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ОБЪЯВЛЕНИЕ о торгах
Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 
Шаферову Вячеславу Ивановичу. 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: Лот №1, объект: 
легковой автомобиль.

Наименование, начальная цена, место нахождения: легковой автомобиль 
«Пежо 406», 2000 года выпуска, заводской номер VF38BRHYE81065110,  
в количестве 1 шт., начальная цена – 640 белорусских рублей, место на-
хождения – стоянка ОАО «Райагросервис», пос. Дачный.

Имеющиеся обременения в отношении имущества – без обременений. 
Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Островского, 

36, каб. 12; 5 сентября 2017 г. в 10.00.
Справочная информация: Рожанская Кристина Викторовна, судебный 

исполнитель, тел.: 8 (0216) 543212, 8 (033) 399-60-53, отдел принудительного 
исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. А. Островского, 36, г. 
Орша, адрес электронной почты opi_orsha@tut.by.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) 
должен быть зачислен в срок до 31 сентября 2017 г. на депозитный 
счет отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши   
№BY22AКВВ36429030007942200000, филиал №215  ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Орша, код АКВВВY21215.

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной стоимости 
выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об испол-
нительном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем)

Будзь це піль ныя!Будзь це піль ныя!  

Па гро за на спя вае 
ў ці шы ні

Змеі ку са юць, ка лі ба чаць у нас агрэ са ра

КА ГО АБ' ЯД НАЕ НО ВЫ ХОЛ ДЫНГ?
За мест Дэ парт амен та фар ма цэў тыч най пра мыс ло вас ці гэ тай во сен ню 

пач не функ цы я на ваць фар ма цэў тыч ны хол дынг

Гэ ты жні вень ужо ад зна чыў ся тым, што ў га ра дах 
змеі па ку са лі не каль кі ча ла век. Не стаў вы клю чэн нем 
і Мінск, дзе га дзю ку ўба чы лі на ват на га за вай плі це 
ад ной з ква тэр звы чай най шмат па вяр хоў кі. Ад нак 
су стрэць змяю ў та кім до ме — гэ та вя лі кая рэд касць. 
Ку ды боль шая ве ра год насць знай сці не ча ка ны «сюр-
прыз» у до ме пры ват ным, бо рэп ты ліі тра піць ту ды 
знач на пра сцей.

Та кі вы па дак зда рыў ся ў па чат ку жніў ня ў Чэр ве ні. Гас-
па ды ня прый шла на кух ню і ўба чы ла, што там з'я ві ла ся 
не па жа да ная гос ця. Раз лік Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях тут жа вы быў на мес ца і зла віў змяю.

— Ка лі ў вас до ма з'я віў ся паў зун, то не трэ ба спра ба-
ваць ад яго па зба віц ца са ма стой на — за біць кі ем або ка ме-
нем, — ра іць афі цый ны прад стаў нік Мінск ага аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС На стас ся ШВАЙ БО ВІЧ. — Змеі — жы вё-
лы дра пеж ныя і ата ку юць та ды, ка лі ба чаць у вас па гро зу. 
Пры чым хут касць рэ ак цыі ў іх вель мі вя лі кая. Та му адзі нае 
вый сце — гэ та шчыль на за чы ніць па кой, па кі нуць дом і па-
тэ ле фа на ваць па ну ма ры 101.

Бо лей за ўсіх цер пяць ад не бяс печ ных паў зу ноў тыя, хто 
хо дзіць у лес у яга ды і гры бы. Яно і зра зу ме ла: за ўва жыць 
доў гую стуж ку ў зя лё ным хмыз ня ку вель мі цяж ка.

— Вось за раз у нас на ля чэн ні зна хо дзяц ца дзве па цяр-

пе лыя ад рэп ты лій. І пе рад гіс то рыі ў іх ад ноль ка выя: пай шлі 

ў лес па гры бы-яга ды і не за ўва жы лі ся род зе ля ні ны змяю. 

