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Спосаб 
не зды маць па ка зан нi ўруч ную

Тэ ле ка му нi ка цый ны апе ра тар i пра вай дар лiч ба вых 

па слуг МТС су мес на з прад пры ем ствам «Мiнск аб л-

газ» па спя хо ва пра тэс цi ра ва лi га за выя лi чыль нi кi бе-

ла рус кай вы твор час цi, па ка зан нi якiх дыс тан цый на 

пе ра да юц ца з вы ка ры стан нем тэх на ло гii NB-IoT.

Лi чыль нi кi з убу да ва ны мi дат чы ка мi ўста на вi лi ў шмат-
ква тэр ных жы лых да мах Мiн скай воб лас цi. Па ка зан нi ад-
да ле на збi ра юц ца i ад праў ля юц ца па сет цы апе ра та ра на 
IoT-плат фор му воб ла ка МТС. Там звест кi за хоў ва юц ца i 
апра цоў ва юц ца, а да лей iн фар ма цыя пе рад аец ца ва ўлi ко-
вую i бi лiн га вую сiс тэ мы прад пры ем ства «Мiнск аб лгаз».

Аў та ма тыч ны збор iн фар ма цыi ро бiць больш праз рыс тай 
сiс тэ му ана лi зу i вы стаў лен ня ра хун ку спа жыў цам. Дзя ку-
ю чы дыс тан цый най ра бо це ця пер не трэ ба зды маць па ка-
зан нi ўруч ную i рэ гу ляр на пра вя раць дак лад насць звес так. 
«Ра зум ныя» лi чыль нi кi без за ме ны аку му ля та ра мо гуць 
пра ца ваць дзе сяць га доў. Гэ та да зво лiць ска ра цiць вы дат кi, 
а так са ма сэка но мiць энер га рэ сур сы.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

— Воль га Iва наў на, для яко га 

ўзрос ту ха рак тэр на кам п'ю тар-

ная за леж насць? Ад яе па ку ту юць 

толь кi пад лет кi i ма ла дыя лю дзi?

— Для лю дзей ся рэд ня га ўзрос-
ту яна так са ма ха рак тэр на. Але ка-
лi ўлi чыць, як раз вi ва юц ца су час ныя 
кам п'ю тар ныя тэх на ло гii i га джэ ты, 
то вi да воч на, што больш да яе схiль-
ныя дзе цi i пад лет кi, а так са ма ма ла-
дыя лю дзi 20–25 га доў. Бо i шко ла, 
i ўсё на ша жыц цё кам п'ю та ры зу ец-
ца, план шэ ты за мя ня юць пад руч нi кi, 
а мно гiя рэ чы з'яў ля юц ца ў элект рон-
ным вы гля дзе.

— Ад ча го час цей уз нi кае кам-

п'ю тар ная за леж насць? Ад кам п'ю-

тар ных гуль няў?

— Ад гуль няў, а так са ма ад кан так-
та ван ня ў сац сет ках. Ту ды сы хо дзяць 
мно гiя, бо не ха пае эма цы я наль на-
га i са цы яль на га кан так та ван ня ў 
жыц цi. I сён няш нiя дзе цi, на жаль, 
гэ та му не ву чац ца. Ку ды пра сцей вы-
каз ваць сваё мер ка ван не, ка лi ця бе 
не ба чаць. Ка лi ўсту пiць у кан такт у 
сац сет ках, не вар та пры кла даць на-
ма ган нi, каб ба чыць эмо цыi iн ша га 
ча ла ве ка, ра зу мець, што ён ад чу вае, 
як рэ агуе, i адап та вац ца. Гуль нi — 
гэ та, хут чэй, спо саб па збег нуць 
рэа лiй i не ча ка ных сi ту а цый, дзе не 
вель мi пры ем на зна хо дзiц ца i цяж ка 
пры маць ра шэн нi. Пра сцей сыс цi ў 
не рэ аль ны свет, там пра во дзiць час 
i част ко ва пра жы ваць сваё жыц цё 
та кiм iлю зор ным спо са бам.

