Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 26 лістапада падпісаў
указ № 614, якім унесены змяненні і дапаўненні ва ўказ ад 2 чэрвеня
2006 года № 372 «Аб мерах па развіцці аграэкатурызму ў Рэспубліцы
Беларусь», паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.
Згодна з прынятым указам, паслугі ў сферы аграэкатурызму будуць
мець права аказваць не толькі фізічныя асобы, сялянскія (фермерскія)
гаспадаркі, але і сельскагаспадарчыя арганізацыі — юрыдычныя асобы,
якія ажыццяўляюць вытворчасць і (або) перапрацоўку сельскагаспадарчай прадукцыі, выручка ад рэалізацыі якой складае не менш як 50 працэнтаў агульнай сумы выручкі гэтых сельгасарганізацый.
Павялічваецца да 10 пакояў дазволеная ёмістасць аграсядзіб для
размяшчэння аграэкатурыстаў (раней было 5 пакояў). Гэта мера дасць
магчымасць уключыць у абарот дадатковыя аграсядзібы, выступіць
стымулам для развіцця існуючых. Тэрмін дзеяння ўказа ад 2 чэрвеня
2006 года № 372 працягваецца на 10 гадоў, што стане гарантыяй суб'ектам аграэкатурызму і ахвотным ажыццяўляць гэты від дзейнасці.
Указам прадугледжана прадастаўленне крэдытаў адкрытым акцыянерным таварыствам «Белаграпрамбанк» суб'ектам аграэкатурызму
для рэалізацыі праектаў у сферы аграэкатурызму ў 2010-2020 гадах у
суме да 2000 базавых велічынь на тэрмін да 5 гадоў (фізічным асобам
— да 7 гадоў) з выплатай працэнтаў у памеры 5 працэнтаў гадавых.
Прадугледжана кампенсацыя ААТ «Белаграпрамбанк» страт, звязаных
з прадастаўленнем такіх крэдытаў, штогод, пачынаючы з 2010 года, за
кошт сродкаў, якія прадугледжваюцца ў рэспубліканскім бюджэце на
гэтыя мэты, у памеры палавіны стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага
банка, устаноўленай на дату кампенсацыі, павялічанай на адзін працэнтны пункт. У 2009 годзе на тэрыторыі Беларусі ажыццяўлялі дзейнасць у
сферы аграэкатурызму 884 суб'екты гаспадарання. Колькасць турыстаў,
якія скарысталіся іх паслугамі за 2009 год, склала амаль 70 тыс. чалавек,
што ў 1,8 раза больш, чым у 2008 годзе.

Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні
родным і блізкім Бэлы Ахмадулінай
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў сувязі са смерцю
паэта Бэлы Ахмадулінай выказаў спачуванні яе родным і блізкім.
Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.
«Бэла Ахмадуліна пакінула след у гісторыі культуры як яркі прадстаўнік
пакалення «шасцідзясятнікаў», выдатны майстар мастацкага слова і чалавек з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, які нязменна захоўваў вернасць
сваім ідэалам і ў творчасці, і ў жыцці. Яе паэзія, якая вызначаецца тонкім і
праніклівым лірызмам, арыгінальнасцю вобразаў, багаццем мовы і дасканаласцю літаратурных форм, уяўляе сабой адзін з непераўзыдзеных духоўных узлётаў сучаснай рускай літаратуры», — гаворыцца ў спачуванні.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што творчасць Бэлы Ахмадулінай добра
ведаюць і цэняць на беларускай зямлі. «Яе вершы назаўсёды застануцца
для нас крыніцай высокіх эстэтычных пачуццяў, неад'емнай часткай агульнага культурнага здабытку брацкіх народаў», — падкрэсліў Прэзідэнт.

ЗАЦВЕРДЖАНЫ НОВЫ ПАРАДАК
ПРАЕЗДУ ЦЯЖКАВАГАВЫХ
І БУЙНАГАБАРЫТНЫХ ТРАНСПАРТНЫХ
СРОДКАЎ ПА АЎТАДАРОГАХ

Новы парадак праезду цяжкавагавых і буйнагабарытных транспартных сродкаў па аўтадарогах зацверджаны ў Беларусі. Адпаведны ўказ № 613 «Аб праездзе цяжкавагавых і (або) буйнагабарытных транспартных сродкаў па аўтамабільных дарогах агульнага карыстання» 26 лістапада падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.
Указ № 613, у прыватнасці, замацоўвае заканадаўча, з улікам міжнароднай практыкі, шэраг тэрмінаў і паняццяў, якія характарызуюць тып транспартнага сродку, яго грузападымальнасць, габарыты і іншыя параметры.
Устанаўліваюцца гранічна дапушчальныя вагагабарытныя параметры
транспартных сродкаў, якія праязджаюць па аўтамабільных дарогах рэспублікі, у залежнасці ад пагодна-кліматычных умоў. Дапушчальная агульная маса аўтамабільных транспартных сродкаў у залежнасці ад апорнай
здольнасці дарожных пакрыццяў аўтамагістралей можа вар'іравацца ў
межах 12-47 т. Пры гэтым нагрузка на вось аўтамабіля або прычапнога
ўстройства падраздзяляецца на тры катэгорыі: 6, 10 і 11,5 т.
Дакумент таксама вызначае парадак кампенсацыі шкоды, што наносіцца аўтамабільным дарогам рэспублікі ад праезду па іх цяжкавагавых
і буйнагабарытных транспартных сродкаў, а таксама стаўкі платы за
праезд гэтых транспартных сродкаў. Стаўкі платы за адзін кіламетр
пройдзенага шляху ў залежнасці ад перавышэння дапушчальнай восевай масы транспартнага сродку ўстаноўлены ад 0,1 (перавышэнне 2-5
працэнта) да 1,3 еўра (30-40 працэнтаў).
Мінтрансу і аблвыканкамам даручана забяспечыць зацвярджэнне
ўладальнікамі дарожнай сеткі пералікаў аўтамабільных дарог, якія знаходзяцца ў іх на балансе, з апорнай здольнасцю дарожнага адзення ад
6 т да 11,5 т на вось, а таксама размяшчэнне гэтай інфармацыі ў сетцы
інтэрнэт. Чакаецца, што прыняцце ўказа дасць магчымасць павысіць
захаванасць і забяспечыць аднаўленне айчынных дарог. Указ уступае ў
сілу праз тры месяцы пасля яго афіцыйнага апублікавання.

