
27 жніўня 2013 г.4 АДМЫСЛОВА

Считать недействительными страховые полисы филиала 
СООО «Белкоопстрах» в г. Бресте: ОСГО ВТС РБ №№ 3067913, 
3077461. УНП 100706519

ОАО «Стройтрест № 4» 
сообщает, что в соответствии с решением внеочередного 

собрания акционеров от 22 августа 2013 года 
выплата дивидендов за 1 полугодие 2013 года 

будет производиться с 18 сентября до 1 октября 2013 года 
через отделения АСБ «Беларусбанк», 

ОАО «БПС-Сбербанк» и кассы филиалов Общества.
Справки по тел. в г. Минске: 334-10-03 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: 

г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, каб. 302.
Наблюдательный советУНП 100055368
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РАЗ НА СТАЙ НАСЦЬ — 
ДА РЭ ЧЫ

Ура чы не рэ ка мен ду юць нi «ля чэб ны пост», нi «ну ля выя ды-
е ты», па коль кi ў гэ тых вы пад ках ар га нiзм па збаў ля ец ца не 
толь кi ка ло рый, але i не аб ход ных для пад трым кi жыц ця-
дзей нас цi рэ чы ваў. Пра са мыя важ ныя эле мен ты хар ча ван ня 
на гад вае iн струк тар-ва ле о лаг 23-й га рад ской дзi ця чай па лi-
клi нi кi г. Мiн ска Iры на ШЫ МАН СКАЯ.

БЯЛ КI. Або пра тэ i ны. Каш тоў насць кож на га пра тэ i ну за ле жыць 
ад агуль най коль кас цi яго склад нi каў, якiя на зы ва юц ца амi на кiс ло-
та мi. Ме на вi та яны з'яў ля юц ца жыц цё ва важ ным склад нi кам бял коў. 
Пра тэ i ны не аб ход ны для ства рэн ня но вых суб стан цый кле так, перш 
за ўсё сэр ца i мус ку лаў. Бял кi ў на шым ра цы ё не па вiн ны скла даць 
да 15 пра цэн таў ад агуль на га аб' ёму ежы. Не да хоп у ежы бял коў 
знi жае су пра цiў ляль насць ар га нiз ма хва ро бам, фi зiч ныя i ра зу мо выя 
здоль нас цi. Ад нак лi шак бял коў так са ма не на ка рысць. Лепш за ўсё 
ар га нiзм здоль ны за сво iць пра тэ i ны жы вёль на га па хо джан ня — бял-
кi мя са, ры бы, яек, ма ла ка. Тым не менш, ву чо ныя рэ ка мен ду юць 
па ло ву не аб ход ных пра тэ i наў атрым лi ваць з пра дук таў рас лiн на га 
па хо джан ня. Усё ж та кi бял кi рас лiн на га па хо джан ня так са ма за-
свой ва юц ца, а бял кi жы вёль ныя час цей за ўсё да да юць нам яшчэ i 
лiш ня га тлу шчу.

ТЛУ ШЧЫ. Са мыя ка ла рый ныя, ад нак без iх анi як. Вi та мi ны A, D, 
E i K мо гуць рас шчап ляц ца толь кi з да па мо гай пэў най коль кас цi тлу-
шчаў. На сы ча ныя i не на сы ча ныя тлус тыя кiс ло ты ар га нiзм мо жа сiн-
тэ за ваць i сам, ад нак шэ раг не на сы ча ных тлус тых кiс лот ён па вi нен 
атрым лi ваць з ежай. Каш тоў най з'яў ля ец ца, на прык лад, лi но ле вая 
кiс ла та, якой шмат у сла неч нi ка вым, со е вым, ку ку руз ным алеi. Для 
пад тры ман ня нар маль най ва гi мож на вы ка рыс тоў ваць спе цы яль ныя 
вi ды мар га ры ну цi сме тан ко ва га мас ла, менш ка ла рый ныя, але так-
са ма смач ныя. Для сма жан ня вар та ка рыс тац ца але я мi, але i iмi не 
трэ ба зло ўжы ваць, а браць па мi нi му ме.

ВУГ ЛЯ ВО ДЫ. Цу кар, крух мал, клят чат ка. Ас но ва вуг ля во-
даў — прос ты цу кар, а ме на вi та глю ко за i фрук то за. Клят чат ка 
ад но сiц ца да гру пы ба ласт ных рэ чы ваў, не рас шчап ля ец ца ў 
ар га нiз ме i ства рае доб рае па чуц цё на сы чэн ня. Крух мал, на ад-
ва рот, рас шчап ля ец ца на прос тыя цук ры. Скла да ныя вуг ля во-
ды, на якiя рэ ка мен ду ец ца звяр нуць ува гу, — гэ та хлеб, буль ба, 
рыс, ма ка ро на. З-за сва ёй скла да най струк ту ры яны па тра бу юць 
пра цяг ла га рас шчап лен ня. Ня вы ка ры ста ная энер гiя пе ра тва ра-
ец ца ў глi ка ген, жы вёль ны крух мал, якi ад клад ва ец ца ў рэ зерв у 
мус ку лах i пе ча нi. Та му прос тыя вуг ля во ды, са лод кае спры я юць 
на бо ру ва гi. Та му i пра па ну ец ца вы клю чаць пi рож ныя i бу лач кi 
з ра цы ё ну.

БА ЛАСТ НЫЯ РЭ ЧЫ ВЫ. Ас но ва рас лiн най ежы — садавіны, га-
род нi ны, а так са ма зер не вых куль тур. Ба ласт ныя рэ чы вы звяз ва юць 
ва ду, сты му лю юць пра цэс стра ва ван ня, да юць па чуц цё на сы чэн ня. 
Для кант ро лю ва гi вель мi па ды дуць зя лё ны са лат, спар жа, сель дэ-
рэй, па мi до ры, агур кi.

ВI ТА МI НЫ. Каб атры маць iх у най боль шай коль кас цi, не вар та 
доў га за хоў ваць га род нi ну, садавіну i зя ле нi ва, не па кi даць у ва дзе 
ў ачы шча ным вы гля дзе, ту шыць-ва рыць не ў ад кры тым по су дзе. 
Пад час ды е ты з ура чом мож на аб мер ка ваць ужы ван не ме ды цын скiх 
вi та мiн ных прэ па ра таў.

Вi та мiн А. Пе чань, суб пра дук ты, сме тан ко вы алей, яеч ны жаў-
ток, ма ла ко, тва рог, морк ва, бу ра кi, лiс це вая га род нi на, па мi до ры, 
апель сi ны.

Вi та мi ны гру пы В. Раст кi i аба лон кi зер не вых куль тур, птуш ка, 
дрож джы, са ла ты, па мi до ры, арэ хi, слi вы, ба бо выя, яй кi, ка пус та, 
ры ба, ава ка да, ба на ны, буль ба.

Вi та мiн С. Цыт ру са выя, аб ля пi ха, шып шы на, ра бi на, са лод кi пе-
рац, па мi до ры, шпi нат, буль ба, яб лы кi, бру сель ская ка пус та, ква ша-
ная ка пус та, ка ля ро вая ка пус та, су нi цы, кi вi.

Вi та мiн D. Алеi, яеч ны жаў ток, тлус тая ры ба, дрож джы, сме тан-
ко вае мас ла.

Вi та мiн Е. Пра ро шча нае зер не, алеi, зя ле нi ва, мя са, яеч ны жаў-
ток, соя, ба бо выя.

Вi та мiн К. Ка пус та, буль ба, па мi до ры, су нi цы, шып шы на, пе чань, 
ква ша ная ка пус та.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

— Каб прый сці да да сле да-
ван ня бе ла рус кай мо вы, трэ ба 
бы ло прай сці ней кі шлях...

— Яшчэ ва ўні вер сі тэ це я 
зай маў ся рус кай мо вай. По тым 
поль скай. Спа чат ку я ду маў, 
мо жа, па ступ лю ў дып ла ма тыч-
ны кор пус, а по тым вы ра шыў, 
што мя не больш ці ка віць мо ва-
знаў ства. І я па сту піў у ас пі ран-
ту ру Ін дыя нска га ўні вер сі тэ та. 
Гэ та буй ны цэнтр сла віс ты кі. 
Па чы наў як ру сіст. Па ра лель на 
вы ву чаў і поль скую мо ву. Але 
на трэ цім го дзе ас пі ран ту ры 
я пі саў рэ фе рат пра гіс то рыю 
кні га дру ка ван ня ў сла вян, да-
ве даў ся пра Ска ры ну і ўво гу ле 
пра рэ фар ма цыю на тэ ры то рыі 
гэ тых зем ляў. Для мя не бы ло 
ад крыц цё, што на тэ ры то рыі 
су час най Бе ла ру сі бы ла буй-
ная і вель мі пе ра да вая куль ту-
ра для свай го ча су. Да ве даў ся 
пра Ста тут Вя лі ка га Княст ва 
Лі тоў ска га, пра ста ра жыт ную 
бе ла рус кую мо ву. Бо мы амаль 
ні чо га не ве да лі пра гэ та, ка-
лі пра хо дзі лі курс па гіс то рыі 
ўсход не сла вян скіх моў, амаль 
ні чо га не га ва ры ла ся пра пом-
ні кі ста ра бе ла рус ка га пісь мен-
ства. Ка лі пра хо дзі лі гіс то рыю 
рус кай лі та ра тур най мо вы, то 
ка за лі яшчэ пра ней кі ўкра ін-
скі уплыў. Што да бе ла рус ка га 
кам па не нта гэ та га ўплы ву — 
гэ та бы ло для мя не ад крыц цё. 
І я вель мі за ці ка віў ся гэ тай тэ-
ма ты кай. Праз гіс то рыю мо вы, 
асаб лі ва пе ры я ду XVІ—ХVІІ 
ста год дзяў я за ці ка віў ся Бе ла-
рус сю і по тым па чаў вы ву чаць 
су час ную мо ву і асаб лі вас ці 
моў най сі ту а цыі ў Бе ла ру сі.

— Коль кі вам спат рэ бі ла ся 
ча су, каб па чаць раз маў ляць 
па-бе ла рус ку?

— Я ў Шта тах па чаў са ма-
стой на вы ву чаць бе ла рус кую 
мо ву. Да ве даў ся, што ёсць адзін 
ча ла век, нось біт бе ла рус кай 
мо вы. Ён сам з Ма гі лёў шчы ны, 
вы ехаў пас ля Дру гой су свет най 
вай ны. Ву чыў ся ў 30-х га дах у 
Мін ску, на ват бу да ваў Дом ура-
да — Па лі карп Мань коў. Пе ра-
жыў арышт у 1937 го дзе, на ле-
жаў да плы ні па ва ен най эміг-

ра цыі. Я па чаў зай мац ца з ім, 
ка рыс таў ся пад руч ні кам Ва лян-
ці ны Па шке віч. Гэ та пад руч нік 
для анг ла моў ных, які быў вы-
да дзе ны ў Ка на дзе ў 80-х га дах. 
Праў да, ён раз лі ча ны ме на ві та 
на дзя цей ды яс па ры і вуч няў 
школ — каб там не губ ля ла ся 
мо ва. І ка лі я ўпер шы ню пры-
ехаў у Бе ла русь у 1990 го дзе, 
з'я ві ла ся маг чы масць раз маў-
ляць з людзь мі. Та кім чы нам я 
на рэш це па чаў ад чу ваць ся бе 
кам форт на ў мо ве. У 1991-м я 
пры яз джаў на лет нюю шко лу 
бе ла ру сіс ты кі. А ў 1996 го дзе 
па чаў пра во дзіць да сле да ван-
не на поль ска-бе ла рус кай мя-
жы. Зда ец ца, у 2000-м я браў 
удзел у кан грэ се бе ла ру сіс таў. 
А вяр нуў ся сю ды ў 2009 го дзе, 
і быў ура жа ны зме на мі, якія ад-
бы лі ся за гэ ты час у Мін ску і ін-
шых га ра дах і рэ гі ё нах. Мя не 
ўраж вае, што на рэш це ўзя лі ся 
за пом ні кі ар хі тэк ту ры, якія бы лі 
ў за ня дба ным ста не. Зра зу ме-
лі, на пэў на, што на гэ тым мож-
на за раб ляць. Але доб ра, што 
неш та ро біц ца для бе ла рус кай 
куль ту ры.

