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ПАДАРЫЛА
ДОМ УНУКУ
Мы з мужам у 1965 годзе пабудавалi дом.
Выгадавалi траiх дзяцей i ўнука, якi з двух
гадоў застаўся без мацi. Муж памёр у 2000
годзе, а дзецi раз'ехалiся. Я засталася адна.
Часцей за ўсiх прыязджаў да мяне i дапамагаў унук. На сямейным савеце мы вырашылi,
што я буду жыць у сваiм доме пакуль змагу, а
потым паеду да дачкi ў Гомель. Я хацела аформiць дом на дваiх — дачку i ўнука, але дачка
не захацела афармляць на сябе нерухомасць.
У 2004 годзе дом быў падораны ўнуку. Зямля тады на яго не
афармлялася. З 2007 года ўнук знаходзiцца ў зняволеннi. Дапамогi ад унука атрымаць я не магу, яшчэ i яму дапамагаць трэба.
Я хачу вярнуць дом, каб надалей падарыць яго таму, хто мяне
дагледзiць. Мне сказалi, што спачатку трэба аформiць зямлю.
Унук даў даверанасць на куплю-продаж дома. Толькi я хацела
б не прадаваць, а вярнуць назад свой дом. Як гэта зрабiць i цi
патрэбна афармляць зямлю?
Н.Д., Гомельская вобласць
У адпаведнасцi з артыкулам 549 Грамадзянскага кодэкса Рэспублiкi Беларусь дарыцель мае права адмянiць дарэнне, калi адорваемы
здзейснiў пакушэнне на яго жыццё, жыццё каго-небудзь з членаў яго
сям'i або блiзкiх сваякоў цi наўмысна прычынiў дарыцелю цялесныя
пашкоджаннi. Калi ўнук нiчога з пералiчанага ў дачыненнi да вас цi
вашых блiзкiх не зрабiў, то вы не можаце адмянiць дарэнне яму дома.
Цяпер ён з'яўляецца ўласнiкам дома i мае права iм распараджацца па
сваiм меркаваннi, у тым лiку вырашаць — пакiнуць яго ў сваёй уласнасцi, каму-небудзь прадаць цi падарыць. Тое, што вы ўсе гэтыя гады
плацiце за яго падатак на нерухомасць i страхоўку, не пазбаўляе ўнука
права ўласнасцi на дом.
З лiста вынiкае, што ўнук вырашыў даць вам даверанасць на продаж дома ад яго iмя таму, каго вы выбераце (магчыма, таму, хто вас
дагледзiць). Вярнуць дом менавiта вам ён мог бы такiм жа шляхам, як
i атрымаў, гэта значыць — падарыць вам. Паколькi ён не на волi, для
гэтага яму неабходна аформiць даверанасць на здзяйсненне дарэння
з указаннем каму i што ён хоча падарыць (арт. 547 ГК). Толькi ў гэтым
выпадку яго прадстаўнiком па даверанасцi павiнен быць хтосьцi iншы, а
не вы, бо, згодна з артыкулам 183 ГК, прадстаўнiк не можа здзяйсняць
здзелкi ад iмя таго, каго прадстаўляе ў дачыненнi да сябе.
Перад тым як прадаваць цi дарыць дом, зямельны ўчастак, што
выдзелены для абслугоўвання гэтага дома, павiнен быць зарэгiстраваны на ўласнiка дома — унука (для гэтага зноў жа спатрэбiцца
даверанасць).
Вызначана, што дзяржаўная рэгiстрацыя пераходу права на будынак ажыццяўляецца адначасова з дзяржаўнай рэгiстрацыяй пераходу права на зямельны ўчастак, на якiм ён размешчаны (пункт 5
артыкула 10 Закона Рэспублiкi Беларусь «Аб дзяржаўнай рэгiстрацыi
нерухомай маёмасцi, правоў на яе i здзелак з ёй», пункт 11 Указа
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь «Аб адабраннi i прадастаўленнi зямельных участкаў»).
Згодна з артыкулам 55 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь, пры пераходзе правоў на будынак да асобы, якая яго набыла, пераходзяць
i правы на зямельны ўчастак. Пры гэтым не патрабуецца прыняцця
дадатковага рашэння адпаведнага выканкама аб пераходзе права на
зямельны ўчастак, калi пры гэтым не мяняецца яго мэтавае прызначэнне, вiд права на яго, памер i межы. У гэтым выпадку дзяржаўная
рэгiстрацыя пераходу права на зямельны ўчастак ажыццяўляецца на
падставе дакументаў, па якiх адбыўся пераход права на будынак. У
2004 годзе з пераходам права на дом да вашага ўнука ў адпаведнасцi з гэтым артыкулам перайшло i права на зямельны ўчастак, толькi
гэта не было аформлена.
Цяпер, згодна з пунктам 7 Указа № 667 ад 27.12.2007 г. «Аб адабраннi i прадастаўленнi зямельных участкаў», грамадзянiн абавязаны
на працягу двух месяцаў з дня ажыццяўлення здзелкi з нерухомай
маёмасцю, якая цягне пераход да яго права на зямельны ўчастак
для абслугоўвання гэтай маёмасцi, звярнуцца па рэгiстрацыю гэтага
зямельнага ўчастка.
Калi б у 2004 годзе вы аформiлi на дом завяшчанне на ўнука, а не
дагавор дарэння, цяпер гэтых праблем не было б. Пры дарэннi дома
права ўласнасцi на яго пераходзiць да адорваемага ў момант дзяржаўнай рэгiстрацыi дагавора дарэння. Па завяшчанні ж такое права
спадчыннiк набудзе толькi пасля смерцi спадчынадаўца. Да таго ж,
зробленае раней завяшчанне адмянiць або часткова змянiць не так
складана, дастаткова толькi наведацца да натарыуса па месцы свай-

