Здароўе нацыі

НЕ ДАПУСКАЦЬ
«ЧОРТА Ў РАБРЫНУ»
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РАКТЫКА паказвае, што беларускія мужчыны ўсё часцей пачынаюць задумвацца пра ўласнае здароўе. Хоць
для захавання апошняга аднаго толькі ўсведамлення малавата. Трэба яшчэ дакладна прымяняць на практыцы некалькі простых рэкамендацый. Важныя тлумачэнні загадчыка
аддзялення анкаўралогіі Мінскага гарадскога клінічнага
анкалагічнага дыспансэра, урача вышэйшай катэгорыі Ігара МАСАНСКАГА павінны падштурхнуць наш моцны пол
пачаць клапаціцца пра сябе з «самага дарагога».
— Каму з мужчын і як часта
трэба абследавацца на прастатспецыфічны антыген? Для чаго
гэта патрэбна?
— Рак прастаты — злаякаснае
захворванне, якое найбольш часта сустракаецца ў мужчын у гадах,
прычым частата яго выяўлення паступова расце ў выніку старэння
насельніцтва і павелічэння сярэдняй працягласці жыцця. У нашай
краіне прырост захворвання на рак
прастаты толькі за апошнія гады
склаў звыш 30 працэнтаў! Анколагі вельмі занепакоеныя тым, што з
прычыны асаблівасцяў клінічнага
цячэння і недасканаласці ранняй
дыягностыкі больш як у 60 працэнтаў хворых на рак прастаты пры
першасным звароце выяўляюцца
метастазы.
На пачатковых стадыях рак прастаты клінічна практычна не заяўляе пра сябе. Пухліна ў выглядзе
маленькага вузельчыка — усяго
некалькі міліметраў у дыяметры —
можа існаваць гадамі і не выклікаць
ніякіх сімптомаў. На гэтым этапе
развіцця хваробу вельмі цяжка
западозрыць пры пальцавым і нават ультрагукавым даследаваннях
прастаты. Дзякуючы ўкараненню
ў клінічную практыку вызначэння
прастатычнага спецыфічнага антыгена — ПСА — стала магчымым
распазнаванне ранніх, даклінічных
стадый раку прастаты.
Прастат-спецыфічны антыген —

гэта бялковае рэчыва, якое выпрацоўваецца клеткамі прастаты. Павышэнне канцэнтрацыі
гэтага маркёра ў крыві часам
можа мець месца пры банальным
хранічным прастатыце, дабраякаснай гіперплазіі прастаты і нават
пасля палавога кантакту. І ўсё ж
такі найбольш час тай прычынай
з'яўляецца рак прастаты. Прычым
устаноўлена, што ўзроўні ПСА звычайна пачынаюць павышацца прыкладна за 5-7 гадоў да клінічнага
праяўлення хваробы.
У ідэале кожнаму мужчыну пасля 50 гадоў, нават тым, у каго няма
ніякіх расстройстваў мочаспускання, неабходна штогод здаваць аналіз крыві на ПСА. Калі ж у брата,
бацькі, дзеда ці іншага сваяка пацыента па мужчынскай лініі быў рак
прастаты, ПСА неабходна вызначаць штогод пасля 40 гадоў.
— У якіх медыцынскіх установах Мінска і рэспублікі можна
зрабіць такі аналіз?
— На сёння даследаванне крыві
на ПСА праводзіцца ва ўсіх шматпрофільных клініках краіны, анкалагічных дыспансэрах, многіх раённых паліклініках, камерцыйных
медцэнтрах і біяхімічных лабараторыях. Даследаванне часцей за
ўсё платнае.
— У якой ступені аб'ектыўным
з'яўляецца атрыманы вынік?
— Для вызначэння ўзроўню ПСА
неабходна здаць аналіз крыві з ве-

АДКАЗНАСЦЬ
НЕ ЗАКАНЧВАЕЦЦА
З ВЫХАДАМ ПРАДУКЦЫI
ЗА ВАРОТЫ

Наша даведка
Мiжнародная асацыяцыя вытворцаў угнаенняў заснавана ў 1927 годзе i налiчвае цяпер больш за 500
членаў у 85 краiнах, штаб-кватэра размешчана ў
Парыжы. Кампанii — члены асацыяцыi прадстаўляюць усе вiды дзейнасцi, звязанай з угнаеннямi, адпаведнымi вiдамi сыравiны i прамежкавай прадукцыяй.
У асацыяцыю таксама ўваходзяць арганiзацыi, якiя
займаюцца агранамiчнымi даследаваннямi i абучэннем кадраў. Сярэднегадавы аб'ём вытворчасцi сусветнай галiны ўгнаенняў у апошнi час складае каля
170 мiльёнаў тон.
IFA займаецца аналiзам перспектыў развiцця сельскай гаспадаркi ў свеце i аналізам попыту на ўгнаеннi,
пытаннямi iнавацый у сферы вытворчых тэхналогiй,
бiяэнергетыкi, а таксама ўплывам прымянення ўгнаенняў на здароўе чалавека i навакольнае асяроддзе.
— Становiшча спраў на рынку ўгнаенняў пасля мiнулага года, калi продаж знiжаўся, сёлета нармалiзуецца, мы прагназуем павелiчэнне попыту на азотныя,
фосфарныя, калiйныя ўгнаеннi, — адзначыў Люк Ман.
— Пры гэтым на першае месца выходзяць пытаннi не
толькi скарачэння затрат на выпуск прадукцыi, асваення новых яе вiдаў, але i эфектыўнага выкарыстання
ўгнаенняў у сельскай гаспадарцы.
На думку кiраўнiка IFA, адказнасць вытворцаў угнаенняў не заканчваецца з выхадам прадукцыi за вароты
завода. Вытворцы павiнны суправаджаць свой тавар,
вобразна кажучы, да апошняга моманту яго «жыцця».
Гэта значыць — цесна супрацоўнiчаць з аграрнiкамi,
даюць iм усю патрэбную iнфармацыю, каб унясенне
ўгнаенняў было правiльным, навуковаабгрунтаваным
i, адпаведна, больш эфектыўным.
Яшчэ адна важная задача вытворцаў угнаенняў i
суб'ектаў сельскагаспадарчай дзейнасцi ў тым, лiчыць
Люк Ман, каб на першым плане заўсёды было здароўе
чалавека, якi спажывае вырашчаныя iмi прадукты харчавання. Пры гэтым пра карысныя мiкраэлементы,
вiтамiны трэба думаць не толькi купляючы iх у аптэках,
а ўжо на стадыi вытворчасцi ўгнаенняў. Генеральны
дырэктар IFA прывёў прыклад Фiнляндыi, дзе сельскагаспадарчыя раслiны ўжо пры ўнясеннi ўгнаенняў
падсiлкоўваюцца селенам. Гэта мера, паводле ацэнак
спецыялiстаў, станоўча паўплывала на скарачэнне рызыкi сардэчна-сасудзiстых захворванняў.
Дарэчы, Мiжнародная асацыяцыя вытворцаў угнаенняў заснавала спецыяльную ўзнагароду для кампанiй за лепшую працу ў кiрунку бяспекi прадукцыi, аховы
здароўя людзей i навакольнага асяроддзя.
— Наша прадпрыемства ўваходзiць у сусветную
сiс тэму вытворцаў угнаенняў, i таму сустрэча з кiраўнiком IFA для нас вельмi карысная, каб, як кажуць, адчуць пульс усёй планеты ў гэтых пытаннях,
адчуць тэндэнцыi, звязаныя не толькi з вытворчасцю
прадукцыi, але i яе прымяненнем, — адзначыў кiраўнiк ААТ «Гродна Азот» Iгар Жылiн. — Гэта дазваляе
больш пiсьменна i эфектыўна падыходзiць да кiравання прадпрыемствам, каб быць канкурэнтаздольнымi
на сусветным рынку.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

рэкамендуюць
анкаўролагі
мужчынам
з сівымі скронямі

ня з'яўляецца пункцыйная біяпсія
прастаты з заборам не менш 10-12
участкаў тканкі з розных аддзелаў
залозы. Толькі дзякуючы марфалагічнаму даследаванню атрыманых
пры біяпсіі тканак прастаты можна
пацвердзіць або выключыць дыягназ раку.
— У чым заключаецца прафілактыка раку палавых органаў у
мужчын?
— Галоўнымі фактарамі рызыкі ў развіцці раку прастаты з'яўляюцца ўзрост, спадчыннасць, лад
харчавання і расавая прыналежнасць. Што датычыцца ўзросту, то
асноўная большасць хворых — гэта
мужчыны ва ўзросце 60-80 гадоў.
Захворванне ў рэдкіх выпадках можа сустракацца і ў больш раннім
узросце, і тады, як правіла, яно працякае больш злаякасна.
Спадчынныя ракі прастаты сустракаюцца дзесьці ў 5-10 працэнтах выпадкаў. Рызыка развіцця
гэтай хваробы ў сваякоў павялічваецца дзесьці ў 2 разы пры наяўнасці першай ці другой ступеняў
роднасці і ў 8 і болей разоў, калі
хварэлі сваякі абодвух ступеняў.
Павялічвае рызыку развіцця раку прастаты залішняе ўжыванне
тлушчаў жывёльнага паходжання,
недастатковае ўжыванне жоў тазялёных фруктаў. Ежа ў рэгіёнах
з нізкай распаўсюджанасцю раку
прастаты (у азіяцкіх краінах, Паўднёвай Еўропе, на Далёкім Усходзе) багатая на грубавалакністую
клятчатку ў гародніне. Апошняя
ўтрымлівае так званыя фітаэстрагены — рэчывы, здольныя блакіраваць пераўтварэнні ў арганізме
мужчынскага палавога гармону
тэстастэрону ў актыўныя метабаліты, якія, як лічыцца, і выклікаюць
развіццё ракавых клетак у прастаце. Найбольшая колькасць фітаэст-

рагенаў утрымліваецца ў прадуктах з соі. Дарэчы, цікава,
што ў японцаў, якія пастаянна
пражываюць у ЗША, рызыка
захварэць на рак прастаты ў
100 разоў перавышае рызыку развіцця гэтай хваробы ў
мужчын у самой Японіі...
Таксама з рэчываў, якія
зніжаюць верагоднасць развіцця раку прастаты, неабходна адзначыць лікапін, які ў
вялікай колькасці ўтрымліваецца ў памідорах і прадуктах
з іх. Важную ролю адыгрываюць вітаміны А, Е, Д і мікраэлемент селен.
— Што можна сказаць
пра ро лю сэк су аль на га
жыцця ў сэнсе прафілактыкі раку прастаты?
— Роля сэксуальнага жыцця ў
развіцці раку прастаты не дастаткова вывучаная па аб'ек тыўных
прычынах. Усе вядомыя анкетыапытальнікі ў лепшым выпадку вызначаюць ступень палавой актыўнасці мужчыны і выражанасць некаторых фізіялагічных станаў, якія
дазваляюць ажыццявіць палавы
акт. Усё было б проста, калі б мы
гаварылі толькі пра «звычайнае»
сямейнае жыццё. Але як улічыць
уплыў «бурных раманаў», частай
змены палавых партнёрак, прыём
для разняволення і абвастрэння
эмоцый алкаголю, выкарыстанне
ўсемагчымых зрокавых, слыхавых
і лекавых стымулятараў, і, у рэшце
рэшт, ролю так званых няроўных
шлюбаў, калі розніца ва ўзросце
паміж партнёрамі перавышае 2030 гадоў? Усё пералічанае вышэй
уплывае на ступень палавой стымуляцыі і выпрацоўку мужчынскага палавога гармону тэстастэрону
і яго метабалітаў, якія, як я ўжо гаварыў, іграюць найбольш важную

Галоўным трэнерам хакейнай
зборнай стаў Эдуард Занкавец
Кандыдатура Міхаіла Захарава нават не разглядалася
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АКУЮ пазiцыю выказаў генеральны дырэктар Мiжнароднай асацыяцыi вытворцаў
угнаенняў (IFA) Люк Ман на сустрэчы са спецыялiстамi адкрытага акцыянернага таварыства
«Гродна-Азот» у рамках свайго першага вiзiту
у Беларусь.

ны. Каб выключыць магчымасць
памылкова станоўчага выніку, забор крыві на даследаванне варта
праводзіць не раней за 5 сутак пасля такіх маніпуляцый, як пальцавае
даследаванне прастаты праз прамую кішку, масаж прастаты, трансрэктальнае ўльтрагукавое даследаванне, калі датчык уводзіцца ў
прамую кішку, і пасля любых іншых
механічных уздзеянняў на прастату. Рэкамендуецца таксама за 2-3
дні да абследавання пазбягаць
эякуляцыі, язды на веласіпедзе,
ужывання алкаголю. У залежнасці
ад методыкі вынік становіцца вядомым праз 2-10 дзён пасля забору
крыві. Пад нармальным значэннем
агульнага ПСА варта разумець узровень менш за 4 нг/мл. Але ў любым выпадку інтэрпрэтацыю атрыманага выніку павінен праводзіць
урач-уролаг або ўролаг-анколаг.
— У чым заключаецца даабследаванне пацыента з павышаным ПСА?
— Ні ўльтрагукавое даследаванне, ні камп'ютарная тамаграфія
прастаты пры невялікім павелічэнні ПСА не дазваляюць правесці
дыферэнцыяльны дыягназ паміж
пухліннай і непухліннай паталогіяй
прастаты. У такіх выпадках абавязковым дапаўненнем да абследаван-

