НАДЗЁННАЕ
НА АСНОВЕ
ЎЗАЕМАПАВАГІ

Парламенцкая дэлегацыя Беларусі на чале са старшынёй Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і
нацыянальнай бяспецы, намеснікам кіраўніка дэлегацыі Нацыянальнага сходу Беларусі ў ПА АБСЕ Уладзімірам Сянько
з 13 па 14 лютага бярэ ўдзел у ХІІІ зімовым пасяджэнні Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве
ў Еўропе (ПА АБСЕ) у Вене.
У мерапрыемстве ўдзельнічаюць каля 260 дэпутатаў з парламентаў 54 дзяржаў — членаў АБСЕ. У складзе беларускай парламенцкай
дэлегацыі таксама знаходзіцца член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах, член дэлегацыі Нацыянальнага
сходу Беларусі ў ПА АБСЕ Валянціна Лявоненка.
13 лютага беларускія парламентарыі прынялі ўдзел у сумесным
пасяджэнні трох агульных камітэтаў ПА АБСЕ — па палітычных
пытаннях і бяспецы, па эканамічных пытаннях, навуцы, тэхналогіі і
навакольным асяроддзі, па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях, а таксама ў пасяджэннях кожнага з камітэтаў. Сярод
асноўных пытанняў парадку дня агульных камітэтаў ПА АБСЕ — аспекты парламенцкага кантролю за ўзброенымі сіламі і сіламі бяспекі,
супрацоўніцтва ў кіраванні воднымі рэсурсамі ў рэгіёне АБСЕ.
Уладзімір Сянько падчас спецыяльных дэбатаў па пытанні вяршэнства закону ў рэгіёне АБСЕ, арганізаваных у рамках пасяджэння трэцяга агульнага камітэта, адзначыў нязменную прыхільнасць
Беларусі да развіцця заснаванага на раўнапраўі і ўзаемнай павазе
канструктыўнага ўзаемадзеяння з АБСЕ і яе інстытутамі. Сенатар
звярнуў увагу на важнасць паступальнага, эвалюцыйнага развіцця
дэмакратыі ў краінах АБСЕ і кантрпрадукцыўных дзеянняў, накіраваных на штучнае паскарэнне працэсаў дэмакратычнага развіцця.
Ён крытычна ацаніў ангажыраванасць Агульнага камітэта ПА АБСЕ
па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях і яго прадузятыя адносіны да развіцця сітуацыі ў Беларусі.
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Траска магла ўдарыць па печані?
Аператыўнікі Заводскага РУУС сталіцы разам з супрацоўнікамі
раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі канфіскавалі са сталічных
крам партыю печані траскі ў колькасці звыш дзвюх тысяч бляшанак на агульную суму больш за 55 мільёнаў рублёў.
На дзіўныя смакавыя якасці кансерваў звярнуў увагу адзін з пакупнікоў, які набыў у краме сталічнай сеткі бляшанку печані траскі да свайго
стала, паведамілі ва УБЭЗ ГУУС Мінгарвыканкама. Вынікі экспертызы
паказалі, што прадукт не адпавядае заяўленай якасці, хаця тэрміны рэалізацыі, пазначаныя на бляшанцы, не былі парушаны. Што прывяло да
гэтага — парушэнне тэхналогіі вытворчасці ці яшчэ нешта — высвятляецца, але, як адзначылі спецыялісты, якасць тавару выклікала сур'ёзную
асцярогу. На рэалізатараў і пастаўшчыкоў вышэйзгаданай прадукцыі
складзены адміністрацыйныя пратаколы за парушэнне санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў. Для юрыдычных асоб санкцыя па
гэтым артыкуле прадугледжвае штраф да 200 базавых велічынь.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ЁН «ІМКНУЎСЯ НІЧЫМ
НЕ ПАКРЫЎДЗІЦЬ ЖЫЦЦЁ»

НАШ НЕНАЗОЙЛІВЫ ПРЫДАРОЖНЫ СЭРВІС...
Аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу на Гродзеншчыне быццам і нямала, аднак далёка
не ўсе з іх адпавядаюць сучасным патрабаванням. Больш за тое, шэраг аб'ектаў з'яўляецца прыдарожным... толькі на паперы.
З 70 крам, аднесеных да аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу, 30 размешчаны ў населеных пунктах, паведамляе Камітэт дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці. Прычым так і не ўдалося вызначыць крытэрый,
па якім гэтыя аб'екты сталі прыдарожнымі.
Рэжым іх работы і таварны асартымент нічым не адрозніваюцца ад звычайных гандлёвых пунктаў па абслугоўванні мясцовых
жыхароў. А тавараў «першай неабходнасці»
для аўтааматараў там не прадаюць.
Аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу з усім
комплексам паслуг (АЗС, станцыя тэхнічнага
абслугоўвання, мыйка, гасцініца, пункты грамадскага харчавання і сувязі) практычна няма.
12 пунктаў тэхабслугоўвання фактычна з'яўляюцца шынамантажнымі майстэрнямі, што
працуюць у абмежаваным рэжыме. Пункты

медыцынскай дапамогі на аўтадарогах Гродзеншчыны адсутнічаюць увогуле. На некаторых трасах на працягу 30-50 кіламетраў не
сустрэнеш ніводнай грамадскай прыбіральні.
А тыя, што ёсць, знаходзяцца, за рэдкім выключэннем, у антысанітарным стане.
Пры гэтым, адзначаюць у Камітэце дзяржкантролю, жаданне інвеставаць у прыдарожны сэрвіс натыкаецца на пэўныя перашкоды.
Напрыклад, у Лідскім раёне для будаўніцтва
такога аб'екта (гасцінічны комплекс з ахоўнай стаянкай) у лістападзе 2010 года было
зарэгістравана ТАА «Саят» з удзелам расійскіх і беларускіх грамадзян. Меркавалася,
што аб'ём інвестыцый (іх уласных сродкаў)
на рэалізацыю гэтага праекта складзе каля
3 мільёнаў долараў. Але... Першапачаткова планавалася пабудаваць аб'ект побач з
АЗС каля вёскі Кянці, але гэты ўчастак не
быў зацверджаны аблвыканкамам. Узамен
інвестарам прапанавалі ўчастак на 157-м
кіламетры аўтадарогі Мінск—Гродна: у лесе,
на няўдобіцы, далекавата ад прыдарожнай

паласы. Выдзяленне гэтага ўчастка ўзгаднілі
толькі праз 4 месяцы пасля падачы інвестарам заявы. Аднак у ходзе праектавання
высветлілася, што яго нельга выкарыстаць
па прызначэнні, і таму патрабуецца перанос
аб'екта на 60 метраў.
У 2011 годзе ТАА «Саят» распрацавала
праект будаўніцтва аб'ек та і накіравала
яго прадпрыемству «Дзяржбудэкспертыза» па Гродзенскай вобласці на пазаведа мас ную экс пер ты зу. Экс перт нае заключэнне выдалі толькі ў красавіку 2012
го да. Пры чы най пра ма руджан ня ста ла
адмова ва ўзгадненні праек та абласной
Дзяржаў таінспекцыяй — яна запатрабавала ўстанавіць камеры відэаназірання і
інфармацыйнае пано з рэкламай на тэму
бяспекі ру ху. У выніку ТАА «Саят» летась
адмовілася ад рэалізацыі гэтага праек та
без кампенсацыі больш чым 500 мільёнаў
рублёў панесеных затрат.
Барыс ПРАКОПЧЫК

А прамысловасць павінна ствараць выпрабавальныя лабараторыі для новай прадукцыі
Такія ідэі былі агучаны на
калегіі Дзяржаўнага камітэ та па стан дар ты за цыі
Беларусі. Акрамя гэтага,
прыцягнула да сябе ўвагу
праблема якасці айчыннай
прадукцыі.

Няма агульнай пазіцыі
Сёлета плануецца распрацаваць 19 тэхрэгламентаў Мытнага саюза (1 з іх замацаваны за
Беларуссю). Нягледзячы на тое,
што ў працэс распрацоўкі гэтых
дакументаў уцягнуты практычна ўсе міністэрствы і ведамствы
рэспублікі, старшыню Дзяржстандарта Вік тара Назаранку
вельмі непакоіць слабая пазіцыя краіны ў цэлым. «Па многіх рэгламентах яна не адзіная,
з рознымі пунктамі гледжання,
рознымі пазіцыямі і падыходамі», — падкрэсліў ён. Таму кіраўнік ведамства нагадаў прадстаўнікам мініс тэрстваў, якія
адказваюць за кансалідаваную
пазіцыю, што іх задача (разам з
камітэтам) — «прадставіць ура-

ду агульную пазіцыю краіны і адстойваць яе». На думку Віктара
Назаранкі, разам з міністэрствамі актыўнай пры распрацоўцы
тэхнічных рэгламентаў павінна
быць і пазіцыя бізнесу. Прычым
меркаванні павінны гучаць у
працэсе прапрацоўкі дакументаў, бо пасля іх прыняцця ўнесці нейкія змены ўжо практычна
немагчыма.
Старшыня Дзяржстандарта
зноў адзначыў пасіўнасць прамысловасці па ўдзеле ў міжнародных тэхнічных камітэтах па
стандартызацыі. У сувязі з гэтым
вялікія надзеі Віктар Назаранка
ўскладвае на правядзенне Генеральнай асамблеі Міжнароднай
электратэхнічнай камісіі, якая
пройдзе ў Мінску ў кастрычніку
2015 года.

бавальнага комплексу. Паводле
слоў намесніка прэм'ер-міністра, яшчэ некалькі гадоў таму
прымалася вялікая колькасць
тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза ў даволі сціслыя тэрміны, у выніку чаго часу ўдавацца
ў дэталі, падрабязна вывучаць
тонкасці дакументаў не было.
«Урэшце гэты рэгламент прымаўся, а калі надыходзіў тэрмін
яго ўкаранення, раптам высвятлялася, што мы не гатовы: няма
выпрабавальнай базы, не атэставаны лабараторыі, не гатовы
тэхналогіі і гэтак далей», — растлумачыў Уладзімір Сямашка.
Акрамя таго, Віктар Назаранка
лічыць, што «прамысловасць,
асвойваючы новыя віды прадукцыі, павінна ствараць выпрабавальныя лабараторыі».

Ёсць прадукт — павінна
быць лабараторыя

Слабая якасць

Першы віцэ-прэм'ер Беларусі
Уладзімір Сямашка падтрымаў
пазіцыю Віктара Назаранкі аб
неабходнасці развіцця выпра-

Як адзначыў першы віцэ-прэм'ер, сёння можна канстатаваць,
што практычна ўсе прадпрыемствы краіны ахоплены сістэмай
якасці — атэставаны ў тым ці іншым стандарце ІСО. «Фармаль-

на мы кажам, што скончылі гэтую працу і выступаем гарантамі
якасці, аднак я павінен адзначыць,
што ў апошнія два гады (асабліва
ў канцы мінулага — пачатку гэтага
года) было досыць рэзкае зніжэнне якасці нашай прадукцыі», —
заявіў Уладзімір Сямашка. На яго
думку, мы аказаліся неканкурэнтаздольнымі ў крызіснай сітуацыі,
калі назіраецца ўсеагульная рэцэсія па кошце. Прадпрыемствы
перагружаны велізарнай падатковай нагрузкай адносна іншых сектараў эканомікі і іншых краін, перакрыжаваным субсідаваннем па
энергетыцы. «З такімі высокімі тарыфамі ў Еўропе можна назваць
толькі адну-дзве краіны. Акрамя
таго, прадпрыемствы перагружаны велізарнай крэдытнай нагрузкай (са стаўкамі пад 50-60%),
сацыяльнай нагрузкай». І ў гэтым
крызісе «мы не змаглі трохі ніжэй
апусціцца па кошце (літаральна на
5-10%), і тавар спыніўся. Сітуацыя
яшчэ пагаршаецца не самай лепшай якасцю».
Падрыхтаваў
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

ДЫСЕРТАЦЫЯ — НЕ РЭФЕРАТ
...а складваць кілаграмы з метрамі будучым дактарам навук павінна быць сорамна
У 2013 годзе вучоная ступень доктара навук была прысвоена Вышэйшай
атэстацыйнай камісіяй (ВАК) 39 саіскальнікам і 512 саіскальнікаў сталі
кандыдатамі навук. 49 саіскальнікаў
атрымалі званне прафесара.
— Што тычыцца ўзросту саіскальнікаў, то
дактары навук у нас за мінулы год «пасталелі», — паведаміў журналістам старшыня
Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Анатоль
АФАНАСЬЕЎ. — Так, сярэдні ўзрост саіскальнікаў, якім была прысуджана вучоная
ступень доктара навук, склаў 53,7 года. У
2012 годзе гэты паказчык складаў 49,9 года.
А вось сярэдні ўзрост саіскальнікаў вучонай
ступені кандыдата навук практычна не змяніўся — 34,1 года.
Як і ў папярэднія гады, найбольшая колькасць дысертацый з прысуджэннем аўтарам
вучонай ступені выконвалася па тэхнічных і
медыцынскіх навуках (па 100 дысертацый).
Далей ідуць фізіка-матэматычныя навукі (47
дысертацый) і біялагічныя (45 дысертацый).
А вось доля не зацверджаных ВАК АМ у
2013 годзе работ крыху ўзрасла ў параўнанні з 2012 годам (з 8,3 да 8,8%). З агульнай
колькасці дысертацый, якія атрымалі ў ВАК
адмоўную ацэнку, 13,2% складаюць дысертацыі па педагагічных і тэхнічных навуках.
Па словах Анатоля Афанасьева, прычыны
адхілення работ самыя розныя. Дысертацыі
ацэньваюцца з двух бакоў. Па-першае, па іх
навуковаму складніку: у прыватнасці, эксперты ацэньваюць, што саіскальнік здзейсніў у
навуцы новае (актуальнасць тэматыкі) і наколькі вялікі яго ўнёсак. Абавязкова ацэньваецца і ўзровень кваліфікацыі саіскальніка.
— Часта ў работах, асабліва гэта тычыцца гуманітарных навук, адсутнічае навуковы
складнік, яны носяць пераважна рэфератыў-

ны характар. Але шмат работ адхіляецца па
прычыне нізкай матэматычнай культуры саіскальнікаў вучонай ступені, — падкрэсліў
старшыня Вышэйшай атэстацыйнай камісіі.
— На жаль, даводзіцца канстатаваць, што
саіскальнікі, якія прайшлі магістратуру, аспірантуру і дактарантуру, дапускаюць памылкі,
за якія ў школе не атрымалі б станоўчую
адзнаку. Складваюць метры з кілаграмамі і
сцвярджаюць, што ўсё робяць правільна.
Падзенне матэматычнай культуры —
агульная бяда для ўсіх краін. У Маскоўскім
дзяржаўным тэхнічным універсітэце імя Баўмана прызнаюцца, што чытаюць першакурснікам школьны курс фізікі і матэматыкі. Між
іншым, гэта вядучая тэхнічная ВНУ не толькі
Расі, але і свету. Ёсць чатыры фундаментальныя дысцыпліны — матэматыка, фізіка, хімія і
біялогія, на якіх грунтуюцца ўсе іншыя навукі.
Але моладзь у гэтыя сферы ісці не хоча: ні ў
нас, ні ў Расіі, ні ў ЗША. І вядучыя навуковыя
школы старэюць з-за адсутнасці прытоку моладзі. Але ў ЗША гэта праблема вырашаецца
ўкладаннем у навуку грошай.
Як зазначыў Анатоль Афанасьеў, за 21
год дзейнасці ВАКа ў педагогіцы было абаро не на ка ля 600 ды сер та цый: «Але што
рэ ва лю цый на га ад бы ло ся ў пе да го гі цы?
На прык лад, бы ла аба ро не на доб рая работа на тэ му, як выкладаць у школе матэма тыку. Але з ма тэ матыкай выпускнікі
ўсё роў на «не сяб ру юць»... Бе ла рус кая
школа то пераходзіла на дванаццацігодку,
то зноў вярта ла ся да адзі нац цаціга довага
тэр міну навучання, але ніхто з навукоўцаў
не пры свя ціў сваю ўва гу рэ фар ма ван ню
школы. Чаму ніхто не даследуе магчымыя
на ступствы далу чэння вышэйшай школы
да Балонскага працэсу? Любыя міжнародныя пагад ненні накла даюць пэўныя аб межа ванні і аба вязкі. Дык чаму зага дзя не

Народны мастак Гаўрыла Вашчанка пражыў 85 гадоў
Такія словы ён аднойчы сказаў у інтэрв'ю «Звяздзе» пра
свой творчы лёс. Гэта было на пачатку 1990-х гадоў, калі беларускі мастак Гаўрыла Харытонавіч Вашчанка быў
прызнаны «Чалавекам года» Міжнародным біяграфічным
цэнтрам Кембрыджа, а трошкі пазней — і «Чалавекам ХХ
стагоддзя». Але тое, што Вашчанка — асоба ў мастацтве,
было зразумела і без замежных арганізацый.



