
3СЁННЯ14 верасня 2017 г.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

Са праўд ная дэ тэк тыў ная гіс то рыя (а ў пэў ным 
сэн се мож на ска заць, што дзесь ці ледзь ве і не 
паў кры мі наль ная) ця гам доў га га ча су раз горт-
ва ец ца ва кол пры ват най ка ро вы ў ад ной з вё сак 
Ня свіж ска га ра ё на. У яе апы ну лі ся ўцяг ну ты мі 
вель мі шмат служ бо вых асоб, род ныя на шай за-
яў ні цы... У ра ё не (ды і ў воб лас ці) пра гэ тую гіс то-
рыю доб ра ве да юць, тым не менш мы вы ра шы лі 
не на зы ваць га лоў ную яе фі гу рант ку. Але на па-
чат ку па слу ха ем са му па жы лую за яў ні цу, якая 
па тэ ле фа на ва ла ў рэ дак цыю па ну ма ры га ра чай 
лі ніі. Яе апо вед быў эма цы я наль ным і ад на ча со-
ва блы та ным.

— 27 мая мі ну ла га го да ў пры ват ным сек та ры пра вя-
ра лі ка роў — бра лі ана лі зы, ці зда ро выя яны. Мая ра гу ля 
па ка за ла на ту бер ку лёз... Але яна і ця пер жы ве, зда ро вая, 
рас ця лі ла ся. Ра ней я за раб ля ла на ма ла цэ, але по тым 
мне тое за ба ра ні лі. Вы ж не па ду май це, я ж так са ма 
су мня ва ю ся, але ка лі з жы вё лай усё доб ра, дык ча му?.. 
Ня даў на вы пі са лі штраф — тры ба за выя ве лі чы ні... А я 
ў са ка ві ку му жа па ха ва ла, як за пла ціць... Ду ма ла, што 
пой дуць мне на ўступ кі, пра ве раць зноў ка ро ву, ска жуць, 
што яна зда ро вая, зма гу зноў ма ла ко зда ваць, — да во-
дзі ла нам жан чы на.

Як вы ні кае са слоў за яў ні цы, зда ро вая ра гу ля толь-
кі па вод ле яе ўлас на га пе ра ка нан ня: ве тэ ры на ры яшчэ 
ле тась па цвер дзі лі, што жы вё ла хво рая, больш ні я кіх 
да сле да ван няў не пра во дзі ла ся (за бя га ю чы на пе рад — і 
не па він на бы ло пра во дзіц ца). Ка лі га вор ка ідзе пра та-
кую хва ро бу, як ту бер ку лёз, пер шае, што пры хо дзіць у 
га ла ву, — а чым ча ла век уво гу ле ду мае? Тут жа на ват не 
спе цы я ліс ту ўсё зра зу ме ла. А вось ула даль ні цы ка ро вы — 
не, та му і пра цяг ва ец ца гэ тая гіс то рыя так доў га. І ні я кіх 
ме раў уз дзе ян ня акра мя ад мі ніст ра цый ных да жан чы ны 
не вы ка рыс та еш, бо тая ка ро ва — пры ват ная ўлас насць. 
Якая, між ін шым, уяў ляе не бяс пе ку...

— Гэ ты вы па дак зна хо дзіц ца на кант ро лі, ён са праў-
ды адзі ны ў воб лас ці, — ска заў га лоў ны дзяр жаў ны 
ве тэ ры нар ны ін спек тар Ня свіж ска га ра ё на Сяр гей 
СТРЭ ЧАНЬ, да яко га мы звяр ну лі ся па ка мен та рыі. — 
Са праў ды, у маі мі ну ла га го да ў рам ках кант ро лю за 
асаб лі ва не бяс печ ны мі ін фек цый ны мі за хвор ван ня мі, 
да якіх ад но сіц ца і ту бер ку лёз, мы пра во дзі лі пра вер ку 
пры ват на га стат ка ў вёс цы, дзе жы ве ва ша за яў ні ца. 
У яе ка ро вы ана лі зы бы лі ста ноў чы мі (я сва і мі сло ва мі 
пе ра каз ваю ад каз Сяр гея Іль і ча, і на да лей апус ка ю чы 
спе цы фіч ныя для звы чай на га ча ла ве ка тэр мі ны. — Аўт.) 
Ёсць ве тэ ры нар на-са ні тар ныя пра ві лы па ту бер ку лё зе, 
за цвер джа ныя Мін сель гас хар чам, яны па він ны вы кон вац-
ца як за кон. Пры ста ноў чай рэ ак цыі жы вё ла аба вяз ко ва 
пад ля гае зда чы на ды яг нас тыч ны за бой.

Ад нак, як рас ка заў да лей Сяр гей Іль іч, ула даль ні ца 
ра гу лі за ня ла ка тэ га рыч ную па зі цыю: «Я зда ваць не бу-
ду!» Якой, як ві даць, яна пры трым лі ва ец ца да гэ туль. Бы лі 
і ўга во ры, і шмат лі кія раз мо вы, коль кі толь кі служ бо вых 
асоб не на вед ва ла жан чы ну, усё мар на. Пры яз джаў ма-
ці ўга вор ваць на ват сын, так са ма ні чо га не атры ма ла ся. 
Абя ца лі і ін шую ра гу лю да па маг чы вы пі саць. Але па куль 
быў жы вы муж жан чы ны, ён за яў ляў, маў ляў, люб лю 
толь кі сваё ма ла ко! Але ка лі на сваю ры зы ку ча ла век 
мо жа ўжы ваць та кі пра дукт, дык нель га за бы вац ца і пра 
бяс пе ку для ін шых.

Жан чы не цал кам спра вяд лі ва і на за кон ных пад ста вах 
за ба ра ні лі зда чу ма ла ка, вы пас ка ро вы ра зам з ін шы мі 
жы вё ла мі. Не трэ ба асаб лі ва тлу ма чыць, чым гэ та мо жа 
абяр нуц ца... Ад нак ула даль ні ца ра гу лі спра ба ва ла праз 
ін шых лю дзей ад да ваць на рэа лі за цыю ма ла ко, за што 
ла ба рант атры маў па пя рэ джан не. Зноў жа ней кім паў-
ле галь ным чы нам ка ро ва бы ла па кры тая, за што ўжо 
вы мо ву атры маў га лоў ны ве ту рач гас па дар кі — за да па-
мо гу пры ацё ле. Як рас ка заў да лей Сяр гей Стрэ чань, у 
гэ тай сі ту а цыі, маг чы ма, ёсць і ві на ка лег. Нех та з іх мог 
ска заць, што пры паў тор ным да сле да ван ні ра ней шы ана-
ліз мо жа не па цвер дзіц ца. Але, як мы ска за лі на са мым 
па чат ку, гэ та вы клю ча на — паў тор ныя да сле да ван ні ў 
вы пад ку ста ноў ча га пер ша га ана лі зу не пра вод зяц ца.

— Жан чы ну вы клі ка лі на ад мі ніст ра цый ную ка мі сію, 
ад нак яна не пры еха ла. Та му бы ло вы не се на ра шэн не 
аб штра фе ў па ме ры трох ба за вых ве лі чынь (хоць штраф 
мо жа быць да 20 ба за вых), — ска заў Сяр гей Іль іч. — Чар-
го вы раз ула даль ні цу ка ро вы па пя рэ дзі лі: ра гу лю трэ ба 
здаць. Вель мі ха це ла ся б, каб ча ла век на рэш це пры слу-
хаў ся да зда ро ва га сэн су і аз бу кі бяс пе кі...

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Стаў ка 
рэ фі нан са ван ня 
стала ні жэй шай
На цы я наль ны банк Бе ла ру сі 
з 13 ве рас ня зні зіў стаў ку рэ фі-
нан са ван ня з 12% да 11,5% га да-

вых.

Сё мае за год зні жэн не стаў кі ста-
ла маг чы мае дзя ку ю чы па мян шэн ню 
фак тыч най ін фля цыі і ад сут нас ці знач-
ных ры зык для па ска рэн ня рос ту цэн у 
перс пек ты ве. Тэм пы рос ту гра шо вай 
пра па но вы за ста юц ца ўмеранымі і ад-
па вя да юць по пы ту эка но мі кі на фо не 
ад наў лен ня дзе ла вой ак тыў нас ці, упэў-
не ныя ў Нац бан ку.

Акра мя та го, з гэ тай да ты стаў кі па 
па ста ян на да ступ ных і двух ба ко вых 
апе ра цы ях пад трым кі лік від нас ці бан-
каў зні зі лі ся з 14% да 13% га да вых.

Сяр гей КУР КАЧ.

Для ля чэн ня 
і пра фі лак ты кі
Не ўра ла гіч нае ад дзя лен не 
Пру жан скай баль ні цы 
атры ма ла но вы кор пус

І гэ та, не су мнен на, ста ла па дзе яй 
для ра ё на. Та му што ра ней на-
зва нае ад дзя лен не баль ні цы зна-
хо дзі ла ся ў да ва ен ным бу дын ку, 
да та го ж за 400 мет раў ад асноў-
на га кор пу са баль ні цы.

Но вы трох па вяр хо вы кор пус су ме-
шча ны з па лі клі ні кай, асна шча ны ліф-
там і ўсім не аб ход ным для аб слу гоў ван-
ня лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця-
мі. Акра мя не ўра ло гіі, тут раз мяс ці лі ся 
ад дзя лен не пе ра лі ван ня кры ві, рэнт ге-
на ла гіч ная служ ба, а так са ма ка бі не ты 
ўльтра гу ка вой ды яг нос ты кі, ля чэб най 
фіз куль ту ры, фі зі я тэ ра пеў тыч ны. На 
дру гім па вер се част ка па мяш кан ня ад-
ве дзе ная пад па ла ты тэ ра пеў тыч на га 
про фі лю.

Па вод ле ін фар ма цыі га лоў на га 
ўра ча цэнт раль най ра ён най баль ні-
цы Вік та ра ДА РА НЕ ВІ ЧА, ад дзя лен-
не раз лі ча на на 60 лож каў. Гэ та двух-, 
трох- і ча ты рох мес ныя па ла ты блоч най 
сіс тэ мы з асоб ны мі ду ша вы мі і сан вуз-
ла мі. Ёсць так са ма ча ты ры па ла ты па-

вы ша най кам форт нас ці для ака зан ня 
плат ных па слуг.

Бу даў ніц тва абы шло ся аб лас но му 
бюд жэ ту ў 3,7 міль ё на руб лёў, з іх 500 
ты сяч пай шло на аб ста ля ван не. На не-
ка то рыя ві ды ме ды цын ска га асна шчэн-
ня ах вя ра ва лі срод кі мяс цо выя прад-
пры маль ні кі.

Па він ша ваць пру жан цаў са зна мя-
наль най па дзе яй пры ехаў стар шы ня 
Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ана толь 
ЛІС.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У ста лі цы 
вы бі ра юць 

най леп шую мэб лю
Між на род ная спе цы я лі за ва ная 
вы стаў ка-кір маш «Мэб ля-2017» 
па ча ла сваю ра бо ту ў Мін ску. 
У Фут боль ным ма не жы на вед-
валь ні кі змо гуць уба чыць мэб лю 
ад най буй ней шых прад пры ем-
стваў кра і ны, якую раз мяс ці лі 
на пло шчы больш за 3,2 ты ся чы 
квад ра тных метраў. Экс па зі цыя 
бу дзе пра цяг ваць сваю пра цу 
да 16 ве рас ня.

На ме ра пры ем стве пры сут ні ча юць 
но выя ма дэ лі кор пус най і мяк кай мэб-
лі, аб ноў ле ныя лі ней кі дэ ко раў драў ня-
ных пліт, якія вы ка рыс тоў ва юц ца для 
вы твор час ці. На вед валь ні кі мо гуць 
вы браць мэб лю для гас ці най, спаль ні, 
кух ні, дзі ця чай, ван нага па ко я, са ду. 
Пра гра ма вы ста вач на га ме ра пры ем-
ства пра ду гледж вае як прэ зен та цыі 
прад пры ем стваў, так і рас про да жы.

Акра мя та го, на вы стаў цы пад вя-
дуць вы ні кі пер ша га рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су пра ек таў пра мыс ло ва га ды-
зай ну ў мэб ле вай га лі не. На ім бу дуць 
раз гля даць 25 ды зай нер скіх пра ек таў. 
Уба чыць уз на га родж ван не пе ра мож-
цаў і лаў рэ а таў маг чы ма сён ня ў 13 
га дзін на га лоў най сцэ не. Так са ма 
тра ды цый на бу дуць аб ве шча ныя пе-
ра мож цы кон кур су «Най леп шае мэб-
ле вае прад пры ем ства го да» і «Най-
леп шая мэб ля Бе ла ру сі — 2017». 
Дзе ла вая пра гра ма вы стаў кі так са ма 
пра ду гледж вае тэ ма тыч ныя се мі на ры, 
кан фе рэн цыі і між на род ныя біз нес-су-
стрэ чы.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Гу ляць у ру лет ку 
ў ін тэр нэ це — 

толь кі з 21 го да?
Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах 
вы но сіць на гра мад скае аб мер ка-
ван не пра ект ука за, які рэ гу люе 
ўтры ман не вір ту аль ных іг раль-
ных уста ноў і пра вя дзен не азарт-
ных гуль няў у ін тэр нэ це.

У пры ват нас ці, пра ек там да ку мен та 
пра ду гледж ва ец ца, што ар га ні зоў ваць і 
пра во дзіць аза ртныя гуль ні з да па мо гай 
вір ту аль най іг раль най уста но вы ма юць 
пра ва толь кі тыя, хто атры маў спе цы яль-
ны да звол (лі цэн зію). Так са ма пра па ну-
ец ца вы зна чыць аба вяз ко выя па тра ба-
ван ні і ўмо вы як для атры ман ня лі цэн зіі, 
так і для ўтры ман ня та кой уста но вы.

Акра мя та го, пра ект ука за ўво дзіць 
за ба ро ну на до пуск у ка зі но (у тым лі-
ку вір ту аль нае) асоб, ма ла дзей шых за 
21 год. У пры ват нас ці, у пра ек це ўка за 
га во рыц ца, што ўліч ва ю чы спе цы фі ку 
дзей нас ці ў сфе ры іг раль на га біз не су 
(вы со кія ры зы кі ўклю чэн ня ў аза ртныя 
гуль ні асоб, якія не да сяг ну лі 18 га доў, 
фар мі ра ван ня ў фі зіч ных асоб гуль ня-
вой за леж нас ці, што не га тыў на ад бі-
ва ец ца на псі хіч ным зда роўі ча ла ве ка 
і ў сям'і), а так са ма між на род ны во пыт, 
уво дзіц ца за ба ро на на до пуск у іг раль-
ныя ўста но вы (вір ту аль ную іг раль ную 
ўста но ву) і (або) да ўдзе лу ў аза ртных 
гуль нях асоб, якія не да сяг ну лі 21-га до-
ва га ўзрос ту.

Сяр гей КУР КАЧ.

«Змя і ны» рэйс
Больш за 50 змей бы ло зной дзе-
на ў руч ной па кла жы гра ма дзя-
ні на Ра сіі ў На цы я наль ным аэ ра-
пор це Мінск.

Для пра вер кі апе ра тыў най ін фар-
ма цыі па гра ніч ні кі спы ні лі 36-га до ва га 
ра сі я ні на. Ён у лі ку ін шых па са жы раў 
рэй са Ве на — Мінск пра хо дзіў па гра-
ніч ны кант роль. Па ін фар ма цыі Дзярж-
па гран ка мі тэ та, у руч ной па кла жы жы-
ха ра Ра сіі су пра цоў ні кі мыт ні знай шлі 
54 змяі, пяць яшча рак, 25 па ву коў і дзе-
вяць скар пі ё наў. Муж чы ну пе рад алі су-
пра цоў ні кам мыт ні, а змес ці ва па кла жы 
на кі ра ва лі на экс пер ты зу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, 
ул. Уральская, 4 

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
расположенные по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Ново-
ветреная, д. 11А

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный номер

Здание гаража

Здание спе-
циализиро-

ванное 
автомобиль-
ного транс-

порта

89,8 кв. м 350/C —78786

Здание конторы

Здание адми-
нистративно-
хозяйствен-

ное

238,8 кв. м 350/C —78596

Составные части 
и принадлежности

Мезонин, две каркасно-засыпные при-
стройки, подвал, сход в подвал, крыльца, 
забор, проезжая часть

Сведения 
о земельном

участке

Земельный участок, общей площадью 0,1376 га, 
предоставлен продавцу на праве постоянного поль-
зования для содержания и обслуживания адми-
нистративного здания Гомельского хозрасчетного 
ремонтно-строительного участка

Начальная цена с НДС 20 % — 51 978,31 белорусских рублей 
(снижена на 70%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских ру-
блях (BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аук-
циона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 14.07.2017

Дата и время 
проведения

аукциона

18.10.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

16.10.2017 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

ХО ЧА ЦЕ ПА ДЗЯ ЛІЦ ЦА 
СВА І МІ ВЕ ДА МІ?

