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Пры прастудзе ешце ківі

Інфарм-укол

У

свеце, напэўна, няма нівод на га ча ла ве ка, які
хоць бы раз не пакутаваў ад
банальнай прастуды. І ў кожнага з нас ёсць свае ўпадабаныя спосабы барацьбы з гэтай немаччу. Аднак пачынаць
лячэнне трэба... з дыеты.
Медыкі лічаць, што падчас прастудных захворванняў трэба прытрымлівацца агульных правілаў:
харчавацца часта, маленькімі пор-

КАМП'ЮТАР
І МАБІЛЬНІК —
ПАДАЛЕЙ
АД ЦЯЖАРНЫХ

Псіхолагі сцвярджаюць, што
ў першыя дзесяць секунд знаёмства наш спадарожнік звяртае ўвагу не на тое, якой фірмы
нашы боцікі/сумачка, а на тое,
як выглядае наша галава. Размова ідзе, вядома ж, не пра наш
інтэлектуальны патэнцыял, а аб
стане прычоскі.
Бабулі мылі галаву звычайным
мылам, мамы раслі ў эпоху шампуняў, а зараз да нашых паслуг
— цэлы арсенал касметычных,
гігіенічных і лекавых сродкаў па
доглядзе за рознымі тыпамі валасоў. Для пачатку купіце сабе
новую расчоску — драўляную, з
шырокімі зубцамі. Імкніцеся рабіць няхітры масаж — штодня
расчэсваць валасы па сто разоў
у адзін і другі бок. Сур'ёзна стаўцеся да набыцця шампуню. Давярайце толькі вядомым фірмам,
якія добра сябе зарэкамендавалі. Калі не хочаце губляць час на
гатаванне масак для валасоў па
старых бабуліных рэцэптах, карыс тайцеся гатовымі. Іх можна
набыць як у магазіне, так і ў аптэцы. Няхай прымяненне маскі
хоць раз на тыдні стане вашай
добрай звычкай. Імкніцеся звесці да мінімуму згубнае ўздзеянне
фена на валасы. Перад сушкай
старанна вытрыце іх рушніком,
а пасля сушкі нанясіце яшчэ на
вільготныя валасы кандыцыянер,
які не трэба змываць.
Стан валасоў ва многім залежыць і ад харчавання. Абавязкова ўключыце ў рацыён аліўкавы
алей, які ўтрымлівае тлустыя кіслоты амега-3 і амега-6, адказныя
ў тым ліку за здаровы стан валасоў і пазногцяў. Калі ж вы вырашылі пахудзець, то рабіце гэта з
розумам. Рэзкая страта вагі можа
паслужыць прычынай сур'ёзных
праблем са здароўем і прывесці
да выпадзення валасоў.
Святлана БАРЫСЕНКА.

№ 48 (217)
У Хой ніц кім ра ёне штогод праходзяць
футбольныя чэмпіянаты. І сёлетнія нядаўнія
спа бор ніц твы яшчэ
раз паказалі, што гэты
гуль ня вы від спор ту
надзвычай папулярны
на палескай зямлі.

Хойніцкая атака

 Цыбуля з яблыкамі і мёдам:
надзярыце на дробнай тарцы роўную колькасць цыбулі і яблыка,
змяшайце з такой жа колькасцю
мёду. Прымайце па 2-3 ч. лыжкі
2-3 разы на дзень.
 Настой цыбулі ў малацэ.
Надзёртую цыбуліну заліце 0,5 л
гарачага малака, настойвайце
ў цяпле 2 гадзіны. Выпіце адну
шклянку гарачага настою на ноч,
другую — раніцай.
 Маліны з мёдам — цудоўны патагонны сродак. Заварыце ў
шклянцы 2 ст. лыжкі сухіх або 100
г свежых ягад маліны, праз 10—15
хвілін дадайце 1 ст. лыжку мёду і
прымайце ў цёплым выглядзе па
шклянцы 3 разы на дзень — і адразу ў ложак.
 Сродак ад кашлю для дзяцей (можна ўжываць, калі няма
дыятэзу і алергіі на мёд): да 1 ч.
лыжкі мёду дадайце 2 ст. лыжкі
насення анісу і крыху солі. Усё гэта
заліце шклянкай вады, давядзіце
да кіпення, працадзіце. Прымаць
цёплым, па 1 ч. лыжцы кожныя 2
гадзіны.
 Імбірная гарбата ад прастуды. Заварыце звычайную зялёную гарбату без дабавак. Дайце
ёй пастаяць хвілін пяць. Нарэжце
невялікі кавалачак (3-4 см) імбіру і заліце гатовай гарбатай у
тэрмасе. Дадайце крыху мёду і
чырвонага вострага перцу. Пры
пра студ ных захворваннях добра падыходзіць імбірная гарбата
з мёдам і лімонам, а пры кашлі
можна дадаваць у гарбату гваздзіку або карыцу.

