
Ве ра год на, кож ны з нас 
су ты каў ся з людзь мі 
з дзі вац тва мі, з роз на га ро ду 
ары гі на ла мі або з кімсь ці 
з цяж кім ха рак та рам. 
І з не вы тлу ма чаль ны мі ўчын ка мі 
на ва коль ных, якія па рою 
не ўклад ва юц ца ў га ла ве. 
З людзь мі, якія лёг ка па ру ша юць 
ма раль ныя за ба ро ны, 
не ад чу ва ю чы пры гэ тым ні я кіх 
згры зот сум лен ня. 
На пэў на, усе чу лі ці чы та лі 
аб зла чын ствах, ад якіх сты не 
кроў у жы лах і ў га ла ве толь кі 
ад но пы тан не: як та кое ўво гу ле 
маг чы ма? Так, ча сам маг чы ма, 
ка жуць псі хі ят ры. 
І тлу ма чаць, ча му.

НЕ ПРОС ТА ЦЯЖ КІ ХА РАК ТАР 
ЦІ ДРЭН НАЕ ВЫ ХА ВАН НЕ...

Па ад ным з та кіх на шу ме лых зла чын-
стваў у кан цы каст рыч ні ка ў Го ме лі суд 
агу чыў пры суд. Ён да ты чыў ся ма ці-за-
бой цы, якая ўта пі ла ў ван не сва іх дзя-
цей — 11-ме сяч ную дач ку і 2-га до ва га 
сы на. Псі хо ла га-псі хі ят рыч ная экс пер ты-
за ды яг нас та ва ла ў аб ві на вач ва най дыс-
са цы яль нае рас строй ства асо бы. Пры 
гэ тым экс пер ты сцвяр джа юць, што гэ тая 
жан чы на цал кам усве дам ля ла ха рак тар 
сва іх дзе ян няў і іх на ступ ствы. Што ж гэ та 
за ды яг наз та кі — рас строй ства асо бы, 
і ці шмат лю дзей па ку ту юць ад яго?

— Ра ней лю дзей з рас строй ствам асо-
бы на зы ва лі псі ха па та мі, — тлу ма чыць на-
мес нік га лоў на га ўра ча па па гра ніч най 
псі хі ят рыі га рад ско га клі ніч на га псі хі ят-
рыч на га дыс пан се ра г. Мін ска, кан ды дат 
ме ды цын скіх на вук, да цэнт На тал ля БЕ-
РА ЗОЎ СКАЯ. — Ме на ві та гэ ты тэр мін быў 
ва ўжы ван ні ў псі хі ят раў аж да 90-х га доў мі-
ну ла га ста год дзя. З ця гам ча су гэ тае сло ва 
шы ро ка ўвай шло ва ўжы так і ста ла ха дзя-
чай наз вай. Па няц це «псі ха пат» у по бы це 
мы ўжы ва ем, ка лі га во рым пра ча ла ве ка, 
па во дзі ны яко га знач на ад роз ні ва юц ца ад 
па во дзін боль шас ці лю дзей, пры чым не ў 
леп шы бок, або не за да валь ня юць нас.

Але ця пер тэр мін «псі ха па тыя» са слоў-
ні ка псі хі ят раў знік. У су час най кла сі фі ка-
цыі псі хіч ных рас строй стваў і рас строй-
стваў па во дзін вы ка рыс тоў ва ец ца тэр мін 
«рас строй ства ста лай асо бы».

Ка лі ка заць ко рат ка, рас строй ства асо-
бы мо жа быць ядзер ным, ка лі ма юць мес-
ца і спад чын ныя фак та ры, і ня пра віль нае 
вы ха ван не. У гэ тым вы пад ку пры кме ты 
рас строй ства вы яў ля юц ца з дзя цін ства і 
прак тыч на не пад да юц ца ка рэк цыі. А вось 
па гра ніч нае рас строй ства асо бы звя за-
на, як пра ві ла, з асаб лі вас ця мі вы ха ван-
ня, пра явы яго не та кія ві да воч ныя і лепш 
пад да юц ца ка рэк цыі.

Псі хі ят ры гэ тым тэр мі нам вы зна ча юць цэ-
лую гру пу рас строй стваў, іх са праў ды шмат. 
Так, ча ла век з тры вож ным рас строй ствам 
асо бы для на ва коль ных да во лі бяс крыўд ны. 
Лю дзі з па ра на і даль ным рас строй ствам асо-
бы на фо не «ўзор ных па во дзін» ста но вяц ца 
вель мі не да вер лі вымі і па да зро ны мі, і, як 
пра ві ла, вель мі цяж кія ў зно сі нах.

