
Ад Гер ку ле са 
да Гус ма на

Гіб рал тар — гэ та і пра ліў, і кра і на, 
і го рад, і паў вост раў, і крэ пасць. Усё 
мае ад ну наз ву. А гэ так са ма і доў гую 
гіс то рыю — ар хе о ла гам уда ло ся вы-
свет ліць, што ста ра жыт ныя па се лі шчы 
тут да ту юц ца не каль кі мі дзя сят ка мі 
ты сяч га доў да на шай эры. Рым ля не 
на зы ва лі гэ тае мес ца Гер ку ле са выя 
слу пы (го ры Гіб рал тар і Га ра-Му са). 
Па вод ле ста ра жыт на га мі фа, ма гут ны 
Гер ку лес на шля ху да вост ра ва Эры-
фея су стрэў Ат лас кія го ры. За мест 
та го, каб абый сці іх, ён прай шоў 
скрозь го ры, ба ла зе сі ла да зва ля ла. 
Шлях, што ўтва рыў ся ў вы ні ку «шпа-
цы ру» асіл ка, і ёсць пра ліў Гіб рал тар, 
а Гер ку ле са выя слу пы — гэ та тое, што 
за ста ло ся ад гор.

Уся каш тоў насць тэ ры то рыі — у яе 
геа гра фіч ным раз мя шчэн ні. Гіб рал-
тар зна хо дзіц ца па між Між зем ным 
мо рам і Ат лан тыч ным акі я нам. Дру-
гая наз ва — Ска ла, най больш дак-
лад на яго ха рак та ры зуе. Ска ла даў-
жы нёй ка ля пяці кі ла мет раў і шы ры-
нёй 1,2 км — гэ та паў вост раў. Най-
вы шэй шая кроп ка зна хо дзіц ца на 
вы шы ні 426 мет раў над уз роў нем мо-
ра. Але гэ та не прос та ка мя ні. З вы-
шы ні і з поў на чы Ска ла не пры ступ-
ная, та му мае важ нае стра тэ гіч нае 
зна чэн не. Фі ні кій цы і кар фа ге ня не ла-
дзі лі на Гіб рал та ры ста ян кі ка раб лёў. 
У ча сы Рым скай ім пе рыі Ска ла зна-
хо дзі ла ся на яе тэ ры то рыі, а з яе за-
ня па дам ака за ла ся пад ула дай гер-
ман скіх пля мё наў — ван да лаў і го таў. 
Стра тэ гіч нае мес ца аца ні лі маў ры. 
У 711 го дзе яны ўвар ва лі ся ў Іс па нію, 

ад су ну лі вест го таў і на паў ноч ным 
мыс ку Гіб рал та ра па бу да ва лі сваю 
крэ пасць. На зва лі маў ры гэ тую цвяр-
ды ню ў го нар свай го пра ва ды ра Та-
ры ка-ібн-Са іда «Га ра-ат-Та рык», што 
зна чыць га ра Та ры ка. З ча сам, пад 
уплы вам моў ных асаб лі вас цяў, наз ва 
пе ра тва ры ла ся ў Джыб рал тар. Гэ так 
жа на зы ва лі і го рад, які бу да ваў ся 
ва кол зам ка, а пас ля і пра ліў. Для 
маў раў крэ пасць бы ла вель мі важ-
ным фар пос там, пер шым у Еў ро пе, 
які на ле жаў ім. Ад туль яны здзяйс ня-
лі на бе гі на ня вер ных.

Еў ра пей цам жыц цё ва не аб ход на 
бы ло за ва ло даць Ска лой. Крэ пасць 
шмат ра зоў тры ма лі ў аб ло зе нар-
манд цы, кас ціль цы, іс пан цы. У 1309 го-
дзе дон Алон са Пе рэс дэ Гус ман яе 
за ха піў. Ка роль Фер ды нанд ІV па ста-
на віў, што з гэ та га ча су тут бу дзе мес-
ца ссыл кі зла чын цаў. Але маў ры хут ка 
вяр ну лі Гіб рал тар на зад. А ў 1462 го-
дзе іс пан цы зноў ад ва я ва лі паў вост-
раў. Праз не каль кі дзе ся ці год дзяў 
ад бы ла ся но вая аб ло га. Ужо не еў ра-
пей цы, а ал жыр скія пі ра ты вы ра шы лі 
зра біць Ска лу сва ёй улас нас цю. Ад-
нак под сту пы да крэ пас ці бы лі не пры-
ступ ныя.

Іс пан цы змаг лі ўтрым лі ваць Гіб рал-
тар на пра ця гу 250 га доў. У пе ры яд 
ка ла ні яль ных за ва ёў, у па чат ку 
XVІІІ ста год дзя, гэ тая тэ ры то рыя зноў 
за ці ка ві ла мно гія еў ра пей скія дзяр жа-
вы. У 1704 го дзе анг лі ча не і га ланд цы 
за адзін дзень ад бі лі Ска лу ў іс пан цаў. 
З 1713-га, па вод ле Утрэхц ка га да га-
во ра, паў вост раў стаў улас нас цю Вя-
лі ка бры та ніі. Але Іс па нія не змі ры ла ся 
са стра тай Гіб рал та ра і ра бі ла шмат 
спроб вяр нуць яго са бе.

Сму га, фунт і ча роў ны мэр
Заў сё ды ра ні цай на Ска лу, якую з 

Ібе рый скім паў вост ра вам злу чае не-
вя лі кі пе ра шы ек, апус ка ец ца сму га — 
зда ец ца, са ма пры ро да на гад вае, што 
гэ та тэ ры то рыя Ту ман на га Аль бі ё на. 
Ад мя жы ў го рад вя дзе пра спект Уін-
ста на Чэр чы ля. Ён пе ра ся кае ўзлёт-
ную па ла су — ка лі там пры зям ля ец ца 
са ма лёт, уклю ча ец ца чыр во ны сіг нал 
свят ла фо ра для пе ша хо даў і аў та ма-
бі ляў. Аэ ра порт бу да ва лі ў га ды Дру-
гой су свет най вай ны, ад кры лі ў 
1949 го дзе. У 2000-х да мо ві лі ся, што 
тэр мі нал, па бу да ва ны на бры тан скім 
ба ку, бу дзе да бу да ва ны і на іс пан-
скі — каб жы ха ры Іс па ніі змаг лі ка рыс-
тац ца гэ тым аэ ра пор там без не аб ход-
нас ці пе ра ся каць мя жу. Ад нак пла ны 
за ста лі ся не рэа лі за ва ныя. За раз тут 
са дзіц ца і ўзля тае ўся го не каль кі са-
ма лё таў у дзень — рэй сы ёсць толь кі 
ў Бры та нію і Ма ро ка, ні вод на га са ма-
лё та да іс пан скіх га ра доў не лё тае. 
Усе наз вы ву ліц, ма га зі наў, уста ноў 
Гіб рал та ра на анг лій скай мове. Па 
кан сты ту цыі — яна адзі ная афі цый-
ная. На са мрэч мяс цо выя жы ха ры га-
во раць на ўлас най мо ве яніт (са міх 
жы ха роў Ска лы так і на зы ва юць — 
яні тас). Гэ та свое асаб лі вая су месь 
анг лій скай і іс пан скай моў з вы яў ле-
ным ан да луз скім ак цэн там, але ў ёй 
ёсць за па зы чан ні і з італь ян скай, пар-
ту галь скай, маль тый скай, іў ры ту.

Не ле галь ных міг ран таў у Гіб рал та-
ры ня ма — ня гле дзя чы на тое, што са 
Ска лы пры доб рым на двор'і Аф ры ку 
ві даць ня ўзбро е ным во кам, да яе ўся-
го 20 кі ла мет раў. Плыць у Гіб рал тар 
ім сэн су ня ма — пе рай сці мя жу з Іс па-
ні яй без да ку мен таў не маг чы ма. 

За апош нія пяць га доў быў толь кі 
адзін вы па дак, ка лі да бе ра гоў пры ча-
лі ла лод ка з аф ры кан ца мі. Чыр во ныя 
тэ ле фон ныя буд кі, на фо не якіх лю-
бяць фа та гра фа вац ца ту рыс ты, мес-
ца мі трап ля юц ца двух па вяр хо выя аў-
то бу сы, скры ні ка ра леў скай пош ты, 
фор ма па лі цэй скіх, ну ма ры ма шын — 
спе ра ду бе лыя, зза ду жоў тыя, гра шо-
вая адзін ка — фунт, хоць і гіб рал тар-
скі, роў ны па кур се фун ту стэр лін гаў. 
Усё свед чыць аб тым, што гэ та тэ ры-
то рыя Вя лі ка бры та ніі. Ад нак са ма кі-
раў нік дзяр жа вы бы ла тут уся го адзін 
раз — у маі 1954 го да. Ві зіт ка ра ле вы 
ад быў ся ў 250-ю га да ві ну ўзяц ця Гіб-
рал та ра, у ад каз ула ды Іс па ніі за кры-
лі сваё кон суль ства і ўвя лі аб ме жа ван-
ні на сва бо ду пе ра мя шчэн ня па між 
Гіб рал та рам і Іс па ні яй. Больш ка ра ле-
ва тут не з'яў ля ла ся.

Кі раў ні ка дзяр жа вы ў Гіб рал та ры 
прад стаў ляе гу бер на тар, са сту дзе ня 
2016-га гэ тую па са ду зай мае стар шы 
афі цэр Ка ра леў скай мар ской пя хо ты 
Эд вард Дэ віс. Ёсць і мэр го ра да, яко-
га пры зна чае пар ла мент, але гэ та вы-
ключ на цы ры ма ні яль ная па са да. Ця-
пер яе зай мае Міс Све ту — 2009 (адзі-
ная пе ра мож ца гэ та га кон кур су ро дам 
з Гіб рал та ра) Ка я не Ал да ры на. У пад-
па рад ка ван ні бры тан скіх ула д зна хо-
дзяц ца толь кі знеш няя па лі ты ка, бяс-
пе ка і аба ро на Гіб рал та ра (у гэ тым 
стра тэ гіч ным рэ гі ё не раз ме шча на 
бры тан ская ва ен ная ба за, а ў порт 
рэ гу ляр на за хо дзяць ва ен ныя ка раб лі 
і пад вод ныя лод кі кра ін НА ТА). Усе 
пы тан ні ўнут ра най па лі ты кі гіб рал тар-
цы вы ра ша юць са мі. У вы ба рах у бры-
тан скі пар ла мент яны не ўдзель ні ча-
юць, за тое абі ра юць улас ны пар ла-
мент, у якім 17 дэ пу та таў. Тут свой 

урад, свая кан сты ту цыя, свае су ды і 
свая пад атко вая сіс тэ ма.

Да апош ня га ма го та
Двой чы — у 1967 і 2002 га дах — на 

рэ фе рэн ду мах жы ха ры Гіб рал та ра 
вы раз на за яві лі, што не збі ра юц ца мя-
няць свой ця пе раш ні ста тус бры тан-
скіх пад да ных і пе ра хо дзіць поў нас цю 
або част ко ва пад іс пан скі су ве рэ ні тэт. 
За бры тан скі Гіб рал тар у 1967-м пра-
га ла са ва ла 99,64% на сель ніц тва 
(12 138 жы ха роў су праць 44), праз 
35 га доў — 98,97%. У 1967-м для гіб-
рал тар цаў гэ та абяр ну ла ся бла ка дай, 
якую аб' явіў іс пан скі ўрад дык та та ра 
Фран сіс ка Фран ка. Гіб рал тар быў цал-
кам «ад рэ за ны» з су шы: за кры та мя-
жа, пе ра рва ныя тэ ле фон ная і паш то-
вая су вязь, з'я ві лі ся па дзе ле ныя сем'і 
па роз ныя ба кі мя жы. Каб тра піць у 
Іс па нію, у жы ха роў Гіб рал та ра бы ло 
два ва ры ян ты — або ля цець у Лон дан, 
а ад туль вяр тац ца ў Іс па нію, або плыць 
на па ро ме да ма ра кан ска га Тан жэ ра, 
а ад туль па мо ры ў іс пан скі порт Аль-
хе сі рас.

Цал кам бла ка ду зня лі толь кі ў 
1985 го дзе, праз дзе сяць га доў пас ля 
смер ці Фран ка — пры са цы я ліс тыч ным 
ура дзе Фэ лі пэ Ган са ле са. «Мно гія ака-
за лі ся пе рад вы ба рам — за стац ца з 
сям' ёй або за ха ваць пра цу. Сім вал за-
кры тай мя жы быў тут, — ка жа вы ка-
наў чы ды рэк тар Ганд лё вай па ла ты 
Гіб рал та ра Эд вард Мак ві стан. — Усе 
гэ тыя ме ры бы лі рас па ча тыя Фран ка, 
каб пры ні зіць Гіб рал тар, і гэ та не спра-
ца ва ла. Гэ та не спра ца ва ла та ды і са-
праў ды не спра цуе ця пер».

З дзясят каў ты сяч ча ла век, якія 
што дня пе ра ся ка юць тут мя жу, 12 ты-
сяч — жы ха ры Іс па ніі, якія пра цу юць 
у Гіб рал та ры. Пе ра важ ная боль шасць 
з іх жы вуць у па меж ным го ра дзе Ла-
Лі нэ-дэ-ла-Кан сэпсь ён, ад ным з са-
мых бед ных у кра і не. Тут бес пра цоўе 
пе ра вы шае 30%, і Гіб рал тар для іх 
часта — адзі ная маг чы масць знай сці 
пра цу. Ве ра год нае змя нен не па гра ніч-
на га рэ жы му пас ля вы ха ду Вя лі ка бры-
та ніі з ЕС мо жа стаць са праўд най ка-
та стро фай для го ра да, доўг яко га 
да сяг нуў 160 міль ё наў еў ра, а каб яго 
вы пла ціць, спат рэ біц ца 22 га ды. «У 
Гіб рал та ры бес пра цоўе 3%, а тут 33%. 
Та кой роз ні цы ў да хо дах на мя жы ня-
ма ва ўсім ЕС», — ка жа мэр Ла-Лі нэ 
Ху ан Фран ка.

Іс па нія зноў ак тыў на за га ва ры ла 
аб «су мес ным су ве рэ ні тэ це» ад ра зу 
пас ля та го, як ста лі вя до мыя вы ні кі 
рэ фе рэн ду му аб вы ха дзе Вя лі ка бры-
та ніі з Еў ра са ю за ў чэр ве ні мі ну ла га 
го да. На ім па цал кам зра зу ме лых 
пры чы нах 96% жы ха роў Гіб рал та ра, 
якія пры ня лі ўдзел у га ла са ван ні (яў ка 

ака за ла ся вель мі вы со кай — 84%), 
пра га ла са ва лі за тое, каб Злу ча нае 
Ка ра леў ства за ста ва ла ся част кай 
адзі най Еў ро пы. Та кой коль кас ці га ла-
соў «за» не бы ло ні дзе больш у Бры-
та ніі.

Па ле мі ка з но вай сі лай раз га рэ ла-
ся вяс ной сё ле та — пас ля та го як Бру-
сель стаў на бок Іс па ніі ў гэ тай спрэч-
цы. ЕС за явіў, што на пе ра мо вах аб 
вы ха дзе Вя лі ка бры та ніі з Еў ра са ю за 
пы тан не Гіб рал та ра асоб-
на аб мяр коў вац ца не бу-
дзе. Гэ та зна чыць, ён па кі-
не Еў ра са юз ра зам з ас-
тат няй Бры та ні яй — без 
якіх-не будзь ага во рак або 
да дат ко вых умоў. У Бру се-
лі да лі карт-бланш Іс па ніі: 
Мад рыд атры мае пра ва 
на кла даць ве та на рас паў-
сюдж ван не на Гіб рал тар 
лю бых па гад нен няў, якія 
ўдас ца да сяг нуць з Лон да-
нам пас ля за вяр шэн ня 
бры тан ска-еў ра пей ска га 
«раз во ду». Фа бі ян Пі кар да 
на зваў стар шы ню Еў ра-
пей ска га са ве та До наль да 
Тус ка «пад ма ну тым му-
жам, які пры раз вод зе зры-
ва ец ца на дзе цях».

Яшчэ больш ва яў ні чыя 
за явы пра гу ча лі з Лон да-
на. Мі ністр аба ро ны Вя лі-
ка бры та ніі Майкл Фэ лан 
за явіў, што кра і на бу дзе 
аба ра няць гіб рал тар цаў 
«лю бы мі спо са ба мі». Бы-
лы лі дар кан сер ва та раў 
Майкл Хо вард пай шоў 
яшчэ да лей: ён пры стра-
шыў, што Бры та нія га то вая 
ад стой ваць ін та рэ сы ў Гіб-
рал та ры, у тым лі ку пры 
да па мо зе ва ен ных срод-
каў, як гэ та бы ло ў вы пад-
ку з Фалк лен да мі. Хо вард на га даў, 
што та ды прэм' ер Мар га рэт Тэт чэр 
«на кі ра ва ла апе ра тыў ную гру пу праз 
паў све ту, каб аба ра ніць сва бо ду ма-
лень кай гру пы бры тан цаў ад ін шай 
іс па на моў най кра і ны», і вы ка заў упэў-
не насць, што ця пе раш ні прэм' ер Тэ-
рэ за Мэй «пра дэ ман струе тую ж ра-
шу часць у аба ро не жы ха роў Гіб рал-
та ра». Прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры та ніі 
ў сваю чар гу за яві ла, што не да зво ліць 
Гіб рал та ру сыс ці з-пад бры тан скай 
юрыс дык цыі без зго ды гіб рал тар цаў.

Ніз кія па да ткі (у Гіб рал та ры ня ма 
ПДВ і ніз кі па да так на пры бы так: для 
боль шас ці кам па ній — 10%, для кам-
па ній у сфе ры аза ртных гуль няў — 
11%) пры цяг ва юць біз нес: у асноў ным 
у сфе ры фі нан саў, стра ха ван ня, ан-
лайн-гуль няў, ан лайн-про да жаў. 

Салід ны пры бы так у ту тэй шы бюд жэт 
пры но сіць бун ке роў ка — да за праў ка 
ка раб лёў у пор це. За дзе сяць га доў 
рост но вых пра цоў ных мес цаў склаў 
50% — з 16 ты сяч да 27 ты сяч. «Та ко-
га па каз чы ка ня ма больш ні дзе ў Еў-
ро пе. Боль шасць еў ра пей скіх эка но-
мік ру ха юц ца ў ад ва рот ным кі рун-
ку», — за ўва жае вы ка наў чы ды рэк тар 
Ганд лё вай па ла ты Гіб рал та ра. Ён 
упэў не ны: на ват пры дрэн ным збе гу 

аб ста він гэ тая тэ ры то рыя змо жа пра-
цяг ваць па спя хо ва раз ві вац ца. «Рэ-
сурс Гіб рал та ра — ганд лё вае мыс лен-
не, здоль насць шу каць маг чы мас ці і 
спо са бы іх рэа лі за цыі. У нас вя лі кі ін-
стынкт вы жы ван ня», — ка жа экс-
перт.

І апош няе. Гіб рал тар — адзі нае 
мес ца ў Еў ро пе, дзе жы вуць дзі кія 
мал пы — ма го ты. Дык вось, па мяс-
цо вым па вер'і, ён бу дзе бры тан скім, 
па куль жы вая хоць ад на ма ка ка. У час 
Дру гой су свет най вай ны, ка лі на Ска-
ле за ста ло ся ўся го сем мал паў, бры-
тан скі прэм' ер Уін стан Чэр чыль рас-
па ра дзіў ся не ад клад на пры вез ці ма-
как з Ма ро ка. Ця пер па пу ля цыя на ліч-
вае больш чым 200 асо бін.

За хар БУ РАК. burak@zvіazda.by



У 80-я га ды 
ХІХ ста год дзя 
ар хе о ла гі знай шлі 
не да лё ка ад Ка і ра 
му мію жры цы 
ча соў Амен ха тэ па 
ІV (XІV ста год дзе 
да на шай эры). 
Не ўза ба ве яе на быў 
ней кі анг лі ча нін, 
го ра ча за хоп ле ны 
ка лек цы я на ван нем экс па на таў ча соў 
Ста ра жыт на га Егіп та.

Вяр нуў шы ся са сва ёй па куп кай у Анг лію, ка лек-
цы я нер вы ра шыў сфа та гра фа ваць вы яву жры цы, 
якая бы ла на ма ля ва на на веч ку сар ка фа га. Але 
фа то граф па ве да міў, што пры пра яў цы фо та плас-
ці ны вы явіў на ёй твар не вя до май жан чы ны з па-
гроз лі вым вы ра зам. Пры мхлі вы ўла даль нік му міі 
па спя шаў ся па да рыць яе Бры тан ска му му зею. Уся-
го праз ты дзень слу жы цель му зея, які пры маў па-
да ру нак, рап тоў на па мёр. Яго па моч нік спа тык нуў-
ся і атры маў сур' ёз ныя траў мы. Фа то гра фу, які вы-
ра шыў сфа та гра фа ваць му мію, па шля ху да до му ў 
мет ро дзвя ры ма раз дра бі ла паль цы на ру цэ.

Але гэ та быў толь кі па ча так цэ лай ча ра ды не-
пры ем нас цяў для лю дзей так ці інакш звя за ных з 
му мі яй. На прык лад, жур на ліст, які на пі саў пра яе 
ар ты кул, цяж ка за хва рэў і па мёр. Вы пад ко вы на-
вед валь нік му зея, які не па хваль на ада зваў ся аб 
жры цы, не ўза ба ве быў зволь не ны з пра цы, а яго 
сын-ка мер сант стра ціў усе гро шы і тра піў у вар' яц-
кі пры ту лак. Не абы шлі тра ге дыі і тых, хто па тры во-
жыў спа кой му міі ў Егіп це. Ар хе о лаг, які яе ад ка паў, 
не ўза ба ве вы пад ко ва пра стрэ ліў са бе ру ку са 
стрэль бы. Кі раў ніц тва му зея вы ра шы ла пры браць 
жры цу да лей ад лю дзей, сха ваў шы яе ў склеп.

Праз не ка то ры час му мію за ха цеў ку піць аме ры-
кан скі ка лек цы я нер, і ра бот ні кі му зея з ра дас цю 
па зба ві лі ся ад та ко га не бяс печ на га экс па на та. Лорд 
Кен тэр віль па ві нен быў да ста віць жры цу за акі ян і 
пе ра даць но ва му ўла даль ні ку. Най блі жэй шым суд-
нам, якое ад плы ва ла ў Аме ры ку, ака заў ся но вы 
акі ян скі лай нер «Ты та нік». Та кі каш тоў ны груз не 
ад ва жы лі ся па гру зіць у трум, а змяс ці лі скры ню 
не да лё ка ад ка пі тан ска га мос ці ка. Іс нуе ле ген да 
пра тое, што жры ца і тут вы ра шы ла ад помс ціць 
лю дзям, якія на ва жы лі ся па тры во жыць яе спа кой. 
Тыя, хто вы жыў у ка та стро фе, за пэў ні ва лі, што не-
за доў га да су тык нен ня «Ты та ні ка» з ай сбер гам ка-
пі тан суд на Сміт вы ра шыў аса біс та па гля дзець на 
му мію.

Мно гія па лі чы лі, што ме на ві та гэ тая су стрэ ча 
паў плы ва ла на ро зум ста ро га «мар ско га ваў ка»: ён 
па чаў па во дзіць ся бе дзіў на і на ват, ня гле дзя чы на 
па пя рэ джан ні пра вя лі кую коль касць ай сбер гаў, не 
даў ка ман ду зні зіць хут касць. Маг чы ма, што гэ та 
толь кі зда гад кі, але му мія дру гі раз знай шла спа кой, 
гэ тым ра зам у во дах Ат лан тыч на га акі я на
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ЯШЧЭ АДЗІН ПРА КЛЁН ФА РА О НАЎ,
або «Ты та нік» за гу бі ла егі пец кая му мія?

Матэрыялы падрыхтаваў Іван КУПАРВАС. 
hvir@zviazda.by

К@нтынентыК@нтыненты  

СКА ЛА РАЗ ЛА ДУ Што бу дзе з Гіб рал та рам 
пас ля «брэк сі ту»?

На гэ тым тыд ні «брэк сіт» ус ту піў у прак тыч ную фа зу. Бры тан скі мі-
ністр па вы ха дзе з Еў ра са ю за Дэ від Дэ віс і га лоў ны пе ра моў шчык 
ЕС Мі шэль Бар ні па ча лі ў Бру се лі на са мрэч гіс та рыч ныя пе ра мо вы. 
Пы тан не «шлю ба раз вод на га ўрэ гу ля ван ня», па не ка то рых пад лі ках, 
бу дзе каш та ваць да 50 млрд фун таў стэр лін гаў (больш за 57 млрд еў-
ра). Пры гэ тым, па вод ле ацэ нак The Fіnancіal Tіmes, «брэк сіт» мо жа 
абы сці ся Бры та ніі на ват у 100 млрд еў ра з-за ўзмац нен ня жорст кас ці 
па тра ба ван няў з бо ку кра ін — чле наў са ю за. За ўсі мі гэ ты мі гра шо вы мі 
жарс ця мі па куль за дуж ка мі за ста ец ца пы тан не, якое на ўпрост даты-
чыц ца дзя сят каў ты сяч жы ха роў па куль яшчэ адзі най Еў ро пы, — лёс 
Гіб рал та ра, адзі най за мор скай тэ ры то рыі Вя лі ка бры та ніі, якая з'яў ля-
ец ца част кай ЕС. Што ча кае гэ тую тэ ры то рыю?

У 1975 го дзе 
на ры нак па лі мер ных 
ма тэ ры я лаў быў 
вы пу шча ны но вы 
пра дукт — кеў лар. 
Стэ фа ні Кво лек 
(1923—2014) — 
вы на ход ні ца гэ та га 
ма тэ ры я лу — 
асаб лі ва га на ры ла ся 
тым, што ён вы ра та ваў 
міль ё ны жыц цяў 
па лі цэй скіх і па жар ных.

Гэ та па лі мер, які іс нуе вы ключ на ў фор ме ва лак-
на, — вы нік амаль вы пад ко ва га ад крыц ця, зроб ле на га 
ў ад ной з ла ба ра то рый фір мы Duрont. Вя ду чы да след-
чык Стэ фа ні Кво лек ча мусь ці вы ра шы ла вы цяг нуць 
ва лак но з рас тво ру, які па ўсіх вон ка вых пры кме тах для 
гэ та га не па ды хо дзіў. Але жа но чая ін ту і цыя пе ра маг ла 
25-га до вы во пыт да след чы ка, та му што вы свет лі ла ся, 
што ў пра цэ се вы цяг ван ня па лі мер цал кам рэ ар га ні за-
ваў ся, лан цуж кі ма ле кул вы цяг ну лі ся ўздоўж на прам ку 
ва лок наў і на мёрт ва сча пі лі ся па між са бой. Так на ра-
дзі ла ся ва лак но, з яко га ця пер ва ўсім све це ро бяць 
ку ле не пра бі валь ныя ка мі зэль кі.

У дзя цін стве Стэ фа ні Кво лек ха це ла стаць ма дэль-
е рам: яна са ма стой на пры дум ля ла вы-
край кі, а ка лі ма ці не бы ло до ма, пра-
бі ра ла ся да швей най ма шын кі, каб 
па шыць ляль цы чар го вую су кен ку. Але 
ў 1946 го дзе, скон чыў шы Тэх на ла гіч ны 
ін сты тут Кар не гі (ця пер Уні вер сі тэт 
Кар не гі-Ме лон) па спе цы яль нас ці «хі-
мія», яна ма ры ла аб ме ды цы не. Каб 
за ра біць гро шай на на ву чан не, Стэ фа-
ні ча со ва па сту пі ла на ра бо ту ў адзін з 
вя ду чых хі міч ных кан цэр наў, Dupont, 
шы ро ка вя до мы дзя ку ю чы вы на ход-
ству ней ло ну. Ат мас фе ра ў да след чых 
ла ба ра то ры ях Dupont на гад ва ла ўні-
вер сі тэт, ды і хі мія бы ла не менш ці ка-
вая, чым ме ды цы на, і Стэ фа ні вы ра-
шы ла за стац ца.

У 1964 го дзе ў Dupont спра ба ва лі 
рас пра ца ваць тры ва лыя, але лёг кія па-
лі мер ныя ніт кі, якія маг лі б за мя ніць 

цяж кі ста лё вы корд у аў та ма біль ных шы нах (у мэ тах 
эка но міі па лі ва). Гру па Стэ фа ні Кво лек пра ца ва ла з 
по лі ара мі да мі, ма ле ку лы якіх ма юць стрыж не па доб ную 
фор му. Па лі мер ныя ва лок ны звы чай на вы раб ля юц ца 
шля хам пра дзен ня пры вы ціс кан ні рас пла ву праз тон кія 
ад ту лі ны — філь е ры. Ад нак по лі ара мід пла віц ца з цяж-
кас цю, і та му бы ло вы ра ша на вы ка рыс тоў ваць пра-
дзен не з рас тво ру. На рэш це Стэ фа ні ўда ло ся па да-
браць рас тва раль нік, але рас твор быў мут ным і па 
сва ім вы гля дзе на гад ваў са ма гон (за мест та го, каб 
быць праз рыс тым і гус тым, як па та ка). Ін жы нер-пра-
дзіль шчык ка тэ га рыч на ад мо віў ся за лі ваць па доб ную 
га дасць у ма шы ну з-за ры зы кі за со ру тон кіх філь е раў. 
Стэ фа ні з вя лі кай цяж кас цю ўга ва ры ла яго па спра ба-
ваць вы цяг нуць ніт ку з та ко га рас тво ру. На ўсе агуль нае 
здзіў лен не, ніт ка вы дат на вы цяг ва ла ся і бы ла вы ключ-
на тры ва лай. Атры ма ную пра жу ад пра ві лі на тэс ці ра-
ван не.

Ка лі Стэ фа ні Кво лек уба чы ла атры ма ныя вы ні кі, 
пер шай яе дум кай бы ло, што пры бор зла маў ся: та кі мі 
вы со кі мі бы лі ліч бы. Ад нак паў тор ныя вы мя рэн ні па-
цвер дзі лі фе на ме наль ныя ўлас ці вас ці ма тэ ры я лу: ён 
у не каль кі ра зоў пе ра ся гаў сталь па тры ва лас ці на 
раз рыў.

У 1975 го дзе но вы ма тэ ры ял, кеў лар, быў вы пу шча-
ны на ры нак. Ця пер ён пры мя ня ец ца прак тыч на ўсю ды: 
з яго ро бяць тро сы, ку за вы аў та ма бі ляў і ка та раў, па-
ру сы, фю зе ля жы са ма лё таў і дэ та лі кас міч ных ка раб-
лёў, лы жы і тэ ніс ныя ра кет кі. Але тым, што з кеў ла ру 
ро бяць ку ле не пра бі валь ныя ка мі зэль кі для па лі цыі і 
кас цю мы па жар ных, Стэ фа ні Кво лек га на ры ла ся асаб-
лі ва: гэ та (як і мно гія ін шыя) пры мя нен не кеў ла ру да-
па маг ло вы ра та ваць міль ё ны жыц цяў.

НавігатарНавігатар  

АБА РО НУ АД КУЛЬ АБА РО НУ АД КУЛЬ 
ВЫНАЙШЛА ЖАН ЧЫ НАВЫНАЙШЛА ЖАН ЧЫ НА

Гіс то рыя Гіс то рыя 
ад крыц ця ад крыц ця 
кеў ла рукеў ла ру

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Продавец: ОАО «Витебскоблавтотранс» (Филиал «Автотранспортное предприятие №18» г. Браслав»), 211970, Витебская обл., г. Браслав, 
ул. Юбилейная, 99, тел. (+37533)345-11-39

Лот №1. Капитальное строение с инв. №210/С-8858 по адресу: Витебская обл., Браславский район, г. Браслав, ул. Промышленная, 11, 
площадью 57,7 кв. м, назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, наименование – 
автозаправочный пункт; капитальное строение с инв. №210/С-8859 по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Промыш-
ленная, д. 11, площадью 306 кв. м, назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование – открытая площадка 
для хранения горюче-смазочных материалов. Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 220850100002000035 
площадью 1,2160 га, назначение: земельный участок для размещения объектов по ремонту и обслуживанию автомобилей (в т. ч. автомо-
бильных заправочных и газонаполнительных станций). Начальная цена: 103 987,50 без НДС. Задаток: 10 399 руб.

Повторный аукцион состоится 26.07.2017 в 12.00 по адресу: Витебская обл., г. Браслав, ул. Юбилейная, 99 в Филиале «Автотранспортное 
предприятие №18 г. Браслава» ОАО «Витебскоблавтотранс». Срок внесения задатков и приема документов: с 26.06.2017 с 8.30 по 25.07.2017 г. 
до 17.30. Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона, оплата за объект производится в 
порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке имущества, оплата НДС сверх 
цены продажи объекта. Ранее опубликованные извещения: газеты «Звязда» 17.03.2017, 06.05.2017 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном По-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 №609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать орга-

низатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением документов:  документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпри-

нимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 

засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 

из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 

торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально за-

свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представите-

лем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. 

лица, иностранного физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством 

порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его предста-

витель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. Победитель 

аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по 

оценке имущества на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток 

перечисляется на р/с 3012078870010, ЗАО «МТБанк», г. Минск, БИК 153001117 (с 04.07.2017: р/с BY93MTBK30120001093300066782, IBAN 

MTBKBY22), УНП 390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе в 

любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Дополнительную информацию 

можно получить по тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

УРИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
2 августа 2017 года в 15.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства  и  обслуживания одноквартирного жилого дома

№

лота

Адрес

земельного участка
Кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

 Инженерная 

инфраструктура

Начальная цена 
земельного 

участка (руб.)

Сумма

задатка

(руб.)

Расходы 
по подготовке

руб.

1

Гомельский район, Урицкий сельсовет,

аг. Урицкое, ул. Рабочая, 69

(участок №39 по генплану)

321089602101000703  0,1500 

Электроснабжение, водопровод,

гравийно-щебеночная дорога,

участок свободен от застройки

13 079,26 1307,93

1250,37

 + расходы на размещение 
информации в СМИ

2

Гомельский район, Урицкий сельсовет,

аг. Урицкое, ул. Рабочая, 54

(участок №53 по генплану)

321089602101000704 0,1500  

Электроснабжение, водопровод,

гравийно-щебеночная дорога,

участок свободен от застройки

13 079,26 1307,93

 1202,98

 + расходы на размещение 
информации в СМИ

3
Гомельский район, Урицкий сельсовет,

п. Борок, ул. Братьев Кричевцовых, 91А
321089600601000130 0,1300

Электроснабжение, водопровод,

гравийно-щебеночная дорога,

участок свободен от застройки

9812,11 981,21

 1297,76

+ расходы на размещение 
информации в СМИ

4
Гомельский район, Урицкий сельсовет,

п. Борок, ул. Братьев Кричевцовых, 91Б
321089600601000131 0,1300

Электроснабжение, водопровод,

гравийно-щебеночная дорога,

участок свободен от застройки

9812,11 981,21

1312,62

+ расходы на размещение 
информации в СМИ

Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 

51А, малый зал (3-й этаж) Гомельского райисполкома 

2.08.2017 в 15.00.

К участию в аукционе допускаются физические лица, по-

давшие в комиссию в указанные сроки соответствующее 

заявление с приложением необходимых документов и 

внесшие в установленном порядке на указанный в объ-

явлении расчетный счет задаток в размере, порядке и 

срок, определенные в извещении.

Документы необходимые для участия в аукционе:

Заявление на участие в аукционе с указанием кадастро-

вого номера и адреса земельного участка.

Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (на 

расчетный счет с отметкой банка).

Гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвиде-

тельствования (ксерокопия паспорта);

Представителем гражданина – нотариально удостове-

ренная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-

не Республики Беларусь предъявляют паспорт гражда-

нина Республики Беларусь, а представители граждан-

документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни 

один из участников аукциона в соответствии с решением 

комиссии не был признан победителем; заявление об 

участии в аукционе подано менее чем двумя участниками 

аукциона (в этом случае земельный участок предоставля-

ется в частную собственность, при его согласии, с внесе-

нием платы за земельный участок в размере начальной 

цены предмета аукциона, увеличенной на 5%).

Внесение платы за предмет уакциона и возмещение за-

трат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения, осуществляются в установленном порядке 

победителем аукциона или единственным участником 

аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утвержде-

ния в установленном порядке протоколов о результатах 

аукциона.

Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчет-

ный счет №BY75AKBB36414142300373100000 Урицкого 

сельского исполнительного комитета, филиал №302 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 94, БИК 

AKBBBY21302, УНП 400178472, код платежа 04901.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми доку-

ментами принимаются по адресу: Гомельский район, агро-

городок Урицкое, ул. Ятченко Н.Г, 3. Урицкий сельский ис-

полнительный комитет с даты опубликования извещения 

по 28.07.2017 года с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Все желающие могут ознакомиться с документацией в 

Урицком сельском исполнительном комитете. 

Контактные телефоны: 

(80232) 988-291, 988-293, +375291397339 (МТС)

РУП «БЕЛПОЧТА» 
Минский филиал 

объявляет о проведении переговоров (без про-
цедуры предварительного квалификационного от-
бора с улучшением предложений для переговоров) 
по выбору подрядной организации для выполнения 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
по объекту «Замена котла твердотопливного в ОПС 
Грицевичи Клецкого РУПС по адресу: Минская об-
ласть, Клецкий р-н, п. Грицевичи, ул. Школьная;

- замена котла твердотопливного в ОПС Рудня 
Червенского РУПС по адресу: Минская область, 
Червенский р-н, п. Рудня, ул. Почтовая, 2;

- замена котла твердотопливного в ОПС До-
мовицк Червенского РУПС по адресу: Минская 
область, Червенский р-н, п. Домовицк, ул. Школь-
ная, 4;

- замена котла твердотопливного в ОПС Задорье
Логойского РУПС по адресу: Минская область, Ло-
гойский р-н, п. Задорье, ул. Центральная, 25;

- замена котла твердотопливного в ОПС Речень 
Солигорского РУПС по адресу: Минская область, 
Солигорский р-н, п. Речень, ул. Садовая, 19;

- замена котла твердотопливного в ОПС Ду-
брово Молодечненского РУПС по адресу: Минская 
область, Молодечненский р-н, д. Дуброво».

Предложения для переговоров принимаются 
до 09.00 4 июля 2017 года:

- почтой по адресу: 220039, г. Минск, ул. Во-
ронянского, д. 5, к. 3 (с отметкой «в комиссию по 
проведению переговоров»);

- нарочным по адресу: 220039, г. Минск, ул. Во-
ронянского, д. 5, к. 3, каб. 109 (понедельник–
четверг – с 8.30 до 17.15, пятница – с 8.30 до 
16.15).

Контакты для получения дополнительной 
информации: сектор энергетики отдела инфор-
мационных технологий и технического обеспече-
ния Минского филиала РУП «Белпочта» – тел. 
2220618 УНП 100015608


