
8 жніўня 2015 г. 3З НАГОДЫ
РУП «БЕЛПОЧТА» СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ 

в Гродненской области: Гродненский р-н, д. Польница 

Дополнительная информация по тел.: 8 (0152) 74-61-47 
и http://www.belpost.by/company/nedvigimost/

Совместное предприятие закрытое акционерное общество 

«Могилевский химкомбинат «Заря» 
сообщает, что 19 августа 2015 года в 12-00 

состоится внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. Об аннулировании части выпуска простых именных и привилегированных 
акций общества, выкупленных на баланс акционерного общества.

2. Об увеличении номинальной стоимости акций общества.
3. Об утверждении Уставного фонда общества.
4. О внесении изменений в Устав общества (принятие Устава общества в 

новой редакции).
Начало регистрации участников собрания в 11-00 час. Окончание регистрации 

в 11-50 час.
Место проведения собрания: г. Могилев, пр. Шмидта, 114 (актовый зал).
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг СП ЗАО «МХЗ» для 

составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 
01.08.2015 г.

С материалами собрания можно ознакомиться 19.08.2015 г. (с 9-00 до 11-00) 
по месту нахождения общества.

Регистрация производится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорт), для представителя акционера – паспорта и доверенности.
УНП 700210051  Наблюдательный совет.

УНП 101015738

— Іры на Ар ка дзеў на, у якой сям'і 
на ра дзіў ся Ар кадзь Тоў сцік? Ад куль 
ва шы ка ра ні?

— Баць ка на ра дзіў ся ў вёс цы Чы кі лі 
Глус ка га ра ё на Баб руй скай воб лас ці (за-
раз — Ма гі лёў скай). Яго та та, мой дзед, быў 
стар шы нёй сель ска га Са ве та, ма ці зай ма-
ла ся гас па дар кай. У сям'і вы хоў ва лі тра іх 
сы ноў. Ар кадзь Апа на са віч быў ся рэд нім.

— Як з вяс ко ва га хлоп ца вы рас 
знаў ца бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры, 
куль ту ры і гіс то рыі сва ёй кра і ны?

— Ён быў сы нам свай го ча су. Пры са-
вец кай ула дзе чы тан ню га зет і лі та ра ту ры 
на да ва ла ся вель мі вя лі кая ўва га. У ха це 
стар шы ні сель са ве та га зе ты і кні гі бы лі 
заў сё ды. Пад лет кам Ар кадзь Апа на са віч 
чы таў пе ры ё ды ку ся ля нам. А ка лі ка мусь ці 
з ад на вяс коў цаў трэ ба бы ло неш та на пі-
саць, ён з за да валь нен нем да па ма гаў. Та-
му ця га да твор час ці і лі та ра ту ры ў баць кі 
ўзнік ла яшчэ ў дзя цін стве. Яго лю бі май 
кні гай бы ла «Дзі кая са ба ка дзін га, або 
Апо весць аб пер шым ка хан ні» Фра ер ма-
на. Ад ной чы та та ад пра віў свой до піс у 

га зе ту «Пі я нер Бе ла ру сі» і ад вя до ма га 
пас ля пісь мен ні ка атры маў ад каз з бла-
сла вен нем на да лей шую твор часць. Яму 
па да ба ла ся пі саць, інакш гэ тым не зай маў-
ся б. Уво гу ле, баць ка быў та кім ча ла ве кам, 
які ра біў толь кі тое, што лю біў і ха цеў.

— Ві даць, гэ та ты чыц ца і аба ро ны 
Ай чы ны... Бо як інакш зра зу мець тое, 
што ў 15-га до вым уз рос це Ар кадзь 

Тоў сцік пай шоў у пар ты за ны, а пас ля 
вы зва лен ня Бе ла ру сі «пры пі саў» са бе 
год, каб узя лі ў вой ска?

— Ён не прос та пай шоў у пар ты за ны. 
Баць ка пры маў удзел у ба я вых дзе ян нях 
— быў ку ля мёт чы кам. Ку ля мёт заў сё ды 
на сіў за пля чы ма. Рас каз ваў, што «бы вае, 
ідзеш з гэ тым ку ля мё там і спіш». Ра зам з 
ім у пар ты за нах апы ну лі ся баць кі, бра ты 
Анд рэй і Мі ка лай (апош ні быў сак ра та ром 
Баб руй ска га пад поль на га рай ка ма кам-
са мо ла). Мой дзед Апа нас, як яго зва лі, 
ад каз ваў у атра дзе за ўсе гас па дар чыя 
спра вы. Баць ка быў уз на га ро джа ны дву-
ма ба я вы мі ме да ля мі «За ад ва гу»: адзін 
атры маў за подз ві гі ў га ды Вя лі кай Ай-
чын най вай ны, дру гі — за ге ра іч ную служ-
бу ў Са вец кай Ар міі, ку ды пай шоў пас ля 
вы зва лен ня Бе ла ру сі.

— Не ад ной чы Ар кадзь Апа на са віч 
пры зна ваў ся, што вай на для яго бы ла 
са мым цяж кім ус па мі нам...

— Гэ та праў да. На яго ва чах за бі лі ма-
ці... Гэ та бы ла са мая вя лі кая тра ге дыя 
ў яго жыц ці. Ка лі скон чы ла ся чар го вая 

бла ка да, пар ты зан скія жон кі пай-
шлі ў вёс ку. Пе рад вай ной ся ля не 
за коп ва лі свой скарб. Баць ка, на-
прык лад, за ка паў пад шыў ку га зет, 
кні гі — гэ та для яго бы ло са мым 
каш тоў ным. І та ды пар ты зан-
скія жон кі, у тым лі ку мая ба бу ля, 
прый шлі ў вёс ку, каб да стаць гэ тыя 
рэ чы і пра су шыць іх. Тое ўба чыў 
адзін ад на вяс ко вец — да рэ чы, па 
проз ві шчы Тоў сцік — і рас ка заў 
пра гэ та па лі ца ям. Гіт ле раў цы, якія 
прый шлі ў вёс ку, вы стра і лі жан чын 
у ша рэн гу, а той здрад нік па ды хо-
дзіў да кож най і ка заў, хто чый муж. 
Не схлу сіў і пра ба бу лю, Ары ну Ан-
то наў ну. Фа шыст у яе вы стра ліў. 
Яна бы ла толь кі па ра не на. Да бі лі 
по тым: ку ляй у лоб. Баць ка і дзед 
гэ та ба чы лі, але ні чо га зра біць не 
маг лі. По тым яны пры вез лі ба бу-
лю ў вёс ку на пад вод зе. У яе бы-
лі вель мі доў гія ва ла сы, і баць ка 
за пом ніў, што ка лі яе пе ра но сі лі ў 
ха ту, мат чы на ка са па кі ну ла на бе-
лай сця не кры ва вы след. Заў сё ды 
пе рад ва чы ма Ар ка дзя Апа на са ві ча 
ста я ла гэ тая кар ці на, і ўвесь час 
ён ад чу ваў ся бе асі ра це лым. Паз-
ней, быц цам про ся чы пра ба чэн ня 
ў ма ці, што ні чым не маг лі ёй та ды 
да па маг чы, тры сы ны па кля лі ся на-
зваць сва іх бу ду чых да чок Іры на мі. 

Абя цан не сваё стры ма лі: у на шай вя лі кай 
сям'і тры Іры ны, у тым лі ку я.

— Ар ка дзя Тоў сці ка на зы ва юць ста-
ра жы лам бе ла рус кай жур на ліс ты кі. 
Але ма ла хто ве дае, што жур на лісц ка-
му май стэр ству ён ні дзе не ву чыў ся...

— Са праў ды, жур на лісц кай аду ка цыі 
ў яго не бы ло. Баць ка скон чыў лі та ра тур-
ны фа куль тэт Баб руй ска га дзяр жаў на га 

ін сты ту та, по тым — пе да га гіч ны ін сты тут 
у Мін ску (су час ны Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
пе да га гіч ны ўні вер сі тэт імя М. Тан ка). Ка лі 
ён пра ца ваў у ЦК, баць ку пра па ноў ва лі 
ехаць ву чыц ца ў Маск ву, у Ака дэ мію гра-
мад скіх на вук — маг чы ма, на ад дзя лен не 
жур на ліс ты кі. Але ён ад мо віў ся: не ха цеў 
па кі даць сям'ю. Сям'я зна чы ла для яго 
вель мі шмат, і ён не ўяў ляў, што па кі не 
яе на два га ды.

— На пра ця гу 13 га доў Ар кадзь 
Апа на са віч быў га лоў ным рэ дак та рам 
«Звяз ды», жыў спра ва мі лю бі май га зе-
ты і ка лі пай шоў у за слу жа ны ад па чы-
нак. Ці мож на ска заць, што рэ дак цыя 
ста ла для яго дру гім до мам, а звяз доў-
цы — чле на мі сям'і?

— Пра ца для яго бы ла заў сё ды на пер-
шым мес цы. А пра ца ў «Звяз дзе» ста ла 
не прос та служ бай, а лю бі май спра вай. 
Ён лю біў гэ тую ра бо ту, у пер шую чар гу, 
за тое, што яна бы ла ці ка вай. Лю біў лю-
дзей, а пра ца ў га зе це бы ла над звы чай 
ба га тай на су стрэ чы. Ён заў сё ды імк нуў-
ся да па маг чы лю дзям. Вы не ўяў ля е це, 
што ад бы ва ла ся ў нас до ма. Да нас увесь 
час нех та пры хо дзіў, пры яз джаў з вёс кі: 
баць ка заў сё ды іх ку дысь ці ўлад коў ваў, 
ка мусь ці да па ма гаў. У яго гэ та бы ло ў 
кры ві. Дзя ку ю чы яму мно гія жур на ліс ты 
атры ма лі ква тэ ры. Ён доб ра ра зу меў, што 
ча ла ве ку па трэб на для шчас ця. Ар кадзь 
Апа на са віч быў вя лі кі гу ма ніст, у тым лі ку 
ў да чы нен ні да сва іх ка лег-звяз доў цаў.

— Ці праў да, што на па са ду га лоў-
на га рэ дак та ра «бла сла віў» яго сам 
Ма шэ раў?

— Мож на і так ска заць. Пётр Мі ро на-
віч вы со ка ца ніў твор чыя і ар га ні за тар скія 
здоль нас ці баць кі. Пад час ад на го з па ся-
джэн няў у Чыр во най Сла ба дзе, дзе баць-
ка пра ца ваў пер шым сак ра та ром рай ка ма 
ЛКСМБ, пры сут ні чаў Ма шэ раў. Ён за стаў ся 
за да во ле ным ма ла дым кі раў ні ком-кам са-
моль цам і за пра сіў Ар ка дзя Апа на са ві ча 
на ра бо ту ў ЦК кам са мо ла Бе ла ру сі. Пад-
час пра цы там та та не рас ста ваў ся з жур-
на лісц кім пя ром. По тым быў за гад чы кам 
ад дзе ла ў «Чыр во най Зме не», а пас ля — 
на мес ні кам за гад чы ка ад дзе ла пра па ган ды 
і агі та цыі ЦК КПБ. А з лёг кай ру кі Пят ра Мі-
ро на ві ча та та ўзна ча ліў ка лек тыў рэ дак цыі 
«Звяз ды». Вя до ма, гэ та бы ло ка лек тыў нае 
ра шэн не, бо пы тан не аб мяр коў ва ла ся на 
па ся джэн ні бю ро ЦК КПБ.

— На ваш по гляд, ці апраў даў та кі 
вы со кі да вер Ар кадзь Апа на са віч?

— На той час «Звяз да» бы ла пер шай 
пар тый най га зе тай у рэс пуб лі цы. Баць-
ка ўвесь час імк нуў ся па шы рыць ме жы 
пар тый на га вы дан ня. Гэ та не быў су хі 
ліс ток, які пі саў пра спра вы пар тый ных 
ар га ні за цый. Мне зда ец ца, што са мая 
вя лі кая яго за слу га ў тым, што баць ка, 
як сён ня б ска за лі, зра біў га зе ту чы тэль-

най. У пер шую чар гу яе па ча ла чы таць 
ін тэ лі ген цыя. Та та ства рыў у рэ дак цыі са-
вет, ку ды ўва хо дзі лі прад стаў ні кі роз ных 
га лін на род най гас па дар кі. У асноў ным 
гэ та бы лі кі раў ні кі. Баць ка доб ра ра зу меў, 
што ка лі на ста рон ках га зе ты вы сту піць 
вя до мы ча ла век, то ты раж ра зы дзец ца 
хут чэй. Але гэ та не зна чыць, што не пі са лі 
пра прос тых лю дзей. Так са ма Ар кадзь 
Апа на са віч ад даў не каль кі ста ро нак га-
зе ты пад пуб лі ка цыю на ры саў і ўрыў каў 
з тво раў пісь мен ні каў.

— Яны, на пэў на, бы лі час ты мі гас ця мі 
ў ка бі не це га лоў на га рэ дак та ра?

— Баць ка пра ца ваў у той час, ка лі 
яшчэ бы лі жы выя мно гія кла сі кі бе ла рус-
кай лі та ра ту ры. Яны час та су стра ка лі ся: 
у рэ дак цыі і па-за яе ме жа мі. Сяб ра ваў 
з Ша мя кі ным, ха дзіў на спек так лі Ма ка-
ён ка. Баць ка вель мі шка да ваў аб тым, 
што ад даў адзін з вер шаў Пет ру ся Броў кі 
та га час на му ра бот ні ку ЦК КПБ. На пя рэ-
дад ні сва ёй смер ці пісь мен нік прый шоў 
да та ты і пра па на ваў адзін са сва іх апош-
ніх тво раў, у якім вы каз ваў асця ро гу, што 
мо жа па чац ца трэ цяя су свет ная вай на. 
Та ды баць ка па лі чыў, што ён не мо жа 
па кі нуць верш та ко га вя лі ка га ча ла ве ка 
ў ся бе і ад даў яго ў ЦК, аб чым по тым 
вель мі шка да ваў, бо твор ку дысь ці знік і 
ні ко лі не быў апуб лі ка ва ны.

— На род ны пісь мен нік БССР Іван 
Ша мя кін ні ко лі не ўтой ваў, што ідэю 
для ра ма на «Вазь му твой боль» пад-
ка заў яму Ар кадзь Тоў сцік...

— Ад ной чы баць ка рас ка заў Іва ну 
Пят ро ві чу пра тое, што ў су сед нюю вёс-
ку Ста рое Ся ло пас ля вай ны пры ехаў 
бы лы па лі цай, які ўжо ад ся дзеў у тур ме. 
Жы ха ры з баць ка вай вёс кі не маг лі да-
ра ваць яму бы лых зла чын стваў і за бі лі. Як 
і хто гэ та зра біў — не вя до ма. Гэ ты сю жэт 
і па кла дзе ны ў асно ву ра ма на «Вазь му 
твой боль», па якім пас ля быў зня ты ад най-
мен ны фільм. Сцэ на рыст кі на стуж кі Іван 
Ша мя кін, рэ жы сёр Мі ха іл Пта шук і га лоў-
ны ак цёр Ула дзі мір Гас цю хін у 1982 го дзе 
атры ма лі Дзяр жаў ную прэ мію БССР.

— Не сак рэт, што ваш баць ка ста-
ран на па ды хо дзіў да ад бо ру кад раў 
у «Звяз ду». Ме на ві та ён даў пу цёў ку 
ў жыц цё мно гім вя до мым сён ня жур-
на ліс там...

— Мно гіх з іх ён уба чыў на фа куль тэ це 
жур на ліс ты кі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та, дзе на пра ця гу мно гіх га доў 
уз на чаль ваў Дзяр жаў ную эк за ме на цый-
ную ка мі сію. Ар кадзь Апа на са віч браў на 
пра цу лю дзей не па пра тэк цыі. Ён умеў 
аца ніць, ча го ча ла век вар ты. І час па ка-
заў, што тыя, ка го баць ка ўзяў на пра цу, 
ста лі та ле на ві ты мі жур на ліс та мі. Ула дзі-
мір Нар ке віч, на прык лад, пас ля ўзна ча ліў 
«Звяз ду». Пра ўсе свае кад ры, якія по тым 
па спя хо ва тва ры лі на гле бе жур на ліс ты кі, 

баць ка рас ка заў у сва іх кні гах-ус па мі нах 
— та кім чы нам па дзя ка ваў жур на ліс там 
за сум лен ную пра цу.

— Да рэ чы, той жа Ула дзі мір Бра-
ні сла ва віч, які рэ да га ваў «Звяз ду» з 
1989-га па 2011 год, у сва ёй пра мо ве 
да ва шай кні гі пра баць ку на зы вае Ар-
ка дзя Тоў сці ка сціп лым ча ла ве кам, але 
не сціп лым рэ дак та рам. А якім Ар кадзь 
Апа на са віч быў баць кам? Чым ён зай-
маў ся ў воль ны ад пра цы час?

— Я вам ма гу па ка заць на шу біб лі я тэ ку, 
і вам ад ра зу ста не ўсё зра зу ме ла. (У кож-
ным з ча ты рох па ко яў — вя лі кія стэ ла жы з 
кні га мі. Пры зна ю ся, та кой хат няй біб лі я тэ кі 
я па куль не ба чы ла ні ў ад на го бе ла рус ка-
га пісь мен ні ка! — Аўт.) До ма баць ка быў 
вель мі пя шчот ным і ка рэкт ным. За ўвесь 
час, ка лі мы жы лі ра зам, ён ні ко лі ні на 
ко га з чле наў сям'і не па вы сіў го ла су. Я 
не ка жу пра тое, што мы бы лі ідэа льны мі 
дзець мі. Але ка лі трэ ба бы ло туп нуць на гой 
і крык нуць, ён гэ та га не ра біў. Баць кі ца ні лі 
кож ную хві лі ну жыц ця. Яны заў сё ды жы лі 
з гус там: лю бі лі і доб ра па ес ці, і пры го жа 
апра нуц ца, і сха дзіць у тэ атр, на ве даць сяб-
роў. Кож нае ле та мы ез дзі лі ад па чы ваць у 
Крым. Нам бы ло вель мі доб ра ра зам. Шмат 
бы ло агуль ных ін та рэ саў.

— Па кні гах, якія скла да юць хат-
нюю біб лі я тэ ку, ві даць, што Ар кадзь 
Апа на са віч ці ка віў ся гіс то ры яй Вя лі-
кай Ай чын най вай ны. Ме на ві та пры яго 
рэ дак тар стве гэ тая тэ ма ў «Звяз дзе», 
што на зы ва ец ца, за гу ча ла...

— Ён быў па ра не ны тэ май пар ты за наў. 
Збі раў кні гі пра пар ты зан скі рух. Яшчэ бу-
дучы ў ЦК КПБ, на пі саў ар ты кул пра гіс то-
рыю пад поль най «Звяз ды» ў Бе ла рус кую 
эн цык ла пе дыю. По тым, ка лі пра ца ваў у 

рэ дак цыі, з яго па да чы ў Мін ску, а так-
са ма ў вёс цы Два рэц Лю бан ска га ра ё на 
ўве ка ве чы лі ўсе мес цы, звя за ныя з вы-
ха дам пад поль най га зе ты. Ён лі чыў, што 
толь кі ге ра іч ныя лю дзі маг лі вы пус каць 
у та кіх умо вах га зе ту. Вель мі пра сяк нуў-
ся ге ра із мам пад поль шчы каў. І тое, што 
баць ка зра біў, ста ла да ні най па мя ці ўсім 
за гі ну лым пад час вай ны жур на ліс там.

• • • 
За свае жур на лісц кія спра вы Ар кадзь 

Тоў сцік двой чы быў уда сто е ны га лоў най 
уз на га ро ды Між на род най ар га ні за цыі жур-
на ліс таў, якая іс на ва ла ў ча сы Са вец ка га 
Са ю за, ме да лём Юлі у са Фу чы ка — ан-
ты фа шыс та, за ка та ва на га гіт ле раў ца мі, 
сло вы яко га ак ту аль ныя і сён ня: «Лю дзі, 
будзь це піль ны мі!» Гэ та свед чыць аб тым, 
што і ў мір ны час Ар кадзь Апа на са віч слу-
жыў Ай чы не, аба ра няў яе ін та рэ сы, за-
хоў ваў гіс та рыч ную па мяць бе ла рус ка га 
на ро да, сва ёй лю бі май «Звяз ды».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

Фо та з ар хі ва Іры ны ТОЎ СЦІК.

На шыНа шы  ��

ШТО ПАТРЭБНА ДЛЯ ШЧАСЦЯ?
Для Ар ка дзя Тоў сці ка, рэ дак та ра га зе ты «Звяз да» з 1973 па 1986 год, 

пра ца ў рэ дак цыі бы ла лю бі май спра вай
Заўт ра на шай «Звяз дзе» — най ста рэй шай га зе це кра і ны 
— споў ніц ца 98 га доў! Са мы час, шпа цы ру ю чы па мін скіх 
ву лі цах, спы ніц ца ка ля пом ні каў і ме ма ры яль ных шыль даў, 
які мі ўве ка ве ча на па мяць га зе ты-пад поль шчы цы, 
«Звяз ды»-пар ты зан кі.

Сто я чы пе рад пом ні кам жур на ліс там-пад поль шчы кам, 
што ля Чыр во на га кас цё ла, а так са ма ў сім ва ліч ных мес цах 
на ву лі цах Куль ман, Ка ра ля, Бе ла мор скай і ля До ма дру ку, 
вар та ўзга даць Ар ка дзя Апа на са ві ча Тоў сці ка — 
бы ло га рэ дак та ра га зе ты «Звяз да». Ме на ві та па яго іні цы я ты ве 
ўзнік лі гэ тыя да ра гія для нас і, спа дзя ём ся, для вас мес цы.

А чым яшчэ за пом ніў ся Ар кадзь Тоў сцік, які рэ да га ваў 
га лоў ную пар тый ную га зе ту кра і ны з са ка ві ка 1973 
па каст рыч нік 1986 го да? З які мі вя до мы мі асо ба мі та го ча су 
сяб ра ваў вы дат ны жур на ліст, гра мад скі дзе яч, пар тый ны 
ра бот нік? Чым лю біў зай мац ца ў воль ны ад пра цы час? 
Які ён быў баць ка, сем' я нін? Пра гэ та і шмат што ін шае нам 
рас ка за ла яго дач ка Іры на Тоў сцік, якая, да рэ чы, ня даў на 
на пі са ла кні гу «На ка на ва на лё сам. Тоў сцік Ар кадзь Апа на са віч: 
жур на ліст, га лоў ны рэ дак тар, гра мад скі дзе яч, 
аба рон ца Ай чы ны».

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»

в дополнение и изменение 
к ранее опубликованным проектным декларациям в газете «Звязда»

Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района 
г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загород-
ный пер., 64а. 

Тел/факс 204-67-99, 256-64-18.
Режим работы – 8.45-18.00, обед 13.00-14.00; пятница – 8.45-16.45, выход-

ные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Проектом предусмотрено строительство 10-этажного жилого дома № 22 по 

генплану, расположенного во Фрунзенском административном районе г. Минска, 
на территории бывшей деревни Сухарево.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объ-
екта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 2 трехкомнатные квартиры: № 43 (1-й этаж), 
площадь 85,61 кв. м, цена 1 кв. м общей площади квартиры на дату опубли-
кования проектной декларации составляет 13 200 000 белорусских рублей; 
№ 33 (9-й этаж), площадь 92,2 кв. м, цена 1 кв. м общей площади квартиры на 
дату опубликования проектной декларации составляет 14 700 000 белорусских 
рублей.

Начало строительства – 25.11.2014 г., окончание – сентябрь 2015 г.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомить-

ся по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, тел. 256-64-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) лица, с кем заключается 

договор;
- оплата 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты получения договора. 
Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв. м общей площади 

квартир и их количество считаются действительными до момента опубликования 
новой декларации. 

РУП «БЕЛПОЧТА» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 
по выбору подрядной организации для создания геодезической разбивочной 
основы на строительстве объекта «Строительство производственного здания 
по обмену и обработке авиапочты на территории Национального аэропорта 
«Минск».

Процедура переговоров состоится «14» августа 2015 года в 10.00 по адресу: 
г. Минск, пр. Независимости, 10. Контакты для получения дополнительной 
информации: отдел капитального строительства РУП «Белпочта» – тел. 293-
55-29, 293-55-28. УНП 101015738

УНП 190580553

 У ча сы служ бы ў Са вец кай Ар міі (Ар кадзь 
Апа на са віч зле ва).

Ар кадзь Апа на са віч 
з жон кай Але наю Ры го раў най.

Заўт ра на шай га зе це спаў-
ня ец ца 98 га доў. Гэ та цэ-
лая эпо ха: з рэ ва лю цы яй, 
гра ма дзян скай вай ной, 
дзяр жаў ным бу даў ніц твам, 
ста лін скі мі рэ прэ сі я мі, ба-
раць бой су праць фа шыз му, 
ад наў лен нем кра і ны, ха лод-
най вай ной, пе ра бу до вай і 
атры ман нем не за леж нас ці. 
Пра што ж пі са ла га зе та на 
роз ных эта пах свай го жыц-
ця і жыц ця кра і ны — спа чат-
ку са вец кай, а по тым не за-
леж най Бе ла ру сі?

Ну ма ры га зе ты за 1918 і за 
1937 год я пра гар та ла ў элект-
рон ным ка та ло гу Прэ зі дэнц кай 
біб лі я тэ кі — ужо ка ля двух га доў 
яна зай ма ец ца «пе ра во дам» сва іх 
фон даў у «ліч бу». У біб лі я тэ цы за-
ха ва лі ся ну ма ры га зе ты «Звяз да» 
аж з 1918 го да, ужо аліч ба ва ны 
пад шыў кі да 1945 го да, але пра-
ца пра цяг ва ец ца. Як па тлу ма чыў 
мне Ва ле рый Ге ра сі маў, за гад чык 
ад дзе ла ста ра дру каў і рэд кіх вы-
дан няў, аліч боў ка не аб ход на таму, 
што ад час та га вы ка ры стан ня ста-
рыя га зе ты псу юц ца. А пад шыў кі 
«Звяз ды» за каз ва юць час та — і 
на ву коў цы, і пар ла мен та рыі, што 
рых ту юць чар го вы за ко на пра ект, 
і ра бот ні кі куль ту ры і аду ка цыі, 
сту дэн ты.

— Вы, ві даць, ба чы лі на ска нах, 
што краі га зет ных ліс тоў па цёр-
тыя, хоць мы па маг чы мас ці ад-

рэ ту ша ва лі ста рон кі, — за ўва жае 
су раз моў ца. — Па пе ра тых га доў, 
так зва ная «кіс лот ная», зроб ле-
на з цэ лю ло зы. І яна вель мі не на-
дзей ная: рас па да ец ца, кры шыц-
ца. Умо вы за хоў ван ня па тра бу юць 
55% віль гот нас ці. Ка лі ж віль гот-
насць мен шая, то па пе ра ста но-
віц ца та кой крох кай, што прос та 
ла ма ец ца. На ват цэнт раль ныя 
га зе ты — «Звяз да», «Рабочий», 
«Со вет ская Белоруссия» — за ха-
ва лі ся не ўсе. 

1918: пер шы свя точ ны 
ну мар

«Звяз да», як вя до ма, па ча ла 
вы хо дзіць у 1917 го дзе, ка лі Кра і-
на Са ве таў не бы ла яшчэ ство ра-
на. Тым не менш, па коль кі га зе та 
з'яў ля ла ся ор га нам За ход ня га аб-
лас но га і Сма лен ска га ка мі тэ таў 
Ра сій скай ка му ніс тыч най пар тыі 
баль ша ві коў, лі та раль на ўсе ма-
тэ ры я лы ме лі агі та цый ны ха рак-
тар або ха рак тар па ве дам лен ня, 
ці ка ва га най перш чле нам ка му-
ніс тыч най пар тыі. Вось, на прык-
лад, анонс ад на го са жні вень скіх 
ну ма роў га зе ты:

«Сён ня ў «Звяз дзе»:
Ар ты ку лы:
Чэ ха сла вац кая яз ва.
Аб пра цоў най дыс цып лі не.
Фель е тон:
Баль ша візм за мя жой ....»
Ле там 1918 го да га зе ту вель мі 

тур ба ваў «на плыў» у вёс кі агі та-
та раў ад пра вых са цы я ліс тыч ных 
пар тый, якія на кі роў ва юць «ся лян-
скія ма сы су праць іх жа Са ве таў». 
У той жа час, пі шу чы пра на ві ны 
мяс цо ва га ха рак та ру, «Звяз да» 
асноў ную ўва гу на да ва ла на ра-
дам вяс ко вай бед на ты, су стрэ чам 
і з'ез дам ра бо чых, лек цы ям, што 
чы та лі ся ак ты віс та мі ка му ніс тыч-
най пар тыі.

А вось ну мар га зе ты за 9 жніў-
ня быў са праў ды свя точ ным — 
рэ дак цый ны ка лек тыў ад зна чаў 
пер шы дзень на ра джэн ня вы дан-
ня. У га зе це зме шча ны на рыс па 
гіс то рыі га зе ты, а так са ма яе 
аў та бія гра фія. Вя до мыя дзея чы 
бу ду чай БССР А. Мяс ні коў і В. 
Кно рын да сы ла юць до пі сы «Ус-
па мі ны» і «Звяз да» і Мін скі Са-
вет». Пуб лі цыст Ге ор гій Фан віч 
змя шчае фель е тон «Не зга саль-
ная «Звяз да».

1937: да сяг нен ні Са ве таў і 
ба раць ба са шкод ніц твам

«Ге роі ста лін скай эпо хі — ад-
важ ныя лёт чы кі Гро маў, Юма шоў 
і Да ні лін — на са ма лё це «АНТ-25» 
пра ля це лі Паў ноч ны по люс і за раз 
ня су цца над пра сто ра мі Паў ноч-
най Аме ры кі», — з та кім па ве-
дам лен нем вы хо дзіць «Звяз да» 
14 лі пе ня 1937 го да.

Асоб на пра да сяг нен ні бе ла-
ру саў не пі са ла ся — ба раць ба з 
на цы я на ліз мам іш ла, што на зы-

ва ец ца, па усіх фран тах.
Ад ной з най важ ней шых тэм у 

га зе це бы ла сель ская гас па дар ка. 
Дру ка ва лі ся рэ парт ажы пра жыц-
цё ў са вец кай вёс цы, у кал га сах і 
ка а пе ра ты вах. Ад нак по бач з імі ў 
кож ным ну ма ры бы лі на тат кі або 
па ста но вы, дзе ў за га лоў ку гу ча-
ла фа таль нае для мно гіх сло ва 
«шкод ніц тва». Так, ну мар «Звяз-
ды» за 4 жніў ня та го ж го да вый-
шаў з на ступ най па ста но вай Са-
ве та На род ных Ка мі са раў СССР: 
«Аб ака зан ні да па мо гі кал гас на му 
ся лян ству Бе ла рус кай ССР і аб 
лік ві да цыі вы ні каў шкод ніц тва ў 
спра ве кал гас на га ўпа рад ка ван-
ня».

9 жніў ня «Звяз да» не свят-
ка ва ла свой 20-га до вы юбі лей. 
Пры нам сі, ну мар быў звы чай-
ным, не свя точ ным. Тэ май ну ма-
ра ста ла «ўзор ная сяў ба азі мых». 
У за мет цы пад наз вай «Да кан ца 
вы кар чу ем шпі ё наў і ды вер сан-
таў» пі са ла ся пра схо ды і мі тын-
гі, якія ад бы лі ся пас ля пуб лі ка цыі 
вы шэй зга да най па ста но вы СНК 
«Аб ака зан ні да па мо гі кал гас на му 
ся лян ству».

1957: у трэн дзе — 
бу даў ніц тва жыл ля

Кра і на ўжо ад бу да ва ла ся пас-
ля вай ны, па мёр Ста лін, а ра зам 
з ім за вяр шы ла ся эпо ха ба раць-
бы са «шкод ніц твам» і «шпі ё на мі», 
ка лі лю дзі ба я лі ся нач но га сту ку 

ў дзве ры або ў акно. Усё знач на 
больш дэ ма кра тыч на, і па змес це 
га зе ты ві даць, што ад ным з са-
мых важ ных кі рун каў дзяр жаў най 
па лі ты кі ця пер з'яў ля ец ца кло пат 
пра ча ла ве ка.

У «ад лі гу» ад ным з га лоў ных 
тэ ма тыч ных на прам каў «Звяз ды» 
ста ла бу даў ніц тва жыл ля. Бу даў ні-
кам, ар хі тэк та рам, а так са ма тым, 
хто ня даў на атры маў но вую ква тэ-
ру, пры свя ча лі ся рэ парт ажы і фо-
та рэ парт ажы. У ад ным з ну ма роў 
га зе ты, што вый шаў на па чат ку 
жніў ня, пад агуль ным за га лоў кам 
«Больш ква тэр пра цоў ным» дру-
ку ец ца шэ раг ма тэ ры я лаў на гэ-
тую тэ му, а ілюст ру ец ца па ла са 
фо та здым кам В. Ка ля дзін ска га, 
пры све ча ным зда чы 68-ква тэр на-
га до ма для чы гу нач ні каў на ву лі-
цы Свярд ло ва ў Мін ску. Рэ пар таж 
з Ма гі лёў ска га ме та лур гіч на га 
за во да рас каз вае, як ус пры ня лі 
лю дзі ня даў на аб на ро да ва ную Па-
ста но ву ЦК КПСС і Са ве та Мі ніст-
раў СССР аб раз віц ці жыл лё ва га 
бу даў ніц тва.

«Пра віль нае гэ та ра шэн не, — 
пры во дзіць ка рэс пан дэнт сло вы 
Аляк сея Каз ло ва, ра бо ча га транс-
парт на га цэ ха ме та лур гіч на га за-
во да. — У на шай Ко му ніс тыч най 
пар тыі сло ва не ра зы хо дзіц ца са 
спра вай. Ка лі яна ска за ла, зна-
чыць, так і бу дзе, праб ле ма жыл ля 
бу дзе хут ка вы ра ша на».

У той жа час не дае за быць 
пра ся бе про ці ста ян не са цы я ліс-

тыч на га і ка пі та ліс тыч на га ла ге-
раў. Руб ры ка «За ру бя жом» зай-
мае ледзь не паў па ла сы (а га зе та 
та ды вы хо дзі ла толь кі ў вя лі кім 
фар ма це — А2) і змя шча ла як 
ма тэ ры я лы пра па дзеі з «сяб роў-
скіх кра ін» («Атам ны рэ ак тар у 
Ру мы ніі ўсту піў у строй», «Ву галь-
ная пра мыс ло васць Венг рыі на 
ўзды ме», «Сель ска гас па дар чае 
ма шы на бу да ван не ў Поль шчы»), 
так і пра сі ту а цыю ў «ва ро жым 
ла ге ры»: «Больш ад ной трэ ці за-
роб ку ідзе на вы пла ту па дат каў 
у ЗША».

На 40-год дзе «Звяз ды» вый-
шаў са праўд ны свя точ ны ну мар, 
які скла даў ся з він ша ван няў ад 
вя до мых пар тый ных і куль тур ных 
дзея чаў БССР і Са вец ка га Са ю за, 
за ма лё вак пра гіс то рыю га зе ты, 
до пі саў чы та чоў. Бы ла зме шча на 
і фо та ко пія са ма га пер ша га ну ма-
ра га зе ты. На апош няй ста рон цы 
зме шча ны рэ пар таж «Пра тых, хто 
вы пус кае га зе ту».

1977: 60-я га да ві на 
Каст рыч ні ка

У гэ тым го дзе свят ка ва ла ся 
60-я га да ві на Каст рыч ніц кай рэ-
ва лю цыі, та му мно гія ма тэ ры я лы 
на ват не каст рыч ніц кіх ну ма роў 
бы лі пры све ча ны пе ра мо зе рэ ва-
лю цыі. У ад ным з лет ніх ну ма роў 
я знай шла і фо та рэ пар таж Яў ге-
на Пя сец ка га, які і сён ня пра цуе ў 
«Звяз дзе». Рэ пар таж пры све ча ны 

кась бе ка ню шы ны ў Гро дзен скім 
ра ё не — у кал га се «Шлях ка му-
ніз ма».

Са вец кі Са юз не здар ма лі чыў-
ся ці не са май аду ка ва най кра і най 
све ту. Га зе та «Звяз да» шмат ува гі 
на да ва ла тэ ме аду ка цыі. Так, вя лі-
кі ма тэ ры ял Ула дзі мі ра Нар ке ві ча 
пад наз вай «Па ча так да ро гі» пры-
све ча ны ўступ ным эк за ме нам у 
ВНУ і тэх ні ку мах рэс пуб лі кі.

«Эк за ме ны толь кі па ча лі ся. 
Якія ж са мыя пер шыя ўра жан ні ў 
эк за ме на та раў?

— Па куль мы за да во ле ны, — 
га во рыць да цэнт ка фед ры фі зі кі 
А.І. Бол сан. — У асноў ным, абі ту-
ры ен ты па каз ва юць доб рыя ве ды, 
час та ста вім «пя цёр кі».

Свя точ на га ну ма ра на 9 жніў-
ня не бы ло — ён быў пры све ча ны 
жні ву. Праў да, адзін ма тэ ры ял усё-
та кі быў пры све ча ны са мой «Звяз-
дзе» — на рыс пра тое, як бы ла 
ство ра на га зе та ў да лё кім 1917-м.

1997: пра лю дзей 
і для лю дзей

Гар та ю чы пад шыў ку за гэ ты 
год, я ба чы ла ма тэ ры я лы, пад рых-
та ва ныя сён няш нім ка лек ты вам 
«Звяз ды»: Сяр ге ем Ра соль кам, 
На дзе яй Ні ка ла е вай, Ана то лем 
Кле шчу ком, Яў ге нам Пя сец кім, 
Але най Ляў ко віч, Сяр ге ем Кур-
ка чом, Ла ры сай Ці мо шык... Га-
зе та та ды бы ла яшчэ чор на-бе-
лай, але ма тэ ры я лы ад гэ та га не 
ста на ві лі ся менш яр кі мі. Руб ры ка 
«Глы бін ка» пе ра хо дзі ла з ну ма ра 
ў ну мар: дру ка ва лі ся рэ парт ажы 
са жні ва на Пін шчы не, дзе жан-
чы ны на сва іх участ ках убі ра лі 
збож жа па-ста ро му — сяр па мі, 
з аў тэн тыч ных кут коў Брас лаў-
ска га ра ё на. 

9 жніў ня га зе та ад зна чы ла 
80-год дзе. Ну мар быў свя точ ны.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Гіс то рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ныГіс то рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ны  ��«У СКАРБ НІ ЦЫ ГА ЗЕ ТЫ 
ШМАТ СЛАЎ НЫХ СТА РО НАК...»

Ар кадзь Апа на са віч Тоўсцік і Пётр Міронавіч Машэраў у прэзідыуме ўрачыстага 
сходу, прысвечанага 60-годдзю «Звязды».

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственного предприятия «УКС Фрунзенского района г. Минска».

Дополнение и изменение к ранее опубликованным 
проектным декларациям в газете «Звязда»

Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района 
г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических 
и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 № 190580553.

Место нахождения: 220073, г. Минск, 4-й Загородный, пер., 64а.
Тел/факс 204-67-99, 399-53- 94; 256-64-18.
Режим работы — 8.45 — 18.00, обед 13.00 — 14.00; пятница 8.45 — 16.45, вы-

ходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Объект «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещения-

ми административного, торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и фирменным 
магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд» по ул. Я. Мавра, 32а».

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объ-
екта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий,

3 однокомнатные квартиры: №№ 62; 210; 214 (с индексацией, цена 1 кв.м — 
16 041 000 руб.) площадью 43,7— 44,2 кв. метров; 

6 двухкомнатных квартир: №№ 165 (с индексацией, цена 1 кв.м-16 870 000 
руб.); 199 (с индексацией, цена 1 кв.м — 13 975 000 руб.); 246 (с индексацией цена 
1 кв.м-16 437 000 руб.); 312 (с индексацией цена 1 кв.м — 16 751 000 руб.); 372 (с 
индексацией, цена 1 кв.м — 16 124 000 руб.); 420 (с индексацией, цена 1 кв.м — 
16 550 000 руб.) площадью 59,50 — 69,3 кв. метров;

27 трехкомнатных квартир: №№ 20; 32; 60 (с индексацией, цена 1 кв.м-13 975 000 
руб.); 120; 124; 164 (с индексацией, цена 1 кв.м — 14 844 000 руб.), 196; 212; 231; 239 
(с индексацией, цена 1 кв.м — 13 975 000 руб.); 272; 275; 280; 291; 292, 295; 299; 300; 
313; 317; 321; 337; 341; 411; 423; 427; 435 площадью 92,00 — 106,8 кв. метров.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования проектной 
декларации составляет при строительстве однокомнатной квартиры — 17 500 000 
белорусских рублей; двухкомнатной – 17 000 000 белорусских рублей; трехкомнатной 
– 15 000 000 белорусских рублей;

1 двухкомнатная квартира № 362 для граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (без господдержки), общей площадью 69,1 кв.м, 
цена 1 кв.м квартиры на дату опубликования проектной декларации составляет 
13 287 000 белорусских рублей.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого комплекса – сентябрь 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться по 

адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 101,102, тел. 399-53-94; 256-64-18.
 Для заключения договора необходимо: личное присутствие и паспорт (+ ксероко-

пия) того лица, с кем заключается договор; оплата 40% стоимости объекта долевого 
строительства в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения договора.

С момента опубликования настоящей декларации предложения, указанные в 
предыдущих декларациях, кроме декларации от 18.07.2015 № 135, считаются утра-
тившими силу.

Указанная цена 1 кв.м общей площади квартир и их количество считаются дей-
ствительными до момента опубликования новой декларации.

УНП 190580553


