
В извещение о проведении 02.03.2016 2016  в 11.00 по адресу: 230015 г.Гродно, ул. Максима Горького, 87 , каб. №204,  открытого аукциона по продаже права заключе-
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Адрес арендуемого имущества
№ 

Лота
Площадь, 

кв.м
Коэффициент 
от 0,5 до 3,0

Начальная цена 
продажи, базовые 

арендные величины*

Размер 
задатка, 
базовые 

арендные 
величины*

Характеристика

Изолированное помещение, помещение 
связи, 1-й этаж, помещения, Гродненская 
область, г. Гродно, ул. Пестрака, 36, пом. 3

лот 
№9

21,6 2,0 5,4 0,54
Помещения находятся на первом этаже пятиэтажного 
здания во второй зоне города. В помещениях имеет-
ся естественное освещение, центральное отопление, 
электроснабжение, телефонизированы. В здании 
имеется водоснабжение и канализация. Помещения 
находятся  в удовлетворительном состоянии.

лот 
№10

11,3 2,0 2,825 0,2825

Телефоны для справок (0152) 606805, 606801.

30 студзеня 2016 г.4 АБ’ЕКТЫЎ

УНП 500826567

— Рас ка жы це, з ча го па ча ла-
ся пра ца на комп лек се? Уво гу ле, 
ці даў но гіс то ры кі ве да лі, што на 
гэ тым мес цы зна хо дзі ла ся ста ра-
жыт нае па се лі шча?

А.В.: — Пра тое, што пад сель-
ска гас па дар чы мі зем ля мі на мя жы 
Мінск ага і Дзяр жын ска га ра ё наў 
за хоў ва юц ца рэшт кі ста ра жыт на га 
сла вян ска га па се лі шча, мы ве да лі 
пры клад на з 80-х га доў мі ну ла га ста-
год дзя. Але ар хеа ла гіч ных ра бот да-
гэ туль там ні хто не пра во дзіў. Спра ву 
зру шыў па ча так бу даў ніц тва МКАД-2, 
якая па пра ек це па він на пра ля гаць 
як раз па тэ ры то рыі комп лек су. Мы 
пры ня лі ра шэн не пра вес ці рас коп кі 
на тым участ ку бы ло га па се лі шча, 
дзе бу дзе зна хо дзіц ца да рож нае 
па лат но. Экс пе ды цыя Ін сты ту та гіс-
то рыі НАН пад на шым кі раў ніц твам 
на пра ця гу не каль кі ме ся цаў да сле-
да ва ла пом нік на пло шчы больш як 
2 гек та ры з агуль ных 10, якія зай ма-
ла гэ тая буй ная вёс ка.

— Што бы ло зной дзе на на тэ-
ры то рыі Ва сі леў шчы ны?

А.В.: — 74 ар хеа ла гіч ныя аб' ек-
ты, якія з'яў ля юц ца рэшт ка мі са мых 
роз ных па бу доў: жы лых, гас па дар-
чых, вы твор чых... Ся род іх до мен-
ныя пе чы, за поў не ныя шла ка мі, — 
гэ та зна чыць, жы ха ры ста ра жыт най 
Ва сі леў шчы ны ак тыў на зай ма лі ся 
плаў кай жа ле за з ба лот най ру ды. У 
ас тат ніх аб' ек тах зной дзе на вя лі кая 
коль касць роз ных ар тэ фак таў, якія 
шмат рас па вя да юць пра по быт жы-
ха роў вёс кі, што ўва хо дзі ла ў ва ко-
лі цы буй но га го ра да — гіс та рыч на га 
Мен ска, які зна хо дзіў ся не па да лёк, 
на ра цэ Мен цы.

— У чым га лоў ная вар тасць 
зроб ле най на ву коў ца мі пра цы?

В.Л.: — Па-пер шае, гэ та бы ло ад-
но з са мых буй ных да сле да ван няў 
сель скіх па се лі шчаў у гіс то рыі ар хеа-
ла гіч най на ву кі Бе ла ру сі. І гэ та пры 
тым, што рас коп кі пра во дзі лі ся толь кі 
на пя тай част цы па се лі шча. Мы шмат 
да ве да лі ся пра са мыя роз ныя дэ та лі 
жыц ця на шых прод каў. Ска жам, ана-
ліз зга да ных 74 аб' ек таў пры да па-
мо зе спе цы яль ных ме та даў даў нам 
ін фар ма цыю пра асаб лі вас ці та га час-
на га бу даў ніц тва. Ця пер мы ве да ем 
фор му жы лых і гас па дар чых па бу доў, 
іх па ме ры, пла ні роў ку. Два гек та ры, 
на якіх пра во дзі лі ся ра бо ты, да зва-
ля юць нам ад на віць усю струк ту ру 
са мо га па се лі шча: па якіх пра ві лах 
раз мя шча лі ся па бу до вы роз на га пры-
зна чэн ня, як за бу доў ва ла ся вёс ка і 
гэ так да лей.

Са ма ста ра жыт ная Ва сі леў шчы на 
бы ла не звы чай ным па се лі шчам. Ад-
на яго част ка па ча ла функ цы я на ваць 
пры клад на з X—XІ ста год дзя, дру гая 
з'я ві ла ся толь кі ў XІІ. Як раз у гэ ты 
пе ры яд у та га час ным гра мад стве 
ад бы ва лі ся сур' ёз ныя пе ра ме ны — 
пе ра ход ад аб шчын на га ўкла ду да 
фе а да ліз му. І на шы зна ход кі ў больш 
но вай част цы вёс кі гэ та доб ра ілюст-
ру юць: у ад ной з ся дзіб мы знай шлі 

зброю, рыш ту нак верш ні ка, упры-
гажэн ні з каш тоў ных ме та лаў, якія 
свед чаць аб тым, што там жыў ужо 
не прос ты се ля нін, а кня жац кі дру-
жын нік. Ме на ві та прык лад Ва сі леў-
шчы ны па цвяр джае ра ней шыя на шы 
тэ о рыі аб тым, як ад бы ваў ся пе ра ход 
да пры ват на га зем ле ўла дан ня.

Акра мя та го, шэ раг зна хо дак па-
цвяр джае, што на сель ніц тва вёс кі ак-
тыў на зай ма ла ся і ганд лем. Так, мы 
ад шу ка лі араб скія дыр хе мы, шкля ныя 
па цер кі і ўні каль ныя пярс цён кі... Яшчэ 
ад на важ ная і ўні каль ная зна ход ка — 
пра сел ка з цём на га нар веж ска га 
мыль на га ка ме ня. Усё гэ та свед чыць 
аб тым, што та га час нае на сель ніц тва 
вёс кі ме ла на ла джа ныя ганд лё выя 
су вя зі як з поўд нем, пры чым вель мі 
да лё кім, так і з поў нач чу.

А.В.: — Трэ ба ска заць, што са мо 
мес ца, дзе зна хо дзі ла ся па се лі шча, 
над звы чай уні каль нае, і ўжо гэ та ро-
біць яго да сле да ван не вель мі важ-
ным. Ад туль уся го паў та ра кі ла мет-
ра да Пці чы, а са ма Ва сі леў шчы на 
зна хо дзіц ца на ра цэ Уса. Гэ тыя рэ кі 
ад но сяц ца да ва да збор ных сіс тэм 
Дняп ра і Нё ма на і, ад па вед на, да 
роз ных мар скіх ба сей наў. Ме на ві та 
тут пра хо дзіць во да па дзел Чор на га і 

Бал тый ска га мо раў, а гэ та зна чыць, 
мес ца для раз мя шчэн ня вёс кі бы ло 
вы бра на вель мі ўда ла — яе гас па-
да ры кант ра ля ва лі най важ ней шую 
ганд лё вую ма гіст раль і ме лі су вя зі 
прак тыч на з усім све там.

Ёсць і ін шая ўні каль ная асаб лі-
васць — тут су ты ка лі ся зо ны ўплы ву 
роз ных пле мян ных аб' яд нан няў: кры-
ві чоў і дры га ві чоў. Дзя ку ю чы гэ та му 
на Мін шчы не сфар мі ра ва ла ся асаб-
лі вая сла вян ская куль ту ра, якую, 
маг чы ма, на ват вар та бы ло б вы лу-
чыць у якас ці асоб най, бо яна вель мі 
моц на ад роз ні ва ец ца ад ін шых. Та-
кім чы нам, мож на сцвяр джаць, што 
ў Ва сі леў шчы не на ша гіс та рыч ная 
на ву ка зай ме ла но вы апор ны пом нік 
сла вян скай куль ту ры, і яго зна чэн не 
цяж ка пе ра аца ніць.

— Ці мож на ка заць аб тым, што 
пра ца ў Ва сі леў шчы не ўжо за вяр-
шы ла ся?

В.Л.: — Вя до ма, не. Ка лі ка заць 
пра на ву ко вы ас пект, то вы ні кі ра бо-
ты ар хе о ла гаў бу дуць апра цоў вац ца 
яшчэ доў га, не менш за год. У перс-
пек ты ве гэ та па тра буе асоб най ма-
на гра фіі, бо, як мы ўжо ка за лі, мес ца 
ўні каль нае. У кні зе трэ ба пра ана лі за-
ваць усё тое, што па тра буе ўвя дзен ня 

ў на ву ко вы ўжы так. Пла ну ем іні цы я-
ваць і пра цу па ўклю чэн ні комп лек су 
ў спіс дзяр жаў ных гіс то ры ка-куль тур-
ных каш тоў нас цяў. Ёсць і прак тыч ны 
плён — гэ та ў пер шую чар гу ар тэ фак-
ты, якія па поў няць ка лек цыі на шых 
му зе яў. Да рэ чы, мы пла ну ем зла дзіць 
пер шую ад мыс ло вую вы ста ву са мых 
ці ка вых зна хо дак з Ва сі леў шчы ны на 
Дзень на ву кі.

А.В.: — На ват у пла не ар хеа ло гіі 
нам яшчэ ёсць чым за няц ца на гэ тым 
комп лек се. Зу сім по бач зна хо дзяц ца 
кур га ны, да сле да ван не якіх дасць 
нам звест кі пра па ха валь ны аб рад і 
по быт та га час ных на сель ні каў вёс кі. 
Акра мя гэ та га, мы да ве да ем ся пра 
эт ніч ную пры на леж насць жы ха роў 
гэ тай тэ ры то рыі. Пры да па мо зе на-
шых ге не ты каў змо жам вы зна чыць і 
іх ге на тып, а гэ та яшчэ боль шы аб' ём 
но вых ве даў.

— Маг чы ма, і ў 2016-м ар хе о ла гі 
па ра ду юць нас но вы мі ад крыц ця-
мі і ці ка вы мі зна ход ка мі?

В.Л.: — Пла ны ў нас стан дарт-
ныя, бу дзем пра ца ваць ва ўсіх без 
вы клю чэн ня рэ гі ё нах Бе ла ру сі. Вя-
до ма, важ нае мес ца зой ме бу даў ніц-
тва пер ша га бе ла рус ка га скан сэ на 
(ар хеа ла гіч на га му зея пад ад кры-
тым не бам) у Бе ла веж скай пу шчы. 
Бу дуць пра во дзіц ца ра бо ты на так 
зва ным Кры віц кім тар фя ні ку пад 
Бе шан ко ві ча мі. Яшчэ адзін аб' ект 
на Ві цеб шчы не — Бі ру лі, уні каль-
ны комп лекс, які дае шмат ін фар-
ма цыі пра су пра цоў ніц тва кры ві чоў 
і ру сі (ма ец ца на ўва зе гіс та рыч ная 
су поль насць, якая аб' яд на ла балц-
кія, фі на-ўгор скія і сла вян скія пля-
мё ны. — Аўт.). Пра цяг нем пра цу на 
Па дняп роўі, ар га ні зу ем да сле да ван-
ні на тэ ры то рыі Мір ска га зам ка. Су-
мес на з фран цуз скім бо кам бу дзем 
пра ца ваць на Сту дзён цы. Не спы-
ня юц ца і ра бо ты ў аб лас ных цэнт-
рах, у Мін ску. Тра ды цый на бу дзем 
ла дзіць ар хеа ла гіч ныя лет ні кі для 
школь ні каў, пад час якіх дзе ці змо-
гуць паў на вар тас на паў дзель ні чаць 
у рас коп ках.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 
lyskavets@zvіazda.by
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Сха ва нае мі ну лаеСха ва нае мі ну лае  ��

ТАМ, ДЗЕ СУ СТРА КА ЮЦ ЦА МО РЫ
ЯК ЖЫ ЛІ БЕ ЛА РУС КІЯ ВЯС КОЎ ЦЫ ТЫ СЯ ЧУ ГА ДОЎ ТА МУ?

