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26 лютага 2020 г.

Павысіць выяўляльнасць хвароб,
АД РЭАЛІЙ
І НА ПЕРСПЕКТЫВУ працягласць жыцця і зарплаты медработнікаў
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Генерал-маёр дадаў, што новая пасада прадугледжвае вырашэнне задач выключнай кампетэнцыі КДБ (арганізацыя контрразведвальнай дзейнасці, барацьба з тэрарызмам і іншае). Гэтыя кірункі былі канкрэтызаваныя, асобна Прэзідэнт спыніўся на пытаннях
супрацьдзеяння карупцыі — абазначыў неабходнасць здабывання
вычарпальных доказаў, недапушчальнасць фармалізму, шаблоннасці ў рабоце, дублявання задач паміж праваахоўнымі органамі.
Абстаноўка цяпер у Беларусі стабільная, кантраляваная, сказаў журналістам толькі што прызначаны першы намеснік старшыні КДБ. «Неабходна мець на ўвазе транзітны характар нашай
краіны, — адзначыў ён. — І тут асноўная задача — недапушчэнне
дэструктыўнага ўплыву звонку, на гэтым будуць сканцэнтраваны
асноўныя намаганні ў нашай рабоце».
Першы намеснік міністра ўнутраных спраў Генадзь Казакевіч
нагадаў журналістам, што галоўная задача міліцыі — захаванне
жыцця, здароўя і ўласнасці грамадзян.
«За апошнія гады дзякуючы намаганням не толькі МУС, але
і ўсіх зацікаўленых намеціўся станоўчы трэнд на зніжэнне колькасці агульнакрымінальных злачынстваў (крадзяжы, рабаванні,
разбоі, замахі на жыццё і здароўе грамадзян). Мы павінны ўсяляк
яго ўмацоўваць, — сказаў ён. — Яшчэ адна задача, якую паставіў
кіраўнік дзяржавы, — супрацьдзеянне карупцыі, якое павінна насіць сістэмны характар. Гэта значыць, мы павінны займацца тымі
злачынствамі, якія наносяць найбольшую шкоду інтарэсам дзяржавы і грамадства, а не засяроджвацца на дробнай, так званай
бытавой карупцыі».
Што датычыцца змагання з кіберзлачыннасцю, МУС ужо некалькі гадоў рыхтуе кадры ў гэтай сферы. «Мы стварылі падраздзяленне інтэрнэт-разведкі, якое паспяхова супрацьдзейнічае гэтаму
злу па ўсіх кірунках, ці тое гандаль наркотыкамі, ці тое сексуальны
гвалт у адносінах да дзяцей у сетцы Інтэрнэт, — дадаў прызначаны першы намеснік міністра. — Беларускі вопыт запатрабаваны і
прызнаны ў свеце».
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Цэнтр еўрапейскага
біятлона
ў Раўбічах
Сёння там стартуе чэмпіянат Еўропы
У першы дзень спаборніцтваў пройдуць суперспрынты. Гэтыя гонкі складаюцца з двух этапаў: кваліфікацыя і фінал,
якія пройдуць у адзін дзень.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

У такіх умовах узрастае роля медыцыны ў захаванні рэпрадуктыўнага здароўя насельніцтва. Важна
зрабіць усё магчымае, каб пары,
якія жадаюць мець дзяцей, маглі гэта ажыццявіць, падкрэсліў міністр.
Дарэчы, узровень бясплоднасці ў
Беларусі складае 14 %.
— Наша задача — не толькі
зніжэнне смяротнасці, але і павышэнне нараджальнасці за кошт
прафілактыкі абортаў, даступнасці і эфектыўнасці дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій. Сёлета
дзякуючы псіхалагічнай дапамозе
і перадабортнаму кансультаванню
ўдалося захаваць да 19 % цяжарнасцяў. І гэта нямала для нашай
краіны. У 2019-м колькасць абортаў
знізілася з 9,0 да 8,2 на тысячу жанчын фертыльнага ўзросту, — расказаў Уладзімір Каранік.
Пры гэтым ён адзначыў, што нізкія лічбы нараджальнасці будуць
захоўвацца і ў найбліжэйшыя гады.
Таму важнай задачай з'яўляецца
зніжэнне захваральнасці, інваліднасці і смяротнасці.
Задача пярвічнага звяна — павысіць выяўляльнасць сардэчна-сасудзістых хвароб, захворванняў парушэнняў абмену рэчываў і іншых
цяжкіх паталогій. Што датычыцца
выяўлення анкалагічных хвароб, то
ў 2019-м дасягнуты нядрэнныя вынікі: 67,4 % з іх выяўлялася на ранніх, 1-2-й стадыях. Усё гэта павінна
прывесці да зніжэння смяротнасці,
падкрэсліў міністр.
Па-ранейшаму высокімі тэмпамі развіваецца беларуская транспланталогія. Летась выканана 374
трансплантацыі ныркі, у тым ліку
11 дзецям, 52 перасадкі сэрца. А
таксама 93 аперацыі па трансплантацыі печані, з іх 12 дзецям. Прычым у маленькіх пацыентаў гэта,
як правіла, экстранныя аперацыі,
якія дазволілі захаваць ім жыццё.
Праведзена 9 перасадак лёгкіх,
148 — гемапаэтычных ствалавых
клетак. Будаўніцтва новага модуля

і хірургічнага комплексу на тэрыторыі Мінскага НПЦ хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі дазволіць
і далей развіваць гэты кірунак, адзначыў міністр.
У кра і не пра ве дзе на амаль
20 тысяч кардыёхірургічных умяшанняў. А РНПЦ «Кардыялогія»
з'яўляецца адным з самых запатрабаваных не толькі ў беларусаў,
але і ў замежных грамадзян. Экспарт паслуг за студзень—лістапад
мінулага года склаў 44,6 мільёна
долараў (а гэта102 % да ўзроўню
2018-га). Найбольшы ўнёсак зрабілі РНПЦ анкалогіі і медыцынскай
радыялогіі імя М. М. Аляксандрава,
РНПЦ дзіцячай анкалогіі і гематалогіі і РНПЦ «Кардыялогія».
Розніца ў працягласці жыцця паміж гарадскім і сельскім насельніцтвам хоць і скарачаецца, але па-ранейшаму ёсць.
— Што датычыцца Мінска, то,
з аднаго боку, тут самыя нізкія ў
краіне паказчыкі смяротнасці. А з
іншага, назіраецца невыкананне
цягам шэрагу гадоў нарматыву
забяспечанасці ўрачамі агульнай
практыкі, — звярнуў увагу міністр.
Ён заклікаў вырашаць кадравыя
праблемы, у прыватнасці ўдасканаліць сіс тэму паслядыпломнай
адукацыі.

ры, якія дазваляюць усё выканаць
на сучасным бяспечным узроўні, —
заявіў Уладзімір Каранік.
Напрыклад, аказанне неўралагічнай дапамогі ў стацыянары, дзе
няма камп'ютарнага і магнітна-рэзананснага тамографаў, нельга прымяніць сучасныя методыкі лячэння,
якія зніжаюць рызыку інваліднасці
і дазваляць пацыенту больш поўна
аднавіцца, немэтазгодна. Таму гэта дапамога будзе сканцэнтравана
ў тых медустановах, якія па аснашчэнні адпавядаюць сучаснаму
ўзроўню. Яны будуць знаходзіцца
ў гадзіннай даступнасці для любога
пацыента краіны.
Плануецца, што будуць два віды акрэдытацыі: базавая — абавязковая для дзяржаўных медыцынскіх устаноў, і добраахвотная,
якую змогуць праходзіць у тым ліку
і недзяржаўныя медыцынскія ўстановы — гэта дасць магчымасць
прадэманстраваць, што іх дапамога адпавядае сучасным медыцынскім стандартам. Фінансаванне ўсіх
тых відаў дапамогі, якія не прайшлі
акрэдытацыю, з рэспубліканскіх і
мясцовых бюджэтаў не дапускаецца.
Акрэдытацыю медустановы пачнуць праходзіць з гэтага года, а ў
поўным аб'ёме сістэма будзе функцыянаваць з 1 студзеня 2023 года.

Навошта акрэдытацыя
Адкуль у нас тэсты
медыцынскіх
на каранавірус?
устаноў?
— З гэтага года ўсе дзяржаўныя
медыцынскія ўстановы пройдуць
працэдуру акрэдытацыі на адпаведнасць базавым стандартам. Гэта
патрабаванні, якія будуць характарызаваць бяспеку і ўзровень аказання медыцынскай дапамогі. Калі
ў нейкай установе на гэтым узроўні
бяспечна аказваць медыцынскую
дапамогу немагчыма, установа не
будзе акрэдытавана для такіх відаў
дапамогі. Такім чынам, спецыялізаваная дапамога будзе сканцэнтравана ў тых цэнтрах, дзе сёння ёсць
усё неабходнае абсталяванне і кад-

У Беларусі па-ранейшаму ніводнага выпадку завозу каранавіруснай інфекцыі не зафіксавана. Актыўна праводзяцца санітарна-эпідэмічныя мерапрыемствы.
На сёння некалькі разоў у дзень
аналізуецца эпідэміялагічная сітуацыя. У прыватнасці, узмоцнены
кантроль на рэйсах, што прыбываюць з Італіі. Таксама праводзіцца
медыцынскае назіранне за грамадзянамі, якія вярнуліся з КНР, узмацняецца назіранне за тымі, хто
вяртаецца з паўночнай Італіі, расказаў міністр.

— Адкуль у нас узоры, калі завозу віруса не было? ДНК віруса
была перададзена Сусветнай арганізацыяй усім зацікаўленым, гэта дазволіла скласці тэст-сістэмы,
каб праводзіць ПЦР-дыягностыку
ў рэжыме рэальнага часу. Зараз
у нас два віды тэстаў: вырабленыя
айчыннай вытворчасцю і перададзеныя расійскім бокам. На сёння ў
асобных выпадках мы робім двайны
кантроль. Лабараторныя тэсты ёсць
у дастатковай колькасці, іх якасць
праверана незалежнымі экспертамі,
і мы не сумняваемся ў ёй, — падкрэсліў Уладзімір Каранік.

Зарплаты медыкаў
працягнуць расці
Міністр паведаміў, што па звестках на 2019 год сярэдняя зарплата работнікаў аховы здароўя склала 776 рублёў. Пры гэтым урачы
атрымлівалі ў сярэднім 1422 рублі
(з сярэднім каэфіцыентам сумяшчальніцтва 1,36), сярэдні медыцынскі персанал — 876 рублёў (пры каэфіцыенце сумяшчальніцтва 1,26).
— Студзень прайшоў спакойна,
мы фіксавалі адзінкавыя выпадкі зніжэння на месцах заработнай
платы, і пытанні аператыўна вырашаліся, — заўважыў Уладзімір
Каранік.
Па яго словах, у 2020 годзе работа па павышэнні зарплаты медыкаў працягнецца. У тым ліку за
кошт пазабюд жэтнай дзейнасці.
І, як і планавалася, да 2025 года
ў параўнанні з 2019-м яна павінна
вырасці ў два разы.
Намеснік прэм'ер-міністра Ігар
ПЕТРЫШЭНКА звярнуў увагу на
недапушчальнасць ураўнілаўкі ў
зарплатах.
— Узровень заробку павінен
быць супастаўны з канкрэтным
унёскам кожнага работніка, нагрузкай і выкананым аб'ёмам работ.
У гэтым пытанні ўсё павінна быць
празрыс та і зразумела для людзей, — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.
Алена КРАВЕЦ.

