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Ці ка ва ўсё апі са нае на зі раць 
ста рон ня му ча ла ве ку аль бо за ці-
каў ле на му ту рыс ту, а вось гас па-
дар ні кам гэ тая эк зо ты ка ні чо га, 
акра мя га лаў но га бо лю, не пры-
баў ляе.

— Ка ля вёс кі Ча дзель увесь 
рапс ле тась з'е лі, — пра цяг вае 
Мі ка лай Іва на віч. — Ку ку ру зу 
звы чай на псу юць дзі кі. Зуб ры, 
праў да, у апош нія га ды ста лі на-
вед вац ца да нас знач на ра дзей. 
Жы вуць ней кія шэсць адзі но чак-
пус тэль ні каў у ту тэй шых ля сах. А 
стат кі ха дзіць пе ра ста лі, бо по бач 
На цы я наль ны парк пра во дзіць ар-
га ні за ва ныя па ля ван ні. Як толь кі 
ста лі па стрэль ваць, зуб ры па ча лі 
абы хо дзіць гэ тыя мяс ці ны. Зубр, 
як ака за ла ся, звер асця рож ны.

А вось больш дроб ныя «су се дзі 
па пу шчы» на бліз касць ча ла ве ча-
га жыт ла на ват не зва жа юць. Ге-
ор гій Шым чык па каз вае нам свае 
ня хіт рыя пры ста са ван ні для ад пуж-
ван ня але няў. Рап са вае по ле па чы-
на ец ца ад ра зу за ага ро дам Ге ор гія 
Ан то на ві ча. Сю ды над вя чор кам 
кож ны дзень пры хо дзяць па па-
свіц ца але ні. Та ды гас па дар бя рэ 
жа лез ны прут і з усяе сі лы ля пае ім 
па ме та ліч най во сі ага род най тач кі. 
По тым вы хо дзіць па ма хаць кі ем, 
па кры чаць, каб ня про ша ныя гос ці 
ад бег лі да лей. Яго са ба ку Ша ры ка 
яны ўжо даў но не ба яц ца. Двар-
няк сам па бой ва ец ца ляс ных звя-
роў. Ён бя жыць і ўпэў не на брэ ша 
толь кі по бач з гас па да ром, а ка лі 
той па ва роч вае да до му, ху цень ка 
раз ва роч ва ец ца і Ша рык. Та кая 
ня хіт рая «ме то да» дзей ні чае звы-

чай на не каль кі га дзін. На до світ ку 
і ве ча рам ляс ныя гос ці вяр та юц ца 
на аб лю ба ва нае по ле.

Ге ор гію Шым чы ку 76 га доў, 
але ён яшчэ пра цуе бры га дзі рам 
у Ча дзе лі. Та му ад кал гас ных па-
се ваў рап су ад га няе звя роў па 
аба вяз ку служ бы. «Не ка лі, баць-
кі-дзя ды рас каз ва лі, яшчэ да рэ-
ва лю цыі, ка лі ляс ны звер лю дзям 
якую па тра ву ра біў, гас па да ру 
кам пен са ва лі ўрон з каз ны, — 
га во рыць Ге ор гій Ан то на віч. — А 
ця пер усе на шы стра ты — толь кі 
на ша праб ле ма».

БА БІ НЕЦ КАЯ «ЧУ ПА КАБ РА»
Амаль у са мім ле се сха ва ла-

ся вёс ка Ба бі нец. Ця пер там за-
ста ло ся дзве ха ты, дзе ўве ча ры 
за паль ва ец ца свят ло. У ад ной 
жы ве На стас ся Па ка ла, у дру гой 
— Ула дзі мір Куп раш з жон кай. 
На стас ся Мі хай лаў на пры вык ла 
да су сед ства з дзі кай пры ро дай. 
Ка жа, што ра ней, ка лі ў іх вёс цы 
бы ло шмат лю дзей, усе тры ма лі 
ка роў, то зуб ры ня рэд ка па сві лі-
ся ра зам з імі. Па во дзі лі ся бе, як 
пры стой ныя су се дзі, ні ко лі ні я-
кай шко ды не ра бі лі. Ну хі ба ка лі 
зі мой ка то ры па ды дзе да стаж-
ка па жа ваць се на. Та му піль ныя 
вяс коў цы ста ра лі ся не тры маць 
кар мы ад кры ты мі. А вось хто 
стра ціў уся ля кае «сум лен не», на 

дум ку ба бу лек, дык гэ та ку ні цы. 
У су се да ле тась за ад ну ноч 29 
ку рэй і ін ды коў за ду шы ла шкод-
ні ца. Ды і ў На стас сі Мі хай лаў-
ны больш за дзя ся так свой скіх 
пту шак звя ла. «Па тэ ле ві за ры 
ней кай чу па каб рай лю дзей па-
ло ха лі, — смя ец ца пу шчан ская 
жы хар ка. — Хай пры едуць да 
мя не, я ім гэ тую «чу па каб ру» 
па ка жу. У вы шы ню яна мен шая 
за кош ку, але ўме лы дра пеж нік. 
Су се ду ў паст ку па па ла ся ле тась 
пас ля та го, як на ра бі ла шко ды ў 
ку рат ні ку».

ЛІС ТЫ БЕЗ АД КА ЗАЎ
Вяс ко выя жы ха ры даў но пры-

звы ча і лі ся да іс на ван ня ва ўмо вах 
ле су. А вось гас па дар ні кі вы му-
ша ны лі чыць гро шы, а та му абу-
рэн не ды рэк та ра «Роў біц ка га» 
Мі ка лая Псты гі цал кам зра зу ме-
лае. Мі ка лай Іва на віч згад вае, як 
коль кі га доў та му На цы я наль на-
му пар ку пе рад алі сот ні гек та раў 
зям лі для ства рэн ня так зва най 
бу фер най зо ны. Ме ла ся на ўва-
зе, што парк бу дзе за ся ваць гэ-
тыя зем лі тым жа рап сам, ін шы мі 
азі мы мі куль ту ра мі для пад корм кі 
ляс ных звя роў. Ме на ві та ў ра ё-
не зга да най вёс кі Ба бі нец ні хто 
ні ра зу бы лыя кал гас ныя зем лі 
не за ся ваў — так і ста яць яны, 
дзі чэ юць, за рас та юць бур' я ном. 

А ляс ным звя рам не рас ка жаш, 
дзе мож на ха дзіць, а дзе нель га: 
яны хо дзяць, дзе хо чуць. І на но-
сяць гас па дар цы ма тэ ры яль ны 
ўрон, які вы мя ра ец ца кан крэт ны-
мі ліч ба мі. Не каль кі га доў за пар 
спра ба ва ла кі раў ніц тва сельгас-
прадпрыемства вы стаў ляць ра-
ху нак Бе ла веж скай пу шчы, на ват 
за под пі сам та га час на га стар шы ні 
Пру жан ска га рай вы кан ка ма ліс ты 
на кі роў ва лі. Яны, тыя ліс ты, і сён-
ня за ста юц ца без ад ка зу.

Яшчэ боль шай бя дой, чым для 
«Роў біц ка га», ста лі па тра вы для 
ААТ «Му ра ва». На зем лях гэ тай гас-
па дар кі прак тыч на што дзён на па-
свіц ца... ста так зуб роў пры клад на ў 
сто га лоў. Ноч чу звя ры пры хо дзяць 
да ся наж най ямы, рас кід ва юць бурт, 
ір вуць плён ку, якой за кры ты корм, 
і да бі ра юц ца да тра вы, што ле там 
на за па ша на для кал гас ных ка роў. 
Га лоў ны аг ра ном Мі ха іл Гаў ра рас-
ка заў, што ў гас па дар цы скла дзе ны 
гра фік дзя жур ства спе цы я ліс таў. 
Мі ну лую ноч як раз і дзя жу рыў Мі-

ха іл Мі хай ла віч.

ЗУБ РЫ НЫЯ ПА ТРА ВЫ
— Тры ра зы га няў зуб роў, 

апош ні — а пя тай ра ні цы. На ват 
не та го кор му шка да, які яны з'я-
дуць, — га во рыць га лоў ны аг ра-
ном. — Уя ві це са бе, што бу дзе з 
азі мы мі ці лю бой ін шай куль ту рай, 
ка лі па топ чуц ца па по лі сто га лоў 
та кіх «гма хаў». А хо дзяць яны тут 
па ста ян на. Уся го ў ва ко лі цы — 
тры зуб ры ныя ча ра ды, і ўсе яны 
не су праць па тап тац ца па па лях 

сель гас прад пры ем ства. А ка ля па-
мя нё най ся наж най ямы ўсё по ле 
па кры та «бяс плат ным ар га ніч ным 
угна ен нем» — гор ка па жар та ва ла 
га лоў ны эка на міст сель гас прад-
пры ем ства Ра і са Кан дру ке віч.

Зуб ры тут зу сім асво і лі ся. Тыд-
ні паў та ра-два та му зуб ры ца аця-
лі ла ся ледзь не ля са май фер мы 
На ва сёл кі. І апош няе на сця ро жы ла 
спе цы я ліс таў «Му ра вы». А рап там 
ста так, які га ня юць ра бот ні кі што-
ноч, ад ной чы за топ ча но ва на ро-
джа нае зуб ра ня... Да кры мі наль най 
спра вы мо жа дай сці... У ад каз на 
прэ тэн зіі гас па дар кі ў Бе ла веж скай 
пу шчы пры звы ча і лі ся ад моўч вац-
ца. Эка на міст га во рыць, што і ле-
тась вы стаў ля лі су се дзям ра ху нак 
на 120 міль ё наў руб лёў за па тра вы. 
Ні я кай рэ ак цыі.

ПРАБ ЛЕ МЫ ЗА СТА ЮЦ ЦА
Аб прэ тэн зі ях су се дзяў-аг ра ры яў 

аў та рцы гэ тых рад коў да вя ло ся гу-
та рыць з ге не раль ным ды рэк та рам 
На цы я наль на га пар ку «Бе ла веж-
ская пу шча» Аляк санд рам Бу рым 
год та му. Аляк сандр Ва сіль е віч ска-
заў, што па пу ля цыя зуб ра ў пу шчы 
даў но пе ра вы сі ла нор му. Прый шоў 
час шу каць шля хі ап ты мі за цыі коль-
кас ці ва ла да роў ле су. А спра ва гэ-
тая, па ўсім ві даць, доў гая, бо пра 
ба наль ны ад стрэл чыр вана кніж ні каў 
га вор ка на ват не вя дзец ца. Праў да, 
ды рэк тар за пэў ніў та ды, што пу шча 
знач на па шы рае па сяў ныя пло шчы 
для пад корм кі звя роў для та го, каб 
тры маць іх пад кант ро лем.

Як ба чым, праб ле му пры ня тыя 
за ха ды не вы ра шы лі. Але ж гэ та не 
азна чае, што яе ўсё роў на не да вя-
дзец ца вы ра шаць. На цы я наль ны 
парк даў но ўжо пра па ноў ваў гас-
па дар кам ага ра дзіць свае па лет кі. 
Ды ў Му ра ве гэ та лі чаць не здзяйс-
няль ным пра ек там. І са праў ды: як 
мож на аб нес ці ага ро джай 4200 гек-

та раў зям лі па пе ры мет ры? Да ро гі 
ж пры гэ тым не аб га ро дзіш. Ды і 
са мі жэрд кі для зуб ра — не пе ра-
шко да. Та ды які сэнс га ра дзіць на-
огул? Не аб ня сеш жа жа ле за бе тон-
ным му рам вы шы нёй у два мет ры 
ся рэд не ста тыс тыч ны кал гас, ні бы 
ся рэд ня веч ную крэ пасць! Та ды і га-
ва рыць ня ма пра што.

Да во дзі ла ся чуць і та кую дум-
ку: маў ляў, ка ля пу шчы на огул не 
па трэб ны сель гас прад пры ем ствы. 
Прый шла па ра рас фар мі ра ваць іх 
і пе ра тва рыць у ле са па ляў ні чую 

зо ну, а па лі — у кар ма вую ба зу 
для жы вё лы. А ку ды та ды за га-
да е це па дзець фер мы, ін шыя вы-
твор чыя аб' ек ты, пра цаў ні коў гас-
па да рак, якія кор мяць свае сем'і? 
Да рэ чы, не гор шыя гас па дар кі. 
Тая ж «Му ра ва» мае су час ныя 
ма лоч ната вар ныя комп лек сы, вы-
рошч вае эліт нае на сен не, пла ціць 
зар пла ту, знач на вы шэй шую за 
ся рэд нюю па га лі не. Раз ва ліць та-
кое сель гас прад пры ем ства, зга-
дзі це ся, не вя лі кая за слу га.

Трэ ці ва ры янт уяў ля ец ца са мым 
цы ві лі за ва ным: не аб ход на пры му-
сіць пу шчу ства рыць кар ма вую 
ба зу са ма стой на або пла ціць па 
ра хун ках. Толь кі ў су сед ніх з пу-
шчай гас па дар ках даў но ў гэ та не 
ве раць. Усе ў адзін го лас ка жуць, 
што для гэ та га па трэб на ра шэн не 
на са мым вы со кім уз роў ні. А па-
куль усё за ста ец ца, як бы ло. Су мы 
страт ві сяць у па вет ры. Шмат лі кія 
пра вя раль шчы кі фі нан са вай і гас-
па дар чай дзей нас ці сель гас прад-
пры ем стваў раз вод зяць ру ка мі і з 
ра зу мен нем спа чу ва юць. Як на тым 
се мі на ры, які ця пер у Му ра ве ўспа-
мі на юць амаль што з усмеш кай.

Га ды два та му ўра дзі ла ку ку ру-
за на по лі, як ні дзе ў ра ё не. За зір-
нуў сю ды стар шы ня рай вы кан ка ма 
і ад ра зу пры няў ра шэн не пра вес ці 
се мі нар-ву чо бу для ўсіх аг ра ры яў 
ра ё на. Ды рэк тар «Му ра вы» Пётр 
Бі лец кі на пя рэ дад ні ве ча рам быў 
на по лі, яшчэ раз з за да валь нен-
нем агле дзеў па се вы, аб ду маў 
пра мо ву. Хто ж мог ве даць, што да 
ран ку тое по ле не да жы ве, што яго 
спля жаць дзі кі. Ра ні цай ды рэк тар 
пры ехаў сю ды ра зам з гас ця мі, каб 
не без го на ру па дзя ліц ца во пы там 
з ка ле га мі. Уз няў ру ку з указ кай, і... 
усё ўба чыў. Да лей, як ска за на ў вя-
до май п'е се, бы ла ня мая сцэ на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Пру жан скі ра ён.

У 
мі ну лы па ня дзе лак мы ўсе ра зам з та кой 
не да лё кай ад нас Маск вой здры га ну лі ся 
ад жа ху, а праз хві лі ну (ка лі быць шчы ры-

мі) — ад не па ра зу мен ня і здзіў лен ня. Тое, што 
да гэ туль бы ло толь кі кад ра мі ба е ві коў ды да ку-
мен таль ных сю жэ таў з-за акі я на, ста ла рэ аль нас-
цю зу сім бліз ка — у су сед няй кра і не, за ней кіх 
сем сот кі ла мет раў ад Мін ска. Пят нац ца ці га до вы 
вы дат нік прый шоў у свой клас са збро яй, за біў 
на стаў ні ка, па лі цэй ска га, тры маў у за клад ні ках 
ад на клас ні каў... Пас ля, з цяж кас цю, але ўсё ж 
па ве рыў шы ў гэ та, мы (зноў жа, пры знай це ся: 
ме на ві та так і бы ло) з па лёг кай уз дых ну лі: дзя куй 
Бо гу, не ў нас зда ры ла ся — у су сед няй кра і не, аж 
сем сот кі ла мет раў да Мін ска. А ў нас та ко га ня ма 
і быць не мо жа.

Па га ва ры лі, пра ана лі за ва лі, па ўзды ха лі, за бы-
лі ся. Су па ко і лі ся. Хоць тыя стрэ лы з мас коў ска га 
мік ра ра ё на Атрад нае — як рэ ха, як па пя рэ джан не 
аб тым страш ным, ад ча го на ша гра мад ства зу сім 
не за стра ха ва на. Ар гу мен ты? Ка лі лас ка. У апош-
нія дні сту дзе ня, ка лі маск віч Сяр гей Гар дзе еў 
толь кі збі раў ся прый сці ў шко лу з баць ка вай він-
тоў кай, у Го мель скі суд бы ла пе ра да дзе на спра-
ва аб за бой стве двац ца ці трох га до вай сту дэнт кі. 
Яе за бі лі фак тыч на ад на год кі — хло пец, з якім 
дзяў чы на не за ха це ла пад трым лі ваць ад но сі ны, і 
су жэн цы, якія ўзя лі ся да па маг чы ня шчас на му ка-
хан ку ў яго «пра вед най помс це». Ах вя ру за ва бі лі 
ў ква тэ ру ні бы та для ака зан ня па слуг рэ пе ты та ра, 
на кі ну лі на га ла ву хуст ку, пра ла ма лі ма ла тком 
га ла ву, це ла за гар ну лі ў ды ван, за вез лі ў су сед ні 
ра ён і за ка па лі ў ле се ў за га дзя вы ка па най яме... 
А на па чат ку сту дзе ня ў рэ ані ма цыі жыт ка віц кай 
баль ні цы апы нуў ся 11-га до вы хлоп чык з апё ка-
мі тва ру і рук — яго пад па лі лі 13-га до выя сяб-
ры. Пра ва ахоў ні кі за раз вы свят ля юць, бы ла гэ та 
вы пад ко васць, ці дзе ці так «гу ля лі» і пад па лі лі 
ма лод ша га зна рок... Мін ская мі лі цыя да гэ туль 
шу кае і не мо жа знай сці вы люд ка, які вы кол вае 
во чы і ад ра зае ла пы бяз до мным кош кам і са ба-
кам. Псі хо ла гі ўжо скла лі яго парт рэт, і ўзрос та вы 
па каз чык у ім — 16—25 га доў...

І 
су па кой вац ца нам ня ма ча го, на ад ва рот — трэ-
ба хва ля вац ца, біць ва ўсе зва ны, ка лі хо ча це, 
бо ўсе гэ тыя вы пад кі — звё ны ад на го лан цу га. 

Ён вось так ні бы та і не над та за ўваж на аб ві ва ец ца 
ва кол нас, а пас ля не ча ка на і вель мі-вель мі ба лю-
ча б'е — чор ны кра са вік 2011-га, ка лі 25-га до вы 
хло пец «дзе ля спар тыў на га ін та рэ су» па да рваў 
«Каст рыч ніц кую», за біў паў та ра дзя сят ка і па-
ка ле чыў больш за сот ню лю дзей, і сён ня яшчэ 
кры ва віць у сэр цах і ў па мя ці.

Ш
то пры му шае на шых дзя цей іс ці на па-
доб ныя ўчын кі? Псі хо ла гі ня даў на вы ве лі 
но вы тэр мін, і ён, ду маю, хут ка ста не 

афі цый ным ды яг на зам, які бу дуць ста віць мно гім, 
— сін дром не да люб ле нас ці. Мер ка ван не спе цы я-
ліс таў тут ад на знач нае: шу каць пры чы ны і ка ра ні 
гэ тай страш най хва ро бы трэ ба ў дзя цін стве, у 
сям'і. І не спя шай це ся зноў уз ды хаць з па лёг кай: 
маў ляў, мя не і ма іх бліз кіх гэ та не да ты чыць, у на-
шай сям'і па доб нае ні ко лі не вы рас це, та му што... 

Да зволь це спы таць: чым зай ма ец ца ў кан крэт ны 
мо мант ва ша дзі ця? Ні чо га дрэн на га не ро біць, 
ся дзіць за кам п'ю та рам? Кам п'ю тар, ін тэр нэт, 
без умоў на, вя лі кая сі ла. Па ім мож на вы ву чыць 
за меж ную мо ву, па чы таць тво ры кла сі каў су свет-
най лі та ра ту ры, па гля дець рэ пра дук цыі шэ дэў раў. 
А мож на знай сці «ін струк цыю», як зра біць бом бу, 
за біць ча ла ве ка, зра біць яшчэ якое пас куд ства, 
ад яко га заўт ра ска ла нец ца ўвесь свет. Вы дак-
лад на ве да е це, што ваш сы нок яшчэ з ва мі, а не 
ў тым вір ту аль ным све це што дзён ных стра ля-
лак, што ва ша да чуш ка — усё тая ж пя шчот ная 
дзяў чын ка, а не па тэн цы яль ная са ма за бой ца з 
ін тэр нэт-су пол кі? Ва ша дзі ця не за кам п'ю та рам, 
а гля дзіць па тэ ле ві за ры фільм, у якім доб ры ге-
рой зма га ец ца з ня год ні ка мі? Прос та дзе ля ці-
ка вас ці пад лі чы це: коль кі гэ ты доб ры ге рой тых 
са мых ня год ні каў (якія так са ма — лю дзі) на пра-
ця гу філь ма за біў і па ка ле чыў. У ба раць бе за 
лю боў і спра вяд лі васць, з муж най усмеш кай на 
тва ры. Але клю ча выя сло вы тут усё ж — за біў і 
па ка ле чыў.

А 
сін дром не да люб ле нас ці — вось ён, по бач, 
жы ве ў ва шым утуль ным жыт ле, каб, зла віў-
шы мо мант, ад ной чы і на заў сё ды па ся ліц ца 

ў ду шы ма ло га ча ла ве ка. Бо для іх, ма лень кіх 
лю дзей, як і для да рос лых, лю боў — гэ та не най-
ноў шая тэх ні ка ў па коі, па якой мож на гля дзець 
муль ці кі і гу ляць у ці ка выя гуль ні. Яна ім пад мя няе 
прос тае і са праўд нае, на што нам у тлу ме што дзён-
ных кло па таў ну зу сім не ха пае ча су — цёп лыя 
бу лач кі па вы хад ных на ста ле, за якім збі ра ец ца 
ўся сям'я, пра гул кі па пар ку ра зам з ма май і та там 
— не раз на паў го да, а кож ны ты дзень, ра зу мен-
не, спа га ду, ува гу да яго дзі ця чых (але ж для яго 
жыц цё ва важ ных!) праб лем і тры вог. Кам п'ю тар 
усё гэ та пад ме ніць, пас ля аб усім гэ тым пры му сіць 
за быц ца, пас ля па служ лі ва пад ка жа, як ад помс-
ціць асоб на ўзя тым лю дзям ці ўся му све ту за тое, 
што гэ та га ка лісь ці па зба ві лі.

Мая зна ё мая вы ха валь ні ца ста ліч на га дзі-
ця ча га сад ка рас ка за ла ня даў на пра, мо жа, не 
вель мі ка рэкт ны з пунк ту гле джан ня псі ха ло гіі, 
але вель мі па ка заль ны экс пе ры мент, які яна пра-
вя ла ў сва ёй гру пе. Яна пра па на ва ла ча ты рох-пя-
ці га до вым дзе цям на ма ля ваць са мае да ра гое, 
што ёсць у іх жыц ці. Спе цы яль на не пад крэс лі ла 
аду шаў лё насць гэ та га са ма га да ра го га, раз ліч-
ва ю чы на дзі ця чую шчы расць і не па срэд насць. 
Са бра ла ў вы ха ван цаў ма люн кі — і зні я ка ве ла: 
з двац ца ці ча ла век толь кі двое на ма ля ва лі ма му 
і двое — лю бі мую кош ку. На ас тат ніх ма люн ках 
усі мі фар ба мі вя сёл кі ззя лі ноў тбу кі, план шэ ты, 
смарт фо ны...

С
яб роў ка — асо ба над звы чай ураз лі вая — 
рас каз ва ла мне пра гэ та са слязь мі на ва-
чах, паў та рыў шы не каль кі раз: «Мне ста ла 

страш на»... Я яе су па ко і ла, пе ра вя ла ўсё на жарт.
...Не маг ла ж я пры знац ца, што і мне — так-

са ма...
Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

�

Документы на участие в аукционе принима-
ются с 07.02.2014 по 07.03.2014 с 8.30 до 12.00, с 
13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, просп. Неза-
висимости, 11/2, каб. 229. Документы, поданные 
после 16.00 07.03.2014, не рассматриваются.

Порядок проведения аукциона определен По-
ложением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолиро-
ванных помещений, машино-мест, их частей, на-
ходящихся в республиканской собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О 
мерах по реализации Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, уста-
новленный для приема документов на участие 
аукционе:

- перечисляет задаток на р/с №3012000006014 в 
ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка – 795, УНП 
100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона;

- предоставляет копию платежного документа о 
перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики 

Беларусь) – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; нерезидент – лега-
лизованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством стра-
ны происхождения, в заявлении сообщает о на-
хождении на территории Республики Беларусь 
представительства с указанием даты выдачи Ми-
нистерством иностранных дел Республики Бела-
русь разрешения на открытие представительства, 
номера и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица предъ-
являет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удо-
стоверяющий личность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нота-
риального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукционе: 
лицу, допущенному к участию в аукционе, органи-
затор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под ко-
торым данное лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать 
в аукционе, текущего (расчетного) счета в учрежде-
нии банка, он должен быть открыт до подачи заяв-
ления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на 

повышение начальной цены и проводятся аукциони-
стом, определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по но-
вой объявленной аукционистом цене аукционный 
номер поднимает только один участник аукциона 
или пока не останется только один участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Аукционист 
трижды называет цену, по которой продан предмет 
аукциона, и объявляет о продаже данного пред-
мета аукциона, а также сообщает номер участника 
аукциона, выигравшего аукцион по данному пред-
мету аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником аук-
циона и(или) его победителем (приравненным к 
нему лицом) в случаях, предусмотренных законо-
дательством, составляет 10 000 000 рублей.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со 
дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на расчетный счет арендодате-
ля сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением 
участником документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на организа-
цию и проведение аукциона, порядке и сроках их 
возмещения доводится до сведения участников 
перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона за-
ключается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 11.03.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 
Организатором аукциона является 

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

Телефоны для справок: (8-017) 209-92-78, (8-017) 229-70-39, (8-029) 117-56-22.

1. Часть холла № 2, арендуемой площадью 26,7 кв.м, на первом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи 
– 574 050 рублей; размер задатка – 57 400 рублей; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

2. Часть холла № 2, арендуемой площадью 16,5 кв.м, на первом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным ото-
плением, электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи 
– 354 750 рублей; размер задатка – 35 450 рублей; целевое использование 
– размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Ге ор гій ШЫМ ЧЫК да ляс ных гас цей даў но прывык.

ЗУБР — НЕ КА РО ВА, 
АЛЕНЬ — НЕ КА ЗА...

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

СІН ДРОМ 
НЕ ДА ЛЮБ ЛЕ НАС ЦІ
Азір ні це ся ва кол: гэ та страш ная хва ро ба 
мо жа ака зац ца зу сім по бач

Ляс ным звя рам не рас ка жаш, дзе мож на 
ха дзіць, а дзе нель га: яны хо дзяць, 
дзе хо чуць. І на но сяць гас па дар цы 
ма тэ ры яль ны ўрон, які вы мя ра ец ца 
кан крэт ны мі ліч ба мі.

Не аб ход на пры му сіць пу шчу або ства рыць 
кар ма вую ба зу, або пла ціць па ра хун ках. 
Толь кі ў су сед ніх з пу шчай гас па дар ках 
даў но ў гэ та не ве раць.

Фо
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Ба дай, ня ма та го пад лет ка, які б не ма рыў 
па ме рац ца сі ла мі на лё дзе з ле ген дай ай чын-
на га спор ту Дзміт ры ем Пан ко вым. Ха ке іст, на-
па да ючы, за слу жа ны май стар спор ту Бе ла ру сі, 
удзель нік 11 чэм пі я на таў, Алім пій скіх гуль няў 
2002 го да ў Солт-Лэйк-Сі ці. Зна ка мі ты спарт-
смен вы сту піў у скла дзе ха кей най ка ман ды 
аб лас ной ДАІ, што не пе ра шко дзі ла збор най 
ін тэр на та атры маць пе ра мо гу над моц ны мі са-
пер ні ка мі. Ды інакш і быць не маг ло.

— У нас вель мі спар тыў ныя дзе ці. Час та 
ла дзяць ту рыс тыч ныя па хо ды, на ват зі мой, 
за хап ля юц ца роз ны мі ві да мі спор ту, ка та юц-
ца на кань ках, хо дзяць на лы жах. Як толь кі 
ўда раць ма ра зы, за лі ва ем ля до вую пля цоў ку, 
якую жар там на зва лі «Ві лей ка-Арэ на». Але 
асаб лі ва ў па ша не ў іх ха кей. Гэ та і зра зу ме ла, 
хлоп чы кі скла да юць 80% ад усіх вуч няў, — 
рас па вёў ды рэк тар Ула дзі мір Па лу бят ка.

Дзміт рый Пан коў у шко ле-ін тэр на це ўжо 
дру гі раз. А вось прад стаў ні кі аў та ін спек цыі 
на вед ва юц ца сю ды трэ ці год за пар пад час 

пра вя дзен ня Адзі на га дня бяс пе кі, што пра-
хо дзіць на пры кан цы сту дзе ня.

— Спа дзя ём ся, што на ша сяб роў ства і су-
вя зі бу дуць ума цоў вац ца, ста нуць тра ды цый-
ны мі, — ад зна чыў Мі ка лай Ка рат ке віч. — З 
кож ным пры ез дам мы ўдас ка наль ва ем фор мы 
зно сін з дзець мі, уно сім у іх на віз ну.

На пра ця гу апош ніх га доў на Мін шчы не на зі-
ра ец ца тэн дэн цыя да зні жэн ня да рож на-транс-
парт ных зда рэн няў з удзе лам не паў на лет ніх. 
Як свед чыць ста тыс ты ка, асноў ная пры чы на 
дзі ця ча га траў ма тыз му і гі бе лі — бяс печ насць 
да рос лых. Час та яны са мі па да юць дрэн ны 
прык лад сва ім дзе цям-па са жы рам: па ру ша-
юць пра ві лы па во дзін за ру лём, пе ра вы ша юць 
хут касць. Кам пен су юць гэ тыя не да пра цоў кі 
прад стаў ні кі ДАІ, якія ства ры лі ў цэнт раль ным 
рэ гі ё не рух юных ін спек та раў да рож на га ру ху. 
Дзе ці ма лод ша га і школь на га ўзрос ту лепш за 
ўсё за свой ва юць пра ві лы бяс пе кі з да па мо гай 
гуль няў, на гляд на га прак тыч на га ма тэ ры я лу. І 
на гэ ты раз шэ фы ар га ні за ва лі з па да печ ны мі 

пра фі лак тыч ную гу тар ку ў фор ме вік та ры ны 
«Выконвай пра ві лы да рож на га ру ху», па ка-
за лі ві дэа фільм «Флі кер за ха вае жыц цё!», а 
агітб ры га да юных ін спек та раў да рож на га ру ху 
з Ві лей скай шко лы пра ве ры ла ве ды дзя цей 
шля хам дэ ман стра цыі да рож ных зна каў.

Ну і, бяс спрэч на, не абы шло ся без шмат лі-
кіх па да рун каў: спар тыў ны ін вен тар, адзен не, 
лы жы, кань кі, клюш кі для гуль ні ў ха кей. А 
на чаль нік ра ён най Ві лей скай дзяр жаў та інс-
пек цыі Аляк сей Аль фер пад са ла дзіў мо ман ты 
су стрэ чы тар та мі, які мі час та ва лі ся не толь кі 
тыя, хто гу ляў у ха кей, але і ўсе вы ха ван цы.

Да дам, што боль шасць з іх — бія ла гіч ныя 
і са цы яль ныя сі ро ты. Мно гія ў сва ім жыц ці 
су стрэ лі ся з не спра вяд лі вас цю, жорст кас цю 
бліз кіх лю дзей, якія, па-сут нас ці, ад мо ві лі ся ад 
іх. І та кая ўва га і кло пат з бо ку мі лі цы я не раў, 
які мі ма раць стаць зболь ша га хлоп чы кі, да па-
ма га юць вы ха ван цам ад чуць ся бе за па тра ба-
ва ны мі, са цы я лі за вац ца ў гра мад стве.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Што год на ўзбра ен не бе ла рус кай ар міі 
ў ся рэд нім пры ма ец ца ка ля 15—20 най ноў-
шых узо раў зброі і ва ен най тэх ні кі. Ле тась 
Мі ніс тэр ства аба ро ны за купіла больш за 
30 но вых кам плек таў і ўзо раў. На за бес-
пя чэн не бы ло пры ня та 24 адзін кі ва ен най і 
17 адзі нак спе цы яль най тэх ні кі. Сён ня пра-
во дзіц ца дзяр жаў нае вы пра ба ван не яшчэ 
ча ты рох но вых ты паў, ство ра ных ай чын-
ны мі кан струк та ра мі. Што кан крэт на па-
поў ніць ва ен на-тэх ніч ны ар се нал бе ла рус-
ка га вой ска, па куль за ста ец ца та ям ні цаю. 
А пра тое, што не з'яў ля ец ца сак рэ там, 
пад час бры фін гу па ве да міў на мес нік мі-
ніст ра аба ро ны па ўзбра ен ні — на чаль нік 
уз бра ен ня Уз бро е ных Сіл ге не рал-ма ёр 
Ігар ЛА ЦЯН КОЎ.

— Сё ле та пач нец ца рэа лі за цыя кант рак та 
на па стаў ку трох ка ар ды нат най ра дыё ла ка-
цый най стан цыі «Пра ціў нік», ву чэб на-ба я вых 
са ма лё таў «Як-130», ча ты рох ды ві зі ё наў зе-
ніт на-ра кет ных сіс тэм «С-300», — за зна чыў 

на мес нік мі ніст ра. — Так са ма за ку пім трэ-
на жо ры да вер та лё таў «Мі-8» і тан ка «Т-72». 
Акра мя та го, у ме жах ка пі таль на га ра мон ту і 
ма дэр ні за цыі пар ка ля таль ных апа ра таў у Ба-
ра на ві чах бу дзе ажыц цяў ляц ца ма дэр ні за цыя 
са ма лё таў «МіГ-29» і «Су-25». Пры ня тыя ра-
шэн ні да зво ляць па доў жыць і тэр мін служ бы 
не ка то рых ра дыё ла ка цый ных стан цый.

Да рэ чы, вай ско выя ра монт на-ад наў лен чыя 
струк ту ры так са ма мо гуць па хва ліц ца су час ным 
ды яг нас тыч ным аб ста ля ван нем. Пе ра лік узо раў 
уз бра ен ня і ва ен най тэх ні кі што раз па шы ра ец-
ца. Так, сён ня за свое ны ра монт та кіх узо раў, як 
рэ ак тыў ныя сіс тэ мы зал па ва га агню «Ура ган» і 
«Смерч», са ма ход най гаў бі цы «Мста-С», са ма-
ход най гарматы «Гі а цынт» і інш. Пра цяг ва ец ца 
за сва ен не ра мон ту і но вых ві даў уз бра ен ня. Ся-
род іх — зе ніт ны гар мат на-ра кет ны комп лекс 
«Тун гус ка», зе ніт ны ра кет ны комп лекс «Аса-
АКМ».

Сён ня на ўзбра ен ні нашай арміі — больш 
за 60 ты сяч най мен няў зброі і ва ен най тэх ні кі. 

Не сак рэт, што не ма лую част ку з іх скла дае 
тэх ні ка, ство ра ная ў са вец кія ча сы. Ажыц цяў-
ля ец ца комп лекс ме ра пры ем стваў, на кі ра ва-
ных на пад трым ку яе ў бо е га тоў ным ста не.

— Тая пла на ва-па пе рад жаль ная сіс тэ ма 
па тэх ніч ным аб слу гоў ван ні і ра мон це, якая 
іс на ва ла ра ней, пра ду гледж ва ла знач ныя гра-
шо выя за тра ты, — па ве да міў Ігар Мі ка ла е віч. 
— Сён ня мы ўка ра ні лі та кі ме тад, як кант роль 
тэх ніч на га ста ну з пе ры я дыч най ды яг нос ты-
кай. Гэ та зна чыць, што па вы ні ках ды яг нос-
ты кі пры ма ец ца ра шэн не па вы ка нан ні та го 
ці ін ша га ві ду ра мон ту. Акра мя та го, што год 
ажыц цяў ля ец ца комп лекс ме ра пры ем стваў па 
пра вя дзен ні комп лекс на га рэг ла мен та ва на га 
тэх ніч на га аб слу гоў ван ня. У ся рэд нім гэ та ка ля 
ты ся чы адзі нак срод каў ру хо мас ці як на аў та-
ма біль най, так і на бра ня тан ка вай ба зе. Тым 
са мым мы вы ра ша ем праб ле му пад тры ман ня 
ўзбра ен ня і ва ен най тэх ні кі ў вы со кай ба я вой 
га тоў нас ці.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Гро дзен скі між ра ён ны ад дзел След ча-
га ка мі тэ та за вёў кры мі наль ную спра ву 
па фак це кра дзя жу па ра пе та з бу дын ка 
бы ло га до ма куп ца Му раў ё ва ў аб лас ным 
цэнт ры, які з'яў ля ец ца аб' ек там гіс то ры ка-
куль тур най спад чы ны і зна хо дзіц ца пад 
ахо вай дзяр жа вы.

У пост са вец кі пе ры яд гэ ты бу ды нак за-
стаў ся, па сут нас ці, без гас па да ра, на ват быў 
пры ста ні шчам бам жоў і вы пі вох. Мно гае з той 
рас ко шы, што зна хо дзі ла ся ўнут ры (віт ра жы, 
ка ля ро выя ліх та ры, ка фель ныя пе чы з ляп-
ным па за ло ча ным кар ку шам, фрэс кі, драў-
ля ная разь ба на сце нах, ка ва ныя эле мен ты 
па рэ нчаў...) бы ло стра ча на. Ад нак не каль кі 
га доў та му з'я ві ла ся на дзея, што гіс та рыч ны 
аб' ект усё ж атры мае дру гое жыц цё: но вы 
ўлас нік (Бе ла рус кі на род ны стра ха вы пен сій-
ны фонд) пажа даў пры вес ці яго ў па ра дак і 
пры ста са ваць пад атэль. Та ды, і са праў ды, 
шмат ча го зра бі лі. Пры нам сі, знеш не бу ды нак 
вы гля дае ця пер да во лі пры ваб на. Ад нак пас ля 
пэў ных праб лем у вы шэй зга да на га ўлас ні ка, 
у яко га ця пер ін шая наз ва (ад кры тае ак цы я-
нер нае стра ха вое та ва рыст ва «Ме га По ліс») 
па гор шы ла ся і сі ту а цыя з до мам Му раў ё ва.

Стар шы па моч нік пра ку ро ра Гро дзен-
скай воб лас ці Свят ла на ЗАЙ ЦА ВА:

— Ма ла та го, што ця пер не вя дуц ца бу даў ні-
чыя ра бо ты, дык ня даў на з да ху ўкра лі мед ны 
па ра пет. І гэ та ж не ней кая дзвяр ная руч ка...

Укра дзе ны па ра пет з ка ля ро ва га спла ву 
ме дзі ва жыў 123,2 кі ла гра ма. Яго ацэ на чны 
кошт скла дае 15 міль ё наў 360 ты сяч руб лёў. 
Як гэ тае зла чын ства маг ла не за ўва жыць 
ахо ва бу дын ка? А ён... не ахоў ваў ся. След чы 
ка мі тэт за вёў кры мі наль ную спра ву. А пра ку-
ра ту ра на кі ра ва ла ўлас ні ку аб' ек та афі цый-
нае прад пі сан не, рас па ча ты ад мі ніст ра цый-
ны пра цэс. Згод на з ін фар ма цы яй Свят ла ны 

Зай ца вай, улас нік ужо за клю чыў па гад нен не 
з ген пад рад най бу даў ні чай ар га ні за цы яй на-
конт круг ла су тач най ахо вы аб' ек та.

— Пры гэ тым мы па тра бу ем, каб з улас ні-
ка мі та кіх аб' ек таў пра ца ва лі ор га ны вы ка наў-
чай ула ды. Ка лі ў 2011-2012 га дах ад мі ніст ра-
цый ныя пра та ко лы ўво гу ле не скла да лі ся, то 
ле тась яны па іні цы я ты ве пра ку ра ту ры бы лі 
скла дзе ны ў да чы нен ні прак тыч на ўсіх юры-
дыч ных асоб і ін ды ві ду аль ных прад пры маль-
ні каў, якія не вы кон ва юць свае ахоў ныя аба вя-
за цель ствы, — за зна чае Свят ла на Зай ца ва.

Ві да воч на, што і ў гэ тым вы пад ку бу дзе 
вы зна чац ца ві на ўлас ні ка бы ло га до ма Му-
раў ё ва ў шко дзе, якая пры чы не на аб' ек ту 
гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны. А вось 
ка лі ён бу дзе зда дзе ны ў экс плу а та цыю як 
атэль — не вя до ма, бо да лей шыя ра бо ты не 
пра вод зяц ца. Пры чым маг чы мас ці ўплы ву 
на гэ тую сі ту а цыю па гар ша юц ца тым, што 
пры про да жы бу дын ка на аў кцы ё не не бы-
лі пра ду гле джа ны ад па вед ныя да га вор ныя 
ад но сі ны і санк цыі за па ру шэн не ўлас ні кам 
тэр мі наў уво ду аб' ек та ў экс плу а та цыю.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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У ВОЙ СКА ІДЗЕ НО ВАЯ ЗБРОЯ

Спад чы наСпад чы на  �� У ГРОД НЕ ЎКРА ЛІ... 
ЭЛЕ МЕНТ ГІС ТА РЫЧ НА ГА БУ ДЫН КА

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»

Дом куп ца Іва на Му раў ё ва і яго сы ноў 
Ва сі ля і Мі ка лая быў па бу да ва ны ка ля 1895 
го да. Вы ка рыс тоў ваў ся не толь кі як жыл-
лё, але і для ганд лю роз ны мі та ва ра мі, ака-
зан ня бан каў скіх па слуг. У са вец кі час там 
раз мя шча лі ся га рад скі Са вет ра бо чых дэ-
пу та таў, яў рэй скае спар тыў нае та ва рыст-
ва, пя кар ня, фаб ры ка па ін ды ві ду аль ным 
па шы ве адзен ня «Атэлье мод», а з 1951 го-
да на пра ця гу ка ля 40 га доў — біб лі я тэ ка.

Хто на Дзміт рыя Пан ко ва...Хто на Дзміт рыя Пан ко ва...
Вы ха ван цы Ві лей скай шко лы-ін тэр на та не па ба я лі ся 
па ме рац ца сі ла мі са зна ка мі тым спарт сме нам

З са ма га ран ку ў Ві лей скай спе цы яль най агуль на аду ка цый най шко ле-ін тэр на це 
для дзя цей з цяж кі мі па ру шэн ня мі маў лен ня бы ло не звы чай на ажыў ле на. Ад ны 
вы ха ван цы што раз вы гляд ва лі ў раз ма ля ва ныя іне ем вок ны, ін шыя, са мыя не цярп-
лі выя, па ста ян на вы бя га лі на ву лі цу. На рэш це ка ля бу дын ка спы ніў ся мік ра аў то бус, 
і ўсе друж на вы сы па лі су стра каць гас цей — су пра цоў ні каў Дзяр жаў най аў та ін-
спек цыі ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў Мі набл вы кан ка ма і яе на чаль ні ка Мі ка лая 
Ка рат ке ві ча, ад якіх ча ка лі чар го вых сюр пры заў. І, трэ ба ска заць, не здар ма...


