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РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 
открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи»

№ Лота Описание
Начальная цена, 
с НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Лот №1
Посудомоечна машина AQUA 50 промыш-
ленная, инв. № КТ50000326

1 320,00 260,00

Лот №2
Пресс гидравлический П-63286, инв. 
№ КТ00020257

5 400,00 810,00

Лот №3
Пресс листогибочный гидравлический, инв. 
№ КТ50000224

8 880,00 1 100,00

Лот №4
Пресс листогибочный гидравлический ИП 
1424, инв. № КТ50000254

8 880,00 1 100,00

Лот №5
Пресс листогибочный И 1020, инв. 
№ КТ00021090

2 640,00 390,00

Лот №6
Пресс листогибочный И1020А, инв. 
№ КТ50000258

3 840,00 570,00

Лот №7
Пресс листогибочный И1020А, инв. 
№ КТ50000259

3 840,00 570,00

Лот №8
Пресс листогибочный И1330, инв. 
№ КТ00020930

6 000,00 900,00

Лот №9
Пресс листогибочный с матрицей И1020А, 
инв. № КТ50000235.

3 840,00 570,00

Лот №10
Пресс ножницы НВ 5222Б, инв. 
№ КТ00021067

4 320,00 640,00

Лот №11

Прилавок раздаточный SXEC 926х422х660, 
инв. № КТ50000330; Прилавок раздаточный 
SXED 1071х422х660, инв. № КТ50000328; 
Стол-тумба профессиональный с дверями 
купе 950х600х850, инв. № КТ50000331; 
Стол-тумба профессиональный с дверями 
купе 950х600х850, инв. № КТ50000332; 
Транспортная дорожка для подносов 
SXDR 4770х307х30, инв. № КТ50000333; 
Шпилька КШ-3 (для столовых подносов), 
инв. № КТ50000334; Шпилька КШ-3 (для 
столовых подносов), инв. № КТ50000335

2 928,00 430,00

Лот №12
Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А, 
инв. № КТ50000180; Станок вертик-фрезер 
65А80МФ4, инв. № КТ00021260

32 688,00 3 200,00

Лот №13

Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-
251 УЗ.1, инв. № КТ50000221; Установка 
зачистная Rotofera F DIN10 110020, инв. 
№ КТ50000359

1 272,00 250,00

Лот №14 Распред. устройство, инв. № КТ920853 1 320,00 260,00

Лот №15
Станок FINN-POWER, инв. № КТ50000339; 
Цифровой осциллограф RIGOL DS1052E, 
инв. № КТ01520102

279 936,00 27 900,00

Лот №16
Станок вертик.-сверлил. 2С132, инв. 
№ КТ00020941

1 680,00 330,00

Лот №17
Станок вертик.-сверлил. 2н135, инв. 
№ КТ00020885

1 320,00 260,00

Лот №18
Станок вертик.-сверлил. 2С132, инв. 
№ КТ00020401

1 680,00 330,00

Лот №19
Станок внутришлифовальный 3к-2281А, 
инв. № КТ00020133

10 080,00 1 300,00

Лот №20
Станок консольно-фрезерный 6т12-1, инв. 
№ КТ00020541

3 240,00 480,00

Лот №21
Станок консольно-фрезерный 6т82-Г, инв. 
№ КТ00020176

2 880,00 430,00

Лот №22
Станок консольно-фрезерный 6т-12, инв. 
№ КТ00020559

3 240,00 480,00

Лот №23
Станок копировально-фрезерный 6Г463, 
инв. № КТ00020605

1 680,00 330,00

Лот №24
Станок корд-расточной 2Е-450АФ1, инв. 
№ КТ00020265

10 200,00 1 300,00

Лот №25
Станок лазерной резки LaserCUT-4015-3-
1.5-S-RT (в компл), инв. № КТ50000343

229 200,00 22 900,00

Лот №26
Станок ленточнопильный мод. АRG 240 
Plus, инв. № КТ49305

2 760,00 410,00

Лот №27
Станок плоскошлифов. ош-424Ф1-1, инв. 
№ КТ00020702

4 800,00 720,00

Лот №28
Станок прод. фрез. 6М612МФ4, инв. 
№ КТ00020826

199 200,00 19 900,00

Лот №29
Станок профильно-шлиф. ОШ224Н2, инв. 
№ КТ00020310

3 720,00 550,00

Лот №30
Станок радиально-сверлильн. 2А554,
инв. № КТ00020923; Вентилятор Л 
дв. 5,5-1,5-1500, инв. № КТ50000178

4 368,00 650,00

Лот №31

Станок расточной модели 2206ВМФ без 
ЧПУ и электроприводов (мехбаза к станку 
инв. №  20966)), инв. № КТ1520344; Станок 
свер-фр-раст с ЧПУ 2206ВМФ4 без мехба-
зы (м/б №1520344), инв. № КТ00020966

15 120,00 1 500,00

Лот №32
Станок токарно-винторезный мод. 1М63Н3, 
инв. № КТ5114

13 080,00 1 300,00

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен 
приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), Претендент 
на покупку, должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
2. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он со-
гласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), 
Претендент на покупку, должен произвести оплату Объекта в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после подписания договора купли-продажи.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аук-
циона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона на основании 
счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством и настоящим договором для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 25.07.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона — 5%.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона 
ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель — РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в открытом аукционе по продаже имущества (Лот №___), принадлежащего
ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи», проводимом 
25 июля 2018 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 
12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание 
приема заявлений 23.07.2018 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в 
отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого 
из лотов. Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления 
его проданным без объяснения причин снятия.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное лицо для 
осмотра Объектов – Гуринович Владимир Геннадьевич, тел. +375 (29) 566 87 33

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-
кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 
Продавец: Открытое акционерное общество «Орша-Сервис», 211391, Витебская обл.,
г. Орша, ул. Герцена, д. 4-А, (0216) 51-25-15

Лот №1. Капитальное строение с инв.№240/С-19761 площадью 115,2 кв. м, наимено-
вание – здание конторы базы, назначение – здание административно-хозяйственное, 
по адресу: Витебская обл., Оршанский район, г. Орша, ул. Владимира Ленина, 230П. 
Капитальное строение с инв.№240/С-29416 площадью 52 кв. м, наименование – здание 
бытовки, назначение – здание неустановленного назначения по адресу: Витебская обл., 
Оршанский район, г. Орша, ул. Владимира Ленина, 230П/1. Имущество расположено на 
зем. участке №242400000001004361 площадью 0,0814. Начальная цена: 11 550 руб. без 
НДС. Задаток: 1 155 руб.

Повторный аукцион состоится 10.07.2018 в 11.00 по адресу: г. Орша, ул. Герцена, д. 4-А, 
в ОАО «Орша-Сервис». Срок внесения задатков и приема документов: с 25.06.2018 с 8.30 
по 09.07.2018 до 17.30

Лот №1. Капитальное строение с инв. №240/С-17088 площадью 902,8 кв. м, наименова-
ние – мелкооптовая база, назначение – здание специализированное организаций оптовой 
торговли, материально-технического снабжения и сбыта продукции. Составные части и 
принадлежности: одноэтажное каменное здание мелкооптовой базы по адресу: Витебская 
обл., Оршанский район, г. Орша, ул. 1 Мая, 109. Капитальное строение с инв.№240/С-28848 
площадью 2,5 кв. м, наименование – здание туалета, назначение – здание специализи-
рованное иного назначения по адресу: Витебская обл., Оршанский район, г. Орша, ул. 1 
Мая, 109. Составные части и принадлежности: одноэтажное здание туалета с асфальтной 
площадкой, железобетонным ограждением, металлическими воротами. Имущество рас-
положено на зем. участке №242400000001000512 площадью 0,4682. Начальная цена: 
57 600 руб. без НДС. Задаток: 5 760 руб.

Повторный аукцион состоится 24.08.2018 в 11.00 по адресу: г. Орша, ул. Герцена, д. 4-А, 
в ОАО «Орша-Сервис». Срок внесения задатков и приема документов: с 25.06.2018 с 8.30 
по 23.08.2018 до 17.30 

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, 
BIC MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа — ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Срок заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона, оплата за объект производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке имущества, 
оплата НДС сверх цены продажи объекта. Заявления на участие в аукционе со всеми не-
обходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится 
в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12.07.2013 № 609. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан пере-
числить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по оценке 
имущества на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня проведения аукциона. В случае если аукцион признан несостоявшимся, предмет 
торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо 
явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. 
Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Организатор аукциона 
вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться 
от проведения аукциона. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 
17.00 по месту нахождения имущества. Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 
21.10.2017, 28.11.2017, 04.01.2018, 24.02.2018, 06.04.2018. С полной информацией о порядке 
проведения торгов, оформления участия и определения победителя аукциона можно озна-
комиться на сайте www.marketvit.by. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 24 июля 2018 года открытый 
аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики 
Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного 
участка, кадастровый 

номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 
инфраструк-

тура

Началь-
ная цена, 

руб.

Расходы по 
подготовке 

землеустрои-
тельной доку-
ментации, руб.

Зада-
ток 

(руб-
лей)

1
д. Замосточье, 
ул. Центральная, 2Б,
623284602301000030

0,1276
электро-

снабжение
2 000.00

1529,53 + 
реклама

200.00

2
д. Знаменка, У-2, 
623284603001000207

0,1063
газо- и водо-
снабжение

5 000.00
1656,99 + 
реклама

500.00

3
д. Понизовье, 
ул. Руднянская, 1, 
623284604601000148

0,1400 3 000.00
1424,40 + 
реклама

300.00

4
д. Понизовье, 
ул. Руднянская, 3, 
623284604601000149

0,1400 3 000.00
1413,95 + 
реклама

300.00

Земельный участок в д. Понизовье, ул. Руднянская, 1 имеет ограничения в исполь-
зовании площадью 0,0112 га в связи с расположением в охранных зонах линии электро-
передачи, площадью 0,1400 га в связи с расположением в охранной зоне реки Гайна; в 
д. Понизовье, ул. Руднянская, 3 имеет ограничения в использовании площадью 0,0112 га 
в связи с расположением в охранных зонах линии электропередачи, площадью 0,1400 га 
в связи с расположением в охранной зоне реки Гайна.

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на № 
BY25AKBB36006191011030000000, БИК AKBB BY 2X, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», 
УНП 600537220, код 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней по-
сле утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок 
и возместить расходы, связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все 
участники могут ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные 
обязанности победителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены в условиях 
его проведения.

Аукцион состоится 24 июля 2018 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, 
д. 6. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по рабочим дням с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, 6. Последний день 
приема заявлений 18 июля 2018 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, 
(8029) 177 95 11.

Пра ект Ці та
У ча сы ран няй ан тыч нас ці Ма ке до нія, 

на се ле ная пе ра важ на грэ час кі мі пля мё-

на мі, цал кам увай шла ў склад дзяр жа вы 

Аляк санд ра Ма ке дон ска га. Пас ля гэ тую 

тэ ры то рыю за ва я ва ла Рым ская ім пе рыя, 

у вы ні ку ча го па чаў ся пра цэс ра ма ні за цыі 

мяс цо ва га на сель ніц тва. Паз ней рэ гі ён 

ста ла кант ра ля ваць Ві зан тыя, у Ся рэд-

ня веч чы тут ак тыў на ся лі лі ся паў днё выя 

сла вя не. Пас ля да лу чэн ня да Асман скай 

ім пе рыі ўз мац ніў ся пра цэс бал ка ні за цыі 

рэ гі ё на. Пас ля дзвюх бал кан скіх вой наў 

на се ле ная мно гі мі на цы я наль нас ця мі гіс-

то ры ка-геа гра фіч ная воб ласць Ма ке до ніі 

бы ла па дзе ле на па між Грэ цы яй (Эгей-

ская Ма ке до нія), Сер бі яй (ця пе раш няя

Ма ке до нія — Вар дар ская Ма ке до нія) 

і Бал га ры яй (Пі рын ская Ма ке до нія).

Пас ля Дру гой су свет най вай ны ў 

Фе дэ ра тыў най На род най Рэс пуб лі цы 

Юга сла вія, якая скла да ла ся з шас ці са-

цы я ліс тыч ных рэс пуб лік, з'я ві ла ся Са-

цы я ліс тыч ная Рэс пуб лі ка Ма ке до нія. Ка-

му ніс тыч ны лі дар аб вяс ціў аб ства рэн ні 

Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі Ма ке до нія 

ў скла дзе Юга сла віі. Для гэ та га, як лі-

чыц ца, бы ло дзве пры чы ны — па вы сіць 

ста тус мяс цо ва га на сель ніц тва, каб ра-

за рваць су вязь з Бал га ры яй, і пад рых та-

ваць плац дарм для экс пан сіі ў Грэ цыю, у 

якой іш ла гра ма дзян ская вай на.

Як ад зна чае шэ раг экс пер таў, су час-

ная дзяр жаў насць Ма ке до ніі — шмат 

у чым тва рэн не юга слаў ска га лі да ра 

Іо сі па Броз Ці та. Ма ке до нія ў скла дзе 

Юга сла віі ўяў ля ла са бой 35,8 пра цэн та 

тэ ры то рыі гіс та рыч най Ма ке до ніі. Яшчэ 

амаль 10 пра цэн таў — гэ та сён ня тэ ры-

то рыя Бал га рыі, а больш за 50 пра цэн-

таў — воб ласць су час най Грэ цыі. Ці та ў 

кан цы 1940-х га доў пра ца ваў над ства-

рэн нем Фе дэ ра цыі бал кан скіх дзяр жаў, 

у рам ках якой уся гіс та рыч ная Ма ке до-

нія па він на бы ла стаць адзі ным цэ лым.

Пра ект не быў рэа лі за ва ны, але су-

се дзі, асаб лі ва грэ кі, пра гэ тыя на ма ган-

ні не за бы лі. І ка лі тры ваць Ма ке до нію 

ў якас ці са юз най рэс пуб лі кі ў скла дзе 

Юга сла віі Афі ны яшчэ бы лі га то выя, то 

аб вя шчэн не не за леж нас ці вы клі ка ла ў 

грэ каў ад кры тае су пра ціў лен не. Ка лі дак-

лад ней, то ўла ды Грэ цыі ка тэ га рыч на не 

за да валь ня ла аб ве шча ная но вай дзяр-

жа вай наз ва — «Рэс пуб лі ка Ма ке до нія». 

У Афі нах раз гля да юць яе як пад ста ву 

для прад' яў лен ня тэ ры та ры яль най прэ-

тэн зіі на грэ час кую Ма ке до нію.

На шчад кі Ма ке дон ска га
Пас ля рас па ду бы лой Юга сла віі, у 

якой яна зай ма ла са мую паў днё вую 

част ку, утва ры ла ся дзяр жа ва з на сель-

ніц твам кры ху больш чым два міль ё ны 

ча ла век. Грэ цыя ўста ла на шля ху но вай 

су сед кі. Без зго ды грэ каў Ма ке до нію не 

маг лі пры няць ні ў ад ну між на род ную 

ар га ні за цыю. Спрэч ка ва кол ус туп лен ня

ў ААН рас цяг нула ся амаль на тры га ды 

і ў вы ні ку скон чы ла ся тым, што но вую 

дзяр жа ву пры ня лі пад больш чым дзіў-

най наз вай «Бы лая Юга слаў ская Рэс-

пуб лі ка Ма ке до нія». У са мой Грэ цыі 

кра і ну-су сед ку шмат га доў на зы ва юць 

«Рэс пуб лі ка Скоп'е», ці прос та «Скоп'е», 

ад штур хоў ва ю чы ся ад наз вы ста лі цы.

У 2008 го дзе, ка лі на са мі це НА ТА ў 

Бу ха рэс це Грэ цыя за бла ка ва ла за пра-

шэн не Ма ке до ніі, кра і ны — чле ны бло ка 

да мо ві лі ся вяр нуц ца да пы тан ня ўступ-

лен ня толь кі пас ля вы ра шэн ня спрэч кі 

па між дзвю ма дзяр жа ва мі. А мі ністр за-

меж ных спраў Ма ке до ніі Ан то ніа Мі ла-

шос кі та ды за явіў: «Мы — ма ке дон цы, а 

на ша кра і на — Рэс пуб лі ка Ма ке до нія, і 

яна за ста нец ца та кой на заўж ды».

Ана ла гіч ная гіс то рыя зда ры ла ся і з 

пе ра га во ра мі аб ус туп лен ні Ма ке до ніі ў 

Еў ра са юз. Эка на міч нае ста но ві шча са-

мой Грэ цыі не ідэа льнае, і прад стаў ні кі 

між на род ных струк тур не раз на мя ка лі 

Афі нам на тое, што трэ ба быць больш 

пад атлі вы мі. Пад ціс кам эмі са раў ЕС і 

НА ТА грэ кі па га дзі лі ся пай сці на не ка то-

рыя са ступ кі, але ад га лоў на га не ад мо-

ві лі ся — наз ву «Рэс пуб лі ка Ма ке до нія» 

не аб ход на ска рэк та ваць.

Ця пер са май па пу ляр най пар ты яй 

кра і ны за ста ец ца «Унут ра ная ма ке-

дон ская рэ ва лю цый ная ар га ні за цыя — 

Дэ ма кра тыч ная пар тыя за ма ке дон-

 скае на цы я наль нае адзін ства» (УМРА-

ДПМНА)». Ме на ві та ў яе ўва хо дзіць прэ-

зі дэнт Ге ор ге Іва ноў. Па зі цыя пар тыі — 

ні я кіх са сту пак у наз ве кра і ны, па коль кі 

яны пад ры ва юць яе дзяр жаў насць.

«Рэ ва лю цы я не ры» мяр ку юць, што 

пад брэн дам «дзяр жа вы Аляк санд ра 

Ма ке дон ска га» пра сцей аб' яд ноў ваць 

прад стаў ні коў роз ных на ро даў і зма гац-

ца з се па ра тыз мам.

Ма ке до нія не па чут ках ве дае, што 

та кое се па ра тызм. Эка на міч ная бяз-

ла дзі ца ў гэ тай рэс пуб лі цы пры вя ла да 

рос ту між эт ніч най на пру жа нас ці. Ка ля 

25 пра цэн таў на сель ніц тва Ма ке до ніі — 

ал бан цы. Ал бан ская аб шчы на з кож ным 

го дам усё гуч ней па тра буе не за леж нас-

ці, ад маў ля ю чы ся пад па рад коў вац ца 

цэнт раль на му ўра ду і аб ві на вач ва ю чы

Скоп'е ў сла вян скім на цы я на ліз ме. 

У па чат ку 2000-х у кра і не ледзь не быў 

рэа лі за ва ны «ко саў скі сцэ на рый». Уз-

бро е ныя ал бан скія ра ды ка лы па ча лі ба-

я выя дзе ян ні су праць ура да вых сіл, і ў 

ней кі мо мант па да ва ла ся, што рас па ду 

кра і ны па збег нуць не ўдас ца.

Дзень Ільі
Ад нак у кан цы мі ну ла га го да Скоп'е 

і Афі ны рап там на ду ма лі вы ра шыць 

праб ле му. Да та го ж чым хут чэй — тым 

лепш. Па вы ні ках сне жань скай су стрэ-

чы прад стаў ні коў дзвюх кра ін у Бру се лі 

спец па слан нік ге не раль на га сак ра та ра 

ААН Мэцью Ні міц за явіў, што вы ра шыць 

за ста рэ лую спрэч ку мож на менш чым 

за паў го да. Прэм' ер-мі ністр Ма ке до ніі 

Зо ран За еў па абя цаў пра вес ці рэ фе-

рэн дум, на якім бу дзе пры ня тая но вая 

наз ва кра і ны. Ма ке дон скія СМІ та ды пры-

во дзі лі мност ва маг чы мых ва ры ян таў: 

Рэс пуб лі ка Но вая Ма ке до нія, Рэс пуб лі ка 

Паў ноч ная Ма ке до нія, Рэс пуб лі ка Верх-

няя Ма ке до нія і Вар дар ская Рэс пуб лі ка 

Ма ке до нія.

А сё ле та ў кан цы мая ма ке дон скі 

ўрад за явіў: Скоп'е і Афі ны ўшчыль-

ную па ды шлі да вы ра шэн ня спрэч кі. 

Рэс пуб лі ка Ілін дэн ская Ма ке до нія — 

«наз ва з ча са вым вы зна чаль ні кам, 

якая спа сы ла ец ца на кан крэт ныя да ты 

з мі ну ла га і за да валь няе ма ке дон скі і 

грэ час кі ба кі», га ва ры ла ся ў па ве дам-

лен ні Каб мі на. Па сло вах За ева, рэс-

пуб лі ка спа дзя ва ла ся вы ра шыць спрэч-

ку з Грэ цы яй да чэр вень ска га са мі ту 

ЕС. «Для Ма ке до ніі член ства ў еў ра-

пей скай сям'і азна чае эка на міч ны рост, 

спа лу ча насць і роў ныя маг чы мас ці для 

ма ла дых лю дзей у Ма ке до ніі і іх ад на-

год каў у ЕС», — ска заў прэм' ер-мі ністр 

кра і ны — кан ды да та на ўступ лен не ў 

Еў ра пей скі са юз.

Але ад куль пай шла наз ва? Спра-

ва ў тым, што ад но з са мых га лоў ных 

дзяр жаў ных свят Ма ке до ніі — Дзень

Рэс пуб лі кі, або Ілін дэн («Дзень Ільі»), — 

ад зна ча ец ца 2 жніў ня. У гэ ты дзень 

ма ке дон цы згад ва юць дзве гіс та рыч ныя 

па дзеі. Па-пер шае, па ча так Ілін дэн ска-

га паў стан ня. Яно па ча ло ся ў го ра дзе 

Кру ша ва ў ноч на 2 жніў ня 1903 го да — 

больш за 800 вай скоў цаў вы зва лі лі го-

рад ад ту рэц ка га пры гнё ту, а Ні ко ла Ка-

раў аб вяс ціў не за леж насць Кру шаў скай 

Рэс пуб лі кі і стаў яе стар шы нёй. Праз 

дзе сяць дзён не за леж нас ці 18-ты сяч нае 

вой ска Асман скай Ім пе рыі зноў за ня ло 

го рад, а да ве рас ня ўсё паў стан не бы-

ло жорст ка за ду ша на. Так са ма Ілін дэн 

ата я сам ля ец ца з пра вя дзен нем у 1944 го-

дзе ан ты фа шысц ка га схо ду па на род-

ным вы зва лен ні Ма ке до ніі.

Хто на ка ні?
Ад нак ужо ў чэр ве ні ста ла вя до ма, 

што Афі ны і Скоп'е вы клю чы лі ўсе ра-

ней шыя ва ры ян ты і спы ні лі ся на но вай 

наз ве — Рэс пуб лі ка Паў ноч ная Ма ке до-

нія. І па дзеі па ча лі рас круч вац ца вель мі 

хут ка. Пар ла мент Ма ке до ніі за не каль кі 

дзён адоб рыў і ра ты фі ка ваў да га вор аб 

зме не наз вы дзяр жа вы. Са свай го бо ку 

Ге ор ге Іва ноў за явіў, што ра шэн не за-

клю чыць з Грэ цы яй да га вор аб наз ве 

кра і ны з'яў ля ец ца аса біс тым ра шэн нем 

прэм' е ра Зо ра на За ева і мі ніст ра за-

меж ных спраў Ні ко лы Дзі міт ра ва. Та му 

ён лі чыць да га вор не дас ка на лым, што 

ён па ру шае Кан сты ту цыю.

Прэм' ер-мі ністр дэ марш прэ зі дэн та 

без ува гі не па кі нуў, за явіў шы, што Іва-

ноў ста но віц ца на шля ху «еў ра пей скіх 

перс пек тыў» Ма ке до ніі. Урад га то вы іс ці 

на са ступ кі не толь кі ў наз ве кра і ны, але 

і ў пе рай ме на ван ні прак тыч на ўсіх аб' ек-

таў, якія ма юць умоў ную пры вяз ку да ан-

тыч най гіс то рыі. Са мы яск ра вы прык лад 

у гэ тым пла не — пе рай ме на ван не ста туі 

Аляк санд ра Ма ке дон ска га, якая ста іць у 

цэнт ры Скоп'я, у аб стракт на га «Ча ла ве-

ка на ка ні». Ві да воч на, што ў Ма ке до ніі — 

маш таб ны па лі тыч ны кры зіс. Прэ зі дэнт і 

прэм' ер-мі ністр ві на ва цяць адзін ад на го 

ў здра дзе на цы я наль ным ін та рэ сам кра і -

ны, ні адзін з ба коў кан флік ту не жа дае 

іс ці на кам пра міс, апе лю ю чы да на ро да. 

Па доб ны сцэ на рый доб ра вя до мы: ён 

увесь час ра зы гры ва ец ца то ў ад ной, то 

ў дру гой кра і не све ту.

Хто ж ра зы грае «ма ке дон скую кар-

ту»? Ад на знач на га ад ка зу экс пер ты 

не да юць, ад нак агуч ва юць ва ры ян ты. 

Пе рай ме на ван не Ма ке до ніі не аб ход нае 

перш за ўсё НА ТА, та му што ўсту піць у 

аль янс мо жа толь кі кра і на, у якой ня ма 

ні я кіх во ра гаў, тэ ры та ры яль ных прэ тэн-

зій або кан флік таў. А ў да дзе ным вы пад-

ку бы ла іс тот ная праб ле ма ў ад но сі нах з 

Грэ цы яй. Та кім чы нам, пе рай ме на ван не 

— гэ та вы ка нан не па тра ба ван няў Паў-

ноч на ат лан тыч на га бло ка, рас тлу ма чыў 

РІА «На ві ны» ге не раль ны ды рэк тар Ін-

сты ту та рэ гі я наль ных праб лем Дзміт рый 

Жу раў лёў. «Грэ час кая апа зі цыя лі чыць, 

што ўступ лен не Ма ке до ніі ў НА ТА ўзмоц-

ніць су пя рэч нас ці па між кра і на мі. Але, 

ду маю, та кая па зі цыя звя за на не столь кі 

з Ма ке до ні яй, коль кі з імк нен нем ата ка-

ваць па лі тыч ных пра ціў ні каў. Уво гу ле 

ка жу чы, мі ра вое па гад нен не ў сі ту а цыі 

шмат вя ко ва га «раз во ду» Грэ цыі, Ма ке-

до ніі і Юга сла віі ма ла іма вер нае, гэ тая 

част ка Бал кан вы лу ча ец ца па ста ян ны мі 

кан флік та мі», — лі чыць ву чо ны.

У су пя рэч нас цяў па між дзвю ма кра і на-

мі даў няя гіс то рыя, і яны на шмат глы бей-

шыя і скла да ней шыя, чым прос та наз вы, 

якія су па да юць, за ўва жыў РІА «На ві ны» 

прэ зі дэнт Цэнт ра стра тэ гіч ных ка му ні ка-

цый Дзміт рый Аб за лаў. «НА ТА, чые апе-

ты ты ў апош ні час пры кмет на зру шы лі ся 

на ўсход Еў ро пы, вель мі за ці каў ле на ў 

кра і нах бы лой Юга сла віі. Іх ус туп лен не ў 

аль янс Бру сель пра ціс кае вель мі жорст ка 

і па спеш лі ва, не звяр та ю чы ні я кай ува гі на 

на строй і мер ка ван не на сель ніц тва», — 

ка жа Дзміт рый Аб за лаў.

Тое ж да ты чыц ца і су сед ніх кра ін. 

«Боль шасць гра ма дзян Чар на го рыі не ў 

за хап лен ні ад та ко га зы хо ду, у Ма ке до ніі 

зноў па чы на ец ца раз лад, не зра зу ме ла, 

чым усё па вер нец ца ў Сер біі, у Бос ніі і Гер-

ца га ві не мо жа зноў ус пых нуць па жар», — 

лі чыць ко ліш ні дзярж сак ра тар па спра вах 

Ко са ва і Ме то хіі Ду шан Пра ро ка віч.

Кроп ку ў гэ тым пы тан ні па він ны па-

ста віць са мі ма ке дон цы на рэ фе рэн ду-

ме, які мяр ку ец ца пра вес ці ўво сень. Між 

тым, як ста ла вя до ма, Бі-бі-сі ўжо апуб-

лі ка ва ла кар ту, дзе на не се на Паў ноч ная 

Ма ке до нія. Не за ра на?

За хар БУ РАК
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ШЛЯХ НА ПОЎ НАЧ На вош та Ма ке до нія 
змя няе наз ву?

Мі ніст ры за меж ных спраў Грэ цыі Ні кас Ка дзі яс і Бы лой 
Юга слаў скай Рэс пуб лі кі Ма ке до нія (БЮРМ) Ні ко ла 
Дзі міт раў пад пі са лі па гад нен не аб но вай кан сты ту цый най 
наз ве Ма ке до ніі. Под піс пад па гад нен нем па ста віў 
так са ма спец прад стаў нік ге не раль на га сак ра та ра ААН 
Мэцью Ні мі ца, які вы сту піў па ся рэд ні кам на пе ра га во рах. 
Пад пі сан не пры сут ныя су стрэ лі апла дыс мен та мі і кры ка мі 
«бра ва!». Цы ры мо нія пад пі сан ня ад бы ла ся ў па сёл ку 
Пса ра дзес ка ля во зе ра Прэс па, што на мя жы дзвюх кра ін, у 
пры сут нас ці прэм' ер-мі ніст раў Алек сі са Цып ра са і Зо ра на 
За ева. Тут так са ма пры сут ні ча лі на мес нік ге не раль на га 
сак ра та ра ААН Раз ма ры Дзі кар ла, вы со ка па стаў ле ныя 
еў ра пей скія чы ноў ні кі — кі раў нік еў ра пей скай дып ла ма тыі 
Фе дэ ры ка Ма ге ры ні і еў ра ка мі сар Ёха нес Хан. Да 
вя лі кай па лат кі, уста ноў ле най на ўзбя рэж жы, дэ ле га цыі да бі ра лі ся 
на ка та рах. Ура чыс тую цы ры мо нію транс ля ва ла ў пра мым эфі ры 
грэ час кае гра мад скае тэ ле ба чан не ЕRT. Пад пі са ны да га вор на зы ва юць 
гіс та рыч ным. На вош та пе рай ме на ва лі Ма ке до нію?

П р а й  ш л о 

амаль паў-

та ра тыд ня 

з па чат ку 

чэм пі я на ту 

све ту па фут бо ле ў Ра сіі, 

і вось ужо ат мас фе ра, якая 

акру жае тур нір, рас па лі ла 

на ват са мыя чэр ствыя і ча-

пу рыс тыя сэр цы. Свае ўра-

жан ні і за хап лен ні ў ад рас 

Ра сіі вы каз ва юць гос ці чэм-

пі я на ту з усіх кан цоў све ту, 

іх са браў champіonat.com.

Дзве лю бо ві
Ка рэс пан дэнт сін га пур ска га 

вы дан ня Дэ від Лі рас ка заў, што 

яго па да рож жа ў Ра сію па ча ло ся 

з на вед ван ня зна ка мі тай Крас-

най пло шчы, дзе ён у пер шыя 

га дзі ны су стрэў столь кі дзіў ных 

лю дзей, коль кі на ўрад ці су стрэў 

за ўсё жыц цё. Ад ным з та кіх уні-

ку маў стаў ар ген цін скі ба лель-

шчык Ма ці Амая. «Яму 33 га ды, 

але вы гля дае ён га доў на 10 ста-

рэй шым з яго гус той ба ра дой. 

Ён па да рож ні чае апош нія шэсць 

чэм пі я на таў і на ве даў 37 кра ін, 

па куль не да ехаў да Ра сіі. І ўсё 

гэ та на ве ла сі пе дзе! У яго дзве 

лю бо ві — фут бол і ве ла сі пе ды. 

Ён пай шоў з до му 5 кра са ві ка 

2012 го да і вы ра шыў згу біц ца ў 

гэ тым све це».

Фут бол злу чае свет
Вы дан не Busіness Іnsіder дзі-

віц ца маш та ба мі, якія ня се ў са-

бе чэм пі я нат све ту па фут бо ле, 

ад зна ча ю чы, што мун дзі яль вы-

кон вае ро лю мі ра твор ца, аб' яд-

ноў ва ю чы на цыі. «Кож ныя ча ты-

ры га ды свет злу ча ец ца ў ад но 

цэ лае дзе ля фес ты ва лю фут бо-

ла, які пры му шае нас на ней кі 

час за быць пра ўсе праб ле мы 

на све це. Хоць бы на пра ця гу 

не каль кіх тыд няў мы ра зу ме-

ем, што ўсе мы — прос та лю дзі. 

Чэм пі я нат све ту ў Ра сіі — са мае 

леп шае та му па цвяр джэн не. Мы 

ба чым гэ та ў па бах, на ву лі цах, 

на мат чах і на фес ты ва лях ба-

лель шчы каў. Гэ та гла баль ная 

ве ча рын ка!»

Рус кія бе га юць
The Tіmes кан цэнт ру ец ца не-

па срэд на на гуль ні: «Рус кія бе-

га юць больш і хут чэй». Аў тар 
да стае ста тыс тыч ныя вы клад кі і 

рэ зю муе: «Гуль цы збор най Ра сіі 

пра бя га юць больш за ўсіх на гэ-

тым чэм пі я на це све ту — і іх час-

цей за ўсіх тэс ці ра ва лі на до пінг, 

чым ка го-не будзь яшчэ на тур ні-

ры. Так са ма яны раз ві ва юць най-

больш вы со кія хут ка сці». Вы дан-

не па важ лі ва за клю чае, што дзве 

пе ра мо гі, во сем за бі тых мя чоў і 

ўся го адзін пра пу шча ны — гэ та 

са мы леп шы старт для кра і ны —

гас па ды ні чэм пі я на ту све ту.

Бра зіль ская друж ба
На ступ ную дзіў ную гіс то рыю 

рас ка за ла ка над скае вы дан не 

Vancouver Courіer. «Бра зі лец Ра-

доль фа Мо та пла на ваў па езд ку ў 

Ра сію ча ты ры га ды. Ён і трое яго 

сяб роў на ве да лі мун дзі яль у Бра-

зі ліі і да мо ві лі ся паў та рыць гэ тую 

спра ву праз ча ты ры га ды. Лёс 

рас кі даў хлоп цаў па роз ных кра і-

нах. Ра доль фа жы ве ў Ван ку ве ры, 

дру гі ся бар у Санкт-Пе цяр бур гу, 

трэ ці ў Пар ту га ліі, а чац вёр ты 

за стаў ся ў Бра зі ліі. Ва ўсіх свае 

спра вы, пра ца і ву чо ба. Але яны 

пры еха лі ў Ра сію ўсе ра зам, та му 

што абя ца лі адзін ад на му».

Шве ды вы пі лі ўсё пі ва
Шве дам уда ло ся па чаць чэм-

пі я нат све ту з пе ра мо гі. Для ся-

мі ты сяч скан ды на ваў, якія пры-

еха лі ў Ніж ні Ноў га рад на матч, 

гэ та бы ло вы дат най пад ста вай 

для свят ка ван няў. Швед скае 

вы дан не The Local рас тлу ма чы-

ла адзін ці ка вы ню анс. «Швед-

скія ба лель шчы кі прос та вы пі лі 

ўсё пі ва ў Ніж нім Ноў га ра дзе. 

Але фіш ка ў тым, што яны вы-

пі лі ўсё пі ва яшчэ да па чат ку 

гуль ні. У го ра дзе ні ко лі не пра-

во дзі лі ме ра пры ем стваў па доб-

на га маш та бу, так што швед скія 

фа на ты за спе лі мяс цо выя па бы 

зня нац ку».

Да вай це ту са вац ца!
Reuters рас ка заў, як чар го вы 

раз бы лі раз бу ра ны стэ рэа ты пы 

пра змрочную і не дру жа люб ную 

Ра сію, дзе вель мі не бяс печ на 

ха дзіць па ву лі цах. «Да вай це 

ту са вац ца!» — та кі мі сло ва мі 

су стра ка юць за меж ных гас цей 

мяс цо выя жы ха ры. Не ўсе га ра-

ды, якія пры ма юць мат чы чэм пі-

я на ту све ту ў Ра сіі, рас пе шча ны 

ўва гай ту рыс таў. Але гэ та не пе-

ра шка джае ім ства раць не ве ра-

год ную ат мас фе ру свя та. «Мая 

жон ка бы ла су праць па езд кі ў 

Ра сію, ды і на ра бо це мне ка за лі, 

што гэ та не са мая леп шая ідэя. 

Але ўсё бы ло вель мі і вель мі кру-

та», — пры знаў ся ба лель шчык з 

Шат лан дыі, які пры ехаў на тур нір 

з 10-га до вым сы нам.

З Хаў е рам з Мек сі кі зда ры ла ся па цеш ная, але 
не са мая пры ем ная гіс то рыя. Ён не да ехаў 
у Ра сію на га лоў ны су свет ны тур нір, бо... не 
пус ці ла жон ка. Так што па куль яго сяб ры на 
ўсю моц ве ся ляц ца ў Ра сіі, п'юць тэ кі лу на Ма-
неж най пло шчы і раз но сяць Ні коль скую, ён 
ся дзіць до ма і гля дзіць мат чы па тэ ле ві за ры.

На чэм пі я на це све ту ў 2014 го дзе ў Бра зі ліі 

Хаў ер і яго сяб ры так доб ра пра вя лі час, што 

вы ра шы лі: у Ра сію па е дуць гэтай жа кам па ні яй. 

У той жа год яны па ча лі збі раць гро шы на бі ле ты 

і аў то бус, які змог бы за да во ліць усе іх па трэ бы. 

Яны збі ра лі ся раз ма ля ваць яго ў на цы я наль ныя 

ко ле ры і ска рыць на ім Еў ро пу. Усё іш ло доб ра, 

па куль Хаў е ру не прый шло ся аб вяс ціць сяб рам, 

што ён ні ку ды не едзе.

Але яго сяб ры ад па езд кі ад маў ляц ца не збі ра-

лі ся. Больш за тое, яны ўзя лі з са бой і Хаў е ра. Ну, 

не тое каб зу сім яго — а кар дон ную ко пію. Яны фа-

та гра фу юць яго ўсю ды, дзе бы ва юць: у фан-зо не, 

на мат чы, на ву лі цах Маск вы і на ват у ба ры ся род 

дзяў чат. На двай ні ку Хаў е ра кра су ец ца фут бол ка, 

якая не мо жа не вы клі каць усмеш ку: «Мая жон ка 

не пус ці ла мя не на чэм пі я нат све ту».

Сяб ры на ват ства ры лі су пол ку ў сац сет ках, у 

якой вы клад ва юць усе фа та гра фіі і ві дэа, а так-

са ма дзе ляц ца рас ка за мі пра сваё не за быў нае 

па да рож жа па Ра сіі. А аў то бус з са бой муж чы ны 

ўсё ж узя лі. У па чат ку кра са ві ка яны раз ма ля ва лі 

транс парт, са бра лі не аб ход ныя рэ чы і ру шы лі ў 

да ро гу, а 26 мая ўжо пры плы лі ў Гер ма нію. «Мы 

хо чам зла дзіць най леп шую ве ча ры ну!» — аб вя-

шчае адзін са шмат лі кіх за пі саў у іх су по лцы ў

«Фэй сбу ку». У Маск ву мек сі кан цы пры еха лі 

13 чэр ве ня. З та го ча су яны ўжо шмат дзе па-

бы ва лі, але, вар та ад даць ім на леж нае, ні ко лі не 

за бы ва лі пра свай го сяб ра.

Вось, на прык лад, Хаў ер на фес ты ва лі 

заў зя та раў (фота ўверсе). На Ні коль скай 

Хаў ер так са ма па бы ваў (фота злева). 

І на ват з рус кі мі дзяў ча та мі па аб ды маў ся 

(фота справа).

Бед ны Хаў ер, як ён там, на ка на пе?

Паў аба рон ца збор най Ка лум біі Кар лас Сан чэс 

атры маў сот ні смя рот ных па гроз у са цы яль ных 

сет ках ад ба лель шчы каў на цы я наль най ка ман ды 

пас ля мат ча з ка ман дай Япо ніі (1:2). Ка лум бій скія 

па лі цэй скія па ча лі рас сле да ван не па фак це па гроз 

на ад рас фут ба ліс та, па ве дам ляе The Guardіan. 

Вы дан не ад зна чае, што адзін з ка рыс таль ні каў 

апуб лі ка ваў у «Тві тэ ры» фа та гра фію Сан чэ са по-

бач са здым кам бы ло га гуль ца збор най Ка лум біі 

Анд рэ са Эс ка ба ра, яко га за стрэ лі лі з-за аў та го ла 

ў мат чы чэм пі я на ту све ту ў 1994 го дзе, са сло ва-

мі: «Я пра па ную па ма рыць». Ін шы ка рыс таль нік 

на пі саў у ад каз на ступ нае: «Ка лі Эс ка ба ра за бі лі 

з-за аў та го ла, то і Сан чэ са па він ны за біць». Сан-

чэс атры маў чыр во ную карт ку за гуль ню ру кой у 

штраф ной пло шчы ўжо на трэ цяй хві лі не мат ча з 

Япо ні яй. За гэ та па ру шэн не пра ві лаў ар бітр пры-

зна чыў пе наль ці, у вы ні ку Ка лум бія прай гра ла.

Фан-па радФан-па рад   СУ СВЕТ НАЯ 
ВЕ ЧА РЫН КА!

ХОЦЬ КАР ДОН КАЙ, АЛЕ ПА ЕДУ!
Жон ка не пус ці ла мек сі кан ца на чэм пі я нат све ту, 
але сяб ры ўзя лі з са бой яго кар дон ную ко пію

Не ўсё ра дас на


