ма па чы на ем «ка чаць» 
пра вы. Але мы па він ны ра-
зу мець, што ні чо га глад ка ў 
жыц ці не бы вае, дзесь ці трэ-
ба па ча каць, па цяр пець. У 
ма ёй прак ты цы бы ло шмат 
вы пад каў, ка лі пры хо дзі ла ся 
ўрэ гу лёў ваць кан флікт ныя 
сі ту а цыі. З людзь мі трэ ба 
раз маў ляць, кім бы яны ні 
бы лі. А яшчэ важ на па збя-
гаць стэ рэа ты паў і глы бей 
уні каць у сут насць спра вы. 
Вось, на прык лад, пры еха лі 
ў Мсці слаў не каль кі ўкра-
ін цаў, про сяць зям лі, каб 
зай мац ца ўлас най спра вай. 
А ча му б і не? Трэ ба да ваць 
маг чы масць пра ца ваць іні-
цы я тыў ным лю дзям, каб 
ін шыя бра лі прык лад. Мае 
баць кі па еха лі ў свой час 
асвой ваць ка зах стан скія 
стэ пы. Баць ка ўсё жыц цё 
га на рыў ся ме да лём за пад-
няц це ца лі ны, які яму Ле а-
нід Брэж неў уру чыў. Лю дзі 
мэ та на кі ра ва на еха лі ту ды, 
дзе ця жэй, бо ве да лі, што 
ро бяць гэ та для сва іх на-
шчад каў. І ім ёны дзе цям 
да ва лі з сэн сам, а не так, як 
за раз, для пры га жос ці. На-
прык лад, мя не на зва лі ў го-
нар Ва ле рыя Бы коў ска га, які 
як раз па ля цеў у кос мас, ка лі 

я на ра дзіў ся. Гэ та бы ла тра-
ды цыя, у го нар най леп шых 
на зы ваць. Каб бы ло по тым 
з ка го браць прык лад. Вось 
і дэ пу тат па ві нен быць ча ла-
ве кам, з яко га ін шым ха це-
ла ся б браць прык лад.

Пра ро лю дэ пу та таў
Як член па ста ян най ка-

мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
за ка на даў стве і дзяр жаў-
ным бу даў ніц тве, Ва ле рый 
Па лі шчук ак тыў на ўдзель-
ні чае ў за ка нат вор час ці. Ін-
сты тут, якім кі руе, лі чыц ца 
ад ным з вя ду чых у кра і не 
па на ву ко вай дзей нас ці. 
У шта це шмат вы клад чы каў 
з на ву ко вы мі сту пе ня мі, на 
ра хун ку не ка то рых з іх за-
па тэн та ва ныя рас пра цоў кі, 
пры мя нен не якіх да зва ляе 
іс тот на зні зіць коль касць 
зла чын стваў. Ледзь не з 
пер ша га кур са ў на ву ко вую 
дзей насць уцяг ну ты і кур-
сан ты. Яны дэ ман стру юць 
вель мі вы со кі ўзро вень ве-
даў у між на род ных алім пія -
дах і на ву ко ва-да след чых 
кон кур сах. Што да ты чыц-
ца на ву ко вай дзей нас ці 
ВНУ цес на су пра цоў ні чае 
амаль з трыц цац цю па доб-
ны мі ўста но ва мі Ра сіі, кра ін 
СНД і да лё ка га за меж жа. Да 
па гар шэн ня эпі да бста ноў кі 
ін сты тут рэ гу ляр на пры маў 
дэ ле га цыі ад сва іх за меж-
ных парт нё раў або дэ ле-
га ваў сва іх прад стаў ні коў 
для ўдзе лу ў раз на стай ных 
кан фе рэн цы ях і се мі на рах. 
За раз гэ тыя су стрэ чы не 
пры пы ні лі ся, але пе рай шлі 
ў ан лайн-фар мат. Ва ле рый 
Па лі шчук так са ма па кла па-
ціў ся, каб усе пы тан ні, якія 

па ды ма юц ца ў пар ла мен-
це, уваж лі ва вы ву ча лі ся і 
аб мяр коў ва лі ся і ў сце нах 
ін сты ту та.

— Ця пер прак ты ку юц-
ца су мес ныя з Са ве там 
Рэс пуб лі цы кан фе рэн цыі 
ан лайн, — рас каз вае се-
на тар. — На ад ной з іх мы 
ня даў на аб мяр коў ва лі па-
ла жэн ні Гра ма дзян ска га 
ко дэк са аб ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці. З на ша га бо ку 
ўдзель ні ча ла не каль кі кан-
ды да таў на вук. А на мі ну-
лым тыд ні ад быў ся круг лы 
стол ан лайн, на якім аб мяр-
коў ва лі рэа лі за цыю за ко на 
«Аб нар ма тыў ных і пра-
ва вых ак тах». Удзел бра лі 
рэк та ры, кан ды да ты на вук, 
пра фе са ры. Ад ны вы сту па-
юць з дак ла да мі, ас тат нія 
ана лі зу юць. У за ка нат вор-
час ці за дзей ні ча на шмат 
лю дзей, пры цяг ва ец ца вя-
лі кая коль касць экс пер таў. 
Адзін го лас там ні чо га не 
вы ра шае. На прык лад, ка лі 
пры ма лі За кон «Аб ам ніс тыі 
ў су вя зі з 75-год дзем Пе ра-
мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не 1941—1945 га доў», 
аб мяр коў ва лі кож ны ню-
анс. Га лоў нае, каб у спіс 
да тэр мі но ва вы зва ле ных не 
тра пі лі тыя, хто асэн са ва на 
здзяйс няў зла чын ства. Па-
мя таю, як ад ной чы да мя не 
па ды шоў баць ка нар ка-
ганд ля ра з абу рэн нем, што 
яго сын нар ко ты кі не ўжы-
ваў, а толь кі рас паў сюдж-

ваў, а яму за гэ та 8 га доў 
да лі. За што, маў ляў? А тое, 
што ма ла ды ча ла век ра біў 
гро шы на чу жым го ры, яго 
не хва ля ва ла. А бы вае, што 
на ла ву пад суд ных трап ляе 
ча ла век, які апы нуў ся, як 
той ка заў, не ў тым мес цы і 
не ў той час. Ён са бе толь кі 
дрэн на зра біў і ўжо сто ра-
зоў па шка да ваў пра гэ та. 
Ча му ж яго не вы зва ліць 
да тэр мі но ва?

Даб ра чын насць 
перш за ўсё

Мсці слаў, Дры бін і Гор-
кі — гэ та тыя акру гі, у якіх 
пра цуе се на тар. Акра мя 
рэ гу ляр ных пры ёмаў гра-
ма дзян, ін сты тут мі лі цыі з 
лёг кай ру кі Ва ле рыя Па лі-
шчу ка па чаў шэф ства ваць 
над спе цы яль най агульна -
аду ка цый най шко лай-ін-
тэр на там для дзя цей з 
цяж кі мі па ру шэн ня мі мо вы 
ў Мсці сла ве, над Ма цюц-
кім яс ля мі-са дам у Го рац-
кім ра ё не і шмат дзет най 
сям' ёй Жу ка вых у Дры бі не. 
Гэ та зна чыць, што да ўсіх 
свят і не толь кі тут мо гуць 
раз ліч ваць на са лод кія па-
да рун кі і да па мо гу. Дзе ці з 
не цяр пен нем ча ка юць да 
ся бе ў гос ці кур сан таў з іх 
кан цэр та мі. А для сям'і з 
Дры бі на сюр пры зам стаў 
на бы ты за кошт улас ных 
срод каў ін сты ту та МУС му-
зыч ны цэнтр.

— Ка лі неш та ад да еш, 
сам атрым лі ва еш ад гэ та-
га за да валь нен не, — ка жа 
Ва ле рый Па лі шчук. — Асаб-
лі ва, ка лі да па мо га ад ра са-
ва ная дзе цям. У Ма гі лё ве 
мы так са ма апя ку ем спе-
цы я лі за ва ны Дом дзі ця ці. 
Да свят заў сё ды пры во зім 
цу кер кі і роз ныя па да рун-
кі. Ме сяц та му за вез лі ім 
не каль кі скрынь ца цак, 
по суд, фар бы для кас ме-
тыч на га ра мон ту, ды ван кі. 
Для кож на га, хто пра цуе ў 
на шым ве дам стве, спра ва 
го на ру прый сці на да па мо гу 
ў цяж кай сі ту а цыі. Асаб лі ва, 
ка лі гэ та да ты чыц ца праб-
лем са зда роў ем. Ні вод ны 
афі цэр не ад мо віц ца ўнес ці 
коль кі гро шай у агуль ную 
скар бон ку, на ват кур сан ты 
ўба ку не за ста юц ца. Да па-
ма га ем і сва ім, і ін шым. Ка лі 
на ша ве дам ства ў су вя зі з 
ка ра на ві ру сам аб' яві ла ак-
цыю «Мі лі цыя ме ды кам», 
мы ад ра зу ж да лу чы лі ся. 
Кур сан ты і су пра цоў ні кі 
са бра лі звыш 1,6 ты ся чы 
руб лёў, каб пе ра даць у 
Ма гі лёў скую ін фек цый ную 
баль ні цу і га рад скую баль-
ні цу хут кай ме ды цын скай 
да па мо гі.

Аса біс та для мя не вель мі 
важ на, каб і су пра цоў ні кі, 
і кур сан ты бы лі зда ро выя. 
Та му мы ад ра зу ж пас ля 
аб' яў лен ня не бяс печ най 
эпі да бста ноў кі ў кра і не 
ўвя лі стро гія ме ры пра фі-
лак ты кі. Гэ та аба вяз ко вая 
дэз ын фек цыя рук і абут ку 
на ўва хо дзе ў ВНУ, мас кі, 
бяс печ нае дыс тан цы я ван-
не, ан лайн-лек цыі.

Скар гі так са ма 
бы ва юць роз ныя
Пры хо дзіц ца ге не ра лу 

зай мац ца і та кі мі жыц цё вы-
мі пы тан ня мі, як пад сып ка 
да рог, пры ва ты за цыя не-
ру хо мас ці, на ват зма гац ца 
з бра кань ер ствам. Ад ным 
сло вам, уні каць ва ўсе 

тыя пы тан ні, якія на сель-
ніц тва ста віць пе рад на-
род ны мі абран ні ка мі. І не 
рэд касць, ка лі на пры ёмы 
пры хо дзяць ад ны і тыя ж 
лю дзі, за ўва жае су раз-
моў нік. Вось толь кі адзін 
прык лад. Па жы лая жы-
хар ка атры ма ла на по шце 
пе ра вод і дзесь ці згу бі ла 
тыя гро шы. Яна за ня ла па-
зі цыю, што гро шай не ба-
чы ла і под піс на чэ ку не яе, 
а ка сі ра. Прай шла пра вер-
ка, зра бі лі экс пер ты зу чэ ка, 
аб ві на ва чан ні пен сі я нер кі 
не па цвер дзі лі ся. Але яна 
з та кім ад ка зам не па га дзі-
ла ся і па ча ла скар дзіц ца 
да лей, у больш вы со кія ін-
стан цыі. Бы ла пры зна ча на 
яшчэ ад на экс пер ты за, за 
якую ёй прый шло ся ад даць 
вя лі кую су му гро шай. Вы-
ні кі зноў бы лі не на яе ка-
рысць, але гэ та жан чы ну не 
пе ра ка на ла. Ка лі Ва ле рый 
Па лі шчук пра во дзіў ў Мсці-
сла ве свой пер шы ў якас ці 
се на та ра пры ём гра ма дзян, 
пен сі я нер ка па спя ша ла ся 
зноў вы ра шыць сваё пы-
тан не. Як вы свет лі ла ся, гэ-
тай скар зе ўжо пяць га доў. 
Хоць бы вае, што лю дзям 
да юць са праў ды фар маль-
ныя ад ка зы. Як гэ та бы ло з 
ад ной жан чы най, якая ха-
це ла па мя няць вок ны. Вы-
свет лі ла ся, што ёй тан ней 
бы ло спа чат ку пры ва ты за-
ваць дом і мя няць вок ны 
на пра вах улас ні цы жыл ля. 
Скла да насць бы ла ў тым, 
што дом ста яў на ба лан се 
кал га са, а не бан ка, як усе 
лі чы лі. І су ма пры ва ты за цыі 
ака за ла ся не та кой вя лі кай, 
як мер ка ва ла ся. Жан чы на 
на рэш це вы ра шы ла сваё 
пы тан не, хоць гэ та маг ло 
ад быц ца знач на ра ней. 
Прос та се на тар ад нёс ся да 
спра вы як во пыт ны пра ва-
ахоў нік, для яко га спра ва 
го на ру да ка пац ца да са май 
сут нас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

На чаль нік Ма гі лёў ска га ін сты ту та МУС ге не рал-ма ёр 
мі лі цыі Ва ле рый ПА ЛІ ШЧУК ча ла век роз на ба ко вых 
ін та рэ саў. На лю бую тэ му ў яго аба вяз ко ва зной дзец ца 
прык лад з жыц ця. Бо па ро дзе сва ёй дзей нас ці ён які мі 
толь кі праб ле ма мі ні зай маў ся. І хоць дэ пу та там стаў 
упер шы ню, во пыт ра бо ты з на сель ніц твам мае вя лі кі. 
Пра фе сія мі лі цы я не ра на огул чымсь ці пе ра клі ка ец ца 
з дэ пу тац кі мі паў на моц тва мі. У абод вух вы пад ках 
не аб ход на зай мац ца аба ро най ін та рэ саў гра ма дзян.
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Правоустанавливающие документы на земельный участок и в отношении состав-
ляющих предмет торгов капитальных строений (изолированного помещения), а также 
рекламно-информационные сведения на русском, английском и китайском языках 
размещены на интернет-сайте http://gvozdovo.naftan.by.