— А ка лі ка заць пра коль-
касць нось бі таў мо вы — больш 
іх ста ла ці менш у па раў на нні з 
ра ней шы мі ча са мі?

— Цяж ка ска заць, што коль-
касць рас це. Але, зда ец ца, 
што сі ту а цыя ста біль ная па-
вод ле са цы я ла гіч ных да сле-
да ван няў: яшчэ шмат лю дзей 
ка жуць, што до ма і з сяб ра мі 
га во раць і па-рус ку, і па-бе ла-
рус ку. Вя до ма, лю дзі, якія вы-
ключ на га во раць на бе ла рус кай 
мо ве — рэд касць. Але на ват ва 
ўмо вах двух моўя бе ла рус кая 
мо ва змо жа вы жыць, ка лі бу-
дзе пад трым ка. Гэ та ўсё, што 
па трэб на.

— Яко га кштал ту мо жа 
быць пад трым ка ў на шых 
умо вах?

— Па-пер шае, за кон: каб 
мо вы бы лі рэ аль на роў ныя. 
Ёсць і ін шыя за ха ды, якія мо-
гуць да па маг чы: на прык лад, 
у аду ка цый най сфе ры мож на 
да плач ваць на стаў ні кам, якія 
вы кла да юць па-бе ла рус ку. Ці-
ка ва па гля дзець сі ту а цыю з рэ-
гі я наль ны мі мо ва мі За ход няй 
Еў ро пы. На прык лад, ва Уэль се, 
у Вя лі ка бры та ніі. Урад Уэль са 
мае пра гра му па па шы рэн-
ні функ цыі ва лій скай мо вы. І 
на ват у сіс тэ ме аду ка цыі ёсць 
та кая пра гра ма, па вод ле якой 
коль касць дзя цей, якія сва бод-
на раз маў ля юць па-ва лій ску, 
па він на на на ступ ны год па вя лі-
чыц ца на коль кі там пра цэн таў. 
Усё роў на, праб ле мы ў іх ёсць, 
бо ста рыя нось бі ты па мі ра юць. 
Га рад скія дзе ці, якія ву чац ца ў 
шко лах, у ней кай сту пе ні кам-
пен су юць стра ты. Але ўсё роў-
на на не каль кі ад сот каў ужо 
зні зі ла ся коль касць нось бі таў 
ва лій скай мо вы. Вя до ма, пра-
цэс пе ра хо ду да ва лій скай мо вы 
не та кі хут кі, як ра ней. У гэ тым 
кан тэкс це вя лі кі плюс для бе ла-
рус кай мо вы, што яна да стат-
ко ва бліз кая для рус кай мо вы, 
што не так цяж ка вяр нуц ца да 
яе. Та му што ў вы пад ку анг лій-
скай і ва лій скай, то гэ та зу сім 
роз ныя гру пы моў, яны вель мі 
ад роз ні ва юц ца. Ці з ір ланд-
скай мо вай па доб на. У Бе ла ру сі 
боль шасць лю дзей, якія са мі не 
раз маў ля юць па-бе ла рус ку, але 
ўсё ра зу ме юць. Тут не па він на 
быць праб лем. Але за ле жыць 
шмат што і ад бе ла рус ка моў-
ных лю дзей. Па вод ле апы тан-
няў, стаў лен не да бе ла рус кай 
мо вы не та кое ад моў нае, каб 
бе ла рус ка моў ныя ва ўсіх сі ту-
а цы ях по бач з рус ка моў ны мі 
пе ра хо дзі лі на рус кую. Мо жа, 
гэ та бе ла рус кі на цы я наль ны 
ха рак тар, та кая вет лі васць... 
Бы ло так са ма апы тан не, якое 
па ка за ла, што да лю дзей, якія 
раз маў ля юць па-бе ла рус ку, 
стаў лен не да стат ко ва ста ноў-
чае ў гра мад стве. А ў пэў ным 
ася род дзі бе ла рус ка моў насць 
ро біц ца мэй нстры мам.

— Ча му вы за ці ка ві лі ся та-
кой з'я вай, як «но выя бе ла рус-
ка моў ныя», на ват пры свя ці лі 
ёй на ву ко вае да сле да ван не?

— Бе ла рус кая моў ная сі ту а-
цыя ці ка вая, але яна не на столь-
кі ўні каль ная ў све це. Штурш ком 
для мя не па слу жы лі да сле да-
ван ні, якія ра бі лі ся ў За ход няй 
Еў ро пе, у роз ных кра і нах, дзе 
рэ гі я наль ныя мо вы так са ма ма-
юць праб ле мы, але пры гэ тым 
ёсць і па зі тыў ныя зру хі па ад-
ра джэн ні мо вы. На прык лад, у 
іс пан скай Га лі сіі. Як раз пас ля 
смер ці Фран ка (пры ім га лі сій-
ская ўво гу ле бы ла за ба ро не на) 
па ча лі раз ві ваць сіс тэ му аду ка-
цыі на га лі сій скай мо ве. У га ра-
дах (на прык лад, у ста лі цы Сан-
т’я га) мно гія да гэ туль га во раць 
па-іс пан ску. Але ёсць да стат ко-
ва но вая з'я ва: ма ла дыя но выя 
нось бі ты га лі сій скай мо вы, якія 
вы хоў ва лі ся на іс пан скай мо-
ве, але са мі вы ра шы лі пе рай сці 
на га лі сій скую. Там ёсць пэў ны 
кан флікт па між но вы мі га лі сій-
ска моў ны мі і ста ры мі. У Ір лан-
дыі так са ма ў га ра дах па ча лі 
з'яў ляц ца ма ла дыя лю дзі, якія 
вы дат на ва ло да юць ір ланд скай 
мо вай, якія ву чы лі ся ў шко лах, 
дзе амаль усё вы кла дан не вя-
дзец ца на ір ланд скай мо ве. Гэ та 
да стат ко ва но вая з'я ва для Ір-
лан дыі. Толь кі ў 70-х га дах па ча-
лі ства раць та кія шко лы, але іх 
ма ла ў Ір лан дыі. Гэ та да стат ко ва 
прэ стыж ныя шко лы, вы пуск ні кі 
гэ тых школ па спя хо ва па сту па-
юць ва ўні вер сі тэты. Але ў Ір-
лан дыі так са ма ёсць кан флікт 
па між ста ры мі нось бі та мі і но-
вы мі. Ста рыя лі чаць, што мо ва 
но вых — не аў тэн тыч ная, ней кая 
штуч ная. У Бе ла ру сі я за ўва жыў, 
што асаб лі ва ся род но вых бе-
ла рус ка моў ных ёсць тэн дэн цыя 
ўжы ван ня эле мен таў «та раш-
ке ві цы», аль бо ёсць сло вы, якія 
за свой ва юц ца з анг лій скай, з 
поль скай мо вы. Мо жа, і ўзні ка-
юць на гэ тай гле бе кан флік ты, 
але яны не на столь кі за ўваж-
ныя тут. Я пра вод жу ін тэр в'ю з 
«но вы мі бе ла рус ка моў ны мі», у 
асноўным — сту дэн та мі. Ёсць 
тыя, якія га во раць па-бе ла рус-
ку з дзя цін ства, вы рас лі з мо вай. 
Ка лі я пы та ю ся, як яны ста вяц ца 
да но вых бе ла рус ка моў ных, іх 
час цей за ўсё здзіў ляе пы тан не. 
Ня ма та кіх кан флік таў. У гэ тым 
бе ла рус кая сі ту а цыя знач на леп-
шая.

— Дзе вы шу ка лі тых лю-
дзей, пра якіх ра бі лі да сле да-
ван не? Што яны са бой уяў ля-
юць?

— Гэ та ця пер прос та: праз са-
цы яль ныя сет кі, на прык лад, ёсць 
асоб ная гру па ў «Фэй сбу ку». 

Яшчэ да вед ваў ся 
праз ка лег, ва ўні-
вер сі тэ тах у Бе ла-
ру сі. Я да во лі хут ка знай шоў 
лю дзей, якія ста лі аб' ек та мі 
вы ву чэн ня. Яшчэ ўво сень мі ну-
ла га го да праз ін тэр нэт я пра во-
дзіў па пя рэд няе да сле да ван не 
і здзі віў ся, што боль шасць ін-
фар ман таў — сту дэн ты не гу ма-
ні тар на га про фі лю. Я ўспа мі наю 
сі ту а цыю ў Бе ла ру сі ў па чат ку 
90-х: та ды так са ма па ча лі з'яў-
ляц ца но выя бе ла рус ка моў ныя. 
Але гэ та бы лі ў асноў ным гу-
ма ні та рыі. З ма іх ін фар ман таў 
ця пер боль шасць бы лі са сфе ры 
мар ке тын гу, кі ра ван ня, пра ва. 
Мне зда ец ца, што гэ та вель мі 
ста ноў чы мо мант, бо гэ тыя лю-
дзі — част ка бу ду чай куль тур-
най і біз нес-элі ты... Мне зда ец-
ца, што ся род мо ла дзі, мо жа, не 
так шмат лю дзей, якія што дзень 
раз маў ля юць па-бе ла рус ку, але 
стаў лен не да мо вы на пэў на леп-
шае ця пер, чым на зі ра ла ся ў 
па чат ку 90-х. Пры нам сі, ся род 
сту дэн таў.

— «Но выя бе ла рус ка моў-
ныя» — тыя, хто пры няў мо ву 
свя до ма. Зна чыць, вы рас лі 
яны, хут чэй за ўсё, у рус ка-
моў ным ася род дзі. Маг чы ма, 
сям'я і да гэ туль за ста ец ца рус-
ка моў най. Ці ёсць кан флік ты 
на гэ тай гле бе?

— Мае рэ спан дэн ты ка за лі, 
што ка лі та кія кан флік ты на ват 
і бы лі, то ўрэш це сям'я і сяб ры 
пры ня лі іх вы бар. Але я пра-
во дзіў па доб нае апы тан не ва 
Укра і не, у Хар ка ве, дзе моў ная 
сі ту а цыя вель мі на гад вае Мінск. 
Мне зда ло ся, што но выя ўкра і-
на моў ныя ў Хар ка ве (дзе ўкра-
ін ская мо ва адзі ная дзяр жаў ная) 
су ты ка юц ца з боль шай ад кры-
тай ва ро жас цю. Маг чы ма гэ та 
звя за на яшчэ з эт ніч ным скла-
дам жы ха роў го ра да...

— Што гэ та за з'я ва — «моў-
ны узус»?

— Мя не ці ка віць, што но ва га 
«но выя бе ла рус ка моў ныя» пры-
но сяць у мо ву. Ёсць іна ва цыі, якія 
ро бяц ца, мож на ска заць, да мі ну-
ю чы мі ва ры ян та мі. На прык лад, 
ні хто з ма іх ін фар ман таў не ка жа 
«до лар», але ка жуць «да ляр». 
Праз ней кі час гэ та мож на бу-
дзе ўвес ці як нор му. У слоў ні ках 
ёсць сло ва «ма ла дзёж ны». Але 
вель мі час та ўжы ва ец ца ін шы 
ва ры янт — «мо ла дзе вы», аль-
бо маладзёвы. Гэ тыя іна ва цыі, 
асаб лі ва ад чу валь ныя ў сло ва-
ўтва рэн ні, мо гуць стаць нор май 
праз пэў ны час. Гэ та свед чыць, 
што мо ва раз ві ва ец ца.

— Ка лі вы вы ву ча е це бе ла-
рус кую мо ву, то на пэў на, не 
лі чы це яе не перс пек тыў най?

— Так. У мя не шмат сяб роў 
і ка лег, якія раз маў ля юць па-
бе ла рус ку. Кож ны раз, ка лі я 
бы ваю ў Мін ску, то ў асноў ным 
най ці ка вей шыя раз мо вы — на 
бе ла рус кай мо ве. На огул ма ла 
ў мя не тут рус ка моў ных зна ё-
мых. Уво гу ле бе ла рус ка моў ны 
ча ла век мо жа ства рыць та кое 
ася род дзе, што ў эру ін тэр нэ ту 
ста ла знач на пра сцей. Пад час 
сва іх да след чыц кіх ін тэр в'ю я 
за ўва жыў, што мно гія ста лі бе-
ла рус ка моў ны мі дзя ку ю чы ін-
тэр нэ ту.

— А з дру го га бо ку, з раз-
віц цём ка му ні ка цыі ўзмац ні-
ла ся су свет ная тэн дэн цыя да 
моў най уні фі ка цыі. Ёсць част-
ка лю дзей, якія лі чаць, што ўсё 
ідзе да не ча га адзі на га, та му, 
маў ляў, на вош та пад трым лі-
ваць род ную мо ву? Які ад каз 
мо гуць даць мо ва знаў цы на 
гэ та?

 — Дзіў ная ло гі ка, ка лі лю-
дзі ду ма юць: на вош та нам за-
хоў ваць мо ву, ад гэ та га не бу-
дзем сы тыя, не бу дзем жыць 
лепш. Але не бу дзе це жыць 
горш з мо вай. На прык лад, Нар-
ве гія — ма лень кая кра і на, але 
вель мі ба га тая. У іх свая мо ва. 
Яны так са ма пра хо дзі лі ня прос-
ты шлях. У іх да гэ туль іс нуе два 
ва ры ян ты нар веж скай мо вы. 
А яшчэ і рэ гі я наль ныя га вор кі. 
І гэ та не пе ра шка джае нар веж-
цам быць част кай су час на га све-
ту. Гэ та вель мі пе ра да вая кра і на 
ва ўсіх ад но сі нах: эка на міч ных, 
са цы яль ных.

— Коль кі моў вы ве да е це?
— Цяж кае пы тан не... Акра-

мя анг лій скай, воль на раз маў-
ляю я па-рус ку і па-бе ла рус ку. 
Па-поль ску раз маў ляю, але не 
так доб ра. Па-ўкра ін ску чы таю, 
раз маў ляю з цяж кас цю. Па-ня-
мец ку я чы таю, але га ва ру не 
вель мі доб ра. Па-фран цуз ску 
чы таю...

— Што б вы па ра і лі кож-
на му кан крэт на му ча ла ве ку, 
які за ха цеў бы вы ву чыць бе-
ла рус кую мо ву? З ча го яму 
па чы наць і як пе ра адоль ваць 
мен таль ныя праб ле мы?

— Лепш за ўсё знай сці бе-
ла рус ка моў ных лю дзей, з які мі 
мож на су стра кац ца. Вель мі доб-
рая іні цы я ты ва «Мо ва ці ка ва». 
Та кія су пол кі па він ны быць ва 
ўсіх га ра дах Бе ла ру сі, іх па він-
на быць шмат. Ка лі я знай шоў 
та кіх лю дзей, то для тых, хто 
тут жы ве, гэ та не па він на быць 
праб ле май.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Прафесар Курт ВУЛ ХАЙ ЗЕР:

«НАЙ ЦІ КА ВЕЙ ШЫЯ РАЗ МО ВЫ 
Ў МІН СКУ — НА БЕ ЛА РУС КАЙ МО ВЕ»

Бе ла рус кая мо ва з Аме ры кі... І не ад жы ха роў ды яс па ры! 
Не дзі ва, не цуд, а рэ ча іс насць, у якой на ша мо ва ці ка вая 
ін шым, не за леж на на ват ад та го, як мы ста вім ся да яе. Гэ-
та пра дэ ман стра ваў да след чык з ЗША Курт Вул хай зер, які 
стаў гос цем Між на род на га з'ез да сла віс таў. Ён ма ла та го, 
што на зі рае за пра цэ са мі ў бе ла рус кай мо ве, але і скі роў-
вае ўва гу на тых лю дзей, якія га то вы зма гац ца з сі ту а цы яй, 
ка лі бе ла рус кая мо ва тра пі ла ў спіс моў све ту, што апы ну-
лі ся пад па гро зай знік нен ня. «Но выя бе ла рус ка моў ныя», 
на дум ку да след чы ка, на ўлас ным пры кла дзе па каз ва юць, 
што ўсё за ле жыць ад асоб. Пра гэ та ж свед чыць і прык лад 
цу доў на га (без ак цэн ту!) ва ло дан ня бе ла рус кай са мо га Кур-
та Вул хай зе ра.

У Баб руй ску прай шоў фi нал XI Рэс пуб-
лi кан ска га эка ла гiч на га фо ру му.

Фо рум стар та ваў яшчэ ў кра са вi ку, i за 
мi ну лы час бы ло пра ве дзе на шмат эка ла гiч-
ных ак цы й. Ён пры све ча ны Го ду эка ла гiч най 
куль ту ры i ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 
якi аб' яў ле ны сё ле та ў СНД.

У фi на ле, якi прай шоў у Баб руй ску 23-26 
жнiў ня, пры ня лi ўдзел больш за паў ты ся чы 
дэ ле га таў з усёй кра i ны. Удзель нi кi фо ру-
му i кi раў нiц тва прай шлi шэс цем па ву лi цах 
Баб руй ска. Ура чыс тае ад крыц цё ад бы ло-
ся на пло шчы Ле нi на. Мi нiстр пры род ных 
рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Бе ла ру сi Ула дзi мiр Цал ко за явiў, што ў на-
шай кра i не ахо ва на ва коль на га ася род дзя 
i ра цы я наль нае вы ка ры стан не пры род ных 

рэ сур саў з'яў ля ец ца ад ным з кi рун каў дзяр-
жаў най па лi ты кi.

Вы ста ва ў Баб руй ску прад ста вi ла «Су-
час ныя тэх на ло гii ў галіне ахо вы i вы ка ры-
стан ня пры род ных рэ сур саў». Там мож на 
бы ло па ба чыць вя сель ны кар тэж для ама-
та раў пры ро ды, да ве дац ца пра аль тэр на-
ты ву плас ты ка вым па ке там. Спе цы я лiс ты 
рас каз ва лi пры тэх на ло гiю ачыст кі ва ды i 
вы твор часць чыс тых пра дук таў у сель скай 
гас па дар цы.

У Баб руй ску эко ла гi зра бi лi свой уклад у 
агуль ную спра ву i па са дзi лi ду бо вую алею — 
як сiм вал ашчад на га стаў лен ня бе ла ру саў 
да пры ро ды, а так са ма за ры бi лi ўчас так ра кi 
Бя рэ зi ны сцер ляд дзю, вы пус цiў шы ў ва ду 
сот нi маль коў гэ тай каш тоў най ры бы.

Гос цi эка фо ру му на ве да лi так са ма прад-
пры ем ствы, дзе ёсць па спя хо выя пры кла ды 
ра цы я наль на га вы ка ры стан ня пры род ных 
рэ сур саў i аба ро ны на ва коль на га ася род-
дзя. Дэ ле га ты па зна ё мi лi ся з ра бо тай Асi-
по вiц кай ГЭС i бiя га за вай уста ноў кi ў СВК 
«Рас свет» Кi раў ска га ра ё на, з тэх на ло гi я мi 
вы ка ры стан ня сы ро ват кi на Бя лы нiц кiм мас-
ла сыр за во дзе i бi та га шкла ў вы твор час цi 
на шкло за вод зе «Ялi за ва», сiс тэ май ачыст кi 
сцё ка вых вод на «Сер ва люкс Аг ра». У Баб-
руй ску па ка за лi пля цоў ку для раз дзель на га 
збi ран ня дру гас ных рэ сур саў i ўзор ны эка-
ла гiч ны дво рык.

За вяр шыў ся эка ла гiч ны фо рум кан цэр-
там i свя точ ным фе ер вер кам.

Ул. iнф.

ЭКА ЛО ГIЯ ЖЫЦ ЦЯ I ПРА ЦЫ

На ват ва ўмо вах двух моўя 
бе ла рус кая мо ва змо жа 
вы жыць, ка лі бу дзе 
пад трым ка.

Данная проектная декларация отменяет действие 
проектной декларации строительства многоквартирных 
жилых домов типовых потребительских качеств №№ 9, 
11 (по генплану) со встроенно-пристроенными помеще-
ниями в жилом квартале в границах ул. Янковского – 
ул. Горецкого – ул. Проектируемой в г. Минске. Жилой 
дом № 9 по генплану, опубликованной в газете «Звязда» 
19 марта 2013 г. (№ 50 (27415)).

Информация о Застройщике
Общество с ограниченной ответственностью «Мин-

технострой» (ООО «Минтехнострой»).
Место нахождения: г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, 

офис 515.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. 

Государственная регистрация застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью «Минтех-
нострой» зарегистрировано Минским городским ис-
полнительным комитетом 16 марта 2009 г. в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за № 191151455. 

В проектах строительства жилых домов и иных объ-
ектов недвижимости в течение трех лет, предшествую-
щих заключению договора, ООО «Минтехнострой» 
участие не принимало.

Информация о проекте
Цель проекта: строительство панельного много-

квартирного жилого дома в г. Минске, в жилом кварта-
ле в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Гри-
гория Ширмы. 

Срок реализации проекта: 1 квартал 2012 г. – 
3 квартал 2013 г.

Государственная экспертиза проектной докумен-
тации: экспертное заключение № 375–60/11, выданное 
20.05.2011 г. Республиканским унитарным предприяти-
ем «Главгосстройэкспертиза».

Местонахождение строящегося многоквартир-
ного жилого дома: г. Минск, жилой квартал в границах 
ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Григория Ширмы.

Характеристика строящегося многоквартирного 

жилого дома: крупнопанельный 18-этажный с техпод-
польем, односекционный, 112-квартирный жилой дом 
в конструкциях серии М 111–90 с помещениями това-
рищества собственников и встроенными офисными 
помещениями. Количество квартир в доме – 112, в том 
числе: однокомнатных – 48 ед., двухкомнатных – 48 ед., 
трехкомнатных – 16 ед. Отделка квартир, предназначен-
ных для коммерческой реализации, не выполняется. 
Наружная отделка – покраска фасадными красителями, 
покрытие ЗДПС, облицовка плиткой (крыльцо). Высота 
этажа – 2,8 м. В каждой квартире есть летние помещения 
– остекленные лоджии. В доме предусмотрен мусоро-
провод и два лифта грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. 
Схема системы отопления – двухтрубная горизонталь-
ная, с прокладкой металлопластиковых трубопроводов 
в гибкой гофрированной трубе в конструкции пола. Про-
ектом предусматривается автоматизация учета тепловой 
энергии, регулирование температуры теплоносителя, 
управление задвижкой канализационного выпуска. Для 
телефонизации объекта предусматривается построение 
пассивной оптической сети, обеспечивающей возмож-
ность подключение телефонных аппаратов и высоко-
скоростного интернета. Распределительную сеть пред-
усматривается выполнить модульными волоконно-
оптическими кабелями от распределительного шкафа, 
устанавливаемого на первом этаже здания. 

Цены на объекты долевого строительства:
однокомнатные квартиры – 14 000 000 рублей 

за 1 кв.м общей площади;
двухкомнатные квартиры – 12 000 000 рублей 

за 1 кв.м общей площади;
трехкомнатные квартиры – 12 000 000 рублей 

за 1 кв.м общей площади.

Условия оплаты: уплата цены объекта долевого 
строительства производится дольщиком единовремен-
но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента 
регистрации договора создания объекта долевого 
строительства в местном исполнительном и распоря-
дительном органе. По соглашению сторон, уплата цены 

объекта долевого строительства может быть произве-
дена дольщиком поэтапно в установленный договором 
период по графику платежей. По соглашению сторон 
дольщику может быть предоставлена скидка от общей 
стоимости квартиры. 

Количество предлагаемых объектов долевого 
строительства: 12 единиц.

Права застройщика на земельный участок: ре-
шение Минского городского исполнительного комитета 
от 8 декабря 2011 г. № 3730 «О предоставлении зе-
мельного участка»;

Свидетельство (удостоверение) № 500/986-5101 о 
государственной регистрации земельного участка с ка-
дастровым номером 500000000006006397, расположен-
ного по адресу: г. Минск, в границах ул. Янковского – 
ул. Горецкого – ул. Проектируемая, площадь – 0,7396 га, 
назначение – Земельный участок для строительства 
объекта «Строительство многоквартирных жилых домов 
типовых потребительских качеств №№ 9, 11 (по генпла-
ну) со встроенно-пристроенными помещениями в жилом 
квартале в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – 
ул. Проектируемой. Жилой дом № 9 по генплану», со-
ставленного Республиканским унитарным предприятием 
«Минское городское агентство по государственной ре-
гистрации и земельному кадастру» 14 декабря 2011 г.

Свидетельство (удостоверение) № 500/986-5102 о го-
сударственной регистрации земельного участка с када-
стровым номером 500000000006006398, расположенного 
по адресу: г. Минск, в границах ул. Янковского – ул. Горец-
кого – ул. Проектируемая, площадь – 0,1404 га, назначение 
– Земельный участок для строительства и обслуживания 
объекта «Строительство многоквартирных жилых домов 
типовых потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану) 
со встроенно-пристроенными помещениями в жилом квар-
тале в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Про-
ектируемой. Жилой дом № 9 по генплану», составленного 
Республиканским унитарным предприятием «Минское 
городское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» 14 декабря 2011 г.

Границы земельного участка: улица Янковского 
– улица Горецкого – улица Григория Ширмы.

Площадь земельного участка: земельный участок 
для строительства объекта – 0,7396 га, земельный участок 
для строительства и обслуживания объекта – 0, 1404 га.

Элементы благоустройства: вся территория участ-
ка застройки благоустраивается и озеленяется. Пеше-
ходные дорожки и тротуары выполняются из мелкораз-
мерной тротуарной бетонной плитки.

Функциональное назначение нежилых помеще-
ний в многоквартирном жилом доме: на первом эта-
же запроектированы офисные помещения (три группы 
– № 1, № 2, № 3), имеющие самостоятельные входы, 
помещение товарищества собственников и электро-
щитовая. В здании запроектировано устройство двух 
ИТП – для жилой части и для встроенных помещений 
административного назначения. Подземная часть зда-
ния решена с техническим подпольем, где расположены 
помещения ИТП, водомерной, пожарной насосной.

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические 
этажи и подвалы, другие места общего пользования, не-
сущие, ограждающие ненесущие конструкции, механиче-
ское, электрическое, сантехническое и иное оборудова-
ние, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) 
нежилых помещений, элементы озеленения и благоу-
стройства, а также иные объекты недвижимости, служа-
щие целевому использованию многоквартирного дома, 
поступают в общую собственность дольщиков. 

Предполагаемый срок ввода многоквартирного 
жилого дома в эксплуатацию: 31 августа 2013 года.

Договор генерального строительного подряда: 
договор строительного генподряда № 45/05-11 от 
23.12.2011 г., заключен Застройщиком с Открытым 
ак ционерным обществом «МАПИД».

Условия ознакомления с объектом долевого 
строительства: ознакомиться с объектом долевого 
строительства и ходом работ по его строительству 
можно в офисе уполномоченного представителя За-
стройщика – ЧРУП «Вива Консалт» (торговая марка 
ViVa Invest), расположенного по адресу: г. Минск, 
ул. Сурганова, д. 61, офис 517 (тел.: 8 017 2 900 901, 
8 029 1 907 901) или на сайте vivainvest.by

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
строительства многоквартирных жилых домов типовых потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану) со встроенно-

пристроенными помещениями в жилом квартале в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой в г. Минске. 
Жилой дом № 9 по генплану.

Зя лё ная ап тэ каЗя лё ная ап тэ ка  ��

ТРЫ ПУТ НIК 
ЗА СПА КО IЦЬ СКУ РУ

Ка рыс ныя ўлас цi вас цi гэ тай ле ка вай рас лi ны вя до мыя здаў на. 
Тры пут нiк аказ вае су праць за па лен чае, за гой валь нае, вя жу чае 
дзе ян не. На сто ем з лiс ця рас лi ны ле чаць ка шаль, пра сту ду, 
страў нi ка вую не мач, роз ныя скур ныя хва ро бы. Яго з пос пе хам 
пры мя ня юць i ў кас ме та ло гii. Ён цу доў на па ды хо дзiць для до-
гля ду ску ры тва ру i це ла.