Сардэчна вiншуем любiмую жонку, дарагую матулю,
клапатлiвую бабулю i прабабулю МАРОЗ Дзiну Канстанцiнаўну, настаўнiцу па жыццi i ў вялiкай сям'i, з пачэсным
80-гадовым юбiлеем! Зычым светлых сонечных дзён, здароўя i маладосцi беларускай
душы!
Муж, дзецi, унукi, праўнукi.

ПУЦЁВАК СТАНЕ БОЛЬШ

Новы жылы корпус на 85 месцаў адчынiўся на турыстычнай базе
«Высокi бераг», што знаходзiцца ў межах заказнiка iмя Якуба Коласа ў Стаўбцоўскiм раёне. Пры гэтым, як паведамiла прэс-сакратар
Федэрацыi прафсаюзаў Вольга Зуёнак, дадатковыя плошчы павiнны
змякчыць адну з найбольш вострых праблем апошняга часу — дэфiцыт пуцёвак.
Дарэчы, заўважыла Вольга Зуёнак, апроч новага корпуса, на базе
«Высокага берага» адчыненыя летнiя дамкi на 100, а таксама стацыянарны корпус на 50 месцаў. Дагэтуль тут маглi адпачыць больш за
6 тысяч чалавек у год.
Сяргей ГРЫБ.

ЧЫЯ КАНТРАБАНДА?
У пакiнутых хатах вырабляюць гарэлку цi прыстасоўваюць iх пад
сховiшча кантрабанднага тавару. Наскочыць мiлiцыя, а гаспадара
няма. Каго штрафаваць?
Вось i ў в. Ладарож Пiнскага раёна мiлiцыянеры з памежнiкамi
зазiрнулi ў нежылую хату, а там ляжаць 5 тысяч прывадных рамянёў
для сельгастэхнiкi.
Тавар коштам 75 млн рублёў забралi i цяпер шукаюць гаспадара.
Сымон СВIСТУНОВIЧ.

Антыкрызiсная
эканомiка:
погляд

Шануй сваё!

«Музы Нясвiжа-2009»: глядзiм i слухаем беларускае
У той час, калi расiйская Масква бударажылася выступленнямi
еўрапейскiх поп-выканаўцаў Еўрабачання, беларускi Нясвiж патанаў у чароўных гуках еўрапейскай камернай музыкi. I не проста
еўрапейскай, а з беларускiм кантэкстам: большасць выкананых
на фестывалi музычных шэдэўраў пiсалася кампазiтарамi пад
уражаннем ад беларускай зямлi...
Iскрынкай сёлетняга ХIV свята мастацтваў «Музы Нясвiжа2009» сталi творы замежных i айчынных кампазiтараў у кантэксце лучнасцi беларускай i еўрапейскай музычнай культуры.
Арыгiнальныя аранжыроўкi да твораў былi выкананыя Нацыянальным канцэртным аркестрам Беларусi пад кiраўнiцтвам
Мiхаiла Фiнберга. Вось я, напрыклад, да сёлетняга фестывалю
не ўяўляў, як можна творы Моцарта выконваць на трубе. Высвятляецца, можна. Ды i не толькi Моцарта.
Сотнi ўзмахаў дырыжорскай палачкай, удыхаў флейтыстаў,
кларнетыстаў i трубачоў, ашаламляльныя апладысменты. Гэта
ўсё Нясвiж. Музычны Нясвiж узору 2009-га.
Беларускай фарбай па чатку нотадрукаў; ад першай беларускай оперы, у якой упершыню ў
еўрапейскiм палатне
свеце на сцэне з'явiлiся сяляне, да
«Асноўная дамiнанта i iдэя сё- сённяшняга часу, калi Нясвiж iзноў
летняй асветнiцкай акцыi — спрад- стаў той iскрынкай, зоркай на еўвеч ная ад кры тасць ня свiжскай
рапейскiм i беларускiм музычным
культуры, арганiка яднання ў ёй
небасхiле».
мясцовага, лакальнага i агульнаеўНа канферэнцыi былi абмеррапейскага мастацкага пачаткаў».
каваныя пытаннi этнамузыкалогii,
Iдэя, выказаная ў адмысловых прамузыкапiсьмовых традыцый, стаграмках фес тывалю, на ўсе сто
радаўняй i сучаснай музыкi, музыкi
была абгрунтаваная на навуковапрактычнай канферэнцыi «Музыч- рэлiгiйнай i свецкай, нават пытаннi
ная Беларусь: на скрыжаваннi еў- тэлерадыёкамунiкацыi. «Такое ўрарапейскiх шляхоў», што адкрывала жанне, — падзялiлася Вольга Дадзiёмава, — што гэта канферэнцыя
пятнiчны дзень фестывалю.
«Нясвiжская асветнiцкая iмпрэ- сталася мадэллю даследчыцкага
за становiцца сiнтэтычнай — яна беларускага свету».
так i была задуманая, — зазначыла
Нясвiж — беларуская
доктар мастацтвазнаўства Вользорка на еўрапейскiм
га ДАДЗIЁМАВА, падводзячы вынебасхiле
нiкi навукова-практычнай канфеБа га ты на тра ды цыi Ня свiж
рэнцыi. — Гэты праект унiкальны,
i ўнiкальнасць гэтая заключана ў з'яўляецца значным культурным
беларусацэнтрычнай пазiцыi. Кан- цэнтрам не толькi ў Беларусi, знаферэнцыя таксама была цалкам камiтасць ён набывае i ў астатнiм
прысвечаная беларускiм рэалiям. свеце.
«Горад быў праслаўлены яшчэ
I колькi б Беларусь нi была ў цэнтры
музычнай Еўропы, музычнай Еў- Радзiвiлаўскай дынастыяй, дзякуропе яна цiкавая менавiта сваёй ючы чаму мы з вамi зараз знахобеларускасцю са сваiмi непаўтор- дзiмся ў горадзе, якi мае статус
нымi, унiкальнымi, спецыфiчнымi сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, —
фарбамi, якiя акумуляваны менавi- зазначыў падчас прэс-канферэнцыi
та ў нясвiжскiм асяроддзi, якое бы- намеснiк мiнiстра культуры Улало заўсёды i мадэллю беларускай дзiмiр ГРЫДЗЮШКА. — На працякультуры, i яе вiзiтоўкай на працягу гу многiх стагоддзяў тут, у Нясвiжы,
многiх i многiх стагоддзяў (ад па- гучала музыка. I той факт, што сё-

лета мы зноў маем тут фестываль,
сведчыць пра тое, што ў культуры i
мастацтве ёсць пераемнасць. I гэту пераемнасць разам са сваiм аркестрам забяспечвае Мiхаiл Якаўлевiч Фiнберг. Хоць фестываль i
праходзiць у невялiкiм горадзе, але
ён ужо мае статус i абласнога, i рэспублiканскага фестывалю».
«Чатырнаццаты год запар мы
працуем на фестывалi «Музы Нясвiжа», i гэта той вынiк, якi павiнен
быць у нашай дзяржаве, — падкрэслiў народны артыст Беларусi
Мiхаiл ФIНБЕРГ. — За гэтыя гады
мы зрабiлi шмат праграм, няма такога беларускага кампазiтара ХVII
-ХХ стагоддзяў, якога б мы тут, у
Нясвiжы, не выканалi. Таму ў гэтым годзе мы перайшлi на новы
фармат: мы павярнулiся ў Еўропу.
I сёлета на фестывалi ўпершыню
прагучаць не толькi творы, якiя нарадзiлiся ў Нясвiжы, але i тыя, якiя
пад уздзеяннем першых стваралiся
i распаўсюджвалiся ў Еўропе. Мы
зрабiлi вялiкую справу. I тут заслуга як нас, арганiзатараў, так i СМI,
бо ўсе гэтыя 14 гадоў мы працавалi
разам вельмi плённа. Спадзяюся,
разам мы будзем працаваць i надалей, каб нашу беларускую музыку,
наша беларускае слова ведалi не
толькi ў Беларусi, але i ва ўсiм свеце. Слухайце беларускае!»
«Мастацтва яднае прадстаўнiкоў
усiх пакаленняў i ўсiх нацыянальнасцяў, — упэўнены старшыня Нясвiжскага райвыканкама Iгар МАКАР.
— З кожным годам аўтарытэт гэтага
свята пашыраецца. I мясцовая ўлада
робiць усё, каб нашы госцi заўсёды
хацелi зноў вярнуцца да нас».
Iгар Макар адзначыў, што 2008
год стаў для раённага цэнтра як
нiколi плённым. Найбольш было
зроблена ў сацыяльным плане:
здадзены ў эксплуатацыю фiзкультурна-аздараўленчы цэнтр у парку
князёў Радзiвiлаў, пабудаваны раённы лiцэй для таленавiтых дзяцей
— будынак раённай бiблiятэкi, адчынены палацава-замкавы комплекс князёў Радзiвiлаў. Адраман-

Легендарнае Слуцкае Евангелле
вяртаецца на гiстарычную радзiму

Вяртанне святынi
Лёс гэтай кнiгi сапраўды загадкавы. У 1582 годзе кнiга разам з
настаяцельскiм посахам i сярэбраным пацiрам была перададзеная
ў дар Свята-Троiцкаму манастыру
князем Юрыем Алелькавiчам, дзе
яна i знаходзiлася да 20-х гадоў
ХХ стагоддзя. Калi манастыр закры лi, Еван гел ле бы ло пе ра дадзе нае на за ха ван не Слуц ка му
краязнаўчаму музею. Напярэдаднi
Вялiкай Айчыннай вайны ўнiкальны рукапiс разам з iншымi каштоўнымi экспанатамi перавезены
ў Мiнск, а затым у Магiлёў. У пачатку вайны ён бясследна знiкае з
бранiраванага пакоя Магiлёўскага
дзяржаўнага музея разам з iншымi
беларускiмi каштоўнасцямi, у лiку
якiх Крыж вялебнай Ефрасiннi Полацкай. I толькi 12 чэрвеня 2003
года на Епархiяльных чытаннях,
прысвечаных 210-годдзю мiнскай
Епархii, было аб'яўлена, што ўнiкаль ны ру ка пiс зной дзе ны. Яго
паказаў Мiтрапалiт Мiнскi i Слуцкi
Фiларэт. Як высветлiлася, Слуцкае
Евангелле ХVI стагоддзя захоўвала ў сябе адна сталiчная жыхарка.
Яна, вiдавочна, не ўяўляла, якая
гэта каштоўная рэч. Жанчыне яна

Мы — дзецi
еўрапейскай музычнай
культуры
«Нясвiж заўсёды быў не толькi
цэнтрам, але i ў цэнтры еўрапейскага ўзроўню, — зазначыла падчас урачыстага адкрыцця ХIV свята
мастацтваў «Музы Нясвiжа-2009»
Вольга Дадзiёмава. — Мы не схiльныя iдэалiзаваць еўрапейскi свет i
еўрапейскую цывiлiзацыю. Шчыра
кажучы, яна мае шмат супярэчнасцяў, яна мае шмат трагiчных старонак. I сёлета, калi мы адзначаем
65-годдзе вызвалення Беларусi,
мы памятаем гэта як нiколi. Усё ж
мы — дзецi еўрапейскай музычнай культуры з характэрнымi для
яе якасцямi, з унiверсальнасцю i
разам з тым разнастайнасцю, багаццем рэгiянальных праяў, з высокiм узлётам кампазiтарскага генiя
ў вышынях мастацкай творчасцi,
з паслядоўнай зменай музычных
эпох: ад Рэнесансу i барока да традыцыяналiзму i рамантызму. Многае з гэтага тут ужо дэманстравалася, таму мы вырашылi паказаць
вам сённяшнi Нясвiж, якi застаецца
ў цэнтры музычнай Еўропы: тут гучыць музыка заходнееўрапейскiх,
рускiх, беларускiх майстроў i дэманструецца калектывам еўрапейскага ўзроўню».
Гучалi музычныя творы Яўгена
Глебава, Генрыха Вагнера, Мiкалая
Чуркiна. Гэтак жа, як i творы Мацея
Радзiвiла, Мечыслава Карловiча,
Мiхаiла Глiнкi iх творы здольныя
падняць у паветра i даць крылы.
Тут i палёт, i сон, i фантазiя адначасова, у дадатак можна пачуць
нават песнi жаўрука i сiнiцы... Казачныя адчуваннi! Тое ж i з творамi
сусветна вядомых Мiхала Клеафаса Агiнскага, Яна Холанда, Станiслава Манюшкi, Напалеона Орды i
многiх iншых. Музыка дае не толькi
крылы, яна таксама дае i фарбы.

дасталася ў спадчыну. А калi святар
адслужыў адпяванне сваяка гэтай прыхаджанкi, яна ў знак
падзякi падарыла яму
праваслаўную святыню. Так мы зноў набылi
гэтую ўнiкальную гiстарычную i духоўную каштоўнасць, i цяпер яна захоўваецца
ў Дамавым храме ў гонар Сабора
беларускiх святых.
Мiж тым некаторыя даследчыкi
перакананыя: вяртанне Слуцкага
Евангелля павышае шанцы знайсцi Крыж Ефрасiннi Полацкай. Паколькi гэтыя два рарытэты знiклi
разам, зусiм магчыма, што разам
яны i захоўвалiся — хоць бы некаторы час.
Слуц кае Еван гел ле на пi са на
на цар коў на-сла вян скай мо ве
на 263 ста ронках у дзве ка лонкi
па 20 радкоў ка рыч не вым чар нiлам з вы ка ры стан нем кi на ва ры
i зола та. За стаў кi i мно гiя лi тары ўпрыгожаныя геамет рыч ным
i рас лiн ным ар на мен там. Гэ тая
кнiга слу жыць запаветам слуцкага князя Юрыя Алелькавiча сваiм
нашчад кам.

Дарэчы
27 сакавiка 2009 г. Прэзiдэнт
Рэспублiкi Беларусь на сустрэчы
з членамi Сiнода Беларускай Праваслаўнай Царквы ўхвалiў праект
выпуску факсiмiльнага выдання
Слуцкага Евангелля, якi дазволiць
зрабiць даступным яго тэкст як даследчыкам, так i шырокаму колу
людзей, што цiкавяцца гiсторыяй i
духоўнай культурай. Па даручэннi
кiраўнiка нашай дзяржавы сёлета
плануецца выпусцiць 500 экзэмпляраў Слуцкага Евангелля. Для гэтага ўжо выдзелены грошы.

«Ноч» у Слуцку!
Акрамя рукапiсу, на выставе ў
Слуцкiм краязнаўчым музеi гэтымi
днямi можна будзе ўбачыць шмат
iншых каштоўных рарытэтаў, сярод
якiх старадрукаваныя выданнi, абразы i iншае. Частку экспанатаў выдасць са сваiх фондаў Слуцкi краязнаўчы музей, а частку — Музей
старажытнай беларускай культуры
Акадэмii навук Беларусi.
Супрацоўнiкi музея запрашаюць усiх случчан i гасцей горада
наведаць унiкальную ў сваiм родзе
выставу. Пачатак мерапрыемства
22 мая ў 18.00 на плошчы Слуцкага краязнаўчага музея. У гэты
дзень у рамках акцыi, прысвечанай
Мiжнароднаму дню музея, дзверы
захавальнiка слуцкай гiсторыi будуць адкрытыя для ўсiх да 24.00, а ў
выхадныя днi, 23 i 24 мая, выстава
будзе доўжыцца з 10.00 да 18.00.
Васiль ЦIШКЕВIЧ,
навуковы супрацоўнiк
Слуцкага краязнаўчага музея.

Ёсць пытаннi?
Тэлефануйце...
На бягучым тыднi дзяжурыць на «гарачай» лiнii Мiнiстэрства аховы здароўя (222 70 80)
плануюць:
20 мая — генеральны дырэктар РУП «Фармацыя» Iгар
Яўгенавiч КАВАЛЬЧУК.
21 мая — намеснiк дырэктара РНПЦ «Кардыялогiя» Аляксандр Рыгоравiч БУЛГАК.
22 мая — галоўны акушэргiнеколаг Мiнiстэрства аховы
здароўя Аляксандр Мiкалаевiч
БАРСУКОЎ.
«Гарачая» лiнiя ўпраўлення аховы здароўя Мiнаблвыканкама (017) 220 20 25
20 мая — намеснiк галоўнага ўрача Мiнскай цэнтральнай
раённай бальнiцы Аксана Уладзiмiраўна ЗАРОДАВА.
21 мая — загадчык нефралагiчнага аддзялення Мiнскай
абласной дзiцячай клiнiчнай
бальнiцы Таццяна Аляксандраўна КАВАЛЕЎСКАЯ.
22 мая — загадчык хiрургiчнага аддзялення №2 Мiнскай
абласной клiнiчнай бальнiцы
С.В. АЛЯКСАНДРАЎ.

ВIНАВАТЫ
ДОМ КУЛЬТУРЫ?
У в. Мястковiчы Пiнскага раёна
ёсць Дом культуры i гэты факт, вiдавочна, дужа непакоiў мясцовага
жыхара. Сярод белага дня ён пачаў
бiць вокны ў будынку, дзе можна
адпачыць. 28-гадовага беспрацоўнага мiлiцыя затрымала.
Сымон СВIСТУНОВIЧ.

Распродаж. Ёсць пытаннi

Распродаж тавараў шырока
практыкуецца ва ўсiм свеце. На
прылаўкi выкладаецца тое, што
заляжалася i не мае попыту. Людзi з вечара займаюць чаргу, каб
ранiцай уварвацца ў нейкi супермаркет i загрузiцца «пад завязку».
А чаму ў нас распродажы яшчэ не
прыцягваюць пакупнiкоў?
На Брэстчыне праходзiць месячнiк распродажу тавараў беларускай
вытворчасцi, найперш прадукцыi
лёгкай прамысловасцi. Менавiта на
складах гэтай галiны найбольшыя
запасы незапатрабаваных тавараў.
Але да гэтага пытання мы вернемся крыху нiжэй.
Часам лаўлю сябе на думцы: чаму ў нас нейкае добрае пачынанне,
узнятае ў сталiцы, раскручваецца
бурна, а затым на перыферыi зацiхае непрыкметна? Я не буду гава-

рыць пра «адно акно» цi Кнiгу скаргаў i прапаноў, а звярну ўвагу на
акцыю «Купляйце беларускае».
Праблема надзвычай актуальная i яна датычыцца органаў улады, кiраўнiкоў прадпрыемстваў,
гандлю... А прыцягнуць увагу насельнiцтва, зыходзячы з сусветнай
практыкi, можна знiжэннем кошту
прадукцыi, яе якасцю, дадатковымi паслугамi... Хоць i гучыць гэта
банальна, але iншага шляху да пакупнiка няма.
Па дарозе з цэнтральнага рынку
ў Баранавiчах маю ўвагу прыцягнуў
плакат, якi заклiкаў купляць беларускае. Калi пад гэты заклiк не паленавалiся расфарбаваць усю браму, то як было не зайсцi ў гандлёвы цэнтр «Алюр», каб паглядзець,
што там з беларускай прадукцыi
прапануецца. Зайшоў — i адразу

ў аддзел, у якiм прадаюцца мыйныя сродкi. Спытаў у прадаўшчыцы, цi ёсць у iх прадукцыя «Бархiма». Аказалася, што нiчога няма, а
спрэс iмпартныя парашкi.
У зале бытавой тэхнiкi пральная
машына i халадзiльнiк фiрмы «Атлант» згубiлiся сярод аналагiчнай
замежнай прадукцыi.
Калi вы запрашаеце купляць беларускае, то, напэўна, трэба растлумачыць пакупнiку, чаму наша
пральная машына не горшая за
iмпартную, напрыклад «LG», якая
стаiць побач з «Атлантам».
А хто будзе непасрэдна працаваць з пакупнiком? Вытворцы?
Прадаўцы? А то павесiлi ў крамах
шыльдачкi «Купляйце беларускае»
i лiчаць, што прыцягнулi ўвагу спажыўцоў. А патрэбна нешта большае.

Струнны квартэт «Нацыянальнага
канцэртнага аркестру Беларусі.

Нацыянальны аркестр Беларусi
ўмее маляваць музыкай...

Напрыканцы
Трэцяя музычная асамблея «Беларуская выканальнiцкая школа
на струнных iнструментах», якая
распачалася ў суботу ў гарадской
ратушы, стала працягам традыцыi
папярэднiх гадоў фестывалю (раней
ужо праходзiлi асамблея па драўляных i медных iнструментах). Асамблея дапамагла прасачыць развiццё
струннага майстэрства беларускiх
музыкаў. Шмат гаварылася i дэманстравалася ў галiне сучасных дасягненняў струннай музыкi Беларусi.
Адмысловым удзельнiкам асамблеi
стаў струнны квартэт Нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусi.
А суботнiм вечарам у мясцовым
РДК Нацыянальны канцэртны аркестр Беларусi пад кiраўнiцтвам
прафесара Мiхаiла Фiнберга зрабiў
несвiжанам сапраўдны падарунак
— канцэртную праграму «Лепшыя
песнi — табе, Нясвiж!», творы ў
складзе якой выконвалi салiсты нацыянальнага аркестра Г. Благава,
Л. Грыбалёва, Н. Тамела, С. Нэма,
Р. Мусвiдас i iнш.
***
Сярод гасцей фестывалю быў
таксама i саветнiк Iталii пры Мiнiс-

Доктар адкажа

Векавечнае

Упершыню за пасляваен ную гiс то рыю Случчыны 22, 23 i 24 мая ў
Слуцкiм краязнаўчым
музеi жыхарам i гасцям горада будзе
прадэманстравана
Слуцкае Евангелле
ХVI стагоддзя, уласнаручна перапiсанае ў 1580—82
гадах для Слуцкага Свята-Троiцкага манастыра слуцкiм князем
Юрыем Юр'евiчам Алелькавiчам,
бацькам святой праведнай Сафii
Слуцкай.

тавалi цэнтральную раённую бальнiцу, пачаў сваю працу медыцынскi
цэнтр па гемадыялiзе, вядзецца актыўнае будаўнiцтва жылля...

Фота БЕЛТА.

6

У даваеннай Польшчы быў перыяд, калi заклiкалi насельнiцтва
купляць тавары ў палякаў, а не
ў яўрэяў. Нават выстаўлялi каля
крамаў апошнiх пiкеты. Але з гэтага нiчога не атрымалася. Ва ўсiх
яўрэйскiх крамах знiзiлася цана,
тавар пачалi адпускаць у крэдыт:
«Пане, бярыце, аддасцё грошы, калi будуць», — угаворваў пакупнiка
гаспадар крамы. Такое давялося
чуць ад старых людзей, якiя ў той
час заходзiлi ў тыя крамы.
Гандаль, ды i вытворчасць пры
рынкавых адносiнах патрабуюць
жывога падыходу.
Тое ж самае i з распродажам тавараў. Размова iдзе пра заляжалую
прадукцыю. Тут мы не будзем гаварыць, чаму яна гадамi накоплiвалася на прадпрыемствах, якiя тым не
меней банкрутамi не станавiлiся, а
атрымлiвалi ўсё новыя датацыi. За
лепшае будзе ўдзялiць увагу працэсу распродажу.
На складах Баранавiцкай швейнай фабрыкi «Бараўчанка» накапiўся трохмесячны запас прадукцыi, што прыкладна пацягне на 1,4
мiльярда рублёў. Для такога невялiкага прадпрыемства гэта многа.
На распродажы кошт адзення, якое
выпускалася 3-4 гады таму, знiжаны на 20 працэнтаў, а выпуску 2007
года — усяго на 10 працэнтаў.
Я зай шоў у кра му «Але ся»
швейнай фабрыкi i ўбачыў калекцыю дзiцячага адзення, на якiм
вiсела шыльдачка «Распродаж».
Тыя некалькi дзясяткаў цёмных
касцюмчыкаў i бясплатна нiкому
не па трэб ныя. Зра зу ме ла, што
адзенне, якое не купiлi ў год выпуску, праз чатыры гады наўрад цi
хто купiць. Вось чаму распродаж

неабходна наладжваць не адкладваючы, як толькi становiцца зразумела, што мадэлi не карыстаюцца
попытам, а не рабiць гэта праз некалькi гадоў.
На Баранавiцкiм баваўняным
аб'яднаннi на складах ляжыць тканiны на 25 мiльярдаў рублёў i ўцэнка на распродажы складае ў сярэднiм усяго 8 працэнтаў. У гандлёвым
доме «Вясёлка» тканiны аб'яднання
павiнны выставiць толькi пасля 16
мая, але з прадукцыяй прадпрыемства можна пазнаёмiцца i ў спецыялiзаванай краме «Навiнка».
Падкрэслю, што баваўняныя
тканiны «ББПА» вельмi высокай
якасцi i значна лепшыя за расiйскiя, але яны i больш дарагiя, а
гэты фак тар час та насцярожвае
пакупнiка.
Людзям неабходна ўсё растлумачыць, альбо адмаўляцца ад старых ДАСТаў i вырабляць танную
тканiну ў страту якасцi. Але i тады
сiтуацыя iстотна не зменiцца, бо неабходна збыць назапашанае.
Распродаж — гэта, найперш, iстотнае знiжэнне кошту тавару. Заходнi пакупнiк спяшаецца на распродаж, бо знiжкi там дасягаюць
50-80 працэнтаў цi цана на тавар
падае ў некалькi разоў. Галоўнае —
вярнуць хоць нейкiя грошы.
Каб у нас такое было магчыма,
то склады прадпрыемстваў iмгненна апусцелi б. Наша насельнiцтва
таксама з вечара займала б чэргi,
каб трапiць на такi распродаж.
А кi раў нi кi прад пры ем стваў
асаблiва i не спадзяюцца, што распродаж нейкiм чынам паўплывае на
сiтуацыю з заляжалай прадукцыяй.
Склады перапоўненыя, а знiжкi на
тавар нязначныя.

Многае завязана на форме ўласнасцi. Прыватнiк са сваiм таварам
можа манеўраваць i прадаваць па
цане, якую палiчыць прымальнай, ды
хоць бясплатна раздаваць — свая
рука ўладыка. Дзяржаўнае прадпрыемства не мае магчымасцi для такога манеўру. Хто вiнаваты, што выпушчаная калекцыя адзення нiкому не
патрэбная? Кiраўнiцтва фабрыкi да
гэтага мае прамое дачыненне. А цяпер застаецца толькi за бясцэнак аддаць вырабленае? Хоць iншага выйсця, напэўна, i няма. Было б прадпрыемства прыватнае, то гаспадар
даўно вылецеў бы ў трубу цi дзесяць
разоў узважыў бы, якую прадукцыю
выпускаць. А дзяржаўнае ў якi раз
прыходзiцца выратоўваць — даваць
крэдыты. I робiцца гэта найчасцей,
каб захаваць прадпрыемства, каб
у людзей была праца, хоць iншым
разам за лепшае было б закрыць
прадпрыемства, бо яно ператвараецца ў прадонне, у якiм знiкаюць народныя грошы.
Крызiс у той цi iншай форме
закрануў розныя прадпрыемствы,
але тыя, дзе склады заваленыя незапатрабаванай прадукцыяй, знаходзяцца ў крызiсе не адзiн год.
Трэба ўлiчваць, што сёння iснуюць i магутныя ўплывовыя групоўкi,
якiя маюць вялiкiя барышы на пастаўках iмпартнай прадукцыi, i для iх
беларуская — як бяльмо ў воку.
Але ж гэта выдаткi рынку: канкурэнцыя — неад'емная частка
яго. I кожная краiна iмкнецца абаранiць сваю эканомiку, а наколькi
гэта бывае эфектыўна, залежыць i
ад умення рэалiзаваць прадукцыю
сваiх прадпрыемстваў.
Сымон СВIСТУНОВIЧ,
фота аўтара.

тэрстве культуры Беларусi Эўджэнiа Кваранцiэлi.
— Я ўпершыню ў Нясвiжы, —
гаворыць Эўджэнiа. — I, кажучы
шчыра, быў уражаны той праграмай фестывалю, якая была прэзентавана ў такiм невялiчкiм горадзе.
Таксама радуе той музычны матэрыял, якi, як я чуў, абнаўляецца
з кожным годам. У Iталii таксама
праводзiцца вельмi шмат музычных фестываляў, асаблiва летам.
I ўсе вельмi розныя. Адметнасць
беларускага Нясвiжа ў тым, што
менавiта тут, у гэтым маленькiм
горадзе Беларусi, падрыхтаваная
такая моцная праграма.
Натхнёнаму нясвiжскай музай,
мне нiяк не хацелася ўсведамляць,
што ХIV свята мастацтваў «Музы
Нясвiжа-2009» скончылася. I слухачы разышлiся, i музыкi раз'ехалiся.
Але калi прыслухацца, у паветры
яшчэ можна пачуць узмахi дырыжорскай палачкi, апладысменты
i... творы Моцарта, якога iграюць
на трубе.
Але я ўжо не здзiўляюся. Сваё
здзiўленне прыхаваю да наступнага разу — юбiлейны, ХV фестываль
ужо сёння абяцае шмат цiкавага, гэтаксама як i Нясвiж узору 2010-га.
Iлья ЛАПАТО.

Нiчога асабiстага!

Не падкажаце,
як прайсцi
ў бiблiятэку?

