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ВIНШАВАННІ ПРЭЗIДЭНТА
...з Днём мытнiка
Кiраўнiцтву, асабоваму складу, ветэранам мытнай службы
Рэспублiкi Беларусь
Паважаныя супрацоўнiкi i ветэраны мытнай службы!
Прымiце шчырыя вiншаваннi з прафесiйным святам — Днём мытнiка.
За гады незалежнасцi ў Рэспублiцы Беларусь сфармiравана сучасная мытная служба. Створаны неабходная заканадаўчая база, належная iнфраструктура, укаранёны перадавыя метады кантролю.
Сёння мытныя органы займаюць важнае месца ў рэгуляваннi знешнегандлёвай дзейнасцi, фармiраваннi бюджэту краiны, спыненнi трансгранiчнай злачыннасцi, умацаваннi бяспекi дзяржавы i забеспячэннi
яе суверэнiтэту.
Перакананы, што i ў далейшым вы будзеце дасканала i аператыўна вырашаць адказныя дзяржаўныя задачы па абароне эканамiчных
iнтарэсаў рэспублiкi, сумленна служыць Айчыне, сваёй працай садзейнiчаючы ўмацаванню яе пазiцый у свеце.
У гэты знамянальны дзень жадаю ўсяму асабоваму складу, ветэранам мытных органаў i членам iх сем'яў моцнага здароўя, шчасця, аптымiзму i далейшай плённай дзейнасцi на карысць Рэспублiкi Беларусь.

...з 65-годдзем утварэння Гродзенскай вобласцi
Жыхарам Гродзенскай вобласцi
Дарагiя сябры!
Прымiце самыя шчырыя вiншаваннi ў сувязi з 65-годдзем утварэння Гродзенскай вобласцi.
Заснаваная ў ваенным 1944 годзе вобласць прайшла вялiкi шлях.
У кароткiя тэрмiны жыхары змаглi аднавiць разбураную народную
гаспадарку, узняць з руiн гарады i вёскi.
Самаадданая праца гараджан i сельскiх жыхароў ператварыла
Прынёманскi край у адзiн з перадавых, паспяховых, сацыяльна стабiльных рэгiёнаў з высокiмi паказчыкамi эканамiчнага развiцця, багатым iнтэлектуальным i кадравым патэнцыялам.
Перадавыя пазiцыi займае вобласць i ў сельскагаспадарчай вытворчасцi. За вопытам атрымання рэкордных ураджаяў, надояў i прыбаўленняў у вазе сюды едуць аграрыi ўсёй рэспублiкi.
На Гродзеншчыне ўражальнымi тэмпамi вядзецца будаўнiцтва жылля, добраўпарадкоўваюцца населеныя пункты, рэстаўрыруюцца гiстарычныя помнiкi. Вобласць вызначаецца навуковымi, культурнымi i
спартыўнымi дасягненнямi. Тут паслядоўна рэалiзуюцца ўсе прынятыя
сацыяльныя праграмы, што дае падставу з упэўненасцю глядзець у
будучыню.
Поспехi працаўнiкоў Прынёманскага краю — гэта вынiк iх працавiтасцi, прафесiяналiзму, творчасцi i энергii.
Жадаю жыхарам Гродзеншчыны моцнага здароўя, шчасця i новых
поспехаў на карысць любiмай Айчыны.
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Большасць насельнiцтва
карыстаецца рускай мовай,
але i беларуская нам родная
Для большай часткi насельнiцтва Беларусi (72 %) асноўнай
мовай, якая выкарыстоўваецца ў паўсядзённым жыццi, з'яўляецца руская. Такiя вынiкi даследавання, праведзенага Iнфармацыйна-аналiтычным цэнтрам пры Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.
Больш за пятую частку рэспандэнтаў — 21,7 % — звычайна выкарыстоўваюць пераважна сумесь моваў, i толькi для 11,9 працэнта
рэспандэнтаў асноўнай мовай паўсядзённага жыцця з'яўляецца беларуская. Найбольш шырока руская мова выкарыстоўваецца гараджанамi — 78,7 працэнта.
Разам з тым пераважная большасць жыхароў валодае беларускай
мовай: 29,4 % — свабодна размаўляе, чытае i пiша на ёй, 52,5 % —
можа размяўляць i чытаць на беларускай мове, 8,3 % — разумее
мову, але нi размаўляць, нi чытаць на ёй не можа. Зусiм не ведае беларускай мовы дзясятая частка насельнiцтва. Прыкладна столькi ж
рэспандэнтаў паведамiла, што нiколi не вывучала беларускую мову.
Сярод жыхароў глыбiнкi беларускую мову як асноўную ў паўсядзённым жыццi выкарыстоўваюць 18,8 %. Сярод абласцей найбольш беларускамоўныя Гродзенская, Брэсцкая i Мiнская.
На выкарыстанне беларускай мовы паказала пятая частка старэйшага пакалення i толькi 6 % моладзi ва ўзросце да 30 гадоў.
Больш за палову апытаных — 55,1 працэнта — лiчаць, што ў сельскiх
выканкамах, Саветах пастаянна цi час ад часу выкарыстоўваюць беларускую мову. Выкарыстанне ў той цi iншай ступенi мовы на ўзроўнi
раённых, гарадскiх органаў дзяржаўнага кiравання адзначылi 34,4 %
рэспандэнтаў, на абласным i рэспублiканскiм узроўнях — 26,7 % i
30,5 % адпаведна.
На пытанне пра тое, якая мова больш родная незалежна ад ступенi валодання, 69,5 % рэспандэнтаў назвалi рускую, 36,7 % — беларускую, 1,2 % украiнскую, 1,1 % — польскую.
Блiжэйшай i больш роднай беларускую мову для сябе лiчаць
45,6 % жыхароў сельскай мясцовасцi i 33,1 % гараджан. Роднай беларускую мову назвала таксама трэць апытанай моладзi.
12,6 % рэспандэнтаў адзначылі, што валодаюць і іншымі мовамі
акрамя рускай, беларускай, польскай, украінскай, літоўскай. У
асноўным гэта англійская і нямецкая мовы. Не валодаюць ніякімі
іншымі мовамі акрамя той, што выкарыстоўваюць у паўсядзённым
жыцці, толькі 5,1 % апытаных жыхароў Беларусі.
Беларускую мову дома часта ці час ад часу выкарыстоўваюць
35,1 % рэспандэнтаў, на рабоце, вучобе – 29,7 %. Чвэрць насельніцтва
выкарыстоўвае беларускую мову пры зносінах у коле сяброў, знаёмых,
пятая частка выкарыстоўвае яе ў грамадскіх месцах.
Трэць рэспандэнтаў хацела б шырэй выкарыстоўваць беларускую
мову ў дзяржаўных установах, пятая частка – на рабоце, вучобе, а
таксама ў сферы абслугоўвання. Не хацелі б больш шырока
выкарыстоўваць беларускую мову 34,5 % рэспандэнтаў.

