«Зямля не застанецца пустой.
Яна будзе заселеная вернікамі»

Уладзімір
ГРОЗАЎ:

Адзін за другім у Маскве адбыліся два
міжнародныя форумы, прысвечаныя дэмаграфіі. На абодвух была прадстаўлена
беларуская праграма «Сям'я — Еднасць
—Айчына», якая стала сенсацыяй для
ўдзельнікаў сусветнага руху «За жыццё».
Наша размова з выканаўчым дырэктарам Выдавецтва Беларускага Экзархату
Уладзімірам ГРОЗАВЫМ, які прадстаўляў
праграму за мяжой, адбылася паміж гэтымі дзвюма падзеямі. Таму ў асноўным
размова ішла пра першы форум — Сусветны дэмаграфічны саміт у Маскве. Але
задача інтэрв'ю была — зразумець, чаму
дэмографы ўсяго свету б'юць набат і чым
іх зацікавіў беларускі вопыт.

«БЭБІБУМУ НЕ БУДЗЕ»
— Дэмаграфічны саміт у Маскве ладзіў
Сусветны кангрэс сем'яў. Што гэта за арганізацыя?
— Гэта самае прадстаўнічае міжнароднае
аб'яднанне прыхільнікаў традыцыйных сямейных каштоўнасцяў і руху ў абарону Жыцця і
Сям'і, Pro-Lіfe и Pro-Famіly, які выступае супраць абортаў, аднаполых шлюбаў, эўтаназіі,
кланіравання чалавека, легалізацыі наркотыкаў
і таму падобнага.
Рух зарадзіўся ў 1995 годзе ў Маскве падчас візіту Алана Карлсана, аў тара вядомага
маніфесту «Натуральная сям'я», і вельмі хутка
набраў абароты ва ўсім свеце. Ужо праз год адбыўся Першы сусветны Кангрэс Сем'яў у Празе.
Усяго на сёння прайшло 6 падобных форумаў,
у тым ліку ў Жэневе, Мехіка, Варшаве, Амстэрдаме. Сёння Кангрэс аб'ядноўвае арганізацыі ў
больш чым 65 краінах свету. Цяпер і беларуская
арганізацыя «Бацькі і настаўнікі — за адраджэнне праваслаўнай адукацыі» са сваёй Праграмай
«Сям'я — Еднасць — Айчына» сталі паўнавартасным членам Сусветнага кангрэсу сем'яў.
— Якія ўражанні пакінуў маскоўскі Саміт?
— Ніколі не бачыў разам такой колькасці
спецыялістаў у галіне дэмаграфіі і сямейнай
палітыкі, і не ўяўляў, што іх магчыма аб'яднаць.
Прыехалі людзі з Філіпін, Амерыкі, Еўропы, Афрыкі, прычым не выпадковыя, а тыя, хто глыбока
валодае пытаннем. Уразіў узровень еднасці і
разумення праблемы. На форуме не было супрацьлеглых поглядаў і адрозных меркаванняў.
На жаль, тое, што адбываецца ў галіне дэмаграфіі ва ўсім свеце, прыводзіць людзей цвярозага
розуму да аднолькавых высноў.
Амерыканец Дон Фэдэр, дырэктар па камунікацыях Сусветнага кангрэсу сем'яў, у сваім
дакладзе «Культурныя вытокі дэмаграфічнай
зімы» прадставіў сукупнасць усіх выступаў: чалавецтва, зрабіўшы з сябе багоў, на розных
кантынентах і ў розных культурных традыцыях
прыйшло сваімі эгаістычнымі шляхамі ў непраходнае балота — дрыгву, у якой павінна загінуць. І сёння перспектыва жыцця чалавека
на зямлі, лёс усяго чалавецтва заключаецца ў
тым, каб развярнуцца і тымі ж самымі шляхамі
выйсці да вытокаў.
Духоўная культура, на якой чалавецтва пабудавала хрысціянскую цывілізацыю — самацэнная,
і гэтая жыццёвая спружына чалавецтва сёння
дэманціраваная. Для таго, каб чалавецтва мела
дэмаграфічную перспектыву, неабходна вярнуцца
да каранёў праз духоўнае асветніцтва, праз вяртанне традыцый, праз адмаўленне ад ваяўнічага
атэізму і секулярызму. Таму што гэта — шлях у нікуды, шлях выраджэння і знікнення чалавецтва.
За выказваннямі кшталту «наркотыкі — гэта кайф», «алкаголь — гэта задавальненне»,
«аборты — гэта магчымасць пажыць дзеля сябе
і не нараджаць непажаданых дзяцей» стаіць
спыненне жыцця, выміранне. Усё гэта звязана
з адсутнасцю духоўнасці. Там, дзе няма духоўнасці, няма сумлення і няма адказнасці.
Выснова ўсіх дакладчыкаў адна: Зямля не
застанецца пустой. Але яна будзе заселеная
вернікамі. Толькі вернікі сёння ажыццяўляюць
узнаўленне насельніцтва. Гэты адзінагалосны
вынік Саміту мяне, вядома, уразіў. Бо мы прывыклі да лібералізму, розных пунктаў погляду,
спрэчак, пошуку ісціны... Няма іншых пунктаў
погляду. Усе дакладчыкі тым або іншым чынам

