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Ад са до вай му раш кі 
да ся рэд ня веч най ар міі

— У на ша га Паў ла ві ча 

ру кі за ла тыя. Але што тут 

рас каз ваць? Ха дзем гля-

дзець, — ка жа на мес нік 

ды рэк та ра па ву чэб на-вы-

ха ваў чай ра бо це Мі ка лай 

ФЕ ДА НЕН КАЎ, як толь кі 

я пе ра сту паю па рог ка ле-

джа.

Твор чае ба гац це май-

стра зай мае доб рую част ку 

экс па зі цыі му зея на ву чаль-

най уста но вы: фан та зій ная 

мэб ля — дэ ка ра тыў ныя сто-

лі кі і на ват тах та; ры цар скія 

шле мы і мя чы, зроб ле ныя з 

да свед ча нас цю гіс то ры ка; 

жар таў лі выя і рэа ліс тыч ныя 

скульп ту ры жы вёл, бу ке ты 

руж, а таксама мі ні-ко пія ле-

ген дар най «Ка цю шы», «зва-

ра ная» да 70-год дзя Пе ра-

мо гі. І ўсё гэ та ство ра на са 

звы чай на га да ха ва га жа ле-

за, якім па кры ва юць да мы.

— Звяр ні це ўва гу на стол, 

дзе ля жыць гас ця вая кні га. 

Яго так са ма рас пра ца ваў 

Аляк сандр. А за ла тыя лі тар кі 

на шыль дах му зея ба чы це? 

І яны аў тар скай ра бо ты. Вы-

ра за ныя з ме та лу і па кры-

тыя ніт ры дам ты та ну, та му 

і блі шчаць, быц цам цар коў-

ныя ку па лы, — рас кры вае 

твор чыя сак рэ ты май стра 

Мі ка лай Вік та ра віч. — Ён, 

да рэ чы, не толь кі на жа ле-

зе спе цы я лі зу ец ца. Узім ку, 

на прык лад, ле піць снеж ныя 

скульп ту ры — сім ва лы го-

да — і фар буе гу аш шу. Дзя-

цей ад гэ тай пры га жос ці не 

ада рваць, а ўся мо ладзь 

го ра да пры хо дзіць на фо не 

сэл фі ра біць. Ле там пад час 

зна ка мі та га «Ры цыр ска га 

фэс ту» фо та зо на ка ле джа 

так са ма ад на з са мых па пу-

ляр ных дзя ку ю чы рас кош-

ным ка ра леў скім крэс лам. 

Аляк сандр Паў ла віч зра біў 

іх з дрэ ва, але ба га та дэ ка-

ры ра ваў лі ты мі дэ та ля мі па 

ўлас ных эс кі зах.

Па куль на чаль нік хва ліць 

май стра, той сціп ла ста іць 

збо ку і толь кі за зна чае: 

«Ін тэр в'ю — не мой моц ны 

бок», ад нак на раз мо ву па-

га джа ец ца.

— Ад куль узя ла ся ідэя 

жа лез ных скульп тур? Па пя-

рэд ні ды рэк тар ка ле джа Ва-

ле рый Дро бы шаў шмат ува гі 

ад да ваў доб ра ўпа рад ка ван-

ню тэ ры то рыі, на ват ка лі га-

вор ка іш ла пра звы чай ныя 

клум бы пад вок на мі, ён імк-

нуў ся зра біць іх асаб лі вы мі, 

не та кі мі, як ва ўсіх (гэ тую 

тра ды цыю мы пра цяг ва ем і 

ця пер). У 2006-м на бу да ва-

лі мы так зва ных му раш ні-

каў — ме та ліч ныя кар ка сы 

за поў ні лі зям лёй, а звер ху 

вы са дзі лі дэ ка ра тыў ны мох. 

Са мо па са бе вы гля да ла ня-

дрэн на, але не ха па ла ней-

кай ці ка він кі. «Па скраб лі па 

су се ках» май стэр няў, знай-

шлі не па трэб ныя ме та ліч ныя 

рэшт кі, з якіх і атры маў ся 

«пер шы нец» — фі гур ка му-

раш кі. З ча сам у кам па нію 

да яго пад ся лі лі бо жую ка-

роў ку, ма ты ля, пча лу, жаб ку 

і бус ла, — ус па мі нае Аляк-

сандр. — Пер шы «жа лез ны 

ча ла век» з'я віў ся ў нас зноў 

жа па пра па но ве ды рэк та ра. 

Ён уба чыў по бач з ней кай 

на ву чаль най уста но вай ад-

лі тую скульп ту ру сту дэн та 

і за га рэў ся ідэ яй па ста віць 

неш та па доб нае тут. Умоў 

для ліц ця ў нас не бы ло, ды 

і пла гі я там зай мац ца не пры-

го жа. Вы ра шы лі зра біць пра-

фе са ра з ліс та во га ме та лу. 

Ён ця пер мяс цо вая зна ка мі-

тасць і лю бім чык сту дэн таў 

пад час се сіі — пры хо дзяць 

да яго пра сіць ха ля вы на 

эк за ме нах. А ка лі ў го ра дзе 

па ча лі пра во дзіць «Ры цар скі 

фэст», то з на шай май стэр ні 

ста лі «вы хо дзіць» і муж чы-

ны ў да спе хах. Адзін, дру гі, 

трэ ці... Цэ лая ар мія!

Ад мет най асаб лі вас цю 

твор час ці Аляк санд ра Па-

по ва мож на на зваць яе эка-

ла гіч насць.

— Мы ў асноў ным вы-

ка рыс тоў ва ем ма тэ ры я лы, 

якія ўжо па бы лі ва ўжыт ку. 

Ме тал — рэч не тан ная. Та-

му мы ад ра зу двух зай цоў 

за бі ва ем: і гро шы імк нём ся 

сэ ка но міць, і пра эка ло гію 

кла по цім ся.

Гле дзя чы на май стра і 

вы ні кі яго  пра цы, ра зу ме еш: 

ча ла век дак лад на на сва ім 

мес цы. Ад нак, па сло вах 

са мо га Аляк санд ра Паў ла-

ві ча, у звар шчы кі ён тра піў 

вы пад ко ва.

— У дзя цін стве аб якіх 

толь кі пра фе сі ях мы не 

ма ры лі! Ма ме на кух ні да-

па ма га лі — ха це лі стаць 

ку ха рамі, на рэч ку ха дзі-

лі — ка пі та намі, баць ку за 

ру лём ба чы лі — кі роў цамі. 

У стар шых кла сах усур' ёз 

за дум ваў ся стаць на стаў-

ні кам гіс то рыі, але та ды ж 

ад тэр мі ноў кі ад ар міі не бы-

ло, та му вы ра шыў спа чат ку 

ад слу жыць. Каб не губ ляць 

год да пры зы ву, у Ма гі лё ве 

атры маў пра фе сій на-тэх ніч-

ную аду ка цыю звар шчы ка. 

Ве даў, што з та кой спе цы-

яль нас цю дак лад на не пра-

па ду. І са праў ды — пас ля 

служ бы ад ра зу ж улад ка ваў-

ся на пра цу. Не каль кі га доў 

быў звы чай ным звар шчы-

кам, а пас ля мя не пе ра ма-

ні лі на ра бо ту ў ка ледж.

«Са ма дзел кін» і кам па нія
— У пе да го гі ку я прый-

шоў у 1992 го дзе. Кры ху 

до све ду за гэ ты час на за-

па сі ла ся. На зі ран ні за вы-

пуск ні ка мі пры вя лі да та кой 

вы сно вы: звар шчы ка мі мо-

гуць быць лю дзі з пэў ным 

ха рак та рам — спа кой ныя і 

ня спеш ныя. За пра цу з вы-

со кі мі тэм пе ра ту ра мі мож-

на брац ца толь кі з ха лод-

ным ро зу мам, інакш ні чо га 

не атры ма ец ца. Пры гэ тым 

за ўва жу, што мно гія вы хоў-

ва юць у са бе гэ тыя якас ці 

з ча сам. Пра фе сія на клад-

вае ад бі так на ча ла ве ка. 

Ся род ста лых звар шчы каў 

не бы вае ха ле ры каў. Вя до-

ма, брак зда ра ец ца ў лю бой 

спра ве. Ста ляр, на прык лад, 

цвік не ту ды ўбіў. Яго мож-

на вы цяг нуць. Му ляр клад-

ку «за ка сіў» — яе мож на 

ра за браць і склас ці па но-

вай. Мно гім зда ец ца, што і 

ня пра віль на зва ра ны ме тал 

мож на рас пі ліць, а пас ля 

зноў пры ва рыць. Быц цам 

так і трэ ба. Але якасць у та-

ко га шва бу дзе на па ра дак 

гор шая, і пра слу жыць вы раб 

не так доў га. Каб не пса ваць 

да ра гі ма тэ ры ял і не вы да-

ваць хал ту ру, трэ ба ўмець 

ва ло даць не толь кі ру ка мі, 

але і ўлас ны мі эмо цы я мі.

За зна чае Аляк сандр 

Паў ла віч і над звы чай ную 

важ насць аду ка цыі ў сва ёй 

спра ве.

— Без яе ў звар шчы кі ані-

як не тра піць. Пра фе сія хоць 

ра бо чая, але ад каз ная. Ка лі 

на за ня тках у ка ле джы бу-

дзеш «фі ло ніць», то дып лом, 

маг чы ма, і атры ма еш, але ж 

пра ца ваць па спе цы яль нас-

ці ўсё роў на не да пус цяць. 

Возь муць хі ба толь кі па да-

ваць элект ро ды са праўд-

на му звар шчы ку. З ін ша га 

бо ку, ста ран насць, дас ціп-

насць і аку рат насць доб ра 

ўзна га родж ва юц ца. Ёсць у 

на шай кра і не за во ды, дзе 

на шы хлоп цы за раб ля юць 

ка ля дзвюх ты сяч руб лёў у 

ме сяц.

— Ве да е це, што сён ня 

пра фе сія звар шчы ка — ад-

на з са мых за па тра ба ва-

ных? — за пыт ва ю ся ў май-

стра.

— Кож ны дзень пра гэ та 

на ву чэн цам ка жу, — усмі ха-

ец ца ў ад каз Аляк сандр. — 

Уво гу ле, мая пер шая за да-

ча — зма ты ва ваць хлоп цаў і 

дзяў чат на дзей насць і толь кі 

пас ля ву чыць іх са мой тэх ні-

цы звар кі. Амаль ва ўсіх на-

ву чэн цаў з са ма га па чат ку 

ўзні ка юць іск рын кі ці ка вас-

ці. Па гля дзяць упер шы ню 

праз шчы ток на плаў ле ны 

ме тал — дзі ва! Тут і за ра-

джа ец ца той са мы стры жань 

бу ду ча га звар шчы ка. Пры-

хо дзяць да ця бе сту дэн ты і 

про сяць: «Дай це па ва рыць!» 

А ка лі даць? Тут жа ву чэб ная 

пра гра ма, пла ны. Ад сту піш-

ся — не па спе еш даць ба зу, 

без якой ні ку ды. Бы лі ча сы, 

ка лі мы ў май стэр ні пас ля за-

ня ткаў за ста ва лі ся. Раз, дру-

гі, трэ ці. Кі раў ніц тва ад ной чы 

гэ та ўба чы ла і пра па на ва ла 

ўзяць гур ток. І мне ка пей ка, 

і дзе цям на ка рысць. Вось 

так і з'я віў ся наш «Са ма-

дзел кін» — гур ток тэх ніч най 

твор час ці.

Да рэ чы, сту дэн ты ня рэд-

ка да па ма га юць вы клад чы-

ку са скульп ту ра мі.

— Мог бы іх ра біць і сам, 

але які я та ды пе да гог? Са-

мая пра дук цый ная ву чо-

ба, ка лі ты не прос та рас-

каз ва еш, а па каз ва еш на 

рэ аль ных пры кла дах. Ад куль 

бя руц ца тыя са мыя ра мес ні кі, 

якія за паў ня юць ву лі цы Мсці-

сла ва пад час «Ры цар ска га 

фэс ту»? Нех та ка лісь ці іх на-

ву чыў з глі ны ля піць, з дрэ ва 

вы ра заць, з са ло мы плес ці. 

Вось і на ша пра фе сія ад но-

сіц ца да ра мес ніц кай. Кож ны 

з на шых на ву чэн цаў у бу ду-

чы ні мо жа аб ста ля ваць до ма 

май стэр ню і рас па чаць сваю 

спра ву. Адзін з вы пуск ні коў 

пе ра ехаў пад Санкт-Пе цяр-

бург і так і зра біў. Спа чат ку 

су мя шчаў звы чай ную пра цу 

з твор час цю, а пас ля ад мо-

віў ся ад гра фі ка «з вась мі да 

пя ці» і пе рай шоў на воль ны 

хлеб.

— А ў вас ні ко лі не ўзні-

ка ла жа дан ня ра біць скульп-

ту ры і ін шыя дэ ка ра тыў ныя 

прад ме ты не як май стар ка-

ле джа, а як пры ват нік?

— У ква тэ ры асаб лі ва не 

раз вер неш ся. Ды і са сту-

дэн та мі, бы вае, так «на ва-

рыш ся», што хо чац ца пе ра-

клю чыц ца на неш та ін шае. 

У воль ны час я пі шу кар ці-

ны. Жы ва пі сам за хап ля ю ся 

яшчэ са шко лы, але па ста-

ян на імк ну ся ўдас ка на ліць 

на вы кі. Ня даў на па чаў ра-

біць парт рэ ты ў 3D-тэх ні цы.

Што ці ка ва, ра бо ты Па-

по ва ўпры гож ва юць да мы 

не толь кі бе ла ру саў, але і 

жы ха роў па меж ных ра ё наў 

Ра сіі. А скульп ту ры, акра мя 

Мсці сла ва, мож на па ба чыць 

у Шкло ве, аг ра га рад ку Ма-

за ла ва, на шмат лі кіх пра фе-

сій ных вы стаў ках.

На ту раль на, та кі та ле на-

ві ты ча ла век не мог за стац ца 

без ува гі. Ле тась Аляк сандр 

Паў ла віч атры маў па дзя ку 

прэм' ер-мі ніст ра за сум лен-

ную пра цу ў спра ве на ву чан-

ня і вы ха ван ня пад рас та ю ча-

га па ка лен ня, а так са ма стаў 

пры зё рам аб лас но га кон кур-

су «Май стар го да».

Ган на КУ РАК, 

фо та аў та ра 

і з ар хі ва ге роя.

Мінск — Мсціслаў — Мінск.

Аляк санд ра ПА ПО ВА ў Мсці сла ве ве да юць усе. На-

ват тыя, хто аса біс та з ім не су ты каў ся, з лёг кас цю 

па ка жуць гас цям ста ра жыт на га мяс тэч ка яго ра бо-

ты. Ка ля ка вяр ні ў цэнт ры вы ўба чы це гроз ных ры-

ца раў, на тэ ры то рыі РАНС — ад важ на га па жар на га. 

А Мсці слаў скі дзяр жаў ны бу даў ні чы ка ледж, дзе 

Аляк сандр пра цуе май страм па вы твор чым на ву-

чан ні, па зна е це па «жа лез най па рач цы» — ка ла рыт-

ным пра фе са ру і ба бу лі з парт фе лем.

МАС ТАЦ ТВА З ІСК РЫН КАЙ
Звар шчык з Мсці сла ва ства рае 
ўні каль ныя жа лез ныя скульп ту ры

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Торфопредприятие «Колпеница»
Предметы торгов

Лот № 2

1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-88809 (наиме-
нование – главный корпус брикетного завода с бытовыми помещениями; 
назначение – здание специализированное иного назначения), площадью 
1204,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номе-
ром 120480402101000013, площадью 7,6687 га, по адресу: Брестская обл., 
Барановичский р-н, Великолукский с/с, 17, 0,7 км северо-восточнее п. Ка-
бушкина.

2) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-88801 (наименова-
ние – склад готовой продукции; назначение – здание специализированное 
складов, хранилищ), площадью 192,0 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 120480402101000013, площадью 7,6687 га, 
по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, Великолукский с/с, 17/2, 
0,7 км северо-восточнее п. Кабушкина.

3) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-88820 (наименование – 
автовесовая; назначение – здание специализированное иного назначения), 
площадью 67,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 120480402101000013, площадью 7,6687 га, по адресу: Брестская 
обл., Барановичский р-н, Великолукский с/с, 17/1, 0,7 км северо-восточнее 
п. Кабушкина

Начальная цена, руб. (без 
учета НДС)

76 577,55 Задаток, руб. 7 657,76

Лот № 3

1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-88800 (наиме-
нование – магазин; назначение – здание специализированное розничной 
торговли), площадью 149,3 кв. м, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 120480402101000022, площадью 0,0219 га, по адре-
су: Брестская обл., Барановичский р-н, Великолукский с/с, п. Кабушкина, 
ул. Заводская, 6

Начальная цена, руб.
 (без учета НДС)

4 193,96 Задаток, руб. 419,40

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки»

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 
купли-продажи

Номер р/с
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк». Региональная дирекция 
№ 100 по Брестской области, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 19 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу:
 г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 18 апреля 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 
в размере 20 % от продажной стоимости объекта, а также

возмещение затрат Организатору аукционных торгов

* Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Торфопредприятие 
«Колпеница» опубликовано в газете «Звязда» от 17.01.2019 г.

Бухгалтерский баланс ОАО «Трест Шахтоспецстрой»

по состоянию на 31  декабря 2018 года, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование статей
Код 

строки
На 

31.12.2018 г.
На 

31.12.2017 г.

1 Долгосрочные активы 190 73 091 59 533

Основные средства 110 69 608 56 603

Нематериальные активы 120 45 16

Вложения в долгосрочные активы 140 3 374 2 884

Долгосрочные финансовые вложения 150 64 30

2 Краткосрочные активы 290 149 249 107 227

Запасы 210 31 110 13 455

Долгосрочные активы, предназаначен-
ные для реализации

220 - 253

Расходы будущих периодов 230 1 322 1 085

НДС по приобретенным товарам, рабо-
там, услугам

240 312 220

Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность

250 92 101 86 991

Краткосрочные финансовые вложения 260 6 011 -

Денежные средства и эквиваленты де-
нежных средств

270 4 602 46

Прочие краткосрочные активы 280 13 791 5 177

БАЛАНС 300 222 340 166 760

3 Собственный капитал 490 121 141 108 373

Уставный капитал 410 378 378

Резервный капитал 440 3 428 2 966

Добавочный капитал 450 3 512 3 663

Нераспределенная прибыль 460 113 823 101 366

4 Долгосрочные обязательства 590 13 039 3 750

Долгосрочные кредиты и займы 510 13 039 3 750

5 Краткосрочные обязательства 690 88 160 54 637

Краткосрочные кредиты и займы 610 22 470 22 403

Краткосрочная часть долгосрочных обя-
зательств

620 58 22

Краткосрочная кредиторская задолжен-
ность

630 65 632 32 212

БАЛАНС 700 222 340 166 760

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Трест Шахтоспецстрой» за 

2018 год

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь – 

декабрь 

2018 г.

За 

январь – 

декабрь 

2017 г.

Выручка от реализации продукции, 
товаров,работ,услуг 

010 164924 211295

Себестоимость реализованной  продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (129885) (136356)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060 23146 65874

Прочие доходы по текущей деятельности 070 15072 17196

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (28408) (26900)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 9810 56170

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности

140 1617 (1877)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 11427 54293

Налоги и сборы, платежи и расходы, 
производимые из прибыли

160,190 (3470) (19449)

Чистая прибыль (убыток) 210 7957 34844

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб 250 52,6 230,34

Информация об ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

по состоянию на 31.12.2018 г.

п.4 Доля государства в уставном фонде (всего, в процентах) 0

п.5 Количество акционеров, всего 617

в том числе: юридических лиц, резидентов РБ 2

физических  лиц 615

п.6 Начисленно и выплачено дивидендов в 2018 г. (тыс. руб.) 2 208

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 14,60

п.8 Среднесписочная численность работающих (человек) 2 205

п.9 Основной вид деятельности строительство

п.12 Дата проведения годового общего собрания акционеров 21.03.2019

п.15 Применяется Свод правил корпоративного поведения 

Аудиторское заключение.

По нашему мнению, прилагемая годовая бухгалтерская (финансовая) от-

четность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение ОАО «Трест Шахтоспецстрой» по состоянию на 31.12.2018 года, фи-

нансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год 

в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, установленными в Республике Беларусь Законом Республики Беларусь 

«О бухгалтерском учете и отчетности» и Национальным стандартом бухгалтерско-

го учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность».

Информация об аудиторе:

Бугаев Александр Владимирович, квалификационный аттестат аудитора 

№0000994 от 26.08.2003 г., рег. № 979, выдан Министерством финансов РБ, 

бессрочный. Свидетельство о внесении в государственный реестр аудиторов 

№ 951 от 28.03.2000 г.       УНП 600122529


