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Ратуйцеся! РАЗВОДЫ сярод нас...

ÀÊÖÝÍÒÛ
× Û Ð Â Î Í À ß ÇÌÅÍÀ

Альтэрнатыва школе
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. ЧЗ.)
— А ці прыходзіцца вам самім
прымушаць дзяцей займацца?
— Дзіця ў сярэдняй школе на
хатнія заданні траціць 2-3 гадзіны,
а ў нас столькі часу ідзе на ўсю
адукацыю! Але мы самі выбіраем,
колькі нам займацца. Напрыклад,
сёння добрае надвор'е, мы сходзім
пагуляем, а заўтра дожджык — і мы
пазаймаемся ўвесь дзень. У нас няма тэлевізара, гэта знарок зроблена, мы вырашылі, што гэта марнаванне часу, калі дзіця цэлымі днямі
не можа фізічна, як ад наркотыка,
адарвацца ад дзіцячых каналаў, ці
нават пазнавальных, як «дыскавэры», ці «энімал планет». І заняткі за
камп'ютарам у нас нармаваныя.
— Але, напэўна, у бацькоў,
якія вырашаюць, што іх дзеці павінны займацца па індывідуальным плане, усё ж павінна быць
настаўніцкая адукацыя?
— Неабавязкова. Мая педагагічная адукацыя — гэта 12 гадоў маёй
дачкі, у нас трое дзяцей, і кожнае
дзіця непаўторнае, я бачу, што кожнаму дзіцяці я павінна па-іншаму
ўсё выкладаць. Я чытаю літаратуру,
штосьці шукаю сама, проста спрабую знайсці розныя падыходы. Так,
дачка пайшла ў школу ў шэсць гадоў, а другое дзіця ў такім ўзросце
было эмацыянальна негатовае да
заняткаў, сын бы не змог столькі часу сядзець за партай. Акрамя таго,
у шэсць ён не чытаў зусім, нават некаторыя літары не ведаў і не хацеў
нічога паўтараць. Затое ў шэсць з
паловай яму стала цікава, ён пачаў
чытаць, спачатку патроху, па некалькі радочкаў з казак, а цяпер сын чытае на ўзроўні вучня, які заканчвае
першы клас. З матэматыкай увогуле
ён нас уразіў. Бо займаўся ёй не з мамай, а праз камп'ютарную праграму.
Яму настолькі было цікава, што ён
ужо пачаў вучыць табліцу множання.
І гэта без усялякага прымусу.

Каб сачыць
за выхаваннем
— Але ж дзіцяці патрэбны і
зносіны з аднагодкамі...
— Гэта вельмі проста вырашаецца. Дзеці, што займаюцца дома,
маюць больш часу на тое, каб наведваць розныя гурткі. У той час як многія
звычайныя школьнікі вымушаны адмаўляцца ад гэтага, бо ім трэба пасля

школы сядзець над хатнімі заданнямі.
Мы можам наведваць факультатывы
ў школах менавіта па тых прадметах,
якія нам найбольш цікавыя і дзе займаюцца дзеці з такімі ж захапленнямі.
А праблемы з сябрамі ў дачкі пачаліся
таму, што яна пачала шмат чытаць,
што равеснікі часам не разумеюць...
Мы вернікі, ходзім у касцёл, там таксама ёсць магчымасць стасункаў. І
навучанне па індывідуальным плане
нам яшчэ падыходзіць і па рэлігійных пытаннях. У еўрапейскіх краінах
бацькі-хрысціяне, выбіраюць такое
навучанне таму, што не хочуць, каб
дзецям на занятках тлумачылі, што
аборты — гэта нармальна, а геі — такія ж добрыя дзядзькі, як і астатнія. Я
думаю, што для многіх бацькоў у Беларусі праблемы з выхаваннем таксама становяцца актуальнымі. Сёння
дзеці ў 10-11 гадоў могуць «залазіць»
на нейкія сайты, блогі, сустракаюцца
нават з парнаграфіяй. Ад усяго гэтага мы б па сваіх рэлігійных перакананнях хацелі б дзіця абараніць і не
хацелі б, каб у школе нашым дзецям
гаварылі пра аборты ці засцярогу ад
цяжарнасці.
Па гля дзі це, як апра на юц ца
дзяўчынкі-старшакласніцы: быццам ідуць на «панэль». Мы ў нашай сям'і не прызнаём сучасную
ўседазволенасць. Праз пэўны час
мы памянялі дачцэ гардэроб (бо
гэта занадта аблягала, тое — занадта міні). Цяпер яна апранаецца
элегантна. Зноў жа, у школе дзеці
знаходзяцца пад уплывам калектыву, часам пасля заняткаў дзяўчаты
могуць пайсці ў кавярню, дзесьці
сноўдаць увесь дзень і прыходзіць
так позна, што і няма часу ні на якія
кніжкі. Лічу, бацькі павінны займацца выхаваннем сваіх дзяцей.

Няхай альтэрнатыва
будзе
Хлопчыкаў і дзяўчынак, якія спасцігаюць усе навукі, не выходзячы
за сцены ўласнага дома, сёння ў
Беларусі ўжо некалькі дзясяткаў. А
магло б быць і больш, проста многія
бацькі не ведаюць, што існуе такая
практыка навучання без школы.
А яна, між іншым, на дадзены
момант дазволеная дзяржавай.Так,
Марына сказала, што адзіная ўмова
— заяву пры пераходзе на навучанне па індывідуальным плане трэба
падаваць летам (пасярод навучальнага года яе не прымуць). Калі ж дзі-

ця ўжо вучыцца па індывідуальным
плане, прымусіць яго хадзіць у школу
могуць, калі ў яго хаця б па адным
прадмеце ёсць адзнака «0».
Але, як правіла, бацькі, якія выбіраюць такое навучанне, сапраўды
клапоцяцца пра сваіх дзетак і хочуць даць ім як мага больш. Бо некаторыя заўважаюць, што акрамя
таго дзясятка школьных прадметаў,
у жыцці яшчэ столькі цікавага, што
малыя маглі б вывучаць і чым маглі
б з задавальненнем займацца. Пра
гэта яны актыўна гавораць на форумах, аб'ядноўваюцца ў асобныя
групы, дзеляцца вопытам.
Але некаторыя бацькі сутыкаюцца з непаразуменнем чыноўнікаў,
не абыходзіцца без пагроз аб тым,
што сем'і, у якіх дзеці не наведваюць школу, будуць «ставіць на ўлік»,
даходзіць і да намёкаў на пазбаўленне бацькоўскіх правоў. У апошні
час бацькі дзяцей-надомнікаў пачалі
біць трывогу. Яны баяцца, што з прыняццем Кодэкса аб адукацыі самім
сачыць за адукацыяй дзяцей будзе
немагчыма. У кодэксе аб адукацыі
будуць прапісаны падставы, на якіх
дзеці могуць навучацца па індывідуальным плане: 1) дзеці, якія па стане
здароўя не могуць наведваць школу;
2) адораныя дзеці. Бацькі баяцца,
што магчымасці для навучання дома
будуць абмежаваныя. У Мінску прыхільнікі навучання па індывідуальнай
праграме нават абмяркоўвалі гэтае
пытанне на «круглым стале».
Там жа была выказана думка пра
тое, што колькасць бацькоў, якім такая форма навучання становіцца сімпатычнай, паступова павялічваецца.
Ужо зараз заўважана, што многія
мамы і таты не спяшаюцца з яслямі
альбо наогул не аддаюць сваіх дзетак у дзіцячыя садкі. Не спяшаюцца
яны і выпраўляць дзяцей у школы
ў шасцігадовым узросце, «цягнуць»
да сямі, а бывае, і да васьмі гадоў. І
ў асяродку гэтых бацькоў ёсць прыхільнікі хатняга навучання.
Я не прыхільніца хатняга навучання. Але я не магу не пагадзіцца
з заўвагамі, якія выказваюць бацькі
— праціўнікі вучобы ў школе. І вельмі многае ў іх думках мне падаецца
сімпатычным.
Я таксама хачу, каб мае дзеці
вучыліся з задавальненнем і без
прымусу, і каб яны маглі выбіраць
прадметы, якія ім больш цікавыя.

Акрамя таго, я думаю, што сучасныя бацькі здольныя даваць
добрыя веды дзецям хаця б у межах той жа пачатковай школы.
Зараз дзеці, калі падаюцца дакументы на залічэнне ў першы клас,
павінны праходзіць гутарку з псіхолагам. Падчас гутаркі высветлілася,
што з усіх дзяцей, якія ішлі ў першы
клас у абранай намі школе, чытаць
не ўмеў толькі адзін. Астатнія і чыталі,
і ўмелі лічыць. Як бачыце, ужо зараз
многія дзеці вучацца чытаць зусім
не ў школе. А яшчэ і лічыць, а яшчэ і
размаўляць па-англійску. Прычым з
задавальненнем. Вясной я была на
адкрытых занятках у школе ранняга
развіцця «Знайка», якую дашкольнікі
наведваюць раз на тыдзень. Дзеткі, якім толькі па 5-6 гадоў, на англійскай мове па карцінках сказамі
расказвалі пра сваю кватэру, дзе які
пакой, якая там стаіць мэбля, якога
яна колеру і гэтак далей.
Часам малыя дашкольнікі ўражваюць мяне. «Бабуля, калі ты мне
не пачытаеш энцыклапедыю, я табе не раскажу пра вывяржэнне вулкана і пра тое, як з'явілася планета
Зямля», — гэта заявіў мой сын у
чатыры гады. А ў пяць ён разам з
аднагрупнікамі захапіўся краінамі
свету (дзеці пачалі цягаць у садок
свае энцыклапедыі) і распавядаў
пра старажытныя цывілізацыі...
Да чаго я гэта? А да таго, што,
сапраўды, сучасныя бацькі здольныя
шмат якія веды даць дзецям. І да таго, што сучасныя дзеці не такія ўжо і
дурныя, і яны не тое што не менш, а
нават больш цікаўныя за нас у іх узросце. І што прага ў іх ёсць да ведаў.
І здавалася, калі яны столькі ўсяго
ведаюць ужо ў «садковым» узросце,
то колькі ж будуць ведаць у школьным... Але ці застануцца яны такімі
ж цікаўнымі, калі прыйдуць у школу?
Асабіста я ў гэтым не ўпэўненая.
Гляджу на школьны расклад першакласнікаў: чытанне, матэматыка,
пісьмо, чалавек і свет, выяўленчае
мастацтва... і ўсё. Дзіцячыя энцыклапедыі могуць «адпачываць».
Еду ў транспарце і чую, як дзве
матулі дзеляцца праблемамі: «...
Вось і мая не хоча садзіцца за гэтыя пропісы. Ім у першым класе і
адзнак не ставяць, але яна бачыць,
як настаўніца іншых хваліць за
акуратныя сшыткі, а яе не, і малая
крыўдуе». А можа, сапраўды, у тым
ліку і з гэтых маленькіх персанальных «крыўдаў» пачынаецца згасанне цікавасці да навучання?
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. ЧЗ.)

Эксперымент 1.
Калі збіраў інфармацыю для гэтага матэрыялу, мне прыйшла ў галаву ідэя выйсці
на вуліцу і паспрабаваць адшукаць каго-небудзь зусім мне незнаёмага, хто ўжо разводзіўся. Я хацеў задаць такому чалавеку «ў
лоб» прос тае пытанне: «А вы не шкадуеце,
што развяліся?» Больш за гадзіну я хадзіў
па горадзе і шукаў сярод мінакоў «ахвяру».
Я амаль страціў надзею. Але тут трапіўся мне
мужчына гадоў 30-35. Акуратна апрану ты,
прывабнага выгляду. Спыніўся, каб закурыць.
Я спакойна падышоў і пачаў тлумачыць, хто я
такі і што мне трэба. Мужчына лёгка пайшоў
на кан такт, ска заў, што за раз не жа на ты,
развёўся. Нават расказаў, чаму так адбылося: «Яна прыгожая, добрая... Толькі вось
не гаспадыня... Ну, разумееце... згатаваць
там, на прык лад, амаль ні чо га не можа...»
Калі я пачуў, што гэта менавіта той, хто мне
патрэбен, я на секунду задумаўся, а потым
хутка спытаў: «Вы не шкадуеце, што развяліся?» Я не змагу вам перадаць тое, што ў
той момант перадаваў твар незнаёмца... Ён
глыбока задумаўся, потым спачатку адкрыў
рот, каб штосьці адказаць, але не знайшоў
слоў і закрыў яго зноў, а пасля амаль прашаптаў: «Н-нават не ведаю...» Я падзякаваў
суразмоўцу, і мы развіталіся...

Эксперымент 2.
Падчас падрыхтоўкі публікацыі мне на вочы трапіла рэклама даведніка «Развод: як
зрабіць гэта граматна». Зайшоў на сайт адной
з папулярных беларускіх кніжных інтэрнэт-крамаў, каб паглядзець, колькі такі каштуе, бо
падумаў, што, можа, ён спатрэбіцца для майго
матэрыялу. У пашукавіку напісаў «развод»
і націснуў «enter». Тут майму здзіўленню не
было межаў. Па-першае, перада мною апынуўся спіс шматлікай мастацкай літаратуры, у
назвах якой ёсць слова «развод», а па-другое,
акрамя даведніка, які я шукаў, мае вочы ўбачылі вось якія кнігі: «Як выхаваць шчаслівае
дзіця ў няпоўнай сям'і. Дзіця развода», «52
лёгкія спосабы атрымаць карысць з разводу», «Развод для чайнікаў» і іншыя. Відавочна, што попыт нараджае прапанову... Дзеля
цікаўнасці я ў тым жа пашукавіку напісаў «як
захаваць шлюб, сям'ю». І на экране ноў тбука
я не знайшоў нічога, што магло б задаволіць
мой запыт, акрамя, магчыма, кнігі яшчэ 1987
года «Каханне, шлюб, сям'я». Аднак гэта быў
зборнік афарызмаў...

