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Футбольны цуд
ад Бернда Штанге
пад пытаннем?
П

Фота Пятра ФАМІНА.

РА ГЭ ТА мож на да ве дацца ўжо сёння позна ўвечары, калі на сталічным стадыёне
«Дынама» нацыянальная зборная Беларусі правядзе апошні
ў гэтым годзе адборачны матч
да чэмпіянату Еўропы-2012. Сапернікам беларусам стануць албанцы — каманда гэтай краіны
заўсёды вызначаецца непрадказальнасцю і мае статус «цвёрдага арэшка».
Сцвяр джаць, што лю бы вы нік,
акрамя выйгрышу, стане для падначаленых спадара Штанге правальным, наўрад ці можна. І ўсё з-за сенсацыйнай стартавай перамогі над
французамі ў Парыжы, дзякуючы якой нямецкі трэнер атрымаў значны
карт-бланш не толькі ад кіраўніцтва Беларускай федэрацыі футбола, але
і звычайных балельшчыкаў. Хоць мяркуючы па ўчарашняй прэс-канферэнцыі, якая ў сваёй большасці падводзіла вынікі пятнічнай малавыразнай выязной гульні з Люксембургам (0:0), у выпадку чаго крэдыт даверу
да замежнага настаўніка і ігракоў «нацыяналкі» зноў можа вярнуцца да
«плінтусавага» ўзроўню.
Сустрэчу з журналістамі Бернд Штанге пачаў у якасці форварда,
спрабуючы адразу ўзяць ініцыятыву ў свае рукі і не даць прадстаўнікам
айчынных СМІ раздуць з мухі слана. Сёння я без ігракоў нацыянальнай
зборнай, засяродзіў увагу прысутных германскі коўч. Калі каманда выйграе, падкрэсліў ён, то я заўсёды прыходжу з футбалістамі. Калі ж гуляе
няўдала, то прымаю ўвесь агонь крытыкі на сябе — чыталася на твары
нямецкага настаўніка.
Аналізуючы нулявы зыход паядынку ў Люксембургу, Бернд Штанге
без залішніх ваганняў прызнаўся, што для беларусаў гэта была няўдалая гульня. І не толькі з пункту гледжання нулёў на табло, але і з
пазіцыі гульнявога майстэрства і тактыкі. Галоўнай памылкай у гэтым
паядынку з футбалістамі карлікавай еўрапейскай краіны, сказаў спадар
Штанге, былі высокія перадачы, якія раз за разам станавіліся лёгкай
здабычай гаспадароў поля. Акрамя таго, у радах зборнай не знайшлося
футбаліста, які здолей бы аддаць пару-тройку пасоў, якія б вянчалі галявы момант з абавязковым узяццем варот саперніка. А ў беларускай
камандзе, калі верыць нямецкаму трэнеру, роля «інтэлігентаў» адводзілася Аляксандру Глебу і Віталю Ку тузаву. Але ж па волі абставін гэтыя
ігракі ў Люксембургу не выступалі. Зараз, працягнуў галоўны трэнер
беларускай зборнай, мы маем поўную аналітычную выкладку з апошняга матча і супраць албанцаў павінны выступіць агульным фронтам. І
неабавязкова па схеме з двума апорнымі абаронцамі, дзеля таго, каб
выйграць сённяшнюю сустрэчу і пайсці на зімовыя канікулы на другой
пазіцыі. Тут ужо спадар Штанге ўлічыў патэнцыйную перамогу зборнай
Францыі, якая сёння дома прымае каманду Люксембурга. З улікам суботняга выйгрышу на «Стад дэ Франс» над румынамі з лікам 2:0 падначаленыя Ларана Блана могуць ісці на «зімоўку» аднаасобнымі лідарамі
з трыма вікторыямі запар.
Рэзюме ўчарашняй прэс-канферэнцыі Бернда Штанге было прадказальным: нам неабходна толькі перамога і іншага выніку мы сабе не
ўяўляем. Праўда, якімі метадамі яна будзе здабытая і хто выступіць у ролі
галоўных «скрыпачоў», сказана не было. Заўтра, г.зн. сёння, убачыце,
сказаў Бернд Штанге. Адно магу сцвярджаць, заключыў ён, што гульнявы склад у параўнанні з папярэднім матчам, практычна не зменіцца. А
тактыку гульні неабходна скарэктаваць: футбалісты павінны будуць менш
біць верхам, а гуляць нізам. У гэтым выпадку лягчэй будзе паказаць сваё
майстэрства Сяргею Кісляку, Антону Пуцілу, Віталю Радзівонаву. Мы
не павінны расчараваць беларускіх балельшчыкаў у кваліфікацыйным
турніры, які пачалі з феерычнай перамогі над чэмпіёнамі свету. Без сумненняў, падвёў рысу галоўны трэнер беларусаў, гульня будзе цяжкай,
але выйграваць мы павінны, бо пры ўсёй павазе да албанцаў, па класе
яны ніжэй за французаў, румын і нават баснійцаў.
Уладзімір ЗДАНОВІЧ.