Час цей за ўсё змеі цэ ляць у ру кі і но гі. Са мы мі не бяс печ-

ны мі ўку са мі лі чац ца тыя, якія прый шлі ся ў га ла ву і шыю, 

— ка жа вы кон ва ю чы аба вяз кі за гад чы ка так сі ка ла гіч-

на га ад дзя лен ня Га рад ской клі ніч най баль ні цы хут кай 

ме ды цын скай да па мо гі Мін ска Воль га СОЛ ТАН. — Ад-

мет на, што да атру ты га дзю кі дзе ці і па жы лыя лю дзі ку ды 

больш ус пры маль ныя. Так са ма сту пень на ступ стваў уку су 

за ле жыць ад та го, на коль кі моц ны ў па цяр пе ла га іму ні тэт. 

У ся рэд нім на ста цы я нар ным ля чэн ні ў баль ні цы пас ля зу-

боў га дзю кі да во дзіц ца пра вес ці ад 7 да 10 дзён. Яе атру та 

ўтрым лі вае рэ чы вы, якія раз бу ра юць сцен кі кры вя нос ных 

са су даў і ўтва ра юць у іх тром бы.

У Бе ла ру сі вод зяц ца тры ві ды змей. Са мы мір ны з іх — 

вуж. Ад ча ла ве ка ён заўж ды імк нец ца ўця чы. Ад нак мо жа і 

ўку сіць — ка лі вы яго зла ві лі. Мя дзян ка звы чай ная су стра ка-

ец ца да во лі рэд ка і за не се на ў Чыр во ную кні гу. Смя рот на не-

бяс печ ным яе ўкус не з'яў ля ец ца, але ўра чу па ка зац ца пас ля 

яго ўсё ж трэ ба аба вяз ко ва. А вось га дзю ка да стаў ляе больш 

за ўсіх не пры ем нас цяў. Больш за ўсё зме ям па да ба юц ца 

мес цы за ба ло ча ныя, дзе за ціш на і шмат ва ды, а так са ма 

хмыз ня ку. Ад сюль яны і паў зуць у на се ле ныя пунк ты.

Ад роз ніць іх не скла да на. Цём на-шэ рая ску ра га дзю кі 

па кры та свет лым зіг за га па доб ным узо рам. Ён не чым па-

доб ны на пра тэк та ры шын. Мя дзян ка мае ка рыч не вы ко лер. 

А вуж — шэ ры і з жоў ты мі пля ма мі па ба ках га ла вы. Між 

ін шым, ву жы мо гуць па ся ліц ца і на пры ся дзіб ным участ ку. 

Яны ха ва юц ца ў смец ці, дро вах, ка мя нях.

Ка лі вы ўба чы лі змяю ў ле се, то не вар та спра ба ваць пра-

гнаць яе. Яна па лі чыць вас за агрэ са ра і ата куе. Апра на цца 

трэ ба так, каб мак сі маль на аба ра ніць но гі. Для гэ та га лепш 

за ўсё па ды дуць гу ма выя бо ты. Але як быць з ру ка мі? У зі мо-

вых паль чат ках у 25-гра дус ную цеп лы ню ха дзіць не бу дзеш. 

Та му лепш за ўсё аб сту каць да ро гу, тэ ры то рыю ка ля кус ці ка 
або мес ца, дзе збі ра е це ся пры сес ці, кі ем. Га дзю кі дрэн на 
ба чаць, але віб ра цыю зям лі ад чу ва юць цу доў на.

Што ж ра біць, ка лі па збег нуць зу боў паў зу на не атры ма ла ся?
— Трэ ба вы ціс нуць з мес ца ўку су атру ту і пра мыць яго 

чыс тай ва дой, — ра іць Воль га Сол тан. — Апош нюю ў ле се 
знай сці не так прос та, та му вар та ўзяць яе з са бой. Для вы-
ціс кан ня атру ты лепш за ўсё па ды дзе гу ма вая гру ша. А вось 
ужы ваць жгут мы не рэ ка мен ду ем. Дыс ку сій ным з'яў ля ец ца 
пы тан не, ці вар та спра ба ваць вы смак таць атру ту. Спра ва ў 
тым, што яна вель мі доб ра ўсмокт ва ец ца са слі зіс тых аба ло-
нак у ро та вай по лас ці. І да та го ж у ва ша га па моч ні ка мо жа 

раз віц ца алер гіч ная рэ ак цыя.

Па жа да на з са бой у лес узяць чыс ты бінт. З яго мож на 

бу дзе зра біць па вяз ку, каб ра на не за брудж ва ла ся і не гна-

і ла ся. І не ад клад на вы клі кай це хут кую да па мо гу.

Чым хут чэй вы звер не це ся да ўра чоў пас ля ўку су паў-

зу на, тым мен шы мі бу дуць яго на ступ ствы. Нам да во дзі ла-
ся су ты кац ца з вель мі без ад каз ны мі па во дзі на мі. Пай шоў 
грыб нік у лес, яго там уку сі ла змяя. Ён вяр нуў ся да до му, 
сяк-так ру ку пе ра вя заў, па да па мо гу не звяр таў ся. Ду маў, 
усё прой дзе. А вось і не. Ра ні цай ён па сту пае да нас з ацё кам 
сі нюш на га ко ле ру на па ло ву ру кі, які моц на ба ліць. І ка лі не 
звяр нуц ца свое ча со ва да ме ды каў, то ўкус га дзю кі цал кам 
мо жа стаць фа таль ным...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennіk@zvіazda.by



Дэ парт амент вы ка наў па-
стаў ле ныя пе рад ім на сён ня 
за да чы. До ля ле ка вых срод-
каў на ўнут ра ным рын ку 
сё ле та па він на бы ла склас-
ці ў фі нан са вым вы ра жэн ні 
52 пра цэн ты. Па вы ні ках за
паў го да га вор ка ідзе пра 
57 пра цэн таў. У ста цы я на рах у 
на ту раль ным вы гля дзе — ва 
ўпа коў ках — гэ та ўжо 70—90 
пра цэн таў.

Як па ве да міў на мес нік ды-
рэк та ра Дэ парт амен та фар-
ма цэў тыч най пра мыс ло вас-
ці — на чаль нік упраў лен ня 
эка но мі кі і мар ке тын гу Мі-
ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Вік тар ШЭ ІН, бе ла рус кія ле кі 
не з'яў ля лі ся спа чат ку эка на-
міч на вы гад ны мі для роз ніч-
на га ганд лю, мно гія па зі цыі 
бы лі на ват страт ны мі, ад нак 
урэш це ўда ло ся вы ра шыць 
гэ та пы тан не так, каб не па-
цяр пе лі ні вы твор цы, ні спа-
жыў цы.

— Бы ло вы ве дзе на на ры-
нак Бе ла ру сі звыш 700 но вых 
ле ка вых срод каў, асвое ных 
роз ны мі ай чын ны мі фарм-
прадп ры ем ства мі, а ўся го ай-

чын ныя вы твор цы вы раб ля-
юць ка ля 1,5 ты ся чы най мен-
няў ле каў, — ад зна чае Вік тар 
Шэ ін. — Па на шай пра па но ве 
мно гія за меж ныя парт нё ры 
за мест пра мо га ўво зу ла ка-
лі за ва лі сваю пра дук цыю на 
ай чын ных вы твор чых пля цоў-
ках. Гэ та ад бы ло ся дзя ку ю чы 
маг чы мас ці вы ра бу пра дук -
цыі са май вы со кай якас ці — 
у ад ва рот ным вы пад ку ні во дзін 
буй ны вы твор ца све ту ні ко лі 
не ла ка лі за ваў бы сваю пра-
дук цыю на пра мыс ло вых пля-
цоў ках Бе ла ру сі. Па тым жа
ме ха ніз ме мы цяпер пра цу ем
і ў не каль кіх за меж ных кра і -
нах. Гэ та но вая схе ма ўза -
е ма дзе ян ня, доў га ча со ва га 
парт нёр ства.

