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ГА ЛА СУЙ ЗА ЛЕП ШЫХ
Стар та ваў ад кры ты пуб ліч ны кон курс «Тры умф. Ге ро ям спор ту», 
кож ны ба лель шчык мо жа ўнес ці свой уклад у вы зна чэн не са мых 
да стой ных спарт сме наў і трэ не раў двух апош ніх га доў.

Най леп шых ат ле таў і на стаў ні каў жы ха ры кра і ны змо гуць вы бі раць 
да кан ца сту дзе ня. Удзель ні ка мі сё лет ня га кон кур су ста лі спарт сме ны 
і спарт смен кі, якія да маг лі ся ў 2015—2016 га дах знач ных вы ні каў на 
буй ных між на род ных спа бор ніц твах.

З 10 па 31 сту дзе ня ся род ама та раў спор ту пра во дзіц ца па пя рэд няе 
га ла са ван не за прэ тэн дэн таў на зван не лаў рэ а таў кон кур су па на мі-
на цы ях: «Леп шая ка ман да», «Леп шы трэ нер», «Леп шы спарт смен» і 
«Леп шая спарт смен ка». Га ла са ван не ажыц цяў ля ец ца на афі цый най 
ста рон цы кон кур су ў ін тэр нэ це — trіumрh.bу. Ах вот ныя так са ма змо гуць 
пра га ла са ваць пры да па мо зе дру ка ва ных бю ле тэ няў, якія раз ме шча ны 
на сай тах ар га ні за та раў: Бел тэ ле ра дыё кам па ніі (www.tvr.bу), Прэ зі дэнц-
ка га спар тыў на га клу ба (www.sроrtсlub.bу), Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз-
му (www.mst.bу), На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та (www.nос.bу).

Жу ры кон кур су вы зна чыць лаў рэ а таў яшчэ па ча ты рох на мі на цы-
ях: «За во лю да пе ра мо гі», «Пра рыў го да», «Вы нік го да» і «Са мы яр кі 
спар тыў ны мо мант».

Фі на лам кон кур су ста не цы ры мо нія ўра чыс та га ўзна га ро джан ня 
пе ра мож цаў, якая бу дзе су пра ва джац ца га ла-кан цэр там з удзе лам ар-
тыс таў бе ла рус кай эст ра ды.

На га да ем, «Тры умф. Ге ро ям спор ту» з'яў ля ец ца пя тым па доб ным 
пра ек там. Ра ней кон кур сы пра во дзі лі ся ў 2007, 2008, 2010, 2012 і 2014 
га дах. У 2008 го дзе ар га ні за та ры пры ня лі ра шэн не зра біць кон курс 
тра ды цый ным і рэа лі зоў ваць пра ект раз у два га ды, пад вод зя чы вы ні кі 
алім пій ска га се зо на. З 2016 го да ста лі ўліч вац ца вы ні кі двух апош ніх 
га доў. Та кім чы нам, ахоп лі ва ец ца ўвесь пе ры яд вы ступ лен няў бе ла рус-
кіх спарт сме наў і ўсе іх да сяг нен ні.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by
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СТА ЛІЧ НЫ РЭ ГІ ЁН «ПРЫРАСЦЕ» 
АМАЛЬ НА МІЛЬ ЁН М2

А за бюд жэт ныя срод кі пла ну ец ца 
ўзво дзіць толь кі эка на міч ныя пра ек ты

Сё ле та ў кра і не пла ну ец ца ўзвес ці 3,5 міль ё на квад-
рат ных мет раў жыл ля. Больш за ўсё бу дзе па бу да ва на 
ў Мін скай воб лас ці — 972 ты ся чы квад рат ных мет раў 
агуль най пло шчы. У ста лі цы пла ну юць уз вес ці 644 ты-
ся чы «квад ра таў». А менш за ўсё но вых ква тэр атры ма-
юць жы ха ры Ві цеб скай воб лас ці, дзе па бу ду юць уся го 
251 ты ся чу квад рат ных мет раў. Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, 
што ў най блі жэй шыя два га ды ў кра і не бу дзе зда дзе на 
ка ля 7 млн квад рат ных мет раў жыл ля.

Стаў ка на шмат дзет ных
Ад па вед най па ста но вай ура да пра ду гле джа на бу даў ніц тва ў 

2017 го дзе жы лых да моў (ква тэр) для 4 329 шмат дзет ных сем' яў. 
Ме на ві та гэ та ка тэ го рыя на сель ніц тва сё ле та бу дзе атрым лі ваць 
іль гот ныя крэ ды ты на бу даў ніц тва ў пер шую чар гу. Уз вя дзен не 
арэнд на га жыл ля на гэ ты год пла ну ец ца ў аб' ёме 114,62 ты ся чы 
квад рат ных мет раў. Праў да, у ста лі цы за гэ ты час раз ліч ва юць 
здаць толь кі ка ля 7 ты сяч «квад ра таў» арэнд на га жыл ля. У га-
ра дах-спа да рож ні ках — Жа бін цы (Брэсц кая воб ласць) і Скі дзелі 
(Гро дзен ская воб ласць) — пла ну ец ца па бу да ваць адпаведна 
4 ты ся чы і 6,6 ты ся чы квад рат ных мет ра.

Мяр ку ец ца, што крэ дыт ныя рэ сур сы бан каў, якія на кі роў ва-
юц ца сё ле та на фі нан са ван не жыл лё ва га бу даў ніц тва (без улі ку 
за трат на інф ра струк ту ру), скла дуць 245,31 млн руб лёў. Абл-
вы кан ка мам і Мінск аму гар вы кан ка му су мес на з Мі ніс тэр ствам 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва да ру ча на за бяс пе чыць вы ка нан не за-
дан няў на 2017 год па ўвод зе ў экс плу а та цыю агуль най пло шчы 
жы лых да моў ва ўста ноў ле ных аб' ёмах, а так са ма па ства рэн ні 
за чы ну пад пра гра му жыл лё ва га бу даў ніц тва на 2018 год.

Збор ныя до мі кі 
для ін ды ві ду аль на га бу даў ніц тва

Так са ма Саў мін рэ ка мен дуе гэ тым струк ту рам пры няць ме-
ры па стрым лі ван ні рос ту кош ту бу даў ніц тва жыл ля з дзяр жаў-
най пад трым кай і за кошт бюд жэт ных срод каў праз ме ха нізм 
вы ка ры стан ня пра ек таў (се рый) эка на міч ных жы лых да моў 
ты па вых спа жы вец кіх якас цяў, пе ра лік якіх за цвяр джа ец ца 
Мі ніс тэр ствам ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва. Пры фар мі ра ван-
ні пра грам дзяр жаў на га за ка зу на бу даў ніц тва (уз вя дзен не, 
рэ кан струк цыю) жы лых па мяш кан няў да ру ча на мак сі маль на 
ўжы ваць пра ек ты та кіх да моў у буй на па нэль ным вы ка нан ні, 
а так са ма аказ ваць усе ба ко вае са дзей ні чан не гра ма дзя нам у 
бу даў ніц тве ін ды ві ду аль ных жы лых да моў, у тым лі ку шля хам 
па шы рэн ня асар ты мен ту пра дук цыі ін дуст ры яль на га до ма-
бу да ван ня для вы ка ры стан ня ў ін ды ві ду аль ным жыл лё вым 
бу даў ніц тве. Кам бі на там буй на па нэль на га до ма бу даў ніц тва 
пра па ну ец ца больш ак тыў на ства раць сіс тэ му па слуг па бу-
даў ніц тве ін ды ві ду аль ных жы лых да моў, ака зан ні да па мо гі ў 
за бес пя чэн ні бу даў ні чы мі ма тэ ры я ла мі.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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«Чар га ві кам» 
да дуць да ступ ныя крэ ды ты

Бе ла грап рам банк пла нуе ўжо вяс ной па чаць вы да чу 
так зва ных паў іль гот ных крэ ды таў на бу даў ніц тва 
жыл ля, па ве да міў на мес нік стар шы ні праў лен ня бан-
ка Ві таль КРУК.

Ён удак лад ніў, што гро шы бу дуць вы да вац ца па тэн цый-
ным жы ха рам шмат ква тэр ных да моў, якія ма юць па трэ бу 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. Агуль ны аб' ём пла ну е ма га 
крэ ды ту па гэ тай лі ніі бу дзе ад па вя даць па ме ру ле таш ня га 
тран шу — 10 млн руб лёў. «Я ду маю, што дзесь ці з вяс ны 
пой дзе крэ ды та ван не», — рас тлу ма чыў Ві таль Крук. На мес-
нік стар шы ні праў лен ня ад зна чыў, што ў мі ну лым го дзе та кія 
крэ ды ты бы лі за па тра ба ва ныя ў гра ма дзян. «Іх ра за бра лі 
лі та раль на за тры ме ся цы», — пад крэс ліў ён. Стаў ка па та-
кіх крэ ды тах сё ле та скла дзе 13,5% га да вых (стан дарт ная 
стаў ка бан ка мі нус па ло ва стаў кі рэ фі нан са ван ня).

На га даю, што сён ня крэ ды ты пад бу даў ніц тва жыл ля на 
агуль ных пад ста вах ка мер цый ны мі бан ка мі вы да юц ца лю-
дзям пад 20—25% га да вых
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У Ма гі лё ве 
за пах ла вяс ной

Пачаўся про даж білетаў 
на між на род ны ма ла дзёж ны 
тэ ат раль ны фо рум М.art.кан такт-2017.

А дня мі ў аб лас ным дра ма тыч ным тэ ат ры ад-
бы ла ся пер шая прэс-кан фе рэн цыя, пры све ча ная 
гэ тай па дзеі. Па пу ляр ны тэ ат раль ны фо рум прой-
дзе ў Ма гі лё ве з 21 па 27 са ка ві ка два нац ца ты раз. 
У пра гра ме тыд ня — 22 спек так лі з 10 кра ін све ту. 
Упер шы ню на гэ та свя та за ві та юць тэ ат ры з Аў стрыі 
і ЗША. Акра мя трох тра ды цый ных пля цо вак бу дзе 
за дзей ні ча на па мяш кан не эт на гра фіч на га му зея, 
дзе тэ атр-сту дыя «Не вя лі кі дра ма тыч ны тэ атр» з 
Санкт-Пе цяр бур га па ка жа «Бра тоў Ка ра ма за вых».

На огул, гле да чоў ча кае шмат ча го ці ка ва га і но-
ва га. Па сло вах ды рэк та ра тэ ат ра Анд рэя Но ві ка ва, 
80% удзель ні каў — но выя тэ ат ры.

— Мы імк нём ся, каб афі ша фес ты ва лю бы ла па-
ра ней ша му вы со ка мас тац кай і раз на стай най, каб 
са сцэ ны гу ча лі роз ныя тэ ат раль ныя мо вы. Су час-
ная і кла січ ная дра ма тур гія бу дуць прад стаў ле ны з 
раз лі ку 50 на 50, — па ве да міў Анд рэй Но ві каў.

Ма гі ляў чан ча кае шмат зна ка вых па ста но вак. 
Ся род іх фарс «Ка роль па мі рае» і дра ма «За за чы-
не ны мі дзвя ры ма» рэ жы сёр скай ла ба ра то рыі «Вуч ні 
Ту мі на са» пры Дзяр жаў ным ака дэ міч ным тэ ат ры імя 
Я. Вах тан га ва і Тэ ат раль ным ін сты ту це імя Б. Шчу-
кі на. На огул, кож ная з 22 па ста но вак не прай шла 
не за ўва жа най для тэ ат раль най гра мад скас ці. Амаль 
усе яны ад зна ча ны прэ стыж ны мі ўзна га ро да мі. За-
ста ец ца да даць, што кошт бі ле таў вар' і руе ад 7 да 
35 руб лёў. Але рэ аль ная ца на гэ тых па ста но вак, 
па пя рэдж ва юць ар га ні за та ры, удвая вы шэй.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

Не звы чай ны і тра гіч ны ад-
на ча со ва вы па дак ня даў-
на ад быў ся ў Га ра доц кім 
ра ё не Ві цеб скай воб лас ці. 
Жы хар ка вёс кі Ве ра ме еў-
ка знай шла на сва ім пад-
вор ку ма лень кую па ра не-
ную і зня сі ле ную рысь.

Пра сваю зна ход ку яна 
па ве да мі ла ў Га ра доц кую ра-
ён ную ін спек цыю пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя. Спе цы я ліс-
ты ін спек цыі да ста ві лі ляс ную 
кош ку ў Ві цеб скі заа парк, дзе 
за яе жыц цё зма га лі ся мяс цо-
выя ве тэ ры на ры.

Ды рэк тар уста но вы Іры на 
Ар ло ва рас ка за ла жур на ліс-
там, што ве ту ра чы вы яві лі ў 
жы вё лы пе ра лом за дняй ла пы, 
ін шыя па шко джан ні ўста на віць 
бы ло цяж ка — на столь кі яна 
бы ла сла бая і абяз вод жа ная. 
На жаль, ма ла дую са мку ры сі, 
якой бы ло ка ля 8 ме ся цаў, вы-
ра та ваць не атры ма ла ся.

Як рас ка заў стар шы на ву-
ко вы су пра цоў нік ла ба ра то-
рыі тэ ры я ло гіі на ву ко ва-прак-
тыч на га цэнт ра НАН Бе ла ру сі 
па бія рэ сур сах Ры гор ЯНУ ТА, 
вы пад каў, ка лі па ра не ная дзі-
кая жы вё ла пры хо дзіць да ча-
ла ве ка, вель мі ма ла.

Не ка то рыя жы ха ры ле су, 
час цей за ўсё ка пыт ныя ці 

дроб ныя дра пеж ні кі ся мей ства 
ку ні ца вых, се ляц ца не да лё ка 
ад людзей і ў цяж кую хві лі ну 
вы ка рыс тоў ва юць гэ та су сед-
ства, каб пра кар міц ца. Так, не-
каль кі га доў та му ву чо ныя су-
стра ка лі не да лё ка ад сель скіх 
на се ле ных пунк таў «да мы» 
выд ры і аме ры кан скай нор кі.

— Але цяж ка ўя віць, што 
буй ны дра пеж нік на кшталт 
ваў ка ці ры сі, без пры кмет 
агрэ сіі і пра яў лен ня ша лен-
ства, прый дзе да ча ла ве ка. 
Яго мо жа пры му сіць гэ та зра-
біць толь кі моц нае зня сі лен-
не, — ад зна чыў Ры гор Яну та.

Па сло вах док та ра бія ла-
гіч ных на вук, пра фе са ра Ва-
дзі ма СІ ДА РО ВІ ЧА, на ўрад ці 

рысь шу ка ла да па мо гі не па-
срэд на ў ча ла ве ка. Па коль кі 
гэ та жы вё ла да во лі да лі кат-
ная, то на ват пры не вя лі кім 
ра нен ні яна мо жа пе ра стаць 
па ля ваць. А ка ля ча ла ве ча га 
жыл ля заў сё ды мож на чымсь-
ці па жы віц ца.

— Але, увогуле, гэта з'ява 
рэдкая. На маёй памяці ўсяго 
тры-чатыры такія вы пад кі, і 
час цей за ўсё да лю дзей пры-
хо дзі лі ваў кі-пад ран кі (жы вё-
лы, ра не ныя пад час па ля ван-
ня) або хво рыя дра пеж ні кі, 
што шу ка лі ежу на смет ні ку 
ці ха ва лі ся ад ха ла доў у се не 
пры фер ме, — рас ка заў на-
ву ко вец.

Ва дзім Сі да ро віч так са ма 
ад зна чыў, што, па коль кі зной-
дзе най ры сі яшчэ не споў ніў ся 
год, ве ра год на, за гі ну ла і яе 
ма ці — звы чай на дзе ці ры сі 
пра вод зяць гэ ты пе ры яд ра-
зам з ма ці. І толь кі ў кан цы 
лю та га — са ка ві ку, ка лі ў да-
рос лых жы вёл па чы на юц ца 
спар ван ні, ляс ныя кош кі па чы-
на юць са ма стой нае жыц цё.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА
kоlаsаvа@zvіаzdа.bу

Ка лі вы су стрэ лі 
хво рую, па ра не ную 
ці траў мі ра ва ную дзі кую 
жы вё лу, не аб ход на 
па ве да міць пра гэ та 
ка рыс таль ні ку па ляў ні чых 
угод дзяў ці ў апе ра тыў-
на-дзя жур ную служ бу 
тэ ры та ры яль на га ор га на 
ўнут ра ных спраў, 
ці ў дзя жур ную служ бу 
ра ён на га ад дзе ла 
па над звы чай ных 
сі ту а цы ях. 
Пас ля гэ та га ін фар ма цыя 
аб зна ход цы пе рад аец ца 
ў тэ ры та ры яль ны 
ор ган Мінп ры ро ды 
і ра ён ную, га рад скую 
ве тэ ры нар ную стан цыю, 
а прад стаў ні кі 
дзярж ор га наў 
вы яз джа юць 
на мес ца вы яў лен ня 
жы вё лы.

ЧЫР ВА НА КНІЖ НІ ЦА Ў БЯ ДЗЕ

Гро шыГро шы  ��

ТА РЫФ НУЮ СТАЎ КУ 
ПА ВЯ ЛІ ЧЫ ЛІ НА 1,2 РУБ ЛЯ

З пер шых дзён но ва га го да ў Бе ла ру сі бы ла па вы ша на 
та рыф ная стаў ка пер ша га раз ра ду да 31 руб ля для апла-
ты пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый і ін шых 
ар га ні за цый, якія атрым лі ва юць суб сі дыі, ра бот ні кі якіх 
пры раў на ва ны па апла це пра цы да ра бот ні каў бюд жэт-
ных ар га ні за цый.

Аб гэ тым га во рыц ца ў па ста но ве Са ве та Мі ніст раў 
ад 30 снеж ня 2016 го да №1115. Згод на з гэ тым да ку мен там, 
так са ма з 1 сту дзе ня ўста ноў ле ны што ме сяч ныя ды фе рэн цы-
ра ва ныя да пла ты ра бот ні кам бюд жэт ных ар га ні за цый, якія 
та ры фі ку юц ца 1—14 раз ра да мі, у па ме рах 8,6 — 5,7 руб ля. 
Мі ну лы раз та рыф ная стаў ка пер ша га раз ра ду па вы ша ла ся ў 
нас ле тась у кра са ві ку — да 29,8 руб ля.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Сіс тэ му дыс тан цый на га кар дыя-
ма ні то рын гу «Нач ны да зор», якая 
да зва ляе кант ра ля ваць зда роўе 
лю дзей у лю бы час су так, рас пра-
ца ва лі ў БДУ.

На ву ко вая ідэя на ле жыць кан ды да ту 
тэх ніч ных на вук, да цэн ту ка фед ры фі-
зіч на га вы ха ван ня і спор ту БДУ Ва лян-
ці ну Яр ма лін ска му. Над яе ўва саб лен нем 
пра цу юць ву чо ныя БДУ, Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ-
та, Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, а так са ма 
су пра цоў ні кі бе ла рус кай і ра сій скай пры-
бо ра бу даў ні чых кам па ній.

Сіс тэ ма на цэ ле на на пра фі лак ты ку 
сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў у лю-
дзей, якія зна хо дзяц ца ў гру пе ры зы кі. У 
пры ват нас ці, га вор ка ідзе пра за бес пя-
чэн не не да ра гі мі пры бо ра мі хво рых, якія 
ма юць па трэ бу ў да маш нім і нач ным кар-
дыя ма ні то рын гу, лю дзей, якія пра хо дзяць 
пост ын фарк тную рэ абі лі та цыю, пе ра нес лі 

аор та ка ра нар нае шун ці ра ван не і ін шых. У 
гру пу ры зы кі ўва хо дзяць так са ма і спарт-
сме ны: для іх важ на кант ра ля ваць стан 
сэр ца ў пер шыя га дзі ны пас ля трэ ні роў кі. 
А пад час спа бор ніц тваў вель мі важ ны і 
нач ны кант роль за ар га ніз мам.

Рэа лі за цыя пра ек та за бяс пе чыць но вы 
ўзро вень ака зан ня ме ды цын скай да па мо-
гі, за сна ва най на ад на ча со вым уза е ма-
дзе ян ні служ баў ме ды цын скай да па мо гі, 
над звы чай ных сі ту а цый, пра ва ахоў ных 
ор га наў і ін шых. Па цы ен ты бу дуць зна хо-
дзіц ца пад піль ным кант ро лем ма біль ных 
пра грам, уста ноў ле ных на смарт фо нах 
ка рыс таль ні каў, а так са ма пра грам на га-
лаў ным вэб-сер ве ры. Эк стран ныя служ бы 
ад рэ агу юць ад ра зу пас ля атры ман ня тры-
вож на га сіг на лу ад апе ра та ра ці не па срэд-
на ад кар дыя га джэ та. Гэ ты апа рат уяў ляе 
са бой бес пра вад ны кі шэн ны пры бор, які 
ажыц цяў ляе ЭКГ, экс прэс-ды яг нос ты ку і 
са ма кант роль уз роў ню псі ха эма цы я наль-
на га і фі зіч на га стрэ су, вы яў ляе ве ге та-

тыў ныя па ру шэн ні, за бяс печ вае кант роль 
ды на мі кі фі зіч най пра ца здоль нас ці пры 
пост ын фарк тнай рэ абі лі та цыі і фі зіч най 
са ма пад рых тоў цы. Мяр ку ец ца, што «Нач-
ны да зор» да зво ліць змен шыць коль касць 
рап тоў ных смя рот ных вы пад каў, якія ад-
бы ва юц ца з-за не маг чы мас ці хут ка га ака-
зан ня ме ды цын скай да па мо гі.

У ця пе раш ні час атры ма ны пер шыя 
вы ні кі тэр мі но ва га і дыс тан цый на га ма-
ні то рын гу ста ну сэр ца ў сту дэнц кім ася-
род дзі. Сту дэн ты тэс ці ру юц ца ў ла ба ра-
то рыі, на за ня тках фі зіч най куль ту рай 
і спор там, у га дзі ны нач но га сну, пры 
ра бо це за кам п'ю та рам і ў ін шых сі ту а-
цы ях. Ба за да ных, што фар мі ру ец ца, да-
па ма гае ад пра ца ваць ал га рытм ра бо ты 
пра грам на га за бес пя чэн ня. Се рый ную 
вы твор часць пры бо раў пла ну ец ца рас-
па чаць у бя гу чым го дзе ў пры бо ра бу-
даў ні чых кам па ні ях Бе ла ру сі.
На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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Іна ва цыі і зда роўеІна ва цыі і зда роўе  ��

«Нач ны да зор» за сэр цам
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