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НОВОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Пуховичского района Минской области проводит повторный открытый аукцион 

по продаже земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома гражданам Республики Беларусь, расположенного на территории сельсовета

№
лота

Адрес земельного участка,
кадастровый номер 

Площадь
земельного
участка (га)

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке
документации (рублей)

Начальная
цена (рублей)

Задаток

1
д. Культура, ул. Усходняя,

624484004601000049
0,1500

Сети электроснабжения,
возможность газификации

1525,07 5 620  1 124

Задаток перечисляется на р/с № 360062511003 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в 222810, г. М. Горка, ул. Ленинская, 27, БИК 153001795, УНН 600177772, 
ОКПО 04429639, код платежа 04901, Новопольский сельисполком.

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.
Аукцион состоится 16 декабря 2016 года в 15.00 по адресу: аг. Новополье, 

ул. Центральная, 21 (здание исполкома) Пуховичского района Минской области.
Заявление на участие и необходимые документы принимаются по 

12 декабря 2016 года до 17.00 по вышеуказанному адресу.
Телефоны для справок: (8-017-13) 3-03-16, 3-03-35. 
Сайт Пуховичского райисполкома: www.pukhovichi/minsk-region.by

Ста ліч ны часСта ліч ны час  ��

За смец цеп ра вод 
прый дзец ца да пла ціць?

У Мін ску пра па ну юць увес ці 
ды фе рэн цы ра ва ныя та ры фы на вы ваз ад хо даў

Пра гэ та іш ла га вор ка на па ся джэн ні ра бо чай гру пы па 
пы тан ні ўтры ман ня і доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то рыі 
ста лі цы, па ве дам ляе БЕЛ ТА. Пра ду гледж ва ец ца, што 
жы ха ры да моў, у якіх ня ма смец цеп ра во да, змо гуць 
сэ ка но міць: кошт вы ва зу цвёр дых ка му наль ных ад-
хо даў для іх бу дзе мен шым. Но ва ўвя дзен не за клі ка на 
сты му ля ваць мін чан ад мо віц ца ад гэ тай са ста рэ лай 
тэх ніч най пры ла ды.

Спрэч нае пы тан не вы но сіц ца на аб мер ка ван не пад час пра-
вя дзен ня пла на вых схо даў з жы ха ра мі або шля хам па ква тэр на-
га апы тан ня. Каб па зба віц ца ад смец цеп ра во да, а ў бу ду чы ні, 
маг чы ма, і сэ ка но міць на вы ва зе смец ця, не аб ход на зго да 
больш чым 50% улас ні каў і най маль ні каў. Акра мя та го, у два ры 
до ма па він на быць улад ка ва на пля цоў ка з кан тэй не ра мі. Яе 
на яў насць і стан пра вя ра юць ра бот ні кі жыл лё вых служ баў.

Сё ле та ад смец цеп ра во даў ужо ад мо ві лі ся ў 385 ста ліч ных 
да мах, яшчэ ў 50 аб' ек тах за раз пра вод зяц ца ра бо ты. Не бу-
дзе згорт вац ца іні цы я ты ва і ў на ступ ным го дзе. Пра па но ву 
аб увя дзен ні ды фе рэн цы ра ва ных та ры фаў на вы ваз смец ця 
пад тры ма ла Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, 
ця пер да ку мен ты зна хо дзяц ца на раз гля дзе ў Мі ніс тэр стве 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by
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Не каль кі га доў та му баць ка 
пра гра міс та Але га Галь ца ва 
стра ціў кісць ру кі. Та ды ма-
ла ды ча ла век да ве даў ся, што 
якас ныя бія ніч ныя пра тэ зы ня-
мец кай вы твор час ці каш ту юць 
ка ля 30 ты сяч до ла раў. Зра зу-
ме ла, су ма для ся мей на га бюд-
жэ ту вя лі кая, але бы ло і ін шае 
вый сце — сва і мі сі ла мі рас пра-
ца ваць штуч ную кісць, якой бы-
ло б зруч на ка рыс тац ца як для 
што дзён ных па трэб, так і для 
не вя лі кіх фі зіч ных на гру зак. 
Так у су пра цоў ніц тве з ін жы-
не рам-кан струк та рам Сяр ге ем 
Арэф' е вым з'я віў ся пра ект па 
ства рэн ні элект ра ме ха ніч на га 
пра тэ за Myotrіton, які вы на ход-
ні кі прэ зен та ва лі на ста ліч най 
вы ста ве-кір ма шы Smart Patent 
по бач з дзя сят ка мі ін шых ак ту-
аль ных рас пра цо вак.

— На ву чыц ца кі ра ваць та кой 
штуч най кіс цю мож на лі та раль на 
за тры хві лі ны, — за пэў ні вае аў тар 
пра ек та. — Атрым лі ва ец ца прос тая 
і на дзей ная сіс тэ ма, якая каш туе ў 
ра зы менш за ана ла гі з дат чы ка мі. 
Ужо ця пер мно гія звяр та юц ца, каб 
на быць пра дук цыю, але па куль што 
мы да пра цоў ва ем пра та тып, пас ля 
ча го бу дзем яго сер ты фі ка ваць — 
гэ та аба вяз ко вая ўмо ва для ме ды-
цын скай пра дук цыі.

— На ша аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма 
па лі ву кве так раз лі ча на на лю дзей, 
у якіх хат нія рас лі ны, як ка жуць, «не 
пры жы ва юц ца», — рас каз вае су пра-

цоў ні ца По лац ка га аграр на га эка на -
міч на га ка ле джа Іры на Кур но са ва. —
Па доб ныя сіс тэ мы ўжо іс ну юць, але 
пра цу юць па ін шым прын цы пе: яны 
прос та па лі ва юць квет ку праз пэў-
ныя ад рэз кі ча су. У сваю чар гу, наш 
ва зон — «ра зум ны», ён сам ана лі-
зуе віль гот насць гле бы і вы ра шае, 
па трэ бен ця пер па ліў, ці не. Акра мя 
та го, уліч вае і від рас лі ны, бо, вя до-
ма, как ту су не трэ ба столь кі ва ды, 
коль кі ар хі дэі.

Ця пер аў та ры пра вод зяць ма дэр-
ні за цыю рас пра цоў кі — рэа лі зоў ва-
юць функ цыю, пры да па мо зе якой з 
ноў тбу ка, план шэ та або смарт фо на 

мож на бу дзе дыс тан цый на атрым-
лі ваць ін фар ма цыю пра жыц цё рас-
лі ны. Так, на прык лад, на тэ ле фон 
гас па да ра, які зна хо дзіц ца ў ка ман-
дзі роў цы і хва лю ец ца за свай го «га-
да ван ца», прый дзе па ве дам лен не 
«Пры ві тан не! Мя не на па ілі». Так са ма 
ў перс пек ты ве ва зон змо жа «раз маў-
ляць» з ка рыс таль ні кам — клі каць 
та го па гля дзець у акно, ада рвац ца 
ад кам п'ю та ра і ін шае.

Аляк сандр Лук' я наў з уні вер сі-
тэ та гра ма дзян скай аба ро ны МНС 
прад ста віў рас пра цоў ку, якая мо жа 
ўра та ваць, без пе ра боль шан ня, ты-
ся чы жыц цяў. Па вод ле яго слоў, 80 

пра цэн таў па жа раў у Бе ла ру сі па-
 чы на юц ца з-за ўзга ран ня кры ніц ма-
лой ма гут нас ці (не да кур каў цы га рэт, 
не па ту ша ных за па лак, за мы кан няў 
у элект ра пра вод цы і гэ так да лей). 
Праб ле ма ў тым, што пры кан так це 
з та кі мі ма тэ ры я ла мі, як тка ні на ці 
ля мец, по лы мя раз га ра ец ца вель мі 
хут ка. Муж чы на рас пра ца ваў кам-
па зі цый ны са стаў на асно ве по лі эфі-
раў, апра цоў ка якім ро біць прад ме-
ты аба ро не ны мі ад агню, а так са ма 
тэх на ло гію, якую мож на ўка ра ніць 
на вы твор час ці та ва раў з га ру чых 
ма тэ ры я лаў.

— Тэх на ло гія не па тра буе маш-
таб най ма дэр ні за цыі вы твор час ці, 
на быц ця да ра гой тэх ні кі за сот ні ты-
сяч до ла раў, — тлу ма чыць аў тар. — 
У кож ным кан крэт ным вы пад ку мы 
зна хо дзім та кі этап тэх на ла гіч на га 
лан цуж ка, ку ды мож на ўбу да ваць 
на шу тэх на ло гію без сур' ёз ных 
фі нан са вых улі ван няў. Ужо рэа-
лі за ва лі пра ект на та кіх буй ных 
прад пры ем ствах, як «Ма га тэкс» і 
«Кам воль».

Ад ным з са мых люд ных на вы ста-
ве быў стэнд з прад стаў ле най сіс тэ-
май з за гад ка вай наз вай «Ава тар». 
Гэ та рас пра цоў ка Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра іна ва цый най і тэх ніч най твор-
час ці. Пра грам на-апа рат ны комп лекс 
за хоп лі вае мі мі ку і рух рук у рэ аль-
ным ча се і пе рад ае іх на кам п'ю тар 
ці пры ла ду вір ту аль най рэ аль нас ці. 
Так са ма «Ава тар» пра во дзіць апра-
цоў ку ві дэа здым кі з на кла дан нем 
роз ных эфек таў і ма сак. Ме на ві та 

гэ та і пры цяг ва ла да стэн да та кую 
ак тыў ную ўва гу: кож ны ха цеў уба-
чыць ся бе ў воб ра зе кам п'ю тар на-
га пер са на жа. Акра мя та го, дзе ян ні 
ча ла ве ка мо жа ка пі я ваць і рэ аль ны 
ро бат.

Пры вез лі на вы ста ву свае рас-
пра цоў кі і сту дэн ты Го мель ска га 
пра фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа 
элект ра тэх ні кі. На суд ін вес та раў і 
ці каў ных на вед валь ні каў яны прад-
ста ві лі ад ра зу ча ты ры тэх на ло гіі. На-
прык лад, жа лю зі з дву ма рэ жы ма мі 
кі ра ван ня: руч ным — з да па мо гай 
пуль та і аў та ма тыч ным — з да па-
мо гай дат чы каў асвет ле нас ці. Гэ та 
да зво ліць вы зна чыць ап ты маль ны 
для та го ці ін ша га ча су су так рэ жым 
апош няй, а так са ма па збег нуць пе-
ра гра ван ня па мяш кан ня. На дум ку 
юных да след чы каў, гэ тая ні ша ў нас 
у кра і не па куль не за ня тая. Вы ста -
ва для іх аказала ся ка рыс най: па 
па ра дзе на вед валь ні каў вы ра шы лі 
да даць у сіс тэ му га дзін нік рэ аль на-
га ча су.

Кі раў ні кі пра ек таў ад зна ча юць, 
што каш тоў насць гэ тых рас пра цо-
вак у тым, што на ўсіх эта пах, у тым 
лі ку вы на ход с тва ідэі, імі са ма стой-
на зай ма юц ца вуч ні ка ле джа. Гэ та 
жы вое па цвяр джэн не та го, што ўсё 
іна ва цыі па чы на юц ца з ма ло га.

Да р'я КАС КО, 
Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

kasko@zvіazda.by, 

lyskavets@zvіazda.by
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Кір маш ідэйКір маш ідэй  ��

«РА ЗУМ НЫ» ВА ЗОН І ШТУЧ НАЯ КІСЦЬ
У ста лі цы прад ста ві лі ка ля ста іна ва цый ных рас пра цо вак

На вы на ход ства бія ніч на га пра тэ за Але га ГАЛЬ ЦА ВА пад штурх нуў ін цы дэнт, 
які зда рыў ся з яго баць кам.

Не пра пус ці!Не пра пус ці!  ��

ЗВЫ ЧАЙ НАЕ 
ЧА РА ДЗЕЙ СТВА... НА ВУ КІ

Фес ты валь на ву кі «Да рэ чы. Кроп кі пе ра ся чэн ня» 
прой дзе ў Мін ску з 7 па 10 снеж ня

Пра гра ма ме ра пры ем ства, старт яко му бу дзе да-
дзе ны ў На цы я наль най ака дэ міі на вук, уклю чае 
лек цыі і май стар-кла сы, на ву ко ва-па пу ляр ныя 
ток-шоу «Раз бя ром на ата мы: як ка ця ня ты за ха пі-
лі свет?», «На ву ка. Смач на: ша ка лад нае жыц цё», 
праф ары ен та цый ныя квэс ты, тур ні ры па ін тэ ле к-
ту аль ных гуль нях «Што? Дзе? Ка лі?» і «Мат ры-
ца», на ву ко ва-па пу ляр нае шоу «Іро нія на ву кі або 
звы чай нае ча ра дзей ства» і ін шыя.

Ра сій скія і бе ла рус кія на ву коў цы пра чы та юць лек цыі, 
пры све ча ныя пе ра да вым на ву ко вым да сле да ван ням, у 
тым лі ку ў га лі не атам най энер ге ты кі, рас ка жуць пра 
ме ды цы ну бу ду чы ні і ней ра тэх на ло гіі, пра па ра док сы 
тэ о рыі ве ра год нас ці і эт на аст ра но мію, па ле ан та ло гію 
і звыш пра вад ні кі.

Праф ары ен та цый ны квэст і эк скур сія ў Парк вы со кіх 
тэх на ло гій да па мо гуць школь ні кам вы зна чыц ца з бу ду-
чай пра фе сі яй, а раз бор «Зор ных вой наў» па ка жа, як 
мо гуць спат рэ біц ца ў жыц ці ве дан не вы шэй шай ма тэ-
ма ты кі і кас ма ло гіі. Школь ні кі змо гуць на ве даць май-
стар-кла сы ў му зеі на ву кі «Эле мен та», ра за брац ца, якія 
кры ні цы энер гіі най больш перс пек тыў ныя і эка на міч на 
вы гад ныя, да ве да юц ца пра «плю сы» і «мі ну сы» атры-
ман ня энер гіі з да па мо гай вет ру, сон ца і геа тэр ма льных 
кры ніц, ядзер ную энер ге ты ку, фальк лор у ін тэр нэ це, 
пры клад ную га рад скую ант ра па ло гію.

Усе ме ра пры ем ствы пра вод зя іц ца пры пад трым цы 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі і ра сій скай Дзяр жаў най кар па-
ра цыі па атам най энер гіі «Ра са там». Не па срэд ны мі 
ар га ні за та ра мі фес ты ва лю вы сту пі лі спе цы я ліс ты Рэс-
пуб лі кан ска га цэнт ра іна ва цый най і тэх ніч най твор час ці 
і Ін фар ма цый на га цэнт ра атам най га лі ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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Швед скі Эс тэр сунд пры нёс дру гую 
ўзна га ро ду збор най Бе ла ру сі. Гэ тым ра-
зам пры ем ны сюр прыз зра біў прад стаў-
нік муж чын скай част кі на шай ка ман ды 

Ула дзі мір Ча пе лін. Як і на пя рэ дад ні ў час 
жа но чай гон кі, у муж чын скай спарт сме-
нам прый шло ся спа бор ні чаць у ня прос тых 
умо вах на двор'я, на стрэль бі шчы раз-по раз 

з'яў ляў ся па ры віс ты ве цер. Ад нак гэ та 
не пе ра шко дзі ла фа ва ры там па цвер-
дзіць свой ста тус. Вый граў гон ку фран-
цуз Мар тэн Фур кад, дру гім фі ні ша ваў 
нар ве жац Ёха нэс Бо. Наш Ула дзі мір 
Ча пе лін па мы ліў ся толь кі ад ной чы, да-
пус ціў шы про мах на пер шым аг ня вым 
ру бя жы.

— У пер шую чар гу на строй ваў ся на 
страль бу, а ўжо по тым каб вы клас ці-
ся да кан ца на апош нім кру зе дыс тан -
цыі, — ад зна чыў пас ля фі ні шу Ула дзі-
мір. — У се ра ду ўваж лі ва і з вя лі кім 
хва ля ван нем на зі раў за Да шай Юр-

ке віч. Пра сяк нуў ся гэ тым пос пе хам, зра-
зу меў, што пры доб рай страль бе мож на
зма гац ца за под ыум, ня гле дзя чы на най вы-
шэй шую кан ку рэн цыю! Пастараюся ста ць
 леп шым і да ма гчыся ста біль нас ці, — да-
даў Ча пе лін.

Ад зна чым, што Ула дзі мір упер шы ню ў 
сва ёй кар' е ры пад ня ўся на п'е дэс тал го на-
ру Куб ка све ту. А прад стаў ні кі муж чын скай 
збор най Бе ла ру сі не бы лі на п'е дэс та ле 
Куб ка све ту з да лё ка га 2005 го да. Ця пер 
на ша муж чын ская збор ная па бія тло не ўва-
хо дзіць у дзя сят ку леп шых у за лі ку Куб ка 
на цый.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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Доб ры стартДоб ры старт  �� ПРА ЦЯГ ВА Ю ЧЫ ПОС ПЕХ
Ула дзі мір Ча пе лін стаў брон за вым пры зё рам ін ды ві ду аль най гон кі на пер шым эта пе Куб ка све ту па бія тло не
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Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��
У снеж ні 

куп ля ем з вы га дай
Ак цыі «Дзень зні жак» на не хар чо выя та ва ры прой дуць у ганд-
лё вых ар га ні за цы ях Мін ска ў снеж ні, па ве да мі лі ў га лоў ным 
упраў лен ні спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма.

Змян шэн не цэн у «ЦУ Ме» 10, 17, 24 снеж ня скла дзе 17 пра цэн таў, 
ва ўні вер ма гу «Бе ла русь» 6, 13, 20, 23, 24, 27 снеж ня — 20 пра цэн таў, 
у «ГУ Ме» 8, 22 снеж ня — так са ма 20 пра цэн таў. Ганд лё вы дом «На Ня-
мі зе», па чы на ю чы з 27 снеж ня, кож ную се ра ду, су бо ту і ня дзе лю бу дзе 
рэа лі зоў ваць не хар чо выя та ва ры са зніж кай 20 пра цэн таў. У «Кір ма -
шы» — 7, 14, 21, 28 снеж ня. У «Старт-Х» 15-пра цэнт ная зніж ка — 
7, 14, 21, 28 снеж ня. У «Паў ноч ні цы» — 8, 14, 22, 29 снеж ня на асоб ныя 
гру пы пра мыс ло вых та ва раў такая ж зніж ка, у «1000 дро бя зяў» — 
8, 15, 22, 29 снеж ня, у «Крыш талі» — 7, 14, 21, 28 снеж ня. «Гас па дар 
і Гас па ды ня» 14, 21 снеж ня пра па ну юць зніж ку 20 пра цэн таў. Кра мы 
ГЦ «Ста лі ца» 9, 10, 24, 25 абя ца юць зніж кі ад 5 да 50 пра цэн таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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