ТЭХРЭГЛАМЕНТАМ НЕ ХАПАЕ
ГАЛАСОЎ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ І БІЗНЕСУ

НАБЛІЖАЮЧЫ
ПЕРАМОГУ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Тэма «Вызваленне Беларусі» стане дамінуючай у зале № 8 новага будынка музея. У памяшканні няправільнай геаметрычнай формы плошчай
у 474,63 кв. м будзе адлюстраваны адзін з найбольш значных перыядаў мінулай вайны. Усяго ў новым музеі размесцяцца 10 экспазіцыйных залаў.
— Упершыню ў новай экспазіцыі тэма вызвалення нашай краіны
будзе прадстаўлена найбольш цэласна, — падкрэсліла намесніца дырэктара музея па навуковай рабоце Ганна ГАЛІНСКАЯ. — Першы
раздзел залы будзе прысвечаны пачатку вызвалення, падзеям верасня
1943 — лютага 1944 гадоў, уключаючы фарміраванне Дняпра, вызваленне ўсходніх раёнаў Гомельскай, Магілёўскай і Віцебскай абласцей.
Пабудавана экспазіцыя будзе па рэгіянальным прынцыпе і аб'яднае 4
тэматычныя комплексы, якія раскрыюць хроніку вызвалення па абласцях.
Кожны тэматычны комплекс уключыць у сябе інфармацыю аб канкрэтных
аперацыях і баявых дзеяннях. Пры гэтым будуць прадстаўлены эпізоды
гераічных падзей і канкрэтныя подзвігі вайскоўцаў Чырвонай Арміі.
У напружанасці сітуацыі і гераізме землякоў у гэты перыяд можна
будзе ўпэўніцца па баявых дакументах — данясеннях, загадах савецкага камандавання, фотаздымках, картах, газетах таго часу. Вядучае
месца ў экспазіцыі зойме зала, прысвечаная беларускай стратэгічнай
наступальнай аперацыі «Баграціён». Прадметную аснову гэтай залы
складуць асабістыя дзённікі і лісты палявой пошты, персанальныя
ўзнагароды военачальнікаў і звычайных салдат, вайсковая ўніформа
і прадметы франтавога побыту, узоры боепрыпасаў і зброі і інш.
Адзін з унікальных экспанатаў — сцяг вызвалення, падняты над
Беларускім драматычным тэатрам 3 ліпеня 1944 года. Упершыню
будзе прадстаўлена інсталяцыя дарогі, праз якую быццам бы перапраўляецца танк «Т-34». Рэканструкцыя адлюструе адзін з эпізодаў
аперацыі «Баграціён» на Палессі. Галоўным элементам прасторавай
экспазіцыі стане дыярама «Мінскі кацёл», створаная студыяй ваенных мастакоў імя Грэкава. Дыярама будзе суправаджацца гукавым
фонам і візуальнымі эфектамі.
Завершаць тэму вызвалення матэрыялы аб баявым узаемадзеянні
партызанаў з часцямі Чырвонай Арміі ў перыяд вызвалення. Увогуле, у
новай экспазіцыі на гэтую тэму плануецца прадставіць 872 найменні.
Сёння Выдавецкі дом «Звязда» рыхтуе да выдання каталог унікальнай калекцыі Белдзяржмузея «Самаробная партызанская зброя».
Інфармацыя гэта ўбачыць свет упершыню. А сама калекцыя, у сваю
чаргу, будзе прадстаўлена ўжо ў новым музеі.
— Калі музей адкрыўся ў Мінску ў 1944 годзе, адной з першых была
менавіта калекцыя самаробнай партызанскай зброі, — прадставіла
мультымедыйную прэзентацыю каталога «Самаробная партызанская
зброя» загадчыца навукова-даследчага аддзела фондавай працы
музея Галіна СКАРЫНКА. — І колькі гадоў існуе музей, столькі часу
гэтая калекцыя прываблівае наведнікаў. Яе складаюць 62 прадметы.
І ніводзін з іх не паўтарае іншы! Гэту зброю рабілі на лясной паляне,
у зямлянцы, дзе заўгодна. Не майстры, а звычайныя людзі — партызаны. І, як ні дзіўна, яна амаль не давала асечак. Гэта была зброя,
вартая завадской вытворчасці.
Дырэктар музея расказаў, што пры стварэнні экспазіцый у новым будынку будуць выкарыстаны сучасныя тэхналогіі, аналагічныя замежным
музеям. 67 мультымедыйных комплексаў шматлікіх канструкцый зробяць
экспазіцыю цікавейшай. Не раскрываючы дэталяў, Мікалай Скобелеў запэўніў, што ў аснове найноўшых знаходак усё роўна будзе музейны прадмет.
Вераніка КАНЮТА.

