
УША НА ВА НЫ 
АКА ДЭ МІ КА МІ

Учо ра наш ма ла ды ка ле га Яра слаў Лыс ка вец атры маў з рук 
стар шы ні Прэ зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук Ула дзі мі ра 
Гу са ко ва (на здым ку) сваю пер шую сур' ёз ную пра фе сій ную 
ўзна га ро ду — дып лом за пе ра мо гу ў на мі на цыі «Най леп шая 
пуб лі ка цыя» кон кур су на най леп шае прад стаў лен не на ву ко-
вых да сяг нен-
няў 2014 го да ў 
срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі. 

Яра слаў быў 
ад зна ча ны за 
на дру ка ва ны ў 
ма ла дзёж ным 
да дат ку «Чыр-
вон ка. Чыр во ная 
зме на» цыкл ар-
ты ку лаў пра ма-
ла дых на ву коў-
цаў. Він шу ем!

ЗВЯЗДОЎЦЫ.

У тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 
«Звяз да» рас па вя дае пра звыш уда-
лае вы ступ лен не Да р'і До мра ча вай 
на італь ян скім ся рэд ня гор'і, пра вал 
ганд боль най збор най на чэм пі я на-
це све ту і крыўд нае па ра жэн не Вік-
то рыі Аза ран кі на Аў стра лій скім 
чэм пі я на це па тэ ні се.

1. На эта пе Куб ка све ту па бія тло-
не, які пра хо дзіў у італь ян скай Ан тэр-
сель ве, Да р'я До мра ча ва не па кі ну ла 
ні вод на га шан цу сва ім са пер ні цам за-
мах нуц ца на верх нюю сту пень п'е дэс-
та ла ў аса біс тых гон ках. Спа чат ку яна 
пе ра маг ла ў спрын це, а пас ля па цвер-
дзі ла гэ ты вы нік «зо ла там» у па с'ю це. 

Да рэ чы, ужо дру гі спрынт за пар пры ма 
ай чын на га бія тло ну пра хо дзіць «на нуль». 
У чым сак рэт та кіх пры ем ных змен? «У 
пад рых тоў цы я ні чо га не мя ня ла, — ска-
за ла пас ля пе ра мо гі ў спрын тар скай гон-
цы Да р'я ДО МРА ЧА ВА, — не ра бі ла ні чо-
га асаб лі ва га. Ду маю, што да па ма га юць 
сон ца і вы дат нае на двор'е».

Па ра докс, але як раз кап ры зы пры-
ро ды мно гім ка ман дам са пса ва лі эс та-
фет ную гон ку. Ах вя рай пе ра мен лі ва га 

на двор'я ста ла і на ша жа но чая збор ная. 
Іры на Крыў ко, якая бег ла на дру гім эта-
пе, пад час «стой кі» тра пі ла ў са праўд-
ную снеж ную за ві ру ху і за ра бі ла ад ра зу 
тры штраф ныя кру гі. Гэ ты вы нік ад кі нуў 
на шу ка ман ду за ме жы дзя сят кі. Але 
больш хут кія і мет кія На дзея Пі са ра ва 
і Да р'я До мра ча ва на сва іх эта пах змаг-
лі знач на па леп шыць стан бе ла рус кай 
збор най, уз ня ўшы яе на шос тае мес ца. 
Ад зна чым, што на шы дзяў ча ты ўпер шы-
ню ў гэ тым се зо не за ста лі ся па-за ме жа-
мі эс та фет на га под ыу ма. Тым не менш 
яны па-ра ней ша му ся род най леп шых у 
агуль ным за лі ку Куб ка све ту ў гэ тай дыс-
цып лі не і са сту па юць толь кі ка ман дам 
Чэ хіі і Гер ма ніі.

Што да ты чыц ца ста но ві шча Да р'і До-
мра ча вай у ге не раль най кла сі фі ка цыі, 
ад ста ван не трох ра зо вай алім пій скай 
чэм пі ён кі ад Кай сы Ма ка рай нен ска ра-
ці ла ся да 40 ач коў. У сваю чар гу ад рыў 
До мра ча вай ад най блі жэй шых са пер ніц 
скла дае ўжо больш за 100 ба лаў.

2. Муж чын ская збор ная Бе ла ру сі 
па ганд бо ле не змаг ла вый сці з гру пы 
на чэм пі я на це све ту, які пра хо дзіць у 
Ка та ры. З ча тыр ма па ра жэн ня мі (ад іс-
пан цаў, сла вен цаў, бра зіль цаў і ка тар цаў) 
і ад ной пе ра мо гай (над чы лій ца мі) на ша 
ка ман да за ня ла пе рад апош няе мес ца ў 
гру пе і ця пер па спра ча ец ца за мес цы з 
17-га па 24-е ў су ця шаль ным тур ні ры.

Між ін шым, кі раў нік бе ла рус кай 
фе дэ ра цыі ганд бо ла Ула дзі мір КА-
НАП ЛЁЎ рэз ка аца ніў вы ступ лен не бе-
ла рус кай ка ман ды, на зваў шы яго «пра-
ва лам». Гла ва фе дэ ра цыі ад зна чыў, што 
бе ла рус кі ганд бол мае па трэ бу ў пэў ных 
зме нах, перш за ўсё звя за ных з уз мац-
нен нем па зі цый бе ла рус кіх гуль цоў у бе-
ла рус кім чэм пі я на це. «Маг чы ма, вар та 
ўвес ці лі міт на ле гі я не раў, — пра па на ваў 

Ка нап лёў. — Да трох за меж ні каў у клу-
бе, уклю ча ю чы ва ра та ра. Бу дзем аб мяр-
коў ваць гэ тыя і ін шыя мо ман ты».

3. Ха кей ны «Ды на ма-Мінск» на вы-
ез дзе са сту піў ад на му з аў тсай да раў 
За ход няй кан фе рэн цыі — хар вацка му 
«Мяд зве шча ку» (2:4). Толь кі ў трэ цім 
пе ры я дзе «бе ла-сі нія» змаг лі раз ма чыць 
су хі лік: вы лу чы лі ся Шарль Лінг ле і Алег 
Га рош ка. Але ў вы ні ку атры ма ла ся толь-
кі, як той ка жа, пад са ла дзіць пі лю лю.

Пас ля мат ча га лоў ны трэ нер «зуб-
роў» Лю ба мір ПО КА ВІЧ рас па вёў, што 
не атры ма ла ся ў яго па да печ ных: «Мы 
па ча лі па яды нак пад вя лі кім ціс кам, бо гас-
па да ры вы дат на стар та ва лі. Толь кі ў трэ-
цім пе ры я дзе па ча лі гу ляць у наш ха кей. 
Змаг лі за кі нуць, але ў не ка то рых эпі зо дах 
нам усё ж та кі не шчас ці ла. Мно гае мог 
змя ніць мо мант з не за лі ча най шай бай, 
але яго трак та ва лі не на на шу ка рысць».

Заўт ра «Ды на ма» згу ляе ў гас цях з 
маг ні та гор скім «Ме та лур гам».

4. Вік то рыя Аза ран ка прай гра ла ў 
чац вёр тым раў ндзе Ад кры та га пер-
шын ства Аў стра ліі па тэ ні се. Шлях да 
чвэрць фі на лу бе ла рус кай тэ ні сіст цы пе-
ра га ра дзі ла сла вач ка Да мі ні ка Цы бул ка-
ва, якая атры ма ла пе ра мо гу ў трох упар-
тых сэ тах — 6:2, 3:6, 6:3. Ня гле дзя чы на 
па ра жэн не, Вік то рыя Аза ран ка ста ноў ча 
аца ні ла сваё вы ступ лен не на Australіan 
Open: «У мя не бы лі маг чы мас ці, але я 
іх не вы ка рыс та ла. На пэў на, не ха пі ла 
кан цэнт ра цыі. У гэ ты ж час мая са пер ні-
ца ха па ла ся за лю быя маг чы мас ці і цал-
кам кант ра ля ва ла па доб ныя сі ту а цыі. 
Тым не менш у тым, як я ся бе ад чу ваю, 
у па раў на нні з мі ну лым го дам — роз ні ца 
вя лі кая. Я вель мі сур' ёз на трэ ні ру ю ся і 
ў мат чах спра бую вы ціс каць мак сі мум. 
Так што ёсць рэ чы, які мі я ма гу быць за-
да во ле ная».

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

Адзін з са мых прэ стыж ных 
і стар шых кон кур саў пры га-
жос ці на пла не це за вяр шыў-
ся 25 сту дзе ня ў пры га ра дзе 
Ма я мі. Удзел у ім сё ле та ўзя лі 
прад стаў ні цы 88 кра ін све ту. 
Га лоў ны ты тул «Міс Су свет» 
у вы ні ку да стаў ся 22-га до-
вай Паў лі не Ве га з Ка лум біі, 
а зван ні ві цэ-міс атры ма лі 
прад стаў ні ца ЗША Ніа Сан чэс 
і ўкра ін ская сту дэнт ка, бу ду-
чы пра ку рор Дзі я на Гар ку ша. 
У пя цёр ку най пры га жэй шых 
дзяў чат пла не ты ўвай шлі так-
са ма кан кур сант кі з Ні дэр-
лан даў і Ямай кі. Бе ла русь, 
на жаль, у сё лет нім шоу не 
ўдзель ні ча ла.

Пра ка ра ле ву пры га жос ці 
вя до ма, што яна ўнуч ка ле ген-
дар на га ла ці на а ме ры кан ска га 
тэ на ра Гас то на Ве гі і пе ра мож-
цы кон кур су пры га жос ці «Міс 
Ат лан ты ка» 1953 го да Эль ві-
ры Кас цільо, што ў яе ёсць 
тры бра ты і ча ты ры сяст ры і 
што са ма дзяў чы на за хап ля-
ец ца тан ца мі, вы ву чае ва ўні-
вер сі тэ це кі ра ван не біз не сам 
і больш за ўсё лю біць ба віць 
час з сям' ёй. І хоць яна пра цуе 
ў ма дэль ным біз не се з 8 га доў, 
сва ім га лоў ным да сяг нен нем 
на кон кур се лі чыць той факт, 
што ёй уда ло ся «прад ста віць 
су час ную жан чы ну, якая кла-
по ціц ца не толь кі пра тое, каб 
быць гла мур най і пры го жай, 
але і пра тое, як стаць пра фе-
сій ным, ра зум ным і руп лі вым 
ча ла ве кам».

Як ад зна чы лі су свет ныя 
СМІ, сё лет ні кон курс атры маў-
ся на дзі ва яр кім і за па мі наль-
ным, асаб лі ва яго тра ды цый-
ная част ка — дэ ман стра цыя 
на цы я наль ных убо раў. На-
прык лад, прад стаў ні ца Ка-
на ды Ша нель Бе кен лех нер 
упры го жы ла свой кас цюм... 
мност вам ха кей ных клю шак 
і эле мен та мі аму ні цыі, а за 
яе спі най га рэ ла элект рон-

нае таб ло. «Міс Гер ма нія» 
Джо зе фін До нат да поў ні ла 
свой кас цюм, пры све ча ны 
па дзен ню Бер лін скай сця ны, 
бе лым плю ша вым мядз ве-
дзем і кра наль най звяз кай 
бе лых па вет ра ных ша ры каў. 
А вось прад стаў ні ца Укра і ны 
Дзі я на Гар ку ша, на ад ва рот, 
аб ра ла над звы чай экс прэ сіў-
ны чыр во на-чор ны ўбор пад 
наз вай «Ня вес ты вай ны», які 
сім ва лі за ваў тра гіч ныя па дзеі 
на яе ра дзі ме... Кас цюм «Міс 
Вя лі ка бры та нія» Грэйс Ле ві 
імі та ваў фор му ка ра леў ска га 
гвар дзей ца, «Міс Ве не су э ла» 
Міг бе ліс Кас тэ ла нас пе ра тва-
ры ла ся ў са праўд ную дры я ду, 

бо яе су кен ку аздаб ля лі ліс-
це, квет кі і ма тыль кі, Кім бер лі 
Кас ці ла з Да мі ні кан скай Рэс-
пуб лі кі лейт ма ты вам свай го 
кас цю ма аб ра ла воб раз свя-
той дзе вы Ла Аль таг ра сіі — 
апя кун кі Да мі ні ка ны, а «Міс 
Ка рэя» Ю Йбін на огул са бра ла 
на сва ёй на цы я наль най су кен-
цы «хан бок» сця гі ўсіх кра ін 
све ту, каб пра дэ ман стра ваць 
адзін ства ўсіх лю дзей, не за-
леж на ад іх на цы я наль нас ці і 
гра ма дзян ства...

Пе ра мож ца атры ма ла з рук 
па пя рэд няй «Міс Су свет», ве-
не су эл кі Габ ры э лы Іс лер, пе-
ра ход ны прыз — каш тоў ную 
ка ро ну. Гэ ты вя нец, кошт яко га 
спе цы я ліс ты ацэнь ва юць у 300 
ты сяч до ла раў, вы ка на ны з бе-
ла га зо ла та, дыя мен таў, сап-
фі раў і та па заў, а яго фор ма 
зроб ле на па вод ле пей за жаў 
Нью-Ёр ка з яго хма ра чо са мі.

На га да ем, кон курс «Міс 
Су свет» пра хо дзіць з 1951 
го да. Яго за сна валь ні кам вы-
сту пі ла кам па нія — вы твор ца 
ку паль ні каў, а ў 1996 го дзе 
пра вы на кон курс на быў аме-
ры кан скі міль яр дэр До нальд 
Трамп.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА

�
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Зда бы ваць пе ра мо гі Пры го жае жыц цёПры го жае жыц цё  ��

«МІС СУ СВЕТ-2014» 
ста ла ка лум бій ка 

са шмат дзет най сям'і
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«РЭ ПЕ ТЫ ЦЫЯ» 
СТУ ДЭНЦ КА ГА ЖЫЦ ЦЯ

Зі мо вая се сія пер шай у кра і не воч на-за воч най пе да га-
гіч най гім на зіі прайшла на ба зе Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка.

