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За бя га ю чы кры ху на пе-

рад, ад зна чу, што мно га 

ме ра пры ем стваў, за пла-

на ва ных на на ступ ны год, 

прой дуць ме на ві та тут — на 

пе ша ход най ву лі цы по бач з 

брон за вым па ле шу ком-га-

ра джа ні нам. А ў го ра дзе 

хут ка па явіц ца яшчэ ад на 

зна ка вая куль тур ная кам-

па зі цыя, пры све ча ная зна-

ка мі тым вы хад цам з Пін ска. 

Як вя до ма, пер шы прэ зі-

дэнт Із ра і ля Ха ім Вей цман, 

пя ты прэм' ер-мі ністр гэ тай 

кра і ны Гол да Ме ір сваю 

пер шую аду ка цыю атрым-

лі ва лі ў Пін ску. За ста ла ся 

на ву чаль ная ўста но ва та го 

ча су, якая, да рэ чы, і ця пер 

слу жыць спра ве аду ка цыі. 

Вось там па ўста не пом нік 

зна ка мі тым лю дзям. Яго 

ад крыц цё пла ну ец ца бу ду-

чым ле там, — па ве да мі ла 

за гад чы ца сек та ра куль ту-

ры гар вы кан ка ма Та ма ра 

ДЗЕ МІ ДЗЕН КА.

Та ма ра Іва наў на рас ка-

за ла, што ўся го на год за-

пла на ва на 445 ме ра пры ем-

стваў, пры све ча ных ста ту су 

куль тур най ста лі цы і звя за-

ных з гэ тай па дзе яй. З іх 

ча ты ры дзя сят кі ад роз ні ва-

юц ца знач ным маш та бам і 

вя лі кай коль кас цю ўдзель-

ні каў. Гэ та, на прык лад, фес-

ты валь ду ха вых ар кест раў, 

фэст ар ган най му зы кі, вя лі кі 

фес ты валь мас тац тваў «Зо-

ры над Пі най».

Па вод ле слоў ар га ні за-

та раў, на да ец ца асаб лі вае 

зна чэн не ма са вым ме ра пры-

ем ствам, на прык лад, та кім, 

як фес ты валь ву ліч най твор-

час ці «Скры жа ван не». Вось 

на гэ тай са май пе ша ход най 

ву лі цы Ле ні на ўсе змо гуць 

па ка заць свае та лен ты. Для 

ўдзе лу ў ме ра пры ем стве 

спат рэ біц ца ўся го толь кі 

жа дан не і не аб ход насць за-

га дзя па ве да міць пра свой 

на мер. Як толь кі па цяп лее, 

ва ўсе вы хад ныя дні на гэ-

тым твор чым скры жа ван ні 

ама та ры мас тац тваў бу дуць 

спя ваць, тан ца ваць, сю ды ж 

прый дуць мяс цо выя паэ ты, 

каб па чы таць улас ныя вер-

шы, а дэк ла ма та ры змо гуць 

па чы таць і кла сі каў, бы ло б 

жа дан не. Тут жа бу дуць пра-

ца ваць і мас та кі — кож ны 

ах вот ны змо жа за мо віць ім 

свой парт рэт аль бо на быць 

пры го жы пей заж. Гэ та ву лі-

ца, па вод ле за дум кі, му сіць 

стаць гэт кай агуль на га рад-

ской куль тур най пра сто рай 

аль бо на ват куль тур ным ру-

хам, каб кож ны ад чуў, што 

ста тус куль тур най ста лі цы 

гэ та не толь кі пе ра лік аба-

вяз ко вых ме ра пры ем стваў, 

ня рэд ка афі цый ных, гэ та 

яшчэ і яго спра ва.

На прык лад, фес ты валь 

ар ган най му зы кі для го ра-

да спра ва не но вая. У га рад-

ской кан цэрт най за ле, якая 

ўтво ра на ў кас цё ле Кар ла 

Ба ра мея, вы сту па лі ў роз ны 

час Ула дзі мір Не ўдах, Кан-

стан цін Ша роў, Ка ця ры на 

Ля вонць е ва, Ігар Алоў ні каў, 

Ксе нія Па га рэ лая, Эле а но-

ра Бя ле ва, Ба рыс Што ка лаў, 

а так са ма цэ лы шэ раг вя до-

мых за меж ных му зы кан таў. 

Уз ве дзе ны ў ХVІІІ ста год дзі 

ор дэ нам ксян дзоў-ка му-

ніс таў кляш тар ны кас цёл 

і сён ня з'яў ля ец ца ад ной з 

га лоў ных сла ву тас цяў го-

ра да. Спе цы я ліс ты ка жуць, 

што двух мет ро выя сце ны 

гэ тай мі ні я цюр най крэ пас ці 

здоль ныя вы тры маць лю-

бы шторм. А ста тус го ра да 

яшчэ раз пры му шае звяр-

нуць ува гу, асаб лі ва мо-

ла дзі, на ці ка вую гіс то рыю 

бу дын ка, якая свед чыць, 

што ка му ніс ты, пры нам сі 

ў Пін ску, з'я ві лі ся за доў-

га да каст рыч ніц кіх па дзей 

ХХ ста год дзя. Пінск слаў ны 

мно гі мі пом ні ка мі даў ні ны. 

Ся род іх пер шы ка ле гі ум 

езу і таў, дзе ця пер раз мя-

шча ец ца Му зей бе ла рус ка га 

Па лес ся, ан самбль бы ло га 

ма нас ты ра фран цыс кан цаў, 

кас цёл Уне баў зяц ця Най-

свя цей шай Дзе вы Ма рыі 

з яго зна ка мі тай «Пін скай 

ма дон най». Аб ры сы гэ тых 

сла ву тас цяў скла лі ла га тып 

куль тур най ста лі цы. Гар вы-

кан кам пад вёў вы ні кі кон-

кур су — пе ра маг ла ра бо та 

Вік та ра Са га но ві ча. Бе лыя 

лі ніі на эмб ле ме па каз ва юць 

на прам кі асноў ных ву ліц го-

ра да.

Стар шы ня Пін ска га га-

рад ско га Са ве та дэ пу та таў 

Ля вон цій ЛЕ МЯ ШЭЎ СКІ, 

яко му вы па ла га на ро вая мі-

сія атры маць эс та фе ту куль-

тур най ста лі цы ад па пя рэд-

ні ка-По лац ка, ад зна чыў:

— Ста тус го ра да ў 

2019 го дзе на клад вае на 

ўсіх яго жы ха роў пэў ныя 

аба вя за цель ствы. У нас 

ёсць пра фе сій ны тэ атр, 

вы шэй шая на ву чаль ная 

ўста но ва, шэ раг уста ноў 

куль ту ры. На пра ця гу го-

да яны па він ны вы ка наць 

пэў ныя асвет ніц кія за да чы. 

У нас ёсць на чым вы хоў-

ваць куль тур ныя тра ды цыі, 

маю на ўва зе най перш ба-

га тую гіс то рыю больш чым 

900-га до ва га Пін ска, ці ка-

вую раз на стай ную спад чы-

ну. Жы ву чы ў ста ра жыт ным 

пры го жым го ра дзе, кож ны 

па ві нен ве даць мі ну лае, 

сла ву тас ці і кла па ціц ца 

аб за ха ван ні пры ваб на га 

знеш ня га вы гля ду, ад ным 

сло вам, быць вар тым па мя-

ці прод каў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НА «СКРЫ ЖА ВАН НІ» 
ТА ЛЕН ТАЎ І МАС ТАЦ ТВАЎ

Добрая навінаДобрая навіна

«ЗВЯЗ ДА» 
ІДЗЕ Ў ГОС ЦІ

На адзі ны дзень ін фар ма ван ня ў Ма жэй каў скі ву чэб-

на-пе да га гіч ны комп лекс дзі ця чы сад — ся рэд няя 

шко ла, ку ды мя не за пра сі лі з мэ тай блі жэй па зна-

ё міць школь ні каў са «Звяз дой», я іш ла з асаб лі вым 

хва ля ван нем.