— Цi мо жа быць кам п'ю тар ная 

за леж насць ад чы тан ня на вiн, або 

гэ та прос та спо саб ад клад ваць ра-

бо ту цi спра вы?

— Акра мя чы тан ня на вiн, маг чы-
мы яшчэ i сёр фiнг, ка лi ча ла век па-
ста ян на пе ра хо дзiць па спа сыл ках, 
пе ра мя шча ю чы сваю цi ка васць з ад-
на го пра чы та на га тэкс ту цi ар ты ку ла 
на на ступ ны. Част ко ва гэ та пра ява 
пра крас ты на цыi (схiль насць да па ста-
ян на га ад клад ван ня важ ных i тэр мi но-
вых спраў. — «Зв.») — ад та го, што я 
не ха чу штось цi ра бiць цi эма цы я наль-
на не ма гу. I та ды гэ тыя ад чу ван нi 
та кiм чы нам за мя шча юц ца. Яшчэ гэ та 
мо жа быць пры кме тай аб сэ сiў на-кам-
пуль сiў ных рас строй стваў, ка лi трэ ба 
зра бiць шмат ней кiх дзе ян няў, каб па-
зба вiц ца ад тры во гi.

— Цi мо жа быць за леж насць ад 

роз ных ме сен джа раў — «Вай бе ра», 

«Тэ ле гра ма» i iн шых?

— Так — ад чы тан ня роз ных пра-
грам, па ве дам лен няў, якiя ў ме сен-
джа рах пры хо дзяць. Як пра вi ла, тут 
на ды хо дзiць за леж насць, бо ў кож-
на га ча ла ве ка ёсць па трэ ба ў ад аб-
рэ ннi, пры няц цi, важ на ад чу ваць ся бе 
для не ка га знач ным. I та кiя ад чу ван нi 
част ко ва з'яў ля юц ца, ка лi нам пры-
хо дзяць па ве дам лен нi — як быц цам 
ты ка мусь цi па трэб ны. I ка лi ча ла век 
не мо жа атры маць гэ тыя ад чу ван нi ў 
рэ аль ным све це, ён бу дзе iх атрым лi-
ваць та кiм спо са бам. Тэ ле фон увесь 
час з на мi, па ве дам лен нi мы чы та ем 
па ста ян на, хва лю ем ся, ка лi iх доў га 
ня ма, ка лi за бы лi тэ ле фон до ма. Та-
кая за леж насць у той цi iн шай сту пе-
нi iс нуе ця пер, на пэў на, ва ўсiх нас. 
I спра ва ў тым, на коль кi яна нас аб мя-
жоў вае i пе ра шка джае.

— Як уплы вае на нас па ста ян нае 

зна хо джан не на су вя зi дзя ку ю чы 

ме сен джа рам, у тым лi ку i па ра-

бо чых пы тан нях?

— З ад на го бо ку, у гэ тым ёсць пэў-
на га кштал ту спра шчэн не: ра ней, каб 
ка мусь цi неш та пе ра даць, трэ ба бы ло 
па тэ ле фа на ваць цi прый сцi аса бiс та. 
Гэ та раз вi ва ла ка му нi ка тыў ныя на-
вы кi, але па тра ба ва ла больш ча су. 
Ця пер усё пра сцей: ад пра вiў па ве дам-
лен не i ўсё. З дру го га бо ку, ад гэ та-
га лю дзi пэў ныя рэ чы страч ва юць, у 
пры ват нас цi, жы во га кан так та ван ня 
ста ла менш.

Са праў ды, ёсць лю дзi, якiя не мо-
гуць ад клю чыц ца нi ў ра бо чы, нi ў вы-
хад ны дзень. Але гэ та аса бiс ты вы бар 
кож на га. Ка лi ча ла век псi ха ла гiч на 
ўстойлівы i здоль ны спраў ляц ца з та-
кi мi сi ту а цы я мi, ён мо жа пры няць ра-
шэн не: у мя не ця пер вы хад ны, гэ та 
мой воль ны час, не пры зна ча ны для 
ра бо ты, — i па кi нуць на гэ ты мо мант 
толь кi кан так ты з ты мi людзь мi, з якi мi 
хо чац ца ка му нi ка ваць.

— Як пра вiль на ў гэ тай сi ту а цыi 

рас ста вiць пры яры тэ ты?

— Зра зу ме ла, што цал кам ад асо-
бiц ца ад ра бо чых па ве дам лен няў 
нель га, бо, як бы там нi бы ло, нам 
хо чац ца быць у кур се та го, што ад-
бы ва ец ца. Але ме жы па мiж ра бо тай, 
аса бiс тым жыц цём, ад па чын кам усё ж 
трэ ба ўста лёў ваць. Бо ў ад ва рот ным 
вы пад ку гэ та пры вя дзе да эма цы я-
наль на га спус та шэн ня i пра фе сiй на га 
вы га ран ня. Так, ёсць тыя, хто на ват у 
ад па чын ку не мо жа ад клю чыц ца ад 
ра бо ча га кан так та ван ня. Ёсць ар га-
нi за цыi, якiя па тра бу юць па ста ян на га 
зна хо джан ня ча ла ве ка на су вя зi. Але 
тут трэ ба вы зна чыц ца: на коль кi я га-
то вы жыць у та кiм рэ жы ме, на вош та 
мне гэ та трэ ба i ча му я вы браў та кую 
ра бо ту. Агуль ныя рэ ка мен да цыi та кiя: 
ме жы па вiн ны быць. Ёсць ра бо та, а 
ёсць аса бiс тае жыц цё. I ёсць мес цы, 
дзе яны не пе ра кры жоў ва юц ца.

— Якiя лю дзi схiль ныя да за леж-

нас цi?

— Час та гэ та тыя, хто вы рас у не-
ўлад ка ва ных сем' ях, дзе не бы ло нар-
маль на га кан так ту, дзе бы лi вель мi 
цяж кiя па чуц цi: баць кi сва ры лi ся, i дзi-
ця не маг ло ў та кой аб ста ноў цы зна-
хо дзiц ца, яму да во дзi ла ся ку дысь цi 
збя гаць. Так са ма гэ та лю дзi з пэў ны мi 
аса бiс ты мi ры са мi, у пры ват нас цi, тыя, 
хто не ўмее спраў ляц ца з эмо цы я мi, 
не ве дае, як пра вiль на iх пра жы ваць. 
Та ды яны анес тэ зi ру юц ца ў сва ёй за-
леж нас цi, змян ша юць iн тэн сiў насць 
эмо цый та кiм чы нам. Аль бо лю дзi, 
якiм скла да на бу да ваць кан так ты, iн-
тра вер ты, па глыб ле ныя ва ўнут ра ныя 
пра цэ сы, тыя, у ка го не склад ва юц ца 
ад но сi ны з ра вес нi ка мi, хто не на ву-
чыў ся ўста лёў ваць кан так ты. Акра мя 
гэ та га, лю дзi не да стат ко ва мэ та на-
кi ра ва ныя, якiя штось цi спра бу юць i 
кi да юць, ка лi не атрым лi ва ец ца.

— Як вы зна чыць за леж насць 

ад га джэ таў?

— На поз нiх ста ды ях гэ та вель мi 
пры кмет на: ча ла век пе ра стае са чыць 
за сном, ах вя руе хар ча ван нем, бо пе-
ра ва га ад да ец ца хут кiм пе ра ку сам, 
за бы ва ец ца на гi гi е нiч ныя пра цэ ду ры, 
на кан так та ван не з блiз кi мi i сяб ра мi. 

А па чат ко вая — гэ та ка лi нель га вый-
сцi з до му без тэ ле фо на. Ка лi так зда-
ры ла ся, то ча ла век моц на тры во жыц-
ца. Гэ та пер шыя пры кме ты.

— Цi мож на з гэ тым спра вiц ца 

са ма стой на?

