У лістападзе зборная згуляе з Аманам
Трэнерскі штаб нацыянальнай каманды вызначыўся з супернікам, з
якім правядзе таварыскі матч падчас міжнароднага «акна»,17 лістапада.
Як і меркаваў Бернд Штанге, гульня пройдзе ў адной з цёплых азіяцкіх
краін. Нашым супернікам будзе зборная Амана. У рэйтынгу ФІФА гэтая
каманда дзеліць 96-ты радок са зборнай Узбекістана. Нашы футбалісты,
нагадаем, знаходзяцца на 42-й пазіцыі.
Алена АЎЧЫННІКАВА.

27 кастрычніка
1557 год — каралём Жыгiмонтам II Аўгустам выдадзены «лясны статут». Гэта быў
першы падобны дакумент на славянскай
мове. Паводле новага закона, для разбору
розных цяжбаў аб праве карыстання лесам i сенажацямi была створана
спецыяльная камiсiя. Ляснiчыя атрымалi падрабязную iнструкцыю пра дзеяннi падчас аб'езду
пушчаў i лясоў. Статут забараняў высечку сухiх
дрэў без дазволу каралеўскай улады, вызначаў
пакаранне за самавольнае размяшчэнне пчалiных вулляў у дуплах дрэў, абмяжоўваў рыбную
лоўлю i колькасць паляўнiчых сабак. За забойства
буйнага звера была вызначана вышэйшая мера
пакарання.
1984 год — уведзена ў строй Байкала-Амурская магiстраль.

«Той, хто хлусiць, не аддае сабе справаздачы ў цяжкасцi сваёй задачы, бо яму
трэба будзе яшчэ разоў дваццаць схлусiць,
каб падтрымаць сваю першую ману».
Аляксандр Поп (1688—1744),
англiйскi паэт.

СУМЕСНЫ
ЎВАХОД У ХАТУ

 Вельмі вялікае значэнне надавалася першаму сумеснаму ўваходу
маладых у хату. Бацькі сустракаюць маладых ля парога. Уваход у рэстаран ці сталовую не можа замяніць парог роднай хаты і не можа быць
месцам для выканання сакральнага рытуальнага дзеяння. Тым часам
бабуля ці хтосьці іншы кладзе на парог новы адамкнёны замок, зверху
закрывае яго ручніком. Жаніх бярэ нявесту на рукі, становіцца на адно
чырвонае поле ручніка (яно знаходзіцца перад парогам хаты) і пераносіць
цераз парог, становячыся на другое чырвонае поле: яно знаходзіцца ўжо
ў прасторы хаты. У космасе традыцыйнага жылля парог з'яўляўся ні чым
іншым, як зонай смерці, таму неабходна было абсалютна выключыць
магчымасць дотыку, дакранання нявесты.
 Як толькі маладыя пераступяць цераз парог, ручнік скручвала бабуля і замыкала замок. Пры гэтым ключы аддавалі бацькам жаніха, а
замок — бацькам нявесты. Сімволіка гэтага рытуальнага дзеяння простая і зразумелая: як ніхто не зможа адамкнуць гэты замок, так ніхто не
ў сілах будзе разлучыць гэтую сям'ю.
 У некаторых выпадках сама нявеста, як толькі аказвалася ў прасторы
хаты, хутка падымала ручнік — тым самым паказвала ўсім прысутным, што
па гэтай «пераправе» з яе мужам больш ніводная жанчына не пойдзе.
 Усё вяселле маладыя сядзелі пад абразамі, прымаючы ўсю святасць сакральнага месца — чырвонага кута. Тым самым ужо з першай
хвіліны закладвалася, мадэлявалася перспектыва новай сям'і: яны з
павагай будуць ставіцца да бацькоўскай хаты, але з часам створаць
свой «чырвоны кут» — пабудуюць сваю хату!
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усміхнемся!
Мы ўчора на шашлыкі ездзілі.
Але грошай на мяса не было. Таму ўзялі толькі гарэлку.
☺
Ноч, стук у дзверы. Трывожны
жаночы голас:
— Хто там?
— Паручнік Ржэўскі, мадам!
— Зноў будзеце гадасці казаць
і да мяне заляцацца?

Грошы

— Вядома!
— Пача кай це, знай ду ключык...
☺
Народны мачагонны сродак:
дзве рэдзькі, бацвінне шчаўя, папараць і лісце ядлоўцу здрабніць
і выпіць восем куфляў піва.
☺
Пацыентка на прыёме ў псіхолага:
— Док тар, мы
з му жам ніколі не
сварымся.
— Дзіўна... Значыць, вы не створа ныя адзін для
аднаго.
☺
Ёсць два споДАІ
са бы спра чац ца
з жанчынай, але
ніводзін не дапамагае.