З дзя ся так га доў прай шло пас ля вы пус ку, а ў ма ёй род-

най шко ле ўжо ін шая фар ба на сце нах, да лё ка не поў ны 

кам плект на стаў ні каў, якія пра во дзі лі «ў доб ры шлях», ды і 

за пар тай ця пер ін шыя ці каў ныя хлоп чы кі і дзяў чат кі, якія з 

ім пэ там слу ха юць пра га зе ту, дзе я пра цую. Гар та ю чы ста-

рон кі, зна хо дзяць неш та ці ка вае для ся бе, не са ро ме юц ца 

за да ваць пы тан ні — ім так хо чац ца да ве дац ца, як ства ра-

ец ца най ста рэй шая га зе та кра і ны.

Па доб ныя су стрэ чы, якія рэ гу ляр на ла дзяц ца для вуч няў 

стар шых кла саў, у Ма жэй каў скай шко ле ста лі тра ды цы яй. Пад-

час дыя ло гу з прад стаў ні ка мі мяс цо вай ула ды, куль тур най сфе-

ры, мас ме дыя пад рас та ю чае па ка лен не мо жа за даць пы тан ні, 

якія най больш хва лю юць, а ад па вед на хо ча быць у кур се сі ту а-

цыі не толь кі на тэ ры то рыі свай го рэ гі ё на, а і ўсёй кра і ны.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Трамп: урад ЗША не пач не ра бо ту, па куль 
дэ ма кра ты не да дуць гро шай на сця ну

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп 

заявіў, што фе дэ раль ны ўрад ЗША не 

ад но віць дзей насць, па куль дэ пу та ты-

дэ ма кра ты ў Кан грэ се не пра га ла су-

юць за вы дзя лен не срод каў на бу даў-

ніц тва сця ны на мя жы з Мек сі кай.

«Я не ма гу вам ска заць, ка лі ўрад 

ад но віць ра бо ту», — ска заў Трамп. 

«Я ма гу ска заць вам, што ён не бу-

дзе пра ца ваць да та го ча су, па куль у нас не бу дзе сця ны, ці 

ага ро джы (як бы там яны [дэ ма кра ты] гэ та ні на зы ва лі), — 

да даў прэ зі дэнт ЗША. — Я бу ду на зы ваць гэ та так, як яны 

хо чуць, але гэ та бу дзе ад но і тое ж. Гэ та — бар' ер ад лю дзей, 

якія пра ні ка юць у кра і ну, і ад нар ко ты каў».

«Ка лі ў нас не бу дзе гэ та га [сця ны], то не ад но вім ра бо-

ту», — да даў Трамп.

За ка на даў цы ЗША да гэ туль не здо ле лі пры няць бюд жэт 

на 2019 фі нан са вы год, які ў ЗША па чаў ся яшчэ 1 каст рыч-

ні ка. Абедз ве па ла ты Кан грэ са за вяр шы лі свае па ся джэн ні, 

так і не пры ня ўшы ні я кай кам пра міс най рэ за лю цыі, якая 

да зво лі ла б ча со ва па збег нуць за крыц ця фе дэ раль ных ве-

дам стваў.

Цэ ны на наф ту на блі зі лі ся да $50 за ба раль
Кошт ф'ю чар са наф ты мар кі Brеnt з па стаў кай у лю тым 

2019-га апус каў ся пад час тар гоў на бір жы ІСЕ ў Лон да не да $50 

за ба раль, аб наў ля ю чы мі ні му мы лі пе ня — жніў ня 2017 го да.

21 снеж ня мі ністр энер ге ты кі РФ Аляк сандр Но вак за явіў 

жур на ліс там, што па дзен не су свет ных цэн на наф ту ў кан цы 

го да «не з'яў ля ец ца па ка заль ным».

