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МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

25 сакавіка 2020 г.

Спецыялісты для малой радзімы

Сенсацыя

(Заканчэнне. Пачатак на 5-й стар.)
Ёсць у раёне і свая вучэбная база — сельскагаспадарчы
ліцэй, куды таксама патрэбны навучэнцы. Тут мяркуюць пайсці
па шляху дуальнай адукацыі, якая існуе ў Германіі, — тэорыя ў
ліцэі, а практыка на прадпрыемстве. На гэта трэба скіраваць
і кіраўнікоў гаспадарак, якія давалі б тэхніку. Без сістэмнага
падыходу кадры не затрымаць, лічыць дэпутат. Яны будуць
«вымывацца». І не факт, што за межамі раёна ўсе змогуць
знайсці сябе.
У раёне не забываюць і пра педагагічныя кадры. Яны таксама
патрэбны. Ёсць дэфіцыт настаўнікаў матэматыкі, фізікі, хіміі,

інфарматыкі. Тут створаны рэсурсны цэнтр па іх падрыхтоўцы,
дзе працуе нямала апантаных педагогаў. Яны падбіраюць такіх
дзетак, якія мараць стаць педагогамі, і мэтанакіравана рыхтуюць іх да паступлення. Сёлета ўсе выпускнікі педагагічнага
класа СШ № 3 Шчучына мяркуюць паступаць у ГрДУ.
Цяпер мясцовыя ўлады ствараюць стратэгію ўстойлівага
развіцця раёна на 10 гадоў. Дзеля гэтага праведзена значная работа з насельніцтвам, выяўлены асноўныя праблемы,
складзены шэраг міні-праектаў. Такім чынам створаны вобраз
«раёна будучыні» — спрыяльны для жыцця і работы. Чым не
арыенцір для моладзі, каб тут застацца?

Сучасныя брэнды былога палаца
(Заканчэнне. Пачатак на 5-й стар.)
Мы трапілі ў палац у час, калі ён толькітолькі пачаў напаўняцца дзіцячым гоманам. Найбольш ажыўлена тут, вядома ж,
у другой палове дня, калі дзеці вяртаюцца
са школы. Тады тут можна сустрэцца і
з удзельнікамі ўзорнай студыі эстраднай
песні «Апрель», студыі моды «Гармонія»,
школы развіцця дашкольнікаў, аматараў
фота і спартыўных адзінаборстваў.
Нашым гідам пагадзілася стаць дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі
«Палац творчасці дзяцей і моладзі»
Ірына ДЗЕГЦЯРОВА. Мы апынуліся ў
прасторным холе. Многае тут аднавілася,
але і сцены, і столь, і масіўныя дзверы —
усё гэта тоіць пячатку мінулага. Якраз тут
і праходзяць тыя самыя балі, што сталі
новым брэндам старажытнага палаца.
— Балі ў Шчучыне сталі добрай традыцыяй, — кажа Ірына Пятроўна. — Тут
гучыць толькі жывая музыка, прысутнічае
прыдворны этыкет. Летась гасцямі сталі
жыхары раёна, якія вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю. Яны працягваюць
справу, якую вялі вядомыя мецэнаты гэтай зямлі. Ужо сёлета адбыўся навагодні
баль, а ў дзень абаронца Айчыны — афіцэрскі.
Дарэчы, будынак належыў былым
уладарам Шчучына — князям ДруцкімЛюбецкім. Двухпавярховая рэзідэнцыя
была пабудавана ў стылі неакласіцызму
і падобная на версальскі палац французскіх каралёў. Праўда, будынак у Шчучыне
не вельмі даглядаўся і пачаў разбурацца,
але гадоў дваццаць таму за яго нарэшце ўзяліся і прывялі ў належны стан. Цяпер тут цэнтр творчасці, які аб'ядноўвае
больш за 200 гурткоў па ўсім раёне.
Пра дасягненні выхаванцаў яскрава
сведчаць экспанаты музейнага пакоя.
Асабліва шмат спартыўных медалёў і кубкаў. І гэта невыпадкова. Тут, напрыклад,
нямала чэмпіёнаў міжнародных спаборніцтваў па тайландскім боксе. Дырэктар
Ірына Дзегцярова расказала пра розныя
творчыя конкурсы, з якіх выйшлі пераможцамі выхаванцы Шчучынскага палаца

на расказала, што амаль усё зроблена
ўласнымі сіламі, аформлена з выкарыстаннем натуральнага дрэва. Як аказалася, ідэя клуба бярэ свой пачатак ад
інтэрактыўнай экспазіцыі, якую прадставілі на адным з рэспубліканскіх конкурсаў. Атрымаўшы пачэснае другое месца,
вырашылі ісці далей. Так з'явіўся клуб.
Назва «Чайная сустрэча» адлюстроўвае
сутнасць гэтай установы. Бо галоўны напой тут — травяная гарбата, яе прапануецца каля 40 збораў. Мяркуецца, што тут
будуць праходзіць сустрэчы з цікавымі
людзьмі, вечарыны жывой музыкі, выстаўкі. Дарэчы, цяпер выстаўлены даволі
ўнікальныя работы мясцовага мастака
Міхаіла Чарнадзедава.

З экспазiцыяй дасягненняў юных
спартсменаў знаёмiць дырэктар
Палаца творчасцi дзяцей i моладзi
Iрына ДЗЕГЦЯРОВА.

творчасці. Гэта і вакалісты, і ўдзельнікі
танцавальнага калектыву, тэатральнай
студыі, эстраднага ансамбля. Усяго за
мінулы год заваявана каля 200 творчых і
спартыўных узнагарод, у тым ліку больш
за 70 — міжнароднага ўзроўню.
— Раней тут быў адзін музейны пакой, і мы не маглі так шырока прадставіць нашы дасягненні, а ў сярэдзіне студзеня ў палацы ўрачыста адкрылі музей,
які прысвячаецца гісторыі нашага краю.
У юбілейны для раёна год музейны фонд
папоўніўся новымі тэматычнымі экспазіцыямі. Выклікаюць цікавасць экспанаты,
звязаныя з авіяцыяй. У савецкія часы
Шчучын быў адной з самых вялікіх авіябаз, — расказала дырэктар.
Дарэчы, адкрыццю музея папярэднічала яшчэ адна цікавая падзея. Літаральна напрыканцы мінулага года тут
адчыніў свае дзверы клуб «Чайная сустрэча». Утульная гасцёўня размясцілася
ў падвальным памяшканні. Ірына Пятроў-

Тут размясцiўся музей гiсторыi авiяцыйных
падраздзяленняў, якiя ў мiнулым стагоддзi
базiравалiся каля Шчучына.

БЕЛАРУСКІ СЛЕД
ШАРЛЯ ДЭ ГОЛЯ
У Шчучыне рыхтуецца праект
па ўвекавечванні памяці
легендарнага генерала
Знойдзены дакументы,
якія сведчаць пра тое,
што будучы французскі
прэзідэнт падчас Першай
сусветнай вайны з ліпеня
да верасеня 1916 года
знаходзіўся ў нямецкім
лагеры для ваеннапалонных у Шчучыне.

Аб гэтым факце стала вядома з ліста аднаго з французкіх афіцэраў, які таксама
знаходзіўся сярод палонных.
У адным са сваіх пісьмаў на
радзіму ён указвае, што іх,
37 фран цуз скіх афіцэ раў,
прывезлі ў Шчучын паміж
Гроднам і Лідай і ўтрымлівалі
на другім паверсе двухпавярховага цаглянага будынка.
Праўда, нейкі час меўся
на ўвазе польскі Шчучын,
але выяўленыя дэталі прывялі даследчыкаў у Беларусь.
Было, напрыклад, вядома,
што ў будынку знаходзіцца
вытворчасць драўніны, а на
той момант тут якраз працавала піларама князёў Друцкіх-Лю бец кіх. Указ ва ла ся
таксама на тое, што ў будынку 13 вокнаў. І гэта таксама
не цяжка было праверыць,
бо будынак захаваўся і цяпер
тут знаходзіцца адзін з цэхаў
завода «Аў тапровад». Вокнаў там сапраўды 13.
Фран цуз ская дып ла матычная дэлегацыя не раз
на вед ва ла Шчу чын, каб
увекавечыць памяць свайго

славутага суайчынніка. Такім
чынам намецілася некалькі
пра ек таў, якія пла ну ец ца
ажыццявіць сёлета, у год
130-й гадавіны з дня нараджэння першага прэзідэнта
Пятай Французскай рэспублікі. Мяркуецца, што на будынку з'явіцца мемарыяльная дошка, а з цягам часу
будзе абсталяваны і мемарыяльны куток з інтэрактыўным музеем у тым памяшканні, дзе знаходзіўся Шарль
дэ Голь. Але галоўнае — тут
будзе ўстаноўлены бюст легендарнага французскага генерала. У Шчучынскім райвыканкаме паведамілі, што
фі нан са вае за бес пя чэн не
возьме на сябе французскі бок, у прыватнасці Фонд
Шарля дэ Голя. Мясцовыя
ўлады спадзяюцца, што шчучынскі след генерала стане
яшчэ адным цікавым фактам
у рамках дзеяння бязвізавай
зоны. Праект таксама можа
стаць пачаткам маштабнай
работы па наладжванні як
культурных, так і эканамічных сувязяў.

Матэрыялы выпуску падрыхтавалі Маргарыта УШКЕВІЧ, Алена ДАЎЖАНОК. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА і з архіваў прадпрыемстваў.

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным
номером 630/С-72915 общей площадью 48,4 кв. м,
расположенное по адресу: Минская область, Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, 2, Потребительский
гаражно-строительный кооператив «Молодечно-36», 294.
Назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – индивидуальный капитальный гараж. Расположен на земельном участке с
кадастровым номером 623850100003002458. Начальная
цена продажи – 2 988,00 бел. руб, задаток – 298,80 бел.
руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 330/С-14042 общей площадью 111,5 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская область, Мозырский р-н,
Криничный с/с, СТ «Парус-1», участок № 293. Назначение:
садовый, дачный домик (дача), наименование: двухэтажный силикатноблочный садовый домик (дача). Составные
части и принадлежности: подвал под ним, мансарда, веранда, терраса, сарай. Расположен на земельном участке
с кадастровым номером 323581800002000068 площадью
0,0588 га. Начальная цена продажи – 8 892,00 бел. руб,
задаток – 889,20 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 500000000004005112 площадью 4,6322 га по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 102.
Начальная цена продажи – 2 674 080,00 бел. руб, задаток – 267 408,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Изолированное помещение (машино-место)
с инвентарным номером 500/D-708030674 общей площадью 15,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Леонида Беды, 45–668. Назначение: машино-место, наименование: машино-место. Начальная цена продажи –
13 046,40 бел. руб, задаток – 1 304,64 бел. руб. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 5. Единый объект недвижимого имущества: капитальное строение с инвентарным номером 343/С-84987;
назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: спаренный склад, общей площадью
1 136,8 кв. м, расположенное на земельном участке с
кадастровым номером 325450100001000090 площадью
0,3991 га по адресу: Гомельская обл., Хойникский р-н,
г. Хойники, ул. Революционная, 23А. Начальная цена
продажи – 197 251,20 бел. руб, задаток – 19 725,12 бел.
руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-85447 общей площадью 21,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи,
массив гаражей по пер. 2 Бадака (вблизи металлобазы),

РУП «Торговый дом «Восточный»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 09.04.2020 ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
блок 1, бокс 3. Назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж.
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 141000000001001023 площадью 0,0191 га. Начальная цена продажи – 1 107,00 бел. руб., задаток –
110,70 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 721/С-400 общей площадью 51,7 кв. м, расположенное
по адресу: Могилевская обл., Дрибинский р-н, Коровчинский
с/с, д. Полуи. Назначение: здание одноквартирного жилого
дома, наименование: одноквартирный жилой дом. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
722380204101000004 площадью 0,2500 га. Начальная цена
продажи – 765,00 бел. руб., задаток — 76,50 бел. руб.
Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 8. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-24220 общей площадью 39,4 кв. м,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Будславская, д. 7,
пом. (гараж) № 365 в ГСК «Новинки-1». Назначение: помещение транспортного назначения, наименование: гараж.
Начальная цена продажи – 7 689,60 бел. руб, задаток –
768,96 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 9. Земельный участок с кадастровым номером
623881700034000105 площадью 0,0676 га, расположенный по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Красненский с/с, садоводческое товарищество «Монолит-92»,
У-109. Назначение: земельный участок для ведения коллективного садоводства. Начальная цена продажи –
2 700,00 бел. руб, задаток – 270,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером 624485200002000154 площадью 0,0400 га, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н,
Пуховичский с/с, СТ Веленский Ветеран. Назначение:
земельный участок для коллективного садоводства.
Начальная цена продажи – 784,80 бел. руб, задаток –
78,48 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. Земельный участок с кадастровым номером 624485200002000155 площадью 0,0396 га, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н,
СТ Веленский Ветеран. Назначение: земельный участок
для коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 770,40 бел. руб, задаток – 77,04 бел. руб. Шаг
аукциона – 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным
номером 710/С-67224 общей площадью 24,4 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск,
ул. Ковзана Б.И., 84/875. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование:
гараж 875, ПГСК № 12. Составные части и принадлежности: погреб. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 741000000010000108 площадью
0,8555 га. Начальная цена продажи – 3 283,20 бел. руб,
задаток – 328,32 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 13. Земельный участок с кадастровым номером 321882803601000011 площадью 0,2500 га, расположенный по адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н,
Лукский с/с, д. Зеленый Кряж, ул. Зеленая, 3. Назначение:
земельный участок для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома. Начальная цена продажи – 2 342,88 бел. руб, задаток – 234,29 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 410/С-19470 общей площадью 159,1 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н,
г. Волковыск, ул. Жолудева, д. 86Б. Назначение: сооружение специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: склад. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 420850100001009593 площадью
0,0270 га. Начальная цена продажи – 18 000,00 бел. руб,
задаток – 1 800,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 15. Изолированное помещение с инвентарным
номером 200/D-184671 площадью 426,1 кв. м, наименование:
магазин-кулинария (расположенное на 1-м этаже 5-этажного
дома) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Черняховского, 18–66. Начальная цена продажи – 487 440,00 бел.
руб., задаток – 48 744,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 16. Земельный участок с кадастровым номером
321880402101000026 площадью 0,2500 га, расположенный
по адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н, Верхнеолбянский с/с, д. Нижняя Олба, ул. Ленина, 6А. Назначение:
земельный участок для строительства и обслуживания
жилого дома (размещения объектов усадебной застройки). Начальная цена продажи – 1 853,46 бел. руб.,
задаток – 185,35 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным
номером 200/С-84746 общей площадью 176,1 кв. м,

расположенное по адресу: Витебская обл., Витебский
р-н, Новкинский с/с, 12А, восточнее аг. Новка. Назначение: здание специализированное иного назначения,
наименование: финский дом. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 221287000001000293
площадью 0,1874 га. Начальная цена продажи –
30 034,80 бел. руб., задаток — 3 003,48 бел. руб. Шаг
аукциона — 5 %.
УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене,
увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент на
покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает
затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее
20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ
для победителя аукциона. Организация и проведение
аукциона осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by
в разделе «Недвижимость».
Аукцион состоится 09.04.2020 в 15.00 по адресу:
г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318.
Заявление на участие с приложением необходимых
документов, в том числе документа, подтверждающего
внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка,
принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15,
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений) в рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00,
с 14.00 до 17.30; пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15.
Окончание приема заявлений – 06.04.2020 в 15.00.
Задаток
перечисляется
на
p/c
BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 20002, г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый
дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе по продаже капитального
строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 9 апреля 2020 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по
письменному указанию Департамента в любое время
до объявления его проданным.
Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02;
+375 17 378 87 03; +375 44 763 62 63.

