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Рэ гі я наль ныя вы дан ні па він ны ба чыць свай го 

чы та ча і за ся ро дзіц ца на кі рун ках, якія пры но сяць 

вы нік. Пад час се мі на ра «Рэ гі я наль ныя СМІ ў эпо ху 

ліч ба ві за цыі: но выя фар ма ты і кан ку рэн та-

здоль насць на ме ды я рын ку» пра гэ та на га да ла 

на чаль нік га лоў на га ідэа ла гіч на га ўпраў лен ня 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Воль га ШПІ ЛЕЎ СКАЯ.

Яна пад крэс лі ла важ насць цес на га ўза е ма дзе ян ня мяс-

цо вай вер ты ка лі і ра ён ных вы дан няў, а так са ма гра мад скіх 

ар га ні за цый. На яе дум ку, толь кі ў су пра цоў ніц тве мож на 

зды маць пунк ты са цы яль най на пру жа нас ці і вы ра шаць 

кан флікт ныя сі ту а цыі.

Удзель ні ка мі се мі на ра ў Го ме лі ста ла ка ля 100 ча ла век, 

дзей насць якіх звя за на з жур на ліс ты кай і са цы яль най сфе-

рай. Яны ж раз ва жа лі на тэ му «Но выя ме ды яп лат фор мы 

і тэх на ло гіі на служ бе дзяр жаў ных ін та рэ саў». Пер шы на-

мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Па вел ЛЁГ КІ ад зна чыў, што 

ліч ба вая транс фар ма цыя СМІ — агуль ная тэ ма для ўсіх 

вы дан няў, у тым лі ку рэ гі я наль ных, якія вы ка рыс тоў ва юць 

уні каль ны мяс цо вы кан тэнт.

Між тым, як рас ка заў на мес нік стар шы ні Го мель ска га 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір ПРЫ ВА ЛАЎ, вы дан ні Го мель-

ска га рэ гі ё на пры кмет на пры ба ві лі ў апе ра тыў нас ці па да чы 

ін фар ма цыі і ак тыў на ўка ра ня юць пра грэ сіў ныя тэх на ло гіі. 

Як вы нік — за апош ні год больш чым у паў та ра ра за вы-

рас ла су мар ная коль касць пад піс чы каў на ста рон кі СМІ 

воб лас ці ў са цы яль ных сет ках.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Ін тэр нэт-мі сія СМІ

ЗНАЙ СЦІ РА ШЭН НЕ 
РА ЗАМ

Па ка ран не за нар ка ган даль па він на быць 
су раз мер ным і адэ кват ным зла чын ству
Пра гэ та ў эфі ры «Бе ла русь 1» за яві ла кі раў нік Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА. Яна ад зна-

чы ла, што га лоў нае ў па лі ты цы на шай кра і ны — спра-

вяд лі васць і аб' ек тыў насць у раз гля дзе кры мі наль-

ных спраў. А пра фі лак тыч ная ра бо та па він на вес ці ся 

комп лекс на і не толь кі дзяр жаў ны мі ве дам ства мі, але 

і сям' ёй.

На тал ля Ка ча на ва рас ка за ла, што жан чы ны з ар га ні за цыі 

«Ма ці 328», з які мі яна су стра ка ла ся, ра зу ме юць ві на ва тасць 

сва іх дзя цей. «Але па ка ран не па він на быць су раз мер ным і 

адэ кват ным зла чын ству. Га лоў нае ў па лі ты цы на шай кра і ны 

і ў па лі ты цы Прэ зі дэн та — гэ та спра вяд лі васць», — лі чыць 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

На яе дум ку, да не ка то рых сі ту а цый мож на па ды сці ін ды-

ві ду аль на ў вы зна чэн ні па ка ран ня. Сёлета ў Ад мі ніст ра цыю 

Прэ зі дэн та бы ло на кі ра ва на 120 зва ро таў па тэ ме нар ко-

ты каў, так са ма пра во дзі лі ся су стрэ чы з гра ма дзя на мі. Усе 

пра па но вы бы лі агу ча ны на на ра дзе ў Прэ зі дэн та ў мі ну лы 

аў то рак.