Якiя наступствы можа выклiкаць больш шырокае
ўжыванне беларускай мовы ў жыццi рэспублiкi?
(у % ад колькасцi апытаных)

«Кiраўнiцтва краiны бачыць
у прадпрымальнiцкiм сектары рэальны
патэнцыял па прасоўваннi айчыннай прадукцыi»
Аналiз паказвае, што колькасць беларускай прадукцыi, якая адгружаецца вытворцамi малым прадпрыемствам i iндывiдуальным
прадпрымальнiкам, займае ў агульным аб'ёме прададзеных тавараў
у сярэднiм 1—3 працэнты. Ва ўмовах, калi актуальнай з'яўляецца
тэма разгрузкi складоў i рэалiзацыi гатовай прадукцыi, дырэктар
дэпартамента па прадпрымальнiцтве Мiнiстэрства эканомiкi Аляксандр ЛIХАЧЭЎСКI назваў гэтыя лiчбы на прайшоўшай прэс-канферэнцыi «крытычна нiзкiмi». Гэта пры тым, што нiякiх абмежаванняў
для малога бiзнэсу ў набыццi айчынных тавараў няма, заўважыў
выступоўца. Магчыма, такое становiшча склалася з-за таго, што за
апошнi час не было нiякiх дадатковых намаганняў па актывiзацыi
працы па прыцягненнi прадпрымальнiкаў да актыўнай рэалiзацыi
беларускай прадукцыi з боку галiновых мiнiстэрстваў i канцэрнаў,
аблвыканкамаў i iх прадпрыемстваў, а калi яны i рабiлiся, дык мелi
неэфектыўны характар.
— Разам з тым, кiраўнiцтва кра- рынку пяцi айчынных вытворцаў,
iны бачыць у прадпрымальнiцкiм якiя павiнны будуць зрабiць гэта
сек та ры рэ аль ны па тэн цы ял па да 24 верасня. А ўсяго дагаворы
прасоўваннi беларускай прадукцыi для пад пi сан ня атры ма лi сем
як на ўнутраным, так i, што асаб- прадпрыемстваў, i iм ужо выдзелiва важна, на знешнiм рынках, лены гандлёвыя павiльёны агульнай плошчай 870 квадратных мет— сказаў Аляксандр Лiхачэўскi.
Выступоўца ўзначальвае нядаў- раў, якая з цягам часу можа быць
на створаную па распараджэннi павялiчана.
На мес нiк ды рэк та ра КУП
прэм'ер-мiнiстра Працоўную групу
для аператыўнага аналiзу сiтуацыi, «Мiнскi аптовы рынак» Iгар КРЫвыпрацоўкi мераў i аказання суб'- ВЕЦКI распавёў, што для арганiектам малога прадпрымальнiцтва зацыi гандлю тут ёсць уся неабходпадтрымкi па рэалiзацыi беларус- ная iнфраструк тура. У тым лiку
кiх тавараў на ўнутраным i знеш- хут кас ны iн тэр нэт, тэле фон ная
нiм рынках. Таму далей размова станцыя на 360 абаненцкiх нумаiшла адносна канкрэтных захадаў роў з унутранымi сеткамi тэлефау гэтым кiрунку. У прыватнасцi, гэ- нiзацыi, разлiкова-касавы цэнтр
та стварэнне пастаянна дзейных «Беларусбанка», пункт мытнага
пляцовак аптовага (дробнааптова- афармлення, склад часовага зага) гандлю таварамi айчыннай вы- хоўвання, мытны склад i iншае. На
творчасцi ў рэгiёнах i Мiнску з мэ- думку выступоўцы, усё гэта дазвотай наладжвання прамых сувязяў лiць весцi паўнавартасную гандлёпрад пры ем стваў-вы твор цаў з вую дзейнасць.
прадпрымальнiкамi. «Прынята ра— У мэтах скарачэння выдаткаў
шэнне аб стварэннi пiлотнай пля- арганiзацый-прадаўцоў, што, натуцоўкi на базе КУП «Мiнскi аптовы ральна, адаб'ецца i на канчатковым
рынак».
кошце тавару, мы звярнулiся ў МiнЯк па ве да мi ла на мес нiк на- гарвыканкам з просьбай разглечальнiка ўпраўлення арганiза- дзець магчымасць знiжэння стаўкi
цыi ганд лю i па слуг Мi нiс тэр- арэнднай платы для гэтай пляцоўкi.
ства ганд лю Воль га СКУР КО, I Мiнгарвыканкам вызначыў яе ў
«Мiнiс тэрствам гандлю ўжо пры- памеры 1 еўра замест ранейшай
нята дастаткова мераў садзейнi- стаўкi ў 6,75 еўра, — сказала далей
чання прадпрымальнiкам», у пры- Вольга Скурко.
ват нас цi, за цвер джа ны гра фiк
Паводле яе слоў, каб стымулязаезду i размяшчэння на аптовым ваць закупкi беларускiх тавараў