Тым не менш не ка то рыя 
пы тан ні за ста ва лі ся ня вы-
ра ша ны мі. Но вая струк ту ра 
кі ра ван ня вы твор час цю і рэа-
лі за цы яй — фар ма цэў тыч ны 
хол дынг — за клі ка на кан-
 са лі да ваць 35 суб' ек таў вы-
твор час ці ле каў, каб тыя маг-
лі больш упэў не на ад чу ваць 
ся бе як на ўнут ра ным, так і на 
знеш нім рын ке, ад кры ваць 

за мя жой свае прад стаў ніц-
твы, ганд лё выя да мы.

Фарм прадп ры ем ствы (а 
гэ та га лоў ным чы нам «Бел-
мед прэ па ра ты» і Ба ры саў скі 
за вод мед прэ па ра таў) па-
стаў ля юць на экс парт ка ля 
30 пра цэн таў пра дук цыі. Сён-
ня яна ад праў ля ец ца ў 30 кра-
ін све ту, ад нак у ця пе раш ніх 
умо вах прад пры ем ствы кан-
ку ры ру юць па між са бой, што 
іс тот на па ні жае да ход насць 
са міх вы твор цаў, па збаў ляе 
част кі ва лют най вы руч кі. 
А ў ме жах хол дын га вай кам-
па ніі пла ну ец ца вы ра шыць, 
хто што бу дзе вы раб ляць і 
для якіх рын каў. У струк ту-

ру хол дын га мо гуць увай сці 
і суб' ек ты, якія пра фе сій на 
зай ма юц ца пра соў ван нем 
ле ка вых срод каў.

Ак цыі шас ці прад пры-
ем стваў пе ра да дзе ны ўжо 
ў кі ра ван не хол дын га вай 
кам па ніі. З ін шы мі бу дуць 
за клю чац ца да га во ры аб 
ака зан ні кі раў ніц кіх па слуг, 
пас ля ча го хол дынг змо жа 
прад стаў ляць ін та рэ сы пры-
ват ных фарм прадп ры ем-
стваў у ор га нах ула ды, за 
ме жа мі кра і ны. Пры ват ні кі 
пры гэ тым не стра цяць свай-
го ста ту су.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by

З пры стаў кай «на на-»З пры стаў кай «на на-»  

СО НЕЧ НЫЯ БА ТА РЭІ, ФІЛЬ ТРЫ, УГНА ЕН НІ
Якія кі рун кі на на тэх на ло гій раз ві ва юц ца ў Бе ла ру сі?

Га лоў ная праб ле ма ай чын най 

на на ін дуст рыі за клю ча ец ца ў 

скла да нас ці пе ра но су но вых 

тэх на ло гій на пра мыс ло выя 

«рэй кі», мяр куе пер шы на-

мес нік стар шы ні Прэ зі ды у ма 

На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі Сяр гей ЧЫ ЖЫК. Тым 

не менш за апош ні час у гэ тай 

сфе ры бы ло вы ка на на не каль-

кі эта паў дзяр жаў ных пра грам, 
рэа лі за ва на ка ля ста пра ек таў. 
Іх асаб лі васць у тым, што на на-
тэх на ло гіі з'яў ля юц ца між дыс цып-
лі нар най сфе рай — гэ та ін дуст рыя 
раз ві ва ец ца па асоб ку ў роз ных 
кі рун ках на ву кі: элект ро ні цы, ма-
тэ ры я лаз наў стве, энер ге ты цы, ме-
ды цы не, аг ра хі міі і ін шых.

— Ці ка вых рас пра цо вак у нас ха пае, — 
ад зна чыў спе цы я ліст. — Мы мо жам з
го на рам ска заць, што ў Бе ла ру сі па ча лі 
вы раб ляць зы ход ныя эле мен ты для со-
неч най энер ге ты кі. Іх вы пус кае ад но з 
пры ват ных ай чын ных прад пры ем стваў. 
Яны ма юць не бла гі ККД — ка ля 25 пра-
цэн таў. Су свет ныя ана ла гі па каз ва юць 
тро хі вы шэй шы вы нік — 27—29 пра цэн-
таў, але і гэ та ўжо вель мі доб ры ўзро-
вень. Ха це ла ся б, каб мы яшчэ асво і лі 
вы твор часць та кіх эле мен таў на гнут кай 
пад клад цы, гэ та ад кры ла бы для нас 
вя лі кую коль касць но вых сфер пры мя-