«Ак цэнт быў зроб ле ны на тое, што нар ка ганд ля ры і рас-

паў сюд ні кі па він ны быць жорст ка па ка ра ныя: гэ та зла чын-

ства су праць асо бы, су праць на ша га на ро да. Што да ты чыц ца 

мо ла дзі (не паў на лет ніх хлоп цаў, якія во ляй лё су апы ну лі ся 

ўцяг ну тыя ў зла чын ства), то тут трэ ба ін ды ві ду аль на па-

ды хо дзіць. Кі раў нік дзяр жа вы па ста віў за да чу ра за брац ца 

дэ та лё ва па ўсіх пы тан нях і ў са мыя ка рот кія тэр мі ны ўнес ці 

пра па но вы на раз гляд Прэ зі дэн та», — ад зна чы ла На тал ля 

Ка ча на ва.

У но вых па ста но вах Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя зды-

ма юц ца аб ме жа ван ні на кі-

ра ван не транс парт ным срод-

кам ін ва лі дам са спі наль най 

траў май. Раз гля да ец ца і 

пы тан не аб змя нен ні нор маў 

за бес пя чэн ня срод ка мі рэ абі-

лі та цыі. Аб гэ тым па ве да міў 

жур на ліс там мі ністр ахо вы 

зда роўя Ула дзі мір КА РА-

НІК пад час рэс пуб лі кан ска га 

між ве да мас на га са ве та па 

спра вах ін ва лі даў.

«Па ды хо ды да рэ абі лі та-

цыі так са ма бу дуць змя няц-

ца. Мы вы ву ча ем між на род ны 

до свед: у мно гіх за ход ніх краі-

нах рэ абі лі та цыя пра во дзіц-

ца больш пра цяг ла — да той 

па ры, па куль ёсць ста ноў чыя 

зру хі, па куль не вы чар па ны 

па тэн цы ял рэ абі лі та цый ных 

ме ра пры ем стваў», — ад зна-

чыў Ула дзі мір Ка ра нік.

Па яго сло вах, у Бе ла ру-

сі ска са ва ны аб ме жа ван ні на 

са на тор на-ку рорт нае ля чэн не 

для па цы ен таў са спі наль най 

траў май, якое больш апраў да-

на на поз ніх эта пах рэ абі лі та-

цыі. У пры ват нас ці, са на то рыі 

за бяс печ ва юць не толь кі фі зія -

 тэ ра пію, але і да юць больш 

маг чы мас ці для зно сін у па-

раў на нні з баль ні цай.

«Ме то ды кі рэ абі лі та цыі, 

якія вы ка рыс тоў ва юц ца 

ў Бе ла ру сі, ад па вя да юць 

най леп шым за меж ным ана-

ла гам. Дзе на сён ня яшчэ, 

маг чы ма, ёсць праб ле-

мы — гэ ты ў комп лекс ным 

па ды хо дзе, ме на ві та ме ды-

ка-са цы яль най рэ абі лі та цыі. 

Да гэ та га пы тан ня па він ны 

пад клю чац ца і не ўра да выя 

ар га ні за цыі», — мяр куе мі-

ністр ахо вы зда роўя.

НАЙ ЛЕП ШАЕ — 
ДЛЯ НАЙ ЛЕП ШЫХ

Што да ўмоў для ме ды-

цын скіх ра бот ні каў (гэ ту 

тэ му ўзняў Прэ зі дэнт, на-

вед ва ю чы РНПЦ ан ка ло гіі і 

ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя 

М. М. Аляк санд ра ва на мі ну-

лым тыд ні), Ула дзі мір Ка ра нік 

па ве да міў, што пры па ступ-

лен ні ў ме ды цын скія ВНУ на-

зі ра ец ца адзін з са мых вы со-

кіх кон кур саў і адзін з са мых 

вы со кіх ус туп ных ба лаў.

«Па тра ды цыі, яшчэ, на-

пэў на, з са вец кіх ча соў, ідуць 

най больш пад рых та ва ныя 

вы пуск ні кі. І гэ та тэн дэн цыя 

за хоў ва ец ца. Да ўтры ман ня 

на ра бо чым мес цы і ўво гу ле 

ў сіс тэ ме ро бяц ца вя лі кія кро-

кі. Кі раў нік дзяр жа вы ска заў, 

што мы і да лей пра цяг нем 

такую ра бо ту: гэ та за бес пя-

чэн не жыл лём, па цвер джа на 

за дан не па ўдва ен ні зар пла-

ты да 2025 го да», — на га даў 

спі кер.

У ме ды цы ну, як пра ві ла, 

ідуць за хоп ле ныя лю дзі, не-

раў на душ ныя да ўмоў, у якіх 

да вя дзец ца пра ца ваць. І да-

ру чэн не Прэ зі дэн та за бяс пе-

чыць бе ла рус кіх ура чоў са-

мым су час ным аб ста ля ван-

нем і год ны мі ўмо ва мі пра цы 

так са ма да зво ліць утры маць 

ме ды каў.

Ула дзі мір Ка ра нік па ве да-

міў, што парк аб ста ля ван ня ў 

Бе ла ру сі па ста ян на па паў ня-

ец ца. Сён ня ў кра і не пра цуе 

92 кам п'ю тар ныя та мог ра фы 

(сё ле та па стаў ле на больш 

за дзе сяць но вых апа ра таў), 

част ка ан гі ёг ра фаў за раз у 

пра цэ се па стаў кі.

«Бу дзе ство ра на сіс тэ ма 

кант ро лю. Каб мы бы лі ўпэў-

не ныя: ка лі клі ні ка акрэ ды та-

ва на для ака зан ня пэў на га 

ві ду да па мо гі, зна чыць, гэ та 

да па мо га аказ ва ец ца ў ад-

па вед нас ці са стан дар та мі і 

на тым уз роў ні, на якім гэ та 

не аб ход на», — пад крэс ліў 

кі раў нік ве дам ства.

На дзён ным за ста ец ца і 

пы тан не чэр гаў на апе ра цыі. 

Мі ністр ахо вы зда роўя ба чыць 

не каль кі ме ха ніз маў ра шэн ня: 

па-пер шае, дак лад ная ла гіс-

ты ка ру ху па цы ен таў.

«Ка лі да па мо га мо жа 

быць ака за на на год ным уз-

роў ні ў воб лас ці — там яе і 

му сяць атры маць па цы ен ты. 

У РНПЦ па він ны кан цэнт ра-

вац ца най больш скла да ныя 

вы пад кі», — аба зна чыў Ула-

дзі мір Ка ра нік.

Яшчэ адзін кі ру нак — аб-

наў лен не пар ку аб ста ля-

ван ня і за бес пя чэн не яго 

ста біль най ра бо ты.

СІ ЛАЙ ДУМ КІ
Ле тась у РНПЦ траў ма та-

ло гіі і ар та пе дыі атры ма лі ля-

чэн не 8878 па цы ен таў. Спе-

цыя ліс ты пра вя лі 5795 апе ра-

цыі. Удзель ні кі вы яз но га па ся-

джэн ня са ве та па спра вах ін-

ва лі даў ад ну з та кіх апе ра цый 

па ба чы лі на ўлас ныя во чы.

Зна ём ства з ра бо тай 

цэнт ра ўклю чы ла і на вед-

ван не ад дзя лен ня анес тэ-

зі я ло гіі і рэ ані ма цыі, дзі ця-

чага ад дзя лен ня, ля чэб ных 

ка бі не таў. Пас ля раз мо вы са 

спе цы я ліс та мі і па цы ен та мі, 

якія атрым лі ва юць фі зі я тэ-

ра пію, на мес нік прэм' ер-мі-

ніст ра Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА 

ад зна чыў, што ме на ві та «на 

мес цах» па він ны за да ваць 

трэнд. Ві цэ-прэм' ер за клі каў 

не са ро мец ца і па тра ба ваць 

ад ула ды за ку пак іна ва цый-

ных апа ра таў.

Да та го ж ён са ры ен та ваў 

пра мыс ло васць на ства рэн-

не якас ных на дзей ных пра-

тэ заў і аб ста ля ван ня.

