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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Продавец – Раковский сельский исполнительный комитет Воложинского района Минской области

Лот
Наименование предмета 

аукциона
Характеристика предмета аукциона

Начальная цена 
предмета 
аукциона, 

рублей

Сумма 
задатка, 
рублей

Затраты на подготовку 
участка к аукциону 

(без учета стоимости 
объявления)

1

Земельный участок 
в агрогородке Раков, 

переулок Пионерский, 8 
площадью 0,1000 гектара

Кадастровый номер участка 622085715608000014.
Целевое назначение земельного участка – строительство и 
обслуживание одноквартирного жилого дома. Подъездные пути, 
электричество, природный газ.

50 000 000 5 000 000 7 516 200

2
Земельный участок 

в деревне Лесковка, уч. 24 
площадью 0,1500 гектара

Кадастровый номер участка 622085709601000027.
Целевое назначение земельного участка – строительство и 
обслуживание одноквартирного жилого дома. Имеются хороший 
подъезд к участку, электричество. Участок расположен среди 
лесного массива. Удаленность от аг. Раков 8 километров.

20 000 000 2 000 000 4 496 800

3.
Земельный участок 

в деревне Бузуны, уч. 103 
площадью 0,1100 гектара

Кадастровый номер участка 622085702101000274.
Целевое назначение земельного участка – строительство и 
обслуживание одноквартирного жилого дома. Есть асфальти-
рованный подъезд. Удаленность от аг. Раков 5 километров.

20 000 000 2 000 000 4 673 950

4.
Земельный участок 
в деревне Мацевичи 

площадью 0,1500 гектара

Кадастровый номер участка 622085710601000025.
Целевое назначение земельного участка – строительство и 
обслуживание одноквартирного жилого дома. Удаленность от 
аг. Раков 8 километров.

20 000 000 2 000 000 5 408 900

Продажа земельных участков производится гражданам Республики 
Беларусь постоянно проживающим на территории Республики Беларусь 
или приравненным к постоянно проживающим в соответствии с законода-
тельными актами Республики Беларусь. Задаток в размере 10% от началь-
ной цены перечисляется квитанцией на расчетный счет госказначейства 
№ 3600614140501 Главное управление МФ РБ по Минской области в 
ЦБУ № 605, г. Воложин, филиал № 500 Минского управления ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк». МФО 153001601, УНП 600537220. Код платежа 04901.

Аукцион состоится 14 февраля 2014 года (вторник) в 10.00 по адре-
су: агрогородок Раков, площадь Свободы, д. 11, 2-й этаж, зал заседаний. 
Заявления на участие в аукционе и необходимые документы прини-
маются до 10 февраля 2014 года (включительно) до 17.00 по адресу: 
аг. Раков, пл. Свободы, 11, кабинет управляющего делами исполкома.

Оплата по результатам аукциона должна быть произведена в десяти-
дневный срок со дня подписания протокола.

Контактные телефоны: (8 01772) 30 305; 8029 1405437.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Открытого акционерного общества 

«Борисовский пищеторг» 
(продавец)

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже двухэтажного кирпичного здания котельной общей пло-
щадью 365,3 кв. м (инв. № 610/С-40202), расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 620887409101000147, площадью 
0,2388 га (предоставлен в постоянное пользование) по адресу: Минская 
область, Борисовский район, Пригородный с/с, д. Углы. Начальная цена 
с учетом НДС – 230 967 600 бел. руб.

Задаток в размере 10% от начальной цены (23 096 000 бел. руб.) 
перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватиза-
ции». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукцио-
на, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на 
организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (по-
купатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах огово-
рен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 21.01.2014 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 20.01.2014 г. до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
без условий по продаже недвижимого имущества

Адрес объекта 
и его 

наименование

Лот № 1
- здание пищеблока общей площадью 60,5 м2 с инвентар-
ным № 631/С-61409, одноэтажное, кирпичное, с двумя 
сараями, уборной.
Начальная цена: 108 611 348 рублей без учета НДС 
20%.
Объект расположен по адресу: Минская обл., Вилей-
ский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, ул. Ста-
рая, д. 56А.

Лот № 2
- здание сезонного проживания общей площадью 107,5 м2 
с инвентарным № 631/С-61408, двухэтажное деревян-
ное.
Начальная цена: 84 408 910 рублей без учета НДС 
20%.
Объект расположен по адресу: Минская обл., Вилей-
ский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, ул. Ста-
рая, д. 54А.

Объекты расположены в водоохранной зоне Вилейского 
водохранилища.
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены. 
Все желающие могут ознакомиться с документацией и 
объектом в ОАО «Алая заря».

Порядок 
оплаты

Победитель аукциона возмещает организатору фактиче-
ские затраты, связанные с организацией и проведением 
аукциона и объявления в средствах массовой информа-
ции, которые сообщаются участникам до начала аукцио-
на. Оплата в размере цены продажи объекта (за вычетом 
задатка) в течение 20 календарных дней на р/с Продавца 
с момента заключения договора купли-продажи, который будет 
заключен с Победителем в течение 10 календарных дней после 
проведения аукциона.

Сумма 
задатка

10% от начальной цены на р/с 3012190930030 
в ЦБУ 932 ОАО «Белинвестбанк», г. Молодечно, 

код 739, УНН 600182305, ОКПО 04064333, получатель: 
Коммунальное строительно-инвестиционное 

унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»

Продавец
ОАО «Алая заря», Минская обл., Вилейский р-н, 

Кривосельский с/с, д. Ерхи, ул. Новая, 9,
тел. 8 (01771) 7 43 32, 7 43 35, 7 43 33.

Организатор 
аукциона

Коммунальное Строительно-инвестиционное 
унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс» 

г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11.

Документы, 
представляемые 

для участия в 
аукционе

Заверенную банком копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка; юридическим лицам – 
копию учредительных документов и свидетельства о 
регистрации, индивидуальным предпринимателям – сви-
детельство о государственной регистрации, физическим 
лицам – паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

Информация по 
земельным 

участкам

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастро-
вым номером 621383416601000184, расположенном по 
адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, 
д. Сосенка, площадь – 0,1039 га, назначение – земельный 
участок для размещения объектов общественного пита-
ния (для обслуживания здания пищеблока); 

Лот № 2 расположен на земельном участке с кадастро-
вым номером 621383416601000181, расположенном по 
адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, 
д. Сосенка, площадь – 0,0582 га, назначение – земельный 
участок для размещения объектов неустановленного на-
значения (обслуживания здания дома сезонного прожи-
вания).

Конечный срок и 
адрес приема 

заявок

22.01.2013 до 16.00, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11, 
Коммунальное строительно-инвестиционное 

унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс», 
тел. (8 0176) 73 00 13, (факс) 75 19 20; 8 044 710 74 60.

Дата, время и 
место 

проведения 
аукциона

28.01.2014 в 15.00, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11, 
Коммунальное строительно-инвестиционное 

унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс».

Условия 
проведения

аукциона

Продавец имеет право отказаться 
от проведения аукциона 

не позднее чем за три дня до даты его проведения.

— Баць коў скія ге ны?
— Пэў на, так і ёсць. Ро дам я з 

вёс кі Мі цу ры Пет ры каў ска га ра ё на. 
Ма ма спя ва ла лас ка вым аль там, а ў 
баць кі быў вы са чэз ны, «не ўтай ма ва-
ны» тэ нар. І ў мя не пра рэ за ўся так-
са ма вы со кі дзі ця чы дыс кант. У нас 
бы ла вя лі кая ха та, ткац кі ста нок — 
жан чы ны пры хо дзі лі пас ля да маш ніх 
кло па таў і спя ва лі. А я ім пад пя ваў. 
Усіх дзя цей га ня лі спаць, а мне ка за-
лі: «Спя вай». Так і па чаў. А на сцэ ну 
ўпер шы ню вый шаў у 7 кла се ра зам з 
«фа на там» ба я на Фё да рам Мі цу рам 
— «Ка ра бей ні каў» вы ка на лі.

Пас ля шко лы па сту піў у Мін скае ву-
чы лі шча, дзе рых та ва лі ра бот ні каў мя-
са-ма лоч най пра мыс ло вас ці. Зноў жа, 
ужо ў ін тэр на це мы спе лі ся з ад ным 
ба я ніс там. І вось ад ной чы за хо дзіць у 
па кой муж чы на «Хто тут так ня кеп ска 
гар ла па ніць?» — пы та ец ца. Я спа чат-
ку спу жаў ся (мо жа, неш та па ру шыў?). 
Але вы свет лі ла ся, што гэ та быў ар тыст 
тэ ат ра опе ры і ба ле та Ула дзі мір Па ля-
коў, які, пра хо дзя чы ка ля ін тэр на та, 
вы пад ко ва мя не па чуў. Ён узяў ба ян, 
«па га няў» мя не па не каль кіх пес нях і 
ка жа: «Хо чаш, па пра цу ем ра зам, каб 
па ста віць го лас?» І по тым Ула дзі мір 
Іва на віч два га ды зу сім бяс плат на са 
мной зай маў ся, ву чыў гра мат на ка-
рыс тац ца га ла са вы мі звяз ка мі. Больш 

за тое, пры вёў мя не ў кан сер ва то рыю 
да Мі ка лая Іо сі фа ві ча Швай ко. Пас ля 
пра слу хоў ван ня той ска заў: «Та бе трэ-
ба ву чыц ца ў нас». Ад нак пра доў жыць 
ву чо бу сы на, ужо па зу сім ін шай спе-
цы яль нас ці, у ся лян скай сям'і маг чы-
мас ці не бы ло.

Да рэ чы, праз не каль кі га доў, ка лі 
я ўжо слу жыў у ар міі, то зноў уба-
чыў ся з Мі ка ла ем Швай ко. Ён быў у 
жу ры за ключ на га кан цэр та кон кур су 
мас тац кай са ма дзей нас ці Бе ла рус-
кай ва ен най акру гі, а я — са ліс там 
ан самб ля «По лы мя і сла ва» пры До-

ме афі цэ раў у Грод не. Мі ка лай Іо сі-
фа віч зноў пра па на ваў мне ву чыц ца 
ў кан сер ва то рыі. Але я... за ка хаў ся 
(Лю ба спя ва ла ў жа но чай ва каль най 
гру пе До ма афі цэ раў) і не ўза ба ве 
пас ля служ бы ў ар міі ажа ніў ся.

— А як жа ву чо ба ў кан сер ва-
то рыі?

— Ся мей ныя кло па ты, як ка жуць, 
про за жыц ця, пры му сі лі ах вя ра ваць 
маг чы май кар' е рай пра фе сій на га му-
зы кан та. Але, ду маю, «ады гра ю ся» 
на сы не. Так і атры ма ла ся. Ста рэй-
шы сын Алег скон чыў Гро дзен скае 
му зыч нае ву чы лі шча, Санкт-Пе цяр-
бург скую кан сер ва то рыю і ця пер 
спя вае ў Ма ры ін скім тэ ат ры, ма гістр 
мас тацт ва знаў ства. Да рэ чы, ка лі я 
ва зіў яго, уча раш ня га школь ні ка, на 
пра слу хоў ван не ў Мінск у кан сер ва-
то рыю, дык там па пра сі лі пра спя ваць 
і мя не. Я вы ка наў ра манс «Гори, гори, 
моя звез да», пас ля ча го ў сту дэн ты 
ха це лі ўзяць і сы на, і баць ку. Ад нак 
на той час мая пра цоў ная кар' е ра ўжо 
скла ла ся: прай шоў шлях ад элект ра-
сле са ра да на мес ні ка ды рэк та ра па 
са цы яль на-бы та вых пы тан нях гро-
дзен ска га аб' яд нан ня «Азот».

— Але ж з пес няй, тым не менш, 
не раз ві та лі ся...

— Спа чат ку мы з жон кай, якая 37 
га доў ад пра ца ва ла ўра чом хут кай да-
па мо гі, спя ва лі ду э там. А на пры кан цы 
1969 го да на «Азо це» ар га ні за ва лі ва-
каль ны ан самбль пад мас тац кім кі раў-
ніц твам Аляк санд ра Пят роў ска га. Фе-
на ме наль ны быў му зы кант! Ён на та кіх 
пры го жых паў то нах рас піс ваў аран жы-
роў кі, што яны трап ля лі ў ду шу і ўжо 
не маг лі ад туль вы сліз нуць. Да лю бо га 
го ла су Са ша мог пад стро іц ца. У пер-
шыя га ды гэ та быў ха ра вы ка лек тыў, а 
за тым — муж чын скі ва каль ны гурт. У 
са вец кі час мы па бы ва лі з так зва ны мі 
шэф скі мі кан цэр та мі ў мно гіх кал га сах, 
вы сту па лі і пра цяг ва ем вы сту паць на 
фес ты ва лях і свя тах, на сцэ нах па ла-
цаў куль ту ры і на лет няй танц пля цоў цы 
ў ле са пар ку «Пыш кі»... Уво гу ле да лі 
ўжо, на пэў на, ка ля 1,5 ты ся чы кан цэр-
таў. У на шым рэ пер ту а ры бы лі сот ні 
пе сень — па тры я тыч ных, лі рыч ных, 
жар таў лі вых... Са стаў гур та, вя до ма ж, 
мя няў ся, але мно гія сён няш нія ўдзель-
ні кі ра зам ужо вель мі даў но. А мы з 
сяб рам Кан стан ці нам Ці ха мі ра вым — з 
са ма га па чат ку, 44 га ды.

Акра мя та го, па жыц ці са мной 
яшчэ ад на ад каз ная твор чая мі сія: ужо 
35 ра зоў быў сва там на вя сел лях. 

— Як уда ва ла ся су мя шчаць ра-
бо ту на прад пры ем стве са што тыд-
нё вы мі рэ пе ты цы я мі, кан цэр та мі?