прадпрымальнiкамi, мiнiс тэрства
прыняло рашэнне аб ак тывiзацыi
працы аптовых базаў. Нагадала
таксама, што на Беларускай унiверсальнай гандлёвай бiржы ўведзена сiстэма электронных бiржавых таргоў прамысловымi i спажы вец кi мi та ва ра мi шы ро ка га
асартыменту. «На бiржы для ўсiх
зацiкаўленых, хто жадае ўдзельнi чаць у элект рон ных бiр жа вых
таргах, арганiзавана навучанне.
Яго прай шлi ўжо больш за 300
прадстаўнiкоў мiнiстэрстваў i прамысловых арганiзацый. У далейшым, ка лi прад пры маль нiц кiя
структуры будуць актыўна ў гэтым
удзельнiчаць, мы будзем iсцi насустрач i зробiм усё магчымае для
наступнага нашага супрацоўнiцтва».
На чаль нiк упраўлен ня спажывецкага рынку нехарчовых
тавараў Мiнiстэрства гандлю Нiна ПАШКО зазначыла, што ў Мiнску i ў рэгiёнах на аптовых базах
адчынены спецыяльныя складыкрамы для задавальнення патрэбаў iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i прыватных унiтарных прадпрыемстваў. «У iх выстаўлена ўсё,
што вырабляюць нашы прадпрыемствы». Паводле яе слоў, калi
ра ней на долю вы шэй на зва ных
па куп нi коў пры па да ла ка ля 20
пра цэн таў та ва раў у агуль ным
водпуску аптовым арганiзацыям,
дык у вераснi гэты паказчык перавысiў 27 працэнтаў. Што сведчыць пра актывiзацыю працы, пра
шчыльнае супрацоўнiцтва з прамысловасцю.
Аляксандр Лiхачэўскi таксама
агучыў на прэс-канферэнцыi iнфармацыю пра тое, што ў краiне рыхтуецца праект указа кiраўнiка дзяржавы адносна стымулявання экспарту беларускiх тавараў iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi. Зараз
ён знаходзiцца на разглядзе ў Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта.
Сяргей РАСОЛЬКА.