Прэзідэнт Беларусі павіншаваў...
...народнага артыста Расіі Генадзя Хазанава з 65-годдзем з дня
нараджэння
«На працягу дзесяцігоддзяў Вы з'яўляецеся адным з самых папулярных
артыстаў, чыя творчасць, якая дорыць весялосць і смех, адыгрывае вялікую
сацыяльную ролю, падымаючы многія важныя праблемы сучаснага грамадства. На беларускай зямлі жывуць сотні тысяч Вашых прыхільнікаў, якія
з нецярпеннем чакаюць новых сустрэч з любімым акцёрам. Няхай Ваша
мастацтва і ў далейшым садзейнічае збліжэнню брацкіх народаў, умацаванню культурных сувязяў Беларусі і Расіі», — гаворыцца ў віншаванні.
...удзельнікаў І Міжнароднага фестывалю «Уладзімір Співакоў
запрашае» з яго адкрыццём
«Гэтае цудоўнае свята мастацтва сабрала на беларускай зямлі цэлае
сузор'е выдатных майстроў, аб'яднаных імем славутага музыканта сучаснасці Уладзіміра Співакова», — гаворыцца ў віншаванні. Кіраўнік
дзяржавы лічыць, што важнае прызначэнне фестывалю — папулярызацыя лепшых дасягненняў сусветнага і нацыянальнага выканальніцкага
мастацтва, падтрымка маладых талентаў, станаўленне і павышэнне іх
прафесіяналізму. Аляксандр Лукашэнка перакананы: такая творчая акцыя стане незабыўным падарункам для знатакоў класічнай музыкі.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў удзельнікам фестывалю натхнення, яркіх
уражанняў, поспехаў у высакародных пачынаннях, шчасця і дабра.
Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ВІРТУОЗЫ Ў МІНСКУ

Фестывалі

На першы міжнародны фестываль маэстра Співакоў запрашае
не толькі жыхароў сталіцы.
«Віртуозаў Масквы» чакаюць яшчэ ў Гомелі, Магілёве, дзе разам са
славутым калектывам выступяць адораныя дзеці, стыпендыяты фонду
Уладзіміра Співакова, у тым ліку маладыя музыканты з Беларусі. На лёс
некаторых музыкаў маэстра здолеў паўплываць асабіста, не толькі ўдзелам у майстра-класах, якія праводзіў у Акадэміі музыкі. Напрыклад, віяланчалісту Івану Карызне Співакоў дапамог з настаўнікам у Парыжы,
бо яму вельмі падабаецца гэты малады музыкант.
Таму 1 снежня ў канцэрце адкрыцця фестывалю Іван Карызна будзе
абавязкова іграць. На сцэне Беларуская дзяржаўнай філармоніі ў той
вечар галоўнымі дзейнымі асобамі будуць музыканты сусветнага ўзроўню: разам з камерным аркестрам «Віртуозы Масквы» канцэрт Шастаковіча будзе выконваць выдатны піяніст Дзяніс Мацуеў.
Ахвотных паслухаць зорак музыкі ў Беларусі шмат: квіткі на фестывальныя канцэрты разышліся літаральна ў першыя дні продажу, гэта
сведчыць пра тое, што ў нас ёсць публіка, якая любіць і хоча слухаць
сур'ёзную музыку. А народны артыст СССР Уладзімір Співакоў хоча яе
да нас прывозіць. Беларуская публіка яго добра ведае — Співакоў з
ахвотай у нас выступаў. Але прапанову правесці фестываль можна аднесці да ліку шыкоўных падарункаў, таму ідэя атрымала падтрымку з
боку Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі.
Фестываль «Уладзімір Співакоў запрашае» дагэтуль ужо існаваў: ён быў
арганізаваны ў 2001 годзе ў Маскве, з таго часу праходзіў не толькі ў Расіі, але
і ў Францыі. Цяпер ён прыходзіць у Беларусь і, магчыма, не на адзін год.
Адметна, што на фестывалі сёлета будзе не адна зорка ў асобе яго
галоўнага ініцыятара. Нас чакае сустрэча з уладальнікам «Оскара» за
музыку да фільма «Спіс Шындлера». Аўтар саундтрэка да гэтага фільма
— кларнетыст з Аргенціны Гіёра Файдман — выступіць 4 снежня ў праграме «Чараўніцтва аргенцінскага танга». Цікава, што дырыжыраваць
славутымі «Віртуозамі Масквы» будзе Аркадзь Берын, шлях у музыку
для якога пачынаўся ў Беларусі.
Цікава і тое, што фестываль прыцягне не толькі аматараў класікі. 5
снежня ў праграме «Рапсодыя ў стылі рок» шведскі піяніст Роберт Уэлс
выступіць разам з Прэзідэнцкім аркестрам Рэспублікі Беларусь. Гэтая
праграма была прызнана лепшай музычнай падзеяй 2005 года ў Швецыі
і паспяхова прайшла ў ЗША, Кітаі, Аўстраліі, Японіі, Германіі, Расіі...
У фінале фестывалю 6 снежня нас чакае музыка Бетховена, Пракоф'ева, Рахманінава ў выкананні Нацыянальнага філарманічнага аркестра
Расіі пад кіраўніцтвам Співакова.
Ларыса ЦІМОШЫК.

ВЫРАТАВАНЫЯ ТРЫ ЖЫЦЦІ
...Пажар адбыўся ў пасёлку Альба раніцай. Работнік МНС, вадзіцель Нясвіжскага раённага падраздзялення, прапаршчык унутранай
службы Валерый Цярпіцкі быў каля свайго дома, калі ўбачыў, што
на суседняй вуліцы ў жылым доме пачаўся пажар.
Прапаршчык, які на той момант не быў на службе, кінуўся на дапамогу.
Гаспадыня дома, пачуўшы гук спрацаваўшага апавяшчальніка, самастойна выйшла на вуліцу. Аднак у доме заставаліся два яе сыны — інваліды з
дзяцінства, 1963 і 1964 гадоў нараджэння. Работнік МНС забег у задымлены дом і вывеў абодвух мужчын.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ПАПЯРЭДЖАНЫ — ЗНАЧЫЦЬ...
НЯВЫКЛЮЧАНЫ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Члены ЦВК з правам дарадчага
голасу зірнулі ў корань праблемы і
прапанавалі адкрыць Кастрычніцкую плошчу для масавых мерапрыемстваў на час перадвыбарчай
агітацыі. Аднак іх калегі — уладальнікі вырашальнага голасу — ініцыятыву не падтрымалі. Спаслаліся
на тое, што ўжо неаднаразова
звярталіся ў выканкамы, у прыватнасці, у сталічны, з просьбай пашырыць пералік месцаў, дзе можна
праводзіць агітацыю. Паводле іх
слоў, у Мінску ён і так максімальна
пашыраны — забарона датычыцца
толькі некаторых месцаў наўкол адміністрацыйных будынкаў і чатырох
галоўных плошчаў.

Назіранне з начлегам
Досыць шматслоўнай атрымалася дыскусія адносна нюансаў
правядзення датэрміновага галасавання. Нагодай для яе стаў калектыўны зварот у ЦВК групы палітыкаў, сярод якіх і большасць
кандыдатаў у прэзідэнты. Ключавы
пасыл, калі проста і коратка, — дазволіць назіральнікам «начаваць»
на ўчастку падчас датэрміновага
галасавання. Каб быць упэўненымі
на ўсе 100, што бюлетэні ў скрыні,
пакуль усе спяць, ніхто не замяніў.
Дасюль такім «прывілеем» карысталіся толькі міліцыянеры. Кругласутачная ахова памяшканняў для
галасавання па традыцыі будзе
весціся і сёлета. Пачнецца яна з
моманту атрымання бюлетэняў, паведаміў намеснік міністра ўнутраных спраў Яўген ПОЛУДЗЕНЬ. Ён
падкрэсліў гатоўнасць супрацоўнікаў міліцыі забяспечыць ахову правапарадку на згаданых аб'ектах.
Прапанова пра начное пільнаванне для назіральнікаў, жвава пад-

трыманая членамі ЦВК з дарадчым
голасам, не знайшла такога ж водгуку ў іх калег, якія прымаюць рашэнні. На думку Лідзіі Ярмошынай,
гэта пашырыла б правы назіральнікаў і фактычна надзяліла іх функцыямі нагляду за праваахоўнікамі.
Аднак варта аддаць ім належнае, некаторыя дадатковыя захады
для захаванасці выбарчых дакументаў былі ўсё ж зробленыя. Так,
напрыклад, проразі ў скрынях будуць заклейвацца не толькі ў канцы
кожнага дня датэрміновага галасавання, але і на дзве гадзіны перапынку ў сярэдзіне дня (прагаласаваць датэрмінова можна толькі з
10.00 да 14.00 і з 16.00 да 19.00).
Спісы ж выбаршчыкаў разам з бюлетэнямі ў непрацоўныя часы павінны абавязкова знаходзіцца ў
сейфах ці металічных шафах.
Дарэчы, пра бюлетэні. Цэнтрвыбаркам пастанавіў вырабіць 7 447 000
бюлетэняў на 7 094 614 выбаршчыкаў — менавіта столькі беларусаў,
паводле папярэдніх звестак, маюць
права ўдзельнічаць у электаральнай падзеі. Невялікі запас робіцца
на выпадкі псавання пры транспарціроўцы або пры запаўненні ды недакладнасці ў спісах выбаршчыкаў.
Паперы паперамі, а ці будуць
нейкія тэхнічныя навінкі на ўчастках? Напрыклад, на нядаўніх выбарах у Азербайджане, як адзначалі
самі ж цэнтрвыбаркамаўцы, што
бралі ўдзел у назіранні, некаторыя
ўчасткі карысталіся вэб-камерамі.
Любы ахвотны мог паглядзець онлайн трансляцыю. Наколькі далёкія
мы ад прагрэсу?...
Паводле інфармацыі Лідзіі Ярмошынай, якой яна падзялілася з журналістамі, камерамі плануецца абсталяваць некалькі ўчасткаў у Мінску. У той жа час яна акцэнтавала,

што абсталяванне ўчасткаў — справа не ЦВК, а мясцовых уладаў. Усё
залежыць ад іх фінансавых магчымасцяў. Падзялілася яна і свежым
прыкладам Асіповіцкага раёна, дзе
20 з 40 участкаў «абзавяліся» празрыстымі скрынямі для галасавання.
Старшыня ЦВК таксама ўнесла
яснасць у пытанне аб адмове газет
публікаваць праграмы кандыдатаў.
Яна падкрэсліла, што размова ідзе
толькі пра выпадкі, калі перадвыбарчыя праграмы кандыдатаў парушаюць выбарчае заканадаўства
і закон аб СМІ. У прыватнасці, калі
робіцца спроба размясціць аб'яву
пра наступны несанкцыянаваны мітынг. Кандыдатам прапаноўвалася
адкарэктаваць свае выступленні з
тым, каб не было парушэння закана даўства. І яны па га джа лі ся.
Л. Ярмошына акцэнтавала, што
толькі адзін кандыдат адмовіўся ўносіць у сваю праграму карэкціроўкі.
Кандыдаты, як вядома, могуць
піярыць сябе не толькі ў масмедыя,
але ж і праз надрукаваныя ўлёткі.
Да маёй скрыні ўжо, напрыклад,
дайшла агітка Дзмітрыя Уса. Наогул наколькі актыўна карыстаюцца кандыдаты гэтым сродкам сувязі з выбаршчыкамі? Напрыклад,
паводле звестак старшыні Цэнтрвыбаркама, друкаваную прадукцыю некаторыя ўдзельнікі перадвыбарчай гонкі замаўляюць, яна
вырабляецца, а пасля тыднямі ляжыць на складзе друкарні. Чаму
кандыдаты не забіраюць свае ўлёткі — загадка. Здаецца, у цэлым
кампанію яны вядуць вельмі актыўна. Можа, ім прос та няма калі...
Большасць з іх знаходзіцца ў турнэ
па краіне — сустракаюцца з электаратам, высвятляюць надзённыя
праблемы і агітуюць зрабіць правільны выбар.
Зоя ВАРАНЦОВА.
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1 снежня — Сусветны дзень барацьбы са СНІДам

ЗДАЦЬ ТЭСТ НА ВІЧ
С

УПРАЦОЎНІКІ Міністэрства аховы здароўя,
прадстаўнікі рэктарата Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта добраахвотна здадуць тэст на ВІЧ, каб прыцягнуць увагу да тэмы клопату пра сваё здароўе і здароўе
блізкіх. У Мінску акцыя «Я здаў тэст на ВІЧ»
адбудзецца 1 снежня з 11.00 да 12.00 каля Міністэрства аховы здароўя (вул. Мяснікова, 39) і
з 13.30 да 14.30 — каля медуніверсітэта (пр.
Дзяржынскага, 83). Адмоўны вынік павінен супакоіць таго, хто хвалюецца адносна заражэння ВІЧ, а станоўчы дазволіць своечасова пачаць
лячэнне і абараніць ад інфекцыі блізкіх.
Дэвіз сёлетняга Сусветнага дня барацьбы са
СНІДам — «Усеагульны доступ і правы чалавека»
ўказвае на неабходнасць абароны правоў чалавека,
доступу да прафілактыкі, лячэння, догляду і падтрымкі ў сувязі з ВІЧ-інфекцыяй, адзначае прадстаўнік
ААН/ПРААН у Рэспубліцы Беларусь Антоніус БРУК.
Раней прынятыя сусветнай супольнасцю меры па барацьбе з эпідэміяй ВІЧ-інфекцыі пачалі прыносіць пэўны вынік: колькасць новых інфікаваных стабільна
зніжаецца — з 3,5 млн у 1996 годзе да 2,6 млн у
2009-м. На працягу пяці гадоў даступнасць тэрапіі пры
ВІЧ-інфекцыі павялічылася ў дзесяць разоў. Разам з
тым актуальнымі для ўсяго свету працягвае заставацца магчымасць правядзення лячэння ад ВІЧ-інфекцыі

Ка лек тыў
г а з е т ы
«Звязда»
шчы ра вiншуе з юбiлеем адказнага
сакратара
рэдакцыi Сяргея Аляксандравiча ПРОТАСА i жадае
яму моцнага здароўя, утульнага сямейнага дабрабыту,
добрых i сумленных сяброў
на ўсё жыццё.
Звяздоўцы.

Дэлегат Усебеларускага сходу

«Дзяржава павінна новую медыцыну
падтрымаць, таму што здароўе —
самае дарагое для чалавека»
Аляксандр ГУРЭВІЧ — вядомы
ў Магілёўскай вобласці ўрач, кандыдат медыцынскіх навук. Ён працуе намеснікам галоўнага ўрача па
хі рур гіі Ма гі лёўскай га рад ской
бальніцы хуткай дапамогі.
— Я першым разам паеду на
Усебеларускі народны сход. Мяне
вылучыў дэлегатам калектыў бальніцы, і я мяркую, што ўдзел медыкаў у гэтым сходзе вельмі важны.
А я назапасіў 35-гадовы вопыт у
экстраннай медыцыне, наскрозь
бачу сваю галіну. У мяне свае погляды і прапановы.
— Падзяліцеся сваімі думкамі з
нашымі чытачамі.
— За апошнія 5 гадоў медыцына
прыметна змянілася ў лепшы бок.
Палепшылася кардынальна матэрыяльная база: зрабілі капітальныя
рамонты, пераабсталявалі лячэбныя ўстановы. Любы ўрач вам скажа, што гэта сапраўды так.
Па-другое, вызначыліся прыярытэты ў медыцыне. Гэта кардыялогія і кардыяхірургія, анкалогія,
транспланталогія. Але мне падаецца, што таксама шмат увагі варта
надаць нейрахірургіі. Таму што сёння не дажываюць жыццё да старасці і паміраюць у працаздольным
узросце перш за ўсё з-за чэрапна-

мазгавых траўмаў. Гэтая лічба ў 10
разоў вышэй, чым пры захворваннях сардэчна-сасудзістай сістэмы,
і ў 20 разоў вышэй, чым пры анкалогіі. Так што кірунак вельмі актуальны. Мы павінны ратаваць людзей працаздольнага ўзросту, якія
гінуць ад цяжкіх траўмаў. Сюды
трэба выдаткаваць вялікія сродкі.
— Сёння Магілёўская гарадская
бальніца хуткай медыцынскай дапамогі вядомая сваімі перадавымі
метадамі ў хірургіі.
— Калі казаць пра хірургію, то ў
нашай бальніцы экстранныя аперацыі з ужываннем сучасных тэхналогій дасягаюць 62%. І яшчэ 85% у
гінекалогіі. У Магілёве такая сучасная да па мо га ста ла да ступ ная
круглыя суткі. Гэта патрабуе вялізнай працы. Тут не толькі наяўнасць
і магчымасць выкарыстання абсталявання, а яшчэ і падрыхтоўка кадраў. Узровень аператыўных умяшанняў вырас значна, а кадры —
гэта самае дарагое, што ёсць. Падрыхтоўка такога спецыяліста каштуе 260-280 тысяч долараў.
— Што, на ваш погляд, сёння
патрабуецца медыкам, каб працаваць яшчэ лепш?
— Пра матэрыяльную дапамогу
і заробкі я не кажу, таму што гэта

