2

Аляксандр
СУРЫКАЎ:

НАДЗЁННАЕ

Асаблівасцям развіцця інтэграцыйнага працэсу на постсавецкай
прасторы была прысвечана прэсканферэнцыя Надзвычайнага і
Паўнамоцнага Пасла Расійскай
Федэрацыі ў Беларусі А.А. Сурыкава.

2 снежня 2011 г.

АД ТЭОРЫІ —
ДА ПРАКТЫКІ

Палітыкі нуль — адна
эканоміка

Сустрэчы з жыхарамі Мазырскага раёна і Гомеля правёў старшыня Камітэта Дзяржаўнага кантролю Беларусі Аляксандр
Якабсон у межах маніторынгу працы са зваротамі грамадзян
і юрыдычных асоб.
У абласным цэнтры кіраўнік галоўнага кантрольнага ведамства
краіны сустрэўся са студэнтамі Беларускага гандлёва-эканамічнага
ўніверсітэта спажывецкай кааперацыі і працаўнікамі спажывецкай
кааперацыі рэгіёна. Дыялог быў вельмі актыўным, Аляксандр Якабсон
не толькі слухаў, але і задаваў пытанні. З адной са студэнтак ён пачаў
дыскусію наконт стварэння холдынгу, са студэнтам пагутарыў па праекце стварэння кансалтынгавай кампаніі, у іншага пацікавіўся поглядам на сённяшнюю эканамічную сітуацыю ў краіне. Трэба сказаць,
студэнты адказвалі ўпэўнена і ў асобных выпадках пераходзілі на
англійскую мову. Маладыя людзі прапанавалі самыя розныя праекты
паляпшэння нашага жыцця: сацыяльныя, эканамічныя, экалагічныя...
Аляксандр Якабсон пераводзіў усё ў практычную плоскасць і пошук
рэальных магчымасцяў для ўвасаблення тых ці іншых прапаноў. Два
пяцікурснікі Беларускага гандлёва-эканамічнага ўніверсітэта спажывецкай кааперацыі, Уладзіслаў Варажун і Раман Цімохін, расказалі
пра свой вопыт працаўладкавання, які пачаўся з 15 гадоў — у якасці
рознарабочых. Цяпер хлопцы падпрацоўваюць у прыватных прадпрыемствах бухгалтарамі.
— Я размяжоўваю паняцці: студэнт і навучэнец ВНУ, — сказаў
Уладзіслаў. — Апошні ходзіць на пары, рыхтуецца да заняткаў. А студэнт — гэта лад жыцця. Не толькі вучоба, але і ўдзел у навуковых
праектах, у працы.
— Студэнты — аптымісты па жыцці, — адзначыў у адказ Аляксандр
Якабсон. — Мне вельмі спадабаўся выраз пра тое, што студэнт і навучэнец універсітэта — розныя паняцці. Так, студэнт сёння пры жаданні можа зарабляць сабе на жыццё, а не толькі жыць за кошт стыпендыі і бацькоў. Што засмуціла — паўсюль, у кожным студэнцкім
калектыве, маладых людзей хвалюе пытанне працаўладкавання. Мяркую, што першае працоўнае месца ім дзяржава павінна забяспечыць
у любым выпадку. Для чаго ж тады мы іх вучым? Каб эканоміка атрымала патрэбных спецыялістаў. Калі спецыялісты не запатрабаваны,
трэба падумаць — ці ўсё правільна мы робім? Што тычыцца праектаў,
якія прапанавалі студэнты, то яны былі дастаткова цікавыя, прадуманыя — як ідэі, але адчуваецца чыста тэарэтычны падыход, недахоп
практыкі. Дарэчы, самі студэнты гаварылі пра тое, што ім не хапае
практычных навыкаў. Трэба, каб кафедры ўніверсітэта мелі свае філіялы на вытворчасцях. І студэнты маглі б не толькі вачыма, але і рукамі «памацаць» вытворчасць.
Між тым, самымі частымі пытаннямі, якія задаваў старшыня КДК
Беларусі Аляксандр Якабсон студэнтам, былі: «Што вас хвалюе ў
жыцці? Якія праблемы ёсць у горадзе, што недапрацоўваюць улады?»
Цікавіўся, колькі сёння каштуе зняць кватэру і хто аплачвае яе. На
пытанне аб магчымасці працаўладкавання ў дэпартаменце фінансавых
расследаванняў адказаў так:
— Мы бяром грамадзянскіх асоб. У тым ліку выпускнікоў, у асноўным з БДУ. Але ж калі ёсць жаданне, мы правядзём гутарку і з выпускнікамі вашай ВНУ. Тут галоўнае — мець аналітычнае мысленне.
У рамках рэспубліканскага маніторынгу працы дзяржорганаў са
зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб прайшла і сустрэча з кіраўнікамі розных узроўняў таварыства «Белспажыўсаюз».
— Мы зараз завяршаем праверку спажывецкай кааперацыі рэспублікі, у нас шмат нараканняў да гэтай галіны, — адзначыў Аляксандр
Якабсон. — На прыкладзе Гомельшчыны мы вывучаем сітуацыю і вызначаем, як выходзіць з няпростых сітуацый, што ўтварыліся. Вялікі
пласт працы складае нарыхтоўчая дзейнасць. Тут вельмі шмат праблем.
Прывяду толькі адзін прыклад: сёлета ад усяго аб'ёму нарыхтаваных і
закупленых у насельніцтва грыбоў спажывецкая кааперацыя складае
толькі 4 %. Астатняе — прыватны сектар. Атрымліваецца, што такая
магутная сістэма, разгалінаваная па ўсёй рэспубліцы — і такая невялікая ўдзельная вага ў гэтым працэсе? Ненамнога вышэйшы гэты працэнт
і па нарыхтоўцы ягад, пладоў — у межах 10-20 %. Ёсць шмат фармалізму ў справе справаздач па нарыхтаванай прадукцыі: на паперы ёсць,
а рэальна — няма. Мы будзем гэтае пытанне разглядаць на калегіі камітэта дзяржкантролю, але спачатку тут, на Гомельшчыне.
У рамках маніторынгу на Гомельшчыне праходзілі прыём грамадзян
і сустрэчы з жыхарамі Рагачоўскага, Жлобінскага, Жыткавіцкага і
Мазырскага раёнаў. Дарэчы, папярэдні дэталёвы маніторынг працы
дзяржаўных органаў і арганізацый са зваротамі грамадзян, які праводзіцца ў адпаведнасці з даручэннем кіраўніка дзяржавы, праходзіў у
Гомельскай вобласці сёлета ў канцы чэрвеня.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Так вельмі сцісла можна ахарактарызаваць змест ацэнкі расійскім паслом апошніх падзей у сферы інтэграцыі Беларусі, Казахстана і Расіі. У створанай імі Адзінай эканамічнай прасторы дзверы адчыненыя для іншых былых савецкіх рэспублік. Зараз ідзе
працэс фарміравання новага рынку.
Пры гэтым, заўважыў пасол, трэба зрабіць высновы з памылак Еўрасаюза,
які пайшоў на значнае пашырэнне ЕС
без уліку гатоўнасці да гэтага адказнага кроку краін-навічкоў. Большасць з іх
па многіх пазіцыях была не падрыхтавана жыць і суіснаваць па адзіных правілах і законах разам з развітымі краінамі ЕС. Але на тым этапе еўрапейскай
інтэграцыі пераважалі палітычныя мэты і задачы, калі толькі-толькі скончылася «халодная» вайна і Бруселю трэба было замацаваць свае палітычныя
прыярытэты ў пэўных рэгіёнах постсавецкай Еўропы. Сёння памылковасць
такога падыходу стала відавочнай.
Таму лідары Беларусі, Казахстана і
Расіі надаюць вялікую ўвагу разумнаму, збалансаванаму спалучэнню нацыянальных і наднацыянальных інтарэсаў
трох дзяржаў, каб гэтыя інтарэсы падчас інтэграцыі не ўступалі ў супярэчнасць. Для гэтага будуць створаны
наднацыянальныя органы кіравання.