У кан цы мі ну ла га го да На цы я наль ная ака дэ мія на вук, як звы чай на, 
аб' яві ла спіс з дзе ся ці най важ ней шых вы ні каў пра цы бе ла рус кіх 
на ву коў цаў у 2015-м. Ці ка ва, што ў топ по бач з фі зі ка мі, хі мі ка мі і бі ё-
ла га мі тра пі лі і ай чын ныя ар хе о ла гі. Спе цы я ліс ты Ін сты ту та гіс то рыі 
пра вя лі ве лі зар ны аб' ём пра цы ў гіс то ры ка-куль тур ным комп лек се 
X—XІІ ста год дзяў «Ва сі леў шчы на» і знай шлі ня ма ла рэ чаў, якія мо-
гуць рас ка заць пра жыц цё на шых прод каў. Пра не звы чай ны аб' ект 
і пра цу на ім гіс то ры каў «Звяз дзе» рас ка за лі на мес нік ды рэк та ра па 
на ву ко вай ра бо це Ін сты ту та гіс то рыі НАН Ва дзім ЛА КІ ЗА і за гад чык 
ад дзе ла за ха ван ня і вы ка ры стан ня ар хеа ла гіч най спад чы ны Ін сты-
ту та гіс то рыі НАН Анд рэй ВАЙ ЦЯ ХО ВІЧ.

Пра фе сій ны гук і свят ло, 
сцэ на, на якой спя ва лі бе-
ла рус кія і ра сій скія зор кі, 
на ва коль ны ан ту раж нач-
но га клу ба і... дзе ці. Спа-
лу чыць не спа лу чаль нае 
ўда ло ся ў тэ ат ры-ка ра о ке 
«Ба ге ма», які днём пе ра-
тва ра ец ца ў рэ пе ты цый-
ную за лу для ўдзель ні каў 
пра ек та «Су пер Пу пер 
Дзе ці». Ся род юных спе-
ва коў — ін ва лі ды, сі ро ты 
і дзе ці без аб ме жа ван няў 
ад 5 да 17 га доў.

Ідэя та ко га па чы нан ня з'я-
ві ла ся лі та раль на ў ся рэ дзі не 
снеж ня мі ну ла га го да, на пры-
кан цы 2015-га ўжо прай шоў 
ад бор та лен таў, а ў ня дзе лю 
ўве ча ры ад бу дзец ца кон курс 
ма ла дых ва ка ліс таў «Super 
Puper Hіt 2016». Та кая апе-
ра тыў насць ста ла маг чы май 
дзя ку ю чы агуль ным на ма ган-
ням лю дзей, за ці каў ле ных у 
рэ абі лі та цыі дзя цей, іх са цы я-
лі за цыі і рас крыц ці та лен таў.

— Праз кон курс мы вы ра-
шы лі аб' яд наць та ле на ві тых 
дзя цей усіх ка тэ го рый, каб 
яны не ад чу ва лі па дзе лу на 
ін ва лі даў, сі рот і ін шых, — рас-
ка заў Аляк сандр КУП РЫ Я-
НО ВІЧ, кі раў нік дзі ця ча га 
прад зю сар ска га цэнт ра «Су-
пер Пу пер», за ва да тар пра-
ек та. — Я ве даю не па чут ках, 
што ка тэ го рыя ма лых, якія не 
мо гуць да зво ліць са бе пра-

фе сій ныя сту дыі, мік ра фо ны, 
за пі сы і ін шае з-за фі нан са вай 
ня ста чы, але ма юць та лен ты, 
вель мі вя лі кая. У рэа лі за цыі 
пра ек та, да рэ чы, вель мі да-
па мог ка мі тэт па аду ка цыі 
Мін гар вы кан ка ма, які пай шоў 
нам на су страч і да зво ліў дзет-
кам удзель ні чаць у кас тын гу.

За ня ткі па ва ка ле і ха рэа-
гра фіі ў юных ар тыс таў па-
ча лі ся толь кі 2 сту дзе ня, але 
на ге не раль най рэ пе ты цыі, 
што ад бы ла ся ты дзень та му, 
зда га дац ца пра гэ та бы ло не-
маг чы ма. Упэў не насць і за-
да валь нен не ззя лі на тва ры 
кож на га вы ка наў цы. Пра фе-
сій ны па ды ход і жа дан не са міх 
дзя цей спя ваць ад ра зу ві даць, 
ад зна чы лі спе цы яль на за про-
ша ныя на га лоў ны «пра гон» 
ар тыс таў гос ці — лю дзі, якія 

ма юць да чы нен не да рэа лі за-
цыі пра ек та.

— Асноў ная ка тэ го рыя вы-
ка наў цаў — дзе ці, якія ма юць 
фі зіч ныя або псі ха ла гіч ныя не-
да хо пы. А тут, на сцэ не, яны 
та кія ж, як і ўсе. На свае во чы 
ба чы ла, як ад на з удзель ніц — 
дзяў чын ка, якая вель мі сла ба 

ба чыць, — на сцэ ну па ды ма ла-
ся, тры ма ю чы ся за ру ку па моч-
ні ка. І вось яна ста іць, дры жыць, 
а ледзь ве па ча ла ся му зы ка — 
змя ні ла ся. Усе ру хі ад ра зу ста лі 
дак лад ны мі, ска ар ды на ва ны-
мі, пры го жы мі, га ла сок за зві-
неў, — па дзя лі ла ся Тац ця на 
КОТ, стар шы ня між на род на-
га гра мад ска га даб ра чын на га 
аб' яд нан ня «Не за леж ная да-
па мо га дзе цям». — Гэ та жы-
вое свед чан не та го, на коль кі 
важ ныя і як да па ма га юць твор-
чыя за ня ткі та кім дзет кам. Та кія 
пра ек ты трэ ба ра біць, і доб ра 
бы ло б, каб іх пад трым лі ва лі на 
ўсіх уз роў нях.

— Са ма ідэя за ах во ціць на-
шых дзе так зай мац ца спе ва мі 
на та кім пра фе сій ным уз роў ні 
вель мі доб рая, — ад зна чы ла 
Зі на і да ВА РАБ' Ё ВА, за гад-
чы ца сек та ра са цы яль на-

пе да га гіч най ра бо ты і ахо вы 
дзя цін ства ка мі тэ та па аду ка-
цыі Мін гар вы кан ка ма. — Гэ-
та цу доў ны да дат ко вы за ня так, 
тым больш бяс плат ны і якас ны. 
Ён да па мо жа ма лым у да лей-
шым — ка лі не стаць «зор ка мі» 
сцэ ны, дык са цы я лі за вац ца ў 
гра мад стве, вы зва ліц ца ад стэ-
рэа ты паў, воль на па чу ваць ся-
бе ў роз ных аб ста ві нах.

Не стан дарт ны па ды ход да 
по шу ку мес ца вы ступ лен ня ар-
га ні за та ры тлу ма чаць прос та.

— Я па лі чыў, ка лі мы за-
про сім дзя цей у клас нае мес-
ца, дзе яны рэ аль на змо гуць 
ад чуць ся бе са праўд ны мі ар-
тыс та мі, то гэ ты пра ект за-
пом ніц ца ім на доў га. Тра піць 
сю ды на вы ступ лен не вель-
мі праб ле ма тыч на на ват для 
вя до мых бе ла рус кіх «зо рак». 
Я сам ні ко лі ў жыц ці на та кой 

сцэ не не ста яў, — жар туе 
Аляк сандр Куп ры я но віч. — 
На ша за да ча — не знай сці ў 
іх Лу ча на Па ва ро ці, а зра біць 
з іх упэў не ных у са бе лю дзей, 
якія ве да юць са бе ца ну, ве-
да юць, што яны мо гуць. Гэ та 
шлях уго ру. Та му толь кі ў та-
кім мес цы трэ ба ра біць та кія 
пра ек ты.

Не за леж на ад ацэн кі жу-
ры кож ны ўдзель нік кан цэр та 
атры мае па да ру нак, па абя-
ца лі ар га ні за та ры. Пры зё ры 
і ўла даль ні кі гран-пры, а так-
са ма яшчэ не каль кі асаб лі ва 
та ле на ві тых дзе так атры ма-
юць сты пен дыю, якая дасць 
ім пра ва цэ лы год зай мац ца ў 
цэнт ры «Су пер Пу пер». І для 
ка гось ці гэ та мо жа стаць па-
ва рот ным мо ман там лё су.

Іры на СІ ДА РОК.
Фо та аў та ра.

Свят ло ў акнеСвят ло ў акне  ��

ШЛЯХ УГО РУ Пра ект «Су пер Пу пер Дзе ці» 
шу кае но вых «зо рак» ся род сі рот

Ге не раль ная рэ пе ты цыя.


