
24

РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 
Гра мад скi са вет: ПА ПКОЎ А. А., стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні; ЦУП РЫК Л. А., стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-
ла мен це; ПА ПКО В. М., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
ных спра вах; БЕ ЛЯ КОЎ А. Э., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці; ПА НА СЮК В. В., стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў; ДРЫ ЛЁ НАК Т. Л., стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў; СУ ШЧАН КА М. Л., стар шы ня 
Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10 а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 287 18 31; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 14.804.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30

8 жніўня 2019 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»
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Не так даў но на 
пры ём да стар шы ні 
Мі набл вы кан ка ма 
Ана то ля Іса чан кі, які ён 
пра во дзіў у Мя дзе ле, 
за пі са ла ся жан чы на 
на конт ар га ні за цыі збо ру 
ма ла ка. Па пя рэд не да яе 
вы еха лі спе цы я ліс ты, каб 
ра за брац ца 
ў сі ту а цыі. Жанчыну ча ка лі 
на пры ёме, але яна не 
з'я ві ла ся.

Сут насць пы тан ня рас-
тлу ма чыў на чаль нік На-
ра чан ска га вы твор ча га 
ўчаст ка ад кры та га ак-
цы я нер на га та ва рыст ва 
«Ма ла дзе чан скі ма лоч-
ны кам бі нат» Сяр гей 
КРУГ ЛІК:

—У гра ма дзян кі ўзнік 
кан флікт з ін ды ві ду аль ным 
прад пры маль ні кам, які збі-
раў ма ла ко ў на сель ніц тва 
і ад мо віў ся яго пры маць у 
гэ тай жан чы ны. Спра ва ў 
тым, што пра дук цыя не ад-
па вя да ла ні са ні тар ным, ні 
ве тэ ры нар ным нор мам, ні 
фі зіч ным па ра мет рам, ні 
чыс ці ні, ні тэм пе ра ту ры. І ён 
меў ра цыю. Але ў ад каз гас-
па ды ня ад рэ ага ва ла эма-
цы я наль на і за па тра ба ва ла, 
каб ма ла ко за бі раў ма лоч-
ны кам бі нат. Мы ства ры лі 
ка мі сію і вы еха лі на мес ца, 
пры ха піў шы з са бой асоб ны 
бі тон. За ме ра лі тэм пе ра ту-
ру ма ла ка — па ка за ла 17,4 
гра ду са па Цэль сію, пры да-
пу шчаль най да 10 гра ду саў. 
Ма ла ко бы ло за бру джа на 
фі зіч ны мі час цін ка мі.

Мы па пра сі лі пра ца-
дзіць яго ў на шай пры-
сут нас ці. Спа да ры ня не 
знай шла для гэ та га ні чо га 
леп ша га за бруд ную ка шу-

лю. Па коль кі па ас тат ніх 
па ра мет рах ма ла ко па ды-
хо дзі ла, пай шлі на ўступ кі, 
вы лі лі яго ў асоб ную ёміс-
тасць і пры вез лі на прад-
пры ем ства, дзе да дат ко ва 
пра філь тра ва лі, аха ла дзі лі 
і пус ці лі ў пе ра пра цоў ку.

На на ступ ны дзень за ме-
ры па ка за лі, што тэм пе ра-
ту ра ма ла ка 18,4 гра ду са, 
яно зноў бруд нае. Ка мі сія 
не ўзя ла з са бой асоб най 
та ры, бо ду ма ла, што гас-
па ды ня ад рэ ага ва ла на 
за ўва гі і вы пра віць усе не-
да хо пы. Вя до ма, та кую 
пра дук цыю не мог за браць 
і ма ла ка воз, каб не са пса-

ваць тое, што зна хо дзі ла ся 
ў боч цы. Мы скла лі акт, які 
пад пі са лі ўсе чле ны ка мі сіі 
і ўла даль ні ца ка роў.

Трэ ці раз тэм пе ра ту ра 
ма ла ка бы ла ўжо 24 гра ду-
сы, яго шчыль насць і коль-
касць са ма тыч ных кле так 
знач на пе ра вы ша лі нор му. 
На ту раль на, ма ла ко мы 
не пры ня лі і рас тлу ма чы лі 
здат чы цы, што ка мі сія не 
мо жа кож ны дзень вы яз-
джаць на мес ца па яе па-
тра ба ван ні — гэ та ад ні мае 
не толь кі шмат ча су, але і 
фі нан саў. Гас па ды ня ска-
за ла, што не па кі не прос та 
так спра ву і бу дзе скар дзіц-
ца ў вы шэй шыя ін стан цыі. 
У яе тры ка ро вы, дзве з якіх 
па тра бу юць на леж на га до-
гля ду. Вы ні кі ак таў, фо та-
здым кі мы пе рад алі ў рай-
вы кан кам і звяр ну лі ся ў са-
ні тар ную служ бу ра ё на, каб 
да па маг лі на вес ці па ра дак у 
гэ тым пы тан ні, — кан ста та-
ваў Сяр гей Яў ге на віч.

— Уся го ў на шым ра ё не 
ў аса біс тых пад соб ных гас-
па дар ках на ліч ва ец ца 422 
ка ро вы. На пер шае сту дзе-
ня 2018-га іх бы ло 500. За 
год мі нус склаў 78 га лоў, — 

ус ту пае ў раз мо ву стар шы-
ня Мя дзель ска га ра ён на-
га Са ве та дэ пу та таў Алег 
БА РОЎ КА. — Ле тась з аса-
біс тых пад вор каў гра ма-
дзян за куп ле на 1045 тон 
ма ла ка. За май, які лі чыц ца 
ме ся цам вя лі ка га ма ла ка, 
гэ ты па каз чык — на ўзроў-
ні 86 тон. У нас скла дзе ны 
марш ру ты збо ру ма ла ка 
ў на сель ніц тва. Спец ма шы ны 
не аб мі на юць ні адзін на се ле-
ны пункт, на ват тыя, дзе тры-
ма юць уся го ад ну ра гу лю.

Як ад зна чыў Алег Але-
га віч, ка лі-ні ка лі ўзні ка-
юць і спрэч ныя мо ман-
ты з прыём кай ма ла ка. 

Га лоў ны — на яў насць ан ты-
бі ё ты каў. Гэ та і зра зу ме ла: 
жы вё ла ча сам хва рэе, і яе 
да во дзіц ца «ка лоць».

«Мы, вя до ма, бра ку ем 
гэ тую пар тыю, уво дзім ка-
ран цін, пра во дзім з людзь-
мі пра фі лак тыч ныя гу тар кі. 
Ма ла ко з пры ват ных гас-
па да рак збі ра ец ца круг лы 
год. Зі мой пра сцей, у лет-
нюю спя ко ту яго трэ ба хут-
чэй пры няць і да ста віць на 
пе ра пра цоў ку — да якас ці 
ма ла ка прад' яў ля юц ца 
жорст кія па тра ба ван ні. Мы 
ста ра ем ся да вес ці лю дзям, 
што ў сель вы кан ка маў ад на 
з імі мэ та — хар чо вая бяс-
пе ка пра дук таў. І ка лі адзін 
ня доб ра сум лен ны здат чык 
бух не бі тон не кан ды цый-
на га ма ла ка ў агуль нае, то 
пад вя дзе і су се да, і жы ха-
роў ра ё на, што тры ма юць 
жы вё лу.

У пры ват ных асоб, якія 
за рэ гіст ра ва ны ін ды ві ду-
аль ны мі прад пры маль-
ні ка мі і на ня тыя фі лі ялам 
Ма ла дзе чан ска га кам бі на-
та на ра бо ту, так са ма ёсць 
за ці каў ле насць са браць як 
ма га больш ма ла ка ад па-
вед най якас ці і свое ча со-

ва да ста віць на за вод. Ад 
гэ та га за ле жаць іх за роб-
кі, над баў кі. У той жа час 
шмат за трат цяг не аса біс ты 
транс парт, які трэ ба аб слу-
гоў ваць, ра ман та ваць.

Ка лі ра ней сель са ве ты 
зай ма лі ся пы тан ня мі за бес-
пя чэн ня жы ха роў кар ма мі 
для свой скай жы вё лы, па-
ша мі, то ця пер іх ро ля па мя-
ня ла ся. Яны вы кон ва юць, 
так бы мо віць, ро лю тра цей-
ска га суд дзі пры спрэч ных 
мо ман тах. Ну і вя до ма, за-
ах воч ва юць улас ні каў пры-
ват ных пад вор каў тры маць 
больш жы вё лы. «Кож ны год 
леп шыя ма ла ка здат чы кі на 
ра ён ным злё це пе ра да ві коў 
уз на га родж ва юц ца гра шо-
вымі прэ мі ямі. У мяс цо вых 
срод ках ма са вай ін фар-
ма цыі рас каз ва ем пра іх, 
пра па ган ду ем во пыт тых, 
хто най больш здаў і са браў 
ад на сель ніц тва ма ла ка. 
А так са ма па каз ва ем іх 
праб ле мы і як яны вы ра-
ша юц ца», — ка жа Алег 
Але га віч.

До гляд за хат няй жы-
вё лай паў сюд на лі чыц ца 
цяж кай пра цай. Апраўд ва-
ец ца яна ма тэ ры яль на або 
не, кож ны лі чыць па-свой-
му. У пры ват нас ці, за літр 
ма ла ка дзяр жа ва пла ціць 
48 ка пе ек. Ка лі ча ла век што-
дня, на прык лад, здае па 
20 літ раў, то не скла да на 
пад лі чыць, што за ме сяц мо-
жа атры маць ка ля трох сот 
руб лёў, за тры «ма лоч ныя» 
ме ся цы — ка ля 900 руб лёў. 
Для ка гось ці гэ та знач ная 
пры баў ка да ся мей на га 
бюд жэ ту. На дум ку ін шых, 
та кія да хо ды не апраўд ва-
юць фі зіч ных на ма ган няў і 
кло па таў. Лепш ку піць ма-
лоч ныя пра дук ты ў кра ме.

Да дам, што до ля па-
ступ лен ня ма ла ка ў фі лі ял 
Ма ла дзе чан ска га кам бі на-
та ад на сель ніц тва скла дае 
8 % ад агуль най коль кас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

КА РО ВА Ў ДВА РЫ — 
ПРЫ БЫ ТАК У СЯМ'І

Ад нак коль касць свой скай жы вё лы 
ў пры ват ных гас па дар ках змян ша ец ца

Ка лі-ні ка лі ўзні ка юць 
і спрэч ныя мо ман ты 
з пры ём кай ма ла ка. 
Га лоў ны — на яў насць 
ан ты бі ё ты каў. Гэ та і 
зра зу ме ла: жы вё ла 
ча сам хва рэе, і яе 
да во дзіц ца «ка лоць».

За літр ма ла ка 
дзяр жа ва пла ціць 
48 ка пе ек. Ка лі 
ча ла век што дня, 
на прык лад, здае 
па 20 літ раў, 
то не скла да на 
пад лі чыць, што 
за ме сяц мо жа 
атры маць ка ля 
трох сот руб лёў, 
за тры «ма лоч ныя» 
ме ся цы — ка ля 
900 руб лёў. 
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В извещении, опубликованном в газете «Звязда» от 06.08.2019 г., о прове-
дении электронных торгов по продаже имущества Частного предприятия 
«Интраст» правильной считать дату торгов 23.08.2019 г., срок приема зая-
вок и задатков – по 22.08.2019 г. Подробнее на WWW.BELTORGI.BY.

УНП 191113330 

Утерянные страховые полисы по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств ОСГО ВТС серии ВА9385851, ВВ6431860, ВВ0639917, 
ВВ3107593, ВВ9193905, квитанции о приеме наличных денеж-
ных средств формы 1-СУ СВ2309372,СВ4422240,СВ4440782, 
универсальный серии ПЕ0365147, ПЕ0399728, страхование от 
болезней и несчастных случаев во время поездки за границу 
серии БА1386405,БА0213917 страховой компании «Промтран-
синвест» считать недействительными.

УНП 100357923

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
10.09.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Наркевича Н. В. 
Грузовой бортовой тентовый «МАН 26.410», 2001 г. в., начальной 
стоимостью 12 000 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  
информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. 
Справки по тел. 8 (017) 2269489, 8 (029) 779 08 09

УНП 190431606

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 12 сентября  
2019 года проводит 16-й открытый 

аукцион по продаже имущества 
республиканской собственности

Но-
мер 
лота

Наименование техники

Местона-
хожде-

ние 
объекта

Началь-
ная цена 
продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. 
руб.)

201

Специальный автомобиль ГАЗ-
66 с кузовом-фургоном ДФ-3 
в составе: кузов-фургон ДФ-3, 
№ 4892, 1988 г., 4 кат. Авто-
шасси ГАЗ-66 
ш. 0316490, дв. 879283, 1988 г., 
4 кат., 5 380 км

г. Гомель,

в/ч 
01313-Г

3 500,00 700,00

202

Специальный автомобиль 
Урал-375 с кузовом-фургоном 
К1-375 в составе: кузов-
фургон К1-375, № 12140, 1980 
г., 4 кат. Автошасси Урал-375, 
ш. 317182, дв. 072279, 1980 г., 
4 кат., 5 053 км

г. Гомель,

в/ч 
01313-Г

6 500,00 1 300,00

203

Специальный автомобиль 
Урал-43203-1012 с кузовом-
фургоном КБ1-4320 в соста-
ве: кузов-фургон КБ1-4320 
№ 11485 1987 г. 2 кат.  Авто-
шасси Урал-43203-1012, 
ш. 082388, дв.138829, 1987 г., 
3 кат., 22 704 км

г. Гомель,

в/ч 
01313-Г

9 200,00 1 840,00

204

Специальный автомобиль 
КамАЗ-43106 с кузовом-
фургоном К1-375 в составе: 
кузов-фургон К1-375, 
№ 08186, 1990 г., 4 кат. Ав-
тошасси КамАЗ-43106, 
ш. 0004407, дв. 0637184 
1990 г., 4 кат., 57 817 км

г. Гомель,

в/ч 
01313-Г

9 200,00 1 840,00

205
Гусеничное шасси МТ-Лбу, 
ш.108312047, дв. 978740, 
1984 г., 4 кат., 2 874 км  

н. п. 
Станько-

во, 

в/ч 25819

75 000,00
15 

000,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 
12 сентября  2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантий-
ный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, 
учредительные и другие необходимые документы до 15.00 9 сентября  
2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 
12 сентября  2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 
момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым плате-
жом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 
и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня 
подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 
300,00  белорусских рублей за участие по каждому лоту и денежные сред-
ства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Бел-
спецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, 
российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код 
BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк 
России г. Москва, № коррсчета 30111810100000000090.  Реквизиты банка: 
БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России № 30101810400000000225, Без НДС. Справки по тел./факс: 
(017) 398 05 41


