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З гісторыі свята
Ад мет на, што сло ва «кар на вал» вы-

твор нае ад двух ла цін скіх — carno (мя-

са) і vale (бы вай). Гэ тае свя та спрад ве-

ку з'яў ля ла ся свое асаб лі вай мя жой, за 

якой па чы наў ся Вя лі кі пост. Ад нак, як 

сцвяр джа юць экс пер ты, вы то кі кар на-

ва лу ля жаць яшчэ ў па ган скіх цы ры мо-

ні ях у го нар ста ра жыт на егі пец ка га бо га 

Асі ры са і ў рым скіх са тур на лі ях. Пад час 

ура чыс тас цяў ра бам да зва ля ла ся ся-

дзець за ад ным ста лом з гас па да ра мі, 

і, каб са слоў ныя за ба бо ны не пе ра шка-

джа лі зно сі нам, тва ры ха ва лі пад мас-

ка мі. Ка лі на зме ну па ган ству прый шло 

хрыс ці ян ства, на мно гія тра ды цыі і свя ты 

бы ла на кла дзе на за ба ро на. Тра піў пад 

яе і кар на вал. Але прай шлі ста год дзі, 

на сту пі ла эпо ха Ад ра джэн ня, і ў змроч-

ную ат мас фе ру за па ло ха най ін кві зі цы-

яй Еў ро пы све жым бры зам ува рва ла ся 

са праўд нае свя та.

Гіс то рыя Ве не цыі па ча ла ся больш 

чым паў та ра ты ся ча год дзя та му — 

у ся рэ дзі не V ста год дзя, ка лі жы ха ры 

«цвёр дай зям лі» знай шлі ся род ва ды 

схо ві шча ад вар вар скіх на бе гаў. Су час-

ная Ве не цыя раз ме шча на на 119 аст-

ра вах, акру жа ных 150 ка на ла мі, якія 

злу ча ны па між са бой 400 мас та мі. 

Ту тэй шы кар на вал мае амаль ты ся ча га-

до вую гіс то рыю. Пер шая да ку мен таль-

ная згад ка пра яго ад но сіц ца да 1094-га. 

Жы ха ры Ве не цы ян скай рэс пуб лі кі та ды 

гуч на ад свят ка ва лі атры ман не па датко-

вых пры ві ле яў, якія да ва лі ім ве лі зар ныя 

пе ра ва гі для між зем на мор ска га ганд лю. 

За ла тым ча сам для кар на ва лу ста ла 

XVІІІ ста год дзе: ты дзень кур ту аз ныя да-

мы і ка ва ле ры маг лі бес па ка ра на ад да-

вац ца ра дас цям жыц ця, сха ваў шы свой 

твар пад мас кай. Ад нак пас ля рэ ва лю-

цый ных па дзей кан ца ста год дзя італь-

ян цам ста ла не да мас ка ра даў. У 1930-я 

Бе ні та Му са лі ні за ба ра ніў кар на валь ныя 

мас кі і свя ты.

Ве та бы ло ад ме не на толь кі ў 1979 

го дзе па іні цы я ты ве рэ жы сё ра Фе дэ-

ры ка Фе лі ні з да зво лу Па пы Рым ска га. 

Італь ян скі ўрад аб вяс ціў ад наў лен не 

што га до вых кар на ва лаў, аб раў шы гэ-

тае ме ра пры ем ства срод кам для па пу-

ля ры за цыі гіс то рыі і куль ту ры Ве не цыі. 

Што год у го рад на свя та з'яз джа ла ся 

больш за паў міль ё на ту рыс таў. Да рэ чы, 

у Ве не цы ян ска га кар на ва лу ёсць на ват 

улас ны гімн, на пі са ны вя до мым ку цюр'е 

П'е рам Кар дэ нам.

18 дзён вар' яц тва
У кар на валь ных пра цэ сі ях удзель-

ні ча юць ты ся чы лю дзей у кас цю мах 

і мас ках. Яны ро бяц ца са ску ры або 

па п'е-ма шэ, раз ма лёў ва юцца з вы ка-

ры стан нем грун ту і су саль на га зо ла та, 

упры гож ва юцца пту шы ны мі пё ра мі і 

каш тоў ны мі ка мя ня мі.

Ка лі на ву ліч ным свя це мож на аб ме-

жа вац ца толь кі мас кай, то з'яў ляц ца на 

пры ёме ў Palazzo без кас цю ма прос та 

не пры стой на. Ня рэд ка ў ад мыс ло вых 

за пра шэн нях спе цы яль на па зна ча ец-

ца дрэс-код: у якім сты лі і яко га ча су 

па він на быць адзен не. Не ка то рыя еў-

ра пей цы спе цы яль на пры во зяць на кар-

на вал аша лам ляль ныя кас цю мы, якія ім 

не каль кі ме ся цаў шы лі са мыя ўме лыя 

краў цы і якія ча сам каш ту юць дзя сят кі 

ты сяч еў ра. Але асноў ная ма са ту рыс-

таў пе ра тва ра ец ца ў Пуль чы нэл і П'е-

рэт прос та ў Ве не цыі, дзе ёсць мност-

ва крам, якія пра па ну юць не аб ход нае 

адзен не і рэ кві зіт.

Сё ле та пер шыя пе ра адзе тыя па ча-

лі збі рац ца на цэнт раль най пло шчы 

Ве не цыі ў кан цы мі ну ла га тыд ня. Да-

мы ў гіс та рыч ных су кен ках і мас ках 

у су пра ва джэн ні ка ва ле раў у па ры ках 

з'е ха лі ся з усёй Іта ліі і з ін шых кра ін. Афі-

цый ны старт кар на валу быў за да дзе ны 

традыцыйным шэс цем па ка на лах на 

ган до лах і лод ках. Як па ве дам ля ец ца 

на афі цый ным сай це ме ра пры ем ства, 

тэ ма гэ та га го да — «Гуль ня, ка хан не 

і вар' яц тва». На дум ку Ма сі ма Ке ке та, 

но ва га мас тац ка га кі раў ні ка кар на ва ла, 

ка хан не час та су пра ва джа ец ца вар' яц-

твам.

Уся го да 25 лю та га — «тлус та га 

аўтор ка» пе рад па чат кам Вя лі ка га пос-

ту — за пла на ва на ка ля 150 вы ступ лен-

няў, кан цэр таў, ба ляў, у якіх возь ме 

ўдзел больш за 300 ар тыс таў. Ме ра-

пры ем ствы кар на ва ла ахо пяць не толь кі 

гіс та рыч ную част ку аст раў ной Ве не цыі, 

але і ма це ры ко выя квар та лы Маст ра і 

Мар ге ра. Агуль ны бюд жэт свя та склаў 

два міль ё ны еў ра, якія ў асноў ным па-

сту пі лі ад спон са раў і парт нё раў мэ рыі.

Пад на гля дам
На пя рэ дад ні зна ка вай па дзеі мяс-

цо выя ўла ды па ча лі вы пра боў ваць но-

вую сіс тэ му ма ні то рын гу ту рыс таў, якая 

за клі ка на зма гац ца з пе ра поў не нас цю 

го ра да ў га дзі ны пік. Уз доўж са мых 

ажыў ле ных ву ліц Ве не цыі на бу дын ках 

і ліх та рах уста ноў ле ны 34 стэ рэа ска піч-

ныя ка ме ры з дат чы ка мі. Яны бу дуць 

фік са ваць ве лі чы ню ту рыс тыч на га па-

то ку. 

Сіс тэ ма да зва ляе рас па зна ваць сі-

лу э ты лю дзей, іх пол і ўзрост. Акра мя 

та го, яна бу дзе пе ра хоп лі ваць сіг на лы 

ма біль ных тэ ле фо наў, каб вы зна чыць, 

ад куль пры ехаў ту рыст і як доў га ён 

зна хо дзіц ца ў Ве не цыі. Экс пе ры мент 

па пад лі ку ту рыс таў бу дзе пра во дзіц-

ца да 25 лю та га. Ін фар ма цыя з дат-

чы каў трап ляе на кам п'ю тар у ад дзя-

лен не га рад ской па лі цыі, дзе звест кі 

ад люст роў ва юц ца ў вы гля дзе гра фі каў 

і ліч баў — шчыль насць ру ху на ву лі-

цах Ве не цыі, коль касць ту рыс таў. Па 

сло вах са вет ні ка па ту рыз ме Ве не цыі 

Па алы Мар, аба пі ра ю чы ся на па ка зан-

ні пры бо раў, мож на бу дзе рэ гу ля ваць 

тур па ток. «Мы змо жам за га дзя пе ра на-

кі ра ваць ту рыс таў на ін шыя марш ру ты, 

каб па збег нуць на тоў паў на асаб лі ва 

ажыў ле ных ву лі цах го ра да», — за ўва-

жы ла спе цы я ліст. Но вая сіс тэ ма ад-

соч ван ня ту рыс таў па куль не да ка за-

ла сваю ка рыс насць: спат рэ біц ца час, 

каб апра ца ваць усе атры ма ныя звест кі. 

Тым не менш ула ды ўпэў не ныя, што 

яна да па мо жа зні зіць на пру жа насць, 

якая на рас тае па між мяс цо вы мі жы ха-

ра мі і гас ця мі го ра да.

Як па ве да мі ла Па ала Мар, што дня 

Ве не цыю на вед вае ка ля 60 ты сяч ту-

рыс таў, і аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма 

да па мо жа вы ра шыць шэ раг праб лем, 

звя за ных з овер ту рыз мам, у пры ват-

нас ці дак лад на вы зна чыць ча со выя ме-

жы «ніз ка га» і «вы со ка га» се зо наў. Ад 

гэ та га бу дзе за ле жаць, коль кі ту рыст 

за пла ціць за ўезд у го рад. Ад па вед ны 

па да так пач не пра ца ваць у Ве не цыі 

1 лі пе ня. Ён за кра не ту рыс таў, якія пры-

бы ва юць у го рад у рам ках ад на дзён най 

эк скур сіі ці на не каль кі дзён на са ма-

лё тах, кру із ных лай не рах, аў то бу сах і 

ін шым транс пар там. Па мер но ва га па-

да тку бу дзе вар' і ра вац ца ў за леж нас ці 

ад се зо ну. Так, з ліс та па да да кра са ві ка 

збор скла дзе 3 еў ра, з мая да каст рыч-

ні ка — 8 еў ра, а ў лет нія вы хад ныя і ў 

пе ры яд кар на ва лу — 10 еў ра. Ра ней 

ула ды го ра да пры ня лі ра шэн не аб уста-

наў лен ні коль кас ных аб ме жа ван няў для 

ту рыс таў. Так, на цэнт раль най пло шчы 

Сан-Мар ка лі міт на вед ван няў скла дае 

65 ты сяч ча ла век у дзень. На не ка то рых 

ву лі цах Ве не цыі ста яць тур ні ке ты, якія 

раз лі ча ны на пра ход вы зна ча най коль-

кас ці гас цей го ра да.

Па вод ка і ка ра на ві рус
Му ні цы па лі тэт з цяж кас цю спраў-

ля ец ца з то на мі смец ця, які па кі да юць 

ама та ры пік ні коў на ве не цы ян скіх ка на-

лах. Ву лі цы Ве не цыі за па ла ні лі кра мы 

вя до мых брэн даў, сет ка выя ка вяр ні і 

кра мы, якія ганд лю юць тан ны мі су ве ні-

ра мі, вы раб ле ны мі ў Кі таі. Спад чын ныя 

ве не цы ян скія май стры з іх уні каль ны мі, 

але ня тан ны мі вы ра ба мі аказ ва юц ца на 

або чы не. П'е ра Дры — адзін з пя ці ў 

све це май строў па вы ра бе вёс лаў для 

ган дол. Больш за дзе сяць га доў та му 

ён кі нуў кар' е ру аст ра но ма і вы ра шыў 

асво іць ра мяст во сва іх прод каў. «Шмат, 

за над та шмат га доў лю дзі ду ма лі толь кі 

пра хут кія гро шы і ма са вы ту рызм. Але 

так мы губ ля ем на шы тра ды цыі і на шу 

зям лю. На ша па ка лен не ў ад каз е за тое, 

каб па спра ба ваць штось ці змя ніць у Ве-

не цыі», — з го рыч чу за ўва жыў П'е ра 

ка рэс пан дэн ту «Бі-бі-сі».

У той жа час коль касць жы ха роў Ве-

не цыі ска ра ча ец ца на паў та ры ты ся чы 

ча ла век у год. У го ра дзе за чы ня юц ца 

так па трэб ныя юры дыч ныя кан то ры, ме-

ды цын скія офі сы і звы чай ныя пра дук-

то выя кра мы. На іх мес цы вы рас та юць 

гас ці ні цы. У вы ні ку мяс цо выя жы ха ры — 

асаб лі ва мо ладзь — пе ра яз джа юць на 

«ма ця рык». На сель ніц тва Ве не цыі імк лі-

ва ста рэе. Не ка то рыя лі чаць, што го ра ду 

да па мо жа аў та но мія. Ін шыя, на ад ва рот, 

ба чаць у гэ тым па гро зу. Сы хо дзяц ца ў 

ад ным: ка лі па кі нуць усё як ёсць, пры-

гост вы Ве не цыі мо гуць не за ха вац ца 

для на ступ ных па ка лен няў.

Тра ды цый на кар на вал з'яў ля ец ца ад-

ным з са мых ажыў ле ных пе ры я даў го да 

ў Ве не цыі, ка лі ты ся чы на вед валь ні каў 

пры яз джа юць з уся го све ту, а ўсе атэ лі 

за бра ні ра ва ны за доў га да яго па чат ку. 