— На ват не ве даю, як па спя ваў. 
Так, ча су не ха па ла, што бы ло, вя до-
ма, кеп ска для сям'і. Доб ра, што мая 
Лю ба — жан чы на кем лі вая, ра зу ме-
ла, што зна чыць для мя не мас тац кая 
са ма дзей насць. Так і быць, ка жа, ідзі 
«ду рэй» у сваю «Руб лёў ку».

— Гэ та так спа чат ку на зы ваў-
ся гурт?

— Наз ва «Па мяць» з'я ві ла ся ў 
на ша га ка лек ты ву, ка лі па да ва лі 
да ку мен ты на зван не на род на га. А 
спа чат ку афі цый най наз вы не бы ло. 
За тое бы ла не афі цый ная — пай шла 
ад на шых жо нак. Ча му «Руб лёў ка»? 
Зда ра ла ся, пас ля кан цэр та скі нем ся 
па руб лі, зро бім па чар цы для пад-
тры ман ня то ну су — і па да мах. З та го 
ча су, хоць і даў но ўжо ня ма са вец ка га 
руб ля, за на мі тры ма ец ца гэ тая, так 
бы мо віць, на род ная наз ва. Та кім чы-
нам, ні чо га агуль на га з ад най мен ным 
ра ё нам эліт най за бу до вы ў Маск ве.

— Мі ка лай Ак сенць е віч, ці не шка-
ду е це ў глы бі ні ду шы, што ў ва шай 
асо бе пра фе сій ная сцэ на, маг чы ма, 
стра ці ла та ле на ві та га вы ка наў цу?

— Я рэд ка ка му пра гэ та ка заў, але 
та кое шка да ван не ёсць. Ха ця на лёс не 
крыў дую. Жыц цё, лі чу, скла ла ся доб ра. 
Гэ та да ты чыц ца і сям'і, і пра цы, і мас-
тац кай са ма дзей нас ці, з якой не па рыў-
на звя за ны мой жыц цё вы шлях. Ін шы 
раз зда ец ца, што, мо жа, трэ ба па кі нуць 
гурт, але не ма гу. І ка лі па мі раць — дык 
на сцэ не. Інакш я не згод ны.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Ня гле дзя чы на зу сім не зі мо вае 
на двор'е, рэ зі дэн цыя Ле дзя но га 
Дзе да ў вёс цы Мер ку ла ві чы Ча чэр-
ска га ра ё на пра цяг вае су стра каць 
дзя цей з Го мель шчы ны і ра да ваць 
пры го да мі, якія пад рых та ва лі ра-
бот ні кі мяс цо ва га Цэнт ра куль ту ры. 
Ле дзя ны Дзед бу дзе ві таць гас цей 
да са ма га Ва дох ры шча.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 
фо та аў та ра.

Якасць ва ды і па вет ра ў Бе ла ру сі ў 
боль шас ці вы пад каў не вы клі кае на-
ра кан няў спе цы я ліс таў.

— Ма ні то рынг ат мас фер на га па вет ра 
мы пра во дзім у аб лас ных цэнт рах і буй ных 
пра мыс ло вых га ра дах. Та кіх, як На ва по-
лацк, Ма зыр, Рэ чы ца і ін шых 96 пра цэн-
таў ада бра ных проб ад па вя да юць нор ме, 
— рас ка заў на чаль нік Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра ра ды я цый на га кант ро лю і ма ні-
то рын гу на ва коль на га ася род дзя Аляк-
сандр СТАН КЕ ВІЧ.

Тым не менш, іс ну юць асоб ныя ра ё ны з 
«праб лем ным» па вет рам. Так, у Мін ску гэ та, 
на прык лад, ву лі ца Ра ды яль ная, а так са ма 
ра ён ву лі цы Ці мі ра зе ва, дзе раз ме шча ны 
трак тар ны за вод.

Што да ты чыць ста ну ва ды, то ў на шай 
кра і не рэ гу ляр на пра вод зяц ца на зі ран ні за 87 
рэ ка мі і 74 азё ра мі. У больш чым 80 пра цэн-
тах вы пад каў ва да ад па вя дае ўсім па каз чы-
кам якас ці. Трэ ба ска заць, што ацэнь ван не 
ад бы ва ец ца па сіс тэ ме, якой ка рыс та юц ца 
яшчэ з са вец кіх ча соў. Але сё ле та ча ка юц-
ца пе ра ме ны: стан вод ных эка сіс тэм бу дзе 
ацэнь вац ца па но вых прын цы пах. Якасць ва-
ды пач нуць су па стаў ляць з яе пры род ны мі 
ўлас ці вас ця мі. Ме на ві та та кая сіс тэ ма ацэн кі 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў кра і нах Еў ра са ю за.