пытанне зразумелае і актыўна абмяркоўваецца. Для мяне важна заявіць, што бальніца хуткай дапамогі — гэта каркас усёй аховы здароўя. Аднак канцэпцыі развіцця
бальніц хуткай дапамогі ў нас не
існуе, і таму ў кожным рэгіёне гэтыя
лячэбныя ўстановы выглядаюць і
працуюць па-рознаму. А тут патрэбна адзіная канцэпцыя і схема
працы.
Другая праблема — гэта рацыянальнае выкарыстанне дарагога
медабсталявання. Вядома, што медыцына патрабуе вялікіх выдаткаў,
таму кожную капейку трэба выкарыстоўваць з максімальнай эфектыўнасцю. І калі ёсць апарат, то ён
павінен працаваць з поўнай аддачай і кругласутачна. І не важна, ноч
альбо дзень, і які сёння дзень — выхадны альбо святочны. Нагрузка на
апараты ў нашай бальніцы вялікая,
але яны не паспяваюць маральна
састарэць. І спачатку трэба рыхтаваць кадры, якія будуць працаваць
на дарагім абсталяванні, а не наадварот.
— Што будзе адбывацца з медыцынай у наступныя 5 гадоў?
— У бліжэйшым будучым медыцына будзе шчыльна звязаная з
навуковымі распрацоўкамі ў гене-

ВЫБАР ЗА НАМІ
На сайце Агульнанацыянальнага тэлебачання
запіс усёй праграмы «Выбар» за 29 лістапада
яшчэ не з'явіўся. А я бачыла гэтую праграму не з
канапы ў сваёй кватэры, а з тэлестудыі, у якой
адбываўся прамы эфір. Праграма была прысвечана дзіцячым дамам сямейнага тыпу як альтэрнатыве інтэрнатных устаноў для дзяцей-сірот.
Журналіста «Звязды» калегі з тэлебачання запрасілі ў сувязі з серыяй артыкулаў, прысвечаных
сям'і Новікаў са Смаргонскага раёна (5.12.2008,
23.04.2009, 08. 05. 2009).
Новікі былі запрошаны на інтэрактыўнае ток-шоу
ў якасці гасцей. Журналісту «Звязды» таксама абяцалі даць слова, хаця і папярэджвалі, што не гарантавана. Са «словам» не атрымалася, затое імя роднай
газеты на роднай мове прагучала, і бадай што, гэта
больш важна. Бо прагучала яно з вуснаў вельмі годнага чалавека — Алены Новік, маці вялікай сям'і, у
якой выхоўваюцца ўсыноўленыя і прыёмныя дзеці.
Алена заўважыла, што толькі дзякуючы «Звяздзе»
мясцовыя ўлады нарэшце выдаткавалі грошы іх дзіцячаму дому сямейнага тыпу на набыццё мэблі. Але
хочацца засяродзіць увагу не на заслугах «Звязды»
ў вырашэнні той ці іншай канкрэтнай праблемы, а на
тэме перадачы і на тым, што засталося за кадрам.
«Я не займаю чыйсьці бок, але калі дзяржава вырашае расфарміраваць дзіцячыя дамы і школы-інтэрнаты і робіць першы крок, значыць, павінны быць і
ўпэўненыя, дакладныя, прадуманыя другія, трэція і г.д.
крокі, — рэзюмаваў пасля эфіру ў сваім відэаблогу
вядучы праграмы «Выбар» Сяргей ДАРАФЕЕЎ.
— Гэта значыць, патрэбна і фінансавая дапамога дзіцячым дамам сямейнага тыпу, і псіхалагічная, і г.д.».
«Выбар», які адбыўся ў апошні панядзелак, не ставіў сваёй задачай некага сутыкаць, напрыклад, дзіцячыя дамы сямейнага тыпу і інтэрнаты або бацькоў-выхавацеляў і мясцовых чыноўнікаў. Задача была — агучыць праблемы, каб усім разам, у тым ліку і пры актыўным удзеле грамадства, іх вырашаць.
«Мы спрабуем звязаць улады самага рознага
ўзроўню і простых людзей, — падкрэсліў Дарафееў.
— Каб гэтая камутацыя адбылася, каб дыстанцыі паміж імі не было. Спрабуем разам вырашыць праблемы, бо і ў тых, і ў другіх адны, наколькі я разумею,
мэты і задачы».
Аднак звязаць пакуль не надта атрымліваецца. Не
ведаю, як гледачу з экрана, але мне як удзельніку,
няхай і пасіўнаму, здалося, што некаторыя чыноўнікі
прыйшлі не абмяркоўваць жыццёвыя праблемы, з
якімі сутыкаюцца дзіцячыя дамы сямейнага тыпу, а
абараніць сябе і сваю структуру. «Мы закрылі столькі-та дзіцячых дамоў, — казалі яны, — і закрыем усе,
калі задача такая пастаўлена». Яны нават папярэдне
паглядзелі заробкі гасцей, каб паведаміць лічбу, якая
здзівіла саміх бацькоў-выхавацеляў, і зняць усе пытанні наконт таго, наколькі, як выказваецца Дарафееў, прадуманыя наступныя крокі па закрыцці дзіцячых
дамоў. Ад гэтага было і сумна і смешна.
Замяшчальных сем'яў у нашай краіне становіцца
больш, натуральна, што і праблемы, з якімі гэтыя людзі сутыкаюцца, а таксама якія яны выклікаюць самой
сваёй наяўнасцю, усё больш закранаюць наша грамадства. Але пакуль мы ўсе — не толькі чыноўнікі, але
само грамадства — не зменім сваіх адносін як да дзяцей-сірот, так і да замяшчальных сем'яў, праблемы

