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ЖЫЦЦЯПІС

14 чэрвеня 2014 г.

«ХАЦЕЦЬ СТАЦЬ НАЦЫЯЙ —
ГЭТАГА МАЛА»
Іван Чарота — пра літаратуру, братэрскія сувязі, гістарычныя і прыродныя катаклізмы
«З паўгода пакутаваў», — ці то жартам, ці то сур'ёзна кажа
найвядомейшы беларускі сербіст і славіст, прафесар Іван
Чарота пра апошнюю кнігу, над якой працаваў, — пераклад
вершаў аднаго з самых значных сербскіх паэтаў першай паловы ХХ стагоддзя Радэ Драінца. Маштаб яго творчасці можна
параўноўваць з талентам Аркадзя Куляшова, Пімена Панчанкі,
Максіма Танка. І вось у Сербіі выйшла кніга выбраных вершаў
Радэ Драінца «Праклён неспакою» на беларускай мове. Гэта
сумесны міжнародны праект, у якім беларускі бок прадстаўляў Выдавецкі дом «Звязда». Прэзентацыя выдання павінна
была адбыцца падчас 50-й літаратурнай сустрэчы памяці паэта на яго радзіме ў горадзе Прокупле. Але небывалая па сваіх
маштабах паводка, што абрынулася на Сербію ў тыя дні і ад
якой Прокупле пацярпеў, унесла свае карэктывы: сустрэча
была адменена, а прэзентацыя кнігі перанесена ў Бялград.
Падчас яе наш зямляк Іван Чарота атрымаў нацыянальную літаратурную прэмію Радэ Драінца, стаўшы першым замежным
грамадзянінам, ушанаваным гэтай узнагародай. Мы сустрэліся з Іванам Аляксеевічам і пагутарылі пра літаратуру, нацыянальную самасвядомасць і беларуска-сербскія сувязі.
— Іван Аляксеевіч, ці рэальна пазнаёміцца з творамі
сербскіх аўтараў у беларускіх
перакладах?
— Нагодаю для нашай размовы стала першае ў Сербіі
выданне беларускамоўнай кнігі. Што ж да перакладаў сербскай літаратуры на беларускую
мову, то іх за апошнія трыццаць
гадоў друкавалася на парадак
больш, чым за папярэднія семдзесят. Дастаткова згадаць анталогію «Сербская паэзія», зборнік
сербскіх народных казак «Мовы
ўсяго жывога», этнакультуралагічны зборнік «Народ сербскі: яго
абрады і звычаі, святы і святыні»,
выбраныя творы Іва Андрыча,
асобныя кнігі Браніслава Нушыча, Грозданы Олуіч, Слабадана
Вуканавіча, Ліліяны Хаб'янавіч
Джуравіч, Джорджа Нікаліча, а
таксама сотні асобных твораў
розных жанраў, якія друкаваліся ў альманахах, часопісах і газетах.

Мая даўняя ідэя, каб літаратурныя кантак ты адбываліся сістэмна. Гэта значыць, што
кожная замежная літаратура павінна быць прадстаўлена перш
за ўсё найзначнейшымі асобамі
і творамі. Калі гэтага няма, то
немагчыма скласці адэкватнае
ўяўленне пра славеснасць і прыгожае пісьменства таго ці іншага
народа. Але, на жаль, мы такой
сістэмнасці не дабіліся. Праўда,
гаворачы пра Радэ Драінца, я
магу з задавальненнем адзначыць, што прадставіў пісьменніка, спадчына якога ўпісваецца ў
значнейшыя скарбы нацыянальнай літаратуры.
— Наколькі запатрабавана
сербская літаратура ў Беларусі
наогул?
— Без перабольшвання, сербская літаратура — адна з самых
па-сапраўднаму жывых. Не сакрэт, што ў многіх краінах глабалізаванага свету славеснасць
ужо страціла свае першасныя