Ра ды я цый ная бяс пе ка так са ма не за ста-
ец ца без кант ро лю. Як рас па вёў на чаль нік 
ін фар ма цый на-ана лі тыч на га ад дзе ла ра-
ды я цый на га ма ні то рын гу Рэс пуб лі кан-
ска га цэнт ра ра ды я цый на га кант ро лю 
і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Юрый ГО ЛІ КАЎ, сён ня ра ды я цый ны фон 
пе ра вы шае нор му ў пя ці бе ла рус кіх га ра дах. 
Гэ та Бра гін, На роў ля, Хой ні кі, Ча чэрск і Слаў-
га рад. Ра ды я цый ны ма ні то рынг пра во дзіц ца 
і на не ка то рых рэ ках (на прык лад, на Дняп ры, 
Со жы, Пры пя ці, Іпу ці, Бес я дзі), а так са ма на 
во зе ры Дрыс вя ты, якое з'яў ля ла ся аха ла-
джаль ным ва да ёмам Іг на лін скай АЭС. Да пу-
шчаль ны ўзро вень ра дые ак тыў ных рэ чы ваў 
у ва дзе, па сло вах Юрыя Го лі ка ва, пе ра вы-
ша ны толь кі ў ра цэ Ніж няя Бра гін ка. Ка лі 
ка заць пра коль касць на се ле ных пунк таў, 
якія зна хо дзяц ца ў зо не ра дые ак тыў на га за-
брудж ван ня, то ў Бе ла ру сі іх за раз 2400, але 
з кож ным го дам коль касць змян ша ец ца.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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Роз ні ца ў па спя хо вас ці 
школь ні каў пры стан дар-
ты за ва най школь най аду-
ка цыі за ле жыць пе ра важ на 
ад спад чын нас ці. Да та кой 
вы сно вы прый шлі на ву коў-
цы з Вя лі ка бры та ніі.

— Мы за да лі ся пы тан нем, ча му 
школь ні кі атрым лі ва юць роз ныя 
ад зна кі на іс пы тах на атэс тат аб 
школь най аду ка цыі. Усе лі чаць, 
што ад каз насць за па спя хо васць 
вуч няў ня се, у пер шую чар гу, шко-
ла. Але ка лі б уся ад каз насць ля-
жа ла ме на ві та на шко ле, то і ўсе 
ад на клас ні кі б ву чы лі ся ад ноль ка-
ва, — па тлу ма чыў за ду му да сле-
да ван ня Ро берт Пло мін з Ка ра леў-
ска га ка ле джа ў Лон да не.

Пло мін і яго ка ле гі пра ана лі-
за ва лі эк за ме на цый ныя ацэн кі 
больш як 5,5 ты ся чы пар бліз нят, 
якія ў шас нац ца ці га до вым узрос це 
зда ва лі эк за ме ны па аба вяз ко вых 
прад ме тах: анг лій скай мо ве, ма тэ-
ма ты цы і пры ро да знаў чых на ву-
ках. Умо вы жыц ця і на ву чан ня ў 
пар пад лет каў бы лі па доб ныя.

У вы ні ку 55% ад роз нен няў у 
па спя хо вас ці на ву коў цы ад нес лі 
на кошт спад чын нас ці і 36% — на 
кошт ася род дзя, уклю ча ю чы аб-
ста ноў ку до ма і ў шко ле. Акра мя 
та го, да след чы кі ўста на ві лі, што ў 
хлоп чы каў па спя хо васць мац ней 
за ле жа ла ме на ві та ад спад чын нас-
ці, а на дзяў чат больш уплы ва ла 
ася род дзе. На ву коў цы мяр ку юць, 
што пос пе хі ў на ву чан ні мо гуць за-
ле жаць ад ты сяч ге наў і ўплыў кож-
на га з іх — вель мі ня знач ны.

Пло мін і яго ка ле гі пад крэс лі ва-
юць, што спад чын насць не цал кам 
вы зна чае па спя хо васць школь ні ка. 
Ад нак з-за та го, што шко ла імк нец-
ца даць усім ад ноль ка вую аду ка-
цыю, ге не тыч ныя ад роз нен ні вы хо-
дзяць на пер шы план. На ву коў цы 
пад крэс лі ва юць, што іх вы ні кі ўказ-
ва юць на не аб ход насць ін ды ві ду-
аль на га па ды хо ду ў аду ка цыі.

У сва іх па пя рэд ніх да сле да ван-
нях, так са ма пра ве дзе ных на бліз-
ня тах больш ран ня га ўзрос ту (7, 
9 і 12 га доў), на ву коў цы да ка за лі, 
што здоль нас ці да чы тан ня, пісь ма і 

лі чэн ня яшчэ больш (на 68%) за ле-
жаць ад спад чын нас ці. Праў да, да-
след чы кі не тлу ма чаць, ча му на ват 
у ад ной сям'і двое дзя цей мо гуць 
дэ ман стра ваць зу сім роз ны ўзро-
вень па спя хо вас ці ў шко ле.