За кулісамі

гэтыя будуць толькі расці.
Узгадваю, як калісьці, шмат гадоў таму, сутыкнулася з дзіцячым домам сямейнага тыпу, у якім бацькі-выхавацелі не справіліся са сваімі абавязкамі. Яны
проста зламаліся. Не пацягнулі. Але тады не пісаць
пра гэта мяне не прасілі, а МАЛІЛІ... бацькі-выхавацелі іншага дзіцячага дома сямейнага тыпу, якія цалкам
заслугоўвалі да сябе павагі. Маўляў, справа новая,
кволая, не нашкодзьце! Сёння бацькі-выхавацелі пра
свае праблемы гаварыць гатовыя, бо чакаюць дапамогі ў іх вырашэнні. Але ці гатовыя іх сумесна вырашаць (не абараняцца, не апраўдвацца, не ўхіляцца і
не нападаць, а менавіта дапамагаць вырашаць) нашы
выканаўчыя і заканадаўчыя органы ўлады?
Праблемы тычацца і забеспячэння, і судовай практыкі па вяртанні дзяцей да біялагічных бацькоў, і грамадскага меркавання, і кантролю, і суправаджэння
выпускнікоў...
Падчас тэлеперадачы было закранутае пытанне
пра дзяцей-інвалідаў, дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. «Пачынаем аддаваць у сем'і і такіх», — запэўніваюць чыноўнікі. Але пасля эфіру Алена Новік пытаецца: «Чаму наша дзіця-інвалід пенсію
атрымлівае ў памеры 10 працэнтаў, а такое ж дзіця ў
прыёмнай сям'і — 100?» І чуе ў адказ, што закон такі.
Дзіўна было чуць і пра тое, што бацькі-выхавацелі
не павінны выдаткоўваць свае заробкі на забеспячэнне прыёмных дзяцей. Што яны, калі такое ўсё ж атрымалася, могуць гэтыя сродкі вярнуць. На практыцы ж,
ведаю на прыкладзе ўсё тых жа Новікаў, ды і іншых
сем'яў, пра якія пісала, такое магчыма толькі ў дзіцячых вёсках ды ў «спецыяльных жыллёвых памяшканнях», на забеспячэнне якіх у мясцовым бюджэце прадугледжаныя выдаткі. Тыя ж сем'і, якія жывуць ва
ўласных дамах, за свае грошы купляюць прыёмным
дзецям і мэблю, і ежу, і робяць рамонты...
«Ці можам мы папрасіць у райвыканкама пральную
машынку?» — спытала Алена Новік у прадстаўніцы
Міністэрства адукацыі ў калідоры тэлестудыі. «Калі
тая, што яны вам куплялі раней, знасілася, то так»,
— адказала спецыяліст. «Дык ніхто нам ніколі не купляў, мы ўсё куплялі самі,» — дзівіцца маці адзінаццаці дзяцей. «Але ж вас павінны былі забяспечыць!»
Дык у тым і справа, што ў нас на паперы ўсё прыгожа, статыстыка таксама часам радуе, але ў жыцці
людзі часта аказваюцца адзін на адзін са сваімі праблемамі і са сваім выбарам. І глытаюць толькі папрокі
кшталту: «Самі ўзялі дзяцей, ніхто не прымушаў!»
Дзіцячыя дамы сямейнага тыпу, як любая замяшчальная сям'я — пытанне вельмі складанае, далікатнае і патрабуе высокай увагі і адказнасці. Але пакуль наша грамадства не перастане з падазронасцю
ставіцца да такіх сем'яў, як Новікі і Трыфанавы (героі
«Выбару»), пакуль мясцовыя ўлады самі не пачнуць
прапаноўваць такім сем'ям дапамогу, дадатковыя паслугі, каб бацькі не выгаралі, не стамляліся, каб у іх
хапала сіл і здароўя на такую складаную справу, да
таго часу ўся гэтая праграма па закрыцці дзіцячых
дамоў будзе знаходзіцца пад пагрозай дыскрэдытацыі. Нам патрэбны адкрытая і канструктыўная размова на гэтую тэму. Няхай яна будзе складаная. Апошняя праграма «Выбар» — адна са спроб такой размовы. Важна, каб спробы працягваліся.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.
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тыцы, медыцыне. І гэтыя кірункі
прымусяць практычную медыцыну
глыбей глядзець на паталагічныя
працэсы ў арганізме чалавека.
Будуць но выя ві ды ля чэн ня,
створаныя паводле нанатэхналогій. Мы бачым, што такія прэпараты
ў дзясяткі і сотні разоў больш эфектыўныя, чым традыцыйныя. Нават
проста вітамін С, які створаны па
нанатэхналогіі, у тысячы разоў
больш карысны.
І, вядома ж, будуць больш ашчаднымі аперацыі. Ужо цяпер мяркуюць, каб толькі праз адзін пракол
выканаць усе віды аператыўных
умяшанняў. Ужо робаты замест жывых хірургаў працуюць. Але галоўнае, што медыцына будзе менш
агрэсіўнай для чалавека. І дзяржава
павінна гэтую новую медыцыну падтрымаць, таму што здароўе — самае дарагое для чалавека.
— Што б вы пажадалі людзям?
— Я б хацеў бачыць паболей
усмешак. Каб людзі не былі такія
сумныя. Каб больш кантактавалі.
Сёння даказана, што працягласць
жыцця чалавека напрамую залежыць ад магчымасці чалавека мець
стасункі з іншымі. Чым болей стасункаў — тым даўжэй жыве.
Гутарыла Ілона ІВАНОВА.