З нядаўняга часу я бiблiятэкi не люблю.
Раней было неяк па-iншаму. Цi то я быў маладзейшы, цi то бiблiятэкi былi дабрэйшыя.
Памятаю, у школе часта ў бiблiятэку лазiлi — то энцыклапедыю якую з малюнкамi
пагартаць, то сярод палiчак з разумнымi
кнiжкамi паблукаць... Бiблiятэка ўспрымалася як нейкi храм, а
бiблiятэкар — як вартаўнiк ведаў, i калi яго задобрыць, то ён можа
табе падсунуць самую-самую цiкавую кнiжку.
А цяпер як пераклiнiла. Не хачу хадзiць у бiблiятэкi i ўсё! Прачытаю кнiжку ў Iнтэрнэце, набуду ў краме, пазычу ў сяброў, але толькi
не пайду ў бiблiятэку. Чаму? А хто яго ведае... Па-першае, я не магу
чытаць кнiжкi па календары, бо для кожнай кнiжкi павiнен быць адпаведны настрой. А бiблiятэкар заўсёды ставiць «прысуд» на кожнай
кнiзе: «вярнуць да пэўнага дня». I ты ходзiш i думаеш: «абы толькi не
пратэрмiнаваць». I, як на лiха, абавязкова не паспееш: то часу ў бiблiятэку завiтаць няма, то кнiжку з сабой не возьмеш, то ў бiблiятэцы
санiтарны дзень...
Па-другое, можа, мне не шанцуе, а можа, гэта тэндэнцыя, але ў
бiблiятэках абавязкова патрэбная табе «пазарэз» кнiга будзе на руках.
Крыўдна, безумоўна, але аднойчы ў мяне была гiсторыя нi то анекдатычная, нi то маразматычная. Прыходжу ў факультэцкую бiблiятэку. I
прашу падручнiк, па якiм трэба рыхтавацца да кантрольнай. Прыйшоў
я самы апошнi з групы, таму мне кажуць, што такiя кнiжкi ўжо ўсё разабралi. Я толькi пачаў засмучацца, ажно бачу — стаiць патрэбны мне
падручнiк на самым бачным месцы на стэндзе пад шыльдачкай «Новыя
паступленнi лiтаратуры». Ну думаю, пашанцавала! I кажу:
— А вунь жа ў вас экзэмплярчык застаўся, запiшыце яго на мяне!
— Не-не! — чую ў адказ. — Нельга! Гэта выставачны экзэмпляр,
на рукi яго не даём!..
Я, вядома ж, паспрабаваў абмеркаваць з бiблiятэкаркай парадокс
адначасовай наяўнасцi i адсутнасцi кнiжак у бiблiятэцы, а таксама
карысцi ад стэнда з новымi паступленнямi, але так i пайшоў шылам
гарачай кашы ўхапiўшы...
Цi во днямi падаўся ў галоўную бiблiятэку матэрыялы для курсавой працы шукаць. А там, з аднаго боку, канапы мяккiя i гарбата ў
буфеце танная, а з iншага боку — свае законы: з фотаапаратам не
хадзi, торбу з сабой не бяры... Мне ж нашмат зручней прыйсцi, сфатаграфаваць патрэбныя старонкi кнiг, скiнуць iх сабе на камп'ютар i
ўжо дома спакойненька з iмi працаваць. Дык не! Цягайся кожны дзень
у бібліятэку... Забарону на фатаграфаванне супрацоўнiкi бiблiятэкi
тлумачаць абаронай аўтарскiх правоў i iншымi добрымi справамi а-ля
«перавод бабулi цераз дарогу». Можа яно i так, але сама бiблiятэка
аказвае паслугi ксеракопii, дый наогул, калi вельмi захочацца нешта
сплагiяцiць, я i ад рукi перапiсаць магу...
А яшчэ задумаўся пасля наведвання залы дысертацый. Аказваецца,
каб прачытаць нечыю дысертацыю, трэба прынесцi паперку на афiцыйным бланку ад унiверсiтэта цi iншай навучальнай установы з «чалабiтнай»: маўляў, будзьце ласкавыя, дазвольце пасядзець у вас ды
разумныя тэксты пачытаць. Мне што — схадзiў на факультэт i прынёс
гэтую бюракратыю. Але вось я над чым задумаўся: калi б я працаваў
якiм-небудзь токарам, але вельмi цiкавiўся б пэўнай тэмай. Перарыў
усе кнiжкi, Iнтэрнэт, i захацелася мне яшчэ пачытаць, што пiша на гэты
конт наша iнтэлiгенцыя. Прыйшоў бы я ў залу дысертацый — а паперкi
ў мяне i няма. I ўзяць няма дзе. Хiба што iсцi да брыгадзiра i казаць:
«Напiшы-ка ты мне, Пятровiч, што я чалавек добры i што нi разу не
шпiён»... Мо i павераць. Я ж спадзяюся, што ў нас яшчэ не народ для
бiблiятэк, а бiблiятэкi для народа.
Павел БЕРАСНЕЎ.

Крымінал, здарэнні
НЕ ХАПАЛА НА ЖЫЦЦЁ?
Карову з мясцовай гаспадаркi выкралi 44-гадовы галоўны ветэрынарны ўрач i 54-гадовы брыгадзiр малочнатаварнай фермы Лельчыцкага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Зара Палесся», скарыстаўшыся сваiмi службовымi паўнамоцтвамi. Цяпер суд можа даць iм за гэта
злачынства да пяцi гадоў пазбаўлення волi. Мiж тым, карова, кошт якой
ацэньваецца ў 1 мiльён 700 тысяч, канфiскавана жывой i здаровай.

АПОШНЯЯ ЗАГАТОЎКА...
Пракуратура займаецца праверкай па факце гiбелi на вытворчасцi 24-гадовага мазыранiна. Пакуль дакладна вядома, што малады
рабочы Мазырскага прыватнага прадпрыемства «Эколь» працаваў
на такарным станку i быў смяротна траўмаваны загатоўкай, якую ён
апрацоўваў.

ГРАНАТЫ НА МОГIЛКАХ
Падчас правядзення вышуковых работ ля вёскi Нiвы ў Жлобiнскiм
раёне члены асобнага вышуковага батальёна вайсковай часцi 28443
горада Маладзечна знайшлi на старых вайсковых могiлках 11 гранат.
Па знешнiм выглядзе яны нямецкай вытворчасцi часоў Вялiкай Айчыннай вайны. Абясшкоджваннем выбуховых прылад займалiся сапёры
гомельскай вайсковай часцi 5525.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

ЗНАЙШЛI СЯРОД СВАIХ
Зладзеi сарвалi з дзвярэй навясны замок i паспрабавалi выкрасцi
са склада кармацэха СВК, якi знаходзiцца ў вёсцы Лукамер Бярозаўскага раёна, 19 мяхоў камбiкорму.
Абакрасцi родны сельгаскааператыў хацелi свае ж рабочыя. На
дваiх жыхароў в. Сасноўка завялi крымiнальную справу.

IЗНОЎ ЖОНКА
У Маларыцкiм раёне ўрачы ратавалi 19-гадовага жыхара в. Печкi.
Яго даставiлi ў бальнiцу з мноствам пашкоджанняў кiшэчнiка. Малады
чалавек пасварыўся з 26-гадовай жонкай, i тая схапiла нож.
Сымон СВIСТУНОВIЧ.

