СКРАБОК —

Натура

З АЎСТРЫІ, АНКЕРНЫ БОЛТ — З КІТАЯ
Некалькі месяцаў таму аўтар гэтых радкоў ужо праводзіў
«маніторынг» у гродзенскіх крамах, дзе прадаюцца так званыя
гаспадарчыя «дробязі», і тады адным з «хітоў» сталі імпартныя...
мухабойкі. Праўда, цяпер іх на паліцах гэтага гандлёвага цэнтра ўжо няма — мусіць, рэалізавалі. Але і айчынных аналагаў
не відаць. Пэўна, не актуальны для восені тавар. Ці мо ён у нас
наогул не вырабляецца?
Хтосьці скажа: падумаеш, праблема — мухабойка ... І сапраўды, рэч не надта, скажам так,
стратэгічная. Як і той жа пластмасавы скрабок
для ачысткі аўтамабіля ад снегу і лёду, які гродзенская фірма імпартуе з Аўстрыі. Безумоўна,
немагчыма, ды і не трэба ўсё вырабляць самім.
Але ж тых ці іншых «дробязяў» — не адзінкі і
нават не дзясяткі, а сотні пазіцый, у чым можна
пераканацца на сайце Міністэрства гандлю, дзе
прадстаўлены пералік тавараў, якія не выпускаюцца альбо вырабляюцца ў недастатковых
аб'ёмах і асартыменце айчыннай прамысловасцю. Увогуле — гэта каласальны абарот тавараў,
вялізныя грошы. І ці заўсёды мы аб'ектыўна не
можам прысутнічаць у тых нішах, дзе пакуль
пераважае імпарт?
Перад пачаткам «шопінгу» па гаспадарчых крамах горада над Нёманам чую ў машыне па радыё
рэкламную аб'яву аднаго з беларускіх прадпрыемстваў наконт драўляных зубачыстак. Ну нарэшце
і мы за іх узяліся! Не толькі ж кітайцам зарабляць.
Праўда, у магазіне «Спектр» зубачысткі ў вочы
не кінуліся. Затое прыцягнула ўвагу яшчэ адна не
надта складаная рэч з драўніны — ручка для сякеры. Каштуе 20 тысяч 890 рублёў, а выраблена,
паводле этыкеткі, у... Польшчы. Хоць, як вядома,
драўнінай прырода нас не абдзяліла.
Суседзі-палякі ў гэтай краме таксама прадстаўлены лазневымі і масажнымі губкамі, а
кітайцы — кошыкамі для бялізны. Хоць нашу
сям'ю, напрыклад, цалкам задавальняе і кошык,
які летась купілі на кірмашы вырабаў беларускіх рамеснікаў. Дык чаму б гандлю не
ўсталяваць з імі сувязь, не даваць заказы?
Няўжо непераадольным бар'ерам могуць стаць
сертыфікацыйныя і іншыя працэдуры, без якіх
абыходзяцца на кірмашах?
У гандлёвым цэнтры «Фарты» чытаю на этыкетцы, як сюды трапілі фольга і пергамент для
выпечкі. Аказваецца, не адразу ад украінскага
вытворцы, а спачатку праз Расію — беларускі
імпарцёр ужо другі. Адпаведна, мусіць, і цэнавая
накрутка. Дык няўжо ніхто з айчынных вытворцаў
не адгукнецца на заяўку Мінгандлю па вырабе гэтай прадукцыі? Нашым гаспадыням патрабуюцца
і фольга алюмініевая харчовая, і «рукавы» для запякання, і папера для выпечкі. Няўжо «слабо»?
Дарэчы, у гэтай краме, як і ў папярэдняй,
прадстаўлены патэльні аднаго прыватнага