Здароўе нацыі

Міністэрства інфармацыі
выказвае шчырае спачуванне
дырэктару ГРУП «Брэстаблсаюздрук» Марэйку Васілю Мікалаевічу ў сувязі з напаткаўшым
яго вялікім горам — заўчаснай
смерцю СЫНА МАКСІМА.

Пасол падзяліўся назіраннямі і думкамі аб сённяшняй сітуацыі ў нашай краіне. Па словах Аляксандра Сурыкава,
Беларусь мінула вострую фазу крызісу.
Пад гэтай фазай пасол меў на ўвазе той
перыяд, калі не хапала валюты, пастаянна раслі цэны. Зараз жа наступіла стабілізацыя. Аляксандр Аляксандравіч быў
скупы на прагнозы наконт развіцця далейшай эканамічнай сітуацыі ў нашай
краіне. Ён, у прыватнасці, сказаў, што
яму складана прагназаваць наступныя
дзеянні беларускага кіраўніцтва. Аднак
ён упэўнены ў тым, што «рух у любым
выпадку будзе ў бок паляпшэння». А
ўзровень жыцця беларусаў ужо з 1 студзеня 2012 года пачне паляпшацца. Поў-

нае ж аднаўленне сітуацыі ў краіне варта
чакаць у 2013 годзе. Аптымізм пасла
заснаваны на тым, што ў Беларусі больш
перадумоў дастойнага выйсця з крызісу,
чым гэта было ў свой час у Расіі, калі яе
«жорстка шкуматаў» надзвычай востры
крызіс, а істотнай дапамогі звонку краіне
не паступала. Па словах пасла, у 1998
годзе Расія не толькі трапіла ў сістэмны
крызіс, але дайшла аж да дэфолту. Крызіс быў больш магутным у параўнанні з
Беларуссю, а сітуацыя ў яго краіне была
значна горшай. Таму даволі хутка эканоміка і ўзровень жыцця ў Беларусі адновяцца да ўзроўню пачатку 2011 года,
выказаў упэўненасць пасол.

Аб цэнах на газ і нафту
У адказе на пытанні па гэтай тэме
пасол спаслаўся на апошнія падпісаныя
кантракты аб пастаўках газу ў Беларусь
і яго транспарціроўку праз тэрыторыю
краіны ў 2012—2014 гадах. Дыпламат
нагадаў, што цана газу складзе 160,5
долара за тысячу кубаметраў. Гэта дазволіць Беларусі, па словах Аляксандра
Сурыкава, мець дадаткова каля двух
мільярдаў долараў. Дыпламат таксама
расказаў аб выгадзе для Беларусі ад
канчатковага продажу акцый ААТ «Белтрансгаз» расійскаму ААТ «Газпрам».
Сродкі ад продажу можна будзе накіраваць на папаўненне золатавалютных
рэзерваў. Акрамя гэтага, Беларусь можа быць упэўненай у захаванні транзіту
праз яе тэрыторыю расійскага газу ў
значных аб'ёмах, захаванні шасці з паловай тысяч рабочых месцаў, паступленні падаткаў у бюджэт і г. д.
Што датычыцца нафты, то пасол выказаў сумненне ў тым, што да канца
гэтага года Беларусь і Расія змогуць

— У аднаго пацыента можа
быць і некалькі відаў раку. Яны
могуць узнікаць сінхронна або з
разбежкай у часе. Вядома і дакладная сувязь паміж некаторымі
лакалізацыямі раку. Рак цела
маткі, абадочнай кішкі і малочнай
залозы маюць падобныя фактары
рызыкі і могуць правакаваць пераход ад аднаго да другога... Ёсць
органы, у якіх пухліны ўзнікаюць
надзвычай рэдка. Так, клеткі сэрца не дзеляцца, не аднаўляюцца,
а значыць, тут амаль не можа
быць пухлін... А ўвогуле ў любым
органе, у любой тканцы могуць
фарміравацца пухліны рознага
паходжання, розныя па інтэнсіўнасці росту і па сваіх прагнозах.
— Звычайна рак з'яўляецца
там, дзе меў месца пэўны хранічны працэс. Аднак няправільнае дзяленне здольнае пачацца
і на нязмененай тканцы...
— Сапраўды, некалі меркавалі,
што рак шчытападобнай залозы
фарміруецца з клетак вузлавога
валляка. Лічылася, што валляк можа перайсці ў рак і наадварот. Аднак сёння мы дакладна ведаем,
што гэта два незалежныя сцэнарыі — за выключэннем, хіба, адной формы раку, якая здараецца
надзвычай рэдка і якой папярэднічае С-клетачная гіперплазія, калі
клеткі пачынаюць актыўна дзяліцца і толькі праз нейкі час з іх вырастае пухліна... Цяпер мы кажам,
што ў адной залозе можа быць і
валляк, і рак, і адэнома, і тырэаідыд... Калі рак узнікае на нязмененай тканцы, яго называюць denovo. Скажам, у дзяцей пухліны
бываюць даволі рэдка, аднак менавіта ў іх з мяккіх тканак фарміруецца рак de-novo. 30-50 працэнтаў выпадкаў меланомы маюць
менавіта такое паходжанне.
— Што маецца на ўвазе пад
стадыямі захворвання?
— Выбар адпаведнага метаду
лячэння, прагноз сітуацыі. Хоць
рак ад раку адрозніваецца. Вось
рак шчытападобнай залозы мы
навучыліся лячыць на любой ста-

Па тлумачэнні рэдакцыя звярнулася да старшыні Камітэта
будаўніцтва і інвестыцый Мінгарвыканкама Аляксандра ДАМЕНІКАНА. На яго думку, нельга абагульняць сітуацыю з усімі
ЖБСК сталіцы, бо па кожным асобным доме будзе прынята сваё
рашэнне.
Вядома, што льготнае крэдытаванне па ранейшых умовах захаваецца толькі па дамах тых жыллёва-будаўнічых спажывецкіх кааператываў, якія дабудуюцца сёлета. Аднак горадам прынята рашэнне аб накіраванні дадатковых 96 млрд рублёў па лініі льготнага
крэдытавання і па асобных дамах, дзе ўвод у эксплуатацыю запланаваны на 2012 год. Больш за тое, цяпер падрыхтаваны праект
указа кіраўніка дзяржавы, дзе гаворыцца, што тыя грамадзяне, якія
ўжо заключылі з «Беларусбанкам» дагаворы аб ільготным крэдытаванні, будуць дакрэдытоўвацца канчаткова. А вось тыя, хто такіх
дагавораў не заключыў, будуць будавацца ўжо па новых умовах.
Так, у новым годзе прапанавана знізіць нарматыў ільготнага крэдытавання менавіта ў сталіцы з 20 да 15 квадратных метраў на чалавека. Гэта вымушаная мера, бо ў сённяшніх складаных умовах дзяржава ўжо не мае фінансавых магчымасцяў прапанаваць усім жыллёвым чаргавікам будаваць вялікія па плошчы кватэры практычна бясплатна, бо інакш чарговая хваля інфляцыі «з'есць» нашу эканоміку.
Што тычыцца шматдзетных сем'яў, то ім у новым годзе будуць
прапаноўвацца самыя спрыяльныя ўмовы льготнага крэдытавання.
Крэдыт, як мяркуецца, будзе выдавацца на 40 гадоў пад 1 працэнт
гадавых. Пагадзіцеся, што такі працэнт пры сённяшняй стаўцы рэфінансавання 40% з'яўляецца добрым падарункам для забудоўшчыкаў.
Сяргей КУРКАЧ.
РУП «Белсаюздрук» г. Мінска і
абласныя прадпрыемствы Саюздрука выказваюць глыбокае спачуванне дырэктару ГРУП «Брэстаблсаюздрук» Марэйку Васілю
Мікалаевічу ў сувязі з напаткаўшым яго горам — смерцю СЫНА.

дыі, чаго не скажаш пра лейкемію, напрыклад.
— Наколькі складана выявіць рак на самых ранніх стадыях?
— Трэба адрозніваць паняцці
ранняга раку і ранняй дыягностыкі. Ранні рак — гэта марфалагічны
крытэрый, калі мы кажам пра павярхоўныя змены ў эпітэліі. Пухліна не дасягнула сасудаў, і працэс яе распаўсюджвання яшчэ не
пачаўся. Пры такім стане мы маем самы спрыяльны прагноз вылечвання, аднак гэта звычайна
выпадковая знаходка. Ранняя дыягностыка — гэта выяўленне раку
на І і ІІ стадыях. Медыцына цалкам здольна выявіць рак на такіх
стадыях. Праблема заключаецца
толькі ў тым, што пацыенты прыходзяць на абследаванне, калі
нешта пачало істотна непакоіць,
а гэта бывае ўжо на больш познім
этапе.
— Ці рэальна вынайсці якінебудзь універсальны спосаб
дыягностыкі раку?
— Сёння гэта нерэальна. Калі
ўзяць біяхімічныя маркёры, то іх вядома ўжо звыш пяцісот. Выкарыстоўваецца, праўда, у лепшым выпадку каля дзясятка. Бо неспецыфічныя, могуць даваць псеўдастаноўчыя або псеўдаадмоўныя адказы. Сярод найбольш дакладных
біяхімічных маркёраў можна назваць прастатспецыфічны антыген
для вызначэння раку прастаты,
альфа-фетапратэін — для раку печані, CA-125 — для раку яечніка і
некаторыя іншыя. Аднак усё роўна
вынік такога аналізу не дазваляе
паставіць канчатковы дыягназ, а
толькі акрэслівае сітуацыю, у якой
трэба разбірацца з дапамогай іншых метадаў абследавання.
— Можа быць, вы падкажаце
мінімум гэтых абследаванняў?
— Самому сабе прызначаць
нічога не трэба. Па-першае, у нашай краіне па такіх распаўсюджаных анкалагічных захворваннях,
як рак малочнай залозы, прастаты і шчытападобнай залозы, пра-

водзяцца скрынінгі, спецыяльныя
масавыя абследаванні. Па-другое, падчас іншых абследаванняў,
прызначаных па іншых паказаннях, можна выявіць або западозрыць пухліны. Ультрагук, камп'ютарная і магнітна-рэзанансная
тамаграфія дазваляюць убачыць
вузлавое ўтварэнне ў органе. Каб
вызначыць яго паходжанне, бярэцца біяпсія. Па-трэцяе, мы сёння кажам аб неабходнасці працаваць з групамі рызыкі па раку.
Так, у групе рызыкі па раку лёгкага — мужчыны пасля 40 гадоў, са
стажам курэння звыш 10 гадоў.
Рак шыйкі маткі звязаны з вірусам папіломы чалавека. Рак тоўстай і прамой кішкі звязаны з наяўнасцю паліпаў у кішэчніку, сямейнай гісторыяй захворвання на
гэты від раку, курэннем, малой
фізічнай актыўнасцю, дыетай з
высокім утрыманнем тлушчу і нізкім утрыманнем клятчаткі, гародніны і фрук таў, злоўжываннем
алкаголем... Паколькі рак малочнай залозы звязаны з пэўнымі
спадчыннымі генетычнымі мутацыямі, у Еўропе пачалі працаваць
і з гэтым фактарам — прапагандуюць прафілактычныя хірургічныя ўмяшанні. Калі ў жанчыны
выяўляецца мутацыя гена brca, то
з верагоднасцю 80 працэнтаў
можна гаварыць аб развіцці ў
перспектыве раку малочнай зало зы. У на шай кра і не та ко га
кшталту аперацыі не выконваюцца. Мы проста кажам такім пацыентам, што трэба часцей сустракацца з док тарам і рэгулярна
абследавацца.
— Якое абследаванне можа
дазволіць паставіць дыягназ
раку?
— Канчатковы дыягназ нам
дапамагае выставіць біяпсія —
працэдура забору тканкі для мікраскапічнага даследавання, самага дакладнага метаду. Біяпсія
можа дапамагчы ў вызначэнні характару пухліны — дабраякаснага
або злаякаснага. Біяпсія таксама
прымяняецца для праверкі наяўнасці клетачных анамалій — перадракавых змяненняў, якія часта
выяўляюцца да развіцця ракавай
пухліны. Мікраскапічнае даследаванне ўзору тканкі можа спрагназаваць цячэнне пухліннага працэсу і эфектыўнасць абранага метаду лячэння. Чым больш нармальны выгляд у клетак і чым
меншая іх колькасць дзеліцца,
тым большая верагоднасць таго,
што пухліна расце павольна і што
яна будзе рэагаваць на лячэнне.
На падставе харак тару клетак
пухліну адносяць да пэўнай ступені — ад І да ІV.

