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Абяс шкодзь, 
але не на шкодзь

Азна чэн не элект ра шо ке ру дае 

дзяр жаў ны стан дарт. Ён кла сі фі куе 

яго як гра ма дзян скую зброю, якая ге-

не руе ім пуль сы і вы ка рыс тоў ва ец ца 

ў мэ тах са ма аба ро ны з да па мо гай 

кан такт на га ўздзе ян ня. Па тэн цый на 

не бяс печ ныя жы вё лы на кшталт са бак 

буй ных па род, як пра ві ла, па ло ха юц ца 

пры вы гля дзе элект рыч на га раз ра ду, 

які ўзні кае па між дву ма элект ро да мі і 

ўяў ляе са бой ду гу сі ня га або бэ за ва га 

ко ле ру, якая гуч на тра шчыць і на паў-

няе па вет ра азо нам. Гэ ты прын цып і 

ля жыць у асно ве ра бо ты спе цы яль-

ных ад пуж валь ні каў. Дзя ку ю чы чаму 

ўтай ма ваць ча ты рох ла па га агрэ са ра 

мож на на ват бес кан такт на.

Яшчэ ад но па тра ба ван не, якое 

за кон прад' яў ляе да тыч на элект ра-

шо ке раў — вы хад ныя па ра мет ры ім-

пуль саў па він ны ад па вя даць па тра-

ба ван ням дзяр жаў ных стан дар таў і 

нор мам Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Бе ла ру сі. Ся род іх — су тар га мыш цаў 

без стра ты пры том нас ці, па ру шэн не 

эма цы я наль най рэ ак цыі і маг чы мас ці 

пе ра соў вац ца, а так са ма зме на час-

та ты ды хан ня на пра ця гу не больш як 

на паў га дзі ны, змя нен не час та ты ска-

ра чэн няў сэр ца без па ру шэн ня рыт му 

не больш як на 15 хві лін. Акра мя та го, 

у спіс ува хо дзіць уме ра на вы ра жа нае 

па шко джан не ску ры ў тым мес цы, дзе 

да яе да кра ну лі ся элект ро ды. Та кім 

чы нам, элект ра шо ке ры, якія пра да-

юц ца звы чай ным лю дзям, пры зна ча-

ны вы ключ на для са ма аба ро ны без 

тра гіч ных на ступ стваў для агрэ са ра.

А вось, на прык лад, яшчэ ў 2013 го-

дзе ў ЗША 80 % па лі цэй скіх участ каў 

бы лі асна шча ны элект ра шо ке ра мі. 

Пры ла да вы ка рыс тоў вае сціс ну ты азот, 

каб стрэ ліць дву ма ма лень кі мі зон да мі, 

якія злу ча юц ца з элект ра шо ке рам пры 

да па мо зе пра ва доў. Як за пэў ні вае вы-

твор ца, за ра ду ма гут нас цю ў 26 ват і 

на пру жан нем у 50 кі ла вольт хо піць, каб 

ім гнен на ва ўце ка ча знік ней ра мы шач-

ны кант роль. Для па раў на ння, ма гут-

насць элект ра шо ке раў, якія пра да юц ца 

ў Бе ла ру сі, не пе ра вы шае трох ват.

Ва ты, ды не тыя
Тыя, хто ці ка віц ца ста рой аў дыя  -

тэх ні кай, су ты ка лі ся са з'я вай, якую 

ў на ро дзе пра зва лі «кі тай скія ва-

ты». Што гэ та та кое? Вы твор цы з 

Пад ня бес най ме ры лі мак сі маль-
ную элект рыч ную ма гут насць, пры 
пад вя дзен ні якой ды на мі кі не вый-
дуць са строю. І кле і лі на ка лон кі 
мар кі роў ку «150W», «380W»... Але 
вы хад ная ма гут насць гу ку так са ма 
вы мя ра ец ца ў ва тах! І пас ля за ка-
на мер на аказ ва ла ся, што маг ні то-
ла з мар кі роў кай у 260W грае як і 
звы чай ная.

Той жа прын цып за стаў ся і ў вы-

твор цаў элект ра шо ке раў. Праў да, 

у зме не ным вы гля дзе. На прык лад, 

не ка то рыя з іх раз мя шча юць на кор-

пу се аба зна чэн ні на кшталт «5000W» 

ці «2800 kV», што з вы со кай до ляй 

іма вер нас ці азна чае зу сім не валь таж 

ці ма гут насць, а наз ву ма дэ лі пры-

ла ды.

Пра воз без да зво лу 
праз мя жу за ба ро не ны

Не ка то рыя лю дзі, вы яз джа ю чы за 

мя жу, вы ра ша юць на быць элект ра-

шо кер ме на ві та там, лі ча чы яго звы-

чай най элект ро ні кай. Але па коль кі 

ён вы зна ча ец ца як гра ма дзян ская 

зброя, то ў мыт ні каў аба вяз ко ва ўзні-

ка юць пы тан ні. Яна як раз пад па дае 

пад пе ра лік та ва раў, у да чы нен ні да 

якіх уста ноў ле на за ба ро на ўво зу на 

мыт ную тэ ры то рыю ЕА ЭС ці вы ва зу 

з яе. З ад ной ага вор кай — пры ад-

сут нас ці спе цы яль на га да зво лу на 

пра воз, вы да дзе на га Мі ніс тэр ствам 

унут ра ных спраў. Па коль кі та кога 

да ку мен та пе ра важ ная боль шасць 

тых, хто пе ра ся кае мя жу, не мае, то 

шо кер кан фіс ку юць і пе ра да юць на 

раз гляд у Дзяр жаў ны ка мі тэт су до-

вых экс пер тыз. Ра ней такія пры ла ды 

мож на бы ло за ка заць і на па пу ляр-

ных ганд лё вых ін тэр нэт-пля цоў ках, 

але ця пер гэ ты ка нал не за кон най 

па стаў кі за крылі. Да та го ж цэ ны 

на шо ке ры скла да юць у ся рэд нім 

20—35 руб лёў. Ці вар та ры зы ка ваць 

ад каз нас цю пе рад за ко нам за та кія 

гро шы?

Не раз бі рай, бо ляс не
Па ра мет ры не ка то рых кі тай скіх 

шо ке раў, якія трап ля юць на стол да 

су до вых экс пер таў, мен шыя за гра ніч-

на да пу шчаль ныя. Яны вы да юць ду гу, 

моц на шу мяць, аза ну юць па вет ра — 

ад ным сло вам, з ві зу аль ны мі эфек та мі 

праб лем у іх дак лад на ня ма. Але пры 

за ме рах вы свят ля ец ца, што ма гут-

насць іх мо жа скла даць не тры за яў-

ле ныя ва ты, а на прык лад, 0.7. І та му 

ка лі спра ва дой дзе да, так бы мо віць, 

ба я во га пры мя нен ня, то аба рон ца 

ры зы куе па цяр пець фі яс ка, па коль кі 

на пад нік мо жа на ват і не ад чуць раз-

рад. Та му ўмель цы раз бі ра юць та кія 

шо ке ры і ста вяць ту ды аку му ля та ры 

і кан дэ нса та ры з боль шай ёміс тас цю. 

Та кі пе ра роб ле ны апа рат ад ра зу пе-

ра стае быць бяс печ ным для зда роўя. 

І на ват больш за тое, пры на груз цы, 

якая пры кмет на ўзрас тае, не вы клю-

ча ны пра бой кор пу са. Та ды част ка 

раз ра ду да ста нец ца не па срэд на ка-

рыс таль ні ку. Ну а па коль кі пра ве рыць 

за га дзя на дзей насць ра бо ты шо ке ра 

за кон ным шля хам вель мі скла да на, 

то пер шае ж пры мя нен не та кой пе ра-

роб кі пры вя дзе да не прад ка заль на га 

вы ні ку для абод вух ба коў кан флік ту.

— Та му мы рэ ка мен ду ем на бы ваць 

элект ра шо ке ры не ў вы пад ко вых асоб 

з рук, а вы ключ на ў спе цы я лі за ва ных 

ма га зі нах, — за ўва жае Аляк сандр Ку-

ля. — У ад ва рот ным вы пад ку вам ні хто 

не дасць га ран тыю, што шо кер спраў-

ны, што яго не ра ман та ва лі. Пры гэ тым 

па пра сі це тэх ніч ную да ку мен та цыю і 

ўдак лад ні це кра і ну і прад пры ем ства 

па хо джан ня апа ра та. І па мя тай це — 

на ват звест кі аб па спя хо вым вы пра-

ба ван ні на жы вё лах, якія мо гуць змя-

шчац ца ў да ку мен та цыі, не га ран ту юць 

цал кам та го, што пры вы ка ры стан ні 

шо ке ра су праць ча ла ве ка ён аба вяз-

ко ва вы жы ве. Су пра ціў лен не ску ры ў 

ча ла ве ка і жы вёл ад роз ні ва ец ца.

У не ка то рых ску ра больш гру бая, 

што па вы шае су пра ціў лен не, а ў ін-

шых, на ад ва рот, яна мае да элект ра-

то ку па вы ша ную ад чу валь насць. І ка-

лі на ску ры ёсць, на прык лад, па рэ зы, 

дра пі ны ці прос та ча ла век спа цеў, то 

ўспры маль насць да раз ра ду па вя лі-

чыц ца. Акра мя та го, ка лі ўсё-та кі да-

вя ло ся ўжыць элект ра шо кер, то ка-

тэ га рыч на за ба ро не на пры клад ваць 

элект ро ды да сэр ца, га ла вы, шыі і 

со неч на га спля цен ня.

— Мы су ты ка лі ся з тым, што шо ке-

ры ўжы ва юц ца не па пры зна чэн ні, — 

ка жа экс перт. — Не так даў но быў у 

нас вы па дак, ка лі пад ле так бе гаў з 

элект ра шо ке рам па два ры і па ло хаў ім 

дзя цей. Пры гэ тым трэ ба ве даць, што 

су пра ціў лен не це ла дзі ця ці мен шае за 

та кі ж па каз чык у да рос ла га ча ла ве ка. 

Акра мя та го, вы ка ры стан не шо ке ра 

су праць ма ло га мо жа ў да лей шым 

пры вес ці і да праб лем у яго псі хіч ным 

раз віц ці. Та му ка лі вы ўсё-та кі вы ра-

шы лі на быць элект ра шо кер, то ха вай-

це яго як ма га да лей ад дзя цей.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



ЗА ЧЫС ЦІ НЮ — У АД ПА ЧЫ НАК
У Цэнт раль ным ра ё не ста лі цы 
вы бі ра юць най леп ша га двор ні ка

У мі ну лым го дзе кон курс «Най леп шы двор нік Цэнт-

раль на га ра ё на г. Мін ска» ак тыў на аб мяр коў ваў ся ў 

прэ се. Пры чы най стаў не ча ка ны прыз — па да рож жа 

па Іта ліі, дзе пе ра мож ца Ган на Дзе сю ке віч змаг ла не 

толь кі ўба чыць шэ дэў ры ар хі тэк ту ры, але і па зна-

ё міц ца з пра цай за меж ных ка лег. Ку ды ад пра віц ца 

пе ра мож ца гэ та га го да, ар га ні за та ры па куль тры ма-

юць у сак рэ це.

Кон курс пра во дзіц ца, каб пад няць прэ стыж важ ных і 

па трэб ных ра бо чых спе цы яль нас цяў. Ацэнь ваць удзель ні-

каў бу дзе не толь кі экс перт ная ка мі сія, але і са мі жы ха ры 

ра ё на. Ін фар ма цыя пра кан кур сан таў бу дзе раз ме шча на ў 

су поль нас ці Цэнт раль на га ра ё на ў са цы яль най сет цы «УКан-

так це», дзе з 16 чэр ве ня па 20 лі пе ня ін тэр нэт-ка рыс таль ні кі 

боль шас цю га ла соў вы зна чаць най леп ша га. Тым ча сам кон-

курс ная ка мі сія на пра ця гу ме ся ца двой чы ў роз ныя дні без 

па пя рэ джан ня пра ве рыць пры да ма выя тэ ры то рыі: каб усё 

бы ло сум лен на, вы ні кі за фік су юць на фо та. Уз на га ро джан не 

прой дзе 7 ве рас ня, на пя рэ дад ні Дня го ра да Мін ска, у рам ках 

свя та два ра, які за ма ца ва ны за пе ра мож цам.

Кан кур сан ты ўжо атры ма лі сты лі за ва ныя на ка зы ад жы-

ха роў і «да рож ныя кар ты» з умо ва мі і апі сан нем асноў ных 

эта паў кон кур су. У кан цы ўра чыс тай цы ры мо ніі ад крыц ця 

кон кур су яе ўдзель ні кі су мес на доб ра ўпа рад ка ва лі двор, у 

якім раз ме шча на скульп ту ра жан чы ны-двор ні ка. Гэ та ста ла 

сім ва лам та го, што пры га жосць і аб наў лен не не зні ка юць з 

ады хо дам вяс ны, а пра цяг ва юц ца ў спра вах і пра цы лю дзей, 

іх стаў лен ні да чыс ці ні і па рад ку.

Да р'я КАС КО.

У па чат ку 90-х га доў у пе ра лік срод каў са ма аба ро ны тры ва ла ўвай-

шлі элект ра шо ке ры. Ка рыс та юц ца по пы там яны і ця пер. Ка неш не, 

лепш за ўсё бы ло б, ка лі б та кую пры ла ду ні ко лі не да вя ло ся вы ка-

рыс тоў ваць су праць ра баў ні ка, але жыц цё мо жа пад кід ваць роз ныя 

не ча ка нас ці. Ра зам з тым трэ ба ве даць і не ка то рыя ака ліч нас ці пры 

ўжы ван ні элект ра шо ке раў, каб са мо му не стаць не ча ка на для ся бе 

па ру шаль ні кам за ко ну. «Звяз да» па пра сі ла кры ху пры ад чы ніць за ве-

су та ям ні цы дзяр жаў на га су до ва га экс пер та ад дзе ла экс пер тыз ра-

дыё элект рон ных пры лад і элект ра бы та вой тэх ні кі цэнт раль на га апа-

ра ту Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз Аляк санд ра КУ ЛЮ.

Экс пер ты заЭкс пер ты за  

УСЯ ПРАЎ ДА 
АБ ЭЛЕКТ РА ШО КЕ РАХ

Га рад ская гас па дар каГа рад ская гас па дар ка  

Элект ра шо ке ры, 
якія пра да юц ца звы чай ным 
лю дзям, пры зна ча ны 
вы ключ на для са ма аба ро ны 
без тра гіч ных на ступ стваў для 
агрэ са ра.

Не ка то рыя лю дзі, вы яз джа ю чы 
за мя жу, вы ра ша юць на быць 
элект ра шо кер ме на ві та 
там, лі ча чы яго звы чай най 
элект ро ні кай. Але па коль кі ён 
вы зна ча ец ца як гра ма дзян ская 
зброя, то ў мыт ні каў аба вяз ко ва 
ўзні ка юць пы тан ні.

28 июня 2018 года на электронной торговой площадке 

«Единая система электронных торгов – torgi.gov.by»

состоятся открытые торги по продаже имущества 

ГКОРУП «Облторгсоюз» 

На торги выставлены:

– комплекс капитальных строений, изолированных помещений и со-

оружений по адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, 19б, с начальной ценой 

613 596 руб. (с учетом НДС);

– павильон приема тары по адресу: г. Гомель, ул. Народного Ополчения, 

16, с начальной ценой 16 920,00 руб. (с учетом НДС);

– киоск по приему стеклотары по адресу: г. Гомель, ул. Б. Царикова, 59, 

с начальной ценой 4 200,00 руб. (с учетом НДС);

– торговое оборудование и гидравлические тележки.

С информацией по вопросам участия в открытых торгах и приобретения 

имущества на электронной торговой площадке можно ознакомиться по 

ссылке: https://torgi.gov.by, а также по телефону 8 (044) 739-06-09.

УНП 400078344

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о торгах

Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  
объявляет о проведении  торгов по продаже имущества, принадлежащего 
Деткову Евгению Геннадьевичу. 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: лот № 1, автомо-
биль  легковой седан марки BMW 528i 1998 года в аварийном состоянии.

Наименование, начальная цена, место нахождения: автомобиль легко-
вой седан, марки BMW 528i, 1998 года, в аварийном состоянии в количестве 
1 шт., начальная цена – 638,00 рублей, место нахождение – Оршанский 
район, п. Дачный, штрафстоянка «Оршанский райагросервис».

Имеющиеся обременения в отношении имущества – без обремене-
ний. 

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Островского, 
36, каб. 7; 27 июня 2018 г. в 10.00.

Справочная информация: Кириллова Элина Эдуардовна, судебный ис-
полнитель, тел.: 8 (0216) 543217, 8 (033) 3998325, отдел принудительного 
исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. А. Островского, 36, 
г. Орша, адрес электронной почты opi217@minjust.by.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) 
должен быть зачислен в срок до 22 июня 2018 г. на депозитный счет 
отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 
№BY22AКВВ36429030007942200000, УНН 300002505, филиал № 215 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» 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).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о торгах

Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  
объявляет о проведении  торгов по продаже имущества, принадлежащего 
Венскому Леониду Антоновичу. 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: лот № 1, одноэтаж-
ное каменное здание цеха по выпуску гардинного полотна. 

Наименование, начальная цена, место нахождения: 1/2 капитального 
строения с кадастровым номером 240/с-5085 площадью 644,8 кв. м, одно-
этажное каменное здание цеха по выпуску гардинного полотна, располо-
женного по адресу: ул. 1 Мая, 109Б, г. Орша в количестве 1 шт., начальная 
цена – 41 900,00 рублей, место нахождения – г. Орша, ул. 1 Мая, 109Б.

Имеющиеся обременения в отношении имущества – без обремене-
ний. 

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Островского, 
36, каб. 7; 27 июня 2018 г. в 11.00.

Справочная информация: Миронович Лилия Николаевна, заведующий 
сектором, тел.: 8 (0216) 543217, 8 (033) 3998318, отдел принудительного 
исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. А. Островского, 36, 
г. Орша, адрес электронной почты opi217@minjust.by.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) 
должен быть зачислен в срок до 22 июня 2018 г. на депозитный счет 
отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 
№BY22AКВВ36429030007942200000, УНН 300002505, филиал № 215 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 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).