Победитель торгов (претендент на покупку) помимо оплаты стоимости предмета 
торгов оплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 процентов.

Возможно предоставление рассрочки оплаты стоимости входящих в состав пред-
мета торгов капитальных строений (изолированного помещения). Условия предостав-
ления рассрочки приведены на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», 

www.et.butb.by.
Для использования под тепличное хозяйство продавцу на праве постоянного поль-

зования передан земельный участок с кадастровым номером 223881401601000039 
площадью 10,8567 га.

Представление информации о предмете торгов: Бехунов А.В., +375333980719.
Осмотр предмета торгов: Жогалев С.Н., +375333980866; Бохан С.В., +375333980622.
Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним до-

кументами – 08.07.2020, до 15.00.
Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ (НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА СНИЖЕНА НА 80 ПРОЦЕНТОВ)
Организатор электронных торгов (продавец): Открытое акционерное общество «Нафтан», Витебская область, г. Новополоцк, +375214598257.
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 14.07.2020 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. 
Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.

Наименование 
предмета торгов; 

его местонахождение
Краткая характеристика

Начальная цена лота 
(без учета НДС), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Примечание

Комплекс 
капитальных 

строений 
(изолированных 

помещений) 
и движимого 
имущества.
Витебская 
область, 

Полоцкий район, 
Боровухский с/с

Тепличный комплекс, обеспечивающий с соблюдением технологического температурного и светового ре-
жимов выращивание в защищенном грунте и предпродажное хранение плодоовощной продукции, включая 
автономную выработку тепловой энергии:
250/C-37773: здание специализированное растениеводства, общая площадь 42601,4 кв. м
250/D-36952: помещение коммунального хозяйства, общая площадь 965,4 кв. м
250/C-36362: здание административно-хозяйственное, общая площадь 927,3 кв. м
250/C-41205: здание специализированное трубопроводного транспорта, общая площадь 9,5 кв. м
250/С-36440: здание специализированное автомобильного транспорта, общая площадь 509,9 кв. м
250/C-37569: сооружение специализированное складов/хранилищ, площадь застройки 717 кв. м
250/C-35602: сооружение специализированное складов/хранилищ, площадь застройки 289 кв. м
250/C-43022: сооружение многофункциональное (дороги и площади), наружная площадь 6990 кв. м
250/C-41136: сооружение неустановленного назначения (забор из ж/б панелей, забор кирпичный, забор из 
сетки рабицы, забор из колючей проволоки, трое ворот), протяженность 864,4 м
250/C-41207: сооружение специализированное трубопроводного транспорта (газопровод среднего давления, 
протяженность 322,1 м
250/C-43023: сооружение специализированное энергетики (электроосвещение), протяженность 834,6 м
250/C-41206: сооружение специализированное энергетики (низковольтные сети электроснабжения ГРП 0,4 кВ), 
протяженность 25,0 м
Движимое имущество (155 единиц основных средств и 264 наименования товарно-материальных ценностей)

2 069 001,99 103 500,00

Информация 
о предыдущих 

торгах 
опубликована 

в газете «Звязда» 
от 19.03.2019 
№ 51 (28918) 

и от 24.04.2019 
№ 77 (28944), 
от 30.11.2019 
№ 228 (29095)

счет № BY60AKBB30120000066940000000 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, 
УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная биржа». Срок 
внесения задатка – не позднее даты и времени 
окончания приема заявлений на участие в торгах. 
Назначение платежа: внесение суммы задатка для 
участия в электронных торгах рег. № ___ по заяв-
лению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, уста-
новленном Положением о порядке проведения элек-
тронных торгов по продаже государственного имуще-
ства, включая земельные участки, права заключения 
договора аренды государственного имущества, в том 
числе земельных участков, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 608, и Регламентом организации и 
проведения электронных торгов по продаже иму-
щества и имущественных прав на электронной тор-
говой площадке ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа».

Сроки возмещения затрат на организацию 
и проведение торгов: победитель (единственный 
участник) торгов в течение 10 рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах торгов обязан 
возместить затраты на организацию и проведение 
торгов, иные платежи, указанные в протоколе.

Срок подписания договора купли-продажи капи-
тальных строений (изолированного помещения) – не 
позднее 20 рабочих дней со дня возмещения затрат, 
иных платежей, указанных в протоколе о результатах 
торгов. Победитель (единственный участник) торгов 
оформляет в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке право пользования 
(право постоянного пользования или аренда) земель-
ным участком.
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