прыходзілі да гэтай адзінай ісціны. Без звароту
да нашых духоўных каранёў немагчыма аднавіць традыцыйную сям'ю і забяспечыць развіццё
чалавецтва.
Другая выснова, якая мяне глыбока ўразіла: нам ілгуць. Глабалістычныя СМІ нахабна
падманваюць.
— У чым?
— У тым, што зямны шар перанаселены. Ужо
40 гадоў як тэндэнцыя павелічэння насельніцтва
змянілася, і там, дзе яно адбывалася імкліва,
павелічэнне значна запаволілася. Прычым, паўсюдна. А 42 адсоткі ўсяго чалавецтва жывуць у
рэгіёнах, дзе насельніцтва імкліва скарачаецца.
Гэта значыць, што амаль палова жыхароў планеты не аднаўляе сваёй колькасці, і да 2020 года тое павольнае павелічэнне нараджальнасці,
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сурсы прыкладаліся і дагэтуль прыкладаюцца якая сілкуе першае і другое. Бо здаровая сям'я дарожнага руху, мы павінны ведаць пра непаДаўно я так не радавалася кнікаласальныя.
і пашыранае ўзнаўленне насельніцтва сілкуе рушныя законы быцця.
— Чаму ў дэкларацыі Саміту асобны абзац
Праграма «Сям'я — Еднасць — Айчына» — ўсе астатнія працэсы: палітычныя, эканамічныя,
зе... Хіба што ў дзяцінстве
гэта ўнікальная платформа, дзе грамадства, бяспеку дзяржавы... Калі мы ініцыюем інстынкт прысвечаны Венгрыі?
Калі Ніна Русаковіч — чалавек таленавідзяржава і Царква аб'ядноўваюць свае намаган- захавання нацыі, тады нараджацца ў Беларусі
— Венгрыя прыняла новую Канстытуцыю,
ні. Мы супрацоўнічаем з прафсаюзамі, БРСМ, будзе больш, чым паміраць. Нашай тэхналогіяй у якой хрысціянства названа асновай існаван- ты, неардынарны, настаўніца рускай мовы
творчымі саюзамі. Напрыклад, днямі ў Брэсце зацікавіліся ўсе ўдзельнікі кангрэсу.
ня дзяржавы і грамадства. І самае галоўнае, і літаратуры, аўтар кніг пра А. Пушкіна і
выступаў Алесь Марціновіч, лаўрэат Дзярправа на жыццё, згодна з Венгерскай кан- С. Ясеніна — падарыла мне новую «Пра
Мацярынства — ахвярнасць. стытуцыяй, чалавек мае з моманту зачацця. песню народную, «Неруш» і Валянціну»,
жаўнай прэміі, літаратуразнаўца і пісьменАхвяру можа прынесці толькі духоўны Венгрыя прыйшла да гэтага не ад добрага якая незвычайна прыгожа аздоблена і банік. У мерапрыемствах Праграмы бярэ ўдзел
чалавек. Той, у каго не ўсё мераецца жыцця. Імклівая дэмаграфічная дэградацыя гата ілюстравана, я не тое што прачытала,
кампазітар Валерый Карэтнікаў... Праца такіх
карыслівасцю. Вось чаму ніводнай краіне насельніцтва ў гэтай краіне прымусіла лю- а «праглынула» яе за адзін дзень.
людзей павышае аўтарытэт ідэі.
не ўдалося шляхам матэрыяльнага дзей задумацца і знайсці першапрычыну.
Важнае тое, што платформа — грамадВыдавецская. У нас няма нейкага адзінага фундата- стымулявання вырашыць дэмаграфічнае пытанне. Яны далі азначэнне сям'і. Аказалася, што тва БДУ разам
ра. Мы аб'яднаныя ідэяй, якая зразумелая і
сёння яно вельмі размытае: «прасуну тыя» з аўтарам зра— Значыць, першы крок — тыя 20 адсот- браты налічваюць ажно пяць палоў. У Венгер- біла вельмі даблізкая для кожнага, незалежна ад маёмаснага
цэнзу, сацыяльнага статусу, узросту і полу: бу- каў жанчын, якіх пераканалі?
скай канстытуцыі дакладна абазначана, што рагі падарунак
дучыня Беларусі ў нараджэнні шматлікага і
— Так, але вы трохі вульгарызуеце. Мы не пе- сям'я характарызуецца неад'емнымі прыкме- да 30-год дзя
Чалавецтва, зрабіўшы з сябе багоў, здаровага пакалення дзяцей.
раконваем. Мы размаўляем. Мы даводзім інфар- тамі саюза мужчыны і жанчыны... Гэта вельмі за слу жа на га
на розных кантынентах і ў розных
мацыю, якую жанчыны часта не ведаюць. Не ўсе важны пастулат.
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культурных традыцыях прыйшло сваімі
жанчыны ведаюць пра маральна-псіхалагічныя
— Дазвольце напрыканцы нашай размовы э т н а г р а ф і ч — Зараз мы ажыццяўляем ініцыятыву,
эгаістычнымі шляхамі ў непраходнае
і псіхіятрычныя наступствы абортаў, якія будуць распытаць пра ваш уласны вопыт бацькоў- на га ан самббалота — дрыгву, у якой павінна загінуць. якая заключана ў выкарыстанні ўнікальнай суправаджаць іх да скону дзён і могуць паўплы- ства. У вас 5 дзяцей, якога яны ўзросту?
ля «Не руш»
методыкі, народжанай у Расіі. Мы даведа— Так атрымалася, што ў маёй сям'і два па- Бе ла рус ка га
ваць на жыццё іх народжаных дзяцей і ўнукаў.
ліся пра яе падчас першага форуму УсераПра тое, што жанчына, якая зрабіла аборт, за- каленні дзяцей. Старэйшай дачцэ 30 гадоў, яна дзяр жаў на га
якое яшчэ існуе ў краінах Азіі і Афрыкі, зменіцца
сійскай праграмы «Святасць мацярынства», які
хоўвае сіндром забойцы. Жанчына створана для скончыла два факультэты педагагічнага ўніверсідэмаграфічнай зімой. Пасля гэтага чалавецтва
ўні вер сі тэ та.
адбыўся напрыканцы мінулага года ў Маскве
таго, каб даваць жыццё, а не аднімаць. Насілле тэта на «выдатна», стварыла сям'ю, і ў мяне ўжо
пяройдзе рысу свайго выраджэння. Не будзе
пад патранажам жонкі расійскага Прэзідэнта
Упер шы ню ў
над прыродай накладае адбітак на наступныя ёсць двое ўнукаў: пяці і двух гадоў. Сыну Максіму
ніякага бэбібуму і ніякага хэпіэнда.
Святланы Мядзведзевай. Сутнасць методыкі ў
друку Беларусі
цяжарнасці. Ёсць думка, што «дзеці індыга», якімі 24 гады. Ён скончыў Маскоўскую семінарыю і прыТаму, калі сёння кажуць, што Зямля вытрытым, што група псіхолагаў праваслаўнага вераніхто і нішто не можа кіраваць, — гэта дзеці, якія няты ў Маскоўскую духоўную акадэмію. Астатнія даецца поўны
мае толькі мільярд насельніцтва і трэба рэгувызнання прыходзіць у жаночыя кансультацыі і
нарадзіліся пасля абортаў і, па сутнасці, помс- дзеці — школьнікі. Малодшаму, Мікалаю, 8 гадоў. твор чы партляваць яго колькасць, то пад гэтым маецца на
там кантактуе з жанчынамі, якія прынялі рашэнМы з жонкай адважыліся на яго нараджэнне ў 44 рэт калектыву
цяць за сваіх забітых братоў і сясцёр.
ўвазе зачыстка, і больш нічога. Гэта для мяне
не пазбавіцца ад зароджанага жыцця.
і яго кіраўніка
Мы не асуджаем, не абвінавачваем і не робім гады. Серафіму 13 гадоў, Марыі — 15.
стала другім вялікім адкрыццём.
Аказалася, што значная частка такіх жанчын
Старэйшыя дзеці раслі, калі бацька служыў. — заслужанагучных заяў. Нікога не ўгаворваем і не выказ«МАЦЯРЫНСТВА НЕ КУПІШ»
знаходзіцца, мякка кажучы, у неўраўнаважаваем сваё меркаванне. Мы гаворым пра тое, Я сыходзіў на службу, пакуль яны яшчэ спалі, і га дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь Ваным стане. Сумненні прадыктаваныя тым, што
— Вы таксама былі сярод выступоўцаў.
што чалавек, які захоўвае жыццё, даручанае вяртаўся, калі яны ўжо спалі. Яны выхоўваліся лянціны Фёдараўны Гладкай.
— Так, беларуская дэлегацыя была ў тэме. душа і сэрца адчуюць ісціну. Часам псеўдатлу«Кніга выяўляе ўнікальны культуралагічБогам, атрымлівае Божае блаславенне... На на станоўчым прыкладзе бацькі, які адсутніМяне здзівіла, што з краін СНД, акрамя расі- мачэнні кшталту «пажыць для сябе», «маленькі
якое блаславенне і абарону сябе і сваёй сям'і чаў. Потым я адчуў, што шчасце — у дзецях, а ны і гісторыка-дакументальны матэрыял, які
ян, былі толькі прадстаўнікі Беларусі. Праграма заробак мужа», «адсутнасць жылля» рассыпаможа разлічваць той, хто перакрэслівае волю радасць зносін нішто не заменіць. У нас няма падлягае далейшаму асэнсаванню новымі
«Сям'я — Еднасць — Айчына», каардынатарам юцца пасля такіх гутарак. Бо насамрэч у нас
Бога? Жанчына можа быць шчаслівай толькі ў доме тэлевізара: 15 гадоў таму мы вырашылі пакаленнямі даследчыкаў», — адзначыў
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якой з'яўляецца Рэспубліканскае грамадскае
ў сям'і. Сёння для бізнэс-вумэн створаныя спе- яго выкінуць. Мы бачым адзін аднаго, размаў- прафесар кафедры беларускай народна-пеаб'яднанне «Бацькі і настаўнікі — за адраджэн- каб узнікала неабходнасць ахвяраваць жыццыяльныя тэхналогіі, але жанчыны, якія дзеля ляем, чытаем... Дарэчы, чытаем і газеты, у тым сеннай творчасці БДУ культуры і мастацтваў
не праваслаўнай адукацыі», стала для ўдзель- цём дзіцяці...
кар'еры ахвяравалі сям'ёй, усё адно не могуць ліку «Звязду», якую 40 гадоў выпісваў яшчэ Уладзімір Зяневіч.
Псіхалагічная дапамога, падтрымка, пераканікаў саміту пэўнай сенсацыяй.
мой бацька.
Дэ віз жыц ця Ні ны Ру са ко віч: «Лю боў
пазбавіцца ад адчування пустэчы.
Справа ў тым, што дыягназ на форуме ў нанне, пралангацыя прыняцця рашэння дазва— Цяжка быць бацькам вялікай сям'і?
мая — Паэзія і Песня». Невыпадкова яна
Увогуле сям'я — гэта адзіны чалавек, уваМаскве быў пастаўлены бліскуча, так бы мовіць, ляюць захоўваць да 30 працэнтаў цяжарнас— Безумоўна, ёсць моманты, калі бывае ня- ста ла ле та піс цам ан самб ля. Па-пер шае,
сабленне Тройцы — бацька, маці і дзіця, жывое
стэрэаскапічна. А методыкі і інструментарый цяў, якія было запланавана перарваць. Сёння
богаўвасабленне. Таму радасць і шчасце, увесь лёгка. Напрыклад, для вялікай сям'і не так проста яны з Валянцінай Гладкай — зямлячкі. Ніў Беларусі, згодна з афіцыйнай статыстыкай,
для лячэння не абраныя.
комплекс, які неабходны для сталення паўнавар- арганізаваць летам свабодны час. Да таго ж пад- на — з вёскі Жукі, Валянціна — Праснакі
І гэта зразумела, бо ў большасці развітых на працягу года адбываецца звыш 30 тысяч
таснай, нармальнай чалавечай асобы, мы можам леткі ўжо маюць свае пажаданні і права голасу. І Капыльскага раёна. Па-другое, ніводнаму
краін плоскасць бачання духоўнага адраджэння абортаў. Няхай сваё рашэнне пераменяць не
атрымаць толькі ў сям'і. І сёння гэты інстытут бывае няпроста знайсці кампрамісы, каб і аздара- самадзейнаму калек тыву Беларусі пакуль
ўвогуле адсутнічае. Дэхрысціянізацыя Еўропы 30, а 20 адсоткаў жанчын. Калі мы ўсе акажам
віць дзяцей, і заняць... Але ў жыцці шматдзетнай не пашчасціла мець такога тонкага, глыбока
спрабуюць знішчыць і расфарміраваць.
і Амерыкі — гэта факт. Пэд Б’юкенен у сваёй падтрымку, падбадзёрым будучую маці: сваясям'і ёсць радасць, якая акупляе ўсе цяжкасці.
зацікаўленага, неабыякавага і дасведчанакнізе «Гібель Захаду» дакладна пра гэта піша. кі, бацькі, працадаўцы... Чым не нацыянальная НЕ ПРАДАЕЦЦА
Згодны з думкай, што дастаткова прыкласці га даследчыка.
— Навошта гэта некаму патрэбна?