«На шы лю дзі му сяць 

атрым лі ваць са мую вы со ка-

тэх на ла гіч ную, са мую леп-

шую да па мо гу», — пад крэс-

ліў Ігар Пет ры шэн ка.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ПРА ГНОЗ СПРЫ ЯЛЬ НЫ
Ва ўра дзеВа ўра дзе

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает 

о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже оборудования 

ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи» 
(Продавец)

№ 

лота
Характеристика

Начальная цена 

продажи, бел. 

руб., без учета 

НДС 20 %

Задаток, 

бел. руб.

1

Пресс листогибочный гидравличе-

ский с ЧПУ мод. CNC АР 4100-220, 

инв. № КТ50000260

56 340,00 2 817,00

2

Ленточно-шлифовальный станок 

GARBOLI од. LPC 300 WET, инв. 

№ КТ55001

14 130,00 706,50

3 Ножницы Н42, инв. № КТ00071083 2 250,00 112,50

4

Полуавтомат трубогибочный дорно-

вый станок с ЧПУ ERCOLINA мод.

ТВ-76-ANIMA+комплект оснастки, 

инв. № КТ55000

33 750,00 1 687,50

5
Пресс листогибочный гидравличе-

ский, инв. № КТ50000224
5 130,00 256,50

6
Установка зачистная Rotofera F 

DIN10 110020, инв. № КТ50000359
387,00 19,35

7
Станок копировально-фрезерный 

6Г463, инв. № КТ00020605.
432,00 21,60

8
Универсальный поворотный делитель-

ный стол с УЦИ4, инв. № КТ25000
5 310,00 265,50

9

Станок гибочный трехроликовый 

мод. ERKOLINA EUR76Y3-V2E, инв. 

№ КТ49705

11 250,00 562,50

10

Пресс гибочный гидравлический 

2-стоечный ПГГ-2, 

инв. № КТ50000257

846,00 42,30

11
Пресс гидравлический П-6328-б/у, 

инв. № КТ50000285
3 150,00 157,50

Местонахождение Лотов: Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6. 

Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 18.11.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-

мольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 

срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также 

полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 

ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Ин-

ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе 18.11.2019 (ОАО «Тепличный комбинат 

Мачулищи», Лот №__). Участник, желающий участвовать в аукционе в 

отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 

для каждого из лотов. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 

15.11.2019 в 11.00. Первое, полное извещение о проведении аукциона 

опубликовано в газете «Звязда» от 14.09.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 
550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
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Спі наль ні кам да зво ляць 
кі ра ваць аў та ма бі лем, 

а ме ды цын ская рэ абі лі та цыя 
ў Бе ла ру сі ста не больш пра цяг лай

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

Даў абя цан не — 
вы кон вай

Пад час аса бiс та га пры ёму гра ма дзян, якi пра вёў у 

Ва ло жы не па моч нiк Прэ зi дэн та — iн спек тар па Мiн-

скай воб лас цi Iгар ЯЎ СЕ ЕЎ, да яго звяр ну ла ся ка ля 

двац ца цi ча ла век. Пы тан нi бы лi са мыя роз ныя. Але, 

ба дай, боль шасць да ты чы ла ся жыл лё ва-ка му наль-

най гас па дар кi. Гэ та i зра зу ме ла — на па ро зе зi ма. 

I кож ны ча ла век хо ча, каб у до ме, ква тэ ры бы ло 

цёп ла i ўтуль на.

Вось i Зi на i да Iва наў на па скар дзi ла ся, што ка то ры год у 

пад' ез дзе шмат ква тэр на га до ма па ву лi цы Мi ру, дзе яна жы-

ве, не грэе ба та рэя. Жан чы на не ад на ра зо ва звяр та ла ся да 

ка му наль нi каў з прось бай яе за мя нiць. Ёй абя ца лi па ста вiць 

но вую, ка лi з'я вiц ца на скла дзе. Але, як ка жуць, воз i сён ня 

тут. Iгар Яў се еў вы ка заў за ўва гу ў ад рас ка му наль нi каў: 

«Ка лi да лi абя цан не, то трэ ба яго вы кон ваць. Для гэ та га не 

трэ ба вя лi кiх гро шай. Але ка лi ў вас ня ма срод каў, то бу дзем 

шу каць». Ды рэк тар ра ён на га ўнi тар на га прад пры ем ства «Ва-

ло жын скi жыл ка мун гас» Мi ха iл Уну чак за пэў нiў, што ў най блi-

жэй шы час пы тан не бу дзе вы ра ша на. Та ды Iгар Яў се еў па цi-

ка вiў ся, ка лi кан крэт на, i даў да ру чэн не ўлад ка ваць пры бор 

да сё ма га лiс та па да. Пы тан не ён узяў на аса бiс ты кант роль. 

