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У Бе ла ру сі, як і ў боль шас ці раз ві тых 

кра ін све ту, на лі дзі ру ю чых па зі цы ях 

зна хо дзяц ца гар мо на за леж ныя пух лі ны. 

У муж чын гэ та рак пра ста ты, у жан чын — 

рак ма лоч най за ло зы. Апош нім ча сам на 

пер шае мес ца вы хо дзіць рак тоў стай кіш кі, 

а па коль кі ён су стра ка ец ца і ў муж чын, і 

ў жан чын, то яго аб са лют ная коль касць 

боль шая.

Каб свое ча со ва вы явіць са мыя рас паў-

сю джа ныя зла я кас ныя но ва ўтва рэн ні, у 

Бе ла ру сі з 2007 го да па ча лі вес ці да сле да-

ван ні, а з 2016-га шы ро ка ўка ра ні лі скры-

нін га выя пра гра мы. Яны да зва ля юць вы-

явіць рак ча ты рох ла ка лі за цый: ма лоч най 

за ло зы, шый кі мат кі, пра ста ты і тоў стай 

кіш кі. Пры чым зра біць гэ та на са мых ран-

ніх ста ды ях, ка лі па цы ент не ад чу вае ні я кіх 

сімп то маў. Та кі скры нінг — гэ та аб сле да-

ван не ўсіх зда ро вых лю дзей пэў ных уз рос-

та вых ка тэ го рый, так зва ных груп ры зы кі. 

Ужо ле тась яно пры нес ла свае вы ні кі: рак 

вы яў ле ны ў 1,5 ты ся чы ча ла век, якія лі чы-

лі ся бе цал кам зда ро вы мі і звяр та лі ся да 

ўра ча на пра фі лак тыч ны агляд ці з ін шы мі 

праб ле ма мі. У боль шас ці з іх — пух лі ны на

1—2-й ста ды ях, і пра гно зы ўра чоў для та-

кіх па цы ен таў ап ты міс тыч ныя.

Скры нінг ра ку шый кі мат кі вя дзец ца 

ў на шай кра і не з 70-х га доў мі ну ла га ста-

 год дзя, праў да, з та го ча су тэх на ло гіі іс тот-

на змя ні лі ся. Сён ня ва ўсёй кра і не ад бы-

ва ец ца пе ра ход на так зва ную вад ка сную 

цы та ло гію. Су час нае аб ста ля ван не для 

гэ та га да сле да ван ня з'я ві ла ся ва ўсіх аб-

лас ных цэнт рах. Са мі па цы ент кі роз ні цы 

не ад чу юць — гі не ко лаг, як і ра ней, бя рэ 

ма зок. Трэ ба ад зна чыць, што рак шый кі 

мат кі ў апош нія га ды «па ма ла дзеў», бо 

дзяў ча ты ра ней па чы на юць па ла вое жыц-

цё. Лі чыц ца, што за хвор ван не вы клі кае 

ві рус па пі ло мы ча ла ве ка, і дзе ся ці га доў 

пас ля ін фі цы ра ван ня да стат ко ва для раз-

віц ця зла я кас на га но ва ўтва рэн ня. Та му 

зла я кас ная пух лі на мо жа ўзнік нуць ужо

ў 22—24 га ды. Праў да, зда ра ец ца такое 

ня час та. Сён ня скры нін га вая пра гра ма 

па ра ку гэ тай ла ка лі за цыі ахоп лі вае жан-

чын ва ўзрос це ад 30 да 60 га доў. Раз на 

год трэ ба з'яў ляц ца на пра фі лак тыч ны 

агляд да гі не ко ла га, які возь ме не аб ход-

ныя ана лі зы.

На рак ма лоч най за ло зы жан чын аб-

сле ду юць з 50 да 70 га доў. Раз на два га-

ды ро біц ца рэнт ген-ма маг ра фія. У больш 

ран нім уз рос це гэ та да сле да ван не не ін-

фар ма тыў нае з-за вы со кай шчыль нас ці 

ма лоч ных за лоз. Та му больш ма ла дым 

жан чы нам ура чы рэ ка мен ду юць уль тра-

гу ка вую ды яг нос ты ку. Пас ля 70 га доў, 

ка лі да гэ та га не вы яў ля ла ся ад хі лен няў, 

ма маг ра фію ра біць ужо не мэ та згод на, бо 

но ва ўтва рэн не ка лі і з'я ві ла ся, то раз ві-

ва ец ца ма руд на і, як пра ві ла, не вя дзе да 

сур' ёз ных праб лем.

Скры нін гам ра ку пра ста ты сён ня ў 

на шай кра і не ахоп ле на ўзрос та вая гру-

па муж чын ад 50 да 65 га доў. Раз на два 

га ды яны зда юць ана ліз кры ві на ПСА 

(пра статс пе цы фіч ны ан ты ген). З ча сам, 

да рэ чы, пла ну ец ца та кое аб сле да ван не 

рас паў сю дзіць на больш ма ла дых муж-

чын — з 45 га доў.

Для вы яў лен ня ра ку тоў стай кіш кі вы-

ка рыс тоў ва ец ца два ме та ды ды яг нос ты кі. 

Най больш дак лад ны — та таль ная ка ла-

нас ка пія пад анес тэ зі яй з вы да лен нем 

па лі паў. Яна ро біц ца адзін раз на дзе сяць 

га доў, і па чы наць трэ ба з 50-га до ва га 

ўзрос ту. Та кім чы нам мож на па пя рэ дзіць 

80 % пух лін. Але гэ та скла да ны ме тад 

ды яг нос ты кі, і не ўсе па куль вы каз ва юць

жа дан не яго прай сці. Ёсць ін шы — да сле-

да ван не ка лу на сха ва ную кроў. Ён не та кі 

дак лад ны, але ка лі кроў вы яў ля ец ца, па-

цы ен та на кі роў ва юць на та таль ную ка ла-

нас ка пію.

— Сён ня ў на шай кра і не скры нін гам 

ра ку пра ста ты, на прык лад, ахоп ле на 

40 % муж чын, ра ку ма лоч най за ло зы — 

20 % жан чын, — за ўва жае Сяр гей Крас ны. — 

Не вя лі кія, зда ва ла ся б, ліч бы, але ўліч ва-

ю чы, што пра гра мы дзей ні ча юць уся го два 

га ды, гэ та вы дат ны вы нік. Скры нінг ра ку 

тоў стай кіш кі най больш скла да ны і па куль 

ахоп лі вае 2,5 % лю дзей.

У най блі жэй шыя га ды бе ла рус кія ме-

ды кі і на ву коў цы пра вя дуць да сле да ван ні 

па ства рэн ні пра грам скры нін гу ра ку лёг-

ка га і страў ні ка. На рак лёг ка га пла ну ец-

ца аб сле да ваць муж чын пас ля 50 га доў, 

якія ма юць 15-га до вы і боль шы стаж ку-

рэн ня. Пры вы яў лен ні ра ку страў ні ка па-

цы ен ты бу дуць зда ваць ана ліз кры ві на 

бак тэ рыю хе лі ка бак тар пі ла ры. Пас ля па 

па ка зан нях бу дзе пры зна чац ца гаст ра-

с ка пія з бія псі яй.

Але на КРА ВЕЦ.

СВОЕ ЧА СО ВА 
ВЫ ЯВІЦЬ

Ран нія ста дыі ан ка ла гіч ных за хвор ван няў 

да зво ліць вы яў ляць рэа лі за цыя бе ла рус-

ка-італь ян ска га пра ек та па скры нін гу ра-

ку шый кі мат кі па ме та дзе Па па ні ка лау 

(Пап-тэст).

Гра мад ская ар га ні за цыя «Бе ла рус кі са юз жан чын» пад тры ма ла 

гу ма ні тар ны пра ект, які рэа лі зу ец ца су мес на з італь ян скім бо кам на 

ба зе го мель ска га РНПЦ ра ды я цый най ме ды цы ны і эка ло гіі ча ла ве-

ка. Ця пер га вор ка ідзе пра ча ты ры ві ды скры нін гу: ра ку пра ста ты, 

ко ла рэк таль на га ра ку, ра ку ма лоч най за ло зы, ра ку шый кі мат кі.

— Што да скры нін гу ра ку шый кі мат кі, то іс нуе не каль кі маг-

чы мас цяў яго пра вя дзен ня, — ад зна чы ла на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ар га ні за цыі ме ды цын скай да па мо гі і экс пер ты зы 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Але на БАГ ДАН. — Адзін з іх — Пап-

тэст, які пра во дзіц ца ў Го мель скай воб лас ці. За не каль кі га доў 

мы вы зна чым яго эфек тыў насць і бу дзе пры ня та ра шэн не аб тым,  

пе ра вес ці яго на ўсю рэс пуб лі ку, ці на ўсю Го мель скую воб ласць, 

ці да паў няць ін шы мі ві да мі скры нін гу.

Пра фе сар Фла рэн цій ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Ні ко ла 

Ка мо да да даў, што рэа лі за цыя пра ек та ўклю чае не каль кі эта паў. 

Пер шы — гэ та аду ка цый ная пад рых тоў ка ме ды цын скіх спе цы я-

ліс таў рэс пуб лі кан скай уста но вы: яны прай шлі на ву чан не ў Іта ліі. 

Дру гі этап пра ду гледж ваў па стаў ку ў Бе ла русь ча ты рох коль-

пас ко паў для пра вя дзен ня аб сле да ван няў. Трэ ці — не па срэд на 

вы ка нан не 14 ты сяч Пап-тэс таў ся род жан чын. Да рэ чы, Пап-тэст 

да зва ляе вы яў ляць за хвор ван не на пер шай ста дыі на кле тач ным 

уз роў ні. У Іта ліі ўжо больш за 30 га доў жа но чае на сель ніц тва 

пра хо дзіць аба вяз ко вае бяс плат нае аб сле да ван не, і за гэ ты час 

атры ма ла ся да сяг нуць ста ноў чых вы ні каў. Па сло вах ды рэк та ра 

РНПЦ ра ды я цый най ме ды цы ны і эка ло гіі ча ла ве ка Аляк санд-

ра Раж ко, на Го мель шчы не скры нінг па ме та дзе Па па ні ка лау 

пра вя дуць ся род жан чын Хой ніц ка га, Ча чэр ска га, Вет каў ска га

і Доб руш ска га ра ё наў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
05.07.2018 г. по продаже имущества, принадлежащего Малежик Д. Г. 

Легковой хэтчбек «FIAT MULTIPLA»,1999 г. в., дизель, МКПП, Кузов: 
ZFA18600002024949, начальной стоимостью 1 680 рублей. На сайте Belkonfiskat.by 
размещена информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки 
по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606

Утерянный диплом УО «МГПТК строителей им. В. Г. Каменского» на имя 
Клепацкого Ивана Михайловича считать недействительным.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703

Продавец Несвижское РАЙПО, Минская обл., г. Несвиж, ул.Советская, 5/1

Предмет аукциона

Продаже на аукционе одним лотом подлежат объекты 
недвижимого имущества, расположенные по адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Сновская

Наименование, общая
площадь, инвентарный номер

Назначение
№

дома

Здание пункта шиномонтажа, 
общ. пл. 95,9 кв. м, 

инв. номер 621/C-25213 

Здание специализированное для ремонта 
и технического обслуживания автомобилей 

(в т. ч. автомобильные заправочные 
и газонаполнительные станции)

4/1

Гараж, общ. пл. 874,9 кв. м, 
инв. номер 621/C-20772

Здание специализированное 
автомобильного транспорта

4/2

Контора автобазы, 

общ. пл. 377,2 кв. м, 

инв. номер 621/C-20773

Здание административно-хозяйственное 4

Составные части 
и принадлежности

Целое одноэтажное кирпичное здание конторы автобазы с под-
валом, двумя навесами, теневым навесом, крыльцом, учебным 
классом, пристройкой к учебному классу, мойкой, складом ГСМ, 
заправочной, щитовой, тремя уборными, водомером, воротами, 
калиткой, тремя покрытиями, двумя ограждениями

Сведения 
о земельном 

участке 

Земельный участок с кадастровым номером 624250100001004598, об-
щей площадью 1,7707 га предоставлен продавцу на праве постоянного 
пользования для обслуживания зданий и сооружений автобазы

Обременения

Частичная аренда. Контора автобазы имеет обременение в виде 
обременения в пользу ОАО «Белагропромбанк» (ипотека). Под-
робная информация размещена на сайте организатора аукциона 
www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % – 359 596,66 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечис-
ляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки» 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней по-
сле согласования отчуждения предмета аукциона с ОАО «Белагропромбанк», в связи 
с наличием обременения в пользу ОАО «Белагропромбанк» (ипотека)

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-
продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аук-
циона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за ор-
ганизацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by 

Дата и время 
проведения аукциона

29.06.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

27.06.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

СКРЫ НІНГ 
НА ВАР ЦЕ 

ЖА НО ЧА ГА 
ЗДА РОЎЯ

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  

РА ЗА БРАЦ ЦА І ДА ПА МАГ ЧЫ
Зва ро таў і скар гаў у 

Ад мі ніст ра цыю Прэ зі-

дэн та і Мі набл вы кан-

кам апош нім ча сам 

ста ла менш. Аб гэ тым 

па ве да міў па моч нік 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь — ін спек тар 

па Мін скай воб лас ці 

Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ пад час 

пры ёму гра ма дзян у 

Ста рых Да ро гах.

Ігар Ула дзі мі ра віч лі чыць гэ та вы ні кам 

больш якас на га вы ра шэн ня праб лем жы-

ха роў мяс цо вай ула дай. Ён ад зна чыў: кож-

ны вы езд у рэ гі ё ны да зва ляе яму ба чыць, 

як на мес цах рэ агу юць на зва ро ты гра-

ма дзян. «А пры не аб ход нас ці я на вед ваю 

тую ву лі цу, дом, ад куль прый шоў ча ла век, 

каб упэў ніц ца ў тым, што мне рас ка за-

лі», — да даў Ігар Яў се еў. Па яго сло вах, 

лю дзі звяр та юц ца па да па мо гу па роз ных 

пы тан нях. Ця пер, на прык лад, ак ту аль ная 

тэ ма лет ня га азда раў лен ня дзя цей. Баць кі 

ці ка вяц ца, як атры маць пу цёў ку, хто мо жа 

част ко ва кам пен са ваць яе кошт.

Уся го ж на пры ём да Іга ра Яў се е ва 

прый шло адзі нац цаць ча ла век. Да па-

моч ні ка Прэ зі дэн та звяр та лі ся не толь кі 

жы ха ры Ста ра да рож ска га ра ё на, але і ін-

шых рэ гі ё наў воб лас ці. Жы хар ка Ба ры са-

ва пра сі ла па са дзей ні чаць ва ўлад ка ван ні 

да рог у пры ват ным жы лым 

сек та ры. Ігар Яў се еў па-

абя цаў ра за брац ца ў сі ту-

а цыі з вы ез дам на мес ца і 

даць ад каз.

За яў ні каў так са ма хва-

ля ва лі праб ле мы, што 

да ты чац ца жыл лё ва-ка-

му наль най гас па дар кі, 

ра мон ту жы лых да моў, 

доб ра ўпа рад ка ван ня ву-

ліц і да рог, арэн ды зям лі. 

Раз бі рац ца Іга ру Яў се е ву да вя ло ся і з да-

во лі не стан дарт най сі ту а цы яй — мо р пчол 

зафіксаваны на па се цы ў ад ной з вё сак 

Ла гой ска га ра ё на. Гас па дар аб ві на вач-

вае ў гэ тым пры ват нае прад пры ем ства, 

якое ра бі ла хі міч ную апра цоў ку па се ваў 

азі ма га рап су. Па ін струк цыі пад час гэ тых 

ра бот муж чы на па ві нен быў вы вез ці па се-

ку ў бяс печ нае мес ца або іза ля ваць пчол 

у вул лі. Ра зам з тым спе цы я ліс ты, якія 

пра во дзі лі пра вер ку, сцвяр джа юць, што 

пчо лы за гі ну лі ў вы ні ку хва ро бы, па коль кі 

па се ка зна хо дзіц ца ў не зда валь ня ю чым 

са ні тар ным ста не.

Ні на Ге ор гі еў на звяр ну ла ся з прось-

бай за бяс пе чыць яе са ста рэ ла га баць-

ку па лі вам. Муж чы на жы ве адзін у вёс-

цы Ста рыя Фа лі чы. Ён ін ва лід і ве тэ ран 

вай ны. Ігар Яў се еў ад зна чыў, што па ва-

жа на му і за слу жа на му ча ла ве ку не аб-

ход на да па маг чы: удзель ні каў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны за ста ло ся ма ла. «Іль-

гот ныя» дро вы гас па да ру пры вя зуць 

на на ступ ным тыд ні.

Жан на Мі ка ла еў на з Чэр ве ня прый-

шла пра сіць за сваю ма ці — ін ды ві ду-

аль на га прад пры маль ні ка. Спра ва ў 

тым, што Чэр вень скім рай вы кан ка мам 

ёй быў пра доў жа ны да га вор арэн ды 

зя мель на га ўчаст ка з за клю чэн нем 

да дат ко ва га па гад нен ня. Не паз ней 

за тры ме ся цы з дня пры няц ця ра шэн-

ня жан чы на па він на бы ла за рэ гіст ра-

ваць да ку мент у агенц тве па дзяр жаў-

най рэ гіст ра цыі і зя мель ным ка даст ры.

Але не зра бі ла гэ та га, і, па сут нас ці, 

тэр мін арэн ды скон чыў ся. Па вод ле за-

ка на даў ства рай вы кан кам мае пра ва 

вы ста віць зям лю на аў кцы ён. Што да-

ты чыц ца ганд лё ва га па віль ё на, то ўлас-

ні ца атры ма ла прад пі сан не знес ці яго да 

1 чэр ве ня. Ігар Яў се еў звя заў ся са стар-

шы нёй Чэр вень ска га рай вы кан ка ма: 

«Гэ та не та кая вя лі кая пра він насць, — 

ска заў ён. — Трэ ба даць маг чы масць 

лю дзям пра доў жыць біз нес. Тым больш 

што яны спраў на пла ці лі па да ткі».

Па мно гіх пы тан нях па моч нік Прэ зі дэн-

та ра за браў ся ў хо дзе пры ёму. Тыя, што 

па тра бу юць да дат ко ва га вы ву чэн ня, узя-

тыя на кант роль.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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«Апош ні зва нок» 
для са юз най мо ла дзі

Сён ня ў ста лі цы ад бу дзец ца свя точ ная кан цэрт ная пра гра ма 

«Апош ні зва нок» для ак ты ву БРСМ школ ста лі цы — хлоп-

цаў і дзяў чат, якія най больш яр ка пра яві лі ся бе на пра ця гу 

на ву чаль на га го да.

У Ма ла дзёж ным тэ ат ры эст ра ды збя руц ца 250 най леп шых прад-

стаў ні коў пяр віч ных ар га ні за цый БРСМ усіх школ Мін ска. Шоу-пра-

гра ма «Апош ні зва нок» — гэ та яр кае і не за быў нае шоу, па пу ляр ныя 

пес ні і за паль ныя тан цы, но выя зна ём ствы і він ша ван ні ад зо рак 

бе ла рус кай эст ра ды.

Для ўдзель ні каў свя та ар га ні за та ры пад рых та ва лі сты лі за ва ную 

фо та зо ну «Мінск-БРСМ», ін тэр ак тыў ную пля цоў ку «Мім БДУ», а 

так са ма свя точ ную кан цэрт ную пра гра му, пад час якой гле да чоў 

па ра ду юць сва і мі яр кі мі вы ступ лен ня мі па пу ляр ныя бе ла рус кія 

ар тыс ты: гур ты «PRАвакацыя», ByCіty, Las-Vegas, ан самбль «Ве-

ра сы», Ян Ма ерс, Ган на Бла га ва, Аляк сандр Су ха раў, Ін га Кі ся лё ва, 

Шыр, Рад мі ла Ся мё на ва, шоу-пра ект «ДНК», ба лет Fusіon.

28 най леп шых хлоп цаў і дзяў чат, якія най больш ак тыў на і яр ка 

пра яві лі ся бе ў дзей нас ці Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо-

ла дзі на пра ця гу гэ та га на ву чаль на га го да, атры ма юць гра ма ты і па-

мят ныя па да рун кі ад Мін скай га рад ской ар га ні за цыі ГА «БРСМ».

Зноў мядз ведзь на ўзбо чы не
Мі лі цыя пра гна ла мядз ве дзя з тра сы ў Бя рэ зін скім ра ё не, 

па ве да мі лі ва УУС Мінск ага абл вы кан ка ма.

Зда рэн не ад бы ло ся ўна чы на 128-м кі ла мет ры аў та да ро гі Мінск — 

Ма гі лёў. Участ ко вы ін спек тар Ана толь Га лу за і мі лі цы я нер-кі роў ца Ва-

сіль Та ра се віч вяр та лі ся з вы клі ку ў РА УС, ка лі за ўва жы лі на ўзбо чы не 

мядз ве дзя, які бег на су страч. Буй ны звер зна хо дзіў ся на краі пра ез най 

част кі. Маг ла ўзнік нуць рэ аль ная не бяс пе ка для ін шых удзель ні каў 

да рож на га ру ху. Су пра цоў ні кі мі лі цыі ўклю чы лі ма яч кі, раз вяр ну лі ся і 

вяр нулі ся да мес ца, дзе бы ла за ўва жа на жы вё ла. Мядз ведзь бег да лей 

па ўзбо чы не. Для пра ду хі лен ня маг чы май ава рыі мі лі цы я не ры пры ня лі 

ра шэн не на кі ра ваць мядз ве дзя ў лес. Пра ва ахоў ні кі да да лі да ма яч коў 

гу ка выя сіг на лы. Гэ та пры му сі ла зве ра змя ніць марш рут. Спрыт на пе ра-

ско чыў шы ага ро джу раз дзя ляль най па ла сы, мядз ведзь праз не каль кі 

се кун даў сха ваў ся за дрэ ва мі на су праць лег лым ба ку.

На га да ем, што на мі ну лым тыд ні ў се ці ве з'я віў ся не вя лі кі ро лік, 

зня ты кі роў цам з са ло на аў та ма бі ля так са ма пад Бе ра зі ном. На ім 

ві даць, як мядз ведзь хут ка бя жыць уз доўж ле су. Ка лі ма шы на па-

раў ня ла ся са зве рам, той зір нуў на яе і збо чыў да дрэў.

Пай шла пер шая са лод кая!
Сё ле та ча ка ец ца доб ры ўра джай клуб ніц

Не дзе паў та ра тыд ні та му 

пер шыя клуб ні цы на ста-

ліч ным Ка ма роў скім рын-

ку пра да ва лі па 12 руб лёў 

за кі ла грам. У гэ тыя вы-

хад ныя ка ля стан цый мет-

ро са лод кую яга ду пра па-

ноў ва лі ўжо па 6 руб лёў. 

Га во раць, што пра гно зы 

сё ле та на ўра джай клуб-

ніц вель мі доб рыя і яна 

мо жа па тан нець на ват да 

50 ка пе ек за кі ла грам.

— Так, ча ка ем вель мі добры 

ўра джай (вя до ма, з па праў кай на «ня бес ную кан цы ля рыю») і пла-

ну ем вя лі кі аб' ём на рых то вак, — па цвер дзі лі ў Лу ні нец кім ра ён ным 

спа жы вец кім та ва рыст ве. — Пры пла не ў 250 тон пры спры яль ных 

умо вах ду ма ем на рых та ваць 380—385 тон са лод кай яга ды. Праў да, 

за ку пач ныя цэ ны на яе яшчэ не ўста ноў ле ны, бо клуб ні цы толь кі 

пай шлі. Пер шыя, так зва ныя та вар ныя, яга ды ў Двар цы на па чат ку 

за куп ля лі па 2,5—2,8 руб ля за кі ла грам, а сён ня ўжо па 1—1,2 руб-

ля. Так што цал кам маг чы мая і ца на ў 50 ка пе ек. Ле тась па та кой 

ца не мы пры ма лі клуб ні цы ў скры нях для дзі ця ча га хар ча ван ня, 

яга ды для ві на роб ства іш лі па 30 ка пе ек за кі ла грам.