Сёння скаліёз з'яўляецца самай распаўсюджанай артапедычнай праблемай сярод дзяцей. Як
адзначае загадчыца аддзялення
гігіены дзяцей і падлеткаў Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя
Ала Ма ла ха ва, што год пад час
пра фі лак тыч ных агля даў упершы ню рэ гіст ру ец ца па ру шэнне постаці ў 22.000 школьнікаў,
а роз ныя сту пе ні ска лі ё зу — у
10.000 дзяцей. Прычым скаліёз
— тая хвароба, якой нельга перахварэць у дзяцінстве аднойчы
і назаўсёды. Яна можа пакінуць
пасля сябе такія наступствы, як
ранняе зношванне пазваночніка,
які будзе старэць і выходзіць са
строю
Улічваючы актуальнасць прабле мы, са ні тар на-эпі дэ мі я ла гічная служба рэспублікі акцэнтуе
асаблівую ўвагу на пытанні забяспечанасці школьных устаноў
зручнай вучнёўскай мэбляй. Так,
у пачатковых класах рэкамендавана выкарыс тоўваць пераважна школьныя парты, а не сталы
і крэслы. Работа за апошнімі не
дысцыплінуе дзіця, і яно сядзіць
як хоча, не шкадуючы свайго пазваночніка. Яшчэ прапаноўваецца забяспечыць класы канторкамі
па тыпу трыбуны для выступлення
са стальніцай. За ёй дзіця можа
пісаць нават стоячы і рабіць гэта
рэкамендуецца на працягу 15-20
мінут.

Як самім вызначыць
наяўнасць скаліёзу
Папрасіце дзіця стаць да вас
спінай і расслабіцца (няхай яно
прыме звычную для яго позу паставы). Перш за ўсё вы павінны

звяр нуць ува гу на на ступ ныя
асноўныя прыкметы скаліёзу:
 адно плячо крыху вышэй за
другое;
 выпірае рог адной з лапатак;
 розная адлегласць ад прыціснутай да бока рукі да таліі;
 пры нахіленні наперад бачная крывізна пазваночніка.
Калі вы знайшлі хаця б адну з
гэтых прыкмет, тэрмінова вядзіце
дзіця на прыём да раённага артапеда або хірурга.
Асноўная задача пры лячэнні
скаліёзу ў дзяцей — дабіцца зніжэння празмернай нагрузкі на
па зва ноч нік пры ад нача со вым
умацаванні мышцаў спіны і ўсяго
тулава, што ў спалучэнні з ростам
дзіцяці дазволіць выправіць скрыўленне (канкрэтную методыку лячэння менавіта для вашага дзіцяці
дасць урач-артапед).

На што трэба звярнуць
увагу самім бацькам
Забяспечце дзіцяці аблегчаны рэ жым для яго па зва ночніка.
Купіце артапедычны матрац,
калі няма такой магчымасці, няхай
спіць проста на цвёрдым ложку з
плоскім ватным матрацам на роўным шчыце з невялікай падушкай.
У школу дзіця павінна хадзіць з
ранцам, а не з сумкай у адной руце. Падбярыце яму стол і крэсла
для заняткаў дома (яны павінны
адпавядаць рос ту дзіцяці, быць
зручнымі і фізіялагічнымі).
Развівайце ў дзіцяці ўнутраную самадысцыпліну.
Яно павінна пастаянна само
сачыць за сваёй постаццю (калі
ідзе, стаіць, сядзіць, адпачывае).

