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Гэ та трэ ба жы вым...
Ак цыя па доб ра ўпа рад ка ван ні прой дзе ў Ку ра па тах 

25 са ка ві ка
Пра гэ та па ве да міў стар шы ня Фе дэ ра цыі праф са юзаў 
Бе ла ру сі Мі ха іл ОР ДА. «Фе дэ ра цыя праф са юзаў за клі-
кае ўсіх не абы яка вых гра ма дзян, ар га ні за цыі не за леж-
на ад па лі тыч ных пры хіль нас цяў, ве ра выз нан ня пры-
няць удзел у гэ тай доб рай спра ве», — ска заў стар шы ня 
ФПБ. Ён ад зна чыў, што за яў кі на ўдзел ад гра ма дзян і 
ар га ні за цый ужо па сту па юць.

Мі ха іл Ор да так са ма ад зна чыў, што пла ну ец ца аб' явіць кон-
курс на ства рэн не ме ма ры я ла па мя ці і смут ку ў Ку ра па тах, па-
ве дам ляе БЕЛ ТА. Кон курс бу дзе пра хо дзіць ад кры та. Пра ект 
ме ма ры я ла, які ста не пе ра мож цам, па ві нен бу дзе ўва саб ляць 
гіс та рыч нае зна чэн не Ку ра па таў.

«Мы сён ня па він ны ра зам пе ра адоль ваць іс ну ю чыя скла да-
нас ці і за хоў ваць па мяць, — пад крэс ліў Мі ха іл Ор да. — Нель га 
на па мя ці за раб ляць су мніў ныя па лі тыч ныя ды ві дэн ды, тым 
больш ка лі гэ ты мі пра ва ка цы я мі ка рыс та юц ца для та го, каб 
раз гай даць гра мад ства».

На пра ця гу дзе ся ці год дзяў ФПБ су мес на з пра цоў ны мі ка-
лек ты ва мі, мо лад дзю, ве тэ ран скі мі ар га ні за цы я мі пра во дзіць 
маш таб ную ра бо ту па ад наў лен ні пом ні каў і іх афарм лен ні
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ШТО «ХА ВА ЮЦЬ» ГЕ НЫ
Чэм пі ё нам і ра та валь ні кам трэ ба на ра дзіц ца

Маг чы ма, у зу сім не да лё кай перс-
пек ты ве ма ла дым лю дзям, якія 
ма раць аб пра фе сіі ра та валь ні ка 
ці, ска жам, пі ло та авія лай не ра, бу-
дуць пра па ноў ваць у пры ём най ка-
мі сіі на ву чаль най уста но вы прай-
сці ге не тыч нае тэс ці ра ван не на... 
устой лі васць да стрэ су. Па куль 
што абі ту ры ен ты ВНУ «сі ла вых 
ве дам стваў» зда юць толь кі нар-
ма ты вы па фі зіч най пад рых тоў цы, 
пад ува гу бя рэц ца так са ма стан 
іх зда роўя, а псі ха ла гіч ная ўстой-
лі васць не з'яў ля ец ца прад ме там 
да сле да ван ня.

— Між ін шым, ня рэд ка, ня гле дзя чы 
на сваю вы дат ную фі зіч ную пад рых тоў-
ку, моц ныя муж чы ны «ла ма юц ца» псі-
ха ла гіч на, ка лі трап ля юць, на прык лад, 
на па жар ці на мес ца ка та стро фы, дзе 
ім да во дзіц ца мець спра ву з фраг мен-
та мі ча ла ве чых цел. Псі ха эма цы я-
 наль ныя якас ці і стрэ саў стой лі-
васць важ ныя для прад стаў ні коў 
мно гіх пра фе сій, а не толь кі для 
ра та валь ні каў ці ва да ла заў, тым 
больш што пры чы най боль шас ці 
тэх на ген ных ка та строф ста но віц-
ца ча ла ве чы фак тар, — раз ва жае 
кі раў нік ла ба ра то рыі ге не ты кі 
ча ла ве ка Ін сты ту та ге не ты кі і 
цы та ло гіі НАН Бе ла ру сі, док тар 
бія ла гіч ных на вук, пра фе сар Ір-
ма МА СЭ. — І пры чы най авія ка та-
строф так са ма ста но віц ца час цей 
за ўсё ча ла ве чы фак тар: па мыл кі 
да пус ка юць не толь кі пі ло ты, але і авія-
дыс пет ча ры. Вя до ма, што ад 75 да 85% 
ха рак та ру на шай асо бы вы зна чае спад-
чын ная ін фар ма цыя. Ця пер мы ў сва-
ёй ла ба ра то рыі вы ву ча ем ге не тыч ныя 
ме ха ніз мы псі ха эма цы я наль ных асаб-
лі вас цяў ча ла ве ка. У пры ват нас ці, у фо-
ку се на шай ува гі — ге ны стрэ саў стой лі-
вас ці. Ад нак аца ніць псі ха эма цы я наль-
ныя якас ці ча ла ве ка, на пэў на, больш 
скла да на, чым вы явіць схіль насць да 
та го ці ін ша га за хвор ван ня, па коль кі за 
стрэ саў стой лі васць ад каз вае шмат ге-
наў — не менш двац ца ці.

Ву чо ныя са бра лі ма тэ ры ял для ге-
не тыч на га ана лі зу ў 100 прад стаў ні коў 
спец на за і па раў ноў ва юць іх ге не тыч-
ныя ха рак та рыс ты кі з тра ды цый ны мі 
псі ха ла гіч ны мі тэс та мі, каб уста на віць 
най больш ін фар ма тыў ныя ге ны.

— Мы ўжо вы яў ля ем не ка то рыя 
ген ныя кам бі на цыі, якія аб умоў лі ва-
юць устой лі васць або, на ад ва рот, ад-
чу валь насць да стрэ саў, але ка заць пра 
ма са вае прак тыч нае вы ка ры стан не вы-
ні каў на шай ра бо ты па куль заў час на. 
Хоць не ка то рыя ве дам ствы ўжо сён ня 
пра яў ля юць ін та рэс да на шых да сле-
да ван няў. Ге не тыч ны ана ліз мог бы іс-
тот на да па маг чы ім у ад бо ры най больш 
перс пек тыў ных су пра цоў ні каў.

Рэс пуб лі кан скі цэнтр ге ном ных бія-
тэх на ло гій Ін сты ту та ге не ты кі і цы та ло гіі 
сён ня ак тыў на пра цуе па кі рун ках «ме-

ды цын ская ге не ты ка» і «ге не ты ка спор-
ту». Ужо рас пра ца ва ны ме та ды ген най 
ды яг нос ты кі па 19 са цы яль на знач ных 
за хвор ван нях. ДНК-тэс ці ра ван не да-
зва ляе вы явіць схіль насць, на прык лад, 
да ін фарк ту мі я кар да, атэ раск ле ро зу, 
ішэ міч най хва ро бы сэр ца, астэ а па ро зу, 
дыя бе ту, вя ноз ных трам бо заў, рэў ма то-
ід на га арт ры ту і гэ так да лей. Асаб лі ва 
ак ту аль ная та кая ін фар ма цыя для лю-
дзей, сва я кі якіх ме лі ў анам не зе гэ-
тыя за хвор ван ні. Ве ды пра ге не тыч ную 
схіль насць да раз віц ця за хвор ван няў 
да зва ля юць ажыц ця віць ран нюю ды яг-
нос ты ку па та ло гій, ка рэкт на вы зна чыць 
пра гноз раз віц ця не бяс печ ных ус клад-
нен няў і пра віль на вы браць ме та ды пра-
фі лак ты кі і ля чэн ня.

Па сло вах га лоў на га ву чо на га сак-
ра та ра На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Аляк санд ра КІЛЬ ЧЭЎ СКА ГА, у Рэс-
пуб лі кан скім цэнт ры ге ном ных бія тэх на-
ло гій Ін сты ту та ге не ты кі і цы та ло гіі ўжо 
ство ра ны банк ДНК 500 спарт сме наў з 
30 алім пій скіх і на цы я наль ных ка манд. 
Пра тэс ці ра ва ны алім пій ская збор ная 
ка ман да Бе ла ру сі па бія тло не, на цы я-
 наль ныя ка ман ды Бе ла ру сі па ха кеі,
тэ ні се, прад стаў ні кі на цы я наль най збор-
най лёг ка ат ле таў, ха ке іс ты мінск ага 
спар тыў на га клу ба «Ды на ма».