Погляды з боку рэлігіі
І каталіцкая, і праваслаўная царква займаюць вельмі жорсткую адмоўную пазіцыю
ў дачыненні разводаў. Касцёл пасля вянчання разводаў зусім не дае, а Царква ў рэдкіх
выпадках можа дазволіць скасаванне шлюбу.
Але прычына для гэтага павінна быць вельмі
сур'ёзнай. Адной з такіх прычын можа быць
здрада, бо пры гэтым адзінства мужа і жонкі
знішчаецца, а значыць, знішчаецца і шлюб.
Аднак развод — гэта не адзінае выйсце ў такой
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Аукцион состоится 16 декабря 2010 г. в 11.00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45
КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»
1
Жлобинский район,
г. Жлобин, ул. Войкова
(остановка
«Микрорайон 19»)
321850100002003205
0,0110
Для установки
и обслуживания
остановочного
комплекса
10 (десять) лет

с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 9 декабря 2010 года, 10 декабря 2010 г. – до 13.00
2
3
4
Жлобинский район,
Жлобинский район,
Жлобинский район,
г. Жлобин, ул. Ленинг. Жлобин,
г. Жлобин, ул. Козлова
градская (остановка
перекресток
«Микрорайон 18»)
Фоканова и Козлова
321850100001001532
321850100002003089
321850100001001516
0,0120
0,0150
14,9351 га
Для установки
Для строительства
и обслуживания
Для строительства
и обслуживания
остановочного
и обслуживания рынка
кафе
комплекса
10 (десять) лет
30 (тридцать) лет
50 (пятьдесят) лет

5
Жлобинский район,
г. Жлобин,
микрорайон 17, 51
321850100002003088
0,2100
Для строительства
и обслуживания
детского кафе
(пиццерия)
30 (тридцать) лет

Участок свободен от застройки (инженерно-геологические условия
будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)

10

Ограничения и условия

11

Условия инженерного
развития инфраструктуры
застраиваемой территории

Подключение к общегородским сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры выполняется
по техническим условиям эксплуатирующих организаций с учетом нагрузок, определенных при разработке ПСД.
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Начальная стоимость,
рублей

14

15

Сумма задатка, рублей
Затраты по изготовлению
землеустроительной
документации, рублей
Стоимость расходов
по организации
и проведению аукциона
(ориентировочно), рублей

1 355 395

1 478 608

3 744 077

100 000

100 000

350 000

25 075 долларов США
(по курсу Национального банка Республики
Беларусь на дату проведения аукциона)
5 000 000

1 257 089

1 287 625

1 682 341

1 028 111

613 542

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 26.03.2008 № 462.
2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допускается продажа по начальной цене. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. В течение 10 рабочих дней местный исполнительный
комитет принимает решение о предоставлении земельного
участка в аренду. Победитель обязан внести плату за право
аренды земельного участка, определенную в результате
торгов, возместить расходы, связанные с подготовкой аукциона и документации, необходимой для его проведения, и
выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка для проведения аукциона.
3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в
силу того, что заявление об участии в нем подано только
одним гражданином, индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом, местный исполнительный комитет
при наличии согласия соответствующего из указанных лиц
в течение 10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся принимает решение о предоставлении этому
лицу земельного участка в аренду. В течение 10 рабочих
дней со дня принятия указанного решения гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо обязаны
внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае
предоставления рассрочки ее внесения) в размере его начальной цены, увеличенной на 5 процентов, возместить
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением
участникам аукциона документации, необходимой для его
проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона. После совершения лицом названных действий, но не

позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет
заключает с ним договор аренды земельного участка.
4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо (лично либо через
своего представителя или уполномоченное должностное
лицо) не позднее 10 декабря 2010 года подает заявление
на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров
и адресов земельных участков, которые предполагается
получить в аренду по результатам аукциона, а также копию
платежного поручения о внесении задатка.
Кроме того, представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального
предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным
лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ,
подтверждающий полномочия должностного лица, копии
документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов
юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным
лицом иностранного юридического лица – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года
до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное
эквивалентное доказательство юридического статуса в со-

Меркаванні псіхолага
«У разводзе ўсё вельмі імпульсіўна, там няма месца для розуму. Ёсць злосць, ёсць крыўды, ёсць перажыванні, але за гэтым больш няма
нічога», — кажа сямейны псіхолаг Мінскага
гарадскога цэнтра памежных станаў і псіхатэрапіі Яўгенія Муравей-Альхавая.
Да Яўгеніі Яўгеньеўны часта прыходзяць
тыя, хто хоча развесціся. А яна спрабуе дапамагчы людзям убачыць сітуацыю з іншага
боку і, магчыма, перадумаць. «Раней сем'і
трымаліся на сузалежнасці, а цяпер і жанчыны, і мужчыны сталі меней залежыць адзін ад
аднаго. Праз гэта скарачаецца зона цярпення:
у жанчыны з'ўляецца болей прэтэнзій і патрабаванняў да мужчыны. І ў мужчын адбываецца
тое самае: яны ведаюць, што іх меней, і не імкнуцца захаваць адносіны — разумеюць, што
калі не гэтая, дык іншая з ім будзе ўсё роўна»,
— расказвае псіхолаг.
А ўво гуле ў сям'і ёсць шмат праб лем,
якія могуць часам стаць прычынай разводу.
Ся мей ныя крызі сы нават быва юць заканамерныя: яны з'яўляюцца праз год сумеснага
жыц ця (на ра джэн не дзі ця ці), праз тры-чаты ры га ды (жон ка вы хо дзіць з дэ крэт на га
ад пачын ку), на сё мы год шлю бу (дзіця ідзе
ў школу) і далей праз кожныя сем год. Але

