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Розгалас
АЎТОБУС АДХІЛІЎСЯ —
НАВІГАЦЫЯ ЗАЎВАЖЫЦЬ
Сістэма аўтаматызаванага кіравання рухам аўтобусаў з выкарыстаннем магчымасцяў спадарожнікавай навігацыі працуе
ўжо амаль у 50 гарадах краіны. Бартавое абсталяванне ўстаноўлена больш чым на 3,5 тысячы аўтобусаў.
Укараненне аўтаматызаванай сістэмы кіравання з выкарыстаннем
глабальнай навігацыі дазваляе павысіць, у прыватнасці, якасць паслуг, якія прапаноўваюцца насельніцтву, за кошт аператыўнага
кантролю за рухам аўтобусаў, магчымасці тэрміновай замены транспартнага сродку, што выйшаў са строю на маршруце, атрымаць
сацыяльны і эканамічны эфект за кошт аўтаматызацыі кантролю
адхіленняў маршрутаў і графікаў аўтобусаў. Не трэба забывацца і
пра такі аспект, як павышэнне бяспекі перавозак пасажыраў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ЗАГІНУЎ МІЛІЦЫЯНЕР.
САМАГУБСТВА?
Каля в. Уласы пад Баранавічамі 29 жніўня на прасёлачнай дарозе знайшлі забітага 23-гадовага ўчастковага міліцыянера, які
са стрэлянай ранай галавы знаходзіўся ў аўтамашыне.
Паводле папярэдняй інфармацыі, стрэл быў зроблены ў скронь з
табельнай зброі. Пракуратура правярае розныя версіі, у тым ліку і
самагубства.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ЮНАК ЗАСНУЎ У СЁМАЙ
ВЫКРАДЗЕНАЙ МАШЫНЕ
20-гадовы жыхар Пухавіцкага раёна спрабаваў выкрасці ў
Мінску шэсць аўтамабіляў, аднак завесці змог толькі сёмы.
Праўда, з-за спушчанага кола далёка з'ехаць на ім згоншчык не
змог.
Як паведаміла прэс-афіцэр Фрунзенскага РУУС Ала Галубовіч,
вяртаючыся ад сяброў у Мінску, п'яны 20-гадовы жыхар Пухавіцкага
раёна спрабаваў выкрасці шэсць аўтамабіляў у мікрараёне Сухарава. Дзверы ў двух з іх аказаліся адчыненымі, праўда завесці іх зламыснік не змог. А вось у сёмым аўтамабілі (ім аказаўся «Фальксваген LT») у замку быў абломак ключа. Праўда, у машыне было спушчана пярэдняе кола, і на 30-м кіламетры МКАД яно цалкам выйшла
са строю. Ехаць далей малады чалавек не змог і проста заснуў у
машыне. Яго разбудзілі супрацоўнікі Фрунзенскага ДАІ Мінска. Заведзена крымінальная справа за выкраданне, што цягне за сабой
да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Алена КРАВЕЦ.

ПАЖАРНЫ ШОК
У ноч з 4 на 5 верасня на пажары ў горадзе Асіповічы загінула 43-гадовая жанчына. Яна жыла разам з мужчынам: пара нідзе
не працавала, перабівалася выпадковымі заробкамі і выпівала.
Электрычнасць у доме адключылі за няплату, але кампаніі аматараў моцнага алкаголю гэта не спыняла. Пасля нядзельнай
вечарынкі, уначы пачаўся пажар на верадзе, дзе спала жанчына. Мяркуецца, што прычынай стала неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні.
5 верасня аўтаномны пажарны апавяшчальнік уратаваў у падобнай сітуацыі жыццё 61-гадоваму жыхару вёскі Дразды Круглянскага
раёна. Першую палову дня ён правёў у стылі «З раніцы выпіў — дзень
вольны», а каб замацаваць задавальненне, пасля абеду мужчына
прылёг адпачыць і закурыў у ложку. Прачнуўся ад рэзкага гуку і адкінуў коўдру, якая гарэла. Аднак у шоку ён не выклікаў выратавальнікаў і не зрабіў нічога, каб захаваць сваю маёмасць. Таму агнём
практычна цалкам знішчаны дом і хлеў.
— За 8 месяцаў у Магілёўскай вобласці адбылося 728 пажараў,
на якіх загінулі 112 чалавек, і больш за 90% ахвяр на час здарэння
былі нецвярозымі, — пракаментавала старшы інспектар цэнтра
прапаганды і навучання пры Магілёўскім абласным УМНС Вольга НЕХАРОШЫХ і яшчэ раз нагадала пра аўтаномны пажарны апавяшчальнік як дзейсны сродак бяспекі.
Ілона ІВАНОВА.