Пры ДНК-паш пар ты за цыі спарт сме-
наў да сле да ва лі ся ге ны, ад якіх за ле-
жаць ця га ві тасць, сі ла і хут касць, ге ны, 

што аказ ва юць іс тот ны ўплыў на 
стан апор на-ру халь на га апа ра ту, 
адап та цыю да гі пак сіі, здоль насць 
да ад наў лен ня пас ля фі зіч ных на-
гру зак, ге ны рос ту но вых кры вя-
нос ных са су даў і ге ны транс пар ту 
кіс ла ро ду; ге ны, ад каз ныя за лом-
касць кас цей і за ры зы ку трам бо-

зу; ге ны сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы 
і вуг ля вод на-тлу шча ва га аб ме ну.

Фак тыч на ге не ты кі мо гуць сён ня 
пад ка заць юным спарт сме нам, у якім 
ві дзе спор ту яны змо гуць да сяг нуць са-
мых вы со кіх вы ні каў, каб не мар на ваць 
да рэм на час і сі лы. Мо гуць вы зна чыць, 
спрын та рам вы рас це дзі ця ці ста е рам. 
У ла ба ра то рыі ге не ты кі ча ла ве ка мож-
на прай сці ДНК-ды яг нос ты ку схіль нас-
ці да вы со кіх спар тыў ных да сяг нен няў, 
вы зна чыць ге ны спар тыў най адо ра нас-
ці і не спры яль ныя для спор ту ге ны. Бо 
ка лі ге не ты кай спар тыў ныя да сяг нен ні ў 
ча ла ве ку не за пра гра ма ва ны, то на ват 
круг ла су тач ныя трэ ні роў кі не пры ня суць 
жа да на га вы ні ку...

Да та го ж ге не тыч нае тэс ці ра ван-
не спарт сме наў да зва ляе за ха ваць іх 
зда роўе, рас пра ца ваць ін ды ві ду аль ны 
рэ жым трэ ні ро вак, мі ні мі за ваць маг-
чы мыя ры зы кі ў ат ле таў, на прык лад, 
па пя рэ дзіць вы пад кі рап тоў най смер-
ці пад час фі зіч ных на гру зак — на трэ-
ні роў ках або спа бор ніц твах. Уся го за 
шэсць га доў дзей нас ці Рэс пуб лі кан-
ска га цэнт ра ге ном ных бія тэх на ло гій 
ге не тыч нае тэс ці ра ван не тут прай шлі
8886 ча ла век. Аб' ём рэа лі за ва ных па-
слуг склаў 6515,0 млн не дэ на мі на ва -
ных руб лёў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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Без спе цы я ліс таў служ бы бы ту не абы сці ся сён ня ні ў 
го ра дзе, ні ў вёс цы. Лі да ра мі га лі ны бы та во га аб слу гоў-
ван ня на сель ніц тва ў Бе ла ру сі з'яў ля юц ца цы руль ні, за 
імі ідуць бу даў ні чыя ар га ні за цыі і стан цыі тэх аб слу гоў-
ван ня. Так са ма апош нім ча сам ак тыў на раз ві ва юц ца 
па слу гі па па шы ве і ра мон це швей ных вы ра баў. Пра гэ та 
рас ка за ла на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 
ар га ні за цыі ганд лю і па слуг Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль-
на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Ва лян ці на ЛЯЎ КОЎ СКАЯ.

