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(Заканчэнне.
якасцi i вынiковасцi iх працы.
Пачатак на 1-й стар.)
— Мы лiчым, што найважней— Наша галiна па-ранейшаму шым складнiкам прафесiйнага
займае пятае месца сярод бюд- росту педагога з'яўляецца прыжэтных галiн па ўзроўнi заработ- знанне яго заслуг i маральнае
най платы, на якое яна перамяс- заахвочванне дасягнутых поспецiлася ў красавiку 2007 года, — хаў. Аднак, вiдаць па ўсiм, не ўсе
паведамiў старшыня ЦК Бела- кiраўнiкi гэта разумеюць, — дадаў
рускага прафсаюза работнiкаў Казiмiр Фарыно. — Так, летась не
адукацыi i навукi Аляксандр бы ло прад стаўле на нi вод на га
БОЙКА. — Нягледзячы на паве- ўзнагароднага матэрыялу з Кiлiчэнне з 1 студзеня 2009 года раўскага, Клiчаўскага, Касцюкотарыфных ставак педагогам на 5 вiцкага, Слаўгарадскага, Хоцiмпрацэнтаў, устанаўленне даплат скага, Бешанковiцкага, Пастаўмаладым спецыялiстам i надба- скага, Ушацкага, Брагiнскага,
вак за наяўнасць квалiфiкацый- Кармянскага, Свiслацкага, Стонай катэгорыi кiраўнiкам i iх на- лiнскага, Бярэзiнскага, Любанмеснiкам, адукацыя так i не змаг- скага, Смалявiцкага i Старадала вярнуцца на сваё традыцый- рожскага раёнаў.
нае чац вёр тае мес ца,
якое цяпер займае галiна
За апош нi год па вя лi чы ла ся
культуры i мастацтва. На колькасць кантрак таў, заключажаль, знiжаецца паказ- ных з педагагiчнымi работнiкамi
чык суадносiнаў сярэдня- тэрмiнам на адзiн год. Калi ў 2008
ме сяч най за ра бот най годзе iх доля складала 16,7 праплаты ў галiне да мiнi- цэнта, то летась — ужо 17,8
мальнага спажывецкага
працэнта.
бюджэту. Такiм чынам
знiжаецца не толькi пакупнiцкая здольнасць работнiПрэмii i надбаўкi даволi часта
каў сiстэмы адукацыi, але i губ ля юць сваю сты мулю ю чую
прыцягальнасць прафесii на функцыю. Стымулюючыя выпларынку працы. I ЦК прафсаюза, i ты за дум ва лi ся для та го, каб
Мiнiстэрства адукацыi пастаянна можна было ацанiць унёсак кожўносяць прапановы па пытаннях нага работнiка ў агульную справу
удасканалення працы работнiкаў i заахвоцiць самых годных. Адгалiны ў адпаведныя органы дзяр- нак у рэчаiснасцi нярэдка адбыжаўнага кiравання, аднак дабi- ваецца дэфармацыя гэтай iдэi.
вацца росту рэальнай заработ- Асабiсты ўнёсак работнiка не бянай пла ты ста но вiц ца ўсё рэцца пад увагу. Права размярбольш складана. Мы ўпэўненыя, коўваць прэмii i надбаўкi дадзена
што нельга дапусцiць далейшае кiраўнiкам устаноў адукацыi, а
знiжэнне рэальнай заработнай таму гэтыя сродкi ў шматлiкiх выплаты. I без дзяржаўнай падтрым- падках служаць крынiцай павекi адукацыi не абысцiся.
лiчэння заработнай платы асобСярэднямесячная заработная ным катэгорыям работнiкаў. У
пла та ма ла до га спе цы я лiс та, шэрагу выпадкаў сродкi прэмiяасiс тэнта выкладчыка ВНУ, якi ван ня не раз мяр коў ва юц ца, а
працуе на адну стаўку, цяпер налiчэннi ажыццяўляюцца бух436,5 тысячы рублёў — 91 пра- галтарскiмi службамi без адпацэнт ад мiнiмальнага спажывец- ведных загадаў кiраўнiкоў устакага бюджэту. Лагiчна напрошва- ноў адукацыi. Нават мелi месца
ец ца пы тан не: ад куль узяц ца выпадкi, калi сродкi фонду прэматывацыi ў маладых навукоў- мiявання накiроўвалiся на патрэцаў?
бы самiх устаноў...
Смехатворнай выглядае i сума
Падводзячы рысу пад выкавыплат на метадычную лiтарату- наннем папярэдняга галiновага
ру, якая не пераглядалася з лiс- пагаднення, Аляксандр Бойка мутапада 2001 года i складае цяпер сiў канстатаваць, што бакам не
толькi 7,5 тысячы рублёў.
ўдалося дабiцца шэрагу сацыяльКазiмiр Фарыно паведамiў, ных гарантый для работнiкаў гашто Мiнiстэрствам адукацыi пры лiны, таму яны ўключаны ў пераўдзеле ЦК прафсаюза былi рас- лiк прыярытэтаў на найблiжэйпрацаваныя прапановы па ўзмац- шыя гады. Сярод пазiцый, якiя
нен нi ды фе рэн цы я цыi апла ты ўвайшлi ў Пагадненне на 2010—
працы педагогаў у залежнасцi ад 2012 гады, аднаўленне працяг-

СУВЯЗI ДУХОЎНЫЯ
I МАТЭРЫЯЛЬНЫЯ
Беларусь i Балгарыю шмат што яднае, аднак iнвестары
на тутэйшы рынак не iрвуцца — з-за бюракратыi
i адсутнасцi адзiнага стаўлення на месцах
Аматарам замежнага адпачынку крызiс хоць бы што! Ва ўсякiм разе
ў аблюбаванай многiмi беларусамi Балгарыi нашага брата не толькi
не паменела, а наадварот — iстотна павялiчылася. 27 тысяч айчынных
турыстаў абралi менавiта гэту краiну для свайго адпачынку-2009. I
паводле iнфармацыi Галiны БАЧВАРАВАЙ, загадчыцы консульскай
службы пасольства Балгарыi ў Беларусi, гэта на 40 адсоткаў больш,
чым у папярэднiм годзе. Краiна застаецца папулярным кiрункам моладзевага турызму. Так, 35 адсоткаў турыстаў, якiя наведваюць Балгарыю, — дзецi да 18 гадоў. Дарэчы, новы вiзавы кодэкс ЕС, якi
ўваходзiць у дзеянне з красавiка 2010 года, прадугледжвае магчымасць бясплатных вiзаў для арганiзаваных дзiцячых груп. Спадарыня Бачварава выказала спадзяванне, што Балгарыя застанецца традыцыйным месцам адпачынку i для новых пакаленняў беларусаў.
Вiзавыя нюансы, безумоўна, з'яўляюцца не апошнiм стрымлiваючым фактам
для турыстаў. Перамовы аб спрашчэннi iдуць, цiкавая пазiцыя балгарскага боку ў гэтым пытаннi.
— Я асабiста выступаю за тое, каб максiмальна палегчыць магчымасць узаемных паездак, — запэўнiў журналiстаў пасол Балгарыi ў Беларусi Захары
Мiцеў Радукаў. — Для нас гэта важна, каб з цягам часу не страчвалася тая добрая сувязь, што iснуе памiж дзвюма краiнамi.
I сувязь духоўная можа ў блiзкай будучынi набыць цалкам рэальнае матэрыяльнае ўвасабленне. У выглядзе сувязi транспартнай.
— Цяпер крызiс, i сувязi пайшлi на спад. Трэба скарыстацца гэтым перыядам, каб стварыць прамую авiялiнiю, — мяркуе кiраўнiк дыпмiсii. — Толькi
ўлетку ёсць чартарныя рэйсы. Цяпер трэба знайсцi рашэнне праблемы авiязносiнаў памiж беларускай i балгарскай сталiцамi. Пасольства будзе працаваць
на гэта. Спадзяёмся, што сустрэнем падтрымку кампетэнтных органаў i ў Беларусi, i ў Балгарыi.
Усходняе партнёрства дыпламат назваў важным кiрункам знешнепалiтычнай дзейнасцi ЕС, у якiм Балгарыя «ў адпаведнасцi са сваiм патэнцыялам
спрабуе ўзяць удзел». Пасол зрабiў акцэнт на тым, што iнiцыятыва не прадугледжвае вялiкiх фiнансавых праграм, «гэта больш шырокая сетка ўзаемазвязаных праектаў i розных формаў развiцця дыялогу». Ён нагадаў пра
чатыры платформы партнёрства i выказаў спадзяванне, што па кожнай з iх
«будзе магчымасць прасунуцца наперад». Разважаючы ў цэлым пра адносiны Беларусi i ЕС, пасол акцэнтаваў сутнасць балгарскага падыходу (якi
застаўся нязменным з уступленнем у Еўрасаюз): «дыялог — асноўны сродак
вырашэння праблем, толькi дыялог можа дапамагчы знайсцi правiльнае i
трывалае, а не кан'юнктурнае рашэнне.
Кiраўнiк гандлёва-эканамiчнай службы пасольства Лучазар НIКОЛАЎ абазначыў такiя сферы iнтарэсу балгарскiх iнвестараў у Беларусi, як турызм,
энергазберажэнне, транспарт, камунiкацыi, фiнансавыя паслугi. Аднак пры
гэтым не стаў хаваць, што балгарскiм бiзнэсменам нялёгка прасоўвацца на
тутэйшым рынку з-за бюракратыi. Адзначыў ён i рознае стаўленне да iнвестараў на месцах:
— Калi ёсць рознае стаўленне да розных iнвестараў, гэта становiцца знакам
для ўсiх.
Ён згадаў, што Беларусь паставiла «вельмi амбiцыйную мэту трапiць у 30
краiн з найлепшымi ўмовамi вядзення бiзнэсу». I, на яго думку, «паводле ўмоў
гэта будзе рэалiзавана», але практыка вымушае чакаць лепшага ў многiх сферах.
Паводле прыведзенай iм iнфармацыi, у Беларусi сёння дзейнiчае каля 50
суб'ектаў балгарскага бiзнэсу (22 з iх — у рэжыме замежных прадпрыемстваў,
астатняе — дробныя фiрмы фiзiчных асобаў). Так што поле яшчэ зусiм не ўзаранае. А цi падрыхтаваная глеба? Вось над чым варта задумацца...
Ала МАЧАЛАВА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
КА.
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ПРЫЦЯГАЛЬНАСЦЬ ПРАФЕСII ПЕДАГОГА
Ў ГРАМАДСТВЕ IМКЛIВА ЗНIЖАЕЦЦА...

Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуваннi
ў сувязi з ахвярамi землетрасення ў Чылi
У сувязi са шматлiкiмi чалавечымi ахвярамi землетрасення ў Чылi
Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка 28 лютага выказаў спачуваннi кiраўнiцтву гэтай краiны, а таксама родным i блiзкiм загiнулых.

Прэзiдэнт Беларусi выказаў спачуваннi
родным i калегам Уладзiслава Галкiна
Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка выказаў глыбокiя спачуваннi ў сувязi са смерцю заслужанага артыста Расiйскай Федэрацыi
Уладзiслава Галкiна яго родным i калегам.
«У Беларусi высока цанiлi Уладзiслава Барысавiча як незвычайнага
таленавiтага чалавека, дзейнасць якога садзейнiчала ўмацаванню дружбы памiж нашымi брацкiмi народамi. Яго роля ў фiльме «У жнiўнi 44-га...»,
якi стаў вiзiтнай карткай сучаснага беларускага кiнематографа, увайшла
ў залаты фонд айчыннага мастацтва», — гаворыцца ў спачуваннi.
Прэс-служба Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

Абзац
ласцi працоўных водпускаў у работ нi каў ар га нi за цый сiс тэ мы
адукацыi, знiжэнне працягласцi
працоўнага тыдня ў выхавальнiкаў дашкольных устаноў з 36 да
30 гадзiн, вызваленне арганiзацый сiстэмы Мiнадукацыi ад падаткаабкладання сродкаў, атрыманых ад пазабюджэтнай дзейнасцi. Трэба патлумачыць, што ў
2008 годзе пасля ўваходжання ў
сiлу новага працоўнага заканадаўства працоўныя водпускi былi
скарочаныя ў педагогаў дашкольных устаноў, устаноў пазашкольнага выхавання i навучання, устаноў, што забяспечваюць павышэнне квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў. Асаблiва хваравiта
ўспрынялi скарачэнне працягласцi водпускаў педагогi дашкольных
устаноў. I гэта цалкам зразумела,
бо iх заробкi не вытрымлiваюць
нiякай крытыкi. Наступствы нерацыянальнага рашэння не прымусiлi сябе доўга чакаць — адбыўся
значны адток спецыялiстаў з дашкольных устаноў, у тым лiку педагогаў з вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыяй. Ёсць складанасцi з укамплектаваннем педагогамi-псiхолагамi, а таксама з
за ма ца ван нем у да школь ных
установах спецыялiс таў з профiльнай адукацыяй. Наўрад цi
накiраванне на вакансii выхавальнiкаў маладых спецыялiстаў,
якiя хоць i маюць педагагiчную
адукацыю, аднак не профiльную
(што назiраецца ўжо ў шэрагу рэгiёнаў) зможа прывесцi да якаснага вырашэння кадравай праблемы. Хутчэй за ўсё, такое становiшча прывядзе да знiжэння якасцi дашкольнай адукацыi i дагнаць
упушчанае не зможа ўжо нi пачат-

ковая, нi сярэдняя школа. У педагагiчных работнiкаў дашкольных
устаноў працягласць працоўнага
водпуску была зменшана з 42 да
30 дзён. У той жа час працоўныя водпускi працягласцю 42
каляндарныя днi захавалiся ў
педагогаў дашкольных устаноў
у Расii, Казахстане, Лiтве, Малдове i ва Украiне.
У новым пагадненнi вызначаны прыкладны пералiк сямейнабытавых прычын для дазволу на
адпачынак працягласцю, што пазначана ў калектыўных пагадненнях: гэта могуць быць работа над
дысертацыяй, падрыхтоўка метадычных дапаможнiкаў i падручнiкаў, неабходнасць праходжання
лячэння ў лячэбна-прафiлактычных i аздараўленчых установах,
неабходнасць догляду хворага
члена сям'i, суправаджэнне яго на
лячэнне, смерць члена сям'i, нараджэнне ўнукаў i гэтак далей.
Мiнiстэрства адукацыi i прафсаюз маюць намер дабiвацца
штогадовага перагляду памеру
штомесячных выплат на набыццё
метадычнай лiтаратуры, прадметных часопiсаў i iншых перыядычных выданняў i ўстанаўлення
гэтых выплат на ўзроўнi базавай
велiчынi. Яшчэ адна задача —
увядзенне ў штатныя расклады
ўстаноў адукацыi, якiя маюць статус юрыдычнай асобы, пасады
iнспектара па кадрах цi юрысконсульта. Як высветлiлася, статус
юрыдычнай асобы ў пэўным сэнсе iстотна ўскладнiў iснаванне i
дзейнасць многiх устаноў, таму i
ўзнiкла патрэба ў прыцягненнi ў
адукацыю, так бы мовiць, «няпрофiльных» спецыялiстаў.
Надзея НIКАЛАЕВА.

 Двое пасажыраў маршрутнага таксi пацярпелi пры ДТЗ у Брэсце.
Кiроўца грузавога аўтамабiля ГАЗ пры тармажэннi не ўлiчыў умоў надвор'я, не справiўся з кiраваннем i выехаў на сустрэчную паласу руху,
дзе адбылося сутыкненне з маршрутным таксi. У вынiку ДТЗ траўмаваныя (пераломы рознай ступенi цяжкасцi) двое пасажыраў маршруткi — мужчына i жанчына. Яны змешчаныя на лячэнне ў Брэсцкую абласную бальнiцу. Праводзiцца праверка.

Поўны абзац
 Два бразiльскiя акушэры пабiлiся за пацыентку ў радзiльнай
зале. 32-гадовая жанчына звярнулася да ўрача, якi назiраў яе падчас цяжарнасцi, з просьбай аказаць ёй дапамогу пры родах. Акушэр згадзiўся, аднак як толькi пацыентцы ўвялi прэпарат для
стымуляцыi родавай дзейнасцi, прыбыў дзяжурны ўрач i заявiў,
што прымаць роды будзе ён. Памiж медыкамi пачалася спрэчка,
якая перарасла ў бойку. Каб разняць акушэраў, спатрэбiлася дапамога бальнiчнай аховы. Праз паўтары гадзiны iншы ўрач правёў
жанчыне экстраннае кесарава сячэнне, у якiм узнiкла неабходнасць, аднак выратаваць нованароджаную дзяўчынку не ўдалося.
Паводле папярэднiх заключэнняў, яна памерла ад кiслароднага
галадання. Абодва акушэры звольненыя. Палiцыя i прадстаўнiкi
мiнiстэрства аховы здароўя праводзяць расследаванне.
 Чарговы раз японскiя навукоўцы ўразiлi грамадскасць. Спецыялiсты з Таямскага медунiверсiтэта распрацавалi для прадстаўнiкоў
моцнага полу акуляры, праз якiя ўсе дамы — прыгажунi. Сакрэт адкрыцця хаваецца ў аптычным шкле з мiкрачыпам, якi пераўтварае
знешнiя параметры жанчын. Мiнiяцюрнае прыстасаванне змяшчае
камп'ютар з графiчнай праграмай. У лiтаральным сэнсе слова на вачах
мужчыны апарат прыбiрае з аблiчча лiшняе i дадае ўсё самае прыцягальнае i сэксуальнае. У прыстасаванне закладзена каля 50 тыс. вобразаў, якiя падстройваюцца пад тое, што ёсць у сапраўднасцi. Акуляры
ажыццяўляюць да 3 млн аперацый у хвiлiну, творча працуючы пад
знешнасцю дзяўчат. Аўтары вынаходнiцтва спадзяюцца, што iх акуляры дапамогуць вярнуць былую жарсць парам, якiя доўга жывуць у
шлюбе i страцiлi iнтарэс адно да аднаго.
 У Львове злавiлi згоншчыка «Таўрый». 22-гадовы львавянiн
паляваў выключна на аўтамабiлi гэтай маркi. Ён катаўся на iх ночдругую i кiдаў за горадам — за два гады ён «абкатаў» такiм чынам
некалькi аўто. Малады чалавек дасканала ведаў канструкцыю
«Таўрый», умеў хутка iх адчыняць, заводзiць амаль што з заплюшчанымi вачыма. Iншым аўтамабiлям ён не давяраў — баяўся, што
заглохнуць. Усе сагнаныя машыны адшуквалiся i вярталiся ўладальнiкам. Хлопец «пагарэў» з-за сяброў, якiя папрасiлi сагнаць
«Таўрыю» i для iх. Калi iх злавiлi, сябры лёгка здалi «спецыялiста
па «Таўрыях» мiлiцыi. «Гэта нармальны эрудзiраваны хлопец, але
з-за цягi да начных ралi на чужых аўто трапiць за краты не менш
як на 5 гадоў», паведамiлi мiлiцыянеры.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

«Еўрабачанне-2010»

ТРАГЕДЫЯ НА РЭЙКАХ

Здарылася... не, не страшнае, наадварот, доўгачаканае — тэлеканалы-канкурэнты аб'ядналiся i выступiлi партнёрамi, каб забяспечыць сёлета годны i яркi ўдзел Беларусi ў «Еўрабачаннi». Функцыi
арганiзатара i вяшчальнiка выконвае Белтэлерадыёкампанiя, як
адзiны ў нашай краiне член Еўрапейскага вяшчальнага саюза, фiнансавы ж бок справы цалкам узяў на сябе тэлеканал АНТ, «гадаванец» якога, гурт «Тры плюс два», якраз i спяе сёлета ад нашай
краiны на еўрапейскай сцэне песню «Far away».
Чаму менавiта яны, гэтыя мала вачкi Геры, «Far away», спадабалавядомыя шырокай публiцы пяцёра ся найбольш.
маладых людзей? Гэтым рэзонным
«У iх ёсць шчырасць, арыгiнальпытаннем задалiся не толькi жур- насць i маладосць, яны вельмi наналiсты, але i прыхiльнiкi самога туральныя», — так ахарактарызаконкурсу, выказваючы самыя роз- ваў пасля знаёмства ўдзельнiкаў
ныя здагадкi i меркаваннi. (Пры- гурта легендарны танцор Андрыс
намсi ў «Звяздзе» некалькi дзён Лiепа, з якiм заключана папярэдняя
разрываўся рэдакцыйны тэлефон.). дамова аб супрацоўнiцтве i падрыхНамеснiк старшынi Белтэлерадыё- тоўцы артыстаў да конкурсу. Праўкампанii Аляксандр Мартыненка ў да, якой будзе пастаноўка нумару,
адказ напаўжартам задаў сустрэч- арганiзатары яшчэ i самi не веданае пытанне: а чаму б i не? «Давай- юць на 100 працэнтаў, аднак мярце спрабаваць, эксперыментаваць куюць выкарыстаць матывы i на— мы як вяшчальнiкi будзем толькi строй папулярных сёлета фiльмаў
рады, калi ў гурта атрымаецца вы- «Аватар» i «Алiса ў краiне цудаў».
ступiць лепш, чым у папярэднiх на- «Чаго хоча публiка? Веры ў фэнтэшых удзельнiкаў. А ўвогуле выра- зi, у тое, што на свеце iснуе такое
шальным фактарам было тое, што райскае месца, дзе кожны знахоспа дар Хо мiч (пер шы на мес нiк дзiць шчасце... Зыходзячы з гэтага
старшынi праўлення АНТ) сказаў: трэнду, мы i будзем ставiць нумар»,
«Мы зоймем першае месца». Мы — разважае Сяргей Хомiч. Белаяму паверылi». Калi ж сур'ёзна, то рускi бок таксама плануе па максiфо кус-гру па прос та вы каз ва ла му му вы ка рыс таць да зволе ную
меркаванне па ўсiх заяўленых пес- правiламi «Еўрабачання» квоту — 6
нях — падабаецца—не падабаец- чалавек на сцэне — i дабавiць або
ца. Выходзiць, што сумесны твор яшчэ аднаго вакалiста, або танцокам па зi та раў Ле а нi да Шы ры на, ра. Пакуль жа «3+2», як i выцякае
Юрыя Вашчука i аўтаркi тэксту спя- з назвы, гучыць на 5 галасоў.

Мiрны атам

«ПАСТКА ДЛЯ РАСПЛАВУ»
БЕЛАРУСКАЙ АЭС
Сёння ў свеце працуе 436 атамных рэактараў. Першае месца па
iх колькасцi займаюць Злучаныя Штаты Амерыкi (104 атамныя рэактары). У тройку лiдараў таксама ўваходзяць Францыя i Японiя,
кожная з якiх мае больш за 50 атамных станцый.
У Беларусi ў розныя часы разглядалася некалькi дзясяткаў пляцовак
для будаўнiцтва АЭС. Першая пляцоўка, на якой планавалася ўзвесцi
атамную цеплаэлектрастанцыю, размяшчалася недалёка ад горада
Мiнска, пад Рудзенскам. Там ужо былi пабудаваныя карпусы i заказаны
рэактары, але пасля аварыi на Чарнобыльскай АЭС усе работы былi
спыненыя, праект закрылi.
Выбар пляцоўкi — вельмi складаны працэс, адзначыў старшыня Нацыянальнай камiсii Беларусi па радыяцыйнай абароне пры Савеце Мiнiстраў, загадчык лабараторыi радыяцыйнай бяспекi Рэспублiканскага навукова-практычнага цэнтра гiгiены Мiнiстэрства аховы здароўя
Якаў КЕНIГСБЕРГ. Ёсць маса патрабаванняў МАГАТЭ, якiя неабходна
выконваць. Пасля прыняцца рашэння аб будаўнiцтве ў Беларусi атамнай
станцыi першапачаткова было разгледжана шмат варыянтаў месцаразмяшчэння АЭС, потым вылучылiся тры лiдары. У вынiку спынiлiся на Астравецкай, якая лiчыцца прыярытэтнай. Яна мае шэраг пераваг перад астатнiмi. У прыватнасцi, прыдатныя грунты, якiя не патрабуюць узмацнення,
блiзкасць крынiцы водазабеспячэння (побач рэчка), адсутнасць у наваколлi абранай пляцоўкi населеных пунктаў, жыхароў якiх давялося б перасяляць. Кенiгсберг падкрэслiў, што Астравецкая пляцоўка яшчэ не зацверджана — да таго часу, пакуль не будзе адпаведнага заключэння дзяржаўнай экалагiчнай экспертызы.
Бяспека станцыi забяспечваецца ў першую чаргу яе канструкцыяй
i тымi высокiмi патрабаваннямi, якiя прад'яўляюцца Мiжнародным агенцтвам па атамнай энергii i Еўрапейскiм саюзам да новых праектаў атамных станцый, адзначыў выступоўца. У праекце беларускай АЭС апроч
iншага прадугледжана двухслойная абарончая абалонка рэак тара
(якой, напрыклад, не мелi нi Iгналiнская, нi Чарнобыльская АЭС). Абалонка, якая мяркуецца на беларускай АЭС, у стане вытрымаць вялiкiя
нагрузкi, ураганы, смерчы, падзенне самалёта, навадненне, сейсмiчнае
ўздзеянне, ударную хвалю ад выбуху. У дадзеным праекце расiйскiя
праекцiроўшчыкi прапанавалi новаўвядзенне, якое яшчэ больш павысiць узровень бяспекi — «пастку для расплаву». «Самае страшнае, што
адбываецца пры аварыi на АЭС, а мы гэта ведаем па дзвюх самых
знакамiтых аварыях — Чарнобыльскай i ў Тры Майл Айлендзе (ЗША,
1979 год), — гэта расплаўленне палiва ў актыўнай зоне, — патлумачыў
Якаў Кенiгсберг. — Вось каб палiва пры аварыi нiкуды больш не трапляла, прадугледжана «пастка для расплаву» (спецыяльны бетонны
рэзервуар)».
Цяпер Беларусь прыступiла да распрацоўкi двух новых нарматыўных
дакументаў — нормаў радыяцыйнай бяспекi i асноўных санiтарных правiлаў забеспячэння ўмоў бяспекi, якiя павiнны быць падрыхтаваныя за
тры гады.
Iнга МIНДАЛЁВА.

Фота прэс-службы БТРК.

БЕЛАРУСКI ГУРТ ПРАДЭМАНСТРУЕ
Ў ОСЛА НУМАР У СТЫЛI «АВАТАРА»?
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2
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Хто ёсць who
Юлiя Шышко (3) — нарадзiлася
ў Петрыкаве, але расла i вучылася
ў Слонiме. На «выдатна» скончыла
школу, потым Гродзенскi музычны
каледж па спецыяльнасцi «харавое
дырыжыраванне». Цяпер 21-гадовая Юля — студэнтка музычнага
аддзялення Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта культуры.
Алена i Нiнэль Карповiч (1,5) —
сёстры-блiзняты нарадзiлiся ў Мiнску, з самага дзяцiнства вырашылi
звязаць жыццё з музыкай — спачатку была школа з музычным ухiлам,

4

5

потым — Рэспублiканскi каледж
мастацтваў iмя Ахрэмчыка, цяпер
жа — Беларуская дзяржаўная акадэмiя музыкi па класе «харавое дырыжыраванне». У сямейна-творчым
тандэме Алена — спакойная i разважлiвая, Нiнэль — эмацыйная i экспрэсiўная. Дарэчы, 3 сакавiка дзяўчатам споўнiцца 25 гадоў.
Егiязар Фарашан (2) — нарадзiўся ў Арменii 21 год таму, але ў
5-га до вым уз рос це пры ехаў з
бацькамi ў Беларусь i... сям'я тут i
засталася. Вакальныя здольнасцi
хлопца выявiла мацi — педагог па

вакале. Спачатку Егiязар не ставiўся да спеваў сур'ёзна — пакуль
упершыню не перамог на конкурсе. Сёння ў яго за плячыма ўжо
дзевяць перамог у мiжнародных
конкурсах, i, як мяркуюць спецыялiсты, вялiкiя перспектывы на будучыню.
Арцём Мiхаленка (4) — самы
малодшы з удзельнiкаў гурта (яму
толькi нядаўна споўнiлася 20 гадоў), але разам з тым i самы гаваркi. Нарадзiўся ў пасёлку Алекшыцы
Берас тавiцкага раёна. Захапiўся
музыкай у 4 гады i самастойна навучыўся граць на баяне, акардэоне,
гармонiку. Скончыў Гродзенскi каледж мастацтваў, цяпер — студэнт
Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта культуры. Акрамя музыкi, захапляецца спортам — плаванне,
бокс, лыжы.
— Цi будзе неяк мяняцца стыль
удзельнiкаў? — цiкавiмся ў Сяргея
Хомiча. — Бо ўсе яны цёмнавалосыя — нейкая змрочная «фэнтэзi»
атрымлiваецца...
— Будзе. Можа атрымацца, што
кагосьцi з хлопцаў асвятлiм, разглядаем варыянты i з дзяўчатамi.
Пакуль што ўсiм артыстам даручылi адрошчваць валасы, а некалькi
беларускiх i расiйскiх стылiс таў
распрацоўваюць вобразы для гурта. Мы будзем выбiраць лепшае.
Тое ж датычыцца i нумара — пэўныя iдэi ёсць у нас, свае прапановы
рыхтуе Андрыс Лiепа — мы iх спалучым i абяром найлепшыя.
— Цi няма ў запрашэннi Андрыса Лiепы да пастаноўкi пэўнай рызыкi? Усё ж гурт складзены не з
танцораў, а з вакалiстаў, i часу на
падрыхтоўку ў iх зусiм няшмат.

— Безумоўна, яны не могуць рабiць кульбiты на сцэне, гаворка iдзе
пра такiя рухi, якiя былi б арыгiнальнымi i цiкавымi, i пры тым не перашкаджалi якаснаму «жывому» выкананню.
Значная частка работы — прома-выступленнi ў тых краiнах, што
будуць выступаць разам з Беларуссю ў першым паўфiнале «Еўрабачання» i змогуць галасаваць за нас,
пастаноўка нумара, пашыў касцюмаў, змена вобразаў — яшчэ наперадзе. Пакуль жа — цяжкая, але не
менш важная руцiна: артысты штодня займаюцца з харэографам
Вольгай Шабровай, з педагогамi па
вакале, з вопытным выкладчыкам
англiйскай мовы. Дзеля гэтага ўсе
яны з 1 сакавiка ўзялi ў Прэзiдэнцкiм аркестры Беларусi водпуск за
свой кошт.

Ёсць пытанне
Што будзе з 50 000 долараў, якiя
тэлеканал АНТ некалi паабяцаў аўтару песнi для «Еўрабачання»? Гэтыя грошы ўжо знайшлi свайго гаспадара альбо будуць чакаць пераможцу праекта «Музычны суд»?
Як запэўнiлi нас прадстаўнiкi тэлеканала, 50 тысяч долараў у любым выпадку былi адрасаваныя
аўтарам песнi, якая паедзе на «Еўрабачанне» — нават калi гэтая песня з'явiлася б не ў межах адбору
АНТ. Так што грошы дастануцца
Леанiду Шырыну, Юрыю Вашчуку i
Геры — аўтарам песнi «Far away».
Акрамя таго, пераможцы двух сезонаў «Музычнага суда» атрымаюць у якасцi прыза гасцявую паездку на «Еўрабачанне-2010».
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
по продаже объектов, находящихся в республиканской собственности, и на право заключения
договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества с условиями,
с установлением начальной цены продажи неиспользуемого имущества, равной одной базовой величине
Аукцион состоится 16 марта 2010 г. в 11.35 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 106.
Организатор аукциона: фонд «Могилевоблимущество», г. Могилев,
ул. Первомайская, 62, 8(0222)311185.
Продавцы недвижимого имущества по лоту № 1 – ПТРУП «Минск
Кристалл», тел. 8(017)2270825, по лоту № 2 – РУП «Белпочта»,

тел. 8(017)2260173, 2261170.
Заявления на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62,
к. 104. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 12 марта 2010 г. до 17.00. Заключительная
регистрация участников аукциона 16 марта 2010 г. с 10.00 до 10.50.

Сведения о предметах аукциона
Информация о недвижимом имуществе
№
лота

1

2

Наименование и краткая характеристика
Капитальные строения: насосная мазутного отделения одноэтажная кирпичная площадью 43 кв.м; мазутное
отделение одноэтажное кирпичное
площадью 52 кв.м
Изолированное помещение отделения
связи площадью 127,2 кв.м

Место нахождения

Начальная цена
недвижимого
имущества*,
тыс. руб.

Могилевская область,
Осиповичский район,
дер. Дараганово,
ул. Привокзальная

140,0

Информация о земельном участке
Начальная цена
Начальная
Сумма
Срок
права заключения цена предмета
Площадь,
задатка,
аренды, договора аренды
аукциона,
га
тыс. руб.
лет
земельного участка,
тыс. руб.
тыс. руб.
0,1390

