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У СВА ЁЙ АКРУ ЗЕ 136 сакавіка 2020 г.

З на мес ні кам стар шы ні Брэсц ка га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, 
стар шы нёй праў лен ня аб лас ной 
ар га ні за цыі Бе ла рус ка га са ю за 
жан чын, ды рэк та рам Брэсц ка га 
фі лі яла РУП «Бел пош та» Ва лян ці най 
ПУХ на пя рэ дад ні Між на род на га 
жа но ча га дня гу та рым пра ра бо ту 
ў Са ве це, гра мад скую дзей насць 
і ін шыя кло па ты жан чы ны-кі раў ні ка.

Дэ пу тат па Брэсц кай Паў ноч на-
За ход няй акру зе Ва лян ці на Пух бы-
ла ад на душ на абра на на мес ні кам 
стар шы ні аб лса ве та на пер шай се сіі 
28-га склі кан ня. Гэ тым ра зам Ва лян-
ці на Мі ка ла еў на рас ка за ла пра сваю 
ра бо ту ў прэ зі ды у ме аб лас но га Са ве-
та і ў сва ёй акру зе:

— Ра шэн не прад стаў ні ча га ор га-
на, як вя до ма, пры мае се сія, а па між 
се сі я мі асноў ныя пы тан ні дзей нас ці 
мяс цо вай ула ды пад ра бяз на раз гля-
да юц ца на па ся джэн нях прэ зі ды у-
ма аб лас но га Са ве та. Ня рэд ка гэ тыя 
па ся джэн ні бы ва юць па шы ра ны мі, 
ка лі да ўдзе лу за пра ша юц ца стар-
шы ні рай са ве таў, спе цы я ліс ты вы-
ка наў чых ка мі тэ таў. На прык лад, у 
лю тым гэ та га го да мы вы ву ча лі пы-
тан не на вя дзен ня па рад ку на зям лі, 
раз гля да лі праб ле му зно су ні чый ных 
да моў у вёс ках. На схо дзе бы лі кі-
раў ні кі рай са ве таў, прад стаў ні кі шэ-
ра гу за ці каў ле ных служ баў. Праб ле-
ма гэ та не но вая, але яна па тра буе 
кар пат лі вай ра бо ты з да ку мен та мі і 
па ста ян ных ар га ні за цый ных на ма-
ган няў. І з кож ным но вым скла дам 
мяс цо вых Са ве таў, сель вы кан ка маў 
у кі раў ні коў уз ні кае ня ма ла пы тан-
няў, на якія трэ ба шу каць ад ка зы, 
ра іц ца, аб мень вац ца во пы там. Так 
бы ло і гэ тым ра зам. Най боль шую 
дыс ку сію вы клі ка ла праб ле ма зно су 
і ўты лі за цыі ста рых трух ля вых да моў. 
На зва ная пра цэ ду ра да во лі скла да-
ная, да та го ж за трат ная. У сель вы-
кан ка маў час та не ха пае гро шай, а 
знес ці хай са бе ста ры і на паў раз-
ва ле ны дом сён ня не вель мі тан на. 
У мно гіх ра ё нах на за па ша ны свой 
во пыт: ад ны гэ та ро бяць з да па мо-
гай сель гас прад пры ем стваў, ін шыя 
ка рыс та юц ца па слу га мі ЖКГ, не дзе 
на да па мо гу пры хо дзіць рай ад дзел 
МНС. І ў кож ным вы пад ку трэ ба 
дзей ні чаць аба пі ра ю чы ся на лі та ру 
за ко на, каб не на жыць праб ле мы.

Пры ем на, што ка ле гі аца ні лі пра-
ве дзе ны прэ зі ды ум як пля цоў ку па 
аб ме не во пы там. Да рэ чы, не ка то-
рыя зноў вы каз ва лі дум ку на конт 
удас ка на лен ня за ка на даў ства. Вар та 
бы ло б вы зна чыць для спад чын ні каў 
ча со вы ад рэ зак, на прык лад, у пяць 
га доў, за які яны маг лі б афор міць 
дом, ус ту піць у пра вы і па чаць пад-
трым лі ваць хоць мі ні маль ны па ра-

дак. Пас ля за кан чэн ня вы зна ча на га 
тэр мі ну пры ад сут нас ці ці ка вас ці 
з бо ку сва я коў бы лых гас па да роў 
мяс цо вая ўла да атры ма ла б боль-
шую сва бо ду дзе ян няў, бо ў на се ле-
ных пунк тах трэ ба ж пад трым лі ваць 
па ра дак, і ад каз ная за гэ та ме на ві та 
мяс цо вая ўла да.

— У сва ёй акру зе пра ца ваць цяпер 
больш кам форт на, та му што лю дзям 
тут ста ла ле пей жыць, — пра цяг вае 
дэ пу тат Ва лян ці на Пух. — У акру гу 
ўва хо дзіць брэсц кі мік ра ра ён Дуб-
роў ка, які ад цэнт ра го ра да ад дзе ле-
ны дву ма чы гу нач ны мі пе ра ез да мі. 
Па пя рэд нія га ды гэ та бы ло веч най 
праб ле май, бо ў га дзі ну пік уз ні ка-
лі вя лі кія за то ры, лю дзі нер ва ва лі ся, 
спаз ня лі ся. Ва ўсіх зва ро тах ва ўсе 
ін стан цыі на пер шым мес цы бы ла 
транс парт ная праб ле ма. А ця пер, 
дзя ку ю чы най перш ты ся ча га до ва му 
юбі лею, у го ра дзе з'я ві ла ся буй ная 
транс парт ная раз вяз ка — «За ход ні 
аб ход». Якасць жыц ця на сель ніц тва 
знач на ўзрас ла. Шмат бы ло зроб-
ле на ў пла не ка пі таль на га ра мон ту 
жы лых да моў, ас фаль та ван ня і па-
ляп шэн ня ву ліц. Праў да, тыя, хто не 
тра піў у пра гра му пе рад свя точ ных 
ме ра пры ем стваў, вы каз ва лі пэў-
ны пе сі мізм. Але ця пер яны ўпэў-
ні лі ся, што жыц цё пра цяг ва ец ца і 
пас ля юбі лею, пра во дзіц ца ра бо та 
па доб ра ўпа рад ка ван ні, ажыц цяў-
ля юц ца ін шыя пра ек ты. Мне ляг чэй 
пра ца ваць у гэ тай акру зе ця пер, бо 
гэ та мая акру га ў быт насць дэ пу та там 
га рад ско га Са ве та. Я ве даю праб ле-
мы, ве даю мно гіх лю дзей. Яшчэ ў 
мі ну лыя склі кан ні вы бар шчы кі на-
ра ка лі на ад сут насць ас фаль ту ў 2-м 
Бе ла рус кім за вул ку, мы та ды пі са лі ў 
гар вы кан кам, раз гля да лі на са ве це. 
А ле тась на пя рэ дад ні ты ся ча год дзя 
ас фальт па кла лі, і гэ та ста ла па дзе яй 
для жы ха роў за вул ка.

Сё ле та ў ма ёй акру зе, на Дуб роў-
цы, ад кры лі дзі ця чы дом ся мей на га 
ты пу. Ле тась та кія да мы ад кры ва лі ў 
су сед нім мік ра ра ё не — Рэ чы цы. Да-
моў ста но віц ца больш, зна чыць, дзе-
ці-сі ро ты атрым лі ва юць маг чы масць 
вы хоў вац ца ў ся мей ных умо вах.

— На іх ад крыц цё вы пры хо-
дзі лі ў якас ці кі раў ні ка аб лас-
ной ар га ні за цыі Са ю за жан чын. 
З сяб роў ка мі па са ю зе, з па да рун-
ка мі...

— Так, на ша гра мад ская ар га ні за-
цыя ні ко лі не мі нае па доб ных па дзей 

у го ра дзе. Ма ту лям вя лі кіх ся мей-
стваў мы да ры лі, на прык лад, швей-
ныя ма шын кі. У апош нім вы пад ку 
са мым ма ла дым па ста жы ра бо ты 
баць кам, па вод ле па пя рэд няй да-
моў ле нас ці, па да ры лі вя лі кі чай ны 
сер віз. Усе гэ тыя да мы не за бы ва ем 
пад час ак цыі «На шы дзе ці», пры хо-
дзім пад Но вы год, у Дзень аба ро ны 
дзя цей, ста ра ем ся тры маць у по лі 
зро ку та кія сем'і па ста ян на. На огул 
на ша ар га ні за цыя да во лі ак тыў ная, 
мно гія ра ён ныя ар га ні за цыі пра цу-
юць ці ка ва, твор ча, ажыц цяў ля юць 
ня ма ла сва іх пра ек таў. Лі та раль-
на гэ ты мі дня мі за вяр ша ец ца пад-
рых тоў ка аб лас но га эта пу кон кур су 
«Жан чы на го да». На пя рэ дад ні свя-
та ў но вым тэ ат ры ля лек мы пра-
вя дзём ура чыс тае ме ра пры ем ства 
з уру чэн нем дып ло маў і су ве ні раў 
пе ра мож цам аб лас но га кон кур су 
ў пя ці на мі на цы ях. Ле тась прай шлі 
спра ва зда чы і вы ба ры на ўзроў ні 
раён  ных ар га ні за цый. На шы пяр віч-
кі і ра ён ныя аб' яд нан ні зве ры лі свае 
па зі цыі. Мож на ад зна чыць, што ці-
ка ва пра цу юць жан чы ны ў Брэс це, у 
Пін ску, у Коб ры не ды ін шых ра ё нах. 
Га лоў нае, на мой по гляд, што ак ты-
віс ты ар га ні за цыі ста ра юц ца аха піць 
сва ёй ува гай дзі ця чыя да мы і пры-
тул кі, баль ні цы і да мы са ста рэ лых — 
тых, хто мае най боль шую па трэ бу ў 
пад трым цы.

— На пя рэ дад ні свя та што б вы 
ска за лі як ды рэк тар аб лас ной 
пош ты ўсім вы бар шчы кам, сяб-
рам жа но чай ды ін шых гра мад-
скіх ар га ні за цый?

— Ска жу, каб не за бы ва лі ад но ад-
на го він ша ваць, га ва рыць доб рыя 
сло вы. Пры ем на, што вяр таец  ца 
тра ды цыя руч но га пісь ма. Ня даў на, 
пас ля ра мон ту ў ад дзя лен ні су вя зі па 
пра спек це Ма шэ ра ва, 32 мы ад кры-
лі куток руч но га пісь ма, ку ды мож-
на прый сці і на пі саць ней кія сло вы 
сяб рам, зна ё мым, бліз кім. Мы ра-
ды, што ён за па тра ба ва ны. Ця пер 
пош та пра па нуе та кі вы бар паш то-
вак! За на тоў вай це дум кі, па жа дан ні, 
аба вяз ко ва стаў це да ту, каб і праз 
дзя сят кі га доў за ста ло ся на пі са нае 
ва мі сло ва. Усе на шы элект рон ныя 
він ша ван ні, пры ві тан ні, дум кі знік-
нуць, згу бяц ца на пра сто рах ін тэр-
нэ ту, а на пі са нае ру кой за ста нец ца. 
Мы ўпэў ні лі ся ў гэ тым, ка лі ад кры лі 
му зей паш то вай су вя зі. Лю дзі пры-
хо дзяць ту ды, ці ка вяц ца гіс то ры яй. 
А паш тоў ка — гэ та і ёсць гіс то рыя, 
толь кі ўжо на ша аса біс тая.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Каб сло ва 
за ста ло ся...

Рад ком гра мад скай і аса біс тай гіс то рыі

За на тоў вай це дум кі, 
па жа дан ні, аба вяз ко ва 

стаў це да ту, каб і праз дзя сят кі 
га доў за ста ло ся на пі са нае 
ва мі сло ва. Усе на шы 
элект рон ныя він ша ван ні, 
пры ві тан ні, дум кі знік нуць, 
згу бяц ца на пра сто рах 
ін тэр нэ ту, а на пі са нае ру кой 
за ста нец ца.

Вар та бы ло б вы зна чыць для 
спад чын ні каў ча со вы ад рэ зак, 
на прык лад, у пяць га доў, 
за які яны маг лі б афор міць 
дом, ус ту піць у пра вы і 
па чаць пад трым лі ваць хоць 
мі ні маль ны па ра дак. Пас ля 
за кан чэн ня вы зна ча на га 
тэр мі ну пры ад сут нас ці 
ці ка вас ці з бо ку сва я коў 
бы лых гас па да роў мяс цо вая 
ўла да атры ма ла б боль шую 
сва бо ду дзе ян няў.

ЗАО «Белреализация» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Беларусьрезинотехника»
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-
53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Беларусьрезинотехника» (УНП 700069297) 213829, 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, в лице управляющего 
в деле о банкротстве Мясоедова Руслана Федоровича.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства) по делу № 15-11/Б/2019 в экономическом суде Могилевской 
области будут проведены: 24 марта 2020 г. с 09.00 до 16.00 на электрон-
ной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№
 п

/п

Предмет торгов

Начальная 
цена предмета 

торгов, 
бел. руб. 

с НДС 20%

Минимальная 
цена пред-

мета торгов, 
бел. руб. 

с НДС 20%

1

капитальное строение с инв. № 710/С-3773, 
склад каучуков и химического сырья, кор-
пус № 99, общей площадью 5320,3 кв. м, 
1976 года постройки

544 800,00 435 840,00

2

капитальное строение с инв. № 710/С-
3768, заводоуправление, корпус № 24, 
общей площадью 1 028,4 кв. м, 1961 года 
постройки

489 600,00 391 680,00

 3

автомобиль грузопассажирский специаль-
ный УАЗ 39629-016, 2006 г. в., кузов (рама) 
39620060215368

5 400,00 4 320,00

 4
автомобиль грузовой, бортовой ЗИЛ-431410, 
1988 г. в., кузов (рама) № 2698587

3 720,00 2 976,00

 5

автомобиль грузовой, бортовой, тенто-
вый ЗИЛ 53-1 АО, 1997 г. в., кузов (рама) 
XTZ5301А0V0006484

2 400,00 1 920,00

 6
автомобиль грузовой, бортовой, ЗИЛ 431416, 
1987 г. в., кузов (рама) № 2700372

3 600,00 2 880,00

 7

автомобиль грузовой, бортовой тенто-
вый, ГАЗ 3307, 1992 г. в., кузов (рама) 
XTH330700N1397358

3 720,00 2 976,00

 8

автомобиль грузовой, бортовой тенто-
вый, ГАЗ 3307, 1992 г. в., кузов (рама) 
XTH330700N1507001 

3 720,00 2 976,00

9

автомобиль грузовой, бортовой тентовый, 
КАМАЗ 5320, 1991 г. в., кузов (рама) КАБ 
1378239 XTC532000M0383936 

4 680,00 3 744,00

10
прицеп СЗАП 8357, бортовой тентовый, 
г. в. не определен, кузов (рама) № б/н 

5 040,00 4 032,00

11
прицеп бортовой МАЗ 8926, 1988 г. в., ку-
зов (рама) № 872575

2 160,00 1 728,00

12
полуприцеп МТМ 9330, 2001 г. в., кузов 
(рама) №Y3D93301110001503

8 280,00 6 624,00

13
полуприцеп бортовой МАЗ 93866, 1992 г. в., 
кузов (рама) N0001118

3 240,00 2 592,00

14
полуприцеп бортовой МАЗ 9380, 1991 г. в., 
кузов (рама) XTM938000100000665

2 520,00 2 016,00

15

капитальное строение с инв. № 710/С-5756, 
здание клуба, общей площадью 1148,0 кв. м, 
1961 года постройки, (литер 23Б 2/к)

331 800,00 265 440,00

16

капитальное строение с инв. № 710/С-
3766, пожарное депо, корпус № 42, общей 
площадью 686,0 кв. м, 1961 года построй-
ки, (литер 42Б 2/к)

255 000,00 204 000,00

17

капитальное строение с инв. № 710/С-
70668, здание столовой, общей площадью 
1409,5 кв. м, неизвестен год постройки, 
(литер Б2/к)

470 400,00 376 320,00

18

капитальное строение с инв. № 710/С-
73856, здание склада, общей площадью 
4406,4 кв. м, 1982 года постройки (литер 
Б1/к)

438 240,00 350 592,00

19

капитальное строение с инв. № 710/С-
3772, 5-этажное здание архива и отдела 
кадров, корпус № 72, общей площадью 
738,0 кв. м, 1973 года постройки (литер 
72Б 5/к)

284 400,00 227 520,00

20

капитальное строение с инв. № 710/С-67807, 
участок производства резиновых нитей из 
латекса, общей площадью 2645,3 кв. м, 
1970 года постройки (литер Б1/к)

392 400,00 313 920,00

Местонахождение – 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, 

подробная информация на BELTORGI.BY

Для участия в торгах необходимо в срок по 23 марта 2020 г. 17.00 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». 
Шаг торгов – 5%, задаток – 10% от начальной цены предмета торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную 
цену за лот. Победитель торгов обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукци-
онный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Договор 
купли-продажи должен быть подписан не позднее пяти рабочих дней со 
дня завершения электронных торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПОВТОРНОГО 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЩУЧИНСКАЯ МПМК-166»
Предмет торгов

Начальная цена 
без НДС, руб.

Размер 
задатка, руб.

Лот № 3 – Экскаватор ЕК 18-20, 
2008 г. в., рег. знак СА-4 9584

8 143,70 814,37

Продавец
ГП «Щучинская МПМК-166», 

Гродненская обл., Щучинский р-н, 600 м юго-
восточнее дер. Топилишки, УНП 591868177

Организатор 
торгов

Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Реквизиты для 
перечисления 

задатка

Р/с BY76BPSB30121789380179330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк» 

РД № 100 по Брестской обл., г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия 
оплаты

В соответствии 
с заключенным договором купли-продажи

Условия 
продажи

Без условий

Информация 
о возмещении 

затрат

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает воз-
мещение затрат Организатору аукциона в течение 3 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 18 марта 2020 г. в 11.00 
 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 
10-329 в раб. дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 
17 марта 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества Государственного предприя-
тия «Щучинская МПМК-166» было опубликовано в газете «Звязда» от 
17.01.2020.


