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ВЕР ША ВА НЫ 
КА РА ГОД

Бiб лi я тэ ка кнiг са бра ла ся ў се рыi 

«Жы вая кла сi ка дзе цям», якой 

апя ку ец ца вы да вец тва «Мас тац кая 

лi та ра ту ра». Вось i толь кi што 

па за ка зе Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь ажыц цёў ле ны 

вы пуск збор нi ка з 16 вер шаў 

на род на га паэ та Бе ла ру сi Ры го ра 

БА РА ДУ ЛI НА «Сем яно таў».

Каля дзвюх тысяч хлоп чы каў i дзяў чы нак 

кра i ны (та кi на клад у кнi гi), а мо i шмат бо-

лей, змо гуць пра чы таць тво ры, якiя доб ра 

вя до мыя ста рэй ша му па ка лен ню цi каў ных 

да бе ла рус кай лi та ра ту ры чы та чоў. «Ча му 

гром злу ец ца», «Бо сы дождж», «Цi аса, 

цi ку са?», «Вярб люд збi раў ся ў Бе ла веж», 

«Год-ка ра год» — гэ тыя i iн шыя вер шы i вер-

ша ва ныя каз кi даў но ста лi хрэс та ма тый-

ны мi. I для iх, як нi для якiх iн шых тво раў, 

па ды хо дзiць азна чэн не «жы вая кла сi ка», 

гэ та зна чыць, тая мас тац кая спад чы на, у 

якой ува саб ля юц ца най леп шыя ха рак та-

рыс ты кi i на род най твор час цi, i мас тац ка га 

во пы ту па пя рэд нi каў, ад люст роў ва ец ца са-

ма куль ту ра Бе ла ру сi.

I хоць на род ны па эт Бе ла ру сi Ры гор Ба ра-

ду лiн пай шоў з жыц ця ў iн шы свет ужо бо лей 

як шэсць га доў на зад, з го ду ў год пе ра вы да-

 юц ца яго паэ тыч ныя тво ры. Па эт-кла сiк — 

у по лi зро ку i вы даў цоў, i, зра зу ме ла, чы та чоў.

А ў се рыi «Жы вая кла сi ка дзе цям» у ра ней-

шыя га ды «Мас тац кая лi та ра ту ра» вы да ла 

збор нi кi тво раў, ад ра са ва ных дзе цям, аў-

та ра мi якiх з'яў ля юц ца Якуб Ко лас, Ян ка 

Ку па ла, Мак сiм Баг да но вiч, Мак сiм Танк... 

У хут кiм ча се да чы та ча прый дуць кнi гi паэ-

таў Ма гi лёў шчы ны — Аляк сея Пы сi на i Але-

ся Пiсь мян ко ва.

Мi ко ла БЕР ЛЕЖ.

Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества 

ОАО «Орепичи»
Предмет торгов – Лот: Капитальное строение с инвентарным номером 
141/С-14462 (наименование: административное здание; назначение: зда-
ние административно-хозяйственное), площадью 281,7 кв. м, располо-
женное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, Степанковский с/с, 
аг. Степанки, ул. Новая, 35, на земельном участке с кадастровым 
номером 122583008102000032, площадью 0,0566 га.
Составные части и принадлежности: котельная.
Ограничения: наличие действующего договора аренды помещения

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

52 900,00
Размер задатка, 

руб.
5 290,00

Продавец: ОАО «Орепичи», 225117, Брестская обл., Жабинковский р-н, 
д. Орепичи, ул. Тимофея Лося, 9. Организатор торгов: Брестский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». Р/с для перечис-
ления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция №100 по Брестской области, 
г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. 
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 рабочих 
дней с момента подписания протокола аукциона. Условия оплаты: 
в соответствии с заключенным договором купли-продажи. Условия 
продажи: без условий. Информация о возмещении затрат: участник 
аукциона, выигравший торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 
20 % от стоимости продажи объекта, а также вознаграждение Орга-
низатору аукциона

Аукцион состоится 01 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 
для участия в аукционе, а также иную информацию можно узнать у 
организатора аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 30 сентября 2020 г. до 17.00

Аты-ба ты

БОЛЬШ ЗА 140 ЧА ЛА ВЕК 
ПРЫ ЗА ВУЦЬ З ЗА ПА СУ

Ва Уз бро е ных Сi лах па чаў ся чар го вы этап пра вер кi 

ба я вой i ма бi лi за цый най га тоў нас цi. У ба я вую га тоў-

насць пры ве дзе ны тан ка вы ба таль ён 11-й асоб най 

ме ха нi за ва най бры га ды. Гэ та цяг не за са бой пры-

зыў ма бi лi за цый ных рэ сур саў — ба таль ён трэ ба 

ўсе ба ко ва аца нiць у пла не маг чы мас цi вы кон ваць 

за да чы па пры зна чэн нi. Та му мяр ку ец ца пры зваць 

з за па су больш за 140 ва ен на ба вя за ных. Пра гэ та 

за явiў на чаль нiк Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных

Сiл ге не рал-ма ёр Аляк сандр ВАЛЬ ФО ВIЧ.

— Уз бро е ныя Сi лы Бе ла ру сi, як i лю бая iн шая ар мiя ў 

све це, му сяць па ста ян на ўдас ка наль ваць ба я вую вы вуч ку. 

Пра цэс пры зы ву з за па су iдзе пла на ва. Са ма пра вер ка 

мае комп лекс ны ха рак тар, склад вой скаў бу дзе па ста ян на 

на рошч вац ца. Вой скам трэ ба бу дзе вый сцi на па лi го ны i 

ад пра ца ваць ву чэб на-ба я выя за да чы. Ге не раль ным шта-

бам па ста ян на ад соч ва ец ца i ана лi зу ец ца па ла жэн не ў

кра i не i ва кол яе, — пад крэс лiў Аляк сандр Валь фо вiч. — 

У гэ тай ня прос тай аб ста ноў цы ар мiя за бяс печ вае i бу дзе 

за бяс печ ваць ва ен ную бяс пе ку дзяр жа вы, гра мад ства 

i кож на га асоб на га гра ма дзя нi на, якi хо ча мiр на жыць i 

пра ца ваць у Бе ла ру сi.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК

Рэс пуб лi кан скi кон курс юных чы таль-

нi каў «Жы вая кла сi ка» чар го вы раз са-

браў ама та раў бе ла рус ка га мас тац ка га 

сло ва. Учо ра ў Мiн ску прай шоў фi нал 

твор ча га спа бор нiц тва, дзе сваё ад-

чу ван не i ра зу мен не тво раў бе ла рус-

кiх пiсь мен нi каў прад ста вi лi пятнац-

цаць школь нi каў са ўсёй Бе ла ру сi.

— Кон курс ад мет ны, бо да зва ляе за-

ах во цiць (ча го, я лi чу, сён ня не ха пае) i 

раз вi вае iмк нен не дзя цей да чы тан ня, да 

па зна ван ня бе ла рус кай лi та ра ту ры. I, без-

умоў на, эле мент спа бор нiц тва пры сут нi чае, 

што так са ма важ на. Вя до ма, ак цёр скае ба-

чан не i пра чы тан не — на пер шым пла не, 

а ка лi яшчэ i вон ка вае аздаб лен не пры-

сут нi чае, то чы тан не ўспры ма ец ца зу сiм 

па-iн ша му, — ка жа на чаль нiк упраў лен ня 

вы да вец кай i па лi гра фiч най дзей нас цi 

Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Ула дзi мiр 

АНД РЫ Е ВIЧ, якi ўвай шоў у склад жу ры на фi -

на ле. — У фi на ле ўжо са бра лi ся най леп-

шыя. I iх вы ступ лен не на Днi бе ла рус ка га 

пiсь мен ства — гэ та ад мет ная част ка свя та. 

Дзя ку ю чы ка на лу «Ста лiч нае тэ ле ба чан-

не», якi з'яў ля ец ца су ар га нi за та рам гэ та га 

кон кур су, 6 ве рас ня ў Бя лы нi чах мы ўба-

чым тэ ле вер сiю фi на лу кон кур су. Я ду маю, 

што ён — са праў ды жы вая кла сi ка, бо дзе цi 

iмк нуц ца больш ве даць пра сваю кра i ну, у 

тым лi ку праз лi та ра ту ру. На бу ду чае хо-

чац ца за ўва жыць для ўдзель нi каў: больш 

за ся родж вай це ся на iмк нен нi ад чуць твор, 

да ве дац ца, у якi час i ў якiм кан тэкс це ён 

з'я вiў ся ў аў та ра. А для гэ та га па трэб на 

быць зна ё мым з бiя гра фi яй i з iн шы мi тво-

ра мi та го аль бо iн ша га пiсь мен нi ка.

Тра ды цый на ар га нi та ра мi кон кур су вы-

сту па юць Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi, Мi нiс-

тэр ства аду ка цыi, ЗАТ «Ста лiч нае тэ ле ба-

чан не» i ГА «Са юз пiсь мен нi каў Бе ла ру сi». 

Сё ле та ў лi та ра тур ным ма ра фо не пры ня ло 

ўдзел больш за ча ты ры ты ся чы чы таль нi-

каў з роз ных кут коў на шай кра i ны. Ся род 

удзель нi каў бы лi хлоп чы кi i дзяў чын кi роз-

 ных уз рос та вых ка тэ го рый (най леп шых 

вы зна ча лi ў ча ты рох на мi на цы ях). Мяр ку ю чы 

па вы ба ры тво раў, най больш ак ту аль ны мi 

за ста юц ца тэ мы вай ны, ма лой ра дзi мы, гу -

ма ру, якiя кан кур сан ты дэк ла ма ва лi, чы та ю-

 чы тво ры бе ла рус кiх пiсь мен нi каў — Яку-

ба Ко ла са, Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча, Воль гi 

Iпа та вай i мно гiх iн шых. Улiч ва ю чы эпi дэ-

мi я ла гiч ную сi ту а цыю, сё ле та ад бо рач ныя

ту ры пра во дзi лiся ў рэ жы ме ан лайн.

— Пра кон курс я да ве да ла ся ў шко ле i 

ра зам з на стаў нi цай па ча ла вы бi раць ма тэ-

ры ял для пад рых тоў кi. Пас ля ад бо рач ных 

эта паў тра пi ла ў лiк фi на лiс таў, — ка жа 

дзе ся цiк лас нi ца Аляк санд ра IВА НЮ ЦЕН-

КА. — Я вы бра ла верш «Не па кi дай це, лю-

дзi, вёс кi» (Ры гор Баб ча нок), та му што гэ та 

тэ ма вель мi ак ту аль ная за раз для сель скай 

мяс цо вас цi.

— Гэ ты кон курс не асаб лi ва ад роз нi ва ец -

ца ад мi ну ла год нiх, ка лi ка заць пра вы бар

тэм i аў та раў. I мя не вель мi ра дуе, што, як 

пра вi ла, дзе цi прад стаў ля юць тво ры кла сiч-

ных аў та раў, але не са школь най пра гра мы. 

Яны вы бi ра юць тое, што iм па ду шы, i гэ та

вi даць па тым, як юныя чы таль нi кi па во-

д зяць ся бе на сцэ не. Для мно гiх гэ та не

прос та чы тан не, а цэ лыя мi нi-спек так лi.

Та му заў сё ды вель мi цяж ка вы бi раць пе ра-

 мож цаў, — ад зна чае пiсь мен нiк, член 

жу ры Алесь БА ДАК. — Цяж ка да ваць ней-

кiя па ра ды на бу ду чае, бо я заў сё ды пад 

вя лi кiм ура жан нем ад чы таль нi каў «Жы вой 

кла сi кi». Дзе цi та ле на вi та вы бi ра юць тво-

ры i вы кон ва юць iх. Яны зна хо дзяць свой 

по гляд на доб ра вя до мае, дзя ку ю чы ча му 

я ма гу ўба чыць стаў лен не на ступ на га па-

ка лен ня да на шай кла сi кi.

Але на ДРАП КО.

Будзь у кур се!

У рас кла дзе ру ху цяг нi коў — 
змя нен нi

З 7 ве рас ня ска рэк цi ра ва ны рас клад ру ху цяг нi коў 

№ 605/606 По лацк — Брэст, а так са ма гру пы бес пе-

ра са дач ных ва го наў По лацк — Го мель, якiя кур сi-

ру юць са што дзён най пе ры я дыч нас цю ў скла дзе 

зга да ных цяг нi коў.

Як па ве дам ляе прэс-

цэнтр ма гiст ра лi, цяг нiк 

№ 605 По лацк — Брэст 

бу дзе ад праў ляц ца з По-

лац ка ў 17.01 (за мест 

14.44) i пры бы ваць на 

стан цыю Брэст-Цэнт-

раль ны ў 9.28 (за мест 

8.35).

Час ад праў лен ня цяг нi ка № 606 Брэст — По лацк з Брэс-

та за ста нец ца ра ней шы — 17.19. Пры бы ваць на стан цыю 

По лацк цяг нiк бу дзе ў 10.43 (за мест 12.31).

Час ад праў лен ня бес пе ра са дач ных ва го наў По лацк — 

Го мель са стан цыi По лацк — 17.01 (за мест 14.44), час пры-

быц ця iх на стан цыю Го мель за ста нец ца ра ней шы — 6.04. 

Пад час ру ху ў зва рот ным на прам ку са стан цыi Го мель яны 

бу дуць ад праў ляц ца ў 22.06 (за мест 20.10) i пры бы ваць 

на стан цыю По лацк у 10.43 (за мест 12.31).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Праз чы тан не

КЛА СI КА 
НО ВА ГА ПА КА ЛЕН НЯ

Журы за работай.
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