На рынку
гаспадарчых «дробязяў»
па-ранейшаму пераважае
імпарт

беларускага прадпрыемства. Такое ўражанне,
што ніхто з айчынных вытворцаў яму ў «спіну
не дыхае», чаго не скажаш пра імпарт.
У наступнай краме, «Тавары для дома», прапануюцца імпартныя дзяржанні для грабель, рыдлёвак (хоць і свае вырабляюцца), вокнамыйкі, пакецікі для лёду, а таксама малярная плёнка, якая
выкарыстоўваецца падчас рамонту кватэры для
ўкрывання мэблі і падлогі. Акрамя таго, рамонт
запатрабуе і такіх дэталяў, як столевыя плінтусы, профілі, раскладкі, падтынковачныя рэйкі...
Ніякіх праблем — зноў нас «ратуе» замежжа.
Дарэчы, і элементарны інструмент (напрыклад,
малярныя шпатэлі, цёркі з пенапласту, нажоўкі,
малаткі, кіянкі, развадныя ключы, адвёрткі) у
гэтай краме таксама пераважна імпартныя. Як і
шпалерны клей: у асноўным ён германскай вытворчасці, а айчынная прадукцыя выглядае як
нейкі дадатак, «бедны сваяк» — і па асартыменце, і па таварным выглядзе, упакоўцы.
Крама «Тэхніка ў быце». Айчынныя вытворцы
прайграюць тут па такіх, у прыватнасці, «дробязях», як хлебніцы, тэрмасы, шчоткі для посуду,
камплекты для прыбіральні. Аднак асабліва здзівіла мэтазгоднасць закупкі замежных камплектаў аднаразовага посуду, паколькі, як бачна ў
іншых гродзенскіх крамах, у гэтай таварнай нішы
някепска асвоіліся і нашы прыватныя фірмы.
У краме «1000 дробязяў» таксама шмат тавараў, якія не вырабляе толькі лянівы. Не кажу
тут пра кітайскую шчотку для ног — яна, мабыць,
разлічана на «экслюзіўных» спажыўцоў. Але ж
універсальныя сурвэткі для чысткі шкла, керамікі, металу, пластыку альбо гаспадарчыя пальчаткі — няўжо не тавары шырокага спажывання? А
сродкі для барацьбы з насякомымі і грызунамі? І
гэта толькі некаторыя таварныя пазіцыі...
Не з'яўляецца выключэннем з даволі непрывабнай для беларускіх вытворцаў «карцінкі» і
прыватнае прадпрыемства «Гема» — адзін з
буйнейшых у Гродне гандлёвых цэнтраў будаўнічых, аддзелачных і іншых гаспадарчых матэрыялаў. Напрыклад, ламінат — з Германіі і Расіі,
лінолеум — з Сербіі, шторы і дыванкі для ваннага пакоя — пераважна з Турцыі, Кітая, Італіі. А
пра змяшальнікі для ваннай, кухні, сантэхнічныя
сіфоны, шлангі для душа і пральных машын для
нас паклапаціліся не толькі ў Расіі, але і ў Польшчы, Літве, Славакіі, Германіі, Венгрыі. Дзякуй.

Але дзе ж беларуская прамысловасць, якую
мы, спажыўцы, павінны і хацелі бы падтрымаць
сваімі пакупкамі?
Гэтае пытанне асаблівае актуальнае ў павільёне метызных вырабаў. Цвікі, самарэзы,
вінты, гайкі, балты, дзюбелі, шрубы, заклёпкі,
насадкі, крапежныя вугалкі, злучальныя пласціны, засовачныя ручкі, петлі — практычна ўсё
з Кітая. У шырокім асартыменце, у сучаснай
упакоўцы. Напрыклад, двухраспорны анкерны
болт (20 х 180) каштуе 65 тысяч 550 рублёў. А
нам што гэтую нішу заняць перашкаджае? Нават не дзеля экспарту, а каб не імпартаваць.
Не хапае металу?
Вядома, гэта яшчэ пытанне: а ці здолеюць
нашы прадпрыемствы скласці канкурэнцыю па
якасці і цане тавару тым жа кітайцам? Аднак калі
загадзя настройвацца на песімістычныя варыянты, то так і будзем па гэтых «дробязях» адставаць.
Калі ж мы хочам годна канкурыраваць, то павінны
вызначыць уласныя прыярытэты. А яны, верагодна, найперш у дзейснай падтрымцы малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Разуменне гэтага на
дзяржаўным узроўні быццам і ёсць. Вось і міністр
эканомікі Мікалай Снапкоў на нядаўнім пасяджэнні прэзідыума ўрада зазначыў, што «на бягучай
стадыі развіцця нашай краіны стала відавочна,
што буйны прамысловы сектар з'яўляецца платформай, стрыжнем эканомікі, аднак жа адзіным
магутным рухавіком фарміравання ўстойлівага
эканамічнага росту з'яўляецца прыватны сектар,
а менавіта — малое і сярэдняе прадпрымальніцтва». Але чаго ж не хапае гэтаму рухавіку? Забеспячэння роўнага доступу суб'ектаў гаспадарання,
незалежна ад іх формы ўласнасці, да сыравіны,
крэдытных рэсурсаў? Дэбюракратызацыі на шляху ўключэння ў вытворчасць пустуючых аб'ектаў
нерухомасці? Спрыяльных умоў па набыцці сучаснага абсталявання?
Тым часам адна гродзенская фірма наладзіла выпуск шырокага асартыменту сродкаў
і для мыцця посуду, плітаў, і для чысткі аўтамабільных салонаў, аховы элементаў кузава,
ачышчальнікаў ад насякомых, вадкага мыла ...
На жаль, па многіх пазіцыях такіх прыкладаў
пакуль яўна недастаткова для годнай канкурэнцыі з замежнымі вытворцамі на рынку зусім не
дробязных «дробязяў».
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Ліст у нумар

