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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

 Соцыум

НЕ ДАЦЬ АСТУПІЦЦА ЗНОЎ

ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ»
информирует юридических и физических лиц
о строительстве объекта:
«Группа многоквартирных жилых домов
по генплану №№ 11, 12, 13 в микрорайоне № 1
реконструируемой застройки в границах
ул. Шаранговича, Горецкого,
Рафиева (бывшая дер. Сухарево)»
(без наружных инженерных сетей) (далее – Объект).
Настоящая публикация отменяет декларации, опубликованные в газете
«ЗВЯЗДА» 29.10.2013, 08.02.2014, 12.03.2014 и 01.04.2014 в разрезе остатка квартир, на которые не заключены договоры долевого строительства.
ЗАСТРОЙЩИК по Объекту – ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета
от 15.05.2008 г. в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за № 191024785. Адрес: 220035,
г. Минск, ул. Гвардейская, д. 16, пом. 2Н, каб. 1, тел. 306-06-11. Режим
работы: понедельник–пятница: с 09.00 до 17.30, выходные дни – суббота,
воскресенье.
Застройщиком осуществлено строительство жилых домов по адресу:
г. Минск, ул. В. Игнатовского, д. 8 (2009-2010 гг.).
Объект состоит из домов №№ 11, 13 (конструкции ОАО «МАПИД»)
и № 12 корпус 1, 12 корпус 2 (конструкции ОАО «МДК») по генплану в
границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево),
инженерных сетей и инженерно-транспортной инфраструктуры. Первым
этапом предусмотрено строительство жилого дома № 13 по генплану.
Дома запроектированы с техническим подпольем и теплым чердаком,
предусмотрено центральное отопление. Благоустройство дворовой территории: детская игровая площадка, места для отдыха взрослых, малые
архитектурные формы.
К долевому строительству предлагается вторая очередь строительства
Объекта жилой дом № 13 по генплану на 445 квартир состоящий из десяти
подъездов 10-этажных секций серии КПД М464-У1.
Цель проекта строительства – исполнение решения Мингорисполкома
«Об изъятии, предоставлении земельных участков, прекращении права
частной собственности на земельный участок и разрешении строительства» № 336 от 14 февраля 2013 г.
Условия оплаты стоимости объекта долевого строительства:
Начало строительства объекта (ж/д № 13) – июнь 2013 года.
Окончание строительства объекта (ж/д № 13) – четвёртый квартал
2014 г.
Общая площадь квартир объекта (ж/д № 13): – 26 362,04 м2 (445 квартир).
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое
будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода
объекта в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки, лестницы,
вентшахты, коридоры, крыши, другие места общего пользования, несущие,
ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри
жилых домов и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому
использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.
Для заключения договоров долевого строительства с гражданами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, предоставляются в жилом доме № 13 по генплану следующие
квартиры:
а) 7 (семь) однокомнатных квартир со строительными номерами №№ 229,
263, 287, 343, 355, 382, 383 по цене 14 350 000 (четырнадцать миллионов
триста пятьдесят тысяч) рублей 1 м2 объекта долевого строительства с
оплатой не менее 50% стоимости объекта долевого строительства не
позднее 7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора;
б) 2 (две) двухкомнатные квартиры со строительными номерами №№ 298,
339 по цене 13 250 000 (тринадцать миллионов двести пятьдесят тысяч)
рублей 1 м2 объекта долевого строительства с оплатой не менее 40%
стоимости объекта долевого строительства не позднее 7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора. При оплате 100% стоимости
объекта долевого строительства не позднее 7 (семи) банковских дней со
дня регистрации договора цена объекта долевого строительства составит
12 800 000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей за 1 м2;
в) 10 (десять) трехкомнатных квартир со строительными номерами
№№ 33, 40, 80, 85, 95, 127, 206, 212, 217, 269 по цене 12 800 000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 1м2 объекта долевого строительства с оплатой не менее 40% стоимости объекта долевого строительства
не позднее 7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора. При
оплате 100% стоимости объекта долевого строительства не позднее 7
(семи) банковских дней со дня регистрации договора цена объекта долевого строительства составит 12 400 000 (двенадцать миллионов четыреста
тысяч) рублей за 1 м2.
Цена 1 м2 объекта долевого строительства сформирована на 31.03.2014 г.
и является фиксированной на указанную дату и дифференцированной в
зависимости от количества комнат.
Квартиры передаются дольщикам без чистовой внутренней отделки.
Условия ознакомления дольщиков с объектом долевого строительства
и ходом работ по его строительству: по согласованию с Застройщиком.
Застройщик имеет следующие разрешительные документы:
- разрешение на проведение проектно-изыскательских работ – Акты
выбора размещения земельного участка, утвержденные председателем
Мингорисполкома 27.04.2011 г. и 08.12.2011 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета от 14 февраля 2013 года № 336 о разрешении строительства объекта;
- свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельных участков:
временного пользования №500000000006006946, площадью 1,2992 га;
постоянного пользования 500000000006006868, площадью 0,5571 га;
постоянного пользования 500000000006006869, площадью 0,0098 га;
постоянного пользования 500000000006006870, площадью 0,0081 га;
постоянного пользования 500000000006006871, площадью 0,0079 га;
- проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу (экспертное заключение, выданное РУП «Главгосстройэкспертиза»
от 09.11.2012 г. № 995-15/12;
- договор строительного генподряда № 07-03/1 от 07.03.2013 г., заключенный с ОАО «МАПИД»;
- договор о долевом участии в финансировании проектирования и
строительства инженерной и транспортной инфраструктуры № 11/И-2012
от 16.05.2012 г., заключенный с КУП «УКС администрации Фрунзенского
района г. Минска»;
- выданное органом государственного строительного надзора разрешение на проведение строительно-монтажных работ от 04 июня 2013 г.
№ 2-208Ж-015/13.
Информацию об объекте долевого строительства, планировках
квартир и условиях заключения договоров можно получить у Застройщика
по телефону 8 (017) 3060611 или в риэлтерской организации ООО «ДИНАС»
(сайт www.dinas.by, тел. 8 (017) 2339610).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроенопристроенными помещениями общественного назначения
и подземной гараж-стоянкой на 100 машино-мест
в границах ул. Червякова, Каховской, Сморговского тракта»
1-я очередь строительства – жилой дом № 1 по генплану»,
опубликованную в газете «Звязда» 01 апреля 2014 года:
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Фармоэкспотех», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 22 ноября 2007 г.
№ 2720 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101472333.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, пом. 5, каб. 3
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029) 654 10 10, 8 (029) 708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник –
пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагаются помещения торговообщественного назначения в цокольном этаже и на 1 этаже общей площадью от 58 м2 до 107 м2.
Стоимость 1 м2 помещений, расположенных на 1 этаже, при условии
100% единовременной оплаты 1900 долларов США, при оплате в рассрочку
2000 долларов США.
Стоимость 1 м2 помещений, расположенных в цокольном этаже, 1850
долларов США.
УНП 101472333

Інтэграцыя былых асуджаных у грамадства павінна скараціць колькасць злачынстваў
Кожны другі раней судзімы
ў на шай кра і не ста но віцца рэцыдывістам, кажуць
экс пер ты. Вяр нуц ца да
нармальнага жыцця гэтым
лю дзям пе ра шка джа юць
не толь кі кры мі наль ныя
схільнасці. Што ж прымушае бы лых зня во ле ных
зноў пе ра сту паць за кон?
І як ім дапамагчы?

РАЗАРВАНЫЯ СУВЯЗІ
Не сак рэт, што боль шасць
былых зэкаў, выйшаўшы на волю, су тыкаецца з праблемамі з
працай, жыллём, напру жанасцю ва ўзаемаадносінах з праваахоўнымі органамі, для якіх
судзімы час та становіцца «пастаянным кліентам». У многіх

ра за рва ныя су вя зі з бліз кі мі,
якія ад маўля юц ца ад кан тактаў з та кімі сва я ка мі. Жон кі
разводзяцца, а бацькі, бывае,
паміраюць, так і не дачакаўшыся сына...
Між тым, 75% злачынстваў
учыняецца асобамі, якія нідзе
не працуюць, — кажа намеснік
на чаль ні ка ўпраўлен ня надзорна-выканаўчай дзейнасці
МУС Сяр гей АЛЯШ КЕ ВІЧ. І
прыводзіць у якасці прыкладу
гісторыю 26-гадовага Аляксандра, які толькі што вызваліўся з
месцаў пазбаўлення волі.
Аляксандр бадзяецца па турмах з 2007 года. Ён сірата. Калі
вучыўся ў ПТВ, жыў у інтэрнаце.
По тым здзейс ніў злачын ства,
трапіў у турму, і з інтэрната яго

ДАРЭЧЫ

УЛАДКАВАЦЦА НА ПРАЦУ
СТАНЕ ПРАСЦЕЙ
У Беларусі наймальнікаў стымулююць да прыёму на працу
грамадзян, вызваленых з папраўчых устаноў.
Пастановай Савета Міністраў ад 14 красавіка 2014 №347 зацверджана палажэнне аб парадку арганізацыі і фінансавання
мерапрыемстваў па працаўладкаванні грамадзян, вызваленых з
папраўчых устаноў. У ім змяшчаюцца меры, якія стымулююць наймальнікаў да прыёму на працу былых асуджаных, у прыватнасці,
частковая кампенсацыя выдаткаў па аплаце працы такіх асоб.
Кампенсацыя выдаткаў будзе ажыццяўляцца на працягу 12
месяцаў з даты працаўладкавання грамадзян, вызваленых з папраўчых устаноў і прынятых на працу па накіраванні органаў па
працы, занятасці і сацыяльнай абароне.
Кампенсуюцца выдаткі наймальнікаў на выплату заработнай
платы такім работнікам з улікам адпрацаванага часу ў памеры, які
не перавышае мінімальную заработную плату (з 1 студзеня 2014
года складае 1млн 660 тыс. рублёў), а таксама сума абавязковых
страхавых узносаў.
Камітэт па працы, занятасці і сацабароне Мінгарвыканкама,
упраўленні (аддзелы) па працы, занятасці і сацабароне гарадскіх і раённых выканкамаў будуць устанаўліваць наймальнікам
бронь для прыёму былых асуджаных на працу; садзейнічаць у
пошуку зручнай працы; прадастаўляць паслугі па прафесійнай
арыентацыі; накіроўваць на прафпадрыхтоўку, перападрыхтоўку
і павышэнне кваліфікацыі; садзейнічаць у арганізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы
аграэкатурызму, рамеснай дзейнасці; фінансаваць наймальнікаў (арганізацыі любых арганізацыйна-прававых формаў і індывідуальных прадпрымальнікаў) шляхам частковай кампенсацыі
выдаткаў па аплаце працы грамадзян, якія выйшлі з месцаў пазбаўлення волі.
Пастанова ўступіла ў сілу 16 красавіка гэтага года.

Цэнтры ўсё скаардынуюць
На чыгуначных вакзалах у Мінску і Брэсце пачалі работу кругласутачныя каардынацыйныя цэнтры.
На вакзалах станцый Мінск-Пасажырскі і Брэст-Цэнтральны яны будуць працаваць да заканчэння чэмпіянату свету па хакеі. Галоўнымі задачамі цэнтраў з'яўляецца пастаянны маніторынг дзейнасці ўсіх падраздзяленняў вакзальнага комплексу, а таксама арганізацыя іх узаемадзеяння
пры ўзнікненні нестандартных сітуацый. На станцыі Мінск-Пасажырскі
каардынацыйны цэнтр размясціўся на першым паверсе вакзала.
Сяргей РАСОЛЬКА.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА
(недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)

► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ
РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона)
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже

здания административно-хозяйственного
с инв. № 500/C-10550,
принадлежащего ОАО «Оптоэлектронные системы» (Продавец)
и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Черняховского, д.1.
Часть здания с инв. № 500/C-10550 сдается в аренду: 19,3 м2 по 31.05.2014;
21,8 м2 по 31.12.2015; 23,4 м2 по 31.12.2015; 28,3 м2 по 31.12.2015; 63 м2 по
31.12.2015; 19 м2 по 31.12.2015; 79,9 м2 по 31.05.2014; 31,3 м2 по 31.12.2015;
58 м2 по 31.12.2016; 80,6 м2 по 31.05.2014; 30,1 м2 по 30.04.2014; 38,7 м2 по
31.12.2015; 10,1 м2 по 31.01.2016; 22 м2 по 31.05.2016.
Для эксплуатации и обслуживания здания административно-хозяйственного
ОАО «Оптоэлектронные системы» предоставлен в аренду по 28.02.2015 земельный участок площадью 0,1226 га с кадастровым номером 500000000009005284
с ограничением прав на земельные участки, расположенные: в охранной зоне
линий связи и радиофикации, площадь 0,0184 га; охранной зоне линий электропередачи, площадь 0,0055 га; охранной зоне сетей и сооружений газоснабжения, площадь 0,0040 га.
Начальная цена с НДС – 7 920 960 000 бел. руб.
Задаток с НДС – 396 048 000 бел. руб.
Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ
№703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель –
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества
ОАО «Оптоэлектронные системы», проводимом 30 мая 2014 г.
Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Оплата
за Объект осуществляется в срок, который будет установлен в договоре
купли-продажи Объекта между Победителем аукциона (Претендентом на
покупку) и Продавцом.
Аукцион состоится 30.05.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и
необходимые документы принимаются по 28.05.2014 до 12.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2.
Первое полное извещение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Звязда» от 12.02.2014.
С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора
аукциона ino.by.

 Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А
ОАО «Торфобрикетный завод Дитва»
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Наименование объекта,
краткая характеристика
Земельный участок
Начальная цена
Сумма задатка
Условия оплаты
Срок заключения договора
Номер р/с
для перечисления задатка

Капитальное строение — здание полевой производственной базы с инвентарным номером № 420/С-47514,
пл. 369,7 кв.м, назначение — здание специализированное сельскохозяйственного назначения.
Расположено по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитвянский с/с, 1, в р-не д. Ворнишки
Кадастровый № 423683200048000001. Площадь земельного участка 0,0631
17 578 275 (семнадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч двести семьдесят пять) белорусских рублей с учетом НДС
1 758 000 (один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч) белорусских рублей
По договоренности сторон
Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
р/с 3012266310018 в отд. № 228 г. Лида, ОАО «Белинвестбанк», МФО 153001739, УНП 500051993, ОКПО 029990314000

Повторный аукцион состоится 26 мая 2014 г. в 14.00 по адресу: Гродненская область, Лидский район, агрогородок Дитва, ул. Первомайская, 3.
Заявления принимаются до 16.00 22 мая 2014 г. по адресу: Гродненская
область, Лидский район, а/г Дитва, ул. Первомайская, 3. Телефон для справок:
ОАО «Торфобрикетный завод Дитва» тел. 8-0154-577-650 с 8.30 до 16.30.
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Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Для участия в аукционе подается заявление на участие в аукцион, заверенная
банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий
(расчетный) счет, указанный в извещении, копия документа, подтверждающая
государственную регистрацию юридического лица.

выпісалі. Сацыяльную кватэру
хлопец не атрымаў. Кажа, дакументы нейкія раней былі, але,
пакуль хадзіў па турмах, ад іх
нічога не засталося. Пашпарт
ужо год як пратэрмінаваны...
Незадоўга да апошняй судзімасці Аляксандр пазнаёміўся з
дзяўчынай з Браслава. Паехаў
да яе, по тым здзейс ніў злачынства і сеў у турму. Пакуль
сядзеў, вёў з гэтай дзяўчынай
пе ра піс ку. Яна яму на пі са ла:
маўляў, пас ля вы ха ду з турмы прыязджай жыць да мяне.
Прыехаў, але ў першы ж дзень
«ад значыў» су стрэ чу, по тым
пасварыўся з новай сяброўкай
і адлупцаваў яе. Дзяўчына выгнала яго. Пасля гэтага хлопец
тры дні ба дзяў ся, нача ваў у
падвалах. Ні жылля, ні працы,
ні якіх-небудзь сацыяльных сувязяў...
— Што ён еў? У лепшым выпадку нешта ўкраў, — мяркуе
Сяргей Аляшкевіч. — Гэта значыць, зноў здзейс ніў злачынства.
Куды яму звяртацца і як далей жыць, Аляксандр не ведаў.
Кажа, ішоў па Мінску, убачыў
над піс «Мі ніс тэр ства ўнут раных спраў» і наўздагад зайшоў.
Так і трапіў у кабінет да Сяргея
Аляшкевіча. Той дапамог хлопцу засяліцца ў Дом начнога знаходжання для асоб без пэўнага
месца жыхарства. Гэтая ўстанова — месца, дзе можна пераначаваць. Таксама яго супрацоўнікі могуць дапамагчы аднавіць
паш парт, бяс плат на прай сці
медкамісію... Але, калі браць у
цэлым, ніякай праграмы працы
з гэтым былым асуджаным для
яго далейшай адаптацыі ў грамадства сёння няма.
— Бы вае, што, ледзь выйшаўшы на волю, чалавек учыняе забойства, і здараецца, што
яго ахвярай становіцца не адзін
ча ла век, — ад значае Сяр гей
Аляшкевіч. — У такіх выпадках,
калі мы пачынаем разбірацца,
становіцца ясна, што лепш бы
гра мад ства свое ча со ва да памагло былому асуджанаму з сацыяльнай рэабілітацыяй: знайшло жыллё, дапамагло ўладкавацца на працу — і ахвяр не бы-

ло б, і падаткаплацельшчыкам
не прый шло ся б утрым лі ваць
чарговага злачынцу ў наступныя 15-20 гадоў.

У ТРОХ БЕЛАРУСКІХ
ПАПРАЎЧЫХ
УСТАНОВАХ
РЭАЛІЗУЕЦЦА
НОВЫ ПРАЕКТ
«Вызваліўшыся, былыя зняволе ныя ад чу ва юць са цы яльныя, псіхалагічныя, матэрыяльныя праблемы. Інтэграцыя іх у
гра мад ства па він на ска ра ціць
у Бе ла ру сі коль касць злачынстваў», — падсумоўвае Сяргей
Аляшкевіч.
Вы пра ца ваць ал га рытм такой ін тэ гра цыі і вы буда ваць
цэласную сіс тэму працы паставіў сваёй мэтай праект «Інтэгра цыя бы лых асуджа ных у
гра мад ства», які рэа лі зу ец ца
Беларускім Чырвоным Крыжам
у супрацоўніцтве з Міжнароднай федэрацыяй таварыстваў
Чырвонага Крыжа і Чырвонага
Паўмесяца і МУС Беларусі.
Гэ ты пра ект рэа лі зу ец ца ў
па праў чай ка ло ніі №15 і папраўчай установе № 44 у Магілёве, папраўчай калоніі №17 у
Шклове і аддзелах унутраных
спраў адміністрацый падведамас ных ра ё наў. У асноў ным
праца вядзецца з асобамі, якія
ўпершыню ўчынілі злачынства
невялікай цяжкасці. Яна пачынаецца за паўгода да вызвалення і прадугледжвае аднаўленне сямейных сувязяў, аказанне дапамогі ў прафарыентацыі
і пра цаўлад ка ван ні — і можа
працягвацца да паўгода пасля
іх вызвалення.
У сакавіку гэтага года ў рамках праек та была арганізавана
навучальная паездка беларускіх спецыяліс таў у Паўночную
Ірландыю. Яны наведалі Брытанскі Чырвоны Крыж і няўрадавую арганізацыю — Асацыяцыю
дапамогі і сацыяльнай рэабілітацыі асуджаных у Паўночнай
Ірландыі, якая займаецца пытан ня мі са цы я лі за цыі асуджаных ужо на працягу 45 гадоў.

Адбылася сустрэча з прадстаўні ка мі ор га наў кры мі наль най
юс тыцыі, ювенальнай юс тыцыі
і былымі асуджанымі.
Паў ноч ная Ір лан дыя бы ла
абра на па пры чы не рэ фор мы
кры мі наль на-вы ка наў чай сістэ мы, якая ад бы ва ец ца там.
Да таго ж, па словах нашых супрацоўнікаў МУС, у Паўночнай
Ірландыі, як і ў нашай краіне,
ак туальнай застаецца праблема рэ цы дыў най злачын нас ці.
Найбольш важным фак тарам,
які аказвае ўплыў на яе зніжэнне, ірландцы лічаць сістэматычную, мэтанакіраваную працу з
сем' я мі, і асаб лі ва з дзець мі
асуджаных.
— Да сле да ван ні па ка за лі,
што ў 70% асуджаных, якія адбы ва юць па ка ран не, іх баць кі
таксама прыцягваліся да крымінальнай адказнасці. Дзеці часта «за ра жа юц ца» кры мі нальным во пы там, «ра ман ты кай»
злачыннага жыцця, — згодны
з ірландскімі спецыяліс тамі намеснік начальніка ўпраўлення па арганізацыі папраўчага
працэсу Дэпартамента выканання пакаранняў Аляксандр
КРАЛЬКО.
Аляксандр Краль ко рас павёў, што ў Паўночнай Ірландыі

 Запрашальнік

ДАРЭВАЛЮЦЫЙНАЯ ТРАДЫЦЫЯ:
СІМФОНІІ... НА ВУЛІЦЫ
У Віцебску, як у паслярэвалюцыйныя гады,
зноў загучыць сімфанічная музыка на вуліцы. Такім чынам будзе працягнута незвычайная традыцыя.
Напэўна, мала хто ведае, што ў 1919-1921 гадах
ў правінцыйным горадзе над Заходняй Дзвіной сімфоніі выконвалі на адкрытым паветры. Было гэта ў
перыяд існавання гарадскога сімфанічнага аркестра
пад кіраўніцтвам Мікалая Малько. Мікалай Андрэевіч
вучыўся па класах кампазіцыі ў Мікалая РымскагаКорсакава, Анатоля Лядава і Аляксандра Глазунова.
Ён кіраваў рознымі аркестрамі, у тым ліку Ленінградскім філарманічным. У 1925 годзе аркестр пад яго
кіраўніцтвам упершыню выканаў першую сімфонію
Дз. Шастаковіча. Праз чатыры гады дырыжор пакінуў
СССР. Працаваў у якасці запрошанага дырыжора ў
Вене, Празе, Капенгагене, Лондане і іншых гарадах.
Потым кіраваў сімфанічным аркестрам Сіднея, з якім
у 1959 гастраляваў у СССР.
— Традыцыя даваць сімфанічныя канцэрты
на вуліцы адноўлена ў сувязі з 25-годдзем Віцеб-

«Добрае сэрца
Міншчыны» —
дзецям
Дзень дабра пройдзе ў Слуцку 17 мая. Мерапрыемства ладзіцца ў межах праекта «Добрае
сэрца Міншчыны» і валанцёрскага руху Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі.
Маладыя людзі акажуць дапамогу ўдзельнікам
Вялікай Айчыннай вайны, адзінокім і адзінока пражываючым пажылым людзям, сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў. Акрамя таго, яны запішуць
успаміны ветэранаў. А валанцёрскі атрад прафесіянальна-тэхнічнага каледжа перапрацоўчай прамысловасці будзе добраўпарадкаваць тэрыторыю
Слуцкага раённага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання. Пасля работы яны і інваліды-калясачнікі сустрэнуцца з артыстамі прадзюсарскага цэнтра
«Спамаш» Іванам Буслаем і Дарыяй.
На працягу дня ў гарадскім Доме культуры і на
прылеглай да яго тэрыторыі пройдзе дабрачынны
кірмаш, дзе будуць выстаўлены вырабы, сувеніры,
малюнкі, створаныя ўдзельнікамі БРСМ. Частку сабраных сродкаў накіруюць дзецям-інвалідам.
Кульмінацыяй свята стане дабрачынны марафон
нон-стоп «Усе фарбы жыцця для цябе». У канцэрце
прымуць удзел фіналіст праекта «Голас-2» Пётр Ялфімаў, групы «Atlantіca», «Cherry Lady», Іван Буслай,
Дарыя, Марыя Лютая, спецыяльны госць з Польшчы
Надзея Бронскі.
Выручка ад продажу білетаў пойдзе на набыццё
неабходных рэчаў для карэкцыйна- развіваючага
цэнтра. У прыватнасці, інтэрактыўнай дошкі для дзяцей з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, спецыялізаванага сенсорнага абсталявання
для выхаванцаў з цяжкімі і множнымі парушэннямі
ў развіцці.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

скай абласной філармоніі. Вечарам 25 мая ва
ўнутраным дворыку адбудзецца вечар сімфанічнай музыкі OPEN AІR (на адкрытым паветры. —
Аўт.). Выступіць сімфанічны аркестр філармоніі.
Мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор — Уладзімір
Бяляўскі. Кошт квітка — 50 тысяч рублёў, — паведамілі карэспандэнту «Звязды» ва ўстанове
культуры.
Падчас святкавання юбілею таксама пройдуць
вечары вакальнай, камернай музыкі і нацыянальнага мастацтва. У прыватнасці, адбудзецца канцэрт ансамбля танца, музыкі і песні «Талака», прысвечаны 20-годдзю калектыву. А падчас вечара
камернай музыкі з творчай справаздачай «40 гадоў
на сцэне» выступіць лаўрэат міжнародных конкурсаў і фестываляў актэт балалаек «Віцебскія
віртуозы».
29 мая адбудзецца гала-канцэрт закрыцця
XXV канцэртнага сезона з удзелам артыстаў і калектываў філармоніі.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

МУЗЫ
Ў НЯСВІЖЫ
Старажытны і такі малады Нясвіж зноў
прымае свята мастацтваў «Музы Нясвіжа — 2014», 19-е па ліку. На працягу трох
дзён, з 22 па 24 мая, госці змогуць наведаць спектакль «Гэта таго каштуе» М. Каляды, дзве мастацкія выставы, а таксама
прыняць удзел у прэзентацыі новай кнігі
«Мастацкія цуды Нясвіжскай зямлі» і ў
навукова-практычнай канферэнцыі «Беларуская думка ў пошуку новых вымярэнняў». У ёй возьмуць удзел вядомыя
даследчыкі беларускага мастацтва.
Упрыгожаннем свята стануць канцэрты
Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі і яго камерных калектываў. У
іх выкананні прагучаць творы выдатных айчынных майстроў, што працавалі пры двары
Радзівілаў шмат стагоддзяў таму, а таксама
музыка саміх колішніх уладароў Нясвіжа. Сімвалічна, што канцэрты старадаўняй айчыннай
музыкі адбудуцца менавіта ў асяроддзі, дзе
калісьці тая музыка і нараджалася: у Радзівілаўскім палацы і мясцовай ратушы. Мастком,
які яднае розныя эпохі, стане канцэрт, прысвечаны юбілею першай беларускай оперы
«Агатка». Яна, дарэчы, створана і пастаўлена
ў Нясвіжы 230 гадоў таму. Таксама знакаміты
аркестр парадуе сваіх прыхільнікаў спецыяльна падрыхтаванай маладзёжнай праграмай, у
якой прагучаць любімыя песні ды эстрадныя
мелодыі.
Традыцыйна «Музы Нясвіжа» праводзяцца пры дзейснай падтрымцы Мінскага абласнога і Нясвіжскага раённага выканаўчых
камітэтаў.
Таццяна ГЕОРГІЕВА.

асноўная задача адміністрацыі
тур мы за клю ча ец ца не ў ахове зняволеных (гэтую функцыю
выконвае электронная сіс тэма
маніторынгу), а ў максімальнай
дапамозе па іх рэабілітацыі. З
гэтай мэтай, напрыклад, у турме Маг ха бе ры ўжо амаль 1,5
года рэалізуецца эксперыментальная праграма па зніжэнні
рэ цы ды ву праз уз дзе ян не на
«між па ка лен чы эфект». Асуджаным — удзельнікам праграмы прадастаўлена магчымасць
сустракацца са сваімі дзецьмі
часцей, чым гэта прадугледжана законам (у спецыяльна абста ля ва ных па мяш кан нях дапамагаць сваім дзецям рабіць
уро кі, га та ваць ра зам абе ды,
бавіць час пры дапамозе развіваючых гульняў...) Падобную
ма дэль пра цы з асуджа ны мі
ўжо вы ка рыс тоў ва юць у Нарвегіі і Даніі.
У нашай краіне вопыт работы з асуджанымі, які будзе напрацаваны ў папраўчай калоніі
№15, папраўчай установе №44
у Магілёве і папраўчай калоніі
№17 у Шкло ве, пла ну ец ца ў
далейшым прымяніць і ў іншых
рэгіёнах краіны.
Святлана БУСЬКО



У дружным
родзе —
усё ў згодзе
Сорак сямейных
калектываў
з 20 рэгіёнаў Міншчыны
прымуць удзел
у V абласным фестывалі
«У добрым родзе —
усё ў згодзе»,
што адбудзецца
ў Салігорску
24 мая. Яны прадэманструюць усю
шматграннасць жанраў
аматарскага мастацтва
і дэкаратыўнапрыкладной творчасці.
У парку «Чатырох стыхій»
адбудзецца выстава работ дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і пекарскага майстэрства
«Сям'я майстрамі славіцца».
На галоўнай сцэнічнай пляцоўцы горада ладзіцца тэатралізаванае дзейства «Увесь
мой род гуляе» з удзелам 22
сямейных аматарскіх калектываў. Сярод іх як маладыя
сем'і, так і сямейныя творчыя
дынас тыі. Гэта народны калек тыў «Радзіна» Новінскага сельскага дома культуры
Бярэзінскага раёна, народны
ансамбль сям'і Бойкаў Гаўрыльчыцкага сельскага дома
культуры Салігорскага раёна,
народны сямейны ансамбль
«Суседзі» Дзяржынскага гарадскога дома культуры, творчыя калектывы сям'і Карнішкаў з вёскі Антопаль Мінскага
раёна і сям'і Лямбовіч-Палуйчыкаў з пасёлка Ракаў Валожынскага раёна і іншыя.
Па традыцыі членамі журы
фес тывалю будуць творчыя
сямейныя пары, у тым ліку
рэжысёр народнага тэатра
Бярэзінскага дома культуры
Мікалай Пытляк са сваёй вернай спадарожніцай Валянцінай Анатольеўнай, якая працуе ў гэтым жа тэатры.
Пад час свя та прой дзе
пленэр юных мастакоў, выхаванцаў дзіцячай мас тацкай
школы г. Салігорска, «Вясна
ў маім горадзе», канцэртная
праграма «Мары дзяцінства»,
танцавальны вечар «Адпачываем усёй сям'ёй».
Фестываль праводзіцца з
1998 года. Яго мэта — падтрымка і папулярызацыя сямейнай мастацкай творчасці,
захаванне і пераемнасць нацыянальных сямейных традыцый, умацаванне прэстыжу
сям'і ў грамадстве.
Таццяна ЛАЗУРНАЯ.