РУП «ВИТЕБСКИЙ ИНСТИТУТ
НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже
имущества ОАО «Витебскмебель»
Лот: Производственное здание Цех № 1 площ. 6210,6 кв.м, производственное здание Цех № 2 площ. 11560,8 кв.м, производственное здание «Сушилка»
площ. 764,6 кв.м, производственное здание «Механические мастерские» площ.
294,7 кв.м, склад РСГ площ.107,5 кв.м, производственное здание лесопильного
цеха площ. 1077,8 кв.м, склад-сарай сухих мебельных заготовок площ. 467,4
кв.м, здание КНС площ. 45,4 кв.м, здание гаража площ. 515,3 кв.м, складсарай сырых мебельных заготовок площ. 379,7 кв.м, производственное здание
«Обойный цех» площ. 2583,6 кв.м, здание медпункта площ. 378,0 кв.м, здание
административно-бытовое площ. 623,0 кв.м, производственное здание энергоблока площ. 1022,0 кв.м, производственное здание «Энергоцех» площ. 161,0
кв.м, здание котельной площ. 1089,8 кв.м, 7/25 доли капитального строения
(малого гаража) площ. 222,3 кв.м, эстакада площ. 84,0 кв.м, здание насосной
площ. 35,5 кв.м, внутриплощадочные сети электроснабжения протяженностью
4734,0 м, внеплощадочные сети электроснабжения протяженностью 1700,0
м, наружный водопровод протяженностью 739,2 м, канализационно-ливневая
сеть протяженностью 1162,9 м, хозяйственно-бытовая канализационная сеть
протяженностью 1928,6 м, трубопровод тепловой сети протяженностью 1588,5 м,
трубопровод горячего водоснабжения пл. 922,8 кв.м, трубопровод тепловой
сети протяженностью 284,2 м, сеть технологических трубопроводов протяженностью 952,1 м, строительные материалы, использованные на возведение
следующих объектов: здания склада, здания неустановленного назначения
(бытовки), здания котельной (переоборудование склада ЛВЖ), хлораторных,
очистных сооружений, сооружения неустановленного назначения (очистное
сооружение), сооружения для сбора мусора, противопожарного водоема,
пожарного резервуара, наружной сети освещения и ограждения железобетонного и прочие основные средства и товарно-материальные ценности ОАО
«Витебскмебель» (перечень опубликован на сайте www.Ocenka.by), начальная
цена продажи с учетом НДС 3 770 093 345 рублей. Имущество расположено
по адресу: Витебск, ул. Ак. Павлова, 48. Для обслуживания вышеуказанных
объектов недвижимости выделены земельные участки общ. площ. 7,6204 га.
С техническими характеристиками объектов можно ознакомиться у Организатора торгов и Продавца.
Официальное извещение опубликовано в Бюллетене «Конкурсные торги
в Беларуси и за рубежом» от 06.10.2009 года № 37.
Аукцион состоится 26 ноября 2010 года в 10.00 по адресу: Витебск,
ул. Свидинского, 4. Заявления принимаются в рабочие дни по 25.11.2010
(включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Витебск, ул. Свидинского, 4. Заключительная регистрация участников проводится в день проведения аукциона с
09.30 до 10.00 по месту проведения аукционных торгов.
Дополнительную информацию можно узнать у Организатора
аукциона: 8 (0212) 435 435; 8 (029) 591 00 02;
www.Ocenka.by

ОАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
ИМ. Н. ГАСТЕЛЛО»,
220073, Г. МИНСК, УЛ. ПИНСКАЯ, 18

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание состоится 8 ноября 2010 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Пинская, 18, актовый зал Общества.
Регистрация участников собрания производится в день
и по месту проведения собрания с 15.00 до 15.55.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий члена
Совета директоров ОАО «Экспериментальный завод
им. Н. Гастелло» и избрании члена Совета директоров.
2. О приобретении ОАО «Экспериментальный завод
им. Н. Гастелло» акций, им выпущенных.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению
собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно
(кроме субботы и воскресенья), начиная с 1 ноября
2010 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00,
а в день проведения собрания — по месту его проведения.
Совет директоров ОАО «Экспериментальный завод
им. Н. Гастелло».
УНП 100010116

Гастролі

ШЫК ПА-ПОЛЬСКУ

ЛЮСТЭРКА 3

1500 касцюмаў дзеля аднаго канцэрта: Польскі дзяржаўны ансамбль танца «Мазоўша» ва ўсім бляску
Выступленне польскага ансамбля «Мазоўша», якое адбудзецца
27 кастрычніка ў Палацы Рэспублікі, абяцае быць шыкоўным відовішчам. Бо ансамбль — гэта 100
артыстаў, за якімі ездзіць 8 тон багажу. І выступленне інтрыгуе ўжо
тым, што дае магчымасць паглядзець на шыкоўныя касцюмы. Падчас канцэрта кожны танцор мяняе
касцюмы 7-9 разоў, прычым на гэта
ідзе ўсяго пару хвілін. Ансамбль, які
стаў легендай польскай культуры,
выступіць у Мінску больш чым праз
30 гадоў.
Яны выступалі па ўсім свеце. Іх
гледачамі былі каралеўскія асобы,
прэзідэнты, іх віталі Генеральны
сакратар ААН і Папа Рымскі Іаан
Павел Другі. Беларускія гледачы
могуць папоўніць спіс шаноўнай

