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ЗВЯЗДОЎСКІ ПРЫЗ —
НА ПРАСПЕКТ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»
Ва ўчарашнім нумары газеты быў змешчаны анонс розыгрышу прызоў сярод нашых прыхільнікаў, якія аформілі падпіску на
старэйшае беларускамоўнае выданне на першы квартал ці 1-е
паўгоддзе 2011 года.
Прыемна адзначыць, што і на гэты раз звяздоўцы праявілі
актыўнасць, даслаўшы ў рэдакцыю нямала запоўненых купонаў.
Адразу просім прабачэння ў тых, калі ў сённяшняй публікацыі
ў назвах населеных пунктаў ці прозвішчаў укралася недакладнасць, бо не ўсе квіткі запоўнены разборліва.
Як і раней, і на гэты раз каштоўныя прызы — тэлевізары і мікрахвалевую печ — супрацоўнікі газеты даставяць вам, паважаныя
падпісчыкі, па месцы вашага пражывання ў перыяд падпісной
кампаніі на 2-гі квартал бягучага года і ўручаць ва ўрачыстай аб-

11 студзеня 2011 года адбыўся розыгрыш пры за во га фон ду рэ клам най гуль ні
«Пад пі шы ся на «Звяз ду», ар га ні за та рам
якой з'яўля ец ца ўста но ва «Рэ дак цыя газе ты «Звяз да» (УНП 100155376), раз мешчаная па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніц ка га, 10А.
Рэ клам ная г уль ня «Пад пі шы ся на
«Звяз ду» за рэ гіст ра ва на Мі ніс тэр ствам
ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 3 ліс та па да
2010 года (пасведчан не № 1794) і праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з
13 ліс тапада 2010 года па 31 сакавіка 2011
го да ўключ на ся род пад піс чы каў га зе ты
«Звязда» перша га квартала або пер шага
паў год дзя 2011 года.
Удзел у гульні прынялі 1089 падпісчыкаў
газеты «Звязда». Прызавы фонд гульні разыграны поўнасцю.
Прызы сярод удзельнікаў гульні размеркаваліся наступным чынам:
ЭЛЕКТРАЧАЙНІКІ «ВІЦЯЗЬ 101» выйгралі:

станоўцы ў прысутнасці работнікаў РУП «Белпошта» і кіраўніцтва
мясцовай «вертыкалі». Зрэшты, калі ў вас не будзе магчымасці
(пры абавязковай наяўнасці грамадзянскага пашпарта і падпісной квітанцыі) атрымаць у рэдакцыі, пачынаючы з сённяшняга
дня, іншыя прызы, мы таксама ў бліжэйшы час прывязём іх па
адрасах шчасліўчыкаў.
Яшчэ раз віншуем сённяшніх уладальнікаў новай бытавой
тэхнікі. Асаблівыя словы падтрымкі і электрачайнік у прыдачу
— мінчанцы Любові Якаўлеўне Нікіфаравай, якая жыве ў Мінску
на праспекце газеты «Звязда». Прасілі б не засмучацца тых,
каму птушка ўдачы на гэты раз не ўсміхнулася. Гуляйце і выйгравайце!
Кар. «Звязды».

Некраш Святлана Андрэеўна, г. Брэст,
Анікіевіч Ларыса Аляксееўна, в. Васількова Сенненскага раёна,
Цяслюк Яўгенія Іванаўна, п. Зашыр'е Ельскага раёна,
Жыдзель Іван Станіслававіч, г. Іўе,
Казачонак Іван Уладзіміравіч, г. Магілёў,
Жук Канстанцін Канстанцінавіч, г. Жодзіна,
Нікіфарава Любоў Якаўлеўна, г. Мінск;
МАШЫНЫ КУХОННЫЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ
«БЕЛВАР» КЭМ-36/220-4-24 выйгралі:
Пабягайла Валянціна Іванаўна, г. Ляхавічы,
Дзянісава Браніслава Данатаўна, в. Плюсы Браслаўскага раёна,
Міраеўская Яўгенія Дзмітрыеўна, г. Жлобін,
Крыцкая Ніна Уладзіміраўна, г. Свіслач,
Мірановіч Міхаіл Іванавіч, в. Мышкавічы
Кіраўскага раёна,
Васілеўская Ганна Іосіфаўна, в. Блеўчыцы