АВАРЫЯМ СПРЫЯЕ ЦЕМРА
Вадзіцель легкавушкі з горада Мікашэвічы не разгледзеў у цемры
падводу, якая не была абазначана святлоадбівальнымі элементамі, і
дапусціў сутыкненне. У выніку кіроўца падводы, 61-гадовы жыхар вёскі
Сітніца, трапіў у бальніцу з сур'ёзнымі траўмамі.
Яна СВЕТАВА.
Утерянные представительством Белгосстраха по Ленинскому району бланки
страховых полисов по добровольному страхованию от несчастных случаев и
болезней на время поездки за границу формы 2РНП серии БЛ №№ 0779973—
0779974 считать недейстительными.
УНП 101883943

Государственному предприятию «Экспериментальная база
«Ганусово» Несвижского района Минской области
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 ЗООИНЖЕНЕР

со стажем работы не менее 5-ти лет
(оплата согласно штатного расписания);
 ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
ДОЕНИЯ;;
 МЕХАНИЗАТОРЫ
МЕХАНИЗАТОРЫ..
Оплата труда 1–2,5 миллиона и выше
в зависимости от трудового вклада.
Предоставляется благоустроенное жилье,
в пригороде и в городе Несвиже.
Адрес: г. Несвиж, ул. Пригородная, 1.
Тел.: 8 029 703 54 24, 8 01770 64 1 24, 8 01770 64 2 47.
УНП 600031409

Администрация.

22 октября 2010 г. в 16.30
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЧЕРНАВЧИЦКИЙ ЗАВОД ЖБИ»
Повестка дня:
1. О приобретении обществом акций собственного выпуска на баланс общества.
Собрание будет проходить по адресу: Брестский р-н, д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г.
Начало регистрации участников собрания: 16.00.
УНП 200034706

22 октября 2010 г. в 12.30

состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Универсам «Северный»
Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
2. О перевыборах членов совета директоров общества.
Собрание будет проходить по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3.
Начало регистрации участников собрания: 12.00.

