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Гiтара Высоцкага прыехала ў Мiнск

Сямiструнная гiтара з надпiсам, прысвечаным Галiне
Астаф'евай, члену клуба самадзейнай песнi «Усход».
Гэты надпiс Уладзiмiр Высоцкi пакiнуў 1 лiпеня 1972
года, а пазней ён быў абведзены па контуры прыборам для выпальвання.

Выстава, прысвечаная тэме Вялiкай
Айчыннай вайны ў творчасцi Уладзiмiра
Высоцкага, адкрылася ў музеi ВАВ. Гэта сумесны праект з цэнтрам-музеем
«Дом Высоцкага на Таганцы», дзякуючы якому беларусы могуць на свае вочы пабачыць асабiстыя рэчы знакамiтага барда. Прынамсi, на выставе дэманструецца сямiструнная гiтара Уладзiмiра Сямёнавiча з яго аўтографам,
яго куртка i свiтар, а таксама грымёрны
столiк з тэатральнай грымёрнай.
Яшчэ ў выставачнай зале можна пабачыць вершы паэта, як у рукапiсным, так i
ў друкаваным варыянце, фотакарткi Высоцкага i яго сям'i, лiсты барду ад першакласнiка, салдатаў Савецкай Армii, ветэранаў вайны, афiшы, пласцiнкi, кнiгi i дакументы, а на экране дэманструюцца
кадры з ваеннай кiнахронiкi пад гукi песень Уладзiмiра Сямёнавiча.
Супрацоўнiкi музея запрашаюць аматараў творчасцi Уладзiмiра Высоцкага на
клубныя сустрэчы, якiя будуць адбывацца
кожныя сераду i нядзелю з 17 да 20 гадзiн.
Павел БЕРАСНЕЎ.

«Мастака» могуць «пакрыўдзiць»
А дакладней, аматары памаляваць на сценах дамоў i пераходаў
рызыкуюць патрапiць у вельмi непрыемную гiсторыю, як гэта, у
прыватнасцi, адбылося з двума «творцамi» ў Мiнску.
Пра ва ахоў нi кам
удалося злавiць за
руку апоўначы ў падземным пераходзе
па праспекце Незалежнасцi, 1 вандала,
26-гадовага брастаўчанiна, якi размаляваў тут невялiкi ўчастак сцяны. На яго
шчасце, шкоды ён вялiкай не паспеў нарабiць, таму гэтаму вандалу
давядзецца кампенсаваць урон усяго ў памеры 130 тысяч рублёў.
Праўда, акрамя таго, хулiгану «свецiць» яшчэ штраф у памеры 30
базавых велiчыняў.
Менш пашанцавала 18-гадоваму навучэнцу сталiчнага ПТВ, якога
таксама «застукалi» апоўначы ў гэтым жа пераходзе: юнак грунтоўна
папрацаваў балончыкам з фарбай над сценамi i нанёс большы ўрон
гораду — звыш 1 мiльёна 800 тысяч рублёў. Таму ў дачыненнi да яго
заведзена крымiнальная справа, згодна з санкцыямi якой пакараны
хлопец можа быць нават аж да пазбаўлення волi да 3 гадоў. Такое
жорсткае прававое рэагаванне выклiканае тым, што фрагмент гранiтнай плiты, на якi нанесена графiцi, неабходна замяняць. Таму што цяперашнiя хiмiчныя саставы фарбаў, якiя выкарыстоўваюцца ў маркерах
i балончыках, iмгненна ўцягваюцца ў гранiтныя плiты, якiмi аблiцаваныя
падземныя пераходы. Змыць фарбу немагчыма, i адзiны спосаб выдалiць — выразаць i замянiць сапсаваны фрагмент сцяны. А да таго, як
яе заменяць, жыхары i госцi сталiцы вымушаныя бачыць альбо мазню
такiх «мастакоў», альбо «любавацца» на пустэчы ў сценах пераходаў.
Вось таму ў ГУУС Мiнгарвыканкама i папярэджваюць усiх, хто мае намер выкарыстоўваць горад як уласную майстэрню: за гэта давядзецца
расплацiцца па ўсёй строгасцi закону.
Iгар ГРЫШЫН.

«ЯКАСНА ПРАЦУЙ — ЛЕПЕЙ ЖЫВI»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Чаму ахову здароўя i вас навучыла эпiдэмiя грыпу?
— Леташняя? Так, шуму было шмат i не скажу, што з нiчога. Грып сапраўды быў небяспечны. Былi цяжкiя i смяротныя выпадкi, хоць у
нашай вобласцi смерцяў было меней за iншыя
рэгiёны. Людзi набывалi лекi i елi iх пакункамi.
— Таму што страшна было за сябе i дзяцей. А вы самi хварэлi?
— Не, але i панiкi не было. Мы рабiлi ўсё,
што можна. Але скафандр на чалавека не
апранеш i вакол Беларусi кiтайскую сцяну
не пабудуеш.
— Што б Вы параiлi людзям, якiя сёння
хвалююцца наконт «другой хвалi»?
— Нiякiх экзатычных парадаў. Усё звычайнае: зрабiць прышчэпку, мець неабходны набор
лекаў у хатняй аптэчцы, не грэбаваць дзедаўскiмi метадамi абароны ў выглядзе малiнавага
варэння i часнаку, рабiць элементарную прафiлактыку. Ну няўжо цяжка праветрываць пакой
i памазаць маззю пад носам у дзiцяцi ранiцай?
Я параiў бы людзям быць прагматычнымi i, калi што, даверыцца ўрачу.

У глыбiнку па Чэхаву
— Сёння ўрач — гэта вельмi запатрабаваная прафесiя на рынку працы. Чаму, на ваш
погляд, не заўсёды ўдаецца вырашыць праблему недахопу медыцынскiх кадраў?
— Задача дзяржавы — забяспечыць добрую
адукацыю i стварыць для маладога спецыялiста
ўмовы працы. Не проста даць яму стол i фанендаскоп, а магчымасць працаваць i развiвацца.
Але i малады чалавек, якi абiрае гэтую прафесiю, павiнен разумець: каб стаць сапраўдным доктарам, трэба прайсцi першасны ўзровень. Трэба
навучыцца кантактаваць з людзьмi. Пачытайце
Чэхава — нiчога не змянiлася з тых часоў: аднаму
патрэбна суцяшэнне, iншаму — парада, i нарэшце трэцяму — лячэнне. Гэта праўда жыцця, i яе
трэба пазнаць. Веданне замежных моў i камп'ютарных тэхналогiй не заменiць жывых зносiнаў.
Самыя лепшыя спецыялiсты атрымлiваюцца з
тых, хто мае вопыт працы ў глыбiнцы.
Таксама хацелася б, каб i матэрыяльная ацэнка працы ўрача была больш важкай. Як, мiж iншым, i настаўнiка, работнiка культуры i спорту.
— А наколькi рэальны для сацыяльнай
сферы сярэднi заробак у 500 долараў?
— Планы павышэння заробку ёсць, для гэтага ў вобласцi створаны фiнансавы запас. Мы
яшчэ не да канца выкарысталi нiшу платных
паслугаў, на якiх могуць зарабiць бюджэтнiкi.
Ды яшчэ павышэнне квалiфiкацыi... Гэта, вядома ж, праца карпатлiвая.
Прэзiдэнт абвясцiў у краiне Год якасцi. Гэта
не толькi якасць канкрэтнай гайкi на заводзе,
але i якасць жыцця. Як добра кожны з нас
будзе працаваць на сваiм месцы, такiм якасным i будзе наша жыццё. Гэта агульнавядомы
сакрэт: лепей працуй — лепей жывi.

Арнамент творчасцi
— Што, на ваш погляд, патрэбна дзецям,
каб з iх выраслi добрыя людзi?

— Асабiста мяне засмучае ў школьнай праграме недастатковая колькасць, на мой погляд, гадзiн лiтаратуры. Рускай, беларускай,
савецкай, сучаснай, замежнай — якой хочаце,
але добрай лiтаратуры, якая б вучыла нашых
дзяцей жыць, будзiла ў iх лепшыя пачуццi, расказвала пра каранi сацыяльных праблем.
— Якую культурную падзею рыхтуе Магiлёўшчына найблiжэйшым часам?
— Толькi што завяршылася нарада пра правядзеннi ў Магiлёве моладзевага тэатральнага
форуму «МART@кантакт». Гэта не проста паказ
спектакляў, гэта iх жывое абмеркаванне, творчыя майстэрнi для маладых рэжысёраў. Сёлета
будуць удзельнiчаць тэатры з 6 краiн. Гэты форум выхаваў i наш Магiлёўскi абласны драматычны тэатр: пасля яго спектакляў ёсць пра што
спрачацца.
— Якое культурнае мерапрыемства ў вобласцi зрабiла на вас апошнiм часам найбольшае ўражанне?
— Мне вельмi спадабалася выстава Анатоля
Концуба, яго карцiны i керамiка. Гэта нейкае
добрае цёплае мастацтва. Калi навокал пануюць iрваныя лiнii i кантрасныя колеры, яго творы пакiдаюць адчуванне прыгажосцi i казкi.
Мне даспадобы музыка аркестра iмя Леанiда
Iванова. Новы кiраўнiк Мiкалай Алданаў удыхне
новае жыццё ў гэты цудоўны праект. Гэта пазiтыўная мадэль беларускага мастацтва, якое будзе
карыстацца поспехам на еўрапейскай сцэне.
— А традыцыйнае народнае мастацтва?
— Мяне ўражваюць жыхары глыбiнкi. Там
iснуюць нiбыта творчыя рэзервацыi: у Чавускiм
раёне бабулi спяваюць старадаўнiя песнi, у Бялынiцкiм — спрадвеку гатуюць пiва! I як гiсторыкi б'юцца над загадкавымi сiмваламi, так i
арнамент на беларускiх строях можна вывучаць
як спадчыну нашых продкаў.

Моўная эвалюцыя
— У вобласцi выконваецца план мерапрыемстваў па падтрымцы беларускай мовы. На
ваш погляд, цi варта гэта рабiць у памежным
з Расiяй рэгiёне, дзе вельмi мала людзей размаўляе па-беларуску, хоць усе i разумеюць?
— Беларуская мова — пытанне i простае, i
складанае адначасова. З аднаго боку, нiхто нiкому ў жыццi не забараняе гаварыць на роднай
мове. Гэта наша канстытуцыйнае права. З iншага боку, менавiта руская мова стала асноўным сродкам зносiнаў на працы i ў сям'i. У гэтым
вялiкай трагедыi, на мой погляд, няма, але ўсё
ж беларуская — наша нацыянальная мова, адметнасць беларускага народа. Таму мы i выпрацавалi комплекс мераў па прапагандзе беларускай мовы. Навязваць мову нельга, гэта павiнен быць паступовы працэс.
— Якiя ў гэтым працэсе зроблены крокi?
— Рэгiянальныя тэлевiзiйныя навiны робяцца
на беларускай мове. На ўсiх урачыстых i культурных мерапрыемствах у вобласцi абавязкова
гучыць родная мова. На сайце ўпраўлення культуры робiм беларускамоўную старонку, пiшам
рэкламу па-беларуску... Але каб далей усё развiвалася, трэба пачынаць з сябе i сваёй сям'i.

Утерянный бланк Белгосстраха — квитанции о приеме наличных денежных
средств (страховых взносов) формы 1-СУ, серии ГС, № 8565931 считать недействительным.

У Беларусi не зафiксавана
пакуль нiводнага выпадку
няспраўнасцi педалi
акселератара
ў аўтамабiлях «Таёта»

СЭРВIСНАЯ КАМПАНIЯ «ТАЁТЫ»
НОСIЦЬ ПАПЕРАДЖАЛЬНЫ ХАРАКТАР
Пра гэта карэспандэнту «Звязды» паведамiў Дзмiтрый КУЧЫЦ, на мес нiк ды рэк та ра
кампанii «Эмiр Мотарс», якая
з'яўляецца ў Беларусi адзiным
афiцыйным дылерам найбуйнейшага японскага вытворцы
аў та ма бi ляў «Та ё та Мо тар
Карпарэйшн».
— Уся гэта шумiха ў прэсе вакол
дэфектных аўтамабiляў Toyota неапраўданая, але, на жаль, тут ужо
нiчога не зробiш, — з горыччу заўважыў Дзмiтрый. — Да нас ужо
звоняць перапалоханыя клiенты i
пытаюцца, што iм рабiць. Але нiводнай скаргi на педаль акселератара
мы пакуль не пачулi.
На сайце кампанii размешчана
афiцыйная заява прэзiдэнта ТАА
«Таёта Мотар» Такешы Iсагая з нагоды будучай сэрвiснай кампанii,
якая звязана з работай педалi акселератара. У гэтай заяве прызнаецца, што нядаўна кампанiя «Таёта
Мотар Карпарэйшн» прызнала не-

абходнасць палепшыць работу педалi акселератара на некаторых
мадэлях аўтамабiляў Toyota. I што
некаторыя мадэлi, якiя пастаўляюцца на еўрапейскi рынак, у тым лiку,
Расiю, а значыць — i ў Беларусь,
трапляюць пад гэту кампанiю. Разам з тым, у заяве падкрэслiваецца, што верагоднасць некарэктнай
работы педалi акселератара вельмi
нязначная i спецыяльная сэрвiсная
кампанiя будзе насiць прэвентыў-

ны, гэта значыць папераджальны,
характар.
Пакуль не вядома, якiя менавiта
мадэлi i аўтамабiлi трапяць пад дзеянне спецыяльнай сэрвiснай кампанii. Вядома толькi, пад яе не трапляе Toyota Camry, вырабленая на
заводзе «Таёта Мотар Мануфэгчурынг Расiя», i аўтамабiлi, выпушчаныя для рынку Японii.
Прадстаўнiкi беларускага дылера «Таёты» запэўнiваюць, што як
толькi яны атрымаюць неабходную
дакументацыю, якая яшчэ распрацоўваецца, яны пiсьмова паведамяць усiм уладальнiкам тых аўтамабiляў, якiм патрабуецца замена дэталi ў педалi акселератара. Дэталь
будзе замененая ў самыя хуткiя тэрмiны ў сэрвiсным цэнтры ў Мiнску.
«Згодна з даследаваннямi кампанii «Таёта» ў рэдкiх выпадках некаторыя механiзмы педалi акселератара могуць зношвацца, i, пры
пэўных умовах, вяртанне педалi ў
зыходнае становiшча можа быць з

затрымкай», — паведамляецца ў
заяве Такешы Iсагая.
— Гэта не адбываецца раптоўна,
— патлумачыў iнжынер па гарантыi
«Таёта Цэнтр Мiнск». — Калi дэфектная дэталь мае месца, яна праяўляе сябе паступова. Таму, калi
няма нiякiх сiгналаў, ездзiць можна
спакойна.
— Калi ўладальнiк аўтамабiля
Toyota адчуе, што педаль газу паводзiць сябе не так, як трэба, быццам
бы яе «заядае», альбо яна рыўкамi
вяртаецца ў зыходнае становiшча,
— гэта нагода неадкладна звярнуцца да нас, — сказаў Дзмiтрый Кучыц.
— Пакуль такiх зваротаў не было.
За 2009 год афiцыйным дылерам
у Беларусi былi прададзены 2644 новыя аўтамабiлi Toyota, гэта амаль на
300 больш, чым у 2008 годзе i самы
высокi паказчык сярод канкурэнтаў.
Наколькi канцэрну «Таёта» ўдасца
утрымаць давер пакупнiкоў у наступным — пакажа час.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ШТО РАБIЦЬ, КАЛI ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТАРА ЗАКЛIНАВАЛА ПАДЧАС РУХУ?
Дылер «Таёты» адказвае:
«Абставiны могуць вар'iравацца, таму вадзiцелi павiнны выкарыстоўваць уласную ацэнку
сiтуацыi i дзейнiчаць у адпаведнасцi з ёй. Аднак, вытворца дае наступныя рэкамендацыi.
Для аўтамабiляў з механiчнай трансмiсiяй:
выцiснуць педаль счаплення, уключыць нейтральную перадачу i выкарыстоўваць тармазы
для кантралюемага з'езду на абочыну.
Для аўтамабiляў з аўтаматычнай трансмiсiяй,
шматфункцыянальнай трансмiсiяй i варыятарам: перавядзiце рычаг пераключэння перадач
у нейтральную пазiцыю i выкарыстоўвайце тормаз для кантралюемага з'езду на абочыну.
Калi вам неабходна тэрмiнова спынiцца, аўтамабiлям можна кiраваць шляхам моцнага i

раўнамернага нацiскання на педаль тормазу.
Не тармазiце шляхам шматразовага нацiскання на педаль тормазу, гэта можа прывесцi да
расходу вакууму, якi неабходны для эфектыўнага тармажэння, i запатрабаваць больш моцнага нацiскання на педаль тормазу.
Калi немагчыма перавесцi рычаг пераключэння перадач у нейтральную пазiцыю, заглушыце рухавiк. Гэта не прывядзе да страты кiравання або кантролю тармажэння. Аднак узмацняльнiк рулявога кiравання тармазоў будзе
адключаны.
Калi аўтамабiль аснашчаны кнопкай «Стартстоп», моцна i раўнамерна нацiснiце кнопку
сама мала на 2 секунды, каб заглушыць рухавiк. Не стукайце па кнопцы «Старт-стоп».

Калi аў тамабiль аснашчаны звычайным
замком запальвання — ключом, павярнiце
ключ запальвання ў палажэнне «ON», каб заглушыць рухавiк. Не забывайце, што ў крайнiм
левым палажэннi ключа магчыма блакiроўка
руля. Не вымайце ключ з замка запальвання,
каб не заблакiраваць рулявое кола.
У выпадку, калi кiроўца адчуе, што педаль
акселератара заклiнавала ў адкрытым становiшчы, альбо яна павольна вяртаецца, аўтамабiль
можна кантраляваць шляхам моцнага i раўнамернага нацiскання на педаль тормазу. Не тармазiце шляхам шматразовага нацiскання на
педаль тормазу. Аўтамабiль трэба накiраваць у
найблiжэйшае бяспечнае месца i звязацца з
дылерам «Таёты» для аказання дапамогi.

Трэба выхоўваць дзяцей, каб яны шанавалi
родную мову.
— На жаль, трэба прызнаць, што далёка
не ўсе падобныя спробы паспяховыя.
— Нас крытыкуюць, што ў дзiцячых садках i
школах няма беларускамоўных груп i класаў.
Але гэта таму, што бацькi не iмкнуцца да выхавання на роднай мове. Патрэбны хоць бы з дзясятак бацькоў, якiя хацелi б гэтага. Iнiцыятыва
стымулюе рух.
— Вось i выступiлi б з iнiцыятывай чыноўнiкi i прамаўлялi па-беларуску. Людзi падцягнуцца.
— Так, вось прыйшоў новы мiнiстр культуры,
якi па-беларуску размаўляе пiсьменна i прыгожа.
I ўсе таксама сталi iмкнуцца адказваць яму на
роднай мове. Але ўсё ж, на маю думку, трэба
вучыць гэтаму дзяцей. Мой сын вырас побач з
бальнiчным ложкам: мацi i тата працуюць дактарамi, i ён гадаваўся побач. Каму ж яму быць, як
не доктарам? Цяпер вучыцца ў медыцынскiм
унiверсiтэце. I ў сэнсе мовы бацькi будуць узорам
для дзяцей. Таму што моўныя пытаннi рэвалюцыю не прымаюць, толькi эвалюцыю.

Жывём толькi аднойчы
— Сёлетняй шыкоўнай зiмой вам самому
ўдалося стаць на лыжы цi канькi? Якiм вiдам
спорту вы аддаяце перавагу?
— Так, пасля навагоднiх святаў выйшаў на
лыжах. Шмат хаджу пешшу, плаваю ў басейне.
Трэба трымаць форму. Праўда, не заўсёды хапае
часу. Хоць намеснiк кiраўнiка вобласцi па сацыяльных пытаннях — гэта праца зусiм не сядзячая.
Я, безумоўна, бачу, што народ iрвануў на каткi i
лыжню. Таму што людзi зразумелi: у нас адно
здароўе i жывём толькi аднойчы. У нас сёння ёсць
усе магчымасцi для здаровага ладу жыцця.
— За каго будзеце хварэць на Алiмпiядзе
ў Ванкуверы?
— Спорт захоплiвае: ад нетаропкага гiпнатычнага кёрлiнгу да iмклiвага i нервовага бiятлону. Хварэць буду, зразумела, за нашых. Ад
нашай вобласцi на Алiмпiяду едуць бiятланiст
Сяргей Новiкаў, лыжнiкi Сяргей Карнiенка i Вiкторыя Лапацiна. А калi нашы хакеiсты будуць
гуляць з фiнамi, як гэта можна прапусцiць?
Алiмпiяда ўвогуле — гэта вельмi ўдалы масавы
псiхоз.
— Напрыканцы вашы пажаданнi жыхарам
Магiлёўшчыны. Ледзь не сказала — у гэтыя
цяжкiя часiны...
— Часiны заўсёды былi цяжкiя. I мае бацькi,
i iх бацькi жылi няпроста. Але ўсё ж iмклiвасць
на ша га сён няш ня га жыц ця не да во дзiц ца
аспрэчваць.
— Якая, на ваш погляд, жыццёвая iдэалогiя павiнна стаць падмуркам жыцця людзей?
— Мне падаецца, што сёння важна быць
самiм сабой. Такiм, якiм цябе выхавалi бацькi i
лад жыцця. Трэба любiць блiзкiх, сваiх дзяцей i
аддаваць iм усю сваю душу. I, безумоўна, памятаць, што асабiсты рост кожнага з нас дазволiць жыць лепей усяму грамадству.
Гутарыла Iлона IВАНОВА.

ПОСПЕХI ЁСЦЬ. I БУДУЦЬ
Вынiкам сацыяльна-эканамiчнага развiцця галiны ў 2009 годзе
была прысвечана прэс-канферэнцыя, якую даў мiнiстр сувязi i iнфарматызацыi Мiкалай Пятровiч ПАНЦЯЛЕЙ.
Першае, што было адзначана: нягледзячы на крызiс, летась, як i ў папярэднiя гады, мiнiстэрства спрацавала «стабiльна паспяхова». Тэмп
росту экспарту паслуг склаў 112,7 працэнта, пры гадавым заданнi 112,
сальда знешняга гандлю паслугамi — 74,4 млн долараў замест 68 планаваных. На 730 тыс. павялiчылася колькасць абанентаў шырокапалоснага
доступу ў iнтэрнэт, на 1,5 млн — сотавай рухомай электрасувязi (пры гадавым заданнi 1065 тыс... I, дарэчы, iх агульная колькасць на канец 2009
года склала 9,6 млн абанентаў). Больш за 303,3 млрд рублёў (пры заданнi 281,8 млрд) склаў аб'ём будаўнiча-мантажных работ, выкананы паказчыкi па энергазберажэннi, на 220 тыс. павялiчылася колькасць асноўных
тэлефонных апаратаў...
Распрацавана стратэгiя iнфарматызацыi краiны, якая атрымала высокую адзнаку ўсiх экспертаў i стратэгiя развiцця электрасувязi.
Але ж, як адзначыў спадар Панцялей, што зроблена, тое зроблена. Не
менш напружаным абяцае быць i гэты
16 февраля 2010 г. в 15.00 согод — з паступовым пераходам на
лiчбавае тэлебачанне (дзеля чаго па- стоится внеочередное общее собудаваны шэраг неабходных аб'ектаў, брание акционеров ОАО «Минскшто робiць гэту задачу цалкам рэаль- энергострой».
Повестка дня:
най) з поўным пераходам на iнтэрнэт1. О реорганизации ОАО «Минсктэхналогii, на самазабеспячэнне ваэнергострой».
лютай i iнш.
Собрание состоится по адресу:
Задачы больш чым складаныя. Але
г. Минск, ул. Монтажников, 39.
ж выконваць iх ёсць каму.
Начало регистрации: 14.30.
Валянцiна ДОЎНАР.
УНП 100008291
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Абзац
 Кiроўца лесавоза спрабаваў правезцi буйную партыю мабiльных тэлефонаў i аксесуараў да iх у папраўчую калонiю ў горадзе Iвацэвiчы. Лесавоз «Урал», якi пад'ехаў да КПП, быў цалкам
пустым, што адразу насцярожыла дзяжурнага. Ён вырашыў старанна абшукаць транспартны сродак. У правых дзвярах кабiны
аўтамабiля было знойдзена 40 тэлефонаў мабiльнай сувязi, 18
акумулятарных батарэй, 6 зарадных прыстасаванняў i 3 гарнiтуры (навушнiкi). Праводзiцца праверка.
 Справа аб крадзяжы ў асаблiва буйным памеры распачата
Мiнскiм РУУС у дачыненнi да кладаўшчыка i рабочага вядомай рыбнай кампанii. Маладыя людзi падазраюцца ў тым, што з 18 кастрычнiка 2009 года па 24 студзеня 2010 года з камер халадзiльных установак у складскiх памяшканнях ТАА скралi свежазамарожаную рыбу на суму больш як 166 млн рублёў.
 У Дубровенскiм раёне праводзiцца праверка па факце гiбелi двух жыхароў вёскi Буда. У адным з гаражоў у аўтамабiлi
«Таёта» былi знойдзеныя трупы 30-гадовага мужчыны i яго
18-гадовай аднавяскоўкi. Паводле папярэдняй версii, смерць
наступiла ад атручвання чадным газам.
 Прэзiдэнт Алiмпiйскага камiтэта Расii Леанiд Цягачоў у эфiры
тэлеканала «Расiя 1» заявiў, што расiйскiя спартсмены, якiя выйграюць на Алiмпiйскiх гульнях 2010 года ў Ванкуверы два залатыя
медалi, атрымаюць па мiльёне долараў. Па яго словах, гэтыя грошы
чэмпiёны атрымаюць сумарна ад урада, ад спартыўнай федэрацыi,
а таксама «ад губернатараў i фiрмаў». Урад вызначыў памер прызавых для алiмпiйцаў у канцы 2009 года. За залаты медаль спартсмены атрымаюць 100 тысяч еўра, за срэбны — 60 тысяч, за бронзавы — 40 тысяч еўра.
 У Iндыi памерла апошняя носьбiтка мовы, якой (мове) каля
65 тыс. гадоў. Апошнiя 30 гадоў жыцця жанчына па iменi Боа
заставалася адзiнай носьбiткай мовы Бо. Племя Бо жыло на
Андаманскiх астравах каля 65 тыс. гадоў таму.

Поўны абзац
 У нямецкiм Донауэшынгу (зямля Бадэн-Вюртэмберг) урачстаматолаг адмовiлася лячыць 16-гадовага падлетка па iменi Джыхад, якi насiў пласцiны, што карэктуюць прыкус. Урач расцанiла iмя
пацыента, адно са значэнняў якога тлумачыцца як «свяшчэнная
вайна з нявернымi», як абвяшчэнне вайны ўсiм, хто не з'яўляецца
iсламiстам. Бацькi дзiцяцi заявiлi, што шакiраваныя адмовай, адзначыўшы, што далi сыну такое iмя, якое iм спадабалася. Невядома, цi прымуць яны якiя-небудзь юрыдычныя крокi ў сувязi з iнцыдэнтам. Са свайго боку прадстаўнiкi ўрачэбнай палаты патлумачылi, што па законе нi аднаго ўрача нельга прымусiць лячыць пацыента, калi толькi гаворка не iдзе пра аказанне экстраннай дапамогi. Урач пазней выказала шкадаванне, што адмовiлася прыняць
падлетка. «Ён не вiнаваты ў тым, што бацькi вырашылi так яго назваць», — адзначыла яна.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

ЖАХ!