Капыльскага раёна,
Клокель Уладзімір Уладзіміравіч, г. Мінск;
ТЭЛЕВІЗАРЫ «ВІЦЯЗЬ» 54 СТV 760-7 выйгралі:
Гатоўчыц Ірына Вячаславаўна, в. Крывошын Ляхавіцкага раёна,
Тамашоў Васіль Іванавіч, г.п. Ушачы,
Федасенка Мікалай Клімавіч, в. Страдубка
Лоеўскага раёна,
Бузук Анатоль Аляксандравіч, в. Малыя
Шастакі Дзятлаўскага раёна,
Сімановіч Марыя Міхайлаўна, в. Усціж Асіповіцкага раёна,
Шыманская Наталія Мікалаеўна, пас. Новагарадзейскі Нясвіжскага раёна,
Філічонак Л.А., г. Мінск;
ПЕЧ ЗВЧ «ВІЦЯЗЬ» 1378-МП 17-700-2 выйграў:
Шмігельскі Іван Аляксандравіч, в. Баяры
Мядзельскага раёна.
Тэлефон для даведак па пытаннях правядзення рэкламнай гульні:
(017) 287 19 68.
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Вяртаючыся да надрукаванага

Цёпла ў кватэры стала толькі на паперы?..
У нумары «Звязды» ад 21 снежня мінулага года пад рубрыкай «Гарачы» тэлефон» быў
змешчаны матэрыял «Прыйшла сяброўка ў госці. Засталася ў верхнім адзенні — холадна». Як ужо вынікае з загалоўка, гаворка ішла пра ацяпленне жытла: мінчанка з
дома № 6 па 2-м завулку Р. Люксембург не першы год пакутуе ад халадэчы ва ўласнай
кватэры, а звароты ў ЖЭС не вельмі дапамагаюць — дакладней, кардынальна сітуацыю
не выпраўляюць. Вось і ў гэты раз, ужо не спадзеючыся на ЖЭС-14, жанчына папрасіла
дапамогі ў газеты.
«У кватэры плюс 15 градусаў. Хварэю трэці
тыдзень, і палёгкі няма», гаварыла яна тады.
Нагадаем, зварот прагучаў напярэдадні абяцанага пахаладання. Мы звязаліся з галоўным
інжынерам ЖЭСа, якая пасля праверкі выкладзеных фактаў паведаміла, у прыватнасці, што
па цеплавузле ніякіх праблем няма, там усё
— згодна з графікам. Гэтак жа як і з батарэямі — паветра ў сістэме няма. Тэмпература ў
жыллі заяўніцы складае плюс 18 градусаў, што
адпавядае мінімальнай санітарнай норме. Яшчэ
запэўніла, што будзе праведзена спецыяльнае
абследаванне кватэры з мэтай высвятлення, ці
трэба ўцяпляць сцены, бо, магчыма, справа ў
іх прамярзанні.
Праз некалькі дзён ад чытачкі стала вядома,
што ў кватэры стала значна цяплей. А ўжо ў пачатку студзеня гэтага года рэдакцыя атрымала і
афіцыйнае рэагаванне на публікацыю з дзяржаўнага вытворчага аб'яднання «Мінская гарадская
жыллёвая гаспадарка». Наконт, як гаворыцца ў
паперы, «неадпаведнасці тэмпературы паветра ў
жылым памяшканні сацыяльным стандартам».
«Прадстаўнікамі УП «ЖРЭА Маскоўскага
раёна г. Мінска» 13.12.2010 г. праведзена ка-

місійнае абследаванне кватэры... Падчас яго
слядоў сырасці і цвілі на сценавых панэлях не
выяўлена. Сістэма вентыляцыі знаходзіцца ў
працоўным стане.
З мэтай вызначэння адпаведнасці тэрмічнага супраціўлення агароджваючых канструкцый
кватэры нарматыўным патрабаванням... праведзена інструментальнае абследаванне сценавых
панэляў. Тэмпература сценавых панэляў склала
ад плюс 14,2 да плюс 16,8 градуса. Тэмпература
паветра ў кватэры ў дзень абследавання, пры
тэмпературы вонкавага паветра мінус 6 градусаў, склала плюс 20 градусаў, што адпавядае
санітарным нормам і сацыяльным стандартам.
Эксплуатуючай арганізацыяй 16.12.2010 г.
паўторна праведзены замеры тэмпературы паветра ў кватэры. Пры тэмпературы вонкавага
паветра мінус 8 градусаў тэмпература паветра
ў кватэры адпавядала сацыяльным стандартам,
паколькі склала плюс 20,5 градуса».
Здавалася б, праблема канкрэтнага чалавека вырашана і можна толькі парадавацца за
яго. Аднак гісторыя мела працяг. Зноў даём
слова заяўніцы.
— Замяраць тэмпературу прыходзілі яшчэ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Сам сабе псіхолаг

Як нас дураць

Пад «шыльдай» ахоўнікаў правапарадку ДА КАГО КРАДЗЕЦЦА СТРАШНЫ СТРЭС?

Амаль на 300 тысяч рублёў «кінулі» занадта даверлівага мужчыну два «міліцыянеры», адзін з
якіх на самай справе з'яўляўся...
сантэхнікам аднаго з гродзенскіх
прадпрыемстваў, а другі... наогул
нідзе не працаваў.
Да Мікалая Сяргеевіча, які быў
моцна «пад мухай», яны падышлі
каля адной з крам у абласным
цэнтры, прадставіліся супрацоўнікамі аддзела па барацьбе з п'янствам Мі ха і лам Мі хай ла ві чам і
Мікалаем Мікалаевічам і папрасілі
паказаць, што ў пакеце. Маўляў,
праводзіцца нейкая праверка. А ў
пакеце — віно. Гэтага аказалася
дастаткова для пакарання, прычым
афармленне адпаведных дакументаў вырашана было правесці не ў
аддзяленні міліцыі, а ... на кватэры
затрыманага. І тут жа ў яго ўзялі
штраф, паабяцаўшы выдаць квітанцыю пазней.
Мікалая Сяргеевіча не насцярожыла ні назва аддзела, дзе служаць
«Міхаіл Міхайлавіч» і «Мікалай Мікалаевіч» (такога падраздзялення
ў органах унутраных спраў няма),
ні парадак прад'яўлення штраф-

ных санкцый. Нават дакументамі
«ахоўнікаў правапарадку» ён не пацікавіўся. А калі так, то чаму б не
прадоўжыць «прафілактыку»?
Уве ча ры на на ступ ны дзень
«аператыўнікі» зноў прыйшлі ў тую
ж кватэру, але цяпер ужо з пытаннем, на каго яна аформлена. На
сястру? Гэта няправільна, заявіў
«Міхаіл Міхайлавіч» і прапанаваў
свае паслугі ў пераафармленні
кватэры на Мікалая Сяргеевіча.
Маўляў, у яго ёсць сувязі ў судзе,
а юрыдычную дапамогу ён бярэ на
сябе. Дык што, яшчэ ўчора — супрацоўнік аддзела па барацьбе з
п'янствам, а сёння ўжо адвакат?
Аднак і гэтая нестыкоўка не
перашкодзіла «адвакату», які мімаходзь пака заў нейкі «сертыфікат», тут жа атрымаць аванс
у памеры 100 тысяч рублёў — у
абмен на распіску і нумары сваіх
кантактных тэлефонаў. Пасля чаго, як кажуць, пайшло-паехала...
З Мікалая Сяргеевіча бралі грошы
быццам на бензін для аўтамабіля
судовага выканаўцы, які прыедзе
па пытаннях пераафармлення кватэры (замест яго, зразумела, зноў

наведаліся махляры), проста ў доўг
і нават на... на паездку ў вёску да
хворай бабулі.
Пры гэтым у яго, відавочна, не
маглі не з'явіцца падазрэнні аб махлярстве. Аднак перспектыва быць
пастаўленым на наркалагічны ўлік
з накіраваннем у лячэбна-працоўны прафілакторый, чым прыстрашылі Мікалая Сяргеевіча, спачатку
стрымлівала яго ад звароту да сапраўдных праваахоўнікаў. Да таго
часу, пакуль «Міхаіл Міхайлавіч»
і «Мікалай Мікалаевіч» не страцілі цікавасць да сваёй ахвяры (не
было ўжо чаго «пазычаць»), а ў
Мікалая Сяргеевіча не атрымалася вярнуць хоць бы ўзятае ў доўг,
бо пакінутыя «адвакатам» нумары
тэлефонаў належалі, як аказалася,
зусім іншым людзям.
Праўда, падчас следства з ім усё
ж разлічыліся, што было ўлічана судом пры вызначэнні махлярам пакарання: волю ім абмежавалі, але без
знаходжання ў папраўчай установе.
Акрамя таго, аднаго з іх накіравалі
на прымусовае лячэнне ад хранічнага алкагалізму сярэдняй стадыі.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Рыбацкі
ветразь