АПЕРАТЫЎНА-СТРАТЭГIЧНАЕ ВУЧЭННЕ
«ЗАХАД-2009» ПАЧАЛОСЯ Ў БЕЛАРУСI
Аб гэтым паведамiлi ў прэс-службе Мiнiстэрства
абароны Беларусi.
Тэма вучэння — «Падрыхтоўка i прымяненне рэгiянальнай групоўкi войскаў (сiлаў) Рэспублiкi Беларусь i Расiйскай Федэрацыi для забеспячэння ваеннай бяспекi Саюзнай дзяржавы». Галоўная мэта АСВ
«Захад-2009» — праверка магчымасцi Беларусi i
Расii па забеспячэннi ваеннай бяспекi Саюзнай дзяржавы, яе гатоўнасць да адбiцця магчымай агрэсii, а
таксама павышэнне зладжанасцi органаў ваеннага
кiравання, палявой i паветранай вывучкi злучэнняў i
воiнскiх часцей узброеных сiлаў Беларусi i Расii, якiя
ўваходзяць у склад РГВ (с).
Вучэнне на тэрыторыi Беларусi пройдзе ў два этапы.
На першым, працягласць якога складзе 5 сутак (18—29
верасня) асноўныя намаганнi плануецца засяродзiць на
падрыхтоўцы абарончай аперацыi РГВ(с). На другiм
этапе працягласцю да 7 сутак (23—29 верасня) асноўная
ўвага будзе ўдзелена ацэнцы эфектыўнасцi функцыянавання Адзiнай
рэгiянальнай сiстэмы ППА Беларусi i
Расii па адбiццi ўдараў з паветра, кiраваннi групоўкамi
войскаў пры вядзеннi баявых дзеянняў.
Агульная колькасць войскаў, якiя
прымуць удзел у
ка манд на-штабным вучэннi, складзе каля 12,6 тыс.
чалавек, у тым лiку
ад Узброеных Сiлаў, iншых войскаў
i фар мi ра ван няў
Беларусi — каля
6,5 тыс. чалавек,
Беларускі
Узброеных Сiлаў
дывізіён С-300
Расii — каля 6 тыс.
на вучэннях.
чалавек i Узброе-

Прамая
лiнiя

ных Сiлаў Казахстана — каля 30 чалавек. Ажыццёўлены прызыў з запасу каля 1,8 тыс. ваеннаабавязаных,
якiя таксама прымаюць удзел у АСВ.
Да АСВ «Захад-2009» таксама прыцягнуты аператыўныя групы штабоў зон i раёнаў тэрытарыяльнай
абароны, сфармiраваныя органы кiравання i падраздзяленнi тэрытарыяльных войскаў Лiдскага, Баранавiцкага, Барысаўскага, Лепельскага, Аршанскага,
Асiповiцкага раёнаў.
У вучэннi задзейнiчана баявая i спецыяльная тэхнiка, у тым лiку 103 лятальныя апараты (63 самалёты i
40 верталётаў), каля 470 баявых бранiраваных машын,
228 танкаў, 234 самаходныя i буксiруемыя артылерыйскiя гарматы, мiнамёты i рэактыўныя сiстэмы залпавага агню. Асноўнае месца правядзення аператыўнастратэгiчнага вучэння Абуз-Лясноўскi палiгон, дзе 29
верасня будуць адпрацаваны асноўныя мерапрыемствы практычных дзеянняў войскаў (сiлаў). Асобна, на
Барысаўскiм палiгоне, будзе праходзiць вучэнне па
плане Генеральнага штаба Узброеных Сiлаў Расii. Яго
задума не звязана з задумай АСВ «Захад-2009». Актыўная фаза пройдзе з 27 па 28 верасня.
АСВ «Захад-2009» таксама прадугледжвае дзеяннi Узброеных Сiлаў Беларусi на тэрыторыi Расii (палiгоны Ашулук, Тэлемба).
БЕЛТА.
Фота БЕЛТА.

Міністры абароны Беларусі і Казахстана
Леанід МАЛЬЦАЎ і Адыльбек ДЖАКСЫБЕКАЎ
ДЖАКСЫБЕКАЎ..

Заўтра — Дзень работнiкаў лесу

Працаўнiкi лесу — гэта не толькi тыя, хто садзiць i
гадуе яго. Без егерскай апекi лес таксама не можа
абысцiся. Жыхар гарадскога пасёлка Шарашова Пружанскага раёна Генадзь ГРОЦКI не без падстаў лiчыцца лепшым спецыялiстам па ахове жывёльнага
свету на тэрыторыi Нацыянальнага парку «Белавеж-

З прывiтальным словам на
ўрачыстай цырымонii адкрыцця
да ўдзельнiкаў спаборнiцтваў
звярнуўся старшыня Брэсцкага
абласнога выканаўчага камiтэта
Канстанцiн Сумар.
Ён ад значыў, што пра вя дзенне та ко га маш таб на га i знач на га
спар тыў на га ме ра пры ем с тва

1. Павысiць узровень нацыянальнай самасвядомасцi.
2. Умацуе прэстыж i аўтарытэт краiны ў вачах сусветнай супольнасцi.
3. Прывядзе да больш глыбокага ўсведамлення грамадзянамi краiны свайго становiшча самастойнай нацыi ў самастойнай дзяржаве.
4. Гэта будзе садзейнiчаць згуртаванню насельнiцтва краiны ў цэлым.
5. Гэта можа выклiкаць напружанасць у асяродку рускамоўнага
насельнiцтва.
6. Выклiча вялiкiя матэрыяльныя выдаткi.
7. Актывiзуе адносiны з беларусамi за мяжой.
8. Гэта выклiча трывогу i неспакой у грамадстве.
9. Гэта раз'яднае насельнiцтва краiны.
10. Гэта ўзмоцнiць уплыў апазiцыйных сiлаў унутры краiны i па-за
яе межамi.
11. У краiну можа вярнуцца частка этнiчных беларусаў.
Значная частка грамадства (ад 27 да 43 %) лічыць, што больш шырокае выкарыстанне беларускай мовы ў жыцці рэспублікі прывядзе да
кансалідацыі насельніцтва, яго згуртаванню шляхам павышэння ўзроўню
нацыянальнай самасвядомасці, больш глыбокага ўсведамлення свайго
становішча як нацыі. Частка рэспандэнтаў указала на міжнародны
аспект праблемы: фактары ўмацавання прэстыжу і аўтарытэту рэспублікі
ў вачах сусветнай супольнасці, актывізацыі стасункаў з беларусамі
замежжа, магчымасць вяртання ў рэспубліку часткі этнічных беларусаў.
Разам з тым да чвэрці рэспандэнтаў выказалі меркаванне аб негатыўных
наступствах больш шырокага выкарыстання беларускай мовы: стварэнне напружанасці сярод рускамоўнага насельніцтва, вялікія матэрыяльныя выдаткі, павышэнне трывогі ў грамадстве, разрозненне
насельніцтва рэспублікі, узмацненне ўплыву апазіцыйных сілаў.
Даследаванне таксама паказала, што абсалютная большасць апытаных (84,1 %) выступае за абавязковую наяўнасць у грамадзян і
ўстаноў права выбару, якой дзяржаўнай мовай карыстацца.
Ул. iнф.
(Працяг тэмы ў наступным нумары).

Крымінал

5 КГ ДУРМАНУ КАНФIСКАВАНА Ў МIНСКУ

Лiсты каноплi 28-гадовы мiнчанiн хаваў у спецыяльна абсталяваным тайнiку на гарышчы свайго жылля.
Як паведамiлi карэспандэнту «Звязды» ў аддзяленнi iнфармацыi i грамадскiх сувязяў ГУУС Мiнгарвыканкама, выяўленая партыя каноплi ў
сталiцы — адна з самых буйных сёлета. А знайшлi наркатычнае рэчыва ў
доме жыхара пасёлка Вяснянка Цэнтральнага раёна горада. Паводле слоў
апошняга, на дзiкарослую марыхуану ён патрапiў выпадкова i вырашыў
яе сабраць, таму што перыядычна спажывае наркотыкi. Мiж iншым, сям'я,
у якой вырас i жыве затрыманы, няўдалая: бацька, тры браты i сястра
злоўжываюць спiртным, а жыллё не адрознiваецца чысцiнёй. Крымiнальны артыкул, па якiм заведзена крымiнальная справа, прадугледжвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волi на тэрмiн да 5 гадоў.
Iгар ГРЫШЫН.

— Вы параiлi б адмовiцца ад
наведвання садка?
— Не кожны, у каго ёсць дзiцяалергiк, здольны адмовiцца ад наведвання садка. Безумоўна, калi
кожны паход у садок — гэта абвастрэнне атапiчнага дэрматыту,
то больш разумна патрымаць дзiця
дома. З цягам часу iмунная сiтуацыя змянялася б, i, можа быць, перамены былi б да лепшага.
— Мiнскi раён, Вольга Уладзiмiраўна. Падкажыце, калi ласка, чым атапiчны дэрматыт адрознiваецца ад нейрадэрмiту?
Чаму адны ўрачы ставяць нашаму дзiцяцi такi дыягназ, а другiя
— iншы?
— Ёсць мiжнародная назва хранiчнага алергiчнага захворвання
— атапiчны дэрматыт, а ёсць назвы
гiстарычныя. Калiсьцi адзiн i той жа
працэс называлi па-рознаму ў залежнасцi ад узросту. Таму што праявы атапiчнага дэрматыту маюць
узроставую эвалюцыю. У дзяцей да
2 гадоў прэвалюе мокнуце. З 2 гадоў яно адступае i з'яўляецца пачырваненне, сухасць, а з 10-12 гадоў з'яўляецца грубы патоўшчаны
малюнак скуры са свербам. Вось
гэта адпавядае ў старым разуменнi нейрадэрмiту. Зараз мы ў педыятрыi не дзелiм на гэтыя назалогii.
Ёсць адзiнае захворванне, якое калi аднойчы пачалося, то працякае
доўга i з узростам мяняе свае знешнiя праявы. Тэрмiн нейрадэрмiт
часцей выкарыстоўвалi дэрматолагi. Аднак цяпер тэрапеўты, алерголагi, дэрматолагi звычайна карыстаюцца адной назвай. I схема лячэння захворвання аднолькавая.
— А цi можна падрабязней
расказаць пра гiпаалергенны побыт?
— Гэта комплекс мерапрыемстваў, скiраваных на змяншэнне
колькасцi хатняга пылу. Адсюль рэкамендацыi: мiнiмум мяккай мэблi,
нiякiх дываноў i мяккiх цацак, частая вiльготная ўборка або выкарыстанне мыйнага пыласоса. Такiм
чынам мы будзем змагацца з мiк-

