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Мiж на род ны дзень спар тыў на га жур на лiс та

1530 год — на ра дзiў ся Анд рэй Во лян, бе ла рус кi фi ло саф i 
пра ва знаў ца, адзiн з за сна валь нi каў свец ка га кi рун ку 

ў са цы яль на-па лi тыч най дум цы, iдэ о ла га рэ фар ма тар ска га ру ху ў 
Бе ла ру сi i Лiт ве. Аду ка цыю атры маў ва ўнi вер сi тэ тах Франк фур та-
на-Одэ ры i Кё нiгс бер га. Абi раў ся па слом ад шлях ты Ашмян ска га 
па ве та ў сейм Рэ чы Па спа лi тай. Быў сак ра та ром у вя лi ка га кня зя 
лi тоў ска га i ка ра ля Поль шчы Жы гi мон та II Аў гус та. Унёс знач ны 
ўклад у раз вiц цё гра мад скай, па лi тыч най i пра ва вой дум кi ў Бе ла-
ру сi. Вы сту паў за рэ фор мы ў са цы яль ных i па лi тыч ных ад но сi нах, 
пра ве i дзяр жаў ным кi раў нiц тве, рас пра цоў ваў кан цэп цыi сва бо ды 
ча ла ве ка. У твор час цi Во ля на раз вi ты не ка то рыя iдэi, вы ка за ныя 
ў свой час Ф. Ска ры нам. Аў тар ка ля 30 ра бот (па ле мi ка-тэ а ла-
гiч ныя тво ры, па лi ты ка-пра ва выя i этыч ныя трак та ты, га вор кi). 
Пi саў на ла цiн скай мо ве. Ад стой ваў прын цы пы ве ра цяр пi мас цi. 
Вёў па ле мi ку з езу i та мi, вы кры ваў рэ ак цый ны ха рак тар iх дзе ян-
няў. Яго тво ры бы лi за не се ны ў Iн дэкс за ба ро не ных кнiг. Па мёр у 
1610 го дзе.

1900 год — у не ба 
ўзняў ся пер шы 

ды ры жабль ня мец ка га авiя-
кан струк та ра Фер ды нан да 
Цэ пе лi на. Ён на зы ваў ся LZ-1 
(ЛЗ-1). Праў да, лёт нае жыц-
цё LZ-1 бы ло ка рот кiм — 17 
хвi лiн. Ме на вi та столь кi доў-
жыў ся па лёт ды ры жаб ля над 
Бо дэн скiм во зе рам, а по тым па вет ра ны ка ра бель зва лiў ся ў ва ду 
з-за па лом кi ру ля вы шы нi. Вы пра ба валь нi кi не па цяр пе лi, але ды-
ры жабль у лi та раль ным сэн се спус цiў дух, атры маў шы не каль кi 
пра ко лаў. Ад нак граф Цэ пе лiн не паў ду хам i пра цяг нуў экс пе-
ры мен ты. Праз 8 га доў ма дэль з па рад ка вым ну ма рам LZ-4 пра-
тры ма ла ся ў па вет ры ўжо 12 га дзiн, раз вiў шы хут касць 40 мiль у 
га дзi ну. Кры ху паз ней з'я вi лi ся ды ры жаб лi, здоль ныя пе ра во зiць 
па 50 па са жы раў з ба га жом i яшчэ 12 тон гру зу i пош ту. Гэ тыя 
па вет ра ныя ма шы ны без цяж кас цi здзяйс ня лi рэй сы па мiж кан-
ты нен та мi це раз Ат лан тыч ны акi ян. А ў Пер шую су свет ную вай ну 
ва ен ныя вы ка рыс тоў ва лi ды ры жаб лi для раз вед кi, бам бар дзi роў кi 
i пе ра воз кi роз ных гру заў. Ка лi ка заць пра са му ма шы ну, то ды ры-
жабль уяў ляе са бой шкi лет ны кар кас, на якi пад веш ва юц ца ча ты ры 
ды зель ныя ру ха вi кi i ган до ла з ка бi най пi ло таў, па са жыр скiм са ло-
нам i гру за вым ад се кам. У ся рэ дзi не кар ка са ў мяш ках зна хо дзiў ся 
газ — да 200 ты сяч ку ба мет раў ва да ро ду. I ў гэ тым бы ла га лоў ная 
праб ле ма цэ пе лi наў: змеш ва ю чы ся з па вет рам, ва да род утва раў 
вы бу хо вае рэ чы ва — са праўд ную гры му чую су месь. Не каль кi 
вы клi ка ных гэ тым ка та строф i прад вы зна чы лi ад мо ву ад па доб-
ных, трэ ба ад зна чыць, вель мi эка на мiч ных транс парт ных срод каў. 
Толь кi ў апош нi час цi ка васць да ды ры жаб ляў па ча ла ад ра джац ца. 
Не ў апош нюю чар гу з-за та го, што су час ны газ не ўзга ра ец ца. А 
ў лi пе нi 1968 го да ў Анг лii на свет з'я вi ла ся рок-гру па, якая ўзя ла 
са бе iмя пер шых ды ры жаб ляў — «Лэд Зэ пе лiн». На ват аль бо мы 
ка лек тыў вы пус каў у ад па вед нас цi з ма дэ ля мi па вет ра на га суд на 
ЛЗ-1, ЛЗ-2, ЛЗ-3, ЛЗ-4...

1937 год — на ра дзiў ся (вёс ка Об чын Лю бан ска га ра ё на) 
Ана толь Паў ла вiч Да стан ка — ву чо ны ў га лi не цвёр да-

цель най мiк ра элект ро нi кi, член-ка рэс пан дэнт (1986), ака дэ мiк НАН 
Бе ла ру сi (1991), док тар тэх нiч ных на вук (1979), пра фе сар (1979), 
за слу жа ны дзе яч на ву кi i тэх нi кi Бе ла ру сi, за слу жа ны вы на ход нiк 
СССР. Аў тар ка ля 600 на ву ко вых прац, у тым лi ку 19 ма на гра фiй i 
пад руч нi каў. Мае больш за 300 па тэн таў i аў тар скiх па свед чан няў 
на вы на ход нiц твы. Лаў рэ ат Дзяр жаў ных прэ мiй Бе ла ру сi (1982, 
1996).

Ян ка БРЫЛЬ, 
на род ны пiсь мен нiк Бе ла ру сi:

«У кож на га з лю дзей свае да лi ны i ўзгор кi, 
свая ха да па iх, а не ба, 
зор нае не ба — ад но».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На 4 кур се я вый шла за муж за свай го са курс ні-

ка. Не маг чы ма бы ло, каб сва я кі пра ца ва лі ў ад ной 
ар га ні за цыі. А па коль кі му жа раз мер ка ва лі ў ор-
га ны пра ку ра ту ры, то мне ні чо га не за ста ва ла ся, 
як пай сці пра ца ваць у ад ва ка ту ру.

Я ча ла век зу сім не кан флікт ны. Але па пра-
цы мне да во дзіц ца быць уцяг ну тай у чу жыя кан-
флік ты. Для мя не гэ та заў сё ды су пра ва джа ла ся 
і су пра ва джа ец ца ўнут ра най дыс гар мо ні яй. Та му 
ха це ла ся пе ра мен у пра цы, але не кар ды наль ных. 
У 2008 го дзе ад кры ла для ся бе ме ды я цыю. Ака-
за ла ся, у све це ўжо больш за паў ста год дзя іс нуе 
аль тэр на ты ва су до вым спрэч кам. Па спя хо васць 
яе над звы чай вы со кая.

Пра ня на вісць, за кон 
«Аб ме ды я цыі» і кам пра міс

Да вы ба ру но вай спе цы я лі за цыі прый шла ў 
тым лі ку і пас ля та го, як сяб ры вы ра шы лі па даць 
на раз вод. Ра бі ла ўсё маг чы мае, каб за ха ваць іх 
сям'ю. Але, на жаль, у мя не ні чо га не атры ма ла ся. 
На між на род най кан фе рэн цыі ня мец кая ад ва кат-
ме ды я тар ска за ла: «Усе ва шы на ма ган ні да рэм-
ныя. Ме ды я тар ні ко лі не вы ра шыць кан флікт бліз-
кіх лю дзей». Ця пер, з во пы там, ра зу мею, што гэ та 
так. Ка лі б на той мо мант ім су стрэў ся нейт раль ны 
ча ла век, які б ні чо га не ве даў пра іх мі ну лае, то, 
маг чы ма, усё б скла ла ся па-ін ша му.

Мне вель мі ха це ла ся, каб бе ла ру сы так са ма 
да ве да лі ся, што кан флік ты мож на вы ра шаць без 
зва ро ту ў суд. Я ад на з пер шых у кра і не прай шла 
на ву чан не ме ды я цыі. І вель мі ўдзяч ная ка ле гам, якія 
ў ад каз ны мо мант па ве ры лі і пай шлі за мной як парт-
нё ры бю ро. У нас утва ры ла ся згур та ва ная ка ман да. 
А гэ та за лог бу ду ча га пос пе ху, у якім я ні на хві лі ну 
не су мня ва ю ся. Да ро гу адо лее той, хто ідзе.

Я так ра да, што 26 чэр ве ня ў дру гім чы тан ні 
быў пры ня ты за ко на пра ект «Аб ме ды я цыі». Гэ та 
са ма па са бе рэ ва лю цый ная па дзея. Бо пра ва вая 
куль ту ра на ша га гра мад ства, ска жу шчы ра, агрэ-
сіў ная. Ка лі што зда ра ец ца, мы ад ра зу бя жым у 
суд: «Я та бе па ка жу, я та бе да ка жу!..». Суд, гро-
шы, нер вы, зда роўе, ня на вісць... А ча му б не вы-
ра шыць кан флікт ін тэ лі гент на, цы ві лі за ва на?

Ме ды я цыя ў Бе ла ру сі ста ла раз ві вац ца яшчэ 
да пры няц ця за ко на, пе ра важ на ў гас па дар чым 
пра ва суд дзі. Праг ма тыч ныя біз нес ме ны зра зу-
ме лі, што ім вы гад на іс ці да ме ды я та ра, а не ў 
суд. На шмат лепш згла дзіць кан флікт, знай сці 
кам пра міс, чым ра за рваць ра ней шыя кант рак ты 
і мар на ваць час на по шу кі но ва га парт нё ра. Ад-
нак ма ла хто ве дае, што ўні каль ны па за су до вы 

спо саб вы ра шэн ня спрэч кі эфек тыў ны і ў ін шых 
вы пад ках.

Важ на, асаб лі ва ў ся мей ных спрэч ках, ка лі з 
раз во дам ад но сі ны бы лых му жа і жон кі не спы ня-
юц ца, за ха ваць па важ лі выя стасункі. Не да рэм на 
ка жуць, што шлюб ныя ад но сі ны спы ня юц ца — 
баць коў скія за ста юц ца на ўсё жыц цё. Та му трэ ба 
за быць тое дрэн нае, што бы ло ў мі ну лым, каб дзе-
ці вы рас лі ў псі ха ла гіч на зда ро вай ат мас фе ры.

Пра тры во гу, ша лё ныя гро шы 
і ад каз насць

Ка лі два га ды та му мы за рэ гіст ра ва лі пер шае 
ў Бе ла ру сі ад ва кац кае бю ро і аб' яві лі, што 
яно на зы ва ец ца «Пра ва і ся мей ная ме ды-
я цыя», мне, як кі раў ні ку, бы ло тры вож на. А 
рап там но вая па слу га не бу дзе ка рыс тац ца 
по пы там?.. Псі ха ло гія ж на шых людзей та-
кая, што дзяр жаў ным ор га нам яны да вя ра-
юць больш за ўсё. Але ўжо на дру гі дзень 
па тэ ле фа на ваў ма ла ды ча ла век, які доў гі 
час жыў і пра ца ваў у Аме ры цы, і па пра сіў 
пра вес ці ме ды я цыю.

Пер шая ў ма ім жыц ці ме ды я цыя пры-
нес ла за да валь нен не як мне, так і ба кам. 
Ім не давяло ся звяр тац ца ў суд, ва ўпраў-
лен не аду ка цыі. Не прый шло ся страч ваць 
ша лё ныя гро шы і час. Ха пі ла ад ной се сіі, 
каб вы ра шыць пы тан не, звя за нае з удзе-
лам у вы ха ван ні дзі ця ці ма ці, та ты, ба бу лі і 
дзя ду лі. Ка лі б гэ та бы лі су до выя пра цэ сы, 
то ба бу лі з дзя ду лем трэ ба бы ло б за яў ляць 
асоб ныя іс кі.

Лю дзі не ра зу ме юць у поў най ме ры 
тую ад каз насць, якую бя руць на ся бе, ка лі 
ўсту па юць у шлюб. Ме ды я цыя да зва ляе ім 
вяр нуць гэ ту ад каз насць — ад каз насць за пры-
ня тае ра шэн не.

Ме ды я тар не мае пра ва да ваць па ра ды. Ён 
па ві нен так ар га ні за ваць пе ра мо вы, каб клі ен ты 
са мі свя до ма пры ня лі ра шэн не. Як пра ві ла, тыя 
па гад нен ні, якіх лю дзі да ся га юць не ў пры му со-
вым, а ў доб ра ах вот ным па рад ку, і вы кон ва юц-
ца доб ра ах вот на. Ка лі ба кі жа да юць, да сяг ну тая 
да моў ле насць мо жа быць аформ ле на ў пра ва вы 
да ку мент.

Я пра во дзі ла ме ды я цыі, дзе ад ным з ба коў 
бы лі за меж ні кі. Для іх бы ло да стат ко ва, што да-
моў ле нас ці да сяг ну ты. Яны га то вы бы лі вы кон ваць 
іх без яко га-не будзь умя шан ня дзяр жаў ных ор га-
наў. Гэ та як ра ней у сла вян бы ло ку пец кае сло ва. 
Вель мі ха це ла ся б да та ко га вяр нуц ца, каб гра ма-
дзя не бы лі ад каз ныя за тое, што ад бы ва ец ца, — і 
ў пер шую чар гу ў іх жыц ці.

Пра вя сел лі з га лу ба мі, 
раз во ды і ся мей на га псі хо ла га

У Бе ла ру сі ска соў ва ец ца амаль кож ны дру гі 
шлюб. Я лі чу, што гэ та не звя за на ні з які мі ма тэ-
ры яль ны мі цяж кас ця мі. Гэ та прос та не жа дан не і 
ня ўмен не зна хо дзіць вый сце з кан флікт най сі ту а-
цыі. Лю дзі раз ву чы лі ся раз маў ляць. Ды і культ сям'і 
ча мусь ці пе ра стаў вы хоў вац ца з дзя цін ства.

За год ра бо ты ад ва кац ка га бю ро мы пра вя лі 
29 пра цэ дур ме ды я цыі, з іх 26 за кон чы лі ся за клю-
чэн нем ме ды я тыў на га па гад нен ня. Ка лі ў вы ні ку 
ме ды я цыі атрым лі ва ец ца за ха ваць сям'ю — гэ та 
са мы цу доў ны вы нік, які толь кі мож на да сяг нуць. 
Праў да, на жаль, да нас звы чай на звяр та юц ца 
толь кі та ды, ка лі га вор ка ўжо ідзе аб урэ гу ля-
ван ні спрэч кі, а не са мо га кан флік ту. Та му, як 
толь кі ад чу лі, што ў сям'і на спя вае кан флікт, лепш 
звяр нуц ца да ся мей на га псі хо ла га. Да псі хо ла га ў 
пэў ных сі ту а цы ях мог бы на кі роў ваць па ру, каб яна 
па спра ба ва ла да мо віц ца, і суд ці ін шы ор ган.

Не вы моў нае шчас це, ка лі твае на вы кі да па-
ма га юць лю дзям вы ра шыць лё са вы зна чаль ную 
праб ле му. Ка лі ж у пра цэ ду ры ме ды я цыі не атрым-

лі ва ец ца за ха ваць сям'ю і ўсё-та кі не аб ход ны раз-
вод, то ён па ві нен быць мір ным, год ным ча ла ве чай 
сут нас ці. Я заў сё ды за дум ва ла ся, ча му так атрым-
лі ва ец ца: пры го жыя шы коў ныя вя сел лі з га лу ба мі, 
а праз не ка то ры час — ня на вісць і вай на? Ча му 
не рас ста вац ца пры го жа, за хоў ва ю чы нар маль ныя 
ча ла ве чыя ад но сі ны на бу ду чы ню?

Я вы хо дзі ла за муж зу сім у ін шы час. Та ды 
шлюб ныя да га во ры не за клю ча лі. Як ад ва кат, 
лі чу, што гэ та га не трэ ба са ро мец ца. Бо тыя 
праб ле мы, якія мо гуць уз нік нуць пас ля, бу дуць 
больш не пры ем ны мі, чым мо мант, ка лі лю дзі 
ад кры та га во раць пра тое, што іх хва люе ма-
тэ ры яль ная част ка ўза е ма ад но сін. Пе рад тым, 

як іс ці ў ЗАГС, асаб лі ва важ на быць шчы ры мі, 
сум лен ны мі.

Для боль шас ці з нас ха рак тэр на, як пра-
ві ла, вуз ка ту нэль нае мыс лен не. Лю дзі ба чаць 
толь кі ад но ра шэн не праб ле мы. Ме ды я тар жа 
па ві нен зра зу мець ін та рэ сы кож на га з удзель-
ні каў ме ды я цыі і зра біць так, каб яны бы лі па 
мак сі му ме за да во ле ны. Для гэ та га ён па ві нен 
быць не толь кі доб рым юрыс там, але яшчэ і 
псі хо ла гам.

Мно гія лю дзі звяр та юц ца да ме ды я та-
ра з-за та го, што су до выя рас хо ды і па слу гі 
ад ва ка та для іх не пад' ём ныя. Ме ды я цыя, 
са праў ды, больш тан ны ва ры янт вы ра шэн-
ня спрэч кі. У 5 ра зоў , а то і больш, тан ней, 
чым су до вая пра цэ ду ра. У пры ват нас ці, 
ча ла век, які звяр та ец ца ў суд з пы тан-
нем па дзе лу ма ё мас ці, па ві нен за пла ціць 
дзярж пош лі ну. Яна скла дае 5% ад той до лі 
ма ё мас ці, на якую ён прэ тэн дуе. Удзел ад-
ва ка та ў су до вым па ся джэн ні каш туе ка ля 
2 міль ё наў. Ад ным су до вым па ся джэн нем, 
як па каз вае прак ты ка, вы дат кі не аб мя-
жоў ва юц ца. Адзін бок, як пра ві ла, не за да-
во ле ны су до вым ра шэн нем. Ён звяр та ец ца 
ў суд у ка са цый ным па рад ку. Пі ша скар гі 
ў па рад ку на гля ду. І вы дат кі па вя ліч ва юц-
ца як снеж ны ком. Та му лепш вы ра шаць 
спрэч кі ў доб ра ах вот ным па рад ку, як гэ та 
ро бяць ва ўсім све це.

Пра кам пен са цыю, 
кан флікт і край нюю ме ру

У пра цы ад ва ка та вель мі шмат не га-
ты ву. Мне да во дзіц ца пры маць удзел у тым 
лі ку і ў кры мі наль ных спра вах, звя за ных са 
зна хо джан нем лю дзей у след чых іза ля та-
рах. Та му без кам пен са цыі ду шэў ных сіл 
скла да на прый шло ся б... Кам пен са цыя — 
гэ та сям'я, сяб ры, спорт, пры ро да. Ча ла век 
вель мі шмат сіл чэр пае ад сям'і, асаб лі ва 
жан чы на. Ка лі ў сям'і ўсё доб ра, то і на пра-

цы ўсё ла дзіц ца. І мож на да зво ліць са бе ўдас ка-
наль вац ца ў сва ёй пра фе сіі.

Я вель мі шчас лі вая ў ся мей ным жыц ці. Мы 
з му жам ства ры лі доб рую сям'ю, ідзём па жыц ці 
ру ка аб ру ку. Мно га га да сяг ну лі. Са мае вя лі кае 
да сяг нен не — на шы дзе ці. У нас дзве дач кі, якія 
пра цяг ну лі юры дыч ную ды нас тыю. Мы гэ та му 
вель мі ра ды.

У на шай сям'і скла ла ся та бу: до ма ні ко лі 
не аб мяр коў ва ем кан флік ты чу жых лю дзей. 
Не га тыў па кі да ем на ра бо це. Гэ та да па ма гае 
за ха ваць сям'ю і ся бе. Жыць чу жым жыц цём 
не маг чы ма, ка лі ёсць сваё.

Не трэ ба ба яц ца кан флік ту, бо ён дае 
штур шок да раз віц ця не ча га но ва га. Не да-
рэм на ка жуць: «Ка лі вы жы вя це без кан-
флік таў — пра вер це ці ёсць у вас пульс». 
Нар маль ны ча ла век до ма, на пра цы, хо ча 
ён ці не, су ты ка ец ца з кан флік та мі. І вось 
умен не вый сці з іх без страт — гэ та свай го 
ро ду май стэр ства.

Ве ды па ас но вах бес кан флікт ных зно-
сін да па ма га юць мне не толь кі па пра цы, але 
і ў паў ся дзён ным жыц ці. Я на ву чы ла ся ка лі не 
па збя гаць кан флік таў, дык з мі ні маль ны мі стра-
та мі вы хо дзіць з іх. Та му рэ ка мен дую кож на му 
чы таць кні гі па псі ха ло гіі. Гэ та не бу дзе ліш нім.

Мая вя лі кая ма ра — каб у нас ме ды я цыя 
па ся мей ных спра вах, на спра вах аб аба ро-
не пра воў спа жыў ца, па мно гіх пра цоў ных 

спрэч ках, ста ла, як у мно гіх еў ра пей скіх кра і нах, 
аба вяз ко вай. У Вя лі ка бры та ніі ёсць за кон, згод на з 
якім па ры, якія раз вод зяц ца, па він ны звяр нуц ца да 
спе цы я ліс та-ме ды я та ра, па спра ба ваць вы ра шыць 
кан флікт. Суд па ві нен з'яў ляц ца не пер шай ін стан-
цы яй вы ра шэн ня кан флік ту, як ця пер у нас. А апош-
няй. Су до вы пра цэс — гэ та ўсё ж край няя ме ра.

На дзея ДРЫ ЛА.
Фо та Над зеі БУ ЖАН.

«ШЛЮБ НЫЯ АД НО СІ НЫ СПЫ НЯ ЮЦ ЦА — 
БАЦЬ КОЎ СКІЯ ЗА СТА ЮЦ ЦА»

«Пра ва вая куль ту ра на ша га гра мад ства 
агрэ сіў ная. Ка лі што зда ра ец ца,
мы ад ра зу бя жым у суд: «Я та бе па ка жу, 
я та бе да ка жу!..». А ча му б не вы ра шыць 
кан флікт ін тэ лі гент на?»

«До ма ні ко лі не аб мяр коў ва ем кан флік ты 
чу жых лю дзей. Гэ та да па ма гае за ха ваць 
сям'ю і ся бе. Жыць чу жым жыц цём 
не маг чы ма, ка лі ёсць сваё».

На пры кан цы чэр ве ня мiж на род ны аў-
то бус ны пе ра воз чык ECOLINES ства-
рыў больш маг чы мас цяў ванд ра ваць у 
блiз кiя да нас пры бал тый скiя кра i ны.

Марш рут «Мiнск-Не мен чы не-Ры га-Та-
лiн» кур сi руе што дня i да зва ляе да брац ца 
да Ры гi за 9 га дзiн, а да Та лi на за 13 з 
мi нi маль най коль кас цю пры пын каў i хут-
кiм пра хо джан нем мя жы. Ад праў ля ю чы ся 
з Мiн ска ў 22.30, аў то бус пры хо дзiць у Ры гу 
ў 7.40, а ў Та лiн — у 12.15. Умо вы да во-
лi кам форт ныя, та му што кур сi ру юць па 

марш ру це аў то бу сы «MAN» i «NEOPLAN», 
дзе ёсць кан ды цы я нер і рэ гу лю е мыя крэс-
лы з па вя лi ча най ад лег лас цю па мiж ра да-
мi. Акра мя та го, «пра су ну тыя» ванд роў нi кi 
ацэ няць на яў насць ра зе так для за рад кi 
тэ ле фо наў цi кам п'ю та раў i маг чы масць 
ка рыс тац ца iн тэр нэ там Wi-Fi. I ўсё гэ та 
пад ку ба чак га ра чай ка вы аль бо чаю, якiя 
мож на прыгатаваць тут жа. Ня гле дзя чы 
на зруч насць чы гу нач ных па да рож жаў цi 
авiя пе ра лё таў, не аб ход насць аў то бус ных 
рэй саў аб умоў ле на iх за па тра ба ва нас цю 
асаб лi ва ў лет нi пе ры яд. Пры чым яшчэ i 

пры маль ным, дэ ма кра тыч ным кош там: да-
ехаць да Ры гi ў адзiн бок мож на за 247 
ты сяч бе ла рус кiх руб лёў, да Та лi на — за 
370 ты сяч. Але для асоб ных груп клi ен таў 
пра ду гле джа ны знiж кi. Акра мя та го, за па-
куп ку квiт коў ту ды i на зад знiж ка на квi ток 
у ад ва рот ным на прам ку да ся гае 20 пра цэн-
таў. Ну i дзе ля за ах воч ван ня па са жы раў 
рас пра ца ва на пра гра ма BONUS. Бо ну сы 
мож на на за па сiць — на ват на апла ту цэ-
ла га квiт ка. Зруч на?..

Ла ры са ЦI МО ШЫК

�

Па еха лi!..Па еха лi!..  ��

ПА ДА РОЖ ЖА З МIН СКА Ў ТА ЛIН. ПРАЗ РЫ ГУ
Но вы аў то бус ны рэйс звя заў тры кра i ны

ЧА КА ЕЦ ЦА 
ЗМЕ НА 

ФАР МА ТУ
Мi нiстр куль ту ры Рэс пуб лi-
кi Бе ла русь Ба рыс Свят лоў, 
зна хо дзя чы ся ў Вi цеб ску на 
на ра дзе арг ка мi тэ та па пад-
рых тоў цы да пра вя дзен ня 
XXII мiж на род на га фес ты ва-
лю мас тац тваў «Сла вян скi ба-
зар», пры ад крыў та ям нi цу ўра чыс тай цы ры мо нii ад крыц ця. 
Па вод ле яго слоў, у Мi нiс тэр стве куль ту ры пра па на ва лi 
пра вес цi пер шы кан цэрт як фес ты валь фес ты ва ляў: ад 
iн шых фес ты ва ляў вы сту пяць удзель нi кi з пры вi таль ным 
сло вам i ну ма ра мi...

Мi нiстр так са ма ска заў, што ра шэн не аб не аб ход нас цi зме ны 
фар ма ту фес ты ва лю на спя ва ла даў но. I сё ле та бу дзе зроб ле ны 
пер шы крок у гэ тым кi рун ку.

— Фес ты валь, па-пер шае, па вi нен больш скан цэнт ра вац-
ца ў ча се i ў пра сто ры, та му афi цый на пра во дзiц ца на пра ця гу 
5 дзён. Па-дру гое, бу дуць вы ка ры ста ныя но выя мас тац кiя ра-
шэн нi ў афарм лен нi сцэ ны — з улi кам эс тэ ты кi тэ ле ба чан ня. Што 
ты чыц ца аб' ёмаў транс ля цыi па тэ ле ба чан нi, яны па вя лi ча ны не 
бу дуць. Ужо раз мер ка ва ны час тэ ле вi зiй на га па ка зу: на бе ла-
рус кiм пер шым на цы я наль ным ка на ле пас ля iн фар ма цый най 
пра гра мы «Па на ра ма» ў 21.50 спа чат ку бу дзе транс лi ра вац ца 
«Дзён нiк фес ты ва лю», а по тым — па каз вац ца «га лоў ны» кан цэрт, 
якi пра хо дзiць у гэ ты дзень у рам ках фес ты ва лю. Да сяг ну та да-
моў ле насць з фе дэ раль ным ра сiй скiм тэ ле ка на лам па пы тан нях 
транс ля цыi фес ты валь ных кан цэр таў.

Па вод ле слоў мi нiст ра куль ту ры, у блi жэй шыя га ды трэ ба да-
бiц ца, каб фес ты валь вый шаў на са ма акуп насць. А для гэ та га 
не аб ход ны но выя мас тац кiя ра шэн нi.

Фес ты валь афi цый на бу дзе пра во дзiц ца з 11 па 15 лi пе ня. 
У iм возь муць удзел прад стаў нi кi ка ля 30 кра iн све ту.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

НЕ СПРЫ ЯЛЬ НЫЯ ДНІ І ГА ДЗІ НЫ Ў ЛІ ПЕ НІ
3, се ра да, 17.00 — 24.00
4, чац вер, 0.00 — 10.30
6, су бо та, 13.30 — 23.00
8, па ня дзе лак, 13.00 — 24.00
9, аў то рак, 0.00 — 12.00
11, чац вер, 21.00 — 23.30
13, су бо та, 16.30 — 24.00
14, ня дзе ля, 0.00 — 8.30
16, аў то рак, 4.30 — 15.30
18, чац вер, 12.30 — 19.00

20, су бо та, 16.00 — 19.30
21, ня дзе ля, 17.00 — 24.00
22, па ня дзе лак, 0.00 — 19.00
23, аў то рак, 16.00 — 24.00
24, се ра да, 0.00 — 19.30
25, чац вер, 20.00 — 24.00
26, пят ні ца, 0.00 — 21.30
28, ня дзе ля, 4.00 — 24.00
29, па ня дзе лак, 0.00 — 6.00

ПА КУ РЫ ЛI — ТРАК ТАР СПА ЛI ЛI
У ся рэ дзi не дня за гад чык фер мы быў вы му ша ны звяр нуц ца па 

да па мо гу да пу ха вiц кiх па жар ных: у вёс цы Ляд цо за га рэў ся трак тар. 
Ка лi ра бот нi кi МНС пры бы лi на мес ца зда рэн ня, тэх нi ка ўжо га рэ ла. 
Агонь знi шчыў трак тар «Кi ра вец» i 400 лiт раў па лi ва. Па цяр пе лых не 
бы ло. Як мяр ку ец ца, пры чы на па жа ру — не асця рож нае абы хо джан-
не з аг нём пад час ку рэн ня. Вi на ва тыя асо бы ўста наў лi ва юц ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Застройщик: ОАО «Минский домостроитель-

ный комбинат» зарегистрировано в Едином госу-
дарственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей решением Мингорис-
полкома 14 февраля 2001 г. за № 100258980.

Юридический (почтовый) адрес: 220015, г. Минск, 
ул. Пономаренко, 43.

Режим работы для приема заявлений и заклю-
чения договоров: понедельник – четверг 8.00–
16.30, пятница 8.00–14.30.

В течение трех предшествующих лет ОАО Мин-
ским домостроительным комбинатом» в качестве 
заказчика построены следующие объекты: «239-
квар тирный жилой дом по ул. В. Сырокомли, 20 в 
микрорайоне Лошица-3, многоэтажный жилой дом 
№ 18 по генплану со встроенными офисными по-
мещениями, фотостудией, тренажерным залом, 
парикмахерской в жилом районе «Масюковщина» 
в микрорайоне «Масюковщина-6», жилой дом 
№ 39 по генплану по ул. Есенина в микрорайоне 
«Малинов ка-8».

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Строительный проект предусматривает строи-

тельство 10-этажного жилого дома на 118 квартир 
из 3-х секций серии 3А-ОПБ с теплым чердаком и 
техподпольем, со встроенным помещением това-
рищества собственников.

Состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности: межквартирные лестнич-
ные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, крыши, технические этажи и 
подвалы, другие места общего пользования, не-
сущие, ограждающие ненесущие конструкции, 
механическое, электрическое, сантехническое и 
иное оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых и (или) нежилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а также 
иные объекты недвижимости, служащие целевому 

использованию здания.
Начало строительства – 2 квартал 2013 г. Окон-

чание строительства – 4 квартал 2013 года. Стро-
ительство жилых помещений будет осуществлять-
ся в соответствии с заключенными договорами 
создания объектов долевого строительства. 

Для граждан, состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, по направле-
ниям администраций районов г. Минска, пред-
лагается 46 квартир: 16 – однокомнатных квартир, 
общей площадью от 42,99 до 43,34 м2, 10 – двух-
комнатных квартир, общей площадью от 60,82 до 
61,17) м2, 19 – трехкомнатных квартир, общей пло-
щадью (84,37–87,17 м2),1 – четрехкомнатная квар-
тира общей площадью 99,54 м2. Для данной кате-
гории граждан стоимость одного квадратного метра 
общей площади квартир с учетом прогнозных ин-
дексов изменения цен в строительстве на дату опу-
бликования проектной декларации: 7 645 030 
рублей. Квартиры строятся с отделкой. 

 Прием заявлений от граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, осуществляется только по направле-
ниям администраций районов г. Минска.

Для граждан, не состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, предлага-
ется 41 квартира, в том числе: 13 – однокомнатных 
квартир, общей площадью 42,99 м2, 28 – трехком-
натных квартир, общей площадью (75,37–84,7) м2. 
Стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади без выполнения отделочных работ: 1305 
долларов США. Перечисление средств осущест-
вляется поэтапно, в белорусских рублях с перерас-
четом долларового эквивалента по курсу доллара 
США, установленному Нацбанком Республики Бе-
ларусь на день оплаты.

Для работников организации Заказчика и Гене-
рального подрядчика – ОАО «Минский домострои-
тельный комбинат», а также для работников смеж-
ных субподрядных организаций предлагается 

25 квар тир, в том числе: 10 – однокомнатных квартир 
(42,99 м2), 10 – двухкомнатных квартир (61,51 м2), 
5 – трехкомнатных (75,37 м2). Стоимость одного 
квадратного метра общей площади без выполне-
ния отделочных работ: 1305 долларов США. Пере-
числение средств осуществляется поэтапно, в 
белорусских рублях с перерасчетом долларового 
эквивалента по курсу доллара США, установлен-
ному Нацбанком Республики Беларусь на день 
оплаты.

Прием заявлений осуществляется до момента 
набора необходимого количества заявлений.

Согласно Решения Мингорисполкома от 31.01.2013 г.
7,3% от общей площади жилых помещений пере-
дается безвозмездно в коммунальную собствен-
ность г. Минска.

Первоначальный взнос – 25% от стоимости 
квартиры. Оплата первоначального взноса в тече-
ние 7 календарных дней после регистрации дого-
вора создания объекта долевого строительства в 
Мингорисполкоме. 

Проектно-сметная документация прошла в 
установленном порядке государственную экспер-
тизу от 30.11.2012 г. № 843-60/12. 

Свидетельство №500/986-7546 о государствен-
ной регистрации земельного участка с кадастро-
вым номером 500000000006006880.

Получено разрешение на производство строитель-
но-монтаж ных работ № 2-208Ж-008/13 от 01.04.2013 г., 
выданное Инспекцией департамента контроля и над-
зора за строительством по г. Минску.

Функции генерального подрядчика исполняет 
ОАО «Минский домостроительный комбинат». 

Проектом застройки микрорайона предусмотре-
но благоустройство и озеленение территории, про-
езд для автомобилей, гостевые автостоянки. За-
ключение договоров долевого строительства будет 
производиться по адресу: г. Минск, ул. Пономарен-
ко, 43 (отдел инвестиций) через семь календарных 
дней после выхода проектной декларации.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
«Многоквартирный жилой дом № 84 по генплану в микрорайоне Красный Бор-2»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 23 июля 2013 года 

повторных торгов по продаже имущества 
ЗАО «Селектпроминвест»

Предмет торгов 
(наименование, 

назначение, 
состав 

продаваемого 
имущества)

Здание цеха изготовления мебели общей пло-
щадью 2 741 кв.м, инвентарный номер 613/С-
 6216 (назначение: здание нежилое, состав: 
здание двухэтажного кирпичного цеха из-
готовления мебели, две пристройки, подвал; 
огороженная территория 1,5 га; асфальтовое 
покрытие; артезианская скважина) 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

Минская область, Крупский район, 
г.п. Бобр, ул. Горная, д. 2 

Сведения 
о продавце

ЗАО «Селектпроминвест», 
ул. 2-я Шестая линия, 11-11, г. Минск, 

телефон (017) 292-15-74
Сведения 

об организаторе 
торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

телефон (017) 327-48-36 
Начальная цена 
предмета торгов 

(с НДС)
1 320 000 000 белорусских рублей

Сумма задатка  130 000 000 белорусских рублей

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-
чальной цены.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона 
по продаже имущества ЗАО «Селектпроминвест», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона, а также предоставившие организатору торгов в установ-
ленный срок следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной ор-
ганизатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по фор-
ме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей); копию устава (для юридических лиц); копию документа, 
подтверждающего внесение задатка; документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического (физического) лица; а так-
же, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский го-
родской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной 
дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, 
УНП 190398583.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
высшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона и вклю-
чает НДС. Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом 
НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) подписывается сторонами в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения аукциона. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает по-
бедитель торгов (покупатель).

Торги проводятся 23 июля 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также 
консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 
05.07.2013 по 19.07.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327 48 36, (017) 292 15 74.

У вытворчасці суда Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці маецца заява 
Пікалевай Любові Іванаўны аб прызнанні без вестак адсутным Пікалева І.Е., 
07 верасня 1955 года нараджэння, ураджэнца с. Выстаўка Карамышаўскага 
раёна Пскоўскай вобласці Расіі. Апошняе вядомае месца знаходжання — 
вул. Станкевіча, 67, кв. 5, у г. Паставы. З 2000 года звесткі пра Пікалева І.Е. 
адсутнічаюць, яго месцазнаходжанне невядома.

Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асоб, якія маюць якія-небудзь 
звесткі пра Пікалева І.Е., паведаміць іх суду Пастаўскага раёна на працягу 
двух месяцаў з дня апублікавання гэтай аб'явы па адрасе: горад Паставы, 
вул. Савецкая, 76 «А» або па тэлефонах 4 15 46, 4 20 72. 

Бавіць вольны час з унукамБавіць вольны час з унукам
для Алены Ждановіч у радасць.для Алены Ждановіч у радасць.