Збi раць тры пут нiк мож на з мая па ве ра сень. Але лепш на рых тоў ваць 
лiс це ў пе ры яд цвi цен ня рас лi ны ў чэр ве нi—лi пе нi i су шыць у це нi. Для 
пры га та ван ня хат нiх срод каў па до гля дзе ску ры мож на вы ка рыс тоў ваць i 
га то выя ап тэч ныя збо ры. У кас ме тыч ных мэ тах пры мя ня ец ца, га лоў ным 
чы нам, лiс це, з яко га га ту юць на стой. Па ды дзе i сок све жай рас лi ны.
� Каб увiль гат нiць ску ру, ра бi це кам прэ сы з тры пут нi кам: 1—2 ст. 

лыж кi су хо га здроб не на га лiс ця за лi це шклян кай кi пе ню, дай це на сто-
яц ца на пра ця гу 30 хвi лiн, пра ца дзi це. Кам прэс мя няй це 3—4 ра зы, 
па чы на ю чы з га ра ча га (на клад ва ец ца на 2—3 хвi лi ны) i за кан чва ю чы 
ха лод ным (на 4—5 хвi лiн).
� Су хую ску ру ка рыс на пра цi раць со кам тры пут нi ку, раз ве дзе ным 

ва дой у су ад но сi нах 1:3.
� Пры ад чу валь най, раз драж нё най ску ры доб ры эфект да юць мас-

кi з на стою тры пут нi ку, за праў ле на га буль бя ным крух ма лам. «Кi сель» 
на но сiц ца на 20—25 хвi лiн на твар, за тым змы ва ец ца ва дой.
� Тлус тую, з глы бо кi мi мар шчы на мi ску ру рэ ка мен ду ец ца пра цi раць ку-

бi ка мi лё ду, пры га та ва на га з на стою. За лi це 2 ст. лыж кi лiс ця рас лi ны шклян-
кай кi пе ню, асту дзi це, пра ца дзi це, раз лi це ў фор мач кi для за ма рож ван ня i 
змяс цi це ў ха ла дзiль нiк. Пас ля пра цi ран ня ску ру крэ мам не змаз ваць.
� Для до гля ду су хiх ва ла соў у якас цi апа лоск валь нi ку па ды хо дзiць 

на стой рас лi ны. Яго га ту юць з 1 ст. лыж кi здроб не на га лiс ця i 1 шклян кi 
кi пе ню. На стой ва юць 20—30 хвi лiн.
� Ад на вiць элас тыч насць ску ры рук да па мо жа крэм з тры пут нi кам, 

пры га та ва ны ў хат нiх умо вах. 1 ст. лыж ку лiс ця за лi ва юць 200 мл кi-
пе ню, на стой ва юць 8—9 га дзiн пад на крыў кай, за тым пра цэдж ва юць. 
50 г сме тан ко ва га мас ла рас цi ра юць з 1 ч. лыж кай мё ду, да да юць 1 ч. 
лыж ку на стою тры пут нi ку i ўсё доб ра пе ра меш ва юць.
� Для за гру бе лай ску ры рук ка рыс ныя ван нач кi з на сто ем тры-

пут нi ку. Га ту юць яго з 1 ст. лыж кi рас цёр та га лiс ця i 1 л ва ды. Ру кi 
тры ма юць у ван нач цы 10—15 хвi лiн, за тым вы цi ра юць на су ха i змаз-
ва юць тлус тым крэ мам. Аль бо пры га туй це лась ён. Здраб нi це лiс це 
тры пут нi ку, су квец цi ап тэч на га ра мон ку i ка лен ду лы. 1 ст. лыж ку су ме сi 
за лi це шклян кай кi пе ню i дай це па ста яць на пра ця гу 2 га дзiн, за тым 
пра ца дзi це. Да дай це да на стою 1 ст. лыж ку глi цэ ры ны.
� Для змяк чэн ня i за спа ка ен ня лю бой ску ры, для па збаў лен ня ад 

мар шчын пры га туй це тра вя ны алей: лiс це тры пут нi ку (лепш вы ка-
рыс тоў ваць све жае) злёг ку рас цiс нi це i за поў нi це iм пад рых та ва ную 
па су дзi ну. Ка лi ўзя лi су ша ную сы ра вi ну, не аб ход на за поў нiць ёмiс-
тасць толь кi на па ло ву. За тым але ем (па жа да на алiў ка вым) за лi це 
лiс це i за крый це па су дзi ну. Па стаў це ў цёп лае мес ца i вы трым лi-
вай це на пра ця гу двух тыд няў. Алей па вi нен атры мац ца пры го жа га 
цём на-зя лё на га ко ле ру.
� На ма за лi на клад ва юць здроб не нае лiс це тры пут нi ку. Звер ху 

ро бяць кам прэс i па кi да юць яго на ноч.
� Ван на з тры пут нi кам аказ вае су праць за па лен чае дзе ян не. Да-

дай це ў ва ду на стой ку тры пут нi ку (1 част ку со ку рас лi ны за лi ва юць 
1 част кай 20-пра цэнт на га спiр ту). Пра цяг ласць пры ёму ван ны — 15—20 
хвi лiн.
� Сок тры пут нi ку мож на ўжы ваць унутр як сро дак для па ляп-

шэн ня аб ме ну рэ чы ваў. Яго п'юць па 1—2 ст. лыж кi за 30 хвi лiн да 
яды 3 ра зы на дзень. Мож на вы ка рыс тоў ваць i на стой. За ва ры це 
10 г су хо га здроб не на га лiс ця тры пут нi ку 1 шклян кай кi пе ню. Дай це 
на сто яц ца на пра ця гу 30 хвi лiн, пра ца дзi це i пры май це па 2 ст. лыж кi 
за 20 хвi лiн да яды 3 ра зы на дзень.

Ува га! Тры пут нiк су праць па ка за ны пры па вы ша най кiс лот нас цi i за-
лiш няй вы пра цоў цы страў нi ка ва га со ку, пры па вы ша най згу саль нас цi 
кры вi, а так са ма пры iн ды вi ду аль най не пе ра нос нас цi.

Пад рых та ва ла Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ

�


