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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие

«УКС Фрунзенского района г. Минска»

БЕЗ СУМЛЕННЯ, СОРАМУ І ВІНЫ...
Яны маюць патрэбу ў дапамозе псіхіятра,
але рэдка звяртаюцца па яе самастойна
Верагодна, кожны з нас
сутыкаўся з людзьмі
з дзівацтвамі, з рознага роду
арыгіналамі або з кімсьці
з цяжкім характарам.
І з невытлумачальнымі ўчынкамі
навакольных, якія парою
не ўкладваюцца ў галаве.
З людзьмі, якія лёгка парушаюць
маральныя забароны,
не адчуваючы пры гэтым ніякіх
згрызот сумлення.
Напэўна, усе чулі ці чыталі
аб злачынствах, ад якіх стыне
кроў у жылах і ў галаве толькі
адно пытанне: як такое ўвогуле
магчыма? Так, часам магчыма,
кажуць псіхіятры.
І тлумачаць, чаму.

НЕ ПРОСТА ЦЯЖКІ ХАРАКТАР
ЦІ ДРЭННАЕ ВЫХАВАННЕ...
Па адным з такіх нашумелых злачынстваў у канцы кастрычніка ў Гомелі суд
агучыў прысуд. Ён датычыўся маці-забойцы, якая ўтапіла ў ванне сваіх дзяцей — 11-месячную дачку і 2-гадовага
сына. Псіхолага-псіхіятрычная экспертыза дыягнаставала ў абвінавачванай дыссацыяльнае расстройства асобы. Пры
гэтым эксперты сцвярджаюць, што гэтая
жанчына цалкам усведамляла характар
сваіх дзеянняў і іх наступствы. Што ж гэта
за дыягназ такі — расстройства асобы,
і ці шмат людзей пакутуюць ад яго?
— Раней людзей з расстройствам асобы называлі псіхапатамі, — тлумачыць намеснік галоўнага ўрача па пагранічнай
псіхіятрыі гарадскога клінічнага псіхіятрычнага дыспансера г. Мінска, кандыдат
медыцынскіх навук, дацэнт Наталля БЕРАЗОЎСКАЯ. — Менавіта гэты тэрмін быў
ва ўжыванні ў псіхіятраў аж да 90-х гадоў мінулага стагоддзя. З цягам часу гэтае слова
шырока ўвайшло ва ўжытак і стала хадзячай назвай. Паняцце «псіхапат» у побыце
мы ўжываем, калі гаворым пра чалавека,
паводзіны якога значна адрозніваюцца ад
паводзін большасці людзей, прычым не ў
лепшы бок, або не задавальняюць нас.
Але цяпер тэрмін «псіхапатыя» са слоўніка псіхіятраў знік. У сучаснай класіфікацыі псіхічных расстройстваў і расстройстваў паводзін выкарыстоўваецца тэрмін
«расстройства сталай асобы».
Калі казаць коратка, расстройства асобы можа быць ядзерным, калі маюць месца і спадчынныя фактары, і няправільнае
выхаванне. У гэтым выпадку прыкметы
расстройства выяўляюцца з дзяцінства і
практычна не паддаюцца карэкцыі. А вось
пагранічнае расстройства асобы звязана, як правіла, з асаблівасцямі выхавання, праявы яго не такія відавочныя і лепш
паддаюцца карэкцыі.
Псіхіятры гэтым тэрмінам вызначаюць цэлую групу расстройстваў, іх сапраўды шмат.
Так, чалавек з трывожным расстройствам
асобы для навакольных даволі бяскрыўдны.
Людзі з паранаідальным расстройствам асобы на фоне «ўзорных паводзін» становяцца
вельмі недаверлівымі і падазронымі, і, як
правіла, вельмі цяжкія ў зносінах.
Але нас у гэтым выпадку больш за ўсё
цікавіць дыссацыяльнае расстройства, як
у прыведзенай у пачатку артыкула мацізабойцы, бо ён — самы небяспечны. Людзі
з падобным адхіленнем ігнаруюць нормы
і правілы, якія існуюць у грамадстве. Таму
сярод іх часта можна сустрэць асоб, якія
ўчынілі правапарушэнні і злачынствы. Наогул, галоўнымі дыягнастычнымі прыкметамі такога расстройства асобы псіхіятры
называюць поўную адсутнасць сумлення,
схільнасць да падману і няздольнасць выконваць грамадскія нормы. Такіх людзей
характарызуюць бессардэчная абыякавасць да пачуццяў іншых, няздольнасць
адчуваць віну і атрымліваць карысць ад
жыццёвага вопыту, схільнасць абвінавачваць навакольных і даваць добрапрыстойныя тлумачэнні сваім паводзінам, якія прыводзяць да канфлікту з грамадствам.
Дыссацыяльнае расстройства асобы
спецыялісты яшчэ называюць сацыяпатыяй. У сацыяпатаў не фарміруецца здольнасць адчуваць прыхільнасць да іншых
людзей, у першую чаргу да сваіх родных,
яны не ўмеюць спачуваць, схільныя рабіць
людзям балюча і лічаць слабакамі ўсіх, хто
не гатовы даць ім адпор. Але спецыялісты
папярэджваюць, што сацыяпатыю варта
адрозніваць ад сацыяльнай дэзадаптацыі.

Пры апошняй тыя ці іншыя эмацыйныя расстройствы (зніжаны настрой, трывога, неспакой, ажыятацыя або ўспышкі агрэсіўнасці) узнікаюць у чалавека толькі сітуацыйна, у сувязі са значнымі зменамі ў жыцці, у
стрэсавай сітуацыі — пры страце блізкага
або працы, расстанні з каханымі, сур'ёзным
захворванні і г.д. У першым выпадку такія
паводзіны ад сітуацыі не залежаць.

ЦІ МОЖНА «ВЫЛІЧЫЦЬ»
САЦЫЯПАТА?
Натуральна, узнікае пытанне, як распазнаць падобнага чалавека.
— Я восем гадоў выкладала ў медыцынскім універсітэце, — расказвае Наталля Беразоўская. — Гэтая тэма — адна з самых складаных для тлумачэння студэнтам.
Тут няма відавочных парушэнняў псіхічных
функцый: няма галюцынацый, трызнення.
У такіх людзей ёсць пэўныя асаблівасці
мыслення, але не настолькі відавочныя.
Асноўныя парушэнні назіраюцца ў эмацыйна-валявой сферы і паводзінах, узаемаадносінах з іншымі людзьмі.
Варта звяртаць увагу на хлусню, беспрынцыповасць, агрэсіўнасць, паводзіны,
якія ідуць насуперак з агульнапрынятымі.
Дарэчы, кожны чалавек інтуітыўна імкнецца адсунуцца, дыстанцыявацца ад падобных асоб.
Ведаеце, калі размаўляеш са злачынцамі, якім пастаўлены такі дыягназ... Маладыя людзі, гадоў 20-22-х, расказваюць
пра сваё жыццё, і, слухаючы іх, міжволі
адчуваеш жах. Ужо ў такім узросце ў іх
жыцці можа прысутнічаць мноства цяжкіх
гісторый. Яны могуць трапіць у поле зроку міліцыі і псіхіятраў за ўдзел у жорсткім
збіванні або забойстве. Пытаешся: можа,
гэта адбылося імпульсіўна, можа, абставіны так склаліся? Не, яны спакойна расказваюць пра тое, як загадзя планавалі
сваё злачынства. Некаторыя пакідаюць
уражанне пра сябе як пра людзей, якім гэта дастаўляе нават пэўнае задавальненне.
Яны ніколі не адчуваюць віны, жалю!

сімптомы і гэтым аблегчыць жыццё і самім
сабе, і навакольным людзям.
— Можна звярнуцца да спецыялістаў
ананімна, — сцвярджае Наталля Беразоўская. — Большасць людзей палохае нават
сама думка пра зварот да псіхіятра, псіхатэрапеўта, але варта разумець, што пры
гэтым яны адмаўляюцца ад дапамогі, якую
могуць атрымаць.
Што тычыцца распаўсюджанасці расстройства асобы (мы гаворым зараз аб
усіх іх разнавіднасцях), спецыялісты схільныя казаць, што кожны дзясяты чалавек
можа пакутаваць на тое ці іншае расстройства асобы. Атрымліваецца, што ў адным
толькі Мінску гэта амаль 200 тысяч людзей!

САЦЫЯПАТЫ Ў ТРЭНДЗЕ
Самае цікавае, што ў «прасунутых»
колах апошнім часам стала модным называць сябе сацыяпатам! «Наогул я сацыяпатка ...» — сказала не так даўно пры
знаёмстве адна маладая журналістка. «Калі шчыра, я сацыяпат. У гэтай зале ёсць
людзі, якіх я б з задавальненнем расстраляў, асабіста», — гэта ўжо словы моднага
дызайнера, з якім давялося сутыкнуцца на
нейкай, ужо і не ўзгадаць, прэзентацыі...
Звярніце ўвагу, у кіно і серыялах нелюдзімы і цынічны геній-сацыяпат з вострым
інтэлектам, якому напляваць на ўсе сацыяльныя нормы і стандарты — новы герой
нашага часу. Не верыце? Тады ўспомніце
ўсеагульнага ўлюбёнца доктара Хауса. А
герой Камбербетча з брытанскага тэлесерыяла «Шэрлак Холмс»? Гэты хмуры
хлопец з дэманічнымі інтанацыямі стаў
сапраўдным секс-ідалам у маладых дзяўчат. А Лісбет Саландэр з «Дзяўчыны з татуіроўкай дракона», якая так падабаецца
моладзі? Прыроджаны забойца Дэкстэр з
«Правасуддзя Дэкстэра»? Галоўны герой
культавага серыяла «Ва ўсе цяжкія» Уолтар
Уайт, які па ходзе дзеяння стаў не проста
адным з найбуйнейшых наркабаронаў, але
і бязлітасным прагматычным забойцам, які
ні ў што не ставіць чалавечыя жыцці?

Рэлігійны фанатызм, а не псіхапаталогія
У сувязі з нядаўнімі тэрактамі ў Парыжы мы задалі Наталлі Беразоўскай
пытанне: чым адрозніваюцца тэрарысты ад нармальных людзей? Ці можна
выказаць здагадку, што большасць іх з'яўляюцца псіхапатамі?
— Я не вывучала гэтае пытанне глыбока, — адказала эксперт. — Але, думаю, хутчэй не. Я не лічу, што тут справа ў расстройстве асобы. Большасць
тэрарыстаў не адрозніваюцца псіхалагічна ад іншых — нармальных — людзей.
Хутчэй, яны адрозніваюцца ментальна, культурна. Як мне здаецца, у аснове іх
паводзін не псіхапаталогія, а фанатычнае выкананне рэлігійных канонаў. Яны
выраслі з іншымі ўстаноўкамі, іх першапачаткова арыентавалі, фарміравалі
гатоўнасць прытрымлівацца пэўнай місіі.
— Але спецыялісты пішуць, што сацыяпаты могуць быць і вельмі абаяльнымі. І разбураюць жыцці іншых людзей, не знішчаючы іх фізічна, а пускаючы пад адхон іншымі спосабамі: падстаўляючы пад удар альбо прыводзячы
да банкруцтва, руйнуючы асобу іншага
чалавека і ўсё, што яму дорага...
— Яны могуць іграць ролю абаяльнага
чалавека. Але, падкрэсліваю, гэта проста
роля. Звычайныя людзі таксама схільныя
так рабіць. Але звычайныя людзі пры гэтым
атрымліваюць задавальненне і ад самога
працэсу зносін. Усім нам падабаецца часам пафліртаваць, таму што нам прыемны
сам працэс узаемадзеяння ў такім ключы,
прыемна рэакцыя іншага чалавека, у нас
ажываюць эмоцыі пры гэтым. Чалавек з расстройствам асобы будзе імкнуцца быць абаяльным толькі дзеля нейкага выніку, сваёй
мэты, каб усыпіць пільнасць сваёй ахвяры і ў
далейшым маніпуляваць ёю. А працэс зносін
сам па сабе ім зусім не цікавы. У цэлым гэта
асобы пэўнага складу. Такі стыль функцыянавання для іх з'яўляецца нормай.
— І усё ж як, адкуль бяруцца такія
людзі?
— Медыкі не кажуць пра нейкі адзін
фактар, а выкарыстоўваюць трохмерную
мадэль, якая ўлічвае спадчынныя фактары, асаблівасці выхавання і ўзаемадзеяння з навакольным светам. Гэта значыць,
важныя і гены, і вельмі неспрыяльнае
ўздзеянне асяроддзя ў раннім дзяцінстве,
гіпаапека, безнагляднасць, выпадкі агрэсіі, жорсткага стаўлення да дзіцяці, адсутнасць эмацыйнай падтрымкі, цёплых
адносін, любові да яго...
Пры гэтым такія людзі рэдка звяртаюцца па дапамогу да псіхіятраў самі. Раней
пісалі коратка: псіхапатыя не лечыцца. Цяпер кажуць, што гэтыя людзі могуць атрымаць дапамогу і ўвайсці ў доўгі перыяд
кампенсацыі, г.зн. змякчыць, прыглушыць

Пералічваць можна доўга. Пара прызнаць, што ўцёкі ад нармальнасці — новы
трэнд нашага часу. Але кіно — гэта кіно, яно
любіць ідэалізаваць. У рэальнасці сацыяпаты, як правіла, — людзі не вельмі прыемныя,
а «дыссацыяльнае расстройства асобы» гучыць зусім не сексуальна. Бо гэтыя людзі
не ўмеюць кахаць, не разумеюць сутнасці
дружбы, а адносіны паміж людзьмі бачаць
толькі ў святле эксплуатацыі і выгады. Але
пачуцці да іншых так глыбока ўкаранёныя ў
нашай псіхіцы, што мы з цяжкасцю верым,
што ў кагосьці іх можа не быць. Заўсёды
здаецца: у такога абаяльнага чалавека, як
сустрэты намі сацыяпат, павінны быць спачуванне, сумленне — ну хоць крыху, хоць у
скажоным выглядзе. Але ў рэальнага, сапраўднага сацыяпата — толькі татальная
пустэча, поўная адсутнасць гэтых звычайных чалавечых праяў.
Напэўна, гэтыя новыя героі — Хаус,
новы Шэрлак Холмс, Уолтар Уайт і іншыя ім падобныя — не былі б такія папулярныя, калі б у грамадстве не расла
колькасць сацыяпатаў. Бо ў медыя, як і
ў эканоміцы, дзейнічае простае правіла:
попыт нараджае прапанову. Чаму многім
з нас, і асабліва моладзі, так падабаюцца сацыяпаты? Магчыма, справа ў тым,
што мы змяняемся. Замест жывых зносін
аддаём перавагу сацыяльным сеткам, артыкулам і відэа ў інтэрнэце. Спецыялісты
ўжо гавораць, што ў сучаснага чалавека — «кліпавае», а ў апошні час, нават
«лайкавае» мысленне. І гэта ўжо пачынае
станавіцца праблемай. Адзінае, што выклікае некаторы аптымізм, — гэта думка,
што большасць з тых, хто цяпер з гонарам
называюць сябе сацыяпатамі, проста імкнуцца за модай, жадаючы прыцягнуць да
сябе ўвагу. І пры гэтым насамрэч маюць
усе найвышэйшыя пачуцці — такія як сумленне, спачуванне, любоў.
Святлана БУСЬКО, buskо@zvіаzdа.bу.

ИЗМЕНЕНИЕ К РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ
ПРОЕКТНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ в газете «Звязда»
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 №190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а.
Тел./факс: 204-67-99, 399-53-94.
Режим работы – 8.45–18.00, обед 13.00–14.00 пятница 8.45–16.45, выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Проектом предусмотрено строительство встроенных помещений в составе объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными
помещениями административного, торгово-бытового назначения, гаражстоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд» по ул. Я. Мавра, 32а».
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания
объекта долевого строительства офисы (№№ 1–15) с отдельными входами
с открытой террасы.
Цена 1 кв. метра общей площади офиса на дату опубликования проектной декларации составляет 21 888 000 белорусских рублей.
Предполагаемый срок ввода – 31 января 2016 года.
С планировками офисов и ходом работ по строительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 101, тел. 399-53-94.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) для заключения договора;
- оплата 40% стоимости объекта долевого строительства в течение
3 банковских дней с даты получения договора.
Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м общей площади офисов и их количество считаются действительными до момента
опубликования новой декларации.

Вниманию акционеров ОАО «Белсолод»
30 ноября 2015 года по адресу: г. Иваново, ул. Полевая, 32
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Начало работы собрания в 11.00. Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 10.00 до 10.55. Участникам собрания
при себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя
акционера – также доверенность или договор). С информацией (документами) при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться
с 23 ноября в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обращении в концерн «Белгоспищепром» для подготовки проекта
постановления Совета Министров Республики Беларусь «О реструктуризации задолженности по платежам в республиканский бюджет».
Наблюдательный совет.

УНП 200075434

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

ОАО «БЗПИ»,

Продавец

Минской обл., г. Борисов, ул. Даумана, 97
Предмет аукциона (имущество реализуется одним лотом)
Наименование

Общая
площадь, кв.м

Инвентарный
номер

Проходная, столовая, клуб
417,9
610/C-37022
Производственное здание №1
983,4
610/C-36970
Составные части и принадлежности: бетонный противопожарный резервуар 150 кв.м
Производственное здание №3
541,3
610/C-36984
Производственное здание №4
580,1
610/C-36975
Составные части и принадлежности: дымовая труба 11 кв.м
Здание автовесовой
39,2
610/C-36988
Составные части и принадлежности: весы РК 130 (30 тонн)
Лаборатория и склад
120,9
610/C-36967
Механическая мастерская
244
610/C-36954
Составные части и принадлежности: кузня
Бытовые помещения гаража
149,8
610/C-37166
Производственное здание №2
2160,5
610/C-388
Трансформаторная подстанция
32,1
610/C-37018
Составные части и принадлежности: наружные сети электроснабжения 1376 м
Административное здание
343,9
610/C-37032
Составные части и принадлежности: автодороги 5982 кв.м, ограждение
территории с воротами 207,1 м, забор с двумя калитками 99 м
Склад сырья №1
428
610/C-37038
Складские помещения
84,3
610/C-36959
Склад сырья №2
322,2
610/C-36974
Склад сырья
83,8
610/C-36980
Наружные сети канализации
269,6 м
610/C-56281
Наружные тепловые сети
302,6 м
610/C-56282
Внутризаводской водопровод
239,3 м
610/C-56283
В состав предмета аукциона входит оборудование в количестве
23 единицы (в соответствии с перечнем оборудования, размещенного
на сайте организатора аукциона www.cpo.by)
Месторасположение предмета аукциона:
Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Советская, д. 14а
Начальная цена с НДС 20% – 9 239 079 000 бел. руб.
(снижена на 50%)
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений административного, производственного и бытового назначения
производственной базы пл. 1.4378 га с ограничениями в использовании
земель – водоохранная зона р. Березина
Обременения: частично площади зданий сданы в аренду. Более подробную информацию по арендаторам можно узнать у организатора
аукциона
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в
валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с:
в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB)
– 3012343265028; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и
Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа
– ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после
проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных
дней после подписания договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 17.09.2015
Дата и время проведения аукциона: 17.12.2015 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5, ЗАО «Центр промышленной оценки»
Дата и время окончания приема документов: 16.12.2015 до 17.00
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5,
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Контактные телефоны: +375(17)280-36-37; +375(29)183-69-71.
E-mail: auction@cpo.by

