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ПРАВАВЫЯ І АРГАНІЗАЦЫЙНЫЯ АСНОВЫ
МЯСЦОВАГА КІРАВАННЯ І САМАКІРАВАННЯ
ВЫЗНАЧАНЫ Ў БЕЛАРУСІ

Прававыя і арганізацыйныя асновы мясцовага кіравання і самакіравання вызначаны ў Беларусі. Адпаведны ўказ № 66
«Аб некаторых пытаннях мясцовага кіравання і самакіравання»
22 лютага падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.
«Дакументам прадастаўлена права гарадскім (гарадоў абласнога падпарадкавання) і раённым выканкамам устанаўліваць колькасць работнікаў
выканкамаў гарадоў раённага падпарадкавання, сельскіх і пасялковых
выканаўчых камітэтаў (без персаналу па ахове і абслугоўванню будынкаў)
у межах устаноўленай колькасці», — праінфармавалі ў прэс-службе.
Таксама ўказам уведзены ў тыпавую структуру аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканкама, мясцовых адміністрацый у Мінску, гарадскіх выканкамаў, мясцовых адміністрацый раёнаў у гарадах сектары (аддзелы):
юрыдычны і па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб.
«Для недапушчэння прыцягнення работнікаў іншых дзяржорганаў
і іншых арганізацый для забеспячэння дзейнасці мясцовых Саветаў
дэпутатаў, выканаўчых і распарадчых органаў і (або) службовых асоб,
калі яно не звязана з удзелам у рабоце калегіяльных органаў або выкананнем работ (аказаннем паслуг) у адпаведнасці з заключанымі ва
ўстаноўленым парадку працоўнымі і (або) грамадзянска-прававымі
дагаворамі, указам прадугледжана норма, якая выключае такія выпадкі», — адзначылі ў прэс-службе.
За перавышэнне ўстаноўленай колькасці работнікаў адпаведных
мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў дакументам прадугледжана дысцыплінарная адказнасць кіраўнікоў абласных, Мінскага гарадскога, гарадскіх, раённых выканаўчых камітэтаў, кіраўнікоў адміністрацый раёнаў у гарадах аж да вызвалення ад займаемай пасады (датэрміновага спынення паўнамоцтваў). Як адзначаецца, прыняцце ўказа
будзе садзейнічаць аптымізацыі структуры, павышэнню эфектыўнасці
дзейнасці мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў.
Прэс-служба Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

Парламенцкі дзённік

А ЦІ БЫЛА
ПРАВАМЕРНАСЦЬ?
Так стаіць сёння «польскае» пытанне, адказу на якое
дэпутаты чакаюць ад Канстытуцыйнага суда
Перад самым закрыццём пазачарговай сесіі, скліканай для разгляду
праграмы дзейнасці ўрада, дэпутаты паспелі абмеркаваць адно далікатнае пытанне. Яны прапанавалі Канстытуцыйнаму суду Беларусі
разгледзець правамернасць выдачы карты паляка. Іншымі словамі,
праверыць польскі закон на адпаведнасць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права. Ён увайшоў у дзеянне амаль тры
гады таму і распаўсюджваецца на польскую меншасць ва ўсіх былых
савецкіх рэспубліках. Атрымаць згаданую карту могуць не толькі палякі па нацыянальнасці. Для гэтага трэба атрымаць даведку грамадскай
арганізацыі, якая дзейнічае на тэрыторыі Беларусі, аб тым, што заяўнік
бярэ актыўны ўдзел у дзейнасці гэтай арганізацыі на карысць мовы,
культуры і нацыянальнай меншасці. Адна з прававых калізій, на якую
ўказваюць беларускія дэпутаты, — у тым, што паводле айчыннага заканадаўства грамадскія арганізацыі не маюць права выдаваць даведкі.
І гэта далёка не адзінае разыходжанне, якое знайшлі народныя выбраннікі. Адно з палажэнняў, напрыклад, дазваляе прадстаўнікам польскіх
сілавых ведамстваў выкарыстоўваць звесткі, указаныя заяўнікамі на
атрыманне карты паляка. А гэта, заўважае старшыня Пастаяннай
камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязях з
СНД Ігар КАРПЕНКА, пярэчыць нормам міжнароднага права.
Тым не менш, паводле леташніх звестак, картай паляка валодала
ўжо больш як 14 тыс. беларускіх грамадзян. Яны атрымліваюць шматразовую візу, права на бясплатную адукацыю, медыцынскую дапамогу, працаўладкаванне без рэгістрацыі.
Намеснік старшыні згаданай Пастаяннай камісіі Марыя БІРУКОВА правяла аналогію з сітуацыяй, калі такую карту Венгрыя спрабавала ўвесці на тэрыторыі Румыніі. Аднак тады ЕС папярэдзіў краіну
аб буйных непрыемнасцях. На экспертызу ЕС разлічваў беларускі бок,
зрабіўшы Польшчы прапанову скіраваць закон у адпаведныя інстанцыі.
Аднак прапанова засталася без увагі.
— Рэалізацыя закона «Аб карце паляка» праходзіць на фоне, без
перабольшванняў, антыбеларускай кампаніі ў суседняй краіне, — перакананы старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА.
Выступаючы ў парламенце, ён акцэнтаваў, што беларускі бок не
прымае такіх падыходаў і выступае за безагаворачнае выкананне
міжнародных дамоў, якія вызначаюць базавыя прынцыпы ўзаемадзеяння. Сярод якіх, не варта забывацца, і неўмяшальніцтва ва ўнутраныя
справы іншых дзяржаў. Ён падкрэслівае, што пытанне аб выдачы карты паляка мае прынцыповае значэнне ў двухбаковых адносінах.
— Наша пазіцыя адкрытая, — заяўляе спікер, — мы за дыялог, які адпавядае інтарэсам дзвюх краін, за безумоўнае выкананне дамовы паміж
Беларуссю і Польшчай аб добрасуседстве і сяброўскім супрацоўніцтве.
Зоя ВАРАНЦОВА.

Абзац
 Згодна з дакладам ПРААН аб развіцці чалавека ў 2010 годзе
Беларусь увайшла ў катэгорыю краін з высокім узроўнем пісьменнасці дарослага насельніцтва — 99,7 працэнта.
 Дакументальны фільм «Інакіня», зняты на Студыі ў імя святога
вызнаўцы Іаана Воіна мінскага Свята-Елісавецінскага жаночага манастыра, атрымаў галоўны прыз VІ Міжнароднага праваслаўнага кінафестывалю «Сустрэча» ў Обнінску (Расія). Стужка знятая рэжысёрам
Галінай Адамовіч. Яе галоўная гераіня — манашка Юліянія (у свецкім
жыцці — музычны дзеяч Ірына Дзянісава).

Поўны абзац
 Улады кітайскага Шанхая вырашылі ўвесці ў горадзе палітыку, паводле якой на кожнае домаўладанне павінна прыпадаць не
больш за аднаго сабаку. Гаспадары сабак павінны будуць альбо
стэрылізаваць гадаванцаў, альбо да дасягнення шчанюкамі трохмесячнага ўзросту раздаваць іх ці здаваць у ліцэнзаваныя гадавальнікі. Любому парушальніку пагражае штраф сумай да 1 тысячы юаняў, што эквівалентна 150 доларам. Такая мера ўводзіцца
з-за высокай шчыльнасці насельніцтва горада, а таксама прагрэсуючага недахопу жылой плошчы. Па статыстыцы 2008 года, у
Шанхаі жыве 18,9 мільёна чалавек, а на адзін квадратны метр зямлі прыпадае 3 тысячы чалавек.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Аб гэтым паведаміў журналістам намеснік Генеральнага пракурора Беларусі Віктар КОНАН.
У дачыненні былога дырэктара
ЗАТ «Холдынгавая кампанія «Пінскдрэў» Ларана Арыніча заведзена крымінальная справа. Па якім
кан крэт на ар ты куле, на мес нік
Генпракурора не ўдакладніў.
— Артыкул, па якім заведзена
крымінальная справа, дастаткова
суровы, — падкрэсліў Віктар Конан. — Думаю, што ў хуткім часе
Арынічу будзе прад'яўлена абвінавачванне.
Паводле слоў намесніка Генпракурора, на дадзены момант Ларан Арыніч не знаходзіцца пад
вартай: «гэты чалавек 1936 года
нараджэння, і затрымліваць яго
няма неабходнасці».
Справа, распачатая ў сувязі з
пажарам на «Пінскдрэве», які адбыўся ў кастрычніку мінулага года, вельмі складаная. Працягваецца расследаванне. Праводзіцца
шэраг складаных экспертыз.
— Непарадкі пачаліся на «Пінскдрэве» з 2005 года, — адзначыў
Віктар Конан. — І ўвесь гэты час кіраўніцтва заплюшчвала на іх вочы.
Прадстаўнік Генпракуратуры
нагадаў, што ў выніку надзвычайнага здарэння на «Пінскдрэве»

Днямі ў краіне пачаў дзейнічаць Указ Прэзідэнта Беларусі № 625
«Аб некаторых пытаннях скарачэння выкідаў парніковых газаў».
Сёння, у межах Кіёцкага пратакола, Беларусь яшчэ не можа ўдзельнічаць у праграме па гандлі правамі на выкіды парніковых газаў,
паведаміла ўчора ў Нацыянальным прэс-цэнтры намеснік начальніка аддзела арганізацыйнай работы, кантролю і клімату Дэпартамента па гідраметэаралогіі Мінпрыроды Наталля ДАНЬКОВА.
Працэс міжнароднай ратыфікацыі нашага ўдзелу ў гэтай праграме
зацягнуўся, аднак Беларусь не збіраецца проста чакаць...
Ва ўказе № 625 прадугледжваецца механізм рэалізацыі экалагічных
праектаў у тым выпадку, калі наша краіна атрымае поўны доступ да ўсіх
эканамічных праграм Кіёцкага пратакола і падпісання новага кліматычнага пагаднення. Па другім напрамку ўказ кіраўніка дзяржавы дазваляе
ажыццяўляць праекты добраахвотнага скарачэння выкідаў парніковых
газаў. Як такі механізм працуе? На тэрыторыі нашай краіны рэалізуецца
праект па скарачэнні выкідаў парніковых газаў. На атрыманы аб'ём скарачэння выкідаў шукаецца пакупнік, які не мае ў сваёй краіне абавязковых абмежаванняў па выкідах парніковых газаў, аднак хоча купляць
такія квоты для паляпшэння свайго іміджу, правядзення рэкламных кампаній і г.д. Напрыклад, буйная кампанія «Гугл» увогуле не пагаршае
экалогію парніковымі газамі, аднак рэалізуе сур'ёзныя праекты, накіраваныя на скарачэнне выкідаў СО2. Потым гэтае прадпрыемства атрымлівае міжнародны сертыфікат, дзе гаворыцца аб тым, што кампанія
ажыццяўляе экалагічна дружалюбную палітыку.
Аб якіх памерах інвестыцый можа ісці гаворка? Па стане на 2008 год
скарачэнне выкідаў вуглякіслага газу ў параўнанні з 1990 годам складае
ў Беларусі каля 34 працэнтаў. Калі ў 2005 годзе наша краіна разлічвала
атрымліваць за чыстае паветра па лініі Кіёцкага пратакола больш за
мільярд долараў, то відавочна, што на добраахвотным рынку мы такіх
вялікіх грошай не атрымаем. Сёння ў Мінпрыроды зарэгістравана 27
экалагічных праектаў, агульны аб'ём скарачэння выкідаў парніковых
газаў па якіх складае 48 млн тон. Кошт адной тоны скарачэння выкідаў
вуглякіслага газу ў атмасферу складае на рынку 7—10 долараў. Калі
падлічыць агульны прыбытак ад гэтых экалагічных праектаў, то атрымліваюцца даволі вялікія грошы — недзе 300-400 млн долараў.
Сяргей КУРКАЧ.

ПЕРАНОСЯЦЦА РАБОЧЫЯ ДНI
У Беларусi рабочыя днi з панядзелка 7 сакавiка i панядзелка 2 мая
пераносяцца на суботу 12 сакавiка i суботу 14 мая гэтага года адпаведна. Такое рашэнне змяшчаецца ў пастанове Савета Мiнiстраў
№ 232 ад 24 лютага 2011 года, паведамiлi БЕЛТА ў прэс-службе ўрада. Арганiзацыям прадастаўляецца права з улiкам спецыфiкi вытворчасцi (работы) ажыццяўляць перанос рабочага дня ў iншым парадку
ў адпаведнасцi з заканадаўствам.

У 2011 годзе
плануецца пабудаваць
7,5 млн кв.м жылля
кв.м жылля

Віцебская вобласць
830 тыс.

Гродзенская
вобласць
950 тыс.

Мінск
1 200 тыс.

Магілёўская
вобласць
850 тыс.
Мінская
вобласць
1 350 тыс.

Брэсцкая вобласць
1 230 тыс.

Гомельская
вобласць
1 090 тыс.

ТОНКІ ІНСТРУМЕНТ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Згадала яна і пра вынесеныя Мінінфармам папярэджанні. Значыць,
не ўсё было так гладка, мяркуе спадарыня Ананіч. На думку першага
намесніка міністра, дзяржаўнай
прэсе давялося працаваць у больш
строгіх рамках, паколькі яе дзейнасць была рэгламентаваная пастановай ЦВК.
— Для СМІ гэтыя выбары былі
самымі цяжкімі, — перакананы
старшыня Беларускага саюза
журналістаў, галоўны рэдактар
газеты «Рэспубліка» Анатоль ЛЕМЯШОНАК. — Яны патрабавалі не
толькі прафесійнага майстэрства,
але і прафесійнай мудрасці.
Ён прыгадаў няпростую сітуацыю з публікацыяй праграм кандыдатаў, дзе змяшчаліся заклікі да
ўдзелу ў несанкцыянаваных акцыях. Маўляў, тэлебачанню прасцей
— яно не нясе адказнасці за сказа-

нае ў прамым эфіры. «Мы ж, друка ва ныя СМІ, у та кім вы пад ку
ўдзельнічаем разам з кандыдатам
у парушэнні закона», — адзначае
А. Лемяшонак.
Ацэньваючы сітуацыю з вышыні
праведзенай кампаніі, старшыня ЦВК
лічыць, што сёння «можна гаварыць
аб павышэнні якасці работы СМІ».
Аднак усе ўдзельнікі дыспуту сышліся
на тым, што масмедыя не павінны
расслабляцца — варта шукаць новыя
формы работы. Інфармацыйныя тэхналогіі імкліва развіваюцца, і СМІ неабходна імгненна іх укараняць. Колькасць карыстальнікаў інтэрнэту няўхільна расце, як і жаданне аўдыторыі
не толькі адгукацца на навіны, але і
ўдзельнічаць у іх стварэнні.
Не абмінулі ўвагай і ўвядзенне
еўрапейскім бокам санкцый да беларускіх журналістаў. Паводле слоў
Лідзіі Ярмошынай, «усе гэтыя санкцыі — гэта не прававое рашэнне».
Ніякія санкцыі па палітычных маты-

Бронза — любімы беларускі медаль
у біятлоне
Мужчынская каманда Беларусі (Уладзімір Алянішка, Уладзімір Чапелін, Максім Елісееў, Юрый Лядаў) заваявала бронзу ў эстафеце 4х7,5
км на чэмпіянаце Еўропы па біятлоне, які праходзіць у італьянскім Рыднау. Чэмпіёнамі Еўропы стала каманда Германіі, сярэбранымі прызёрамі — расіяне. А жаночая каманда Беларусі (Ірына Бабецкая, Дар'я Юркевіч, Ала Толкач і Настасся Дубарэзава) у эстафеце 4х6 км заняла 6-е
месца. Чэмпіёнкамі Еўропы тут сталі біятланісткі Украіны, сярэбранымі
медалістамі — італьянкі, бронза ў каманды Германіі.

«Баварыя» адпомсціла «Інтэру»
Матч 1/8 Лігі чэмпіёнаў паміж «Інтэрнацыянале» і «Баварыяй» стаў
паўторам леташняга фіналу. Акрамя ліку. Калі ў нічыйным выніку не
было сумненняў, першую сур'ёзную памылку за гульню дапусціў бразільскі галкіпер «Інтэра» Жуліа Сезар. Ён перад сабой адбіў мяч пасля
ўдару Рабэна, і Гомес кінуўся на дабіванне — 0:1. А вось другі матч дня
паміж «Алімпікам» і «Манчэстэр Юнайтэд» атрымаўся скупым на галявыя
моманты і прайшоў пераважна ў пазіцыйнай барацьбе.

Паражэнне са смакам надзеі
Мінскае «Дынама», упершыню прабіўшыся ў плэй-оф Кантынентальнай хакейнай лігі, свой стартавы матч правяло 23 лютага на выездзе
супраць яраслаўскага «Лакаматыва» і саступіла з лікам 4:7.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Древстрой» объявляет о проведении очередного Общего собрания акционеров Общества в очной форме, которое состоится 28 марта 2011 г. по адресу: г. Минск, пл. Свободы, 13 в
17.00. Регистрация участвующих в собрании с 16.30 до 17.00 по
месту проведения собрания.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в
2010 году и основных направлениях деятельности на 2011 год.
2. Об утверждении годового отчета финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Древстрой», бухгалтерского баланса, счетов
прибыли и убытков за 2010 год и о результатах ревизионной проверки, проведенной ГУ УБОН Минской области.
3. Утверждение направлений использования чистой прибыли
Общества на 2011 год. О выплате дивидендов за 2010 год.
4. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Древстрой», приведенной в соответствие с Законом «Об обществах».
5. Избрание председателя, членов наблюдательного совета
и ревизора Общества.
Для получения дополнительной информации обращаться
в ОАО «Древстрой» по адресу: г. Минск, пл. Свободы, 13.
Телефоны: (+37517)227 14 93, 8 029 3876647.
Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 25.02.2011 г. (для б/н разлікаў)
1 долар ЗША.............3 023,00
1 еўра ........................4 150,88
1 латвійскі лат .......... 5 911,80
1 літоўскі літ..............1 206,35

КУЛЬТ ПААСОБКУ

1 чэшская крона .......... 169,76
1 польскі злоты ........1 045,48
1 расійскі рубель ......... 103,67
1 украінская грыўня .... 380,56

Курсы замежных валют
для безнаяўных разлікаў
Цэнтрабанк РФ

USD .......................29,1611
10 UAH ..................36,6991
1000 BYR ................9,6432
EUR .......................40,0294

вах у рэгламенце ЕС не прадугледжаныя. Таму такія захады старшыня беларускага ЦВК разглядае
як «дэманстрацыю пагарды зневажальнага стаўлення». Маўляў, нават не абцяжарваюцца юрыдычнымі фармальнасцямі. Згадала яна і
пра нядбайнасці ў складзеным спісе неўязных у ЕС — памылкі ў прозвішчы ды мёртвыя душы.
Анатоль Лемяшонак расцэньвае
ўключэнне ў згаданы спіс журналістаў як пагрозу для іншых калег. Маўляў, гэта намёк усім: «калі будзеце
працаваць на ўладу, займаць такую
пазіцыю — і вам дастанецца».
Лілія Ананіч назвала падобныя
захады ў дачыненні журналістаў маральным тэрорам і спаслалася на
артыкул 19 Міжнароднага пакта аб
грамадзянскіх і палітычных правах.
На яе думку, БСЖ неабходна думаць над тым, што можна зрабіць у
абарону сваіх калег. Ад удзельнікаў
«круглага стала» гучалі прапановы,

што на падобныя ізаляцыйныя захады варта адказваць не замкнёнасцю, а наадварот, адкрытасцю
— напрыклад, ладзіць прэс-туры
для замежных журналістаў.
А галоўны рэдактар часопіса
«Беларуская думка» палітолаг
Вадзім ГІГІН прапанаваў абмеркаваць гэтую тэму на медыя-форуме.
Самае паказальнае ва ўсё гэтай гісторыі з санкцыямі, на яго думку, тое,
што ніводзін журналіст сваю пазіцыю не змяніў: «Ніхто не пахіснуўся,
не сказаў — усё, я сыходжу». Ён
перакананы, што еўраскептыцызм
нарастае, людзі незадаволеныя еўрабюракратамі. «Мы павінны гэтым
умела карыстацца», — заключае
спадар Гігін. Займаць актыўную пазіцыю і негатыўныя моманты выкарыстоўваць у свой, пазітыўны, бок.
Па-майстэрску карыстацца такім
тонкім інструментам, які фарміруе
грамадскую думку.
Зоя ВАРАНЦОВА.

чалі вайсковыя дзеянні, з Масквы
быў загад — на стрэлы не адказваць. Чаму? Ды таму, што Сталін
насуперак відавочным фактам лічыў, што гэта яшчэ не вайна, а правакацыя асобных недысцыплінаваных частак нямецкай арміі, і што
калі мы адкажам немцам, то гэта
стане падставай для пачатку вайны.
Вядомы такі факт. Напярэдадні
самога ўварвання гітлераўскіх армій на тэрыторыю Савецкага Саюза нашу мяжу перабег немец і паведаміў, што нямецкія войскі атрымалі загад — 22 чэрвеня, у 3 гадзіны ночы, пачаць наступ супраць
Савецкага Саюза. Пра гэта імгненна было паведамлена Сталіну, але
і гэты сігнал застаўся без увагі...
А да чаго прывяла такая бяспеч-

насць, такое ігнараванне відавочных фактаў? Гэта прывяло да таго,
што ў першыя ж гадзіны і дні праціўнік вынішчыў у нашых памежных
раёнах вялікую колькасць авіяцыі,
артылерыі, іншай вайсковай тэхнікі,
знішчыў вялікую колькасць нашых
ваенных кадраў, дэзарганізаваў кіраванне войскамі, і мы апынуліся
не ў стане перагарадзіць яму шлях
углыб краіны...
Сталін быў вельмі далёкі ад разумення рэальнай абстаноўкі, якая
складвалася на франтах. І гэта натуральна: так, за ўсю Айчынную
вайну ён не быў ні на адным участку фронту, ні ў адным з вызваленых гарадоў, калі не лічыць маланкавага выезду на Мажайскае шасэ
пры стабільным стане фронту...»
Пасля заканчэння з'езда было
прынятае рашэнне не друкаваць
даклад Хрушчова. Ён упершыню
з'явіўся толькі праз 33 гады, у 1989
годзе, у часопісе «Известия ЦК
КПСС».
Аднак перамены пасля ХХ з'езда ў грамадскім жыцці былі відавочныя. Таму даклад усё-такі абмяркоўваўся як звычайнымі людзьмі, так і партыйцамі. Мікалай НЕСЦЯ РО ВІЧ, стар шы на ву ко вы
супрацоўнік Інстытута гісторыі
Нацыянальнай акадэміі навук,
кандыдат гістарычных навук:
— Рэакцыя была далёка не адназначнай. Шмат хто падтрымаў
асуджэнне сталінізму. Тым больш
немагчыма было не верыць партыі,
якая здолела ўзняцца да прызнання ўтвораных дэфармацый, як бы
звярталася да народа з просьбай

Для работнікаў
сельскагаспадарчых арганізацый
і арганізацый
сацыяльна-культурнай сферы
ў вёсцы будзе пабудавана
352,4 тыс. кв.м.
Больш як 45 тыс. кв.м жылля
плануецца пабудаваць
для адсялення грамадзян,
якія пражываюць у старых
і аварыйных жылых дамах.
Жылля для шматдзетных сем'яў
328 тыс. кв.м.
Сацыяльнага жылля
будзе пабудавана 160 тыс. кв.м.
Для грамадзян, якія знаходзяцца
на ўліку маючых патрэбу
ў паляпшэнні жыллёвых умоў,
будзе ўведзена ў эксплуатацыю
5 285 тыс. кв.м жылля
(70,5 працэнта агульнага аб'ёму).

