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У кра са ві ку мі ну ла га 
го да Між на род нае 
ра дыё «Бе ла русь» 
су мес на з па соль-
ствам Кі тай скай 
На род най Рэс пуб лі-
кі ў Бе ла ру сі, Бе ла-
рус кім та ва рыст вам 
друж бы і куль тур-
ных су вя зяў з за-
меж ны мі кра і на мі і 
Рэс пуб лі кан скім ін-
сты ту там кі та яз наў-
ства імя Кан фу цыя 
БДУ аб вяс ці лі кон-
курс твор чых ра бот 
(эсэ) на тэ му «Бе-
ла рус ка-кі тай скае 
су  пра  цоў  н іц  тва . 
Шаў ко вы шлях і Ін-
дуст ры яль ны парк 
«Вя лі кі ка мень» ма-
і мі ва чы ма». Пры ём 
ра бот за вяр шыў ся 
1 лю та га, ура чыс тая цы-
ры мо нія ўзна га ро джан-
ня пе ра мож цаў дня мі 
прай шла ў га тэ лі «Пе-
кін».

Так, жу ры раз гле дзе ла 
твор чыя ра бо ты ўдзель ні каў 
ва ўзрос це ад 9 да 66 га доў, 
якія жы вуць у Бе ла ру сі, Кі-
таі, Укра і не, Поль шчы. Яны 
да сла лі эсэ, фо та эсэ, вер-
шы, каз кі і на ват цэ лыя кні гі, 
якія на рус кай, бе ла рус кай, 
кі тай скай мо вах рас па вя да-
юць пра бе ла рус ка-кі тай скія 
ста сун кі.

— Сім ва ліч на, што кон-
курс мы зла дзі лі ра зам у год 
25-й га да ві ны ўста наў лен ня 
дып ла ма тыч ных ад но сін па-

між Кі та ем і Бе ла рус сю, — 
пад крэс ліў пад час цы ры мо ніі 
Над звы чай ны і Паў на моц-
ны Па сол Кі тая ў Бе ла ру сі 
Цуй ЦЫ МІН. — Так са ма яго 
мэ тай ста ла пры цяг нен не 
ўва гі гра мад скас ці да раз-
віц ця кі тай ска-бе ла рус ка га 
парт нёр ства, а так са ма перс-
пек тыў на шых ад но сін.

— На шы кра і ны ма юць ве-
лі зар ны па тэн цы ял для раз-
віц ця су пра цоў ніц тва. Вель-
мі важ на для яго рэа лі за цыі,  
каб мы ве да лі пра сва іх сяб-
роў, больш да вед ва лі ся пра 
іх. Ме на ві та гэ тай мэ це і слу-
жыць наш кон курс, — за зна-
чыў ды рэк тар Ін сты ту та кі-
та яз наў ства імя Кан фу цыя 
БДУ Ана толь ТО ЗІК.

Цы ры мо нія пад вя дзен ня 
вы ні каў ста ла ся са праўд-
ным свя там для ўдзель ні каў 
твор ча га спа бор ніц тва і гас-
цей ім прэ зы. Так, гу ча лі пес-
ні на бе ла рус кай і кі тай скай 
мо вах, школь ні кі чы та лі вер-
шы па-кі тай ску, ма гіст ран ты 
ўні вер сі тэ та фіз куль ту ры дэ-
ман стра ва лі пры ёмы ўсход ніх 
адзі на бор стваў.

— Ка лі мы толь кі рас па-
чы на лі кон курс, то вель мі 
хва ля ва лі ся. Хто бу дзе пі-
саць эсэ і да сы лаць нам? 
Як ад гук нуц ца слу ха чы з Кі-
тая? — раз ва жае га лоў ны 
ды рэк тар га лоў най ды рэк-
цыі між на род на га вя шчан-
ня Бе ла рус ка га ра дыё На-
вум ГАЛЬ ПЯ РО ВІЧ. — Але 

тыя 60 ра бот, якія мы 
атры ма лі для ўдзе лу ў 
кон кур се, да каз ва юць, 
што ён ад быў ся до сыць 
па спя хо ва. Гэ та пер шая 
лас таў ка, пер шая маг-
чы масць вы ка зац ца 
пра на ша сяб роў ства 
для прос тых жы ха роў 
Бе ла ру сі і Кі тая. Спа-
дзя ю ся, у бу ду чы ні мы 
зла дзім па доб ныя су-
мес ныя пра ек ты.

Так, пе ра мож ца мі 
кон кур су ста лі больш 
як дзя ся так удзель ні-
каў з роз ных га ра доў 
Бе ла ру сі, Укра і ны. Яго 
ак тыў ны мі ўдзель ні ка мі 
бы лі сту дэн ты і ма гіст-
ран ты з Кі тая, якія ву-
чац ца ў на шай кра і не, 
а так са ма су пра цоў ні кі 
кам па ніі ZTE — парт нё-

ра кон кур су. Дып ло мы пе ра-
мож цаў атры ма лі ас пі рант з 
Кі тая Ван Шы вэй і вы клад чы-
ца з Мін ска Свят ла на Ка ба-
чэў ская. Ме на ві та іх ра бо ты 
жу ры кон кур су на зва ла са-
мы мі грун тоў ны мі.

— Ра бо ты, да сла ныя на 
кон курс, бы лі вель мі ці ка-
выя, ана лі тыч ныя і эма цы я-
наль ныя ад на ча со ва, — ка жа 
член жу ры, дэ кан фа куль-
тэ та між на род ных ад но сін 
БДУ Вік тар ША ДУР СКІ. — 
Кож ны ўдзель нік унёс свой 
ма лень кі ка мень чык у наш 
«Вя лі кі ка мень» — друж бу 
Бе ла ру сі і Кі тая.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by
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ДРУЖ БА СІ НЯ ВО КАЙ І ПАД НЯ БЕС НАЙ
Уз на га ро джа ны пе ра мож цы кон кур су эсэ, 

пры све ча ных бе ла рус ка-кі тай ска му су пра цоў ніц тву

Пе ра мож цы кон кур су Ван ШЫ ВЭЙ і Свят ла на КА БА ЧЭЎ СКАЯ.
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Вяс на сё ле та вы да ла ся цяп лей шая, чым звы чай на, 
і прый шла да нас на ме сяц ра ней, па ве дам ляе на чаль-
нік служ бы гід ра ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб лі-
кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые-
ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 
ася род дзя Мінп ры ро ды Дзміт рый РА БАЎ.

Спе цы я ліст па ве да міў, што па куль у са ка ві ку тэм пе ра-
тур ны рэ жым быў у ся рэд нім на 6—8 гра ду саў вы шэй шы за 
клі ма тыч ную нор му і ад па вя даў на двор'ю кра са ві ка. Мяр ку-
ец ца, што і трэ цяя дэ ка да са ка ві ка так са ма бу дзе цёп лай, а 
ся рэд няя тэм пе ра ту ра па вет ра — на 3—4 гра ду сы вы шэй шая 
за нор му. І на да лей ча ка ец ца яшчэ больш цёп лае на двор'е. 
Праг на зу ец ца, што ў кра са ві ку тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе 
ў ся рэд нім на па ло ву гра ду са вы шэй шай за клі ма тыч ную 
нор му. І ў маі нам абя ца юць но выя рэ кор ды цеп лы ні, бо 
тэм пе ра ту ра па вет ра праг на зу ец ца на 1—1,5 гра ду са вы-
шэй шай, чым звы чай на.

На чаль нік служ-
бы ад зна чыў, што на 
гэ тым тыд ні ча ка юц-
ца ка рот ка ча со выя 
апад кі і да во лі цёп-
лае на двор'е, якое 
бу дзе спры яль ным 
для азі мых куль тур. 
У чац вер праг на зу-
ец ца пе ра важ на без 
апад каў, толь кі па 
паў днё вым ус хо дзе кра і ны прой дуць не вя лі кія ка рот ка ча со-
выя даж джы. Ча ка ец ца, што ўна чы, асаб лі ва па поў на чы, бу дзе 
яшчэ тро хі пад ма рож ваць — ад мі нус 2 гра ду саў да 4 цяп ла. 
Удзень тэм пе ра ту ра скла дзе ад плюс 7 да плюс 13 гра ду саў.

Ад нак ужо ў пят ні цу на двор'е па гор шыц ца. Ча ка ец ца, што 
з поўд ня Поль шчы праз тэ ры то рыю Бе ла ру сі бу дзе ру хац ца 
ат мас фер ны фронт. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе ад мі нус 2 гра ду саў па поў на чы да плюс 6 па 
поўд ні кра і ны. Удзень ча ка ец ца 5—12 цяп ла.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс-
таў, у вы хад ныя бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі ў паў-
ноч ных і паў ноч на-ўсход ніх рэ гі ё нах маг чы мы ка рот ка ча со выя 
даж джы. У су бо ту пры пра яс нен нях кры ху пад ма ро зіць, ка лі 
ча ка ец ца на ват мес ца мі да мі нус 6 гра ду саў. Удзень тэм пе ра ту-
ра скла дзе 5—10 цяп ла. У ня дзе лю ўна чы тэм пе ра тур ны рэ жым 
бу дзе ва гац ца ад мі нус 3 да плюс 2 гра ду саў. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўдзень скла дзе 4—10 цяп ла. Экс пер ты ад зна ча юць, што ў 
па чат ку на ступ на га тыд ня бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі 
па поў на чы і паў ноч ным ус хо дзе прой дуць ка рот ка ча со выя даж-
джы. За ха ва ец ца цёп лае на двор'е, ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўдзень скла дзе ад плюс 5 гра ду саў на поў на чы да 12 цяп ла на 
поўд ні кра і ны. Ча ка ец ца, што да ся рэ дзі ны на ступ на га тыд ня 
па поўд ні бу дзе ўжо ста біль на плюс 15 гра ду саў.

* * *

Збож жа пе ра зі ма ва ла амаль без страт
Аб гэ тым па ве дам ляе на чаль нік Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 
за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 
Мінп ры ро ды Ма рыя ГЕР МЯН ЧУК.

Па вод ле яе слоў, збож жа выя азі мыя куль ту ры зна хо дзяц-
ца ця пер у доб рым ста не. Ёсць не ка то рыя праб ле мы з азі мым 
рап сам у паў днё вых рэ гі ё нах Бе ла ру сі. «Дзесь ці рапс пе ра нёс 
зі мо вы пе ры яд доб ра, не дзе горш. Гэ тыя ўчаст кі па вы ні ках 
на зі ран няў у аг ра ме тэа ра ла гіч най сет цы Гід ра ме та вы яў ле ны, 
пад рых та ва ны рэ ка мен да цыі», — ска за ла Ма рыя Гер мян чук. 

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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На двор'еНа двор'е  ��

ПРЫ ГРЭЕ, 
ЯК У КРА СА ВІ КУ

У са ка ві ку тэм пе ра ту ра фік су ец ца 
на 6—8 гра ду саў вы шэй шая за нор му

ГосціГосці  ��

Вяс но вы на плыў
На вы хад ныя ў Грод на пры бы вае паў ты ся чы 

бяз ві за вых ту рыс таў, пе ра важ на з Літ вы і Поль шчы
Ка лі ў зі мо выя ме ся цы на ўік-энд пры яз джа лі 300—400 
ча ла век, то з пры хо дам вяс ны іх коль касць да ся гае 
600. Но вым кі рун кам ста ла пра вя дзен не тут кар па ра-
ты ваў. Аб гэ тай тэн дэн цыі па ве да мі лі ва ўпраў лен ні 
спор ту і ту рыз му Гро дзен ска га абл вы кан ка ма.

Бяз ві за вы рэ жым дзей ні чае ў Грод не і част ко ва Гро дзен-
скім ра ё не з 26 ліс та па да мі ну ла га го да і ўклю чае зо ну пар-
ку «Аў гус тоў скі ка нал». Ту рыс ты мо гуць зна хо дзіц ца тут 
да 5 су так. За гэ ты час маг чы мас цю бяз ві за ва га ўез ду ўжо 
ска рыс та лі ся ка ля шасці ты сяч за меж ных гра ма дзян. Яшчэ 
ка ля ты ся чы ту рыс таў за рэ гіст ра ва ны для пры ез ду ў рэ гі ён.

Час цей за ін шых сю ды на вед ва юц ца су се дзі — лі тоў цы і 
па ля кі. Ка ля чатырох тысяч гра ма дзян Лі тоў скай Рэс пуб лі кі 
ўжо па бы ва лі ў рэ гі ё не аль бо збі ра юц ца гэ та зра біць у хут кім 
ча се. Пад лі ча на, што кож ны пя ты лі то вец пры яз джае сю ды 
зра біць па куп кі. У асноў ным куп ля юць ал ка голь, ша ка лад, 
тры ка таж, абу так, ле кі — усё гэ та бе ла рус кай вы твор час ці. 
Па ло ва ту рыс таў з Літ вы на вед ва юць Аў гус тоў скі ка нал. У 
кан цы са ка ві ка тут ча ка юць пер шую гру пу лі тоў скіх гі даў 
і эк скур са во даў, якія па зна ё мяц ца з ці ка вы мі марш ру та мі 
Грод на і зо най Аў гус тоў ска га ка на ла.

На дру гім мес цы па ма са вас ці ту рыс ты з Поль шчы — іх у 
рэ гі ён пры бы ло дзве ты ся чы ча ла век. Пры яз джа юць так са ма 
лат вій цы, нем цы, япон цы — прад стаў ні кі 36 дзяр жаў све ту. 
Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні спор ту і ту рыз му абл вы кан ка ма, 
экс парт ту рыс тыч ных па слуг за сту дзень 2017 го да вы рас на 
36% у па раў на нні з ле таш нім пе ры я дам і да сяг нуў 830 ты сяч 
до ла раў у ме сяц.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. margo@zviazda.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает об открытом аукционе по продаже 5 машино-мест в г. Минске по ул. Платонова, 1Б

Наименование
Начальная цена 

продажи, 
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Лот №1. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123691. Наименование: машино-место №26. Адрес: г. Минск, ул. Пла-
тонова, 1Б-89. Г.п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 19,7 кв. м. Ограждающие конструкции – разметка. 
Материал покрытия – бетон

17 928,00 1 790,00

Лот №2. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123692. Наименование: машино-место №27. Адрес: г. Минск, ул. Пла-
тонова, 1Б-90. Г.п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 18,9 кв. м. Ограждающие конструкции – разметка. 
Материал покрытия – бетон

17 172,00 1 710,00

Лот №3. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123693. Наименование: машино-место №28. Адрес: г. Минск, ул. Пла-
тонова, 1Б-91. Г.п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 19,6 кв. м. Ограждающие конструкции – разметка. 
Материал покрытия – бетон

17 820,00 1 780,00

Лот №4. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123694. Наименование: машино-место №29. Адрес: г. Минск, ул. Пла-
тонова, 1Б-92. Г.п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 20,2 кв. м. Ограждающие конструкции – разметка. 
Материал покрытия – бетон

18 360,00 1 830,00

Лот №5. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123695. Наименование: машино-место №30. Адрес: г. Минск, ул. Пла-
тонова, 1Б-93. Г.п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 19,0 кв. м. Ограждающие конструкции – разметка. 
Материал покрытия – бетон

17 280,00 1 720,00

Шаг аукциона – 5%
УСЛОВИЯ

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 (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить 
полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона 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.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижимости, имущество должника осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 02.05.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
(Машино-место №___ ) (Лот №____ ), проводимом 02.05.2017 (Партизанский МРО).
Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе по нескольким лотам, вносит задаток в сумме, предусмотренной для каждого лота.
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 6 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 28.04.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом(ами) аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Сувалов Юрий Петрович, 
тел.: 8 (029) 140-83-10; 8 (017) 290-93-46 (47)

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 � www.ino.by � torgi@ino.by


