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Урач-нейрахірург Арнольд
Смеяновіч расказвае ў свой
юбілей пра сябе і беларускую
нейрахірургію. Як загадчык
нейрахірургічнага аддзела
РНПЦ «Неўралогія
і нейрахірургія», ён
па-ранейшаму
5
аперыруе.

Якое месца паэзіі ў
нашым жыцці? Шукаем
адказ ва ўнікальнай
гутарцы-перапісцы з
паэтам і філосафам Алесем
Разанавым. Яго развагі
пра аўтарства, творцу,
сутнасць — гатовыя
6
афарызмы.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

10

№ 148 (27513)

Кошт 1800 рублёў

паведамiлi начальнiк галоўнага эканамiчнага ўпраўлення Адмiнiстрацыi
Прэзiдэнта Iна Мядзведзева i дырэктар навукова-праектна-вытворчага
рэспублiканскага ўнiтарнага прадпрыемства «Будтэхнорм» Iгар Лiшай.
«Тады неабходна запатрабаваць ад
абласных выканаўчых камiтэтаў да 12
жнiўня выканання гэтага даручэння належным чынам, гэта значыць iнфармацыя на сайтах павiнна быць даступнай
i змястоўнай. Акрамя таго, можна спасылкi на гэтыя спiсы апублiкаваць у
друкаваных СМI», — даручыў кiраўнiк
Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта, старшыня
рабочай групы Андрэй Кабякоў.
Паводле яго iнфармацыi, цяпер спiсы дамоў, будаўнiцтва якiх ажыццяўляецца з перавышэннем нарматыўных тэрмiнаў, размешчаны на сайтах
Магiлёўскага, Гомельскага, Мiнскага,
Вiцебскага i Брэсцкага аблвыканкамаў, а таксама на сайце Мiнгарвыканкама. Гэта iнфармацыя пакуль што
адсутнiчае на сайце Гродзенскага абласнога выканаўчага камiтэта.

Фота БЕЛТА.

Падрабязная iнфармацыя аб тэрмiнах завяршэння будаўнiцтва ўсiх
праблемных дамоў у Беларусi павiнна
быць размешчана на сайтах абласных
выканаўчых камiтэтаў да 12 жнiўня.
Такое даручэнне даў кiраўнiк Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Беларусi Андрэй
Кабякоў на чарговым пасяджэннi рабочай групы па праблемных пытаннях у будаўнiчай галiне, паведамляе
карэспандэнт БЕЛТА.
Старшыня Камiтэта дзяржаўнага
кантролю Аляксандр Якабсон адзначыў, што не ўсiмi аблвыканкамамi
належным чынам выканана даручэнне рабочай групы па размяшчэннi графiкаў уводу дамоў-даўгабудаў,
зацверджаных губернатарамi абласцей Беларусi. «Яны спецыяльна ўхiляюцца ад гэтай адказнасцi», — лiчыць
кiраўнiк КДК.

СУБОТА

КОЛАСАВЕЦ БУДУЕ «КОЛАС»

«ПРАБЛЕМНЫЯ» ДАМЫ — НА САЙТ
Андрэй Кабякоў запатрабаваў
размясцiць на сайтах аблвыканкамаў iнфармацыю па праблемных дамах да 12 жнiўня

ЖНІЎНЯ 2013 г.

Члены рабочай групы таксама пацвердзiлi, што на тых сайтах аблвыканкамаў, дзе спiсы ўжо размешчаны,
iнфармацыя практычна нечытэльная.
Калi чалавек зойдзе на сайт азнаёмiцца са спiсамi праблемных дамоў, ён
яго з цяжкасцю там знойдзе. У некаторых спiсах ёсць прозвiшчы адказных
службовых асоб, але адсутнiчаюць iх
пасады, акрамя таго, няма нумароў
тэлефонаў, па якiх можна з iмi звязацца, а толькi тэлефон гарачай лiнii,

«Беларускія лекавыя сродкі
зусім не саступаюць па якасці
замежным аналагам, а часам
нават і пераўзыходзяць іх. Кантроль за якасцю лекаў у краіне
вельмі жорсткі. Усе прэпараты
праходзяць рэгістрацыю. Пападанне ж няякасных субстанцый на тэрыторыю рэспублікі
з іншых краін таксама выключана, паколькі імпартуемыя
субстанцыі набываюцца ў вядучых замежных вытворцаў
на аснове прамых кантрактаў
з папярэднім правядзеннем
аўдытаў пастаўшчыкоў».

АКРЭДЫТАЦЫЯ
ДЛЯ СТАЛIЧНЫХ БУДАЎНIКОЎ

Акрэдытацыя —
ужо ў вераснi
На пасяджэнне былi запрошаны
кi раў нi кi будаў нi чых ак цы я нер ных
таварыстваў, дзяржаўных прадпрыемстваў, якiя ўваходзяць у структуру
дзяржаўнага вытворчага аб'яднання
«Мiнскбуд», праектных iнстытутаў, намеснiкi кiраўнiкоў раённых адмiнiстрацый, якiя адказваюць за развiццё
тэрыторый, кiраўнiкi раённых УКБ.
Андрэй Галь паведамiў, што праект
палажэння аб акрэдытацыi распрацаваны ДВА «Мiнскбуд». Пасля канчат-

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 10.08.2013 г.

характэрная для Мiнска больш, чым
для iншых рэгiёнаў. Таму акрэдытацыя прынцыпова важная для горада.
На пасяджэннi iшла таксама размова аб вырашэннi кадравай праблемы
ў будаўнiчай галiне, знiжэннi працаёмкасцi на будаўнiчых аб'ектах, павышэннi якасцi работ, ходзе будаўнiцтва
праблемных жылых дамоў i павышэннi эфектыўнасцi дзейнасцi камунальнага ўнiтарнага прадпрыемства «Тэндарны цэнтр Мiнгарвыканкама».

ковага ўдакладнення дакумент будзе
замацаваны на ўзроўнi пастановы
Савета Мiнiстраў. Акрэдытацыю павiнны будуць прайсцi ўсе будаўнiчыя
падрадныя арганiзацыi, якiя жадаюць
ажыццяўляць работы на будаўнiчых
аб'ектах (першага i другога ўзроўняў
адказнасцi), размешчаных на тэрыторыi сталiцы. Праводзiцца яна будзе па заяўным прынцыпе. Таксама
неабходна забяспечыць вядзенне рэестра акрэдытаваных будаўнiчых кампанiй. Арганiзацыям-заказчыкам пры
праектаваннi i будаўнiцтве аб'ектаў,
размешчаных на тэрыторыi Мiнска,
даручана заключаць дамовы толькi з
падрадчыкамi, уключанымi ў рэестр
акрэдытацыi.
Старшыня Мiнгарвыканкама Мiкалай ЛАДУЦЬКА адзначыў, што такая акрэдытацыя будаўнiчых структур
павiнна дзейнiчаць ужо з першых дзён
верасня. Разам з тым, зараз прыярытэт у вырашэннi сацыяльных праграм
у адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам аддаецца дзяржаўным заказчыкам. Тым не менш, палову падрадных работ у сталiцы выконваюць
прыватныя будаўнiчыя арганiзацыi,
i разбалансаванасць у гэтай сферы

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

У сталiцы сёлета за сем месяцаў уведзена ў эксплуатацыю 608 тыс. кв. м
жылля. Гэта 61% ад гадавога задання,
або 119% да ўзроўню аналагiчнага леташняга перыяду, паведамiў на пасяджэннi гарвыканкама выканаўца абавязкаў старшынi камiтэта будаўнiцтва i
iнвестыцый Мiнгарвыканкама Мiкалай
Бутрым. У тым лiку за лiпень у Мiнску
ўведзены 9 дамоў i 1 пускавы комплекс
агульнай плошчай 79 тыс. кв. м. Да Дня
будаўнiка, якi адзначаецца ў другую нядзелю жнiўня, будуць уведзены яшчэ
5 дамоў i 2 пускавыя комплексы, лiчыць Мiкалай Бутрым.

 Футбол

Напэўна, пры такой гарачынi
паветра свята апошняга снапа
ладзiлi ў Астрамечаве першы
раз. На тэрмометры было 37
вышэй за нуль! Як заўважыў
галоўны аграном гаспадаркi
Вячаслаў Шэўчык, прырода нiбы спецыяльна паказала ўсiм
прысутным, у якiх умовах часта працуюць камбайнеры, як
цяжка дастаецца хлеб.
Галоўны аграном Вячаслаў
ШЭЎЧЫК i старшыня СВК Аляксей
СКАКУН з сiмвалiчным снапом.
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ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ФЕРМЕРЫ Ў ЗНАК ПРАТЭСТУ РАЗБIЛI ТЫСЯЧЫ ЯЕК
Каля будынка падатковай службы ў Брэтанi ўтварылася цэлае мора з пабiтых
яек. Такую незвычайную акцыю пратэсту здзейснiлi французскiя фермеры. Яны
разбiлi сто тысяч яек i такiм чынам выказалi нязгоду з нiзкiмi цэнамi на сваю прадукцыю. Птушкагадоўцы выступаюць за скарачэнне вытворчасцi яек у Францыi на 5%,
каб павялiчыць попыт i павысiць iх кошт. Выдаткi фермераў iстотна павялiчылiся
з-за патрабаванняў Еўрасаюза, якiя раней уступiлi ў сiлу. Яны прадугледжваюць
утрыманне курэй-нясушак у клетках большага аб'ёму i павышанага камфорту. Паводле слоў бастуючых, вытворчасць тузiну яек абыходзiцца ў 0,95 еўра, у той час
як iх рынкавы кошт складае ўсяго 0,75 еўра. Паведамляецца, што птушкагадоўцы
не маюць намеру спыняць свае пратэсты. Яны пагражаюць разбiваць па 100 тысяч
яек штодзень, што складае 5% ад штодзённага аб'ёму вытворчасцi iх у Брэтанi.

ЯПОНIЯ ПАВIННА КВАДРЫЛЬЁН ЕН
Дзяржаўны доўг Японii ўпершыню перавысiў адзнаку ў адзiн квадрыльён ен.
Агульная сума доўгу на канец чэрвеня гэтага года склала 1 квадрыльён 8 трыльёнаў
628 мiльярдаў 100 мiльёнаў ен (больш за 10,3 трыльёна долараў). Памер дзяржаўнага
доўгу Японii ўжо больш чым удвая перавышае ВУП краiны. Японiя ўтрымлiвае сумнае першынство па гэтым паказчыку сярод вядучых прамыслова развiтых дзяржаў.
Урад краiны рэгулярна абяцае ўтаймаваць хоць бы нарастанне доўгу, аднак выканаць гэтую задачу да гэтага часу не ўдаецца. У апошнiя два гады рост доўгу толькi
паскорыўся з-за вялiкiх выдаткаў на аднаўленне краiны ад наступстваў разбуральнага землятрусу i цунамi 2011 года, якое спустошыла ўвесь паўночны ўсход Японii.

У ГЕРМАНII ЗГАРЭЎ САМАЛЁТ З КУРАМI
У ноч на 9 жнiўня ў аэрапорце Лейпцыга пры запуску рухавiкоў загарэўся самалёт Ан-12 авiякампанii «Украiна-Аэраальянс».
На месца здарэння прыбылi 15 пажарных машын,
ISSN 1990 - 763X
аднак агонь хутка распаўсюдзiўся. Самалёт у вынiку згарэў цалкам. Як паведамляецца, людзi, якiя
жывуць непадалёк ад аэрапорта, чулi выбухi. Ан-12
перавозiў жывых курэй. Усе птушкi ў вынiку пажару
загiнулi, з членаў экiпажа нiхто не пацярпеў: людзi
паспелi своечасова пакiнуць паветранае судна.

ФК «МІНСК» ТРАПІЎ У ПЛЭЙ-ОФ ЛІГІ ЕЎРОПЫ!

Падапечныя Віктара Скрыпчанкі ў серыі
пенальці перайгралі шатландскі «СэнтДжонстан», і ад групавой стадыі другога
па значнасці еўракубка застаўся адзін
крок.
З шэрагу тых, на каго разлічвалі айчынныя балельшчыкі ў еўракубках, «Мінск», напэўна, займаў апошняе месца. Не трэба хітраваць: амаль
уся ўвага балельшчыкаў была сканцэнтравана
на барысаўскім БАТЭ, які нечакана прайграў у
кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў казахскаму «Шахцёру». Чакалі вікторый ад салігорскага «Шахцёра»,
аднак і ён, як кажуць, даў маху, схібіў у матчах
з малдаўскім «Мілсамі». Нарэшце мінчане спадзяваліся на сталічнае «Дынама». Два першыя
раўнды дынамаўцы ў Лізе Еўропы прайшлі, аднак
у 3-м падапечныя Роберта Маасканта не здолелі

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

У АЎСТРАЛII
САМКА КЕНГУРУ
ВЫРАТАВАЛА ХЛОПЧЫКА
Аўстралiйская прэса абмяркоўвае навiну аб цудоўным выратаваннi дзiцяцi, якое заблукала ў мясцовым запаведнiку Дып-Крык i было
вы ра та ва на жы вё лай. Хлоп чык
Сайман Кругер апынуўся ў глушы
адзiн пасля таго, як, захапiўшыся
зборам кветак, занадта далёка
адышоў ад сваiх бацькоў.
Калi тыя выявiлi яго знiкненне,
тэрмiнова звярнулiся па дапамогу.
На пошукi дзiцяцi было кiнута каля
40 чалавек i два верталёты, якiя
«прачасалi» мясцовасць уздоўж
i ўпоперак. Аднак знайсцi хлопчыка ўдалося толькi праз суткi —
прыкладна за 500 метраў ад таго
месца, дзе ён згубiўся. Дзiця было
жывым i здаровым, нягледзячы на
тое, што правяло ноч пад адкрытым небам — цяпер у паўднёвым
паўшар'i зiма i тэмпература паветра ноччу апускаецца месцамi да 6
градусаў. У такiх умовах хлопчык,
апрануты толькi ў спартыўныя штаны i кофту, мог проста змерзнуць.
Аднак тут яму на дапамогу прыйшоў незвычайны сябар — дзiкая
самка кенгуру. Паводле слоў Саймана, яна падышла да яго i стала
есцi сабраныя iм кветкi. Затым ён
заснуў побач з жывёлай, якая сагрэла яго сваiм целам.

+ 32°
+ 27°
+ 32°
+ 25°
+ 30°
+ 30°

Жыхар мікрараёна «Колас»
у Быхаве Сяргей Бадзяеў
працуе на ўзвядзенні
новых 60-кватэрных
дамоў у сваім раёне.
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У СВК «АСТРАМЕЧАВА»
СПРАВIЛI ДАЖЫНКI

8900,00
11910,00
271,00
1096,32

НАДВОР’Е
СЁННЯ

Сiтуацыя
з праблемнымi дамамi

 Хлебнае свята

ЦЫТАТА ДНЯ

Віктар ЗАЛЕСКІ,
генеральны дырэктар
РУП «Белмедпрэпараты»:

 Актуальна

З мэтай абароны рынку будаўнiчых паслуг ад нядобрасумлен ных за будоў шчы каў i павышэння кiравальнасцi галiны
ў цэлым прапануецца ўвесцi ў
выглядзе эксперыменту акрэдытацыю для ўсiх удзельнiкаў будаўнiчага рынку, якiя працуюць
на тэрыторыi Мiнска. Аб гэтым
паведамiў намеснiк старшынi
Мiнгарвыканкама Андрэй Галь
на пасяджэннi гарадскога выканаўчага камiтэта, дзе абмяркоўвалася мадэрнiзацыя будаўнiчай
галiны горада.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Да вайны неблагая
вёска тут была. Але ліхія
падзеі навейшай гісторыі
знішчылі яе. Калгасы ў
гэтай мясцовасці пачалі
ствараць пасля вайны.
Бабуля Анця жыве на
хутары ля самай
пушчы адна.

перайграць больш дасведчаны «Трабзонспор» —
у Беларусі «блакітна-белыя» мінімальна саступілі,
а ў Турцыі паядынак завяршылі безгалявой нічыёй. У гэтым кантэксце «Мінск» — неспадзяванка,
каманда, якая ў чэмпіянаце Беларусі займае 7-ы
радок, здолела ў еўракубках згуляць лепш за
флагманаў айчыннага першынства. Безумоўна,
можна сказаць, што «Сэнт-Джонстан» — гэта
не турэцкі «Трабзанспор», які можа падпісваць
кантракты з футбольнымі «зоркамі», але гэта
ўсё адносна. Шатландцы ў футболе больш за
стагоддзе, маюць добры чэмпіянат, стадыёны,
заўжды запоўненыя балельшчыкамі, і зборную,
якая шмат разоў прабівалася ў фінальныя стадыі міжнародных турніраў. Сапернік хоць і не
мае ў складзе «зорак», але моцны каманднай
гульнёй, байцовым характар. Прыемна, што і ў
гэтым кампаненце беларусы не саступілі шат-

ландцам. Вытрымалі, далі
адпор гаспадарам, забілі
гол і ў серыі пасляматчавых
пенальці дасягнулі вельмі
важнай перамогі. Выдатна ў серыі адзінаццаціметровых выглядаў варатар
Уладзімір Бушма, які ўзяў
некалькі мячоў ад футбалістаў «Сэнт-Джонстана». Яго
сябрам трэба было толькі
падтрымаць стойкага галкіпера трапнымі ўдарамі, што
яны і зрабілі. 1:1 — агульны лік супрацьстаяння,
але 3:2 у серыі пенальці. Далей ідзе «Мінск»! «Я
ганаруся хлопцамі, — прызнаўся пасля гульні Вадзім Скрыпчанка. — Я ўдзячны ім за самааддачу,
цярпенне, якое яны сёння праявілі. Мы малайцы,

будзем рухацца далей».
Квіток у групавы раўнд Лігі Еўропы мінчане
аспрэчаць з бельгійскім клубам «Стандард».
Сустрэчы плэй-оф адбудуцца 22 і 29 жніўня.
Тарас ШЧЫРЫ.

ШТО ВЫ ДУМАЕЦЕ ПРА СЕРЫЯЛЫ?
Сёння спаўняецца 40 гадоў, як па цэнтральным савецкiм тэлебачаннi паказалi першую серыю славутых «17 iмгненняў вясны». Па сутнасцi,
гэта першы айчынны серыял. Ён створаны рэжысёрам Таццянай Лiёзнавай паводле аднайменнай
кнiгi Юлiяна Сямёнава. Падчас паказу «17 iмгненняў вясны» ў гарадах адбывалася неверагоднае:
на вулiцах — нiводнай жывой душы, узровень
злачыннасцi зведзены да нуля. I гэта факт.
За 40 гадоў паспела кардынальна змянiцца не
толькi наша рэчаiснасць, але i серыялы таксама.
Дык што мы думаем пра серыялы?

Маргарыта ГАМIНА, студэнтка
Гродзенскага дзяржаўнага
ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы:
— Серыялы? Бразiльскiя «Зямля кахання, зямля надзеi», «Клон», «Сямейныя вузы», «Iзабэла»
або ра сiй скiя «Бед ная
Лiза», «Не нарадзiся прыгожай»... Касмiчная колькасць серый, вось што я
думаю. Шчыра кажучы, я
не вельмi люблю глядзець
серыялы. Знаёмлюся з тымi, якiя не цалкам пазбаўлены сэнсу. У гэтым плане падабаюцца работы
Валерыi Гай Германiкi «Школа» i «Скарочаны курс
шчаслiвага жыцця». Так, творчасць гэтага рэжысёра гледачы i крытыкi сустракаюць далёка не гучнымi апладысментамi, але я лiчу яе кiно цудоўным.
Серыялы Германiкi — гэта своеасаблiвая гульня з
чорным i белым. Агаляючы не лепшыя бакi жыцця,
дэманструючы не самыя прыгожыя ўчынкi герояў, рэжысёр змешвае абыякавасць i спачуванне,
асуджэнне i разуменне. Што да брытанскiх серы-

ялаў, асабiста мяне яны прываблiваюць смеласцю
герояў, якiя заўжды адзiн за ўсiх i ўсе за аднаго.
Вось толькi часам не атрымлiваецца ўсвядомiць iх
стыль жыцця. У такiм выпадку можна ўспомнiць:
заходняе не разлiчана на ўсходнеславянскую аўдыторыю.