Дзіця павінна штодзень займацца лячэбнай фізкультурай (комплекс практыкаванняў падбяруць
у фіз культур ным дыс пан сэ ры,
пажадана, каб дзіця адзаймалася
там хоць бы некалькі тыдняў, засвоіла практыкаванні і прывыкла
да неабходнасці пастаянных нагрузак).
Прайдзіце курс лячэння ў
спецыялізаваным санаторыі.
Практычна немагчыма забяспечыць дзіцяці ў хатніх умовах
патрэбны рэжым для выканання
комп лексу ля чэб ных пра цэ дур
(артапедычныя ўкладкі, масаж,
фізіятэрапія, ЛФК...) Таму вельмі
пажадана правесці курс лячэння
ў санаторыі-інтэрнаце, для таго,
каб зафіксаваць развіццё скаліёзу і даць імпульс для наступнага
самастойнага лячэння.
За стаў це дзі ця па лю біць
спорт.
Сумныя і аднастайныя практыкаванні лячэбнай фізкультуры
час та не даспадобы школьнікам.
Часам значна прасцей і эфектыўней пры цяг нуць дзі ця да спорту; за хап ляль на га, яр ка га, які
дадасць яму аў тарытэту ў вачах
равеснікаў. Існуе даволі вялікая
колькасць відаў спорту, рэкамендаваных для лячэння скаліёзаў
і ін шых хва роб па зва ноч ні ка, у
асноў ным гэ та цык ліч ныя ві ды
спорту з «сіметрычнай» нагрузкай. Толь кі трэ ба імі са праўды
зай мац ца. (па жа да на з трэ нерам), а не «ад бы ваць ну мар».
Пла ван не — са мы леп шы від
спорту пры скаліёзе і пры любым
скрыўлен ні па зва ноч ні ка. Ва да
натуральным чынам разгру жае
пазваночнік, а нагрузкі павышаюць моц і тры ва ласць мыш цаў

спіны, адначасова развіваючы і
трэ ні ру ю чы сар дэч на-са судзістую і дыхальную сіс тэму.
Не забывайцеся пра агульнаўмацавальныя мерапрыемствы.
Здаровае харчаванне — немалаважная дэталь. Бялкі, тлушчы,
вугляводы, вітаміны і мінералы —
усё гэта ў патрэбных прапорцыях
і ў патрэбнай колькасці павінна
быць у рацыёне дзіцяці.
Кантрасны душ — карысная танізуючая працэдура для мышцаў і
сасудаў усяго арганізма.
Курэн не — вель мі шкод ная
звычка ўвогуле, а для хворых
скаліёзам дзяцей асабліва: нікацін прымушае звужацца сасуды
і капіляры, пагаршаючы кровазабеспячэнне ў тым ліку і мышачна-звязачнага апарату, а смолы
замаруджваюць функцыі дыхання,
якія і так могуць быць значна парушаныя.
Не рабіце неабдуманых крокаў.
У апошні час наша медыцына ўсё больш камерцыялізуецца
і з'яўля ец ца мност ва «спе цы яліс таў», гатовых лячыць скаліёз
роз ны мі ме та да мі — ад ма нуальнай тэрапіі да курса спецыяльных ін'екцый у мышцы спіны.
Будзь це вель мі асця рож ны мі ў
выбары падобных схем лячэння.
Напрыклад, мануальная тэрапія
ўвогуле вельмі адказны і траўманебяспечны метад, а ў руках
шарлатана ці прос та няўмелага
ўрача здольная прывесці да траге дыі. Акра мя та го боль шасць
артапедаў лічаць, што мануальная тэрапія прос та шкодная пры
скаліёзе.
Вольга ШАЎКО.

Далікатнае

ВАС НЕ СЛУХАЕЦЦА МАЧАВЫ ПУЗЫР?..
М

Сведения о предметах аукциона

Медагляд

КАЛІ Ў ДЗІЦЯЦІ СКАЛІЁЗ...

НОГІЯ людзі нават не звяртаюцца
да ўрачоў з гэтай праблемай, лічачы нетрыманне мачы натуральнай
праявай жыццядзейнасці арганізма. І
дарэмна, бо амаль кожны, хто страчвае кантроль над уласным мачавым
пузыром, пры жаданні можа значна
аблегчыць сваё становішча. Неабходна адзначыць, што эфектыўнасць
лячэння ў многім залежыць ад своечасовасці звароту па медыцынскую
дапамогу. Чым раней распачатае лячэнне, тым лепшых вынікаў можна
дасягнуць.
Нетрыманне — гэта стан, пры якім адбываецца міжвольнае падцяканне мачы.
Найбольш час та такі стан назіраецца ў
жанчын. Узнікае ён у выніку анатамічнага
або функцыянальнага парушэння работы
сфінктараў (кругавых мышцаў) мачавога
пузыра і ўрэтры. Справакаваць яго могуць
родавая траўма, цяжкая фізічная праца,
гарманальныя ваганні (часцей за ўсё недахоп эстрагенаў). Узмацняюць нетрыманне
мачы інфекцыі, запоры, а таксама пабочныя
дзеянні некаторых медыкаментаў.
Вылучаюць два асноўныя віды нетрымання мачы:
стрэсавае нетрыманне — міжвольнае
падцяканне мачы падчас кашлю, смеху,
бегу і іншых фізічных дзеянняў, што прыводзяць да павышэння ўнутрыбрушнога і,
значыць, унутрыпузырнага ціску. Характэрнай асаблівасцю стрэсавага нетрымання
мачы з'яўляецца адсутнасць позыву на мочаспусканне;
ургентнае нетрыманне мачы характарызуецца міжвольным падцяканнем мачы,
якое звязанае з непераадольным позывам

на мочаспусканне. Такі позыў называюць
«загадным» або «імператыўным». Хворыя
скардзяцца, што не паспяваюць дабегчы да
прыбіральні пры ўзнікненні позыву. Ургентнае нетрыманне можа правакавацца знешнімі фактарамі. Часцей за ўсё ў якасці правакуючых раздражняльнікаў выступаюць
гук струменю вады, мыццё рук, нервовае
ўзбуджэнне і г.д. Большасць хворых адзначаюць павелічэнне эпізодаў нетрымання
мачы ў халодную пару года.
Акрамя гігіенічных нязручнасцяў (вільготнасць, непрыемны пах, раздражненне
скуры), нетрыманне выклікае і псіхалагічныя праблемы, аж да дэпрэсіі. Нярэдка наступствам з'яўляецца зніжэнне сацыяльнай
актыўнасці або нават асуджэнне сябе на
поўную ізаляцыю.
У цяперашні час існуе тры асноўныя метады лячэння нетрымання мачы: немедыкаментозны, медыкаментозны і хірургічны.
Для кожнага з іх ёсць пэўныя паказанні, і
выбар аптымальнага падыходу да лячэння
канкрэтнага хворага з нетрыманнем мачы ажыццяўляе ўрач пасля стараннага абследавання пацыента. Хірургічнае лячэнне
прымяняецца пры беспаспяховасці кансерватыўнай тэрапіі.
Кансерватыўнае лячэнне ўключае дыету, лячэбную гімнастыку, прыём лякарстваў,
фізіятэрапію. Вялікую ролю ў барацьбе з нетрыманнем мачы адыгрывае і псіхатэрапія,
бо ў стане нервовага напружання сімптомы
хваробы абвастраюцца.
Прафілактыка гэтай немачы заключаецца, перш за ўсё, у беражлівых адносінах да свайго здароўя. Вось некаторыя
рэкамендацыі спецыялістаў:
— адмоўцеся ад курэння, паколькі нікацін

