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Пас ля та го, як Але ну Шму-
рад ко з дзець мі вы пі шуць з 
баль ні цы, тэ ры та ры яль ны 
цэнтр са цы яль на га аб слу гоў-
ван ня на сель ніц тва Свет ла-
гор ска га ра ё на пра да ста віць 
гэ тай сям'і ня ню і вы дасць 
па свед чан не шмат дзет най 
сям'і, што да зво ліць вы ра-
шыць жыл лё вае пы тан не за 
кошт іль гот на га крэ ды ту.

На мес нік стар шы ні ка-
мі тэ та па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не Го-
мель ска га абл вы кан ка ма 
Тац ця на КУ ЛЕШ рас каз вае, 
што, дзя ку ю чы Ука зу Прэ зі-
дэн та №41, сям'я бу дзе мець 
пра ва на бяс плат нае за бес пя-
чэн не пра дук та мі хар ча ван ня 
без улі ку пры быт каў:

— Баць кам так са ма бу-
дзе вы пла ча на ад на ча со вая 
да па мо га пры на ра джэн ні — 
10 бюд жэ таў пра жы тач на га 
мі ні му му на пер шае дзі ця і па 
14 бюд жэ таў на дру гое і трэ-
цяе — уся го Br56 млн. Да па-
мо га па до гля дзе дзя цей ва 
ўзрос це да 3 га доў са жніў-
ня скла дзе Br7701,8 ты ся чы. 
Ад на ча со вая вы пла та пры 
на ра джэн ні двух і больш дзя-
цей — Br8849,2 ты ся чы. І на 
пра ця гу паў год дзя сям'я Шму-
рад ко мае пра ва звяр нуц ца па 

ся мей ны ка пі тал — гэ та $10 
ты сяч без на яў ных.

З па чат ку го да на Го мель-
шчы не трэ цяе і на ступ нае 
дзі ця на ра дзі ла ся ў 1240 сем'-
ях. Яны і мо гуць ска рыс тац-
ца па да рун кам дзяр жа вы ў 
вы гля дзе ся мей на га ка пі та-
лу. Ця пер па да дзе на амаль 
1100 за яў і вы не се на амаль 
900 ра шэн няў аб яго пры зна-
чэн ні.

У воб лас ці пра жы вае больш 
за 12,3 ты ся чы шмат дзет ных 
сем' яў. Га лоў ным чы нам гэ та 
сем'і з тры ма — 79% і ча тыр-
ма дзець мі — 14%. З кож ным 
го дам іх коль касць па вя ліч ва-
ец ца ў ся рэд нім на 10-12%.

Знач ная пад трым ка аказ ва-
ец ца ма ла за бяс пе ча ным сем'-
ям. У пер шым паў год дзі гэ та га 
го да дзяр жаў ная ад рас ная са-
цы яль ная да па мо га пра да стаў-
ле на на су му Br13,8 млрд. Яе 
атры ма лі 2,8 ты ся чы сем' яў, 
68% з іх ма юць дзя цей.

На прык лад, га мяль чан цы 
На тал лі Ка лі ні най, якая ў сту-
дзе ні атры ма ла са цы яль нае 
жыл лё і зна хо дзіц ца ў водпу-
ску па до гля дзе дзі ця ці да 3 
га доў, за кошт дзяр жаў най 
да па мо гі да па маг лі на быць 
не аб ход ныя ха ла дзіль нік, га-
за вую плі ту, ка на пу. Жан чы на 
з'яў ля ец ца сі ра той і апё ку над 
ёй узя лі су пра цоў ні кі тэ ры та-
ры яль на га цэнт ра са цы яль на-

га аб слу гоў ван ня на сель ніц-
тва На ва бе ліц ка га ра ё на.

Што год у воб лас ці пра-
водзяц ца раз на стай ныя ак цыі, 
у тым лі ку «Збя ры парт фель 
да шко лы». Даб ра чын ныя, 
праф са юз ныя ар га ні за цыі, 
гра мад скія аб' яд нан ні, уста-
но вы аду ка цыі з пры цяг нен-
нем спон сар скіх срод каў да-
па ма га юць на быць усё, што 
не аб ход на для шко лы, дзе цям 
з ма ла за бяс пе ча ных сем' яў.

Вель мі важ ным для шмат-
дзет ных сем' яў з'яў ля ец ца ра-
шэн не жыл лё вых пы тан няў. 
Іль гот ны крэ дыт на бу даў ніц-
тва жыл ля ім вы да ец ца на 
40 га доў пад 1% га да вых. Ад-
на ча со ва вы лу ча ец ца фі нан-

са вая да па мо га дзяр жа вы ў 
па га шэн ні за па зы ча нас ці па 
вы да дзе ных крэ ды тах. Пры 
на ра джэн ні трэ ця га дзі ця ці 
ў сям'і дзяр жа ва га сіць 75% 
льгот на га крэ ды ту на бу даў-
ніц тва жыл ля, пры на ра джэн ні 
чац вёр та га і на ступ ных — усе 
100%.

На Го мель шчы не ле тась 
961 шмат дзет ная сям'я па-
леп шы ла свае жыл лё выя 
ўмо вы за кошт та кіх крэ ды таў, 
28 сем' яў атры ма лі са цы яль-
нае жыл лё. Пла ну ец ца, што 
сё ле та бу дзе ўве дзе на ў экс-
плу а та цыю 700 ква тэр для 
шмат дзет ных сем' яў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
astashkevich@zviazda.by
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Сва воль нік і га рэ за, які не слу ха ец-
ца на стаў ні каў і пры но сіць кло па ты 
і тур бо ты ўся му кла су... Маг чы ма, 
ён ро біць гэ та не спе цы яль на, а 
та му, што мае не за ўва жа ны ды яг-
наз — гі пер кі не тыч нае рас строй-
ства ўва гі і па во дзін. Да рэ чы, ме-
на ві та з та кіх не па се даў пры да па-
мо зе баць коў і спе цы я ліс таў час та 
вы рас та юць вы дат ні кі ву чо бы і та-
ле на ві тыя лю дзі.

Пры кме ты за хвор ван ня до сыць прос-
тыя. Дзі ця не мо жа доў га зна хо дзіц ца на 
ад ным мес цы, яно ўвесь час у ру ху, аб са-
лют на ні чо га не ба іц ца і не за ся родж вае 
ўва гу на чымсь ці ад ным пра цяг лы час. 
Па ка ран не тут не да па мо жа — па трэб ны 
за ах воч ван не, пад трым ка і, зра зу ме ла, 
ля чэн не.

Са мае га лоў нае пры гэ тым — час. Да 
ся мі га доў гі пер кі не тыч нае рас строй ства 
ўва гі і па во дзін лёг ка ка рэк ці ру ец ца, да 
10 га доў мож на ўжо толь кі змя ніць звыч кі 
ў па во дзі нах і ад но сі нах да шко лы, а вось 
пас ля 10 прак тыч на не маг чы ма ні чо га 
зра біць — дзі ця ці бу дзе па трэб на да па-
мо га псі хі ят ра.

— Ка лі псі хі ятр, псі ха тэ ра пеўт ці не-
ўро лаг ста вяць ды яг наз «гі пер кі не тыч нае 
рас строй ства ўва гі і па во дзін», дзі ця ці 
лепш іс ці ў шко лу з ся мі га доў і ся дзець 
на пер шай пар це по бач з на стаў ні кам, які 
бу дзе ра зу мець яго стан, — рас ка за ла 
Мар га ры та ДЗЕ ВЯЛ ТОЎ СКАЯ, за гад-

чы ца ла ба ра то рыі праб лем зда роўя 
дзя цей і пад лет каў Рэс пуб лі кан ска га 
на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра «Ма ці 
і дзі ця». — Кож ны ўрок не аб ход на звяр-
тац ца да та ко га вуч ня аса біс та, пад трым лі-
ваць яго сло ва мі. Ад та го, ці змо жа пер шы 
на стаў нік на ла дзіць па трэб ны кан такт, за-
ле жыць да лей шая ву чо ба дзі ця ці ў шко ле і 
якасць яго жыц ця ўво гу ле. Вель мі ка рыс на 
сты му ля ваць дзі ця, на прык лад, на ліч ваць 
ба лы за доб рае вы ка нан не за дан няў і пас-
ля да сяг нен ня пэў най іх коль кас ці ад вес ці 
яго ту ды, ку ды яму вель мі хо чац ца.

Псі хіч на-нер во вае зда роўе не маў ля-
ці не па срэд на за ле жыць ад ста ну ма ці. 
Да сле да ван ні цэнт ра па каз ва юць, што 
дзе ці жан чын, якія ме лі пэў ныя праб ле мы 
пад час ця жар нас ці і ро даў, па ку ту юць ад 
эн цэ фа ла па тыі. Хва ро ба гэ тая ле чыц ца, 
і, як пра ві ла, ка лі не маў ля ці спаў ня ец ца 
ме сяц, яно ўжо прак тыч на зда ро вае.

Ад нак тая ж ста тыс ты ка па каз вае, 
што ва ўзрос це 5-6 га доў ка ля 40% та-
кіх дзе так хва рэ юць на гі пер кі не тыч нае 
рас строй ства ўва гі і па во дзін, больш за 
17% ма юць па ру шэн ні раз віц ця мо вы, а 
больш як 9% па цы ен таў па стаў ле ны ды-
яг наз эну рэз.

— Амаль 70% дзе так, якія ля чы лі ся 
ад эн цэ фа ла па тыі но ва на ро джа ных, ма-
юць па меж ны нер во ва-псі хіч ны стан. І 
гэ та да во лі вя лі кі па каз чык, — за ўва жы-
ла спе цы я ліст. — Мы рэ ка мен ду ем та кім 
дзе цям іс ці ў шко лу паз ней (не ра ней за 
7 га доў), бо рас строй ства ўва гі ад сту пае 
па ме ры раз віц ця нер во вай сіс тэ мы, якая 
кан чат ко ва фар мі ру ец ца ў 11 га доў. Пры 
су мес най да па мо зе на стаў ні каў, баць коў 
і ме ды ка мен таў хва ро ба сы хо дзіць. Ка лі 
па кі нуць дзі ця без ува гі, то мо жа ад быц ца 
рас строй ства асо бы, уз нік не за леж насць 
ад псі ха ак тыў ных рэ чы ваў: спірт но га, цы-
га рэт і спай су.

Кло пат баць коў пры гэ тым — са мы 
важ ны сро дак да па мо гі. Яны па він ны 
свое ча со ва за ўва жыць асаб лі вас ці па-
во дзін і звяр нуц ца да спе цы я ліс та. Ка лі 
ж за пыт на да сле да ван не ста ну гі пер-
ак тыў на га дзі ця ці да сы лае шко ла, якая 
свед чыць, што яно на столь кі не здоль-
нае ву чыц ца, што па тра бу ец ца пе ра вод 
у ін шы клас — пе ра лом ваць сі ту а цыю 
ўжо поз на.

Іры на СІДАРОК
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У 10 ГА ДОЎ ВЫ ХОЎ ВАЦЬ ПОЗ НА
Гі пер ак тыў ных вуч няў трэ ба не ка раць, а пад трым лі ваць

Два ме да лі (ся рэб ра ны 
і брон за вы) за ва я ва лі бе ла рус кія 

школь ні кі на 12-й Між на род най 
геа гра фіч най алім пі я дзе, 

якая пра хо дзі ла сё ле та 
ў Цвяр ской воб лас ці ў Ра сіі. 

У ёй пры ня лі ўдзел 
164 кан кур сан ты з Аў стра ліі, 

Ар ген ці ны, Бель гіі, Бра зі ліі, 
Вя лі ка бры та ніі, Да ніі, Ін да не зіі, 

Ка зах ста на, Кі тая, Япо ніі, 
Ні дэр лан даў, Но вай Зе лан дыі, 

Поль шчы, Ра сіі, ЗША, Тай лан да, 
Тур цыі, Фі лі пін, Фін лян дыі — 

уся го з 40 кра ін.

Між на род ная геа гра фіч ная алім пі я да 
(ІGeo) пра во дзіц ца, па чы на ю чы з 1996 

го да. Да 2012-га яна ар га ні зоў ва ла ся раз 
на два га ды, а по тым ста ла што га до вай. 
Да ўдзе лу ў ёй да пус ка юц ца на ву чэн цы 
ва ўзрос це ад 16 да 19 га доў. Мо ва пра-
вя дзен ня — анг лій ская, та му, акра мя ве-
дан ня геа гра фіі, удзель ні кам трэ ба яшчэ 
і сва бод на ва ло даць анг лій скай мо вай. 
Алім пі я да скла да ец ца з трох асноў ных 
ту раў — тэ а рэ тыч на га, які ўяў ляе з ся бе 
пісь мо вы тэст, па ля во га і муль ты ме дый-
на га (муль ты ме дый на га тэс та).

Ад ной з са мых важ ных тэм сё ле та ста-
ла зме на клі ма ту, а са мым на пру жа ным 
вы пра ба ван нем — па ля вы тур, пад час 
яко га ўдзель ні кам трэ ба бы ло пра дэ-
ман стра ваць свае ве ды ў прак тыч най 
геа гра фіі. Пра гра ма ўклю ча ла так са ма 
і стэн да выя дак ла ды ад ка манд.