Наименование
(назначение)
и характеристики
продаваемого
имущества
Местонахождение
продаваемого имущества
Собственник (продавец)
Организатор аукциона
Начальная цена предмета
торгов с учетом НДС
Сумма задатка

Спыталі Аляксандра Сурыкава і пра
тое, як уступленне Расіі ў Сусветную
гандлёвую арганізацыю (СГА) адаб'ецца
на якасці інтэграцыі і ў цэлым на эканамічным супрацоўніцтве з Беларуссю. Той
адказаў лаканічна: «Ніяк не адаб'ецца».
І дадаў, што ўсе інтэграцыйныя пагадненні і дагаворы Беларусі, Казахстана і
Расіі пісаліся з улікам патрабаванняў і
нормаў СГА. Пасол сказаў таксама, што
ў гэтую арганізацыю Расія ўступае ўжо
18 гадоў і, хутчэй за ўсё, у сярэдзіне наступнага года яна зможа нарэшце стаць
членам СГА. А гэта ў сваю чаргу дазволіць Маскве аказваць больш эфектыўную падтрымку Беларусі на яе шляху ў
Сусветную гандлёвую арганізацыю.
Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Эфектыўнасць вышэйназванага метаду неаднолькавая для кожнага органа. Тут патрэбна высокая
кваліфікацыя персаналу, вопыт і
практыка, паколькі забор клетак
робіцца, як правіла, з некалькіх
участкаў органа. Для раку прастаты такіх кропак шэсць. Бо, сапраўды, можна ўзяць клеткі са здаровага ўчастку або з зоны запалення і
атрымаць псеўдаадмоўны вынік.
— Ці можна далучыць да высокаэфектыўных метадаў візуальнага абследавання пазітронна-эмісійную тамаграфію, якая
пакуль не выконваецца ў Беларусі?
— Гэты метад дазваляе не проста ўбачыць пухліну, а ўбачыць яе ў
аб'ёме. Пацыенту ўводзіцца радыеактыўна пазначаная глюкоза, якая
назапашваецца ў месцах інтэнсіўнага дзялення клетак. Гэта вельмі
добра відаць, аднак метад нельга
назваць бязгрэшным, ён можа даваць псеўдастаноўчыя вынікі, хоць,
безумоўна, зону нашага інтарэсу
мы не прапусцім. Проста выкананне ПЭТ-дыягностыкі патрабуе далейшага выканання камп'ютарнай
тамаграфіі. Акрамя таго, ПЭТ не
падыходзіць для правядзення масавых абследаванняў. Для вытворчасці радыеактыўнай глюкозы патрэбны спецыяльны прыбор —
цыклатрон. Вырабленая ў ім глюкоза «жыве» ўсяго 1 гадзіну 10
хвілін. Нават сусветныя клінікі могуць дазволіць сабе набыццё непасрэдна апарату, але не цыклатрону... Я думаю, не варта настройвацца на цуд-тэхналогіі па выяўленні
пухлін. Самае важнае — самае
простае. Здаровы лад жыцця плюс
рэгулярнае абследаванне даступнымі, добра вядомымі метадамі.
— Здаецца, апошнім часам
беларусы пачалі больш пільна
са чыць за сва ім зда роў ем,
шмат грошай трацяць на платныя медыцынскія паслугі...
— Жанчыны як сачылі, так і сочаць за сваім здароўем, чаго не
скажаш пра мужчын, у якіх па-ранейшаму часта мы выяўляем запушчаныя формы. Сёння трэба гаварыць аб нейкіх нават агрэсіўных
формах фарміравання здаровага
ладу жыцця. Усе ведаюць, што курыць шкодна, але кураць. Усе ведаюць, што, з пункту гледжання
анкалагічных захворванняў, бяспечная доза алкагольных напояў
— 40 мл у суткі для мужчын і 20 мл
— для жанчын. Але колькі людзей
не разважаюць над тым, што лішак
алкаголю прыводзіць да хранічных
хвароб, якія спрыяюць узнікненню
раку падстраўнікавай залозы, жоўцевых пратокаў, печані...
Святлана БАРЫСЕНКА.

1
Одноэтажное кирпичное здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ, 1981 г. постройки, площадью 722,3 м2 (инв.
номер: 350/C-86422), земельный
участок площадью 0,3761 га.