раздражняе мачавы пузыр, а кашаль, Комплекс лячэбнай гімнастыкі
звязаны з курэннем, можа выклікаць
1. Седзячы на падлозе (ногі сагнутыя ў калеміжвольнае нетрыманне мачы;
нях, рукі ва ўпоры ззаду) развядзіце калені, ста— пазбягайце пад'ёму цяжараў,
раючыся дакрануцца да падлогі, а затым звядзіце.
што прыводзіць да дэфармацыі падТэмп сярэдні. Дыханне вольнае. Паўтарыць 4—12
трымліваючых тазавых тканак;
разоў.
— сачыце за масай цела: лішняя
2. Лежачы на баку (спачатку на левым, затым
вага стварае дадатковую нагрузку
на правым), на выдыху падцягніце ногі, сагнутыя
на мачавы пузыр;
ў каленях, да грудзей, дапамагаючы рукамі, на
— своечасова лячыце інфекцыйўдыху вярніцеся ў зыходнае становішча. Паўтана-запаленчыя захворванні мочапарыць 3—5 разоў.
лавых органаў;
3. Паміж каленямі змясціце мяч. Максімаль— прывучыце сябе цалкам апана сціскайце мяч каленямі з адначасовым скараражняць мачавы пузыр і старайцеся
чэннем мышцаў прамежнасці і ягадзіц на працягу
ніколі не даводзіць да яго моцнага
3—10 секунд, затым вярніцеся ў зыходнае станонапаўнення;
вішча і расслабцеся. Паўтарыць 3—12 разоў.
— рэгулярна апаражняйце кі4. Стоячы (ногі на шырыні ступні, рукі апушчашэчнік, бо запоры могуць прывесці
ныя) выканайце спружыністыя прысяданні, аднада парушэння кантролю за мышцачасова адводзячы максімальна назад прамыя рукі
мі мачавога пузыра;
і напружваючы мышцы прамежнасці і ягадзіц. Паў— раскажыце свайму док тару
тарыць 3—8 разоў.
пра лекавыя сродкі, якія вы прымаеце: многія прэпараты (мачагонныя, антыдэ- канцэнтраванай, што пачынае раздражняць
прэсанты, антыгістамінныя лекі, некаторыя мачавы пузыр і прыводзіць да пастаяннай
сродкі для лячэння гіпертаніі) правакуюць патрэбы неадкладна бегчы ў прыбіральню.
частае мочаспусканне і/або садзейнічаюць Каб гэтага не адбывалася, піце неабходны
такому расслабленню мышцаў малога таза, мінімум — 1,5—2 л у дзень, але не ўжывайшто чалавек перастае кантраляваць свой це шмат вадкасці перад сном;
мачавы пузыр;
— пазбягайце каляровых або араматы— выключыце з харчовага рацыёну пра- заваных прадметаў асабістай гігіены, хімічдукты, якія аказваюць раздражняльнае дзе- ных напаўняльнікаў для ваннаў, а таксама
янне на мачавы пузыр: алкаголь, газаваныя араматызаваных гатункаў мыла і туалетнай
напоі (пепсі, кола і інш.), каву, гарбату, цыт- паперы;
русавыя, памідоры, вострыя стравы, цукар,
— больш рухайцеся: займіцеся плаванмёд, шакалад, штучныя заменнікі цукру;
нем, танцамі, ездзіце на веласіпедзе, рабіце
— змяніце пітны рэжым. Многім здаецца, ранішнюю гімнастыку;
што калі абмежаваць ужыванне вадкасці,
— абавязкова асвойце практыкаванне Кето і праблемы не будзе. Але гэта не так. геля для трэніроўкі мышцаў тазавага дна.
Пры недахопе вады мача становіцца такой
Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

ючы паверхневыя слаі запалёнай
слізістай. Таму пасля такой «цеплавой працэдуры» чалавек адчувае толькі часовую палёгку. Піць
лепш цёплую вадкасць.
Пры хворым горле звярніце
ўвагу і на кіслотнасць напояў, якія
ўжываеце. Моцна кіслае асяроддзе
садзейнічае размнажэнню мікраарганізмаў, таму ўсе напоі павінны
быць шчолачнымі або мець нейтральны рН: простая вада, гарбата,
какава, адвары лекавых раслін або
ягадныя кампоты. А вось журавінавы морс, а таксама сокі з цытрусавых і ананаса пры болях у горле
піць не рэкамендуецца. Адмоўцеся
таксама і ад газаваных ліманадаў,
якія вызначаюцца вялікай агрэсіўнасцю.
«Жывых» вітамінаў, безумоўна, больш за ўсё ўтрымліваецца
ў свежай агародніне і садавіне,
але, на жаль, не ўсе плады можна бязбоязна ўключаць у рацыён
пра студжа на га ча ла ве ка. Напрыклад, цытрусавыя, якія лічацца са праўд най скарб ні цай ві таміну С, маюць кіслую рэакцыю і
раз драж ня юць слі зіс тую. Ме на-