Акра мя та го, Зi на i да Iва наў на вы ка за ла хва ля ван не, што ў 

яе су сед кi дач ка, iн ва лiд-ка ля сач нiк, прак тыч на не бы вае на 

ву лi цы — у пад' ез дзе ня ма пан ду са. Iгар Яў се еў па га дзiў ся, 

што гэ та не нар маль ная сi ту а цыя, i за па тра ба ваў да па маг чы 

сям'i. Мi ха iл Уну чак па абя цаў, што да 15 лiс та па да пан дус 

бу дзе зроб ле ны.

Iры на Сяр ге еў на жы ве ў iн тэр на це, пе ра да дзе ным на 

ба ланс Ва ло жын ска га жыл ка мун га са. З вяс ны да поз няй 

во се нi яна пе ра бi ра ец ца ў вёс ку ў баць коў скi дом. Факт 

пра жы ван ня там па цвяр джа юць да вед кi, якiя вы дае мяс-

цо вы сель вы кан кам. Ра зам з тым у iн тэр на це з яе бя руць 

пла ту за элект ра энер гiю, бо там уста ноў ле ны агуль ны 

лi чыль нiк. Мiж iн шым, у тым жа iн тэр на це без рэ гiст ра цыi 

пра жы вае ка ля тры нац ца цi ча ла век, якiя ка рыс та юц ца 

ва дой, свят лом, ад нак за гэ тыя па слу гi з iх не бя руць нi 

ка пей кi. Iры на Сяр ге еў на пра сi ла ўста на вiць ёй iн ды вi ду-

аль ны пры бор улi ку элект ра энер гii. Iгар Яў се еў да ру чыў 

на вес цi па ра дак у iн тэр на це, ка лi маг чы ма, за рэ гiст ра ваць 

тых, хто жы ве не ле галь на, i на лiч ваць iм пла ту за ка му-

наль ныя па слу гi.

Да дам, што на пры ём да па моч нi ка Прэ зi дэн та пры еха лi 

i жы ха ры ста лi цы, iн шых ра ё наў Мiн скай воб лас цi. У пры-

ват нас цi, На тал ля Гiль з Ма ла дзеч на рас ка за ла, што яны з 

му жам жы лi ў ад на па ка ё вай ква тэ ры, якую не змаг лi пры ва-

ты за ваць. I ця пер яна пе рай шла ў раз рад арэнд на га жыл ля. 

Праз коль кi га доў яны з су жэн цам раз вя лi ся. Муж чы на, якi 

ста яў у чар зе на жыл лё як сi ра та, атры маў са цы яль ную ква тэ-

ру праз двац цаць га доў. А бы лая жон ка з тры нац ца цi га до вым 

сы нам жы ве па ста рым ад ра се. Ня даў на яна атры ма ла пiсь мо 

з рай вы кан ка ма вы зва лiць жылп ло шчу. Iнакш — iск у суд.

Iгар Яў се еў кан ста та ваў, што гэ та не нар маль на, ка лi на 

зi му жан чы ну з не паў на лет нiм вы ся ля юць на ву лi цу. Ён за пэў-

нiў, што раз бя рэц ца ў сi ту а цыi. «А па куль жы вi це спа кой на, 

аб вы ся лен нi не мо жа быць га вор кi», — су па ко iў па моч нiк 

Прэ зi дэн та за яў нi цу.

Част ка пы тан няў, якiя хва лю юць за яў нi каў, па тра буе 

да дат ко ва га вы ву чэн ня. Iгар Яў се еў узяў iх на кант роль. 

А спе цы я лiс там кан крэт ных служ баў да ру чыў дэ та лё ва ра-

за брац ца ў сi ту а цыi.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
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