Але нас у гэ тым вы пад ку больш за ўсё 
ці ка віць дыс са цы яль нае рас строй ства, як 
у пры ве дзе най у па чат ку ар ты ку ла ма ці-
за бой цы, бо ён — са мы не бяс печ ны. Лю дзі 
з па доб ным ад хі лен нем іг на ру юць нор мы 
і пра ві лы, якія іс ну юць у гра мад стве. Та му 
ся род іх час та мож на су стрэць асоб, якія 
ўчы ні лі пра ва па ру шэн ні і зла чын ствы. На-
огул, га лоў ны мі ды яг нас тыч ны мі пры кме-
та мі та ко га рас строй ства асо бы псі хі ят ры 
на зы ва юць поў ную ад сут насць сум лен ня, 
схіль насць да пад ма ну і ня здоль насць вы-
кон ваць гра мад скія нор мы. Та кіх лю дзей 
ха рак та ры зуюць бес сар дэч ная абы яка-
васць да па чуц цяў ін шых, ня здоль насць 
ад чу ваць ві ну і атрым лі ваць ка рысць ад 
жыц цё ва га во пы ту, схіль насць аб ві на вач-
ваць на ва коль ных і да ваць доб ра пры стой-
ныя тлу ма чэн ні сва ім па во дзі нам, якія пры-
вод зяць да кан флік ту з гра мад ствам.

Дыс са цы яль нае рас строй ства асо бы 
спе цы я ліс ты яшчэ на зы ва юць са цы я па ты-
яй. У са цы я па таў не фар мі ру ец ца здоль-
насць ад чу ваць пры хіль насць да ін шых 
лю дзей, у пер шую чар гу да сва іх род ных, 
яны не ўме юць спа чу ваць, схіль ныя ра біць 
лю дзям ба лю ча і лі чаць сла ба ка мі ўсіх, хто 
не га то вы даць ім ад пор. Але спе цы я ліс ты 
па пя рэдж ва юць, што са цы я па тыю вар та 
ад роз ні ваць ад са цы яль най дэ за дап та цыі. 

Пры апош няй тыя ці ін шыя эма цый ныя рас-
строй ствы (зні жа ны на строй, тры во га, не-
спа кой, ажы я та цыя або ўспыш кі агрэ сіў нас-
ці) узні ка юць у ча ла ве ка толь кі сі ту а цый-
на, у су вя зі са знач ны мі зме на мі ў жыц ці, у 
стрэ са вай сі ту а цыі — пры стра це бліз ка га 
або пра цы, рас стан ні з ка ха ны мі, сур' ёз ным 
за хвор ван ні і г.д. У пер шым вы пад ку та кія 
па во дзі ны ад сі ту а цыі не за ле жаць.

ЦІ МОЖ НА «ВЫ ЛІ ЧЫЦЬ» 
СА ЦЫ Я ПА ТА?

На ту раль на, уз ні кае пы тан не, як рас па-
знаць па доб на га ча ла ве ка.

— Я во сем га доў вы кла да ла ў ме ды-
цын скім уні вер сі тэ це, — рас каз вае На тал-
ля Бе ра зоў ская. — Гэ тая тэ ма — ад на з са-
мых скла да ных для тлу ма чэн ня сту дэн там. 
Тут ня ма ві да воч ных па ру шэн няў псі хіч ных 
функ цый: ня ма га лю цы на цый, трыз нен ня. 
У та кіх лю дзей ёсць пэў ныя асаб лі вас ці 
мыс лен ня, але не на столь кі ві да воч ныя. 
Асноў ныя па ру шэн ні на зі ра юц ца ў эма-
цый на-ва ля вой сфе ры і па во дзі нах, уза е-
ма ад но сі нах з ін шы мі людзь мі.

Вар та звяр таць ува гу на хлус ню, бес-
прын цы по васць, агрэ сіў насць, па во дзі ны, 
якія ідуць на су пе рак з агуль на пры ня ты мі. 
Да рэ чы, кож ны ча ла век ін ту і тыў на імк нец-
ца ад су нуц ца, дыс тан цы я вац ца ад па доб-
ных асоб.

Ве да е це, ка лі раз маў ля еш са зла чын-
ца мі, якім па стаў ле ны та кі ды яг наз... Ма-
ла дыя лю дзі, га доў 20-22-х, рас каз ва юць 
пра сваё жыц цё, і, слу ха ю чы іх, між во лі 
ад чу ва еш жах. Ужо ў та кім уз рос це ў іх 
жыц ці мо жа пры сут ні чаць мност ва цяж кіх 
гіс то рый. Яны мо гуць тра піць у по ле зро-
ку мі лі цыі і псі хі ят раў за ўдзел у жорст кім 
збі ван ні або за бой стве. Пы та еш ся: мо жа, 
гэ та ад бы ло ся ім пуль сіў на, мо жа, аб ста-
ві ны так скла лі ся? Не, яны спа кой на рас-
каз ва юць пра тое, як за га дзя пла на ва лі 
сваё зла чын ства. Не ка то рыя па кі да юць 
ура жан не пра ся бе як пра лю дзей, якім гэ-
та да стаў ляе на ват пэў нае за да валь нен не. 
Яны ні ко лі не ад чу ва юць ві ны, жа лю!

— Але спе цы я ліс ты пі шуць, што са-
цы я па ты мо гуць быць і вель мі аба яль-
ны мі. І раз бу ра юць жыц ці ін шых лю-
дзей, не зні шча ю чы іх фі зіч на, а пус ка-
ю чы пад ад хон ін шы мі спо са ба мі: пад-
стаў ля ю чы пад удар аль бо пры вод зя чы 
да банк руц тва, руй ну ю чы асо бу ін ша га 
ча ла ве ка і ўсё, што яму до ра га...

— Яны мо гуць іг раць ро лю аба яль на га 
ча ла ве ка. Але, пад крэс лі ваю, гэ та прос та 
ро ля. Звы чай ныя лю дзі так са ма схіль ныя 
так ра біць. Але звы чай ныя лю дзі пры гэ тым 
атрым лі ва юць за да валь нен не і ад са мо га 
пра цэ су зно сін. Усім нам па да ба ец ца ча-
сам па флір та ваць, та му што нам пры ем ны 
сам пра цэс уза е ма дзе ян ня ў та кім клю чы, 
пры ем на рэ ак цыя ін ша га ча ла ве ка, у нас 
ажы ва юць эмо цыі пры гэ тым. Ча ла век з рас-
строй ствам асо бы бу дзе імк нуц ца быць аба-
яль ным толь кі дзе ля ней ка га вы ні ку, сва ёй 
мэ ты, каб усы піць піль насць сва ёй ах вя ры і ў 
да лей шым ма ні пу ля ваць ёю. А пра цэс зно сін 
сам па са бе ім зу сім не ці ка вы. У цэ лым гэ та 
асо бы пэў на га скла ду. Та кі стыль функ цы я-
на ван ня для іх з'яў ля ец ца нор май.

— І усё ж як, ад куль бя руц ца та кія 
лю дзі?

— Ме ды кі не ка жуць пра ней кі адзін 
фак тар, а вы ка рыс тоў ва юць трох мер ную 
ма дэль, якая ўліч вае спад чын ныя фак та-
ры, асаб лі вас ці вы ха ван ня і ўза е ма дзе ян-
ня з на ва коль ным све там. Гэ та зна чыць, 
важ ныя і ге ны, і вель мі не спры яль нае 
ўздзе ян не ася род дзя ў ран нім дзя цін стве, 
гі па а пе ка, без на гляд насць, вы пад кі агрэ-
сіі, жорст ка га стаў лен ня да дзі ця ці, ад-
сут насць эма цый най пад трым кі, цёп лых 
ад но сін, лю бо ві да яго...

Пры гэ тым та кія лю дзі рэд ка звяр та юц-
ца па да па мо гу да псі хі ят раў са мі. Ра ней 
пі са лі ко рат ка: псі ха па тыя не ле чыц ца. Ця-
пер ка жуць, што гэ тыя лю дзі мо гуць атры-
маць да па мо гу і ўвай сці ў доў гі пе ры яд 
кам пен са цыі, г.зн. змяк чыць, пры глу шыць 

сімп то мы і гэ тым аб лег чыць жыц цё і са мім 
са бе, і на ва коль ным лю дзям.

— Мож на звяр нуц ца да спе цы я ліс таў 
ана нім на, — сцвяр джае На тал ля Бе ра зоў-
ская. — Боль шасць лю дзей па ло хае на ват 
са ма дум ка пра зва рот да псі хі ят ра, псі ха-
тэ ра пеў та, але вар та ра зу мець, што пры 
гэ тым яны ад маў ля юц ца ад да па мо гі, якую 
мо гуць атры маць.

Што ты чыц ца рас паў сю джа нас ці рас-
строй ства асо бы (мы га во рым за раз аб 
усіх іх раз на від нас цях), спе цы я ліс ты схіль-
ныя ка заць, што кож ны дзя ся ты ча ла век 
мо жа па ку та ваць на тое ці ін шае рас строй-
ства асо бы. Атрым лі ва ец ца, што ў ад ным 
толь кі Мін ску гэ та амаль 200 ты сяч лю-
дзей!

СА ЦЫ Я ПА ТЫ Ў ТРЭН ДЗЕ
Са мае ці ка вае, што ў «пра су ну тых» 

ко лах апош нім ча сам ста ла мод ным на-
зы ваць ся бе са цы я па там! «На огул я са-
цы я пат ка ...» — ска за ла не так даў но пры 
зна ём стве ад на ма ла дая жур на ліст ка. «Ка-
лі шчы ра, я са цы я пат. У гэ тай за ле ёсць 
лю дзі, якіх я б з за да валь нен нем рас стра-
ляў, аса біс та», — гэ та ўжо сло вы мод на га 
ды зай не ра, з якім да вя ло ся су тык нуц ца на 
ней кай, ужо і не ўзга даць, прэ зен та цыі...

Звяр ні це ўва гу, у кі но і се ры я лах не лю-
дзі мы і цы ніч ны ге ній-са цы я пат з вост рым 
ін тэ ле ктам, яко му на пля ваць на ўсе са цы-
яль ныя нор мы і стан дар ты — но вы ге рой 
на ша га ча су. Не ве ры це? Та ды ўспом ні це 
ўсе агуль на га ўлю бён ца док та ра Хау са. А 
ге рой Кам бер бет ча з бры тан ска га тэ ле-
се ры я ла «Шэр лак Холмс»? Гэ ты хму ры 
хло пец з дэ ма ніч ны мі ін та на цы я мі стаў 
са праўд ным секс-іда лам у ма ла дых дзяў-
чат. А Ліс бет Са лан дэр з «Дзяў чы ны з та-
ту і роў кай дра ко на», якая так па да ба ец ца 
мо ла дзі? Пры ро джа ны за бой ца Дэкс тэр з 
«Пра ва суд дзя Дэкс тэ ра»? Га лоў ны ге рой 
куль та ва га се ры я ла «Ва ўсе цяж кія» Уол тар 
Уайт, які па хо дзе дзе ян ня стаў не прос та 
ад ным з най буй ней шых нар ка ба ро наў, але 
і бяз лі тас ным праг ма тыч ным за бой цам, які 
ні ў што не ста віць ча ла ве чыя жыц ці?

Пе ра ліч ваць мож на доў га. Па ра пры-
знаць, што ўцё кі ад нар маль нас ці — но вы 
трэнд на ша га ча су. Але кі но — гэ та кі но, яно 
лю біць ідэа лі за ваць. У рэ аль нас ці са цы я па-
ты, як пра ві ла, — лю дзі не вель мі пры ем ныя, 
а «дыс са цы яль нае рас строй ства асо бы» гу-
чыць зу сім не сек су аль на. Бо гэ тыя лю дзі 
не ўме юць ка хаць, не ра зу ме юць сут нас ці 
друж бы, а ад но сі ны па між людзь мі ба чаць 
толь кі ў свят ле экс плу а та цыі і вы га ды. Але 
па чуц ці да ін шых так глы бо ка ўка ра нё ныя ў 
на шай псі хі цы, што мы з цяж кас цю ве рым, 
што ў ка гось ці іх мо жа не быць. Заў сё ды 
зда ец ца: у та ко га аба яль на га ча ла ве ка, як 
су стрэ ты на мі са цы я пат, па він ны быць спа-
чу ван не, сум лен не — ну хоць кры ху, хоць у 
ска жо ным вы гля дзе. Але ў рэ аль на га, са-
праўд на га са цы я па та — толь кі та таль ная 
пус тэ ча, поў ная ад сут насць гэ тых звы чай-
ных ча ла ве чых пра яў.

На пэў на, гэ тыя но выя ге роі — Хаус, 
но вы Шэр лак Холмс, Уол тар Уайт і ін-
шыя ім па доб ныя — не бы лі б та кія па-
пу ляр ныя, ка лі б у гра мад стве не рас ла 
коль касць са цы я па таў. Бо ў ме дыя, як і 
ў эка но мі цы, дзей ні чае прос тае пра ві ла: 
по пыт на ра джае пра па но ву. Ча му мно гім 
з нас, і асаб лі ва мо ла дзі, так па да ба юц-
ца са цы я па ты? Маг чы ма, спра ва ў тым, 
што мы змя ня ем ся. За мест жы вых зно сін 
ад да ём пе ра ва гу са цы яль ным сет кам, ар-
ты ку лам і ві дэа ў ін тэр нэ це. Спе цы я ліс ты 
ўжо га во раць, што ў су час на га ча ла ве-
ка — «клі па вае», а ў апош ні час, на ват 
«лай ка вае» мыс лен не. І гэ та ўжо па чы нае 
ста на віц ца праб ле май. Адзі нае, што вы-
клі кае не ка то ры ап ты мізм, — гэ та дум ка, 
што боль шасць з тых, хто ця пер з го на рам 
на зы ва юць ся бе са цы я па та мі, прос та імк-
нуц ца за мо дай, жа да ю чы пры цяг нуць да 
ся бе ўва гу. І пры гэ тым на са мрэч ма юць 
усе най вы шэй шыя па чуц ці — та кія як сум-
лен не, спа чу ван не, лю боў.

Свят ла на БУСЬ КО, buskо@zvіаzdа.bу.

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 собра-
ния – 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 (доку-
ментами) 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 реструктури-
зации задолженности по платежам в республиканский бюджет».

Наблюдательный совет.УНП 200075434

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятиеГосударственное предприятие  

«УКС Фрунзенского района г. Минска»«УКС Фрунзенского района г. Минска»
ИЗМЕНЕНИЕ К РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ ИЗМЕНЕНИЕ К РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ 

ПРОЕКТНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМПРОЕКТНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ в газете «Звязда» в газете «Звязда»
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского райо-

на г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юри-
дических и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 №190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й За-
городный 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, вы-

ходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте.
Проектом предусмотрено строительство встроенных помещений в соста-

ве объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными 
помещениями административного, торгово-бытового назначения, гараж-
стоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Бел-
бланкавыд» 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 про-
ектной декларации составляет 21 888 000 белорусских рублей.

Предполагаемый срок ввода – 31 января 2016 года.
С планировками офисов и ходом работ по строительству можно ознако-

миться 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 до-

говора;
- 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 пло-

щади офисов и их количество считаются действительными до момента 
опубликования новой декларации.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец ОАО «БЗПИ», 
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 ре-
зервуар 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 электроснабже-
ния 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 по-
стоянного пользования для обслуживания и эксплуатации зданий и соору-
жений 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 под-
робную 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, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность 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, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, 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 про-
мышленной 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

20 лістапада 2015 г.14

Рэ лі гій ны фа на тызм, а не псі ха па та ло гія
У су вя зі з ня даў ні мі тэ рак та мі ў Па ры жы мы за да лі На тал лі Бе ра зоў скай 

пы тан не: чым ад роз ні ва юц ца тэ ра рыс ты ад нар маль ных лю дзей? Ці мож на 
вы ка заць зда гад ку, што боль шасць іх з'яў ля юц ца псі ха па та мі?

— Я не вы ву ча ла гэ тае пы тан не глы бо ка, — ад ка за ла экс перт. — Але, ду-
маю, хут чэй не. Я не лі чу, што тут спра ва ў рас строй стве асо бы. Боль шасць 
тэ ра рыс таў не ад роз ні ва юц ца псі ха ла гіч на ад ін шых — нар маль ных — лю дзей. 
Хут чэй, яны ад роз ні ва юц ца мен таль на, куль тур на. Як мне зда ец ца, у асно ве іх 
па во дзін не псі ха па та ло гія, а фа на тыч нае вы ка нан не рэ лі гій ных ка но наў. Яны 
вы рас лі з ін шы мі ўста ноў ка мі, іх пер ша па чат ко ва ары ен та ва лі, фар мі ра ва лі 
га тоў насць пры трым лі вац ца пэў най мі сіі.

БЕЗ СУМ ЛЕН НЯ, СО РА МУ І ВІ НЫ...
Яны ма юць па трэ бу ў да па мо зе псі хі ят ра, 
але рэд ка звяр та юц ца па яе са ма стой на


