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«У ра бо це ўсёй вер ты ка лi ўла ды га-

лоў нае — не да пус цiць знi жэн ня ўзроў-

ню i якас цi жыц ця на шых гра ма дзян. 

У су вя зi з гэ тым не пад да ец ца зда ро-

ва му сэн су сi ту а цыя з цэ на ўтва рэн-

нем», — пад крэс лiў Ле а нiд Ан фi маў.

КДК на пя рэ дад нi пра вёў ма нi то рынг 

i ўста на вiў, што ад пуск ныя цэ ны на 

асоб ныя вi ды пра дук цыi па вя лi чы лi як 

iм пар цё ры, так i ай чын ныя вы твор цы. 

«З'я вi лi ся спе ку лян ты, якiя пе ра пра да-

юць пра дук ты на сты хiй ных рын ках у 

ра зы да ра жэй: час нок — па 18 руб лёў 

за кi ла грам, iм бiр — 49 руб лёў, лi мо-

ны — 14», — да даў кi раў нiк КДК.

На ват бе ла рус кiя вы твор цы за вы-

ша юць цэ ны на мя са, ага род нi ну, iн-

шую пра дук цыю. Ганд лё выя сет кi i па-

с рэд нi кi ўжы ва юць ап то вую над баў ку, 

якая ў асоб ных вы пад ках да хо дзiць да 

200 пра цэн таў i больш. На ват на са цы-

яль на знач ныя та ва ры ай чын най вы-

твор час цi (алей i сме тан ко вае мас ла, 

ма ла ко, ке фiр) не ка то рыя ганд лё выя 

аб' ек ты ста вяць над баў ку, вы шэй шую 

за рэ ка мен да ва ную МАРГ.

«Ка лi дзесь цi ў роз нiч ных ганд лё-

вых сет ках пач нец ца воль нi ца з цэ на мi, 

асаб лi ва на та ва ры, якiя ка рыс та юц ца 

па вы ша ным по пы там у гэ ты пе ры яд, 

рэ ак цыя бу дзе аж да завядзення кры-

мi наль ных спраў», — па пя рэ дзiў Ле а нiд 

Ан фi маў.

Мас кi бу дуць
На яў насць ма сак i iн шых iн ды вi-

ду аль ных срод каў ахо вы ў ап тэч най i 

ганд лё вай сет цы, баль нi цах i па лi клi-

нi ках па вiн на быць за бяс пе ча на да 

13 кра са вi ка. З тых, хто не вы ка нае 

да ру чэн не, бу дзе стро гае спаг нан не. 

Аб гэ тым так са ма iш ла га вор ка на па-

ся джэн нi.

На пя рэ дад нi КДК пра вёў ма нi то рынг 

на яў нас цi ма сак i рэ спi ра та раў, ан ты-

сеп ты каў i асоб ных ле ка вых срод каў 

(па ра цэ та мо лу) у ап тэч най сет цы рэ гi ё-

наў i Мiн ска. Са 130 ап тэк мас кi i рэ спi-

ра та ры бы лi толь кi ў 33 (25 пра цэн таў), 

ан ты сеп ты кi на спiр та вой асно ве — 

у 35 (27 пра цэн таў), па ра цэ та мол — 

у 15 (11 пра цэн таў).

Ле а нiд Ан фi маў ад зна чыў, што на 

га ра чыя лi нii ў МАРГ i Ка мi тэт дзярж-

кант ро лю iдзе лi та раль на шквал зван-

коў. «Боль шасць з iх да ты чыц ца вы со-

кiх цэн на ахоў ныя срод кi, па ра цэ та мол, 

а так са ма лi мо ны, iм бiр i час нок або iх 

ад сут нас цi», — па ве да мiў стар шы ня 

КДК.

