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Прафесар Курт ВУЛХАЙЗЕР:

 Інфарм-укол

РАЗНАСТАЙНАСЦЬ —
ДАРЭЧЫ
Урачы не рэкамендуюць нi «лячэбны пост», нi «нулявыя дыеты», паколькi ў гэтых выпадках арганiзм пазбаўляецца не
толькi калорый, але i неабходных для падтрымкi жыццядзейнасцi рэчываў. Пра самыя важныя элементы харчавання
нагадвае iнструктар-валеолаг 23-й гарадской дзiцячай палiклiнiкi г. Мiнска Iрына ШЫМАНСКАЯ.
БЯЛКI. Або пратэiны. Каштоўнасць кожнага пратэiну залежыць
ад агульнай колькасцi яго складнiкаў, якiя называюцца амiнакiслотамi. Менавiта яны з'яўляюцца жыццёва важным складнiкам бялкоў.
Пратэiны неабходны для стварэння новых субстанцый клетак, перш
за ўсё сэрца i мускулаў. Бялкi ў нашым рацыёне павiнны складаць
да 15 працэнтаў ад агульнага аб'ёму ежы. Недахоп у ежы бялкоў
знiжае супрацiўляльнасць арганiзма хваробам, фiзiчныя i разумовыя
здольнасцi. Аднак лiшак бялкоў таксама не на карысць. Лепш за ўсё
арганiзм здольны засвоiць пратэiны жывёльнага паходжання — бялкi мяса, рыбы, яек, малака. Тым не менш, вучоныя рэкамендуюць
палову неабходных пратэiнаў атрымлiваць з прадуктаў раслiннага
паходжання. Усё ж такi бялкi раслiннага паходжання таксама засвойваюцца, а бялкi жывёльныя часцей за ўсё дадаюць нам яшчэ i
лiшняга тлушчу.
ТЛУШЧЫ. Самыя каларыйныя, аднак без iх анiяк. Вiтамiны A, D,
E i K могуць расшчапляцца толькi з дапамогай пэўнай колькасцi тлушчаў. Насычаныя i ненасычаныя тлустыя кiслоты арганiзм можа сiнтэзаваць i сам, аднак шэраг ненасычаных тлустых кiслот ён павiнен
атрымлiваць з ежай. Каштоўнай з'яўляецца, напрыклад, лiнолевая
кiслата, якой шмат у сланечнiкавым, соевым, кукурузным алеi. Для
падтрымання нармальнай вагi можна выкарыстоўваць спецыяльныя
вiды маргарыну цi сметанковага масла, менш каларыйныя, але таксама смачныя. Для смажання варта карыстацца алеямi, але i iмi не
трэба злоўжываць, а браць па мiнiмуме.
ВУГЛЯ ВО ДЫ. Цу кар, крух мал, клят чат ка. Ас но ва вугля водаў — прос ты цукар, а мена вi та глюкоза i фрук то за. Клятчатка
ад но сiц ца да гру пы ба ласт ных рэ чы ваў, не рас шчап ля ец ца ў
ар ганiз ме i стварае добрае пачуц цё насы чэння. Крухмал, наадва рот, расшчапляецца на прос тыя цукры. Склада ныя вугля воды, на якiя рэкамендуецца звярнуць увагу, — гэта хлеб, бульба,
рыс, макарона. З-за сваёй складанай струк туры яны патрабуюць
працягла га расшчаплення. Нявы кары станая энер гiя пе ратва раецца ў глiкаген, жывёльны крухмал, якi адкладваецца ў рэзерв у
мус кулах i печа нi. Таму прос тыя вугля во ды, салодкае спрыя юць
набору ва гi. Таму i прапану ец ца выклю чаць пiрожныя i булачкi
з рацы ё ну.
БАЛАСТНЫЯ РЭЧЫВЫ. Аснова раслiннай ежы — садавіны, гароднiны, а таксама зерневых культур. Баластныя рэчывы звязваюць
ваду, стымулююць працэс стрававання, даюць пачуццё насычэння.
Для кантролю вагi вельмi падыдуць зялёны салат, спаржа, сельдэрэй, памiдоры, агуркi.
ВIТАМIНЫ. Каб атрымаць iх у найбольшай колькасцi, не варта
доўга захоўваць гароднiну, садавіну i зяленiва, не пакiдаць у вадзе
ў ачышчаным выглядзе, тушыць-варыць не ў адкрытым посудзе.
Падчас дыеты з урачом можна абмеркаваць ужыванне медыцынскiх
вiтамiнных прэпаратаў.
Вiтамiн А. Печань, субпрадукты, сметанковы алей, яечны жаўток, малако, тварог, морква, буракi, лiсцевая гароднiна, памiдоры,
апельсiны.
Вiтамiны групы В. Расткi i абалонкi зерневых культур, птушка,
дрожджы, салаты, памiдоры, арэхi, слiвы, бабовыя, яйкi, капуста,
рыба, авакада, бананы, бульба.
Вiтамiн С. Цытрусавыя, абляпiха, шыпшына, рабiна, салодкi перац, памiдоры, шпiнат, бульба, яблыкi, брусельская капуста, квашаная капуста, каляровая капуста, сунiцы, кiвi.
Вiтамiн D. Алеi, яечны жаўток, тлустая рыба, дрожджы, сметанковае масла.
Вiтамiн Е. Прарошчанае зерне, алеi, зяленiва, мяса, яечны жаўток, соя, бабовыя.
Вiтамiн К. Капуста, бульба, памiдоры, сунiцы, шыпшына, печань,
квашаная капуста.
Святлана БАРЫСЕНКА



 Зялёная аптэка

ТРЫПУТНIК
ЗАСПАКОIЦЬ СКУРУ
Карысныя ўласцiвасцi гэтай лекавай раслiны вядомыя здаўна.
Трыпутнiк аказвае супрацьзапаленчае, загойвальнае, вяжучае
дзеянне. Настоем з лiсця раслiны лечаць кашаль, прастуду,
страўнiкавую немач, розныя скурныя хваробы. Яго з поспехам
прымяняюць i ў касметалогii. Ён цудоўна падыходзiць для догляду скуры твару i цела.
Збiраць трыпутнiк можна з мая па верасень. Але лепш нарыхтоўваць
лiсце ў перыяд цвiцення раслiны ў чэрвенi—лiпенi i сушыць у ценi. Для
прыгатавання хатнiх сродкаў па доглядзе скуры можна выкарыстоўваць i
гатовыя аптэчныя зборы. У касметычных мэтах прымяняецца, галоўным
чынам, лiсце, з якога гатуюць настой. Падыдзе i сок свежай раслiны.
 Каб увiльгатнiць скуру, рабiце кампрэсы з трыпутнiкам: 1—2 ст.
лыжкi сухога здробненага лiсця залiце шклянкай кiпеню, дайце настояцца на працягу 30 хвiлiн, працадзiце. Кампрэс мяняйце 3—4 разы,
пачынаючы з гарачага (накладваецца на 2—3 хвiлiны) i заканчваючы
халодным (на 4—5 хвiлiн).
 Сухую скуру карысна працiраць сокам трыпутнiку, разведзеным
вадой у суадносiнах 1:3.
 Пры адчувальнай, раздражнёнай скуры добры эфект даюць маскi з настою трыпутнiку, запраўленага бульбяным крухмалам. «Кiсель»
наносiцца на 20—25 хвiлiн на твар, затым змываецца вадой.
 Тлустую, з глыбокiмi маршчынамi скуру рэкамендуецца працiраць кубiкамi лёду, прыгатаванага з настою. Залiце 2 ст. лыжкi лiсця раслiны шклянкай кiпеню, астудзiце, працадзiце, разлiце ў формачкi для замарожвання i
змясцiце ў халадзiльнiк. Пасля працiрання скуру крэмам не змазваць.
 Для догляду сухiх валасоў у якасцi апалосквальнiку падыходзiць
настой раслiны. Яго гатуюць з 1 ст. лыжкi здробненага лiсця i 1 шклянкi
кiпеню. Настойваюць 20—30 хвiлiн.
 Аднавiць эластычнасць скуры рук дапаможа крэм з трыпутнiкам,
прыгатаваны ў хатнiх умовах. 1 ст. лыжку лiсця залiваюць 200 мл кiпеню, настойваюць 8—9 гадзiн пад накрыўкай, затым працэджваюць.
50 г сметанковага масла расцiраюць з 1 ч. лыжкай мёду, дадаюць 1 ч.
лыжку настою трыпутнiку i ўсё добра перамешваюць.
 Для загрубелай скуры рук карысныя ванначкi з настоем трыпутнiку. Гатуюць яго з 1 ст. лыжкi расцёртага лiсця i 1 л вады. Рукi
трымаюць у ванначцы 10—15 хвiлiн, затым выцiраюць насуха i змазваюць тлустым крэмам. Альбо прыгатуйце ласьён. Здрабнiце лiсце
трыпутнiку, суквеццi аптэчнага рамонку i календулы. 1 ст. лыжку сумесi
залiце шклянкай кiпеню i дайце пастаяць на працягу 2 гадзiн, затым
працадзiце. Дадайце да настою 1 ст. лыжку глiцэрыны.
 Для змякчэння i заспакаення любой скуры, для пазбаўлення ад
маршчын прыгатуйце травяны алей: лiсце трыпутнiку (лепш выкарыстоўваць свежае) злёгку расцiснiце i запоўнiце iм падрыхтаваную
пасудзiну. Калi ўзялi сушаную сыравiну, неабходна запоўнiць ёмiстасць толькi напалову. Затым алеем (пажадана алiўкавым) залiце
лiсце i закрыйце пасудзiну. Пастаўце ў цёплае месца i вытрымлiвайце на працягу двух тыдняў. Алей павiнен атрымацца прыгожага
цёмна-зялёнага колеру.
 На мазалi накладваюць здробненае лiсце трыпутнiку. Зверху
робяць кампрэс i пакiдаюць яго на ноч.
 Ванна з трыпутнiкам аказвае супрацьзапаленчае дзеянне. Дадайце ў ваду настойку трыпутнiку (1 частку соку раслiны залiваюць
1 часткай 20-працэнтнага спiрту). Працягласць прыёму ванны — 15—20
хвiлiн.
 Сок трыпутнiку можна ўжываць унутр як сродак для паляпшэння абмену рэчываў. Яго п'юць па 1—2 ст. лыжкi за 30 хвiлiн да
яды 3 разы на дзень. Можна выкарыстоўваць i настой. Заварыце
10 г сухога здробненага лiсця трыпутнiку 1 шклянкай кiпеню. Дайце
настояцца на працягу 30 хвiлiн, працадзiце i прымайце па 2 ст. лыжкi
за 20 хвiлiн да яды 3 разы на дзень.
Увага! Трыпутнiк супрацьпаказаны пры павышанай кiслотнасцi i залiшняй выпрацоўцы страўнiкавага соку, пры павышанай згусальнасцi
крывi, а таксама пры iндывiдуальнай непераноснасцi.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ



«НАЙЦІКАВЕЙШЫЯ РАЗМОВЫ
Ў МІНСКУ — НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ»
Беларуская мова з Амерыкі... І не ад жыхароў дыяспары!
Не дзіва, не цуд, а рэчаіснасць, у якой наша мова цікавая
іншым, незалежна нават ад таго, як мы ставімся да яе. Гэта прадэманстраваў даследчык з ЗША Курт Вулхайзер, які
стаў госцем Міжнароднага з'езда славістаў. Ён мала таго,
што назірае за працэсамі ў беларускай мове, але і скіроўвае ўвагу на тых людзей, якія гатовы змагацца з сітуацыяй,
калі беларуская мова трапіла ў спіс моў свету, што апынуліся пад пагрозай знікнення. «Новыя беларускамоўныя»,
на думку даследчыка, на ўласным прыкладзе паказваюць,
што ўсё залежыць ад асоб. Пра гэта ж сведчыць і прыклад
цудоўнага (без акцэнту!) валодання беларускай самога Курта Вулхайзера.
— Каб прыйсці да даследавання беларускай мовы, трэба
было прайсці нейкі шлях...
— Яшчэ ва ўні вер сі тэ це я
займаўся рускай мовай. Потым
поль скай. Спачат ку я ду маў,
можа, паступлю ў дыпламатычны корпус, а потым вырашыў,
што мяне больш цікавіць мовазнаўства. І я паступіў у аспірантуру Індыянскага ўніверсітэта.
Гэ та буй ны цэнтр сла віс ты кі.
Пачынаў як русіст. Паралельна
вывучаў і польскую мову. Але
на трэ цім го дзе ас пі ран ту ры
я пісаў рэферат пра гіс торыю
кнігадрукавання ў славян, даведаўся пра Скарыну і ўвогуле
пра рэфармацыю на тэрыторыі
гэтых земляў. Для мяне было
ад крыц цё, што на тэ ры то рыі
су час най Бе ла ру сі бы ла буйная і вельмі перадавая культура для свайго часу. Даведаўся
пра Ста тут Вя лі ка га Княст ва
Лі тоўска га, пра ста ра жыт ную
беларускую мову. Бо мы амаль
нічога не ведалі пра гэта, калі праходзілі курс па гіс торыі
ўсходнеславянскіх моў, амаль
нічога не гаварылася пра помнікі старабеларускага пісьменства. Калі праходзілі гіс торыю
рускай літаратурнай мовы, то
казалі яшчэ пра нейкі ўкраінскі уплыў. Што да беларускага
кам па не нта гэ та га ўплы ву —
гэта было для мяне адкрыццё.
І я вельмі зацікавіўся гэтай тэматыкай. Праз гіс торыю мовы,
асаб лі ва пе ры я ду XVІ—ХVІІ
стагоддзяў я зацікавіўся Беларуссю і потым пачаў вывучаць
су час ную мо ву і асаб лі вас ці
моўнай сітуацыі ў Беларусі.
— Колькі вам спатрэбілася
часу, каб пачаць размаўляць
па-беларуску?
— Я ў Штатах пачаў самастойна вывучаць беларускую
мову. Даведаўся, што ёсць адзін
ча ла век, нось біт бе ла рус кай
мовы. Ён сам з Магілёўшчыны,
выехаў пасля Другой сусветнай
вайны. Вучыўся ў 30-х гадах у
Мінску, нават будаваў Дом урада — Палікарп Манькоў. Перажыў арышт у 1937 годзе, належаў да плыні паваеннай эміг-

рацыі. Я пачаў займацца з ім,
карыстаўся падручнікам Валянціны Пашкевіч. Гэта падручнік
для англамоўных, які быў выдадзены ў Канадзе ў 80-х гадах.
Праўда, ён разлічаны менавіта
на дзяцей дыяспары і вучняў
школ — каб там не гублялася
мова. І калі я ўпершыню прыехаў у Беларусь у 1990 годзе,
з'явілася магчымасць размаўляць з людзьмі. Такім чынам я
нарэшце пачаў адчуваць сябе
камфортна ў мове. У 1991-м я
прыязджаў на летнюю школу
беларусіс тыкі. А ў 1996 годзе
пачаў праводзіць даследаванне на польска-беларускай мяжы. Здаецца, у 2000-м я браў
удзел у кангрэсе беларусістаў.
А вярнуўся сюды ў 2009 годзе,
і быў уражаны зменамі, якія адбыліся за гэты час у Мінску і іншых гарадах і рэгіёнах. Мяне
ўражвае, што нарэшце ўзяліся
за помнікі архітэктуры, якія былі
ў занядбаным стане. Зразумелі, напэўна, што на гэтым можна зарабляць. Але добра, што
нешта робіцца для беларускай
культуры.

Нават ва ўмовах двухмоўя
беларуская мова зможа
выжыць, калі будзе
падтрымка.
— А калі казаць пра колькасць носьбітаў мовы — больш
іх стала ці менш у параўнанні з
ранейшымі часамі?
— Цяжка сказаць, што колькасць рас це. Але, зда ец ца,
што сі туа цыя ста біль ная павод ле са цы я ла гіч ных да следаванняў: яшчэ шмат людзей
кажуць, што дома і з сябрамі
гавораць і па-руску, і па-беларуску. Вядома, людзі, якія выключна гавораць на беларускай
мове — рэдкасць. Але нават ва
ўмо вах двух моўя бе ла рус кая
мова зможа выжыць, калі будзе падтрымка. Гэта ўсё, што
патрэбна.
— Яко га кштал ту можа
быць пад трым ка ў на шых
умовах?