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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АЛОЎНЫМ трэнерам нацыянальнай зборнай па хакеі на
маючым адбыцца праз месяц чэмпіянаце свету ў Германіі будзе Эдуард Занкавец. Пра гэта паведаміў старшыня
федэрацыі хакея Яўген ВОРСІН на пасяджэнні выканкама.
Акрамя Занкаўца ў трэнерскі штаб уключаны Аляксандр
Андрыеўскі, Уладзімір Цыплакоў і Андрэй Гусаў. Названых
кандыдатаў федэрацыя прапануе Міністэрству спорту і
турызму, якое павінна заключыць кантракты са спецыялістамі.
Кандыдатура Міхаіла Захарава, які ўзначальваў каманду
на Алімпіядзе ў Ванкуверы, на гэты раз не разглядалася.
Як растлумачыў Яўген Ворсін, трэнер падпісаў кантракт
са зборнай Украіны, і гэта было асноўнай прычынай пошуку іншых кандыдатаў. Шукаць замежных спецыялістаў,
на думку кіраўніка федэрацыі, за месяц да чэмпіянату
свету немэтазгодна. Задача-мінімум для нашай каманды
на сусветным першынстве — трапіць у васьмёрку наймацнейшых. З 9 красавіка нацыянальная дружына накіроўваецца на
зборы перад сусветным першынством.
— Сёння цалкам вырашана, што плануем вынік, але можам не дасягнуць
на чэмпіянат свету ў Германію нашу яго. Нават з дрэннай гульнёй можна
зборную павязе трэнерскі штаб пад стаць сёмымі, а можна паказаць выдаткіраўніцтвам Эдуарда Занкаўца. Мы ны хакей і стаць дзявятымі-дзясятымі.
абмеркавалі гэтыя кандыдатуры і ў Нам важна ўбачыць каманду, на якую
федэрацыі, і на выканкаме, і з трэ- можна рабіць стаўку ў 2014 годзе.
нерамі. Цяпер мы прапануем іх мініс— Што будзе, калі Міхаіл Захатэрству, якое павінна заключыць з імі раў выведзе зборную Украіны ў
кантракты. А план падрыхтоўкі сфар- элітны дывізіён? Атрымліваецца
міруем разам з трэнерамі.
так, што з аднаго боку Міхаіл За— Чаму выбар выпаў менавіта на хараў, з іншага — квартэт названых
трэнераў...
беларускіх спецыялістаў?
— Я лічу Захарава нашым трэне— У нас няма часу для разгляду
замежных спецыялістаў. Усе тыя, хто рам. Толькі з-за таго, што ў яго ёсць
здольны працаваць са зборнымі, на абавязацельствы перад украінскай
наш погляд, разабраныя. А той, хто федэрацыяй хакея, ён працуе з укране патрэбны сваёй зборнай, нам на- інскай, а не з беларускай зборнай.
вошта? У 2014 годзе мы прымаем у Калі б нам вельмі патрэбны быў Засябе чэмпіянат свету. І павінны разві- хараў, мы павінны былі вырашаць гэваць свой хакей, стымуляваць працу та пытанне з украінскай федэрацыяй
айчынных трэнераў, рабіць стаўку на найперш. Але Украіна аказалася б у
нашых хакеістаў. За месяц да спабор- такой жа сітуацыі, як і мы за месяц да
ніцтваў запрашаць «барына», які кры- сусветнага першынства.
ху пазаймаецца з камандай, выйграе
— Захараў не прапаноўваў свае
ці прайграе, развернецца і з'едзе, лічу паслугі перад чэмпіянатам?
няправільным. Мы прайшлі 4 чэмпія— Ён адказны чалавек, бо ён паднаты свету з канадскімі спецыяліста- пісваў кантракты і павінен па іх прамі, на мой погляд, гэтага дастаткова, цаваць.
— Калі б Захараў не быў заняты
каб чамусьці навучыцца.
— Калі каманда не трапіць у з украінскай зборнай, вы б даверывасьмёрку, названыя трэнеры ўсё лі яму нашу каманду?
— Маё меркаванне было такім:
адно працягнуць з ёй працаваць?
— Не, пакуль мы так пытанне не трэнер, які адпрацаваў з нацыянальставім. Гэта лакальны чэмпіянат, які най камандай Алімпійскія гульні, папавінен паказаць гатоўнасць трэне- вінен мець магчымасць папрацаваць
раў да такой работы, да таго ж мы на чэмпіянаце свету. У яго была б пепавінны запэўніцца, што нашы трэне- равага, па меншай меры.
— Хто прапанаваў кандыдатуру
ры могуць справіцца з такой задачай.
Трое з чацвярых працуюць у нашым Занкаўца?
— І Цыплакоў, і Гусаў, і Андрыеўскі
чэмпіянаце, яны ведаюць хакеістаў і
ім прасцей кіраваць, чым чалавеку, назвалі менавіта яго, калі я з імі разякі аднекуль прыедзе.
маўляў. Эдуард Занкавец прапанаваў
— Як старшыня федэрацыі, вы ба- уключыць у штаб Люіса, які працаваў
іцеся за вынік на чэмпіянаце свету? з камандай на Алімпіядзе. Паводле
— Я разумею, што спорт — такая меркавання таго ж Захарава, ён вельрэч, дзе мы разлічваем, спадзяёмся, мі дапамог камандзе. Але пакуль не-

Фота БЕЛТА.