публікі славу тага калек тыву, які
лічыцца адным з унікальных — з
пункта гледжання рэпертуару і аўтэнтычнасці.
Ансамбль, які быў заснаваны
яшчэ ў 1948 годзе прафесарам
Тадэвушам Сігетыньскім, ставіў
перад сабой задачу паказаць польскі фальклор, яго багацце і прыгажосць. Ён марыў яшчэ ў акупаванай
Польшчы, што некалі здолее паказаць магутны польскі дух, які жыве ў
песні. І ажыццявіў сваю мару з дапамогай усёй краіны. У першы склад
трупы ўвайшлі таленавітыя маладыя ўдзельнікі — прафесар правёў
тады сур'ёзны кастынг, праглядзеўшы 5000 хлопчыкаў і дзяўчынак па
ўсёй краіне, а ў трупу ўзяў 180 чалавек з цудоўнымі галасамі, — спевакоў, якія могуць і танчыць.

Да сённяшніх дзён гэта адна з
адметнасцяў калектыву — танцоры,
якія спяваюць, і спевакі, якія танцуюць. Рэпертуар ансамбля складалі народныя песні і танцы розных
рэгіёнаў Польшчы. Але разынкай,
якая падкрэсліла смак, сталі касцюмы. Касцюмы, якімі карыс таюцца артысты ансамбля дагэтуль,
самі па сабе з'яўляюцца каштоўнай
калекцыяй. На рукавах блузак нават пазначаныя даты іх стварэння,
некаторым больш за 100 гадоў.
Старадаўнія галаўныя ўборы ды сярэбраныя паясы — шык, які па нашых мерках быў бы варты музея...
Гадамі збіраліся гэтыя касцюмы,
якія з'яўляюцца ўзорамі святочнай
народнай вопраткі.
Але бы ло б дзіў на, каб ансамбль, які праехаў 50 краін свету,

не натхняўся нейкімі ўзорамі замежнай культуры. Цяпер у калектыву песні на 36 мовах, у тым ліку
кітайскай, японскай, арабскай.
Але галоўнае, чаго чакае публіка падчас выступлення Польскага
дзяржаўнага народнага ансамбля
песні і танца — польскага духу. Менавіта ён у нашым уяўленні ўвасабляецца ў фірменных польскіх
танцах, пра якія сёння ведае свет.
Напрыклад, мазурка. Гэты народны
танец у ХVІІІ стагоддзі стаў прыдворным. Яго любілі гусары, якія
мелі магчымасць паказаць сябе перад дамамі. А паходзіць гэты танец
з Мазовіі — таго рэгіёна, які даў
назву ўсяму ансамблю. Паглядзім,
як танцуюць там, дзе нарадзілася
мазурка?
Ларыса ЦІМОШЫК.

27 кастрычніка 2010 г.

Смяротныя сутыкненні...
У Докшыцкім раёне паблізу вёскі Свіркі жыхар райцэнтра, кіруючы
«Опелем», выехаў на паласу сустрэчнага руху і сутыкнуўся з «МАЗам».
У выніку аварыі вадзіцель атрымаў траўмы і быў шпіталізаваны, а пасажырка ягонага аўто — 30-гадовая жыхарка Мінска — загінула.
А ў Бешанковіцкім раёне грамадзянін Расіі, які быў за рулём «МАН»,
збіў 22-х гадовага пешахода, мясцовага жыхара, які загінуў.
У гарадскім пасёлку Ушачы вадзіцель «Рэно», мясцовы жыхар, сутыкнуўся з 53-гадовым веласіпедыстам, які загінуў.

Іх слабасць — чужыя аўтамабілі
У Полацку затрыманыя два афіцыйна беспрацоўныя, якія любілі
«працаваць», крадучы дабро з чужых аўтамабіляў.
Спачатку ў міліцыю паскардзілася жанчына, якая паведаміла пра
тое, што нехта ноччу разбіў бакавое шкло яе «Пежо» і скраў магнітолу.
У тую ж ноч зладзеі падабралі ключы да «Фальксвагена», які належыць
яшчэ аднаму жыхару Полацка, і таксама скралі магнітолу. Міліцыянеры
затрымалі двух раней судзімых за рабаўніцтва і крадзеж: 22 і 25-гадовага
мужчын. Заведзеная крымінальная справа.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Журналісцкае расследаванне

ЧАСТКА 2

Чаму Беларусь не абаранілі
ад нашэсця наркатычных «бубак»?
Яўген ВАЛОШЫН

А

ПРАЦАВАНАЕ опіем насенне маку прадаецца прама
на папулярных рынках. У гэтым, правёўшы сваё
журналісцкае расследаванне, упэўніўся журналіст «Звязды»
(нумар за 26 кастрычніка).
«Чаму такое дапускаецца?» — звярнуліся
мы да кампетэнтных чыноўнікаў. Аказалася, у некаторых
ведамствах таксама б'юць трывогу: «Бубкі» — самы «брудны»
і самы папулярны ў Беларусі ін'екцыйны наркотык.
Але наша заканадаўства пакуль працуе так, што праваахоўнікі
папросту не могуць пакараць наркагандляроў.

70% беларускіх наркаспажыўцоў — «бубачнікі». Такую лічбу
журналісту «Звязды» паведамілі ў
Міністэрстве аховы здароўя (звесткі за 2009 год). Пры гэтым уздзеянне апіоідаў, якія вылучаюцца з
«бубак», можа прывесці да гібелі.
— Самы страшны эфект — гэта смерць з-за спынення дыхання.
Менавіта так паміраюць у перадазіроўцы, — папярэджвае Алег
АЙЗБЕРГ, дацэнт кафедры псіхіятрыі і наркалогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі. — Небяспечны і
ўплыў хімічных рэчываў, якія выкарыстоўваюцца падчас прыгатавання наркатычнага раствору, на печань, ныркі і іншыя органы. Раствор
утрымлівае апіоіды (кадэін, марфін,
монаацэцілмарфін), якія выклікаюць залежнасць, аналагічную гераінавай. Залежнасць абумоўленая
моцнай цягай да спажывання наркотыку, фізічным і псіхічным дыскамфортам, калі спрабуеш кінуць.
Пасля змен у дзяржаўным стандарце, што здарылася гэтым летам,
людзям стала цяжэй знаходзіць
наркотык, яны пачалі часцей звяртацца па медыцынскую дапамогу.
Усё больш і больш людзей прыходзяць, каб зняць ломку, некаторыя
звяр та юц ца ў рэ абі лі та цый ныя
цэнтры, каб назаўсёды пазбавіцца
ад наркатычнай залежнасці.

Спадзяёмся, што ў бліжэйшы
час мы зможам ахапіць назіраннем
усё большую колькасць наркаспажыўцоў і прапанаваць ім лячэнне.
— Падчас падрыхтоўкі матэрыялу я ўпэўніўся, што «бубкі»
па-ранейшаму прадаюцца. І на
рынках, і праз наркагандляроў...
— Ніякая мера не прыводзіць
да абсалютнага эфекту. Гандаль
на рынку забаронены, цяпер справа за кантралёрамі, якія павінны не
дазваляць прадаваць і караць парушальнікаў. Але гэтым павінны займацца не мы. Наша справа лячыць.
Мы — не змагары, а медыкі.

Міністэрства ўнутраных спраў:
«Як вырашыць праблему,
мы ведалі з самага пачатку,
але... нашы меры не прайшлі»
Калі гутарка заводзіцца пра гандаль «бубкамі», то абывацель звычайна ва ўсім вінаваціць міліцыю.
«Яны павінны штодня класці тварам
у асфальт барыг (наркагандляроў
— «Звязда»), а замест гэтага дазваляюць такое бяспраўе», — не раз
чуў я ад зацікаўленых грамадзян,
абмяркоўваючы з імі праблему.
Але ў Міністэрстве ўнутраных
спраў хавацца ад журналіс та не
сталі. Аказалася, тут выдатна разумеюць праблему і ведаюць, як
яе вырашыць.
У МУС патлумачылі, што паста-

Колькі зарабляе дробны барыга?
Кілаграм «бубак», які закупляюць наркапастаўшчыкі за мяжой,
каштуе ад 1,5 да 3 долараў ЗША. Гэта звесткі Упраўлення ААН па
наркотыках і карупцыі.
З улікам дастаўкі ў Беларусь кілаграм абыходзіцца максімум
у шэсць долараў ЗША (каля васямнаццаці тысяч беларускіх рублёў). Дробны барыга плаціць за кілаграм «бубак» каля 40 тысяч
беларускіх рублёў.
Калі ўлічыць, што атруту ён потым прадае мінімум па 120 тысяч, то на адным кілаграме барыга наварвае 80 тысяч рублёў.
А на адным 25-кілаграмовым папяровым мяху за суткі можна
зарабіць аж 2 мільёны беларускіх рублёў. Атрымліваецца, што
ў месяц можна лёгка мець пад 60 мільёнаў рублёў (каля 19700
долараў ЗША). І гэта чысты навар дробнага барыгі.
Уявіце сабе, колькі маюць буйныя наркапастаўшчыкі...