2
Одноэтажное административно-хозяйственное
здание площадью 238,8 м2 (инв. номер 350/С78596), асфальтированная площадка, забор и
здание специализированное автомобильного
транспорта (гараж) площадью 89,8 м2 (инв.
номер 350/С-78786), земельный участок площадью 0,1376 га.

г. Гомель, ул. 9-я Иногородняя, 25а

г. Гомель, ул. Нововетреная, 11а

ОАО «Белстанкоремстрой»,
ул. Первомайская, 14/2, 220030, г. Минск, тел. (017) 222 32 10
УП «Минский городской центр недвижимости»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 227 40 22
456 126 100 белорусских рублей

677 689 200 белорусских рублей

45 612 610 белорусских рублей

67 768 920 белорусских рублей

Торги проводятся в соответствии с порядком проведения
аукциона по продаже имущества ОАО «Белстанкоремстрой»,
утвержденным организатором аукциона. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы:
заявку на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком
проведения аукциона; копию свидетельства о регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах);
заверенную банком копию платежного поручения о внесении
задатка; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019,
в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк»,
г. Минск, код 153001369, получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583 в срок по
15.12.2011 включительно.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Победителем торгов признается участ-

Поўны абзац
 У паўночным індыйскім штаце Утар-Прадэш два фермеры выпусцілі дзясяткі змей, у
тым ліку кобраў, у будынку падатковай інспекцыі, пратэстуючы супраць хабарніцтва. Як паведаміў супрацоўнік інспекцыі, фермеры прыйшлі ў офіс з трыма мяхамі, у якіх было каля 40
змей. Супрацоўнікі інспекцыі і жыхары, якія ў
той час апынуліся ў офісе, сталі ў паніцы разбягацца і залазіць на сталы. Паліцыі пазней
удалося злавіць усіх змей. Паведамленняў аб
пацярпелых не было. Фермеры пайшлі на такую меру, таму што доўгі час дамагаліся ад
падаткавікоў дакументаў аб уласнасці на зямлю, аднак чыноўнікі ўтрымлівалі дакументы і
патрабавалі за іх хабар. Прадстаўнік адміністрацыі штата назваў іх меры барацьбы з хабарніцтвам непрымальнымі. Абодвух фермераў
шукае паліцыя.

Пра членства ў СГА

Извещение о проведении 19 декабря 2011 г.
открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Белстанкоремстрой»
Номер предмета торгов

Абзац
 Два чалавекі загінулі і трое траўмаваліся
ў выніку аварыі, якая адбылася на аўтадарозе
Мінск — Нацыянальны аэрапорт «Мінск». 33-гадовы жыхар Мінска, кіруючы аўтамашынай «Рэно», выехаў на паласу сустрэчнага руху і сутыкнуўся з аўтамашынай «Ісузу» пад кіраваннем
50-гадовага жыхара Смалявіч. У выніку сутыкнення «Рэно» загарэўся. Абодва кіроўцы загінулі на месцы здарэння, трое пасажыраў «Ісузу»,
жыхары Смалявіч, змешчаныя ў бальніцу.
 У Мінску вартаўнік будаўнічага аб'екта
загінуў на пажары. Інцыдэнт адбыўся на вуліцы Казіміраўскай, дзе паблізу ад новабудоўлі знаходзяцца бытоўкі для рабочых.
Адна з іх загарэлася, а калі пажар быў патушаны, то там выявілі абгарэлы труп вартаўніка — мінчаніна 1967 г.н. Па папярэдніх
звестках, прычынай пажару стала парушэнне правілаў карыстання пячным ацяпленнем
альбо непатушаная цыгарэта. Праверку вядзе пракуратура.

дамовіцца аб так званай прэміі на нафту. Пакуль падчас перамоў бакі не хочуць саступаць адзін аднаму, кожны
ўпарта прытрымліваецца занятай пазіцыі. Сутнасць пытання ў тым, што беларускія кампаніі за адну тону імпартуемай нафты плацяць расіянам прэмію
ў 45 долараў. Беларусы дабіваюцца
зніжэння прэміі прыкладна да 20 долараў. Трываласць расіян дыпламат патлумачыў тым, што выдаткі кампаній
па здабычы нафты надзвычай высокія,
бо радовішчы знаходзяцца пераважна
на Крайняй Поўначы, дзе працаваць
даводзіцца ў жорсткіх кліматычных
умовах. На думку дыпламата, бакі ўсё
ж знойдуць рашэнне, але не раней студзеня 2012 года. Аднак Аляксандр Сурыкаў упэўнены ў тым, што нягледзячы
на адсутнасць дамоўленасці аб прэміі,
перабояў з пастаўкамі нафты ў Беларусь у пачатку новага года не будзе.

«ЗЛЫЯ» КЛЕТКІ,

...І КАМЕНТАРЫЙ

Рэдакцыя газеты «Звязда»
выказвае шчырыя спачуванні
дырэктару ГРУП «Брэстаблсаюздрук» Марэйку Васілю Мікалаевічу ў сувязі з напаткаўшым яго
вялікім горам — смерцю СЫНА.