Адновім Навагрудскі замак разам!
Я

К вядома, у 2010 годзе Гродзенскі аблвыканкам і Навагрудскі райвыканкам падтрымалі ініцыятыву Міністэрства культуры аб
зборы сродкаў на аднаўленне Навагрудскага
замка. Мэта яе — далучыць да рэстаўрацыі
замка грамадскасць праз збор неабходных
сродкаў. У ёй можа прыняць удзел кожны,
каму неабыякавы лёс Навагрудка як першай
сталіцы Вялікага Княства Літоўскага і Навагрудскага замка як рэзідэнцыі першага і адзінага караля ВКЛ — ахвяруючы свае ўласныя
сродкі на высакародную справу. У выніку акцыя набывае не толькі «матэрыяльны» сэнс,
але і вялікі выхаваўчы — прывучае шанаваць
нашу спадчыну, з павагай ставіцца да сваёй
гісторыі, паказвае прыклад дбайнага стаўлення адносін да гісторыка-культурных помнікаў і прывучае да гэтага моладзь.
На гэтыя мэты накіроўваюцца сродкі ад рэалізацыі латарэі «Скарбніца», якую выпускае Міністэрства культуры. За мінулы год ад яе рэалізацыі
паступіла 39,1 млн рублёў, ёсць прыватныя ахвяраванні — 20,2 млн. З рэспубліканскага бюджэту
было выдзелена 41,5 млн рублёў. Аднак акцыя
не набыла яшчэ масавага і арганізаванага ха-

рактару. Яе «раскручванню» могуць паспрыяць
сродкі масавай інфармацыі. Найперш з прапагандысцкага пункту погляду — шырока расказваючы пра акцыю, пра змест аднаўленчых работ
на Навагрудскім замку, пра тых, хто робіць свой
матэрыяльны ўклад у аднаўленне замка. Зрэшты,
вопыту ў журналістаў дастаткова, каб прыдумаць
і нешта іншае, што паспрыяла б пашырэнню акцыі, рэальнаму прыцягненню грамадскасці да
збору сродкаў на карысную справу.
Ды і самі журналісты могуць зрабіць адпаведны ўзнос. Таму звяртаюся да «Звязды» з
прапановай актыўна падключыцца да падтрымкі
названай акцыі і рэальнага ўдзелу ў ёй.
Для даведкі: Р/с: 3642521000622 в АСБ «Беларусбанк», ЦБУ № 416 ф-ла № 413 г. Ліды, код
(МФО): 152101696. УНП: 500031377. Прызначэнне плацяжу: «На рэстаўрацыю Навагрудскага
замка». Атрымальнік: «Аддзел культуры Навагрудскага райвыканкама».
З павагай, старшыня Грамадскай
назіральнай камісіі пры Міністэрстве
культуры Рэспублікі Беларусь
па ахове гісторыка-культурнай спадчыны
Анатоль БУТЭВІЧ.

«Цякла тут з лесу невялiчка
Травой заросшая крынiчка».
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Што ўплывае на колькасць
вітамінаў у раслінах
Месца пасадкі, гатунак, догляд расліны робяць істотны ўплыў
на колькасць вітамінаў у садавіне і гародніне. Колькасць вітамінаў адрозніваецца ў адных і тых жа відаў і гатункаў раслін у
розныя фазы развіцця. Даследаванні паказалі, што ў маладых,
няспелых пладах вітамінаў больш, чым у спелых, а ў пераспелых
вітамінаў амаль няма. Гэта датычыць у першую чаргу вітаміну
С у парэчках, агрэсце, яблыках, таматах. У ніжніх лістах раслін
вітаміну В1 у 4 разы менш, чым у лістах, якія размешчаны на верхавінцы расліны. У лістах большасці раслін максімум вітамінаў
(асабліва С і РР) назапашваецца ў фазе ўтварэння бутонаў і ў час
цвіцення, а затым рэзка зніжаецца. Разнавіднасці і нават асобныя экзэмпляры раслін адрозніваюцца не толькі па габарытах
кустоў, але і па колькасці тых ці іншых вітамінаў.
Даследчыкі даказваюць, што ва ўмовах паўночных абласцей колькасць вітаміну С у раслінах, у тым ліку чорных парэчках, вышэйшая, чым
у больш паўднёвых раёнах. У той час як колькасць вітамінаў В, наадварот, узрастае ў раслінах, размешчаных у больш паўднёвых раёнах. У
раслінах, якія растуць у цяні, рэзка зніжаецца колькасці вітаміну С і В. На
паўднёвых схілах сінтэзуецца больш караціну, чым на паўночных.
Зніжаецца колькасць вітамінаў у гародніне, якая вырошчваецца ў
цяпліцах. Рэзка зніжаецца колькасць вітаміну С і ў засушлівыя гады.
Пры выпадзенні 4 мм ападкаў у красавіку ўтварэнне гэтага вітаміну змяншаецца практычна ва ўсіх раслінах на 30—60 працэнтаў у
параўнанні з годам, калі колькасць ападкаў у тым жа красавіку пры
аднолькавых тэмпературах склала 26 мм. Сінтэз караціну, наадварот, вырастае ва ўмовах больш сухога лета.
На лёгкіх, акультураных глебах колькасць вітамінаў В1, В3 і караціну значна ўзрастае ў капусце, бураках, шпінаце і іншых раслінах
у параўнанні з цяжкімі і неакультуранымі глебамі.
У большасці агародных і ягадных культур, калі яны растуць на
ўрадлівай глебе, назапашваецца максімальная колькасць вітамінаў.
Асабліва актыўна сінтэзуюцца ў гэтых умовах вітамін С і карацін. Для
большасці відаў раслін недахоп або адсутнасць у глебе фосфару і
калію прыводзіць да зніжэння колькасці вітамінаў С і В1.
Вядома, што медзь і цынк, унесеныя ў форме соляў у аптымальных дозах, на 12—40 працэнтаў павышаюць сінтэз вітаміну С і В1.

