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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению Минского райпо (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже объектов недвижимого имущества в составе:

ЛОТ № 1: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА № 63, об. пл. 97,7 кв.м, инвентарный номер 
600/С-136917, 1961 г.п., расположенное по адресу: Республика Беларусь, 
Минская область, Минский район, Горанский с/с, д. Великое Село. Началь-
ная цена с НДС – 233 400 000 бел. руб. Земельный участок для обслуживания 
здания магазина пл. 0,0768 га, предоставлен продавцу на праве аренды по 
06.12.2041 с ограничением (водоохранная зона).
ЛОТ № 2: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА, об. пл. 91,7 кв.м, инвентарный номер 600/С-
138765, 1989 г.п., расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, Юзуфовский с/с, д. Казеково, ул. Центральная 28А. 
Начальная цена с НДС – 268 100 000 бел. руб. Земельный участок для обслу-
живания здания магазина пл. 0,0762 га, предоставлен продавцу на праве арен-
ды по 05.08.2042.
ЛОТ № 3: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА, об. пл. 80 кв.м, инвентарный номер 600/С-
135066, 1993 г.п., расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, Папернянский с/с, д. Рахманьки. Начальная цена 
с НДС – 151 700 000 бел. руб. Земельный участок для обслуживания здания 
магазина пл. 0,0340 га, предоставлен продавцу на праве аренды по 24.07.2041, 
с ограничениями (водоохранная зона реки Вяча; зона санитарной охраны водо-
забора «Новинки» г. Минска).

Задаток 10% от начальной цены лота перечисляется: резидентами РБ на р/с 
№ 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нац-
банка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в 
российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Бел-
инвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр 
промышленной оценки». 
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Рэспублiка» от 19.08.2014 г.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи. 
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Аукцион состоится 25.09.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
23.09.2014 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71.

Предложение о покупке акций собственного выпуска
Покупатель акций

Открытое акционерное общество «Постторг», 
юридический и почтовый адрес: 

220070, г. Минск, улица Клумова, 3;
8 (017) 230-31-01, 8 (029) 667-46-43.

Эмитент и его 
местонахождение

Открытое акционерное общество «Постторг», 
юридический и почтовый адрес: 

220070, г. Минск, улица Клумова, 3;
8 (017) 230-31-01, 8 (029) 667-46-43.

Цель приобретения 
акций

Уменьшение уставного фонда 
и аннулирование акций.

Количество акций, 
которое намеревается 

приобрести покупатель

15000 (пятнадцать тысяч) простых (обыкновенных) 
акций собственного выпуска.

Цена покупки
70 000 (семьдесят тысяч) 

белорусских рублей за одну акцию.

Срок, форма и порядок 
оплаты акций

Денежными средствами по безналичному или 
наличному расчету по договоренности сторон 

в течение 5 рабочих дней после регистрации договора.

Адрес представления 
предложений 

на продажу акций

г. Минск, ул. Клумова, 3, кабинет 45, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00; 14.00 до 17.00.

Адрес заключения дого-
воров купли-продажи

ОАО «Постторг»
г. Минск, ул. Клумова, 3, каб. 45.

Дата начала и окончания 
срока представления 

предложений акционеров 
на продажу акций

с 15 сентября 2014 года по 15 октября 2014 года 
включительно. 

Датой представления предложений считать 
дату регистрации предложения Обществом.

Дата начала и окончания 
покупки акций

с 20 октября 2014 года 
по 22 января 2015 года включительно.

УНП 100036531

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Ва дзім Ана толь е віч, ча му вы 
аса біс та ўклю чы лі ся ў пад рых тоў ку 
ан ты нар ка тыч на га за ко на пра ек та?

— Я па ве рыў у шчы расць яго рас пра-
цоў шчы каў. Ка лі па зна ё міў ся блі жэй з 
ра бо тай упраў лен ня па нар ка кант ро лі і 
су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі Мі ніс-
тэр ства ўнут ра ных спраў, у пры ват нас ці, 
з яго на чаль ні кам Мі ка ла ем Кар пян ко-
вым, то пе ра ка наў ся, што там пра цу-
юць пра фе сі я на лы, якія пе ра жы ва юць 
за кож ную ча ла ве чую ду шу, якую па-
тэн цы яль на мо гуць за гу біць ганд ля ры 
нар ко ты ка мі. Су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў са праў ды ро бяць усё 
маг чы мае, каб з усіх ба коў за сце раг чы, 
у пер шую чар гу, на шу мо ладзь, ад гэ-
тай смя рот най атру ты. Я зра зу меў, што 
ў гэ тай ка ман ды ёсць сі ла, і да лу чыў ся 
да яе.

— Як даў но гэ та ад бы ло ся?
— Пад час удзе лу ў ток-шоу «Фо рум» 

на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 1» у са ка ві ку гэ-
та га го да. Ме на ві та та ды я пры няў ра шэн-
не да лу чыц ца да ка ман ды, якая зма га-
ец ца з нар ко ты ка мі, і агу чыў гэ та на ўсю 
кра і ну. І хоць за ко на пра ект зна хо дзіц ца 
ў Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні-
коў па на цы я наль най бяс пе цы, на зваць 
Па ста ян ную ка мі сію па ахо ве зда роўя, фі-
зіч най куль ту ры, ся мей най і мо ла дзе вай 
па лі ты цы, у якой я пра цую, аб стра га ва на 
ад гэ тай праб ле мы нель га.

Да па мо жа зра зу мець мя не та кая ана-
ло гія. Я — кі даль нік мо ла та. Ка лі б да 
мя не па ды шоў трэ нер або спар тыў ны 
функ цы я нер і спы таў: «Што вам трэ-
ба, каб кі нуць мо лат яшчэ да лей?», я, 
маг чы ма, ад ка заў бы: «Ні чо га не трэ ба, 
у мя не ўсё ёсць», але быў ра ды та кой 
шчы рай га тоў нас ці да па маг чы. Вось і 
я спы таў су пра цоў ні каў упраў лен ня па 
нар ка кант ро лі: «Якія яшчэ па трэб ны за-
ха ды на за ка на даў чым уз роў ні, каб да па-
маг чы вам больш эфек тыў на зма гац ца з 
рас паў сюдж ван нем нар ко ты каў?»

У ад каз да мя не па сту пі ла змяс тоў-
нае пісь мо, з яко га бы ло ві даць, што мне 
па ве ры лі, і з гэ та га мо ман ту я ра зам з 
Па ста ян най ка мі сі яй па на цы я наль най 
бяс пе цы пра цую над гэ тым за ко на пра-
ек там.

— Што ўда ло ся зра біць за гэ ты 
час?

— Мы на поў ні лі за ко на пра ект рэ ва-
лю цый ны мі нор ма мі, якія па трэб ны не 
толь кі сён ня, але вы зна ча юць дзень 
заўт раш ні.

Лю бы за ко на пра ект рых та ваць вель-
мі скла да на: вы вя ра ец ца кож ная лі та ра, 
кож ная кос ка, за ці каў ле ныя ба кі мо гуць 
ме ся ца мі спра чац ца і тым са мым пра соў-
ван не да ку мен та вель мі за трым лі ваць. У 
гэ тым вы пад ку бы ла ры зы ка за цяг нуць 
пры няц це за ко на пра ек та на ня пэў ны 
пе ры яд, але мы ўзя лі ся і ра зам зра бі лі 
та кі да ку мент, які да зво ліць рэ аль на су-
праць дзей ні чаць нар ка тыч най ата цы на 
на шу кра і ну, знеш няй і ўнут ра най.

Не ка то рыя нор мы, якія пра па ну юц-
ца, вы клі ка юць дыс ку сіі. На прык лад, 
увя дзен не ад мі ніст ра цый най ад каз нас-
ці за зна хо джан не ў ста не, вы клі ка ным 
ужы ван нем нар ка тыч ных, псі ха троп ных 
рэ чы ваў або іх ана ла гаў. Лі чу, што ча ла-
век, які зна хо дзіц ца ў та кім ста не, тры маў 
у ру ках нар ко тык, а гэ та ўжо — кры мі-
наль нае зла чын ства, якое на зы ва ец ца 
«не за кон нае за хоў ван не». Кры мі наль ная 
ад каз насць за не за кон нае за хоў ван не на-
сту пае не за леж на ад та го, як доў га рэ чы-
ва зна хо дзі ла ся ва ўла дан ні ві на ва та га. 
Ужыць нар ко тык, не тры ма ю чы яго ў ру-
ках, не за хоў ва ю чы яго пры са бе ха ця б 
не каль кі се кун даў, не маг чы ма. Дык ча му 
мы па він ны за кры ваць во чы на та го, хто 
ўжыў, ка лі ве да ем, што ён да гэ та га нар-
ко тык за хоў ваў? Яму ўда ло ся па збег нуць 
кры мі наль най ад каз нас ці за здзейс не нае 
зла чын ства, але ж ця пер мы пра па ну ем 
па ка раць яго ха ця б штра фам.

Без умоў на, усе тэх ніч ныя мо ман ты 
трэ ба ад пра ца ваць, нель га да пус ціць, каб 
нор мы за ко на трак та ва лі ся двая ка, ка лі 
мо жа па цяр пець не ві на ва ты. Мы па він ны 
спя шац ца, але не на шко ду якас ці. Ду-
маю, усе пы тан ні, якія ўзні ка юць у пра цэ-
се ра бо ты над за ко на пра ек там, спра вяд-
лі выя, але вы ра шаць іх трэ ба хут чэй.

Я за ад на знач насць і юры дыч ную гра-
мат насць, бо сам за кан чваў юры дыч-
ны фа куль тэт По лац ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та, але лі чу, што за ўва гі, якія 
не но сяць кан цэп ту аль на га ха рак та ру, 
мож на да пра ца ваць да дру го га чы тан ня. 
Пер шае чы тан не — гэ та аб мер ка ван не 
кан цэп цыі, ге не раль най лі ніі, са міх за ка-
на даў чых мер.

На прык лад, трэ ба, каб не за кон ны вы-
раб аль бо пе ра пра цоў ка нар ка тыч ных 
срод каў ва ўмо вах ла ба ра то рыі ка ра лі ся 
па збаў лен нем во лі? Трэ ба штра фа ваць 
ча ла ве ка, які зна хо дзіц ца пад уздзе ян-
нем нар ка тыч ных срод каў? Трэ ба ўзмац-
ніць па ка ран не за збыт нар ко ты каў у 
шко лах, баль ні цах, вай ско вых час цях, 
у нач ных клу бах або не паў на лет нім? 
Та ды да вай це пры мем за ко на пра ект у 

пер шым чы тан ні. Мы тым са мым пра дэ-
ман стру ем свой на мер.

— Якая бы ла ацэн ка кі раў ні ка на-
шай дзяр жа вы дак ла да пра ра бо ту 
над за ко на пра ек там?

— Я па чуў поў ную пад трым ку ў тым, 
што нель га губ ляць час. Упэў ніў ся, што 
Прэ зі дэнт лі чыць вы ра шэн не праб лем з 
нар ка за леж нас цю ў Бе ла ру сі над звы чай 
важ най спра вай. Ду маю, што кі раў нік 
дзяр жа вы не да зво ліць да лей раз гой-
двац ца. Мы пра вя лі вя ліз ную ра бо ту і 
ма ем вы дат ную фак ту ру. Спа дзя ю ся, 
што ў во сень скую се сію мы пра вя дзём 
да ку мент у двух чы тан нях.

— Яшчэ ад но важ нае но ва ўвя дзен-
не, якое пра па нуе пра ект за ко на, — 
ства рэн не між ве да мас най ан ты нар ка-
тыч най ка мі сіі. Што яна па він на са бой 
уяў ляць?

— Яна па він на стаць са мым сур' ёз ным 
ін стру мен там для пра фі лак ты кі рас паў-
сюдж ван ня нар ко ты каў. Дзей насць гэ тай 
ка мі сіі не дасць маг чы масць за раб ляць 
лю дзям, якія ства ры лі но вую хі міч ную 
фор му лу нар ко ты ку, па куль не ўне се ную 
ў Рэс пуб лі кан скі пе ра лік за ба ро не ных 
нар ка тыч ных і псі ха троп ных срод каў. Як 
толь кі зной дзе на но вае нар ка тыч нае рэ-
чы ва, ан ты нар ка тыч ная ка мі сія, у якой 
бу дуць прад стаў ле ны Дзяр жаў ны ка мі тэт 
су до вых экс пер тыз, МУС і Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя, на ўзроў ні мі ніст раў пры-
мае ра шэн не, ін фар ма цыя пра гэ та з'яў-
ля ец ца на сай це, і на на ступ ны дзень гэ-
тае рэ чы ва аказ ва ец ца па-за за ко нам.

— Ці ёсць па доб ныя ка мі сіі ў ін шых 
кра і нах?

— Я пра гэ та не ве даю. У мя не скла-
ла ся ўра жан не, што Бе ла русь на сён-
ня ся род еў ра пей скіх кра ін з'яў ля ец ца 
лі да рам у ба раць бе з нар ко ты ка мі. Ва 
ўся кім ра зе — у ра зу мен ні ця жа ру на-
ступ стваў.

— Га ланд цы, як вя до ма, уво гу ле 
ўза ко ні лі, з пэў ны мі аб ме жа ван ня мі, 
ган даль нар ка тыч ны мі рэ чы ва мі ў 
спе цы я лі за ва ных ка вяр нях.

— Я ве ру спе цы я ліс там, якія ка жуць, 
што ня ма «лёг кіх нар ко ты каў», што гэ-
та — пры дум ка мар ке то ла гаў, мэ та якіх 
уцяг нуць ча ла ве ка ў за леж насць і пры-
му сіць ад да ваць гро шы.

Мы ідзём па ін шым шля ху. На ша ан-
ты нар ка тыч нае за ка на даў ства ро біц ца 
больш жорст кім. Нар ка ды ле рам у Бе-
ла ру сі ня со лад ка жы вец ца. Па вы ні ках 
6 ме ся цаў гэ та га го да, за тры ма на 2025 
нар каз ла чын цаў, кан фіс ка ва на 55 кг псі-
ха ак тыў ных рэ чы ваў, 44 то ны на сен ня 

ма ку і больш за 600 кг на сваю. Толь кі 
за два лет нія ме ся цы зні шча на больш за 
123 то ны рас лін ма ку і ка ноп ляў. Пе ра-
кры ты 23 ка на лы па стаў кі ў кра і ну нар ко-
ты каў і псі ха тро паў, спы не ная дзей насць 
12 пад поль ных нар ка ла ба ра то рый і лік ві-
да ва на 9 па мяш кан няў, пры ста са ва ных 
для вы рошч ван ня рас лін, якія змя шча-
юць нар ко ты кі.

Усё гэ та стрым лі вае нар ка паг ро зу, 
але без пра фі лак ты кі, без рас тлу ма чаль-
най ра бо ты ў шко лах, до ма, у срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі не абы сці ся. Мы 
па він ны ка заць пра на ступ ствы і ства-
раць аль тэр на ты ву дзі ця ці ў вы гля дзе 
спар тыў ных клу баў і гурт коў. І тут на ша 
дзяр жа ва так са ма ро біць шмат.

— Пад час ра бо ты над за ко на пра ек-
там вы зна ё мі лі ся з кан крэт ны мі тра-
гіч ны мі вы пад ка мі, звя за ны мі з ужы-
ван нем нар ко ты каў?

— Усе гэ тыя вы пад кі вя до мыя гра-
мад скас ці, бо ця пер ор га ны ўнут ра ных 
спраў дзе ляц ца ін фар ма цы яй са СМІ, 
каб гра мад ства асэн са ва ла рэ аль ную 
па гро зу, якую ня се нар ка ма нія, і сфар мі-
ра ва ла не га тыў нае да яе стаў лен не.

Ёсць ві дэа ле та 2013 го да. Стан цыя 
мет ро «Ня мі га», кам па нія ма ла дых лю-
дзей зды мае на тэ ле фон свай го пры яце-
ля, які пад уз дзе ян нем спай су па во дзіць 
ся бе не адэ кват на. По тым ён кі да ец ца з 
верх няй пля цоў кі на плат фор му. Хло пец 
атры маў траў му па зва ноч ні ка і за стаў ся 
ін ва лі дам на ўсё жыц цё.

Во сен ню та го ж го да дзве сям'і ў 
Фрун зен скім ра ё не Мін ска са бра лі ся ад-
зна чыць ней кую па дзею, муж чы ны па-
ку ры лі на бал ко не спайс, а по тым адзін 
з іх апры то меў і ўба чыў ва кол ся бе тры 
тру пы, а сам ака заў ся цяж ка па ра не ным. 
Пад уз дзе ян нем нар ко ты ку ён за рэ заў 
трох ча ла век, ус па роў са бе жы вот і ні-
чо га пры гэ тым не па мя таў.

У лю тым гэ та га го да 19-га до вы хло-
пец у Мін скім ра ё не пас ля ку рэн ня спай-
су раз біў ру ка мі шкло па кет і па мёр ад 
на не се ных са бе па рэ заў. У са ка ві ку ў 
Мін ску на ву лі цы Пры тыц ка га двое муж-
чын 33 і 34 га доў, якія за не каль кі дзён да 
та го вы зва лі лі ся з мес цаў па збаў лен ня 
во лі, увя лі псі ха троп нае рэ чы ва ўнут ры-

вен на. Пас ля гэ та га ім ста ла зда вац ца, 
што яны ро ба ты. Адзін з іх за рэ заў дру-
го га, каб знай сці ў ім «чып». По тым з той 
жа мэ тай ус па роў жы вот са бе.

У тым жа ме ся цы 24-га до вы кі роў ца 
BMW пас ля ку рэн ня спай су за га дзі ну 
здзейс ніў больш за 10 ава рый, пас ля 
ча го ўскрыў са бе ве ны. А ў мік ра ра ё-
не «Се раб ран ка» 18-га до вы сту дэнт 
ка леджа вы кі нуў ся з акна ра зам з 15-
га до вай дзяў чы най пас ля ўжы ван ня 
«ма рак». Хло пец за гі нуў. За пер шыя 
ча ты ры ме ся цы гэ та га го да ў Бе ла ру сі 
па мер ла 8 ча ла век з-за пе ра да зі роў кі 
нар ко ты каў.

У чэр ве ні ка ля Ле пе ля «Аў дзі» ўрэ-
за ла ся ў фу ру, за гі ну лі ўсе, хто быў у 
лег ка вой ма шы не. І па са жы ры, і кі роў-
ца зна хо дзі лі ся пад уз дзе ян нем нар ко-
ты каў. У лі пе ні ў Го ме лі трое ма ла дых 
лю дзей па ку ры лі спайс, пас ля ча го вы-
ра за лі ад на му з кам па ніі во чы, ад рэ за лі 
нос і ву шы.

У той жа са мы дзень у Жа бін цы двое 
муж чын 42 і 46 га доў ку пі лі спайс, ад'-
еха лі ў лес на ма шы не, па ку ры лі і па мер-
лі: адзін на ўзды ху, дру гі — на вы ды ху. 
У жніў ні ў ле се за Мін скай каль ца вой 
да ро гай знай шлі це лы трох ма ла дых 
муж чын, якія за гі ну лі з-за пе ра да зі роў кі 
ме та до ну.

На рэш це, 9 ве рас ня ў Грод не 19-га до-
вы кі роў ца SЕАT, ве ра год на пад уз дзе-
ян нем спай са, збіў на аў то бус ным пры-
пын ку дзвюх жан чын, ад на за гі ну ла...

— Пар ла мент пра цуе над за ко на-
пра ек там, мі лі цыя арыш тоў вае зла-
дзе яў, на стаў ні кі і баць кі за сце ра га-
юць... Што за ле жыць ад са міх пад лет-
каў і ма ла дых лю дзей?

— Па спра ба ваць або не. Пра маў чаць 
або не.

— Але мо ладзь не пры мае да нос-
чы каў.

— Мож на су праць ста яць нар ко ты кам 
не да но ся чы. Ка лі ча ла век да ся гае пунк-
та не вяр тан ня, то пра тое, што ён нар-
ка ман, вя до ма ўсім. Ад нак ка лі ўзні кае 
на мер па спы таць, кож ны мо жа ад мо віц-
ца сам і паў плы ваць на вы бар ін ша га. У 
та кіх вы пад ках не аб ход на вы ка заць ка-
тэ га рыч нае не пры няц це, бо раз мо ва ідзе 
пра жыц цё і смерць. Нель га са ўдзель ні-
чаць у за бой стве. У лю бой кам па ніі мож-
на ска заць: «Я ў гэ тым не ўдзель ні чаю і 
вам не раю» і пай сці, каб не пад вяр гаць 
не бяс пе цы ся бе і ін шых. Па цяр пець мо-
жа не толь кі той, хто ўжы вае нар ко тык, 
але і той, хто аказ ва ец ца по бач.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— У 90-я га ды мі ну ла га ста-
год дзя Па лес се пе ра тва ры ла ся 
ў за кі ну ты край. Вось та ды Прэ-
зі дэнт кра і ны на ве даў гэ тыя мяс-
ці ны і па ба чыў на свае во чы іх 
па тэн цы ял. Па сту по ва ў кра і не 
стаў на во дзіц ца па ра дак, па ча лі 
ад ра джац ца пра мыс ло выя цэнт-
ры, а по тым і Па лес се. Ця пер тут 
эфек тыў на пра цу юць па ўсіх на-
прам ках: і ляс ная гас па дар ка ў 
нас ма гут ная, і дрэ ва ап ра цоў ка. 
Вя ліз ныя зру хі ад бы лі ся ў сель-
скай гас па дар цы — па бу да ва ны 
су пер су час ныя фер мы з пры-
мя нен нем ро ба таў. Раз ві ва ем і 
мяс ную жы вё ла га доў лю. Уся вы-
твор часць ак тыў на раз ві ва ец ца, 
што ўрэш це са дзей ні чае даб ра-
бы ту лю дзей.

— Якім чы нам сён ня вы ка-
рыс тоў ва ец ца пой ма Пры пя ці? 
Ці за ста юц ца яшчэ рэ сур сы?

— Пой ма — гэ та пры род ны 
комп лекс, ство ра ны ру ка мі ча-
ла ве ка. Гіс та рыч на па Пры пя ці 
заў сё ды бы лі дуб ро вы. У роз ны 
час яны экс плу а та ва лі ся вель мі 
ак тыў на. На прык лад, ка лісь ці ад-
сюль пра да ва лі лес для бу даў ніц-
тва ка раб лёў анг лій ска га фло ту. 
Уся Еў ро па і Ра сія вы ка рыс тоў-
ва лі наш дуб для раз віц ця чы-
гу нач на га транс пар ту. Ду бо выя 

шпа лы так са ма вы ка рыс тоў ва лі-
ся для трам вай ных пу цей. Ма ла-
вя до мы факт: з па лес ка га ду ба ў 
га ды пер шых са вец кіх пя ці го дак 
вы раб ля ла ся асна шчэн не для 
Маг ні та гор ска га ме та лур гіч на га 
кам бі на та і Гор каў ска га аў та ма-
біль на га за во да. Каб тут не бы ло 
да вай ны і пас ля яе лес прам га-
саў — лю дзі з го ла ду па ўмі ра лі 
б. А так — пра ца ва лі і заў сё ды 
бы лі з кус ком хле ба. Ты ся чы 
га доў асвой ва ла ся пой ма ра кі 
Пры пяць. Ча ла век яе вы кош ваў, 
па ляп ша лі ся ўмо вы для раз мна-
жэн ня ры бы. Ця пер тут ідэа льнае 
мес ца для яе не рас ту. З ні зоўя 
Дняп ра ве лі зар ныя ка ся кі ры бы 
па ды ма юц ца ў пой му Пры пя ці. 
Гэ ты комп лекс сён ня па ста ян на 
пад трым лі ва ец ца ў на леж ным 
ста не. Мы за вя лі ка роў асаб лі вай 
па ро ды, якія да юць так зва нае 
«мар му ро вае» мя са і ад на ча со ва 
«апра цоў ва юць» пой му Пры пя ці. 
Вя до ма, што ў пры ро дзе іс нуе 
сім бі ёз. Ба лот ныя птуш кі — ба-
кас, ду пель — не бу дуць жыць на 
пой ме, ка лі там не бу дзе жы вё лы. 
Ка лісь ці кі раў нік ка ра леў ска га 
та ва рыст ва ахо вы пту шак Анг ліі 
мне рас каз ваў, што ў ад ным з іх 
на цы я наль ных пар каў на ліч ва ец-
ца 17 ты сяч га лоў жы вё лы. У нас 
менш, але каб за ха ваць пой му, 
каб яна не за рас та ла, мы той жа 
спра вай зай ма ем ся. Да та го ж 
пой ма — гэ та вель мі пры го жыя 
края ві ды, і на ша за да ча — за ха-
ваць, збе раг чы яе.

— Бы ла га вор ка аб пра ця-
гу бу даў ніц тва ту рыс тыч ных 
комп лек саў у Ляс ка ві чах і на-
ва кол лі. Што атры ма ла ся ўва-
со біць у жыц цё?

— У вы хад ныя дні тра піць да 
нас, у парк «Пры пяц кі», — цэ-

лая праб ле ма. Мес цы бра ні ру-
юц ца за 2-3 ме ся цы на пе рад. 
Ту рыс тыч ная гас па дар ка — гэ-
та цэ лы комп лекс па слуг. І пер-
шае — год ныя ўмо вы пра жы ван-
ня. Ці ка ва, што ўсе хо чуць быць 
як ма га блі жэй да пры ро ды, да 
на цы я наль на га ка ла ры ту, і пры 
гэ тым жа да юць ка рыс тац ца ўсі-
мі да бро та мі цы ві лі за цыі. На ша 
на цы я наль ная кух ня тра ды цый-
на па пу ляр ная, на шы дра ні кі ўсе 
хо чуць па спы таць. Ёсць і комп-
лекс да дат ко вых па слуг. Лю дзям 
важ на ўтуль на па ся дзець-па га-
ва рыць дзес ьці... І ўсё ж га лоў-
нае, з-за ча го сю ды едуць — па-
ба чыць не кра ну тасць пры ро ды. 
Нам тут ёсць што па ка заць. 
Пры пяць фар мі руе ўні каль ны 
комп лекс. Гэ та не толь кі ра ка і 
пой ма, але і ля сы, і сла ву тыя ба-
ло ты. Ёсць чым здзіў ляць і ёсць 
ку ды раз ві вац ца. У нас доб ры 
га тэль «Над Пры пяц цю». Сё ле та 
ад кры лі яшчэ адзін — «Ту раў» 
у го ра дзе Ту ра ве. Ёсць вель мі 
шмат па ляў ні чых дам коў — і 
тан ней шыя і да ра жэй шыя — на 
лю бы густ. Вель мі важ на, каб 
лю дзі ба га це лі, та ды сфе ра ту-
рыс тыч на га ад па чын ку бу дзе 
за па тра ба ва на. У гэ тым сэн се 
бе ла ру сам скар дзіц ца грэх: у нас 
ста біль ныя пра ца і зар пла та.

— Фес ты валь «По кліч Па-
лес ся» змя ніў фар мат — стаў 
між на род ным. Які мі ра зы нка мі 
бу дзе це здзіў ляць?

— Сё ле та да нас пры яз джае 
вя лі кая коль касць за меж ных 
гас цей: ка лек ты вы з Ра сіі, Укра-
ны, Сер біі, Поль шчы, Мал до вы... 
Ча ка ем на ват прад стаў ні коў Кі-
тая. З кож ным го дам фес ты валь 
«По кліч Па лес ся» аб рас тае но-
вы мі ме ра пры ем ства мі. Сё ле та 

ў яго ме жах гле да чы змо гуць 
на ве даць кан цэрт за слу жа-
най ар тыст кі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Іры ны Да ра фе е вай, стаць 
удзель ні ка мі твор чай су стрэ чы 
са ства раль ні ка мі філь ма «Бе-
лыя ро сы. Вяр тан не», а так са ма 
свя та руч ні ка. Упер шы ню гос-
ці ўба чаць вы ступ лен ні аў тэн-
тыч ных ка лек ты ваў «Па лес кія 
гуль ні». Пра гра ма ўклю чае раз-
на жан ра выя ўзо ры фальк ло ру з 
фраг мен та мі ста ра даў ніх лет ніх 
і во сень скіх ка лян дар на-зем ля-
роб чых і ся мей на-бы та вых свят 
і аб ра даў, а так са ма пра вя дзен-
не тра ды цый ных на род ных гуль-
няў. Бу дзе ар га ні за ва на фо та-
вы ста ва «Сла ву тыя па ле шу кі», 
якая рас ка жа пра вя до мых лю-
дзей — вы хад цаў з бе ла рус ка га 
Па лес ся. Не ка то рым з іх у гэ ты 
дзень бу дзе пры свое на зван не 
«Га на ро вы па ля шук». Так са ма 
ад бу дзец ца цы ры мо нія га шэн-
ня спе цы яль на га паш то ва га 
штэм пе ля. Пла ну ец ца пра вя-
дзен не кон кур саў «Пры га жу ня 
Па лес ся» і ма ла дой сям'і... Сам 
фес ты валь — гэ та цуд. Усё, што 
ро біц ца на кож ным пад вор ку, на 
кож ным кон кур се — гэ та цуд, 
звя за ны з на ро дам і яго тра ды-
цы я мі. Гэ та та кая ра дасць для 
прос тых лю дзей!

— Як бу дуць да бі рац ца да 
Ляс ка віч па ле шу кі з на ва коль-
ных ра ё наў? Ці хо піць мес ца ў 
га тэ лях і аг ра ся дзі бах для на-
вед валь ні каў і ўдзель ні каў?

— Ад Брэс та да Го ме ля ўсе 
бы лі ўцяг ну ты ў пад рых тоў ку свя-
та. На мі ну лы фес ты валь пры-
еха ла 10 ты сяч ча ла век, сё ле-
та бу дзе, на пэў на, яшчэ больш. 
Па пя рэд нія ме ра пры ем ствы 
нас мно га му на ву чы лі, і ця пер 

мы «да шлі фа ва лі» ўсе дро бя-
зі. Уз гад ні лі марш ру ты да стаў кі 
лю дзей, іх пра жы ван не і хар ча-
ван не. За дзей ні ча на ўся інф ра-
струк ту ра — ад Ма зы ра да Пін-
ска. Я атрым лі ваю аса ло ду, ка лі 
ба чу тва ры на шых лю дзей, што 
пры яз джа юць сю ды і пры ма юць 
удзел ва ўсіх ме ра пры ем ствах. 
Ад гэ тай ра дас ці атрым лі ва еш 
та кую энер гію, што хо чац ца 
ра біць больш і больш. Ду маю, 
што фес ты валь бу дзе рас ці і 
раз ві вац ца. Га лоў нае, што ёсць 
 кі ру нак і ра зу мен не, што гэ та ўсё 
сён ня па трэб на ў пер шую чар гу 
звы чай ным лю дзям — усім па-
ле шу кам.

— Та кія на род ныя свя ты, як 
«По кліч Па лес ся», ро бяц ца сі-
ла мі вя ліз на га ка лек ты ву...

— Гэ ты пра ект нам да па ма гаў 
ува со біць у жыц цё сё ле та цэ лы 
шэ раг прад пры ем стваў Бе ла-
ру сі. Асноў ны мі ар га ні за та ра мі 
фес ты ва лю вы сту па юць Брэсц кі 
і Го мель скі абл вы кан ка мы, шэ-
раг мі ніс тэр стваў: куль ту ры, ін-
фар ма цыі, сель скай гас па дар кі і 
хар ча ван ня, пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 
а так са ма Ма зыр скі наф та пе ра-
пра цоў чы за вод і Бе ла грап рам-
банк. Дзя куй ім за да па мо гу!

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Мы пра вя лі вя ліз ную ра бо ту 
і ма ем вы дат ную фак ту ру. 
Спа дзя ю ся, што ў во сень скую 
се сію мы пра вя дзём да ку мент 
у двух чы тан нях.

Ка лісь ці ад сюль пра да ва лі 
лес для бу даў ніц тва 
ка раб лёў анг лій ска га 
фло ту. Уся Еў ро па і Ра сія 
вы ка рыс тоў ва лі наш дуб 
для раз віц ця чы гу нач на га 
транс пар ту.

Вель мі важ на, каб лю дзі 
ба га це лі, та ды сфе ра 
ту рыс тыч на га ад па чын ку 
бу дзе за па тра ба ва на. 
У гэ тым сэн се бе ла ру сам 
скар дзіц ца грэх: у нас 
ста біль ныя пра ца 
і зар пла та.

ЖЫЦ ЦЁ ВА ВАЖ НАЯ АД МО ВА

УБА ЧЫЦЬ ЦУ ДЫ ПА ЛЕС СЯ
Каб да па маг чы ім у гэ тым, пра во дзіц ца фес-
ты валь мас тац тваў бе ла ру саў све ту. З 12 па 
14 ве рас ня для іх бу дуць дня мі і на сталь гіі 
(для тых, хто з'е хаў і ця пер бя рэ ўдзел у 
фес ты ва лі ў якас ці гос ця), і ад крыц ця (для 
не ка то рых бе ла ру саў, якія на ра дзі лі ся за 
ме жа мі, але спаз на юць ця пер ра дзі му баць-
коў), і зна ём стваў — нас з імі, ты мі, хто лі-
чыць ся бе част кай на ша га на ро да і ня се яго 
куль ту ру ў свет (у тых кра і нах, дзе жы ве).

Фес ты валь, які ад бы ва ец ца дру гі раз (па пя-
рэд ні прай шоў тры га ды та му), па каз вае вя лі кую 
ці ка васць на шых су ай чын ні каў да сва ёй ра дзі мы. 
Сё ле та да нас пры яз джа юць ка ля 250 удзель-
ні каў з 18 кра ін све ту. Для па раў на ння: мі ну лы 
фэст са браў удзель ні каў з 12 кра ін. Але мас тац кія 
ка лек ты вы, асоб ныя лю дзі, якія пра яў ля юць ся-
бе твор ча ў роз ных сфе рах, зма га лі ся за пра ва 
пры ехаць у Бе ла русь.

— Мы ўжо не каль кі га доў пад па тра на там 
Мі ніс тэр ства куль ту ры пра во дзім кон курс на 
леп шую па пу ля ры за цыю бе ла рус кай куль ту ры 
ў кра і нах пра жы ван ня бе ла рус кай ды яс па ры. 
На шы су ай чын ні кі да сы ла юць ма тэ ры я лы, дзе 
рас па вя да юць, што і як у іх пра во дзіц ца. За явак 
бы ло шмат. Для кож най кра і ны бы ла пэў ная кво-
та, ан самб лі пра хо дзі лі праз сур' ёз ны ад бор, каб 
тра піць у Бе ла русь на фес ты валь, — па тлу ма чыў 
Мі ха іл РЫ БА КОЎ, ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра на цы я наль ных куль тур.

— Ад на ча со ва гэ та па пу ля ры за цыя да сяг нен-
няў бе ла ру саў за меж жа і па каз свай го куль тур на га 
і ту рыс тыч на га па тэн цы я лу. На шым гас цям бу дуць 
па ка за ны са мыя зна ка выя аб' ек ты куль ту ры, — ад-
зна чы ла На тал ля ЗА ДЗЯР КОЎ СКАЯ, на чаль нік 
упраў лен ня ўста ноў куль ту ры і на род най твор-
час ці Мі ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі.

Та кім чы нам, у нас (бе ла ру саў з Бе ла ру сі) ёсць 
маг чы масць па гля дзець на іх, бе ла ру саў, якія 
па мя та юць пра тое, хто яны, і за хоў ва юць у сва іх 
сем' ях тра ды цыі тых вё сак, мяс тэ чак і га ра доў, 

ад куль па хо дзяць. Яны там (!) імк нуц ца не за бы-
ваць мо ву, спя ва юць свае пес ні, тан чаць, га ту-
юць бе ла рус кія стра вы. Яны мо гуць мець роз ныя 
пра фе сіі, а твор часць у род ным рэ чы шчы — як 
ад ду шы на, маг чы масць раз ня во лен ня і пра ява 
жа дан ня ўсё ж та кі быць са бой. Да нас пры едуць 
удзель ні кі фальк лор ных ка лек ты ваў, мас та кі, на-
род ныя май стры, му зы кан ты — на ват з пра фе сій-
най аду ка цы яй, якія да бі лі ся пэў ных да сяг нен няў 
за мя жой. І кож ны з іх — свед ка та го, на коль кі 
моц ная род ная куль ту ра ў ча ла ве ку.

Яны па ка жуць сваё май стэр ства пад час су-
стрэч, вы стаў, кан цэр таў. 12 ве рас ня з твор час цю 
бе ла ру саў за меж жа па зна ё мяц ца жы ха ры аг ра га-
рад коў і га ра доў Мін шчы ны. У су бо ту гос ці зро бяць 
свой па да ру нак Мін ску з на го ды свя та го ра да.

— Бе ла ру сы за меж жа ў сэр цы лі чаць Мінск 
сва ёй ста лі цай ня гле дзя чы на тое, што жы вуць 
не тут, — ад зна чыў Мі ха іл Ры ба коў. — На ват у 
тых кра і нах, дзе бе ла ру сы пра жы ва юць, па вод ле 
вод гу каў мяс цо вых жы ха роў і ўлад, яны заў сё-
ды за пра ша юць на ме ра пры ем ствы і ўраж ва юць 
пры га жос цю. Бе ла рус кая куль ту ра пры го жая, гар-
ма ніч ная, і лю дзі, якія яе ня суць, за па тра ба ва ныя 
і за ўва жа ныя там, дзе яны жы вуць.

Каб і нам гэ та ўсё за ўва жыць і ад чуць гар ма-
ніч насць, якая тут, на мес цы, маг чы ма, зда ец ца 
звык лай, трэ ба на ве даць вы ста вы і кан цэр ты. 
Леп шыя ка лек ты вы і вы ка наў цы, якія най больш 
спа да ба юц ца, 14 ве рас ня пры муць удзел у вы ні-
ко вым га ла-кан цэр це ў Бел дзярж фі лар мо ніі, які 
пач нец ца а 15-й га дзі не. Ці ка ва, што са май ма-
лень кай удзель ні цы, спя вач цы з Мек сі кі Воль зе 
Сот ні ка вай-Ра мас, уся го 7 га доў. І яна пры еха ла 
сю ды як бе ла рус ка. Ёй і яе баць кам трэ ба гэ та. 
Трэ ба гэ та да лё кая ра дзі ма, за гад ка вая (на ад-
лег лас ці), ад мет ная (для ка гось ці, мо жа быць, 
на ват эк за тыч ная), з асаб лі вай цеп лы нёй (не ў 
клі ма це спра ва!) Бе ла русь...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Фес ты ва ліФес ты ва лі  ��

ДА РОД НЫХ НІЎ, 
ДА РОД НАЙ ХА ТЫ...
На шы су ай чын ні кі за мя жой не губ ля юць су вя зі з ра дзі май

Зні шчаль ні кі прызямляюцца на аў та ма гіст раль — гэ та хут чэй па доб на на га лі-
вуд скі ба е вік. Але гэ та не так. Па доб нае май стэр ства пад улад нае не толь кі ге ро ям 
філь маў, а і бе ла рус кім лёт чы кам. На тра се Мінск — Ма гі лёў 10 ве рас ня прай шлі 
ву чэн ні па вы ка ры стан ні аў та ма біль ных участ каў да ро гі ў якас ці за па сно га аэ ра-
дро ма. Да рэ чы, па доб ныя ма неў ры бе ла рус кія вай скоў цы ад пра цоў ва юць не пер шы 
раз. Яшчэ з 2007 го да ў ВПС і вой сках ППА Бе ла ру сі ста ла рас пра цоў вац ца пы тан не 
вы ка ры стан ня аў та ма біль ных да рог для па сад кі са ма лё таў.

З са май ра ні цы быў пе ра кры ты ўчас так тра сы Мінск — Ма гі лёў. Сал да ты па 
не каль кі ра зоў роў ным стро ем пра хо дзяць па «па са дач най па ла се» — пры бі ра юць 
лю бую дро бязь, якая мо жа па шко дзіць са ма лёт пры па са дцы. Даў жы ня па ла сы 
ка ля трох кі ла мет раў, шы ры ня — двац цаць мет раў. Пад час ву чэн няў па сад ку і 
ўзлёт з АУД (аэ ра дром ны ўчас так да ро гі) ад пра цоў ва лі два «Су-25» і два «МіГ-29». 
Авія цый нае пры крыц цё ра ё на па лё таў вя лі вер та лё ты «Мі-24 181», якія так са ма 
пры зям ля лі ся на тра су.

Чым жа ад роз ні ва ец ца звы чай ная аў та ма гіст раль ад той, на якую мож на са джаць 
са ма лё ты? На гэ тае пы тан не ад ка заў Сяр гей КА ВА ЛЕ ВІЧ, на мес нік на чаль ні ка — 
на чаль нік ін жы нер на-аэ ра дром най служ бы ВПС і вой скаў ППА, упраў лен ня 
ты лу ВПС і вой скаў СПА: «Аэ ра дром ны ўчас так да ро гі ад роз ні ва ец ца ад прос та га 
тым, што ён пра ма лі ней ны, пра цяг ласць па він на быць не менш за 2100 мет раў, а 
шы ры ня не менш за 16, таў шчы ня па крыц ця і па крыц ця пад ас но вай боль шая, чым 
на звы чай ным участ ку».

Коль кі та кіх трас на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, ні хто так і не пры знаў ся — ва ен ная тай на.
Сяр гей НІ КА НО ВІЧ, фота аўтара
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За гад вы ка на ны!За гад вы ка на ны!  ��

«СУШ КІ» І «МІ ГІ» НА ТРА СЕ

СВЯ ТА ЎЛЮ БЁ НЫХ У ПРЫ РО ДУ
Заўт ра ў Ма зы ры рас пач нуц ца фі наль ныя ме ра пры ем ствы 
ХІІ рэс пуб лі кан ска га эка ла гіч на га фо ру му — зна ка вай па дзеі 
для ўсіх, хто імк нец ца збе раг чы чыс ці ню, ха раст во і раз на-
стай насць бе ла рус кай пры ро ды. Сё ле та га лоў нае «зя лё нае» 
свя та кра і ны пры мер ка ва на да Го да гас цін нас ці.

Удзель ні кі фо ру му змо гуць су стрэц ца з ад на дум ца мі, па дзя ліц ца 
во пы там у вы ра шэн ні эка ла гіч ных праб лем, а так са ма прэ зен та ваць 
свае рас пра цоў кі на спе цы я лі за ва най вы ста ве «Су час ныя тэх на ло гіі 
ў воб лас ці ра цы я наль на га пры ро да ка ры стан ня і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя». Пад час фо ру му бу дуць пад ве дзе ны вы ні кі рэс пуб лі кан-
скіх кон кур саў эка ла гіч най на кі ра ва нас ці.

Удзель ні кам фо ру му на кі ра ваў пры ві тан не прэм' ер-мі ністр Мі ха іл 
Мяс ні ко віч. У сва ім зва ро це ён ад зна чыў: «Па доб ныя ме ра пры ем ствы 
спры я юць бе раж лі ва му стаў лен ню да пры ро ды, да той спад чы ны, 
якую мы па він ны пе ра даць на шым дзе цям і ўну кам; ра зу мен ню та-
го, што ў на шых ру ках не толь кі наш лёс, але і лё сы ўся го жы во га 
на пла не це. У све це ня ма ні чо га больш уза е ма звя за на га, чым на ва-
коль нае ася род дзе і зда роўе ча ла ве ка. Мы не мо жам абы хо дзіц ца 
без ва ды, па вет ра, ад мо віц ца ад ін шых вы год, якія нам дае пры ро да. 
Та му за ха ван не навакольнага све ту, та ко га да лі кат на га і ўраз лі ва га, 
з'яў ля ец ца ад ной з га лоў ных за дач».

Ве ра ні ка КОЛАСАВА
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За пра ша ем!За пра ша ем!  ��


