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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.53 20.24 14.31
Вi цебск — 5.39 20.18 14.39
Ма гi лёў — 5.43 20.15 14.32
Го мель — 5.44 20.07 14.23
Гродна — 6.08 20.39 14.31
Брэст    — 6.13 20.35 14.22

ЗАЎТРА

Дня мі па мыў ка ля ро выя рэ чы з бе-
лы мі і атры маў ці ка вы вы нік. Мя не па-
бі ла мая дзяў чы на.

— З Днём на ра джэн ня!
— І?
— Што і?
— Гро шы да вай!

Пры браў пу ха вік, да стаў лёг кую 
курт ку. Знай шоў у кі шэ ні два руб лі. 
Ледзь не за пла каў. Якая вяс на — та кія 
і зна ход кі.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
Хлоп чык пы та ец ца ў жан чы ны:
— Цёт ка Га ля, а на вош та вы ўвесь час 

фар бу е це ся?
— Каб быць пры го жай.
— І праз коль кі га доў гэ та дасць 

эфект?..
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571 год — на ра дзіў ся пра рок Му ха мед, 
араб скі пра па вед нік адзі на бож жа і 

цэнт раль ная, пас ля адзі на га Бо га, фі гу ра іс-
ла му.

1838 — упер шы ню па ра ход пе ра сек 
Ат лан тыч ны акі ян; у га вань Нью-

Ёр ка пры быў анг лій скі па са жыр скі ко ла вы па-
ра ход «Сі ры ус».

1870 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Іль іч 
Уль я наў (Ле нін), ра сій скі, са вец-

кі па лі тыч ны і дзяр жаў ны 
дзе яч, ства раль нік Ра сій-
скай са цы ял-дэ ма кра тыч-
най ра бо чай пар тыі (баль-
ша ві коў), адзін з га лоў ных 
ар га ні за та раў і кі раў ні коў 
Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 
1917 го да ў Ра сіі, пер шы 
стар шы ня Са ве та На род-
ных Ка мі са раў (ура да) 
РСФСР, ства раль нік пер-
шай у су свет най гіс то рыі 

са цы я ліс тыч най дзяр жа вы.

1931 год — Саў нар кам СССР пры няў 
па ста но ву аб са вец кім гра ма-

дзян стве.

1937 год — на ра дзіў ся Джэк Ні кал сан, 
аме ры кан скі ак цёр, сцэ на рыст, 

рэ жы сёр, прад зю сар. 
Зды маў ся ў філь мах 
«Па лёт над гняз дом зя-
зю лі», «Іст вік скія ведзь-
мы», «Паш таль ён заў-
сё ды зво ніць двой чы» 
і ін шых. Лаў рэ ат прэ міі 
«Ос кар» (1976, 1984, 
1998) і ін шых прэ стыж-
ных між на род ных прэ мій у га лі не кі на мас тац-
тва.

1945 год — у хо дзе Бер лін скай апе ра-
цыі пе ра да выя част кі Чыр во най 

ар міі ўва хо дзяць у ста лі цу ІІІ рэй ха і па чы на-
юць рых та ваць штурм Бер лі на.

1972 год — Ле нін ская прэ мія пры су-
джа на Іва ну Ме ле жу за ра ма ны 

«Лю дзі на ба ло це» і «Под ых на валь ні цы».

Кузь ма ЧОР НЫ, бе ла рус кі пісь мен нік:
«Вя лі кі док тар уся ля кай хво рас ці ў ча ла-

ве чай ду шы — час — мае веч на га свай го 
да па мож ні ка — пра цу».

Месяц
Маладзік 26 красавіка.
Месяц у сузор’і Рыб.

Iмянiны
Пр. Вадзіма.
К. Настассі, Яўгеніі, Лукаша, Лявона, 
Фелікса.

Склаў Юрый ФАЛІНСКІ, г. Мінск.

Сканворд

Па гарызанталі: Цукар. Верш. Адбой. Чырок. 
Зіма. Агата. Какос. Тлен. Суп. Аўторак. Дуга. Ко-
лер. Лада. Карал. Рыбак. Кара. Па вертыкалі: 

Сувязіст. Цешча. Клара. Рыбка. Гайка. Догмат. 
Трое. Клас. Сноп. Град. Банкір. Уладар. Опера. 
Кулак. Гара. Ала.

На ліў ныя яб лыч кі
У ма ім са доч ку,
У сяб ро вак — му жы кі,
А мой не дзе ў проч ках.

Ой, ка ці ся з рук ма іх,
Яб лы чак ру мя ны,
Па сця жын цы, дзе ішоў
Лю бы мой, ка ха ны!

Са ка ві ты, на ліў ны,
За ча руй сця жын ку,
Каб вяр ну ла мне хут чэй
Маю па ла він ку.

Цэ лы свет 
за ва ра жы
Во да рам 
мя до вым,
Каб мой лю бы 
не за быў
Шлях да май го 
до му...

Ой, ка ці ся 
з рук ма іх,
Яб лы чак ру мя ны,
Па сця жын цы, дзе ішоў
Лю бы мой, ка ха ны!

Руб ры ку вя дзе кам па зі тар 
Ула дзі мір КА РЫЗ НА

�

Пес ню бя ры це з са боюПес ню бя ры це з са бою  ��

«ПА СЦЯ ЖЫН ЦЫ, ДЗЕ ІШОЎ 
ЛЮ БЫ МОЙ, КА ХА НЫ...»

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

У тра ды цый най куль ту ры бе ла ру саў 
да пад зем на га (хта ніч на га) све ту — све ту 
на шых прод каў, стаў лен не бы ло асаб лі-
ва па важ лі вае. Ме на ві та яны лі чы лі ся са-
праўд ны мі гас па да ра мі зям лі. Ад іх доб ра-
зыч лі вас ці за ле жаў ура джай, а зна чыц ца, 
і даб ра быт сям'і. Ві да воч на, та му ў на род-
ным ка лен да ры знач нае мес ца ад во дзіц-
ца аб ра да вым дзе ян ням, на кі ра ва ным 
на ўша на ван не прод каў.

Яшчэ раз за ся ро дзім ува гу на свя точ ным 
ко лаз ва ро це дзён бе ла ру саў. Нель га не ад зна-
чыць ад ну вель мі вы раз ную асаб лі васць на род-
на га ка лен да ра. Пе ра важ ная боль шасць свят 
у сва ёй ла гіч най пас ля доў нас ці за ры ен та ва на 
на дыя лог ча ла ве ка з Пры ро дай, з Кос ма сам, 
асноў ны сэнс яко га — за ру чыц ца пад трым кай 
сіл пры ро ды, каб яны ак тыў на і эфек тыў на па-
спры я лі вя лі ка му, скла да на му і пра цяг ла му па 
ча се цык лу сель ска гас па дар чых (у асно ве сва ёй 
зем ля роб чых) ра бот. Ад нак нель га не за ўва жыць, што 
ў гэ ты ад ла джа ны рытм зем ля роб чых спраў уклю ча ны 
два свя ты, ха рак тар і сэн са вае на паў нен не якіх прын-
цы по ва ад роз ні ва ец ца ад усіх ас тат ніх. Гэ та Ра даў ні ца 
і Во сень скія Дзя ды (хоць у роз ных мес цах па мі наль ным 
днём маг лі быць: пер шы або дру гі дзень Вя лі ка дня, чац-
вер на Ве лі код ным тыд ні — На ўскі Вя лік дзень; у ме жах 
ад на го і та го ж ра ё на, на прык лад Чэр вень ска га, по бач 
зна хо дзяц ца вёс кі, у ад ной з якіх вес на вое ўша на ван не 
прод каў ад бы ва ец ца на Ра даў ні цу, у дру гой у су бо ту 
пе рад Трой цай). Не аб ход на ад зна чыць, што на пра ця гу 
го да амаль што ўсе су бо ты, па пя рэд нія вя лі кім свя там, 
пры свя ча лі ся прод кам: Мас ле ніч ныя, Стрэ чань скія, Тра-
ец кія, Дзміт раў скія, Мі хай лаў скія Дзя ды, час цей за ўсё іх 
зва лі ра дзі цель скі мі су бо та мі. Ад нак Во сень скія Дзя ды 
і Ра даў ні ца бы лі са мы мі вя до мы мі.

Ка лі на ма ля ваць ко ла, якое сім ва лі зуе га да вы цыкл 
свят, і злу чыць лі ні яй вес на вы і во сень скі дні ўша на ван-
ня па мер лых, то вы раз на ві даць, што гэ тыя свя ты як бы 
акрэс лі ва лі паў сфе ру, якая ахоп лі ва ла час пра вя дзен ня 
асноў ных зем ля роб чых ра бот. Гэ тыя дні ўша на ван ня 
прод каў фік са ва лі мя жу па чат ку і за кан чэн ня най важ-
ней ша га цык ла аграр на-ка лян дар ных свят ка ван няў. 
Ка лі ж улі чыць, што ста ра жыт ны па ча так Но ва га го да 
ў бе ла ру саў су па даў з днём вес на во га раў на дзен ства, 
то мож на ўя віць, што пер шым свя там но ва га жыц цё ва га 
цык ла ста на ві ла ся Ра даў ні ца. Чым гэ та аб грун та ва-
на і як гэ та мож на рас тлу ма чыць? Каб знай сці ад каз 
на гэ тыя пы тан ні, не аб ход на звяр нуц ца да струк ту ры 
асноў ных свя точ на-аб ра да вых комп лек саў на род на га 
ка лен да ра і па спра ба ваць знай сці тое, што ўсіх іх аб'-
яд ноў вае.

Та кім чы нам, асно ву тра ды цый на га све та по гля ду 
скла да ла вось, якая аб' яд ноў ва ла Ня бес ную сфе ру і 
сфе ру прод каў. Ча ла век ад на ча со ва звяр таў ся па да-
па мо гу да Сон ца, Ме ся ца, зо рак, Ба гоў, а так са ма і 
да «тры дзя вя та га цар ства» — све ту прод каў. Гэ та скі-
ра ва насць вы раз на прад стаў ле на ў каз ках, за мо вах, 
за гад ках, пры каз ках.

Мож на без пе ра боль шан ня сцвяр джаць, што гэ та 
адзін з са мых га лоў ных струк ту раў тва раль ных прын цы-
паў не толь кі кож на га ры ту аль на-аб ра да ва га комп лек су 
па асоб ку, але і ка лен да ра ў цэ лым. Больш та го, ка лі ў 
ад ных аб ра да вых струк ту рах ён быў «ад ным з не каль кіх 

раў на знач ных», то ў ін шых гэ та быў клю ча вы фак тар, 
які жорст ка рэг ла мен та ваў па во дзі ны ўсіх удзель ні каў.

Каб больш вы раз на і шмат ба ко ва па ка заць мес ца 
і ро лю для бе ла рус кай эт на куль тур най тра ды цыі куль-
ту прод каў, мы вы дзя ля ем з гэ та га прын цы пу яшчэ 
адзін скла даль нік, які фар му лю ем як жорст кае та бу, 
як не аб верж нае прад пі сан не, якое рэг ла мен туе на шы 
па во дзі ны ў аб ра да вых сі ту а цы ях: «Перш чым са бе — 
прод кам!»

У якас ці ілюст ра цыі пры вя дзём не каль кі пры-
кла даў:

1. Ся род бе ла ру саў і сён ня шы ро ка бы туе пры каз ка 
«Пер шы блін ко мам», сэнс якой у дру гой па ло-

ве ХХ ст. па ча лі тлу ма чыць на ступ ным чы нам: ад сут-
насць во пы ту час та пры во дзіць да та го, што за ду ма нае 
не ўда ец ца цал кам здзейс ніць. Да пус ка ец ца і ўлас на 
на ту ра ліс тыч нае тлу ма чэн не: на ша па спеш лі васць ва 
ўжы ван ні страў пры во дзіць да та го, што га ра чы блін 
«пе ра ся дае».

Ад нак шмат лі кія аб ра да выя кан тэкс ты да зва ля юць 
даць зу сім ін шую ін тэр прэ та цыю змес ту пры каз кі. 
У ася род дзі бе ла ру саў іс на ваў звы чай: на кож нае 
вя лі кае свя та ў сям'і аба вяз ко ва пяк лі блі ны (яч ныя, 
пша ніч ныя, буль бя ныя, жыт нія, грэц кія), але пер шы 
спе ча ны блін (у ад па вед нас ці з па тра ба ван нем эты кет-
на-нар ма тыў на га прад пі сан ня) кла лі на спо дак і ста ві лі 
ў чыр во ны кут пад аб ра зы або на пад акон нік, та му што 
ён пры зна чаў ся ду шам па мер лых прод каў. Тры дні ля-
жаў гэ ты блін на са мым па чэс ным мес цы, за тым яго 
ад да ва лі птуш кам, якія, па ля цеў шы на поў дзень — у 
«вы-рай», пе рад адуць пры ві тан не па мер ла му род на му. 
А ка лі хто-не будзь па ру шаў прад пі сан не звы ча ё ва га 
пра ва і спра ба ваў сам з'ес ці блін, то ён (блін) і «ста-
на віў ся ко лам».

2. Усе ўдзель ні кі жа лоб на га ста ла так са ма пад па рад-
коў ва лі ся най важ ней ша му аб ра да фар мі ру ю ча му 

прын цы пу, г. зн. пер шую чар ку на лі ва лі па мер ла му; 
аб са лют на кож ная стра ва, па да дзе ная на стол, па він на 
быць па трош ку ад кла дзе на ў та лер ку па мер ла му.

3. На Са ра кі (22.03) гас па ды ні вы пя ка лі пе чы ва ў вы-
гля дзе пту ша чак — «жа ва ран каў», перш чым ес ці 

са мім і пра па на ваць дзе цям, якія з гэ ты мі «птуш ка мі» 
гу ка лі вяс ну, ад но з іх тут жа кі да лі на зад у печ — пры-
но сі лі ах вя ру прод кам свай го ро ду.

4. На ўсёй Бе ла ру сі да сён няш ня га дня жан-
чы ны, у якіх па мер лі ма лыя дзе ці, пры-

трым лі ва юц ца за ба ро ны ўжы ваць яб лы кі да 
Яб лыч на га Спа са (19.08). Хрыс ці ян ская ле ген-
да свед чыць, што ў гэ ты дзень Бог адо рвае па-
мер лых дзя цей роз ны мі па час тун ка мі, ся род якіх 
ёсць і яб лы кі. Ка лі ж чыя-не будзь ма ці не ўтры-
ма ла ся і з'е ла яб лык да Спа са, то лі чы ла ся, што 
дзі ця на «тым» све це за ста нец ца без па да рун ка. 
Та му пер шыя яб лы кі но ва га ўра джаю на Спас 
асвя ча лі ў хра ме і нес лі на ма гі лы дзя цей. Та кім 
чы нам ад бы ва ла ся па мі нан не заў-час-на (не ў 
па ру, ра ней, чым трэ ба) па мер лых дзя цей.

5. У ра ней шыя ча сы іс на ваў звы чай: ма ла-
дыя ад ра зу пас ля вян чан ня вы хо дзі лі з 

хра ма і іш лі да ма гіл сва іх прод каў, та му што 
мо гіл кі бы лі тут жа, у не па срэд най бліз ка сці. 
Ад су час на га мес ца рэ гіст ра цыі шлю бу — заг-
са — да баць коў скіх мо гі лак да лё ка. Ад нак у 
па мя ці лю дзей усё роў на за ха ваў ся спрад веч ны 

прын цып: перш чым ма ла дыя па едуць да вя сель на га 
ста ла, яны аба вяз ко ва па він ны на кі ра вац ца да брац кіх 
ма гіл або ін шых ры ту аль ных мяс цін, звя за ных з уша на-
ван нем за гі ну лых або па мер лых і схі ліць га ла ву — па-
кла ніц ца (!!!) прод кам.

6. На га да ем яшчэ ад но да во лі жорст кае па пя рэ джан-
не, шы ро ка вя до мае ся род ста рэй шых лю дзей: 

«Не ча пай зям лю да Ра даў ні цы або да Бла га ве шчан-
ня — мо жа быць смерць у ва шай сям'і». Рас тлу ма чым. 
Пры хо дзі ла вяс на. Ча ла век рых та ваў ся да па чат ку вя лі-
ка га цык ла сель ска гас па дар чых прац. Ад нак тра ды цый-
ны све та по гляд пры трым лі ваў ся ня ўхіль на га пра ві ла: 
перш чым на во дзіць па ра дак на сва ім пры ся дзіб ным 
участ ку, не аб ход на бы ло на вес ці па ра дак на ма гі лах 
сва іх прод каў. Тая ж жыц цё вая ло гі ка пад каз ва ла: ка лі 
на Ра даў ні цу вы за ру чы лі ся пад трым кай сва іх прод каў, а 
на Ба га ча (21.09) па ра да ва лі ся са бра на му ба га та му ўра-
джаю, то на Во сень скія Дзя ды трэ ба ад дзя чыць прод кам 
за да па мо гу і па дзя ліц ца з імі на бы тым ба гац цем.

Ме на ві та та му за ба ра ня ла ся ста віць пом ні кі на ма гі лах 
пас ля Па кро ваў (ка лі зям ля за сы нае) і да Ра даў ні цы.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК

�

По вязь Ро дуПо вязь Ро ду  ��

ПЕР ШЫ БЛІН — ПРОД КАМ
Як бе ла ру сы ша ну юць тых, хто ахоў вае з ня бы ту

Мі ка лай Алеш ка — та ле на ві ты бе ла рус кі ба я ніст 
і кам па зі тар, уз на чаль вае ін стру мен таль ную гру-
пу сла ву та га ан самб ля на род най му зы кі «Бя се да». 
Ім на пі са на шмат пры го жых пе сень і ін стру мен таль-
ных тво раў, якія ма юць свой ха рак тэр ны стыль, вель мі 
бліз кі да на род на га. Пес ням улас ці вы тон кі лі рызм і 
сар дэч ная шчы расць, та му яны ма юць вя лі кую па пу-
ляр насць у на ро дзе.

Пес ню «Яб лы чак ру мя ны» на сло вы Ула дзі мі ра Пе-
цю ке ві ча, якую мы сён ня пра па ну ем, у свой час цу доў-
на вы ка на ла Ва лян ці на Ка рэ лі ка ва.

ЯБ ЛЫ ЧАК РУ МЯ НЫ
верш Ула дзі мі ра Пе цю ке ві ча       му зы ка Мі ка лая Алеш кі
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Наступны нумар газеты «Звязда» выйдзе 26 красавіка.

Да ра гую Іры ну Ва лян ці наў ну 
МУРАЎ Ё ВУ шчы ра він шу ем з юбі ле ем, 
з пры го жай, круг лай да тай і ад шчы ра га 
сэр ца зы чым

На мно гія ле ты — зда роўя, даб ра!
Хай кож ны дзя нёк бу дзе ў свя та!

Хай дом за вярс ту 
абы хо дзіць бя да,

А ра дас ці бу дзе 
ба га та!

Сям'я РАБ ЦА ВЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский  филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает  о проведении торгов в виде открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, принадлежащего 

ОАО «Белремстройсвязь» Филиал №6

Лот №1 в составе: капитальное строение с инв. №710/С-40825 – зда-
ние склада, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, 
п. Еловики, 37, общ. пл. – 187,3 кв. м, фундамент – бетонный, стены – 
кирпичные, крыша – шифер, полы – бетонные, г. п. – 1970.
Капитальное строение с инв. №710/С-40824 – одноэтажное, кирпич-
ное административное здание, расположенное по адресу: Могилев-
ская обл., г. Бобруйск, п. Еловики, 37, общ. пл. – 149,3 кв. м, фундамент – 
бетонный, стены – кирпичные, перекрытие – ж/бетонное, крыша – со-
вмещенная, полы – бетонные, дощатые, линолеум, г. п. – 1960.
Сведения о земельном участке: здания расположены на земельном 
участке с кадастровым номером 741000000003000584, площадью – 
0,2726 га, назначение – для содержания и обслуживания зданий и 
сооружений производственного назначения (предоставлен на праве 
постоянного пользования).
Первоначальная стоимость – 16 200,00 белорусского рубля с учетом НДС

Сумма задатка – 1 620,00 белорусского рубля с учетом НДС

Продавец
ОАО «Белремстройсвязь» Филиал №6, 
УНП 700183719,  г. Могилев, ул. Кулибина, 15

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, 
р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
ЦБУ №703 г. Минск, МФО 153001369

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится  25 мая 2017 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 99, 
офис Могилевского филиала РУП «Институт не-
движимости и оценки». Последний день подачи 
заявок и внесения задатка: 24  мая 2017 года 
до 15.00

Срок и условия 
оплаты 

приобретенного с 
аукциона имущества

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола аукциона с победителем заклю-
чается договор купли-продажи. Оплата произво-
дится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня подписания договора купли-продажи 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-
альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 
подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
Организатором аукциона); представившие заверенную банком копию 
платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомле-
нии с документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной 
Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукцио-
на), а также прилагаются следующие документы: – юридические лица 
Республики Беларусь – копию свидетельства о гос. регистрации, копии 
учредительных документов, копию документа, подтверждающего поста-
новку на учет в налоговом органе; – индивидуальные предприниматели 
Республики Беларусь – копию свидетельства о гос. регистрации и доку-
мента, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе; – физ. 
лица – паспорт, представители физ. лиц и индивидуальных предприни-
мателей – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; – ино-
странные юридические лица – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; – иностранные индивидуальные пред-
приниматели – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным пере-
водом на белорусский или русский язык; – представители иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном 
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык.
Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 
Условие – наличие не менее 2 участников. Единственный участник имеет 
право приобрести объект по начальной цене, увеличенной на 5%. 
Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в соответствии со счетом-фактурой, которые подлежат 
уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: (8-0222) 
32-43-98, (8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25