— З ты мi фi наль ны мi сiмп то ма-
мi, якiя я на зва ла, на ўрад цi ча ла век 
звер нец ца да ўра ча сам. Пры лю бой 
спро бе вы цяг нуць яго з га джэ таў ён 
раз драж ня ец ца i злу ец ца. Ча сам, ка лi 
да яго звяр та юц ца, ён на столь кi па-
глыб ле ны, што на ват не чуе. У та кiх 
вы пад ках трэ ба iс цi да спе цы я лiс та. 
Ёсць роз ныя пры чы ны, ча му ча ла век 
па глыб ля ец ца ў га джэ ты. Не ка то рыя 
iх вы ка рыс тоў ва юць, ка лi са мi не мо-
гуць ар га нi за ваць свой воль ны час i 
на поў нiць жыц цё цi ка вы мi за ня тка мi. 
Та ды гэ ты час «за бi ва юць» тым, што 
тра пiц ца пад ру ку: гар та юць стуж ку 
на вiн, дзе праз пяць хвi лiн не па мя та-
юць, пра што чы та лi, раз ма лёў ва юць 
кар цiн кi i iн шае. Тут важ на ра за брац-
ца: якiя ўнут ра ныя пры чы ны пры вя лi 
да та го, што я за паў няю сваё жыц цё 
ме на вi та та кiм чы нам? Аль бо: як так 
ад бы ло ся, што я на столь кi тры во жу ся, 
што не ма гу не ад каз ваць на зван кi 
i па ве дам лен нi? Заў сё ды гэ та мож-
на зра зу мець са ма стой на. Але ку ды 
больш якас на i хут ка — пры да па мо зе 
спе цы я лiс та.

— Са мае важ нае — зра зу мець, 

што ёсць за леж насць, i мець жа-

дан не з ёй спра вiц ца?

— Так. Ка лi я не пры знаю, што ў мя-
не ёсць за леж насць, то i не ра зу мею, 
на вош та мне iс цi да псi ха тэ ра пеў та. 
А ка лi я пры знаю, што я ал ка го лiк або 
за ле жу ад кам п'ю тар ных гуль няў, ад 
тэ ле фо на, i мне не ўсё роў на, бо ад 
гэ та га рас строй ва юц ца ад но сi ны, не 
атрым лi ва ец ца з ра бо тай цi ву чо бай, 
та ды я бу ду звяр тац ца па да па мо гу. 
Важ на гэ та асэн са ваць, каб з'я вi ла ся 
ма ты ва цыя.

— Але ка лi ча ла ве ку кам форт на 

ў вiр ту аль най рэ аль нас цi, цi трэ ба 

яго ад туль вы зва ляць? Як уво гу ле 

гэ та зра бiць — пры браць усе га-

джэ ты?

— Ад ра зу пры браць усе га джэ ты 
з жыц ця не атры ма ец ца. Вы зна ча ец-
ца да пу шчаль ны час, якi мож на на iх 
па тра цiць. Важ на знай сцi вi ды дзей-
нас цi, якiя бу дуць не менш цi ка выя, 
чым ся дзен не за кам п'ю та рам. У да-
чы нен нi да дзя цей i пад лет каў гэ та 
за да ча баць коў — да па маг чы ар га-
нi за ваць час, на ву чыць атрым лi ваць 
за да валь нен не ад рэ аль на га жыц ця. 
Зра зу ме ла, што ад рэ аль на га жыц ця 
скла да ней атры маць эмо цыi, да ся-
гаць ней кiх мэт, бо трэ ба пры клас цi 
на ма ган нi, у ад роз нен не ад гуль няў. 
З дзi цем цi пад лет кам гэ та зо на баць-
коў скай ад каз нас цi. З да рос лым так-
са ма важ на пра па ноў ваць да па мо гу 
i па каз ваць, што жыц цё мо жа быць 
рэ аль ным, але тут вы бар за ста ец ца 
за са мiм ча ла ве кам.

Але на КРА ВЕЦ.

