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ЁН «ІМК НУЎ СЯ НІ ЧЫМ 
НЕ ПА КРЫЎ ДЗІЦЬ ЖЫЦ ЦЁ»
На род ны мас так Гаў ры ла Ва шчан ка пра жыў 85 га доў

Та кія сло вы ён ад ной чы ска заў у ін тэр в'ю «Звяз дзе» пра 
свой твор чы лёс. Гэ та бы ло на па чат ку 1990-х га доў, ка-
лі бе ла рус кі мас так Гаў ры ла Ха ры то на віч Ва шчан ка быў 
пры зна ны «Ча ла ве кам го да» Між на род ным бія гра фіч ным 
цэнт рам Кемб ры джа, а трош кі паз ней — і «Ча ла ве кам ХХ 
ста год дзя». Але тое, што Ва шчан ка — асо ба ў мас тац тве, 
бы ло зра зу ме ла і без за меж ных ар га ні за цый.

Гаў ры ла Ва шчан ка — ад на з вы ключ ных асоб для бе ла рус-
кай куль ту ры: ства раль нік і шмат га до вы вы клад чык ка фед ры 
ма ну мен таль на-дэ ка ра тыў на га мас тац тва ў Бе ла рус кай дзяр-
жаў най ака дэ міі мас тац тваў. Ён сам вы дат на пра ца ваў з вя лі кі мі 
па ме ра мі. На прык лад, ства рыў віт ра жы для Чыр во на га кас цё ла 
і ста ліч на га кі на тэ ат ра «Маск ва». Ці вось яшчэ па но «Асвет ні-
кі» ў До ме на стаў ні ка — маш таб ны твор, у якім аў тар рас па вёў 
пра тых, хто ў роз ныя ста год дзі вы зна чаў уз ро вень бе ла рус кай 
куль ту ры. Ад мет на, што ства ра ла ся пра ца ў 70-я га ды мі ну ла га 
ста год дзя, за доў га да та го, ка лі бы ла сфар му ля ва ная ідэя бе ла-
рус ка га куль тур на га ад ра джэн ня. Але доб рыя твор цы, як пра ві ла, 
ма юць ней кае прад чу ван не па дзей і ідэй, важ ных для на ро да, 
дзе ля якіх яны пра цу юць.

Ва шчан ка пра ца ваў дзе ля Бе ла ру сі — руп лі ва і шчы ра. Ён ад-
люст роў ваў свой час — праў дзі ва і пра фе сій на.

Не здар ма ж на буй ных вы ста вах у са вец кі час яго тво ры 
бы лі ад зна ча ны не ад ной чы — бы ло тое, што іх вы лу ча ла. А ў 
1975-м на ВДНГ СССР бе ла рус кі мас так атры маў на ват за ла-
ты ме даль. Усё сыш ло ся ў кар ці не «Маё Па лес се» — па чуц цё 
і май стэр ства. Прос та ў той час, ка лі ў мо дзе бы лі гуч ныя 
ло зун гі, Ва шчан ка пра лю боў да ра дзі мы га ва рыў паэ тыч на 
праз жы ва піс. Хоць ён мог быць і ін шым у твор час ці — ка лі 
ства раў «Грун валь дскую біт ву» ці «Чар но быль скі рэ кві ем», 
на прык лад.

Ці ка ва, што на род ным мас та ком СССР Гаў ры ла Ва шчан ка стаў 
ра ней, чым на род ным мас та ком БССР. Але яго пра цы ад зна ча ліся  
Дзяр жаў най прэ мі яй рэс пуб лі кі ў 1984 го дзе. Мас так ства раў шмат 
і стаў ад ным з тых бе ла рус кіх твор цаў, хто фак тыч на пе ра даў 
свае тво ры ў дар лю дзям: вя лі кая част ка та го, што ство ра на за 
жыц цё, за хоў ва ец ца ў Кар цін най га ле рэі Г.Х. Ва шчан кі ў Го ме лі, 
на яго лю бі мым Па лес сі.

Твор чы ка лек тыў рэ дак цыі «Звяз ды» вы каз вае спа чу ван не 
род ным, бліз кім, сяб рам мас та ка.
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РЭС ПУБ ЛІ КАН СКІ СПІС ЭК СТРЭ МІСЦ КІХ МА ТЭ РЫ Я ЛАЎ

Від ін фар ма цый най пра-
дук цыі Наз ва, аў тар, вы твор ца ін фар ма цый най пра дук цыі Наз ва су да, які вы нес ра шэн не, і да та ўва хо джан ня ў сі лу ра-

шэн ня су да

CD-R дыс кі «Урок Бе ла рус кае мо вы»; «Кан цэрт «Са лі дар ныя зь Бе ла русь сю» на Рын ка вай пло шчы Но ва га Го ра да ў Вар ша ве 12 са ка ві ка 
2006»; «MEGAUS MEG 16753» (кан фіс ка ва ны ў гр-на Бу ра ко ва Аляк санд ра Ула дзі мі ра ві ча)

Ра шэн не су да Каст рыч ніц ка га ра ё на г. Грод на ад 4 ве рас ня 2008 
го да, увай шло ў за кон ную сі лу 16 ве рас ня 2008 го да

Кніж ныя вы дан ні

«Нет плохих на ро дов», Мінск, ЗАТ «Пра вос лав ная инициатива», 2007 г., 127 с.; 
про та і е рэй Алег Чак ры гін «Читая Евангелие. Размышления на евангельские чтения. Кто мы: христиане или иудеи?», Мінск, 
ЗАТ «Пра вос лав ная инициатива», 2005 г., 95 с. (7-е вы дан не); 
Яр чак В.М. «Сло во и Де ло Ивана Гроз но го», Мінск, ФУА Ін фарм., 2005 г. 704 с.;
«Россия, пробудись. В защиту Оте чест ва» скла даль нік ігу мен Сі мя он, Маск ва, «Империум-Пресс», 2005 г., 384 с.;
Пла то наў А.А. «Тай ное мировое правительство», се рыя «За го вор против России», Маск ва, «Алгоритм», 2006 г.; Пла то наў 
А.А. «За гад ка Сионских про то ко лов», се рыя «За го вор против России», Маск ва, «Алгоритм», 2006 г.; Пла то наў А.А. «Рус ское 
сопротивление», се рыя «Вой на с антихристом», Маск ва, «Алгоритм», 2006 г.; Пла то наў А.А. «Вой на с внутренним вра гом», 
се рыя «За го вор против России», Маск ва, «Алгоритм», 2006 г.;
Ба рыс Мі ро наў «Иго иудейское», Маск ва, «Алгоритм», 2007 г.
Мі ка лай Жа ва хаў «Ев рей ская революция», се рыя «Про ект Оле га Пла то но ва «Рус ское сопротивление», Маск ва, «Алгоритм», 
2006 г.;
«Убиение Анд рея Киевского. Де ло Бейлиса — «смотр сил», Мінск, «Рус ская идея», 2006 г.
Фі лі мо наў В.П. «Вре мя су да», Мінск, ЗАТ «Христианская инициатива», у 2-х та мах, 2007 г.;
«Исследование Хо ло кос та. Гло баль ное видение. Материалы меж ду на род ной Те ге ран ской конференции», Маск ва, «Алгоритм», 
2007 г., 272 с.

Ра шэн не су да Са вец ка га ра ё на г. Мін ска ад 19 снеж ня 2008 
го да, увай шло ў за кон ную сі лу 26 лю та га 2009 го да

Кніж нае вы дан не «Приговор убивающим Россию», Ба рыс Мі ро наў, Мінск, ЗАТ «Пра вос лав ная инициатива», 2005 г. Ра шэн не су да Мас коў ска га ра ё на г. Брэс та ад 8 лі пе ня 2009 
го да

Кніж нае вы дан не «Осо бое мнение, или Обращение христианки», Але на Гна ук, Брэст, 2011 г.
Ра шэн не су да Брэсц ка га ра ё на Брэсц кай воб лас ці ад 16 ліс-
та па да 2011 го да, увай шло ў за кон ную сі лу 27 ліс та па да 2011 
го да

Дру ка ва нае вы дан не «Прэс-фо та Бе ла ру сі 2011» вы да вец: ІП Лог ві наў, на дру ка ва на: Taurapolіs, Каў нас, Літ ва, 159 с.
Ра шэн не су да Ашмян ска га ра ё на Гро дзен скай воб лас ці ад 
18 кра са ві ка 2013 го да, увай шло ў за кон ную сі лу 24 чэр ве ня 
2013 го да

Кніж нае вы дан не «Ве лес — бог рус сов». Не вя до мая гіс то рыя рус ка га на ро да / А.І. Бя лоў. — 4-е выд. — М.: «Амри та», 2012 г.- 272 с. Ра шэн не су да Мас коў ска га ра ё на г. Брэс та ад 10 сту дзе ня 2014 
го да, увай шло ў за кон ную сі лу 21 сту дзе ня 2014 го да.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общество с дополнительной ответственностью

«Стройтехоснова»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «40-квартирный жилой дом по ул. Шульги 

в г. Фаниполь Дзержинского района ОДО «Стройтехоснова», 
жилой дом № 1 по генплану» 

Общество с дополнительной ответственностью «Стройтехоснова», зарегистриро-
ванное решением Минского городского исполнительного комитета от 18 декабря 2002 г. 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за № 190409576, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Платонова, д. 15, 
оф. 45. Почтовый адрес застройщика: г. Минск, ул. Платонова, д. 15, оф. 45, тел./факс 
(017)293-05-47.

Объект долевого строительства – 2-подъездный блочный 5-этажный многоквар-
тирный жилой дом не повышенной комфортности №1 по генплану с административно-
офисными помещениями в цокольном этаже.

Срок сдачи 2 квартал 2014 г.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений №№ 23, 

18, 39 (2-комнатные площадью 59,02 м2) без учета выполнения внутренних отделочных 
работ в текущих ценах составляет – 1100 долл. США по курсу НБ РБ.

№14 (2-комнатные площадью 59,02 м2) без учета выполнения внутренних отделоч-
ных работ в текущих ценах составляет – 1125 долл. США по курсу НБ РБ.

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений №№ 3, 
15, 22, 34 (1-комнатные площадью 42,24 м2) и №№ 8, 16, 33 (площадью 44,84 м2) без 
учета выполнения внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет – 1150 
долл. США по курсу НБ РБ.

Стоимость 1 м2 общей площади квартир, которые предлагаются на настоящий 
момент к реализации, при 100% оплате в течение 20 банковских дней с момента ре-
гистрации договора в Дзержинском районном исполнительном комитете Минской 
области, снижается на сумму, эквивалентную 25 долл. США по курсу НБ РБ.

Информацию по объекту долевого строительства и условиям заключения догово-
ров можно получить в ООО «Час-Пик», г. Минск, улица Богдановича, 124-4H, тел.: 
(017)287-69-60, (029)684-02-02.

УНП 100219908  

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 5» 
(г. Минск, ул. Широкая, 26) 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 20 марта 2014 года в 11 часов 00 минут 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
по адресу: г. Минск, ул. Широкая, 26 (актовый зал).

Форма проведения собрания: очная. 

Повестка дня: 
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году и 

основных направлениях развития Общества в 2014 году. 
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2013 году. 
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2013 год. 
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках Общества за 2013 год. 
5. О распределении чистой прибыли, объявлении и выплате дивидендов по ре-

зультатам деятельности Общества за IV квартал 2013 года. 
6. Утверждение направлений распределения и использования чистой прибыли 

Общества на 2014 год и I квартал 2015 года. 
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. 
8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам 

наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими 
своих обязанностей. 

9. Об утверждении новой редакции Устава Общества. 

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Широкая, 26, 
отдел механизации и энергетики, по рабочим дням с 11 марта 2014 года по 19 марта 
2014 года с 8.00 до 17.00 (понедельник-четверг) и с 8.00 до 15.45 (пятница), либо 
20 марта 2014 года по месту проведения собрания, тел. для справок (017) 281 24 27. 

Регистрация акционеров (их представителей), прибывших на собрание: 20 марта 
2014 года с 09.30 до 10.45 по месту проведения собрания. При себе иметь паспорт, 
представителю акционера иметь паспорт и доверенность акционера или договор. 

Наблюдательный совет ОАО «ДСТ № 5». 

Аб' ек таў пры да рож на га сэр ві су на Гро-
дзен шчы не быц цам і ня ма ла, ад нак да лё ка 
не ўсе з іх ад па вя да юць су час ным па тра ба-
ван ням. Больш за тое, шэ раг аб' ек таў з'яў-
ля ец ца пры да рож ны м... толь кі на па пе ры.

З 70 крам, ад не се ных да аб' ек таў пры да-
рож на га сэр ві су, 30 раз ме шча ны ў на се ле-
ных пунк тах, па ве дам ляе Ка мі тэт дзяр жаў-
на га кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці. Пры-
чым так і не ўда ло ся вы зна чыць кры тэ рый, 
па якім гэ тыя аб' ек ты ста лі пры да рож ны мі. 
Рэ жым іх ра бо ты і та вар ны асар ты мент ні-
чым не ад роз ні ва юц ца ад звы чай ных ганд-
лё вых пунк таў па аб слу гоў ван ні мяс цо вых 
жы ха роў. А та ва раў «пер шай не аб ход нас ці» 
для аў та ама та раў там не пра да юць.

Аб' ек таў пры да рож на га сэр ві су з усім 
комп лек сам па слуг (АЗС, стан цыя тэх ніч на га 
аб слу гоў ван ня, мый ка, гас ці ні ца, пунк ты гра-
мад ска га хар ча ван ня і су вя зі) прак тыч на ня ма. 
12 пунк таў тэх аб слу гоў ван ня фак тыч на з'яў-
ля юц ца шы на ман таж ны мі май стэр ня мі, што 
пра цу юць у аб ме жа ва ным рэ жы ме. Пунк ты 

ме ды цын скай да па мо гі на аў та да ро гах Гро-
дзен шчы ны ад сут ні ча юць уво гу ле. На не ка-
то рых тра сах на пра ця гу 30-50 кі ла мет раў не 
су стрэ неш ні вод най гра мад скай пры бі раль ні. 
А тыя, што ёсць, зна хо дзяц ца, за рэд кім вы-
клю чэн нем, у ан ты са ні тар ным ста не.

Пры гэ тым, ад зна ча юць у Ка мі тэ це дзярж-
кант ро лю, жа дан не ін вес та ваць у пры да рож-
ны сэр віс на ты ка ец ца на пэў ныя пе ра шко ды. 
На прык лад, у Лід скім ра ё не для бу даў ніц тва 
та ко га аб' ек та (гас ці ніч ны комп лекс з ахоў-
най ста ян кай) у ліс та па дзе 2010 го да бы ло 
за рэ гіст ра ва на ТАА «Са ят» з удзе лам ра сій-
скіх і бе ла рус кіх гра ма дзян. Мер ка ва ла ся, 
што аб' ём ін вес ты цый (іх улас ных срод каў) 
на рэа лі за цыю гэ та га пра ек та скла дзе ка ля 
3 міль ё наў до ла раў. Але... Пер ша па чат ко-
ва пла на ва ла ся па бу да ваць аб' ект по бач з 
АЗС ка ля вёс кі Кян ці, але гэ ты ўчас так не 
быў за цвер джа ны абл вы кан ка мам. Уза мен 
ін вес та рам пра па на ва лі ўчас так на 157-м 
кі ла мет ры аў та да ро гі Мінск—Грод на: у ле се, 
на ня ўдо бі цы, да ле ка ва та ад пры да рож най 

па ла сы. Вы дзя лен не гэ та га ўчаст ка ўзгад ні лі 
толь кі праз 4 ме ся цы пас ля па да чы ін вес-
та рам за явы. Ад нак у хо дзе пра ек та ван ня 
вы свет лі ла ся, што яго нель га вы ка рыс таць 
па пры зна чэн ні, і та му па тра бу ец ца пе ра нос 
аб' ек та на 60 мет раў.

У 2011 го дзе ТАА «Са ят» рас пра ца ва ла 
пра ект бу даў ніц тва аб' ек та і на кі ра ва ла 
яго прад пры ем ству «Дзярж бу дэкс пер ты-
за» па Гро дзен скай воб лас ці на па за ве-
да мас ную экс пер ты зу. Экс перт нае за-
клю чэн не вы да лі толь кі ў кра са ві ку 2012 
го да. Пры чы най пра ма ру джан ня ста ла 
ад мо ва ва ўзгад нен ні пра ек та аб лас ной 
Дзяр жаў та інс пек цы яй — яна за па тра ба-
ва ла ўста на віць ка ме ры ві дэа на зі ран ня і 
ін фар ма цый нае па но з рэ кла май на тэ му 
бяс пе кі ру ху. У вы ні ку ТАА «Са ят» ле тась 
ад мо ві ла ся ад рэа лі за цыі гэ та га пра ек та 
без кам пен са цыі больш чым 500 міль ё наў 
руб лёў па не се ных за трат.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Та кія ідэі бы лі агу ча ны на 
ка ле гіі Дзяр жаў на га ка мі-
тэ та па стан дар ты за цыі 
Бе ла ру сі. Акра мя гэ та га, 
пры цяг ну ла да ся бе ўва гу 
праб ле ма якас ці ай чын най 
пра дук цыі.

Ня ма агуль най па зі цыі
Сё ле та пла ну ец ца рас пра ца-

ваць 19 тэх рэг ла мен таў Мыт на-
га са ю за (1 з іх за ма ца ва ны за 
Бе ла рус сю). Ня гле дзя чы на тое, 
што ў пра цэс рас пра цоў кі гэ тых 
да ку мен таў уцяг ну ты прак тыч-
на ўсе мі ніс тэр ствы і ве дам ствы 
рэс пуб лі кі, стар шы ню Дзярж-
стан дар та Вік та ра На за ран ку 
вель мі не па ко іць сла бая па зі-
цыя кра і ны ў цэ лым. «Па мно-
гіх рэг ла мен тах яна не адзі ная, 
з роз ны мі пунк та мі гле джан ня, 
роз ны мі па зі цы я мі і па ды хо да-
мі», — пад крэс ліў ён. Та му кі-
раў нік ве дам ства на га даў прад-
стаў ні кам мі ніс тэр стваў, якія 
ад каз ва юць за кан са лі да ва ную 
па зі цыю, што іх за да ча (ра зам з 
ка мі тэ там) — «прад ста віць ура-

ду агуль ную па зі цыю кра і ны і ад-
стой ваць яе». На дум ку Вік та ра 
На за ран кі, ра зам з мі ніс тэр ства-
мі ак тыў най пры рас пра цоў цы 
тэх ніч ных рэг ла мен таў па він на 
быць і па зі цыя біз не су. Пры чым 
мер ка ван ні па він ны гу чаць у 
пра цэ се пра пра цоў кі да ку мен-
таў, бо пас ля іх пры няц ця ўнес-
ці ней кія зме ны ўжо прак тыч на 
не маг чы ма.

Стар шы ня Дзярж стан дар та 
зноў ад зна чыў па сіў насць пра-
мыс ло вас ці па ўдзе ле ў між на-
род ных тэх ніч ных ка мі тэ тах па 
стандартызацыі. У су вя зі з гэ тым 
вя лі кія над зеі Вік тар На за ран ка 
ўсклад вае на пра вя дзен не Ге не-
раль най асамб леі Між на род най 
элект ра тэх ніч най ка мі сіі, якая 
прой дзе ў Мін ску ў каст рыч ні ку 
2015 го да.

Ёсць пра дукт — па він на 
быць ла ба ра то рыя

Пер шы ві цэ-прэм' ер Бе ла ру сі 
Ула дзі мір Ся маш ка пад тры маў 
па зі цыю Вік та ра На за ран кі аб 
не аб ход нас ці раз віц ця вы пра-

ба валь на га комп лек су. Па вод ле 
слоў на мес ні ка прэм' ер-мі ніст-
ра, яшчэ не каль кі га доў та му 
пры ма ла ся вя лі кая коль касць 
тэх ніч ных рэг ла мен таў Мыт на-
га са ю за ў да во лі сціс лыя тэр мі-
ны, у вы ні ку ча го ча су ўда вац ца 
ў дэ та лі, пад ра бяз на вы ву чаць 
тон ка сці да ку мен таў не бы ло. 
«Урэш це гэ ты рэг ла мент пры-
маў ся, а ка лі на ды хо дзіў тэр мін 
яго ўка ра нен ня, рап там вы свят-
ля ла ся, што мы не га то вы: ня ма 
вы пра ба валь най ба зы, не атэс-
та ва ны ла ба ра то рыі, не га то вы 
тэх на ло гіі і гэ так да лей», — рас-
тлу ма чыў Ула дзі мір Ся маш ка. 
Акра мя та го, Вік тар На за ран ка 
лі чыць, што «пра мыс ло васць, 
асвой ва ю чы но выя ві ды пра дук-
цыі, па він на ства раць вы пра ба-
валь ныя ла ба ра то рыі».

Сла бая якасць
Як ад зна чыў пер шы ві цэ-прэм'-

ер, сён ня мож на кан ста та ваць, 
што прак тыч на ўсе прад пры ем-
ствы кра і ны ахоп ле ны сіс тэ май 
якас ці — атэс та ва ны ў тым ці ін-
шым стан дар це ІСО. «Фар маль-

на мы ка жам, што скон чы лі гэ-
тую пра цу і вы сту па ем га ран та мі 
якас ці, ад нак я па ві нен ад зна чыць, 
што ў апош нія два га ды (асаб лі ва 
ў кан цы мі ну ла га — па чат ку гэ та га 
го да) бы ло до сыць рэз кае зні жэн-
не якас ці на шай пра дук цыі», — 
за явіў Ула дзі мір Ся маш ка. На яго 
дум ку, мы ака за лі ся не кан ку рэн-
та здоль ны мі ў кры зіс най сі ту а цыі, 
ка лі на зі ра ец ца ўсе агуль ная рэ-
цэ сія па кош це. Прад пры ем ствы 
пе ра гру жа ны ве лі зар най пад атко-
вай на груз кай ад нос на ін шых сек-
та раў эка но мі кі і ін шых кра ін, пе-
ра кры жа ва ным суб сі да ван нем па 
энер ге ты цы. «З та кі мі вы со кі мі та-
ры фа мі ў Еў ро пе мож на на зваць 
толь кі ад ну-дзве кра і ны. Акра мя 
та го, прад пры ем ствы пе ра гру-
жа ны ве лі зар най крэ дыт най на-
груз кай (са стаў ка мі пад 50-60%), 
са цы яль най на груз кай». І ў гэ тым 
кры зі се «мы не змаг лі тро хі ні жэй 
апус ціц ца па кош це (лі та раль на на 
5-10%), і та вар спы ніў ся. Сі ту а цыя 
яшчэ па гар ша ец ца не са май леп-
шай якас цю».

Пад рых та ваў 
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да» вы каз вае глы бо кае спа чу-
ван не стар шы ні праў лен ня ЗАТ «Дру гі на цы я наль ны тэ ле ка-
нал» Ры го ру Ле а ні да ві чу Кі ся лю ў су вя зі з на пат каў шым яго 
вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 
спа чу ван ні род ным і ка ле гам на род на га мас та ка Бе ла-
ру сі Гаў ры лы Ва шчан кі ў су вя зі з яго смер цю. «Ад на з 
най вя лік шых по ста цяў у бе ла рус кім жы ва пі се ХХ ста-
год дзя, Гаў ры ла Ва шчан ка па кі нуў яр кі след у ай чын най 
куль ту ры. На пі са ныя ім па лот ны, на поў не ныя глы бо кім 
фі ла соф скім змес там і пра нік нё на-лі рыч ным по гля дам 
на свет, ста лі са праўд ным мас тац кім ле та пі сам Бе ла ру сі. 
Сва ім вя лі кім та лен там і плён най пра цай на ка рысць ра-
дзі ме Гаў ры ла Ха ры то на віч за ва я ваў па ва гу і пры знан не 
ты сяч лю дзей», — га во рыц ца ў спа чу ван ні. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка вы ка заў упэў не насць, што тра ды цыі, за кла-
дзе ныя Гаў ры лам Ва шчан кам, зной дуць свой пра цяг у 
твор час ці яго вуч няў і но вых па ка лен няў бе ла рус кіх мас-
та коў, для якіх жыц цё і асо ба Май стра бу дуць пры кла дам 
са ма ад да на га слу жэн ня лю бі май спра ве.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Тэ ма «Вы зва лен не Бе ла ру сі» ста не да мі ну ю чай у за ле № 8 но ва га бу-

дын ка му зея. У па мяш кан ні ня пра віль най геа мет рыч най фор мы пло шчай 
у 474,63 кв. м бу дзе ад люст ра ва ны адзін з най больш знач ных пе ры я даў мі-
ну лай вай ны. Уся го ў но вым му зеі раз мес цяц ца 10 экс па зі цый ных за лаў.

— Упер шы ню ў но вай экс па зі цыі тэ ма вы зва лен ня на шай кра і ны 
бу дзе прад стаў ле на най больш цэ лас на, — пад крэс лі ла на мес ні ца ды-
рэк та ра му зея па на ву ко вай ра бо це Ган на ГА ЛІН СКАЯ. — Пер шы 
раз дзел за лы бу дзе пры све ча ны па чат ку вы зва лен ня, па дзе ям ве рас ня 
1943 — лю та га 1944 га доў, уклю ча ю чы фар мі ра ван не Дняп ра, вы зва-
лен не ўсход ніх ра ё наў Го мель скай, Ма гі лёў скай і Ві цеб скай аб лас цей. 
Па бу да ва на экс па зі цыя бу дзе па рэ гі я наль ным прын цы пе і аб' яд нае 4 
тэ ма тыч ныя комп лек сы, якія рас кры юць хро ні ку вы зва лен ня па аб лас цях. 
Кож ны тэ ма тыч ны комп лекс уклю чыць у ся бе ін фар ма цыю аб кан крэт ных 
апе ра цы ях і ба я вых дзе ян нях. Пры гэ тым бу дуць прад стаў ле ны эпі зо ды 
ге ра іч ных па дзей і кан крэт ныя подз ві гі вай скоў цаў Чыр во най Ар міі.

У на пру жа нас ці сі ту а цыі і ге ра із ме зем ля коў у гэ ты пе ры яд мож на 
бу дзе ўпэў ніц ца па ба я вых да ку мен тах — да ня сен нях, за га дах са вец-
ка га ка ман да ван ня, фо та здым ках, кар тах, га зе тах та го ча су. Вя ду чае 
мес ца ў экс па зі цыі зой ме за ла, пры све ча ная бе ла рус кай стра тэ гіч най 
на сту паль най апе ра цыі «Баг ра ці ён». Прад мет ную асно ву гэ тай за лы 
скла дуць аса біс тыя дзён ні кі і ліс ты па ля вой пош ты, пер са наль ныя 
ўзна га ро ды во е на чаль ні каў і звы чай ных сал дат, вай ско вая ўні фор ма 
і прад ме ты фран та во га по бы ту, узо ры бо еп ры па саў і зброі і інш.

Адзін з уні каль ных экс па на таў — сцяг вы зва лен ня, пад ня ты над 
Бе ла рус кім дра ма тыч ным тэ ат рам 3 лі пе ня 1944 го да. Упер шы ню 
бу дзе прад стаў ле на ін ста ля цыя да ро гі, праз якую быц цам бы пе ра-
праў ляец ца танк «Т-34». Рэ кан струк цыя ад люст руе адзін з эпі зо даў 
апе ра цыі «Баг ра ці ён» на Па лес сі. Га лоў ным эле мен там пра сто ра вай 
экс па зі цыі ста не дыя ра ма «Мін скі ка цёл», ство ра ная сту ды яй ва ен-
ных мас та коў імя Грэ ка ва. Дыя ра ма бу дзе су пра ва джац ца гу ка вым 
фо нам і ві зу аль ны мі эфек та мі.

За вер шаць тэ му вы зва лен ня ма тэ ры я лы аб ба я вым уза е ма дзе ян ні 
пар ты за наў з час ця мі Чыр во най Ар мі і ў пе ры яд вы зва лен ня. Уво гу ле, у 
но вай экс па зі цыі на гэ тую тэ му пла ну ец ца прад ста віць 872 най мен ні.

Сён ня Вы да вец кі дом «Звяз да» рых туе да вы дан ня ка та лог уні-
каль най ка лек цыі Бел дзярж му зея «Са ма роб ная пар ты зан ская зброя». 
Ін фар ма цыя гэ та ўба чыць свет упер шы ню. А са ма ка лек цыя, у сваю 
чар гу, бу дзе прад стаў ле на ўжо ў но вым му зеі.

— Ка лі музей ад крыў ся ў Мін ску ў 1944 го дзе, ад ной з пер шых бы ла 
менавіта ка лек цыя са ма роб най пар ты зан скай зброі, — прад ста ві ла 
муль ты ме дый ную прэ зен та цыю ка та ло га «Са ма роб ная пар ты зан ская 
зброя» за гад чы ца на ву ко ва-да след ча га ад дзе ла фон да вай пра цы 
му зея Га лі на СКА РЫН КА. — І коль кі га доў іс нуе му зей, столь кі ча су 
гэ тая ка лек цыя пры ваб лі вае на вед ні каў. Яе скла да юць 62 прад ме ты. 
І ні во дзін з іх не паў та рае ін шы! Гэ ту зброю ра бі лі на ляс ной па ля не, 
у зям лян цы, дзе за ўгод на. Не май стры, а звы чай ныя лю дзі — пар ты-
за ны. І, як ні дзіў на, яна амаль не да ва ла асе чак. Гэ та бы ла зброя, 
вар тая за вад ской вы твор час ці.

Ды рэк тар му зея рас ка заў, што пры ства рэн ні экс па зі цый у но вым бу-
дын ку бу дуць вы ка ры ста ны су час ныя тэх на ло гіі, ана ла гіч ныя за меж ным 
му зе ям. 67 муль ты ме дый ных комп лек саў шмат лі кіх кан струк цый зро бяць 
экс па зі цыю ці ка вей шай. Не рас кры ва ючы дэ та ляў, Мі ка лай Ско бе леў за пэў-
ніў, што ў асно ве най ноў шых зна хо дак усё роў на бу дзе му зей ны прад мет.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

НА БЛІ ЖА Ю ЧЫ 
ПЕ РА МО ГУ

НА АСНОВЕ 
ЎЗАЕМАПАВАГІ

Пар ла менц кая дэ ле га цыя Бе ла ру сі на ча ле са стар шы нёй Па-
ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па між на род ных спра вах і 
на цы я наль най бяс пе цы, на мес ні кам кі раў ні ка дэ ле га цыі На-
цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі ў ПА АБ СЕ Ула дзі мі рам Сянь ко 
з 13 па 14 лю та га бя рэ ўдзел у ХІ ІІ зі мо вым па ся джэн ні Пар-
ла менц кай асамб леі Ар га ні за цыі па бяс пе цы і су пра цоў ніц тве 
ў Еў ро пе (ПА АБ СЕ) у Ве не.

У ме ра пры ем стве ўдзель ні ча юць ка ля 260 дэ пу та таў з пар ла мен-
таў 54 дзяр жаў — чле наў АБ СЕ. У скла дзе бе ла рус кай пар ла менц кай 
дэ ле га цыі так са ма зна хо дзіц ца член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў па між на род ных спра вах, член дэ ле га цыі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі ў ПА АБ СЕ Ва лян ці на Ля во нен ка.

13 лю та га бе ла рус кія пар ла мен та рыі пры ня лі ўдзел у су мес ным 
па ся джэн ні трох агуль ных ка мі тэ таў ПА АБ СЕ — па па лі тыч ных 
пы тан нях і бяс пе цы, па эка на міч ных пы тан нях, на ву цы, тэх на ло гіі і 
на ва коль ным ася род дзі, па дэ ма кра тыі, пра вах ча ла ве ка і гу ма ні тар-
ных пы тан нях, а так са ма ў па ся джэн нях кож на га з ка мі тэ таў. Ся род 
асноў ных пы тан няў па рад ку дня агуль ных ка мі тэ таў ПА АБ СЕ — ас-
пек ты пар ла менц ка га кант ро лю за ўзбро е ны мі сі ла мі і сі ла мі бяс пе кі, 
су пра цоў ніц тва ў кі ра ван ні вод ны мі рэ сур са мі ў рэ гі ё не АБ СЕ.

Ула дзі мір Сянь ко пад час спе цы яль ных дэ ба таў па пы тан ні вяр-
шэн ства за ко ну ў рэ гі ё не АБ СЕ, ар га ні за ва ных у рам ках па ся джэн-
ня трэ ця га агуль на га ка мі тэ та, ад зна чыў ня змен ную пры хіль насць 
Бе ла ру сі да раз віц ця за сна ва на га на раў на праўі і ўза ем най па ва зе 
кан струк тыў на га ўза е ма дзе ян ня з АБ СЕ і яе ін сты ту та мі. Се на тар 
звяр нуў ува гу на важ насць па сту паль на га, эва лю цый на га раз віц ця 
дэ ма кра тыі ў кра і нах АБ СЕ і кан трпра дук цыў ных дзе ян няў, на кі ра-
ва ных на штуч нае па ска рэн не пра цэ саў дэ ма кра тыч на га раз віц ця. 
Ён кры тыч на аца ніў ан га жы ра ва насць Агуль на га ка мі тэ та ПА АБ СЕ 
па дэ ма кра тыі, пра вах ча ла ве ка і гу ма ні тар ных пы тан нях і яго прад-
узя тыя ад но сі ны да раз віц ця сі ту а цыі ў Бе ла ру сі.

Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��

НАШ НЕ НА ЗОЙ ЛІ ВЫ ПРЫ ДА РОЖ НЫ СЭР ВІС...

ТЭХ РЭГ ЛА МЕН ТАМ НЕ ХА ПАЕ 
ГА ЛА СОЎ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВАЎ І БІЗ НЕ СУ

А пра мыс ло васць па він на ства раць вы пра ба валь ныя ла ба ра то рыі для но вай пра дук цыі

У 2013 го дзе ву чо ная сту пень док та-
ра на вук бы ла пры свое на Вы шэй шай 
атэс та цый най ка мі сі яй (ВАК) 39 са-
іс каль ні кам і 512 са іс каль ні каў ста лі 
кан ды да та мі на вук. 49 са іс каль ні каў 
атры ма лі зван не пра фе са ра.

— Што ты чыц ца ўзрос ту са іс каль ні каў, то 
дак та ры на вук у нас за мі ну лы год «па ста-
ле лі», — па ве да міў жур на ліс там стар шы ня 
Вы шэй шай атэс та цый най ка мі сіі Ана толь 
АФА НАСЬ ЕЎ. — Так, ся рэд ні ўзрост са іс-
каль ні каў, якім бы ла пры су джа на ву чо ная 
сту пень док та ра на вук, склаў 53,7 го да. У 
2012 го дзе гэ ты па каз чык скла даў 49,9 го да. 
А вось ся рэд ні ўзрост са іс каль ні каў ву чо най 
сту пе ні кан ды да та на вук прак тыч на не змя-
ніў ся — 34,1 го да.

Як і ў па пя рэд нія га ды, най боль шая коль-
касць ды сер та цый з пры су джэн нем аў та рам 
ву чо най сту пе ні вы кон ва ла ся па тэх ніч ных і 
ме ды цын скіх на ву ках (па 100 ды сер та цый). 
Да лей ідуць фі зі ка-ма тэ ма тыч ныя на ву кі (47 
ды сер та цый) і бія ла гіч ныя (45 ды сер та цый).

А вось до ля не за цвер джа ных ВАК АМ у 
2013 го дзе ра бот кры ху ўзрас ла ў па раў на-
нні з 2012 го дам (з 8,3 да 8,8%). З агуль най 
коль кас ці ды сер та цый, якія атры ма лі ў ВАК 
ад моў ную ацэн ку, 13,2% скла да юць ды сер та-
цыі па пе да га гіч ных і тэх ніч ных на ву ках.

Па сло вах Ана то ля Афа нась е ва, пры чы ны 
ад хі лен ня ра бот са мыя роз ныя. Ды сер та цыі 
ацэнь ва юц ца з двух ба коў. Па-пер шае, па іх 
на ву ко ва му склад ні ку: у пры ват нас ці, экс пер-
ты ацэнь ва юць, што са іс каль нік здзейс ніў у 
на ву цы но вае (ак ту аль насць тэ ма ты кі) і на-
коль кі вя лі кі яго ўнё сак. Аба вяз ко ва ацэнь ва-
ец ца і ўзро вень ква лі фі ка цыі са іс каль ні ка.

— Час та ў ра бо тах, асаб лі ва гэ та ты чыц-
ца гу ма ні тар ных на вук, ад сут ні чае на ву ко вы 
склад нік, яны но сяць пе ра важ на рэ фе ра тыў-

ны ха рак тар. Але шмат ра бот ад хі ля ец ца па 
пры чы не ніз кай ма тэ ма тыч най куль ту ры са-
іс каль ні каў ву чо най сту пе ні, — пад крэс ліў 
стар шы ня Вы шэй шай атэс та цый най ка мі сіі. 
— На жаль, да во дзіц ца кан ста та ваць, што 
са іс каль ні кі, якія прай шлі ма гіст ра ту ру, ас пі-
ран ту ру і дак та ран ту ру, да пус ка юць па мыл кі, 
за якія ў шко ле не атры ма лі б ста ноў чую 
ад зна ку. Склад ва юць мет ры з кі ла гра ма мі і 
сцвяр джа юць, што ўсё ро бяць пра віль на.

Па дзен не ма тэ ма тыч най куль ту ры — 
агуль ная бя да для ўсіх кра ін. У Мас коў скім 
дзяр жаў ным тэх ніч ным уні вер сі тэ це імя Баў-
ма на пры зна юц ца, што чы та юць пер ша курс-
ні кам школь ны курс фі зі кі і ма тэ ма ты кі. Між 
ін шым, гэ та вя ду чая тэх ніч ная ВНУ не толь кі 
Ра сі, але і све ту. Ёсць ча ты ры фун да мен таль-
ныя дыс цып лі ны — ма тэ ма ты ка, фі зі ка, хі мія і 
бія ло гія, на якіх грун ту юц ца ўсе ін шыя на ву кі. 
Але мо ладзь у гэ тыя сфе ры іс ці не хо ча: ні ў 
нас, ні ў Ра сіі, ні ў ЗША. І вя ду чыя на ву ко выя 
шко лы ста рэ юць з-за ад сут нас ці пры то ку мо-
ла дзі. Але ў ЗША гэ та праб ле ма вы ра ша ец ца 
ўкла дан нем у на ву ку гро шай.

Як за зна чыў Ана толь Афа нась еў, за 21 
год дзей нас ці ВА Ка ў пе да го гі цы бы ло аба-
ро не на ка ля 600 ды сер та цый: «Але што 
рэ ва лю цый на га ад бы ло ся ў пе да го гі цы? 
На прык лад, бы ла аба ро не на доб рая ра-
бо та на тэ му, як вы кла даць у шко ле ма-
тэ ма ты ку. Але з ма тэ ма ты кай вы пуск ні кі 
ўсё роў на «не сяб ру юць»... Бе ла рус кая 
шко ла то пе ра хо дзі ла на два нац ца ці год ку, 
то зноў вяр та ла ся да адзі нац ца ці га до ва га 
тэр мі ну на ву чан ня, але ні хто з на ву коў цаў 
не пры свя ціў сваю ўва гу рэ фар ма ван ню 
шко лы. Ча му ні хто не да сле дуе маг чы мыя 
на ступ ствы да лу чэн ня вы шэй шай шко лы 
да Ба лон ска га пра цэ су? Лю быя між на род-
ныя па гад нен ні на кла да юць пэў ныя аб ме-
жа ван ні і аба вяз кі. Дык ча му за га дзя не 

пра ана лі за ваць, што мы стра цім і што мы 
на бу дзем?»

Не мо гуць пры га даць у Вы шэй шай атэс-
та цый най ка мі сіі і на ву ко вых прац, пры све-
ча ных ука ра нен ню ў шко ле про філь на га 
на ву чан ня. Быць ці не быць про філь на му 
на ву чан ню, вы ра ша юць па лі ты кі, а не пра-
фе сі я на лы. А гэ та зна чыць, што пры ма юц ца 
ра шэн ні, якія не аба пі ра юц ца на на ву ко вы 
ана ліз тых ці ін шых пра цэ саў

— Нас час та аб ві на вач ва юць у тым, што 
ка мі сія «за круч вае гай кі», шмат ад хі ляе 
ра бот па пе да га гіч ных на ву ках. Але, па-
вер це, мы заў сё ды бе раж лі ва ста вім ся да 
та кіх ды сер та цый, імк нём ся ўба чыць і не 
пра пус ціць тое но вае, што пра па ну юць аў-
та ры, — пад крэс лі вае на мес нік стар шы-
ні ВАК Аляк сандр ДА НІ ЛАЎ. — Ёсць не 
толь кі агуль ная пе да го гі ка , але і пе да го гі ка 
спор ту, ка рэк цый ная пе да го гі ка, пе да го гі-
ка вы кла дан ня асоб ных дыс цып лін... І нам 
вель мі важ на, каб у кож най з гэ тых сфер 
бы лі свае лі да ры. Але, на пэў на, гэ та асаб-
лі васць на ша га ча су: яр ка вы ра жа ных лі да-
раў на ўзроў ні дак та роў на вук у пе да го гі цы 
ня ма. Лі чу, што пе да га гіч ная на ву ка па він на 
быць на цэ ле на на вы ра шэн не кан крэт ных 
пе да га гіч ных за дач.

З ін шых вы ні каў ра бо ты ВАК за 2013 год 
ха це ла ся б за ся ро дзіць ува гу на на ступ най 
ліч бе. Ле тась дып ло мы аб ву чо ных сту пе-
нях атры ма лі ў Бе ла ру сі 46 за меж ных гра-
ма дзян з 11 кра ін: Ра сіі, Лі віі, Іра ка, Кі тая, 
Іра на, Ан го лы, В'ет на ма, Із ра і ля, Ні ге рыі, 
Ні дэр лан даў і Укра і ны. А ў 2012 го дзе ў 
Бе ла ру сі аба ра ня лі ся 25 за меж ні каў. Тром 
гра ма дзя нам Бе ла ру сі, якія аба ра ня лі свае 
ра бо ты за мя жой, па вы ні ках пе ра атэс та цыі 
ле тась бы ла пры су джа на сту пень кан ды-
да та на вук.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ДЫ СЕР ТА ЦЫЯ — НЕ РЭ ФЕ РАТ
...а склад ваць кі ла гра мы з мет ра мі бу ду чым дак та рам на вук па він на быць со рам на

Трас ка маг ла ўда рыць па пе чан і?
Апе ра тыў ні кі За вод ска га РУ УС ста лі цы ра зам з су пра цоў ні ка мі 

ра ён на га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі кан фіс ка ва лі са ста ліч ных 
крам пар тыю пе ча ні трас кі ў коль кас ці звыш дзвюх ты сяч бля ша-
нак на агуль ную су му больш за 55 міль ё наў руб лёў.

На дзіў ныя сма ка выя якас ці кан сер ваў звяр нуў ува гу адзін з па куп ні-
коў, які на быў у кра ме ста ліч най сет кі бля шан ку пе ча ні трас кі да свай го 
ста ла, па ве да мі лі ва УБЭЗ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма. Вы ні кі экс пер ты зы 
па ка за лі, што пра дукт не ад па вя дае за яў ле най якас ці, ха ця тэр мі ны рэа-
лі за цыі, па зна ча ныя на бля шан цы, не бы лі па ру ша ны. Што пры вя ло да 
гэ та га — па ру шэн не тэх на ло гіі вы твор час ці ці яшчэ неш та — вы свят ля-
ец ца, але, як ад зна чы лі спе цы я ліс ты, якасць та ва ру вы клі ка ла сур' ёз ную 
асця ро гу. На рэа лі за та раў і па стаў шчы коў вы шэй зга да най пра дук цыі 
скла дзе ны ад мі ніст ра цый ныя пра та ко лы за па ру шэн не са ні тар ных нор-
маў, пра ві лаў і гі гі е ніч ных нар ма ты ваў. Для юры дыч ных асоб санк цыя па 
гэ тым ар ты ку ле пра ду гледж вае штраф да 200 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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