АМАЛЬ ШТО ГАЛАВУ АДРЭЗАЎ
52-гадовы сужыцель у Шумiлiне забiў сужыцельку з рэўнасцi.
Не спадабалася мужыку, што яго каханая недзе без яго правяла
тры днi.
Забiў яе нажом у яе ж кватэры, дзе жылi разам. Амаль што галаву
адрэзаў, настолькi лязо нажа трапiла ўсярэдзiну горла. Трагедыя адбылася на балконе кватэры. Як паведамiў «Звяздзе» Аляксей ТАЎКАЧОЎ,
пракурор аддзела па наглядзе за законнасцю судовых пастаноў
па крымiнальных справах i аналiзе судовай практыкi пракуратуры
Вiцебскай вобласцi, забойца — раней не судзiмы. Цынiзм забойцы ў
тым, што пасля ўчыненага проста накрыў цела пледам i пайшоў, узяўшы
з сабой ключы ад кватэры — яе i свае. Начаваў у сястры забiтай, жыў
у суседзяў i знаёмых. Труп знайшлi толькi тады, калi ў суседнiх кватэрах
адчулi нейкi непрыемны пах. Выклiкалi мiлiцыю.
Рашэннем суда забойца, улiчваючы, што ён раней не судзiмы, пазбаўлены волi тэрмiнам на 11 гадоў з адбываннем пакарання ў калонii
ўзмоцненага рэжыму. Плюс абавязаны кампенсаваць маральную
шкоду сыну забiтай у памеры 10 мiльёнаў рублёў.
Аляксандр ПУКШАНСКI.
09.03.2010 г. в 14.00 состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Универсам «Северный».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год и
основные направления деятельности Общества в 2010 г.
2. Отчет совета директоров Общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков
Общества за 2009 г.
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и убытков
Общества за 2009 г.
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2010 году и
первом квартале 2011 г.
6. О материальном вознаграждении членов совета директоров и Ревизионной
комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров и Ревизионной комиссии.
8. О совершении сделок Общества.
Собрание будет проходить по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3.
Начало регистрации участников собрания — 13.30.
УНП 100356386
Утерянные филиалом Белгосстраха по г. Минску бланки страховых полисов: по
добровольному страхованию имущества граждан формы 2 РН серии БИ с № 1350505
по № 1350510; по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев жилых помещений формы 2 РН серии БГ с № 162649 по № 162662; по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев жилых помещений формы
2РН серии БГО с № 00017433 по № 00017435 считать недействительными.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ПАРИТЕТБАНК»!
22 февраля 2010 года проводится внеочередное Общее
собрание акционеров банка в заочной форме методом
опроса с повесткой дня:

Факт
ВАДЗIЦЕЛЬ У ТРАЎМАТЫЧНЫМ ШОКУ,
ЖОНКА ЗАГIНУЛА
Снегапады на Магiлёўшчыне ўскладнiлi сiтуацыю на дарогах. А палове
сёмай ранiцы ў Бабруйскiм раёне адбылася аварыя, у якой пацярпелi людзi.
Аўтамабiль «Рэно», якiм кiраваў 32-гадовы жыхар Мазыра, на небяспечным
павароце выехаў на паласу сустрэчнага руху i сутыкнуўся з «БМВ». Паводле паведамлення ДАI, вадзiцель»Рэно» не выбраў бяспечную хуткасць
i не ўлiчыў дарожныя i метэаралагiчныя ўмовы. У вынiку сутыкнення ён
атрымаў траўмы галавы i знаходзiцца ў стане траўматычнага шоку. Загiнула 31-гадовая жонка вадзiцеля, якая ехала пасажыркай.
Iлона IВАНОВА.

ХТО ХОДЗIЦЬ У ГОСЦI...
Пасля таго, як госцi пакiнулi дом грамадзянкi з Жыткавiчаў, жанчына зразумела, што знiк мабiльнiк. Апарат сотавай сувязi знайшлi ў
непрацуючага раней судзiмага жыхара таго ж горада. У Доўску Рагачоўскага раёна пасля сумеснага распiцця напояў, якiя ўзнiмаюць настрой
i агрэсiю, адзiн з мужчын, з пагрозамi нажом забраў у свайго таварыша
20 тысяч рублёў. На тую ж суму часова разбагацеў раней судзiмы грамадзянiн, якi прыйшоў у госцi да сябра ў вёсцы Раманавiчы Гомельскага раёна — ён збiў гаспадара i знiк. А вось у Гомелi пасля сумеснай
ранiшняй гулянкi адзiн з гасцей «зрабiў ногi» тэлевiзару «Гарызонт».
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

1. О процедурных вопросах.
2. О выкупе привилегированных акций по заявлению
акционера на баланс Общества.
3. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Собрание проводится по адресу: г. Минск, ул. Гамарника, 9/4,
комн. 306.
Бюллетени для заочного голосования и другие материалы
к собранию участники собрания могут получить по указанному адресу с 12 февраля по 16 февраля 2010 года с 9.00
до 13.00.
Заполненные бюллетени для заочного голосования должны быть возвращены не позднее 18 февраля 2010 года
по месту их выдачи, дата подсчета голосов – 19 февраля
2010 года.
Телефон для справок: 288 49 43.
ОАО «Паритетбанк», Лицензия на осуществление банковской
Деятельности НБРБ от 27.10.2006 г. № 5, УНП 100233809.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 9 марта 2010 г. ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИНСКОМ РАЙОНЕ
1

Адрес земельного участка

2
3

Кадастровый номер
Площадь земельного участка

4

Целевое назначение

7

Расходы по подготовке
документации (рублей)
Начальная цена
земельного участка (рублей)
Задаток (рублей)