УНП 100356386

УДАР НІЖЭЙ ПОЯСА,

1
г. Гродно, ул. Пестрака, 36,
здание АТС.
Часть помещения на 5-м этаже. Имеется естественное
Характеристика
освещение, электроснабжение, центральное отопление,
имущества,
входящего
телефонизировано. Требуетв состав лота
ся проведения дополнительных работ по разграничению
арендуемого помещения
Площадь имущества, кв.м
212,0
Коэффициент от 0,5 до 3,0
2,5*
Начальная цена, руб.
1 855 000
Размер задатка, руб.
185 500
* – При наличии более 2 участников аукциона коэффициент увеличивается на 0,5.
Порядок проведения и оформления участия в аукционе
определены Положением о порядке проведения аукционов
по продаже права заключения договоров аренды зданий,
сооружений и помещений, находящихся в республиканской
собственности, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору следующие
документы: заявление на участие в аукционе, заявление
об ознакомлении с документами, порядком проведения
аукциона, соглашение о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона, копию платежного документа о перечислении задатка, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц, для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), доверенность (документ,
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або Што забівае сэкс?
не дурань? Але ж гэта шэранькае — нешта прыгажун-«разведчык» усвеновае. Без элементу навізны мужчынская дамляе, што яму пашанцавасэксуальнасць затухае.
ла з жонкай і пачынае ігна— Было б зразумела, калі б гэтае за- раваць бясконцую колькасць
туханне пачыналася гадоў праз двац- іншых целаў. Каб спыніцца,
цаць сумеснага жыцця, але ж, наколькі я па трэб ныя не ве ра год ныя
разумею, манатоннасці трэба пазбягаць маральныя ўстаноўкі, трэба,
каб станавілася брыдка ад
з першых шлюбных дзён?
— Як ні крыўдна гэта вымаўляць, за- думкі, што прылегчы вось з
туханне сэксуальнай функцыі ў мужчын гэтай дзяўчынай не праблема,
пачынаецца дзесьці пасля 25-27 гадоў, а бо гэта — цела, а дома — не
пасля 40 гадоў мы цвёрдым крокам ідзём толькі цела, але і Асоба...
Між іншым, многія жон«з кірмашу».
Французы ў прынцыпе кажуць, што да кі дарэмна крыўдзяцца на
30-32 гадоў мужчына галоўны ў сэксе, за- мужоў, якія разглядваюць іншых жанчын, аднаго гэта можа быць раз у 2-3 гадзіны, а
дае мелодыю. Жанчына ж падладжваецца. адзначаюць, у каго лепшыя ягадзіцы. Муж- ў іншага — раз у 3-5 дзён. І тут немагчымая
Праўда, калі ён пры гэтым не прыслухоўва- чыну можа цалкам задавальняць тое, што ніякая карэкцыя, бо адразу ж узнікне неецца да таго, як адгукаецца яго мелодыя ў яго ёсць, але заплюшчыць вочы ён не задаволенасць, а значыць, і дысгармонія.
— Дзмітрый Зіноўевіч, чаму на пачат— Мне здаецца, якімі б правільны- ў партнёрцы, то гэта, зноў жа — дысгар- ў стане.
Патрэбная адпаведнасць.
ку адносінаў усё бывае такім патэнцый- мі ні былі матывацыі і выпрабаванні да монія.
— Цудоўная падстава для дысгар— Гэту адпаведнасць можна як-нена аптымістычным, а праз нейкі час — ні шлюбу, сэксуальная дысгармонія можа
Пасля 30-35 гадоў мужчына яшчэ можа моніі...
будзь разгледзець яшчэ да сэксу?
аптымізму, ні патэнцыі? Навошта мы заявіць аб сабе літаральна ў самым па- нейкі час «плыць па цячэнні», але мудрая
— Так, падстаў для дысгармоніі — безліч.
— Тут ёсць прамая сувязь з тэмпераменўступаем у шлюб, калі ён забівае ўсё чатку сумеснага жыцця...
жанчына павінна перахапіць ініцыятыву
там. Калі мы не падыходзім адно аднаГармонія ў палавым жыцці залежыць му па тэмпераменце, то ёсць высокая
самае цікавае дашлюбнае?
— Бо пачалася звычайная прыцірка, і павесці мужа за сабой — пачаць спа— Гэта пытанне нумар адзін — матыва- якая доўжыцца ў сярэднім на працягу го- кушаць яго бялізнай, касметыкай, хар- ад умення прыстасаваць уласныя
верагоднасць, што і ў сэксуальным сэнцыя пры ўступленні ў шлюб. Сэксуальныя да. Калі за гэты час пара не разбягаецца, чаваннем, паводзінамі... Павінна быць сэксуальныя патрэбы да патрэбаў
се мы не дасягнем узаемаразумення.
дысгармоніі ва многім закладваюцца мена- значыць, партнёраў нешта трымае, і, зноў пастаянна новай, але пры гэтым добра партнёра.
— Мужчыны кажуць: пасля трэвіта ў момант стварэння шлюбнага саюза. жа, ёсць падставы разлічваць на нейкую разумець, што яму трэба. Калі для мужцяй чаркі ўсе жанчыны — прыгажуні
Пры абмеркаванні праблемы дысгармоніі трываласць саюза ў будучым.
чыны сэкс важны, а жонка гэта ігнаруе,
(падыходзяць, значыць, для сэксу).