мае асаб лi вае значэн не не толькi для Брэс та, але i для ўсёй Бела ру сi.
Праграма чэмпiянату разлiчана
на тры днi. Учора каманды правялi
папярэднiя заезды. Самай напружанай абяцае стаць нядзеля, 20
верасня: у гэты дзень адбудуцца
фiнальныя заезды. Штодзённа за

спартыўнымi баталiямi змогуць назiраць да паўтары тысячы балельшчыкаў. Тыя, хто не трапiць на трыбуны, змогуць размясцiцца ўздоўж
ка на ла, доб ра ўмо вы на двор'я
спрыяюць: удзельнiкаў чэмпiянату
Брэст сустрэў па-летняму сонечным надвор'ем.
БЕЛТА.

ГЭТА МНЕ,
ГЭТА ТАКСАМА МНЕ,
ГЭТА ЗНОЎ МНЕ...
Крымiнальная справа ўзбуджана ў дачыненнi да кiраўнiка
праўлення калгаса СВК iмя Ленiна Гомельскага раёна.
Як паведамiлi ў прэс-службе
УУС Гомельскага аблвыканкама,
34-гадовы грамадзянiн у перыяд
са студзеня 2008 па май 2009 года злоўжываў службовымi паўнамоцтвамi. Зацвярджаючы рашэннi праўлення калгаса аб выплаце
квартальных прэмiй па вынiках
фiнансава-гаспадарчай дзейнасцi, старшыня ўключаў сябе ў спiсы
прэмiраваных. За паў тара года
незаконна налiчаныя грашовыя
выплаты адказнай асобе склалi
больш за 21 мiльён рублёў.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

У КВАТЭРЫ
ЗАГIНУЛI ТРОЕ
Пасля двух тыдняў нязвыклай
цiшынi ў жыллi мiнчан, якiя не
вызначалiся выдатнымi паводзiнамi, па калiдоры жылога дома,
што на вулiцы Гая, пачаў распаўсюджвацца непрыемны пах. Суседзi забiлi трывогу — выклiкалi
супрацоўнiкаў мiлiцыi.
Як паведамiў карэспандэнту
«Звязды» старшы памочнiк пракурора горада Мiнска Сяргей Балышаў, у жыльцоў была яшчэ тая
рэпутацыя: суседзi ведалi iх як людзей, якiя, мякка кажучы, злоўжываюць алкаголем. Нярадасную
карцiну заспелi адразу пасля таго,
як зламалi замок у кватэры: у вiтальнi, навалiўшыся на ўваходныя
дзверы, ляжала цела 75-гадовай
жанчыны — мацi 46-гадовай гаспадынi жылля. Цела яе дачкi знаходзiлася ў санвузле, а сябра
апошняй загiнуў у пакоi. Iх смерць,
мяркуючы па адсутнасцi цялесных
пашкоджанняў, не была гвалтоўнай. Акрамя загiнулых у пакоi каля
тэлевiзара былi выяўлены i сляды
гарэння падлогi, а на сценах i мэблi — сажа. Прычынай смерцi жыхароў злашчаснай кватэры магло
стаць атручванне чадным газам.
Iгар ГРЫШЫН.

На пытанні чытачоў адказаў доктар медыцынскiх навук, прафесар, загадчык кафедры полiклiнiчнай педыятрыi Беларускай
медыцынскай акадэмii паслядыпломнай адукацыi Уладзiмiр ЖАРНАСЕК
хатняга пылу, пылковыя, i можа
ўзнiкнуць павышаная адчувальнасць менавiта да гэтай групы алергенаў. А з узнiкненнем такой адчувальнасцi павышаецца рызыка
развiцця алергii дыхальных шляхоў
— алергiчнага рынiту, бранхiяльнай
астмы. Неабходна дадаць мясцовае
лячэнне — гарманальнымi цi негарманальнымi прэпаратамi. Адвантан
адносiцца да мясцовых гармонаў,
бяспечных i добрых. Ёсць i негарманальны элiдэл. Што падыходзiць
менавiта вашаму дзiцяцi — пра гэта
павiнен падумаць урач — з улiкам
узросту, цяжкасцi захворвання i г.д.
Унутр сапраўды можна працягла, да
6 месяцаў, папрымаць пралазiн. У
цэлым доктар правiльна прызначыў
вам лячэнне... Што будзе далей, залежыць ад многiх фактараў. Калi
сярод сваякоў ёсць такiя, хто пакутуе ад алергii — мае месца спадчынная абцяжаранасць, калi алергiчныя праявы маюць раннi, у першыя месяцы жыцця, пачатак, калi
паражэнне скуры цяжкае, то шанц
перарасцi захворванне ў дзiцяцi
меншы. Пры iншым раскладзе даволi высокая верагоднасць таго,
што атапiчны дэрматыт можа сысцi,
напрыклад, ва ўзросце 6-7 гадоў
або ў перыяд палавога выспявання.
Такiм чынам, ваша задача — забяспечыць нiзкаалергенны побыт, разумную дыету i догляд скуры. Спецы яль ныя крэ мы да па ма га юць
змякчаць скуру, якая становiцца
пры атапiчным дэрматыце сухой.
Гэта правакуе сверб, а на месцах
расчэсвання ўзмацняецца запаленне. Гэткае замкнёнае кола. У вынiку
штодзённага выкарыстання названыя вышэй касметычныя сродкi пазбаўляюць сухасцi, даюць адчуванне камфорту, папярэджваюць абвастрэнне.
— Скажыце, а як можна змянiць побыт у садку?
— Наўрад цi гэта магчыма. Тая
ж мэбля падбiраецца з улiкам вызначаных правiлаў. А змянiць рацыён харчавання ў звычайным садку
таксама нерэальна.