віць заслон «бубкам» было магчыма трава, лісце, ягады. Наркатычнага цыяльных ліцэняшчэ ў сярэдзіне 2000-х. Але па гэ- эфекту дасягнуць нельга. Але гэтае зій. Дазваляе від
тым пытанні ўзніклі непаразуменні з насенне апрацоўваюць опіем аль- дзейнасці — ваіншымі зацікаўленымі ведамствамі. бо дадаюць у яго макавую салом- зі колькі хочаш,
— Гэта праблема сапраўды сур'- ку. Знешне насенне чыстае, але хоць «буб кі»,
ёзная і адна з прыярытэтных. Калі падчас «варкі» опій выцягваецца, хоць мак харчорэгулярна ўжываць опій, саматужна аддзяляецца ад вады шляхам эк- вы.
За шэсць гадоў, пакуль наркабавыраблены з насення маку, тэрмін стракцыі і выкарыстоўваецца.
жыцця такога наркамана — ад двух
— Атрымліваецца, што з «бу- роны садзяць на іголку беларускую
да пяці гадоў, — распавядае Дзміт- бак» вырабляюць страшны нар- моладзь з дапамогай «бубак», ніворый МЯДЗВЕДЗЕЎ, оперупаўна- котык, а барыгам пагражае ўсяго дзін такі пастаўшчык не быў арыштаважаны па асабліва важных спра- толькі адміністрацыйная адказ- ваны. Акрамя таго, аб'ёмы паставак
вах упраўлення па наркакантролі насць. У гэты ж час яны рэаль- наркатычных «бубак» невядомыя,
і супрацьдзеянні гандлю людзьмі на дапамаглі пасадзіць на іголку пра гэта можна толькі здагадвацца.
МУС Беларусі. — Першая інфарма- многіх нашых суайчыннікаў...
У МУС спрабавалі завесці некалькі
цыя пра «бубкі» з'явілася з канца 2004
— З самага пачатку, калі мы крымінальных спраў за кантрабанду
года. Мы адразу ж пачалі гучна
да ве- «бубак». Але заканадаўства пакуль
ЯК
заяўляць пра праблему,
працуе так, што даказаць злачынства
ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ,
звярталіся ў разнаамаль немагчыма. Крымінальныя
стайныя органы
справы збіраюцца прыпыніць.
калі ваша сям'я
ўла ды. Ёсць
Усе ведаюць, што насенне
сутыкнулася з наркотыкамі?
дум ка, што
маку выкарыстоўваецца як
У краіне дзейнічае шэраг аўтарытэтных арганізацый,
калі справа якія дапамагаюць і непасрэдна нарказалежным, і іх сваякам.
капсула для пастаўкі опію,
звя за на з
Усю не аб ход ную ін фар ма цыю вы зможа це атры маць што кілаграм нармальнага
наркотыкамі, на сайце narkotіkі.by.
харчовага маку не можа
Таксама прапануем звязацца з прадстаўнікамі
то вырашыць
каштаваць 120.000, 150.000
РГА «Маці супраць наркотыкаў», якія падкажуць,
яе здоль ныя
і 200.000 беларускіх рублёў.
як вырашыць праблему. Тэлефоны арганізацыі:
толькі ў міліцыі.
Але прызнаваць такое насенне
(017) 293 07 59, (017) 210 07 07,
На жаль, гэта не так,
наркотыкам не спяшаюцца.
+375 29 677 21 85.
гэта агульная праблема.
Я звяртаўся ў разнастайныя
Шэраг органаў павінен быць задаліся ведамствы, якія маюць дачыненне
цікаўлены ў яе вырашэнні. Не ведаю, пра «бубкі», падымалася пытан- да рынкаў, да паставак «маку». І
чаму так доўга нашы прапановы не не, каб увогуле забараніць продаж паўсюль кажуць, што пра праблему
маглі пачуць, але толькі з гэтага года насення маку. Пакінуць дазвол на «бубак» нічога не чулі.
мы дабіліся станоўчых змен. Не сак- гэта мы прапаноўвалі толькі ДэпартУ гэты ж час наркотык, як ужо