ёсць і іншыя праблемы, якія наплас тоўваюцца на «за кана мер ныя». Гэ та могуць быць і
но выя дзеці, і якія-небудзь страты (працы,
род ных і г. д.), і пера ез ды, і на ват ра монт.
Праз усё гэ та да во дзіц ца пра хо дзіць кожнай сям'і. Цяжка? А хто абяцаў, што будзе
лёгка? «Людзі час та нават не здагадваюцца
пра тое, што іх чакае ў ся мей ным жыцці. І
вось калі ілюзія ідэальнага жыцця разбіваецца, абві на вач ваць у гэтым пачы на юць адзін
ад на го, ідуць раз во дзіц ца», — сцвяр джае
Яў генія Яў гень еў на.
Дарэчы, часцей за ўсё да псіхолага прыходзяць са здрадамі. Але спецыяліст кажа:
«З'яўленне палюбоўнікаў — гэта не прычына,
а вынік. Спачатку з'яўляюцца нейкія непаразуменні ў сям'і, а потым ужо «разумення» шукаюць дзесьці па-за сям'ёй».
«А верагодным спосабам змагання з разводамі можа быць навучанне дзяцей таму, якія
цяжкасці будуць іх чакаць у сямейным жыцці»,
— лічыць Яўгенія.

ВАМ СЛОВА!
Каб знайсці адказ на пытанне: «Чаму так
шмат разводаў сёння, і як можна з імі змагацца?», іду «ў народ».
Марына, 38 гадоў:
— Жыццё зараз вельмі цяжкае. Матэрыяльна, я маю на ўвазе. А як змагацца, не ведаю.
Максім, 25 гадоў:
— Людзі лічаць сябе занадта вольнымі.
Яны не хочуць «абмяжоўваць» сваю свабоду шлюбам: ажаніўшыся, працягваюць жыць
зноў толькі для сябе. Трэба вучыцца жыць
побач з чалавекам, а не паасобку.
Святлана, 19 гадоў:
— Змянілася стаўленне да сям'і. На жаль,
шмат хто ідзе пад вянец, не разумеючы, якую
адказнасць ён на сябе бярэ. Парады для захавання сем'яў пакуль не ведаю.
Таццяна, 21 год:
— Зараз вельмі мала часу аддаюць адзін
аднаму: амаль не расказваюць сваім каханым
аб сваіх праблемах, не пытаюцца парады, а
пасля злуюцца, што іх не разумеюць. Калі
пачаць прыслухоўвацца адзін да аднаго, дык
і разводаў не будзе.
Інна, 44 гады:
— Калі жэняцца, не ўсведамляюць, што
гэта павінна быць на ўсё жыццё. Выхоўваць
трэба людзей па-іншаму, каб больш адказнымі былі, тады, можа быць, зменіцца штосьці
з часам.

P.S.
Вядома, у сваім матэрыяле я не знайшоў
універсальных «лекаў» ад разводаў, але зразумеў, якія памылкі не трэба рабіць у шлюбе.
Зразумеў і падзяліўся карыснай інфармацыяй з чытачом. Спадзяюся, што шмат хто пасля прачытання «зразумеў» разам са мною.
Не бойцеся быць сямейнымі...
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