Апроч лу ні нец кіх клуб ніц за раз ста ла шмат яга ды з Дра гі чын-

ска га ра ё на, дзе яе вы рошч ва юць фер ме ры. Так што га лоў нае, 

каб на двор'е не пад вя ло. Та ды са праў ды бу дзем і з вя сен не-лет нім 

ла сун кам, і з пры маль ны мі цэ на мі на яго.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ТУ РЫЗМ, ГАН ДАЛЬ 
І ЎКЛАД 

У СТА БІЛЬ НАСЦЬ
Пра цоў ны па ня дзе лак у Са ве це Рэс пуб лі кі па чаў ся з су-

стрэ чы Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА, стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду, з дэ ле га цы яй гру пы сяб роў ства «Бал-

га рыя — Бе ла русь» На род на га схо ду Бал га рыі на ча ле з яе 

кі раў ні ком Ва сі лам АН ТО НА ВЫМ. Ба кі аб мер ка ва лі клю ча-

выя мо ман ты ў су пра цоў ніц тве.

За ле та ў ся рэд нім 80 ты сяч бе ла ру саў ад па чы ва юць на бал гар-

скіх ку рор тах. Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў ак ты ві за цыю ту рыз му. 

На яго дум ку, гэ ты на пра мак бу дзе раз ві вац ца і да лей, у тым лі ку 

за кошт та го, што ня ма іс тот на га моў на га бар' е ру, ды і мен та лі тэт 

у двух на ро даў па доб ны.

Акра мя та го, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі звяр нуў ува гу, што 

па між кра і на мі скла лі ся доб рыя двух ба ко выя ад но сі ны, ёсць па-

зі тыў ныя зру хі ў ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве. Ра бо та 

па сла Бе ла ру сі ў Бал га рыі так са ма мае ста ноў чы эфект. Ад нак, на 

дум ку Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, аба пі рац ца трэ ба не толь кі на дып ла ма-

тыч ны кор пус, але і на су пра цоў ніц тва пар ла мен та ры яў. Не аб ход на 

раз ві ваць у боль шай сту пе ні рэ гі я наль нае ўза е ма дзе ян не, бо не 

ўсе пы тан ні лепш вы ра шаць са ста лі цы. Так са ма ся род га лін, дзе 

мож на па вы сіць уз ро вень уза е ма дзе ян ня, стар шы ня Са ве та Рэс-

пуб лі кі ад зна чыў на ву ку і аду ка цыю.

Спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та звяр нуў ува гу 

на Ар га ні за цыю чар на мор ска га эка на міч на га су пра цоў ніц тва. Бе-

ла русь у ёй вы сту пае на зі раль ні кам, а Бал га рыя з'яў ля ец ца ад ным 

з два нац ца ці чле наў. Мі ха іл Мяс ні ко віч вы ка заў па жа дан не, каб ар-

га ні за цыя бы ла больш па зна валь ная, у тым лі ку па лі ніі пар ла мен-

та ры яў. «Мяр ку ем, што гэ та так са ма бу дзе адзін з эле мен таў, якія

фар мі ру юць за лог ста біль нас ці ў Еў ро пе. Мы вель мі шмат ува гі 

ад да ём фар мі ра ван ню па лі ты кі ўза ем на га да ве ру і зні жэн ню на пру-

жа нас ці ў Еў ро пе», — пад крэс ліў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

Да рэ чы, Ва сіл Ан то наў на га даў, што Бал га рыя ў гэ тым паў год дзі 

стар шын ствуе ў Еў ра са ю зе. Ві зіт у Бе ла русь, на яго дум ку, за ма цуе 

ўзро вень двух ба ко вых ад но сін. Акра мя та го, учо ра ад бы ла ся су стрэ ча 

Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча з прэ зі дэн там Бал гар скай ака дэ міі на вук Юлі я нам 

Рэ валь скі. Сён ня Ва сіл Ан то наў су стрэ нец ца з ра бо чай гру пай На цы я-

наль на га схо ду Бе ла ру сі па су пра цоў ніц тве з пар ла мен там Бал га рыі.

НО ВАЯ СТА РОН КА 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Вы со кую ро лю Бе ла ру сі ў са дзей ні чан ні мір на му ўрэ гу ля-

ван ню кан флік ту ва Укра і не ад зна чыў дэ пу тат пар ла мен та 

Вя лі ка бры та ніі, кі раў нік між пар тый най гру пы па Бе ла ру сі 

Джон Ві тынг дэйл. Ён ра зам з дэ ле га цы яй на ве даў на шу 

кра і ну і су стрэў ся са стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-

наль на га схо ду Бе ла ру сі Мі ха і лам МЯС НІ КО ВІ ЧАМ.

Гэ та пер шы ві зіт пар ла менц кай дэ ле га цыі Вя лі ка бры та ніі ў гіс то-

рыі двух ба ко вых ад но сін. У Мінск пры еха лі тры дэ пу та ты ад кі раў ні-

чай пар тыі і тры ад апа зі цый ных. Мі ха іл Мяс ні ко віч звяр нуў ува гу, што 

та кі ві зіт мо жа сім ва ліч на ад крыць но вую ста рон ку ў су пра цоў ніц тве, 

з чым па га дзі ла ся Паў на моц ны і Над звы чай ны Па сол Вя лі ка бры та ніі 

ў Бе ла ру сі Фі ё на Гіб. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі пад крэс ліў: «І сён-

ня, і пад час ра бо ты на шых груп друж бы ня ма ні я кіх аб ме жа ван няў 

па рэг ла мен це і па пе ра лі ку пы тан няў. Мы га то выя аб мяр коў ваць 

усе пы тан ні, якія ўяў ля юць уза ем ны ін та рэс».