ў сэксе я пытаюся ў пацыентак, чаму яны
У сямейным жыцці бакі высвятляюць то пасля 40 гадоў мужа павядзе за сабой Тут не можа быць ніякіх агульных залатых Аднак жанчыны нечага падобнага пра
выйшлі замуж менавіта за гэтага чалаве- для сябе шэраг новых нюансаў аб партнё- іншая жанчына.
рэцэптаў і правілаў. Пахіснуць сэксуальную мужчын сказаць не могуць... Малавата
ка, чым ён уразіў? У адказ звычайна чую: ры. У мяне быў такі выпадак. Пацыентка
— Для жанчыны сэкс можа быць на- гармонію можа любая акалічнасць. І не аба- мужчын, цікавых з сэксуальнага пункта
зацяжарала, узрост падышоў, сябры раілі сем гадоў пражыла ў грамадзянскім шлю- столькі важным як для мужчыны?
вязкова гэта будзе здрада... Дапусцім, муж гледжання...
або яшчэ лепш — а больш не было прэтэн- бе. Партнёр настаяў на тым, каб яны ства— Ад жанчыны, для якой сэкс выхо- добра зарабляў, і раптам пачаў прыносіць
— Важную ролю ў фарміраванні мужчыдэнтаў, дзякуй, што гэты прапанаваў.
рылі сям'ю. Праз месяц пасля роспісу яна дзіць на першае месца, збяжыць любы менш. Часам нават цяжка дакладна сказаць, ны іграе бацька. А ў нашых сем'ях, як вядоДругі важны момант. Калі жанчына апіс- зацяжарала, а праз чатыры прыйшла да мужчына. Ён будзе занепакоены адным што першаснае: праблемы з сэксам выліліся ма, татаў часцяком няма побач. Выхаванне
вае вартасці, якія ёй падабаліся ў партнё- мяне з праблемай: хачу развесціся! Як жа пытаннем: а раптам я не змагу? У маёй ў праблемы з фінансамі ці наадварот?
ж хлопчыка без бацькі або з бацькам, не
ры, — гэта звычайна досыць сціплы пера- так? — пытаюся. «Толькі цяпер, калі я за- практыцы былі рэдкія выпадкі, калі такія
І для мужчыны, і для жанчыны могуць здольным паказаць добры прыклад мужлік, а калі размова заходзіць аб тым, што цяжарала, зразумела, што ён... ідыёт!».
жонкі прыходзілі з мужамі і скардзіліся, быць важнымі нюансы, не звязаныя напра- чынскіх паводзінаў, пагражае трансфарёй хацелася б змяніць у сваім мужчыне,
Уступаючы ў шлюбныя адносіны, мы, па- маўляў, я яму і паказваю, і расказваю... мую з сэксам. Напрыклад, партнёр перастаў мацыяй палавой ролі. Такі мужчына будзе
дык гэты спіс можа быць у разы даўжэй- першае, нечага адзін ад аднаго чакаем, а, Доктар, ну скажыце ж вы яму! А той муж сачыць за сабой, захварэў, падвёў сяброў... або агрэсіўным, або падатлівым, не здольшым. Шэраг жанчын ідуць у шлюб з дум- па-другое, часам самі нават не ведаем, якой сядзіць і думае: во трапіў...
Гэта паўплывае на сэксуальныя адносіны ным узяць на сябе адказнасць, а значыць,
кай, што зробяць з каменя алмаз. Гэта
— А што мужчыну вымушае ўзяць партнёркі? Можа, вельмі моцна, а можа, не стане актыўным «разведчыкам». Гэтым
Сэксуальная гармонія можа знікнуць шлюб?
вельмі вялікая памылка.
гэта скажацца праз некалькі гадоў. Адзін мужчынам, дарэчы, дастаюцца актыўныя
Трэці момант. Нават калі жанчына як з-за аднастайнасці, так і з-за
— Для моцнага полу сэкс — нармаль- пацыент гаварыў, што ўсё жыццё шукаў ідэ- жанчыны. Пры гарманічным раскладзе дабачыць у сваім партнёры шэраг ста- любых змен, нават не звязаных з
ная матывацыя. У прынцыпе, для муж- ал — 90-60-90, з-за чаго жаніўся толькі ў ганяць самку, прымаць рашэнне павінен саноўчых момантаў — не п'е, не курыць, інтымным жыццём.
чыны сэкс павінен стаяць не далей за 30 гадоў. Глядзеў на выбранніцу і сам сабе мец. Слабы самец ні за кім не ганяецца. Яго
добра зарабляе, ёсць перспек тывы
2-3 месца ў спісе 6-7 асноўных прычын зайздросціў. Хто куды бег пасля работы, а ён даганяе актыўная самка. Аднойчы моцным
росту, любіць і г.д., яна можа забывацжадання быць разам з жанчынай. За дадому. Прычым сапраўды пашанцавала: не самкам хочацца адпачыць і перакласці груз
ца паставіць перад сабой яшчэ адно важ- будзе наша рэакцыя на тое, што мы будзем выключэннем ранняга юнацтва, калі сэкс толькі цела выдатнае, але і чалавек аказаў- на плечы мужчыны. Але ж не тут было.
кае пытанне: а што асабіста я адчуваю ў адкрываць у нашым партнёры. Усё ж такі адназначна займае першае месца. Калі ся добры. Аднак пасля нараджэння другога
— Пячатка ў пашпарце, здаецца, усё
дачыненні да гэтага мужчыны? Платаніч- жыць разам пачалі абсалютна розныя людзі мужчына жэніцца на добрай чэкавай кніж- дзіцяці адбыўся нейкі збой у арганізме, і 90- ўскладняе. А, можа, у так званым граманае пачуццё абавязкова нараджаецца з — з рознымі ўстаноўкамі, розным выхаван- цы, значыць, будуць праблемы. Сэкс для 60-90 ператварыліся ў 136 кг. А ён візуаліст, дзянскім шлюбе дысгармоній менш?
пасылу «мне з ім цікава», «мне хочацца нем, розным сэксуальным вопытам. З двух мужчыны ўсё роўна важны, а ад колькасці сэкс стаў практычна немагчымым. Аднойчы
— У прынцыпе, менш. Сужыцельства
яго ўбачыць». Але праз нейкі час павінна асобных сцэнарыяў трэба напісаць адзін, грошай, заробленых партнёркай, ніводзін жонка яму сказала: знайдзі сабе жанчыну, дазваляе выпрабаваць псіхалагічную і сэкз'явіцца і патрэба ў ласках, дотыку. Жан- агульны. Кожнаму пры гэтым ад нечага да- не здольны ўзбудзіцца.
маўляў, каб ты не пасталеў заўчасна. Разум- суальную сумяшчальнасць, у такой сітуачына павінна жадаць абдымкаў, марыць аб вядзецца адмовіцца, а штосьці дадаць...
ная жанчына: ведала, што мужчына, які не цыі прасцей разысціся. Сапраўды, такім
— Што ж патрэбна моцнаму полу?
пацалунках... Абуджэнне эратычнага лібіда
Вось вам сітуацыя. Муж прыходзіць да
— Эратычны аб'ект. За 11 секунд ён эякулюе, хутчэй сталее. Гадоў дзесяць пасля чынам пара дамаўляецца, што будзе жыць
сведчыць аб тым, што нешта можа атры- жонкі з прапановай: усе кажуць, што вось аглядае спераду грудзі, талію, клубы, ногі, такога дазволу ён нават думаць не хацеў разам, пакуль абодвух усё задавальняе.
мацца. Вось яна, аснова для шлюбу.
гэта нічога, — давай паспрабуем... Яна: не твар, ззаду — талію і ягадзіцы, пасля чаго пра здраду. Потым выпадкова пазнаёміўся Калі што, можна бяскроўна развітацца на
— А выпрабоўваць партнёра ў сэксе хачу, гэта цяжка, брыдка і г.д. Ён, вядома, становіцца зразумелым, ці заслугоўвае аб'- з маладой дзяўчынай. Сувязь працягвала- наступны дзень. А шлюб — гэта ўкладанні
да шлюбу трэба?
можа сказаць: ладна, давай па-стандарт- ект далейшай увагі. Знешнасць для мужчы- ся два гады. Палюбоўніцы было далёка да ў агульны кацёл, і нярэдка пры гэтым аказ— Гэта зусім не гарантыя будучай гар- наму, як раней. Але ж для яго гэта «пра- ны з'яўляецца вядучай у сэксе. Моцны пол жонкі. Акрамя таго, яму стала цяжка ўсве- ваецца, што развітацца фактычна немагмоніі. Нейкія сур'ёзныя паталогіі сустра- панова» можа быць важнай. І калі так, то падкі на цела. Але ж, на вялікі жаль, гэта дамляць, што ад яго чакаюць толькі сэксу... чыма. Адна пацыентка неяк скардзілася на
каюцца ўсё ж такі рэдка. Таму што там думка, якая зарадзілася, нікуды не знікне. цела не кладзецца ў ложак па першым па- Словам, сям'я захавалася. Калі мы гаворым мужа: і п'е, і гуляе, і на ганарэю захварэў.
правяраць!? Хоць большасць разважае Жонцы застаецца думаць, як хутка і з кім трабаванні! Таму ёсць два варыянты: абліз- пра гармонію, то маем на ўвазе давер. Як Я прапаную выйсце: разысціся. Яна: дык у
прыкладна так: давай паспрабуем, ці спа- муж захоча рэалізаваць сваю фантазію... нуцца і сказаць сабе «не надта і хацелася» бы ні паступіў наш партнёр па шлюбе, мы мяне ж ні кватэры, ні працы, ні грошай...
дабаецца... Дарэчы, мужчыны, якія знаё- Наогул мудрая жанчына ведае: манатон- або «куды мне — лысаму ды з маёй патэн- павінны падтрымаць яго.
Нягледзячы на вялікую колькасць раз— Значыць, праблемы пачынаюцца водаў, шлюб усё роўна застаецца досыць
мяцца на сайтах, на першым спатканні раз- насць забівае цікаўнасць. З аднаго боку, цыяй...». Або думаць, як заваяваць...
глядваюць жанчын як тавар. Маўляў, ну-ка, сэксуальнае жыццё трэба проста падтрымЧым больш упэўнены ў сабе мужчына, тады, калі няма даверу?
трывалай формай суіснавання двух люпакруціся... Ага, добра, пайшлі да мяне, ліваць, яно павінна быць рэгулярным, ста- чым больш ён цэніць сябе, чым больш пры— Давер — паняцце шырокае. Прасцей дзей. Пры заключэнні шлюбу мы тым сапакажаш, на што ты здольная: спадаба- більным, з другога, — толькі не аднастай- вабна выглядае, чым больш перамог над сказаць, важна, ці задаволеныя мы тым, мым даём адно аднаму зразумець, што
ецца — можа, будзем сустракацца. Што ным. Бывае ж так: жонка прыгажуня, ра- жанчынамі ён атрымаў, тым лягчэй яму да- што маем. Скажам, існуе паняцце пала- хочам быць разам і, калі што, — прытромхарактэрна, 6-7 дзяўчат з дзесяці ідуць не зумніца, а ён знайшоў сабе на баку штосьці ецца практыка заваявання. Але, на жаль, вой канстытуцыі. Яна вызначае патрэбу ся. Паскандалім, але памірымся.
шэранькае. Навакольныя здзіўляюцца: ну, такія, як правіла, ужо не спыняюцца. Рэдкі і здольнасць здзяйсняць палавыя акты. У
раздумваючы...
Святлана БАРЫСЕНКА.