рэт, што насеннем маку гандлявалі аменту па хлебабулачных вырабах пісалася, займае топ-радкі ў справе
на рынках, на вагу. Нават мяхамі за- Міністэрства сельскай гаспадаркі. наркатызацыі Беларусі.
куплялі для далейшай рэалізацыі. Як Яны маюць канкрэтных пастаўшчыПадчас падрыхтоўкі гэтага мавы ведаеце, з 26 ліпеня гэтага года коў, якія, у сваю чаргу, прывозяць тэрыялу я не раз чуў пра існаванне
ўступілі ў сілу новыя правілы гандлю вельмі «чысты» харчовы мак. Але «макавага лобі». Але пра канкрэтмакам. Сёння па законе прадаваць прапанова не прайшла...
ныя фак ты я не даведаўся. Мая
насенне можна толькі ў пакетах, вага
Чаму меры па абароне Беларусі журналісцкая справа — паказаць
якіх павінна быць не большай за 200 ад «бубак» не прайшлі і якія чыноўнікі сітуацыю, а не выводзіць тых ці інграмаў. Мак павінен быць расфаса- паставілі міліцыянерам палкі ў колы, шых людзей на чыстую ваду.
Мяркую, выявіць, хто канкрэтна
ваны афіцыйнымі вытворцамі або Дзмітрый Мядзведзеў не паведаміў:
спрыяе макавым баронам увозіць
юрыдычнымі асобамі, якія маюць сер- «Гэта, на жаль, мне невядома».
«бубкі» ў Беларусь, нескладана.
тыфікат адпаведнасці на серыйную
Што спрыяе «бубачнай»
Яшчэ адно меркаванне: некатовытворчасць. Такім чынам мы паспранаркаманіі?
рыя чыноўнікі праяўляюць банальбавалі абмежаваць распаўсюджанне
Асобнай струк туры па нарка- ную легкадумнасць і недасведчамаку і далейшае яго выкарыстанне
кантролі ў нас няма, хоць такія насць у пытаннях наркатычнай недля прыгатавання наркотыку.
— Дзмітрый Анатольевіч, тым спецыяльныя падраздзяленні даў- бяспекі. І гэта прывяло да трагічных
не менш наркатычнае насенне но створаныя ў суседніх краінах. наступстваў.
маку па-ранейшаму прадаецца. А ў МУС ёсць толькі ўпраўленне
Як уратаваць Беларусь
па наркакантролі і супрацьдзеянні
Гэтых мераў недастаткова.
— Я хачу патлумачыць, што са- гандлю людзьмі. Структура па ўсёй ад наркатычнага насення?
Калі дадаць да колькасці беламо насенне маку не ўнесена ў рэс- краіне налічвае ўсяго каля 400 чапубліканскі пералік наркатычных лавек. З іх — толькі каля 270 зма- рускіх наркаспажыўцоў нашых алсродкаў. Іх абарот не забаронены. гаюцца непасрэдна з наркотыкамі. каголікаў (іх толькі на афіцыйным
Пераносіць насенне, гандляваць ім Як разумееце, барыг і наркаспа- уліку болей за 180 тысяч чалавек,
гэтую лічбу можна памнажаць у немагчыма, крымінальнай адказнасці жыўцоў у сотні разоў болей.
Пра беларускае заканадаўства калькі разоў), то вымалёўваецца
за гэта не прадугледжана.
Пра ве дзе ныя да сле да ван ні асобная гу тарка. Маку завозіцца пагрозлівая карцінка.
Не пабаюся сказаць, што такая
паказалі, што само насенне маку ў краіну колькі хочаш — з Чэхіі,
ўтрымлівае алкалоіды опію ў мі- Польшчы, Расіі, Украіны. Прытым сітуацыя рэальна пагражае развіцзэрнай колькасці, як, напрыклад, на ўвоз насення не трэба ніякіх спе- цю беларускай нацыі.
У гэты ж час у некаторых ведамствах, якія так ці інакш звязаныя з
праблемай распаўсюджання «бубак»,
пра наркотык увогуле нічога не ведаюць. І шчыра здзіўляюцца, калі журналіст задае падобныя пытанні.
— Набалелая праблема будзе