нен ня. Так са ма вы лу чыў бы бе ла рус-

кае ўгна ен не «На на плант» — яно ўжо 

вы шла на пры бал тый скі і скан ды наў скі 

рын кі, прай шло пра вер ку ў ла ба ра то рыі 

ў Мюн хе не, якая па цвер дзі ла за яў ле-

ныя на мі ўлас ці вас ці. Гэ ты пра дукт дае 

знач ны эфект у рас лі на вод стве. Да рэ чы, 
на сель ніц тва мо жа знай сці яго ў ад кры-
тым до сту пе ў кра мах.

Сяр гей Чы жык рас ка заў і пра ін шыя 
рас пра цоў кі ў сфе ры НТ. Гэ та, на прык-
лад, філь тры для ачыст кі ва ды — шмат-
уз роў не выя мемб ра ны, на по ры якіх 
на но сяць тон кія слаі рэ чы ваў, што на-
да юць ім но выя ўлас ці вас ці, на прык лад 
гід ра фоб ныя ці гід ра філь ныя. Так, на ай-
чын ных га за вых стан цы ях та кія філь тры 
ўжо вы ка рыс тоў ва юц ца для пер ша снай 

ачыст кі пры род на га га зу ад ста рон ніх 
вад ка сцяў. 

Яшчэ адзін трэнд — элект ра транс-
парт. У НПЦ НАН па ма тэ ры я лаз наў-
стве на ба зе на на тэх на ло гій ства ра юц ца 
на кап ляль ні кі энер гіі (су пер кан дэ нса та-
ры) — у іх асно ве ля жаць гра фе на выя 
плас ці ны, якія да зва ля юць на ка піць вя-
лі кі аб' ём энер гіі. Апроч та го, сам кан-
дэ нса тар мае вель мі ніз кую ва гу. Яшчэ 
адзін кі ру нак — ады тыў ныя тэх на ло гіі і, 
у пры ват нас ці, 3D-друк. У НАН лі чаць, 
што ма тэ ры я лы для гэ та га дру ку мо гуць 
стаць на на струк тур ны мі, што да зво ліць 
на да ваць но выя ўлас ці вас ці га то вым вы-
ра бам. Так, у ме ды цы не вы ні кам раз-
віц ця гэ тай тэх на ло гіі мо жа стаць друк 
клет ка мі і бія чар ні ла мі.

У раз віц ці сфе ры на на тэх на ло гій у Бе-
ла ру сі за дзей ні ча ны шэ раг ар га ні за цый. 
Ся род іх вы лу ча ец ца Рэс пуб лі кан ская аса-
 цы я цыя на на ін дуст рыі (РА НІ) — доб ра-
 ах вот нае аб' яд нан не ка мер цый ных і не ка-
мер цый ных юры дыч ных асоб, якія пра цу-
юць у сфе ры НТ і за ці каў ле ны ў яе пра соў-
ван ні ў на шай кра і не, а так са ма прад стаў-
лен ні сва іх ін та рэ саў на ўзроў ні ор га наў 
дзяр жаў на га кі ра ван ня. Ця пер у аса цы я-
цыю ўва хо дзіць ка ля 30 ар га ні за цый.

— Мы ста вім пе рад са бой ча ты ры гла-
баль ныя за да чы, — рас ка заў вы ка наў чы 
ды рэк тар РА НІ Аляк сей ТРУ ХА НАЎ. — 
У пер шую чар гу гэ та экс перт ная функ-
 цыя — пра вя дзен не ма ні то рын гу рын ку 
на на тэх на ло гій і на на ін дуст ры яль най пра-
дук цыі, а так са ма да лей шая рас пра цоў-
ка пра па ноў для дзяр жа вы, якія бу дуць 
спры яць раз віц цю НТ-сфе ры. Ін шая за да-
ча — ана лі тыч ная, гэ та вы яў лен не по пы ту 

на на на тэх на ла гіч ную пра дук цыю 

на ўнут ра ных і знеш ніх рын ках. 

Ад зна чу, што най больш раз ві тыя

кра і ны, та кія як ЗША, Япо нія, Паў-

д нё вая Ка рэя і Гер ма нія, на пра ця гу

па пя рэд ня га дзе ся ці год дзя па ста-

ян на па вя ліч ва лі аб' ём ін вес ты цый 

у НТ-сек тар. Лі да ра мі па рос це 

з'яў ля юц ца та кія ад га лі на ван ні, як 

ра дыё элект рон ная і паў пра вад ні ко-

вая пра мыс ло васць, мік ра элект ро-

ні ка, фар ма цэў ты ка, авія кас міч ная 
і лёг кая пра мыс ло васць. На ступ ная 

функ цыя — ар га ні за цый на-ін фар ма цый-
ная: мы ка ар ды ну ем су мес ныя пра ек ты, 
пра во дзім ін фар ма цый ную пад трым ку ўсіх 
чле наў РА НІ, па вы ша ем уз ро вень ква лі-
фі ка цыі су пра цоў ні каў НТ-сфе ры праз се-
мі на ры і трэ нін гі. Ма ем пра ект з Мі ніс тэр-
ствам аду ка цыі — хо чам, каб на шы чле ны 
вы сту па лі экс пер та мі пры рас пра цоў цы 
но вых аду ка цый ных кур саў у га лі не на на-
тэх на ло гій. Апроч гэ та га, па шы ра ем су вя зі 
па між роз ны мі ар га ні за цы я мі ў Бе ла ру сі, а 
так са ма з ка ле га мі з за меж жа.

Як ад зна чыў на чаль нік упраў лен ня 
на ву ко ва-тэх ніч ных пра грам Дзяр-
жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на-
ло гі ях Сяр гей КА БІ ШОЎ, праз ДКНТ у 
пер шую чар гу пра хо дзяць пра ек ты, якія 
на кі ра ва ны на атры ман не кан крэт ных 
вы ні каў. Па вод ле слоў экс пер та, ця пер 
на на тэх на ло гіі, што прай шлі апра ба цыю 
ў ла ба ра то ры ях, па чы на юць вы хо дзіць 
на пра мыс ло вы ўзро вень. Для та го каб 
не «да га няць цяг нік», трэ ба ўліц ца ў су-
поль насць кра ін, у якіх на на ін дуст рыя 
зна хо дзіц ца на вы со кім уз роў ні. Сяр гей 
Ка бі шоў упэў не ны, што ў Бе ла ру сі для 
гэ та га ёсць усе маг чы мас ці. ДКНТ, са 
свай го бо ку, га то вы ака заць не аб ход ную 
пад трым ку, у тым лі ку фі нан са вую, ка лі 
бу дзе га ран тыя знач ных вы ні каў. Ця пер 
На цы я наль ная ака дэ мія на вук рых туе га-
лі но вую на ву ко ва-тэх ніч ную пра гра му па 
на на тэх на ло гі ях. Да ку мент зна хо дзіц ца 
на ўзгад нен ні ў Дзяр жаў ным ка мі тэ це. 
Маг чы ма, ужо ў на ступ ным го дзе бу дуць 
вя до мы кан крэт ныя кі рун кі ра бо ты.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 
lyskavets@zvіazda.by



Но вая сіс тэ ма кі ра ван ня па він на па вы сіць эфек тыў-
насць пра соў ван ня фарм пра дук цыі на знеш нім рын ку, 
па збег нуць не апраў да най кан ку рэн цыі на ўнут ра ным. 
Хол дынг па вы твор час ці фар ма цэў тыч най пра дук цыі 
аб' яд нае не толь кі дзяр жаў ных вы твор цаў, але і пры-
ват ных суб' ек таў, прад стаў ні коў ап то ва-роз ніч на га 
ганд лю. Да сяг нуць аб' яд нан ня на ма ган няў у ме жах 
дэ парт амен та не ўяў ля ла ся маг чы мым, па коль кі струк-
ту ра не маг ла пры цяг нуць вы твор цаў-пры ват ні каў.
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