Тэхналогія ў дапамогу

НОВЫ ПАМОЧНІК АНКОЛАГАЎ
Усе спартсмены ўжо прыбылі на месца спаборніцтваў у пачатку
тыдня, біятланісты правялі свае кантрольныя трэніроўкі. Надвор'е
не перашкода спаборніцтвам, арганізатары і з плюсавай тэмпературай у дзённы час здолелі падрыхтаваць трасу. Дарэчы, на
адзін спрынтарскі круг выходзіць каля 3000 кубаметраў снегу пры
шырыні шасці метраў і таўшчыні покрыва 50 сантыметраў. На дапамогу арганізатарам прыйшлі беларускія гарналыжныя цэнтры,
да таго ж пасля завяршэння Кубка свету па фрыстайле снег знялі
і з гэтага схілу.
«Цяпер ночы сталі даволі халодныя, трасу скоўвае, а адпускае
толькі да гадзіны дня. Крытычны прамежак надыходзіць з 13.00 да
16.00. Затым тэмпература зноў падае, і снег трымаецца, — расказаў журналістам намеснік дырэктара Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па зімовых відах спорту Леанід
КАРАСЬ. — Стадыён — вельмі праблемнае месца. Сонца ўжо
зусім не студзеньскае, яно стала вельмі актыўнае, і стан белага
покрыва на гэтым участку пастаянна патрабуе нашай увагі. Шчыра
кажучы, папярэдні прагноз надвор'я на тыдзень не радуе. Тым не
менш я ўпэўнены, што ніякіх пераносаў не будзе. Запасаў снегу
для правядзення чэмпіянату Еўропы па біятлоне ў нас хопіць. Так
што, думаю, з пастаўленай задачай справімся і правядзём гэтыя
спаборніцтвы на звыкла высокім узроўні».
Арганізатары паклапаціліся аб камфортных умовах не толькі для
спартсменаў, але і для гледачоў. На стадыёне ўсталявалі адмысловы экран, каб было зручна сачыць за стральбой біятланістаў. Дарэчы, да пачатку тыдня было прададзена каля двух тысяч білетаў,
і чакаецца, што ў апошнія дні аматары спорту будуць купляць іх
яшчэ больш актыўна. Як заўсёды, каля стадыёна будуць адчыненыя пункты харчавання.
Хто не зможа дабрацца да стадыёна, зможа паглядзець чэмпіянат Еўропы ў прамой трансляцыі па телеканале «Беларусь 5».
Белтэлерадыёкампанія будзе выкарыстоўваць 31 камеру і 2 ПТС,
два краны з камерамі ўстаноўлены на трасе і яшчэ адзін на стрэльбішчы. Таксама штодня ў Раўбічах будзе працаваць студыя, куды
рэгулярна стануць зазіраць спартсмены і трэнеры.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

У Гомельскім абласным клінічным анкалагічным
дыспансеры з'явіўся новы камп'ютарны тамограф
для максімальна дакладнай дыягностыкі ракавых
пухлін. Абсталяванне, якое было закуплена яшчэ
ў 2009 годзе, адпрацавала свой рэсурс: стары
тамограф часта ламаўся. Рамантавалі, пацыентаў
перанакіроўвалі ў іншыя медустановы. З 2018-га — тут
КТ увогуле не рабілі. Летась падчас «Вялікай размовы»
з Прэзідэнтам Беларусі аб рашэнні балючага пытання
папрасілі жыхары рэгіёна — сваякі пацыентаў
анкадыспансера. Станоўчы вынік не заставіў сябе
чакаць. Гэта агульная перамога медыкаў і пацыентаў.