Аме ры кан скія на ву коў цы, у 
сваю чар гу, за ці ка ві лі ся эфек тыў-
нас цю за ня ткаў му зы кай у дзя цін-
стве. Ці са праў ды доб ра ах вот ныя 
або пры му со выя за ня ткі му зы кай 
да па ма га юць дзе цям і пад лет кам 
атры маць пе ра ва гу ў сі ле ін тэ ле-
кту ў па раў на нні з ра вес ні ка мі?

— Больш як 80% аме ры кан цаў 
лі чаць, што за ня ткі му зы кай па ляп-
ша юць ад зна кі іх дзя цей у шко ле 
або іх ін тэ ле кту аль ныя здоль нас ці. 
На ват ся род на ву коў цаў іс на ва ла 
та кая дум ка, ад нак ні я кіх до ка заў не 
бы ло, — за явіў Сэ мю эл Мер з Вы-
шэй шай шко лы пе да га гіч ных на вук 
пры Гар вард скім уні вер сі тэ це.

Мер і яго ка ле гі вы ка за лі дум-
ку, што гэ тыя ўяў лен ні пра му зы-
ку з'яў ля юц ца мі фам, які не мае 
ні я ка га да чы нен ня да рэ ча іс нас ці, 
пра са чыў шы за ін тэ ле кту аль ным 

раз віц цём 29 ча ты рох га до вых дзя-
цей. Па ло ва з іх на вед ва ла за ня ткі 
му зы кай, а ас тат нія зай ма лі ся вы яў-
лен чым мас тац твам. Пе рад па чат-
кам на зі ран ня да след чы кі аца ні лі 
ін тэ ле кту аль ныя і му зыч ныя здоль-
нас ці сва іх па да печ ных і іх баць коў, 
пас ля ча го на зі ра лі за іх пос пе ха мі 
на пра ця гу не каль кіх га доў.

Для ацэнь ван ня змя нен няў 
на ву коў цы рас пра ца ва лі ча ты-
ры на бо ры тэс таў, скі ра ва ных на 
пра вер ку ма тэ ма тыч ных здоль-
нас цяў, слоў ні ка ва га за па су і 
ўмен ня ары ен та вац ца ў пра сто-
ры. Се рыі та кіх вы пра ба ван няў 
па ка за лі, што ін тэ ле кту аль ныя 
здоль нас ці «мас та коў» і «му зы-
кан таў» раз ві ва лі ся пры клад на 
ад ноль ка вы мі тэм па мі, за вы-
клю чэн нем не вя лі кіх ад роз нен-
няў у за да чах на ары ен та ван не.

— Вы ні кі на шых экс пе ры мен таў 
да зва ля юць сцвяр джаць, што за-
ня ткі му зы кай не па ска ра юць раз-
віц цё дзя цей, — за клю чае Мер.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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На слыхуНа слыху  ��

УКРА ДЗЕ НАЕ З ДАЧ — НА... ВЕ ЛА СІ ПЕД
Асу джа ны зло дзей, які ўчы няў кра дзя жы на да чах. Украў 
чу жо га на дзя сят кі міль ё наў руб лёў. На чор ную спра ву вы-
яз джаў на... ве ла сі пе дзе з Чаш ні каў, дзе жы ве, у су сед ні 
Ле пель скі ра ён. А да Ле пе ля ж — трыц цаць кі ла мет раў. 
На зад вяр таў ся за гру жа ны «пад за вяз ку».

Укра дзе ныя рэ чы муж чы на за хоў ваў у ква тэ ры і пад ва ле, — 
рас ка заў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» Алег Не сця ро нак, пра ку рор 
Ле пель ска га ра ё на. — Ні я кіх ад мыс ло вых пры ста са ван няў для 
пра нік нен ня ў дач ныя апарт амен ты не меў. Спо саб кра дзя жоў быў 
ба наль на прос ты: зні маў шта пі кі, а по тым вы стаў ляў шкло. Пас-
ля кры мі наль най апе ра цыі не спя шаў ся па кі нуць дач ныя ўчаст кі. 
Шкло і шта пі кі за ма цоў ваў на ра ней шыя мес цы. Зра зу ме ла, каб 
гас па да ры і да пыт лі выя су се дзі ад ра зу не за бі лі тры во гу...

У ад ным з да моў «пры хва ты за ваў» пы ла сос за меж най вы твор час-
ці, 40 фар фо ра вых та ле рак, дзве па ры кра со вак, пяць аў ды я ка ло нак 
«ВВК», дзве жа но чыя і дзве муж чын скія курт кі, мік ра хва ле вую печ і 
яшчэ шмат ча го. У дру гім до ме та го ж са да вод ча га та ва рыст ва за ва-
ло даў чу жым аж на 12 міль ё наў руб лёў. Не па грэ ба ваў на ват дзвю ма 
ра бо чы мі курт ка мі, зам ком з на бо рам клю чоў, апырс кваль ні кам.

Кроп ку ў дач ных на бе гах па ста віў суд. «Гаст ра лё ру» пры зна-
ча на па ка ран не ў вы гля дзе аб ме жа ван ня во лі з на кі ра ван нем у 
па праў чую ўста но ву ад кры та га ты пу на 2 га ды.

— Зло дзей атры маў па за слу гах. А нам якую вы сно ву трэ ба 
зра біць? Да чы вар та лепш ума цоў ваць, а мо жа, і пра ахо ву па ду-
маць. Да кож на га ж до ма па мі лі цы я не ру не па ста віш! — да да лі 
ў пра ку ра ту ры.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ГОД НО ВЫ, А БРА КАНЬ Е РЫ СТА РЫЯ
Ужо ў пер шыя дні но ва га го да су пра цоў ні кі ін спек цый па 
ахо ве жы вёль на га і рас лін на га све ту Брэст чы ны за тры ма-
лі шэ раг гра ма дзян, якія ла ві лі ры бу сет ка мі, а зна чыць, 
па ру ша лі за кон.

На рэ чцы Мы шан ка ка ля вёс кі Кун ца ві чы Ба ра на віц ка га ра ё на 
ў по ле зро ку ін спек та раў тра пі лі ра бо чы бу даў ні чай ар га ні за цыі і 
сле сар ла ка ма тыў на га дэ по. Яны ла ві лі ры бу з да па мо гай за ба ро-
не ных пры лад. У іх кан фіс ка ва ны дзве сет кі, тры сет ка выя эк ра ны, 
пад' ём нік. Кошт зда бы тай бра кань ер скім спо са бам ры бы склаў 398 
ты сяч руб лёў, а ўрон пры ро дзе ацэ не ны ў 1 млн 824 тыс. руб лёў. У 
да чы нен ні да гра ма дзян рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс.

На во зе ры Баб ро віц кае Іва цэ віц ка га ра ё на 4 сту дзе ня быў 
за тры ма ны бра кань ер з 18 сет ка мі, які яшчэ не па спеў зда быць 
ры бу. Сет кі кан фіс ка ва ны. А лі та раль на праз ча ты ры га дзі ны на 
гэ тым во зе ры ін спек та ры за тры ма лі гру пу гра ма дзян, якія ўжо 
зда бы лі 40 кі ла гра маў ры бы. Усім да вя дзец ца ад каз ваць у ад па-
вед нас ці з за ко нам.

Яна СВЕ ТА ВА.

«ПРЫ РА БІЎ НО ГІ» МАС ЛУ
Ста ліч ная мі лі цыя вы шук вае зла мыс ні ка, які на аў та за пра-
ва чнай стан цыі спа ку сіў ся на ма тор нае мас ла.

Поз на ўве ча ры ма ла ды ча ла век на пад піт ку за ві таў на АЗС 
па пра ез дзе Ма сю коў шчы на. Па не асця рож нас ці ён раз біў тут 
віт ры ну і па рэ за ўся аскол кам шкла. Пас ля гэ та га спра ба ваў за-
вес ці раз мо ву з ка сі рам аў та за пра ва чнай стан цыі, звяр таў ся да 
кі роў цаў, што пры яз джа лі за праў ляц ца. А по тым знік. А ра зам з 
ім тут жа з віт ры ны пра па лі шэсць бля ша нак ма тор на га мас ла 
агуль ным кош там ка ля двух міль ё наў руб лёў. Ра бот ні кі АЗС бы лі 
вы му ша ны звяр нуц ца ў мі лі цыю. У да чы нен ні да зла мыс ні ка за-
ве дзе на кры мі наль ная спра ва за кра дзеж.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ХУТ КАСЦЬ ПАД КАНТ РО ЛЕМ
Звыш 1,5 ты ся чы па ру шэн няў хут кас на га рэ жы му за фік-
са ва на за 4 дні на ву лі цах Ма гі лё ва.

Гэ та вы свет лі ла ся пад час пра вя дзен ня су мес ных рэй даў аб лас-
ной служ бы ДАІ і прад стаў ні коў ста ліч на га цэнт ра фік са цыі пра ва па-
ру шэн няў, якія пра ца ва лі ў Ма гі лё ве і Ма гі лёў скім ра ё не з 2 сту дзе ня 
на пра ця гу тыд ня. Хут касць транс парт ных срод каў фік са ва ла ся з 
да па мо гай ма біль ных фо та ра да раў. Гэ тыя пры бо ры пра цу юць у 
аў та ма тыч ным рэ жы ме ад ра зу ў двух на прам ках ру ху. За раз атры-
ма ная з іх да па мо гай ін фар ма цыя апра цоў ва ец ца, і ў хут кім ча се 
ўла даль ні каў транс парт ных срод каў ча кае «сюр прыз» у вы гля дзе 
па ста но вы аб пры цяг нен ні да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

— На жаль, са ма стой на кі роў цы не заў сё ды вы кон ва юць па тра-
ба ван ні па за ха ван ні хут кас на га рэ жы му, — па ве да міў на чаль нік 
між ра ён на га ад дзе ла ДАІ УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, ма ёр 
мі лі цыі Ма рат Чу ма коў. — А вось пры сут насць фо та ра да раў іх 
пры кмет на дыс цып лі нуе. Ста цы я нар ныя ві дэа фік са та ры пра цу юць 
у асноў ным на ву лі цах Мін ска і га лоў ных рэс пуб лі кан скіх тра сах, 
але за раз вя дзец ца рас пра цоў ка пра ект на-каш та рыс най да ку-
мен та цыі на ўста ноў ку та кіх дат чы каў і ў Ма гі лё ве. Яны бу дуць 
зна хо дзіц ца ў тых мес цах, дзе час цей за ўсё фік са ва лі ся вы пад кі 
пе ра вы шэн ня хут кас на га рэ жы му і ад бы ва лі ся ДТЗ.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

На ша ася род дзеНа ша ася род дзе  ��

ЧЫМ ДЫ ХА ЕМ? ШТО П'ЁМ?

Пе да га гіч ныя апраў дан ніПе да га гіч ныя апраў дан ні  ��

ЗА ШКОЛЬ НЫЯ АД ЗНА КІ АД КАЗ ВА ЮЦЬ... 
БАЦЬ КОЎ СКІЯ ГЕ НЫ?

Гас цёў ня «Звяз ды»Гас цёў ня «Звяз ды»  ��
Мі ка лай МІ ЦУ РА, за сна валь нік на род на га ва каль на га гур та «Па мяць»:ЛЕ ДЗЯ НО МУ ДЗЕ ДУ 

НЕ ПА ШАН ЦА ВА ЛА «КА ЛІ ПА МІ РАЦЬ — ДЫК НА СЦЭ НЕ. 
ІНАКШ Я НЕ ЗГОД НЫ»

Амаль у 40-га до вым уз рос це Мі ка лай Мі цу ра мог стаць сту дэн там 
кан сер ва то рыі і ву чыц ца на ад ным кур се ра зам... са сва ім сы-
нам. Ад нак пра фе сій ная кар' е ра спе ва ка ў Мі ка лая Ак сенць е ві ча 
не скла ла ся, ха ця з пес няй ён не раз ві таў ся: вось ужо 44 га ды (!) 
вы сту пае ў муж чын скім ва каль ным гур це, які ўда сто е ны зван ня 
на род на га.
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па бы ваў на ад ным з ня даў ніх вы ступ лен-
няў вя до ма га не толь кі ў Грод не твор ча га ка лек ты ву і па він ша ваў 
яго за сна валь ні ка з 70-га до вым юбі ле ем. Да рэ чы, го ла са вую моц, 
якой пры ро да на дзя лі ла гэ та га ча ла ве ка, ад чу ва еш не толь кі са 
сцэ ны, але і на ват пад час гу тар кі.

Вы ступ лен не гур та 
«Па мяць» у клу бе твор чай 
ін тэ лі ген цыі «Гра ні» 
(трэ ці спра ва — 
Мі ка лай Мі цу ра).
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Мас тац кі кі раў нік на род на га 
муж чын ска га ва каль на га гур та 
«Па мяць» Ва ле рый КРУЧ КОЎ:

— У на ша га ка лек ты ву, ка ля вы-
то каў ства рэн ня яко га быў Мі ка лай 
Мі цу ра, вель мі ці ка вы рэ пер ту ар. 
Спя ва ем і па тры я тыч ныя, і лі рыч ныя, 
і жар таў лі выя пес ні. Пра Вя лі кую Ай-
чын ную вай ну, род ны край, пра свет-
лыя ма ры, якія па він ны быць з на мі, 
пра вя сё лы ад па чы нак ка ля мо ра... 
Так, Мі ка лай Ак сенць е віч не пай шоў 
па шля ху пра фе сій на га му зы кан та. 
Але я не лі чу яго і ін шых чле наў на-
ша га гур та ама та ра мі — усе яны 
про фі, бо вель мі ад каз на ста вяц ца 
да рэ пе ты цый і вы ступ лен няў пе рад 
лю бой аў ды то ры яй.


