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27 студзеня 2015 г.

У тыднёвым спартыўным аглядзе
«Звязда» распавядае пра звышудалае выступленне Дар'і Домрачавай
на італьянскім сярэднягор'і, правал
гандбольнай зборнай на чэмпіянаце свету і крыўднае паражэнне Вікторыі Азаранкі на Аўстралійскім
чэмпіянаце па тэнісе.

1. На этапе Кубка свету па біятлоне, які праходзіў у італьянскай Антэрсельве, Дар'я Домрачава не пакінула
ніводнага шанцу сваім саперніцам замахнуцца на верхнюю ступень п'едэстала ў асабістых гонках. Спачатку яна
перамагла ў спрынце, а пасля пацвердзіла гэты вынік «золатам» у пас'юце.

Выйграўшы дзве спрынтарскія гонкі
запар, Дар'я Домрачава выйшла на
першае месца ў заліку гэтай дысцыпліны.

Дарэчы, ужо другі спрынт запар прыма
айчыннага біятлону праходзіць «на нуль».
У чым сакрэт такіх прыемных змен? «У
падрыхтоўцы я нічога не мяняла, — сказала пасля перамогі ў спрынтарскай гонцы Дар'я ДОМРАЧАВА, — не рабіла нічога асаблівага. Думаю, што дапамагаюць
сонца і выдатнае надвор'е».
Парадокс, але якраз капрызы прыроды многім камандам сапсавалі эстафетную гонку. Ахвярай пераменлівага

Здабываць перамогі
надвор'я стала і наша жаночая зборная.
Ірына Крыўко, якая бегла на другім этапе, падчас «стойкі» трапіла ў сапраўдную снежную завіруху і зарабіла адразу
тры штрафныя кругі. Гэты вынік адкінуў
нашу каманду за межы дзясяткі. Але
больш хуткія і меткія Надзея Пісарава
і Дар'я Домрачава на сваіх этапах змаглі значна палепшыць стан беларускай
зборнай, узняўшы яе на шостае месца.
Адзначым, што нашы дзяўчаты ўпершыню ў гэтым сезоне засталіся па-за межамі эстафетнага подыума. Тым не менш
яны па-ранейшаму сярод найлепшых у
агульным заліку Кубка свету ў гэтай дысцыпліне і саступаюць толькі камандам
Чэхіі і Германіі.
Што датычыцца становішча Дар'і Домрачавай у генеральнай класіфікацыі,
адставанне трохразовай алімпійскай
чэмпіёнкі ад Кайсы Макарайнен скарацілася да 40 ачкоў. У сваю чаргу адрыў
Домрачавай ад найбліжэйшых саперніц
складае ўжо больш за 100 балаў.

2. Мужчынская зборная Беларусі
па гандболе не змагла выйсці з групы
на чэмпіянаце свету, які праходзіць у
Катары. З чатырма паражэннямі (ад іспанцаў, славенцаў, бразільцаў і катарцаў)
і адной перамогай (над чылійцамі) наша
каманда заняла перадапошняе месца ў
групе і цяпер паспрачаецца за месцы з
17-га па 24-е ў суцяшальным турніры.
Між іншым, кіраўнік беларускай
федэрацыі гандбола Уладзімір КАНАПЛЁЎ рэзка ацаніў выступленне беларускай каманды, назваўшы яго «правалам». Глава федэрацыі адзначыў, што
беларускі гандбол мае патрэбу ў пэўных
зменах, перш за ўсё звязаных з узмацненнем пазіцый беларускіх гульцоў у беларускім чэмпіянаце. «Магчыма, варта
ўвесці ліміт на легіянераў, — прапанаваў
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«Многоэтажный жилой дом неповышенной комфортности № 26
(по генплану) в микрорайоне «Каменная горка-3» (жилой дом),
опубликованную в газете «Звязда»
от 10 мая 2013 года № 85 (27450):
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилого
помещения № 187 без учета выполнения внутренних отделочных
работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий:
1500 долларов США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларовом США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США
эквиваленте до окончания действия договора создания объекта долевого строительства. Оплата производится в белорусских рублях
по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты
денежных средств.
При единовременной уплате всей суммы по договору создания
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость
1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную
50 долларам США.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься
(регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания
объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо
с их представителями, действующими на основании доверенности,
оформленной в установленном законодательством порядке.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не
сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на
участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на заявленную
квартиру с другим претендентом.
Генеральный директор