Пацярпелая ад аварыі на
Чарнобыльскай АЭС Гомельская вобласць традыцыйна лідзіруе ў сумным рэйтынгу росту анкалагічных захворванняў.
Прычыны розныя, адзначаюць
гомельскія медыкі. Рост паталогіі ў нейкай ступені звязаны
і з павелічэннем працягласці
жыцця, праблемамі з дыягностыкай і дрэннай прафілактыкай захворванняў. Аднак фактам застаецца тое, што летась
у вобласці выявілі каля 8000
новых выпадкаў. Кожны 28-ы
жыхар праходзіў лячэнне або
працягвае лячыцца ад раку.
Камп'ютарная тамаграфія
дазваляе медыкам паставіць
дакладны дыягназ без якіх-небудзь умяшанняў у арганізм.
Дыягностыка дае магчымасць
урачу-рэнт ге нола гу вы значыць, дзе знаходзіцца пухліна,
якіх яна памераў, што адбываецца з сумежнымі органамі і
ўвогуле наколькі распаўсюдзіліся ракавыя клеткі ў арганізме чалавека. Усе гэтыя даныя
неабходны, каб у далейшым

максімальна дакладна паставіць дыягназ, значна скараціць
тэрмін абследавання і выпрацаваць эфектыўную тактыку
ля чэн ня па цы ен та. Акра мя
таго, дэталёвая візуалізацыя
дапамагае хірургам-анколагам лепш планаваць будучыя
аперацыі.
Па сло вах за гад чы ка
рэнтгенаўскага аддзялення анкадыспансера Міхаіла
ГАПЕЕНКІ, за апошнія сем гадоў колькасць даследаванняў,
якія праводзяцца ва ўстанове,
вырасла ўдвая.
— Гэта камп'ютарны тамограф апошняга пакалення, які
імгненна робіць 80 зрэзаў, што
дазваляе цалкам абследаваць
чалавека за 20 секундаў, — адзначае суразмоўнік. — Прынцып дзеяння гэтага апарата не
адрозніваецца ад папярэдняга.
Аднак у плане радыяцыйнай
бяспекі новае абсталяванне
больш ашчаднае: тамограф
працуе ў чатыры разы хутчэй.
На даследаванне грудной клеткі, напрыклад, хопіць трох секундаў.

Робіцца серыя рэнтгенаўскіх здымкаў пад рознымі вугламі, пасля чаго мадэлюецца
трохмерны малюнак органа з
магчымасцю разгледзець яго
струк туру на «зрэзе». Новы
тамограф дазваляе ўбачыць
тканіны органа ў вельмі тонкім зрэзе — 0,5 мм. А значыць,
тлумачаць спецыялісты, паталагічныя змены ў арганізме
можна выявіць на больш раннім этапе і пазбегнуць згубных
наступстваў.
Кошт новага тамографа —
856 тысяч рублёў. Ён набыты
на срод кі рэс пуб лі кан ска га
бюджэту. Праектна-мантажныя рабо ты па будаўніцтве
новага кабінета камп'ютарнай та маг ра фіі абы шлі ся ў
больш чым 524 тысячы рублёў. Сродкі выдаткаваў абласны бюджэт.

Дарэчы, стары камп'ютарны тамограф плануюць адрамантаваць і таксама далучыць
да абслугоўвання пацыентаў.
Так, напрыклад, апарат дазваляе з камфортам абследаваць
пацыентаў вялікай камплекцыі
(да 210 кг) або тых, хто баіцца замкнёнай прасторы. Выкарыстанне двух тамографаў
дазволіць у разы павялічыць
колькасць даследаванняў.
Сёння Гомельскі абласны
анкадыспансер — адна з вядучых клінічных устаноў Г
омельскай вобласці. Летась
мясцовыя анколагі правялі абследаванне 11 700 чалавек. З
новым камп'ютарным тамографам штогод тут змогуць
праводзіць да 30 тысяч дыягностык.
Наталля КАПРЫЛЕНКА,
фота аўтара.