ская пушча». Шмат гадоў ён бездакорна нясе егерскую службу, пайшоўшы па слядах свайго дзеда, вялiкага прыродалюба. У сваiм лесе Генадзь ведае
кожную звярыную сцежку, штодзённа напаўняе кармушкi для дзiкоў i аленяў. Ён мае рацыю, што без
жывёл i птушак лес — нежывы.

У Брэсце стартаваў чэмпiянат Еўропы па акадэмiчным веславаннi

ДЗЯ ЦIН СТВА З АЛЕР ГI ЯЙ

(Заканчэнне. Пачатак у нумарах
за 16 — 18 верасня.)
— Мiнск, Алена. У дзiцяцi —
пачырваненне на пальцах, запясцi. Пры абвастрэннi плямы падымаюцца да локця. Скардзiцца на
моцны сверб i боль падчас мыцця рук. Праблема з'явiлася, калi
дзiця пайшло ў садок, у 3 гады.
Звяр та лi ся да дэр ма то ла га i
алерголага. Сказалi, што гэта
алергiя, трэба прытрымлiвацца
ды е ты. Ад нак алер гiя бы вае
толькi тады, калi дзiця наведвае
садок. Калi яно хварэе на бранхiт
i месяц сядзiць дома, высыпак
няма. Нават калi мы не вытрымлiваем дыету i ўжываем сунiцы,
мёд, апельсiны. А калi наведваем
садок, то нiякая дыета не дапамагае. На правай руцэ адзiн палец «раз'едзены». За лета ўсё
прайшло, а на другi год садка
алергiя вярнулася на той жа палец i папаўзла на другi. Алерголаг параiла нам мазаць пачырваненне адвантанам i пiць пралазiн
увесь час, пакуль дзiця наведвае
садок. Цi правiльна гэта? Цi можна пiць лекi пастаянна? Як нам
развiтацца з нашай праблемай?
— Паводле апiсання, гэта хранiчнае алергiчнае захворванне скуры,
атапiчны дэрматыт. Часцей за ўсё,
яго прычына ў гэтым узросце хаваецца ў харчовай алергii. Але могуць
паўплываць i жыллёвыя алергены.
Алергены можа ўтрымлiваць i наваколле дзiцячага садка, з-за чаго
скура запаляецца, як толькi дзiця
яго наведвае. У першую чаргу варта разабрацца з харчаваннем. Можа быць, у садку дзiця досыць часта
ўжывае нешта, што дома вы наогул
яму не даяце. Трэба прааналiзаваць
абодва рацыёны харчавання. Далей
трэба настроiцца на працяглае лячэнне. Забяспечыць догляд скуры з
дапамогай спецыяльных сродкаў
такой касметыкi, як Авен, Трыкзэра,
Топiкрэм. Бяда ў тым, што калi скуру не трымаць у парадку, яна будзе
заставацца запаленай, то праз яе
могуць трапляць аэраалергены —

ЗАХАВАЛЬНIК
ПУШЧАНСКIХ
НЕТРАЎ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
КА.