30

Могилевская область, Дрибинский район, дер. Белая

* начальная цена продажи входящего в состав лотов недвижимого
имущества определяется исходя из размера базовой величины, установленного законодательством на дату проведения аукциона.
Условия продажи недвижимого имущества по лотам №№ 1 и 2:
осуществление покупателем предпринимательской деятельности на
данных объектах и создание им дополнительных рабочих мест; запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объектов до выполнения
им условий договора купли-продажи.
В случае невыполнения вышеназванных условий с покупателей взыскивается штраф в размере, определяемом как разность между остаточной стоимостью недвижимого имущества и его ценой продажи.
Земельный участок, право заключения договора аренды которого
входит в состав лота № 1, имеет ограничения в использовании в связи
с расположением его в водоохранной зоне реки Птичь вне прибрежной
полосы. С перечнем ограничений можно ознакомиться у организатора
аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет фонда «Могилевоблимущество» № 3642900001315 в филиале № 700 – Могилевское областное
управление ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700052050.
Полная информация о недвижимом имуществе, условиях участия в
аукционе и порядке его проведения ранее была опубликована в газете
«Рэспублiка» 14 ноября 2009 г.
Аукцион проводится:
по лоту № 1 – в соответствии с Положением о порядке организации

19,406

159,406

15,0

35,0

3,5

и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г.
№ 462;
по лоту № 2 – в соответствии с Инструкцией о порядке организации
и проведения торгов по продаже некоторых объектов республиканской
собственности, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30 марта 2009 г. № 36.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
Срок подписания договора купли-продажи и договора аренды земельного участка не позднее 20 рабочих дней с момента утверждения
организатором аукциона протокола о результатах аукциона.
Оплата за предмет аукциона осуществляется денежными средствами по безналичному расчету.
Победитель аукциона возмещает фактические затраты на подготовку и проведение аукциона и формирование земельного участка, а также
средства, затраченные организацией по землеустройству на осуществление государственной регистрации изменения земельного участка,
из которого изымается часть, или прекращения существования изъятого земельного участка.

На чыгуначнай станцыi «Пiнск» пад цягнiк трапiла 39-гадовая жанчына. Па папярэдняй iнфармацыi, жыхарка адной з вёсак Пiнскага раёна
кiнулася на рэйкi прама пад цягнiк «Брэст-Смаленск». Зразумела, што
такiм чынам яна хацела звесцi рахункi з жыццём, але засталася жывой.
Толькi без абедзвюх ног.
Яна СВЕТАВА.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СПМК № 127»
ОАО «СПМК № 127» сообщает о покупке акций собственного выпуска
на внебиржевом рынке на следующих условиях:
Цена — 51$ за 1 акцию (оплачивается в белорусских рублях по курсу
НБ РБ на день оплаты, при оплате нерезиденту — в долларах США).
Срок оплаты — в течение 60 календарных дней с даты зачисления
акций на счет ОАО «СПМК № 127».
Количество — 7 905 акций.
Срок подачи предложений о продаже (дата окончания покупки
акций) — 30 календарных дней с даты опубликования.
Адрес для подачи предложений о продаже — г. Минск, ул. Инженерная, 22.
УНП 100048018.

ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ
30 марта 2010 года в 11.00 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
по адресу: г. Витебск, проспект ген. Людникова, 10.
Повестка дня:
1. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков.
2. Утверждение регламента работы ОАО «Красный Октябрь» с реестром владельцев ценных бумаг.
3. О выкупе собственных акций на баланс Общества.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться
в читальном зале библиотеки с 24 марта 2010 года в рабочие дни с 13.00
до 17.00.
Регистрация участников собрания будет производиться с 10.00 до 10.45 на
основании документа, удостоверяющего личность (представитель акционера
должен иметь доверенность).
Дата составления списка акционеров для регистрации участников собрания – 10 марта 2010 года.
Справки по телефону в г. Витебске (8 0212 24 73 18).
Наблюдательный совет ОАО «Красный Октябрь».
УНП 300003144.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 марта 2010 г. состоится очередное отчетновыборное собрание акционеров ОАО «КАМВОЛЬ»
Собрание пройдет по месту расположения Общества:
г. Минск, ул. Маяковского, 176,
конференц-зал, 4 этаж главного корпуса
Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 г. и основных направлениях деятельности
Общества на 2010 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2009 году.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии и заключение по бухгалтерскому балансу,
отчету прибылей и убытков и годовому отчету Общества.
4. Утверждение годового отчета бухгалтерского баланса
и отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков)
и выплате дивидендов за 2009 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2010 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размеров вознаграждений членам
Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
9. Об увеличении Уставного фонда ОАО «Камволь».
10. О внесении изменений в Устав Общества.
11. Утверждение регламента работы акционерного
Общества с реестром владельцев ценных бумаг.
12. Об отчуждении недвижимого имущества Общества — подвальных помещений (бывших защитных сооружений) здания общежития № 2 по адресу: г. Минск,
ул. Солнечная, 30.
13. О передаче в собственность Республике Беларусь
объектов гражданской обороны.
С материалами, подготовленными к собранию, можно
ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176,
тел. 223 17 02, 3-15.
Начало работы собрания 14.00 часов.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 мин.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 1 марта 2010 года.
Для регистрации при себе иметь паспорт. УНП 100074393.