Дарадца трох прэзідэнтаў, ён ведае праблему і ідэя: «Няхай нас стане больш!»?
намаганні да старэйшага дзіцяці, а выхаванне і
Аўтар і «Неруш» цесна знітаваны, з'яўля— Сям'я парушаецца таму, што не ўвахо- адукацыя астатніх адбудуцца на паўаўтамаце. Увалічыць, што дэмаграфічная і фізічная смерць
Мы
па
куль
га
во
рым
пра
хут
касць,
дзіць у эталон тавару. Гэта тое, што немагчы- га, любоў маці, адказнасць бацькі — гэта ўсё, што ючыся гарантамі беларускага адраджэння,
Захаду непазбежная па прычыне поўнай дэз якой выміраем. Мы гаворым пра тое, ма купляць і прадаваць. Сям'я зацікаўленая ў трэба. Вядома, вялікая сям'я патрабуе больш матэ- духоўнай трываласці беларусаў, што пацверхрысціянізацыі. Захад пабудаваў інфармашто гэтую хуткасць удалося трохі захаванні дзяржавы, каранёў, нацыянальнай рыяльных сродкаў, таму даводзіцца быць увесь час дзіла новая юбілейная праграма ансамбля,
цыйнае грамадства, у якім няма месца для
выкананая ў жанры народнага мюзікла «Вязапаволіць. Але нам трэба казаць самасвядомасці. А глабалізацыя імкнецца ні- у тонусе, удасканальваць сябе прафесійна.
душы, дабрыні, святла. Там ёсць прагматыка,
пра хуткасць, з якой мы будзем адраджацца! бы ласцікам сцерці ўсе межы: тэрытарыяльсацыяльнае служэнне, якое аплачваецца, фіКалі Гасподзь дае дзяцей, то Ён прадугледж- селле ў Стараселлі».
Гэтае дзейства трэба бачыць. У праграме
ныя, этнічныя, рэлігійныя... Яна ператварае вае ўсе магчымасці для паўнавартаснага іх жыцнансуецца, але няма любові.
Сёлета за шэсць месяцаў насельніцтва Бела- ўсіх нас у перакаці-поле, каб лягчэй было кант- ця і харчавання. Але мы часта забываем, што — песні, танцы, музыка. Запісана яна У. РагоПраграма «Сям'я — Еднасць — Айчына» —
гэта, па сутнасці, інструментарый для лячэння русі зменшылася на 12 тысяч чалавек. Сітуацыя, раляваць. Канчатковая мэта глабалістычнага сапраўдная, вечная і нязменная каштоўнасць вічам, Г. Цітовічам, Т. Варфаламеевай, М. Сіхваробы. І наяўнасць такога інструментарыю ў у параўнанні з 2006 годам, палепшылася: тады свету — зрабіць чалавека кіруемым шарыкам. для чалавека — радасць і мір у душы. І таму, ратой, В. Гладкай, удзельнікамі ансамбля.
Набыўшы гэты фаліянт (з двума дыскамі,
Беларусі вельмі здзівіла ўсіх. Дарэчы, вопыт Бе- за год колькасць беларусаў скарацілася на 56 Ды і колькасць «шарыкаў» — абмежаваць.
хто навучыўся знаходзіць мір і радасць, лёгка ў
Таму мы сёння кажам, што ёсць логіка жыц- жыцці, нягледзячы на знешнія цяжкасці і маза- на якіх — беларускія песні і танцы з рэпертуаларусі быў рэтрансляваны на ўвесь свет. У Самі- тысяч чалавек. Значыць, намаганні дзяржавы,
це ўдзельнічалі прадстаўнікі 65 краін. Наш дак- Царквы і грамадства даюць вынікі, але мы па- ця, якую даў Гасподзь у сваіх запаветах: жывіце лі на руках. Шмат любімых і любячых дзяцей у ру «Неруша»), атрымаеце вялікую асалоду.
Будзьма шанаваць свае аўтэнтычныя песлад прагучаў на пленарным пасяджэнні. Для ўсіх куль гаворым пра хуткасць, з якой выміраем. Мы і пладзіцеся; любіце адзін аднаго. Гасподзь бла- сям'і — гэта, безумоўна, шчасце.
— У якія моманты вы гэтае шчасце адчу- ні, якія ўзбагачаюць душу, бо яны захавалі
ўдзельнікаў Саміту, не толькі амерыканцаў, але кажам пра тое, што гэту хуткасць удалося трохі слаўляе сям'ю, нараджэнне дзяцей.
Цікавасць да беларускага вопыту з боку кі- ваеце найбольш моцна?