Вострая фаза крызісу
скончылася

АЛІ БЕЛАРУСЫ пачнуць сачыць за сваім здароўем, у краіне значна зменшыцца колькасць
выпадкаў раку на позніх стадыях.
На ранніх жа стадыях анкалагічныя
захворванні, як вядома, вылечныя.
Разам з тым, у чалавека, які аднойчы перанёс рак і вылечыўся, павышаецца верагоднасць узнікнення
раку ў іншым органе, а значыць,
зноў жа, яму неабходна сачыць за
сваім здароўем — трымацца здаровага ладу жыцця, у тым ліку
своечасова праходзіць медыцынскія агляды. Аб асаблівасцях дыягностыкі раку расказвае рэктар Беларускай медыцынскай акадэміі
паслядыпломнай адукацыі, доктар медыцынскіх навук, прафесар,
член-карэспандэнт НАН Беларусі Юрый ДЗЯМІДЧЫК.


навалі будаўніцтва на пэўных умовах, з прыцягненнем ільготных
крэдытаў. Мы пагадзіліся, разлічвалі на свае сілы. Цяпер жа...
Нашы даходы проста не сувымерныя з коштам кватэр!
Нам кажуць: рыхтуйце грошы,
пазычайце ў родных, знаёмых,
сяброў, бярыце крэдыт на агульных падставах пад 31%.
Але ж тады, нават пры будаўніцтве аднапакаёвай кватэры, штомесячны плацеж будзе складаць каля
5 000 000 рублёў. Якую ж трэба мець
працу і якую зарплату, каб такія грошы плаціць? Тым больш што ніхто
нават прыблізна не можа сказаць, у
што выльецца кошт квадратнага
метра на фінішы, пры здачы дома.
А менавіта ад гэтай канчатковай цаны і будзе залежаць агульны кошт
кватэры і адпаведна сумы, якую
нам, забудоўшчыкам, трэба будзе
плаціць са сваёй кішэні... Таму вельмі просім не пакінуць без увагі наш
ліст. І нашы праблемы.
Валерый ІГНАЦЕНКА,
Таццяна АЎРАМЕЦ,
Вольга СПІСАК і іншыя
(усяго 691 подпіс).

Еўразійская эканамічная камісія (ЕЭК)
будзе працаваць пад кіраўніцтвам Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага
савета. ЕЭК плануецца дэлегаваць
больш за 170 нацыянальных паўнамоцтваў — у прыватнасці, па пытаннях
гандлю, энергетыкі, транспарту, усталявання мытных пошлін з іншымі краінамі і г.д. Падчас інтэграцыі, падкрэсліў
Аляксандр Сурыкаў, да канца фарміравання Адзінай эканамічнай прасторы
заканадаўствы трох дзяржаў будуць
зведзены ў агульны звод законаў. Гэта
трэба зрабіць для таго, каб паспяхова
ўвайсці ў трэцюю стадыю інтэграцыі
— Еўразійскі эканамічны саюз, які будзе шчыльна займацца толькі эканомікай у інтарэсах трох дзяржаў. Пытанні
палітыкі, ваенна-тэхнічнага, культурнага, сацыяльнага супрацоўніцтва будуць
не ў яго кампетэнцыі, падкрэсліў пасол
Расійскай Федэрацыі.

або Хто перашкаджае выяўляць рак
на ранніх стадыях?
К

Ліст

Надзея на льготны
крэдыт па ранейшых
умовах застаецца
...Кажуць, калі топішся, то і за
брытву схопішся. Вось і мы, забудоў шчы кі жыл лё ва-будаў ні чых
спа жы вец кіх ка а пе ра ты ваў
(ЖБСК) горада Мінска, ва ўсе інстанцыі звяртаемся са сваім крыкам «SOS». Нельга сказаць, што
яго не чуюць: адказы мы атрымліваем, але... Па парадку.
Усе ЖБСК (а ўсяго іх больш
30-і) сфарміраваны з ліку асоб, якія
стаялі ў чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў. Прычым большасць
— не менш як 20 гадоў. У спісах
забудоўшчыкаў ёсць ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, воіны-інтэрнацыяналіс ты, шматдзетныя
сем'і, а таксама сем'і, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў і г.д. Усім
нам прапаноўвалі будаваць жыллё
з прыцягненнем ільготнага крэдыту з разліку 20 кв. м на чалавека.
Усіх папярэджвалі аб магчымасці
ўнясення некаторых сум уласнымі
сродкамі. Аднак пра тое, што нам
прыйдзецца аплачваць выдзеленыя кватэры ў поўным памеры...
За паўтара года, цягам якіх мы
з'яўляемся членамі кааператываў,
чаго толькі ні давялося перажыць: не
раз пераносіліся тэрміны пачатку будаўніцтва, не раз (у некалькі разоў і
без гарантыі, што гэтая цана — канчатковая) павышаўся кошт квадратнага метра, не раз прыпынялася
крэдытаванне. І ў завяршэнне — змяненні яго ўмоў: «уразанне» колькасці
квадратных метраў на чалавека і
змяненне працэнтнай стаўкі.
Чым гэта абернецца для канкрэтных забудоўшчыкаў? Вось
прыклады (для разліку ўзяты кошт
3 млн за квадратны метр):
Шматдзетная сям'я з 5 чалавек
будуе кватэру 100 кв. м. Пры змяненні ўмоў яна павінна будзе аплаціць сваімі сродкамі 25 кв. м (гэта
значыць, 75 000 000 рублёў).
Маладая сям'я з 3 чалавек, будуючы кватэру плошчай у 60 квадратных метраў і пазбавіўшыся пры
гэтым права на льготны крэдыт,
павінна будзе аплачваць яе цалкам, для ча го спат рэ біц ца
180 000 000 рублёў.
Сям'я з 4 чалавек, якая выхоўвае дзіця-інваліда і будуе кватэру
80 кв. м — аплаціць сваім сродкамі 20 квадратных метраў (г.зн.
60 000 000 рублёў)...
Што ж атрымліваецца? А тое,
што нам паўтара года таму прапа-