СМЯРОТНАЯ ЮШКА
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Дзе-нідзе ён нарастаў нават да васьмі сантыметраў, але тут жа да нас прыходзілі моцныя дажджы, тэмпература паветра ўпарта крочыла праз
нуль у бок павышэння, а пасля ападкаў паветра
месцамі сагравала не па-зімоваму цёплае сонца.
Вось так ад лёду і заставалася адна назва.
Па стане на 24 лютага ў краіне патанулі
29 чалавек, усе яны дарослыя. Адметна, што
за паўтара месяца шэсць інцыдэнтаў звязана з
лядовай абстаноўкай. Пяць з іх прыходзіцца на
долю рыбакоў. Што адбылося 8 лютага на возеры
Езярышча на крайнім паўночным усходзе Беларусі — так і не зразумела. Пакуль што вядома,
што 59-гадовы мужчына нібыта выйшаў на лёд,
каб праверыць яго трываласць. У выніку праваліўся і патануў.
Два трагічныя выпадкі адбыліся ў адзін дзень,
16 лютага, у Гомельскай вобласці. На возеры ў
аграгарадку Вясёлка Веткаўскага раёна патануў
50-гадовы мужчына. На яшчэ адным возеры, але

на гэты раз у вёсцы Старая Лутава Лоеўскага
раёна, таксама падчас падлёднай рыбалкі загінуў яго равеснік.
Увогуле, Гомельшчына сёлета з вялікім адрывам вядзе ў гэтым сумным спісе. У Гомельскім раёне каля вёскі Асаўцы ёсць затон Сожа.
19 студзеня там рыбаліў 51-гадовы мужчына...
У тым жа Гомельскім раёне 7 лютага рыбалка
скончылася трагічна для 68-гадовага пенсіянера
на возеры Гадзічава.
— Аднак да сапраўднай вясны яшчэ далекавата, і яшчэ не выключана, што тэмпература будзе
«скакаць» праз нулявую адзнаку ў абодва бакі.
Але такія ўмовы надвор'я вельмі неспрыяльныя
для таго, каб сфармавалася трывалае лядовае
пакрыццё. Каб яно магло трымаць вагу чалавека, патрэбна стабільна адмоўная тэмпература як удзень, так і ўначы. І больш за тое, такія
ўмовы павінны быць на працягу тыдня. Інакш
калі лядовае пакрыцце і пачне фармавацца, то
яно будзе чыста сімвалічным, маючы пры гэтым

порыстую структуру, поласці ў якой будуць запоўнены вадой.
Тэмпература вады цяпер у вадаёмах — ад 3
да 4 градусаў цяпла. Чалавек у такіх умовах можа знаходзіцца не больш за 5 хвілін. Далей ён
замярзае і не можа больш рухацца.
Паказальны выпадак адбыўся 15 лютага ў Сенненскім раёне. На лёд адправіліся два рыбакі. Адзін
з іх праваліўся і пачаў тануць. Яго напарнік убачыў
гэта, тут жа патэлефанаваў па нумары 102. Міліцыянеры перадалі інфармацыю ратаўнікам. Рыбак,
пакуль тыя ехалі, трымаў свайго таварыша за рукі
некалькі хвілін, каб ён не сышоў пад ваду.
— Пры гэтым калі вы бачыце, што чалавек
церпіць бедства, то лепш не ўваходзіць з ім у
прамы кантакт, калі ў вас няма адпаведных навыкаў, — раіць Алег Баразна. — Трэба працягнуць
яму кій, вяроўку, куртку ці нейкі іншы трывалы
прадмет. Справа вось у чым. Чалавек, які тоне,
як вядома з прымаўкі, хапаецца за саломінку.
І можа зацягнуць за сабой і свайго памочніка.