Так выглядаюць
паўлегальныя «бубкі»...

Наркатычная
статыстыка
Колькі ў Беларусі сталых
наркаспажыўцоў? Калі я пачаў цікавіцца гэтым пытаннем,
быў уражаны лічбамі.
Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя, на ўліку
ў наркадыспансэрах — няма і
15 тысяч чалавек.
Значыць, пераважная большасць наркаспажыўцоў да медыкаў не трапляе.
У 2007 годзе Цэнтр маніторынгу на базе Гродзенскага
дзяржаўнага медуніверсітэта
правёў даследаванне наконт
рэальнай лічбы наркаспажыўцоў — каля 85 000 чалавек.
— Наша лічба па наркаспажыўцах — 140 тысяч, не менш,
— запэўнівае Ірына Лук'яновіч,
старшыня грамадскага савета
РГА «Маці супраць наркотыкаў». — У міліцыі гэтыя лічбы
пацвярджаюць. Нядаўна да
нас па дапамогу звярнулася
залежная дзяўчынка. Яна мне
сказала: «Вы не ўяўляеце: я,
калі пачала спажываць, трапіла ў другое жыццё. З жахам
убачыла, колькі людзей звязана з наркотыкамі. На кропцы,
дзе купляла, сустракала сваіх аднакласнікаў, суседзяў, на
якіх ніколі б не падумала...»
вырашана толькі тады, калі ўсе
ведамствы на справе зразумеюць
глыбіню і небяспеку праблемы распаўсюджання «бубак», — лічыць
намеснік начальніка ўпраўлення
па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі МУС Беларусі Васіль ЛОСІЧ. — А для гэтага
патрэбна моцная воля чыноўнікаў
самага высокага ўзроўню. Калісьці на беларускіх вуліцах мы змаглі
выкараніць арганізаваную злачыннасць, бандытызм. Значыць, і гэтай
праблеме можна даць рады.
— Сёння жыццёва неабходна
звярнуць увагу на «бубкі». І шукаць
меры ўсім разам, — прапаноўвае
Ірына ЛУК'ЯНОВІЧ, старшыня
грамадскага савета РГА «Маці супраць наркотыкаў». — Праваахоўныя органы гатовыя прасоўваць новыя ідэі ў барацьбе з наркаманіяй:
займацца прафілактыкай, дапамагаць нам. Мы гатовыя аб'яднацца
і бамбіць усе магчымыя інстанцыі,
каб гандаль «бубкамі» выразалі пад
корань. Іначай нашу краіну чакаюць
сур'ёзныя непрыемнасці.

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

Гэта толькі тыя беларускія наркаспажыўцы, якіх выпадкова зняла відэакамера карэспандэнта «Звязды». У сапраўднасці іх ад 85
да 140 тысяч чалавек і больш.

У падвале шматпавярховіка...

Палкай ды ў лоб

16-гадовая жыхарка Баранавіцкага раёна паскардзілася ў міліцыю
на тое, што яе згвалтаваў у падвале шматпавярховага дома знаёмы
хлопец.18-гадовага знаёмага затрымалі і цяпер высвятляюцца ўсе абставіны гэтай справы.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Да 54-гадовага беспрацоўнага з в. Блювінічы (Брэсцкі раён) зазірнуў
26-гадовы госць. Калі выпілі, успыхнуў скандал, і гаспадар, схапіўшы
палку, праламаў госцю лоб. Пацярпелы апынуўся ў бальніцы, а з гаспадаром будуць разбірацца следчыя.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ:
04 ноября 2010 г. в 15.00 СОСТОЯТСЯ
ОТКРЫТЫЕ АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ по продаже незавершенного строительством комплекса зданий
и сооружений, расположенного в г. Бобруйске по ул. Энергетиков, 5 (предмет торгов) в составе:
ЛОТ № 1: незавершенное законсервир. кап. строение с инв. № 710/С-3795 (административно-бытовой корпус) пл. 1941,8
кв.м; незавершенное законсервир. кап.строение с инв. № 710/С-3797 (вспомогательный корпус) пл. 2776,3 кв.м; незавершенное
законсервир. кап.строение с инв. № 710/С-3796 (производственный корпус) пл. 5386 кв.м; незавершенное законсервир. кап.
строение с инв. № 710/С-3798 (заправка) пл. 87 кв.м; незавершенное кап. строение (очистное сооружение литер 5Б) пл. 14,67
кв.м; незавершенное кап.строение (очистное сооружение литер 4Б) пл. 14,78 кв.м; ограждение ж/бет. площадью 2244 кв.м.
с воротами металлическими площадью 12,6 кв.м; незавершенные строительством сооружения: покрытие бетонное пл. 2550
кв.м, резервуары установки пожаротушения пл. 32,5 кв.м, грязеуловители, внутриплощадочные тепловые сети.
Продавец (собственник)
Организатор торгов

Открытое акционерное общество «Белшина», УНП 700016217
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509
(р/с 3012035310012 в ф-ле ОАО «БПС-Банк» по Минской обл., код 331)

Место проведения торгов
и подачи документов

г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54
в здании Бобруйского управления филиала «Центр «Белтехинвентаризация»

Начальная цена продажи

4 761 032 330 рублей без учета НДС, размер задатка - 238 051 620 рублей

Номер расчетного счета для
перечисления задатка
Площадь земельного участка
Условия продажи
Срок заключения
договора купли-продажи
Срок и условия оплаты

Получатель платежа ОАО «Белшина» — р/с 3012000003446
в ОАО СБ «Беларусбанк» г. Бобруйск, код 760, УНП 700016217, ОКПО 147621337000
5,9884 га, правовой режим – право постоянного пользования
аукцион без условий
в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола
о результатах аукциона
определяются по согласованию Победителя торгов с Продавцом
при заключении договора купли-продажи