Ён ад ра са ваў па прок кан цэр ну «Бел-

легп рам», яко му не ўда ло ся за бяс пе-

чыць па трэбы на сель нiц тва ў ме ды цын-

скiх мас ках, ма бi лi за ваў шы швей ныя 

прад пры ем ствы, так са ма ад зна чыў не-

па ва рот лi васць кi раў нiц тва абл вы кан-

ка маў i Мiн гар вы кан ка ма, та му што не 

за дзей нi ча ны ма гут нас цi прад пры ем-

стваў бы та во га аб слу гоў ван ня, дзе за-

ха ва лi ся швей ныя вы твор час цi. Акра мя 

та го, не змаг лi мак сi маль на пры цяг нуць 

да вы ра шэн ня праб ле мы пры ват ныя 

швей ныя прад пры ем ствы.

«Гэ тыя ме ды цын скiя вы ра бы не па-

тра бу юць ней кiх кас мiч ных тэх на ло гiй 

i су пер су час на га аб ста ля ван ня, асаб-

лi вай ква лi фi ка цыi ра бот нi каў. За тое 

прад пры ем ствы лёг кай пра мыс ло вас-

цi скар дзяц ца на праб ле му са збы там 

пра дук цыi i кан ку рэн цыю на рын ку. 

Але ме ды цын скiя мас кi сён ня — гэ та 

га ран та ва ны збыт, i рэн та бель насць 

ня дрэн ная, да 31 пра цэн та. Ча му та ды 

на шы швей нi кi так па сiў на ад нес лi ся 

да гэ та га за ка зу?» — на дум ку стар-

шы нi Ка мi тэ та, гэ та пра яў лен не ма лой 

ма бiль нас цi, не па ва рот лi вас цi вы твор-

час цяў.

Ра зам з тым вя лi кую раз ва рот лi-

васць пра явi лi не сум лен ныя дзял кi, 

якiя вы ра шы лi на жыц ца на сi ту а цыi. 

«У СМI та кiя вы пад кi даў но ахрыс цi лi 

трап най фра зай — эка на мiч нае ма ра-

дзёр ства», — ска заў Ле а нiд Ан фi маў. 

У час ма нi то рын гу КДК уста ноў ле ны 

фак ты рэа лi за цыi па за вы ша ных цэ нах 

та ва раў па вы ша на га по пы ту, за куп ле-

ных праз па срэд нi каў.

«Кi раў нi ком дзяр жа вы па стаў ле на 

за да ча: да па ня дзел ка ўсе ап тэч ныя 

сет кi, баль нi цы i па лi клi нi кi па вiн ны 

быць за бяс пе ча ны срод ка мi iн ды вi-

дуаль  най аба ро ны, дэз срод ка мi», — 

на га даў кi раў нiк КДК.

Так са ма Ле а нiд Ан фi маў ад зна чыў, 

што про даж ме ды цын скiх ма сак i iн-

шых срод каў iн ды вi ду аль най аба ро ны 

па вi нен быць ар га нi за ва ны ў крамах 

Бел ка ап са ю за, сет цы аў та за пра ва чных 

стан цый i iн шых аб' ек тах ганд лю i па-

слуг.

«Мы па вiн ны зра бiць усё маг чы мае, 

каб пра мыс ло васць вы пус ка ла не аб-

ход ны та вар у па трэб най коль кас цi, 

а ган даль яго рэа лi зоў ваў з мi нi маль-

най на цэн кай», — ска заў на за кан чэн не 

Ле а нiд Ан фi маў.

Па вод ле Бел ТА.

Прэс-сак ра тар Прэ зi дэн та На тал ля ЭЙ СМАНТ 

рас ка за ла аб пад ра бяз нас цях на дзён най на ра ды, 

на якой у аў то рак аб мяр коў ва лi га тоў насць 

сiс тэ мы ахо вы зда роўя да эпi дэ мii ка ра на вi ру са 

(гл. уча раш нi ну мар «Звяз ды»), i яе вы нi ках.

«Прэ зi дэнт, без умоў на, ра зу мее ўсю сур’ ёз насць сi туа  цыi 

i не ха вае, што, маг чы ма, бу дзе ня прос та. Ад на з га лоў ных 

уста но вак удзель нi кам на ра ды, якая пра гу ча ла ў фi на ле, — 

не спра шчац ца», — па ве да мi ла На тал ля Эй смант.