Мін скі ўні вер сі тэт трэ ця га ўзрос ту 
шу кае ва лан цё раў

На ша га зе та не раз пі са ла пра гэ ты аду ка цый ны пра-
ект, дзя ку ю чы яко му кож ны год больш за ты ся чу 
мін скіх пен сі я не раў ус па мі на юць, што зна чыць быць 
сту дэн там. У Мін скім уні вер сі тэ це трэ ця га ўзрос ту яны 
вы ву ча юць за меж ныя мо вы, ланд шафт ны ды зайн, 
ара тар скае май стэр ства, края знаў ства, псі ха ло гію, 
асвой ва юць кам п'ю тар і Аndrоіd, фо та шоп і ві дэа ман-
таж, фо та спра ву, спра бу юць ся бе ў ак цёр скім мас тац-
тве, тан ца валь ных і спар тыў ных на прам ках...

І ўсё гэ та тры ма ец ца на вы клад чы ках-ва лан цё рах, якія пра цу-
юць са слу ха ча мі «за ла то га ўзрос ту» аб са лют на бяс плат на.

На гэ тым тыд ні стар та ва ла чар го вая кам па нія па на бо ры 
ва лан цё раў у Мін скі ўні вер сі тэт трэ ця га ўзрос ту.

— Ва лан цёр мо жа стаць вы клад чы кам як ужо на яў на га 
кур су, так і пра па на ваць но вы ву чэб ны на пра мак. За ня ткі пра-
хо дзяць адзін раз на ты дзень, з каст рыч ні ка па май, — ка жа 
спе цы я ліст па ка му ні ка цы ях Бе ла рус кай аса цы я цыі са-
цы яль ных ра бот ні каў Воль га ШЫШ ЛО. — І не хва люй це ся, 
ка лі ў вас ня ма во пы ту вы кла дан ня, га лоў нае — гэ та жа дан не 
па дзя ліц ца сва і мі ве да мі, з ім усё атры ма ец ца!

Ва лан цёр Мінск ага ўні вер сі тэ та трэ ця га ўзрос ту На дзея Дзе-
мід ко ўспа мі нае: «Спа чат ку бы ло кры ху скла да на, бо да пры хо ду 
ў пра ект я ні ко лі не вы кла да ла. Ды і мае вуч ні па ста ві лі ся да мя не 
з не да ве рам: я ім па да ла ся за над та «зя лё най» і не спрак ты ка-
ва най. Але па сту по ва за ня ткі па ча лі атрым лі вац ца на сы ча ны мі 
і ці ка вы мі. Ка лі яны ка жуць: «Ой, дзя ку ю чы ва шым уро кам я за 
мя жой раз маў ля ла, і мя не не толь кі ра зу ме лі, але і хва лі лі маю 
анг лій скую мо ву!» — то для мя не гэ та най леп шая па хва ла».

— Па спра ба ваць пра ца ваць з па жы лы мі людзь мі я б па рэ ка-
мен да ва ла вы клад чы кам, якія рас ча ра ва лі ся ў сва ёй пра фе сіі. 
У вас са праў ды ад кры ец ца дру гое ды хан не! — ра іць Ве ра ні ка 
Даб ра ко ва. — Ды і на огул, гэ та во пыт, які вар та мець.

* * *

Фар мі ра ван не ка ман ды ва лан цё раў пра цяг нец ца да 18 ве-
рас ня. Ах вот ныя мо гуць па даць за яў ку, на пі саў шы кі раў ні кам 
пра ек та на 3-аgе@bаsw-ngо.bу, або за поў ніць ан ке ту ва лан цё-
ра. У ка ман дзе пра ек та бу дуць ра ды ба чыць не толь кі сту дэн таў, 
але і спе цы я ліс таў, якія пра цу юць, і пен сі я не раў.

Свят ла на БУСЬ КО. busko@zviazda.by

«Да па ма жы це 
пры знаць ка ро ву 

зда ро вай...»
МІЖ ІН ШЫМ, МІЖ ІН ШЫМ, 
ЖЫ ВЁ ЛА ЖЫ ВЁ ЛА 
ХВО РАЯ ХВО РАЯ 
НА ТУ БЕР КУ ЛЁЗНА ТУ БЕР КУ ЛЁЗ


