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ЛIТАРАТУРА Пра што гаварылi ўдзельнiкi форуму
Ў ЕЎРАЗIЙСКАЙ ПРАСТОРЫ
ФОРУМ
ТВОРЧАЙ І НАВУКОВАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ
ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ СНД

Сярод дыскусiй, якiя вялiся падчас
работы VIII Форуму творчай i навуковай iнтэлiгенцыi дзяржаў — удзельнiц
СНД, асаблiвую ўвагу прыцягнула работа тэматычнай панэлi «Лiтаратура
ў цывiлiзацыйнай парадыгме еўразiйскай прасторы». Пiсьменнiкi, журналiсты, навукоўцы розных краiн сабралiся разам, каб абмеркаваць ролю
i месца лiтаратурнага працэсу ў культурным i грамадскiм жыццi, маральны iмператыў лiтаратуры ў сучасным
свеце, развiццё выдавецкага бiзнесу,
перспектывы кнiгавыдання ва ўмовах
iнфармацыйнага грамадства, развiццё мiжлiтаратурнага дыялогу, узаемадзеянне перакладчыкаў.
Праблемы ў розных краiнах СНД у многiм падобныя. У апошнiя дзесяцiгоддзi, вiдавочна, знiзiлася чытацкая актыўнасць.
Тыражы мастацкай лiтаратуры настолькi
нiзкiя, што сапраўдныя творчыя здабыткi
часам аказваюцца па-за ўвагай нават лiтаратурнай крытыкi, не кажучы ўжо пра
шараговага чытача. У няпростай сiтуацыi
знаходзяцца нацыянальныя лiтаратуры.
Невялiкi тыраж часопiса «Дружба народов», малая ўвага рускiх перакладчыкаў
да паэзii i прозы краiн СНД, адсутнасць
ранейшай прадуманай палiтыкi па знаёмстве з нацыянальнымi лiтаратурамi праз
прадукцыю выдавецтваў «Художественная
литература», «Молодая гвардия», «Детская литература», «Советский писатель»
— вось рэалii, якiя сёння адлюстроўваюць
наш час. I тут якраз вялiкую ролю адыгры-

ваюць iнiцыятывы Мiждзяржаўнага фонду
гуманiтарнага супрацоўнiцтва, сам факт
правядзення дыскусiй у рамках мiнскага
i папярэднiх форумаў навуковай i творчай
iнтэлiгенцыi. Пра гэта i гаварылi на пасяджэннi першы намеснiк мiнiстра iнфармацыi
Рэспублiкi Беларусь Лiлiя Ананiч, дарадца
МФГС Ганна Сафонава, дырэктар — галоўны рэдактар выдавецкага дома «Звязда»
Алесь Карлюкевiч, галоўны рэдактар часопiса «Дружба народов» Аляксандр Эбанаiдзэ, намеснiк дырэктара выдавецкага
дома «Звязда» — галоўны рэдактар часопiса «Нёман» Алесь Бадак, казахскi празаiк
Талымбек Ыбыраймы, галоўны рэдактар
часопiса «Полымя» Мiкола Мятлiцкi i шмат
хто яшчэ. I, як высветлiлася, кожны паасобку казаў пра тое, што, у прынцыпе, у розных
краiнах шмат што i робiцца. Выходзяць i перакладныя кнiгi, фармiруюцца супольнасцi
перакладчыкаў, выдаюцца лiтаратурна-мастацкiя часопiсы i альманахi, праводзяцца
«круглыя сталы» i семiнары. Даволi часта
многiя праекты рэалiзуюцца якраз з падтрымкай МФГС. Агульная выснова лiтаральна ўсiх выступоўцаў — быць уважлiвымi да
новых аспектаў у развiццi нацыянальных
лiтаратур, развiваць перакладчыцкiя стасункi, падтрымлiваць iнiцыятыўную i творчую моладзь. А яшчэ — развiваць агульную
мастацкую iнфармацыйную прастору. Невыпадкова i ў рэзалюцыю мiнскага форуму,
якi завяршае сваю работу, патрапiла прапанова па падтрымцы беларускага кнiжнага праекта «Сугучча сэрцаў».
Кастусь ЛАДУЦЬКА.

Сёння заканчвае сваю работу VIII Форум
творчай i навуковай iнтэлiгенцыi дзяржаў
— удзельнiц СНД. У сваiх выступленнях
многiя з удзельнiкаў гэтай мiжнароднай
сустрэчы творцаў i навукоўцаў падкрэслiвалi, што новыя знаёмствы i прыватныя
дамоўленасцi, кулуарныя размовы трох
мiнскiх дзён маюць для iх не меншую каштоўнасць, чым вынiкi працы ў тэматычных секцыях i на дзелавых пасяджэннях
форуму.

Армен СМБАЦЯН, выканаўчы дырэктар
Мiждзяржаўнага фонду гуманiтарнага супрацоўнiцтва дзяржаў — удзельнiц СНД:
— Я неаднойчы падкрэслiваў, што МФГС —
гэ та мi нi-ЮНЕС КА для
краiн Садружнасцi. Цудоўна, што месцам правядзення форуму, прысвечанага пытанням экалогii,
стаў Мiнск. Бо экалогiя —
гэта чысцiня ва ўсiм, у тым лiку ў адносiнах асоб
i дзяржаў; гэта стан наваколля, гэта тое, што мы
можам перадаць нашым нашчадкам. Гэта ўсё
тое, што, на маю думку, ёсць у Беларусi.
У гэтыя днi шмат гаварылася аб тым, што
ўвогуле можа застацца пасля нас: музеi i архiтэктура, тэхналогii i культура альбо — руiны.
Як выканаўчы дырэктар адзначу каштоўнасць
форуму: гэта пляцоўка для прапаноў i iдэй, якiя
мы потым пры дапамозе МФГС i ўлад краiн —
удзельнiц Садружнасцi ўвасабляем у жыццё.
Генадзь ВАРЛАМАЎ, прарэктар Нацыянальнага тэхнiчнага ўнiверсiтэта Украiны
«Кiеўскi полiтэхнiчны iнстытут», доктар тэхнiчных навук, прафесар:
— Гэты форум — восьмы па лiку. Я працаваў
на шэрагу з iх i лiчу, што тут завязваюцца i чалавечыя, i дзелавыя кантакты, ладзiцца супра-

 Мiжпарламенцкiя кантакты

 Падзея

СУСТРЭЧНЫ РУХ
Ме на вi та так Вi таль
БУСЬКО, намеснiк старшынi Пастаяннай камiсii
Па ла ты прад стаў нi коў
па мiжнародных сувязях,
ахарактарызаваў асноўнае ўражанне па вынiках
паездкi ў Дзяржаву Бруней-Дарусалам, дзе 17-23
верасня праходзiла 34-я
Ге не раль ная асамб лея
мiжпарламенцкай арганiзацыi АСЕАН.
Ар га нi за цыя АСЕ АН была створана ў 1977 годзе, у
2007-м яна стала называцца
Асамблеяй. Членамi яе з'яўляюцца 10 краiн Паўднёва-Усходняй Азii, а статус назiральнiка
маюць Еўрапейскi парламент

i парламенты 10 краiн, у тым
лiку Беларусi.
— Размова на форуме адбылася вельмi насычаная i сур'ёзная, — расказаў журналiстам
Вiталь Бусько. — Усе краiны,
якiя ўваходзяць у Асамблею,
выступiлi за нарошчванне нашага супрацоўнiцтва. Практычна ўсе хочуць з намi супрацоўнiчаць у ваенна-прамысловым
комплексе, у галiне сельскай
гаспадаркi. Пажаданне супрацоўнiчаць у галiне навукi,
тэхналогii i адукацыi выказалi
Тайланд i Сiнгапур.
Беларуская дэлегацыя выказала iдэю стварэння груп
дружбы памiж парламентамi
краiн АСЕАН i парламентам
Беларусi. «Усе дэлегацыi па-

Застройщик: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Датч Стар»,
за регистрировано Минским горисполкомом
09.09.2008 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191061436.
Местонахождение: Республика Беларусь,
220004, г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704.
Тел. 8 (017) 306 20 90.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.
Застройщик предлагает его первый объект
жилой недвижимости.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – строительство «Многоквартирный жилой дом с подземной гаражстоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная –
ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» 1-я очередь.
Строительство осуществляется с выделением
следующих этапов:
первая очередь строительства: 4-5 секции;
Начало строительства – август 2013 года,
предполагаемый срок ввода в эксплуатацию –
май 2015 года.
Застройщиком получены:
- решение Минского городского исполнительного комитета № 2427 от 03.08.2012 г.,
№ 148 от 31.01.2013 г.;
- экспертное заключение № 679-15/12И от
24.08.2012 г. (Государственный комитет по стандартизации РБ РУП «ГлавГосСтройЭкспертизы»);
- разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-203Ж-030/12 от
30.08.2013 г.
- договор строительного подряда № 22/06/13-Г
от 22.06.2013 г., заключенный с СООО «СтройМонолит».

цоўнiцтва памiж установамi.
Тая культурная, адукацыйная,
навукова-тэхнiчная прастора,
якая iснуе ў СНД, павiнна не
толькi захоўвацца, але i быць
узаемна абагачальнай. Добра, што форум аб'яднала тэма
экалогii. Бо менавiта праз гэтую прызму сёння трэба разглядаць праблемы вытворчасцi, тэхналогiй, падыходзiць да ўсiх бакоў жыцця
— з пункту гледжання экалагiчнай бяспекi. Мы
ў сваёй навучальнай установе адкрылi новую
спецыяльнасць — экалагiчны менеджмент. Гэта
частка мiжнароднага праекта, у якiм удзельнiчаюць Кiеў, Варшава, Брацiслава, Масква.
Спадзяёмся, што да праекта ў блiжэйшы час
далучыцца i Мiнск у асобе БНТУ — нашага
добрага сябра i партнёра.
Кякiлiк АВЕЗБЕРДЫЕВА, загадчык аддзела дзяржаўнага музея Дзяржаўнага культурнага цэнтра Туркменiстана:
— Я ўдзельнiчала ў леташнiм форуме, якi праходзiў
у Ашхабадзе, пазнаёмiлася
з калегамi з iншых краiн.
З мно гi мi па шчас цi ла сустрэцца цяпер у Мiнску. Гэта
добрая пляцоўка для абмену вопытам прафесiяналаў.
Пры ем на, што на ша секцыя, якую я умоўна назвала
б «музейнай», праходзiла ў Мiрскiм замку. Гэта
дало добрую падставу пазнаёмiцца не толькi
з тым, як працуюць беларускiя музейшчыкi,
пераняць для сябе iх напрацоўкi, але i ўбачыць
жыццё беларусаў за сотню кiламетраў ад сталiцы. Гэта таксама тыя ўражаннi, па якiя я ехала
ў Беларусь.
Ларыса РАКОЎСКАЯ.
Фотаздымкі Анатоля КЛЕШЧУКА.

гадзiлiся, што менавiта парламентарыi павiнны стварыць
прававое поле, у якiм было б
камфортна працаваць бiзнесу, вучоным i навучальным
установам», — сказаў Вiталь
Бусько.
Беларуская дэлегацыя на
Асамблеi таксама абмеркавала i пытаннi турызму. Развiццю
гэтай сферы, у прыватнасцi,
магло б садзейнiчаць адкрыццё ў Мiнску пасольства Тайланда, куды апошнiм часам
па ток бе ла рус кiх ту рыс таў
значна скарацiўся. Ужо на гэтай сесii беларускi парламент
плануе ратыфiкаваць пагадненне з Сiнгапурам аб бязвiзавым рэжыме для ўладальнiкаў
дыпламатычных i службовых

пашпартоў. Падобныя пагадненнi ўжо маюцца з Iнданезiяй,
В'етнамам i iншымi краiнамi
рэгiёна.
Не толькi нам цiкавы гэты
рэгiён, але i мы цiкавыя яму,
лiчыць Вiталь Бусько. Нездарма Беларусь параўнальна хутка набыла статус назiральнiка.
Да таго ж яна цяпер прадстаўляе не толькi 10 млн сваiх жыхароў, а практычна 170 млн
жыхароў Мытнага саюза, што
мае важную ролю ў супрацоўнiцтве. Сёння, напрыклад,
В'етнам вядзе ак тыўныя перамовы пра стварэнне зоны
свабоднага гандлю з Мытным
саюзам.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА



Сёння ў Палацы мастацтва сталiцы адбылося адкрыццё юбiлейнага Х Нацыянальнага фестывалю
архiтэктуры. У межах мерапрыемства запланаваны конкурсы на атрыманне Гран-пры ў намiнацыях за лепшую рэалiзацыю будаўнiчага аб'екта
i за лепшы архiтэктурны праект года, паведамiў
старшыня грамадскага аб'яднання «Беларускi саюз архiтэктараў» Аляксандр КОРБУТ.
Плануецца таксама правядзенне мiжнароднага конкурсу маладых архiтэктараў «Леанарда», у якiм прымуць
удзел спецыялiсты не толькi краiн СНД, але i таленавiтыя
архiтэктары з далёкага замежжа. У Палацы мастацтва
будуць дзейнiчаць выставы знакавых аб'ектаў Украiны,
Расii, Грузii, Лiтвы, а таксама Мiнска i абласных цэнтраў
нашай краiны. Запланавана правядзенне майстар-класаў з вядомымi сусветнымi архiтэктарамi i абмеркаванне
новых тэндэнцый у сферы жыллёвага будаўнiцтва гарадоў. Нацыянальны фестываль будзе дзейнiчаць з 26 па
28 верасня. Уваход свабодны. Фестываль архітэктуры
«Мінск-2013» праходзіць раз у два гады.
Сяргей ПАЛIНIН