Ад нак сё ле та коль касць ту рыс таў у го-

ра дзе пры кмет на ска ра ці ла ся. Мно гія 

на огул вы ра шы лі за стац ца ўба ку ад 

свя та пас ля раз бу раль ных па во дак, якія 

ад бы лі ся ў Ве не цыі во сен ню мі ну ла га 

го да, ін шыя па збя га юць па да рож жаў 

з-за апа сен ня за ра жэн ня ка ра на ві ру-

сам. Гас ці ні цы ця пер у ся рэд нім за бра-

ні ра ва ны толь кі на 70 пра цэн таў, а ве ча-

рын кі і ба лі з мас ка мі, якія пра вод зяц ца 

што год пад час кар на ва лу, ад ме не ныя, 

у тым лі ку сла ву тая ве ча рын ка Ballo del 

Doge, з пры чы ны не да хо пу гас цей. Так 

што овер ту рызм Ве не цыі не па гра жае. 

Пры нам сі, па куль.

За хар БУ РАК.

Учо ра ў Ве не цыі ад бы лі ся ра ман тыч на-тэ ма тыч ныя «пер фо ман сы» 

з на го ды Дня за ка ха ных. Сён ня ў го ра дзе прой дзе фе е рыч ная фі ес та, 

якая рас пач нец ца на вост ра ве Сан-П'ет ра дзі Кас тэ ла, а фі ні шуе 

на пло шчы Сан-Мар ка. Заўт ра тут мож на бу дзе па ба чыць па лёт анё ла, 

які спус ціц ца са ста мет ро вай кам па ні лы (зва ні цы) ле ген дар на га 

са бо ра, дзе за хоў ва юц ца мо шчы та го са ма га еван ге ліс та. На гэ тым, 

вя до ма ж, дзі во сы не скон чац ца — у Ве не цыі ця пер у са мым раз га ры 

су свет на вя до мы кар на вал. Праў да, ту рыс таў за раз ад чу валь на менш, 

чым звы чай на. Ча му тра ціць па пу ляр насць Carnevale dі Venezіa?

КА ХАН НЕ І ШТУЧ НЫ ІН ТЭ ЛЕКТ
Ча му тра ціць па пу ляр насць кар на вал у Ве не цыі?Извещение о проведении 

повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Агролизинг», 220005, г. Минск, ул. Красная, 13–31, 
+37517-242-13-81

Предмет аукциона

Лот 
№

Наименование (назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 

номер

1
Административное помещение (Администра-
тивное помещение) по адресу: г. Минск, ул. Ти-
мирязева, 4-1Н

884 
кв. м

500/D-
70779533

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте www.
cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % – 1 095 377,14 доллара США 

(расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты 

предмета аукциона)

2

Дискотека, зал игровых автоматов, помещения 
физкультурно-оздоровительного и спортив-
ного назначения, помещения общественного 
питания (помещение многофункциональное) по 
адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 77А-4

1002,7 
кв. м

500/D-
690153

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте www.
cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % – 771 761,90 евро (расчет в белорус-
ских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты предмета аукциона)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пе-
речисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; Нерезидентами РБ зада-
ток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 
платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в 
евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 

BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 30 рабочих дней после 
проведения аукциона

В случае признания победителем аукциона либо единственным участни-
ком, согласившимся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов, хозяйствующего субъекта, до совер-
шения сделки, будет требоваться согласие антимонопольного органа 
(Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь) на экономическую концентрацию

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигну-
та договоренность по срокам и порядке оплаты объекта, такая оплата 
должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 17.09.2019 г.

Аукцион состоится 12.03.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 10.03.2020 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8044-704-92-06. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: ООО «Апрель Сити» (УНП 191197208), г. Минск, пр-т Пар-
тизанский, д. 23а, пом. 1Н, офис 62, в лице управляющего по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) частного предприятия 
«Гетман и Партнеры», тел. +37529 674-58-10. 
Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (банк-
ротства) по делу № 326-1Б/2019 в экономическом суде г. Минска будут 
проведены 17 марта 2020 г. с 9.00 до 16.00 на электронной торговой 
площадке  BELTORGI.BY.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 

руб. без НДС

Минимальная 
цена, бел. руб. 

без НДС

1

Изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-708107084 в г. Минске по 
ул. Севастопольская, 57, квартира 1 
(обременение – запрет на соверше-
ние регистрационных действий)

424 000,00 296 800,00

2

Изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-708107086 в г. Минске по 
ул. Севастопольская, 57, квартира 3 
(обременение – запрет на соверше-
ние регистрационных действий)

409 000,00 286 300,00

3

Изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-708113590 в г. Минске по 
ул. Космонавтов, 4, административ-
ное помещение 109

116 000,00 81 200,00

4

Изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-708113600 в г. Минске по 
ул. Космонавтов, 6, административ-
ное помещение 112

129 000,00 90 300,00

Тел. для осмотра +37529 698-53-53

Для участия в торгах необходимо в срок с 16.02.2020 г. 09.00 по 
16.03.2020 г. 17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО 
«Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-
денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить 
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня их 
проведения, заключить договор купли-продажи не позднее 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Срок оплаты предмета торгов – не позднее 
30 календарных дней со дня проведения торгов. 