З 1 студзеня ў Беларусі на вадзе выратавана
больш за 10 чалавек, з іх трое непаўналетніх.
А вось летась за гэты час было ўсяго толькі
пяць загінулых. Чаму ж адбыўся такі імклівы
рост — з 5 да 22? Справа ў тым, што ў нас вельмі шмат выпадкаў звязаны з неспадзяванымі
падзеннямі ў ваду. Летась лёд быў больш-менш
трывалы. Калі чалавек гуляе ўздоўж вадаёма,
магчыма, і не зусім цвярозы, і падае ўніз, аступіўшыся, то рукі-ногі ён, можа, і паламае, але
застанецца жывы. Пры падзенні ў глухім месцы
і асабліва аднаму варыянтаў амаль не застаецца.
Тут трэба згадаць недарэчны інцыдэнт у Акцябрскім раёне. 63-гадовы мужчына са сваім
сабакам гуляў па беразе ракі Нератоўка. Глыбіня
ракі ў тым месцы зусім невялікая — 60 сантыметраў. Ды і шырыня не сказаць каб вялікая —
шэсць метраў. Але гэтага хапіла, каб пенсіянер
не змог выбрацца з ледзяной вады і патануў...
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

Супрацоўніцтва
БЕЛАРУСКААМЕРЫКАНСКІ
ЗАСЛОН
ДЛЯ НАРКОТЫКАЎ
Цэнтральны апарат Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз наведала дэлегацыя з Агенцтва па барацьбе з наркотыкамі
ЗША. Выканаўца абавязкаў Рэгіянальнага
дырэктара па рэгіёне Сярэдняга Усходу
Майкл П. Навакоскі і старшыня ДКСЭ Андрэй Швед падпісалі адмысловы мемарандум аб супрацоўніцтве.
Цяпер дзве краіны будуць вельмі шчыльна
супрацоўнічаць на ніве барацьбы з наркатрафікам. Сярод прыярытэтных кірункаў — абмен
інфармацыяй пра крыніцы паходжання наркотыкаў, іх аналагаў, прэкурсораў і метады іх устанаўлення; новыя віды наркотыкаў, іх спосабы і
метады даследавання, у тым ліку параўнальныя
метады. А таксама — выкарыстанне найноўшага
аналітычнага абсталявання, якое прымяняецца
падчас экспертызы новых псіхатропаў.
— У Злучаных Штатах асаблівую небяспеку ўяўляюць гераін, фентаніл і разнастайныя
апіёіды, — зазначыў Майкл П. Навакоскі. — Але
гэта ўласціва не толькі для нашай краіны, а для
ўсяго свету. Калі я толькі заступіў на цяперашнюю пасаду, мяне праінфармавалі, што наркагандляры выкарыстоўваюць тэрыторыю Беларусі ў якасці транзітнай. Прычым як з усходу
на захад, так і ў адваротным напрамку. Цяпер
жа мы аб'ядноўваем нашы высілкі, каб разам
супрацьстаяць пагрозе.
Здавалася б, магчымасці ЗША і Беларусі
проста непараўнальныя па многіх кірунках. Але
ў нашай краіне створана цікавая сістэма, скіраваная на прафілактыку з'яўлення новых, пакуль
яшчэ непадкантрольных рэчываў.
— Амерыканскія калегі адзначаюць, што аналагаў такой методыкі ў свеце не існуе, — адзначыў старшыня Дзяржаўнага камітэта судовых
экспертыз Андрэй Швед. — Калі ў многіх краінах
ад з'яўлення новага наркатычнага рэчыва да
ўнясення яго ў спіс забароненых праходзіць ад
шасці да васямнаццаці месяцаў, то ў Беларусі
гэты час змяншаецца да двух сутак. Дзейнічае
такая сістэма з красавіка 2014 года, і за гэты час
«наркаспісы» папоўнілі 250 новых рэчываў. Мы,
у сваю чаргу, зацікаўлены, каб калегі з ЗША таксама перадавалі нам аналагічную інфармацыю,
і будзем дзяліцца сваімі напрацоўкамі з імі.
Мемарандум разлічаны не толькі на ўзаемны
абмен інфармацыяй, але і на двухбаковае навучанне і стажыроўку амерыканскіх і беларускіх
спецыялістаў.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