Бе ла русь на алім пі я дзе прад стаў ля-
лі Мі ха іл Стрэ ма ус, на ву чэ нец 10 кла са 
ся рэд няй шко лы № 18 г. Ба ра на ві чаў, 
Ула дзі слаў Да гліс, адзі нац ца ці клас нік 
гім на зіі № 1 г. Жо дзі на, Аляк санд ра Ця-
цёр кі на, адзі нац ца ці клас ні ца гім на зіі № 2 
г. Ві цеб ска і Ар цём Зуб рыц кі, дзе ся ці-
клас нік ста ліч най гім на зіі № 22.

Па вы ні ках спа бор ніц тваў Ар цём 
Зуб рыц кі за ва я ваў «се раб ро», а Мі ха-
іл Стрэ ма ус уз на га ро джа ны брон за вым 
ме да лём. Уся го на алім пі я дзе бы ло ра-
зы гра на 13 за ла тых, 26 ся рэб ра ных і 
39 брон за вых ме да лёў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность  земельных 

участков для строительства и обслуживания 
жилых домов в населенных пунктах 

дер. Батуринка, дер. Скураты, 
дер. Малое Залужье 

Озерицко-Слободского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

29 сентября 2015 года, в 11.00, 
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, 

Озерицко-Слободской сельисполком, 
зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, 

аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,1486 га, 
№ 624883001101000140, дер. Батуринка 

(по генплану № 6 квар. 2)
Лот № 2 — площадь 0,1384 га,

№ 624883009101000200, дер. Скураты 
(по генплану № 6)

Лот № 3 — площадь 0,1500 га, 
№ 624883006601000118, 

дер. Малое Залужье (по генплану № 11)
Лот № 4 — площадь 0,1500 га, 

№ 624883006601000119, 
дер. Малое Залужье (по генплану № 14)

5 Условия продажи  Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 — 250 000 000 рублей
Лот № 2 — 120 000 000 рублей
Лот № 3 — 80 000 000 рублей
Лот № 4 — 80 000 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть 
граждане Республики Беларусь, посто-
янно проживающие на территории ре-
спублики или приравненные к постоянно 
поживающим в соответствии с законода-
тельными актами Республики Беларусь

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

дер. Батуринка — подъездная дорога,
дер. Скураты — электричество,
дер. Малое Залужье — нет

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти 
рабочих дней после подписания протоко-
ла по результатам проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены зе-
мельного участка р/с 3641000000058 ЦБУ 
621 г. Смолевичи  филиал 616 АСБ «Бе-
ларусбанк» г. Жодино, код 812, назначе-
ние платежа 04002 (с пометкой «задаток 
за земельный участок») УНП 600046563 
(МФО 153001812)

12

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре

с земельными 
участками

Среда в 10.00

13 Прием документов
в рабочие дни: 

понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

14
Окончательный 

срок приема 
документов

23 сентября 2015 года в 17.00

15
Контактный 

телефон
8-01776-44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на 
публикацию информационного сообщения подлежат возмещению 
победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необхо-
димо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (па-

спорт) и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и 
доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы 
покупателя представляет это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка.

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от 
несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 
2РП серии БЛБ № 1332441 считать недействительным. УНП 100122726

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 

опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. №16, 
строительства 20-этажного односекционного жилого дома 

со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения и гараж-стоянкой открытого типа 

в границах ул. Каховская – Оршанская – Орловская – 
Сморговский тракт г. Минск: 

«...Стоимость 1 кв.м квартир общей площадью 117,4 кв.м на 
19 этаже составляет 1000 (одна тысяча) долларов США для граждан, 
не нуждающихся в улучшении жилищных условий». 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306-20-90 

пн–пт (9.00–18.00, обед 13.00–14.00). УНП 101019973

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ИООО «Датч Стар», 

опубликованной в газете «Звязда 26.09.2013 г. № 181, 
строительства многоквартирного жилого дома 

с подземной гараж-стоянкой 
(№ 1 по генеральному плану в квартале пр. Дзержинского – 

ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 
со встроенными объектами обслуживания населения: 

«...Стоимость 1 кв.м для граждан, не нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, квартиры площадью 40,68 кв.м на 18 этаже – 
1300 (одна тысяча триста) долларов США, площадью 65,11 кв.м на 
18 этаже – 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) долларов США». 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 

Тел. 8 (017) 306 20 90, Vel.: 8 (029) 380 26 80, 8 (044) 781 81 17. У
Н
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