вядома, ці пагодзіцца Люіс.
— Эдуард Занкавец адразу пагадзіўся ўзначаліць каманду ці браў
час на роздум?
— Ён гатовы быў адразу, праўда, з
умовай абмеркавання некаторых кандыдатур трэнерскага штаба.
— На ваш погляд, меркаванне
гульцоў каманды трэба ўлічваць пры
назначэнні галоўнага трэнера?
— Каманда не можа выбіраць сабе
трэнера. З іншага боку, пацікавіцца іх
меркаваннем можна, улічваючы, што
некаторыя гульцы і трэнеры калісьці
разам выступалі. Як гулец, я асабіста
ведаю, што ні ў якой камандзе гульцы
трэнера не выбіраюць.
— Кандыдатура новага настаўніка мінскага «Дынама» Сікоры не
разглядалася?
— Ён настаўнік «Дынама». А на тое,
што ён будзе паралельна працаваць з
нацыянальнай зборнай, ніхто не разлічваў. Магчыма, у будучыні пры нейкіх
абставінах і ўзнікне такі варыянт, але пакуль мы яго не разглядаем. Андрыеўскі
— таксама трэнер мінскага «Дынама».
— Кан ды да ту ра Ула дзі мі ра
Крыкунова, з якім наша зборная
дасягнула найвышэйшага выніку
— чацвёртага месца на Алімпіядзе
ў Солт-Лэйк Сіці, таксама не разглядалася?
— Мяне непакоіць яго адарванасць
ад Беларусі. Летам яшчэ можна было
яго кандыдатуру разглядаць, а за месяц да чэмпіянату — позна. Хоць, на
мой погляд, Крыкуноў — надзвычай
прафесійны трэнер, менавіта я яго
запрашаў пад нацыянальную каманду
перад Солт-Лэйк Сіці. І гэта ён сабраў
тую каманду.
— У КХЛ у наступным сезоне з'явіцца другая беларуская каманда?
— Наступны сезон у Адкрытым
чэмпіянаце Беларусі мы пачнём у тым
жа складзе — 14 камандаў, сярод іх
і «Юнацтва».
Алена АЎЧЫННІКАВА.
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Ахвярамі вяскоўца сталі пенсіянеркі...
Дзікі выпадак у мінулую нядзелю меў месца ў вёсцы Лотва, што ў Мядзельскім раёне: п'яны жыхар з вёскі Рожка металічнымі прутамі і драўлянай палкай збіў трох пенсіянерак, адна з якіх загінула на месцы здарэння,
а другую ўжо ў бальніцы ўрачы, на жаль, не змаглі выратаваць. Паводле
звестак аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Мінаблвыканкама, 29-гадовы глуханямы вясковец, якога раней судзілі за крадзяжы
і хуліганства і які стаіць на ўліку ў псіхіятра, каля дзевяці гадзін вечара
разбіў акно і залез у хату да 77-гадовай бабулі. Гаспадыня, а таксама дзве
мясцовыя жыхаркі — пенсіянеркі 1950 і 1935 гадоў нараджэння — нічога
не змаглі супрацьпаставіць зламысніку, які, узброіўшыся металічнымі прутамі і палкай, без літасці збіваў пацярпелых. Адна з жанчын ад атрыманых
пашкоджанняў памерла на месцы, а гаспадыня праз некалькі гадзін у
бальніцы. Яшчэ адна пацярпелая з закрытай чэрапна-мазгавой траўмай,
пераломам правай рукі і ўдарамі твару шпіталізаваная. Цяпер па гэтым
факце праверку праводзіць пракуратура.
Ігар ГРЫШЫН.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении аукциона без условий по продаже
имущества, обращенного в доход государства

ролю ў развіцці раку прастаты. І
перш-наперш усё гэта адносіцца
да мужчын ва ўзросце пасля 55-60
гадоў. Ім неабходна мець на ўвазе,
што пры нармальным цячэнні фізіялагічных працэсаў і завяршэнні
пе ры я ду муж чын ска га клі максу
прадукцыя тэстастэрону ў арганізме да гэтага ўзросту ў норме пачынае зніжацца. Прырода патрабуе,
каб сэксуальнае жыццё было ўпарадкаваным, размераным...
Не сакрэт, што рак прастаты
амаль не сустракаецца ў праваслаўных свяшчэннікаў. І галоўную
ролю тут адыгрываюць не канстыту цыя і хар ча ван не, а ме на ві та
паводзінавы фактар — інтымныя
адносіны ў сям'і свяшчэннаслужыцеля строга рэгулюе царкоўны статут. Вядома, многім захочацца са
мной паспрачацца. Тым не менш,
я хацеў бы пажадаць мужчынам
з «сівізною на скронях» на ўсякі
выпадак не дапускаць «чорта ў
рабрыну».
Святлана БАРЫСЕНКА.