У час асенніх школьных канікул — з
31 кастрычніка па 7 лістапада — супрацоўнікі інспекцый па справах няпоўнагадовых УУС Мінскай вобласці нясуць
службу ва ўзмоцненым рэжыме.
Як паведамляюць у аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Мінаблвыканкама, культурна-забаўляльныя ўстановы вобласці падвяргаюцца праверкам,
прымаюцца меры ў дачыненні да грамадзян, якія дапускаюць удзел сваіх дзяцей
у начных мерапрыемствах. Дадатковыя
меры прымаюцца і з мэтай прафілактыкі п'янства, у першую чаргу, выяўляюцца
факты рэалізацыі няпоўнагадовым алкагольных напояў, у тым ліку піва, работнікамі гандлю ўсіх формаў уласнасці. Па
ўказанні кіраўніцтва Мінаблвыканкама ў
дачыненні да 14 гандлёвых аб'ектаў, дзе
былі дапушчаны такія парушэнні, разам з
прыцягненнем работнікаў да адміністратыўнай адказнасці, былі прынятыя і больш
жорсткія меры — пазбаўленне ліцэнзій,
абмежаванне асартыментнага пераліку
алкаголю і рэжыму працы.
Святлана БАРЫСЕНКА.

«У чым адрозненне чорнай маліны ад
чырвонай, якія яе асаблівасці?» М. ІВАНОЎ,
Карэліцкі раён.
Гэты гатунак маліны з чорнымі пладамі валодае ўсімі карыснымі ўласцівасцямі іншых
гатункаў маліны — плады лекавыя, багатыя
на вітаміны, вугляводы, біялагічна актыўныя
рэчывы. Гатунак сярэдняпозняга выспявання.
Гэта — высокаўраджайная і зімастойкая ягада, таму заслугоўвае ўвагі, каб расці ў вашых
садах. З аднаго куста дае да 4-6 кг ягад. У час
выспявання куст бывае ўвесь усыпаны ягадамі, кісла-салодкімі на смак, якія нагадваюць
шаўкоўніцу ці ажыну, а сок з ягад ярка-чырвоны. Ягады круглыя, памерам 2-3 см, чорныя,
бліскучыя, з белым налётам. Ягады выспяваюць дружна, не асыпаюцца, лёгка аддзяляюцца, добра транспартуюцца, доўга ляжаць. Па
ўраджайнасці гатунак пераўзыходзіць многія
гатункі маліны звычайнай.
Кум бер ленд, як і чыр ва на плод ная малі на, — паў куст. Ад нак у ад роз нен не ад

Плёнка лечыць
ствол
Пашкоджаную кару можна
залячыць, абвязаўшы ствол
поліэтыленавай плёнкай. На
думку садаводаў, якія прымяняюць поліэтыленавыя
бінты, галоўная іх вартасць
у тым, што яны добра прапускаюць сонечнае святло і
цяпло, тым самым ствараючы спрыяльныя ўмовы для
загойвання ран. З дапамогай
плёнкі часам удавалася выратаваць асуджаныя на пагібель дрэвы, пагрызеныя
зімой зайцамі і мышамі.

Лістапад — вароты зімы
На двары позняя восень. Але подых зімы
яшчэ не вельмі адчуваецца, таму многія гаспадары не вельмі імкнуліся зрабіць апошнія штрыхі
ў садзе-агародзе. І ўсё ж паспяшайцеся: у садзе
са штамбаў дрэў здыміце лоўчыя паясы, з галінак выдаліце гнёзды баярышніцы, залатагузкі,
кладкі яек няпарнага шаўкапрада. Збярыце гнілыя плады, якія засталіся на дрэвах і пад імі.
Падрыхліце глебу вакол дрэў і кустоў, а асеннія
пасадкі замульчыруйце торфам, перагноем, але
не саломай. Штамбы маладых дрэў абараніце
ад мышэй і зайцоў, пачынаючы з толькі што пасаджаных і заканчваючы 12-гадовымі дрэвамі.
Ніжні край абвязкі крыху прыкапайце зямлёй.
Раскладзіце ў садзе атручаныя прынады для грызуноў. Устанавіце перашкоды для затрымання снегу. Накрыйце клубнічныя грады торфам або яловымі лапкамі.
Заканчвайце пасадку і перасадку ягадных кустоў.
У агародзе да надыходу маразоў спусціце ваду
з труб, бакаў, невялікіх вадаёмаў. Каб есці зімой
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АД СВАІХ
КРЭДЫТОРАЎ
З'ЕХАЛІ...
Мах ля ры роз ны мі шля ха мі
падманваюць даверлівых суграмадзян. Некаторыя хаваюцца ад сваіх «крэдытораў»
нават за мяжой.
У Гарадку махляр займаўся рамонтам мяккай мэблі. Падмануў
шмат чалавек — міліцыяй устаноўлена каля 50 фактаў злачыннай
дзейнасці. Злодзей, які афіцыйна
быў аформлены індывідуальным
прадпрымальнікам, афармляў заказы, браў з людзей перадаплату,
мэблю не рамантаваў і знікаў з грашыма. Усяго «кінуў» даверлівых
кліентаў на агульную суму звыш
35 мільёнаў рублёў.
Як паведаміў «Звяздзе» Валянцін Смалякоў, начальнік 2-га
аддзела ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі
УУС Віцебскага аблвыканкама,
жы ха роў Ві цеб ска не сум лен ны
прадпрымальнік падманваў тым,
што абяцаў зрабіць зрубы лазняў.
Размяшчаў адпаведныя аб'явы ў
мясцовых газетах, заключаў з грамадзянамі дагаворы на выкананне
работ. На яго крымінальным рахунку звыш трыццаці пацярпелых. Каб
зацікавіць патэнцыйных кліентаў,
зламыснік дэманстраваў ім фотаздымкі зрубаў, якія ўжо стаяць на
прысядзібных участках. Усяго такім
чынам ён зарабіў звыш 120 мільёнаў рублёў.
Цікава, што для таго, каб доўгі час падманваць людзей, махляр
нават змяніў прозвішча — на жончына. Кліенты так і не дачакаліся
сваіх зрубаў.
Вельмі «нестандартна» падманулі даверлівых і цяперашнія жыхары замежжа. Перад выездам
на пастаяннае месца жыхарства
ва ўсходнюю краіну яны папрасілі
знаёмых аформіць на сябе крэдыты. І людзі (а такіх было каля дзесяці чалавек) паверылі. Прычым
некаторыя ўзялі ў крэдыт каля 30
мільёнаў рублёў. Усяго такім чынам
былыя нашы суграмадзяне зарабілі на земляках звыш 150 мільёнаў
рублёў.
Праводзіцца вялікая работа па
выяўленні злачынстваў, звязаных
з махлярствам. Па яе выніках міліцыя Віцебшчыны займае другое
месца ў нашай рэспубліцы. У прыватнасці, з усіх фак таў, пра якія
падманутыя грамадзяне паведамілі
ў міліцыю, звыш 80 працэнтаў пасля завядзення крымінальных спраў
даводзяць да суда.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СЯКЕРКАЙ ЗАБІЛА
БАБУЛЮ
Пра гэтую жудасную трагедыю, бадай, ведае ўвесь райцэнтр. У гарадскім пасёлку
Лёзна міліцыянеры ў кватэры
знайшлі труп пенсіянеркі 1950
года нараджэння.
Паводле заключэння судова-медыцынскай экспертызы, смерць наступіла ад чэрапна-мазгавой траўмы і пераломаў рэбраў. Папярэдне было ўстаноўлена, што раненні
падчас сваркі кухоннай сякеркай
на нес ла жан чы на без пэў на га
месца жыхарства і заняткаў, ураджэнка Расіі 1964 года нараджэння. Яна затрымана. Высветлілася,
што гэтая дама раней ужо судзімая
за прычыненне цяжкага цялеснага пашкоджання. Заведзена крымінальная справа.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

3 лістапада 2011 г.