ТАЛЕРАЧКІ ПА ПРАВІЛАХ
А

1. Внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка.
2. Возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с
государственной регистрацией в отношении создания (лоты №№ 1, 2, 4, 5) и изменения земельного участка (лот № 3).
3. Заключение победителем с райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия
решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок.
4. Получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и
разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 1 год (лоты №№ 1, 2, 3, 5), 2 года (лот № 4).
5. Осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
6. 0,0110 га – охранная 6. 0,0100 га – охранная 6. 0,0019 га – охранная 6. 1,5981 га – охранная зона линии электрозона водопроводных се- зона канализации и га- зона линии электропе- передачи с напряжением свыше 10 кВ.
тей и канализации.
зопровода.
редачи с напряжением 7. Возмещение победителем потерь сельско7. 0,0020 га – охранная свыше 10 кВ.
хозяйственного производства с перечисленизона газопровода.
ем средств на их возмещение на транзитный
счет управления государственного казначейства по месту постановки на учет плательщика
(код платежа – 05201) – 412 156 400 рублей.
–
8. Возмещение убытков учреждению образования «Жлобинский государственный
профессиональный аграрно-технический
колледж» от изъятия земельного участка –
7 775 700 рублей.
9. Снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы согласно строительному проекту.
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сітуацыі: Царква дае час, каб людзі паспрабавалі дараваць адзін аднаму, і толькі пасля
гэтага можа дазволіць скасаванне. Таксама
прычынамі могуць быць захворванне на СНІД,
алкагалізм, наркаманія, аборт і іншыя.
Аднак мы жывём у свецкай краіне, дзе ўжо
даўно вельмі малая частка насельніцтва жыве
па царкоўных законах. Але гэта і неабавязкова, як кажа айцец Пётр Антоні БЯЛЕВІЧ,
душпастыр сем'яў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. «Запаветы Божыя ў кожнага з нас у
сэрцы: які нармальны чалавек будзе забіваць,
красці ці будзе хацець, каб яму здрадзіў той,
каго ён кахае? — разважае ксёндз. — Але цяпер гавораць паўсюль, што развод — гэта нармальна. Таму чалавек хоць і адчувае ў сэрцы,
што штосьці не так, усё роўна пачынае змяняць
свае думкі і ўчынкі». Айцец Пётр лічыць, што
людзі сёння баяцца жыць у сям'і. «Страх вельмі
часта перашкаджае: страх, што жонка (ці муж)
пакіне, што жонка (ці муж) здраджвае, страх
перад самім сабою — а ці змагу я? ці вытрываю?» — сумна пералічвае ён.
«На жаль, шмат хто цяпер шлюб разглядае
як нейкі сеанс спажывання чалавека чалавекам. І калі чалавеку-спажыўцу, які «бярэ ад
жыцця ўсё», шлюб і сям'я прычыняе хоць нейкі
дыскамфорт — ён адразу ж імкнецца пазбавіцца іх, як пазбаўляюцца састарэлай мадэлі
мабільнага тэлефона...» — са смуткам канстатуе Яўген СВІДЭРСКІ, клірык Мінскага
Свята-Духава кафедральнага сабора.
Святары таксама сцвярджаюць, што людзям трэба ўспомніць, што «кахаць — значыць
ахвяраваць сабою, аддаць сябе камусьці» і што
шлюб, супольнае жыццё — гэта не толькі асалода, але і крыж, які трэба цярпліва несці.

60 092 552
5 000 000

ответствии с законодательством страны происхождения с
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в
установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом
на белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане,
представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
5. Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет Организатора аукциона № 3012006530026 в филиале
№ 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Жлобин, МФО 151501673,
УНН 490317354.
6. Оплата стоимости предмета аукциона, расчеты с организатором аукциона осуществляются в установленном
порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия исполнительным комитетом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается при
оплате им стоимости земельного участка.
Всем желающим представляется возможность предварительно ознакомиться с документами по объекту и с объектом в натуре. Контактные телефоны: 8 (02334) 3 14 08,
2 18 18.

МАЛЬ што кожную нядзелю ў парку адпачынку мікрараёна
Уручча можна ўбачыць дзесяць дзівакоў, якія бегаюць, падаюць, падымаюцца і зноў бягуць, спрабуючы злавіць талерку.
Праўда, не тую, якую мы звычайна выкарыстоўваем у якасці
посуду. Ды і справа тут зусім не ў кулінарыі.

У 50-я гады мінулага стагоддзя
за акіянам з'явілася гульня пад назвай «алцімат», дзе і пачалі выкарыстоўваць лятаючую талерку. Гісторыя стварэння гэтага віду спорту
належыць студэнтам амерыканскага кулінарнага каледжа, якія на перапынках сталі перакідвацца формачкамі ад пірагоў кампаніі «Фрысбі». Гэта ідэя забаўкі з цягам часу
перарасла ў асобны спартыўны від.
Гульня ў талерачкі па правілах за
пяцьдзясят гадоў распаўсюдзілася
на 45 краін свету. І эпідэмія «алцімат фрысбі» з кожным годам ахоплівае ўсё новыя і новыя тэрыторыі.
Не стала выключэннем і Беларусь.
У нашай краіне гэтай гульні ўжо
больш за пяць гадоў. Прыхільнікі яе
збіраюцца на адкрытых пляцоўках
летам і ў спартыўных залах зімой
і дзеля асабістага задавальнення
бегаюць за спецыяльнай талерачкай. Спартыўны сезон дзеліцца на
зімні і летні. Надвор'е ніякім чынам
не ўздзейнічае на графік спаборніцтваў, а толькі выступае асновай для
змены пляцоўкі.
Да талеркі «Фрысбі», на першы погляд простага спартыўнага
атрыбу та, выстаўляюцца строга
акрэсленыя патрабаванні: вага 175
грамаў, дыяметр 27,5 сантыметра,
таўшчыня цэнтральнай часткі 1,5
міліметра, а па краях — 7. Такі дыск
можа праляцець больш за 250 метраў. Гэты від спорту нечым нагадвае футбол, але тут можна і трэба
гуляць рукамі, а таксама даводзіцца хутка бегаць і высока скакаць.
Вось толькі ў адрозненне ад футбола, «алцімат» не бярэ за аснову
суперніцтва і прагу да перамогі. Галоўнае тут — камандны дух, добры
адпачынак і ўзаемапавага.
У нашай краіне ў гэтым відзе
спорту ёсць як прафесіяналы, так
і аматары. Каманд, якія гуляюць
дзеля сябе, даволі шмат. І іх можна сустрэць летнім днём дзесьці ў
парку ці на футбольнай пляцоўцы.
Хлопцы бегаюць, скачуць і такім чынам вызваляюцца ад негатыву, адпачываюць і проста атрымліваюць
задавальненне ад працэсу ўзаемаадносін. Каманды-прафесіяналы,
якіх у нашай краіне не так шмат,
выязджаюць на спаборніцтвы як па
Беларусі, так і за яе межы. Але адметнае тут тое, што не ім плацяць за
гульню, а яны за яе. «Алцімат» яшчэ
не настолькі вядомы, не так распаўсюджаны, як іншыя віды спорту. Таму і фінансаванне ў яго пакуль што
слабае. Па ўсім свеце ў «фрысбі»
гуляе ўжо больш за пяць мільёнаў
чалавек. А каб атрымаць статус
алімпійскага віду спорту, неабходна
дзесяць. Пры дасягненні гэтай лічбы
прыхільнікаў «алцімат» перасягне
мяжу аматарская аўдыторыі і набудзе статус прафесіяналаў.
Каманда «Х3» (Мінск) з'яўляецца адной з пачынальніц «фрысбі»
Беларусі. З часам сфарміраваўся
склад людзей, які паступова змяняўся. Зараз хлопцы змагаюцца
за сваё права быць прызнанымі
на спартыўнай арэне: яны выязджаюць на спаборніцтвы не толькі

на тэрыторыі Беларусі, але і за яе
межамі, праводзяць прэзентацыі,
на якіх знаёмяць моладзь з «алціматам», праводзяць трэніроўкі
для школьнікаў і студэнтаў... Мне
пашчасціла пагутарыць з адным з
гульцоў каманды «Х3» Ігарам Сачуком, якога я знайшла якраз на
трэніровачнай пляцоўцы.
— Скажы, калі ласка, як даўно
ты займаешся «алціматам»?
— Мабыць, як толькі ў нашай
краіне пачалі з'яўляцца першыя
звесткі пра гэты від спорту, ім пачаў
цікавіцца і я. Спачатку спрабаваў
сам нешта асвоіць, шукаў інфармацыю ў інтэрнэце, знаёміўся. Памятаю, як мы разам з сябрам набылі
дыск у краме і проста адно аднаму
кідалі яго. Такім чынам даведаліся,
што ён наогул з сябе ўяўляе.
— Нейкі папярэдні спартыўны
вопыт у цябе ёсць? Ці ён у «алцімаце» зусім не абавязковы?
— Раней я займаўся футболам.
Ды і наогул за сваё жыццё паспрабаваў, калі не ўсе, дык многія віды
спорту. Але спыніўся на «фрысбі»,
ён мне найбольш даспадобы. Вядома, тое, што я чалавек спартыўны,
грае сваю ролю на спаборніцтвах,
у працэсе гульні. Мне лёгка даюцца трэніроўкі, я магу шмат бегаць,
скакаць. Але, каб гуляць у «алцімат», зусім неабавязкова быць
мегаспартсменам. Іншая справа,
што можна ўдала спалучаць якасці,
напрыклад, ад футбола пры гульні
ў «фрысбі». Абмежаванняў у нас
няшмат. Узрост, у асноўным, ад 16
да 30, прага да руху і ўменне працаваць у камандзе.
— «Алцімат» параўноўваюць з
амерыканскім футболам. Розніца толькі ў тым, што там гуляюць
з мячыкам, а ў вас з талерачкай.
Як ты лічыш, ці правільнае такое
параўнанне?
— Па знешняй сваёй характарыстыцы, можа, і правільнае. А вось па
сутнасці наогул не. Футбол больш
жорсткі, там ёсць суддзя, які сочыць
за працэсам гульні, і на першы план
там выступае прага менавіта да
перамогі, прычым не заўсёды сумленнай. А ў «фрысбі» няма суддзяў,
гульцы самі сочаць за працэсам,
самі лічаць галы. На першы погляд,
дзіўна, і ўзнікае сумненне наконт
справядлівасці і сумленнасці. Але на
маёй памяці яшчэ не было такога,
каб нехта праявіў агрэсію і паспрабаваў схітрыць. Мы гуляем дзеля
асабістага задавальнення, таму без
узаемапавагі не абысціся. Ведаеце,
многія лічаць, што калі няма суддзяў
у спорце, ён не такі відовішчны. Мабыць, таму пакуль да «фрысбі» ніяк
не могуць прывыкнуць. Хоць факт
з'яўлення так званых «абзёрвераў»,
або аглядальнікаў, сведчыць пра тое,
што нас ведаюць.
— Ваша каманда працуе з моладдзю, школьнікамі ў напрамку
прэзентацыі «алцімата» ў якасці новага і перспектыўнага віду
спорту? Якую менавіта працу вы
праводзіце?
— З падрастаючым пакаленнем працаваць даволі складана ў
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тым плане, што наш спорт пакуль
не вельмі развіты і ў ім не паспелі
яшчэ з'явіцца куміры, ідэалы, як, напрыклад, у футболе. Таму ў дзяцей
часам знікае цікавасць. Тым больш
што спецыяльных секцый па «алцімат фрысбі», на жаль, не існуе. І ў
школьных спартзалах у яго гуляюць
зрэдку. Лягчэй працаваць са студэнтамі, паколькі яны людзі ўжо дарослыя і амаль што вызначыліся са сваімі захапленнямі і ідэаламі ў тым ліку.
Мы неаднаразова праводзілі прэзентацыі ў аўдыторыях універсітэтаў і
каледжаў, стараемся ўдзельнічаць
з паказальнымі выступленнямі на
Дзень спорту: расказваем пра гульню, яе гісторыю, раздаём розныя даведачныя матэрыялы, запрашаем на
трэніроўкі, спаборніцтвы і, безумоўна, праводзім некалькі гульняў, каб
людзі маглі паназіраць, а часам нават і паўдзельнічаць у іх. Так лягчэй
зразумець, тваё гэта ці не.
— І як справа складваецца?
З'яўляюцца новыя ахвотныя трапіць у склад каманды?
— З'яўляюцца, людзі прыходзяць,
толькі ў камандзе застаюцца нямногія. Справа ў тым, што ў нашай краіне ў гэтага віду спорту пакуль больш
аматараў, чым прафесіяналаў. Але
мы працягваем працаваць. Нашы
каманды — гэта другое пакаленне «фрысбі». Яго родапачынальнікі
знаёміліся з правіламі гульні ў інтэрнэце, практычна распрацоўвалі
і перадавалі свае веды нам. Мы ж
хочам арганізаваць клуб, дзе быў
бы не адзін склад каманды, а два,
тры... Таму і працуем з кожным ахвотным. Хочацца, каб гэты від спорту пайшоў у масы і, магчыма, набыў
такую ж значнасць, як, напрыклад, у
Амерыцы футбол. Там бацькі перадаюць прагу да гульні па спадчыне.
І мы ўпэўненыя, што з «алцімам» у
Беларусі ў хуткім часе будзе тое ж
самае.
— Як звычайна размяркоўваюцца ўзнагароды на спаборніцтвах?
— Існуе 4 узнагароды: 1, 2, 3
месцы і 4 асобнае, якое называецца «Дух гульні». Звычайна пасля
матча каманды садзяцца ў кружок
і абмяркоўваюць ход гульні. Вызначаецца, што было дрэнна, а што наадварот. Кожнаму даецца лісточак,
на якім неабходна па балах ацаніць
суперніка. Менавіта па гэтых балах і
вызначаецца тая каманда, якая заслужыла «Дух гульні». А, як я ўжо
казаў, камандны дух вельмі важны.
Калі яго не будзе, то перамагчы немагчыма. Сам працэс гульні пабудаваны на даверы і павазе.
— Ці ёсць у цябе нейкая мара? Якая?
— Я веру, што калі-небудзь дзеці ў дварах будуць гуляць у «алцімат», і ён стане такім жа папулярным, як зараз футбол ці валейбол. І
не трэба будзе тлумачыць, што гэта
за від спорту такі. Людзі будуць хадзіць на стадыёны, хвалявацца за
сваю любімую каманду. А Еўропа
ў рэшце рэшт палюбіць вось такія
складаныя віды спорту. З цягам часу і пытанне пра фінансаванне не
будзе стаяць так востра, што дасць
магчымасць нашым камандам часцей выязджаць на спаборніцтвы і
атрымліваць перамогі.
Талерку лавіла
Наталля БЕЛЬЧАНКА.
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