ві та та му апель сі на мі, лі мо на мі
і грэйпфру тамі хвораму лепш не
злоўжываць. Іх можна замяніць
на ківі, у якім утрымліваецца сутачная доза вітаміну С і вялікая
колькасць пекціну.
Ні ў якім разе нельга злоўжываць і вінаградам. Рэч у тым, што
яго сакавітыя ягады змяшчаюць
шмат глюкозы, якая асядае на
ротаглотцы, засцілаючы яе слізістую. А як вядома, бактэрыі вельмі
любяць салодкае асяроддзе. Менавіта таму медыкі рэкамендуюць
пасля любога з'едзенага ласунку
па лас каць рот ан ты сеп тыч ным
растворам.
Падрыхтавала
Вольга КУЛІНКОВІЧ.

ФОНД «МИНСКОБЛГОСИМУЩЕСТВО» (организатор аукциона)
25 октября 2010 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5
проводит аукцион с применением метода понижения начальной цены
по продаже находящихся в республиканской собственности объектов
и права заключения договоров аренды земельных участков, необходимых
для их обслуживания, которые составляют единые предметы аукциона

Лот № 2

ШАВЯЛЮРА
ШТО ТРЭБА

НАРОДНЫЯ
РЭЦЭПТЫ

Выпуск

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Любое дасягненне прагрэсу
не толькі спрашчае наша жыццё, але і прымушае расплачвацца за гэта добрым самаадчуваннем. Няма сэнсу запалохваць будучых матуль згубным
уплывам камп'ютараў, мабільнікаў і г.д., і ўсё ж такі некалькі
карысных парад даць можна.
Паводле слоў медсястры 23-й
дзі ця чай га рад ской па лі клі нікі г. Мінска Ірыны ШАЎЦОВАЙ,
перш за ўсё трэба дамовіцца са
сваім начальствам аб устаноўцы
сучаснага, найбольш бяспечнага
камп'ютара. Звядзіце час работы
за ім, а значыць, час, калі падвяргаецеся электрамагнітнаму
апраменьванню, да мінімуму. Гэта асабліва важна на пачатковай
стадыі цяжарнасці. Памятайце,
што сцвярджэнне абывацеляў
аб бяспецы ноўтбукаў не адпавядае сапраўднасці. Ноўтбук хоць
і ў меншай ступені, чым стацыянарны камп'ютар, але таксама
генерыруе выпраменьванне. Надзвычай неразумна класці ноўтбук
на калені, у непасрэднай блізкасці
да жывата, і праводзіць за праглядам фільмаў ці праслухоўваннем музыкі па 2-3 гадзіны ў дзень.
Куды больш карысна прысвяціць
гэты час прагулкам у парку.
Успрымайце мабільны тэлефон як сродак экстраннай сувязі, карыс тайцеся ім тады, калі
сапраўды неабходна вырашыць
важныя пытанні. Як па казвае
практыка, шматгадзінныя размовы з сяброўкамі па мабільніку ў
большасці выпадкаў пазбаўленыя
рацыянальнага сэнсу. Пазбаўцеся шкоднай звычкі выкарыстоўваць мабільны тэлефон у якасці
будзільніка, — паклаўшы яго на
прыложкавую тумбачку. Даверце
справу абуджэння нармальнаму
будзільніку-гадзінніку. Медыкамі
да канца не вывучана, наколькі
небяспечны мабільны для плода,
аднак Сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендуе цяжарным звесці да мінімуму час выкарыстання гэтым дасягненнем
тэхнікі.