ЦЫГАРЭТЫ ПАД ЛЕСАМ
Брэсцкія памежнікі сумесна з
мытнікамі знайшлі 240 тысяч цыгарэт айчыннай вытворчасці, якія
былі схаваны пад грузам лесу ў
вагоне цягніка, які накіроўваўся ў
Польшчу. Кошт гэтых цыгарэт
складае 12 мільёнаў рублёў.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ўсім, хто мае ў ім патрэбу, а таксама спыненне распаўсюджвання ВІЧ/СНІДу, скарачэнне захваральнасці.
Паводле слоў намесніка міністра аховы здароўя
— галоўнага дзяржаўнага санітарнага ўрача Рэспублікі Беларусь Алега АРНАУТАВА, з 1987 года ў
краіне зарэгістравана звыш 11,5 тысячы выпадкаў
заражэння ВІЧ. Гэта шостае месца сярод краін Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі. На сёння ў рэспубліцы
пражывае 9 389 інфікаваных ВІЧ. За 10 месяцаў гэтага года выяўлены 872 інфікаваныя. У 75 працэнтах
гэтых выпадкаў меў месца палавы шлях перадачы
віруса.
Антырэтравірусную тэрапію ў Беларусі атрымліваюць 93 працэнты інфікаваных. Дарэчы, калі цяпер
вышэйназваная тэрапія забяспечваецца за кошт сродкаў ААН, то з 2012 года частку расходаў пачне браць
на сябе і дзяржава. Мяркуецца, што да 2015 года краіна павінна забяспечваць антырэтравірусную тэрапію
поўнасцю за свой кошт.
173 дзіцяці нарадзіліся сёлета ў ВІЧ-інфікаваных
матуль. 94 працэнты ВІЧ-інфікаваных цяжарных жанчын і нованароджаных дзяцей атрымлівалі ў бягучым
годзе поўны курс прафілактыкі перадачы ВІЧ ад маці
дзіцяці. Такім чынам, як вядома, забяспечваецца высокая верагоднасць таго, што дзеці інфікаваных маці
будуць здаровымі.
Святлана БАРЫСЕНКА.

Абзац
 У Мінску за адны суткі зарэгістравана 12 холадавых траўмаў.
Па дапамогу да медыкаў звярнулася 6 чалавек з пераахаладжэннямі і столькі ж — з абмаражэннямі. 90% пацярпелых былі ў нецвярозым стане.
 Унутраныя войскі МУС Беларусі сумесна з іншымі праваахоўнікамі вядуць пошукі ваеннаслужачага тэрміновай службы, які самавольна пакінуў часць брыгады спецназу. Вайсковец не меў пры сабе зброі.
Матывы ўчынку пакуль не ўстаноўленыя. Вядома, што хлопец — не
мінчук, ён праслужыў амаль год і з боку камандзіраў характарызуецца
станоўча.
 Пракуратура праводзіць праверку па факце смерці мужчыны,
чыё цела знойдзена на тэрыторыі непрацуючага прафілакторыя
ў раёне Партызанскага праспекта ў Мінску. Па папярэдняй інфармацыі, прычынай смерці стала пераахаладжэнне. Мужчына быў
апрануты не па сезоне, на выгляд яму 30-35 гадоў.

Поўны абзац
 Згодна са звесткамі даследавання, праведзенага вытворцам
жаночай бялізны кампаніяй Trіumph, самыя пышнагрудыя жанчыны
жывуць у Вялікабрытаніі. 57% брытанак носяць бюстгальтары памеру
D. Яшчэ 18%, г.зн. амаль кожная пятая жанчына, купляе станікі памеру С. 9% — тых, чый бюст умяшчаецца ў памер В, а тых, хто носіць
А, усяго 6%. Найбольш сур'ёзнымі канкурэнткамі брытанак апынуліся
жыхаркі поўдня Скандынавіі — палова датчанак носіць памер D, 19%
— памер С. Яшчэ 24% купляюць вырабы памеру В, і ўсяго 7% — маленькія станікі. На трэцім месцы — галандкі
(кож ная трэ цяя — у
бюстгальтары пад літарай D). А вось жыхар кі Гер ма ніі —
дзесь ці ў ся рэ дзі не
спісу. Толькі 23% немак патрабуецца гэты
прадмет бялізны, пазнача ны лі та рай D.
Кожная трэцяя носіць
памер С і кожная другая — В. Сціплым бюстам валодаюць пераважна жыхаркі поўдня Еўропы. Дзве з трох італьянак карыстаюцца бюстгальтарамі памеру В і менш, і толькі кожная
дзясятая — D.
 Фан Тайшань, майстар кунг-фу з кітайскага манастыра Паўднёвы Шаалінь, упершыню ажаніўся ва ўзросце 98 гадоў. Яго
выбранніца — 43-гадовая ўраджэнка правінцыі Гуйчжоу па прозвішчы Ян, якая вучыцца ў Фана баявым мастацтвам. Яна заявіла,
што сама прапанавала руку і сэрца свайму настаўніку. Згодна з
традыцыяй, манах можа жаніцца, але пасля гэтага яму даводзіцца
пакідаць манастыр. Фан Тайшань пачаў спасцігаць майстэрства
адзінаборстваў у 9 гадоў, а ў 11 трапіў у манастыр. Ён удзельнічаў
ва ўзброеных фарміраваннях Кампартыі Кітая, што ваявалі супраць
гаміньданаўцаў, быў целаахоўнікам знакамітых палкаводцаў —
ветэранаў кітайскай рэвалюцыі. Сакрэтам кун-фу ён навучыў
больш за 3 тыс. чалавек.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Коммунальное торгово-промышленное унитарное предприятие
«Белрыба» в соответствии с решением Минского городского
исполнительного комитета от 25 ноября 2010 г. № 2877
СООБЩАЕТ О СВОЕЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ
в форме выделения из его состава коммунального дочернего
производственного унитарного предприятия
«Производственно-технологический цех г. Браслав».
Требования кредиторов принимаются по адресу:
г. Минск, ул. Радиальная, д. 56. Телефон для справок: 295 91 25.

УНП 190000166

У БЕЛАРУСІ ПРЫНЯТЫ МЕРЫ
ПА ДАЛЕЙШЫМ СТЫМУЛЯВАННІ
РАЗВІЦЦЯ АГРАЭКАТУРЫЗМУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аукцион состоится 30 декабря 2010 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул.Челюскинцев, 105.
Продавец и организатор аукциона концерн «Белнефтехим»,
г. Минск, пр-т Дзержинского, 73, тел. 8 (017) 271 79 01.
Балансодержатель (находится в безвозмездном пользовании) ОАО «Могилевский ЗИВ»,
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105, тел. 8 (0222) 22 05 20
№ лота
1
2

Наименование
Цистерна железнодорожная ТИП-768
Имущество базы-отдыха «Надежда»

Лот 1 находится по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105.
Лот 2 находится по адресу: Могилевский район,
р-н д. Межисетки.
Краткая характеристика лота 1: цистерна на 4-х
осях, модель 15-1554, объем – 60 м3, грузоподъемность – 62 т, предназначена для перевозки щелочей,
кислот, вазелинового масла, не имеет паспорта, не
зарегистрирована на Белорусской железной дороге,
для удобства в эксплуатации оборудована точкой
нижнего слива.
В состав лота 2 входит следующее имущество:
котел факел-08лж, стерилизатор ГП-40-03, комплексная подстанция, котел отопительный чугунный – 3 шт.,
горелка ТР-1М, электрообогревательное устройство,
сверлильный станок 2М112, дымосос Д3.5, снегоход
«БУРАН», насос для воды центробежный АИРВОА2
КМ 8/18 – 4 шт., стиральная машина КП-125-01 УХЛУ,
электронасосный агрегат с эл.двигателем 2ЭЦВ6-1670, трансформатор ТМ 25/10-65, трансформатор ТМ
25/10-65, дизель-генератор ДЭС-60р, трансформатор
ТСМ-100, шкаф холодильный ША-1,12, холодильная установка, электрокотел варочный секционный,
электроплита 4-камфорная ЭП-2М, горелка с электрощитом, горелка с электрощитом, многоярусная
хлебная печь, привод ПУ-0,6, универсальный привод ПУ-06, моечная машина ММУ-500, тренажерстимулятор, биомеханический стимулятор, ингалятор
«ТНОМЕХС-2» ПОЛЬША – 4 шт., аппарат для магнитотерапии АВИМП, аппарат УВЧ-50-01, электростимулятор «СТИМУЛ», аппарат УЗТ-303Л, электрокардиограф ЭК1К-01, аппарат АМПЛИПУЛЬС-5, аппарат электротепловибропунктуры РЭФИ, аппарат
для диагностики УЗТ-101, аппарат для диагностики
«ТОНУС», аппарат для диагностики «ЭЛЕКТРОСОН»
ЭС-10-5, комплект массажный, устройство для разогрева парафина «АЗОПИР», устройство для разогрева парафина «АЗОПИР», ванна ВОД-56, спортивные
городки, карусели детские – 6 шт., спортивные качели,
кафедра водолечебная, мягкий уголок «УЛЬЯНКА» –
2 шт., электронасос для перекачки агрес.жид. АЭКО
272356, установка компрессорная УК-40-2м, пианино,
холодильная установка, стоматологическая установка ПМ2000С, водоподогреватель ПВВ-12, деревья
плодовые – 61 шт.
Заявителю для участия в аукционе необходимо вне-

Год выпуска
1987

Начальная стоимость, руб.
23 123 362
25 982 901

Сумма задатка, руб.
2 300 000
2 598 290

сти задаток, заключить соглашение о правах и обязанностях сторон, а также представить необходимый
пакет документов в срок, указанный в извещении.
Задаток не позднее 29 декабря 2010 г. перечисляется на расчетный счет ОАО «Могилевский ЗИВ»:
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105, р/с
3012110491015 в Могилевском региональном отделении ОАО «Белвнешэкономбанк» код 202, УНН
790133562, ОКПО 291562437000.
Заявления принимаются ежедневно в рабочие
дни с 9 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев,105, ОАО «Могилевский ЗИВ», каб. 315.
Последний день подачи заявлений: 29 декабря
2010 года до 17.00. Заявления, поступившие после
указанного срока, не рассматриваются. Заключительная регистрация участников аукциона состоится
30 декабря 2010 года с 11.30 до 12.00 по месту
проведения аукциона.
Всем желающим предоставляется возможность
предварительного ознакомления с объектами аукциона.
К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, подавшие в указанный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке сумму
задатка, получившие билеты участников аукциона
и заключившие соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона.
Аукцион проводится без условий методом повышения начальной цены. Победителем признается
участник, предложивший наибольшую цену.
Продавец имеет право снять предмет аукциона с
торгов не позднее 3-х дней до его проведения, о чем
извещаются участники.
Срок заключения договора купли-продажи – не
позднее 10 рабочих дней с момента утверждения
организатором аукциона протокола о результатах
аукциона.
Оплата за предмет аукциона осуществляется денежными средствами по безналичному расчету (разовый платеж). Задаток засчитывается в счет оплаты
приобретенного объекта. Победитель аукциона возмещает фактические затраты по подготовке и проведению аукциона.
Контактные телефоны: (8 0222) 29 73 46, 29 75 13.