Ра зам з тым спе цы я ліст ад зна чае не раў на мер насць пра-
да стаў лен ня бы та вых па слуг па кра і не. Так, па вод ле яе слоў, 
праб лем з іх атры ман нем у га ра дах ня ма, ча го нель га ска заць 
пра сель скую мяс цо васць. Гэ та звя за на з тым, што прак тыч на 
ўсе па слу гі ў бы та вым аб слу гоў ван ні вяс коў цаў страт ныя: сель-
скае на сель ніц тва ска ра ча ец ца, да хо ды ў вёс цы ні жэй шыя, чым 
у го ра дзе. Та му ўтры ман не комп лекс на-пры ём ных пунк таў, якіх 
уся го па кра і не на ліч ва ец ца 1155, з'яў ля ец ца за трат ным.

Ра зам з тым ця пер ак тыў на раз ві ва ец ца вы яз ное аб слу гоў-
ван не вяс коў цаў. Пры гэ тым уліч ва ец ца по пыт на па слу гі. Так, 
най боль шым по пы там на вёс цы ка рыс та юц ца па слу гі па ка-
шэн ні тра вы, кол цы дроў, уз вор ван ні ўчаст каў, ра мон це пе чаў і 
чыст цы ко мі наў і інш. Важ най за да чай спе цы я ліс ты на зы ва юць 

пры цяг нен не да ака зан ня бы та вых па слуг на вёс цы пры ват на га 
біз не су. Для гэ та га вя дзец ца ра бо та па спра шчэн ні пра цэ ду ры 
ад крыц ця біз не су і яго вя дзен ня. І коль касць ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў у гэ тай сфе ры з кож ным го дам па вя ліч ва-
ец ца, ад зна чае Ва лян ці на Ляў коў ская.

У сель скіх на се ле ных пунк тах бы та выя па слу гі аказ ва юць 
12% суб' ек таў ад за рэ гіст ра ва ных у рэ ест ры бы та вых па слуг, або 
звыш 3,6 ты ся чы суб' ек таў гас па да ран ня больш чым у 3,7 ты ся чы 
аб' ек таў. Пры гэ тым пе ра ва жа юць ІП, коль касць якіх да ся гае 67% 
і які мі ў асноў ным аказ ва ец ца адзін-два ві ды па слуг.

«Мы пла ну ем, што мно гія ві ды бы та вых па слуг бу дуць аказ-
вац ца фі зіч ны мі асо ба мі, — за яві ла Ва лян ці на Ляў коў ская. — 
Для гэ та га ім бу дуць да дзе ны прэ фе рэн цыі. У пры ват нас ці, 
пла ну ец ца бяз вы плат на пе ра да ваць фі зіч ным асо бам бу дын кі 
комп лекс ных пунк таў аб слу гоў ван ня, пры чым усе яны зна хо-
дзяц ца ў доб рым ста не».

У цэ лым за мі ну лы год у кра і не ад кры та ка ля 6 ты сяч но вых 
аб' ек таў бы та во га аб слу гоў ван ня. З іх у сель скай мяс цо вас ці — 
больш за 2 ты ся чы аб' ек таў. Ство ра на больш за 4,5 ты ся чы 
но вых пра цоў ных мес цаў.

Свят ла на БУСЬ КО. buskо@zvіаzdа.bу
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «МПОВТ», г. Минск, ул. Притыцкого, 62
Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Здание 
административно-
бытового корпуса 
№2 (Литер Г 4/к)

Здание 
административно-

хозяйственное

799,0 
кв. м

500/
С-31575

г. Минск, 
ул. Притыцкого, 

62

Начальная цена с НДС 294 779, 10 бел. руб. (BYN)
Сведения о земельном участке: площадь – 0,4555 га, предоставлен в 
общую долевую аренду сроком по 31 августа 2053 г. (доля продавца в праве 
аренды: 1/5). Целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания зданий 
административно-хозяйственных и зданий специализированных иного на-
значения. Ограничения: охранная зона сетей и сооружений ЛЭП, водоснаб-
жения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (пл. 0,1547 га)
Дополнительная информация: начальная цена снижена на 30%. Об-
ременения: площади здания частично сданы в аренду. Более подробную 
информацию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона и 
продавца
Задаток 5% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с №3012343260010; нерезидентами РБ задаток 
может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012743260072; в евро 
(EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 3012743260098; в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты: по согласованию с продавцом возможно предоставление 
рассрочки оплаты предмета аукциона. В случае если между продавцом и 
покупателем в течение срока, установленного для подписания договора 
купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке опла-
ты объекта, 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 покупателем 
затрат за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов WWW.CPO.BY 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в г. «Звяз-
да» 06.10.2016 г. 