і расіян, стала адкрыццём, што ў нас дзяржава запаволіць. А нам трэба казаць пра хуткасць, з
чысціню нашых продкаў!
— Калі прыходжу дамоў і магу цалкам расразам з Царквой і грамадскімі структурамі бярэ якой мы будзем адраджацца! Пакуль войска ад- раўніцтва Дэмаграфічнага саміту прывяла да
Хочацца прывесці радкі з «Зялёнага лістка
ступае, пра перамогу размова не ідзе.
прапановы налета адзін з форумаў правесці слабіцца, адчуць сябе беззабаронным малюс- на плане Зямля» слыннага паэта і празаіка
ўдзел у вырашэнні дэмаграфічнай праблемы.
Нашу ідэю падтрымала Міністэрства аховы ў Беларусі. Зацікавіла не толькі перадаборт- кам унутры панцыра. Калі «бедны» і «няшчас- Янкі Сіпакова, які, на вялікі жаль, заўчасна
— Зацікавіла менавіта магчымасць узаездароўя: у некалькіх жаночых кансультацыях нае кансультаванне, але і метадалогія комп- ны» татачка падае на 10 хвілін на канапу, і ў пайшоў з жыцця: «Народныя спевакі зберагмадзеяння?
— Так, і, самае галоўнае — станоўчыя вынікі Мінска распачаты эксперымент, і мы ўжо маем лекснага ўздзеяння на грамадства. Праграма гэты час да яго падыходзяць адзін за адным лі народную песню. А ўжо песня выратавала
і маштабнасць. Праграма ўвесь час напаўня- дзясяткі выратаваных дзяцей. Гэта — грама- «Сям'я — Еднасць — Айчына» ставіць задачу дзеці, потым унукі, нехта пагладжвае, нехта пра нашу мову, а яна, у сваю чаргу — дзяржаву,
ецца нечым новым. Яна аб'ядноўвае вялізную дзянская здаровая ініцыятыва, у рамках якой змяніць псіхалогію сучаснага чалавека. Асновы нешта пытаецца, нехта расказвае пра тое, што краіну, народ. Калі ёсць песня — значыць,
колькасць валанцёраў і ўдзельнікаў высокага працуюць валанцёры, людзі неабыякавыя, якія айчыннай духоўнай культуры, асновы духоўнай адбылося ў маю адсутнасць... Нібы кранаюць жыве народ!»
не атрымліваюць за гэта грошы.
бяспекі людзі павінны ведаць з пялюшак. Як пра пяшчотнай рукой за струны душы...
грамадскага і дзяржаўнага рангу.
Валянціна ЛУЦЭВІЧ—СКАРЫНКІНА.
Дэмографы падкрэсліваюць, што чалавек — санітарную і пажарную бяспеку, як пра бяспеку
Размаўляла Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.
Удзельнікі Саміту пагадзіліся, што выхад з
дэмаграфічнай зімы ляжыць не ў матэрыяль- цалкам сацыяльная істота. Сёння глабалістычная
най плоскасці. Мацярынства не купіш. Бо гэта культура спрабуе зрабіць яго спажывецкай, зусім
— ахвярнасць. Хто ацэніць кошт бяссонных на- індыферэнтнай адзінкай, індывідуалам, які адзін
чэй? Цану выношвання немаўляці, яго выкорм- супраць усіх, якому ўсё павінна служыць і падГосударственный комитет по имуществу Республики Беларусь извещает о проведении аукционов
лівання і догляду? Ахвяру можа прынесці толькі парадкоўвацца... Правы асобы ставяцца вышэй
по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций открытых акционерных обществ.
духоўны чалавек. Той, у каго не ўсё мераецца за ўсё: «я», «мне», «маё». Гэтай чалавеканенаАукционы состоятся 13 сентября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12.
карыслівасцю. Вось чаму ніводнай краіне не вісніцкай філасофіі мы супрацьпастаўляем нашу
Организатор аукционов – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12.
ўдалося шляхам матэрыяльнага стымулявання айчынную духоўную традыцыю. Мы не лезем у
вырашыць дэмаграфічнае пытанне. Хоць рэ- палітыку і эканоміку. Мы гаворым пра аснову,







ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ, ПРОДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ
ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
№
п/п

ЛАД

Покупатель

№

Условия продажи акций

Частное унитарное производственное Продано на аукционе 14 июня 2011 года по цене 3 544 001 598 рублей
100 504 предприятие «Мебельная фабрика «Ла(54,3 %) гуна», Брестская обл., г. Барановичи
Частное унитарное производственное Продано на аукционе 14 июня 2011 года по цене 9 785 117 028 рублей.
405 280 предприятие «Мебельная фабрика «Ла(88,3 %) гуна», Брестская обл., г. Барановичи
Общество с ограниченной ответствен- Продано на аукционе 14 июня 2011 года по цене 7 494 355 371 рубль.
50 128 ностью «Остамебель», Гродненская
(32,7 %) обл., г. Слоним
Общество с дополнительной ответ- Продано на конкурсе 22 июня 2011 года по цене 4 530 000 000 рублей на
ственностью «Евродизайн»,
следующих условиях конкурса:
г. Минск
внести в уставный фонд ОАО «Озтранс» в виде вклада денежные средства,
оборудование и материалы в сумме, эквивалентной 2,7 млн долл. США, в
течение 5 лет с даты подписания договора купли-продажи акций с направле27 035
нием указанных средств на развитие общества. При этом 1 млн долл. США из
(89,6 %)
указанных средств направить на строительство 3-этажного здания станции
тех. обслуживания автомобилей с офисными помещениями в течение 2 лет
с даты подписания договора купли-продажи акций;
обеспечить сохранение в течение 5 лет с даты подписания договора куплипродажи акций профиля деятельности общества и увеличение количества
рабочих мест на 50 ед.
39 791 Общество с ограниченной ответствен- Продано на аукционе 24 июня 2011 года по цене 1 200 000 000 рублей.
(46,0 %) ностью «УнивестСистем», г. Брест
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6

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 02 августа 2011 г. в 11.00
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ЛИКВИДИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО по АДРЕСУ: г. БОБРУЙСК, ул. БАХАРОВА, 206,
принадлежащего на праве хозяйственного ведения (продавец) – РУПП «Меховая фабрика» в составе (предмет торгов):
Капитальные строения: с инвентарным номером 710/С-61631(склад материалов №13а) общей площадью 120,0 кв.м; инвенЛот № 1 тарным номером 710/С-61633 (склад материалов №13б) общей площадью 119,0 кв.м; инвентарным номером 710/С-61632
(склад материалов №13в) общей площадью 114 кв.м
Организатор торгов
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, 222
(р/с 3012000511012 в ЗАО «Цептер Банк», ЦБУ 5 БИК 153001820, УНП 807000214, г. Минск, ул. Платонова, 1 Б,
ОКПО 55484006)
Место проведения торгов и г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54
подачи документов
в здании Бобруйского управления Филиала «Центр «Белтехинвентаризация»
Начальная цена продажи
68 857 834 рубля с учетом НДС
Размер задатка
10%, что составляет 6 885 783 рубля
Инф. о зем. участке
0,3056 га – кадастровый № 741000000008002885, правовой режим – постоянное пользование
Номер расчетного счета для Получатель платежа – РУПП «Меховая фабрика»: р/счет 3012000002388 в филиале 703
перечисления задатка
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бобруйска, код 760, УНП 700062112
Условия продажи
Без условий
Срок заключения договора
В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона
купли-продажи
Срок и условия оплаты за Определяются по согласованию Победителя (Претендента на покупку) с Продавцом при заключении договора
предмет торгов
купли-продажи
Срок подачи документов для участия в торгах, осмотра предмета торгов и внесес 21.07.2011 г. по 01.08.2011 г.
ния задатка
включительно до 16.00
*Более подробная информация об условиях участия в торгах, характеристиках предмета торгов, перечне документов, прилагаемых
к заявлению на участие в торгах, опубликована в газете «Рэспублiка» № 30 (26894) от 16.02.2011 г.
Получить дополнительную информацию о продаже имущества можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54
или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 52 08 45, 52 70 32, 8 (029) 654 79 06 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Полное и сокращенное
наименование,
место нахождения
акционерного общества
Открытое акционерное общество «Белкофе»
(ОАО «Белкофе»)
231000, Ошмяны,
Пушкина, 2
Открытое акционерное общество «СлуцкОблГарант»
(ОАО «СлуцкОблГарант»)
223610, Минская обл., г.
Слуцк, ул. Комсомольская,
дом 5а
Открытое акционерное общество «Барановичидрев»
(ОАО «Барановичидрев»)
225320, Барановичи, п. Восточный, 3
Открытое акционерное общество «Борисовский инструментальный завод»
(ОАО «Борисовский инструментальный завод»)
222120, Минская область, г.
Борисов, ул. Толстикова, 36
Открытое акционерное общество «Минсктелекомстрой»
(ОАО «Минсктелекомстрой»)
220037, Минск, Аннаева, 49
Открытое акционерное общество «ГродноАТЭП»
(ОАО «ГродноАТЭП»)
230001, Гродненская обл., г.
Гродно, ул. Суворова, дом 109