РУП «Торговый дом «Восточный»
извещает о проведении 26.03.2020
открытого аукциона по продаже
недвижимого имущества
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 323582003601000001
площадью 0,1000 га, расположенный по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, Махновичский с/с, д. Зеленый Мох, ул. Луговая, 8, с раположенными на нем строительными материалами, вложенными
в строительство деревянного дома. Целевое назначение: земельный участок для
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная цена
продажи – 999,20 бел. руб., задаток – 99,92 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-79467, общей
площадью 8,9 кв. м, год постройки – 1985, расположенное по адресу: Минская обл.,
Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Тамары Дутко, 2/5. Назначение: сооружение
специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, наименование: автозаправочный пункт. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 642000000003000030 площадью 4,4298 га. Начальная цена продажи – 315 684,00 бел. руб., задаток – 31 568,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 220/С-26688, общей
площадью 597,0 кв. м, год постройки – 2015, расположенное по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, 142/3. Назначение: здание
административно-хозяйственное, наименование: административно-бытовой корпус.
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 221550100001003890
площадью 0,0484 га. Начальная цена продажи – 113 310,00 бел. руб., задаток –
11 331,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5%.
Лот № 4. Объект недвижимости в составе незавершенного незаконсервированного капитального строения и земельного участка с кадастровым номером
625883504101000443 общей площадью 0,1450 га, расположенный по адресу: Минская обл., Червенский р-н, Смиловичский с/с, д. Корзуны, 141. Начальная цена продажи – 19 764,00 бел. руб., задаток – 1976,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 311/С-50774, общей
площадью 100,1 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Добрушский
р-н, г. Добруш, пр-т Луначарского, 11А. Назначение: здание специализированное
розничной торговли, наименование: магазин «Запчастей». Расположено на земельном участке с кадастровым номером 321250100002000030 площадью 0,0312 га.
Начальная цена продажи – 38 250,00 бел. руб., задаток – 3825,00 бел. руб. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 600/С-149603, общей
площадью 185,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н,
Луговослободской с/с, д. Обчак, ул. Мирная, 4. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 623684109101000514 площадью 0,1473 га. Начальная цена продажи – 140 400,00 бел. руб., задаток – 14 040,00 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Объект недвижимости в составе капитального строения с инвентарным
номером 615/С-10433, общей площадью 67,8 кв. м и земельного участка с кадастровым номером 625883504101000096 общей площадью 0,2500 га, расположенного по
адресу: Минская обл. Червенский р-н, Смиловичский с/с, д. Корзуны, ул. Минская,
д. 21. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой
дом. Начальная цена продажи – 50 940,00 бел. руб., задаток – 5 094,00 бел.
руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Объект недвижимости в составе незавершенного незаконсервированного капитального строения, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 624883000601000106, общей площадью 0,2499 га по
адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской с/с, д. Багута.
Начальная цена продажи – 141 480,00 бел. руб., задаток – 14 148,00 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 123/С-891, общей площадью 944,5 кв. м, год постройки – 1989, расположенное по адресу: Брестская обл.,
Кобринский р-н, г. Кобрин, ул. Первомайская, 149. Назначение: здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая
мебель, наименование: здание цеха лесопиления. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 124350100001000593 площадью 1,1577 га. Начальная цена продажи – 125 028,90 бел. руб., задаток — 12 502,89 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной
цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку не позднее
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры
возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость
приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.
Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»
Аукцион состоится 26.03.2020 в 15.00 по адресу:
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал
Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка,
принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, либо г. Минск, ул. Жилуновича, 15 (просьба уточнять адрес приема заявлений по указанным контактным телефонам), управление реализации недвижимости и арендных
отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30
до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 23.03.2020 в 15.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X,
ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО
37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального
строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 26 марта
2020 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента в любое время до объявления его проданным
Контакты организатора аукциона:
+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63
ВНИМАНИЕ!
В извещении о проведении 12.03.2020 открытого аукциона по продаже недвижимого
имущества, опубликованном в газете «Звязда» № 36 (29150) от 22.02.2020, начальную цену продажи лота № 15 читать 1667,52 бел. руб., задаток – 166,75 бел. руб.