Знаўцы кажуць, што кожнай пары,
тым больш шлюбнай, наканавана
зведаць сэксуальную дысгармонію.
«Жоўтыя» крыніцы інфармацыі
кормяць чытача рознымі байкамі
на гэту тэму, але большасць парад
адносна таго «як застацца шчаслівым
у сэксе forever» надта далёкія
ад рэальнага жыцця.
Аб тым, што парушае сэксуальную
гармонію і што здольна яе аднавіць,
расказвае ўрач-сэксолаг Мінскага
абласнога псіханеўралагічнага
дыспансэра Дзмітрый КАПУСЦІН.

Што Дзень «нямецкі»
нам рыхтуе?
Па першае, ён стане працягам традыцыі
праводзіць восенню Дні нямецкай эканомікі ў Беларусі. Па другое, дасць магчымасць
больш шырока задзейнічаць досвед Германіі як сусветнага лідара ў сферы энергаэфектыўнасці.
Вось з гэтай нагоды 13 кастрычніка пройдзе такі
чарговы Дзень. Яго арганізатарамі зноў выступілі
прадстаўніцтва нямецкай эканомікі ў Беларусі і нямецка-беларускі эканамічны клуб. У Мінск прыедзе
прадстаўнічая дэлегацыя дзелавых колаў ФРГ. Яе
візіт адобраны бундэстагам і падтрыманы Федэральным міністэрствам эканомікі і тэхналогій Германіі. У склад дэлегацыі ўвайшлі амаль 30 чалавек:
як менеджары сусветна вядомых нямецкіх фірмаў,
так і прадстаўнікі сярэдняга і малога бізнэсу, якія
маюць намер пашырыць свае дзелавыя інтарэсы
ў Беларусі. Вядома, у сферы энергаэфектыўнасці
і выкарыстанні аднаўляльных крыніц энергіі. Разам з бізнэсменамі наведае нашу краіну і дэпутат
бундэстага Роберт Хохбаум, які пазнаёміць сваіх
суразмоўцаў з ажыццяўленнем на дзяржаўным узроўні энергетычнай палітыкі ў ФРГ.
Гасцям будзе прапанаваная шырокая праграма,
галоўнымі пунктамі якой абяцаюць стаць удзел у
кантактна-кааперацыйнай біржы, наведванне шэрагу беларускіх прадпрыемстваў, перамовы з патэнцыйнымі партнёрамі. Арганізатары візіту таксама
разлічваюць на плённы ўдзел членаў дэлегацыі ў ХV