БДПУ, як вя ду ча му пе да га гіч на му ўні вер сі тэ ту кра і ны, 
бы ло да ру ча на пад рых та ваць пра па но вы па пры цяг нен ні 
та ле на ві тай мо ла дзі на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці і па вы-
шэн ні прэ сты жу пе да га гіч най аду ка цыі. У свят ле па стаў ле ных 
за дач у год свай го ста га до ва га юбі лею ўні вер сі тэт ад на віў 
дзей насць пе да га гіч ных кла саў і ства рыў воч на-за воч ную 
пе да га гіч ную гім на зію. Яна аб' яд ноў вае ма ты ва ва ных вуч няў 
9-11 кла саў уста ноў аду ка цыі Мін ска і Мін скай воб лас ці, якія 
жа да юць атры маць пе да га гіч ную аду ка цыю.

У гім на зіі рых ту юць па трох на прам ках: фі зі ка-ма тэ ма-
тыч ным (ма тэ ма ты ка, фі зі ка), хі мі ка-бія ла гіч ным (хі мія, бія-
ло гія, геа гра фія) і фі ла ла гіч ным (рус кая і бе ла рус кая мо ва і 
лі та ра ту ра, за меж ная мо ва). Акра мя прад ме таў про філь най 
пад рых тоў кі, у рас клад уклю ча ны і лек цыі па пе да га гіч най 
праф ары ен та цыі.

На ву чан не ў воч на-за воч най пе да га гіч най гім на зіі дае 
стар ша клас ні кам да дат ко выя прэ фе рэн цыі: не толь кі маг-
чы масць аку нуц ца ў сту дэнц кае жыц цё, па пры сут ні чаць на 
лек цы ях, якія чы та юць на ву коў цы БДПУ, але і па сту піць у 
пе да га гіч ныя ВНУ без кон кур су. Гэ ту пра па но ву пад тры маў 
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час 
пра вя дзен ня се мі на ра са сту дэн та мі, вы клад чы ка мі і вы пуск-
ні ка мі БДПУ ў ліс та па дзе.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Вый граў шы дзве спрын тар скія гон кі 
за пар, Да р'я До мра ча ва вый шла на 
пер шае мес ца ў за лі ку гэ тай дыс цып лі ны.

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

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

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

42

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

г. Гомель,  
в/ч 63604

140 000 000 14 000 000

43
АЦ-8,7-5320 (автоцистерна) с/о 1440 на ш.  КамАЗ-5320 ш. 0267991 дв. 0055649 
1987 г. 4 кат. 81081 км

г. Слоним, 
в/ч 33933

55 000 000 5 500 000

44
АЦ-8,7-5320 (автоцистерна) с/о 814 на ш.  КамАЗ-5320 ш. 248960 дв. 952787 1986 г. 
4 кат. 40490 км

г. Слоним, 
в/ч 33933

76 000 000 7 600 000

45
Автоцистерна АЦ-5,5-4320М с/о 5869 на УрАЛ-4320М ш. 092537 дв. 217883 1988 г. 
4 кат. 37442 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188

55 000 000 5 500 000

46
Автоцистерна АЦ-5,5-4320М с/о 4902 на УрАЛ-4320М ш. 084365 дв. 154616 1988 г. 
4 кат. 60064 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188

50 000 000 5 000 000

47
Автоцистерна АЦ-5,5-4320М с/о 974 на УрАЛ-4320М ш. 036818 дв. 737642 1985 г. 
4 кат. 60636 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188

45 000 000 4 500 000

48
Автоцистерна АЦ-5,5-4320М с/о 3687 на УрАЛ-4320М ш. 065575 дв. 991768 1987 г. 
4 кат. 58792 км

н.п. Михановичи, 
в/ч 52188

50 000 000 5 000 000

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, индивиду-
альные 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 

платежом в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики 
Беларусь и 10-ти банковских дней для нерезидентов Республики Бе-
ларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, обеспечение штрафа и денежные средства победите-
лем 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.

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«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 долларо-
вом США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США 
эквиваленте до окончания действия договора создания объекта до-
левого 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 кален-
дарных дней после опубликования настоящих изменений в проект-
ную декларацию в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк -
са, 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 ре-
гистрации 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 «Минск-
строй» оставляет за собой право заключить договор на заявленную 
квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский

У
Н

П
 1

0
0

0
7

1
3

2
5