цыямі, аддаючы перавагу здробненым прадуктам. Пюрэ з агародніны, слізістыя кашы, супы і кісялі
— ідэальная ежа для арганізма,
які «акупавалі» хваробатворныя
вірусы. А вось вострае, салёнае
і смажанае лепш выключыць са
штодзённага рацыёну. Усе гэтыя
прадукты яшчэ больш раздражняюць запалёную слізістую верхніх
дыхальных шляхоў і ўзмацняюць
яе ацёк.
Прастуджанаму чалавеку трэба
выпіваць як мага больш (не менш
за 2 літры ў суткі) вадкасці, якая
ўвільгатняе слізістую і змывае з яе
рэшткі разбураных клетак, а таксама тыя таксічныя рэчывы, што
выдзяляюць мікраарганізмы. Пры
гэтым вельмі важна сачыць за тэмпературай вадкасці. Калі праявамі
хваробы з'яўляюцца гарачка і насмарк, то варта аддаваць перавагу гарачаму пітву. Калі ж прастуда
ўскладняецца пяршэннем і болем
у горле, то да запалёнай слізістай
трэба ставіцца вельмі асцярожна і
не траўмаваць яе высокімі тэмпературамі. Гарачая вадкасць дзейнічае на горла, як наждак, выдаля-
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Начальная
цена предмета
аукциона, руб.

Капитальное строение (инв. № 640/С-21364) и право заключения договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания. Здание клуба с холодной пристройкой, подвалом, общей площадью
888,3 кв.м, двухэтажное, фундамент бутобетонный, стены кирпичные,
деревянные, перегородки кирпичные, перекрытия: чердачные – железобетонные и деревянные, междуэтажные и подвальные – железобетонные,
крыша шиферная. Подведены инженерные коммуникации. Здание клуба
183 923 900
1933 года постройки, холодная пристройка и подвал – 1971 года постройки. Объект расположен по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Социалистическая, д. 133, на земельном участке площадью 0,2389 га, назначение:
земельный участок для обслуживания и эксплуатации строения клуба с
холодной пристройкой. Введено ограничение в использовании земельного
участка в связи с его расположением в охранной зоне канализационных
коллекторов. Срок аренды земельного участка 40 лет.
Капитальное строение (инв. № 640/С-21366) и право заключения договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания. Здание учебного корпуса общей площадью 1131,8 кв.м, 1933 года
постройки, двухэтажное, фундамент бутобетонный, стены и перегородки
кирпичные, перекрытия чердачные и междуэтажные железобетонные,
324 116 043
крыша совмещенная. Подведены инженерные коммуникации. Объект
расположен по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Социалистическая,
д. 133, на земельном участке площадью 0,4457 га, назначение: земельный участок неустановленного назначения. Срок аренды земельного
участка 38 лет.

Продавец объектов республиканской собственности: производственное республиканское унитарное предприятие «1993-я центральная инженерная ремонтная база» (Минская область, г. Слуцк,
ул. Социалистическая, д. 133, тел. (8 01795) 48242,
42805). Арендодатель земельных участков: Слуцкий районный исполнительный комитет (Минская область, г. Слуцк, ул. Ленина, д. 189).
Задаток для участия в аукционе в размере
25 000 000 рублей перечисляется в срок по 21
октября 2010 года включительно на расчетный счет
№ 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, ул. Мясникова, 32, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона ежедневно в рабочие дни с 8.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Минск,
ул. Чкалова, 5, к. 312, тел. 224 39 76, 500 47 10. Начало
приема заявлений 21 сентября 2010 г. Окончание
приема заявлений 21 октября 2010 г. до 17.00.
Возможность ознакомления с объектами республиканской собственности обеспечивает продавец в
срок по 21 октября 2010 г. Фотографии продаваемых
объектов, а также информация о предметах аукциона
дополнительно размещаются на сайте Минского облисполкома: www. minsk-region.gov.by на странице
фонда «Минскоблгосимущество» в разделах «Власть»,
«Управления и комитеты облисполкома».
Лицо, желающее принять участие в аукционе, не
позднее срока, указанного в извещении о проведении
аукциона:
уплачивает задаток, размер которого указывается
в извещении о проведении аукциона, путем перечисления денежных средств на текущий (расчетный)
счет организатора аукциона. Внесение задатка дает
право на участие в аукционе по всем выставляемым
на аукцион объектам;
подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с приложением указанных ниже документов;
заключает с организатором аукциона соглашение
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, прилагаются к заявлению, подаваемому:
юридическим лицом – резидентом Республики
Беларусь: копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
заверенная банком копия платежного поручения о
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет
организатора аукциона; представителем юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
юридическим лицом – нерезидентом Республики
Беларусь: легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения (выписка
должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев
до даты подачи заявления на участие в аукционе)
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком
или иной кредитно-финансовой организацией, с
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; заверенная банком копия
платежного поручения о перечислении задатка на
текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
представителем юридического лица – доверенность
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность
этого представителя;
индивидуальным предпринимателем: документ,
подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона; заверенная
банком копия платежного поручения о перечислении
задатка на текущий (расчетный) счет организатора
аукциона; представителем индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ,
удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом, – заверенная банком копия
платежного документа о перечислении задатка на
текущий (расчетный) счет организатора аукциона; документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – нотариально заверенная доверенность и документ, удостоверяющий
личность представителя.
Продавец, организатор аукциона не имеют права
требовать информацию о намерениях приобретения

Минимальная
цена предмета
аукциона, руб.

66 253 860

117 493 473

того или иного объекта республиканской собственности.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи объектов республиканской собственности на аукционах с применением
метода понижения начальной цены, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2009 г. № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238».
При наличии двух участников аукциона и более,
желающих приобрести предмет аукциона по начальной цене, аукционист повышает начальную цену в
соответствии с шагом аукциона и называет номер
участника аукциона, который первым поднял аукционный номер. Затем аукционист в соответствии
с шагом аукциона объявляет новую цену. Аукцион
продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднимет
только один участник аукциона. Аукционист называет
новую цену предмета аукциона и номер этого участника аукциона трижды и объявляет его победителем
аукциона. Если после объявления аукционистом
начальной цены предмета аукциона аукционный
номер поднял только один участник аукциона, то
аукционист называет номер такого участника аукциона трижды и объявляет его победителем аукциона.
Если после объявления начальной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял
свой номер, аукционист понижает начальную цену
в соответствии с шагом аукциона, объявляя новую
цену. Начальная цена понижается в соответствии
с объявленным шагом до момента, когда один из
участников аукциона согласится приобрести предмет аукциона по объявленной аукционистом цене,
но не ниже минимальной. Если после очередного понижения начальной цены предмета аукциона
одновременно подняли свои номера два участника
аукциона и более, в результате чего победителя
определить невозможно, комиссия (организатор
аукциона) принимает решение о снятии предмета
аукциона с аукциона. По завершении аукциона по
каждому отдельно взятому предмету аукциона аукционист объявляет о продаже данного предмета
аукциона, трижды называя цену, по которой продан
предмет аукциона, и номер участника аукциона,
ставшего победителем аукциона. При отсутствии
участников аукциона, готовых купить предмет аукциона по минимальной цене, аукционист называет эту
цену трижды, после чего данный предмет аукциона
снимается с аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним лицом, предмет
аукциона продается такому лицу при его согласии
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Задаток, внесенный победителем аукциона (претендентом на покупку), учитывается при окончательных
расчетах за объект республиканской собственности
по договору купли-продажи и за право заключения
договора аренды земельного участка. Если имеет
место превышение задатка, внесенного победителем аукциона (претендентом на покупку), над ценой
продажи предмета аукциона, сумма превышения
подлежит возврату в течение 5 рабочих дней со дня
проведения аукциона. Информация о затратах на
организацию и проведение аукциона, в том числе
расходах, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для
его проведения, порядке и сроках их возмещения
доводится до сведения участников до начала проведения аукциона по каждому предмету аукциона,
выставляемому на аукцион. Фонд «Минскоблгосимущество» имеет право отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три
дня до даты его проведения.
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан: Подписать протокол о результатах
аукциона; обязан возместить расходы, связанные
с организацией и проведением аукциона, а также
внести в соответствующий местный бюджет плату
за право заключения договора аренды земельного участка (в случае предоставления рассрочки
ее внесения соответствующим местным исполнительным комитетом – часть платы), выполнить
условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка, в течение 10 рабочих дней со
дня принятия местным исполнительным комитетом
решения о предоставлении земельного участка;
после совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) названных действий, но не
позднее 2 рабочих дней, заключить в установленном порядке с Продавцом договор купли-продажи
объекта республиканской собственности, а с местным исполнительным комитетом – договор аренды
земельного участка.