З «ЛАСЁМ» — НА КАЗУЛЮ
У паляўнічых угоддзях гаспадаркі «Лаўнікі» знайшлі рэшткі
лася і казулі, пра што паведамілі работнікам Бягомльскай міжрайінспекцыі.
На месцы дзяржінспектары высветлілі, што жывёла была здабытая незаконна: па звестках названага карыстальніка палявання тут
не праводзілася. На месца выклікалі міліцыю. Побач з месцам разбору туш знайшліся сляды ад аўтамабіля «УАЗ». У выніку праведзеных мерапрыемстваў быў устаноўлены падазроны — зборшчык РУП
«Мінскі трактарны завод». Работнікі міліцыі канфіскавалі ў парушальніка паляўнічы карабін «Лось» калібру 7,62 мм. Лагойскім РАУС
за незаконнае паляванне заведзена крымінальная справа. Шкода
ад дзеянняў браканьера ацэненая ў асабліва буйным памеры — на
суму больш за 5,4 мільёна рублёў (155 базавых велічынь).
Сяргей РАСОЛЬКА.

ДАПАМОГ...
60-гадовы жыхар Пінска каля в. Юзефіны на аўтамабілі
«Опель Вектра» заграз на полі і пайшоў у вёску па дапамогу. На
выручку яму прыехаў на а/м «Опель Кадэт» знаёмы пенсіянер,
які і паспрабаваў узяць аўтамашыну на буксір.
У гэты час гаспадар «Опеля», які заграз, падкопваў пярэднія колы і апынуўся пад імі, калі памагаты пачаў рухацца наперад. Жыхар
Пінска загінуў на месцы.
Устаноўлена, што кіроўца «Опель Кадэта» быў п'яны.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Ёсць нагода? Ёсць пытанне!

ЛЯНІВЫ? МАГЧЫМА,
НЕ ХАПАЕ ГЕНАЎ...
АВУКОЎЦЫ, вывучаючы мышэй, якія не любяць і не
Н
могуць доўга бегаць, прыйшлі да высновы, што прычынай ляноты можа быць адсутнасць генаў, якія адказваюць за сінтэз бялка, што рэгулюе энергабаланс клеткі.
Пра гэта паведамляе «РИА Новости» са спасылкай на
часопіс Proceedіngs of the Natіonal Academy of Scіences.
Грэгары Стайнберг з канадскага ўніверсітэта Макмастэра, кіраўнік даследавання, вывучаў спецыяльна выведзеную папуляцыю
мышэй, якіх пазбавілі двух генаў, што кантралююць выпрацоўку
ферменту, неабходнага для нармальнага функцыянавання клеткі
пры значным спажыванні энергіі. Паводзіны такіх мышэй значна
адрозніваліся ад звычайных: здаровая мыш можа прабегчы некалькі кіламетраў, а асобіны без патрэбных генаў у мускулах
маглі прабегчы толькі некалькі метраў. Аказалася, што ў гэтых
«няправільных» грызуноў у клетках мускульнай тканкі менш мітахондрый (унутраных «электрастанцый», якія сінтэзуюць крыніцу
энергіі ў клетцы — АТФ). Да таго ж, гэтыя клеткі горш паглынаюць
глюкозу.
На думку вучоных, упершыню атрымалася прадэманстраваць
прамую сувязь паміж працай мітахондрый і фізічнымі нагрузкамі. Гэтая выснова важная для людзей, якім цяжка забяспечыць
сабе неабходны ўзровень фізічнай нагрузкі. Напрыклад, астматыкаў, людзей з лішняй вагой ці тых, хто любіць проста паляжаць
на канапе.

ШТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧЫЦЬ
ЛЕНАВАЦЦА?
Ганна ШЧЫПКОВА, школьны псіхолаг:
— Ёсць два віды ляноты: калі зусім нічога не хочацца рабіць,
лянуешся нават варухнуцца, і хочацца толькі ляжаць на канапе і ні
аб чым не думаць; і калі ты лянуешся рабіць штосьці, а замест гэтага робіш нешта іншае — так бы мовіць, дзейная лянота.
Наталля БЯЛЯНАВА, старшыня грамадскага аб'яднання аховы жывёл «Эгіда»:
— На жаль, у мяне такога няма. Праца, сям'я, восем жывёл,
грамадская дзейнасць, толькі двух-трохгадзінны сон — няма калі
ленавацца. Лянота для мяне недапушчальная. Я тады нічога паспяваць не буду.
Ганна ДЗЯРУЖЫНА, фатограф:
— Гэта значыць ляжаць на канапе, не рабіць задуманае, глядзець
тэлевізар, марнаваць час. Часам хочацца так зрабіць, але ўсё ж
такі ленавацца не люблю.
Фёдар ЗАВАДСКІ, дырэктар аграгарадка «Кушлікі»:
— Тым, хто працуе на зямлі, нельга ленавацца, бо будзеш тады
жабраваць. Ленавацца — значыць нічога не рабіць, а калі нічога
не рабіць, то і мець нічога не будзеш. Бывае, што з'яўляецца жаданне паленавацца: прылегчы ды нават газеты ў рукі не браць, каб
і не думаць. Але перасільваем сябе, прымушаем працаваць. Вунь
«Дажынкі» хутка, дык ад нас таксама работнікі паедуць, бо добра
працуюць. Увогуле, у Беларусі няма, напэўна, лянівых людзей, усе
звыклыя да працы.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

БЕЛАРУСКАЯ ЧЫГУНКА:

Спажывец

Факт

У цягніку
Брэст — Масква
Чаму беларускія чыгуначнікі не раяць купляць за мяжой білеты ў Беларусь?
канфiскавалi 8,8 кг
Яшчэ перад водпускам я выкупіў білет на гадчык міжнародных кас Брэсцкага чыгуначнага кантрабанднага золата
аўтобус, якім збіраўся вяртацца з Франкфурта вакзала Алена КАЛЮТАВА. — 24 еўра вы запла-

КУПЛЯЙЦЕ БЕЛАРУСКАЕ?
ў Мінск у пачатку верасня. Аднак у прызначаны
дзень і час аўтобус у Франкфурт... не прыехаў.
Каб высветліць прычыну адмены аўтобуса, я патэлефанаваў у аўтобусную фірму, якая прадавала
білет. Аўтаадказчык паведаміў, што фірма працуе
толькі па буднях (была субота), і прасіў тэлефанаваць у панядзелак. Аднак у панядзелак заканчвалася мая віза, таму чакаць яшчэ два дні я не мог —
трэба было тэрмінова вяртацца ў Беларусь...
Вырашыў ехаць чыгункай. Дарога пралягала праз
Берлін, Варшаву, Цярэспаль, Брэст... Білеты на ўвесь
маршрут я мог купіць адразу ў Франкфурце. Здавалася б, зручна і выгадна. Усё так і было, пакуль я не
прыехаў на беларускую мяжу. У акенцы міжнародных
кас у Брэсце мне сказалі, што па білеце «Брэст —
Мінск», які я набыў за 24 еўра ў Франкфурце, я ехаць
не магу — трэба даплачваць. Абгрунтаваным было
пытанне: каму, за што і навошта?
БІЛЕТ НА ЭЛЕКТРЫЧКУ ЗА 24 ЕЎРА
У касе мне сказалі, што білет, па якім я хачу даехаць
да Мінска на цягніку «Брэст — Санкт-Пецярбург», не
дзейнічае, бо на ім не пазначана месца, а каб месца
«купіць», я павінен даплаціць Br 21 тысячу. Усё быццам
добра, але каму я тады заплаціў 24 еўра?
— Рэч у тым, што за мяжой вы набываеце «голы»
білет: ехаць па ім у Беларусі можна, але толькі ў
электрычках, месцы ў якіх не пазначаюцца. Набыўшы білет у Германіі, вы заплацілі за яго згодна з
міжнародным тарыфам, — тлумачыць сітуацыю за-

цілі па міжнародным тарыфе. Звычайны ж білет з
Брэста да Мінска на той жа цягнік па рэспубліканскім
тарыфе каштуе Br29450. Купляць білет за мяжой,
калі вы плануеце ехаць па тэрыторыі Беларусі, зусім
нявыгадна. Таму мы заўсёды раім купляць білет
толькі да мяжы, а там — аплачваць праезд па тарыфе ўжо той краіны.
— Дык каму пойдзе сума, заплачаная мною
ў Франкфурце?
— Беларускаму боку. Бо, хоць вы і купілі білет
за мяжой, ехалі вы па ім у Беларусі.
— Атрымліваецца, у Германіі мне прадалі
білет на электрычку?
— Па гэтым білеце вы сапраўды можаце ехаць
без даплаты толькі ў электрычцы. Аднак самі разумееце: шэсць гадзін і з усім прыпынкамі — вельмі
доўга... Тэарэтычна вы маглі б ехаць па сваім білеце ў цягніку «Санкт-Пецярбург», калі б там былі
вагоны без месцаў. Аднак там толькі плацкарт і
купэ, таму з вас і ўзялі даплату.
Пазіцыя беларускай чыгункі зразумелая. Аднак
адкуль жа іншаземцу ведаць, што білет у Беларусь,
куплены ў Германіі, апынецца «катом у мяшку»?
Дзе тут логіка, калі білет на электрычку, якая едзе
«шэсць гадзін з усімі прыпынкамі», даражэйшы,
чым на цягнік міжнародных зносін? Хочацца верыць, што такая практыка не з'яўляецца новай
формай «прываблівання» турыстаў у Беларусь.
Ілья ЛАПАТО.

БОНУСЫ І ЗНІЖКІ ДАВАЙ,
А Ў АСАБІСТАЕ ЖЫЦЦЁ НЕ ЛЕЗЬ
Міністэрства гандлю выступіла з папярэджаннем аб
неправамоцнасці запатрабавання персанальных звестак
грамадзян пры прадастаўленні апошнім зніжак.
Сур'ёзная канкурэнцыя на
рынку тавараў, работ, паслуг
прымушае суб'екты гаспадарання выкарыстоўваць розныя механізмы для прыцягнення пакупнікоў, напрыклад, зніжкі,
бонусы, прэміі, падарункі. Суб'екты прадрымальніцкай дзейнасці маюць права даваць спажыўцам зніжкі ад вызначанай
цаны. Аднак жа... Даючы зніжку, прадавец адначасова павінен

захоўваць іншыя патрабаванні
заканадаўства.
Так, у адпаведнасці з артыкулам 18 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб інфармацыі, інфарматызацыі і ахове інфармацыі»,
ніхто не мае права патрабаваць
ад фізічнай асобы прадастаўлення інфармацыі пра яе прыватнае жыццё і персанальных
звестак, уключаючы звесткі,
што складаюць асабістую і сямейную тайну, тайну тэлефонных размоў, паштовых і іншых
паведамленняў, якія датычацца
стану яго здароўя, або атрымліваць такую інфармацыю іншым
чынам між волі фізічнай асобы,

акрамя выпадкаў, вызначаных
заканадаўствам.
Міністэрства гандлю нагадвае, што пад пер са наль ны мі
звесткамі маецца на ўвазе сукупнасць асноўных і дадатковых пер са наль ных звес так
кан крэт ных фі зіч ных асо баў
(паш парт, пен сій нае па сведчанне, пасведчанне аб інваліднасці і інш.). Таму пры прадастаўленні зніжак, правядзенні
акцый суб'ект гаспадарання не
мае права збіраць персанальныя звесткі пакупнікоў без іх
згоды, напрыклад, рабіць копіі,
выпіскі.
Сяргей РАСОЛЬКА.

УНІКАЛЬНЫЯ АПЕРАЦЫІ ПА ВЫДАЛЕННІ
МІЖПАЗВАНОЧНАЙ ГРЫЖЫ З ДАПАМОГАЙ ЛАЗЕРА
Ў БЕЛАРУСІ ПАСТАВЯЦЬ НА ПАТОК
Унікальныя аперацыі па выдаленні міжпазваночнай грыжы
з дапамогай лазера, якія праводзяць толькі ў РНПЦ траўматалогіі і артапедыі, плануецца
паставіць на паток. Аб гэтым
БЕЛТА паведаміў намеснік дырэктара па арганізацыйна-метадычнай рабоце гэтага РНПЦ Леанід ЛОМАЦЬ.
Новую для Беларусі методыку па
выдаленні міжпазваночнай грыжы
з дапамогай лазера ў РНПЦ траўматалогіі і артапедыі пачалі прымяняць у студзені гэтага года. З гэтага
часу тут прааперыравалі ўжо 20 чалавек. У будучым спецыялісты цэнтра разлічваюць паставіць гэтыя
аперацыі на паток, значна павялічыўшы колькасць пацыентаў.
Як рас тлумачыў Леанід Ломаць, аперацыя па выдаленні міжпазваночнай грыжы з дапамогай
лазера мае шэраг пераваг у параўнанні са звычайнай хірургічнай.
Яе праводзяць пад мясцовай анестэзіяй, урач не робіць разрэзу, таму аперацыя менш траўматычная,
пацыент значна хутчэй аднаўляец-

ца, менш часу праводзіць у стацыянары.
Пакуль тэхналогія праходзіць
апрабацыю, умоў для правядзення
менавіта гэтага ўмяшання даволі
шмат. Напрыклад, памер грыжы
не павінен перавышаць 6 мм, перыяд ад пачатку захворвання да
аперацыі — не больш за паўгода.
Яшчэ адна абавязковая ўмова —
адсутнасць эфекту ад кансерватыўнай тэрапіі. На аперацыю бяруць пацыентаў ва ўзросце ад 20
да 50 гадоў. Леанід Ломаць запэўніў, што па меры набыцця вопыту
пералік умоў будзе звужацца.
Міжпазваночная грыжа — захворванне ў Беларусі даволі распаўсюджанае. Хоць многія пацыенты не падазраюць аб наяўнасці
ў сябе такога дыягназу, не надаючы асаблівага значэння болям у
спіне, пакуль болевы сіндром не
становіцца больш моцным. Гэта
тлумачыцца тым, што з-за грыжы
нярэдка адбываецца сцісканне
спіннога мозгу, што прыводзіць да
боляў, пагаршэння адчувальнасці
ў канечнасцях і нават да інвалід-

насці. Урачы рэкамендуюць лячыць міжпазваночную грыжу медыкаментозна. Аперацыю трэба
рабіць толькі ў тым выпадку, калі
лякарствы не дапамагаюць.
З года ў год у РНПЦ траўматалогіі і артапедыі павялічваюць аб'ём хірургічнай дапамогі пацыентам з міжпазваночнай грыжай.
Калі ў 2009 годзе ў цэнтры правялі 269 аперацый па яе выдаленні,
то ў 2010-м — 353, а за першае
паўгоддзе 2011-га — 207.
У цэнтры пастаянна распрацоўваюць уласныя методыкі лячэння
траўмаў і захворванняў пазваночніка і канечнасцяў. За мінулы год спецыялісты РНПЦ прапанавалі 3 ноухау ў галіне лячэбных і дыягнастычных тэхналогій, распрацавалі 3
камплекты доследных узораў вырабаў медыцынскага прызначэння і 7
серыйна выпускаемых або гатовых
да выпуску канструкцый. Характэрна, што яны ў 3-5 разоў таннейшыя
за імпартныя аналагі, шырока рэалізуюцца ў краінах СНД. Цяпер ідзе
прапрацоўка пытання паставак на
рынкі далёкага замежжа.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 19 сентября 2011 г. в 11.30
состоится открытый аукцион (повторный) по продаже имущества, принадлежащего
на праве собственности ОАО «Весоприбор» (продавец), в составе следующих лотов (предмет торгов):
ЛОТ № 2 – Комплекс зданий, сооружений и оборудования, расположенный по адресу: г. Бобруйск, ул. Крупской, 2, в составе:
кап. строение с инв. № 710/С-58317 (здание заготовительно-штамповочного цеха) общ. пл. 1148,9 кв.м, с сооружениями:
забор (ж./бет.) пл. 12 кв.м, забор (кирп.) пл. 135 кв.м, забор (метал. сетка) пл. 92 кв.м, ворота (метал.) пл. 11 кв.м, калитка (метал) пл. 2 кв.м, мощение (асф./бет.) пл. 326,75 кв.м; пути подкрановые; кап. строение с инв. № 710/С-51530 (здание
склада ГСМ) общ. пл. 118,1 кв.м; кап. строение с инв. № 710/С-54307 (здание склада) общ. пл. 81,6 кв.м; кап. строение с
инв. № 710/С-54308 (здание цеха голтовки) общ. пл. 111,7 кв.м; кап. строение с инв. № 710/С-54306 (здание трансформаторной подстанции) общ. пл. 30,1 кв.м; в том числе: оборудование КТП 10/04-1 х 400 (инв. № 62), кран-балка электрическая г/п 3 т (инв. № 184а), кран мостовой однобалочный г/п 3 т (инв. № 199, 191а), кран мостовой однобалочный г/п 5 т
(инв. № 485), электрическая таль г/п 5 т (инв. № 1222, 1223), кран-укосина г/п 0,5 т (инв. № 1010)
ЛОТ № 4 – Кап. строение с инв. № 710/С-41497 (здание склада материалов и оборудования) общ. пл. 1 959,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Бобруйск, ул. Крупской, 2, с сооружениями: подкрановая эстакада пл. 656 кв.м, забор (кирп.)
пл. 187 кв.м, мощение (асф./бет.) пл. 654 кв.м
Общие сведения
Лот № 2
Лот № 4
Продавец
ОАО «Весоприбор», 213826, г. Бобруйск, ул. Дзержинского, 14/1
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222,
(р/с 3012000511012 в ЗАО «Цептер Банк», ЦБУ 5 БИК 153001820, УНП 807000214, г. Минск,
Организатор торгов
ул. Платонова, 1Б, ОКПО 55484006)
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 в здании Бобруйского управления
Место проведения торгов
и подачи документов
Филиала «Центр «Белтехинвентаризация»
661 088 015 рублей,
411 168 548 рублей,
Начальная цена предмета
торгов, рублей без учета НДС
задаток 10% – 66 108 800 руб.
задаток 10% – 41 116 850 руб.
Номер расчетного счета
Получатель платежа ОАО «Весоприбор» – р/с 3012000002968 в филиале 703
для перечисления задатка
ОАО «СБ Беларусбанк» г. Бобруйск, код 760, УНП 700090810
0,3418 га, в т.ч.:
0,2399 га –
0,3365 га – кадастр. № 741000000009001751
Информация
кадастровый № 741000000009001753
и 0,0053 га – кадастр. № 741000000009001746
о земельном участке
Правовой режим – постоянное пользование
Условия продажи
Аукцион без условий
Срок заключения договора
В течение 20 (двадцати) рабочих дней
купли-продажи
с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов
Срок и условия оплаты
Определяются по согласованию победителя торгов (претендента на покупку)
за предмет торгов
с продавцом при заключении договора купли-продажи
Срок подачи документов для участия в торгах,
с 07 по 16 сентября 2011 г. включительно до 16.00
осмотра предмета торгов и внесения задатка
*Более подробная инф. об условиях участия в аукционе, характеристиках предмета торгов, перечне документов, прилагаемых
к заявлению на участие в аукционе, опубликована в газете «Звязда» № 30 (26894) от 16.02.2011 г.
Получить доп. информацию о продаже имущества можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54
или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 52 08 45, 52 70 32, 8 (029) 654 79 06 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Сенсацыйныя адкрыцці зроблены ў ходзе работ, якія вядуцца ў Спаса-Праабражэнскай царкве Спаса-Еўфрасіньеўскага
манастыра ў Полацку беларускія і расійскія спецыялісты. Раскрыты выявы першых рускіх святых — пакутнікаў Барыса і
Глеба.
У гэтым не было б нічога незвычайнага,
калі б не час іх выявы — ХІІ стагоддзе, праз
крыху больш за стагоддзе пасля іх кананізацыі. Да гэтага часу самыя раннія выявы
святых братоў датаваліся ХІІІ стагоддзем.
Насупраць сцяны, дзе раскрыты партрэты
Барыса і Глеба, знаходзіцца вельмі рэдкая
ў праваслаўных храмах на тэрыторыі Расіі,
Украіны і Беларусі выява чэшскага святога
Вацлава.
На здымку: рэстаўратар вышэйшай кваліфікацыі, галоўны мастацтвазнаўца міжабласнога навукова-рэстаўрацыйнага мастацкага
ўпраўлення Міністэрства культуры Расіі Уладзімір Сераб'янаў і навуковы кіраўнік работ, беларускі рэстаўратар Юрый Маліноўскі.
Фота Аляксандра ХІТРОВА, БЕЛТА.

Аператыўнiкi Мiнскай рэгiяналь най мыт нi i су пра цоў нi кi
транспартнай мiлiцыi канфiскава лi пар тыю кант ра банд на га
золата ў цягніку Брэст — Масква, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэсслужбе Дзяржаўнага мытнага
камiтэта.
Партыю замкоў для ланцужкоў
вагой больш за 8,8 кг польскай вытворчасцi без якiх-небудзь таварасуправаджальных дакументаў пера во зiў гра ма дзя нiн Ра сiй скай
Федэрацыi ў адным з купэ названага поезда. Пры гэтым на ювелiрных вырабах адсутнiчала прабiрнае кляймо Беларусi, а дарагi тавар перавозiўся практычна на вачах ва ўсiх. Па гэтым факце пачаты
адмiнiстрацыйны працэс. У камiтэце дадалi, што ўсяго за 8 месяцаў
2011 года супрацоўнiкi мытных органаў пры спробах незаконнага
ўвозу на тэрыторыю МС канфiскавалi больш за 28 тыс. штук вырабаў з каштоўных металаў агульнай
вагой каля 18,2 кг.

ВОЛЬНЫЯ
ГУСІ
І КАСТРУЛІ
ДЛЯ СЫРУ
Французскія фермеры са
слаўгарадскімі сялянамі — за
адну справу. За натуральныя
харчы.
У Слаўгарадскім раёне прынялі дэлегацыю французскіх
сельскагаспадарчых вытворцаў. У межах праграмы абмену
вопытам французы пазнаёміліся з беларускімі сялянамі і вырашылі, што на нашых натуральных харчах можна было б
няблага зарабіць на Захадзе.
За меж ні кі на ве да лі вёску
Бязуевічы і агледзелі падсобную гаспадарку Алены Малахавай. Гаспадыня нядаўна пабыва ла ў Фран цыі і атры ма ла
шмат уражанняў:
— Мяне найбольш здзівіла,
што там працуюць у асноўным
мужчыны. Жанчыну на французскай ферме не сустрэнеш.
Сама Алена зарабляе на жыццё толькі за кошт сваёй вялікай
гаспадаркі: яна трымае 9 кароў,
а таксама свіней, гусей, курэй,
трусоў. Таму ў французскіх прыватных вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі Алена пацікавілася даходамі. Але госці толькі
пажартавалі ў адказ: маўляў, каму трэба больш грошай — той
мае больш сівых валасоў.
З іншага боку, французаў
уразілі і некаторыя асаблівасці
нашых падсобных гаспадарак:
напрыклад, тыя ж бязуевіцкія гусі на вольным выпасе. Разам з
тым, механізаваная дапамога ў
падсобнай гаспадарцы ёсць: сучасны даільны апарат Малахава
набыла з дапамогай мясцовага
фонду развіцця сельскіх тэрыторый «Адраджэнне-Агра».
Цяпер фонд дапамогі дамовіцца аб супрацоўніцтве паміж
французамі і Слаўгарадскім ліцэем № 3.
— Гэты праект будзе заключацца ў абмене людзьмі, — паведаміла дырэктар фонду Таццяна Гурына. — Нашы студэнты
паедуць у Францыю і папрацуюць там, а французы — да нас.
Таксама з удзелам замежнікаў фонд рэалізуе на Слаўгарадчыне праект адраджэння
старадаўніх традыцый сыраварства. Рэцэптамі беларускіх хатніх сыроў нават зацікавіўся турэцкі прадпрымальнік і прасіў
прадаць яму абсталяванне.
— Вось мы і ўсміхаемся: якое
ў беларускага селяніна абсталяванне для вытворчасці сыроў? — здзіўляецца Таццяна
Гурына. — Печ ды каструлі!
Але, відаць, турак, як, дарэчы, і французскія госці, ацанілі
якасць і, галоўнае, натуральнасць харчоў, якія вырабляюцца
слаўгарадскімі вясковымі гаспадарамі. Фермеры з Францыі
падкрэслілі, што вытворчасць
экалагічна чыстых харчоў — гэта правільны кірунак, і трэба
працягваць у ім працаваць.
Ілона ІВАНОВА.

7 ДЗЁН —
7 ВАЛЮТЧЫКАЎ
У Магілёўскай вобласці за
тыдзень затрымалі сем валютчыкаў.
Складзены адміністрацыйныя
пратаколы, і канфіскаваны буйныя сумы грошай: больш за 9 тысяч долараў, 42 тысячы расійскіх
рублёў, 20,5 мільёна беларускіх
рублёў, 50 еўра. Найбольш затрыманняў — у Магілёве і Бабруйску.
Ул. інф.

Абзац
 ДАІ Гродна прадаставіла звесткі пра самыя купляемыя (пастаўленыя на ўлік) аўтамабілі ў горадзе сёлета за 8 месяцаў. Рэйтынг папулярнасці (па ўбыванні) аўто выглядае так: «Фальксваген
Пасат», «Опель Зафіра», «Опель Астра», «Аўдзі А6, «Аўдзі А4»,
«Фальксваген Гольф», «Рэно Меган Сцэнік», «Пежо 307», «Фальксваген Шаран», «Рэно Лагуна».
 З пачатку года ў краіне грыбамі атруціліся 92 чалавекі,
адзін з іх памёр. Ад атручэння грыбамі загінула жанчына 1968
года нараджэння, жыхарка Мазыра. На думку медыкаў, яна
памерла ад ужывання ў ежу бледнай паганкі. Жанчына позна
звярнулася па медыцынскую дапамогу. Летась з-за атручэння
грыбамі ў Беларусі памерла 9 чалавек.
 Аграрыі Гомельскай вобласці будуць вырошчваць сланечнік
у прамысловых маштабах. Налета пасевы гэтай культуры зоймуць
на Гомельшчыне 70 тыс. га. Спецыялісты мяркуюць, што такое
рашэнне будзе эканамічна мэтазгодным.

Поўны абзац
 Каза з гранатай перапалохала ўкраінскія спецслужбы. У
адным з прыватных двароў у пасёлку Белакуракіна (Луганская
вобл.) каза, што была навязаная на лужку, выявіла гранату Ф-1
часоў Другой сусветнай вайны. Жывёліна ці то рагамі, ці то
капытом вырыла з-пад зямлі частку ржавага металічнага прадмета. Дзесяцігадовая дачка гаспадара зацікавілася незвычайным прадметам, падабрала яго і паказала бацьку. Вызначыўшы, што ў руках дзіцяці баявая граната, мужчына жахнуўся.
Ён неадкладна праінфармаваў аб выпадку экстранныя службы.
Зона была ацэпленая і ўзятая пад ахову. Пададзена заяўка на
абясшкоджванне гранаты.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Вёска на палове тысячагоддзя
У Касцюковіцкім раёне адзначылі 500-гадовы юбілей адной са
старэйшых і прыгажэйшых вёсак — Канічы.
На свяце ў Канічах урачыста ўшанавалі славутых землякоў, ветэранаў
працы, залатых юбіляраў і маладыя пары. Канцэрт, выстава-продаж
вырабаў народных майстроў, святочны гандаль. Усё гэта адбывалася
на фоне паўразбуранага будынка панскага бровара, якому амаль сотня
гадоў.
Сучаснае і старажытнае суседнічае ў Канічах. Гэтая вёска мае багатую гісторыю: яе назва, хутчэй за ўсё, пайшла ад кірмашу коней, але
Каніцкі касцёл.

сялянам больш падабаецца гісторыя пра прыгажуню Каню, якая ад няшчаснага кахання кінулася ў рачны вір.
Самы значны помнік дойлідства ў Канічах — вялікі касцёл, назву
якога і год заснавання ніхто не памятае. Мяркуецца, што гэта другая
палова XІX стагоддзя. Велічны будынак з цёмна-чырвонай цэглы, на
жаль, паўразбураны: даху няма, і ўсюды растуць дрэвы.
Касцёл, бровар і іншыя збудаванні, ад якіх мала што засталося, належалі панам Цеханавецкім. Яны з'ехалі з Канічаў пасля рэвалюцыі 1905
года. Нашчадкі Цеханавецкіх нібыта жывуць у Англіі і сваёй былой маёмасцю на ўсходзе Беларусі не цікавяцца.
Сёння Канічы — не самая перспектыўная вёска ў Касцюковіцкім раёне, бо там жыве шмат пенсіянераў. Сваю будучыню жыхары Канічаў
звязваюць з развіццём сельскай гаспадаркі і турызму.
Ілона ІВАНОВА.

«Цень Іерусаліма» ў Віцебску
У Віцебскім аблас- Фота з выставы: «Апакаліпсічны пейзаж».
ным краязнаўчым музеі па ініцыятыве пасоль ства Із ра і ля ў
Беларусі прадстаўлена выстава работ вядомага ізраільскага
майстра фота Леаніда Падруля.
«Цень Іерусаліма»
(такую назву мае выстава) — гэта ўнікальныя фотаздымкі з натуры без усякай камп'ютарнай апрацоўкі. Мэта выставы, як тлумачыць сам аўтар, — звярнуцца да ўнутранага свету чалавека, зацікавіць яго гісторыяй падзей, якія
адбыліся ў біблейскія часы на зямлі Ізраіля, і тымі, што адбываюцца ў
сучаснасці ў гэтай краіне.
Выстава ў кастрычніку мінулага года дэманстравалася ў сталіцы
Беларусі, пасля чаго «падарожнічала» па беларускіх гарадах. Цяпер
яе ўбачаць і жыхары Прыдзвінскага краю.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Спорт-тайм
ПАДАПЕЧНЫЯ ГЕОРГІЯ КАНДРАЦЬЕВА
ЗГУЛЯЛІ ЎНІЧЫЮ СА ЗБОРНАЙ РАСІІ
Алімпійская зборная Беларусі па футболе, якая заваявала пуцёўку ў Лондан-2012, правяла таварыскі матч з другой зборнай
Расіі, якую трэніруе нядаўна звольнены з «Лакаматыва» Юрый
Краснажан. Паядынак праходзіў у Бранску на стадыёне «Дынама»
пры падтрымцы амаль 10 тысяч балельшчыкаў. Матч завяршыўся ўнічыю 0:0.
Паводле двухбаковага пагаднення каманды маглі праводзіць неабмежаваную
колькасць замен, і ў нашай камандзе выйсці на поле атрымалі шанц амаль усе прывезеныя ў Бранск Георгіем Кандрацьевым
футбаліс ты, за выключэннем абаронцы
«Гомеля» Сяргея Матвейчыка, а таксама
Паўла Няхайчыка і Максіма Скавыша.

КАПСКАГА І ГАНЧАРЭНКУ ПАКАРАЛІ.
ГУШЧАНКА НЕВІНАВАТЫ
Матч, які спецыялісты і заўзятары называюць самым цікавым
у сёлетнім чэмпіянаце, — паміж БАТЭ і «Дынама», што адбыўся
больш за тыдзень таму, дагэтуль не дае спакою.
Паядынак завяршыўся ўнічыю 2:2, але вызначыўся неадназначным
судзействам, выдаленнем варатара барысаўчан Гутара, сутыкненнем
дынамаўскага галкіпера Гушчанкі з нападаючым БАТЭ Радзівонавым.
Падчас гэтага сутыкнення Гушчанка прамой нагой ударыў форварда,
які атрымаў чарговую траўму і выбыў на паўгода... Анатоль Капскі і
Віктар Ганчарэнка эмацыянальна адрэагавалі на траўму вядучага футбаліста, у прыватнасці, уладальнік клуба выказаўся ў «непарламенцкіх»
выразах на адрас судзейскай брыгады, а Віктара Ганчарэнку ледзь
утрымалі ад выхаду на поле...
Дысцыплінарны камітэт федэрацыі футбола разгледзеў паядынак
і прызнаў, што Віктара Ганчарэнку і Анатоля Капскага трэба дыскваліфікаваць на 4 матчы і пакараць штрафам у 700 тысяч кожнага. Выканкам АБФФ таксама разглядаў эпізод з удзелам Гушчанкі і Радзівонава і сышоўся ў думцы, што галкіперу «Дынама» трэба было паказаць
чырвоную картку. Аднак злога намеру ў дзеяннях варатара не знайшлі,
ён можа выходзіць на поле ў наступным матчы. У адрозненне ад калегі з Барысава Гутара, які аўтаматычна атрымаў дыскваліфікацыю
за выдаленне.
Алена АЎЧЫННІКАВА.

БЕЛАРУСЫ ЗАВАЯВАЛІ
24 МЕДАЛІ НА ЮНІЁРСКІМ ЧЭМПІЯНАЦЕ
ЕЎРОПЫ ПА ВАДНАЛЫЖНЫМ СПОРЦЕ
Беларускія спартсмены заваявалі 24 медалі (11 залатых, 5 сярэбраных, 8 бронзавых) на юніёрскім чэмпіянаце Еўропы па вадналыжным спорце за электрацягай, які прайшоў у Любліне (Польшча), паведамляе БЕЛТА.
У спаборніцтвах сярод юніёраў да 19 гадоў адразу 3 залатыя медалі на рахунку Ганны Стральцовай (у мнагабор'і, фігурным катанні і
скачках з трампліна), 2 медалі вышэйшай пробы ў актыве Аляксандра
Ісаева (у мнагабор'і і фігурным катанні). Акрамя таго, зборная Беларусі заняла 1-е месца ў камандным заліку.
У спаборніцтвах юных вадналыжнікаў да 15 гадоў адразу 3 залатыя
медалі заваявала Кацярына Кісялёва (у мнагабор'і, слаламе і фігурным
катанні). Сярод юнакоў 1 золата на рахунку Аляксандра Міхайлава (у
фігурным катанні), у камандным заліку сярод 15-гадовых спартсменаў
зборная Беларусі таксама заняла 1-е месца.