Яна за пэў нi ла: ця пер ро бiц ца ўсё, каб, прай шоў шы гэ-

ты ня прос ты пе ры яд, кра i на не атры ма ла яшчэ боль шых 

праб лем. «Якiх — пра гэ та кi раў нiк дзяр жа вы ска заў вель-

мi вы раз на: мы не ве да ем, якi бу дзе свет пас ля гэ тай 

пан дэ мii», — на га да ла прэс-сак ра тар Прэ зi дэн та.

АБА РО НА ДЛЯ КОЖ НА ГА
Пы тан не на яў нас цi iн ды вi ду аль ных срод каў аба ро ны ў 

ме ду ста но вах i ап тэ ках Прэ зi дэнт тры мае на кант ро лi вель мi 

жорст ка, за явi ла На тал ля Эй смант. Кi раў нiк дзяр жа вы не-

ад на ра зо ва да ваў ад па вед ныя да ру чэн нi i прэм’ ер-мi нiст ру, 

i мi нiст ру ахо вы зда роўя. Тыя абя ца лi, што сi ту а цыя бу дзе 

вы ра ша ная i праб лем з гэ тым не бу дзе.

«Сён ня абя цан нi скон чы лi ся: Прэ зi дэнт па ста вiў кан-

крэт ныя i дак лад ныя тэр мi ны — да кан ца гэ та га тыд ня ўсе 

ме ры па вiн ны быць пры ня тыя. I на за кры тай част цы на ра-

ды пас ля дак ла даў аб тым, што ар га нi зоў ва ец ца, дзе i як, 

рэ зю мэ бы ло тое ж, што i ў пры сут нас цi жур на лiс таў: нi хто 

не за ста нец ца на па са дзе, ка лi не бу дзе рэ спi ра та раў i ма-

сак», — пад крэс лi ла На тал ля Эй смант.

Гэ тай тэ ме Аляк сандр Лу ка шэн ка ўдзя ляе асаб лi вую ўва-

гу. Па яго прось бе стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi На тал ля 

Ка ча на ва вы ву ча ла сi ту а цыю на мес цах. Са браў шы iн фар-

ма цыю, Прэ зi дэнт аба зна чыў ал га рытм ра бо ты: Мi нiс тэр-

ства ахо вы зда роўя аба вя за на пры му сiць га лоў на га ўра ча 

за бяс пе чыць сва iх су пра цоў нi каў усiм не аб ход ным, вя до ма, 

не без да па мо гi мi нiс тэр ства i мяс цо вай вер ты ка лi ўла ды. 

«Урач для нас — каш тоў насць. Ме на вi та так гэ та гу ча ла ў 

сло вах Прэ зi дэн та», — ска за ла прэс-сак ра тар.

ПАД КАНТ РО ЛЕМ
Пад час на ра ды служ бо выя асо бы, у пер шую чар гу сi ла-

вi кi, да ла жы лi Прэ зi дэн ту, што кант роль за гра ма дзя на мi, 

якiя ўяз джа юць у кра i ну, нi ў якiм вы пад ку не знi жа ец ца. 

На гра нi цах пра цяг ва юц ца ўсе ме ра пры ем ствы, якiя пра-

во дзi лi ся ра ней.

Асаб лi вая ўва га звяр та ец ца на даль на бой шчы каў, яны 

рухаюцца па аба зна ча ных транс парт ных ка лi до рах. Жорст ка 

кант ра ля ваць вы трым лi ван не ўсiх пра вiл да ру ча на дзярж-

сак ра та ру Са ве та бяс пе кi.

Цвёр дая па зi цыя Прэ зi дэн та: пры маць жорст кiя ме ры 

трэ ба ў тым вы пад ку, ка лi яны на спе лi. Па вод ле слоў На-

тал лi Эй смант, гэ ты пункт гле джан ня па дзя ля юць мно гiя i ў 

Бе ла ру сi, i ў iн шых кра i нах.

«Дзей нi чаць трэ ба так, як дык туе сi ту а цыя. I ра бiць усё, 

каб збе раг чы лю дзей. Па та кiм прын цы пе сён ня бу ду ец ца i 

да лей бу дзе бу да вац ца ра бо та ў Бе ла ру сi», — пад крэс лi ла 

прэс-сак ра тар Прэ зi дэн та.

ЧЫС ЦI НЯ РУК I IН ФА ПО ЛЯ
Сi ту а цыя з ка ра на вi ру сам да па маг ла стра ся нуць сiс тэ му 

ахо вы зда роўя i зра бiць па трэб ныя вы сно вы — Аляк сандр 

Лу ка шэн ка не ад на ра зо ва пад крэс лi ваў гэ та. Акра мя та го, 

пан дэ мiя на га да ла гра ма дзя нам пра важ насць кло па ту пра 

сваё зда роўе. На на ра дзе Прэ зi дэнт ад зна чыў, што прак ты ку 

жорст ка га вы ка нан ня пра вiл аса бiс тай гi гi е ны i дэз iн фек цыi 

па мяш кан няў трэ ба за ха ваць на заўж ды.

«Што да ты чыц ца чыс цi нi iн фар ма цый най — з гэ тым скла-

да ней. Пра спро бы раз гай даць сi ту а цыю мы ўжо га ва ры лi не 

раз. I сён ня ба чым, што псi ха ла гiч ныя на ступ ствы ад уся го, 

што ад бы ва ец ца, мо гуць быць знач на скла да ней шыя, чым 

мы са бе з ва мi ўяў ля лi», — да да ла На тал ля Эй смант.

Да ба раць бы з iн фек цы яй па вiн на быць пад клю ча на ўся 

вер ты каль ула ды.

«Прэ зi дэнт па дзя ка ваў на шым ме ды кам за тое, што яны 

ро бяць ця пер, — вы леч ва юць лю дзей ва ўмо вах, ка лi i ме ха-

нiз мы ля чэн ня ня яс ныя. Ён па жа даў iм, пра цу ю чы, бе раг чы 

ся бе», — рэ зю ма ва ла прэс-сак ра тар кi раў нi ка дзяр жа вы.

Па вод ле Бел ТА.

РА БIЦЬ УСЁ, КАБ ЗБЕ РАГ ЧЫ ЛЮ ДЗЕЙ

АЖ ДА КРЫ МI НАЛЬ НЫХ СПРАЎ
Ка мi тэт дзяр жаў на га кант ро лю 

ўзна ча лiць ра бо ту па стрым лi ван нi цэн на та ва ры, 
якiя ка рыс та юц ца па вы ша ным по пы там у бя гу чай сi ту а цыi

Пра гэ та за явiў 

стар шы ня КДК Ле а нiд АН ФI МАЎ 

на па ся джэн нi ка ле гii кант роль на га 

ве дам ства. На ме ра пры ем стве 

з удзе лам кi раў нi коў ганд лё вых 

ар га нi за цый, ры тэй ле раў, ап тэч ных 

се так, дзяр жаў ных ор га наў, ад каз ных 

за вы пуск ме ды цын скiх срод каў 

аба ро ны, раз гле джа на бя гу чая сi ту а цыя 

па за бес пя чэн нi на сель нiц тва та ва ра мi 

па вы ша на га по пы ту, аб ста ноў ка 

на спа жы вец кiм рын ку ў цэ лым.

Па вы нi ках на ра ды кi раў-

нiк дзяр жа вы на зваў га лоў ным 

цэнт рам ра бо ты па ба раць бе з 

iн фек цы яй Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя, а Ка мi тэ ту дзярж кант-

ро лю да ру чыў уз на ча лiць усю 

дзей насць па стрым лi ван нi цэн 

на спа жы вец кiм рын ку.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ООО «Фабрика Диома»

Предмет торгов: Лот – 49/100 доли в праве на капитальное строение 
с инвентарным номером 100/С-47277 (наименование: жилой дом; на-
значение: здание одноквартирного жилого дома), площадью 334,6 кв. м, 
расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Братская, 12, 
на земельном участке с кадастровым номером 121280402601000239, 
площадью 0,1042 га.
Составные части и принадлежности: подвал, холодная пристройка, 
сарай, уборная.