 Дзеля памяці

прааналі за ваць, што мы страцім і што мы
набудзем?»
Не могуць прыгадаць у Вышэйшай атэстацыйнай камісіі і навуковых прац, прысвечаных укараненню ў школе профільнага
навучання. Быць ці не быць профільнаму
навучанню, вырашаюць палітыкі, а не прафесіяналы. А гэта значыць, што прымаюцца
рашэнні, якія не абапіраюцца на навуковы
аналіз тых ці іншых працэсаў
— Нас час та абвінавачваюць у тым, што
ка мі сія «за круч вае гай кі», шмат ад хі ляе
ра бот па пе да га гіч ных на ву ках. Але, паверце, мы заўсёды беражліва ставімся да
такіх дысертацый, імкнёмся ўбачыць і не
прапусціць тое новае, што прапануюць аўтары, — падкрэслівае намеснік старшыні ВАК Аляксандр ДАНІЛАЎ. — Ёсць не
толькі агульная педагогіка , але і педагогіка
спорту, карэкцыйная педагогіка, педагогіка выкладання асобных дысцыплін... І нам
вельмі важна, каб у кожнай з гэтых сфер
былі свае лідары. Але, напэўна, гэта асаблівасць нашага часу: ярка выражаных лідараў на ўзроўні дак тароў навук у педагогіцы
няма. Лічу, што педагагічная навука павінна
быць нацэлена на вырашэнне канкрэтных
педагагічных задач.
З іншых вынікаў работы ВАК за 2013 год
хацелася б засяродзіць увагу на наступнай
лічбе. Летась дыпломы аб вучоных ступенях атрымалі ў Беларусі 46 замежных грамадзян з 11 краін: Расіі, Лівіі, Ірака, Кітая,
Ірана, Анголы, В'етнама, Ізраіля, Нігерыі,
Ні дэр лан даў і Укра і ны. А ў 2012 го дзе ў
Беларусі абараняліся 25 замежнікаў. Тром
грамадзянам Беларусі, якія абаранялі свае
работы за мяжой, па выніках пераатэстацыі
летась была прысуджана ступень кандыдата навук.
Надзея НІКАЛАЕВА.

РЭСПУБЛІКАНСКІ СПІС ЭКСТРЭМІСЦКІХ МАТЭРЫЯЛАЎ
Від інфармацыйнай прадукцыі

Назва, аўтар, вытворца інфармацыйнай прадукцыі

Назва суда, які вынес рашэнне, і дата ўваходжання ў сілу рашэння суда

CD-R дыскі

«Урок Беларускае мовы»; «Канцэрт «Салідарныя зь Беларусьсю» на Рынкавай плошчы Новага Горада ў Варшаве 12 сакавіка
2006»; «MEGAUS MEG 16753» (канфіскаваны ў гр-на Буракова Аляксандра Уладзіміравіча)

Рашэнне суда Кастрычніцкага раёна г. Гродна ад 4 верасня 2008
года, увайшло ў законную сілу 16 верасня 2008 года

Кніжныя выданні

«Нет плохих народов», Мінск, ЗАТ «Православная инициатива», 2007 г., 127 с.;
протаіерэй Алег Чакрыгін «Читая Евангелие. Размышления на евангельские чтения. Кто мы: христиане или иудеи?», Мінск,
ЗАТ «Православная инициатива», 2005 г., 95 с. (7-е выданне);
Ярчак В.М. «Слово и Дело Ивана Грозного», Мінск, ФУА Інфарм., 2005 г. 704 с.;
«Россия, пробудись. В защиту Отечества» складальнік ігумен Сімяон, Масква, «Империум-Пресс», 2005 г., 384 с.;
Платонаў А.А. «Тайное мировое правительство», серыя «Заговор против России», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; Платонаў
А.А. «Загадка Сионских протоколов», серыя «Заговор против России», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; Платонаў А.А. «Русское
сопротивление», серыя «Война с антихристом», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; Платонаў А.А. «Война с внутренним врагом»,
серыя «Заговор против России», Масква, «Алгоритм», 2006 г.;
Барыс Міронаў «Иго иудейское», Масква, «Алгоритм», 2007 г.
Мікалай Жавахаў «Еврейская революция», серыя «Проект Олега Платонова «Русское сопротивление», Масква, «Алгоритм»,
2006 г.;
«Убиение Андрея Киевского. Дело Бейлиса — «смотр сил», Мінск, «Русская идея», 2006 г.
Філімонаў В.П. «Время суда», Мінск, ЗАТ «Христианская инициатива», у 2-х тамах, 2007 г.;
«Исследование Холокоста. Глобальное видение. Материалы международной Тегеранской конференции», Масква, «Алгоритм»,
2007 г., 272 с.

Рашэнне суда Савецкага раёна г. Мінска ад 19 снежня 2008
года, увайшло ў законную сілу 26 лютага 2009 года

Кніжнае выданне

«Приговор убивающим Россию», Барыс Міронаў, Мінск, ЗАТ «Православная инициатива», 2005 г.

Рашэнне суда Маскоўскага раёна г. Брэста ад 8 ліпеня 2009
года

Кніжнае выданне

«Особое мнение, или Обращение христианки», Алена Гнаук, Брэст, 2011 г.

Рашэнне суда Брэсцкага раёна Брэсцкай вобласці ад 16 лістапада 2011 года, увайшло ў законную сілу 27 лістапада 2011
года

Друкаванае выданне

«Прэс-фота Беларусі 2011» выдавец: ІП Логвінаў, надрукавана: Taurapolіs, Каўнас, Літва, 159 с.

Рашэнне суда Ашмянскага раёна Гродзенскай вобласці ад
18 красавіка 2013 года, увайшло ў законную сілу 24 чэрвеня
2013 года

Кніжнае выданне

«Велес — бог руссов». Невядомая гісторыя рускага народа / А.І. Бялоў. — 4-е выд. — М.: «Амрита», 2012 г.- 272 с.

Рашэнне суда Маскоўскага раёна г. Брэста ад 10 студзеня 2014
года, увайшло ў законную сілу 21 студзеня 2014 года.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў
спачуванні родным і калегам народнага мастака Беларусі Гаўрылы Вашчанкі ў сувязі з яго смерцю. «Адна з
найвялікшых постацяў у беларускім жывапісе ХХ стагоддзя, Гаўрыла Вашчанка пакінуў яркі след у айчыннай
культуры. Напісаныя ім палотны, напоўненыя глыбокім
філасофскім зместам і пранікнёна-лірычным поглядам
на свет, сталі сапраўдным мастацкім летапісам Беларусі.
Сваім вялікім талентам і плённай працай на карысць радзіме Гаўрыла Харытонавіч заваяваў павагу і прызнанне
тысяч людзей», — гаворыцца ў спачуванні. Аляксандр
Лукашэнка выказаў упэўненасць, што традыцыі, закладзеныя Гаўрылам Вашчанкам, знойдуць свой працяг у
творчасці яго вучняў і новых пакаленняў беларускіх мастакоў, для якіх жыццё і асоба Майстра будуць прыкладам
самаадданага служэння любімай справе.
Гаўрыла Вашчанка — адна з выключных асоб для беларускай культуры: стваральнік і шматгадовы выкладчык кафедры
манументальна-дэкаратыўнага мастацтва ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Ён сам выдатна працаваў з вялікімі
памерамі. Напрыклад, стварыў вітражы для Чырвонага касцёла
і сталічнага кінатэатра «Масква». Ці вось яшчэ пано «Асветнікі» ў Доме настаўніка — маштабны твор, у якім аўтар распавёў
пра тых, хто ў розныя стагоддзі вызначаў узровень беларускай
культуры. Адметна, што стваралася праца ў 70-я гады мінулага
стагоддзя, задоўга да таго, калі была сфармуляваная ідэя беларускага культурнага адраджэння. Але добрыя творцы, як правіла,
маюць нейкае прадчуванне падзей і ідэй, важных для народа,
дзеля якіх яны працуюць.
Вашчанка працаваў дзеля Беларусі — рупліва і шчыра. Ён адлюстроўваў свой час — праўдзіва і прафесійна.
Не здар ма ж на буй ных вы ста вах у савецкі час яго тво ры
бы лі адзнача ны неаднойчы — было тое, што іх вылу чала. А ў
1975-м на ВДНГ СССР беларус кі мас так атрымаў нават залаты медаль. Усё сышлося ў карціне «Маё Палессе» — пачуццё
і май стэр ства. Прос та ў той час, ка лі ў мо дзе бы лі гуч ныя
лозунгі, Ва шчанка пра лю боў да ра дзімы гава рыў паэ тыч на
праз жывапіс. Хоць ён мог быць і ін шым у творчасці — ка лі
ства раў «Грун валь дскую біт ву» ці «Чар но быль скі рэ кві ем»,
на прыклад.
Цікава, што народным мастаком СССР Гаўрыла Вашчанка стаў
раней, чым народным мастаком БССР. Але яго працы адзначаліся
Дзяржаўнай прэміяй рэспублікі ў 1984 годзе. Мастак ствараў шмат
і стаў адным з тых беларускіх творцаў, хто фактычна перадаў
свае творы ў дар людзям: вялікая частка таго, што створана за
жыццё, захоўваецца ў Карціннай галерэі Г.Х. Вашчанкі ў Гомелі,
на яго любімым Палессі.
Творчы калектыў рэдакцыі «Звязды» выказвае спачуванне
родным, блізкім, сябрам мастака.

РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» выказвае глыбокае спачуванне старшыні праўлення ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал» Рыгору Леанідавічу Кісялю ў сувязі з напаткаўшым яго
вялікім горам — смерцю БАЦЬКІ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общество с дополнительной ответственностью

«Стройтехоснова»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «40-квартирный жилой дом по ул. Шульги
в г. Фаниполь Дзержинского района ОДО «Стройтехоснова»,
жилой дом № 1 по генплану»
Общество с дополнительной ответственностью «Стройтехоснова», зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 18 декабря 2002 г.
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190409576, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Платонова, д. 15,
оф. 45. Почтовый адрес застройщика: г. Минск, ул. Платонова, д. 15, оф. 45, тел./факс
(017)293-05-47.
Объект долевого строительства – 2-подъездный блочный 5-этажный многоквартирный жилой дом не повышенной комфортности №1 по генплану с административноофисными помещениями в цокольном этаже.
Срок сдачи 2 квартал 2014 г.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений №№ 23,
18, 39 (2-комнатные площадью 59,02 м2) без учета выполнения внутренних отделочных
работ в текущих ценах составляет – 1100 долл. США по курсу НБ РБ.
№14 (2-комнатные площадью 59,02 м2) без учета выполнения внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет – 1125 долл. США по курсу НБ РБ.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений №№ 3,
15, 22, 34 (1-комнатные площадью 42,24 м2) и №№ 8, 16, 33 (площадью 44,84 м2) без
учета выполнения внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет – 1150
долл. США по курсу НБ РБ.
Стоимость 1 м2 общей площади квартир, которые предлагаются на настоящий
момент к реализации, при 100% оплате в течение 20 банковских дней с момента регистрации договора в Дзержинском районном исполнительном комитете Минской
области, снижается на сумму, эквивалентную 25 долл. США по курсу НБ РБ.
Информацию по объекту долевого строительства и условиям заключения договоров можно получить в ООО «Час-Пик», г. Минск, улица Богдановича, 124-4H, тел.:
(017)287-69-60, (029)684-02-02.

Открытое акционерное общество

«Дорожно-строительный трест № 5»
(г. Минск, ул. Широкая, 26)
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 20 марта 2014 года в 11 часов 00 минут
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Минск, ул. Широкая, 26 (актовый зал).
Форма проведения собрания: очная.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году и
основных направлениях развития Общества в 2014 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2013 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках Общества за 2013 год.
5. О распределении чистой прибыли, объявлении и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за IV квартал 2013 года.
6. Утверждение направлений распределения и использования чистой прибыли
Общества на 2014 год и I квартал 2015 года.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам
наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими
своих обязанностей.
9. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Широкая, 26,
отдел механизации и энергетики, по рабочим дням с 11 марта 2014 года по 19 марта
2014 года с 8.00 до 17.00 (понедельник-четверг) и с 8.00 до 15.45 (пятница), либо
20 марта 2014 года по месту проведения собрания, тел. для справок (017) 281 24 27.
Регистрация акционеров (их представителей), прибывших на собрание: 20 марта
2014 года с 09.30 до 10.45 по месту проведения собрания. При себе иметь паспорт,
представителю акционера иметь паспорт и доверенность акционера или договор.
УНП 100219908

Наблюдательный совет ОАО «ДСТ № 5».