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение «Минскстрой»
доводит до сведения заинтересованных лиц
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о строительстве нежилых помещений объекта
«Многоэтажные жилые дома №№ 1, 2 по генплану
со встроенными помещениями административно-общественного
назначения и гаражом-стоянкой № 3 по г/п в квартале
ул. Щорса – пр. Дзержинского на земельном участке 2,0 га
с установкой индивидуального источника теплоснабжения.
Жилой дом № 2 по генплану».
Продовольственный магазин (5 пусковой комплекс) в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 01 июня 2013 года:
При уплате 50% от всей суммы по договору создания объекта долевого
строительства в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации
договора в Мингорисполкоме, стоимость 1 кв.м. площади по экспликации
помещений уменьшается на 2,5% и составит 26 066 260 белорусских рублей.
Оставшаяся сумма вносится ежемесячно равными долями до 30 сентября
2014 г.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления
не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах
своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает
силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на
нежилое помещение с другим претендентом.
Генеральный директор
Н.В. Милошевский
УНП 100071325

ОАО «Гомельхлебопродукт» извещает своих акционеров
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Гомельхлебопродукт» 27 июня 2014 года.
Повестка дня:
1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Гомельхлебопродукт».
2. О внесении изменений в устав Общества.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 48, актовый зал
ОАО «Гомельхлебопродукт». Начало в 14.00.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по
адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 48, тел. (8 0232) 72 59 40.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру
общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет
ОАО «Гомельхлебопродукт».

УНП 400010980

функцыі — выяўляць і захоўваць
«спрадвечную існасць» народа,
спяваць «песні душы» яго. Адпаведна, прападаюць і тыя асаблівасці, якія мы адзначылі ў мастацтве слова сербаў. Сучасныя
(пост)лі та ра ту ры пе ра ста юць
развівацца паводле ўнутраных
патрэб духоўнага ўдасканалення. А сербы захавалі неверагодную здольнасць адчуваць неба і
сваю зямлю, ствараць уласную
карціну свету. Таму іх літаратура
трымае надзвычай высокі ўзровень, і яна вартая таго, каб яе
ведалі шырока, ва ўсім свеце, а
ў Беларусі — асабліва. Нас і сербаў яднаюць свядомыя ўстаноўкі
на тое, каб шанаваць Слова, каб
захоўваць неадменныя вартасці,
каб расці і ўдасканальвацца. Ды,
на жаль, сербская літаратура цяпер не толькі на беларускай, але
і на рускай мове распаўсюджваецца далёка не ў той ступені, у
якой гэтага заслугоўвае.
— А як ідуць справы з перакладам беларускіх аўтараў
за мяжой?
— Беларускіх аўтараў, трэба
прызнаць, за мяжой перакладаюць зусім мала. І хоць пасля
чытання вершаў Максіма Танка
і Анатоля Сыса да мяне падыходзілі дзясяткі людзей і пыталіся: «Няўжо яшчэ ёсць народ, які
захаваў такую чыстую паэзію?»,
гэта не значыць, што няма адбою
ад ахвотных іх перакладаць і папулярызаваць. Пра ўспрыманнезахапленне ёй у Сербіі я ўжо
неаднойчы расказваў. Зрэшты,
у Сербіі нашу паэзію ведаюць не
так ужо і слаба. Там убачылі свет
дзве ўкладзеныя мною анталогіі
(у 1993 і 2012 гг.), і абедзве мелі
шырокі рэзананс. Калі ж гаварыць пра сусветны кантэкст, то

нельга забывацца на несуадноснасць нацыянальнай і так званай
універсальнай шкалы вартасцяў.
У сусветнай літаратурнай прасторы дамінуюць тыя дзяржавы,
якія мэтанакіравана і сіс тэмна
зай ма юц ца па пуля ры за цы яй
сваіх культурных каштоўнасцяў
за мяжою, укладаючы ў гэта вялікія сродкі.
— Але ж беларуская літаратура вартая, каб яе ведалі?
— Без умоў на. Ад нак нам
трэба быць і самакрытычнымі,
гэтаксама, як і крытычнымі ў дачыненні да тых структур, якія за
гэта адказваюць. У рыначным
свеце за тое, каб «займаць свой
пасад між народамі», трэба выдаткоўваць немалыя сродкі. У
1990-я гады на міжнароднай
перакладчыцкай сустрэчы мне
давялося чуць ад шведскага калегі: «Я хутчэй знайду ў сваёй
краіне вар'ята, які збярэцца ў
падарожжа на Марс, чым вар'ята, які возьмецца перакладаць
беларускую літаратуру». Мелася
на ўвазе, што папулярызацыяй
беларускай літаратуры там ніхто не хоча займацца прос та
так, задарма. Атрымліваецца,
што мы самі матэрыяльна не
хочам дбаць пра сваё месца на
літаратурнай карце свету. Хіба
што настальгічна ўздыхаем па
савецкіх часах, калі 95% твораў беларускай літаратуры перакладалася на іншыя мовы з
рускай, а пераклады на рускую
забяспечваліся ўсесаюзнай казной. Цяпер руская мова ў якасці
пасрэдніцы ўжо не ўдзельнічае
так, як калісьці. А каб замежнікі перакладалі з беларускай, іх
трэба спачатку навучыць, па-сапраўднаму далучыць, а потым як
след заахвоціць…

В КРАТКОЙ ИНФОРМАЦИИ об открытой продаже жилищных облигаций
сорок пятого, сорок шестого, сорок седьмого, сорок восьмого выпусков
Коммерческой совместной организации «Внешэкономстрой»
общества с ограниченной ответственностью
(КСО «Внешэкономстрой» ООО),
опубликованной 10 июня 2014 года в газете «Звязда»,
пункт 17 читать в следующей редакции:
17. Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь 05 июня 2014 года.
Регистрационный номер облигаций сорок пятого: 5-200-02-2172.
Регистрационный номер облигаций сорок шестого: 5-200-02-2173.
Регистрационный номер облигаций сорок седьмого: 5-200-02-2174.
Регистрационный номер облигаций сорок восьмого: 5-200-02-2175.
УНП 800015707

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества
«Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск»
26 июня 2014 года в 15.00 состоится
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества
«Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск»
Собрание пройдет по адресу:
г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовый зал
Повестка дня собрания:
1. Об отчуждении жилых домов, приобретенных Обществом с привлечением льготных кредитов.
2. О выплате дивидендов за 1 квартал 2014 года.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться
по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16 (наблюдательный совет), с 20 по
25 июня 2014 г. (время работы с 8.30 до 17.30, тел.: 37-45-66), либо 26 июня
2014 г. по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения
собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию
на 16 июня 2014 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру
Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет.

УНН 300000398

К сведению акционеров ОАО «Универсам Сельмашевский»:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СКУПКЕ АКЦИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение «Минскстрой»
доводит до сведения заинтересованных лиц
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о строительстве жилых помещений объекта
«Комплексный проект застройки жилой территории
в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка
(микрорайон № 3)». Жилой дом № 36 по генплану в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 31 декабря 2013 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений
№ 56, № 60, № 71, № 75, № 101 с учетом выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий: 3-комнатные
квартиры – 1280 долларов США, 2-комнатные квартиры – 1400 долларов США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларовом США
эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окончания действия договора создания объекта долевого строительства. Оплата
производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики
Беларусь на дату оплаты денежных средств на специальный и расчетный
счет застройщика.
При единовременной уплате всей суммы по договору создания объекта
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м. общей площади
уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США, и составит, соответственно, 1230 долларов США и 1350 долларов США.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности,
оформленной в установленном законодательством порядке.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления
не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах
своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает
силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на
заявленную квартиру с другим претендентом.
Генеральный директор
Н.В. Милошевский
УНП 100071325

Полное наименование
и место нахождения
покупателя акций:

Полное наименование и
место нахождения брокера:
Полное наименование
и место нахождения
эмитента, акции которого
приобретаются:
Количество простых
(обыкновенных) акций,
которое покупатель
намеревается приобретать:

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «НТС», 223039,
Республика Беларусь, Минская область,
Минский район, Хатежинский с/с,1,
административно-бытовой корпус, к. 54,
УНП 100999265
Открытое акционерное общество
«Белагропромбанк»,
220036, г. Минск, пр. Жукова, д. 3
Открытое акционерное общество
«Универсам Сельмашевский»,
г. Гомель, ул. Н. Дворникова, 7
44 033 шт.

Порядок определения цены акции (пакетов
акций) по одной сделке, выставленной
на продажу продавцом:
одна акция, составляющая 0,0018%, приобретается
по 70 000 рублей за шт. (номинальная стоимость
Цена приобретения акций: акции);
пакет акций, составляющий от 0,0018% до 19,999%
уставного фонда, приобретается по 70 000 рублей
за шт. (номинальная стоимость акции);
пакет акций, составляющий от 20% до 100% уставного фонда, приобретается по 327 050 рублей за шт.
Сделки совершаются на бирже
Место совершения сделок:
(в торговой системе ОАО «БВФБ»)
по адресу: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48 а.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки, денежными средствами в белоСроки, форма и порядок русских рублях путем безналичного перечисления
оплаты акций:
через расчетно-клиринговую систему ОАО «БВФБ»,
в соответствии с правилами заключения сделок на
ОАО «БВФБ».
Дата начала
покупки акций
Дата окончания
покупки акций

20 июня 2014 года
20 июня 2014 года

НОВОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Пуховичского района Минской области
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ земельных участков для строительства
и обслуживания одноквартирных жилых домов гражданам Республики Беларусь, расположенных на территории сельсовета
№
лота
1.
2.
3.

Адрес земельного участка
кадастровый номер
д. Подлядье, пер. Южный, 6,
624484006601000104
д. Подлядье, пер. Южный, 2,
624484006601000105
д. Заречаны, 624484004101000124

Площадь земельного
участка (га)

Наличие инженерных
сетей

Расходы по подготовке
документации
(рублей)

Окончательная
цена (рублей)

Задаток

0,0984

Сети электроснабжения

7 568 260

13 300 000

2 660 000

0,1331

Сети электроснабжения

7 376 020

18 000 000

3 600 000

0,1500

Сети электроснабжения

6 110 850

27 200 000

5 440 000

Задаток перечисляется на р/с № 3604625110018 в ЦБУ № 626 г. Марьина
Горка, ф-л № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. М. Горка, (222810, г. М. Горка, ул. Ленинская, 27), БИК 153001601, УНН 600177772, ОКПО 04429639, код
платежа 04901, Новопольский сельисполком.
Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.
Аукцион состоится 16 июля 2014 года в 15.00 по адресу: аг. Новопо-

лье, ул. Центральная, 21 (здание исполкома) Пуховичского района Минской
области.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
10 июля 2014 года до 17.00 по вышеуказанному адресу.
Телефоны (8-017-13) 3-03-16, 3-03-35; сайт Пуховичского райисполкома:
www.pukhovichi/minsk-region.by.

— На вашу думку, справа
толькі ў фінансаванні? Ці яшчэ
ў тым, што мы самі не шануем
нашу літаратуру, мову?
— Я думаю, трэба глядзець
шырэй, улічваць глабальныя тэндэнцыі. У свядомасці маіх унукаў літаратура ўжо не з'яўляецца
асноўным па значнасці фактарам
духоўнага і інтэлектуальнага развіцця. Ды і ў саміх творцаў літаратуры назіраецца страта духоўных арыенціраў, а таксама і ўсведамлення, што трэба захоўваць
і як мага глыбей адлюстроўваць
сваю «самасць». Далёка не кожны беларускі пісьменнік цяпер
можа ўцямна давесці свайму па-

трохмежжы: не толькі праваслаўнага і каталіцкага свету, а яшчэ
і мусульманскага. Так, частка іх
некалі перайшла ў каталіцызм,
частка — у іслам, але ядро захавалася.
— Чаму ж яно так слаба захавалася ў нас?
— Справа ў цяперашняй «выверну тай» гіс тарычнай свядомасці беларусаў. Мы настолькі
перакруцілі ўяўленне пра сябе,
што ўжо самі не разумеем, хто
мы такія. Нельга да такой ступені
міфалагізаваць мінулае, сцвярджаючы, нібыта Беларусь — самая талерантная ў веравызнаўчым плане краіна. А хіба можна

Пасля чытання вершаў Максіма Танка і Анатоля Сыса
да мяне падыходзілі дзясяткі людзей і пыталіся: «Няўжо
яшчэ ёсць народ, які захаваў такую чыстую паэзію?»
тэнцыйнаму чытачу, у чым жа заключаецца наша беларускасць…
А літаратура ж, у яе першаснай
і асноўнай функцыі, захоўвае і
перадае нацыянальную сістэму
светаадлюстравання. Ніякая іншая форма грамадскай свядомасці ў гэтым з ёю параўнацца
не можа. Каб кожны — і чытач,
і пісьменнік — гэта ўсведамляў,
тады і стаўленне да літаратуры
было б іншым.
— Стан нашай нацыянальнай самасвядомасці тлумачыцца гістарычнымі ўмовамі?
— Пэўна ж. Але тут нам шкодзяць спрошчаныя тлумачэнні.
Зноў хачу прывесці параўнанне
з сербамі: яны 500 гадоў былі
пад турэцкім ярмом. Аднак сваю
сербскасць захавалі. Мы часта
апраўдваемся: маўляў, існуем у
складаных умовах памежжа Захаду і Усходу. А сербы ж — на

забыцца, што ў XVІІ стагоддзі на
Беларусі фактычна вяліся рэлігійныя войны? А што рабілася
пры антытэіс тычнай (не атэістычнай, гэта значыць, абыякавай
да веры) савецкай уладзе, калі
паўсюдна разбураліся храмы, а
наведванне ацалелых жорстка
каралася? Да таго ж гэта погляд
не мой асабісты, а распаўсюджаны, прычым нават сярод тых, каго залічваюць у палымяныя змагары за беларускую ідэю: многія
адназначна сцвярджаюць, што
беларускай нацыі яшчэ няма. І я
з імі спрачацца не збіраюся. Ужо
таму, што ведаю пра класічны
набор прыкмет нацыі, а паводле
гэтых крытэрыяў беларусы сапраўды не падпадаюць пад звыклае азначэнне.
— Хто мы тады?
— Відаць, той народ, які хоча быць нацыяй, але не прай-

шоў усіх стадый афармлення ў
статусе нацыі. Хацець — гэтага
мала. Падчас апошняй паездкі ў
Сербію я ўдзельнічаў у некалькіх
мерапрыемствах, прысвечаных
Дню славянскага пісьменства і
ўшанаванню святых роўнаапостальных Кірыла і Мяфодзія. Адно
з іх праходзіла ў Андрычградзе.
Іва Андрыч — ураджэнец Босніі, сербскі пісьменнік, адзіны на
Балканах лаўрэат Нобелеўскай
прэміі. Згаданы Андрычград —
своеасаблівы «горад» унутры
Вышаграда (там нарадзіўся пісьменнік), мемарыял, прысвечаны
Андрычу і літаратуры ўвогуле. І
пабудаваў яго другі басніец —
вядомы ў культурным свеце
Эмір Кус турыца. Ён, дарэчы,
раней пабудаваў яшчэ адзін, не
меншых маштабаў аб'ект, які называюць па-рознаму — Дрвенград, Мечаўнік, але які актыўна
і плённа служыць сцвярджэнню
сербскай культуры. Бачачы, як
там праслаўляюцца пісьменнікі,
літаратура і культура ўвогуле, я
толькі радаваўся. І думаў, што
нам таксама добра было б мець
свайго Кустурыцу.
— Чым яшчэ была азначана
ваша паездка?
— Яна супала з жалобнай падзеяй — смерцю класіка сербскай літаратуры Добрыцы Чосіча,
якога я ведаў асабіста, перакладаў і даследаваў. Гэта была выключна значная постаць ва ўсім
грамадскім жыцці Сербіі, былой
Югаславіі, і яго адыход у лепшы
свет — неймаверная страта для
нацыянальнай літаратуры, культуры наогул. Вельмі шкадую, што

не трапіў на пахаванне. Так атрымалася з-за небывалага прыроднага катаклізму, які адбываўся
якраз у той час і нанёс вялікую
шкоду ды забраў жыцці многіх
людзей. Між іншым, у грамадскай свядомасці гэта не проста
прыродная стыхія, а з'ява метэаралагічнай вайны. Мне пра гэта
неаднойчы казалі розныя людзі.
Яны даводзілі, што прыроднымі
ўмовамі Сербіі бедства такога
маштабу не магло быць выклікана. Адзначалі тое, як неадэкватна рэагавалі на іх бяду замежныя СМІ. І шчыра дзякавалі
за дапамогу, якую ў змаганні са
стыхіяй аказалі беларусы. Дарэчы, у арганізацыі дапамогі, як і ва
ўсталяванні культурных сувязяў,
нельга не адзначыць руплівасць
нашага пасла ў Сербіі Уладзіміра
Чушава і саветніка пасольства
Андрэя Мяцеліцы.
Хачу падзяліцца яшчэ адным
уражаннем. Вельмі непрыемна,
цяжка, балюча было глядзець
на цудоўнай прыгажосці схілы
гор, калі там з дрэў, хмызнякоў
і высокіх траў звісалі пукі рознага смецця, камякі бруду. А мой
сербскі калега пракаментаваў
гэта так: «Гэта рэкі паводкаю
вярнулі людзям усё тое, чым іх
забруджвалі. Развесілі, каб паказаць і прысароміць. Маўляў, забірайце сабе назад, гэта ваша, а
не наша». У гэтым ёсць, пэўна,
і зусім канкрэтны сэнс: смецце
забівала рэчышчы, і вада ніяк не
магла заставацца ў сваіх прыродных межах, вырывалася за
берагі…
Дзіяна СЕРАДЗЮК.

БЕЗ ВЫСОКАЙ ДУХОЎНАСЦІ
НЕ БЫЛО Б ПЕРАМОГІ
МІНІСТЭРСТВА АБАРОНЫ АДЗНАЧЫЛА ДЫПЛОМАМІ
І ЎЗНАГАРОДАМІ ДЗЕЯЧАЎ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВА БЕЛАРУСІ
Сустрэча міністра абароны генераллейтэнанта Юрыя Жадобіна з прэзідыумам Рэспубліканскай камісіі па шэфстве работнікаў культуры і мастацтва
над асабовым складам Узброеных Сіл
стала ўжо добрай традыцыяй. Кіраўнікі тэатраў, музеяў, шматлікіх творчых
аб'яднанняў, а таксама іншыя творцы,
якія сталі пераможцамі і лаўрэатамі
першага этапу конкурсу на лепшы твор
літаратуры і мастацтва, прысвечанага 70-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў, былі
адзначаны кіраўніцтвам сілавога ведамства.
Рэспубліканская камісія па шэфстве работнікаў культуры і мастацтва над асабовым складам Узброеных Сіл была створана
20 гадоў таму. Бясспрэчна, што дзеячы беларускай культуры і мастацтва садзейнічаюць
патрыятычнаму выхаванню вайскоўцаў, усіх
грамадзян краіны.
— Сімвалічна, што сённяшняя сустрэча
праходзіць напярэдадні пачатку стратэгічнай наступальнай аперацыі «Баграціён»,
якая прынесла вызваленне нашай Радзіме
ў гады Вялікай Айчыннай вайны, — зазначыў
міністр абароны генерал-лейтэнант Юрый
ЖАДОБІН. — Дарэчы яшчэ раз падкрэсліць,
што галоўным фактарам Вялікай Перамо-

