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Ле а ні да Мен дэ ле ві ча Ле-
ві на ве дае кож ны жы хар на-
шай кра і ны. І не толь кі та му, 
што ён быў вя до мым ар хі тэк-
та рам, лаў рэ а там са мых вы-
со кіх прэ мій, пе ра ка на ным 
ан ты фа шыс там. Без ство-
ра на га Ле а ні дам Ле ві ным 
су час ную Бе ла русь уя віць 
на огул, зда ец ца, не маг чы-
ма. Бо ці бы ла б у нас па-
мяць пра мі ну лую вай ну та-
кой пра ніз лі ва-ба лю чай, ці 
бы ло б пе ра ка нан не, што 
гэ та не па він на больш паў-
та рыц ца, та кім цвёр дым і ад-
на знач ным, ка лі б не Ха тынь, 
не «Яма» на мес цы Мінс-
к ага ге та, не ме ма ры яль ны 
комп лекс на мес цы дзі ця ча-
га канц ла ге ра ў Чыр во ным 
Бе ра зе пад Жло бі нам, не 
пом нік муж нас ці «Пра рыў» 
не да лё ка ад Уша чаў?.. Ці 
ме ла б на ша ста лі ца сён ня 
тое ар хі тэк тур нае аб ліч ча, 
яко му здзіў ля юц ца пры ез-
джыя і якім га на рым ся мы, 
ка лі б Ле а нід Ле він у свой 
час не спра ек та ваў бу дын кі 
гар вы кан ка ма і ВДНГ, стан-
цыі мет ро «Пло шча Ле ні на» 
і «Ня мі га», не пры маў ак тыў-
ны ўдзел у рэ кан струк цыі 
Тра ец ка га і Ра каў ска га прад-
мес цяў, Верх ня га го ра да, за-
бу до вы ста ра жыт най Ня мі гі, 
не ства рыў пра ект дэ таль-
най пла ні роў кі і за бу до вы 
цэнт ра Мін ска і ця пе раш ня га 
пра спек та Пе ра мож цаў?.. Ён 
быў са праўд ным мас та ком, 
бо здо леў да ступ ны мі яму 
срод ка мі вы яў лен ня пе ра-
даць тое, што аплак ваў, што 
ад чу ваў, пра што ма рыў.

Ён быў ні бы аса біс та зна-
ё мы кож на му з нас. Бо праз 
тое, што ра біў, спра ба ваў да-
сту кац ца да на ша га ро зу му 
і па чуц цяў. І яму гэ та, не су-
мнен на, уда ло ся.

АР ХІ ТЭК ТАР 
ПА ЧУЦ ЦЯЎ

Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, ад пра ца ваў шы 
100 дзён на па са дзе стар шы ні Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма, пра вёў пер шую прэс-кан фе-
рэн цыю для жур на ліс таў ра ён ных, аб лас-
ных і рэс пуб лі кан скіх СМІ. Вось якія дум кі 
ён вы ка заў па шэ ра гу ак ту аль ных пы тан няў 
жыц ця рэ гі ё на.

Ма дэр ні за цыя 
без кам па ней шчы ны 

— Ле тась у эка но мі цы воб-
лас ці не ўсё з на ме ча на га ўда-
ло ся вы ка наць, але па боль-
шас ці па ра мет раў за бяс пе ча-
на ста ноў чая ды на мі ка. Ра зам 
з тым ёсць і праб ле мы. Най-
больш скла да нае ста но ві шча 
ця пер на прад пры ем ствах, 
што па стаў ля юць сваю пра-
дук цыю ма шы на бу даў ні чым 
гі ган там (МТЗ, МАЗ, Бе лАЗ), у якіх ёсць цяж кас-
ці з рэа лі за цы яй тэх ні кі. Та му трэ ба пра ца ваць не 
толь кі на збо рач ныя кан ве е ры, але і мець ін шыя 
ві ды пра дук цыі, каб «ма неў ра ваць» у скла да ны 
час са збы там асноў ных вы ра баў.

Ма дэр ні за цыя — гэ та па тра ба ван не ча су, і тут 
не па він на быць ней кай кам па ней шчы ны. Асаб-
лі ва чуй на да за пы таў рын ку ста вяц ца на прад-
пры ем ствах буй но га пры ват на га біз не су (кам па ніі 
«ЗОВ», «Кон тэ Спа», «Бія ком»), дзе хут ка ўка ра-
ня юць усё са мае пе ра да вое. Па спя хо ва ма дэр-
ні зу юц ца, вы раб ля ю чы но выя ві ды пра дук цыі і 
па шы ра ю чы сваю пры сут насць на рын ках, гро-
дзен ская ты ту нё вая фаб ры ка «Нё ман», прад-
пры ем ствы «Лід сель маш» і «Лі дах ле бап ра дукт». 
А пры кла дам гра мат на га па ды хо ду да ма дэр ні-
за цыі цэ лай га лі ны, што ад бы ва ла ся пад кант ро-
лем ор га наў ула ды, з'яў ля ец ца мя са-ма лоч ная 
пра мыс ло васць. У вы ні ку ле таш ні экс парт гэ тых 
та ва раў да сяг нуў 680 міль ё наў до ла раў, і мож на 
раз ліч ваць на боль шае, бо прак тыч на на кож ным 
прад пры ем стве ёсць ін вес ты цый ны пра ект па 
да лей шым раз віц ці.

Вы ні кі пе ра пра цоў шчы каў, зра зу ме ла, на ў-
прост звя за ны з пра цай аграр ні каў воб лас ці, якія 
ле тась упер шы ню пе ра вы сі лі 1 міль ён тон ва ла-
вой вы твор час ці ма ла ка. Гэ та вы нік маш таб най 
пра гра мы па бу даў ніц тве но вых і рэ кан струк цыі 
пад су час ныя тэх на ло гіі ста рых фер маў. За да-
ча — па вы сіць эфек тыў насць га лі ны і атры маць 
ад да чу ад вя ліз ных за трат на яе ма дэр ні за цыю. 
Ад нак но выя тэх на ло гіі па тра бу юць кад ра ва га 
па тэн цы я лу, а з ім па куль праб ле ма тыч на.

Цы ві лі за ва нае стаў лен не 
да ін вес та раў 

— Ся род най больш знач ных ін вес ты цый ных 
пра ек таў з удзе лам за меж на га ка пі та лу — бу даў-

ніц тва ў Смар го ні дрэ ва ап ра цоў чай вы твор час ці 
аў стрый скай кам па ні яй «Кро нас пан», ства рэн не 
ў Лід скім ра ё не комп лек су па пра мыс ло вай вы-
твор час ці мя са ін дыч кі лі тоў скай кам па ні яй ARVІ. 
Акра мя та го, у Ваў ка выс ку бу дзе па бу да ва ны 
за вод па вы твор час ці фрук то вых на паў няль ні каў, 

а ў Шчу чы не — прад пры ем ства 
па пе ра пра цоў цы сы ро ват кі і 
вы пус ку сы ро ва тач на-тлу шча-
ва га кан цэнт ра ту. Пры гэ тым 
ука ра ня юц ца са мыя су час ныя 
тэх на ло гіі.

Да ін вес та раў і ўво гу ле прад-
стаў ні коў біз не су трэ ба ста віц ца 
цы ві лі за ва на, не прад' яў ля ю чы 
за над та вя лі кіх па тра ба ван няў, 
па куль яны не раз ві лі ся. Пры гэ-
тым не па він на быць так, што 
аб' ект і дзяр жаў ным улас ні кам 
не вы ка рыс тоў ва ец ца, і для ар-
га ні за цыі ней кай вы твор час ці 
не пе рад аец ца.

Да рэ чы, за меж ныя ін вес ты цыі ў са мыя роз ныя 
сфе ры (на прык лад, у інф ра струк ту ру ту рыз му) 
мож на пры цяг нуць і дзя ку ю чы пра гра мам транс-
гра ніч на га су пра цоў ніц тва. Трэ ба толь кі «па ва-
ру шыц ца» і рас пра ца ваць кан ку рэн та здоль ны 
пра ект.

«Пра тэр мі на ва ных» да моў
быць не па він на 

— Ле тась на Гро дзен шчы не ўве дзе на ў экс-
плу а та цыю 655 ты сяч квад рат ных мет раў жыл-
ля — на чвэрць больш, чым у па пя рэд нім го дзе. 
Ся рэд ні кошт 1 квад рат на га мет ра агуль най 
пло шчы ква тэр, па бу да ва ных з вы ка ры стан нем 
дзярж пад трым кі, са мы ніз кі ў кра і не — 5,1 міль-
ё на руб лёў. План бу даў ніц тва жыл ля на сё лет ні 
год — 660 ты сяч квад рат ных мет раў.

Да кан ца мі ну ла га го да ў воб лас ці ра за бра лі ся 
з усі мі жы лы мі да ма мі, якія бу да ва лі ся з пе ра вы-
шэн нем нар ма тыў на га тэр мі ну, і ця пер га лоў нае, 
каб та кіх праб лем ных сі ту а цый больш не ўзні ка-
ла. На гэ та скі ра ва на но вая сіс тэ ма жыл лё ва га 
бу даў ніц тва на дзяр жаў ны за каз, якая па він на 
са дзей ні чаць жорст ка му кант ро лю за кош там 
квад рат на га мет ра і свое ча со вым уво дам да моў 
у экс плу а та цыю. Сё ле та на дзярж за каз на Гро-
дзен шчы не за пла на ва на па бу да ваць 43 шмат па-
вяр хо выя да мы. Згод на з цы ві лі за ва ным еў ра пей-
скім до све дам, па шы рыц ца прак ты ка арэнд на га 
жыл ля — з'я вяц ца 14 да моў з та кі мі ква тэ ра мі. 
Па він на па вя ліч вац ца і бу даў ніц тва ін ды ві ду аль-
ных да моў, для ча го лю дзям трэ ба вы дзя ляць 
зям лю, да па ма гаць з крэ ды та мі. Пры гэ тым, што 
да ты чыц ца аб лас но га цэнт ра, трэ ба вы ка рыс тоў-
ваць нар маль ную еў ра пей скую прак ты ку га ра-
доў-спа да рож ні каў. Для Грод на ім мог бы стаць, 
на прык лад, Скі даль.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

КонкурсКонкурс  ��

Раней тэрмінуРаней тэрміну  ��

НО ВЫЯ ВЫ КЛІ КІ ЧА СУ 

Республиканский Со вет Республиканского обществен-
ного объединения «Бе лая Русь» вы ра жа ет соболезнования 
род ным и близким скоропостижно скон чав ше го ся известно-
го бел орус ско го уче но го-радиофизика, общественного де я-
те ля и пе да го га, чле на-кор рес пон ден та Национальной акаде-
мии на ук Беларуси, док то ра технических на ук, про фес со ра, 
рек то ра Бел орус ско го го су дар ствен но го педагогического 
университета им. М. Тан ка, чле на Республиканского Со ве та 
РОО «Бе лая Русь» КУХАРЧИКА Пет ра Дмитриевича.

Ка лек тыў вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» смут куе 
ў су вя зі са смер цю свай го бы ло га су пра цоў ні ка, на род на га 
паэ та Бе ла ру сі Ры го ра Іва на ві ча БА РА ДУ ЛІ НА і вы каз вае 
глы бо кае спа чу ван не яго род ным і бліз кім.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут ку юць у су вя зі з рап тоў най смер цю 
рэк та ра Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ-
та імя Мак сі ма Тан ка, чле на-ка рэс пан дэн та На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, док та ра тэх ніч ных на вук, пра фе-
са ра, за слу жа на га ра бот ні ка аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
КУ ХАР ЧЫ КА Пят ра Дзміт ры е ві ча і вы каз ва юць глы бо кае 
спа чу ван не яго род ным і бліз кім.

Калектыў Выдавецкага дома «Звязда» смут ку е з нагоды  
рап тоў най смер ці рэк та ра Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га-
гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка, чле на-ка рэс пан дэн та 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, док та ра тэх ніч ных 
на вук, пра фе са ра, за слу жа на га ра бот ні ка аду ка цыі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь КУ ХАР ЧЫ КА Пят ра Дзміт ры е ві ча і вы каз ва е 
шчырыя спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ:

«НЕ БУДЗЬ ЦЕ
АБЫ ЯКА ВЫ МІ
ДА ВЫ БА РАЎ»

У гра мад скай ар га ні за цыі «Бе лая Русь» ужо ста ла тра-
ды цы яй два ра зы на ме сяц пры маць гас цей з рэ гі ё наў 
у га лоў ным офі се. На гэ ты раз пры еха ла дэ ле га цыя з 
Рэ чы цы. Менш за ўсё су стрэ ча бы ла па доб ная на афі-
цый нае ме ра пры ем ства: аб мен дум ка мі, жар ты і на ват 
пес ні... Стар шы ня РГА «Бе лая Ру сь», першы намеснік 
кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Аляк сандр РАДЗЬ-
КОЎ за ўва жыў, што ар га ні за цыя аб' яд ноў вае, перш за 
ўсё, ад на дум цаў, лю дзей, у якіх адзі ная мэ та — як ма га 
больш зра біць для на ро да і дзяр жа вы.

Па коль кі з Рэ чы цы пры еха ла шмат гас цей і за аваль ным 
ста лом усім мес ца не ха пі ла, са ма са бой уз нік ла дум ка пра 
не аб ход насць но вай штаб-ква тэ ры, бо ўжо цес на ва та. «Але па-
трэб ны не столь кі но вы офіс, — ад зна чыў Аляк сандр Радзь коў, 
— коль кі гра мад ская пры ём ная, ку ды лю дзі змо гуць пры хо дзіць 
са сва і мі праб ле ма мі і пра па но ва мі. Ула да па він на ве даць, як 
жы ве на род».

У гу тар цы з рэ чыц кай дэ ле га цы яй бы лі за кра ну ты роз ныя 
тэ мы — ад сур' ёз ных эка на міч ных і па лі тыч ных, у тым лі ку бу-
ду чых вы ба раў у мяс цо выя са ве ты, да куль тур ных.

Стар шы ня «Бе лай Ру сі» пад крэс ліў, на коль кі важ на, каб 
на род прый шоў га ла са ваць. Абы яка васць вя дзе ў тым лі ку і 
да тра гіч ных па дзей, ча му ўсе мы бы лі свед ка мі на пры кла дзе 
су сед няй кра і ны.

Так са ма стар шы ня ар га ні за цыі звяр нуў ува гу на тое, што не 
заў сё ды ра шэн ні, якія пры мае ўла да, бы ва юць па пу ляр ны мі ў 
на ро дзе, але без гэ та га ня ма ру ху. «Ка лі ёсць не аб ход насць 
у та кіх ра шэн нях, трэ ба іс ці да лю дзей і тлу ма чыць ім», — за-
явіў Радзь коў.

Свят ла на БА ДЗЮ ЛЯ, стар шы ня Рэ чыц кай ра ён най ар га-
ні за цыі рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая 
Русь», па ве да мі ла, што сён ня ў іх на ліч ва ец ца 1 137 чле наў, 
аб' яд на ных у 58 пяр віч ных ар га ні за цый. Пры клад на 40% усіх 
удзель ні каў — пе да го гі і ра бот ні кі ўста ноў аду ка цыі, 25% — 
спе цы я ліс ты пра мыс ло вых прад пры ем стваў, 11% — ра бот ні кі 
сель скай гас па дар кі. «На ша ар га ні за цыя рас це, у тым лі ку, за 
кошт мо ла дзі, — за ўва жы ла Свят ла на Ба дзю ля. — Ся род чле-
наў на ша га аб' яд нан ня 13% — ма ла дыя лю дзі ва ўзрос це да 30 
га доў». Так са ма Ба дзю ля ад зна чы ла, што ра ён ная ар га ні за цыя 
«Бе ла ря Русь» пры мае ак тыў ны ўдзел у роз ных ак цы ях, на кі-
ра ва ных на пад трым ку ін сты ту та сям'і. «У рам ках даб ра чын най 
ак цыі «Бе лая Русь — дзе цям» мы ар га ні зу ем ме ра пры ем ствы, 
якія ма юць вя лі кае зна чэн не для рэа лі за цыі пра ва дзі ця ці на 
шчас лі вае жыц цё ў сям'і, — па ве да мі ла яна. — Мы ад кры лі два 
дзі ця чыя да мы ся мей на га ты пу — адзін у ра ё не і адзін у го ра-
дзе. Сён ня ў гэ тых сем' ях вы хоў ва ец ца 17 дзя цей».

Па сло вах Свят ла ны Ба дзю лі, ра ён ная ар га ні за цыя так са ма 
імк нец ца кла па ціц ца аб дзе цях з асаб лі вас ця мі раз віц ця. «У Рэ-
чы цы ёсць шко ла-ін тэр нат для дзя цей-ін ва лі даў і цэнтр ка рэк-
цый на га раз віц ця і рэ абі лі та цыі. Што год мы на вед ва ем гэ тыя 
ўста но вы з па да рун ка мі і він ша ван ня мі на пя рэ дад ні свят».

Пас ля су стрэ чы гас цей з Рэ чы цы за пра сі лі на... Ка ма роў скі 
ры нак: на пло шчы ка ля яго бы ла ар га ні за ва на ак цыя «Га ла-
суй, ста лі ца».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

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 стар шы ні Са ю за бе ла рус кіх яў рэй скіх 
гра мад скіх аб' яд нан няў і аб шчын, лаў рэ а та Ле нін скай прэ міі, 
лаў рэ а та прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла, лаў рэ а та Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі, за слу жа на га ар хі тэк та ра Бе ла ру сі, ад на го з 
аў та раў дзяр жаў на га ме ма ры яль на га комп лек су «Ха тынь» 
Ле а ні да Ле ві на ў су вя зі з яго смер цю.

Рыгор Барадулін

Не ба над ма мі най ха тай

Да га рэ ла ней чая ду ша —

Зніч ка рас сы па ец ца імк лі ва...

Не ўтры маў шы зор на га каў ша,

Зор нае млы нар рас сы паў млі ва...

Па ву цін ня зор на га ім жа...

Зор на га ір жы шча ра ба цін не...

Куф ра змро ку зор ная ір жа...

Зор най ле са піль ні пі ла він не...

2 са ка ві ка пас ля цяж кай пра цяг лай хва ро бы 
ва ўзрос це 79 га доў пай шоў з жыц ця На род ны 
па эт Бе ла ру сі Ры гор Ба ра ду лін. Сяб ры і ўсе тыя, 
хто яго лю біць, час та на зы ва лі паэ та дзядзь кам 
Ры го рам. І ён ні ко лі не пя рэ чыў. На ад ва рот — 
гэ та на блі жа ла яго да бе ла ру саў, да са мо га на-
ро да, дзе ля яко га Ба ра ду лін ства раў усё сваё 
жыц цё. Па эт пай шоў з жыц ця ў Да ра валь ную 
ня дзе лю. З та кі мі людзь мі, як Ба ра ду лін, вы пад-
ко вас цяў не бы вае.

Сы шоў Ба ра ду лін, сыш ла цэ лая эпо ха… На ў-
рад ці ў бе ла рус кай лі та ра ту ры ёсць нех та, хто 
ўмеў бы абы хо дзіц ца са сло вам так уме ла, як 
гэ та ра біў Ры гор Іва на віч. Гэ та быў па эт ад Бо га, 
пе ра клад чык ад Бо га, да след чык сло ва ад Бо-
га. Вар та ўзга даць ха ця б тое, што ў 2006 го дзе 
кан ды да ту ра Ры го ра Ба ра ду лі на бы ла ся род на-
мі нан таў на Но бе леў скую прэ мію па лі та ра ту ры 
за збор нік ма лі тоў най паэ зіі «Ксты». Ба ра ду лін 
пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву кні гу паэ зіі Па пы 
Рым ска га Яна Паў ла ІІ «Рым скі трып ціх», п'е су 
«Вей, вет рык!» Яна Рай ні са (1980), «Вет ра ліст» 
Габ ры е лы Міст раль (1986), тво ры Шэкс пі ра, 
Не ру ды, Міц ке ві ча, Ясе ні на, Фе дэ ры ка Гар сія 
Лор кі ды ін шых су свет на вя до мых паэ таў. На-
огул Ба ра ду лін аў тар больш за 70 збор ні каў 
паэ зіі.

Ры гор Ба ра ду лін быў май страм не ча ка ных 
ме та фар і алі тэ ра цый. Яго паэ тыч ны ра док «лі-
лею мля вы плёс лю ляе…» з'яў ля ец ца ад ным з 
са мых са ка ві тых пры кла даў алі тэ ра цыі ў бе ла-
рус кай лі та ра ту ры. А яго «Паэ ма» пра ка хан не 
(«Мне ця бе нестае/Тае…») з'яў ля ец ца, на пэў на, 
са май за па мі наль най, ары гі наль най і трап най 
паэ май пра па чуц ці муж чы ны і жан чы ны.

Яго твор чая і жыц цё вая энер гія бы ла на столь-
кі ўсё аб дым ная, што цяж ка знай сці га лі ну лі та ра-
ту ры, у якой не пра ца ваў бы дзядзь ка Ры гор: паэ-

зія, пе ра кла ды, дзі ця чая лі та ра ту ра. Лі та раль на 
не каль кі га доў та му вый шла кні га Ба ра ду лі на 
«Вы паў грук у гро ма з рук» — збор нік вер шаў, 
за га дак і ско ра га во рак для дзя цей. Што мо жа 
быць ле пей, каб пры ву чыць дзі ця да бе ла рус кай 
мо вы, чым ды на міч ныя, вя сё лыя і дас ціп ныя вер-
шы Ры го ра Ба ра ду лі на!

А яго «Ву шац кі сло ва збор»! Яго да сле да ван ні 
мяс цо вай га вор кі (Ба ра ду лін на ра дзіў ся на Ушач-
чы не на ху та ры), з якой столь кі слоў-зна хо дак ён 
па зы чыў для сва іх вер шаў. Яго да лі кат нае стаў-
лен не да ма ці, яе спе ваў і жыц цё вай муд рас ці 
так са ма зай ме лі сваё ад люст ра ван не ў твор час ці 
паэ та. «Чую, як ма ма пес ню пла ча…» 

Сяб роў ства з Ка рат ке ві чам і Бы ка вым — са-
праўд нае муж чын скае сяб роў ства са праўд ных 
твор цаў. Пе ра піс ка Ба ра ду лі на і Бы ка ва пе ра тва-
ры ла ся ў кні гу «Ка лі ру ка юц ца ду шы…» І больш 
шчым лі вую пра за іч на-паэ тыч ную сяб роў скую 
пе ра піс ку цяж ка знай сці.

А сла ву тае па чуц цё гу ма ру дзядзь кі Ры го ра 
на столь кі за ра жаль нае і трап нае, што яму ўда-
ва ла ся пі саць не па раў наль на дас ціп ныя вер шы 
на зло бу дня, жар таў лі выя вер шы пра му жа ды 
жон ку і на ват сяб роў скія і не вель мі эпі гра мы.

Цяж ка па ве рыць у гэ тую стра ту, у тое, што 
дзядзь ка Ры гор больш не на пі ша шчым лі ва га 
вер ша пра Ра дзі му або ма лі тоў на-шчы ра га пра 
ве ру і ка хан не, або жар таў лі ва га — пра пеў ня… 
Што мы мо жам ця пер толь кі пе ра чыт ваць паэ-
та ву спад чы ну і спра ба ваць зра зу мець, асэн са-
ваць, не за быць…

Раз ві тан не з На род ным паэ там Бе ла ру сі 
Ры го рам Іва на ві чам Ба ра ду лі ным ад бу дзец-
ца сён ня, 4 са ка ві ка, у Чыр во ным кас цё ле ў 
Мін ску. Па ха ва юць яго ў бе ла рус кай вы шы-
ван цы на Ушац кіх мо гіл ках по бач з ма май. 
Так, як ён ха цеў.

ПАЙ ШОЎ З ЖЫЦ ЦЯ 
НАШ ДЗЯДЗЬ КА РЫ ГОР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
Покупатель акций — Луконин Владимир Евгеньевич, 

проживающий по адресу: г. Минск, ул. Светлая 13-1, тел. +37529 6227890,
сообщает о намерении приобрести простые (обыкновенные) акции

открытого акционерного общества «Мясомолмонтаж», 
расположенного по адресу: 220007, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8.

Количество приобретаемых акций – 25000 (Двадцать пять тысяч) штук.
Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции: от 48 700 до 110 000 (от сорока 

восьми тысяч семисот до ста десяти тысяч) белорусских рублей за одну акцию.
Срок, форма и порядок оплаты акций — оплата производится путем безналичного 

пе ре числения денежных средств через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» в день заключения сделки.

Адрес, по которому будет совершаться покупка акций: ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 48а.

Брокер покупателя акций — закрытое акционерное общество «БРОСТОК», адрес: 220036, 
г. Минск, переулок Домашевский, 11А, ком. 712, 713, тел. (017)2135859.

Дата начала покупки акций: 12 марта 2014 года.
Дата окончания покупки акций: 1 сентября 2014 года.
Считать ранее поданное мною объявление в газете «Звязда» от 28.02.14 о намерении 

купить акции открытого акционерного общества «Мясомолмонтаж», расположенного по 
адресу: 220007, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8, недействительным на основании не соот-
ветствия законодательству РБ о ценных бумагах.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
Покупатель акций — Мозгов Александр Владимирович, 

проживающий по адресу: г. Минск, ул. Ландера, д. 8, кв. 12, тел. (029) 650 74 70, 
сообщает о намерении приобрести простые (обыкновенные) акции

открытого акционерного общества «Мясомолмонтаж», 
расположенного по адресу: 220007, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8.

Количество приобретаемых акций — 10000 (Десять тысяч) штук.
Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции: от 48 700 до 110 000 (от сорока 

восьми тысяч семисот до ста десяти тысяч) белорусских рублей за одну акцию.
Срок, форма и порядок оплаты акций — оплата производится путем безналичного 

перечисления денежных средств через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» в день заключения сделки.

Адрес, по которому будет совершаться покупка акций: ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 48а.

 Брокер покупателя акций — закрытое акционерное общество «БРОСТОК», адрес: 
220036, г. Минск, переулок Домашевский, 11А, ком. 712, 713, тел. (017)2135859.

Дата начала покупки акций: 12 марта 2014 года.
Дата окончания покупки акций: 1 сентября 2014 года. 
Считать ранее поданное мною объявление в газете «Звязда» от 28.02.14 о намерении 

купить акции открытого акционерного общества «Мясомолмонтаж», расположенного по 
адресу: 220007, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8, недействительным на основании не соот-
ветствия законодательству РБ о ценных бумагах.

Бя ро за вік пай шоў!
Ляс га сы кра і ны па він ны 
апе ра тыў на рых та вац ца да 
на рых тоў кі бя ро за ві ку: у 
су вя зі з цёп лым на двор' ем 
у паў днё вых рэ гі ё нах Бе ла-
ру сі ўжо на мінулым тыд ні 
па чаў ся рух кля но ва га і бя-
ро за ва га со ку, па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што 
не мо гуць пры га даць га доў, ка-
лі со ка рух па чы наў ся б у лю тым. 
Звы чай на пер шыя пад соч кі пра-
вод зяц ца ў 20-х чыс лах са ка ві ка. 
Ці, на ад ва рот, за пом ніў ся се зон 
мі ну ла га го да, ка лі з-за зі мы, якая 
за цяг ну ла ся, со ка рух у бя роз па-
чаў ся ана маль на поз на (у ся рэ-

дзі не кра са ві ка) і вель мі хут ка 
скон чыў ся. Ляс га сам та ды ўда-
ло ся на рых та ваць толь кі 14,8 ты-
сячы то н бя ро за ві ку — 55,8% да 
ўзроў ню па пя рэд ня га го да.

Сё ле та, як ба чым, усё скла ла-
ся зу сім па-ін ша му. Та му ляс га сы 
ра ней, чым звы чай на, і апе ра тыў-
на рых ту юц ца да пра мыс ло вай 
на рых тоў кі со ку: афарм ля ец ца 
да ку мен та цыя, за клю ча юц ца 
да га во ры з прад пры ем ства мі-
пе ра пра цоў шчы ка мі, рых ту ец ца 
не аб ход ная тэх ні ка і та ра.

Пер шы мі да на рых тоў кі бя-
ро за ві ку пры сту па юць ляс га сы 
Брэсц кай і Го мель скай аб лас цей, 
по тым да іх да лу чац ца і ас тат нія 
гас па дар кі кра і ны. Для спры яль-
най на рых тоў кі со ку ап ты маль ная 

ся рэд ня су тач ная тэм пе ра ту ра 
па він на скла даць 5–10 гра ду саў 
вы шэй за нуль. Пры нач ных за-
ма раз ках со ка рух спы ня ец ца, як і 
пры тэм пе ра ту ры вы шэй за плюс 
10 гра ду саў, ка лі хут ка рас пус ка-
ец ца ліс це.

Ар га ні за цыі Мі ніс тэр ства ляс-
ной гас па дар кі пры муць усе ме-
ры для на рых тоў кі той коль кас ці 
со ку, якая не аб ход ная для за да-
валь нен ня па трэб пе ра пра цоў-
чых кам бі на таў і на сель ніц тва. 
Пры маг чы мас ці, бя ро за вік бу дзе 
і экс пар та вац ца. У мі ну лыя га ды, 
да пры кла ду, гэ ты пры род ны на-
пой быў ня бла га за па тра ба ва ны 
на лі тоў скім рын ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Мемарыял «Чырвоны Бераг»
на месцы дзіцячага канцлагера.

Па мят ныя паш тоў кі, якія 
бу дуць ство ра ны на асно ве 
дзі ця чых ма люн каў, пла ну-
ец ца вы пус ціць да ЧС-2014. 
Аб гэ тым па ве да мі ла пер шы 
на мес нік мі ніст ра ін фар ма-
цыі, стар шы ня жу ры куль-
тур на-аду ка цый на га пра-
ек та (кон кур су) «Дзе ці ма-
лю юць ха кей» Лі лія Ана ніч 

на фі наль ным эта пе гэ та га 
кон кур су дзі ця чых ма люн-
каў, пе рад ае БЕЛ ТА.

«Мэ та кон кур су — па пу ля-
ры за цыя ха кея ў пры ват нас ці і 
спор ту ў цэ лым, зда ро ва га ла ду 
жыц ця, лю бо ві да Ра дзі мы. Акра-
мя та го, ра бо ты кон кур су сім ва лі-
зу юць тое, як мы ўсе рых ту ем ся 

да ма ю ча га ад быц ца чэм пі я на ту. 
Леп шыя ра бо ты бу дуць вы стаў-
ле ны ў фан-зо нах спа бор ніц тваў, 
і на іх асно ве бу дуць вы пу шча ны 
па мят ныя паш тоў кі еў ра фар ма-
ту», — рас ка за ла Лі лія Ана ніч.

Як рас тлу ма чы ла стар шы ня жу-
ры, пла ну ец ца, што для вы ста вы 
бу дзе ада бра на ка ля 50 ра бот, а 
на асно ве 20 леп шых ма люн каў 
бу дуць ство ра ны паш тоў кі. Ча ка-
ец ца так са ма, што з ад ва рот на га 
бо ку паш то вак бу дзе раз ме шча на 
ін фар ма цыя аб бе ла рус кіх ха ке-
іс тах. Уся го на кон курс па сту пі ла 
452 ма люн кі. Кон курс пра хо дзіў ва 
ўзрос та вых ка тэ го ры ях 7-11 га доў 
і 12-16 га доў. У ма лод шай уз рос-
та вай гру пе леп шай ра бо тай быў 
пры зна ны ма лю нак «На лё дзе» 
вы ха ван кі дзі ця чай шко лы вы яў-
лен чых мас тац тваў го ра да Кры чаў 
Па лі ны Май се ен ка. Пер шае мес ца 
ся род вуч няў дру гой уз рос та вай 
гру пы за ня ла ра бо та «Я ве ру ў 
ця бе, ха ке іст Бе ла ру сі!» ву ча ні цы 
на род най вы яў лен чай сту дыі «Вы-
то кі» (Слуцк) Ін гі Адзя ры ха.

�

ПАШ ТОЎ КІ ДЛЯ ГАСЦЕЙ ЧС-2014
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ЧА СО ВА ПРЫ ПЫ НЕ НЫ ПА КАЗ
АМАЛЬ 20 ЗА МЕЖ НЫХ ТЭ ЛЕ КА НА ЛАЎ

У Бе ла ру сі з 1 са ка ві ка ча со ва пры пы не ны па каз амаль 20 тэ ле ка-
на лаў у су вя зі з ад сут нас цю да зво лаў на іх транс ля цыю на тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, па ве дам ляе БЕЛ ТА. Атры маць пад аў жэн не лі-
цэн зіі не па спе лі RTVі, «На ша лю бі мае кі но», Dіsсоvеrу сhаnеl, Sоnу 
Еntеrtаіnmеnt, Sоnу SСІ-FІ, TLС, Sоnу turbо, Dіsсоvеrу Wоrld, Аnіmаl 
Рlаnеt, Mеzzо, «Шан сон ТБ» і не ка то рыя ін шыя ка на лы. Як па ве дам-
ля ец ца на сай це «Кос мас ТБ», у якас ці кам пен са цыі ўсім аба не нтам 
ліч ба ва га ка бель на га тэ ле ба чан ня ад кры юць па каз усіх да дат ко вых 
па ке таў і HD ка на лаў.

У кам па ніі ад зна чы лі, што пра цэс атры ман ня да зво лаў пра даў-
жа ец ца. Як толь кі пра гра ма да ўцы пра да ста вяць не аб ход ны па кет 
да ку мен таў для па да чы ў Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, транс ля цыя ка-
на лаў бу дзе ад ноў ле на.

Для ін шых дзя цей 8 Са ка ві ка — звы чай нае 
свя та. Толь кі не для гэ тых. Для іх, бы лых сі-
рот, жа но чы дзень не прос та свя та, а шчас-
це — па він ша ваць ма му. І яны, вя до ма, ра-
зам з та там пры ду ма юць для яе сюр пры зы і 
ска жуць са мыя цёп лыя сло вы він ша ван няў. 
А 26 лю та га він ша ва лі іх, жы ха роў но ва га 
до ма ся мей на га ты пу — пер шы ў Ган ца віц-
кім ра ё не, ура чыс та ад кры лі ў аг ра га рад ку 
Ага рэ ві чы.

Баць кі-вы ха ва це лі На дзея і Аб дзі га пар Ер на-
за ра вы пры ма лі па да рун кі ад гас цей і спон са раў. 
Бы ла і пе ра да ча бу даў ні ка мі сім ва ліч на га клю ча, і 
пе ра ра за нне стуж кі га на ро вы мі гас ця мі, і шмат цу-
ке рак для дзя цей. Але га лоў нае, што ў гэ тым до ме 
па ся лі ла ся цеп лы ня, — пе ра ка на на за гад чы ца сек-
та ра ахо вы дзя цін ства Ган ца віц ка га ад дзе ла аду ка-
цыі На тал ля Ва ла сюк. На тал ля Мі ка ла еў на даў но 
ве дае гэ тую вя лі кую сям'ю і лі чыць, што муж і жон ка 

вель мі доб ра па ды хо дзяць для ро лі баць коў.
Аб дзі га пар ро дам з Ка зах ста на. Слу жыў тут у 

вой ску і за ка хаў ся ў бе ла рус кую дзяў чы ну. У су-
жэн цаў шас цё ра сва іх дзя цей. Пры гэ тым трое — 
да рос лыя, жы вуць асоб на, а трое ма лод шых — да-
школь на га і школь на га ўзрос ту. Ер на за ра вы жы лі 
да гэ та га ча су ў Ган ца ві чах. Год та му яны ўзя лі ў 
сваю ква тэ ру два іх пры ём ных дзя цей. Ця пер з пе-
ра ез дам у но вы дом сям'я па поў ні ла ся яшчэ тры-
ма дзець мі. З ча сам баць кі пла ну юць узяць яшчэ 
не каль кі хлоп чы каў і дзяў чы нак.

Но вы двух па ка ё вы ка тэдж для вя лі кай сям'і па-
бу да ва лі за срод кі Бе ла рус бан ка. На бу даў ніц тва 
вы дат ка ва на больш за ча ты ры міль яр ды руб лёў. 
Мэб лю, бы та вую тэх ні ку на бы ва лі за кошт спон са-
раў і срод каў ра ён на га бюд жэ ту.

Дом ся мей на га ты пу ў Ага рэ ві чах — 32-і ў воб-
лас ці. У та кіх да мах знай шлі баць коў скі кло пат і 
цеп лы ню больш за 200 хлоп чы каў і дзяў чы нак.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Па да рыць дзе цям сям'ю 

«ПРЫ СУТ НІ ЧАЦЬ У ЕЎ РО ПЕ І ПА ЛІ ТЫЧ НА...»
Еў ра пей скія парт нё ры па-

сту по ва пры хо дзяць да ра-
зу мен ня та го, што не аб ход на 
су пра цоў ні чаць з Бе ла рус сю. 
Аб гэ тым тэ ле ка на лу «Бе ла-
русь 1» за явіў мі ністр за меж-
ных спраў Ула дзі мір Ма кей.

«Мы га то вы да ад кры та га, 
шчы ра га, раў на праў на га дыя ло-
гу з Еў ра пей скім са юзам. Мне 
зда ец ца, што на шы еў ра пей скія 
парт нё ры па сту по ва пры хо дзяць 
да ра зу мен ня та го, што не аб ход-
на ўсё ж та кі су пра цоў ні чаць, 
вес ці дыя лог адзін з ад ным, 

не аб ход на су пра цоў ні чаць у тых 
сфе рах, дзе гэ та мож на і вы гад-
на і для Бе ла ру сі, і для Еў ра пей-
ска га са ю за. У гэ тым кан тэкс це 
мы вя лі раз мо вы і пад час май го 
ві зі ту ў Лат вію і Літ ву 27 лю та-
га — 1 са ка ві ка. Га ва ры лі, у пры-
ват нас ці, аб удзе ле Бе ла ру сі ва 
«Ус ход нім парт нёр стве», — ска-
заў Ула дзі мір Ма кей.

На дум ку кі раў ні ка ве дам-
ства, не аб ход на вы зна чыц ца, 
што важ на для Еў ро пы. «Еў ро пе 
важ на мець Бе ла русь як су ве-
рэн ную, не за леж ную, тэ ры та ры-

яль на цэ лас ную дзяр жа ву, якая 
ўно сіць свой уклад у за бес пя-
чэн не еў ра пей скай ста біль нас ці 
і бяс пе кі. Бе ла русь па він на быць 
аст раў ком ста біль нас ці і бяс пе-
кі з пунк ту гле джан ня Еў ро пы. 
Да вай це па ста вім гэ ту мэ ту і бу-
дзем ру хац ца да гэ тай мэ ты», — 
пад крэс ліў мі ністр.

«Мы зна хо дзім ся геа гра фіч-
на ў Еў ро пе. Але мы па він ны 
пры сут ні чаць у Еў ро пе не толь-
кі геа гра фіч на, але і па лі тыч на, 
і ганд лё ва-эка на міч на». 
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