— Па-пер шае, за кон: каб
мо вы бы лі рэ аль на роў ныя.
Ёсць і іншыя захады, якія могуць да па маг чы: на прык лад,
у аду ка цый най сфе ры мож на
да плач ваць на стаў ні кам, якія
выкладаюць па-беларуску. Цікава паглядзець сітуацыю з рэгі я наль ны мі мо ва мі За ход няй
Еўропы. Напрыклад, ва Уэльсе,
у Вялікабрытаніі. Урад Уэльса
мае пра гра му па па шы рэнні функ цыі ва лій скай мо вы. І
нават у сіс тэме адукацыі ёсць
такая праграма, паводле якой
колькасць дзяцей, якія свабодна раз маўля юць па-ва лій ску,
павінна на наступны год павялічыцца на колькі там працэнтаў.
Усё роўна, праблемы ў іх ёсць,
бо старыя носьбіты паміраюць.
Гарадскія дзеці, якія вучацца ў
школах, у нейкай ступені кампенсуюць страты. Але ўсё роўна на не каль кі ад сот каў ужо
знізілася колькасць носьбітаў
валійскай мовы. Вядома, працэс пераходу да валійскай мовы
не такі хуткі, як раней. У гэтым
кантэксце вялікі плюс для беларускай мовы, што яна дастаткова блізкая для рускай мовы,
што не так цяжка вярнуцца да
яе. Таму што ў выпадку англійскай і валійскай, то гэта зусім
розныя групы моў, яны вельмі
ад роз ні ва юц ца. Ці з ір ландскай мовай падобна. У Беларусі
большасць людзей, якія самі не
размаўляюць па-беларуску, але
ўсё разумеюць. Тут не павінна
быць праблем. Але залежыць
шмат што і ад беларускамоўных людзей. Паводле апытанняў, стаўленне да беларускай
мовы не такое адмоўнае, каб
беларускамоўныя ва ўсіх сітуа цы ях по бач з рус ка моў ны мі
пераходзілі на рускую. Можа,
гэ та бе ла рус кі на цы я наль ны
ха рак тар, та кая ветлі васць...
Было таксама апытанне, якое
паказала, што да людзей, якія
раз маў ля юць па-бе ла рус ку,
стаўленне дастаткова станоўчае ў грамадстве. А ў пэўным
асяроддзі беларускамоўнасць
робіцца мэйнстрымам.

— Чаму вы зацікавіліся такой з'явай, як «новыя беларускамоўныя», нават прысвяцілі
ёй навуковае даследаванне?
— Беларуская моўная сітуацыя цікавая, але яна не настолькі ўнікальная ў свеце. Штуршком
для мяне паслу жылі даследаванні, якія рабіліся ў Заходняй
Еўропе, у розных краінах, дзе
рэгіянальныя мовы таксама маюць праблемы, але пры гэтым
ёсць і пазітыўныя зрухі па адраджэнні мовы. Напрыклад, у
іспанскай Галісіі. Якраз пасля
смерці Франка (пры ім галісійская ўвогуле была забаронена)
пачалі развіваць сістэму адукацыі на галісійскай мове. У гарадах (напрыклад, у сталіцы Сант’яга) многія дагэтуль гавораць
па-іспанску. Але ёсць дастаткова новая з'ява: маладыя новыя
носьбіты галісійскай мовы, якія
выхоўваліся на іспанскай мове, але самі вырашылі перайсці
на галісійскую. Там ёсць пэўны
канфлікт паміж новымі галісійскамоўнымі і старымі. У Ірландыі таксама ў гарадах пачалі
з'яўляцца маладыя людзі, якія
выдатна валодаюць ірландскай
мовай, якія вучыліся ў школах,
дзе амаль усё выкладанне вядзецца на ірландскай мове. Гэта
дастаткова новая з'ява для Ірландыі. Толькі ў 70-х гадах пачалі ствараць такія школы, але іх
мала ў Ірландыі. Гэта дастаткова
прэстыжныя школы, выпускнікі
гэтых школ паспяхова паступаюць ва ўніверсітэты. Але ў Ірландыі таксама ёсць канфлікт
паміж старымі носьбітамі і новымі. Старыя лічаць, што мова
новых — не аўтэнтычная, нейкая
штучная. У Беларусі я заўважыў,
што асабліва сярод новых беларускамоўных ёсць тэндэнцыя
ўжывання элементаў «тарашкевіцы», альбо ёсць словы, якія
засвойваюцца з англійскай, з
польскай мовы. Можа, і ўзнікаюць на гэтай глебе канфлікты,
але яны не настолькі заўважныя тут. Я праводжу інтэрв'ю з
«новымі беларускамоўнымі», у
асноўным — студэнтамі. Ёсць
тыя, якія гавораць па-беларуску з дзяцінства, выраслі з мовай.
Калі я пытаюся, як яны ставяцца
да новых беларускамоўных, іх
часцей за ўсё здзіўляе пытанне.
Няма такіх канфліктаў. У гэтым
беларуская сітуацыя значна лепшая.
— Дзе вы шукалі тых людзей, пра якіх рабілі даследаванне? Што яны сабой уяўляюць?
— Гэта цяпер проста: праз сацыяльныя сеткі, напрыклад, ёсць
асобная група ў «Фэй сбу ку».

