
1 кастрычніка 2016 г. 3РОЗГАЛАС

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 12 октября 2016 г. в 10.00 
повторного открытого аукциона по продаже автотранспортного средства, принадлежащего Гомельскому областному управлению 

по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов на праве оперативного управления

№
лота

Наименование предмета торгов, краткая характеристика 
Начальная цена, руб. 

(без НДС)
Задаток, руб.  

(без НДС)

1

Автомобиль Рено Эспейс (RENAULT ESPACE), рег. знак 1033 АН-3, год выпуска – 2001, 
цвет – темно-синий металлик.
Номер кузова (рамы): VF8JE0K0525448220. Тип:  легковой специальный мини-вэн. Вид 
топлива – ДТ. Объем двигателя – 2198 см.куб.

3 887, 88
(справочно: начальная цена 

без учета деноминации 
38 878 785 рублей)

388,78 
(справочно: сумма задатка 

без учета деноминации 
3 887 800 рублей)

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Ар-
тема, 23. Шаг аукциона – 10%.

Аукционные торги проводятся в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведения 
аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объек-
тов, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609.

Продавец вправе отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее чем за три дня 
до наступления даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену на аукционе; ли-
цом, приравненным к победителю, признается един-
ственный зарегистрированный участник, выразивший 
согласие купить предмет торгов по начальной цене, 
увеличенной на 5%. 

Заявления на участие в аукционе с приложением 
необходимых документов принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по ра-
бочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
11 октября 2016 г. включительно. Подача докумен-
тов по почте не допускается. Заявления, поступившие 
позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивиду-
альные предприниматели, физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявление на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов, 
внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи за-
явления и прошедшие заключительную регистрацию 
с 9.00 до 10.00 12 октября 2016 г. 

К заявлению на участие в аукционе прилага-
ются: документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) счет Организатора 
торгов, с отметкой банка; юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию этого юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным 
юридическим лицом – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны учрежде-
ния (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в 
торгах) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны учреждения с нотариально за-
свидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; иностранным индивидуальным 
предпринимателем – легализованный в установлен-
ном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством 
порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная 
доверенность; представителем иностранного юриди-
ческого лица, иностранного физического лица или 
индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством 
порядке, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 
руководитель юридического лица – также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ о назна-
чении на должность руководителя, или трудовой до-
говор (контракт), или иные документы в соответствии 
с законодательством).

В случае отсутствия у физического лица текущего 
счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до 

подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО «Альфа-
Банк», г. Минск, код 153001270. Получатель пла-
тежа – РУП «Гомельский институт недвижимости 
и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе согласно извещению 
в газете «Звязда» от 01 октября 2016 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, став-
шим победителем (единственным участником, вы-
разившим согласие купить предмет торгов), будет 
засчитан в счет окончательной стоимости предмета 
торгов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, 
не ставшими победителем аукциона (единственным 
участником, выразившим согласие купить предмет 
торгов), Организатор аукциона возвращает безна-
личным платежом на их счета в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, 
выразивший согласие купить предмет торгов) 
обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания 
протокола о результатах аукциона возместить Орга-
низатору затраты на организацию и проведение аук-
циона, об утвержденной сумме которых уведомляется 
перед началом аукциона; в течение 10 календарных 
дней после подписания протокола о результатах аук-
циона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
предмета торгов; в течение 10 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи вы-
платить Продавцу стоимость предмета торгов, сфор-
мированную в установленном порядке. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аук-
циона и (или) его победителем (единственным участ-
ником, выразившим согласие купить предмет торгов) 
в случаях, предусмотренных законодательством и 
соглашением, составляет десять базовых величин за 
каждый случай нарушения.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах 
по данному лоту было опубликовано в газете «Звяз-
да» от 17.08.2016 г. № 157.

 Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. � 8 (0232) 70-46-47; 75-50-76 • www.gino.by • e-mail: info@gino.by
 Продавец: областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, г. Гомель, ул. Крестьянская, 31. 
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Свя точ наеСвя точ нае  ��

«ГЛУ ШАН СКІ ХУ ТА РОК» 
З ВЫ ШЫ НІ ПТУ ШЫ НА ГА 

ПА ЛЁ ТУ
Сён ня па сё лак Глу ша Баб руй ска га ра ё на сё мы раз 
за пра шае гас цей на фес ты валь на род ных про мыс лаў 
і ра мёст ваў.

Сё ле та свята з па сял ко ва га маш та бу да расло да ра ён на га. 
Та кі ста тус фес ты валь атры маў за ак тыў ную пра па ган ду на род-
ных бе ла рус кіх про мыс лаў і тра ды цый. Мяс цо вы вя до мы ке ра міст 
Аляк сандр Ар лоў са сва ім узор ным дзі ця чым ка лек ты вам «Гле-
чы кі» ста не ад ным з га лоў ных экс пер таў на ту тэй шым пле нэ ры 
па ке ра мі цы і ган чар стве. На фес ты валь най сцэ не па тра ды цыі 
прой дуць кон кур сы пры пе вак і бе ла рус кай пес ні «Я люб лю ця бе, 
Бе ла русь!» У пра гра ме за пла на ва ны шмат лі кія на род ныя гуль ні і 
ат рак цы ё ны. Ама та ры вост рых ад чу ван няў змо гуць па гля дзець 
на свя точ ную па ля ну з вы шы ні пту шы на га па лё ту. У гэ тым ім 
да па мо гуць лёт чы кі Баб руй ска га клу ба ДТСА АФ.

— Наш фес ты валь асаб лі ва лю бяць за ду шэў насць, — ка-
жа яго іні цы я тар і ідэй ны на тхняль нік стар шы ня Глу шан ска га 
па сял ко ва га са ве та Ма рыя СУ ШЧАН КА. — Тут ні ко лі не бы-
вае сум на, кож на га, хто да нас за ві тае, пры мем з цеп лы нёй 
і ра дас цю. Бо ра зам мы — сям'я.

Нэ лі ЗІГУЛЯ. zigulya@zviazda.by

�

3—5 хра ніч ных 
за хвор ван няў — 
у кож на га 
па жы ло га

— Так устро е ны наш мен та-
лі тэт, што кла па ціц ца пра сваё 
зда роўе лю дзі па чы на юць поз-
на і час цей за ўсё пры хо дзяць 
да па жы ло га ўзрос ту, ма ю чы 
3—5 хра ніч ных за хвор ван-
няў, — рас ка за ла Люд мі ла 
ЖЫ ЛЕ ВІЧ, на мес нік на чаль-
ні ка га лоў на га ўпраў лен ня — 
на чаль нік ад дзе ла пер ша-
снай ме ды цын скай да па мо гі 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Бе ла ру сі. — Да рэ чы, фак та-
раў ры зы кі ў па жы лым уз рос це 
знач на менш, чым у больш ма-
ла дым. Па ды хо дзя чы да пен сіі, 
ча ла век, на рэш це, успа мі нае 
пра зда роўе, за дум ва ец ца, што 
на стаў час кі нуць ку рыць, ад-
нак хра ніч нае за хвор ван не ў 
яго ўжо ёсць.

На пер шым мес цы ся род 
хра ніч ных — за хвор ван ні сар-
дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы, 
на дру гім — хва ро бы ор га наў 
стра ва ван ня, на трэ цім — 
касцёва-мы шач най сіс тэ мы. 
Ад гэ тых не ма чаў па жы лыя ў 
па раў на нні з людзь мі пра ца-
здоль на га ўзрос ту па ку ту юць 
больш ад па вед на ў ча ты ры, 
пяць і два ра зы. Акра мя та го, 
у па жы лых у пяць ра зоў час-
цей вы яў ля юць зла я кас ныя 
ўпер шы ню ўста ноў ле ныя но-
ва ўтва рэн ні.

— Сіс тэ ма ахо вы зда роўя 
поў нас цю га то вая да та го, каб 
па даць ру ку па жы ло му ў яго 
бя дзе. Ча ла век, не за леж на 
ад уз рос ту і по лу, мае пра ва 
на ад ноль ка вае ме ды цын скае 
аб слу гоў ван не. Транс план та-
цыя сэр ца, за ме на су ста ваў, 
аў та ка ра нар нае шун ці ра ван-
не, пра тэ за ван не ро бяц ца ў 
лю бым уз рос це. Дзя ку ю чы 
вы со кім тэх на ло гі ям у ме-
ды цы не, лю дзі ад наў ля юць 
якасць жыц ця на ват пры 

цяж кіх за хвор ван нях, — вы-
ка за ла ся прад стаў ні ца мі ніс-
тэр ства. — Ня хай па жы лыя і 
не пра ца здоль ныя ў поў ным 
сэн се гэ та га сло ва праз свой 
уз рост, ад нак яны ма юць ак-
тыў ную жыц цё вую па зі цыю, 
аб слу гоў ва юць ся бе і да па-
ма га юць дзе цям і ўну кам.

Комп лекс ная 
да па мо га: ура чы, 
ва лан цё ры, 
псі хо ла гі і царк ва

Каб на ву чыць па жы лых 
жыць з іх за хвор ван ня мі, вы-
зна чыць маг чы мас ці для за-
ха ван ня якас ці свай го жыц ця, 
пры ўсіх ам бу ла тор на-па лі клі-
ніч ных ар га ні за цы ях ства ра-
юц ца шко лы трэ ця га ўзрос ту, 
якія з'яў ля юц ца на ву чаль ны мі 
цэнт ра мі для па жы лых. Та кіх 
уста ноў пра цуе ўжо больш за 
630.

Асаб лі вая ўва га на да ец ца 
раз віц цю ге ран та ло гіі і ге ры-
ят рыі.

— Мы ўскла да ем над зеі на 
раз віц цё но вых кі рун каў у ге-
ры ят рыі, по шук но вых шля хоў 
за ха ван ня зда ро ва га і ак тыў-
на га даў га лец ця. Та му на ба зе 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра ге-
ры ят рыі, які пра цуе ў са друж-
нас ці з ка фед рай ге ран та ло гіі 
і ге ры ят рыі Бе ла рус кай ака дэ-
міі пас ля дып лом най аду ка цыі, 
бу дзе ство ра ны цэнтр ак тыў-
на га даў га лец ця. Тут бу дуць 

рас пра цоў вац ца ме ды цын скія 
ме то ды кі, каб лю дзі не прос та 
доў га жы лі, а як ма га даў жэй 
за хоў ва лі зда роўе і якасць 
жыц ця.

Пры ра бо це з па жы лы мі 
вель мі важ на комп лекс насць 
па ды хо ду, та му са цы яль ныя 
служ бы і ме ды кі пра цу юць 
по руч. Ак тыў на да па ма га юць 
прад стаў ні кі Чыр во на га кры-
жа, царк вы. Вель мі важ най 
ба чыц ца і да па мо га ва лан-
цё раў: сту дэн таў і звы чай ных 
гра ма дзян.

— Прак тыч на ўсе буй ныя 
ар га ні за цыі, у тым лі ку бы-
лыя шпі та лі, ця пер ма юць у 
скла дзе пер са на лу псі хо ла гаў, 
якія ак тыў на пра цу юць з па-
цы ен та мі. Час та вы ра шэн не 
пэў ных псі ха ла гіч ных праб лем 
дае вель мі доб ры вы нік у пла-
не за ха ван ня зда роўя, — да-
да ла Люд мі ла Жы ле віч.

У Бе ла ру сі пра цуе 104 
баль ні цы сяст рын ска га до-
гля ду з доб рай ма тэ ры яль на-
тэх ніч най ба зай і пра фе сій-
ным пер са на лам. Па жы лыя, 
якія ма юць ін ва лід насць ці 
зна хо дзяц ца ў скла да най 
жыц цё вай сі ту а цыі, мо гуць 
ста бі лі за ваць тут свой стан. 
Гра ма дзя не зна хо дзяц ца 
ў баль ні цах, як пра ві ла, у 
асноў ным у зі мо вы се зон, а 
вяс ной вяр та юц ца да ха ты, 
за ўва жы ла спе цы я ліст.

Іры на СІ ДА РОК. 
sіdarok@zvіazda.by
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Трэ ці ўзростТрэ ці ўзрост  ��

Жыць доў га і якас на

З на го дыЗ на го ды  ��

ПЛЮС АТ ЛАС У ПА ДА РУ НАК
Бе ла рус кія шко лы ме на ві та да 2 каст рыч ні ка атры ма-
юць но вае вы дан не — геа гра фіч ны ат лас на стаў ні ка. 
Аб гэ тым на па ся джэн ні ка ле гіі Дзярж кам ма ё мас ці 
Бе ла ру сі па ве да міў ды рэк тар РУП «Бел кар та гра фія» 
Мі ка лай ВЯР ЗУН.

Як ад зна чыў стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма-
ё мас ці Бе ла ру сі Анд рэй ГА ЕЎ, асаб лі васць ат ла са ў тым, 
што ў ім упер шы ню са бра на больш за 700 кар та гра фіч ных 
тво раў са май роз най на кі ра ва нас ці. Ён бу дзе ці ка вы і тым, 
хто ву чыц ца, пры чым на са мых роз ных сту пе нях, і вы клад-
чыц ка му са ста ву, і ў цэ лым усім, хто ці ка віц ца геа гра фі яй, 
кар та гра фі яй, эка но мі кай і аст ра но мі яй.

Ат лас уяў ляе са бой комп лекс ны кар та гра фіч ны твор, які 
змя шчае на ву ко вую ін фар ма цыю аб Зям лі, фі зі ка-геа гра-
фіч ных, па лі тыч ных і са цы яль на-эка на міч ных асаб лі вас цях 
све ту ў цэ лым, асоб ных кра ін і рэ гі ё наў. Ат лас на стаў ні ка ўжо 
на дру ка ва ны, а ця пер вя дзец ца яго пе ра плёт. «Уся го вы да-
дзе на 3,5 ты ся чы эк зэмп ля раў. Яшчэ 350 бу дзе вы да дзе на 
кры ху паз ней — гэ тыя эк зэмп ля ры па сту пяць у ганд лё вую 
сет ку. По тым, у за леж нас ці ад по пы ту, бу дзе вы да дзе ны яго 
да дат ко вы ты раж», — ска заў Мі ка лай Вяр зун.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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У люс тэр ку ста тыс ты кіУ люс тэр ку ста тыс ты кі  ��

МУЖ ЧЫН СЯ РОД 
НА СТАЎ НІ КАЎ ТОЛЬ КІ 

14 ПРА ЦЭН ТАЎ
Па звест ках Бел ста та, у сіс тэ ме аду ка цыі за ня та амаль 
10 пра цэн таў на сель ніц тва Бе ла ру сі.

Пра фе сія пе-
да го га — ад на з 
са мых ма са вых, 
сцвяр джа юць у 
На цы я наль ным 
ста тыс  тыч ным 
ка мі тэ це. У Бе-
ла ру сі функ цы я-
нуе ка ля 8 ты сяч 
уста ноў да школь-
най, агуль най ся-
рэд няй, пра фе-
сій на-тэх ніч най, 
ся рэд няй спе цы яль най і вы шэй шай аду ка цыі.

Школь ныя на стаў ні кі ў агуль най «ар міі» пе да го гаў скла-
да юць боль шую част ку.

Пра фе сія на стаў ні ка мае ў на шай кра і не яр ка вы ра жа нае 
жа но чае аб ліч ча. На па ча так 2015/2016 на ву чаль на га го да 
до ля жан чын-на стаў ні каў да ся га ла 86 пра цэн таў у агуль най 
коль кас ці, а ся род ды рэк та раў і іх на мес ні каў жан чын на ліч-
ва ла ся 85 пра цэн таў.

93 пра цэн ты на стаў ні каў атры ма лі вы шэй шую аду ка цыю. 
Больш як 76 пра цэн таў з іх ма юць вы шэй шую і пер шую ква-
лі фі ка цый ную ка тэ го рыю.

На груз ка на на стаў ні каў у га рад скіх і сель скіх шко лах ад-
роз ні ва ец ца. Так, у мі ну лым на ву чаль ным го дзе на ад на го 
на стаў ні ка у га рад скіх шко лах пры па да ла ў ся рэд нім 10 вуч-
няў, а ў сель скіх — толь кі 5 вуч няў.

У дзяр жаў ных уста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі пра-
цу юць 99,8 пра цэн та на стаў ні каў, 72 пра цэн ты з іх — на па-
са дзе на стаў ні ка-прад мет ні ка.

У 2015/2016 на ву чаль ным го дзе ўсі мі ўста но ва мі аду ка цыі 
кра і ны бы ло вы пу шча на ка ля 10 ты сяч бу ду чых пе да га гіч-
ных ра бот ні каў. Пры гэ тым 83 пра цэн ты з іх — з вы шэй шай 
аду ка цы яй. Кож ны дзя ся ты сту дэнт, які на ву ча ец ца ў ВНУ, 
атрым лі вае пе да га гіч ную спе цы яль насць.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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У Брэсц кай воб лас ці за ве дзе ны 
дзве кры мі наль ныя спра вы па фак-
тах вы кра дан ня аб ра зоў з жы лых 
па мяш кан няў. Як рас ка за ла афі-
цый ны прад стаў нік УСК па Брэсц-
кай воб лас ці Ма ры на ДРАНЬ КО ВА, 
куль та выя прад ме ты ўкра лі з да-
моў, у якіх ця пер ні хто не жы ве, але 
ў лет ні пе ры яд яны вы ка рыс тоў ва-
юц ца ў якас ці дач.

У вёс цы Лес ні кі Дра гі чын ска га ра ё на 
зла мыс ні кі пра нік лі ў дом, ад ціс нуў шы 
ры гель ува ход ных дзвя рэй. Яны аб шу ка-

лі ўсе па мяш кан ні, пе ра вяр ну лі ўсё ў ша-
фах, на ват з квет ка вых гарш коў змес ці ва 
па вы сы па лі. Але за бра лі толь кі на сцен ны 
га дзін нік з ма ят ні кам і аб раз Мі ка лая Цу-
да твор ца. На зва ная вы ява свя то га бы ла 
вы ка на на на драў ля най дош цы. Ці ўяў ляе 
яна гіс та рыч ную і куль тур ную каш тоў-
насць, за раз вы свят ля ец ца.

Мяс цо выя жы ха ры рас ка за лі пра ва-
ахоў ні кам, што на пя рэ дад ні ў вёс ку пры-
яз джа лі не зна ё мыя лю дзі не сла вян скай 
знеш нас ці, пы та лі, ці не пра дасць хто 
ме та ла лом.

Дру гі ана ла гіч ны кра дзеж за фік са-
ва ны ў вёс цы Тэў лі Коб рын ска га ра ё на. 
Зло дзеі вы рва лі пра бой, зай шлі ў ха ту, 
аб шу ка лі дом і вы нес лі аб раз Бо жай Ма-
ці, які ві сеў на сця не.

Ма ры на Дрань ко ва пад крэс лі ла, што 
след чыя про сяць жы ха роў быць піль ны мі 
да фак таў па яў лен ня ў вёс ках не зна ё мых 
лю дзей, якія пра па ноў ва юць су мніў ныя 
здзел кі. Аб та кіх ня про ша ных гас цях вар-
та па ве дам ляць у мі лі цыю.
Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.уасkеvісh@zvіаzdа.bу
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Будзьце пільнымі!Будзьце пільнымі!  ��

ВЫ КРА ДАЛЬ НІ КІ АБ РА ЗОЎ

У ад па вед нас ці з ге ран та ла гіч най кла сі фі ка цы яй лю-
дзі ад 60 да 75 га доў лі чац ца па жы лы мі, уз рост вы шэй 
за 75 — ста рэ чы, а з 90 га доў гра ма дзя не ста но вяц ца 
доў га жы ха ра мі. У Бе ла ру сі на па ча так бя гу ча га го да 
на ліч ва ла ся 2,4 млн пен сі я не раў. Пры гэ тым 456 ча ла-
век — ста рэй шыя за 100 га доў, а чац вё ра пра жы лі ўжо 
больш за 110 га доў.
У пэў ным уз рос це ў жыц ці па жы ло га ча ла ве ка са мым 
на дзён ным ста но віц ца яго зда роўе. Лю дзі ў на шай кра-
і не ста лі жыць даў жэй, і коль касць па жы лых па вя ліч ва-
ец ца. Ра зам з тым рас це і аб' ём ме ды цын скай да па мо гі 
пен сі я не рам, за хва раль насць у якіх знач на вы шэй, чым 
у пра ца здоль ных лю дзей.