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой
(№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса –
ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроеннопристроенными объектами обслуживания населения»
1-я очередь.
Информация об объекте:
Жилой дом расположен в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная –
ул. Хмелевского г. Минска. Проектом предусматривается строительство 777-квартирного,
11-секционного, 18-20-этажного жилого дома, со
встроенными объектами обслуживания населения, с подземной гараж-стоянкой на 370 м/мест,
техэтажом, помещением ТС, остекленными
лоджиями. Все квартиры запроектированы по
принципу «свободной планировки». Принятая
конструктивная схема с монолитным каркасом и
заполнением ненесущих наружных и внутренних
стен блоками. Наружная отделка – атмосферостойкие штукатурки с последующей окраской
фасадными красками, 1-2-ой этажи – вентилируемый фасад с отделкой из керамогранита.
Окна ПВХ, застекленные лоджии. В помещениях
квартир чистовая отделка и покрытие пола проектом не предусматривается. Жилой дом оборудован 2 лифтами, мусоропроводом.
Помещения в доме, не входящие в состав
общего имущества: помещения общественного
назначения и объекты, которые служат использованию этих помещений (коридоры, тамбуры,
санузлы и подсобные помещения).
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет нахо-

АРХIТЭКТУРНАЯ
БІЕНАЛЕ

диться в общей долевой собственности, после
ввода в эксплуатацию жилого дома и передаче
дольщикам объектов долевого строительства,
входят:
помещения инженерного назначения; межквартирные лестничные клетки, лифто вые
холлы, вестибюли, лифты, конструкции дома,
механическое, электрическое, сантехническое
и иное оборудование, элементы внутридомовой
инженерной инфраструктуры, элементы озеленения и благоустройства.
В элементы благоустройства и озеленения
проектом предусматривается устройство тротуаров, пешеходных дорожек, размещение площадок: детской игровой, для отдыха взрослых, сбора
мусора, устройство газонов, посадка деревьев и
кустарников, гараж-стоянка открытого типа.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов
долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, предлагаются:
10 (десять) квартир по принципу «свободной планировки» от 62 до 72 кв. м: стоимость
1 кв. метра при 100% первоначального взноса
1350 (тысяча триста пятьдесят) долларов США,
при 50% первоначального взноса 1400 (тысяча
четыреста) долларов США, при 30% первона-


чального взноса 1450 (тысяча четыреста пятьдесят) долларов США;
10 (десять) квартир по принципу «свободной планировки» от 83 кв. м: стоимость 1 кв.
метра при 100% первоначального взноса 1300
(тысяча триста) долларов США, при 50% первоначального взноса 1350 (тысяча триста пятьдесят)
долларов США, при 30% первоначального взноса
1400 (тысяча четыреста) долларов США;
торгово-административные помещения на
1 этаже с отдельным входом: стоимость 1 кв.м
2200 (две тысячи двести) долларов США при 90%
первоначальном взносе; административные помещения на втором этаже: стоимость 1 кв.м
при 50% первоначальном взносе 1800 (тысяча
восемьсот) долларов США, при 30% первоначальном взносе 2000 (две тысячи) долларов США.
Оплата производится в белорусских рублях
по курсу НБ РБ на день оплаты. Данные цены
действуют до момента опубликования новой
проектной декларации и при условии наличия
данных квартир, предложенных для заключения по договорам создания объектов долевого
строительства.
Условия оплаты – первоначальный взнос
в течение 5 календарных дней с момента регистрации договора долевого строительства в
Мингорисполкоме, рассрочка до ввода объекта
в эксплуатацию.
Ознакомление дольщиков с планировками
квартир, предлагаемых для заключения договоров создания объектов долевого строительства,
осуществляется по предварительной договоренности в рабочее время ИООО «Датч Стар» по
адресу: г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. Тел.
8 (017) 306 20 90, или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости).
Информацию об объекте, планы квартир
и нежилых помещений смотрите также на
сайте инженерной организации ИООО «Стар
РМ»: www.starpm.by.