КОСМАС
КІТА

100-годдзе адзначае беларус,
які стварыў магчымасць лятаць
Акадэміка міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барыса Кіта, напэўна, немагчыма назваць летуценнікам. Бо ўсё, пра
што ён марыў, яму здавалася абсалютна
рэальным. Ён стаў сусветна вядомым
матэматыкам, фізікам, доктарам філасофскіх навук дзякуючы таму, што займаўся канкрэтнай справай — далучыўся
да распрацовак у ракетабудаванні, стаў
аўтарам першага ў свеце падручніка
па ракетнай тэхніцы і ракетным паліве.
Праўда, гэта было далёка за межамі радзімы. Пасля вайны Барыс Кіт жыў у Еўропе, у Амерыцы, дзе і рэалізаваў свой
матэматычны талент. Але нават жывучы
сярод іншых народаў, ён праз усё жыццё
пранёс сваю родную мову — беларускую. І ў свае 100 гадоў Барыс Уладзіміравіч Кіт застаецца найперш беларусам,
хоць жыве цяпер у Германіі.
Ён духоўна звязаны са сваёй роднай
Навагрудчынай. Тут скончыў беларускую
гімназію, дзе мелі магчымасць навучацца
на роднай мове дзеці сялян. Потым таленавіты вучань паступіў у Віленскі ўніверсітэт. Аднак нават там цікавіўся тым, што
адбывалася на радзіме. А там, у Навагрудку, яго родную гімназію зачынілі — у
Заходняй Беларусі вучыцца па-беларуску
стала складана. Барыс Кіт зрабіў усё, каб
яго маладыя землякі маглі працягваць навучанне па-беларуску — у Віленскай беларускай гімназіі, а ў 1938 годзе ён перавёз
усіх вучняў ізноў на радзіму. І сам працаваў настаўнікам матэматыкі, выкладаючы гэты складаны прадмет па-беларуску.
Галоўнае, што ён прывіў сваім вучням —
жаданне стаць адукаванымі беларусамі.
Нягледзячы ні на што. Яго паважалі, яго
гатовыя былі адстойваць менавіта вучні,
калі на іх любімага настаўніка данеслі і ён
патрапіў да гестапаўцаў...
У жыцці бываюць розныя выпрабаванні,
бываюць рашэнні, якія кардынальна могуць
змяніць лёс. Такім было рашэнне пакінуць
радзіму. Прыродны розум, неверагодныя
асабістыя здольнасці, беларуская руплівасць і працаздольнасць дапамаглі Барысу Кіту не проста выжыць у эміграцыі, але і
сказаць сваё слова ў навуцы. Слова не для
нейкага аднаго народа ці краіны — для чалавецтва, хутчэй за ўсё. Бо менавіта Барыс
Кіт удзельнічаў у якасці эксперта ў перамовах аб супрацоўніцтве ў касмічнай галіне
паміж ЗША і СССР. За мяжой выраслі яго
тры сыны, кожны з іх стаў самадастатковай
асобай, бацьку б толькі радавацца. Аднак
жывучы далёка ад радзімы, Барыс Уладзіміравіч Кіт адчуваў сваю прыналежнасць
да беларускай сям'і. Ён заўсёды цікавіўся,
што адбываецца дома, чым жывуць людзі.
Пра што і на якой мове яны цяпер размаўляюць. Ці мараць пра тое, каб расправіць
крылы і ўзняцца над мітуснёй? Барыс Кіт
з'яўляецца ганаровым грамадзянінам Навагрудка. А ў яго роднай Навагрудскай
школе адкрыты музей у яго гонар.
Ларыса ЦІМОШЫК.

- гараж , расположенный по адресу: Минская обл.,
г. Вилейка, ул. Дзержинского, 6. Начальная цена
24 000 000 рублей;
- ангар 1, расположенный по адресу: Минская обл.,
Воложинский р-н, участок Троки общей площадью
800 кв.м. Начальная цена 121 770 000 рублей;
- ангар 2, расположенный по адресу: Минская обл.,
Узденский р-н, п. Смолзавод, общей площадью
240 кв. м. Начальная цена 28 260 000 рублей;
- цех переработки молока, общей площадью 569,9 кв.м,
гараж общей площадью 92,3 кв.м, год постройки –
Адрес
1980, административное здание общей площадью
объекта и его
21 кв.м, год постройки – 1980, расположенные по
наименование
адресу: Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец. Начальная цена 212 490 000 рублей;
- слесарно-инструментальная мастерская общей
площадью 819 кв.м, год ввода в эксплуатацию –
1990; столовая, общей площадью 246,6 кв.м, год
ввода в эксплуатацию – 1959; клуб, общей площадью 256,5 кв.м, год ввода в эксплуатацию – 1964;
баня общей площадью 118,8 кв.м, год постройки
– 1968, расположенные по адресу: Минская обл.,
Столбцовский р-н, д. Клетище. Начальная цена
104 760 000 рублей.
Комиссия по работе с имуществом, обращенным в
Продавец
доход государства при Вилейском райисполкоме
Организатор
СИКУП «УКС-СЕРВИС»
аукциона
10 % от начальной цены объекта на р/с
3012190930030 в отделении 932 ОАО «БелинСумма задатка вестбанк», г. Молодечно, код 739, УНН 600182305,
ОКПО 04064333, получатель: СИКУП «УКССЕРВИС»
Оплата в размере цены продажи объекта (за выПорядок
четом задатка) в течение 2 месяцев и 25 дней на
оплаты
р/с СИКУП «УКС-СЕРВИС»
заверенную банком копию платежного документа,
подтверждающего внесение задатка; юридическим лицам – копию учредительных документов
Документы,
и свидетельства о регистрации заверенные нотапредставляемые
риально, доверенность, выданная представителю
для участия
юридического лица; физическим лицам – паспорт
в аукционе
или иной документ, удостоверяющий личность,
справку ГНИ об отсутствии задолженности по подоходному налогу.
Конечный
19.04.2010 г. до 16.00, г. Молодечно,
срок и адрес
ул. Мира, 15, каб. 1, СИКУП «УКС-Сервис»,
приема заявок
тел. (8 0176) 75 16 09, 75 19 20 (факс)
Дата, время и 20.04.2010 г. в 15.00, г. Молодечно, ул. Мира, 15,
место аукциона
СИКУП «УКС-СЕРВИС»
УНН 600182305

ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций»
(торговая марка life:)) информирует
об изменении тарифов и условий обслуживания:
С 06.05.2010 г. изменяются условия Договора оказания услуг
электросвязи по тарифным планам и предоставления услуги «life:)
SMS 5000»:
1. Пункт 7.3. Договора действует в следующей редакции:
Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке,
если по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней Абонентом не выполнены условия тарифных планов, в соответствии с которыми необходимы
пополнения лицевого счета на определенную сумму, и у Абонента недостаточно средств на лицевом счете для сохранения номера. При этом
сроки внесения платежей и их размеры Абонент обязан отслеживать
самостоятельно, используя все каналы связи, предоставляемые Оператором: официальный сайт http://www.life.com.by/, справочная служба,
SMS-уведомления и другие.
2. Изменить набор услуг по всем тарифным планам, активируемым по
умолчанию, и включить в него услугу «Сохранение номера». Услуга
активируется на 181 день жизненного цикла абонента, если по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней Абонентом не выполнены условия
тарифных планов, в соответствии с которыми необходимы пополнения
лицевого счета на определенную сумму. Тариф на услугу «Сохранение
номера» – 500 руб. в день (без учета налогов).
3. Для абонентов всех тарифных планов:
Cовершать и принимать звонки, отправлять и принимать SMS и пользоваться другими услугами Оператора можно в течение 180 дней с
момента активации SIM-карты (первого звонка) или пополнения счета
на любую сумму.
Со 181 дня оказание входящих и исходящих услуг электросвязи абоненту
прекращается. Если по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней Абонентом, обслуживающимся на условиях предоплаты, не выполнены условия
тарифных планов, в соответствии с которыми необходимы пополнения
лицевого счета на определенную сумму, то он начинает получать доступ к
сети Оператора оплачивая услугу «Сохранение номера». В случае, если
остаток денежных средств на абонентском счете составляет менее 500
руб., указанный остаток списывается до 0 руб. и Абоненту предоставляется доступ к сети Оператора на 1 (один) день.
Для прекращения взимания платы за сохранение номера и продолжения обслуживания еще на 180 дней достаточно пополнить счет на
любую сумму.
Абоненту, обслуживающемуся на условиях оплаты услуг по факту, на
181 день выставляется финальный счет для оплаты услуг.
Если по истечении 180 дней с момента последнего пополнения счета
на любую сумму или с момента активации SIM-карты не было пополнения счета (не оплачен финальный счет) и у абонента недостаточно
средств на лицевом счете для сохранения номера, то договор считается
расторгнутым, а телефонный номер возвращается Оператору для
дальнейшего использования.
4. Услуга «life:) SMS 5000» будет изменена на услугу «life:) SMS 1000»,
стоимость которой составит 4900 руб. (без учета налогов) на 30 дней,
и в рамках которой абоненты смогут отправлять 1000 SMS внутри
сети life:).
Информация доступна на сайте www.life.com.by и по телефонам
справочной службы: (8 017) 295 99 99 – для абонентов life:) по тарифу
звонка в другие сети, (8 025) 909 0 909 – для абонентов life:) по тарифу
звонка внутри сети, 909 – для абонентов life:) бесплатно.
ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций», 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 24.
УНП 190579561. Лицензия Министерства связи и информатизации РБ
№ 02140/0190784 от 18.03.2005 г. действительна до 28.08.2018 г.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 7 мая 2010 г. ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИНСКОМ РАЙОНЕ
1
2
3
4