4

ракляшчамi, якiя жывуць у ложку,
падушках, коўдры i харчуюцца арганiчнымi рэшткамi са скуры чалавека, пер'я падушак. Лепей за ўсё
замянiць падушкi з пер'я на сiнтэтычныя. Каб зменшыць кантакт з
пылковымi алергенамi ўнутры жылля, не варта ставiць засушаныя
кветкi i жывыя ў вазонах з-за цвiлi,
якая ўтвараецца на глебе. Трэба
сачыць, каб не было вiльготных
падцёкаў у ванным пакоi, у прыбiральнi. Не рэкамендуецца карыстацца фiтапрэпаратамi. У перыяд
цвiцення раслiн варта менш наведваць лес, поле, луг.
— Нясвiж, Святлана. Дзiцяцi
7 гадоў. У 6 гадоў з'явiлася халадовая алергiя. Цi можна пазбавiцца ад яе?
— Як яна праяўляецца?
— Плямамi, чырвонымi высыпкамi на твары.
— Яны свярбяць?
— Не.
— Халадовая алергiя — гэта генетыка. Ёсць сямейная халадовая
алергiя, якая праяўляецца ў бацькоў, а потым i ў дзяцей. Але бывае
i так, што ў старэйшага пакалення
яна не праяўляецца, хоць вы цi ваш
муж, на прык лад, можа це быць
нось бi та мi пэў ных ге не тыч ных
асаблiвасцяў, якiя рэалiзавалiся ў
дзiцяцi. Рэалiзуюцца апошнiя як
правiла ва ўзросце 6-7 гадоў... Што
трэба рабiць? Перад выхадам на
двор, за паўгадзiны, нанесцi на
твар тлусты крэм, якi павiнен паспець поўнасцю высахнуць. Падругое, у халодны час года можна
прымаць супрацьалергiчныя прэпараты. Гэта можа быць працяглы,
некалькi месяцаў, прыём ларатадзiну або цэцiрызiну.
— Гэта будзе пастаянна цi калi-небудзь знiкне?
— У перыяд палавога выспявання сiтуацыя можа змянiцца, i алергiя знiкне, але можа захавацца на
дзесяцiгоддзi. Зрабiць дакладны
прагноз тут цяжка.
Святлана БАРЫСЕНКА,
Вольга ШАЎКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права заключения договора аренды
нежилых помещений республиканской собственности
Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недвижимости»,
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10. Арендодатель – ОАО «Белэнергоремналадка», г. Минск, ул. Академическая, 18.
Предмет аукциона – право заключения договора аренды сроком на
3 года нежилых помещений, расположенных на первом этаже и в подвале общежития по адресу: г. Минск, пр. Пушкина, 66/43. Общая арендуемая площадь помещений 425,26 кв.м, в том числе: 246,11 кв.м на первом
этаже для производственного использования – под торговое помещение;
179,15 кв.м в подвале для производственного использования (под размещение тренажерного зала, фитнеса и солярия).
Аукцион проводится со следующими условиями:
благоустройство территории, прилегающей к торговому помещению;
оформление внешнего интерьера торгового помещения и входа в общежитие в едином стиле;
обустройство места для складирования отходов и самостоятельный
вывоз отходов с заключением соответствующих договоров с УП «Экорес»
и УП «Спецкоммунавтотранс»;
уборка территории, прилегающей к торговому помещению (10 метров
от здания).
Начальная цена права заключения договора аренды (предмета аукциона)
3 721 025 рублей.
Лицо, желающее принять участие в аукционе:
1) уплачивает задаток в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона путем перечисления денежных средств на расчетный счет
УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале
ОАО «Белпромстройбанк» по Минской области, код 153001331 г. Минск,
бульвар им. В. Мулявина, 6, УНП 190398583 и представляет копию платежного поручения о перечислении задатка организатору аукциона;
2) подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с
приложением следующих документов:
юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
индивидуальный предприниматель:
копию документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
3) заключает с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона организатору аукциона предъявляются:
представителем физического лица, индивидуального предпринимателя,
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного
представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность.
Прием заявлений на участие в аукционе с приложением необходимых документов заканчивается 20 октября 2009 г. в 16.00. Заявления на
участие в аукционе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Заявления на участие и необходимые документы принимаются
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 6 (отдел аукционов).
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет
аукциона наивысшую цену. Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней
со дня его проведения обязан перечислить на расчетный счет арендодателя,
указанный в протоколе о результатах аукциона, сумму, за которую продан
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение.
Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до
сведения участников перед началом торгов.
Победитель приобретает право заключения договора аренды после оплаты стоимости предмета аукциона и возмещения затрат на организацию и
проведение аукциона. Договор аренды подписывается сторонами в течение
5 рабочих дней со дня завершения аукциона и оформления протокола.
Аукцион состоится 21 октября 2009 г. в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Контактный телефон: (8 017) 227 40 22.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВОД ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
(сокращенное наименование: ОАО «Белсчеттехника»)
сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров
состоится 30 сентября 2009 года в 14.00 по адресу:
г. Минск, пер. Бехтерева, д. 8, каб. 405 (актовый зал).

Повестка дня:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества
«Завод по ремонту и техническому обслуживанию вычислительной техники» (ОАО «Белсчеттехника») путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Каскад-93»
(ОАО «Каскад-93»).
2. Об объявлении выкупа акций по требованию акционеров.
3. О преимущественном праве приобретения ОАО «Белсчеттехника» собственных акций.
4. О заключении договора о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав
ОАО «Белсчеттехника».
Начало регистрации в день проведения и по месту проведения внеочередного собрания акционеров в 13.30.
С материалами повестки дня внеочередного собрания акционеров можно ознакомиться у председателя Наблюдательного
совета по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, д. 8, к. 1 (приемная)
в рабочие дни (понедельник – пятница) с 11.00 до 12.00.
Участникам собрания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (для представителя акционера –
доверенность).
Телефон для справок: (8 017) 295 34 73.
Наблюдательный совет.

УНП 100064838.