Доля государНомиКоличество проРазмер задатка,
Размер
нальная ства в уставном даваемых акций Начальная
подлежащего внеуставного
фонде
цена продажи
стоимость
сению для участия
фонда,
акций, рублей
акции,
в аукционе
штук акций
штук
в%
штук
в%
рублей
акций
к УФ акций
к УФ

Время
проведения
аукциона

173 186

300

56 496

32,6

56 496

32,6

641 666 370

64 166 637

9:20

361 001

4400

360 219

99,8

360 219

99,8

2 297 013 410

229 701 341

9:40

64 623

1600

31 488

48,7

31 488

48,7

19 039 074 509

1 903 907 451

10:00

225 455

1850

67 734

30,0

67 734

30,0

284 900 000

28 490 000

10:20

143 007

2600

14 302

10,0

14 302

10,0

2 000 000 000

200 000 000

10:40

117431

10000

31 211

26,6

31 211

26,6

1 778 000 000

177 800 000

11:00

Для участия в аукционе по продаже акций соответствующего акционерного общества в срок
до 16.00 30 августа 2011 г. по адресу: г. Минск,
пер. Краснозвездный,12, каб. 401 предоставляются следующие документы:
заявление на участие в аукционе по форме,
утвержденной Государственным комитетом по
имуществу;
юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь – копии устава (учредительного
договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного
договора), имеющего штамп, свидетельствующий
о проведении государственной регистрации, и
свидетельства о государственной регистрации
и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо
представляет не руководитель) или документ,
подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из
решения общего собрания, правления либо иного
органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или
трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор);
юридическими лицами, иными организациями
– нерезидентами Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового
реестра страны происхождения (выписка должна
быть произведена не ранее 6 месяцев до даты
подачи заявления) или иное равнозначное дока-

зательство юридического статуса в соответствии
с законодательством страны происхождения с
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в
установленном порядке доверенность представителю юридического лица, иной организации или
другие легализованные в установленном порядке
документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;
индивидуальными предпринимателями – резидентами Республики Беларусь – копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник
для заверения копии организатором аукциона;
индивидуальными предпринимателями – нерезидентами Республики Беларусь – легализованный в установленном порядке документ,
подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский
язык;
представителями граждан Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей – резидентов Республики Беларусь – нотариально
удостоверенная доверенность;
представителями иностранных физических
лиц, индивидуальных предпринимателей – нерезидентов Республики Беларусь – легализованная в установленном порядке доверенность
с нотариально удостоверенным переводом на
белорусский или русский язык;
по открытым акционерным обществам «Барановичидрев», «Минсктелекомстрой» предоставляется документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа на совершение сделки.
При подаче документов на участие в аук-

ционе физические лица, индивидуальные предприниматели, представители физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, иных организаций предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и
предоставляют его копию, которая заверяется
организатором аукциона.
Задаток для участия в аукционе уплачивается в срок до 9 сентября 2011 г. согласно
договору о задатке, заключаемому с Фондом
государственного имущества Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь: в бел. рублях на счет № 3642974000028;
в ЕURO на счет № 3642974005036; в USD на
счет № 3642974005052; в рос. рублях на счет
№ 3642974008046 в филиале № 529 «Белсвязь»
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код 720; получатель платежа – Фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь, УНП 102314789.
Участники аукционов, выигравшие соответствующий аукцион, обязаны возместить затраты
на организацию и проведение аукционов в течение 3 рабочих дней с даты их проведения.
Договора купли-продажи акций по результатам аукционов заключаются в течение 20 календарных дней с даты их проведения.
Дополнительная информация об объявленных аукционах размещена на официальном
сайте Государственного комитета по имуществу
www.gki.gov.by в разделе «Продажа акций» в
подразделе «Аукционы-конкурсы».
Контактный телефон Фонда государственного имущества: (017) 284 85 62.