Васiль ГЕРАСIМЧЫК, навуковы
супрацоўнiк Гродзенскага дзяржаўнага
гiсторыка-археалагiчнага музея:
— «Доктар Хаус», «Начныя агнi пятнiцы» — серыя лы, якiя пе ра кон ва юць:
су час ная пра дук цыя кiна iн дуст рыi такса ма выклiкае эмоцыi, прымушае
хвалявацца, адчуваць, дае
магчымасць перажыць усё
тое, што мы не заўсёды сустрэнем у звычайным будзён ным. Свое асаб лi вая
кампенсацыя недаатрыманага ў жыццi. Серыялы — гэта адзiн са спосабаў
пазбавiцца ад лiшкаў часу. Многiя запэўнiваюць
акружэнне ў адсутнасцi вольнай хвiлiны, але яна
ўсё ж такi ёсць. А «Вар'яты» або «Служба навiн»
— крынiцы духоўнага ўзбагачэння, удалае запаўненне з карыснай сэнсавай нагрузкай, пабуджэнне
да дзеяння. Рана цi позна чалавек задумваецца
пра iмклiвасць уласнага жыцця. Паглядзеўшы серыял, ён натхняецца на змены. Мне падабаюцца
ваенныя серыялы, савецкiя («17 iмгненняў вясны»)
або амерыканскiя («Пакаленне забойцаў», «Радзiма»), а вось сённяшнiя расiйскiя не люблю. Чаму?
Яны капiруюць чужыя сюжэты, не адлюстроўваюць
нацыянальнае. Мы не бачым сапраўднай Расii з яе
глыбiннай сутнасцю, з яе ўчора, сёння i заўтра. Таму ненатуральна атрымлiваецца. Штучна.

Iрына ГЕРАСIМЧЫК,
выкладчык Гродзенскага
дзяржаўнага ўнiверсiтэта
iмя Янкi Купалы:
— Праз за меж ныя серы я лы мы ма ем маг чымасць дэталёва ўявiць, як
жывуць у блiзкай Расii або
ў да лёкай Бразi лii. Дзесьцi нам па ка жуць праўду,
а дзесь цi — не зу сiм. У
лю бым вы пад ку вы разны воб раз чу жой кра i ны
ў пад свя до мас цi за станец ца. Ка лi гаварыць пра
беларускае, то стваральнiкам трэба асцярожна
прадумваць праек ты такога кшталту, бо серыял
— гэта адзiн з неймаверна моцных сродкаў маса вага ўплыву. Падобная тэлевi зiй ная прадукцыя мае сiлу навязаць каштоўнасцi, пераканаць
у важнасцi аднаго i непатрэбнасцi другога. Уласна кажу чы, серыял у на шай рэчаiс нас цi можа
выканаць своеасаб лi вую ролю ад раджаль нiка.
Су працьпас та вiўшы роднае чу жо му, ён скажа
так, каб са мая шырокая аўды торыя пачула. Ён
выявiць роднае. Гэта iс тотна зараз, калi многiя бе лару сы не разу меюць беларус кае ў сваiх
душах. Се рыял заўж ды фар мiруе iмiдж краiны.
Зноў па вы ша ная асця рож насць: якас на створаны, з добрым сюжэтам i та ленавi тымi ак цёрамi, ён пакажа, што беларускае — сучаснае,
стыльнае, моднае. I на ад варот. Нiз капробны, з
прымiтыўным сюжэтам i абы яка вай акцёрскай
гуль нёй, ён яшчэ больш ад да лiць ад на цы янальна га, са масна га. Таму або трэ ба зды маць
выдат на, або ўвогуле гэтага не пачы наць.
Падрыхтавала Маргарыта СIДАР.