Так са ма Мі ха іл Мяс ні ко віч на га даў пра між на род ны фо рум па 

бяс пе цы ў Еў ро пе, які пра хо дзіў на мі ну лым тыд ні і дзе пры ня лі 

ўдзел прад стаў ні кі 50 дзяр жаў, у тым лі ку Вя лі ка бры та ніі. Спі кер 

ад зна чыў, што на ша кра і на шмат ува гі ўдзя ляе фар мі ра ван ню па-

лі ты кі да ве ру і зні жэн ню на пру жа нас ці ў све це на огул і ў Еў ро пе ў 

пры ват нас ці. Мі ха іл Мяс ні ко віч пад крэс ліў, што «мы ак тыў на ўцяг-

ну ты ў пы тан не ўрэ гу ля ван ня ня прос тай сі ту а цыі ва Укра і не».

Джон Ві тынг дэйл кан ста та ваў, што па сту по ва ўзмац ня юц ца 

ўза е ма су вя зі па між Бе ла рус сю і Вя лі ка бры та ні яй. У тым лі ку дзя-

ку ю чы на ма ган ням на шых па слоў. Дэ пу тат так са ма на га даў пра 

ўдзел на шай кра і ны ў мір ным ўрэ гу ля ван ні сі ту а цыі ў На гор ным 

Ка ра ба ху. Акра мя та го, пар ла мен та рый звяр нуў ува гу на тое, што 

Вя лі ка бры та нія пры ня ла ра шэн не вы хо дзіць з ЕС, та му за раз асаб-

лі вая ўва га ад да ец ца ўзмац нен ню як па лі тыч ных, так і эка на міч ных 

уза е ма су вя зяў з кра і на мі па-за Еў ра са ю зам.

Алег РУ МО, кі раў нік ра бо чай гру пы На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі па су пра цоў ніц тве з пар ла мен там Вя лі ка бры та ніі, на-

га даў, што гру пы друж бы ў пар ла мен тах бы лі за сна ва ны ў мі ну лым 

го дзе. І ле тась пад час пер шай су стрэ чы ў Лон да не бы ла да моў-

ле насць пра цяг ваць гэ тыя кан так ты. Алег Ру мо спа дзя ец ца, што 

пад час ві зі ту ба кі на ме цяць пы тан ні, над які мі бу дуць пра ца ваць у 

да лей шым. У тым лі ку ча ка ец ца больш ак тыў нае су пра цоў ніц тва і 

па між біз не са мі, і ў са цы яль ных пра ек тах.

На дзея АНІ СО ВІЧ
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Ча го 
не па дзя лі лі?

На бе ра зе ра кі 
ў Лу ні нец кім ра ё не 

ад бы ла ся ма са вая бой ка
За раз пра ва ахоў ныя ор га ны вы-

свят ля юць ака ліч нас ці зда рэн ня, 

мно гія ўдзель ні кі яко га па цяр пе-

лі. На жаль, абы шло ся не толь кі 

гу за ка мі. Це ла ад на го ча ла ве ка 

знай шлі па блі зу. За ве дзе ная кры-

мі наль ная спра ва.

У вёс цы Дрэбск у су бо ту ве ча рам 

ад па чы ва лі дзве кам па ніі, ад на — 

з вяс ко вых ма ла дых лю дзей, дру гая — 

з га рад скіх. Па між імі зда ры ла ся ней-

кае не па ра зу мен не, ад ным сло вам, га-

рад скія вы клі ка лі пад мо гу. І ў адзі нац-

цаць ве ча ра з го ра да ў вёс ку пад' еха-

лі яшчэ хлоп цы на ма шы нах з бі та мі. 

У ход пай шлі ме та ліч ная тру ба, ма ла-

ток, ба лон чык з пяр цо вым га зам. Бі лі-

ся, па куль не пры еха ла мі лі цыя, якую 

вы клі ка лі мяс цо выя жы ха ры. По тым 

мно гім удзель ні кам бой кі да вя ло ся 

звяр тац ца па ме ды цын скую да па мо-

гу. А на заўт ра ка ля рэч кі знай шлі це ла 

32-га до ва га жы ха ра Мур ман ска, які 

пры ехаў на ад па чы нак да ба бу лі. Мяс-

цо выя ка жуць, што ён так са ма біў ся.

Як па ве да міў афі цый ны прад стаў-

нік СК па Брэсц кай воб лас ці Дзміт рый 

ІВА НЮК, ві да воч ных пры кмет гвал тоў-

най смер ці на це ле ра сі я ні на ня ма, больш 

дак лад на ска жа толь кі экс пер ты за.