Вiр ту аль ны светВiр ту аль ны свет

МОЙ НЕ БЯС ПЕЧ НЫ «СЯ БАР»...
Як да ве дац ца, цi ёсць у вас кам п'ю тар ная за леж насць, i па зба вiц ца ад яе

Ву чо ныя прый шлi да вы сно вы, што iн тэр нэт-за леж насць рас паў сю-

джа на знач на больш, чым мер ка ва ла ся ра ней. Па афi цый ных звест-

ках, да яе схiль ныя пры клад на 10 % ка рыс таль нi каў. На жаль, та кое 

рас паў сю джан не iн тэр нэт-за леж нас цi ма ло ка го не па ко iць. Яе пры-

ня та лi чыць «не сур' ёз ным за хвор ван нем», хоць «лёг кай за леж нас цi», 

як i «лёг кiх нар ко ты каў», не бы вае. Ужо вя до ма, што ў лю дзей, за леж-

ных ад iн тэр нэ ту, час цей раз вi ва юц ца i iн шыя псi хiч ныя рас строй ствы, 

у пры ват нас цi, дэ прэ сiя. Асаб лi ва без аба рон ныя пе рад iн тэр нэ там 

дзе цi. Вя до ма, што чым мен шае дзi ця, тым хут чэй у яго фар мi ру ец-

ца за леж насць. А ка рэк ту ец ца з вя лi кай цяж кас цю i па тра буе вя лi кiх 

на ма ган няў псi ха тэ ра пеў таў. Як не па тра пiць у за леж насць ад кам п'ю-

тар ных гуль няў, сац се так, кан так та ван ня ў ме сен джа рах, рас ка за ла 

ўрач-псi ха тэ ра пеўт Мiнск ага га рад ско га клi нiч на га псi хi ят рыч на га 

дыс пан се ра Воль га ТА РЫ КА ВА.
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Здание банка (здание нежилое) общей площадью 721 кв. м, инвентарный 
номер 130/C-26337, по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Брестская, 9. 
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имущества размещен на сайте www.ipmtorgi.by

Обременения: 1. Аренда. Подробная информация на сайте
www.ipmtorgi.by. 
2. Предмет аукциона находится в залоге у ОАО «Банк БелВЭБ». 
3. Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, уста-
новленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-
культурного наследия. Новый собственник материальной историко-
культурной ценности обязан в течение тридцати календарных дней со дня 
приобретения права собственности подписать охранное обязательство. 
Невыполнение этого требования является основанием для признания 
сделки недействительной

Начальная цена с НДС 20 % – 930 090,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных тор-
гов в белорусских рублях (BYN) перечисляется на счет BY92-
BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мяс-
никова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа 
ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания дого-
вора купли-продажи

10 (десять) рабочих дней после электронных 
торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 
5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-
продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты 
предмета электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их 
проведение и оплатить вознаграждение от 1 до 5 % от цены продажи лота 
в течение 3 рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов: начало торгов 
10.00 17.04.2020. Окончание торгов – 12.00 17.04.2020. Торги продле-
ваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка 
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов 

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электрон-
ных торгах принимаются по 15.04.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по 
адресу www.ipmtorgi.by

Контактные телефоны +375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; 
+375 (44) 704-92-06 Е-mail: auction@cpo.by; 
info@ipmtorgi.by 

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион по продаже имущества 

ООО «БЕЛМЕТСТРОЙСЕРВИС»

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. 

Продавец: ООО «БЕЛМЕТСТРОЙСЕРВИС» (УНП 190421288) в лице лик-
видатора Д. А. Куприянова. 

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 31 марта 2020 г., 
09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – капитальное строение, инв. № 500/С-1684 – здание 
административно-хозяйственное общей площадью 706,86 кв. м (344,0 кв. м 
до реконструкции) по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 8. Начальная цена – 
719 712,00 бел. руб., в т.ч. НДС по ставке 20 %. Шаг торгов – 35 985,60 бел. руб., 
задаток – 71 971,20 бел. руб.

Для участия в торгах необходимо в срок с 15 марта 2020 г. 09.00 по 
30 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 вы-
бранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за день дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победителю 
торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по 
приобретении предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только 
одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет электронных 
торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и 
проведением торгов, оплатить аукционный сбор в течение пяти рабочих дней со 
дня их проведения торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты 
предмета торгов – десять рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о 
ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 11.12.2019 г.