Беларускім энергетычным і экалагічным форуме.
Чым нам можа быць карысным досвед ФРГ у
сферы энергаэфектыўнасці? Ды па многіх пазіцыях. Доля Германіі ў сегменце сусветнага рынку альтэрнатыўнай энергетыкі складае каля 20
працэнтаў. Больш таго, у сваёй энергетычнай
канцэпцыі ФРГ зрабіла стаўку на выкарыстанне
альтэрнатыўных і аднаўляльных крыніц энергіі.
На думку спецыялістаў, ёсць вялікі патэнцыял для
рэалізацыі нямецка-беларускіх праектаў у гэтай
сферы. Бо ў новай энергетычнай канцэпцыі Беларусі вялікая ўвага надаецца альтэрнатыўным
і аднаўляльным крыніцам энергіі, у прыватнасці,
прадугледжваецца да 2020 года за іх кошт забяспечыць 32 працэнты энергаспажывання краіны.
Як адзначыў у размове з журналістамі старшыня нямецка-беларускага эканамічнага клуба Клаўс
Баер, ні адна краіна не можа вырашыць праблемы
энергетыкі і экалогіі самастойна. Аднак, на яго думку, Германіі ёсць што прапанаваць іншым краінам у
гэтай сферы. Па словах кіраўніка прадстаўніцтва нямецкай эканомікі ў Беларусі Уладзіміра Аўгусцінскага, ФРГ з'яўляецца сусветным лідарам у сучаснай
энергетыцы, у тым ліку і па выкарыстанні аднаўляльных крыніц энергіі і павышэнні энергаэфектыўнасці.
Ужо ёсць праект аб стварэнні з нямецкімі партнёрамі
парка ветракоў у Дзяржынскім раёне. Пад яго прадугледжваюцца інвестыцыі 250 мільёнаў еўра.
Леанід ЛАХМАНЕНКА.
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ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ
ПРАДАЕЦЦА
 Трак тар Т-25 с прычэпам
«Зубраня», з дакументамі.
Тэл.: 8 015 96 23 000, 8 029 759
70 71.
 А/м ВАЗ-2101, 1977 г.в. у
добрым рабочым стане. У дадатак зап част кі. Чыр во ны, бен зін.
Торг. Тэл. у Мінску 296 40 28, МТС
756 60 54.
 А/м «Вольва-440», 1990 г.в.,
1,7 бензін. Мінск.

РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А.
2
3
4
5
Гродненская обл., г. Лида,
Гродненская обл., г. Лида, ул. Чапаева, 3, здание АТС.
ул. Тельмана, 10, здание РУЭС.
Отдельные помещения на 4-м этаже. Имеется естественное осве- Отдельные поме- Отдельные помещения на 1-м этаже.
щение, центральное отопление, канализация, электроснабжение, щения на 1-м эта- Имеется естественное освещение,
телефонизировано. Помещения требуют перепланировки, рекон- же. Имеется есте- центральное отопление, электрострукции и ремонта, этажи имеют высоту около 5 метров на три ственное освеще- снабжение, телефонизировано. В
лестничных пролёта, высота 4-го этажа соответствует 7-му этажу ние, центральное помещении отсутствует водоснабв обычном здании, лифт отсутствует, необходимо отгораживать отопление, элек- жение, канализация, санузел нахочасть территории на земельном участке от территории РУП «Бел- троснабжение, те- дится на улице.
телеком» для свободного прохода посторонних посетителей.
лефонизировано.
320,29 (274,89 + 2,2 + 1,5 + 6,9 + 27,0 + 7,8)
80,4 (64,6 + 15,8)
23,2 (11,1+12,1)
16,9
2,5*
3,0
2,5*
2,5*
2 802 540
703 500
203 000
147 875
280 254
70 350
20 300
14 788
подтверждающий полномочия должностного лица) (для
Победителем аукциона признается участник, предлопредставителей физического лица, индивидуального пред- живший наивысшую цену за предмет аукциона. Победитель
принимателя, юридического лица), копию свидетельства о аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в
государственной регистрации (для индивидуальных пред- течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в
принимателей и юридических лиц резидентов Республи- установленном порядке перечислить на субсчет арендоки Беларусь), легализованные в установленном порядке дателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за
копии учредительных документов и выписку из торгового вычетом внесенной им суммы задатка, а также возмереестра страны происхождения (выписка должна быть стить организатору аукциона затраты на его организацию
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи и проведение. Договор аренды по результатам аукциона
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения
доказательство юридического статуса в соответствии с аукциона.
законодательством страны происхождения (для юридиПрием документов на участие в аукционе осущестческих лиц нерезидентов Республики Беларусь). Копии вляется по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А,
документов предоставляются без нотариального засвиде- каб. 202 с 12.10.2010 по 08.11.2010 включительно в рабочие
тельствования.
дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные после 16.00
Задаток перечисляется на субсчет 3012000000225 в 08.11.2010 не рассматриваются.
филиале 426 АСБ «Беларусбанк» код 199, УНП 500826567
Телефоны для справок (0152) 43 25 71, 48 65 95, факс
Гродненский филиал РУП «Белтелеком».
(0152) 72 02 07.