Дву ма дня мі ра ней мі ністр энер ге ты кі Са удаў скай Ара віі 

Ха лед аль-Фа лех так са ма за клі каў за хоў ваць спа кой з на го-

ды цэн на наф ту. На яго дум ку, ка рэк цыя тлу ма чыц ца тым, 

што ін вес та ры за раз за кры ва юць доў га тэр мі но выя па зі цыі 

ў на фце. Са удаў скі мі ністр так са ма вы ка заў над зею, што 

па гад нен не АПЕК+ па ска ра чэн ні зда бы чы наф ты да па мо-

жа ста бі лі за ваць ры нак. Кра і ны АПЕК+ не каль кі дзён та му 

пры ня лі па ста но ву ска ра ціць зда бы чу наф ты на 1,2 млн 

ба ра ляў за дзень у пер шым паў год дзі 2019 го да.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Ра сіі хо ча вы вес ці 
ты тунь з аба ро ту пас ля 2050 го да

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Ра сіі пад рых та ва ла пра ект 

кан цэп цыі дзяр жаў най па лі ты кі про ці дзе ян ня спа-

жы ван ню ты ту ню на 2019—2030 га ды, па ве дам-

ля юць ТАСС і РБК.

Па звест ках СМІ, асноў най мэ тай кан цэп-

цыі з'яў ля ец ца па сту по вае зні жэн не ты ту не-

курэн ня і маг чы мы вы вад ты ту нё вай пра дук-

цыі з аба ро ту пас ля 2050 го да. Як раз ліч вае ве дам ства, 

да 2050 го да толь кі 5 % ра сі ян бу дуць ку рыць. Па вод-

ле звес так на 2016 год, ку ры лі 30,9 % гра ма дзян Ра сіі. 

Да 2025 года Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя мае на мер зні зіць 

гэ ты па каз чык да 25 %.

«У кан цэп цыі га во рыц ца пра зні жэн не да 2050 го да рас-

паў сю джа нас ці спа жы ван ня ты ту ню да 5 % ся род на сель ніц-

тва і на ступ ны раз гляд пы тан ня аб пас ля доў ным вы вя дзен ні 

з рын ку», — ска заў на мес нік мі ніст ра ахо вы зда роўя Ра сіі 

Алег Са ла гай.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

РФ су мес на з экс пер та мі пра пра цоў вае пы тан не ўвя дзен ня 

«абяз лі ча ных» пач каў цы га рэт і хо ча ска ра ціць коль касць 

да зво ле ных мес цаў для ку рэн ня.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Открытое акционерное общество «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ», место-
нахождение: 220007, г. Минск, ул. Володько, д. 20, доводит до сведения 
акционеров и иных заинтересованных лиц о том, что по результатам прове-
денной эмиссии Департамент по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь 19.12.2018 зарегистрировал в Государственном рее-
стре ценных бумаг дополнительный выпуск простых (обыкновенных) акций 
ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» в количестве 1 333 330 штук, номинальной 
стоимостью 0,15 рубля на сумму 199 999,50 рубля.

Всего по состоянию на 19.12.2018 в Государственном реестре ценных 
бумаг зарегистрированы простые (обыкновенные) акции ОАО «СПЕЦ-
МОНТАЖСТРОЙ» в количестве 1 451 379 штук, номинальной стоимостью 
0,15 рубля, общая сумма выпуска 217 706,85 рубля. 

Управляющий А. Н. Червонец.

УНП 100036332

ООО «БелИнвестОценка» извещает о проведении 

повторного открытого аукциона в г. Любани 

по продаже объектов Филиала № 6 «Любанский КСМ» 

ОАО «Белорусский цементный завод»

Лот № 1: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-4727, 

площадью 70,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл. г. Любань, ул. Бо-

ровика, 44Б-1. Начальная цена продажи – 7 680 рублей, в т. ч. НДС – 1 280 руб.