гі, вызвалення нашай рэспублікі з'явіліся не
толькі талент знакамітых палкаводцаў, не
толькі лепшыя ўзоры ваеннай тэхнікі, але і
народная душа: лепшыя ў свеце песні, палотны мастакоў і творы літаратуры. Без высокай
духоўнасці і маральнасці казаць аб абароне
Айчыны, аб ваеннай бяспецы бесперспектыўна.
— У год 70-годдзя вызвалення Беларусі ад фашысцкай акупацыі, напярэдадні
70-годдзя Вялікай Перамогі прадстаўнікамі
творчай інтэлігенцыі нашай краіны, Рэспубліканскай камісіяй па шэфстве работнікаў
культуры і мастацтва над асабовым складам
Узброеных Сіл праведзены многія тэматычныя праекты, скіраваныя на грамадзянскае,
палітычнае і духоўна-маральнае выхаванне
асабовага складу, — падкрэсліў старшыня
камісіі, народны артыст СССР і Беларусі
Ігар ЛУЧАНОК. — Пісьменнікі, кампазітары,
музыканты, мастакі і іншыя дзеячы культуры
разумеюць сваю ролю ў патрыятычным выхаванні ўсяго насельніцтва. Без памяці сэрца
неймаверна пабудова бяспекі Айчыны.
Ле тась студыя ва ен ных мас та коў адзначыла сваё дзесяцігоддзе. Да юбілею,
а таксама да 70-годдзя вызвалення была
прымеркавана выстава членаў студыі, якая
адбылася ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага. Невыпадкова калек тыўная праца
мастакоў была адзначана дыпломам І сту-

пені міністра абароны ў намінацыі «Творы
жывапісу, скульптуры, графікі і прыкладнога
мастацтва».
— Мы можам толькі ганарыцца, што на
колішняй выставе, якую мы правялі на самым высокім узроўні, былі прадстаўлены не
толькі работы, напісаныя раней, але і новыя
творы мастакоў, — зазначыў кіраўнік студыі ваенных мастакоў, заслужаны дзеяч
мастацтваў Беларусі Мікалай АПІЁК. — У
тым ліку адбылася прэзентацыя партрэтаў
пяці двойчы Герояў Савецкага Саюза, якія
былі беларусамі па нацыянальнасці і па нараджэнні. Спецыяльную выставу студыя арганізавала і падчас чэмпіянату свету па хакеі,
якая таксама прайшла бліскуча. Наступны
крок — сумесная выстава мастакоў усёй рэспублікі, прымеркаваная да 3 ліпеня.
Дыпломам трэцяй ступені ў гэтай жа намінацыі быў адзначаны сціплы чалавек, які
прыехаў з Дубровенскага раёна Віцебскай
вобласці. Васіль Сватоўскі нават не чакаў,
што серыю твораў, якую ён прысвяціў вызваленню свайго краю, адзначаць на такім
высокім узроўні. Дарэчы, у Дубровенскім
раёне фронт стаяў 7 месяцаў. Толькі пры
яго вызваленні загінула 46 тысяч салдат! На
шчасце, ёсць людзі, якія не забываюць пра
трагедыю сваіх землякоў, гісторыю роднай
зямлі, подзвіг беларусаў.
Вераніка КАНЮТА.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
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 декларацию, опубликованную в газете «ЗВЯЗДА» 16.05.2014
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): – четвертый 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) 1 (одна) однокомнатная квартира со строительным номером № 343 по
цене 14 350 000 (четырнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 1м2
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 1м2;
в) 10 (десять) трехкомнатных квартир со строительными номерами №№ 33,
40, 80, 85, 95, 127, 206, 212, 217, 242 по цене 11 950 000 (одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 1м2 объекта долевого строительства с
оплатой не менее 100% стоимости объекта долевого строительства не позднее
7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора.
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. № 2-208Ж015/13.
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).