Хозяйственный суд города Минска
объявляет о проведении публичных торгов
по продаже имущества,
принадлежащего Юревичу Виктору Дмитриевичу
Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-163029 (назначение — квартира), общей площадью 45 кв. м, жилая площадь 31,3 кв. м, этаж 1-й, стоимостью — 173 247 000 (сто семьдесят три миллиона двести
сорок семь тысяч) белорусских рублей, расположенное по
адресу: г. Минск, пр. Независимости, д. 93А, кв. 1. Стоимость
указана без учета НДС (согласно п. 2.12 ст. 3 Закона Республики Беларусь «О налоге на добавленную стоимость»). Минимальная величина первого шага составляет 5% стоимости
имущества в размере 8 662 350 белорусских рублей.
Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-163040 (назначение — квартира), общей площадью
52 кв. м, жилая площадь 38,1 кв. м, этаж 1-й, стоимостью — 196
865 000 (сто девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч) белорусских рублей, расположенное по адресу: г. Минск, пр. Независимости, д. 93А, кв. 2. Стоимость указана без учета НДС (согласно п. 2.12 ст. 3 Закона Республики
Беларусь «О налоге на добавленную стоимость»). Минимальная величина первого шага составляет 5% стоимости имущества в размере 9 843 250 белорусских рублей.

Торги состоятся 17.03.2011 года в 11.00 часов по адресу:
г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.
За дополнительной информацией обращаться:
http://minsk.court.by/
судебный исполнитель Тарашкевич А.С.,
тел.-факс: 294 93 56, 80291773252
ст. судебный исполнитель Вярьвильский Д.А.,
тел. 294 93 67.
Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества
(лота) должен быть перечислен на депозитный счет хозяйственного суда города Минска № 3642900000072 в ОАО “АСБ
«Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 101541763 не позднее
чем за 24 часа до начала проведения торгов.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником,
выигравшим торги.

55 гадоў таму ў СССР адбыўся гістарычны ХХ з'езд партыі,
які па-новаму паглядзеў на ролю асобы ў гісторыі

Г

ЭТАЙ асобай быў Сталін. І хоць ужо не адно пакаленне вырасла
пры іншых кіраўніках, імя гэтага «павадыра народаў» не сышло
ў нябыт. Нібыта прывід вітае над некалі яго ўладаннямі. Ці энергія
гэтага чалавека настолькі моцнадэманічная, што дагэтуль не пакінула гэты свет і ўсё яшчэ імкнецца пусціць парасткі менавіта такога ўяўлення пра «моцную асобу» ў розумах шмат якіх людзей. Але
імя павадыра не забытае не толькі тымі пакаленнямі былых савецкіх людзей, якія перажылі гады яго кіравання і існуюць у палоне
распаўсюджанага стэрэатыпа, што «Сталін выйграў вайну». Вельмі
часта можна чуць, як іх больш маладыя нашчадкі, разважаюць пра
яго як пра выдатную асобу, хоць ведаюць са школы пра высновы
ХХ з'езда КПСС, дзе ўпершыню гаварылі пра культ асобы Сталіна.
І дзіўна: самой асобы быццам даўно няма, а ёсць людзі, якія гавораць пра яе са знакам «плюс». Дык, магчыма, «культ» — гэта з'ява,
якая тычыцца не толькі таго, хто ў цэнтры, а і тых, хто (свядома ці
не) здольны быў паставіць некага ў бясспрэчны цэнтр і назаўсёды.
Яна тычыцца і тых, хто не супраць гэта рабіць і робіць — паасобку
ці разам з аднадумцамі ўсхваляючы «геніяльнага павадыра». Столькі гадоў прайшло, але ці можна сказаць, што культ асобы Сталіна
мы перамаглі ў свядомасці цалкам і назаўсёды?.. «Культ асобы»
нібыта вірус можа заражаць людзей паасобку, калі яны своечасова
не зрабілі «прышчэпку», а вакцына была дадзена ў 1956-м годзе:
гэта веды пра тое, што адбывалася і чаму.
ХХ з'езд КПСС адбыўся 14-25 літычных спраў, а таксама ў рэпрэлютага 1956 года ў Маскоўскім Вя- сіях, якія прывялі да гібелі вялікай
лікім Крамлёўскім палацы. Даклад колькасці людзей. Хрушчоў нагаПершага сакратара ЦК КПСС Мікі- даў пра папярэджанне Леніна адты Хрушчова «Аб кульце асобы і носна Сталіна-кіраўніка, разбурыў
яго наступствах» быў заслуханы стэрэатыпы, якімі карысталася стадэлегатамі з'езда на ўнутраным за- лінская машына: хто і як мог стаць
крытым пасяджэнні 25 лютага. Вы- «ворагам народа», хто і як мог тады
ступленне Хрушчова было засна- трапіць пад рэпрэсіі. Хрушчоў у
вана на матэрыялах, якія прадста- дакладзе адзначыў і той момант,
віла яму Пракуратура СССР, КДБ што вайну выйграў гераічны народ
пры Савеце Міністраў СССР, Цэнт- — насуперак шмат якім рашэнням
раль ная ка мі сія па пе ра гля дзе Сталіна. Для нас, беларусаў, гэта і
спраў на грамадзян, якія былі раней цяпер мае вялікае значэнне і вымаасуджаныя, і Камісія партыйнага гае гістарычнай памяці.
кантролю ЦК КПСС. Упершыню
Вось цытата з даклада Мікіты
прагучалі абвінавачанні Сталіну ў Хрушчова:
адыходзе ад ленінскіх ідэалаў, у
«Калі фашысцкія войскі ўжо
фальсіфікацыі шматлікіх змоў і па- ўварваліся на савецкую зямлю і па-

загінула 14 чалавек, 7 чалавек
атрымалі траўмы.
Што ж тычыцца ў цэлым крымінальных спраў, звязаных з парушэннем правілаў аховы працы і тэхнікі
бяспекі, то за год пракуратура накіроўвае ў суды да 60 такіх спраў.
У прыватнасці, летась на вытворчасці загінулі 232 работнікі, 789
атрымалі цяжкія траўмы. Гэта адпаведна на 24 і 56 чалавек больш, чым
у 2009 годзе. У студзені ж гэтага
года на прадпрыемствах загінула і
атрымала траўмы ажно 80 работнікаў (за аналагічны перыяд 2010 года
— 74). Паводле слоў Віктара Конана, невыкананне кіраўнікамі і спецыялістамі абавязкаў па ахове працы,
парушэнне пацярпелымі працоўнай
дысцыпліны і п'янства на працоўным
месцы — асноўныя прычыны няшчасных выпадкаў. Дарэчы, з 232
работнікаў, якія загінулі летась, 57
знаходзілася нападпітку.
На ўчарашняй калегіі Генеральная пракуратура паставіла
перад пракурорамі задачу ўзмацніць нагляд за выкананнем сваіх
непасрэдных абавязкаў міжраённымі інспекцыямі працы, рэгіянальнымі падраздзяленнямі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, цэнтраў гігіены і эпідэміялогіі.
Надзея ДРЫЛА.
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БЕЛАРУСЬ МОЖА РАБІЦЬ ГРОШЫ
З ПАВЕТРА — СОТНІ МІЛЬЁНАЎ USD

ГЕНПРАКУРАТУРА
ПРАД'ЯВІЦЬ АБВІНАВАЧАННЕ
ЭКС-ДЫРЭКТАРУ «ПІНСКДРЭВА»

дапамагчы ёй у ліквідацыі наступстваў культу асобы Сталіна. Паказальна ў гэтай сувязі тое, што далёка не на ўсіх партыйных сходах і
партыйных актывах, якія праходзілі ў сакавіку 1956 года, удалося
пазбегнуць абмеркавання даклада
Хрушчова — а гэта забаранялася
— у працэсе чыткі і спроб паглыбіць
крытыку злачынстваў мінулага. Гэты даклад проста зачытвалі, не абмяркоўвалі — і ўсё. Не ўдалося дасягнуць таго, каб не абмяркоўваць... Гэта было пачаткам кардынальных перамен у грамадскай
свядомасці, складзе мыслення людзей, многія з якіх, нягледзячы на
страх, што дзесяцігоддзямі насаджаўся ў грамадстве, шчыра выказвалі свае думкі, уздымалі пытанні аб адказнасці партыі за парушэнне законнасці, аб прычынах
узнікнення культу асобы, аб бюракратызме савецкай сістэмы і многім іншым, што дагэтуль забаранялася публічна абмяркоўваць. Разам
з тым немалая колькасць людзей
скептычна ці з недаверам паставілася да выкрыцця Сталіна, і іх настроі былі сугучныя поглядам вышэйшых партыйных кіраўнікоў, яны
былі зацікаўлены ў ліквідацыі крайнасцяў сталінскага рэжыму, перш
за ўсё рэпрэсій, ад якіх у гады праўлення не быў застрахаваны ніхто.
Але не жадалі ва ўсім гэтым празмернай галоснасці, якая магла падарваць іх аўтарытэт. Для таго ж у
вярхах партыйнага кіраўніцтва заставалася нямала людзей, замешаных прама ці ўскосна ў беззаконні сталінскіх гадоў. Таму ў пар-

Дзеля памяці

тыі пачало арганізоўвацца супраціўленне дэсталінізацыі. У чэрвені
1957 года на пасяджэнні Прэзідыума ЦК КПСС нават была зроблена
спроба зняць Хрушчова з пасады
першага сакратара ЦК КПСС. Галоўнае абвінавачанне з боку змоўшчыкаў якраз і заключалася ў тым,
нібыта занадта далёка Хрушчоў
зайшоў у выкрыцці Сталіна, падарваў аўтарытэт КПСС у міжнародным камуністычным руху і аўтарытэт усяго камуніс тычнага ру ху...
Аднак чэрвеньскі пленум ЦК КПСС
асудзіў фракцыйную дзейнасць антыпартыйнай групы Малянкова —
Кагановіча — Молатава, якая дамагалася перагляду рашэнняў ХХ
з'езда КПСС. Усе яны былі выведзены са складу кіруючых партыйных органаў. Чэрвеньскі крызіс
57-га года, які завяршыўся важным
поспехам на шляху дэсталінізацыі,
сімвалізаваў кардынальны разрыў
з мінулай палітычнай практыкай.
Нягледзячы на цяжар абвінавачанняў у іх бок і шматлікія патрабаванні яшчэ больш пакараць гэтых «перараджэнцаў», раскольнікаў, змоўшчыкаў, як іх тады называлі, яны
не былі пазбаўлены ні жыцця, ні
свабоды...
ХХ з'езд партыі зрабіў сваю
справу нават у дачыненні тых, хто
быў не згодны з яго вынікамі... Напэўна, выбар, які зрабіў Хрушчоў,
шмат у чым вызначыў плюсы і мінусы далейшага гістарычнага працэсу, а яго даклад патлумачыў, што
і як адбывалася з людзьмі ў часы
«культу асобы».
Ларыса ЦІМОШЫК.

БЕЛТА.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение
«МИНСКСТРОЙ»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,
тел.: 227 52 36, 226 03 01
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января
2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.
Выполняя функции заказчика, объединением с 2004 по 2009 год
построены и введены в эксплуатацию жилые дома:
- ул. Захарова, д. 63, ул. Захарова, д. 67, корп. 1, ул. Великоморская, д. 10, ул. Великоморская, д. 12, ул. Роменская, д. 5,
ул. Матусевича, д. 90, пр-т Рокоссовского, д. 78, пр-т Рокоссовского, д. 76, пр. Рокоссовского, 80, ул. Филимонова, д. 14,
пр-т Независимости, д. 168, корп. 1, пр-т Независимости, д. 168,
корп. 2, пр-т Независимости, д. 168, корп. 3, ул. Есенина, д. 30,
ул. Есенина, д. 34, ул. Есенина, д. 36, д. 38.
Лицензия № 02250/0264117 выдана Министерством архитектуры и строительства РБ 09.04.2007 года сроком на пять лет.
Объединение осуществляет строительство объекта «Жилой район Масюковщина. Микрорайон Масюковщина-6.
Жилой дом № 5 по генплану» в г. Минске.
Свидетельство (удостоверение) № 500/451-3910 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права пользования на него от 03 марта 2010 г.
Земельный участок площадью 0,2187 га. Проектом предусмотрено устройство подъездов, пешеходных связей, установка
малых архитектурных форм, озеленение, организация детских
игровых, спортивных, хозяйственных площадок.
Здание жилого дома запроектировано из шести секций. Количество жилых помещений жилого дома – 214. Серия жилого
дома – 3А-ОПБ.
Начало строительства – февраль 2011 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии
с ПОС – сентябрь 2011 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу от 27.08.2010 № 818-60/10;
Договоры создания объекта долевого строительства будут
заключаться как с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям администраций районов г. Минска на строительство квартир с № 39
по № 141, № 143, так и с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, но желающими их улучшить на строительство квартир с № 1 по № 38, № 142 и с № 144 по № 214.
Предметом договора будет являться строительство жилого
помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых
помещений с учетом выполнения внутренних отделочных работ
в текущих ценах составляет – 2 830 314 руб. – для граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий; 3 327 210 руб. –
для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме,
которое подлежит передаче в долевую собственность, входят:
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и
подвал, другие места общественного пользования, несущие,
ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за
пределами или внутри жилых и нежилых помещений, элементы
инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, а
также отдельно стоящие объекты, служащие целевому использованию здания и право землепользования.
Договор строительного подряда от 01.11.2010 № 32с-11-2010,
генподрядчик – ОАО «МДК».
Прием и регистрация заявлений на участие в долевом строительстве жилых помещений будет осуществляться со дня
выхода проектной декларации в каб. 105, по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 13А.
Генеральный директор

Е.И. Вовна