Дата, время, 
место проведения 

аукциона

05.04.2017 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, время, 
место окончания 

приема документов

03.04.2017 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703,
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 (17) 280-36-37; +375 (29) 317-95-42;
auction@cpo.by; www.cpo.by 

Ма лод шы на ву ко вы су пра цоў нік 
ла ба ра то рыі ге не ты кі ча ла ве ка 

Ка ця ры на НЕ СЦЯ РЭН КА за ра бо тай: 
вы дзе ле ная ў ча ла ве ка ДНК 

пра хо дзіць 20 цык лаў і па мна жа ец ца 
ў міль ён ра зоў.
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Да бы та во га аб слу гоў ван ня на вёс цы 
пры цяг нуць пры ват ны біз нес

ХТО ПА ЧЫС ЦІЦЬ ВЯС КОЎ ЦУ КО МІН?

За гу бі лі пят лёй міш ку...
У Ле пель скім ра ё не вы шук ва юць бра кань е ра, які ўста-
на віў ме та ліч ныя пет лі ў ле се ка ля вёс кі Раж но на тэ-
ры то рыі Бя рэ зін ска га бія сфер на га за па вед ні ка. У ад ну 
з іх тра піў мядз ведзь...

— Яго рэшт кі знай шлі ра бот ні кі Бя гомль скай між рай інс пек-
цыі. За браць жы вё лу, якая за гі ну ла, не ле гал, ві да воч на, не 
на ва жыў ся, і ту ша мядз ве дзя ста ла зда бы чай дра пеж ні каў, — 
рас ка за лі ў Дзярж ін спек цыі.

Бу ры мядз ведзь уклю ча ны ў Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі і 
з'яў ля ец ца аб' ек там СІ ТЕС. На не се ная пры ро дзе шко да ацэнь-
ва ец ца ў 2400 ба за вых ве лі чынь, ці 55,2 ты ся чы руб лёў. Вы-
ра ша ец ца пы тан не аб за вя дзен ні кры мі наль най спра вы, пра-
вод зяц ца след чыя ме ра пры ем ствы па ўста наў лен ні да тыч ных 
да не за кон на га па ля ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Ін тэр нэт не толь кі
 ў па яз дах, але і на вак за лах

Бе ла рус кая чы гун ка су мес на з кам па ні яй МТС пры сту пае 
да рэа лі за цыі маш таб на га пра ек та па за бес пя чэн ні бяс-
плат на га до сту пу да ін тэр нэ ту па срод ках тэх на ло гіі Wі-Fі 
на 19 чы гу нач ных вак за лах.

Га вор ка ідзе пра Мінск, Ор шу, Ма ла дзеч на, Ба ры саў, Ба ра на ві-
чы, Лі ду, Грод на, Лу ні нец, Брэст, Пінск, Го мель, Жло бін, Ка лін ка ві-
чы, Ма гі лёў, Асі по ві чы, Баб руйск, Кры чаў, Ві цебск і По лацк.

На па чат ко вым эта пе сіс тэ май бес пра вад но га до сту пу да 
сет кі ін тэр нэт (Wі-Fі) быў аб ста ля ва ны элект ра по езд біз нес-
кла са ЭПМ ІnterCіty, што кур сі руе па марш ру це Го мель —
Мінск. Гэ ты пра ект рэа лі за ва ны Бе ла рус кай чы гун кай су -
мес на з кам па ні яй velcom яшчэ ў жніў ні 2016 го да. Ця пер 
пра во дзіц ца ак тыў ная ра бо та па па ляп шэн ні якас ці па слу гі, 
у тым лі ку вя дзец ца пра пра цоў ка ва ры ян таў раз віц ця се так 
пе ра да чы да ных уз доўж чы гу нач на га па лат на, па ве да мі лі ў 
прэс-цэнт ры ма гіст ра лі.