Тэл. 8 029 121 20 77.
 А/м «Форд-Арыён», 1991 г.в.,
1,4 бензін.
Тэл. 8 029 871 60 99
 Каляска інвалідная з электрапрывадам.
Тэл. 8 044 754 06 65.
 Драўляны дом з усімі выгодамі, новы ў г. Лельчыцы Гомельскай
вобл.
Тэл.: 8 0235650157, 8 029 669
76 18.

 Станок дрэваапрацоўчы «УБДН6М» («Разумнік»), 220 В, 1 квт, 60 кг, 8
аперацый, пераносны, новы.
Тэл. 8 029 189 77 10.
КУПЛЮ
 Трактар МТЗ-82, можна з пагрузчыкам ці экскаватарам.
Тэл. 8 044 473 68 90.
РОЗНАЕ
 Кансультацыя: навуковыя матэматычныя работы вучняў.
Тэл. 8 029 857 58 51.

КУПОН ДЛЯ БЯСПЛАТНАЙ ПРЫВАТНАЙ АБ’ЯВЫ
Запоўніце разборліва, выражце і вышліце на адрас рэдакцыі:
220013 Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А. Тэлефон для даведак 287 17 79.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 10.11.2010 в 11.00
по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. № 204 по продаже права заключения договора аренды недвижимого
имущества сроком на три года для использования в целях размещения офисов, магазинов, производственных площадей
(за исключением вредных производств), оказания услуг по бытовому обслуживанию населения
Организатор аукциона
Номер лота
Местонахождение
имущества

НАТУРА 7

Надта інтымна

АБАВЯЗКОВЫЯ звесткі не для друку: ВАША ПРОЗВІШЧА, АДРАС, ХАТНІ ТЭЛЕФОН.
Пашпарт, серыя

№

Выдадзены
Подпіс

Дата

КПУП «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
извещает о проведении 28 октября 2010 года повторного открытого аукциона
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16
№
лота

1

Наименование

Характеристика

Сельскохозяйственный, однодвигательный,
поршневой двухместный моноплан. ИзготовВоздушное
лен 01.09.2004, назначенный ресурс самосудно НАРП-1 лета 4000 часов, 10000 посадок, 15 лет. Ремонтов не имел. Двигатель Rotax-912, назначенный ресурс 3600 часов, 45 лет.

Начальная цена
Задаток, с учетом
продажи, с учетом НДС,
НДС, бел. руб.
бел. руб.

41 256 000

4 000 000

Продавец: Открытое акционерное общество «ГО- даты опубликования настоящего извещения по
МЕЛЬХИМСЕРВИС». Имущество расположено 26 октября 2010 г. включительно. Подача докупо адресу: 247050, г. Гомель, ул. Интернациональ- ментов по почте не допускается.
ная, 25. Шаг аукциона – 5 %. К участию в аукциоВ случае, если аукцион признан несостоявшимся
не допускаются лица, которые своевременно по- в силу того, что заявление на участие в нем подано
дали заявления на участие в аукционе по форме, только одним участником, объекты аукциона проопределенной организатором аукциона, внесли в даются этому участнику при его согласии по начальустановленном порядке задаток для участия в аук- ной цене, увеличенной на 5 %. Подробное извещеционе, представили другие необходимые докумен- ние опубликовано в газете «Звязда» № 151 от
ты и подписали соглашение о правах и обязанно- 05.08.2010.
стях сторон в процессе подготовки и проведения
Задаток для участия в аукционе перечисляетаукциона.
ся на расчетный счет продавца (Открытое акДокументы на участие в аукционе принимаются ционерное общество «ГОМЕЛЬХИМСЕРВИС»):
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, каб. 2-18 в р/с 3012200630018 в Гомельском областном упр.
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 от ОАО «Бел.АПБ» УНП 400010620, ОКПО 05884280.
Дополнительная информация по телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 74 17 34, 74 89 64.

