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— Ня хай 65-год дзе і не лі-
чыц ца круг лым юбі ле ем, але 
для мя не гэ та бы ло вель мі хва-
лю ю ча, — пры знаў ся Ула дзі мір 
Паў ла віч. — Як мне зда ец ца, той 
год быў вель мі па зі тыў ным і па 
вы ні ках. Шко ла за ва я ва ла 5 пе-
ра мог між на род на га ўзроў ню. 
На шы дзе ці ез дзі лі на кон кур сы 
ў Грэ цыю і Бель гію. Мы атры ма лі 
больш за 20 пе ра мог аб лас но га 
ўзроў ню. Уво гу ле ж за мі ну лы год 
шко ла за ва я ва ла больш за 40 пе-
ра мог у роз ных кон кур сах. А 27 
лаў рэ а таў спе цы яль на га фон ду 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па пад трым цы та ле на ві тай мо ла-
дзі — ліч ба, якой асаб лі ва га на-
рац ца ў на шай шко ле. У нас пра-
цуе 22 мас тац кія і на ву чаль ныя 
ка лек ты вы, дзе вяць з якіх ма юць 
най мен не «ўзор ны» і «на род ны». 
Больш за 100 кан цэр таў, якія да лі 
на шы на ву чэн цы ў мі ну лым го-
дзе, — па каз чык твор чай ак тыў-
нас ці шко лы.

Ма ла дзе чан ская шко ла мас-
тац тваў з'яў ля ец ца цэнт рам ме-
та дыч на га аб' яд нан ня, ку ды ўва-
хо дзяць ча ты ры ра ё ны Мін скай 
воб лас ці: Ма ла дзе чан скі, Ва ло-
жын скі, Мя дзель скі, Ві лей скі. Ме-
на ві та тут пра хо дзяць ад бо рач ныя 
рэ гі я наль ныя кон кур сы.

— Што год мы пла ну ем ка ля 30 
ме ра пры ем стваў, — рас каз вае 
ды рэк тар шко лы. — Па коль кі гэ та 
ме та дыч нае аб' яд нан не, то ў нас 
час та вы сту пае са сва і мі кан цэр-
та мі пра фе су ра Ака дэ міі му зы кі, 
вя ду чыя спе цы я ліс ты пра вод зяць 
май стар-кла сы па ўсім спект ры 
му зыч ных ін стру мен таў. Без умоў-
на, гэ та ўплы вае і на пра фе сій ны 
ўз ро вень на шых вы клад чы каў і 
на ву чэн цаў.

У шко ле пра цуе сем ад дзя-
лен няў: «Фар тэ пі я на», «Ха ра выя 
спе вы», «Струн ныя смыч ко выя 
ін стру мен ты», «На род ныя струн-
ныя ін стру мен ты», «Ду ха выя і 
ўдар ныя ін стру мен ты», «Ба ян, 

акар дэ он» і «Тэ о рыя му зы кі». 
Дзе ці мо гуць на ву чыц ца іг раць на 
фар тэ пі я на, скрып цы, ві я лан чэ лі, 
флей це, га боі, клар нэ це, фа го це, 
блок-флей це, вал тор не, трам бо-
не, тру бе, ту бе, сак са фо не, до-
мры, гі та ры, ба ла лай цы, цым ба-
лах, ба я не, акар дэ о не, а так са ма 
на ўдар ных ін стру мен тах.

— Спа дзя ю ся, у хут кім ча се ў 
нас з'я віц ца яшчэ і кант ра бас, — 
за ўва жае ды рэк тар шко лы. — 
Гэ та, да рэ чы, для школ вель мі 
рэд кі ін стру мент, але для та го, 
каб спектр струн ных смыч ко вых 
ін стру мен таў быў поў ным, трэ ба, 
каб кант ра бас быў прад стаў ле ны. 
А ў на шым ду ха вым ад дзя лен ні 
мож на на ву чыц ца іг раць амаль 
на ўсіх ду ха вых, у тым лі ку і на 
та кім рэд кім для му зыч ных школ 
ін стру мен це, як фа гот.

Шко ла на ву чае дзя цей у асноў-
ным ака дэ міч ным жан рам му зы кі. 
Але ле тась на ву чэ нец Ула дзі мі ра 
Паў ла ві ча па кла се сак са фо на 
Кос ця Ве ра мей стаў пе ра мож цам 
між на род на га джа за ва га кон кур-
су «Jazz-Tіme», які пра хо дзіў у 
Са лі гор ску.

— На жаль, у нас па куль ня ма 
эст рад на га ад дзя лен ня, але, спа-
дзя ю ся, у на ступ ным го дзе яно 
з'я віц ца. Гэ та га па тра буе час, ды 
і сам я доў га пра гэ та ма рыў.

На ша дзяр жа ва зна хо дзіц ца, як вя до ма, 
у цэнт ры Еў ро пы, праз яе тэ ры то рыю 

пра хо дзяць най важ ней шыя тран зіт ныя 
шля хі. Та му пры да рож ны сэр віс у 

ней кім сэн се ста но віц ца ві зіт кай кра і ны. 
Комп лекс пад наз вай «Ві ла Ра да» 
ў Ма ла дзе чан скім ра ё не — адзін з 

най леп шых узо раў та кой ві зі тоў кі. Акра мя 
рэ ста ра на з не каль кі мі за ла мі і лет няй 

тэ ра сай, там ёсць утуль ны атэль і ма га зін, 
а яшчэ не да лё ка — ляс ныя азё ры з 

пля жа мі і ло дач най стан цы яй... Са праўд ны 
аазіс для па да рож ні каў па Бе ла ру сі!

Комп лекс ад крыў ся 30 кра са ві ка мі ну ла га го да. 
Гэ та ін вес ты цый ны пра ект ра сій ска га біз нес ме на 
Сяр гея Ка шар ца.

— За лы ў рэ ста ра не аформ ле ны ў еў ра пей скім 
сты лі, вель мі ці ка ва зроб ле ны бал ко ны — ле там 
мы ста ві лі ту ды ге рань, атрым лі ва ла ся вель мі 
пры го жа, — рас каз вае Тац ця на БАШ КІ РА ВА, 
ды рэк тар комп лек су. — Шмат бы ло ў нас кар па-
ра ты ваў, і ўсе, зда ец ца, за ста лі ся за да во ле ны мі. 
Вя сел лі на лет ні се зон у нас так са ма рас пі са-
ны: мы, да рэ чы, пра во дзім вы яз ныя рэ гіст ра цыі 
шлю бу.

Рэ ста ран пра па нуе сва ім гас цям па каш та ваць 
стра вы з бе ла рус кай і еў ра пей скай кух ні. Як за пэў-
ні вае Тац ця на Баш кі ра ва, амаль усе яны — фір-
мен ныя, па збор ні ку рэ цэп таў кухары амаль ні чо га 
не га ту юць.

— Асаб лі ва мне па да ба ец ца саль ма ча: ку ры-
ная груд ка з сём гай уся рэ дзі не, якая па да ец ца з 
ікор на-вярш ко вым со у сам — яшчэ не ба чы ла ні-
вод на га ча ла ве ка, ка му б гэ та прый шло ся не да 
сма ку, — за ўва жае ды рэк тар комп лек су. — Ёсць 
вель мі ці ка вая стра ва з бе ла рус кай кух ні, на зы-

ва ец ца яна «Це шчын гас ці нец»: там — і дра ні кі, і 
ка рэй ка, і гру дзін ка.

У абе дзен ны час рэ ста ран пра па нуе спе цы яль нае 
ме ню — паў на вар тас ны за каз з са ла тай, су пам, дру-
гой стра вай і гар ба тай бу дзе каш та ваць пры клад на 
80 ты сяч.

— Лю дзі час та за ста юц ца ў нас на нач, — ад зна-
чае Тац ця на Баш кі ра ва. — Асаб лі ва ў свя точ ныя 
дні. Мно га на вед валь ні каў бы ло на Но вы год: бра ні-
ра ва лі ну ма ры з ве рас ня. Пры яз джае шмат ра сі ян.

Атэль скла да ец ца з ся мі ну ма роў. Ну мар з дву ма 
асоб ны мі лож ка мі каш туе 700 ты сяч за су ткі, ну мар з 
двух спаль ным лож кам — 800 ты сяч. Так са ма ў кошт 
уклю ча ны сня да нак.

Што не ма ла важ на для на вед валь ні каў рэ ста ра на 
і па ста яль цаў атэ ля, у бу дын ку, дзе раз ме шча ны 
комп лекс, вель мі доб рая гу ка іза ля цыя — шу му ша-
шы амаль не чу ваць.

Ме на ві та ў Ма ла дзеч не, у 
ся рэд няй шко ле №11, пра-
цуе на стаў ні кам гіс то рыі 
пе ра мож ца кон кур су пра-
фе сій на га май стэр ства пе-
да га гіч ных ра бот ні каў «На-
стаў нік го да Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь — 2014» Вік тар ЖУК. 
Яшчэ зу сім ма ла ды хло пец, 
ён, тым не менш, ужо мае 
цвёр дыя пе ра ка нан ні ў важ-
нас ці пра фе сіі на стаў ні ка і 
ўмее за ці ка віць дзя цей.

— Я пе ра ка наў ся, што ста ну 
на стаў ні кам, пас ля та го, як прай-
шоў пе да га гіч ную прак ты ку пад-
час на ву чан ня ва ўні вер сі тэ це, — 
пры зна ец ца су раз моў ца. — У 
ма ёй пра цы мне па да ба ец ца сам 
пра цэс ста сун каў з дзець мі, хут кі 
тэмп, яко га па тра буе шко ла, пры-
му ша ю чы ру хац ца на пе рад і не 
спы няц ца на да сяг ну тым.

— Як зра біць пра фе сію на-
стаў ні ка больш па пу ляр най і 
за па тра ба ва най ся род вы пуск-
ні коў школ?

— На гэ та мо жа паў плы ваць на-
стаў нік сва ім улас ным пры кла дам. 
У на ступ ным го дзе бу ду вы кла даць 
у адзі нац ца тым кла се, та ды і па гля-
дзім, ці ўплы ваю я на ўспры ман не 
дзець мі гэ тай пра фе сіі. Ужо цяпер 
ёсць не каль кі вуч няў, якія пла ну-

юць па сту паць на гіс та рыч ны фа-
куль тэт Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та.

— Ча му вы на да яце асаб лі-
вую ўва гу пад час на ву чаль на га 
пра цэ су, ста сун каў з дзець мі?

— Шмат ува гі ў пра цы з дзець-
мі імк ну ся на да ваць раз віц цю асо-
бы школь ні ка. У пер шую чар гу ў 
іх па він ны фар мі ра вац ца клю ча-
выя кам пе тэн цыі, якія да зво ляць 
ары ен та вац ца ў жыц ці пас ля та го, 
як яны пе ра сту пяць школь ны па-
рог. Так са ма важ на ву чыць дзя-
цей мыс ліць кры тыч на. Праз ней-
кі час яны за бу дуц ца шмат лі кія 
фак ты з пад руч ні каў, але важ-
на — у ма ім вы пад ку — каб у іх 

сфар мі ра ва ла ся агуль нае ўяў лен-
не пра гіс та рыч ны пра цэс.

— Вы пра цу е це са школь ні-
ка мі па-за ме жа мі шко лы?

— Як пра ві ла, гэ та края знаў-
чая пра ца, па хо ды. Мож на прос та 
згу ляць у фут бол.

— Ці ха це лі б вы пе рай сці 
пра ца ваць у шко лу або лі цэй, 
дзе дзе ці больш пад рых та ва-
ныя?

— На ват ка лі б у мя не бы ла 
маг чы масць пе рай сці пра ца ваць 
у гім на зію, я ад мо віў ся б: на да-
дзе ным эта пе са звы чай ны мі 
школь ні ка мі пра ца ваць ці ка вей.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

ТАМ, ДЗЕ ГАЛОЎНАЕ — МУЗЫКА
Ле тась Ма ла дзе чан ская дзі ця чая шко ла мас тац тваў 

ад зна чы ла сваё 65-год дзе
У свой час там ву чы лі ся Юрый Ан то наў, на род ны ар тыст Ра сіі, 
і Мі ха іл Ка зі нец, на род ны ар тыст Бе ла ру сі. Ся род сла ву тых 
вы пуск ні коў Ры гор Са ро ка, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 
на шай кра і ны; Свят ла на Ба роў ская, тэ ле вя ду чая; Алег Елі-
се ен каў, кам па зі тар і вы ка наў ца; Вя ча слаў Су лім скі, са ліст 
Ма ры ін ска га тэ ат ра і мно гія ін шыя. Сён ня ж у шко ле на ся-
мі ад дзя лен нях на ву ча ец ца больш за 600 вуч няў. Ула дзі мір 
ЯЦЫ НО ВІЧ, ды рэк тар шко лы мас тац тваў, рас ка заў пра асаб-
лі вас ці сва ёй на ву чаль най уста но вы, яе да сяг нен ні і пла ны.

Ула дзі мір ЯЦЫ НО ВІЧ, ды рэк тар 
Ма ла дзе чан скай дзі ця чай шко лы 
мас тац тваў.

Ды рэк тар комп лек су «Ві ла Ра да» Тац ця на БАШ КІ РА ВА 
заў сё ды ра да но вым на вед валь ні кам.

На род ны ан самбль на род най пес ні «Ха ра шу ха».

«ВІ ЛА РА ДА» — 
узор пры да рож на га сэр ві су

Пе ра мож ца кон кур су «На стаў нік го да — 2014»:

«Па пу ляр насць пра фе сіі на стаў ні ка 
за ле жыць ад са міх на стаў ні каў»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Да рэ чы, Ана толь Фе да рук 
кан суль туе нас па пы тан нях, звя-
за ных з пар ка вай зо най зам ка ва-
га комп лек су «Мір». Пад рых та ва-
ны і зна хо дзіц ца на экс пер ты зе 
пра ект ад ра джэн ня італь ян ска га 
са ду. Не ду маю, што здо ле ем яго 
хут ка рэа лі за ваць, бо па трэб ны 
вя ліз ныя срод кі. Ад нак ужо ця-
пер імк нём ся ўпры го жыць тэ ры-
то рыю комп лек су, якая зай мае 
25 гек та раў. Да пры ез ду ў Мір я 
ўсё жыц цё пра жы ла ў пры ват ным 
до ме, і ня ско ша ныя га зо ны — гэ-
та для мя не прос та не маг чы ма. 
Вось і ў Мі ры ра зам з усі мі су пра-
цоў ні ка мі ўдзель ні чаю ў су бот ні-
ках па пры бор цы тэ ры то рыі, мі-
ну лай во сен ню па са дзі лі ты ся чы 
цюль па наў, кро ку саў і на рцы саў. 
Ма ем ця пер пар ка вую служ бу з 
тал ко вым аг ра но мам і не аб ход-
най тэх ні кай.

— У чым жа склад ні кі та-
го, што зам ка ва му ком лек су 
«Мір» ужо па сі лах і ме цэ нац-
кая мі сія?

— У мі ну лым го дзе мы за ра-
бі лі ка ля 20,5 міль яр да руб лёў. 
Гэ та дзя ку ю чы та му, што па вя-
ліч ва ец ца коль касць ту рыс таў — 
ле тась да нас пры еха лі больш за 
301 ты ся чу ча ла век. Рэ корд ны 
па куль па каз чык быў уста ноў ле-
ны 15 чэр ве ня, ка лі за мак на ве-
да лі 5100 ту рыс таў. Яшчэ ад ной 
кры ні цай на шых да хо даў ста ла 
гас ці ні ца — 15 ну ма роў у ся рэд-
ня веч ным бу дын ку. На пра ця гу 
двух на ва год ніх тыд няў воль ных 
мес цаў там не бы ло. За раб ля ем 
так са ма на вя сель ных цы ры мо-
ні ях у за мку — за год іх пра вя лі 
57. Пры чым шлюб ныя ўра чыс-
тас ці ў нас пра вод зяць не толь кі 
бе ла ру сы, але і ін ша зем цы. На-
прык лад, ця пер ёсць за яў ка ад 
жа ні ха з Фран цыі. Шлюб ная цы-
ры мо нія ад бы ва ец ца ў най пры-
га жэй шай — Парт рэ тнай — за ле 
зам ка, з удзе лам су пра цоў ні каў 
му зея ў гіс та рыч ных кас цю мах, 
по тым — свя точ ная вя чэ ра ў на-
шым рэ ста ра не, ад па чы нак у гас-
ці ні цы. А ра ні цай усім ах вот ным 
пра па ну ем эк скур сію па зам ка-
вым комп лек се.

Ра зам з зам ка вым комп лек-
сам па сту по ва раз ві ва ец ца і інф-
ра струк ту ра па сёл ка. Ужо ёсць 
тры рэ ста ра ны, ка вяр ня, дзве 
гас ці ні цы і да бу доў ва ец ца трэ цяя 
ў бу дын ку ХІХ ста год дзя. Свой 
біз нес ёсць так са ма ў мяс цо вых 
ра мес ні каў, якія ро бяць су ве ні-
ры і пра да юць іх на ры нач ку ка ля 
зам ка, ка ля ці ка ва га пры ват на га 
му зей чы ка.

Пры ем на ба чыць, што жы ха ры 
Бе ла ру сі па чы на юць пра во дзіць 

вы хад ныя не толь кі на да чы, але 
і ў па да рож жах па гіс та рыч ных 
аб' ек тах. Ня даў на, на прык лад, у 
нас бы ла кам па нія з ад на го рай-
цэнт ра. Для дзя цей яны за ка за лі 
так зва ны му зей ны за ня так — па 
гіс та рыч най мо дзе для дзяў ча так, 
па гіс то рыі бу даў ніц тва зам ка, ка-
лі ра зам з на шым су пра цоў ні кам 
дзят ва ла зіць па ве жах і ма цае 
ста ра жыт ныя цаг лі ны. Па вя чэ ра-
лі, пе ра на ча ва лі, а на на ступ ны 
дзень — тэ ат ра лі за ва ная эк скур-
сія, з ней кі мі за гад ка мі, спрэч ка мі 
кня зя з кня гі няй, для да рос лых і 
дзя цей. Та кім чы нам, ёсць неш та 
і для ро зу му, і для сэр ца.

Не ўза ба ве пры «па ся рэд ніц-
тве» на ша га ін тэр нэт-сай та мож-
на бу дзе за ка заць і эк скур сію, і 
пра жы ван не ў за мку.

... І «ЯКАСНЫЯ» 
ЭКСКУРСАВОДЫ

— Ней кія стэ рэа ты пы аб му-
зей най уста но ве (жан чы на па-
ва жа на га ўзрос ту ў за ле ахоў-
вае экс па зі цыю, а эк скур са вод 
«гру зіць» ту рыс таў агуль на вя-
до мы мі фак та мі з ін тэр нэ ту) — 
гэ та ўжо не так?

— Сён ня гэ та ўжо са ста рэ ла. 
Бо ка лі мы бу дзем сум ны мі і не-
ці ка вы мі, то вы шэй зга да ны па ток 
ту рыс таў хут ка зро біц ца «ру чай-
ком». Пе ра да мной, ка лі па вы ні-
ках кон кур су за ня ла па са ду ды-
рэк та ра «Мі ра», бы лі па стаў ле ны 
за да чы не толь кі раз ві ваць яго 
ў на ву ко вым сэн се, але і за раб-
ляць гро шы. Та му мы ста ра ем ся 
пра ца ваць на су час ным уз роў ні, 
рэ агу ю чы на за пы ты сва іх гас-
цей. Ад ной чы ту рыс ты, на прык-
лад, спы та лі: ці мож на ў за мку 
пра вес ці юбі лей нае вя сел ле? Мы 
тут жа пай шлі на су страч і з сё-
лет ня га го да пра па ну ем та кую 
цы ры мо нію з удзе лам на ша га су-
пра цоў ні ка — кня зя «Па не Ка хан-
ку». Да рэ чы, ка лі ён пра во дзіць 
эк скур сію па Парт рэ тнай за ле, то 
ту рыс ты час та за ўва жа юць яго 
па да бен ства з вя до май асо бай 
ро ду Ра дзі ві лаў.

Яшчэ адзін пры яры тэт — 
якасць ра бо ты эк скур са во даў. 
Кож ная, да гэ туль не вя до мая, 
ін фар ма цыя пра Мір скі за мак 
ад ра зу да во дзіц ца да су пра-
цоў ні каў, і яны ка рыс та юц ца ёй 
пад час эк скур сій. З'я ві лі ся но-
выя му зей ныя прад ме ты (ня даў-

на, на прык лад, мы на бы лі два 
ста ра жыт ныя га бе ле ны) — зноў 
жа, но выя ак цэн ты ў пра цы гі-
да. І на ша за да ча — па даць усе 
на він кі так ці ка ва, каб лю дзям 
ха це ла ся гэ та ўба чыць. І по тым 
зноў пры ехаць у Мір. Та кім чы нам 
на ву ко выя да сле да ван ні, но выя 
му зей ныя экс па на ты да па ма га-
юць і за раб ляць гро шы.

Да рэ чы, да па слуг ту рыс таў 
ма ем і 150 аў ды я гі даў — на бе-
ла рус кай, рус кай, анг лій скай, ня-
мец кай і поль скай мо вах. Праў да, 
ка лі за меж ныя ту рыс ты да іх ужо 
пры звы ча і лі ся, то на шы ча мусь ці 
«ба яц ца».

— Ве даю, што і вы мо жа це 
раз маў ляць з ту рыс та мі на ўсіх 
гэ тых мо вах...

— Я заў сё ды раю ма ла дым 
спе цы я ліс там: «Ву чы це мо вы!» 
Да рэ чы, ва ло дан не за меж ны мі 
мо ва мі — гэ ты быў адзін з плю-
саў, які да па мог мне атры маць на 
кон кур се па са ду кі раў ні ка зам-
ка ва га комп лек су. Праў да, у той 
час, тры га ды та му, з ня мец кай 
мо вай, у па раў на нні з вы шэй пе-
ра лі ча ны мі, у мя не бы ло горш. 
Але Мір скі за мак, так бы мо віць, 
пры му сіў за няц ца як след і ёй.

— Пас ля па езд кі ў Гер ма нію, 
ад куль два га ды та му вы вяр-
ну лі ся з фо та здым ка мі ра ней 
не вя до мых для Бе ла ру сі парт-
рэ таў і бюс таў, якія на ле жа лі 
апош няй ула даль ні цы Мір ска га 
зам ка з ро ду Ра дзі ві лаў, Ма рыі 
Га ген лоэ-Шы лінг сфюрст?

— Так. Гіс то ры яй ро ду Ра дзі-
ві лаў і, у пры ват нас ці, яго бер-
лін ска га ад га лі на ван ня, я па ча ла 
зай мац ца за доў га да та го, як за-
ня ла ця пе раш нюю па са ду. Даў но 
шу ка ла тыя парт рэ ты, і ло гі ка зна-
ход кі бы ла не над та скла да най. 
Прос та трэ ба бы ло па ехаць і ў ад-
ным з трох-пя ці па ла цаў у Ба ва рыі 
знай сці гэ тыя тво ры мас тац тва, 
якія ця пер дэ ман стру юц ца ў Мір-
скім за мку. Праў да, каб яны сю ды 
тра пі лі, да вя ло ся пры клас ці шмат 
на ма ган няў. І най перш — за слу-
жыць да вер ця пе раш ня га ўла-
даль ні ка ка лек цыі кня зя Кан стан-
ці на Га ген лоэ. Ле тась я спе цы яль-
на за ня ла ся ня мец кай мо вай, каб 
лепш з ім кан так та ваць. Князь 
пры ехаў на ад крыц цё вы ста вы, 
уба чыў гіс та рыч ныя, пры род ныя 
сла ву тас ці Бе ла ру сі і ўпер шы ню 
ў сва ім жыц ці гля дзеў ха кей (я, 
да рэ чы, так са ма) на чэм пі я на це 
све ту ў Мін ску. Ней кія стэ рэа ты пы 
аб на шай кра і не, ка лі яны ў кня-
зя бы лі, му сіць, знік лі, яму вель мі 
спа да ба ла ся. Парт рэ ты цу доў на 
ўпі са лі ся ў на шу Парт рэ тную за-
лу — быц цам ство ра ны для яе. І 
я ма ру пра тое, каб ку піць гэ тую 
ка лек цыю.

Да рэ чы, ужо ўда ло ся вы свет-
ліць аў тар ства не ка то рых парт-

рэ таў, шля хі іх пе ра мя шчэн ня, 
пры чым гэ та па цяг ну ла за са бой 
ад крыц ці не толь кі на шы, але і 
ка лег з Літ вы, Ра сіі.

МУ ЖЫ КІ 
СА СТРЭЛЬ БА МІ 

КА ЛЯ КНЯ ГІ НІ
— Важ на і тое, што ме на ві-

та пас ля ві зі ту ў Бе ла русь князь 
зра біў яшчэ адзін крок на су страч 
зем ля кам сва ёй зна ка мі тай сва-
яч кі, жон кі канц ле ра Гер ма ніі. 
Ака за ла ся, што ў яго зна хо дзяц-
ца і аль бо мы здым каў Ма рыі Га-
ген лоэ, якія ра біў на пры кан цы 
ХІХ ста год дзя пры двор ны фа то-
граф. Ка ля па ло вы з іх зроб ле ны 
ў Бе ла ру сі, а так са ма на тэ ры то-
рыі Літ вы — у ма ёнт ку ў Вер ках. 
Ёсць, на прык лад, шмат здым-
каў Люб чан ска га зам ка. Аль бо 
ўя ві це са бе, на прык лад, здым кі 
вёс кі Бу да ў Асі по віц кім ра ё не. 
Ні вод най ста ра жыт най фа та гра-
фіі ў ін тэр нэ це не знай шло ся, 
а ў аль бо ме Ма рыі Га ген лоэ іх 
цэ лая ка лек цыя! І як вы гля да лі 
ся дзі ба, па ляў ні чыя дам кі, і як 
Ма рыя Га ген лоэ кор міць зі мой 
з мі сач кі ма ла ком медз ве дзя ня. 
Тут і арыс та кра тыч ны бок жыц ця 
Бе ла ру сі, і, на прык лад, парт рэ ты 
ляс ні чых, якія ра зам з кня гі няй 
ха дзі лі на па ля ван не. Да рэ чы, 
яна бы ла вы дат най па ляў ні чай 
і апош ня га мядз ве дзя за бі ла за 
не каль кі ме ся цаў да смер ці ў 
67-га до вым уз рос це.

Князь Кан стан цін Га ген лоэ 
зга дзіў ся бяс плат на даць нам 
пра ва на друк гэ тых здым каў, 
і ця пер мы ра зам з лі тоў скі мі 
парт нё ра мі пра цу ем над кні гай, 
якая, ве ра год на, атры мае наз ву: 

«Літ ва і Бе ла русь на ста рон ках 
ся мей на га аль бо ма Ма рыі Га ген-
лоэ». Акра мя та го, зро бім вы ста-
ву гэ тых фо та ў Шы лінг сфюрс це, 
Вер ках і Мі ры. Ёсць у мя не і та-
кая ідэя: на дру ка ваць не ка то рыя 
здым кі ў мяс цо вых га зе тах. Мо-
жа, вы свет ліц ца, хто гэ тыя ба ра-
да тыя му жы кі са стрэль ба мі, якія 
ста яць ка ля кня гі ні?

— Ці шмат яшчэ не вя до мых 
нам ста ро нак з гіс то рыі Мір ска-
га зам ка і яго бы лых ула даль-
ні каў?

— Шмат. У пры ват нас ці, ка лі 
мы да ве да ем ся, хто быў аў та рам 
пра ек та Мір ска га зам ка, то гэ-
та бу дзе па дзея і ў на ву цы, і ў 
куль ту ры Бе ла ру сі прос та пла не-
тар на га маш та бу. Гэ та быў кан-
крэт ны ча ла век, які ўя віў са бе 
гэ ты за мак і зра біў пра ект. Але 
мы яго не ве да ем. Гэ та за гад ка 
ме га-пла на.

— Ёсць шанц яе раз га-
даць?

— Ёсць, але трэ ба гэ тую 
раз гад ку шу каць — ду маю, за 
мя жой. Ве ра год на, аў та рам 
пра ек та мог быць італь я нец, 
не мец, бо ар хі тэк ту ра еў ра пей-
ская. У ча кан ні да след чы каў і 
ін шыя ста рон кі гіс то рыі зам ка. 
На прык лад, мы за ка за лі твор-
ча му ка лек ты ву спе цы я ліс таў у 
га лі не гіс то рыі Вя лі ка га Княст ва 
Лі тоў ска га да сле да ван не ро ду 
Іль і ні чаў — пер шых гас па да роў 
Мір ска га зам ка. І вы свет лі ла-
ся, што боль шую част ку жыц ця 
Юрый Іль і ніч-ма лод шы пра жыў 
у Аў стрыі, слу жыў пры два ры ў 
Лін цы. Мяр кую, што ён, пра жыў-
шы там амаль 20 га доў, не мог 
не па кі нуць ней кіх да ку мен таў, 
ліс тоў. Ад чу ваю, што там бу дзе 
для нас неш та ці ка вае.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
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Пры ем на ба чыць, 
што жы ха ры Бе ла ру сі 
па чы на юць пра во дзіць 
вы хад ныя не толь кі на 
да чы, але і ў па да рож жах 
па гіс та рыч ных аб' ек тах. 

Кня гі ня Ма рыя Га ген лоэ ў акру жэн ні сва іх ляс ні чых. 
Вёс ка Бу да Мін скай гу бер ні. 1889 г. Дру ку ец ца ўпер шы ню.

На аса біс тым 
пры кла дзе

У Мін скім аб лас ным 
пры ём ні ку-раз мер-
ка валь ні ку, што на 
ву лі цы Акрэс ці на 
ў Мін ску, прай шла 
тра ды цый ная ак цыя 
«На аса біс тым 
пры кла дзе» 
з удзе лам вя до мых 
бе ла рус кіх 
спарт сме наў 
і пад лет каў, 
асу джа ных 
да па збаў лен ня во лі.
Іні цы я ва ла сустрэчу 
Мін ская аб лас ная 
ар га ні за цыя БРСМ.

На гэ ты раз вы ха ван-
цаў спец уста но вы на ве да-
лі май стар спор ту між на-
род на га кла са, чэм пі ён ка 
Еў ро пы, пры зёр чэм пі я на-
ту све ту, сты пен ды янт ка 
Прэ зі дэнц ка га спар тыў-
на га клу ба Але на Ляш ке-
віч, а так са ма па ста ян ныя 
ўдзель ні кі ва лан цёр ска га 
ру ху Бе ла рус ка га рэс пуб-
лі кан ска га са ю за мо ла дзі 
«Доб рае сэр ца» — чэм пі-
ён све ту па тай ланд скім 
бок се Юрый Жу коў скі і 
чэм пі ён све ту па кік бок-
сін гу, май стар спор ту між-
на род на га кла са Му рат 
Азяр бі еў.

Сэнс ме ра пры ем ства 
ў тым, каб пе ра ка наць 
пад лет каў, што ад ной чы 
спа тык нуў шы ся, яны ма-
юць шанц вяр нуц ца да 
нар маль на га жыц ця, га-
лоў нае — не апус каць ру-
кі. Пад час су стрэ чы гос ці 
рас ка за лі пра тое, што ім 
да вя ло ся прай сці, перш 
чым да сяг нуць сён няш ня-
га ста но ві шча. Шчы рая гу-
тар ка па між удзель ні ка мі 
ак цыі, май стар-кла сы па 
тай ланд скім бок се, кік-
бок сін гу і гі ра вым спор це, 
па да рун кі ад ар га ні за та-
раў пра ек та, аў то гра фы 
і фо та здым кі на па мяць, 
абя цан ні пад тры маць тых, 
хто вы зва ліў ся, — усё гэ та 
да па мо жа пад лет кам пе-
ра гле дзець сваё жыц цё і 
зра біць но вы якас ны крок 
на пе рад.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Сведения о наличии инженерных коммуникаций 
на указанных земельных участках содержатся в со-
ставе землеустроительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраи-
ваемой территории осуществляется в соответствии с 
техническими условиями на инженерно-техническое 
обеспечение соответствующего объекта, выданны-
ми эксплуатирующими и согласующими организа-
циями.

Аукцион состоится 13 марта 2015 г. в 1500 по ад-
ресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Условия, предусмотренные в решении о фор-
мировании земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю 
аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона: 

внесение платы за земельные участки; 
возмещение затрат на организацию и проведе-

ние аукциона, в том числе расходов связанных с 
изготовлением и предоставлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения;

обращение за государственной регистрацией 
прав на земельный участок в РУП «Минское город-
ское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» в двухмесячный срок после 
подписания договора аренды земельного участка;

получение победителями аукциона в установ-
ленном порядке технической документации и раз-
решения на строительство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление 
строительно-монтажных работ) осуществить граж-
данину – не позднее одного года, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю – не позд-
нее 6 месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство 
одноквартирного, блокированного жилого дома.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 9 марта 

2015 г. в вышеуказанном (графа 6 таблицы) размере 
(в случае участия в торгах в отношении нескольких зе-
мельных участков – задаток вносится для каждого из 
предметов аукциона), перечисляемый на расчетный 
счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Бе ларусбанк», 
код банка – 795, УНП – 100690830, назначение пла-
тежа – 04002, получатель – главное финансовое 
управление Мингорисполкома (задатки вносятся в 
белорусских рублях в суммах, согласно настоящему 
извещению);

представить в УП «Минский городской центр 
недвижимости» – организатору аукциона сле-
дующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы за-

датка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах) установленной фор-
мы, включающее обязательство по уплате в соот-
ветствии с законодательством штрафных санкций 
и иные требования; 

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации ин-

дивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуально-
го предпринимателя – нотариально удостоверенная 
доверенность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь 
– доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, копии устава и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена в течение года до подачи заявле-
ния на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения 
с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык, лега-
лизованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – 
легализованная в установленном порядке дове-
ренность, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

Прием документов, консультации по во-
просам участия в аукционе и ознакомление с 
имеющейся документацией осуществляются 
по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. № 6, 
с 27 февраля 2015 г. по 9 марта 2015 г. включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка 
проводятся при условии наличия двух или более 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона, выразивший со-
гласие на приобретение земельного участка, как 
единственный, подавший заявление на участие в 
аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона либо при-
знания аукциона несостоявшимся, до обращения за 
государственной регистрацией в отношении земель-
ного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть пла-

ты – в случае предоставления рассрочки ее вне-
сения);

- возместить Минскому горисполкому расходы 
по подготовке документации для проведения аук-
циона;

- выполнить условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аукцио-
на либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты 
на организацию и проведение аукциона, в т.ч. рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для 
его проведения. Информация о данных затратах, 
порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заключи-
тельной регистрации под роспись и оплачивается 
по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на 
основании решения об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его по-
бедителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона и протокола о результа-
тах аукциона либо протокола о признании аукциона 
несостоявшимся, заключает с победителем аукцио-
на либо единственным участником несостоявшего-
ся аукциона договор аренды земельного участка 
сроком на 99 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. По заявлению победителя аукциона Минский 
горисполком предоставляет рассрочку внесения пла-
ты за предмет аукциона. Указанное заявление пода-
ется победителем аукциона в Минский горисполком 
не позднее одного рабочего дня после утверждения 
протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона (юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель в предусмотрен-
ных законодательством случаях в течение 6 месяцев, 
а гражданин в течение 1 года со дня утверждения 
в установленном порядке проектной документации 
на строительство объекта) должен приступить к за-
нятию земельного участка (начать строительство 
– осуществление строительно-монтажных работ в 
соответствии с утвержденной проектной докумен-
тацией) в соответствии с целью и условиями его 
предоставления. В случае невыполнения данного 
требования право пользования (аренды) земельного 
участка прекращается в установленном порядке.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной документа-
цией по соответствующим земельным участкам (в 
том числе с характеристиками расположенных на 
земельных участках инженерных коммуникаций и 
сооружений (при их наличии) и условиями инже-
нерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории). Осмотр земельных участков на мест-
ности производится желающими самостоятельно в 
удобное для них время.
Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72. 
Официальный сайт организатора аукциона: 
www.mgcn.by.

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды сроком на 99 лет 2 земельных участков для строительства и обслу-
живания одноквартирных, блокированных жилых домов в г. Минске:

№
предмета
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, га
Начальная цена 

предмета аукциона 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы на подготовку 
документации для проведения 

аукциона (бел. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 пер. Енисейский, 2-й, 62 500000000002008400 0,0429 200 080 650 30 000 000 9 759 295

2 пер. Малый Тростенец, 27А 500000000002008398 0,1129 224 169 810 34 000 000 9 759 295

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
13 марта 2015 г. проводит повторный открытый аукцион № 06-А-15 

на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске


