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У вёс цы Ка ма ро ва ўжо ка ля двух 
га доў іс нуе біз нес-ін ку ба тар. Ён 
да па ма гае жы ха рам Аст ра вец ка га, 
Мя дзель ска га, Па стаў ска га 
і Смар гон ска га ра ё наў атры маць 
ве ды і фі нан са вую пад трым ку для 
ад крыц ця ўлас най спра вы. 
У 2017—2018 га дах для рэа лі за цыі 
гэ тай за да чы пра ца ва ла «Шко ла 
сель ска га біз не су», на ву чан не ў 
якой прай шло больш за 60 ча ла век. 
Са мыя ці ка выя і важ ныя іні цы я ты вы 
атры ма лі гран ты на су му ад 2 да 10 
ты сяч еў ра ад еў ра пей скіх парт нё раў. 
Пад час прэс-ту ра жур на ліс ты 
даведаліся, якім чы нам вя дуць біз нес 
удзель ні кі пра ек та з Мя дзель шчы ны.

Дом, які па бу да ваў «Нарс»
Па да рож жа па ма ляў ні чым На-

ра чан скім краі па ча ло ся з рай цэнт-
ра — Мя дзе ла. У пра мыс ло вай зо не 
го ра да раз мяс ціў ся адзін з вы твор чых 
аб' ек таў бу даў ні чай кам па ніі «Нарс» 
Дзміт рыя СТРАЛЬ ЦА. Прад пры ем-
ства, дзе пра цу юць 35 ча ла век, па 
сва ёй ква лі фі ка цыі мо жа бу да ваць 
жы лыя да мы да ча ты рох па вер хаў 
пад ключ. Дзміт рый су стра кае гас цей 
і па каз вае ад ну са «сла ву тас цяў» сва-
ёй фір мы — бе тон ны мі ні-за вод, які 
на быў за гран та выя гро шы.

«Ён на вы гляд зда ец ца не вя лі кі, 
але гэ та вель мі су час нае аб ста ля-
ван не. Яго ма гут насць і пра дук цый-
насць — 15 ку боў у га дзі ну. Пры та кіх 
па ме рах — гэ та вель мі шмат», — апіс-
вае кан струк цыю прад пры маль нік.

«У кра і не ёсць прад пры ем ствы, 
якія вы ка рыс тоў ва юць та кое аб ста-
ля ван не», — ад каз вае ды рэк тар на 
пы тан не пра кан ку рэн таў, але іх ён 
не ба іц ца: — Гэ та вель мі ла каль ная 
рэч — бе тон не па вя зеш за 100 кі ла-
мет раў. А ў су сед ніх ра ё нах ана ла гаў 
ня ма».

Ды і пра цэс эка ла гіч ны. «Пры вы-
твор час ці ў гру ша від ным змеш валь-
ні ку ад бы ва ец ца вы кід і раз вей ван не 
цэ мен ту па тэ ры то рыі. У на шым вы-
пад ку ўсё гер ме тыч на за кры ва ец ца і 
толь кі та ды раз меш ва ец ца», — тлу ма-
чыць кі раў нік бу даў ні чай кам па ніі.

Ле тась, па сло вах гас па да ра, фір-
ма вы ка на ла пра ек таў на два міль ё ны 
до ла раў. «Нарс» рых та ва ла го рад да 
аб лас ных «Да жы нак» — рэ кан стру я ва-
ла Дом куль ту ры, фа сад До ма бы ту і ін-
шыя бу дын кі не толь кі свай го ра ё на.

Но вы бе тон ны ву зел да па мо жа 
кам па ніі па шы рыць кі рун кі дзей нас ці 
і зай мац ца ма на літ ным до ма бу даў-
ніц твам. «Гэ та перс пек тыў ная га лі на 
сён ня ўжо пра цуе ў Мін ску, аб лас ных 
цэнт рах, але да рэ гі ё наў яшчэ не дай-
шла. Хо чам пра су нуць і ў На ра чан скім 
рэ гі ё не ма на літ нае до ма бу даў ніц-
тва», — ка жа Дзміт рый Стра лец.

Аб' ек таў у род ным Мя дзе ле для 
кам па ніі ня шмат, та му фір ма пра цуе ў 
су сед ніх Аст ра вец кім, Па стаў скім ра ё-
нах, пла нуе пра су нуць свае па слу гі на 
Смар гон шчы ну і Брас лаў шчы ну. Сён ня 
ра бот ні кі «Нар са» рых ту юць да юбі-
лею зна ка мі ты дзі ця чы цэнтр «Зуб ра-
ня», доб ра ўпа рад коў ва юць ка тэдж ны 
па сё лак Вя сёл ка вы.

Па сло вах Дзміт рыя Страль ца, на 
фір ме ў яго пра цу юць му ля ры, тын-
коў шчы кі, цес ля ры, ма ля ры, плі тач-
ні кі, бе тон шчы кі — са мыя леп шыя ў 
ра ё не.

Не толь кі каш тоў ны мех...
Да лей ру ха ем ся ў вёс ку Ру да ша ны. 

Яна за 25 кі ла мет раў ад го ра да. Да ро-
га да яе част ко ва вя дзе ўздоўж бе ра-
га ма ляў ні чай На ра чы. У Ру да ша нах 
зна хо дзіц ца фер мер ская гас па дар ка 
яшчэ ад на го вяс ко ва га біз нес ме на 
Аляк санд ра ГА ТОЎ КІ.

Не каль кі га доў ён вы рошч вае тру-
соў. Для па шы рэн ня гас па дар кі Аляк-
сандр на быў лі нію для вы твор час ці 
ўлас на га кам бі кор му. Аб ста ля ван не 
вы раб ле на на бе ла рус кім прад пры-
ем стве па спец за ка зе.

«А ства раць свой корм на са мрэч 
вы гад ней, чым куп ляць?» — ці ка ві лі ся 
ў гас па да ра.

Аляк сандр ка жа, што цяж ка знай-
сці корм вы дат най якас ці, а тут ён сам 
мо жа кант ра ля ваць яго са стаў.

«Ка лі браць зер не, то гэ ты гра ну ля-
тар на мат ры цы «шас цёр цы» дзесь ці 
220—250 кі ла гра маў вы раб ляе. Ка лі 
браць скла да на гра ну лю е мую сы ра-
ві ну (на прык лад, сян ную му ку, вот-
руб'е), — гэ та 140—150 кі ла гра маў у га-
дзі ну , — рас каз вае аб пра дук цый нас ці 
аб ста ля ван ня прад пры маль нік. — 
У ся рэд нім спа жы ван не тру са мі кор-
му ў ра ё не 100—150 гра маў на ад на го 
ў сут кі. Адзін дзень раб лю корм, ты-
дзень карм лю».

Сваю жы вё ла га доў чую пра дук цыю 
Аляк сандр Га тоў ка пла нуе пра да ваць 
праз ма га зі ны зда ро ва га хар ча ван ня, 
рэ ста ра ны і ін ды ві ду аль ным па куп ні-
кам.

І ды рэк тар, і ра бо чы
На ступ ны пункт па да рож жа — стан-

цыя тэх ніч на га аб слу гоў ван ня аў та-
ма бі ляў у вёс цы Ка ма ро ва. Гэ та СТА 
адзі ная на ча ты ры ра ё ны. За сна ваў 
яе аў та сле сар па аду ка цыі Яў ген ЛА-
КУ ЦІ ЕЎ СКІ. Яго кам пань ён і га лоў ны 
па моч нік — Яў ген ЯР МА КО ВІЧ.

Сваю спра ву хлоп цы зла дзі лі са 
снеж ня. Ра ней адзін пра ца ваў кі роў-
цам, а дру гі быў дзяр жаў ным слу жа-
чым.

«Звы чай на СТА раз мя шча юц ца 
ў га ра дах, на буй ных аў та тра сах...» — 
раз ва жа юць ка рэс пан дэн ты.

«А ў нас так і ёсць. Бліз ка аў та тра са 
між на род на га зна чэн ня — Віль нюс — 
По лацк», — за пэў ні ва юць прад пры-
маль ні кі, ды і най блі жэй шыя аў та-
май стэр ні за 30—50 кі ла мет раў — у 
Смар го ні, На ра чы.

У па цвяр джэн не іх слоў — амаль 
поў нас цю за гру жа ны аў та ма бі ля мі 
ра монт ны па віль ён. Пра цу юць май-
стры па 12 га дзін у су ткі, і на ват у вы-
хад ныя — на ра бо це. А па куль яны 
раз маў ля юць з жур на ліс та мі, на СТА 
пры ехаў яшчэ адзін клі ент. Вы кон ва-
юць спе цы я ліс ты амаль усе ра бо ты. 
Ця пер ро бяць яму для раз ва лу-сы хо-
джан ня і рых ту юць аб ста ля ван не для 
фар ба ван ня ма шын.

«Сён ня на эта пе ста наў лен ня ўсё ў 
ад ной асо бе: і ды рэк тар, і пад на ча ле-
ны. І да ку мен та мі зай ма ем ся, і кру цім 

гай кі, і са мі дзяў бём яму. На няць лю-
дзей маг чы ма, але... Гэ та праб ле ма 
мно гіх біз не саў: лю дзі ду ма юць, што 
ад ра зу ўсё пой дзе, на бі ра юць шмат 
ра бот ні каў, а пры быт ку ня ма і за роб кі 
ня ма чым пла ціць», — тлу ма чыць Яў-
ген Яр ма ко віч.

Май стры за дум ва юц ца і аб да дат-
ко вых ра бо чых: не ка то рыя па моч ні-
кі ўжо пры хо дзяць час ад ча су, яшчэ 
шу ка юць спе цы я ліс та па ку заў ных 
ра бо тах.

Па мяш кан не пры клад на ў 450 
«квад ра таў» (яно на ле жыць Ві лей ска-
му ка ле джу) для СТА ўзя лі ў арэн ду, 
зра бі лі не аб ход ны ра монт. У ме сяц 
пла цяць ка ля 147 руб лёў.

Па сло вах прад пры маль ні каў, у іх 
ідэю са зна ё мых амаль ні хто не ве рыў: 
«А мы хо чам па ка заць лю дзям, што 
мож на са ма стой на неш та знач нае зра-
біць. Ка лі ля жаць на ка на пе, ні чо га не 
атры ма ец ца. Трэ ба пра ца ваць».

Пра бу ду чыя пры быт кі аў та май-
стры ка жуць так са ма стры ма на.

«Трэ ба ка ро ву спа чат ку на кар міць, а 
по тым да іць. Мы за раз яе «кор мім», — 
жар туе Яў ген Ла ку ці еў скі.

«А ка лі бу дзе це «да іць?» — удак-
лад ня юць жур на ліс ты.

«Ду маю, га доў праз пяць», — ад-
каз вае за сна валь нік.

«Жэ ня, без умоў на, гэ та бу дзе ра-
ней», — пад ба дзёр-
вае яго больш ап ты-
міс тыч ны парт нёр па 
біз не се.

Усе на кір маш!
Кір маш «Ко ла 

дзён», ку ды мы так са ма за ві та лі, — 
свое асаб лі вы брэнд не толь кі Ка ма-
ро ва, але і ўся го ра ё на. У пар ку ка ля 
бы лой ся дзі бы гра фа Стар жын ска га 
раз мяс ці ла ся больш за 200 ра мес ні каў 
з усёй кра і ны. Свя та за дум ва ла ся як за-
ба ва для ту рыс таў, якія пры язж да юць 
ад па чы ваць у На ра чан скі край.

«У сель скай мяс цо вас ці цяж ка 
ства рыць пра дук цыю на экс парт, 
та му мы ро бім па-ін ша му. Мы пры-
цяг ва ем сю ды гро шы, каб ту рыс ты 
пры еха лі і ку пі лі на мес цы, — рас каз-
вае ды рэк тар біз нес-ін ку ба та ра 
«БІ Ка ма ро ва» Эду ард ВАЙ ЦЯ ХО-
ВІЧ. — Ар га ні зуюць свя та Мя дзель скі 
рай вы кан кам, наш біз нес-ін ку ба тар, 

Цэнтр раз віц ця прад пры маль ніц-
тва».

У Ка ма ро ве зай ма юц ца ства рэн нем 
свай го краф та ва га пра дук та. Ужо сла-
віц ца на ўвесь ра ён хлеб з мяс цо вай 
пя кар ні, іс нуе і свая пі ва вар ня. На рэ гіст-
ра цыі пра ект па ства рэн ні сы ра вар ні.

На кір ма шы па зна ё мі лі ся яшчэ з ад-
ным гран та ат ры маль ні кам — Юры ем 
Аб ра мо ві чам. Вы дат ка ва ныя па пра-
ек це гро шы пай шлі на пе ра со вач ны 
кі ёск, аб ста ля ван не для га та ван ня і 
про да жу блі ноў. Асноў нае мес ца раз-
мя шчэн ня кі ёс ка — ку рорт ны па сё лак 
На рач.

«Ка лі на На рач лю дзі пры яз джа-
юць, ёсць праб ле ма хут ка і якас на 
па ес ці. І дзя ку ю чы гран ту мая ідэя вы-
ра шыць гэ ту праб ле му ажыц ця ві ла-
ся», — сцвярж дае прад пры маль нік.

Жыц цё ў ста лі цы ён па мя няў на аг-
ра ся дзіб ны і «блін ны» біз нес на На-
ра чы, і, па сло вах муж чы ны, на зад у 
Мінск яго не цяг не.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 
Мя дзель скі ра ён.

Фо та аў та ра.

СВАЯ СПРА ВА

КА МЕН ТА РЫЙ У ТЭ МУ
«Нам уда ло ся да па маг чы са ства рэн нем 24 мяс цо вых іні цы я тыў на тэ ры-

то рыі ча ты рох ра ё наў — Мя дзель ска га, Аст ра вец ка га, Смар гон ска га і Па-
стаў ска га. Гэ та аб са лют на роз ныя іні цы я ты вы, якія пра цу юць у сель скай гас-
па дар цы (як пра ві ла, эка ла гіч на чыс тая сель ска гас па дар чая вы твор часць), 
вы твор часць эка ла гіч на чыс тых драў ля ных вок наў, стан цыя па тэх ніч ным 
аб слу гоў ван ні і ра мон це аў та ма бі ляў, бу даў ні чая ар га ні за цыя, ма лень кія 
фір мы, якія зай ма юц ца ру ка дзел лем, вы шыў кай, хар чэў ні і біз не сы ў сфе-
ры аг ра эка ту рыз му, — рас каз вае ды рэк тар біз нес-ін ку ба та ра «БІ Ка ма ро ва» 
Эду ард Вай ця хо віч. — Мы з мяс цо вы мі іні цы я ты ва мі пра цу ем, на вед ва ем 
іх, та му што лю дзям заў сё ды трэ ба пад каз ваць. І не толь кі ву чыць, коль кі 
са мім ву чыц ца ў лю дзей. Прад пры маль ні кі па він ны ад чу ваць пля чо. Гэ та 
пад трым ка вель мі важ ная, асаб лі ва ка лі ты па чы на еш неш та но вае».

Як раз ві ва ец ца сель скі біз нес на На ра чан скай зям лі, вы свят ля ла ка рэс пан дэнт «МС»
ГРО ШЫ НА ІДЭІ

«Ка лі ля жаць на ка на пе, 
ні чо га не атры ма ец ца. 
Трэ ба пра ца ваць».

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДОРОРС» (продавец), 

расположенного по адресу: г. Орша, ул. Мира, 71
Лот № 1, состав: 1. Здание магазина № 43, инв. № 240/C-28899. 
Площадь – 2162,8 кв. м. Г. п. – 1989. 2. Электрические сети, инв. 
№ 240/C-29803.Протяженность 165 м. Земельный участок: кадастро-
вый номер 242400000001004376, площадь – 0,1949 га. Право посто-
янного пользования. Начальная цена – 582 228,80 бел. руб. с НДС. 
Задаток – 5 822,29 бел. руб. Шаг аукциона – 5 000,00 бел. руб. 

Аукцион состоится 18.07.2019 в 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4  

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аук-
ционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, 
а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе 18.07.2019 (ОАО «ДОРОРС», Лот 
№ 1). 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, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 16.07.2019 
в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Звязда» от 23.02.2019

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДОРОРС» (продавец), 

расположенного по адресу: г. Орша, ул. Сергея Грицевца, 16
Лот № 1, состав: 1. Здание проходной хлебозавода, инв. № 240/C-
30357, площадь – 102 кв. м. 2. Здание хлебопекарни, инв. № 240/C-
31313, площадь – 1321,9 кв. м. 3. Здание склада хлебозавода, инв. 
№ 240/C-30355, площадь – 241,8 кв. м. 4. Здание мазутонасосной, 
инв. № 240/C-45934, площадь – 30,8 кв. м. 5. Сооружения в соста-
ве инженерных сетей (водопроводная, канализационная, тепловая, 
электрические сети и ограждения). Обременение: аренда части зда-
ния хлебопекарни с инв. №  240/C-31313 до 31.03.2019 (площадь – 
93,6 кв. м); аренда части здания проходной хлебозавода с инв. № 240/
C-30357 до 31.03.2019 (площадь – 102,0 кв. м). Земельный участок: 
кадастровый номер 242400000001005543, площадь – 0,7979 га. Право 
постоянного пользования. Начальная цена – 129 518,40 бел. руб. 
с НДС. Задаток – 12 951,84 бел. руб. 

Лот № 2, состав: 1. Здание административно-бытового корпуса 
хлебозавода, инв. № 240/C-30346, площадь – 657,1 кв. м. 2. Тепло-
вая сеть и ограждение. Земельный участок: кадастровый номер 
223650100001015496, площадь 0,1182 га. Право постоянного поль-
зования. Начальная цена – 78 504,80 бел. руб. с НДС. Задаток – 
7 850,48 бел. руб.

Аукцион состоится 22.07.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.   

Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аук-
ционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, 
а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, 
BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и 
оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе 22.07.2019 (ОАО «ДОРОРС», Лот №__). Участник, жела-
ющий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит 
задатки в размере, установленном для каждого из лотов. 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, 
11, каб. 7. Окончание приема заявлений 18.07.2019 в 11.00. Первое 
полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 21.03.2019

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДОРОРС» (продавец)

Лот № 1: Здание магазина № 5, инв. № 240/C-32270. Площадь – 306,4 
кв. м. Г. п. – 1948. Адрес: г. Орша, ул. Деповская, 2. Обременение: 
аренда части здания (136,6 кв. м) до 30.12.2020. Земельный участок: 
кадастровый номер 242400000003000879, площадь – 0,0496 га. Право 
постоянного пользования. Начальная цена – 33 063,36 бел. руб. с 
НДС. Задаток – 330,63 бел. руб. Шаг аукциона – 5 000,00 бел. руб. 

Аукцион состоится 19.07.2019 в 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4  

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аук-
ционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, 
а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, 
BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и 
оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе 19.07.2019 (ОАО «ДОРОРС», Лот № 1). 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, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений 17.07.2019 в 11.00.  Первое 
полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 28.02.2019

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

РУП «Институт недвижимости и оценки»
(организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДОРОРС» (продавец)

Лот № 1: Здание приемного пункта, инв. № 240/C-45935. Пло-
щадь – 49,8 кв. м. Г. п. – 1980. Адрес: г. Орша, ул. Станционная, 1В. 
Земельный участок: кадастровый номер 242400000001010945, 
площадь – 0,0138 га. Право постоянного пользования. Начальная 
цена – 9 776,80 бел. руб. с НДС. Задаток – 977,68 бел. руб. Шаг 
аукциона – 500,00 бел. руб. 

Аукцион состоится 18.07.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4  

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аук-
ционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, 
а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе 18.07.2019 (ОАО «ДОРОРС», 
Лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы принимают-
ся в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 16.07.2019 
в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Звязда» от 28.02.2019

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