1

Адрес земельного участка

2
3

Кадастровый номер
Площадь земельного участка

4

Целевое назначение

5
6

Лот 1
Колодищанский с/с,
п. Колодищи, квартал 739, У-1
623683403101006165
0,1546 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

Лот 2
Колодищанский с/с,
п. Колодищи, квартал 796, У-24
623683403101006166
0,1465 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

Лот 3
Боровлянский с/с,
д. Дроздово, У-15
623680602601000781
0,1492 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

Лот 4
Боровлянский с/с,
д. Дроздово, У-16
623680602601000786
0,1492 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

Лот 5
Папернянский с/с,
д. Лапоровичи
623685505101000299
0,1501 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

Лот 6
Самохваловичский с/с, д. Слобода,
участок № 163 (массив № 1)
623686304601000422
0,1241 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

Лот 7
Самохваловичский с/с,
д. Белица
623686300601000136
0,1300 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

765 170

765 170

1 320 260

1 320 260

716 450

765 610

755 980

35 395 036

33 540 574

87 311 840

87 311 840

21 475 110

12 071 210

8 153 600

3 500 000

3 300 000

8 700 000

8 700 000

2 100 000

1 200 000

800 000

Лот 8
Сеницкий с/с, а.г. Сеница,
ул. Западная
623686605101000910
0,1500 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

Лот 9
Сеницкий с/с, а.г. Сеница,
ул. Замковая
623686605101000909
0,1364 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

Лот 10

Лот 11

Лот 12

Лот 13

Лот 14

Горанский с/с, д. Казельщина

Горанский с/с, д. Казельщина

Горанский с/с, д. Казельщина

Горанский с/с, д. Казельщина

Горанский с/с, д. Воловщина

623681308101000029
0,1999 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

623681308101000030
0,2000 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

623681308101000031
0,1835 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

623681308101000032
0,1710 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

623681303101000057
0,2499 га
для строительства
и обслуживания жилого дома

1 021 124

519 638

519 638

519 638

519 638

604 000

62 212 585

9 000 000

9 000 000

8 000 000

7 500 000

20 000 000

Расходы по подготовке
5
1 004 284
документации (рублей)
Начальная цена
6
68 921 490
земельного участка (рублей)
7
Задаток (рублей)
6 800 000
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата
проведения: 9.03.2010 г. в 9.00. Заявления на участие и необходимые
документы принимаются с 9.00 до 17.00 (среда – с 15.00 до 17.00) по
адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416 (в отсутствие специалиста
– к. 100). Окончание приема заявлений и документов 3.03.2010 г. в 17.00.
Контактные телефоны: (8 025) 92 761 92, 204 11 62, 204 35 25.
Задаток за участие в аукционе на Лоты 1, 2 перечисляется на расчетный счет Колодищанского сельисполкома № 3600621040065 в
филиале 614 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Червякова, 2,
код 520, УНК 600537220, код платежа – 04901.
На Лоты 3, 4 – на расчетный счет Боровлянского сельисполкома
№ 3600621010037 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал ОАО «АСБ
Беларусбанк», ул. Карбышева, 13/2, г. Минск, УНП 600052345, код
платежа – 04901.
На Лот 5 – на расчетный счет Папернянского сельисполкома
№ 3604621120154, ф-л 614 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Чер-

6 200 000
700 000
вякова, 2, код 520, УНН 600052411, ОКПО 04430453, код платежа –
04901.
На Лоты 6, 7 – на расчетный счет Самохваловичского сельисполкома № 3600621150173 в филиале 614 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052424, ОКПО 04430482,
код платежа – 05520.
На Лоты 8, 9 – перечисляется на расчетный счет Сеницкого сельисполкома № 3600621160189 в филиале 614 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520 УНП 600052409, ОКПО 04432966,
код платежа – 04901.
На Лоты 10–14 – перечисляется на расчетный счет Горанского
сельисполкома № 3604621020052 в филиале 614 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 6000537220, код платежа – 04901.
К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в
комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложе-

700 000
700 000
нием необходимых документов и внесшие в установленном порядке
на указанный в объявлении расчетный счет задаток.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными
участками в соответствующем сельисполкоме.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из
участников аукциона после трехкратного объявления первой объявленной цены не поднял аукционный номер; ни один из участников
аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона. (В этом случае, местный исполнительный
комитет в течение 10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся принимает решение о предоставлении ему земельного
участка в частную собственность. В течение 10 рабочих дней со дня
принятия указанного решения гражданин, юридическое лицо обязаны
внести плату за земельный участок в размере его кадастровой стоимости, возместить расходы, связанные с подготовкой аукциона и до-

700 000
1 900 000
кументации, необходимой для его проведения, и выполнить условия,
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона.)
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Заверенные банком копии платежных поручений о внесении
задатка на расчетный счет.
3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта).
3.1 Представителем гражданина – нотариально удостоверенная
доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь,
а представители граждан – документ, удостоверяющий личность.