«Дасягнуты вялікі інтэграцыйны поспех»

ник, предложивший наивысшую цену за продаваемый предмет торгов. Минимальная величина первого шага составляет
пять процентов начальной цены предмета торгов.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах
проведения аукционов (конкурсов)», возмещение затрат на
организацию и проведение торгов осуществляется победителем торгов (покупателем).
Договор купли-продажи между продавцом и победителем
торгов (покупателем) подписывается в течение 7 рабочих
дней с даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 19 декабря 2011 г. в 12.30 по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе
осуществляются с 02.12.2011 по 15.12.2011 включительно
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу
– до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017) 227 40 22 – УП «Минский городской центр недвижимости»;
(017) 222 32 10 – ОАО «Белстанкоремстрой».

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды»
і інфармагенцтваў.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 6 января 2012 г.
открытого аукциона по продаже обращенного
в доход государства имущества
Предмет торгов
(наименование,
характеристики
продаваемого
имущества)

Автозаправочная станция
общей площадью 32 кв. м
(инв. номер 122/С-12667)

Сведения
о земельном
участке
Местонахождение
продаваемого
имущества
Организатор
аукциона
Начальная цена
Сумма задатка

Кадастровый номер 123400000001000621,
площадь – 0,1000 га,
назначение – строительство и обслуживание
автомобильной заправочной станции
Брестская область,
Ивацевичский район, на автодороге Н-706
Коссово-Нехачево, км 1
УП «Минский городской центр недвижимости»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030,
г. Минск, тел. (017) 227 40 22
133 056 000 белорусских рублей
13 000 000 белорусских рублей

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке
учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного
или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
предоставившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона;
копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки
и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию
платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие
полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при
необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения
аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной
цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую
цену за продаваемое имущество. Возмещение затрат на организацию и
проведение аукциона осуществляется участником, выигравшим торги.
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение
срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.
Аукцион состоится 6 января 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам
участия в аукционе осуществляются с 05.12.2011 по 04.01.2012 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до
16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефон для справок: (017) 227 40 22. www.mgcn.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 09 января 2012 года
открытого аукциона по продаже имущества
ОАО «Строймазтрест»
Предмет торгов
(наименование
и характеристики
продаваемого
имущества)

Не завершенный строительством объект «Встроенные административные помещения в 9-этажном
4-секционном 144-квартирном жилом доме по
ул. Охотской, 145» общей площадью 1260 кв. м

Сведения
о земельном
участке

Кадастровый номер 500000000002004641, площадь
– 0,2715 га, назначение – земельный участок для
эксплуатации и обслуживания жилого дома и завершения строительства встроенных административных
помещений

Местонахождение
продаваемого
имущества
Сведения
о продавце
Сведения
об организаторе
аукциона
Начальная цена
предмета торгов
с учетом НДС
Сумма задатка

г. Минск, ул. Охотская, 145
ОАО «Строймазтрест»,
ул. Трудовая, 1а, комната 24, 220021, г. Минск
УП «Минский городской центр недвижимости»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск
4 480 000 000 белорусских рублей
100 000 000 белорусских рублей

Торги проводятся в соответствии с порядком проведения аукциона по
продаже имущества ОАО «Строймазтрест», утвержденным организатором
аукциона.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
предоставившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона;
заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и
свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком
копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица;
а также при необходимости иные документы в соответствии с порядком
проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной
цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую
цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе
о результатах аукциона и включает НДС.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, осуществляется участником,
выигравшим торги.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих дней с даты проведения
аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества производится в течение
срока, указанного в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом
возможна рассрочка платежа.
Аукцион состоится 09 января 2012 года в 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации
по вопросам участия в аукционе осуществляются с 05.12.2011 по 05.01.2012
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу
– до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017) 227 48 36 (УП «Минский городской центр недвижимости),
(017) 242 11 34 (ОАО «Строймазтрест).

РУП «Дом прэсы» выказвае глыбокае спачуванне дырэктару ГРУП «Брэстаблсаюздрук» Марэйку Васілю Мікалаевічу ў сувязі з напаткаўшым яго горам — заўчаснай смерцю
СЫНА.