Лот № 2: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-4728, 

площадью 67,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл. г. Любань, ул. Бо-

ровика, 44Б-2. Начальная цена продажи – 7 380 рублей, в т. ч. НДС – 1 230 руб.

Лот № 3: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-4729, 

площадью 68,6 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл. г. Любань, ул. Бо-

ровика, 44Б-3. Начальная цена продажи – 7 440 рублей, в т. ч. НДС – 1 240 руб.

Лот № 4: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-4730, 

площадью 67,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл. г. Любань, ул. Бо-

ровика, 44Б-4. Начальная цена продажи – 7 260 рублей, в т. ч. НДС – 1 210 руб.

Лот № 5: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-4731, 

площадью 67,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл. г. Любань, ул. Бо-

ровика, 44Б-5. Начальная цена продажи – 7 320 рублей, в т. ч. НДС – 1 220 руб.

Лот № 6: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-4733, 

площадью 88,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл. г. Любань, ул. Бо-

ровика, 44Б-7. Начальная цена продажи – 9 540 рублей, в т. ч. НДС – 1 590 руб.

Лот № 7: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-4735, 

площадью 89,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл. г. Любань, ул. Бо-

ровика, 44Б-8. Начальная цена продажи – 9 660 рублей, в т. ч. НДС – 1 610 руб.

Лот № 8: Тепловоз ТГМ-4, № 2435 с инвентарным № 1081922 адресу: Мин-

ская обл. Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/2. Начальная цена продажи – 

59 598 рублей, в т. ч. НДС – 9 933 руб.

Извещения о предыдущих несостоявшихся аукционах по данным лотам было 

опубликовано в газете «Звязда» от 25.07.2018 г. № 140, от 05.09.2018 г. № 170, от 

25.09.2018 г. № 184 и в газете «Голас Любаншчыны» от 16.11.2018 г. № 69.

Аукцион состоится 09.01.2019 г. в 14.00 по адресу: Минская обл., Любанский 

р-н, п/о Смольгово (Филиал № 6 «Любанский КСМ»).

Задаток – 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 

Организатору аукциона на р/с № BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 

ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBB2. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», 

УНП 191692351.

Заявление на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

по 08.01.2019 г. включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 62, оф. 910. 

Заключительная регистрация участников     – 09.01.2019 г. с 12.00 до 13.45 по месту 

проведения аукциона. 

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: 

подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона в течение 3 банковских дней после проведения аукциона; заключить 

договор купли-продажи с ОАО «Белорусский цементный завод» не позднее 

10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 

8 (017) 398-29-44, 8(029) 615-40-08 e-mail: belinvo@tut.by и на сайте belinvo.by

Мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя Анд рэй ХУ ДЫК 

ра зам з су пра цоў ні ка мі мі ніс тэр ства на пя рэ-

дад ні Но ва га го да на ве даў ДУА «Дзі ця чы дом 

№ 3» г. Мін ска, у якім рэа лі зу юц ца спе цы яль-

ныя аду ка цый ныя пра гра мы для да школь ні-

каў. Ця пер у гэ тым дзі ця чым до ме пра жы ва-

юць 53 дзі ця ці з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га 

раз віц ця ва ўзрос це ад 3 да 8 га доў, з іх 33 

дзі ця ці-ін ва лі ды (4 гру па зда роўя).

На ра ніш ні ку так са ма пры сут ні ча лі 

прад стаў ні кі кам па ніі «Ко ка-ко ла». Дзе ці 

атры ма лі са лод кія па да рун кі, рэ чы пер шай 

не аб ход нас ці, сер ты фі кат на аса біс тыя па-

трэ бы і зра бі лі па мят нае фо та з гас ця мі і 

на ва год ні мі ге ро я мі.

Воль га ПРА ЛЮК.

На шы дзе ціНа шы дзе ці

Да па маг лі Дзе ду Ма ро зу з па да рун ка міДа па маг лі Дзе ду Ма ро зу з па да рун ка мі
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