За раз вя дзец ца след ства. Дзя ся-

так удзель ні каў нач ной бой кі за тры-

ма ны. Як па ве дам ля ец ца на сай це 

га зе ты «Лу ні нец кія на ві ны», усім па

19—20 га доў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



БізнесБізнес  

ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ 
ПРЫ НО СЯЦЬ ПЛЁН

Дзе вяць 

ін вес ты цый ных 

пра ек таў кош там 

больш за $480 млн 

пад пі са на пад час 

эка на міч на га фо ру му 

ў Го ме лі.

Пад пі са ны ін вес ты-

цый ны да га вор на конт 

бу даў ніц тва ганд лё ва-сэр-

віс на га цэнт ра ў Го ме лі. 

Пра та ко ла мі аб на ме рах 

пра ду гле джа на рэа лі за цыя 

бу даў ніц тва смец це пе ра-

п ра цоў чых за во даў цвёр-

дых ка му наль ных ад хо даў 

у Го мель скім, Жло бін скім 

і Ма зыр скім ра ё нах, ства-

рэн не ў аб лас ным цэнт ры 

вы твор час ці ар та пе дыч-

ных і траў ма та ла гіч ных 

ім план таў, ар га ні за цыя 

мя са-каў бас най вы твор-

час ці ў Бу да-Ка ша лёў скім 

ра ё не. Так са ма за пла на ва-

на бу даў ніц тва за во да па 

вы твор час ці пра фі ля ва ных 

ліс тоў роз най кан фі гу ра-

цыі на тэ ры то рыі СЭЗ «Го-

мель-Ра тон», ганд лё ва га 

цэнт ра ў Пет ры ка ве, ганд-

лё ва-ла гіс тыч на га цэнт ра 

на тэ ры то рыі Го мель скай 

воб лас ці. Ся род пра ек таў 

і ма дэр ні за цыя ўчаст ка 

ААТ «Спар так», раз віц цё 

ганд лё вай сет кі «Сан та» ў 

рэ гі ё не. Рэа лі за цыя гэ тых 

пра ек таў да зво ліць ства-

рыць больш за 700 ра бо-

чых мес цаў.

На мес нік прэм' ер-

мі ніст ра Бе ла ру сі Ула дзі мір 

Ся маш ка пад крэс ліў, што 

ў кра і не ство ра ны ўсе ўмо-

вы для раз віц ця іна ва цый і 

пры цяг нен ня ін вес ты цый:

— Увесь час удас ка-

наль ва ец ца за ка на даў чая 

ба за, вы зна ча ны шэ раг 

прэ фе рэн цый, пра цу юць 

сва бод ныя эка на міч ныя 

зо ны, Парк вы со кіх тэх на-

ло гій. Бе ла русь з'яў ля ец ца 

вы дат най пля цоў кай для 

вы ха ду за меж ных кам па-

ній-ін вес та раў на ры нак 

Еў ра зій ска га эка на міч на-

га са ю за.

Стар шы ня Го мель ска-

га абл вы кан ка ма Ула дзі-

мір Двор нік ад зна чыў, што 

раз віц цё знеш не эка на міч-

ных су вя зяў і ўста ля ван не 

кан так таў з ін вес та ра мі —

ся род пры яры тэт ных кі рун-

каў дзей нас ці мяс цо вых 

ор га наў ула ды:

— За га ды іс на ван ня фо-

рум на быў ста тус клю ча во-

га ме ра пры ем ства го да з 

маш таб най прэ зен та цы яй 

ін вес ты цый ных маг чы мас-

цяў воб лас ці і змяс тоў най 

дыс ку сі яй па пы тан нях рэ-

гі я наль на га раз віц ця, стаў 

пля цоў кай ін вес ты цый ных 

ідэй для іс ну ю чых і па тэн-

цый ных парт нё раў. Сён ня 

Го мель ская воб ласць як 

част ка тэ ры то рыі рэс пуб лі-

кі ўяў ляе са бой су куп насць 

са мых роз ных прэ фе рэн-

цы яль ных рэ жы маў, у рам-

ках якіх ін вес та рам да юц ца 

пад атко выя, мыт ныя па-

лёг кі і ін шыя пе ра ва гі для 

ства рэн ня і па спя хо ва га 

вя дзен ня біз не су.

У ме жах эка на міч на-

га фо ру му стар шы ня Го-

мель ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Двор нік і на мес-

нік стар шы ні Чар ні гаў скай 

аб лас ной дзяр жаў най ад-

мі ніст ра цыі На тал ля Ра ма-

на ва пад пі са лі да га вор аб 

су пра цоў ніц тве па між рэ-

гі ё на мі. Яго важ ны мі пунк-

та мі ста лі су мес ныя пра-

ек ты ў сфе ры ся рэд ня га і 

ма ло га біз не су, а так са ма 

ці ка вы пра ект «Дняп роў скі 

па ром», які на кі ра ва ны на 

раз віц цё ту рыз му.

Сё лет ні XV па лі ку Го-

мель скі эка на міч ны фо-

рум са браў удзель ні каў з 

32 кра ін, ся род якіх Гер ма-

нія, Кі тай, Із ра іль, Іта лія, 

Гру зія, Ра сія, Фін лян дыя, 

Чэ хія, Ні ге рыя, Поль шча, 

Ру мы нія, Сер бія...

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ




