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Ідэя

Су гуч ча Га ла сы кла сі каў: 
па ўсім све це

Да Між на род на га дня род най мо вы ў Лі та ра тур ным 

му зеі Ян кі Ку па лы прэ зен та ва лі вы дан ні бе ла рус ка-ка-

рэй ска га пра ек та ўза ем ных пе ра кла даў «Яшчэ прый-

дзе вяс на» і «Шаў ко вы ту ман». Амаль паў та ры сот ні 

вер шаў за гу ча лі на ка рэй скай і бе ла рус кай мо вах.

Кні га «Шаў ко вы ту ман» бы ла вы да дзе на ле тась у вы-

да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра». Пад ад ной вок лад кай 

пе ра кла дзе ныя на бе ла рус кую мо ву 55 тво раў трох ка рэй-

скіх паэ таў з да во лі тра гіч ным лё сам. Іх твор часць ста ла 

ас но вай для фар мі ра ван ня су час най ка рэй скай паэ зіі. Гэ та 

май стар пей заж най лі ры кі Кім Са воль, аў тар лі рыч ных вер-

шаў Юн Да нджу, яко га лі чаць ад ным з са мых па пу ляр ных 

паэ таў ся род мо ла дзі, і прад стаў нік ма дэр нісц ка га ру ху ў 

Ка рэі па эт, жур на ліст, пра фе сар Чон Джы ён. Пе ра кла ды з 

ка рэй скай зра бі лі Юлія Алей чан ка і Тац ця на За лес кая.

Дзя ку ю чы пра ек ту па ба чы ла свет і кні га «Яшчэ прый дзе 

вяс на», над якой пра ца ва лі пе ра клад чы кі Тац ця на За лес кая 

і га на ро вы пра фе сар уні вер сі тэ та Ён се, член Ака дэ міі на вук 

Рэс пуб лі кі Ка рэя Чо Чжу Гван. Вы дан не дае маг чы масць ка рэй -

ска му чы та чу па зна ё міц ца з 82 вер ша мі кла сі каў бе ла рус кай 

лі та ра ту ры: Ян кі Ку па лы, Яку ба Ко ла са і Мак сі ма Баг да но ві ча.

— Вы дан не гэ тых збор ні каў ста ла маг чы мым дзя ку ю чы 

су пра цоў ніц тву па соль ства Рэс пуб лі кі Ка рэя ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь, Лі та ра тур на га му зея Ян кі Ку па лы, Ка рэй ска га 

ін сты ту та лі та ра тур ных пе ра кла даў, вы да вец тва «Мас тац-

кая лі та ра ту ра», а так са ма ўза е ма дзе ян ню на шых кра ін на 

ўра да вым уз роў ні, — за зна чыў Над звы чай ны і Паў на моц ны 

Па сол Рэс пуб лі кі Ка рэя ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Тхэ Чжун 

Ёль пад час ім прэ зы. — Я ўпэў не ны, што гэ тая су мес ная 

дзей насць да зво ліць па шы рыць уза е ма ра зу мен не па між 

на мі і па спры яе яшчэ боль ша му раз віц цю су пра цоў ніц тва.

Яў ге нія ШЫЦЬ КА.
Добрая на ві на

НО ВАЯ АМ БУ ЛА ТО РЫЯ 
Ў ХА ЦЕ ЖЫ НЕ

У аг ра га рад ку Ха це жы на Мінск ага ра ё на 

ад кры лі но вую ам бу ла то рыю. Яе пра ект ная 

ма гут насць — 23 на вед ван ні ў зме ну. 

Ме ды цын ская ўста но ва бу дзе аб слу гоў ваць 

3756 ча ла век з на се ле ных пунк таў Ха це жы на, 

Га лоў кі, Та бо ры, Но вая Вёс ка, Ста рое Ся ло.

Мін скі ра ён — адзін з най буй ней шых у воб лас ці і што-

год пры рас тае на 5—7 ты сяч ча ла век. І тут ро бяць усё 

не аб ход нае, каб зра біць ме ды цын скую да па мо гу як ма га 

больш да ступ най для жы ха роў.

Да рэ чы, ам бу ла то рыі ў Га та ве і Ма чу лі шчах рэ ар га-

ні за ва ны ў па лі клі ні кі. Уве дзе на ў дзе ян не пас ля рэ кан-

струк цыі ам бу ла то рыя ў Аст ра шыц кім Га рад ку. У пла-

нах — баль ні ца ў За слаўі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «КУПАЛИН-
КА», г. Солигорск (продавец) проводит открытый аукцион по продаже 
изолированного помещения с инв. № 644/D-50243, наименование — 
общежитие, общей площадью 2 565,6 кв. м, расположенного в здании 
общежития № 34 по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. К. За-
слонова, 34-1 (далее — объект). Изолированное помещение располо-
жено на этажах 1, 2, 3, 4, 5, состоит из 126 помещений, 5 лестничных 
клеток, вход — из территории общего пользования.

Начальная цена без НДС – 687 290,40 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 68 729,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 20 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банков-
ских дней после дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи, на депозитный счет Министер-
ства юстиции Республики Беларусь. Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и прове-
дение торгов в размере 3 (трех) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в 
газете «Звязда» от 10.01.2020. Аукцион состоится 11.03.2020 в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необ-
ходимые документы принимаются по 10.03.2020 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

На двор'е ЗІ МЫ НЕ БЫ ЛО, 
ДЫ ЎЖО І НЕ БУ ДЗЕ

У апош ні ты дзень ха лод на га се зо на
 тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе па ды мац ца да 9 цяп ла

У ат мас фе ры пе ра ва жа юць за ход нія вят ры, якія ня-

суць углыб кан ты нен та цёп лае акі я ніч нае па вет ра. 

Ат лан тыч ныя цык ло ны ру ха юц ца на ўсход і пе ра кры-

ва юць до ступ арк тыч на му па вет ру ў Паў днё выя шы-

ро ты. Та му са праўд най зі мы ў нас і не бы ло, па ве дам-

ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гід ра ме-

тэа ра ло гіі, кант ро лю 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.

Заўт ра ў асноў ным за ха ва ец ца ўплыў фран таль ных раз-

дзе лаў. Уна чы і ра ні цай бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мі, 

а ўдзень па ўсхо дзе Бе ла ру сі прой дуць апад кі ў вы гля дзе 

даж джу, мес ца мі з мок рым сне гам, уна чы — сла бы га ла лёд. 

У дзён ныя га дзі ны па за ход няй па ло ве кра і ны ў воб лас ці 

па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку на двор'е па леп шыц ца. Ча-

ка юц ца пра цяг лыя пра яс нен ні без апад каў. Ве цер паўд нё ва-

за ход ні па ры віс ты. Уна чы бу дзе ад мі нус 1 гра ду са да плюс 

4 гра ду саў, удзень — 3—9 цяп ла.

У чац вер на двор'е бу дзе фар мі ра ваць чар го вая се рыя 

ат мас фер ных фран тоў з За ход няй Еў ро пы. Ча ка ец ца воб-

лач нае на двор'е. На боль шай част цы тэ ры то рыі прой дуць 

ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. 

Уна чы ча ка ец ца сла бы га ла лёд. Ве цер за ход няй чвэр ці ўме-

ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы — ад мі нус 2 да 4 гра ду саў 

цяп ла, удзень — 1—8 гра ду саў з плюсам. У пят ні цу бу дзе 

воб лач на з пра яс нен ня мі. Мес ца мі прой дзе ка рот ка ча со вы 

мок ры сне г. Уна чы і ра ні цай на асоб ных участ ках да рог — 

га ла лё дзі ца. Ве цер праг на зу ец ца за ход ні, паў ноч на-за ход ні 

ўме ра ны. Уна чы на пят ні цу злёг ку ўзмоц ніц ца ма роз. Ча ка-

ец ца ад ну ля да мі нус 7 гра ду саў. Але ўдзень ужо бу дзе ад 

мі нус 1 да плюс 6 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, на

вы хад ныя за ха ва ец ца ня ўстой лі вы ха рак тар на двор'я. 

У су бо ту, у апош ні дзень лю та га, апад каў бу дзе ня шмат, а ў 

ня дзе лю, 1 са ка ві ка, зноў у мно гіх ра ё нах прой дзе дождж, 

мес ца мі з мок рым сне гам. Уна чы ча ка ец ца не вя лі кі мі нус, 

а днём упэў не ны плюс.

Сяр гей КУР КАЧ.

На зван не га лоў на га сім ва ла 

тур ні ру прэ тэн да ва ла больш 

за 100 ра бот ад прад стаў ні коў 

Бе ла ру сі і Лат віі, свае за яў кі 

да сы ла лі як пра фе сій ныя мас-

та кі і сту дыі ды зай ну, так і звы-

чай ныя ама та ры спор ту.

Вы бар пе ра мож цы кон кур су быў 

да ве ра ны зор на му жу ры, у якое з 

бе ла рус ка га бо ку ўва хо дзіў Мі ха іл 

Гра боў скі, Да р'я До мра ча ва, Ган на 

Гусь ко ва і ін шыя вя до мыя асо бы кра і-

ны. Яны ўлі чы лі і мер ка ван не ба лель-

шчы каў, бо пра га ла са ваць за ўпа да-

ба ны пер са наж мог лю бы жа да ю чы. 

Свой вы бар зра бі лі ка ля васьмі ты сяч 

ча ла век. Ацэн ка ра бот пра во дзі ла ся 

па не каль кіх па ра мет рах: гра фіч нае 

вы ка нан не, ад па вед насць тэ ма ты цы, 

крэ а тыў насць ідэі, су мя шчаль насць 

пер са на жа з тра ды цы я мі і куль ту рай 

Бе ла ру сі і Лат віі.

Ула даль ні кам пры за гля дац кіх 

сім па тый ад бе ла рус ка га бо ку ста лі 

Дзміт рый Га лі ноў скі і Па вел Мар чан-

каў, якія пра па на ва лі ідэю Хру шча. 

Але асноў ным та ліс ма нам чэм пі я-

на ту све ту бы ло вы ра ша на зра біць 

Во жы ка Спай кі, ён атры маў ся з кам пі-

ля цыі ідэі Яно та Гу ля кі і Во жы ка. Да-

пра ца ва ла ідэю крэ а тыў нае агенц тва 

DАB.

Во жык — ад на з са мых рас паў сю-

джа ных жы вёл у све це. Ён вель мі ра-

зум ны і кем лі вы, а хут ка сці яго рэ ак цыі 

мо жа па зайз дрос ціць кож ны. І няхай 

з вы гля ду ге рой зу сім не вя лі кі, але 

заў сё ды зма га ец ца да пе ра мож на-

га кан ца, пус ка ю чы ў ход не толь кі 

ігол кі, але і вост рыя зуб кі. Ме на ві та 

гэ тым і сла вяц ца ха кей ныя збор ныя 

Бе ла ру сі і Лат віі — сва ёй ня ўступ лі-

вас цю, га тоў нас цю біц ца да фі наль-

най сі рэ ны. Ар га ні за та ры лі чаць, што 

воб раз во жы ка вель мі доб ра па суе 

абедз вюм на шым збор ным — пра-

ца ві тыя, хут кія, спрыт ныя, здоль ныя 

ў па трэб ны мо мант даць ад пор са-

пер ні ку на спар тыў най арэ не.

— Ка лі мы га во рым пра та ліс-

ман, то ўліч ва ем мно гія ас пек ты: 

мар ке тынг, асноў ную аў ды то рыю, 

якая бу дзе рас куп ляць цац кі і ка-

рыс тац ца імі ві зу аль на і так тыль-

на, — ад зна чае стар шы ня Бе ла-

рус кай фе дэ ра цыі ха кея Ге надзь 

СА ВІ ЛАЎ. — Мы па він ны бы лі за-

да во ліць не толь кі фар мат сва ёй 

аў ды то рыі, але і еў ра пей скай, анг-

ла моў най. Не пад атлі васць во жы ка 

і яго васт ры ня ха рак тэр ныя па куль, 

на жаль, больш для лат вій скай ка-

ман ды, чым для нас. Але, спа дзя ю-

ся, да 2021 го да мы бу дзем та кі мі ж 

ка лю чы мі і ня ўступ лі вы мі ў ад но сі-

нах да ўсіх са пер ні каў.

На га да ем, тур нір прой дзе ў Мін ску 

і Ры зе з 7 да 23 мая 2021 го да.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

МА ЛЕНЬ КІ, ДЫ ЎДА ЛЕНЬ КІ
Прад стаў ле ны та ліс ман Чэм пі я на ту све ту па ха кеі 2021 го да — ім стаў Во жык Спай кі
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Іні цы я та ра мі і вы ка наў ца мі но вай 

фо та зо ны ста лі су пра цоў ні кі Гро-

дзен ска га за во да па ўты лі за цыі 

і ме ха ніч най сар ты роў цы ад хо-

даў. І гэ та не пер шы та ко га ро ду 

аб' ект у іх вы ка нан ні. На ра хун ку 

прад пры ем ства — ары гі наль ныя 

смет ні цы ў вы гля дзе джэнтль ме-

на і да мы з са бач кай. Чар го вым 

аб' ек там стаў зя лё ны ра яль.

Фор май ён ні чым не ад роз ні ва ец-

ца ад са праўд на га і зроб ле ны ў на ту-

раль ную ве лі чы ню. Вось толь кі мае 

не звы чай ны зя лё ны ко лер, бо аб цяг-

ну ты штуч най тка ні най, якая на гад вае 

тра ву. Ёсць у яго і кла ві я ту ра, праў да, 

яна не пра цуе. За тое му зы ка да но сіц-

ца з глы бі ні ін стру мен та. Ка лі хтось ці 

да яго па ды хо дзіць, дат чы кі на гэ та 

рэ агу юць і вы да юць ме ло дыю вя до-

ма га шля ге ра.

Зя лё ны ра яль уста ноў ле ны не да-

лё ка ад ува хо да ў парк, ка ля спус ку 

ў Швей цар скую да лі ну. Гэ та лю бі мае 

мес ца для шпа цы раў мам з дзець мі, а 

так са ма па пу ляр ная фо та зо на шлюб-

ных пар. Но вы арт-аб' ект ужо вы клі-

каў за ці каў ле насць га ра джан і гас цей 

го ра да. Ле там на ім бу дзе ство ра ны 

жы вы квет нік.

Да рэ чы, та кая кан струк цыя ў вы-

гля дзе ра я ля ёсць і ў ін шых га ра дах — 

Го ме лі і Брэс це. Аб' ек ты з'я ві лі ся пад-

час свят ка ван ня зна мя наль ных дат 

гэ тых га ра доў.

Пра но вае ко ла ў Грод не кан крэт на 

за га ва ры лі га доў пяць та му. Бы ло зра-

зу ме ла, што ідэя мо жа пе ра тва рыц ца ў 

жыц цё, бо знай шла пад трым ку і ся род 

га рад скіх улад, і ся род га ра джан. 

Ін вес тар, прадстаўнік інвестыцыйнай 

кампаніі Юрый Солтан ка жа, што да-

во лі працяг лы тэр мін спат рэ біў ся для 

по шу ку аў та ры тэт на га вы твор цы. 

Спы ні лі ся на прад пры ем стве з су свет-

ным брэн дам, чыя кан струк цыя ўста-

ноў ле на ў роз ных кра і нах све ту. Яна 

раз лі ча на на ра бо ту на ват у сей сміч-

на не бяс печ ных рэ гі ё нах. Аў та ма ты ка 

па пя рэдж вае аб уз мац нен ні вет ру ці 

ліў ні, на асно ве ча го апе ра тар пры мае 

ра шэн не, пра цяг ваць рух ці не.

Ча ка лі, што ко ла пач не пра ца ваць 

пе рад Но вым го дам, але не па спе лі 

атры маць вы піс ку сер ты фі ка та Мыт-

на га са ю за з ра сій ска га бо ку. Па сло-

вах су раз моў ні ка, гэ ты пра цэс ад цяг-

нуў пуск ко ла на два ме ся цы. За тое 

па вя лі чыў тэр мін на пра вер ку бяс пе кі: 

на 20 га дзін больш за па трэб ны тэр мін 

«ка та лі» мяш кі з пяс ком. У кож най ка-

бін цы — па паў то ны.

Ура чыс ты пуск ад быў ся пас ля цы-

ры мо ніі за ма ца ван ня апош няй гай кі 

на асно ве апо ры. Апра ба ваць но вы 

ат рак цы ён са бра ла ся ня ма ла ах вот-

ных — да ко ла вы стра і ла ся да во лі пра-

цяг лая чар га. Праў да, яна ру ха ла ся 

до сыць хут ка, раз-по раз па ды хо дзі ла 

но вая ка бін ка. Уся го іх 24, у кож ную 

мо жа па мяс ціц ца ча ты ры ча ла ве кі. 

Ка бін кі поў нас цю за кры тыя, з вя лі кі мі 

плас ты ка вы мі вок на мі. Праў да, хіс-

та юц ца ад са ма га ма ло га ру ху, та му 

лепш ся дзець спа кой на і лю ба вац ца 

на ва кол лем. А на зі раць ёсць за чым! 

З вы шы ні 42 мет раў ад кры ва ец ца пры-

го жая па на ра ма гіс та рыч най част кі го-

ра да і больш ад да ле ных мік ра ра ё наў. 

«Рэйс» доў жыц ца 10 хві лін, і гэ та га 

як раз ха пае, каб атры маць пэў ную до-

зу ад рэ на лі ну.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

Ра яль у кус тах і ад рэ на лін на вы шы ні
У гро дзен скім пар ку імя Жы лі бе ра з'я ві лі ся не звы чай ная ін ста ля цыя і ко ла агля ду

Здарэнні ПАД КО ЛА МІ ЦЯГ НІ КОЎ 
ЗА ГІ НУ ЛІ ТРОЕ МУЖ ЧЫН

Ня шчас ныя вы пад кі ад бы лі ся ў мі ну лую су бо ту ўве-

ча ры на пра ця гу пя ці га дзін, па ве да мі лі ў МУС.

Спа чат ку ў 17.35 на чы гу нач най стан цыі Пу ха ві чы цяг-

ні ком Мінск—Го мель быў збі ты 59-га до вы жы хар вёс кі На-

сыцк. За тым у 19.50 не да лё ка ад стан цыі Ка ра нёў ка ў 

Го мель скім ра ё не пад гру за вы цеп ла воз тра піў 61-га до вы 

жы хар ад най мен на га па сёл ка. Ка ля 22.30 на пры пы нач ным 

пунк це Асі на ў Дзяр жын скім ра ё не 47-га до вы мін ча нін вы-

ра шыў пе рай сці рэй кі пе рад на блі жэн нем па са жыр ска га 

са ста ву Грод на—Го мель, у вы ні ку ча го быў ім збі ты.

З па чат ку го да на чы гун цы Бе ла ру сі ад бы ло ся 12 ня шчас ных 

вы пад каў, боль шасць з якіх скон чы ла ся для пе ша хо даў смя рот-

ным зы хо дам, удак лад ні лі ва ўпраў лен ні ар га ні за цыі за бес пя-

чэн ня гра мад скай бяс пе кі на аб' ек тах транс пар ту МУС.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


