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На пы тан ні на вед валь ні каў сай та www.
dоktоrа.bу і чы та чоў га зе ты «Звяз да» ад ка-
за ла за гад чы ца пе ды ят рыч на га ад дзя лен ня 
№2 17-й га рад ской дзі ця чай клі ніч най па лі-
клі ні кі г. Мін ска Тац ця на ДА РА ФЕ Е ВА.

— Дзі ця ці 1 год і 2 ме ся цы. За апош нія тры 
тыд ні пе ра хва рэ лі на атыт ся рэд ня га ву ха, ла-
рын гіт (без стэ но зу гар та ні). Пас ля ла рын гі ту ў 
кры ві бы лі па вы ша ны трам ба цы ты (480). Уль-
тра гук бруш ной по лас ці ў нор ме, бія хі міч ны 
ана ліз кры ві ў нор ме, ад нак каль цый і фе ры цін 
па вы ша ныя — 2,56 і 53,12. Якая ж нор ма фе-
ры ці ну для дзі ця ці ў гэ тым уз рос це? У блан ку 
мед цэнт ра ўка за ны дыя па зон 10-300 і ў той жа 
час ён па зна ча ны як па вы ша ны. Чым не бяс печ-
ны па вы ша ны ўзро вень каль цыю?

— Уз ро вень каль цыю — 2,56 ммоль/л і фе ры-
ці ну — 53,12 мг/мл не па вы ша ны. Нор ма каль цыю 
— 2,2-2,75 ммоль/л. Нор ма фе ры ці ну для дзя цей 
— 30-140 мг/мл. У пе ды ят рыі па вы ша ны ўзро вень 
каль цыю час цей за усё на зі ра ец ца пры пе ра да зі-
роў цы ві та мі ну D3. Сімп то ма мі па вы шэн ня ўзроў ню 
каль цыю ў кры ві з'яў ля юц ца па вы ша ная сма га, 
млосць, стра та апе ты ту, па вы ша ныя стам ляль-
насць і раз драж нё насць. Пра цяг ла іс ну ю чы па-
вы ша ны ўзро вень каль цыю пры во дзіць да змен 
у кос най сіс тэ ме, па вы ша ец ца лом касць кас цей, 
з'яў ля ец ца схіль насць да ўтва рэн ня ка мя нёў.

— У 4 га ды ў дзі ця ці двой чы быў па вы ша ны 
паказчык ана лі зу на хла ры ды по ту. Дзі ця хва рэ-
ла што ме сяц з каш лем і ад каш лі ван нем. З 2 га-
доў нам па ра і лі вы да ліць адэ но і ды, мін да лі ны. Я 
не дзе вы чы та ла, што адэ но і ды — гэ та пры чы на 
лямб лі ё зу. Лямб ліі мы вы яві лі ў кры ві і ні бы та 
вы ве лі. Адэ но і ды не вы да лі лі, ля чы лі хар чо-
вы мі да баў ка мі, ра бі-
лі рас ці ран ні крэ мам 
«тай фу». У 4 і 6 га доў 
дзі ця ля чы лі ў са на-
то рыі — ін га ля цыі, 
са ля выя шах ты... У 10 
га доў дзі ця  хва рэ ла 
до сыць пра цяг ла, па-
ста ві лі бран хіт. Пры 
гэ тым урач на кі ра ваў 
на да аб сле да ван не 
ў пуль ма на ла гіч нае 
ад дзя лен не. Паў тор-
ныя ана лі зы на хла-
ры ды по ту зноў да лі 
па вы ша ны паказчык  

у па раў на нні з нор май. Ура чы па ра і лі здаць 
кроў абод вум баць кам і дзі ця ці для ДНК-тэс та. 
Муж ад маў ля ец ца, га во ра чы што да стат ко ва 
паў тор ных ана лі заў на хла ры ды по ту. Я чу ла, 
што трэ ба зра біць зды мак на са глот кі. Зды мак 
страў ні ка нам ра бі лі: праб лем тут ня ма.

— Па вы ша ная коль касць хла ры даў у по та-
вай спро бе ва ша га дзі ця ці ўказ вае на маг чы мую 
на яў насць та ко га спад чын на га за хвор ван ня, як 
му ка віс цы доз. Му ка віс цы доз аб умоў ле ны на яў-
нас цю па та ла гіч на га ге на, атры ма на га ад баць-
коў, пра яў ля ец ца зме на мі з бо ку ор га наў ды хан-
ня і стра ва ван ня. Для вы зна чэн ня па та ла гіч на га 
ге на вам рэ ка мен да ва на прай сці ДНК-тэст. У 
да лей шым жа вам спат рэ біц ца кан суль та цыя ге-
не ты ка.

— Ган на. Май му сы ну 1 год і 7 ме ся цаў. З на-
ра джэн ня ў яго ніз кі ге маг ла бін. Зда лі агуль ны 
ана ліз кры ві. Урач ла ба ра тор най ды яг нос ты-
кі ўка заў на ней тра пе нію і лім фа цы тоз. Вось 
па каз чы кі: эрыт ра цы ты 4,81; ге маг ла бін 130; 
ге ма так рыт 38; ся рэд ні аб' ём эрыт ра цы та 79; 
ся рэд няе ўтры ман не ге маг ла бі ну ў эрыт ра цы-
це 27; ся рэд няя кан цэнт ра цыя ге маг ла бі ну ў 
эрыт ра цы це 342; трам ба цы ты 234; лей ка цы ты 
7,9; ба за фі лы % 1; эа зі на фі лы % 3; ней тра фі лы: 
па лач ка я дзер ныя % 1; сег мен та я дзер ныя % 9; 
лім фа цы ты % 82; мо на цы ты % 4. Хут касць ася-
дан ня эрыт ра цы таў — 4. Што гэ та азна чае? Што 
нам ра біць? Тэм пе ра ту ры ня ма, зда лі ана ліз на 
дыс бак тэ ры ёз...

— З улі кам змя нен няў у агуль ным ана лі зе 
кры ві, не аб ход на паў та рыць ана ліз праз 2-3 
тыд ні. Пры за ха ван ні змя нен няў ва ша му дзі-
ця ці спат рэ біц ца кан суль та цыя ўра ча-ге ма то-

ла га. На кі руе да яго 
ваш пе ды ятр.

— У дзі ця ці на бы-
тая з-за пе ра лі ван ня 
кры ві аў та імун ная ге-
ма лі тыч ная хва ро ба. 
Дзі ця ці 10 ме ся цаў. 
За раз — ста дыя рэ-
мі сіі. Па трэб ны доб-
ры ўрач-пе ды ятр. Па-
рай це, да ка го звяр-
нуц ца.

— Ва ша дзі ця па він-
на на зі рац ца ва ўра ча-
ге ма то ла га па мес цы 
жы хар ства.
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Звяр та ем ся 
да пе ды ят ра і ар та пе да

На пы тан ні на вед валь ні-
каў сай та www.dоktоrа.bу і 
чы та чоў га зе ты «Звяз да» 
ад ка за ла за гад чы ца ар та-
пе дыч на га ад дзя лен ня 17-й 
га рад ской дзі ця чай клі ніч-
най па лі клі ні кі г. Мін ска Ве-
ра ні ка НА ВО Е ВА.

— Дзі ця ці 3 ме ся цы. Рас-
шыф руй це, ка лі лас ка, вы нік 
уль тра гу ка во га да сле да ван-
ня та зас цег на вых су ста ваў. 
Пра вы: па зі цыя га лоў кі цэнт-
ра ва на, яд ро акас ця нен ня не 
вы зна ча ец ца; вон ка вы кос ны 
вы ступ вы ра жа ны доб ра, лім-
бус вуз кі, раз ме шча ны ты по-
ва, ву гал а: 62, ву гал б: 59; тып 
су ста ва па R Graf: раз ві ты су-
стаў 1А. Ле вы: па зі цыя га лоў кі 
цэнт ра ва на; яд ро акас ця нен ня 
не вы зна ча ец ца; ско ша насць 
по крыў кі вярт луж най упа дзі-
ны; вон ка вы кос ны вы ступ 
згла джа ны; лім бус вуз кі, раз-
ме шча ны ты по ва; ву гал а: 56, 
ву гал б: 70; тып су ста ва па R 
Graf: дыс пла зія ІІБ. На коль кі 
гэ та сур' ёз на? Якія мож на даць 
рэ ка мен да цыі? Урач, акра мя 
па душ кі Фрэй ка, ні чо га больш 
не пра пі саў.

— Урач вы ста віў пра віль ны, 
свое ча со вы ды яг наз. На гэ тым 
эта пе ля чэн ня асноў ным з'яў-
ля ец ца пра віль нае ста но ві шча 
ног, не аб ход нае для ства рэн ня 

ап ты маль ных су ад но сін і раз-
віц ця эле мен таў та зас цег на во га 
су ста ва. Для да сяг нен ня не аб-
ход на га ста но ві шча (ад вя дзен ня 
і згі бан ня ў та зас цег на вым су-
ста ве) вы ка рыс тоў ва юц ца роз-
ныя ві ды шын. Пры гэ тым ты пе 
дыс пла зіі ап ты маль ным з'яў ля-
ец ца шы на Фрэй ка. Так са ма да 
ля чэн ня мож на да даць па сіў ны 
ля чэб на-фіз куль тур ны комп лекс 
на згі бан не і ад вя дзен не ў та за-
с цег на вым су ста ве пад час за ме-
ны пам пер са.

— Дзі ця бы ло на кант роль-
ным уль тра гу ку пас ля 2,5 ме-
ся ца на шэн ня па душ кі Фрэй ка. 
Вы нік: га лоў ка цэнт ра ва на; яд-
раў ня ма; по крыў ка сфар мі ра-
ва на і не зме не на, кос ны вы-
ступ акруг ле най фор мы, ву гал 
спра ва а — 68, б — 52; зле ва: 
а — 65, б — 54. За клю чэн не: 
тып 1б. Па хруст вае ле вы су-
стаў пры вы ка нан ні «ля гуш кі». 
Што гэ та азна чае?

— Па вы ні ках кант роль на га 
ўльтра гу ку мож на мер ка ваць аб 
да сяг нен ні доб ра га вы ні ку ля чэн-
ня. «Шчаўч кі», «па хруст ван ні» 
пры вы ка нан ні ля чэб най фіз куль-
ту ры ў та зас цег на вым су ста ве 
да пу шчаль ныя.

— Дзі ця ці 3 ме ся цы. На 
рэнт ге не вы яві лі дыс пла зію 
та зас цег на во га су ста ва. За-
клю чэн не пас ля рэнт ге ну: лі-
нія Шэн та на не пе ра рыў ная з 

абод вух ба коў, яд ры га ло вак 
сцег на вых кас цей не сфар-
мі ра ва ны, спра ва: а=31°, h=8 
мм; зле ва а=26°, h=9 мм. Пры-
зна чы лі шы ну Кош лі на тры 
ме ся цы (23 га дзі ны ў су ткі) і 
ля чэб ную фіз куль ту ру (кру-
ціць нож кі 100 і больш ра зоў у 
дзень). Да шы ны пры вы ка ем 
цяж ка. Ці мож на на сіць менш 
ча су (ноч чу і ней кі час днём)? 
Або пры мя ніць ін шыя пра цэ ду-
ры (па душ ка, ма саж)?

— Уліч ва ю чы да ныя рэнт ге-
на гра мы, уз рост дзі ця ці, док тар 
вы ста віў пра віль ны, свое ча со вы 
ды яг наз. На гэ тым эта пе ля чэн ня 
асноў ным з'яў ля ец ца пра віль нае 
ста но ві шча но жак, не аб ход нае 
для ства рэн ня ап ты маль ных су-
ад но сі наў і раз віц ця эле мен таў 
та зас цег на во га су ста ва. Для 
да сяг нен ня не аб ход на га ста но-
ві шча — ад вя дзен ня і згі бан ня ў 
та зас цег на вым су ста ве — вы ка-
рыс тоў ва юц ца роз ныя ві ды шын. 
Пры ву чаць дзі ця да шы ны не аб-
ход на па сту по ва. Пер шыя 3-5 
дзён — толь кі ў дзён ны час. Так-
са ма вар та пра цяг ваць па сіў ную 
ля чэб ную фіз куль ту ру на згі бан-
не і ад вя дзен не ў та зас цег на вым 
су ста ве пад час зме ны пам пер са. 
Кант роль ны агляд пра во дзіц ца, 
як пра ві ла, праз 1,5 ме ся ца на-
шэн ня шы ны.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Дом №2 у квар та ле мiн скiх 
ву лiц Га рэц ка га—Ян коў ска га 
даў но па поў нiў спiс праб лем ных 
даў га бу даў. Уз во дзiць шмат па-
вяр хо вiк па ча лi на пры кан цы 
2009 го да. Ад нак праз паў та ра 
го да, як раз пад час фi нан са ва га 
кры зi су, бу даў нiц тва до ма рэз ка 
за тар ма зi ла ся. За раз жа пра цэс 
зноў ажыў. Мiн гар вы кан кам вы-
даў прад пi сан не фiр ме-за бу доў-
шчы ку — ад кры та му ак цы я нер-
на му та ва рыст ву «Ма на лiтг рад» 
здаць аб' ект да 15 ве рас ня. Ад-
нак жарс цi ва кол до ма бур ляць 
не жар тоў ныя. I пры чы на та му 
— не па ра зу мен не доль шчы каў 
i за бу доў шчы ка ва кол уне се ных 
за ўзве дзе ныя па мяш кан нi гро-
шай.

«Мы свае аба вя за цель ствы 
вы ка на лi ў поў ным аб' ёме»

Доль шчы ца Га лi на (iмя зме-
не на па прось бе су бя сед нi цы. 
— Аўт.) па каз вае мне таў шчэз-
ную пач ку да ку мен таў. Да га вор 
аб до ле вым бу даў нiц тве офiс-
на га па мяш кан ня, шмат лi кiя 
лiс ты ад за бу доў шчы ка з па-
тра ба ван нем да пла цiць па но-
вых цэ нах, ра шэн нi гас па дар-
чых су доў, зва ро ты ў роз ныя 
iн стан цыi...

— Два нац цаць доль шчы каў, 
ся род якiх i я, за клю ча лi да мо-
вы з «Ма на лiтг ра дам» не ўза ба-
ве пас ля па чат ку бу даў нiц тва ў 
снеж нi 2009 го да. Мы аплач ва-
лi ўбу да ва ныя па мяш кан нi на 
пер шым па вер се. Уз вя дзен не 
ся мi пад' езд на га до ма па вiн на 
бы ло доў жыц ца са мае боль-
шае два га ды. I ме на вi та за 
гэ ты тэр мiн мы па вiн ны бы лi 
ўнес цi ўсе пла ця жы. Усё, што 
па тра ба ваў ад нас да га вор, 
мы вы ка на лi ў поў ным аб' ёме. 
Ад нак пра ца на бу доў лi ў 2011 
го дзе спы нi ла ся. Нам па тлу ма-
чы лi пры чы ну — ка та стра фiч-
ны не да хоп гро шай.

«Ма на лiтг рад» мi ну лай зi мой 
па чаў ма са ва вы сы лаць юры-
дыч ным асо бам-доль шчы кам 
зва ро ты з па тра ба ван нем да-
плат. Ка лi ў 2010 го дзе да мо вы 
за клю ча лi ся з кош там квад рат-
на га мет ра ў 3-3,2 мiль ё на руб-
лёў (у той час — 1060 до ла раў), 

то ця пер ар га нi за цыя па тра буе 
пе ра лi ку, што па вы шае ра ней-
шы кошт у два з па ло вай ра зы 
— да 8,5 мiль ё на. Па ста не на 
да ту па чат ку бу даў нiц тва гро шы 
па тра бу юц ца ве лi зар ныя — 2900 
до ла раў за метр.

Га лi на апе люе да ўка за Прэ-
зi дэн та № 396. Згод на з iм, за-
бу доў шчык не мо жа па вя лiч ваць 
кошт квад рат на га мет ра, ка лi 
здае ў экс плу а та цыю дом паз-
ней за за цвер джа ныя тэр мi ны 
па сва ёй вi не. Але...

— Но вы кошт вы зна чы ла 
Служ ба ве да мас на га кант ро лю 
пры Мi нiс тэр стве бу даў нiц тва 
i ар хi тэк ту ры, ку ды звяр нуў ся 
за бу доў шчык. Мы столь кi пла-
цiць не па га джа лi ся — у да-
га во ры па зна ча на, што ца на 
квад рат на га мет ра пры зна на 
ня змен най. Та ды «Ма на лiт -
г рад» сё ле та ў лю тым звяр нуў ся 
ў Гас па дар чы суд Мiн ска з па-
тра ба ван нем пры знаць да га вор 
мi зэр ным. Ад нак iск быў ад хi ле-
ны, i суд пры зна чыў пра вя дзен-
не но вай экс пер ты зы кош ту за 
квад рат ны метр да тыч на кож на-
га доль шчы ка. Экс пер ты аца нi лi 
квад рат ны метр пры клад на на 
мiль ён да ра жэй у па раў на ннi з 
су май у пер ша па чат ко вым да га-
во ры. На ват i тая роз нi ца, якая 
атры ма ла ся, у маш та бе цэ ла га 
па мяш кан ня азна чае ты ся чы до-
ла раў, — за зна чае Га лi на.

Са праўд ныя пры го ды па ча лi-
ся ме сяц та му, ка лi з'я вi лi ся вы-
нi кi су до вай экс пер ты зы. За бу-
доў шчык не за ха цеў пра цяг ваць 
гэ тую гiс то рыю да лей i вы ра шыў 
ска са ваць да мо вы з доль шчы-
ка мi ў ад на ба ко вым па рад ку. 
Лiс ты з гэ тым па ве дам лен нем 
лю дзi атры ма лi 2 жнiў ня. Пi кант-
нас цi ў сi ту а цыю да дае той факт, 
што згод на з ад ным да га во рам, 
за клю ча ным яшчэ ў 2009 го дзе, 
чар го вае су до вае па ся джэн не 
пры зна ча на на ка нец жнiў ня...

«Нам дом 
да бу доў ваць трэ ба...»

У сваю чар гу, ААТ «Ма на лiт-
г рад» ра iць шу каць ка ра нi гэ тай 
сi ту а цыi ў трох ра зо вай дэ валь-
ва цыi бе ла рус ка га руб ля, якая 
ад бы ла ся два га ды та му.

— На на ступ ны год пас ля ма-
са ва га за клю чэн ня да га во раў з 
юры дыч ны мi асо ба мi курс до-
ла ра рэз ка па чаў рас цi. З-за гэ-
та га па да ра жэ лi ўсе iм парт ныя 
бу даў нi чыя ма тэ ры я лы, якiя мы 
бы лi вы му ша ны за куп ляць па 
больш вы со кiм кур се, — га во-
рыць на мес нiк ге не раль на га 
ды рэк та ра «Ма на лiтг ра да» 
Ана толь Шку рын скi. — А цэ-
ны на ай чын ныя кам плек ту ю чыя 
так са ма скок ну лi. За тыя срод кi, 
якiя бы лi ўне се ны ра ней, да бу-
да ваць дом мы лi чым не рэ аль-
ным.

На за ўва гу аб тым, што ў да-
ку мен тах пра пi са на ца на, якая 
па вiн на за ста вац ца ня змен най, 
на мес нiк ге не раль на га ды рэк та-
ра кам па нii спа сы ла ец ца на вы-
нi кi той жа пра вер кi, якая па лi-
чы ла, што да га вор з та га час ным 
кi раў нiц твам бу даў нi чай кам па нii 
быў за клю ча ны з па ру шэн ня мi.

— У гэ тым до ме ёсць як офiс-
ныя, так i жы лыя па мяш кан нi. 
У нас бы ла пра вер ка, якая вы-
свет лi ла, што кошт квад рат на га 
мет ра за нi жа ны.

Па вод ле слоў Ана то ля Шку-
рын ска га, пра ве дзе ная пра вер-
ка да ла пад ста вы пе ра гле дзець 
i пе ра лi чыць усе за тра ты. Пас ля 
гэ та га iх ар га нi за цыя вы ра шы-
ла пад няць цэ ны як на ква тэ ры, 
так i на ўбу да ва ныя па мяш кан нi. 
Не ка то рыя доль шчы кi зга дзi лi ся 
па сту по ва да плач ваць згод на з 
но вы мi лiч ба мi. А тыя, хто фi нан-
са ваў бу даў нiц тва офi саў, но выя 
да га во ры з па вы ша ны мi цэ на-
мi пад пiс ваць ад мо вi лi ся ўсе. 
Бо ца на ў iх ста рых да га во рах 
— пры клад на ка ля 3 мiль ё наў 
руб лёў за квад рат ны метр. I да-
ку мен ты гэ тыя су дом не ска са-
ва ны.

— Су ды мо гуць i не адзiн год 
iс цi, а пра ца ваць трэ ба. А та ды 
за якiя срод кi дом да бу доў ваць? 
— за дае ры та рыч нае пы тан не 
Ана толь Шку рын скi. — Пе рад 
на мi кi раў нiц тва го ра да па ста-
вi ла за да чу здаць аб' ект у ве-
рас нi. Аба рот ных срод каў, за 
якiя мож на бы ло б да бу да ваць 
па мяш кан нi, у кам па нii не ха пае. 
Та му бы ло пры ня та ра шэн не аб 
ска са ван нi ра ней шых да га во раў 

i па сту по вым вяр тан нi срод каў 
па афi цый ных раз лi ках. Но выя 
ж да мо вы з iн шы мi юры дыч ны-
мi асо ба мi за клю ча ны на больш 
адэ кват ныя ў сён няш нiх рэа лi ях 
су мы...

Доб ра то доб ра. Але ка лi 
згод на з ра ней шым да га во рам 
ча ла век пла цiў, на прык лад, 
3 мiль ё ны, што скла да ла та ды 
ты ся чу до ла раў, то сён ня за тыя 
вер ну тыя 3 мiль ё ны ён i ча ты-
рыс та до ла раў не ку пiць. Ня ўжо 
гэ та спра вяд лi ва?

На род ная муд расць га во рыць: 
«Ве даў бы, дзе ўпа дзеш — са-
лом кi пад сця лiў бы». Як мож на 
хоць не як за сце раг чы ся бе ад 
доў гiх су до вых раз бi раль нiц тваў, 
на якiя не па збеж на бу дуць мар-
на вац ца час i гро шы?

— Перш чым за клю чаць да-
га вор аб до ле вым бу даў нiц тве, 
трэ ба ўпэў нiц ца ў тым, што за-
бу доў шчык з'яў ля ец ца на дзей-
ным парт нё рам, — га во рыць 
за гад чык юры дыч най кан суль-
та цыi № 3 Мiн скай аб лас ной 
ка ле гii ад ва ка таў Iры на Ха да-
се вiч. — Тым больш што ў эпо-
ху iн тэр нэ ту склас цi ўра жан не 
аб рэ пу та цыi якой сьцi кам па нii 
знач на ляг чэй. Не аб ход на да ве-
дац ца, коль кi га доў яна iс нуе на 
рын ку, вы свет лiць, цi вя дзе ар-
га нi за цыя сваю дзей насць без 
страт. Ад ным сло вам, за га дзя 
са браць як ма га больш звес-
так аб бу ду чым парт нё ры. Усю 
гэ тую iн фар ма цыю мож на атры-
маць ад са мо га за бу доў шчы ка 
аль бо з ад кры тых iн фар ма цый-
ных кры нiц.

Ад но сi ны, якiя ўзнi ка юць 
па мiж доль шчы кам i за бу доў-

шчы кам, рэ гу лю юц ца Ука зам 
Прэ зi дэн та кра i ны № 396 «Аб 
до ле вым бу даў нiц тве шмат ква-
тэр ных жы лых да моў» ад 15 чэр-
ве ня 2006 го да. Ён рэг ла мен туе 
шэ раг аба вяз каў, якiя па вiн ны 
вы кон ваць абод ва ба кi. Та му мы 
рэ ка мен ду ем доль шчы кам зве-
рыць тэкст да ку мен та, якi яны 
пад пiс ва юць, з да га во рам, узор 
яко га так са ма зме шча ны ў гэ-
тым ука зе.

Пе рад тым, як ста вiць пад 
да га во рам под пiс, трэ ба дэ-
таль на азна ё мiц ца з яго змес-
там. Асаб лi вую ўва гу на даць 
ад каз нас цi ба коў i па рад ку 
змя нен ня ўмоў да ку мен та. 
Без умоў на, у iдэа ле лепш пра-
ана лi за ваць i па ла жэн нi Ука за 
№ 396. Але ў iм ёсць шэ раг мо-
ман таў, якiя ра зам з мяр ку е-
мым ва ры ян там да мо вы лепш 
раз бi раць у гу тар цы з ква лi фi-
ка ва ным юрыс там. Ка лi па мiж 
за бу доў шчы кам i доль шчы кам 
ус пых не кан флiкт, то суд бу дзе 
пры маць ра шэн не, аба пi ра ю-
чы ся, ся род iн ша га, на гэ тыя 
да ку мен ты.

А ка лi скон чыц ца бу даў-
нi чы тры лер з но ва бу доў ляй 
у Су ха ра ва, ска заць цяж ка. 
У кож на га бо ку — што ў доль-
шчы каў, што ў бу даў нi чай ар-
га нi за цыi — праў да свая. Ку ды 
цяж ка ўпiс ва юц ца тэм пы рос ту 
кур саў ва лют i iн фля цыi руб ля. 
За ста ец ца спа дзя вац ца, што 
кан чат ко вую кроп ку ў гэ тай 
доў гай гiс то рыi па ста вiць ра-
шэн не суд дзi...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК

�

УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

УНП 100055817

Дружный и доброжелательный коллектив! 
Будем рады всем!
Обращаться по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 20а

Тел.: 327 67 52

СПЕЦИАЛИСТЫ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ):

� МАСТЕР 
УП ЖЭС 1 (ул. Интернациональная, 4) 
УП ЖЭС 13 (ул. Нововиленская, 6) 
УП ЖЭС 34 (пр. Независимости, 27а) 
УП ЖЭС 38 (ул. Сторожевская, 8)

� ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК

� ИНЖЕНЕР 
 в технический отдел на период декретного отпуска

� ИНЖЕНЕР 
 ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
� ИНЖЕНЕР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
в отдел благоустройства на период декретного отпуска

� ПАСПОРТИСТ (ул. М. Танка, 36/1)

Возможен карьерный рост!

РАБОЧИЕ:

� ТРАКТОРИСТ
� НАЛАДЧИК КИП и А
� СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
 УП ЖЭС
� КРОВЕЛЬЩИК 
 по металлическим 
 кровлям УП ЖЭС
� МАЛЯР УП ЖЭС 
(Требования 3-4 разряд)

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР
 УП ЖЭС 
(Требования 3-4 разряд)

� ОПЕРАТОР ПЭВМ 
(б-р Шевченко, 20)

� СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
 по ремонту 
 электро-  
 оборудования 
(ул. Нововиленская, 10а)

� ГРУЗЧИК 
(ул. Новаторская, 53а)

� РАБОЧИЕ 
по комплексной 
уборке УП ЖЭС

Возможно обучение и повышение квалификации 
по указанным профессиям на производстве

СВОЕВРЕМЕННАЯ з/плата! ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ 
(оказание мат. помощи к отпуску, выделение путевок 
на оздоровление, постановка на квартирный учет нуждающихся)!

Свя та пры цяг ну ла мно гiх: па на еха лi па ны на 
брыч ках, за вi та лi цы га ны i гра цы ёз ныя ама зон кi 
на ска ку нах. Да рэ чы, апош нiя пад час пе ра пын ку 
пра дэ ман стра ва лi вы дат нае ўмен не зна хо дзiць 
агуль ную мо ву па мiж ча ла ве кам i ка нём. Гле да-
чы прый шлi ў поў нае за хап лен не, а кан кур сан ты 
ў гэ ты час рых та ва лi ся да са праўд на га вы пра-
ба ван ня. Ад но з за дан няў — «свя точ ны воз», 
па вод ле яко га трэ ба бы ло па са дзiць жон ку на 
брыч ку i з год нас цю пра ка цiць, ды так хут ка i 
ўме ла, каб не збiць па стаў ле ныя на да ро зе фiш-
кi i не за кра нуць нi ко га з гле да чоў, якiя шчыль-
на аб сту пi лi мес ца кон кур су. Шчы ра ка жу чы, 
не ве ры ла ся, што ўсе спра вяц ца: ад куль та кiя 
на вы кi ў су час ных муж чын, ня хай яны i жы вуць 
на вёс цы? Але, на су пе рак ча кан ням, «га ло вы» 
ся мей стваў не пад вя лi.

А як ля це лi трэс кi, ка лi сек лi дро вы! Не ду-
маю, што кан кур сан ты ўпер шы ню тры ма лi ў 
ру ках ся ке ру, усё ж на вёс цы дро вы да во дзiц ца 
на рых тоў ваць — ка лi не са бе, дык це шчы. Са-
сно выя па лен цы раз ля та лi ся на раз, i тут жа да 
спра вы пры сту па лi жон кi, якiм трэ ба бы ло з дроў 
склас цi сло ва «лён». Да го на ру муж чын, за ўва-
жу, што дро вы яны па сек лi хут чэй, чым пе ра бра-
лi кру пы. Пад час кон кур су «Па пя луш ка» ў гэ тую 
ка зач ную ге ра i ню пе ра тва ры лi ме на вi та муж-
чын. Iм прый шло ся хут ка i спрыт на ад дзя ляць 
грэч ку ад га ро ху. Ру кi слу ха лi ся дрэн на, дзе цi, 
якiя iмк ну лi ся да па маг чы, асаб лi ва ма лень кiя, 
больш пе ра шка джа лi, але са праўд ныя ўла да ры 
вёс кi не маг лi да зво лiць са бе нi раз драж нен ня, нi 
за ўваг. Жон кi ў гэ ты час ча ра ва лi над шэ дэў ра мi 
з му кi. I ка лi ад ны пры га та ва лi ба наль ныя ва рэ-

нi кi, то iн шыя здо ле лi зра бiць неш та на кшталт... 
зям но га ша ра або вы явы ча ла ве ка.

Але ўсё гэ та бы ло паз ней, а спа чат ку трэ ба 
бы ло па зна ё мiц ца. Вi зi тоў ка так i на зы ва ла ся: 
«Вi та ем па-бе ла рус ку» i з'яў ля ла ся хат нiм за-
дан нем. Але мно гiя (цi то з бе ла рус кай мо вай не 
сяб ру юць, цi то па звыч цы) ста лi прад стаў ляць 
сваю сям'ю на рус кай. Жу ры звяр ну ла ўва гу на 
гэ ты факт i зня ло ба лы. Ска жам, сям'я Мi ка лая 
i Воль гi Ша ба ноў з СВК «Аст ра ме ча ва» Брэсц-
ка га ра ё на ўра зi ла сва iм ва каль ным та лен там. 
Ма лод шы сы но чак сям'i Паў лю ке вi чаў з Лу нi-
нец ка га ра ё на яшчэ не ўсе лi та ры вы маў ляе 
пра вiль на, але пра сэнс ся мей на га шчас ця гле-
да чам рас па вёў i са рваў апла дыс мен ты. I ўсё 
ж больш пры ем на бы ло слу хаць тыя сем'i, якiя 
га ва ры лi на род най мо ве. Гэ та бы лi муж i жон ка 
Даб ра воль скiя з Ля ха вiц ка га ра ё на, Па шке вi чы 
з Пру жан ска га, Па вел i Воль га Кот з вё сач кi з 
пры го жай наз вай Рэч кi Iва цэ вiц ка га ра ё на. А 
муж i жон ка Ка валь скiя са Сто лiн ска га ра ё на 
агу чы лi сваю ма ру аб за вес цi ся аг ра ся дзi бай i 
пра во дзiць там вя сель ны аб рад згод на з бе ла-
рус кi мi на род ны мi тра ды цы ямі.

Трэ ба ска заць, што жу ры кон кур су, якое 
ўзна чаль ваў на мес нiк стар шы нi Ба ра на вiц-
ка га рай вы кан ка ма Сяр гей Слi ва, прый шло ся 
ня прос та, хоць па вы нi ках за дан няў лi да ры 
вы зна чы лi ся хут ка. Ся род 8 пар леп шы мi ста лi 
сем'i Аб ра мо вi чаў з Ба ра на вiц ка га ра ё на i Ган-
ча роў з Пру жан ска га. Трой ку лi да раў за мкну лi 
Па шке вi чы з Жа бiн каў ска га ра ё на.

Па лi на ГА ЛI ЕЎ СКАЯ Фо та аў та ра

�

Свя та ў до меСвя та ў до ме  ��

(індэкс)

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квартал або 2-е паўгоддзе 2013 года

2

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                        на ІV кв. або 2-е паўг. 2013 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

Ка лi вы пад пi са лi ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або
2-е паўгоддзе 2013 го да — за паў няй це карт ку ўдзель нi ка, вы ра зай це 
i да сы лай це яе да 8 кастрычніка ў рэ дак цыю на ад рас: 220013,
Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А. 

Сярод падпісчыкаў 10.10.2013 г. будуць разыграны 7 бесшнуравых 
тэлефонных апаратаў і суперпрыз — тэлевізар LG. Вы нi кi пуб лi ку юц ца ў 
га зе це «Звяз да» па 20.10.2013 г.

Прызы мож на будзе атры маць у рэ дак цыi па 31.12.2013 г. пры 
падачы квi тан цыi аб пад пiс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал або 
2-е паўгоддзе 2013 го да i паш пар та. Пас ля 31 снежня вы да ча пры зоў 
спы ня ец ца i прэ тэн зii пад пiс чы каў не пры ма юц ца.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
Правілы рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» чытайце ў газеце 

«Звязда» за 16.08.13 г.
Тэрмін правядзення гульні — з 20.08.13 па 31.12.13. 

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2211 ад 25.07.13, выдадзена Міністэрствам гандлю РБ.

ПАД ВОД НЫЯ РЫ ФЫ ПАД ВОД НЫЯ РЫ ФЫ 
ДО ЛЕ ВА ГА БУ ДАЎ НIЦ ТВАДО ЛЕ ВА ГА БУ ДАЎ НIЦ ТВА
У апош нiя га ды нам не раз да вя -
ло ся чуць гiс то рыi аб лю дзях, якiя 
«апяк лi ся» на до ле вым бу даў нiц-
тве: яны бы лi вы му ша ны фi нан-
са ваць бу даў нiц тва сва iх ква тэр 
ледзь не з за клад кi фун да мен та, а 
ў вы нi ку аль бо за ста лi ся нi з чым, 

аль бо мар ну юць час на доў гiя су-
до выя раз бi раль нiц твы. Без умоў-
на, пра сцей за ўсё куп ляць га то вае 
па мяш кан не i не за ле жаць ад на-
двор'я на рын ку бу даў нiц тва. Ад нак 
i гро шы на та кi ва ры янт ёсць да лё-
ка не ва ўсiх.
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УЛА ДАР СЯ ЛА
па вi нен мець жон ку, дзя цей i быць добрым гас па да ром

Аб лас ны тур рэс пуб лi кан ска га пра ек та «Ула дар ся ла», якi пра хо дзiў у па сёл-
ку Жам чуж ны Ба ра на вiц ка га ра ё на, на гад ваў са праўд нае свя та: бы ло шмат 
гас цей, му зы кi i ве ся лос цi. Праў да, са мiм кан кур сан там усё ж пры хо дзi ла ся 
на пруж вац ца, вы кон ва ю чы шмат у чым не ўлас цi вую iм пра цу. Лепш за ўсiх з 
не ар ды нар ны мi за дан ня мi спра вi лi ся муж i жон ка Аб ра мо вi чы (Дзмiт рый, На-
тал ля) i трое iх дзя цей. Ме на вi та гэ тая сям'я i прад ста вiць Брэст чы ну на рэс-
пуб лi кан скiм кон кур се.

Фраг мен ты кон кур су Фраг мен ты кон кур су 
«Ула дар ся ла».«Ула дар ся ла».

НЕ СТА ЛО ВАЯ, А КОМП ЛЕКС
Дня мі ва ўра чыс тых аб ста ві нах ад кры лі но вы ганд лё ва-пра мыс ло вы комп-

лекс прад пры ем ства «Ге фест-тэх ні ка» па ву лі цы Су во ра ва ў Брэс це. На зва нае 
прад пры ем ства з'яў ля ец ца струк тур ным пад раз дзя лен нем су мес на га прад-
пры ем ства ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Брэст га за а па рат».

Ра ней тут раз мя шча ла ся ста ло вая, дзе хар ча ва лі ся ра бот ні кі су сед ніх прад-
пры ем стваў. По тым, у 1990-я га ды, ка лі вы твор часць зга са ла, ста лоў ка так са ма 
прый шла ў за ня пад, ра зы шлі ся ра бот ні кі. А не каль кі га доў та му бу ды нак на быў 
«Га за апа рат». У рэ кан струк цыю і па шы рэн не бы лі ўкла дзе ны не ма лыя срод кі. І 
ця пер тут з'я ві ла ся ста ло вая на 300 мес цаў з ма га зі нам «Ку лі на рыя». Хар ча вац ца ў 
но вым комп лек се вы ка за лі на мер пра цаў ні кі не толь кі «Ге фест-тэх ні кі», але і су сед-
ня га за во да «Брэст маш», вя лі кай швей най фір мы, якая раз ме шча на не па да лё ку. 
Уся го на гэ тых прад пры ем ствах за ня та ка ля трох ты сяч ча ла век, якія ра ней не ме лі 
маг чы мас ці атрым лі ваць паў на цэн нае га ра чае хар ча ван не. Акра мя та го, утуль нае 
пра стор нае па мяш кан не з су час ным ды зай нам, на пэў на, бу дзе за па тра ба ва на як 
мес ца пра вя дзен ня вя сел ляў ды ін шых ура чыс тас цяў.
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