Н.В.Милошевский

ездзе саступіў аднаму з аўтсайдараў
Заходняй канферэнцыі — харвацкаму
«Мядзвешчаку» (2:4). Толькі ў трэцім
перыядзе «бела-сінія» змаглі размачыць
сухі лік: вылучыліся Шарль Лінгле і Алег
Гарошка. Але ў выніку атрымалася толькі, як той кажа, падсаладзіць пілюлю.
Пасля матча галоўны трэнер «зуброў» Любамір ПОКАВІЧ распавёў, што
не атрымалася ў яго падапечных: «Мы
пачалі паядынак пад вялікім ціскам, бо гаспадары выдатна стартавалі. Толькі ў трэцім перыядзе пачалі гуляць у наш хакей.
Змаглі закінуць, але ў некаторых эпізодах
нам усё ж такі не шчасціла. Многае мог
змяніць момант з незалічанай шайбай,
але яго трактавалі не на нашу карысць».
Заўтра «Дынама» згуляе ў гасцях з
магнітагорскім «Металургам».
4. Вікторыя Азаранка прайграла ў
чацвёртым раўндзе Адкрытага першынства Аўстраліі па тэнісе. Шлях да
чвэрцьфіналу беларускай тэнісістцы перагарадзіла славачка Дамініка Цыбулкава, якая атрымала перамогу ў трох упартых сэтах — 6:2, 3:6, 6:3. Нягледзячы на
паражэнне, Вікторыя Азаранка станоўча
ацаніла сваё выступленне на Australіan
Open: «У мяне былі магчымасці, але я
іх не выкарыстала. Напэўна, не хапіла
канцэнтрацыі. У гэты ж час мая саперніца хапалася за любыя магчымасці і цалкам кантралявала падобныя сітуацыі.
Тым не менш у тым, як я сябе адчуваю,
у параўнанні з мінулым годам — розніца
вялікая. Я вельмі сур'ёзна трэніруюся і
ў матчах спрабую выціскаць максімум.
Так што ёсць рэчы, якімі я магу быць задаволеная».
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ

Зімовая сесія першай у краіне вочна-завочнай педагагічнай гімназіі прайшла на базе Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка.

Фота Надзеі БУЖАН.

«МІС СУСВЕТ-2014»
стала калумбійка
са шматдзетнай сям'і

3. Хакейны «Дынама-Мінск» на вы-

«РЭПЕТЫЦЫЯ»
СТУДЭНЦКАГА ЖЫЦЦЯ

Учора наш малады калега Яраслаў Лыскавец атрымаў з рук
старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзіміра
Гусакова (на здымку) сваю першую сур'ёзную прафесійную
ўзнагароду — дыплом за перамогу ў намінацыі «Найлепшая
публікацыя» конкурсу на найлепшае прадстаўленне навуковых да сяг ненняў 2014 года ў
сродках масавай
інфармацыі.
Яраслаў быў
ад знача ны за
на дру ка ва ны ў
маладзёжным
да дат ку «Чырвонка. Чырвоная
змена» цыкл артыкулаў пра маладых навукоўцаў. Віншуем!
ЗВЯЗДОЎЦЫ.

Государственное производственное объединение

Канаплёў. — Да трох замежнікаў у клубе, уключаючы варатара. Будзем абмяркоўваць гэтыя і іншыя моманты».

 Прыгожае жыццё

БДПУ, як вядучаму педагагічнаму ўніверсітэту краіны,
было даручана падрыхтаваць прапановы па прыцягненні
таленавітай моладзі на педагагічныя спецыяльнасці і павышэнні прэстыжу педагагічнай адукацыі. У святле пастаўленых
задач у год свайго стагадовага юбілею ўніверсітэт аднавіў
дзейнасць педагагічных класаў і стварыў вочна-завочную
педагагічную гімназію. Яна аб'ядноўвае матываваных вучняў
9-11 класаў устаноў адукацыі Мінска і Мінскай вобласці, якія
жадаюць атрымаць педагагічную адукацыю.
У гімназіі рыхтуюць па трох напрамках: фізіка-матэматычным (матэматыка, фізіка), хіміка-біялагічным (хімія, біялогія, геаграфія) і філалагічным (руская і беларуская мова і
літаратура, замежная мова). Акрамя прадметаў профільнай
падрыхтоўкі, у расклад уключаны і лекцыі па педагагічнай
прафарыентацыі.
Навучанне ў вочна-завочнай педагагічнай гімназіі дае
старшакласнікам дадатковыя прэферэнцыі: не толькі магчымасць акунуцца ў студэнцкае жыццё, папрысутнічаць на
лекцыях, якія чытаюць навукоўцы БДПУ, але і паступіць у
педагагічныя ВНУ без конкурсу. Гэту прапанову падтрымаў
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка падчас
правядзення семінара са студэнтамі, выкладчыкамі і выпускнікамі БДПУ ў лістападзе.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Адзін з самых прэстыжных
і старшых конкурсаў прыгажосці на планеце завяршыўся 25 студзеня ў прыгарадзе
Маямі. Удзел у ім сёлета ўзялі
прадстаўніцы 88 краін свету.
Галоўны тытул «Міс Сусвет»
у выніку дастаўся 22-гадовай Паўліне Вега з Калумбіі,
а званні віцэ-міс атрымалі
прадстаўніца ЗША Ніа Санчэс
і ўкраінская студэнтка, будучы пракурор Дзіяна Гаркуша.
У пяцёрку найпрыгажэйшых
дзяўчат планеты ўвайшлі таксама канкурсанткі з Нідэрландаў і Ямайкі. Беларусь,
на жаль, у сёлетнім шоу не
ўдзельнічала.

нае табло. «Міс Германія»
Джозефін Донат дапоўніла
свой кас цюм, пры све ча ны
падзенню Берлінскай сцяны,
бе лым плю ша вым мядз ведзем і кранальнай звязкай
белых паветраных шарыкаў.
А вось прадстаўніца Украіны
Дзіяна Гаркуша, наадварот,
абрала надзвычай экспрэсіўны чырвона-чорны ўбор пад
назвай «Нявесты вайны», які
сімвалізаваў трагічныя падзеі
на яе радзіме... Касцюм «Міс
Вялікабрытанія» Грэйс Леві
імітаваў форму каралеўскага
гвардзейца, «Міс Венесуэла»
Мігбеліс Кастэланас ператварылася ў сапраўдную дрыяду,

Фота mіssunіverse.com.

 Спорт-тайм
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Пра каралеву прыгажосці
вядома, што яна ўнучка легендарнага лацінаамерыканскага
тэнара Гастона Вегі і пераможцы конкурсу прыгажосці «Міс
Атлантыка» 1953 года Эльвіры Касцільо, што ў яе ёсць
тры браты і чатыры сястры і
што сама дзяўчына захапляецца танцамі, вывучае ва ўніверсітэце кіраванне бізнесам
і больш за ўсё любіць бавіць
час з сям'ёй. І хоць яна працуе
ў мадэльным бізнесе з 8 гадоў,
сваім галоўным дасягненнем
на конкурсе лічыць той факт,
што ёй удалося «прадставіць
сучасную жанчыну, якая клапоціцца не толькі пра тое, каб
быць гламурнай і прыгожай,
але і пра тое, як стаць прафесійным, разумным і руплівым
чалавекам».
Як адзначылі сусветныя
СМІ, сёлетні конкурс атрымаўся надзіва яркім і запамінальным, асабліва яго традыцыйная частка — дэманстрацыя
на цыя нальных убо раў. Напрыклад, прадстаўніца Канады Шанель Бекенлехнер
упрыгожыла свой касцюм...
мноствам хакейных клюшак
і элементамі амуніцыі, а за
яе спінай гарэла электрон-

бо яе сукенку аздаблялі лісце, кветкі і матылькі, Кімберлі
Касціла з Дамініканскай Рэспублікі лейтматывам свайго
касцюма абрала вобраз святой дзевы Ла Альтаграсіі —
апякункі Дамініканы, а «Міс
Карэя» Ю Йбін наогул сабрала
на сваёй нацыянальнай сукенцы «ханбок» сцягі ўсіх краін
свету, каб прадэманстраваць
адзінства ўсіх людзей, незалежна ад іх нацыянальнасці і
грамадзянства...
Пераможца атрымала з рук
папярэдняй «Міс Сусвет», венесуэлкі Габрыэлы Іслер, пераходны прыз — каштоўную
карону. Гэты вянец, кошт якога
спецыялісты ацэньваюць у 300
тысяч долараў, выкананы з белага золата, дыяментаў, сапфіраў і тапазаў, а яго форма
зроблена паводле пейзажаў
Нью-Ёрка з яго хмарачосамі.
Нагадаем, конкурс «Міс
Сусвет» праходзіць з 1951
года. Яго заснавальнікам выступіла кампанія — вытворца
купальнікаў, а ў 1996 годзе
правы на конкурс набыў амерыканскі мільярдэр Дональд
Трамп.
Вікторыя ЗАХАРАВА



И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 05 марта 2015 года проводит 4-ый открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности
Номера
лотов

42
43
44
45
46
47
48

Наименование техники

Мастерская полковая артиллерийская ремонтная ПМ-2-70М № Т35135 1986 г. 3 кат.
в составе: -ТА-5М № Т35135 на КамАЗ-4310 1986 г. ш. 017288 дв. 873367, МРМ-М1
№ 040 на ЗИЛ-131 1986 г. ш. 677127 дв. 570984, МРС-АР № 066 на ЗИЛ-131 1986 г.
ш. 655903 дв. 471152, АДБ-3122У1 № 755 на пр.1-П-2,5 1986 г. ш. 0055
АЦ-8,7-5320 (автоцистерна) с/о 1440 на ш. КамАЗ-5320 ш. 0267991 дв. 0055649
1987 г. 4 кат. 81081 км
АЦ-8,7-5320 (автоцистерна) с/о 814 на ш. КамАЗ-5320 ш. 248960 дв. 952787 1986 г.
4 кат. 40490 км
Автоцистерна АЦ-5,5-4320М с/о 5869 на УрАЛ-4320М ш. 092537 дв. 217883 1988 г.
4 кат. 37442 км
Автоцистерна АЦ-5,5-4320М с/о 4902 на УрАЛ-4320М ш. 084365 дв. 154616 1988 г.
4 кат. 60064 км
Автоцистерна АЦ-5,5-4320М с/о 974 на УрАЛ-4320М ш. 036818 дв. 737642 1985 г.
4 кат. 60636 км
Автоцистерна АЦ-5,5-4320М с/о 3687 на УрАЛ-4320М ш. 065575 дв. 991768 1987 г.
4 кат. 58792 км

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й
этаж 05 марта 2015 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и
подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие
необходимые документы до 17.00 02 марта 2015 года.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента
проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым

Местонахождение
объекта

Начальная
цена продажи
(бел. руб.)

Сумма задатка
(бел. руб.)

г. Гомель,
в/ч 63604

140 000 000

14 000 000

55 000 000

5 500 000

76 000 000

7 600 000

55 000 000

5 500 000

50 000 000

5 000 000

45 000 000

4 500 000

50 000 000

5 000 000

г. Слоним,
в/ч 33933
г. Слоним,
в/ч 33933
н.п. Михановичи,
в/ч 52188
н.п. Михановичи,
в/ч 52188
н.п. Михановичи,
в/ч 52188
н.п. Михановичи,
в/ч 52188

платежом в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики
Беларусь и 10-ти банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток, обеспечение штрафа и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»:
3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29,
код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81.
Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