Адрес
земельного участка
Кадастровый номер
Площадь
земельного участка
Целевое назначение

Лот 1
Папернянский с/с,
д. Семково, участок № 107
623685510601001262

Лот 2
Папернянский с/с,
д. Семково, участок № 108
623685510601001261

Лот 3
Папернянский с/с,
д. Семково, участок № 109
623685510601001260

Лот 4
Папернянский с/с,
д. Семково, участок № 110
623685510601001259

Лот 5
Михановичский с/с,
п. Михановичи
623684204601001287

Лот 6
Ждановичский с/с,
д. Тарасово, ул. Ключевая
623681709601001885

Лот 7
Ждановичский с/с,
д. Тарасово, ул. Луговая
623681709601001884

Лот 8
Мачулищанский п/с,
г.п. Мачулищи, ул. Зеленая
623655500001000347

0,1425 га

0,1427 га

0,1429 га

0,1504 га

0,1397 га

0,1604 га

0,1521 га

0,0750 га

для строительства
и обслуживания жилого дома

для строительства
и обслуживания жилого дома

для строительства
и обслуживания жилого дома

для строительства
и обслуживания жилого дома

для строительства
и обслуживания жилого дома

для строительства
и обслуживания жилого дома

для строительства
и обслуживания жилого дома

для строительства
и обслуживания жилого дома

859 960

859 960

859 960

600 670

1 668 893

1 608 785

968 374

30 000 000

30 000 000

30 000 000

35 000 000

44 000 000

42 000 000

40 000 000

Расходы по подготовке
5
859 960
документации (рублей)
Начальная цена земельного
6
30 000 000
участка (рублей)
7
Задаток (рублей)
2 900 000
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата
проведения: 7.05.2010 г. в 9.00. Заявления на участие и необходимые
документы принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов 3.05.2010 г.
Контактные телефоны: (8 025) 92 761 92, 204 11 62, 204 35 25.
Задаток за участие в аукционе на Лоты 1–4 перечисляется на расчетный Папернянского сельисполкома № 3604621120154, ф-л 614 ОАО
«АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНН 600052411,
ОКПО 04430453, код платежа 04901.
На Лот 5 – на расчетный счет Михановичского сельисполкома
№ 3604621090138 в филиале 614 АСБ «Беларусбанк» г. Минск,
ул. Червякова, 2, код 520, УНН 600303747, код платежа 04901.
На Лоты 6, 7 – на расчетный счет Ждановичского сельисполкома

2 900 000
2 900 000
2 900 000
3 400 000
4 100 000
№ 3600621030059 ГУ МФ РБ по Минской области (УНК 103), ф-л участников аукциона после трехкратного объявления первой объявлен№ 614 АСБ «Беларусбанк», код 520, УНП 600537220, назначение ной цены не поднял аукционный номер; ни один из участников аукциона
платежа – 04901.
в соответствии с решением комиссии не был признан победителем;
На Лот 8 – на расчетный счет Мачулищанского посисполкома заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками
№ 3604621080119 в филиале 614 АСБ «Беларусбанк» г. Минск, аукциона (в этом случае местный исполнительный комитет в течение
10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся приниул. Червякова, 2, код 520, УНП 600452694, код платежа 04901.
К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в мает решение о предоставлении ему земельного участка в частную
комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложе- собственность. В течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного
нием необходимых документов и внесшие в установленном порядке решения гражданин обязан внести плату за земельный участок в размере его начальной цены, увеличенной на 5 %, возместить расходы,
на указанный в объявлении расчетный счет задаток.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными связанные с подготовкой аукциона и документации, необходимой для
его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об
участками в соответствующем сельисполкоме.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из изъятии земельного участка для проведения аукциона).

4 100 000
3 900 000
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Заверенные банком копии платежных поручений о внесении задатка на расчетный счет
3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия
паспорта).
3.1 Представителем гражданина – нотариально удостоверенная
доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а
представители граждан – документ, удостоверяющий личность.