Многія лічаць, што ўсе хваробы «ад нерваў».
Некаторыя трымаюцца з апошніх сіл, каб не сарвацца. Ёсць і шчасліўчыкі з непрабівальнай псіхікай. А наколькі блізкія да стрэсу вы? Ці можна
пазайздросціць вашым нервам?
 Ці раздражняе вас, калі занадта доўга трэба
чакаць аўтобус, электрычку, стаяць у заторы?
 Ці выводзяць вас з сябе тыя, хто пастаянна
спазняецца?
 Ці пакутуеце вы ад бяссонніцы?
 Ці можа вас вывесці з сябе нейкая дробязь?
 Ці адчуваеце вы пастаянную трывогу?
 Ці ўпэўненыя вы, што алкаголь здымае стрэс?
 Ці пазбягаеце вы яркіх тонаў у адзенні, аддаючы перавагу шэраму, чорнаму, някідкаму?
 Ці залежыць ваш настрой, самаадчуванне ад
надвор'я?
 Ці ўзнікае ў вас адчуванне, што вы нікому непатрэбныя, кінутыя?
 Ці часта вы вінаваціце навакольных у сваіх
няўдачах?
 У вас мала (або няма) сяброў?
 Вы пакутуеце ад страты апетыту?
 Ці згодныя вы, што, калі стрэс не «здымаць»,
гэта дрэнна закончыцца?
 Ці лічыце вы, што жыццё несправядлівае, асабліва да вас?
 Ці даводзяць вас да шаленства аднастайнасць,
руціна ў жыцці, у працы?
 Ці раздражняюць вас тыя, хто вельмі шмат і
гучна гаворыць?
 Ці раздражняе вас надта моцны пах парфумы?
ПАДЛІЧЫМ БАЛЫ
Калі вы адказалі «так» 5 і менш разоў, то вашай
нервовай сістэме можна толькі пазайздросціць.
Адказаў «так» ад 6 да 10. Стрэс да вас ужо падбіраецца. Сцеражыцеся!
Адказаў «так» ад 11 да 15. Часам вам цяжка справіцца са складанай сітуацыяй. Даводзіцца мабілізаваць
усе рэзервы. І чым больш ачкоў вы набралі, тым горш.
Калі адказаў «так» 16 і больш, то вашы нервы на
мяжы. Вам тэрмінова неабходны адпачынак. Ідэаль-

на: водпуск або хаця б поўны спакой на выхадныя.
Паспрабуйце не ўсё прымаць усур'ёз, стаўцеся да
жыцця па-філасофску.
Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.
ДАРЭЧЫ
Спецыяліс ты нагадваюць: перш чым ужываць
заспакаяльныя прэпараты і антыдэпрэсанты, трэба
навучыцца адрозніваць хранічны стрэс ад дэпрэсіі,
паколькі гэтыя станы патрабуюць лячэння зусім рознымі сродкамі.
Калі чалавек адчувае нервознасць, раздражненне
і гатовы вось-вось сарвацца — значыць, ён блізкі да
стрэсу. У гэтым выпадку могуць дапамагчы прэпараты, якія аказваюць мяккае седатыўнае дзеянне
(напрыклад, экстракты мяты перцавай, мелісы ці
валяр'яну).
Пры дэпрэсіі чалавек, наадварот, адчувае прыгнечанасць, хранічную стомленасць і эмацыйнае знясіленне. І яму неабходныя сродкі, здольныя палепшыць
стан нервовай сістэмы. Сярод лекавых траў такой
уласцівасцю вызначаецца святаяннік.
Як бачым, пры стрэсе чалавеку трэба супакоіцца, а пры дэпрэсіі, наадварот, узбадзёрыцца. Таму
важна правільна ацаніць свой стан і выбраць адпаведнае лячэнне. І вядома ж, лепш гэта зрабіць з
дапамогай урача.

Доктара чую, а бормашыну — не...

Рыбак на вадасховішчы ў Раўбічах.