ИП Колесникова Т.С.
извещает о проведении закрытого аукциона по продаже
прав на заключение договоров субаренды торговых объектов,
расположенных на территории Торгового центра
по адресу: г. Гомель, ул. Быховская, д. 115
и принадлежащих ЧТУП «Тамара и К» на праве собственности
№
Площадь
№
торгового торгового
Цель использования
лота
объекта места (кв.м)
1
2
3
5
1
1
13,9
Торговля промышленными товарами
2
2
15
Торговля промышленными товарами
3
3
7,6
Оказание услуг (сотовая связь VELCOM)
Оказание услуг
4
4
5
(обязательное страхование транспорта)
5
5
19,9
Торговля промышленными товарами
Розничная торговля
6
6
6,6
(компьютерные диски, игры)
Розничная торговля
7
7
5
(компьютерные диски, игры)
8
8
13,1
Торговля промышленными товарами
9
9
49,9
Торговля промышленными товарами
10
10
13,4
Оказание услуг, розничная торговля
11
11
10,5
Торговля промышленными товарами
12
12
10,6
Торговля промышленными товарами
Розничная торговля
13
13
34
компьютерной техникой
14
14
16,2
Торговля промышленными товарами
15
15
16
Торговля промышленными товарами
16
16
20,6
Торговля промышленными товарами
17
17
15
Торговля промышленными товарами
Аукцион состоится 4 декабря 2011 г. по
адресу: г. Гомель, ул. Быховская, д. 115. Начало в 10.00.
Ставка арендной платы: 24500 бел. руб./кв.м
в месяц. Шаг аукциона 10%. Торговый объект
сдается в субаренду на срок 1 год, начиная с
5 декабря 2011 г.
Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Быховская,
115, 2-й этаж, каб. 2 по рабочим дням с 9.00
до 13.00, с 14.00 до 18.00 по 25.11.2011 включительно. Подача документов по почте не
допускается.
Условия продажи лота: в аукционе имеют
право участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, согласно списку, предоставленному ИП Колесниковой Т.С., своевременно внесшие задаток
до момента подачи заявления на участие в
аукционе и представившие все необходимые
документы.
При подаче заявления участник должен
иметь: 1) заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего внесение
задатка для участия в аукционе; 2) индивидуальный предприниматель – паспорт, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (оригинал
и копия); представитель индивидуального
предпринимателя – паспорт и нотариально
заверенную доверенность; представитель
юридического лица – паспорт, (руководитель – копию приказа (протокола) о назначении на должность), копии учредительных
документов, свидетельство о регистрации

Чорная маліна — кумберленд

Якуб КОЛАС.

Рубрыку вядзе Валянціна ШПІЛЕЎСКАЯ, тэл. 285 88 81

НЯПОЎНАГАДОВЫМ
ПА-РАНЕЙШАМУ
ПРАДАЮЦЬ АЛКАГОЛЬ

Як нас дураць

свежае зяленіва, пасейце ў гаршкі крэс-салату, пасадзіце выкапаныя з агарода караняплоды пятрушкі. На цяжкай і асабліва кіслай глебе пад асеннюю
перакопку ўнясіце вапну або попел. Выраўноўваць
ускапаную ўвосень глебу не варта: камкаватая паверхня лепш затрымлівае снег.
У кветніку ўкрыйце вейгелу, ру жы, гартэнзіі
садовыя, рададэндраны, каб не абмерзлі галінкі
гэтых раслін. У клематысаў асновы расліны прысыпце торфам альбо глебай. У перакапаную і ўгноеную глебу пад зіму высявайце гваздзікі кітайскія,
календулу, тытунь духмяны і іншыя аднагадовыя
расліны. З газона старанна выграбіце апалыя лісты, засохлую траву. І менш хадзіце па ім у вільготнае надвор'е, у адваротным выпадку ўтворацца
«лысіны».
У народзе кажуць, што ў лістападзе зіма з восенню
змагаецца, а зоркі скачуць — чакай холаду. А яшчэ
казалі, што калі ў лістападзе неба заплача, то следам
за дажджом надыдзе зіма. Пажывём — пабачым.

