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Аб гэ тым па ве да міў на-
мес нік на чаль ні ка ўпраў-
лен ня жыл лё вай па лі ты кі 
Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тва Ула дзі мір 
ДА РА ПІ Е ВІЧ на між на род-
най на ву ко ва-прак тыч най 
кан фе рэн цыі «Су час ныя 
тэн дэн цыі ў ар хі тэк ту ры, 
ар га ні за цыі і тэх на ло гіі ін-
дуст ры яль на га бу даў ніц-
тва ін ды ві ду аль на га жыл-
ля».

Спе цы я ліст упэў не ны, што 
для па вы шэн ня эфек тыў нас-
ці бу даў ніц тва ін ды ві ду аль ных 
жы лых да моў у буй на па нэль ным 
вы ка нан ні ў Бе ла ру сі мяр ку ец-
ца з 2014 го да кан цэнт ра ваць 
ма гут нас ці, раз ві ваць вы твор-
час ці на ай чын ных до ма бу даў-
ні чых кам бі на тах і ар га ні за цы ях 
ін дуст ры яль на га до ма бу да ван-
ня, а так са ма ўжы ваць ме ха нізм 
дзяр жаў на га за ка зу. Ука ра нен-
не гэ та га ме ха ніз му фі нан са ван-
ня для гра ма дзян, якія ста яць на 
ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп-
шэн ні жыл лё вых умоў і якія ма-
юць пра ва на атры ман не дзярж-
пад трым кі, дасць маг чы масць 
удас ка на ліць у кра і не кі ра ван не 
аб' ёма мі ўво ду ў экс плу а та цыю 
ін ды ві ду аль ных жы лых да моў ін-
дуст ры яль ным спо са бам.

Для рэа лі за цыі гэ та га пла на 
пад рых та ва на ка ля 30 пра ект-
ных пра па ноў па ін ды ві ду аль ных 
жы лых да мах ін дуст ры яль на га 
до ма бу да ван ня. Ула дзі мір Да ра-
пі е віч удак лад ніў, што гэ тыя пра-
па но вы ўклю ча юць роз ныя ты пы 
жы лых да моў з коль кас цю па ко-
яў ад 3 да 6, з агуль най пло шчай 
ад 70 да 220 квад рат ных мет раў і 
кош там 1 кв.м ад 5,3 млн да 10,9 
млн руб лёў. Рас пра цоў ка но вых 
пра ек таў пра цяг ва ец ца.

Ін дуст ры яль нае ін ды ві ду аль-
нае до ма бу да ван не пра ду гледж-
вае вы пуск кам плек таў вы ра баў 
і ін шых эле мен таў для бу даў-
ніц тва як асоб ных жы лых па-
мяш кан няў, так і бла кі ра ва ных 
ін ды ві ду аль ных жы лых да моў. 
Бу ду чым улас ні кам та кіх да моў 
бу дуць пра па ноў вац ца і па слу гі 
па ман та жы кам плек таў. Мін-
бу дар хі тэк ту ры пад лі чы ла, што 
аб' ём ін дуст ры яль на га ін ды ві ду-
аль на га до ма бу да ван ня па ві нен 
скла даць у 2013 го дзе 7,9% ад 
агуль на га ўво ду ін ды ві ду аль ных 
жы лых да моў па рэс пуб лі цы, у 
2014-м — 31,2%, а ў 2015-м — 
39,5%. Аб' ём бу даў ніц тва ін ды-
ві ду аль ных жы лых да моў у буй-
на па нэль ным вы ка нан ні да 2016 
го да па ві нен па вя лі чыц ца да 300 
ты сяч квад рат ных мет раў.

Па вя лі чэн не ўво ду ін ды ві ду-
аль ных жы лых да моў па тэх на-
ло гіі ня здым най апа луб кі мяр ку-
ец ца за бяс пе чыць на ма ган ня мі 
трох ай чын ных ар га ні за цый: ак-
цы я нер на га та ва рыст ва «Лаў-
сан буд» (Ма гі лёў), будт рэс та №8 
з Брэс та і баб руй ска га будт рэс-
та №13. Аб' ём вы твор час ці гэ ты-
мі ар га ні за цы я мі скла дзе ў 2015 
го дзе 40% ад агуль на га ўво ду 
ін ды ві ду аль ных жы лых да моў 
ін дуст ры яль ным спо са бам.

Раз віц цё ў Бе ла ру сі ін ды ві ду-
аль на га жыл лё ва га бу даў ніц тва 
хут ка ста не са праў ды перс пек-
тыў ным кі рун кам, упэў не ны спа-
дар Да ра пі е віч. Ця пер у кра і не з 
рос там даб ра бы ту на сель ніц тва і 
па вы шэн нем ці ка вас ці да рын ка-
вых фор маў ва ло дан ня жыл лём 
на зі ра ец ца ўстой лі вая тэн дэн цыя 
з бо ку гра ма дзян да пра жы ван ня 
ме на ві та ў ін ды ві ду аль ных жы-
лых да мах. Больш за тое, ана ліз 
за меж най прак ты кі і між на род-
ная ста тыс ты ка па каз вае, што ў 
боль шас ці кра ін све ту з раз ві тай 
рын ка вай эка но мі кай аб' ёмы ін-
ды ві ду аль на га жыл лё ва га бу даў-
ніц тва скла да юць ка ля па ло вы 
ад агуль на га ўво ду жыл ля.

Каб рэа лі за ваць та кія за да-
чы, спат рэ біц ца па ве лі чэн не 
пло шчаў зя мель, якія ад вод зяц-
ца пад ін ды ві ду аль нае жыл лё вае 

бу даў ніц тва. Вы бар тэ ры то рый 
для ра ё наў і квар та лаў ін ды ві ду-
аль на га жыл бу ду па він ны ажыц-
цяў ляць мяс цо выя вы ка наў чыя і 
рас па рад чыя ор га ны. На мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня па ве да-
міў, што толь кі ў Ві цеб скай і Го-
мель скай аб лас цях коль касць 
ад ве дзе ных участ каў ад па вя дае 
коль кас ці гра ма дзян, якія жа да-
юць іх атры маць пад бу даў ніц тва 
ін ды ві ду аль на га до ма. А вось у 
ін шых рэ гі ё нах коль касць зя-
мель ных «чар га ві коў» знач на пе-
ра вы шае аб' ём ужо ад ве дзе ных 
зя мель ных участ каў, удак лад ніў 
сі ту а цыю Ула дзі мір Да ра пі е віч.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пы таль нікПы таль нік  ��

Вы твор цам не па шко дзі ла б 
ад ФІЛЬ ТРа ваць 

абы яка васць да па куп ні коў...
За раз мно га га во рыц ца пра тое, што, на жаль, на шы гра ма дзя не не 

спя ша юц ца на бы ваць пра дук цыю бе ла рус кай вы твор час ці, а бя руць 
ім парт ную. Я лі чу, што ві на ва тыя ў гэ тым са мі вы твор цы: не ўме юць 
ці не хо чуць зма гац ца за па куп ні ка.

Ча ты ры га ды та му я вы бі раў праль ную ма шы ну. Вы ву чыў ім парт ныя 
ма дэ лі і за тым стаў вы ву чаць «ат лан таў скія» ма шы ны. У мя не ўзнік ла 
не каль кі пы тан няў, і я па тэ ле фа на ваў на за вод. Там мне ў ад дзе ле збы ту 
ска за лі, што яны пры ват ным асо бам кан суль та цый не да юць, а хто дае 
— яны не ве да юць. Па ехаў я ў фір мен ную кра му «Ат лан та» і там за даў 
пра даў шчы цы гэ тыя пы тан ні, але і яна не здо ле ла на іх ад ка заць. У рэш це 
рэшт аб ход ным шля хам я ўсё ж та кі атры маў ад ка зы на пы тан ні, якія мя не 
ці ка ві лі, і ку піў «ат лан таў скую» ма шы ну. І ха ла дзіль нік у мя не так са ма 
«ат лан таў скі». Але ка лі я яго на бы ваў два га ды та му, дык так са ма доў га 
не мог знай сці па трэб ную мне ін фар ма цыю.

А вось ня даў на я вы ра шыў ку піць пы ла сос. Мі ну лы раз на бы ваў 
яго шмат га доў та му, ка лі наш «Га ры зонт» яшчэ не вы пус каў та кую 
пра дук цыю. А за раз вы пус кае. І я стаў вы ву чаць «га ры зон таў скія» ма-
дэ лі. Спра ва ў тым, што доб ры су час ны пы ла сос мае змен ны фільтр 
тон кай ачыст кі, які за трым лі вае дроб ныя час цін кі пы лу. Гэ ты фільтр 
трэ ба ха ця б раз у год мя няць, та му, ка лі вы на бы ва е це пы ла сос, вар-
та па ці ка віц ца, ці ёсць у про да жы філь тры да пэў най ма дэ лі. Філь тры, 
да рэ чы, па дзя ля юц ца на кла сы.

На сай це «Га ры зон та» вы бі раю пы ла сос — пры чым у апі сан ні на ім 
не ўка за на, яко га кла са фільтр. На гэ тым жа сай це знай шоў два элект-
рон ныя ад ра сы і на абод ва на кі ра ваў свае пы тан ні. Прай шло не каль кі 
дзён — ні я ка га ад ка зу. Па слаў гэ тыя ж пы тан ні ў сэр віс-цэнтр (ад рас 
так са ма ўзяў на сай це «Га ры зон та»), але так са ма не атры маў ні я ка га 
ад ка зу. Та ды я вы браў пы ла сос на сай це «Са мсун га» і па слаў пы тан ні 
ў іх служ бу тэх пад трым кі. І ўжо праз тры га дзі ны атры маў поў ны ад каз, 
дзе ў Мін ску ёсць у про да жы філь тры да яго.

По тым па ехаў у ГЦ «Ка ро на», і вель мі ўда ла: у про да жы як раз бы лі 
пы ла со сы «Га ры зонт» і «Са мсунг», што ці ка ві лі мя не. Я іх ўваж лі ва 
вы ву чыў, пе ра ка наў ся, што «Га ры зонт» ні коль кі не гор шы за «Са м-
сунг». По тым спы таў пра філь тры да «Га ры зон та» — іх у на яў нас ці 
не бы ло, ха ця да ім парт ных пы ла со саў та кія «жыц цё ва не аб ход ныя» 
пры ла ды сва бод на пра да ва лі ся. Доб ра, па ехаў у ГУМ. Там так са ма 
ўба чыў абод ва гэ тыя пы ла со сы і — вось ці ка ва — зноў філь траў да 
«Га ры зон та» не бы ло. А зна чыць, ня гле дзя чы на той факт, што пы ла-
сос «Га ры зонт» не бла гі, куп ляць яго ні я ка га сэн су ня ма: ка лі праз год 
я так і не знай ду фільтр — ка рыс тац ца ім бу дзе нель га.

Я лі чу, што ка лі на ша бе ла рус кае прад пры ем ства вы пус кае пы ла-
сос, дык філь тры да яго аба вяз ко ва па він ны быць у той жа кра ме, дзе 
пра да ец ца гэ ты «агрэ гат». А інакш на вош та мне куп ляць «Га ры зонт»? 
Я лепш на бу ду «Са мсунг», бо дак лад на ве даю, дзе ку піць філь тры 
да яго. І яшчэ. Ча му «Га ры зонт» не ад каз вае на мае пісь мы? Мо жа, 
«не дай шлі»? Але паш то вы сер вер па ве да міў бы, каб гэ та ад бы ло ся. 
Не аба вя за ны ад каз ваць? Доб ра. Дык і я не аба вя за ны на бы ваць іх 
пы ла сос. «Са мсунг» так са ма мне ні чым не аба вя за ны, але ж ад каз-
вае. Ці ка ва, а ка лі ва ша га зе та звер нец ца на «Га ры зонт» з та кі мі ж 
пы тан ня мі, вам так са ма не ад ка жуць?

Ула дзі мір Пят ро віч НА ВУ МЕН КАЎ, г. Мінск.
Ліст чы та ча мы пры вя лі з мі ні маль ны мі ска ра чэн ня мі. На пер шы 

по гляд, мо жа пад ацца: а на вош та? Пы тан не, як той ка заў, з раз ра ду 
дроб ных. Ну, фільтр ча ла век да пы ла со са ку піць не мо жа. Хі ба гэ та 
та кая праб ле ма? Зноў жа, на за пыт не ад ка за лі... Ад нак вар та на га-
даць, што на ша жыц цё скла да ец ца як раз з мност ва дро бя зяў. Доб ра, 
ка лі пры ем ных. А ка лі не?..

Пы тан ні Ула дзі мі ра Пят ро ві ча мы на кі ра ва лі на прад пры ем ства. У 
афі цый ным рэ ага ван ні (якое мы так са ма да ём цал кам) нам па ве да мі лі, 
«што ў пра цэ се рэ струк ту ры за цыі агуль на га пра цэ су па рэа лі за цыі і 
ра монт ным аб слу гоў ван ні пра дук цыі ААТ «Кі ру ю чая кам па нія хол дын га 
«Га ры зонт» у пе ры яд ве ра сень-каст рыч нік гэ та га го да са праў ды бы лі 
не ка то рыя цяж кас ці па ра бо це з элект рон ны мі зва ро та мі гра ма дзян 
праз ін тэр нэт».

Да лей чы та чу тлу ма чаць: «Ра зам з тым, ад зна ча ем, што ва шы 
зва ро ты, раз ме шча ныя на ўка за ных ад ра сах, бы лі свое ча со ва раз гле-
джа ны. Па вы ні ках вам бы лі пра да стаў ле ны тлу ма чэн ні ў элект рон ным 
ві дзе, ад нак гэ тыя тлу ма чэн ні не бы лі атры ма ны ад ра са там па пры чы не 
не ка рэкт най пра цы сай та прад пры ем ства.

Так са ма ін фар му ем, што кам плек ту ю чыя дэ та лі да та ва раў, якія вы раб-
ля юц ца прад пры ем ства мі ААТ «Кі ру ю чая кам па нія хол дын га «Га ры зонт», 
у тым лі ку і філь тры да роз ных ма ды фі ка цый пы ла со саў «Га ры зонт», 
рэа лі зу юц ца ў па мяш кан ні ад дзе ла па ра бо це з клі ен та мі пры ват на га 
прад пры ем ства «Экс перт сэр віс» па ад ра се: г. Мінск, вул. Чыр во ная, 7».

�

Мы пры вык лi, што ай чын ныя здраў нi цы рэ-
кла му юць ся бе та кi мi ўсiм вя до мы мi тра ды-
цый ны мi ме та да мi ля чэн ня, як фi зiя-, гiд ра-, 
цеп ла- або элект ра тэ ра пiя. Толь кi ка го гэ тым 
сён ня здзi вiш? Пры ва бiць мож на но вы мi i 
су час ны мi цi аль тэр на тыў ны мi ме та да мi ля-
чэн ня i пра фi лак ты кi. I не ка то рыя са на то рыi 
тут ужо пры дба лi доб ры во пыт. Ака за ла ся, 
што не тра ды цый ная ме ды цы на ка рыс та ец ца 
вя лi кiм по пы там у бе ла ру саў. Гэ та мо жа быць 
звя за на з тым, што аль тэр на тыў ныя ме та ды 
ля чэн ня ма юць менш су праць па ка зан няў i 
па боч ных эфек таў, яны рэд ка вы клi ка юць 
алер гiю. А яшчэ шмат чу ваць, ка лi мно гiя тыя 
не тра ды цый ныя пры ёмы ў спа лу чэн нi з ужы-
ван нем фар ма ка ла гiч ных прэ па ра таў прос та 
ро бяць цу ды.

Аку пунк ту ра з'яў ля ец ца, ба дай, са мым пер шым 
та кiм не тра ды цый ным ме та дам ля чэн ня, якi пры мя-
нi лi на шы са на то рыi. 

— Вось у нас аку пунк ту ра прымяняецца з дня 
ад крыц ця, — ка жа ўрач рэ флек са тэ ра пii са на-
то рыя «Бе лая Русь» Юрый Прус. — Яе сут насць 
у тым, што ўздзе ян не на ар га нiзм ажыц цяў ля ец ца 
спе цы яль ны мi iгол ка мi праз асаб лi выя кроп кi на 
це ле ча ла ве ка. Час та да яе звяр та юц ца пры мiг рэ-
нях, бо лях у суставах, ра ды ку лi це. «Iго лач кi» мо гуць 
да па маг чы на ват у ля чэн нi атлус цен ня i пры роз ных 
вi дах алер гii.

Але пры ўсiх сва iх вар тас цях аку пунк ту ра — не 
па на цэя ад усiх хва роб. Яна мае шы ро кi спiс су-

праць па ка зан няў, пра што так са ма за бы ваць не 
вар та. На прык лад, яе нель га прызначаць ця жар-
ным жан чы нам, пры зла я кас ных i даб ра якас ных 
утва рэн нях, iн фек цый ных за хвор ван нях або ак-
тыў ных фор мах ту бер ку лё зу. I гэ та яшчэ да лё ка 
не поў ны спiс.

— У аку пунк ту ры выкарыстоўваецца мност ва 
iго лак, роз ных па фор ме, даў жы нi, шы ры нi i вы раб-
ле ных з роз ных ма тэ ры я лаў. Iгол кi трэ ба ўво дзiць 
у вы зна ча ным па рад ку i на прам ку, на роз ную глы-
бi ню. У не ка то рых вы пад ках пе рад прымяненнем 
яны на гра ва юц ца, — пра цяг вае Юрый Прус. — Каб 
зра зу мець, як пра вiль на ля чыць па цы ен та, спа чат ку 
трэ ба да ве дац ца пра яго зда роўе. Час цей за ўсё 
12—24 дзён, якiя ча ла век ле чыц ца ў са на то рыi, не 
ха пае для да сяг нен ня пры кмет на га эфек ту, i мы 
рэ ка мен ду ем пра цяг нуць ля чэн не до ма.

Яшчэ ў мно гiх здраў нi цах ак тыў на прымяняецца 
гi ру да тэ ра пiя. Пад гэ тым муд рым тэр мi нам пад ра-
зу ме ва ец ца вы ка ры стан не звы чай ных кры ва смо-
каў — п'я вак. Ля чэн не п'яў ка мi вы ка рыс тоў ва ец ца 
ў ля чэн нi нер во вай, сар дэч на-са су дзiс тай сiс тэм, 
пры бо лях у су ста вах, скур ных, ура ла гiч ных i гi не-
ка ла гiч ных за хвор ван нях.

— Пас ля пры смокт ван ня гi ру да (ме ды цын ская 
п'яў ка) пра кус вае ску ру на глы бi ню 1,5—2 мм, за тым 
уво дзiць у ран ку сваю га ю чую слi ну, — ка жа Юрый 
Прус. — Звы чай на се анс доў жыц ца ад 15-20 хвi лiн да 
га дзi ны, па куль п'яў ка не на сы цiц ца. Трэ ба ўлiч ваць, 
што ран ка мо жа сы хо дзiць кры вёй не каль кi га дзiн, 
та му пас ля пра цэ ду ры нель га, на прык лад, пры маць 

вод ныя пра цэ ду ры. Акра мя та го, п'яў кi вель мi 
ад чу валь ныя да па хаў, та му пе рад пра цэ ду рай 
нель га ка рыс тац ца крэ ма мi i ду ха мi, асаб лi-
ва там, дзе пла ну ец ца ста вiць гi ру ду. Так са ма 
п'яў ка не пры смок чац ца да ску ры ча ла ве ка, ад 
яко га пах не ты ту нём або ал ка го лем.

Асаб лi вай па пу ляр нас цю ў па цы ен таў са на то ры-
яў ка рыс та ла ся i ка рыс та ец ца ма ну аль ная тэ ра пiя. 
З яе да па мо гай па спя хо ва ле чаць па зва ноч нiк, су-
ста вы, кос цi чэ ра па, а так са ма хва ро бы не ка то рых 
унут ра ных ор га наў. Мно гiя, праў да, па мыл ко ва лi-
чаць, што ма ну аль ная тэ ра пiя — гэ та прос ты ма саж. 
Але гэ та не прос та ма саж. У шы ро кiм сэн се — гэ та 
ме та ды ля чэн ня роз ных за хвор ван няў шля хам уз-
дзе ян ня рук ма ну аль на га тэ ра пеў та на ар га нiзм па-
цы ен та. Пры звы чай ным ма са жы пра пра цоў ва юц ца 
толь кi па верх не выя мыш цы — гэ та лёг кая пра цэ ду-
ра. А пад час се ан су ма ну аль най тэ ра пii ства ра ец ца 
больш моц нае i глы бо кае ўздзе ян не на мыш цы, 
су ста вы i на ват унут ра ныя ор га ны. Ме на вi та дзя ку-
ю чы та ко му сi ла во му ўздзе ян ню рук ма ну аль ных 
тэ ра пеў таў iх яшчэ на зы ва юць «кас тап ра ва мi».

Аро ма тэ ра пiя на столь кi пры жы ла ся ў бе ла рус-
кiх здраў нi цах, што мно гiя пе ра ста лi лi чыць гэ ты 
ме тад ля чэн ня не тра ды цый ным. Ка рыс ны эфект 
ад яго за клю ча ец ца ў га ю чым уз дзе ян ні ля ту чых 
ара ма тыч ных рэ чы ваў, якiя атрым лi ва юць з ле ка-
вых рас лiн.

— Эфiр ныя алеi ма юць са мы роз ны ўплыў на 
ар га нiзм ча ла ве ка: ад ны су па кой ва юць, дру гiя 
ад наў ля юць, трэ цiя ва ло да юць ан ты бак тэ ры яль-

ным эфек там, — ка жа на мес нiк га лоў на га ўра ча 
па ме ды цын скай част цы са на то рыя «Бе лая Русь» 
Iн эса Ру сак. — Эфiр ныя алеi ра мон ку i ла ван ды, на-
прык лад, ва ло да юць за спа ка яль ным i супрацьмiк-
роб ны мi ўлас цi вас ця мi. Яны выкарыстоўваюцца не 
толь кi для рас слаб лен ня i ад наў лен ня сiл, але i для 
ля чэн ня за хвор ван няў верх нiх ды халь ных шля хоў. 
Гэ та да во лi па пу ляр ная пра цэ ду ра ў на шым са на то-
рыi. Ча ла век пры хо дзiць, улад коў ва ец ца ў зруч ным 
крэс ле, слу хае пры ем ную му зы ку i ўды хае пах га ю-
чых але яў. Вя до ма, пас ля пра цэ ду ры ён звы чай на 
ад чу вае ся бе ад ноў ле ным i поў ным сiл.

У час, ка лi цёп лы се зон скон чыў ся i знiк ла га лоў-
ная цi ка вiн ка бе ла рус ка га ад па чын ку — ку пан не 
у ад кры тым ва да ёме i за гар на све жым па вет ры, 
такія паслугі санаторыяў слу жаць да во лi пры ваб-
ным асар ты мен там для тых, хто мае маг чы масць 
па пра вiць зда роўе ў гэ ты вось ха лод ны час. Мо жа, 
i не пра га дае. Бо ў спа лу чэн нi з тра ды цый ны мi 
пра цэ ду ра мi, све жым па вет рам i зда ро вым хар-
ча ван нем аль тэр на тыў нае ля чэн не пад на гля дам 
спе цы я лiс та, не су мнен на, да па мо жа па зма гац ца 
за зда роўе.

Воль га ЦI ЦЯН КО ВА

�

Перс пек ты ваПерс пек ты ва  �� ІН ДЫ ВІ ДУ АЛЬ НАЕ БУ ДАЎ НІЦ ТВА 
ПЛА НУ ЮЦЬ ПА ВЯ ЛІ ЧЫЦЬ У РА ЗЫ

АСАБЛІВЫЯ КРОПКІ НА ЦЕЛЕ...
або Як са на то рыi шу ка юць аль тэр на ты ву

БУЛЬ БА СТА НЕ 
ДЭ ФІ ЦЫ ТАМ?

Ці хо піць жы ха рам Ві цеб скай воб лас ці ў ха лод ны час го да 
буль бы, са да ві ны, ін шых да роў ага ро даў? Ці не ста не «дру гі 
хлеб» дэ фі цы там?..

Гэ ты мі пы тан ня мі за ці ка ві лі ся рэ ві зо ры. Яны пра кант ра ля ва лі, 
як ства ра юц ца так зва ныя ста бі лі за цый ныя фон ды пра дук таў рас-
лі на вод ства для рэа лі за цыі на сель ніц тву ў між се зон ны пе ры яд. Вы-
свет лі ла ся, што ў аб лас ным цэнт ры ад па вед нае за дан не вы ка на на 
горш, чым у ін шых рэ гі ё нах.

— У пры ват нас ці, на мо мант аб сле да ван ня склад скіх па мяш кан няў 
прад пры ем ства «Ві цеб скі гарп лад га род ні на ган даль» на за хоў ван ні 
зна хо дзі ла ся ўся го 310 тон буль бы — 10,3% ад за дан ня, а га род ні ны 
(бу ра коў, морк вы , цы бу лі і ка пус ты) — 15,2% ад не аб ход на га. У на-
яў нас ці бы ло ўся го 1,5 то ны яб лы каў, пры зна ча ных для рэа лі за цыі, — 
па ве да мі лі ў Ка мі тэ це дзярж кант ро лю Ві цеб скай воб лас ці.

А як та кое ста но ві шча спраў тлу ма чаць кі раў ні кі зга да на га прад-
пры ем ства?

Па вод ле іх слоў, асноў ная праб ле ма — ад сут насць срод каў на 
апла ту пра дук цыі, якая за куп ля ец ца.

Акра мя та го, не бы лі за клю ча ны ўсе да га во ры на па стаў ку пра-
дук цыі ганд лё вым ар га ні за цы ям, вы зна ча ным ра шэн нем гар вы кан-
ка ма.

— Не за бес пя чэн не аб' ёмаў за клад кі пра дук цыі рас лі на вод ства 
ў бу ду чы ні мо жа пры вес ці і да пе ра бо яў у за бес пя чэн ні са цы яль-
ных уста ноў тан най ай чын най га род ні най. Гэ та мо жа пры вес ці да 
не аб грун та ва ных вы дат каў з бюд жэ ту на за куп ку та кой пра дук цыі 
(у тым лі ку ім парт най) у ін шых па стаў шчы коў па больш вы со кіх цэ-
нах. Ка мі тэт за па тра ба ваў ад Ві цеб ска га гар вы кан ка ма пры няц ця 
апе ра тыў ных мер па вы праў лен ні сі ту а цыі, — да да лі ў кант роль ным 
ве дам стве.

Што ты чыц ца сіс тэ мы спа жы вец кай ка а пе ра цыі, у Ві цеб ску аб'-
ёмы за клад кі буль бы скла лі толь кі 69% (больш як 10,8 ты сячы тон), 
са да ві ны — 59%.

Па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы зна ча ны 
кан чат ко вы тэр мін ства рэн ня за па саў пра дук цыі рас лі на вод ства — 
15 ліс та па да. За ста ец ца спа дзя вац ца, што па стаў ле ная за да ча бу дзе 
вы ра ша на і буль ба ўсё ж та кі не ста не дэ фі цы там?

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Кант роль якас ціКант роль якас ці  ��

ПА РУ ШЭН НІ — 
У «ФАЛЬ ШЫ ВЫМ» МА ЛА ЦЭ

Прэ тэн зіі, якія ча сам прад' яў ля юц ца на гляд ны мі ор га на мі Ра сіі 
да бе ла рус кай мя са-ма лоч най пра дук цыі, час цей за ўсё да-
ты чац ца пад ро бак. Пра гэ та рас ка заў жур на ліс там на чаль нік 
ад дзе ла дзяр жаў на га на гля ду і кант ро лю Дзярж стан дар ту 
Бе ла ру сі Ігар Бу сель.

— Кож ны вы па дак дэ та лё ва раз гля да ец ца. Бе ла рус кія вы твор цы 
ўпэў не ны ў якас ці сва ёй пра дук цыі. Па кож ным з фак таў пра во дзіц ца 
рас сле да ван не, якое час цей за ўсё па каз вае, што ўсе скар гі на шых 
пра дук таў... не да ты чац ца. Пад па зна валь ны мі бе ла рус кі мі хар чо вы-
мі брэн да мі вы пус ка ец ца фаль сі фі ка ва ная пра дук цыя, — ад зна чыў 
Ігар Бу сель.

Ён вы ка заў мер ка ван не, што дзе ян ні на гляд ных ор га наў Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі не заўж ды ка рэкт ныя і аб' ек тыў ныя, і пры вёў на ступ ны 
прык лад: са сіс кі ў ва ку ум най упа коў цы ма юць тэр мін пры дат нас-
ці 30 дзён, ад бор пра дук цыі для да сле да ван ня ад быў ся 1 лі пе ня ў 
Мур ман ску. Са мо ж да сле да ван не пра вя лі толь кі праз 40 дзён, ужо 
ва Ула дзі мі ры.

Звяр тац ца да па слуг ла ба ра то рый у спра ве па цвяр джэн ня якас ці 
да во дзіц ца і ў на шай кра і не, але тут га вор ка кры ху пра ін шае. Бе-
ла рус кім прад пры маль ні кам у хут кім ча се нель га бу дзе ганд ля ваць 
та ва ра мі, якасць якіх не ад па вя дае па тра ба ван ням тэх ніч на га рэг-
ла мен ту Мыт на га са ю за «Аб бяс пе цы пра дук цыі лёг кай пра мыс ло-
вас ці».

Як рас ка заў пер шы на мес нік стар шы ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 
стан дар ты за цыі Ва ле рый Гу рэ віч, у Бе ла ру сі сён ня больш за тры ты-
ся чы ла ба ра то рый, у якіх пра вод зяць кант роль якас ці роз ных ві даў 
пра дук цыі, уклю ча ю чы пра дук цыю лёг кай пра мыс ло вас ці. Ін ды ві-
ду аль ныя прад пры маль ні кі для та го, каб атры маць па цвяр джэн не 
якас ці рэ чаў, якія пра да юць, мо гуць звяр нуц ца ў 35 з іх.

— Зра зу ме ла, гэ та не бяс плат ная пра цэ ду ра — як і ні дзе ў све-
це. Каб сэ ка но міць, прад пры маль ні кі мо гуць аб' яд ноў ваць не каль кі 
пар тый, ней кім чы нам гру пі ра ваць пра дук цыю, якую яны бя руць у 
ад на го і та го ж па стаў шчы ка, — ад зна чыў Ва ле рый Гу рэ віч.

Па яго мер ка ван ні, цэ ны на пра цэ ду ру па цвяр джэн ня якас ці не на-
столь кі вя лі кія, каб знач на паў плы ваць на тых прад пры маль ні каў, што 
сур' ёз на зай ма юц ца па стаў ка мі та ва раў на тэ ры то рыю Бе ла ру сі.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

ПАД СТРО ГІМ КАНТ РО ЛЕМ
Пра ку ра ту рай паў тор на вы ву ча юц ца ад па вед ныя ма тэ ры я лы 
і, ве ра год на, бу дзе пры ня та ра шэн не аб рас па чы нан ні кры мі-
наль най спра вы ў да чы нен ні да па стаў шчы ка аб ста ля ван ня 
для ка цель ні ААТ «Мас тоў дрэў».

Акра мя та го, кі раў ніц тву прад пры ем ства на кі ра ва на прад пі сан не 
аб не ад клад ных ме рах па доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі прад пры ем-
ства ў пры бя рэж най зо не ра кі Нё ман, якая за хлам ле на бу даў ні чы мі 
і вы твор чы мі ад хо да мі, скла дзе ны пра та ко лы на шэ раг служ бо вых 
асоб. Не аб ход на не прос та ўбраць іс ну ю чыя не санк цы я на ва ныя 
звал кі, але і ўзмац ніць кант роль за ра бо тай шмат лі кіх пад рад ных 
ар га ні за цый з бо ку за каз чы ка, каб не ўтва ра лі ся но выя.

Гэ тыя і ін шыя праб ле мы, а так са ма шля хі іх вы ра шэн ня бы лі аб-
мер ка ва ны ў Ка мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці 
на па ся джэн ні ра бо чай гру пы па пра вер цы вы ка нан ня пра гра мы 
ма дэр ні за цыі дрэ ва ап ра цоў чай га лі ны і да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр-
жа вы ў гэ тай сфе ры. Свае ацэн кі і пра па но вы вы ка за лі прад стаў ні кі 
пра ва ахоў ных ор га наў, МНС, са ні тар най і пры ро да ахоў най служ баў, 
Дзярж буд наг ля ду і ін шых ве дам стваў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р ГА ХО Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р ГА Х

Наименование Наименование 
(описание)(описание)
имущества имущества 

и его стоимостьи его стоимость

Лот № 1. Лот № 1. Автомобиль ЗАЗ SENS 1,3 SX 2011 Автомобиль ЗАЗ SENS 1,3 SX 2011 
г.в., гос. № 9078ВХ-2, первоначальная стоимость г.в., гос. № 9078ВХ-2, первоначальная стоимость 
45 500 000 белорусских рублей.45 500 000 белорусских рублей.
Лот № 2. Лот № 2. Автомобиль ВАЗ 21214 2005 г.в., гос. Автомобиль ВАЗ 21214 2005 г.в., гос. 
№ 3686 АК-2, первоначальная стоимость 32 900 000 № 3686 АК-2, первоначальная стоимость 32 900 000 
белорусских рублей.белорусских рублей.
Лот № 3.Лот № 3. Микроавтобус ГАЗ 32213, 2007 г.в., гос.  Микроавтобус ГАЗ 32213, 2007 г.в., гос. 
№ АА 8434-2, первоначальная стоимость 23 200 000 № АА 8434-2, первоначальная стоимость 23 200 000 
белорусских рублейбелорусских рублей

Собственник Собственник 
(владелец) (владелец) 
имуществаимущества

КСУП «Лукомль»КСУП «Лукомль»

Местонахождение Местонахождение 
(адрес) имущества (адрес) имущества 

д. Лукомль, Чашникский район, д. Лукомль, Чашникский район, 
Витебская областьВитебская область

Информация Информация 
об обремененияхоб обременениях

Арест хозяйственным судом Арест хозяйственным судом 
Витебской областиВитебской области

Место (адрес), Место (адрес), 
дата и время дата и время 

проведения торговпроведения торгов

г. Витебск, ул. Правды, 32г. Витебск, ул. Правды, 32
13 декабря 2013 года в 11.0013 декабря 2013 года в 11.00

Справочная Справочная 
информацияинформация

Хозяйственный суд Витебской областиХозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 324210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 324

http:// vitebsk.court.by/http:// vitebsk.court.by/
Судебный исполнитель Коржов Алексей Игоревич, Судебный исполнитель Коржов Алексей Игоревич, 

тел./факс: (80212) 49-13-47, тел./факс: (80212) 49-13-47, 
(8-029) 366-40-10,(8-029) 366-40-10,
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства (по каждому лоту) не позднее 12.12.2013 на депозитный ства (по каждому лоту) не позднее 12.12.2013 на депозитный 
счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 
в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, 
УНН 300007670.УНН 300007670.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого 
лота.лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.выигравшим торги.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

23.12.2013 г. в 10.00 в здании Квасовского сельского исполнительного комитета 
(аг. Квасовка, ул. Первомайская, 9) 

состоится аукцион по продаже в частную собственность земельного участка
№ 

лота
Кадастровый номер 

и адрес земельного участка
Площадь, 

га
Целевое назначение 
земельного участка Вещное право Начальная 

цена, руб.

Расходы 
по подготовке, 

руб.*

Инфраструктура и условия инженерного развития 
земельных участков

1 2 3 4 5 6 7 8

1

422084015101000030, 
Республика Беларусь, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Квасовский сельсовет, д. Хомики, У-3А.

0,0932

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Частная 
собственность 2 017 600 11 100 000

Ограничения в использовании 
земель в водоохранной зоне водных 
объектов, 0,0932 га и в охранной зоне 

линии электропередачи, 0,0018 га

Для участия в аукционе гражданин (лично либо 
через своего представителя) со дня опубликования 
настоящего извещения и до 17.00 16.12.2013 г. пред-
ставляет в комиссию по организации и проведению 
аукциона по продаже в частную собственность зе-
мельного участка по адресу: аг. Квасовка, ул. Перво-
майская, 9, документы:

заявление на участие в аукционе с указанием 
кадастрового номера и адреса земельного участка, 
который предполагается получить в частную соб-
ственность по

результатам аукциона;
заверенную копию платежного поручения о вне-

сении задатка в размере 10% от начальной цены 
предмета аукциона на расчетный счет Квасовско-
го сельисполкома, Главное управление МФ по 
Гродненской области (Квасовский сельисполком) 

р/с 3600514040096 в филиале 400 ОУ АСБ «Бела-
русбанк» г. Гродно, код 752, код платежа 4901;

гражданин – копию документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования;

представитель гражданина – нотариально удо-
стоверенную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, по-
давшие в комиссию в указанный в извещении срок 
соответствующее заявление с приложением не-
обходимых документов, и внесшие задаток в раз-
мере, порядке и сроки, определенные в настоящем 
извещении.

Осмотр земельного участка осуществляется пре-

тендентами на участие в аукционе в сопровождении 
члена комиссии по организации и проведению аук-
циона в любое согласованное рабочее время в те-
чение установленного срока приема заявлений.

Контактные телефоны: 8-0152-919-575, +37529-
338-40-70, +37529-880-35-09.

Аукцион проводится при наличии не менее двух 
участников. Аукцион проводится в порядке, опреде-
ленном Положением о порядке организации и про-
ведения аукционов по продаже земельных участков 
в частную собственность, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008 г. № 462. 

Шаг аукциона – 10% от предыдущей цены, на-
зываемой аукционистом. 

* – сумма, подлежит корректировке исходя из 
фактических затрат.

Земельный участок находится в живописном месте в трехстах метрах от водохранилища Гродненской ГЭС.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 26 декабря 2013 года проводит 23-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов Наименование техники Местонахождение объекта Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)
492 Шасси АТС-59ГБЛ ш. 11430634 дв. 7АДО255Е 1987 г. 3 кат 121 км г. Осиповичи, в/ч 01313 70 000 000 7 000 000
493 Грузовой МАЗ-5334 ш. 34246 дв. 749376 1987 г. 3  кат. 169806 км г. Бобруйск, в/ч 20392 30 000 000 3 000 000
494 Грузовой КамАЗ-43106 ш. 0005594 дв. 187872 1990 г. 4 кат. 158048 км г. Барановичи, в/ч 29969 50 000 000 5 000 000
495 Грузовой КамАЗ-43101 ш. 0000237 дв. 778866 1989 г. 3 кат. 139703 км г. Борисов, в/ч 15847 45 000 000 4 500 000
496 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 106599 дв. 323073 1988 г. 3 кат. 127333 км г. Барановичи, в/ч 54804 40 000 000 4 000 000
497 Грузовой Урал-4320-0710-01 ш. 148863 дв. б/н 1990 г. 4 кат. 72446 км г. Бобровичи, в/ч 01264 45 000 000 4 500 000
498 Грузовой Урал-43202 ш. 142836 дв. 123591 1989 г. 4 кат. 80311 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 40 000 000 4 000 000
499 Грузовой Урал-43202 ш. 037491 дв. 743201 1985 г. 3 кат. 80790 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 40 000 000 4 000 000
500 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 084309 дв. 152211 1987 г. 4 кат. 131817 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 40 000 000 4 000 000
501 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 036118 дв. 729761 1985 г. 4 кат. 79226 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 26 де-
кабря 2013 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заяв-
ление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые докумен-
ты до 17.00 23 декабря 2013 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.

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

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на рас-
четный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес 
в интернете: www.bsk.by.

Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя № Л-6002138 
на имя ШЕВЧЕНКО Елены Викторовны считать недействительным.

ОАО «Элегант» 
уведомляет акционеров о праве требования выкупа акций

Срок, в течение которого акционеры могут предоставить заявление с требо-
ванием выкупа принадлежащих им акций: с 20.11.2013 г. по 06.12.2013 г.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций: с 09.12.2013 
г. по 24.12.2013 г.

Цена приобретения одной акции — 50 000 белорусских рублей.
Сроки, форма и порядок оплаты акций: в течение 60 банковских дней с 

момента зачисления акций на счет «депо» эмитента, по безналичному расчету 
путем перечисления денежных средств на счет продавца.

Адрес, по которому будут приниматься заявления с требованием выкупа 
акций и заключаться договоры купли-продажи акций: г. Гомель, ул. Интерна-
циональная, 13.

Количество приобретаемых акций по требованию акционеров не более 
1100 штук.

В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по 
требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть 
приобретено акционерным обществом с учетом указанного выше ограничения, 
акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Приобретение акций обществом по требованию акционеров не осуществля-
ется в случаях установления законодательством соответствующих запретов 
(ограничений).

Цель приобретения части простых (обыкновенных) акций: дальнейшая про-
дажа инвестору. УНП 400078331

Задаток перечисляется на р/с 3602328000002, ф-л № 216, «АСБ Беларус-
банк» г. Полоцк код 150801648, код платежа 04901 финансовый отдел Ушач-
ского райисполкома.

Порядок проведения аукциона оговорен в положении о его проведении. Аук-
цион состоится в 10.00 19.12.2013 г. по адресу: Витебская область, г.п. Ушачи, 

ул. Ленинскя, 12 (здание райисполкома), кабинет 67.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 16 дека-

бря 2013 года до 17.00 по адресу: Витебская область, г.п. Ушачи, ул. Ленинская, 
12 (здание райисполкома), кабинет 48.

Телефоны (80158) 27418, 27535.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Ушачский районный исполнительный комитет Витебской области 
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка на право заключения договора аренды 

сроком на 10 лет для установки и обслуживания временного торгового павильона в г.п. Ушачи

№ лота Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь земельного 
участка (га) Наличие инженерных сетей Расходы по подготовке 

документации (рублей)
Начальная цена 

(рублей) Задаток (рублей)

1 г.п. Ушачи,
к\н 224955100001001187 0,0516 га Сети электроснабжения 5598631 4601200 460100

УНП 500045103

УНП 300007392

36,6°36,6°  ��

ПРОДАЕТСЯ 
производственно-

складской 
комплекс с АБК 

12 676 м2 
г. Витебск, 

пр. Московский, 57А. 
Рассрочка

Тел. 8(029) 294 31 16 У
Н
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