НАПЯРЭДАДНІ СТАРОГА НОВАГА ГОДА НА БАЛЬ ЗАПРАШАЕ
ВЯЛІКІ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА БЕЛАРУСІ
Усё як мае быць: прыгожыя сукенкі пажаданыя, а казачную
атмасферу створаць майстры. З дапамогай танцаў, музыкі, паэзіі,
жартаў, інтрыг, якія заўсёды ўзнікаюць падчас маскараду. Аднак
можна і не «маскіравацца» і быць самім сабой, жывымі эмоцыямі
рэагаваць на тое, што адбываецца навокал...
А навокал прамільгнуць розныя эпохі — у тэатры ў гэты вечар можна
будзе сустрэць вядомых гістарычных асоб. Шпацыруючы па прыступках
і фае, можна перасоўвацца па розных краінах — калі яшчэ спраўдзіць
гэтую мару, калі не ў той вечар, які поўны чараўніцтва. Вечар 13 студзеня, напярэдадні старога Новага года, які ў памяці народа застаецца як
Шчадрэц. А гэта значыць, што можна сябе не абмяжоўваць у жаданнях
і марах, прынамсі культурніцкіх. І як след падрыхтаваць сябе да сустрэч, пра якія можна здагадвацца. Таму што святочны баль пачнецца
а палове на дзясятую гадзіну вечара і пэўна ж перасягне апоўнач. А
там — закруціць казачны Венскі баль...
Гэта не страшна, запэўніваюць арганізатары, ніякай варажбы, а чараўніцтва будзе хіба што мастацкае — ад музыкантаў, спевакоў і артыстаў балета, якія працуюць у тэатры. І нават запрошаныя з іншых краін,
якія адмыслова ехалі, каб павіншаваць беларускіх аматараў баляў з
Новым годам. Праграму стараюцца пабудаваць так, каб госці аказаліся
не толькі гледачамі, але і непасрэднымі ўдзельнікамі балю. А які баль
без танцаў? Сёлета арганізатары спецыяльна пашырылі танцавальную
праграму, у адрозненне ад мінулага года, калі баль у Нацыянальным
Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі прайшоў упершыню. Цяпер у
тэатры працуе школа бальных танцаў, і кожны чалавек, які набывае
білет на баль, будзе мець магчымасць навучыцца танцаваць вальс,
польку ці паланэз. Вось і сюрпрыз, аднак!..
Ларыса ЦІМОШЫК.

ПАСЛУГІ Ў ПАКЕЦЕ: ВЫГАДНА ЎСІМ!
З 10 студзеня «Белтэлекам»
прапануе сваім кліентам новы
выгадны пакет паслуг «Оптымум», які ўключае ў сабе высакахуткасны доступ у інтэрнэт by
fly і інтэрактыўнае тэлебачанне
ZALA. Пакетная прапанова дае
абанентам магчымасць карыстацца безлімітным доступам у
інтэрнэт на хуткасці 1 Мбіт/с і
інтэрактыўнымі функцыямі пастаноўкі тэлебачання ў паўзу,
перамоткі эфіру, запісу тэлеперадач, а таксама іншымі магчымасцямі інтэрактыўнага тэлебачання ZALA.
Кошт па ке та па слуг «Оп тымум» скла дае 68 ты сяч руб лёў
у ме сяц ( гэ та на мно га тан ней,

чым пад клю чэн не кож най з паслуг паасобку). За падключэнне
пла та не спа га ня ец ца, а аб сталяванне (ADSL-мадэм для інтэрнэт-спа лу чэн ня і пры стаў ка для
ін тэр ак тыў на га тэ ле бачан ня)
пра да стаў ля юц ца аба не нтам
у ка ры стан не на ўвесь пе ры яд
дзе ян ня да га во ра.
«Оптымум» — ужо другая пакет ная пра па но ва ад «Бел тэлека ма». Упер шы ню комп лекс на
па слу гі кам па ніі бы лі прад стаўле ны ў па ке це «Эка ном», у які
ўклю чаны до ступ у ін тэр нэт на
хут ка сці 1 Мбіт/с і 1000 хві лін
мяс цо вых тэ ле фон ных пе рамоў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

З НАЖОМ — НА ДЗІКА
У паляўнічых угоддзях Лідскага
лясгаса работнікі Лідскай міжрайінспекцыі затрымалі пенсіянера.
Высветлілася, што пры паляванні
на пушныя віды жывёлы той здабыў дзіка-сяголетка. Як? З дапамогай паляўнічага нажа і з выкарыстаннем паляўнічага сабакі. Шкода
ацэнена ў 2,1 мільёна рублёў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Стандарты

Неабавязкова быць казачнай Імпрэза
Папялушкай, каб паехаць на баль

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

свайго плэера ці да мабільнага
тэлефона і слухаць музыку. Замацаваныя ў стаматалагічным кабінеце мікрафоны ўлоўліваюць усе
гукі, якія затым апрацоўваюцца
лічбавым працэсарам. Працэсар
адсякае шум бормашыны пэўнай
частаты, і той не трапляе ў навушнікі. У той жа час пацыент можа
чуць тое, што яму кажа ўрач.

Адзін са стваральнікаў цуда-навушнікаў Марк Этэртан адзначыў,
што падчас маніпуляцый стаматолагу трэба падтрымліваць кантакт
з пацыентамі, у сувязі з чым для
абароны ад гука бормашыны нельга выкарыстоўваць звычайныя
берушы. Зараз распрацоўшчыкі
шукаюць спонсараў для камерцыйнага прасоўвання новай прылады.

Шакаладныя лекі
Брытанскія навукоўцы падышлі да завяршальнага этапу клінічнага тэсціравання новых лекаў,
створаных на аснове рэчыва, што ўтрымліваецца
ў какава-бабах. Навукоўцы кажуць, што ўжо праз
два гады з дапамогай іх шакаладных лекаў людзі
змогуць лячыцца ад кашлю.
Прыкладна сем з паловай мільёнаў брытанцаў
церпяць ад пастаяннага кашлю. У аснове большасці сучасных сіропаў ад кашлю ляжыць кадэін, але
такія сіропы не лечаць, а толькі часова ліквідуюць

сімптомы. Да таго ж прэпараты, створаныя на аснове кадэіну, катэгарычна проціпаказаны дзецям да
18 гадоў.
Лонданскі Нацыянальны інстытут сэрца і лёгкіх
правёў даследаванні, якія даказалі эфектыўнасць у
лячэнні кашлю алкалоіду тэабраміну, які ўтрымліваецца ў складзе какава-бабоў. Паводле даследаванняў, тэабрамін змагаецца з кашлем на 33 працэнты
больш эфектыўна, чым кадэін.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ДЗІЦЯЧАЕ «ХАЧУ ЎСЁ ВЕДАЦЬ» —
ДЛЯ БАЦЬКОЎ

З

1 студзеня ў краіне ўведзены ў дзеянне новыя дзяржаўныя
стандарты на плодаагароднінную прадукцыю для харчавання дзяцей ранняга ўзросту (да трох гадоў). Яны распрацаваныя
РУП «Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі па харчаванні» на сокі, нектары, напоі, якія змяшчаюць сок, і морсы, паведамілі «Звяздзе» ў прэс-службе Дзяржстандарта, — з мэтай гарманізацыі ўнутранай тэрміналогіі з
міжнароднай.
Так, з увядзеннем аднаго са
стан дар таў со ка вая пра дук цыя
будзе вырабляцца наступных відаў: сок прамога адціскання, адноўлены сок, нек тар, напой, які
змяшчае сок, і морс. Сок прамога
адціскання для дзіцячага харчавання атрымліваюць непасрэдна
з садавіны і гародніны. Адноўлены сок — шляхам аднаўлення канцэнтраванага соку падрыхтаванай
пітной вадой у суадносінах, што
забяспечваюць захаванне арганалептычных, фізіка-хімічных уласцівасцяў і харчовай каштоўнасці
сокаў з аналагічнай садавіны ці
гародніны, з дабаўленнем або без
дабаўлення сокаў прамога адціскання, пюрэ.
Нектар для дзіцячага харчавання вырабляюць з соку і (ці) пюрэ
аднаго або некалькіх найменняў
садавіны (гародніны) з дабаўленнем цукру і падрыхтаванай пітной
вады, у якім масавая доля соку і

(ці) пюрэ павінна быць не ніжэй за
вызначаны ў стандарце ўзровень.
Напрыклад, для яблычнага нектару
мінімальная масавая доля садавіннай часткі складае 50 працэнтаў,
чарнічнага нектару — 40 працэнтаў, слівавага — 30 працэнтаў, маркоўнага нектару — 50 працэнтаў
і г.д.
Напой, які змяшчае сок, для дзіцячага харчавання атрымліваюць
шляхам змешвання соку і (ці) пюрэ з падрыхтаванай пітной вадой,
цукрам, з масавай доляй соку і (ці)
пюрэ не менш за 10 працэнтаў.
Морс атрымліваюць з ягад шляхам здабывання з іх соку ці пюрэ
з дабаўленнем падрыхтаванай пітной вады, цукру, з масавай доляй
ягаднага пюрэ і (ці) пюрэ не менш
за 15 працэнтаў.
У адпаведнасці з новым стандартам, кансервы для дзіцячага
харчавання на агароднінай аснове
ў залежнасці ад ступені здрабнен-

Государственное производственное объединение
«МИНСКСТРОЙ»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,
тел.: 227 52 36, 226 03 01

Во даюць!
Як паведамляе ВВС, у Вялікабрытаніі распрацаванае прылада,
якая дапаможа пацыентам пераадолець страх перад візітам да
стаматалога. Яно ўяўляе сабой
спецыяльныя навушнікі, у якіх
вы ка рыс тоў ва ец ца тэх на ло гія
падаўлення шуму. Падчас візіту
да стаматолага пацыент зможа
падключыць гэтыя навушнікі да

29 і 31 снежня. Паветра ў кватэры сапраўды
прагравалася да плюс 20 градусаў. Але ўжо
з 2 студзеня тэмпература пачала паніжацца.
3-га чысла была плюс 17, 6-га — плюс 16. Зноў
была вымушана тэлефанаваць у ЖЭС. Прыйшла майстар — сапраўды, пацвердзіла, у кватэры было плюс 16. Пры гэтым заўважыла, што
нешта там ужо выправілі і тэмпература павінна
павялічыцца. Папрасіла 7 студзеня патэлефанаваць дыспетчару і паведаміць тэмпературу.
Патэлефанавала і сказала: усё тыя ж плюс 16
градусаў, — распавяла чытачка. — 9 студзеня
батарэі былі ўвогуле халодныя. У чарговы раз
звярнулася ў ЖЭС, дзе мне заўважылі, што
з нашага пад'езда ўжо паступіла аналагічная
скарга. 10 чысла я напісала пісьмовую заяву на
адрас 6-га ўчастка ЖРЭА Маскоўскага раёна.
11-га зноў прыйшлі замяраць тэмпературу. Паклалі побач два градуснікі. На маім было плюс
17, на жэсаўскім — плюс 18. «А што вы хочаце,
мінімальны сацыяльны стандарт», — зноў пачула я. У гэтай сувязі ў мяне склаліся некаторыя
ўражанні. У прыватнасці, што тэмпературу спецыяльна павялічваюць перад замерамі. І яшчэ
— холадна толькі па нашым «стаяку», суседзі з
іншых такіх праблем не маюць. Між тым квартплату мы плацім усе аднолькавую. Толькі ў маёй
кватэры па-ранейшаму холадна...
Дык што ж атрымліваецца: цёпла ў кватэры стала толькі пасля звароту ў рэдакцыю — да новага
года? А потым усё добра — толькі на паперы?..
Сяргей РАСОЛЬКА.

ня і выкарыстанай сыравіны будуць вырабляцца пюрэпадобнымі,
буйназдробненымі ці нарэзанымі
кавалачкамі. Стандартам прадугле джа на такса ма маг чы масць
вырабу першых і другіх страў для
дзіцячага харчавання, у тым ліку
з дабаўленнем мяса (мясных субпрадуктаў). Класіфікацыя кансерваў для дзіцячага харчавання на
аснове садавіны, згодна з новым
стандартам, залежыць ад выкарыстанай сыравіны (пюрэ пладовае, пладова-агароднінае, пладовае ці пладова-агародніннае з дабаўленнем крупаў, мукі, малочных
прадук таў), ступені здробненасці
(пра цёр тае, га ма ге ні за ва нае),
спо са бу кан сер ва ван ня (па стэрызаванае, стэрылізаванае).
Варта дадаць, што ў названых
стандартах вызначаны новыя патрабаванні да паказчыкаў бяспекі, якасці і харчовай каштоўнасці
кан сер ва ва на га дзі ця ча га харчавання, што адпавядаюць міжна род ным нор мам і скі ра ва ныя
на ўмацаванне здароўя дзяцей.
Напрыклад, для кансерваў колькасць цукру, што дабаўляецца, не
павінна перавышаць 10 працэнтаў,
паваранай солі — 0,4 працэнта. У
кансервах з дабаўленнем тлустых
малочных прадуктаў і алею маса-

вая доля тлушчу не павінна перавышаць 4,5 працэнта.
Сокі прамога адціскання для
дзіцячага харчавання вырабляюцца без дабаўлення цукру. Для карэкціроўкі смаку ў адноўленыя сокі
дапускаецца дабаўленне цукру ў
колькасці не больш за 1,5 працэнта, у нектары і сокаўтрымліваючыя
напоі — не больш за 10 працэнтаў, у мор сы — не больш за
12 працэнтаў.
Уся сокавая прадукцыя можа
быць дадаткова ўзбагачаная вітамінам С. Узбагачаць бэта-карацінам
дапускаецца толькі агароднінныя
сокі, нектары і напоі, якія змяшчаюць сок. Трэба падкрэсліць, што
абавязковай умовай для вырабу
прадукцыі дзіцячага харчавання
з'яўляецца выкарыстанне толькі
натуральнай сыравіны, адсутнасць
фарбавальнікаў, араматызатараў,
кансервантаў і іншых рэчываў. Адначасова пашыраныя патрабаванні па маркіроўцы кансерваў: разам
з указаннем асноўных харчовых
рэчываў (вугляводаў, бялкоў, тлушчаў) дадаткова прадугледжана
інфармаванне аб утрыманні клятчаткі, насычаных тлус тых кіслот
(у сокавай прадукцыі), прыродных
вітамінаў і мінеральных рэчываў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января
2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.
Выполняя функции заказчика, объединением с 2004 по
2009 год построены и введены в эксплуатацию жилые дома:
- ул. Захарова, д. 63, ул. Захарова, д. 67, корп. 1, ул. Великоморская, д. 10, ул. Великоморская, д. 12, ул. Роменская, д. 5,
ул. Матусевича, д. 90, пр-т Рокоссовского, д. 78, пр-т Рокоссовского, д. 76, пр. Рокоссовского, 80, ул. Филимонова, д. 14,
пр-т Независимости, д. 168, корп. 1, пр-т Независимости,
д. 168, корп. 2, пр-т Независимости, д. 168, корп. 3, ул. Есенина, д. 30, ул. Есенина, д. 34, ул. Есенина, д. 36, д. 38.
Лицензия № 02250/0264117 выдана Министерством архитектуры и строительства РБ 09.04.2007 года сроком на пять лет.
Объединение осуществляет строительство объекта
«Жилой район Масюковщина. Микрорайон Масюковщина-6.
Жилой дом № 3 по генплану» в г. Минске.
Свидетельство (удостоверение) № 500/451-3910 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права собственности на него от 03 марта 2010 г.
Земельный участок площадью 0,2187 га. Проектом предусмотрено устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных форм, озеленение, организация детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок.
Здание жилого дома запроектировано из шести секций.
Количество жилых помещений жилого дома – 214. Серия
жилого дома – 3А-ОПБ.
Начало строительства – январь 2011 года.
Окончание строительства в соответствии с ПОС – июль
2011 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу от 30.07.2010 № 687-60/10.
Договоры создания объекта долевого строительства будут
заключаться как с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям администраций районов г. Минска на строительство квартир с
№ 37 по № 140, так и с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, но желающими их улучшить на
строительство квартир с № 1 по № 36 и с № 141 по № 214.
Предметом договора будет являться строительство жилого
помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с учетом выполнения внутренних отделочных
работ в текущих ценах составляет – 2 675 560 руб. – для
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
3 056 180 руб. – для граждан, не нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме,
которое подлежит передаче в долевую собственность, входят:
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и
подвал, другие места общественного пользования, несущие,
ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за
пределами или внутри жилых и нежилых помещений, элементы инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, а также отдельно стоящие объекты, служащие целевому
использованию здания и право землепользования.
Договор строительного подряда от 01.11.2010 № 31с-112010, генподрядчик – ОАО «МДК».
Информацию о строительстве жилого дома и объектах долевого строительства можно получить в каб. 105, по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 13А.
Генеральный директор
Е.И. Вовна

ЗАО «Белорусская сеть коммуникаций» (торговая марка life:))

ИНФОРМИРУЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
При активации с 29.01.2011 стартовых пакетов «Бесконечный life:)»
стоимостью 0 руб.:
- Плата за услугу «Бесконечное общение» составит 6 900 руб./
месяц.
- Тариф на вызовы в сети других операторов Беларуси – 199 руб./мин.
- Вызовы тарифицируются по 30 секунд.
- При списании платы за услугу «Бесконечное общение» в течение
месяца после активации стартового пакета, абоненту предоставляется
30 бесплатных минут вызовов в сети других операторов Беларуси на
30 дней с момента списания платы.
Для стартовых пакетов «Бесконечный life:)» стоимостью 7 500 рублей условия обслуживания остаются неизменными.
Информация доступна на сайте www.life.com.by и по телефонам:
+375 (17) 295 99 99 (круглосуточно);
909 — бесплатный короткий номер для абонентов life:)
ЗАО «Белорусская сеть коммуникаций» УНП 190579561,
Лицензия Министерства связи и информатизации РБ зарегистрирована в реестре
за № 1315, выдана 23.11.2009 г., действительна до 28.08.2018 г.

ЯК СНЕГ НА ГАЛАВУ
Дах жылога дома, што ў вёсцы Варняны Астравецкага раёна
не вытрымаў грузу снегу, які ляжаў на ім, і... праваліўся.
Інцыдэнт адбыўся на вуліцы Цвяточнай, 4 у панядзелак, прыкладна а палове дзявятай на раніцу. Вось што расказаў сын гаспадароў — Дзмітрый:
— Дома быў толькі я адзін, займаўся хатнімі справамі. Неўзабаве пачуў, што трашчыць сталяванне. Выбег на вуліцу. Калі ўсё
скончылася, патэлефанаў страхаўшчыкам. У выніку здарэння пашкоджаны дах, перакрыцце і сцены дома.
Пацярпелыя, па ўсёй верагоднасці, атрымаюць кампенсацыю
— іх жыллё было застрахаваным.
Аляксандр СЯНЮЦЬ.