Начальная цена, 
руб. 

(без учета НДС)
18 000,00

Размер 
задатка, руб.:

250,00

Организатор 
аукциона

ООО «Фабрика Диома», 
Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 10/3

Р/с для 
перечисления 

задатка

р/с BY13PJCB30125005701000000933, 
ОАО «Приорбанк», ЦБУ 500, БИК 153001749,

УНП 1220190

Назначение 
платежа

За участие в аукционе по продаже имущества 
ООО «Фабрика Диома», проводимом 15.05.2020

Условия продажи Без условий

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 10 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным 

договором купли-продажи

Информация 
о возмещении 

затрат

Участник аукциона, выигравший торги, 
оплачивает Продавцу налог в размере 5 % 

от стоимости продажи объекта

Обременение Наличие ареста

Аукцион состоится 15 мая 2020 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Братская, 12

Сведения о документах, которые необходимо представить для уча-
стия в аукционе, можно узнать у организатора аукциона по телефону 
8 029 721-01-06

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и 
подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Фабрика 
Диома».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка 
на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию до-
кумента, подтверждающего государственную регистрацию юридическо-
го лица; представителю юридического лица – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица).
4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления 
на участие в аукционе); представителю юридического лица – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию; представителю индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенно

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Дзержинского, 31А в рабочие дни с 12.00 до 15.00

Последний день приема заявлений – 14 мая 2020 г. до 15.00.

15.04.2020 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Полесьежилстрой». 

Повестка дня:
1) О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации – в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра акционе-
ров – 09.04.2020 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 
с 09.04.2020 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Наблюдательный совет.УНП 200050191

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
Девяносто третьего тиража выигрышей 

по выигрышным вкладам в белорусских рублях, 
состоявшегося 07 апреля 2020 года в г. Минске

Выигрыши выпали на следующие номера счетов по выигрышным 
вкладам во всех учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Номера
счетов

Размер выигрыша 
в процентах к средней
сумме остатка вклада

Номера
счетов

 Размер выигрыша 
в процентах к средней
 сумме остатка вклада

А004 112 (Сто двенадцать) А525 112 (Сто двенадцать)

А064 112 (Сто двенадцать) А570 900 (Девятьсот)

А099 225 (Двести двадцать пять) А607 112 (Сто двенадцать)

А127 112 (Сто двенадцать) А679 450 (Четыреста пятьдесят)

А188 112 (Сто двенадцать) А682 112 (Сто двенадцать)

А237 112 (Сто двенадцать) А751 112 (Сто двенадцать)

А240 112 (Сто двенадцать) А766 112 (Сто двенадцать)

А315 112 (Сто двенадцать) А809 112 (Сто двенадцать)

А339 112 (Сто двенадцать) А865 112 (Сто двенадцать)

А379 112 (Сто двенадцать) А906 112 (Сто двенадцать)

А423 450 (Четыреста пятьдесят) А945 112 (Сто двенадцать)

А467 112 (Сто двенадцать) А970 225 (Двести двадцать пять)

А490 112 (Сто двенадцать)  - -

В учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», где число счетов более 
одной тысячи, во всех последующих тысячах выиграли те же номера, что 
и в первой тысяче, т. е. за № № А1004, А2004 и т. д.

Председатель комиссии:
Александр 
Владимирович Евсеев 

Заместитель главы администрации 
Центрального района г. Минска

Ответственный секретарь:
Наталия 
Валентиновна Корбут

Заместитель начальника управления 
клиентского мониторинга 
департамента розничного бизнеса 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Утерянный страховой полис квитанцию о приеме наличных 
денежных средств (страховых взносов) в количестве 1 шт. (фор-
ма 1СУ серии СВ № 7394717) – в представительстве Белгосстра-
ха по Молодечненскому району считать недействительной.

УНП 100122726