ЭКАЛОГIЯ ЖЫЦЦЯ I ПРАЦЫ
У Бабруйску прайшоў фiнал XI Рэспублiканскага экалагiчнага форуму.
Форум стартаваў яшчэ ў красавiку, i за
мiнулы час было праведзена шмат экалагiчных акцый. Ён прысвечаны Году экалагiчнай
культуры i аховы навакольнага асяроддзя,
якi аб'яўлены сёлета ў СНД.
У фiнале, якi прайшоў у Бабруйску 23-26
жнiўня, прынялi ўдзел больш за паўтысячы
дэлегатаў з усёй краiны. Удзельнiкi форуму i кiраўнiцтва прайшлi шэсцем па вулiцах
Бабруйска. Урачыстае адкрыццё адбылося на плошчы Ленiна. Мiнiстр прыродных
рэсурсаў i аховы навакольнага асяроддзя
Беларусi Уладзiмiр Цалко заявiў, што ў нашай краiне ахова навакольнага асяроддзя
i рацыянальнае выкарыстанне прыродных

рэсурсаў з'яўляецца адным з кiрункаў дзяржаўнай палiтыкi.
Выстава ў Бабруйску прадставiла «Сучасныя тэхналогii ў галіне аховы i выкарыстання прыродных рэсурсаў». Там можна
было пабачыць вясельны картэж для аматараў прыроды, даведацца пра альтэрнатыву пластыкавым пакетам. Спецыялiсты
расказвалi пры тэхналогiю ачысткі вады i
вытворчасць чыстых прадуктаў у сельскай
гаспадарцы.
У Бабруйску эколагi зрабiлi свой уклад у
агульную справу i пасадзiлi дубовую алею —
як сiмвал ашчаднага стаўлення беларусаў
да прыроды, а таксама зарыбiлi ўчастак ракi
Бярэзiны сцерляддзю, выпусцiўшы ў ваду
сотнi малькоў гэтай каштоўнай рыбы.

Госцi экафоруму наведалi таксама прадпрыемствы, дзе ёсць паспяховыя прыклады
рацыянальнага выкарыстання прыродных
рэсурсаў i абароны навакольнага асяроддзя. Дэлегаты пазнаёмiлiся з работай Асiповiцкай ГЭС i бiягазавай устаноўкi ў СВК
«Рассвет» Кiраўскага раёна, з тэхналогiямi
выкарыстання сыроваткi на Бялынiцкiм масласырзаводзе i бiтага шкла ў вытворчасцi
на шклозаводзе «Ялiзава», сiстэмай ачысткi
сцёкавых вод на «Сервалюкс Агра». У Бабруйску паказалi пляцоўку для раздзельнага
збiрання другасных рэсурсаў i ўзорны экалагiчны дворык.
Завяршыўся экалагiчны форум канцэртам i святочным феерверкам.
Ул. iнф.

Яшчэ да вед ваў ся
праз калег, ва ўнівер сі тэ тах у Бе ларусі. Я даволі хутка знайшоў
лю дзей, якія ста лі аб' ек та мі
вывучэння. Яшчэ ўвосень мінулага года праз інтэрнэт я праводзіў папярэдняе даследаванне
і здзівіўся, што большасць інфармантаў — студэнты негуманітарнага профілю. Я ўспамінаю
сітуацыю ў Беларусі ў пачатку
90-х: тады таксама пачалі з'яўляцца новыя беларускамоўныя.
Але гэта былі ў асноўным гуманітарыі. З маіх інфармантаў
цяпер большасць былі са сферы
маркетынгу, кіравання, права.
Мне здаецца, што гэта вельмі
станоўчы момант, бо гэтыя людзі — частка будучай культурнай і бізнес-эліты... Мне здаецца, што сярод моладзі, можа, не
так шмат людзей, якія штодзень
размаўляюць па-беларуску, але
стаўленне да мовы напэўна лепшае цяпер, чым назіралася ў
пачатку 90-х. Прынамсі, сярод
студэнтаў.
— «Новыя беларускамоўныя» — тыя, хто прыняў мову
свядома. Значыць, выраслі
яны, хутчэй за ўсё, у рускамоўным асяроддзі. Магчыма,
сям'я і дагэтуль застаецца рускамоўнай. Ці ёсць канфлікты
на гэтай глебе?
— Мае рэспандэнты казалі,
што калі такія канфлікты нават
і былі, то ўрэшце сям'я і сябры
прынялі іх выбар. Але я праводзіў падобнае апытанне ва
Украіне, у Харкаве, дзе моўная
сітуацыя вельмі нагадвае Мінск.
Мне здалося, што новыя ўкраінамоўныя ў Харкаве (дзе ўкраінская мова адзіная дзяржаўная)
сутыкаюцца з большай адкрытай варожасцю. Магчыма гэта
звязана яшчэ з этнічным складам жыхароў горада...
— Што гэта за з'ява — «моўны узус»?
— Мяне цікавіць, што новага
«новыя беларускамоўныя» прыносяць у мову. Ёсць інавацыі, якія
робяцца, можна сказаць, дамінуючымі варыянтамі. Напрыклад,
ніхто з маіх інфармантаў не кажа
«долар», але кажуць «даляр».
Праз нейкі час гэта можна будзе ўвесці як норму. У слоўніках
ёсць слова «маладзёжны». Але
вельмі часта ўжываецца іншы
варыянт — «моладзевы», альбо маладзёвы. Гэтыя інавацыі,
асабліва адчувальныя ў словаўтварэнні, могуць стаць нормай
праз пэўны час. Гэта сведчыць,
што мова развіваецца.
— Калі вы вывучаеце беларускую мову, то напэўна, не
лічыце яе неперспектыўнай?

— Так. У мяне шмат сяброў
і калег, якія размаўляюць пабеларуску. Кожны раз, калі я
бываю ў Мінску, то ў асноўным
найцікавейшыя размовы — на
беларускай мове. Наогул мала
ў мяне тут рускамоўных знаёмых. Увогуле беларускамоўны
чалавек можа стварыць такое
асяроддзе, што ў эру інтэрнэту
стала значна прасцей. Падчас
сваіх даследчыцкіх інтэрв'ю я
заўважыў, што многія сталі беларускамоўнымі дзякуючы інтэрнэту.
— А з другога боку, з развіццём камунікацыі ўзмацнілася сусветная тэндэнцыя да
моўнай уніфікацыі. Ёсць частка людзей, якія лічаць, што ўсё
ідзе да нечага адзінага, таму,
маўляў, навошта падтрымліваць родную мову? Які адказ
могуць даць мовазнаўцы на
гэта?
— Дзіўная логіка, калі людзі думаюць: навошта нам захоўваць мову, ад гэтага не будзем сытыя, не будзем жыць
лепш. Але не будзеце жыць
горш з мовай. Напрыклад, Нарвегія — маленькая краіна, але
вельмі багатая. У іх свая мова.
Яны таксама праходзілі няпросты шлях. У іх дагэтуль існуе два
ва ры ян ты нар вежскай мо вы.
А яшчэ і рэгіянальныя гаворкі.
І гэта не перашкаджае нарвежцам быць часткай сучаснага свету. Гэта вельмі перадавая краіна
ва ўсіх адносінах: эканамічных,
сацыяльных.
— Колькі моў вы ведаеце?
— Цяжкае пытанне... Акрамя англійскай, вольна размаўляю я па-руску і па-беларуску.
Па-польску размаўляю, але не
так добра. Па-ўкраінску чытаю,
размаўляю з цяжкасцю. Па-нямецку я чытаю, але гавару не
вельмі добра. Па-французску
чытаю...
— Што б вы параілі кожнаму канкрэтнаму чалавеку,
які захацеў бы вывучыць беларускую мову? З чаго яму
пачынаць і як пераадольваць
ментальныя праблемы?
— Лепш за ўсё знайсці беларускамоўных людзей, з якімі
можна сустракацца. Вельмі добрая ініцыятыва «Мова ці кава».
Такія суполкі павінны быць ва
ўсіх гарадах Беларусі, іх павінна быць шмат. Калі я знайшоў
такіх людзей, то для тых, хто
тут жыве, гэта не павінна быць
праблемай.
Ларыса ЦІМОШЫК.

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 совет
УНП 100055368

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства многоквартирных жилых домов типовых потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану) со встроеннопристроенными помещениями в жилом квартале в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой в г. Минске.
Жилой дом № 9 по генплану.
Данная проектная декларация отменяет действие
проектной декларации 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, опубликованной в газете «Звязда»
19 марта 2013 г. (№ 50 (27415)).
Информация о Застройщике
Общество с ограниченной ответственностью «Минтехнострой» (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 «Минтехнострой» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 16 марта 2009 г. в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191151455.
В проектах строительства жилых домов и иных объектов недвижимости в течение трех лет, предшествующих заключению договора, ООО «Минтехнострой»
участие не принимало.
Информация о проекте
Цель проекта: строительство панельного многоквартирного жилого дома в г. Минске, в жилом квартале в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Григория Ширмы.
Срок реализации проекта: 1 квартал 2012 г. –
3 квартал 2013 г.
Государственная экспертиза проектной документации: экспертное заключение № 375–60/11, выданное
20.05.2011 г. Республиканским унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза».
Местонахождение строящегося многоквартирного жилого дома: г. Минск, жилой квартал в границах
ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Григория Ширмы.
Характеристика строящегося многоквартирного

жилого дома: крупнопанельный 18-этажный с техподпольем, односекционный, 112-квартирный жилой дом
в конструкциях серии М 111–90 с помещениями товарищества собственников и встроенными офисными
помещениями. Количество квартир в доме – 112, в том
числе: однокомнатных – 48 ед., двухкомнатных – 48 ед.,
трехкомнатных – 16 ед. Отделка квартир, предназначенных 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 мусоропровод и два лифта грузоподъемностью 400 кг и 630 кг.
Схема системы отопления – двухтрубная горизонтальная, с прокладкой металлопластиковых трубопроводов
в гибкой гофрированной трубе в конструкции пола. Проектом предусматривается автоматизация учета тепловой
энергии, регулирование температуры теплоносителя,
управление задвижкой канализационного выпуска. Для
телефонизации объекта предусматривается построение
пассивной оптической сети, обеспечивающей возможность подключение телефонных аппаратов и высокоскоростного интернета. Распределительную сеть предусматривается выполнить модульными волоконнооптическими 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 единовременно не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
регистрации договора создания объекта долевого
строительства в местном исполнительном и распорядительном органе. По соглашению сторон, уплата цены

объекта долевого строительства может быть произведена 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: решение Минского городского исполнительного комитета
от 8 декабря 2011 г. № 3730 «О предоставлении земельного участка»;
Свидетельство (удостоверение) № 500/986-5101 о
государственной регистрации земельного участка с кадастровым номером 500000000006006397, расположенного 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 генплану) со встроенно-пристроенными помещениями в жилом
квартале в границах ул. Янковского – ул. Горецкого –
ул. Проектируемой. Жилой дом № 9 по генплану», составленного Республиканским унитарным предприятием
«Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 14 декабря 2011 г.
Свидетельство (удостоверение) № 500/986-5102 о государственной регистрации земельного участка с кадастровым номером 500000000006006398, расположенного
по адресу: г. Минск, в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – 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 квартале в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой. 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 участка застройки благоустраивается и озеленяется. Пешеходные дорожки и тротуары выполняются из мелкоразмерной тротуарной бетонной плитки.
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном жилом доме: на первом этаже запроектированы офисные помещения (три группы
– № 1, № 2, № 3), имеющие самостоятельные входы,
помещение товарищества собственников и электрощитовая. В здании запроектировано устройство двух
ИТП – для жилой части и для встроенных помещений
административного назначения. Подземная часть здания 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, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или)
нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие 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
акционерным обществом «МАПИД».
Условия ознакомления с объектом долевого
строительства: ознакомиться с объектом долевого
строительства и ходом работ по его строительству
можно в офисе уполномоченного представителя Застройщика – 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

