28 жніўня 2015 г.

 Бацькам на заметку

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

У 10 ГАДОЎ ВЫХОЎВАЦЬ ПОЗНА
Гіперактыўных вучняў трэба не караць, а падтрымліваць
Свавольнік і гарэза, які не слухаецца настаўнікаў і прыносіць клопаты
і турботы ўсяму класу... Магчыма,
ён робіць гэта не спецыяльна, а
таму, што мае незаўважаны дыягназ — гіперкінетычнае расстройства ўвагі і паводзін. Дарэчы, менавіта з такіх непаседаў пры дапамозе бацькоў і спецыялістаў часта
вырастаюць выдатнікі вучобы і таленавітыя людзі.
Прыкметы захворвання досыць простыя. Дзіця не можа доўга знаходзіцца на
адным месцы, яно ўвесь час у руху, абсалютна нічога не баіцца і не засяроджвае
ўвагу на чымсьці адным працяглы час.
Пакаранне тут не дапаможа — патрэбны
заахвочванне, падтрымка і, зразумела,
лячэнне.
Самае галоўнае пры гэтым — час. Да
сямі гадоў гіперкінетычнае расстройства
ўвагі і паводзін лёгка карэкціруецца, да
10 гадоў можна ўжо толькі змяніць звычкі
ў паводзінах і адносінах да школы, а вось
пасля 10 практычна немагчыма нічога
зрабіць — дзіцяці будзе патрэбна дапамога псіхіятра.
— Калі псіхіятр, псіхатэрапеўт ці неўролаг ставяць дыягназ «гіперкінетычнае
расстройства ўвагі і паводзін», дзіцяці
лепш ісці ў школу з сямі гадоў і сядзець
на першай парце побач з настаўнікам, які
будзе разумець яго стан, — расказала
Маргарыта ДЗЕВЯЛТОЎСКАЯ, загад-

чыца лабараторыі праблем здароўя
дзяцей і падлеткаў Рэспубліканскага
навукова-практычнага цэнтра «Маці
і дзіця». — Кожны ўрок неабходна звяртацца да такога вучня асабіста, падтрымліваць яго словамі. Ад таго, ці зможа першы
настаўнік наладзіць патрэбны кантакт, залежыць далейшая вучоба дзіцяці ў школе і
якасць яго жыцця ўвогуле. Вельмі карысна
стымуляваць дзіця, напрыклад, налічваць
балы за добрае выкананне заданняў і пасля дасягнення пэўнай іх колькасці адвесці
яго туды, куды яму вельмі хочацца.
Псіхічна-нервовае здароўе немаўляці непасрэдна залежыць ад стану маці.
Даследаванні цэнтра паказваюць, што
дзеці жанчын, якія мелі пэўныя праблемы
падчас цяжарнасці і родаў, пакутуюць ад
энцэфалапатыі. Хвароба гэтая лечыцца,
і, як правіла, калі немаўляці спаўняецца
месяц, яно ўжо практычна здаровае.

Аднак тая ж статыс тыка паказвае,
што ва ўзросце 5-6 гадоў каля 40% такіх дзетак хварэюць на гіперкінетычнае
расстройства ўвагі і паводзін, больш за
17% маюць парушэнні развіцця мовы, а
больш як 9% пацыентаў пастаўлены дыягназ энурэз.
— Амаль 70% дзетак, якія лячыліся
ад энцэфалапатыі нованароджаных, маюць памежны нервова-псіхічны стан. І
гэта даволі вялікі паказчык, — заўважыла спецыяліст. — Мы рэкамендуем такім
дзецям ісці ў школу пазней (не раней за
7 гадоў), бо расстройства ўвагі адступае
па меры развіцця нервовай сістэмы, якая
канчаткова фарміруецца ў 11 гадоў. Пры
сумеснай дапамозе настаўнікаў, бацькоў
і медыкаментаў хвароба сыходзіць. Калі
пакінуць дзіця без увагі, то можа адбыцца
расстройства асобы, узнікне залежнасць
ад псіхаактыўных рэчываў: спіртнога, цыгарэт і спайсу.
Клопат бацькоў пры гэтым — самы
важны сродак дапамогі. Яны павінны
своечасова заўважыць асаблівасці паводзін і звярнуцца да спецыяліста. Калі
ж запыт на даследаванне стану гіперактыўнага дзіцяці дасылае школа, якая
сведчыць, што яно настолькі не здольнае вучыцца, што патрабуецца перавод
у іншы клас — пераломваць сітуацыю
ўжо позна.
Ірына СІДАРОК



ШЧАСЦЕ Ў КУБЕ
сямейны капітал — гэта $10
тысяч безнаяўных.
З пачатку года на Гомельшчыне трэцяе і наступнае
дзіця нарадзілася ў 1240 сем'ях. Яны і могуць скарыстацца падарункам дзяржавы ў
выглядзе сямейнага капіталу. Цяпер пададзена амаль
1100 заяў і вынесена амаль
900 рашэнняў аб яго прызначэнні.
У вобласці пражывае больш
за 12,3 тысячы шматдзетных
сем'яў. Галоўным чынам гэта
сем'і з трыма — 79% і чатырма дзецьмі — 14%. З кожным
годам іх колькасць павялічваецца ў сярэднім на 10-12%.
Значная падтрымка аказваецца малазабяспечаным сем'ям. У першым паўгоддзі гэтага
года дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога прадастаўлена на суму Br13,8 млрд. Яе
атрымалі 2,8 тысячы сем'яў,
68% з іх маюць дзяцей.
Напрыклад, гамяльчанцы
Наталлі Калінінай, якая ў студзені атрымала сацыяльнае
жыллё і знаходзіцца ў водпуску па доглядзе дзіцяці да 3
гадоў, за кошт дзяржаўнай
дапамогі дапамаглі набыць
неабходныя халадзільнік, газавую пліту, канапу. Жанчына
з'яўляецца сіратой і апёку над
ёй узялі супрацоўнікі тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльна-

 Ведай нашых!
Два медалі (сярэбраны
і бронзавы) заваявалі беларускія
школьнікі на 12-й Міжнароднай
геаграфічнай алімпіядзе,
якая праходзіла сёлета
ў Цвярской вобласці ў Расіі.
У ёй прынялі ўдзел
164 канкурсанты з Аўстраліі,
Аргенціны, Бельгіі, Бразіліі,
Вялікабрытаніі, Даніі, Інданезіі,
Казахстана, Кітая, Японіі,
Нідэрландаў, Новай Зеландыі,
Польшчы, Расіі, ЗША, Тайланда,
Турцыі, Філіпін, Фінляндыі —
усяго з 40 краін.
Міжнародная геаграфічная алімпіяда
(ІGeo) праводзіцца, пачынаючы з 1996
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савая дапамога дзяржавы ў
пагашэнні запазычанасці па
выдадзеных крэдытах. Пры
нараджэнні трэцяга дзіцяці
ў сям'і дзяржава гасіць 75%
льготнага крэдыту на будаўніцтва жылля, пры нараджэнні
чацвёртага і наступных — усе
100%.
На Гомельшчыне летась
961 шматдзетная сям'я палеп шы ла свае жыл лё выя
ўмовы за кошт такіх крэдытаў,
28 сем'яў атрымалі сацыяльнае жыллё. Плануецца, што
сёлета будзе ўведзена ў эксплуатацыю 700 кватэр для
шматдзетных сем'яў.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.
astashkevich@zviazda.by

ВЫНІКОВАЕ ЛЕТА
года. Да 2012-га яна арганізоўвалася раз
на два гады, а потым стала штогадовай.
Да ўдзелу ў ёй дапускаюцца навучэнцы
ва ўзросце ад 16 да 19 гадоў. Мова правядзення — англійская, таму, акрамя ведання геаграфіі, удзельнікам трэба яшчэ
і свабодна валодаць англійскай мовай.
Алімпіяда складаецца з трох асноўных
тураў — тэарэтычнага, які ўяўляе з сябе
пісьмовы тэст, палявога і мультымедыйнага (мультымедыйнага тэста).
Адной з самых важных тэм сёлета стала змена клімату, а самым напружаным
выпрабаваннем — палявы тур, падчас
якога ўдзельнікам трэба было прадэманстраваць свае веды ў прак тычнай
геаграфіі. Праграма ўключала таксама
і стэндавыя даклады ад каманд.

Беларусь на алімпіядзе прадстаўлялі Міхаіл Стрэмаус, навучэнец 10 класа
сярэдняй школы № 18 г. Баранавічаў,
Уладзіслаў Дагліс, адзінаццацікласнік
гімназіі № 1 г. Жодзіна, Аляксандра Цяцёркіна, адзінаццацікласніца гімназіі № 2
г. Віцебска і Арцём Зубрыцкі, дзесяцікласнік сталічнай гімназіі № 22.
Па вы ні ках спа бор ніц тваў Ар цём
Зубрыцкі заваяваў «серабро», а Міхаіл Стрэмаус узнагароджаны бронзавым
медалём. Усяго на алімпіядзе было разыграна 13 залатых, 26 сярэбраных і
39 бронзавых медалёў.
Надзея НІКАЛАЕВА.
nіkalaeva@zvіazda.by



Условия продажи
Целевое назначение
земельного участка
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Условия аукциона
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Наличие
инженерной
инфраструктуры
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Условия оплаты
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Сумма задатка
и реквизиты
продавца

Открытый
29 сентября 2015 года, в 11.00,
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27,
Озерицко-Слободской сельисполком,
зал заседаний
Озерицко-Слободской сельисполком,
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27
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)
Без изменения целевого назначения
Для строительства
и обслуживания жилого дома
Лот № 1 — 250 000 000 рублей
Лот № 2 — 120 000 000 рублей
Лот № 3 — 80 000 000 рублей
Лот № 4 — 80 000 000 рублей
А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории республики или приравненные к постоянно
поживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
дер. Батуринка — подъездная дорога,
дер. Скураты — электричество,
дер. Малое Залужье — нет
За безналичный расчет в течение 10-ти
рабочих дней после подписания протокола по результатам проведения аукциона
10% от начальной (стартовой) цены земельного участка р/с 3641000000058 ЦБУ
621 г. Смолевичи филиал 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, назначение платежа 04002 (с пометкой «задаток
за земельный участок») УНП 600046563
(МФО 153001812)

Порядок
предварительного
ознакомления
12
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

15

га абслугоўвання насельніцтва Навабеліцкага раёна.
Штогод у вобласці праводзяцца разнастайныя акцыі,
у тым ліку «Збяры партфель
да школы». Даб рачын ныя,
праф са юз ныя ар га ні за цыі,
грамадскія аб'яднанні, установы адукацыі з прыцягненнем спонсарскіх сродкаў дапамагаюць набыць усё, што
неабходна для школы, дзецям
з малазабяспечаных сем'яў.
Вельмі важным для шматдзетных сем'яў з'яўляецца рашэнне жыллёвых пытанняў.
Ільготны крэдыт на будаўніцтва жылля ім выдаецца на
40 гадоў пад 1% гадавых. Адначасова вылучаецца фінан-

Форма проведения
аукциона

Дата, время
2 и место проведения
аукциона

14
Фота БЕЛТА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Пасля таго, як Алену Шмурадко з дзецьмі выпішуць з
баль ні цы, тэ ры та ры яль ны
цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Светлагорскага раёна прадаставіць
гэтай сям'і няню і выдасць
па свед чан не шматдзет най
сям'і, што дазволіць вырашыць жыллёвае пытанне за
кошт ільготнага крэдыту.
Намеснік старшыні камітэта па працы, занятасці
і сацыяльнай абароне Гомель ска га абл вы кан ка ма
Таццяна КУЛЕШ расказвае,
што, дзякуючы Указу Прэзідэнта №41, сям'я будзе мець
права на бясплатнае забеспячэнне прадуктамі харчавання
без уліку прыбыткаў:
— Бацькам таксама будзе выплачана адначасовая
дапамога пры нараджэнні —
10 бюджэтаў пражытачнага
мінімуму на першае дзіця і па
14 бюджэтаў на другое і трэцяе — усяго Br56 млн. Дапамога па доглядзе дзяцей ва
ўзросце да 3 гадоў са жніўня складзе Br7701,8 тысячы.
Ад нача со вая вы пла та пры
нараджэнні двух і больш дзяцей — Br8849,2 тысячы. І на
працягу паўгоддзя сям'я Шмурадко мае права звярнуцца па

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

Окончательный
срок приема
документов
Контактный
телефон

23 сентября 2015 года в 17.00
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 необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) 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.

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.

УНП 191061436
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ЛЮСТЭРКА

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