Срок подачи документов, осмотра предмета торгов и внесения задатка

включительно по 03 ноября 2010 г.
до 16.00

*Более подробная инф. об условиях участия в торгах, характеристиках предмета торгов, перечне документов,
прилагаемых к заявлению на участие в торгах, опубликована в газете «Звязда» № 185 (26793) от 22.09.2010 г.
Получить дополнительную инф. о продаже имущества можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54
или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 52 08 45, 52 70 32, 8 (029) 654 79 06 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

ЗДАБЫЛІ ДЗІКА
З КАМБАЙНА?
П

РА незаконнае паляванне на ку ку руз ным по лі
па блі зу вёс кі Да фа рэн цыя
Мінск ага ра ё на ра бот ні кам
Мін скай аб лінс пек цыі паведаміў ту тэйшы паляўніцтвазнаўца.
На месцы дзяржінспек тары
ўста на ві лі, што дзік зда бы ты
зброевым спосабам, як мяркуецца, з камбайна, што праводзіў
уборку кукурузы. У гэтай сувязі
разглядаецца пытанне пра завядзенне крымінальнай справы за
незаконнае паляванне, здзейсненае з выкарыстаннем механічных
транспартных сродкаў.
А работнікам Лоеўскай міжрай інс пек цыі па ве да мі лі, што
адзін з жыхароў вёскі Астравы
Ло еўска га ра ё на пра дае мя са
дзічыны. Падчас разбору з удзелам оперупаўнаважанага крымінальнага вышуку было ўстаноўлена: даглядчык жывёлы КСУП
«Малінаўка-Агра» з дапамогай
не за рэ гіст ра ва най па ляў ні чай
стрэльбы (якую потым ён добраахвотна здаў) незаконна здабыў
дзіка. Шкода ацэненая ў 2,1 мільёна рублёў, магчыма, будзе заведзена крымінальная справа.
Сяргей РАСОЛЬКА.

- главный корпус здания для мехмастерских, расположенный по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Рабочая, 1, инв. № 1002, общей площадью
2121,3 кв. м, год постройки – 1980.
Начальная цена 802 772 100 рублей.
- здание мехмастерских, инв. № 1006, расположенное по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул.
Рабочая, 1, общей площадью 689,3 кв. м, год постройки – 1986.
Начальная цена 292 615 200 рублей.
- профилакторий для ремонта автокранов, инв. № 1005,
расположенный по адресу: Минская обл., г. Молодечно,
ул. Рабочая, 1, общей площадью 98,6 кв. м.
Начальная цена 48 230 100 рублей.
Адрес
объекта и его - производственный пункт заправочной станции,
наименование инв. № 2059, расположенный по адресу: Минская
обл., г. Молодечно, ул. Рабочая, 1, общей площадью
5 кв. м, год постройки – 1981.
Начальная цена 2 902 500 рублей.
- здание материального склада, инв. № 1001, расположенное по адресу: Минская обл., г. Молодечно,
ул. Рабочая, 1, общей площадью 152,2 кв.м, год
постройки – 1972.
Начальная цена 53 519 400 руб.
- склад готовой продукции, 5-й полигон (с пропарочной камерой), расположенный по адресу: Минская
обл., г. Молодечно, ул. Элеваторная, 1, общей площадью 2301,0 кв. м, год постройки – 1989.
Начальная цена 171 766 980 рублей.
Комиссия по работе с имуществом,
Продавец
обращенным в доход государства
при Молодечненском райисполкоме
Организатор
СИКУП «УКС-СЕРВИС»
аукциона
10 % от начальной цены на р/с 3012190930030 в
отделении 932 ОАО «Белинвестбанк», г. Молодечно,
Сумма задатка
код 739, УНН 600182305, ОКПО 04064333, получатель: СИКУП «УКС-СЕРВИС»
Оплата в размере цены продажи объекта (за выПорядок оплачетом задатка) в течение 2 месяцев и 25 дней на
ты
р/с СИКУП «УКС-СЕРВИС»
заверенную банком копию платежного документа,
подтверждающего внесение задатка; юридическим
Документы,
лицам – копию учредительных документов и свидепредставляетельства о регистрации, заверенные нотариально,
мые
доверенность, выданная представителю юридичедля участия
ского лица; физическим лицам – паспорт или иной
в аукционе
документ, удостоверяющий личность, справку ГНИ об
отсутствии задолженности по подоходному налогу
Конечный срок
15.11.2010 г. до 16.00, г. Молодечно,
и адрес приема
ул. Мира, 15, каб. 1, СИКУП «УКС-Сервис»,
заявок
тел. (8 0176) 75 16 09, 75 19 20 (факс)
Дата,
16.11.2010 г. в 15.00, г. Молодечно,
время и место
ул. Мира, 15, СИКУП «УКС-СЕРВИС»
аукциона