яе не дае ка ранё вых атожыл каў. Мала дыя
па расткі з'яўля юц ца як у па рэ чак — толь кі
ад кус та. Другое адрознен не ад чыр во най
ма лі ны — параст кі даволі тоўстыя, доў гія
(да 3 м) і шыпа ватыя плеці, што і вызначае
спо саб фар мі ра ван ня кус та. Кум бер ленд
любіць палівы, асабліва яны патрэбны ў час

вы спя ван ня ягад. Пры рэгуляр ных палі вах
атрым лі ваец ца больш ягад, і яны бы ваюць
най больш буй ныя, са ка ві тыя і не асы паюц ца. Ягад нік за цві тае поз на, у пачат ку
чэр веня, што дазваляе яму па збег нуць пашко джан няў у час за ма раз каў. Цві цен не
доў жыц ца знач ны час.
Кумберленд можна саджаць як увосень,
так і вясной, але лепш вясной. Ён высаджваецца ў рад з поўдня на поўнач з адлегласцю
паміж кус тамі 0,3-0,6 м. У пачатку і ў канцы
рада ўкопваюцца два трывалыя слупкі вышынёй 2-4 м, і паміж імі нацягваецца трывалы дрот у некалькі радоў паралельна зямлі.
Адлегласць паміж радамі дроту 25-30 см.
Маліна патрабавальная да глебы. Неабходна
на глыбіню 20-30 см уносіць гной або кампост. Таксама добрым угнаеннем з'яўляецца драўнінны попел. Уносіць яго можна як
перад пасадкай, так і ў час вегетацыі пры
апрацоўцы глебы. Абрэзку праводзіць як з
восені, так і вясной.

Што трэба ведаць
пры захоўванні цыбулі
К

АБ цыбуля рэпчатая добра захоўвалася, пра гэта трэба
паклапаціцца загадзя. Па-першае, трэба выбраць лёжкі
гатунак, правільна яго вырасціць, своечасова ўбраць, высушыць і падрыхтаваць да захоўвання.

Добра захоўваюцца вострыя
гатункі цыбулі. У паўднёвых салодкіх гатункаў, як правіла, больш
кароткі перыяд спакою, і такая
цыбуля захоўваецца горш.
Лепш за ўсё захоўваецца цыбуля ад веснавой пасадкі.
У час росту цыбулі нельга дапускаць лішку азотных угнаенняў
і ўносіць пад яе свежы гной. Лішак азоту прыводзіць да зацягвання рос ту раслін, размякчае
тканкі, робіць іх няўстойлівымі да
захворванняў і скарачае тэрмін
захоўвання.
Фосфарна-калійныя ўгнаенні і
мікраэлементы, унесеныя ў другой
палове вегетацыі, садзейнічаюць
лепшаму выспяванню і захоўванню цыбулі. Палівы трэба спыніць
за 1—1,5 месяца да ўборкі.
Уборку трэба праводзіць, калі
прыкладна палова раслін паляжа,
шыйка ў іх стане мяккай. Не трэба
чакаць, пакуль палягуць усе расліны, таму што за гэты час можа
пайсці дождж і расліны зноў пачнуць расці, і такія цыбуліны потым
будуць дрэнна захоўвацца.
Калі стаіць сонечнае надвор'е,
убраную цыбулю лепш за ўсё пакінуць на некалькі дзён на агародзе, каб яна магла падсохнуць.
Калі ідзе дождж, то яе трэба адра-

зу змясціць пад паветку. Расліны,
калі яны ляжаць на дасушванні,
трэба ўвесь час варушыць. Пры
сушцы на сонцы цыбуля не толькі даспельваецца і высыхае, але
і абеззаражваецца.
Пры транспарціроўцы цыбулі
трэба абыходзіцца з ёй беражліва, таму што любыя пашкоджанні,
нават непрыкметныя на вока, скарачаюць тэрмін яе захоўвання.
Перад закладкай на захоўванне цыбулю трэба перабраць
і выкінуць усе траўмаваныя, пашкоджаныя, а таксама тыя, якія
маюць тоўстую шыйку. Такія цыбуліны альбо не выспелі, альбо
крануліся ў рост — яны таксама
дрэнна захоўваюцца.
Пры закладцы на
за хоў ван не вель мі
добра было б перасыпаць цыбулю тоўчаным мелам (150—200
г на 10 кг цыбулі). Мел,
ствараючы шчолачнае
асяроддзе, перашкаджае развіццю грыбковых захворванняў і
каранёвага цыбульнага
кляшча. Для чалавека
мел зусім не шкодны.
Цы бу лю-на сен к у
перад закладкай на

захоўванне сартуюць па размеры.
Цыбулю-насенку вырошчваюць з
насенкі дыяметрам 1—3 см і менавіта такую закладваюць на захоўванне. Цыбуліны дыяметрам менш
чым 1 см хутка высыхаюць, іх не
захоўваюць, а высаджваюць пад
зіму для атрымання цыбулі-рэпкі
або на зяленіва. З буйных цыбулін
(дыяметрам больш за 3 см) вырошчваюць зялёную цыбулю, высаджваць іх для атрымання рэпкі
немэтазгодна, таму што яны часта
даюць стрэлку.
Невялікую колькасць насенкі
захоўваюць у любым су хім памяшканні. Аднак пры высокай
тэмпературы павялічваецца высыханне цыбулінак, а пры паніжанай — узнікае небяспека стралкавання ў найбольш буйной насенкі.
Цыбуля-насенка можа ляжаць да
вясны без пераборкі.

Начальная цена
продажи лота,
бел. руб.
6
350000
420000
490000

Сумма
задатка,
бел. руб.
7
15000
15000
15000

200000

15000

500000

15000

200000

15000

150000

15000

320000
1200000
400000
300000
300000

15000
15000
15000
15000
15000

700000

15000

400000
400000
400000
370000

15000
15000
15000
15000

организации и их оригиналы (для заверения
копий организатором торгов), доверенность
на участие в аукционе и на подписание документов.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на р/с 3013101040019 в Головном филиале по Гомельской обл. ОАО «Белинвестбанк»,
ул. Советская, 7, МФО 768, УНП 400111316.
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену. Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем, будет засчитан в счет окончательной стоимости права
на заключение договора субаренды объекта,
сформированной на аукционе. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими
победителями, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в
течение 5 рабочих дней со дня проведения
аукциона.
Победитель торгов обязан после подписания протокола о результатах аукциона: в
течение 1-го календарного дня заключить с
ИП Колесниковой Т.С. договор субаренды торгового объекта сроком на один год, начиная с
5 декабря 2011 г.; стоимость права на заключение договора субаренды торгового объекта,
сформированная на аукционе, должна быть
выплачена ИП Колесниковой Т.С. в течение
2-х месяцев с момента подписания договора
субаренды равными частями ежемесячно.
Организатор торгов или Продавец вправе
снять объекты (лот) с торгов до объявления
их проданными.
Организатор, продавец: 8 023 47 01 44.

Антикризисный управляющий ОАО «Гомельчанка»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Торги проводятся в форме открытого аукциона без условий
и состоятся 17 ноября 2011 года в 11 часов 00 минут
по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 286.
На торги выставляется:
№ п/п

Наименование имущества

Рыночная стоимость без учета НДС, долларов США

Здание швейного цеха — двухэтажное
здание площадью 1.021,5 м2 (Гомель55.535,76
1
ская область, Буда-Кошелевский район,
г.п. Уваровичи, ул. Советская, 20)
Часть здания АБК с встроенным оборудованием, транспортной проходной,
2
1.159.200
благоустройством площадью 5.706,3 м2
(г. Гомель, ул. Ильича, 286)
Шаг аукциона 5% от начальной цены лота.
Задаток в размере 10% от начальной цены лота перечисляется на
расчетный счет ОАО «Гомельчанка» — 3012201010012 в ГФ по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», МФО 151501768, г. Гомель,
ул. Советская, 7, УНН 400021644.
Заключение договора купли-продажи в течение 20 (двадцати)
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, срок и условия оплаты определяются по согласованию Победителя с Продавцом при заключении договора купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо предоставить: заявление на
участие, копию платежного поручения о внесении размера задатка,
паспорт; для резидентов Республики Беларусь: юридическим лицам
— доверенность представителя юридического лица (в случае необходимости таковой), копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; представителям физических
лиц — копию свидетельства о государственной регистрации (без
нотариального засвидетельствования); для нерезидентов Республики Беларусь: юридическим и физическим лицам — легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов, выписка
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на участие
в торгах) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения,
документ о состоятельности, выданный обслуживающим банком или
иной кредитно-финансовой организацией (без нотариального засвидетельствования); представителям юридических и физических лиц
— легализованную в установленном порядке доверенность.
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Задаток, внесенный Победителем, будет зачтен
в счет окончательной стоимости приобретенного имущества, остальным
участникам будет возмещен в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. В случае, если заявка на участие в торгах подана только
одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Продавец
вправе снять объект с торгов до объявления его проданным.
Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляет Победитель (Претендент на покупку) не позднее 3 рабочих дней
с момента подписания протокола о результатах торгов на основании
счета-фактуры, выдаваемой Продавцом.
Оплата стоимости приобретенного предмета торгов осуществляется в установленном законодательством порядке:
- победителем торгов, являющимся резидентом Республики Беларусь, — в рублях;
- победителем торгов, являющимся нерезидентом Республики
Беларусь, — в рублях либо в иностранной валюте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 15.00 16 ноября
2011 г.
Дополнительную информацию можно получить по тел.
39 06 24 (ф).
Прадаецца
 Касілка ротарная (Польшча) новая за бел. рублі. Тэл. 8 029 292 06 14.
 Рухавік а/м «Пежо-406», 2002 г.в., 2,2, бензін. Тэл. 8 029 585 37 00.

