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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Минское районное потребительское общество, 

г. Минск, ул. Бровки, 24

Предмет аукциона

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Лот №1

Магазин №25
54,4 
кв. м

600/
C-139863

Минская обл., Минский р-н, 
Хатежинский с/с, д. Дубенцы, 

ул. Центральная, 11А

Составные части и принадлежности: пристройка 

Сведения о земельном участке: пл. 0,0484 га предоставлен продавцу 
на праве аренды для обслуживания здания магазина №25 (срок действия 
по 10.07.2037)

Начальная цена с НДС 20% – 20 000 руб. 00 коп. 

Лот №2

Здание магазина 
№36

150 
кв. м

600/
C-155271

Минская обл., Минский р-н, 
Шершунский с/с, д. Рогово, 

ул. Гастелло, 4А

Составные части и принадлежности: пристройка, хоз. блок 

Сведения о земельном участке: пл. 0,0771 га предоставлен продавцу на 
праве аренды для обслуживания здания магазина №36 (срок действия по 
29.09.2043) с установленными ограничениями (зона отдыха «Вязынка»)

Начальная цена с НДС 20% – 50 000 руб. 00 коп. 

Лот №3

Магазин №37 
37,5 
кв. м

600/
C-139783

Минская обл., Минский р-н, 
Роговский с/с, д. Чировичи, 

17А

Составные части и принадлежности: пристройка 

Сведения о земельном участке: пл. 0,0158 га предоставлен продавцу на 
праве аренды для обслуживания здания магазина №36 (срок действия по 
18.09.2042) с установленными ограничениями (зона отдыха «Вязынка»)

Начальная цена с НДС 20% – 4 000 руб. 00 коп. 

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с  3012343260010; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения до-
говора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Аукцион состоится 27.06.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 26.06.2017 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029 317-95-42. 

www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Па дзеяПа дзея  

ДА КУ МЕН ТАЛЬ НАЯ 
СКАРБ НІ ЦА КРА І НЫ

Што год На цы я наль ны ар хіў Бе ла ру сі на вед вае 
звыш дзвюх ты сяч ча ла век

На пя рэ дад ні свай го

90-год дзя адзін з вя ду чых

ар хі ваў Бе ла ру сі са браў 

за круг лым ста лом у 

Ака дэ міі на вук гіс то ры-

каў, ар хі віс таў і экс пер-

таў. Акра мя аб мер ка ван-

ня на дзён ных пы тан няў 

і перс пек тыў у раз віц ці 

ар хіў най спра вы, бы ло 

прэ зен та ва на гіс то ры ка-

да ку мен таль нае вы дан-

не, якое рас каз вае пра 

асноў ныя гіс та рыч ныя 

ве хі ўста но вы.

У тым лі ку — пра лёс ар хі-

ва ў га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. З-за імк лі ва га на ступ-

лен ня во ра га Цэнт раль ны 

дзяр жаў ны ар хіў Каст рыч-

ніц кай рэ ва лю цыі, як ён та ды 

на зы ваў ся, не па спе лі эва-

ку і ра ваць. Част ка да ку мен-

таў без зва рот на знік ла. Ужо

пас ля вай ны ўся го толь кі 

30 ты сяч спраў ад шу ка лі ў Ма -

гі лё ве, ка ля 50 ты сяч спраў 

зна хо дзі ла ся ў Ры зе — нем-

цам так і не ўда ло ся вы вез ці іх 

у Гер ма нію. Збор да ку мен таў 

па чы на лі амаль з ну ля.

Сён ня гэ та най буй ней-

шае схо ві шча да ку мен таў па 

гіс то рыі Бе ла ру сі XX ста год-

дзя, пер шыя з якіх да ту юц ца

1917 го дам. На цы я наль ны

ар хіў за хоў вае звыш 1,1 міль ё-

на спраў, якія зай ма юць амаль 

40 ты сяч мет раў стэ лаж ных 

па ліц — ме на ві та та кая ад лег-

ласць ад Мін ска да Сі лі чаў.

— У апош ні час знач на 

ўзрас ла ці ка васць гра ма-

дзян да ар хі ваў, — ад зна чыў 

ды рэк тар дэ парт амен та па 

ар хі вах і спра ва вод стве Мі-

ніс тэр ства юс ты цыі Вік тар 

КУ РАШ. — І гэ та да ты чыц ца 

не толь кі да след чы каў. Усё 

больш і больш лю дзей шу кае 

свае ка ра ні, хо ча ве даць усё 

пра сваё па хо джан не.

Што год На цы я наль ны ар-

хіў на вед вае больш за дзве 

ты ся чы ча ла век. Маг чы ма, гэ-

та звя за на і з тым, што спрас-

ціў ся до ступ да да ку мен таль-

ных кры ніц. Кан ды дат гіс-

та рыч ных на вук Ула дзі мір 

АДА МУШ КА, які шмат га доў 

уз на чаль ваў дэ парт амент па 

ар хі вах і спра ва вод стве, ста-

яў ка ля вы то каў ука ра нен ня 

ў ар хіў ную спра ву су час ных 

тэх на ло гій. «У пер шую чар гу 

ў «ліч бу» пе ра вод зяц ца асаб-

лі ва каш тоў ныя і ўні каль ныя 

да ку мен ты, а так са ма стра-

ха вы фонд, — рас каз вае гіс-

то рык. — Акра мя та го, гэ та 

да ты чыц ца на ву ко ва-да ве-

дач на га апа ра ту: ця пер ка-

рыс таль нік мо жа на ціс нуць 

ад па вед ную кноп ку і па гля-

дзець, дзе і што зна хо дзіц-

ца. У та кім вы пад ку ча ла век 

менш за каз вае спраў: ар хі вы, 

як і лю дзі, не лю бяць стрэ су. 

Але ў гэ тай сі ту а цыі не трэ ба 

гнац ца за коль кас цю. Ма ла 

пе ра вес ці да ку мент у ліч ба-

вы фар мат, трэ ба зра біць 

для яго на ву ко ва-да ве дач ны 

апа рат, пры зна чыць яму ад-

па вед нае мес ца, вы зна чыць 

вы ка ры стан не. У той жа час 

пе ра вод да ку мен таў у ліч ба-

вы фар мат — не па на цэя: 

яшчэ ні хто ў све це не вы зна-

чыў, коль кі ча су за хоў ва ец ца 

ліч ба вая ко пія».

Сён ня На цы я наль ны ар хіў 

уяў ляе са бой не толь кі ад но 

з най буй ней шых схо ві шчаў 

да ку мен таль най ін фар ма цыі 

на шай кра і ны, а і з'яў ля ец ца 

знач ным гра мад ска-куль тур-

ным цэнт рам. Па пу ля ры за-

цыя да ку мен таль най спад-

чы ны — ад на з асноў ных яго 

за дач. Па чы на ю чы з 2007 

го да су пра цоў ні ка мі ар хі ва 

пад рых та ва на 95 вы ста вак, 

за га ды іс на ван ня вы да дзе на 

171 кні га: збор ні кі да ку мен-

таў і да вед ні кі.

— Дзя ку ю чы су пра цоў ніц-

тву ву чо ных і ар хі віс таў фак-

тыч на ство ра на фун да мен-

таль ная ас но ва для да лей-

ша га раз віц ця на цы я наль най 

сіс тэ мы аду ка цыі, — пе ра ка-

на ны ака дэ мік-сак ра тар 
Ад дзя лен ня гу ма ні тар ных
на вук і мас тац тваў На цы я -
наль най ака дэ міі на вук, 
член-ка рэс пан дэнт Аляк-
сандр КА ВА ЛЕ НЯ. — Без гэ-

тай фун да мен таль най асно вы 

ка заць аб ідэа ла гіч най ра бо-

це, раз віц ці куль ту ры, мо вы 

і лі та ра ту ры не маг чы ма.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by



МА ТЭ МА ТЫ КА АД ВА ЁЎ ВАЕ 
СТРА ЧА НЫЯ ПА ЗІ ЦЫІ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Усе ву чэб ныя пра гра мы пе ра гля да-

юц ца і ана лі зу юц ца на прад мет за ха-

ван ня між прад мет ных су вя зяў і іх прак-

ты ка а ры ен та ва нас ці. Ска жам, ву чэб-

ныя пра гра мы па фі зі цы ана лі зу юц ца 

спе цы я ліс та мі па ма тэ ма ты цы і хі міі, па 

хі міі — ад па вед на ма тэ ма ты ка мі і фі зі-

ка мі і гэ так да лей.

Змя нен ні ў школь най пра гра ме за-

кра ну лі і фі зі ку: яе вы ву чэн не ця пер 

рас па чы на ец ца на год паз ней — з 7 

кла са, але агуль ная коль касць ву чэб-

ных га дзін, ад ве дзе ных на вы ву чэн-

не фі зі кі на ІІ сту пе ні агуль най ся рэд-

няй аду ка цыі, за ста ла ся ня змен най, 

па коль кі ў 9-м кла се бу дуць ужо не 
два (як ця пер), а тры ўро кі фі зі кі на 
ты дзень.

Ця пер ва ўста но вах агуль най ся-

рэд няй аду ка цыі вы ка рыс тоў ва ец ца 

259 най мен няў пад руч ні каў. Ле тась 

бы ло вы да дзе на 8 прын цы по ва но вых 

пад руч ні каў, у гэ тым го дзе плануец-

ца выдаць 41. Боль шая іх част ка пад-

рых та ва ная для па чат ко вых і ся рэд ніх 

кла саў. Толь кі ў сё мым кла се з'я віц-

ца 12 пад руч ні каў но ва га па ка лен ня, 

на прык лад па ал геб ры, геа мет рыі, 

фі зі цы, мо вах, гіс то рыі, геа гра фіі... 

Па сту паць ва ўста но вы аду ка цыі яны 

пач нуць ужо з лі пе ня. Ін фар ма цыя ў 

аб ноў ле ных пад руч ні ках бу дзе вы кла-
дац ца больш да ступ най мо вай. Што 
да ты чыц ца та кіх дыс цып лін, як ал геб-
ра або геа мет рыя, то ў пад руч ні ках 
з'я вяц ца за да чы роз ных уз роў няў — як 
ба за ва га, так і алім пі яд на га, на прык-
лад за да чы да след ча га ха рак та ру.

Да вы пуск ных эк за ме наў за курс 
ся рэд няй шко лы за ста юц ца лі ча ныя 
дні. Сён ня ўсе вы пуск ні кі на вы ха дзе 
з ся рэд няй шко лы зда юць ча ты ры аба-

вяз ко выя эк за ме ны: па ад ной з дзяр-
жаў ных моў (бе ла рус кай ці рус кай), 
ма тэ ма ты цы, за меж най мо ве і гіс то рыі 
Бе ла ру сі. Та кім чы нам, ма тэ ма ты ку 
зда юць усе — і «фі зі кі», і «лі ры кі»... Але 
ўжо ў гэ тым го дзе ад бу дзец ца пер шы 
ма са вы вы пуск з про філь ных кла саў. 
А на стар шай про філь най сту пе ні вы ву-
ча юц ца на па вы ша ным уз роў ні і фі зі ка, 
і хі мія, і бія ло гія, і ін шыя дыс цып лі ны. 
Та му ўзні кае за ка на мер нае пы тан не: 
ча му вы пуск ні кі не зда юць іс пы ты па 
сва ім про фі лі?

Ад каз ва ю чы на пы тан не жур на-

ліс та «Звяз ды», Свят ла на Уклей ка 

кан ста та ва ла, што па куль гэ та тэ ма 

за ста ец ца ад кры тай: «У нас у хут кім 

ча се за пла на ва ны ра бо чыя су стрэ чы 

на ўзроў ні кі раў ні коў і спе цы я ліс таў 

ад дзе лаў і ўпраў лен няў аду ка цыі. У 

чэр ве ні і лі пе ні мы пла ну ем пра цяг нуць 

аб мер ка ван не пад час на шых вы ез даў 

ва ўста но вы аду ка цыі. Трэ ба знай сці 

ра зум ны ба ланс, бо па куль не зра зу ме-

ла, што ра біць з агуль най коль кас цю 

эк за ме наў, уліч ва ю чы да во лі сціс лыя 

тэр мі ны вы пуск ной эк за ме на цый най 

кам па ніі, якой на пят кі на сту пае ЦТ. 
Да та го ж па між вы пуск ны мі іс пы та мі 
аба вяз ко ва па ві нен быць пра ду гле-
джа ны дзень для ад па чын ку. Вы пуск-
ныя ве ча ры Мі ніс тэр ства аду ка цыі рэ-
ка мен да ва ла ў гэ тым го дзе пра вес ці 
9 ці 10 чэр ве ня з той жа мэ тай — каб 
у абі ту ры ен таў, якія бу дуць зда ваць 
на ЦТ бе ла рус кую мо ву, за ста ваў ся 

хоць бы адзін дзень для ад па чын ку. 
Бу дзем ду маць, але ў лю бым вы пад ку 
ра шэн не бу дзе агу ча на да 1 ве рас ня, 
каб вы пуск ні кі 2018 го да за га дзя ве-
да лі «пра ві лы гуль ні».

Свят ла на Уклей ка пры зна ла ся, што 
ўсе з не цярп лі вас цю ча ка юць вы ні каў 
цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня, каб 
пра ана лі за ваць, як спра ві лі ся з тэс та-
мі па «сва іх прад ме тах» вы пуск ні кі про-
філь ных кла саў. Да рэ чы, апа сен ні, што 
боль шасць дзе ся ці клас ні каў бу дуць вы-
бі раць на стар шай сту пе ні шко лы гу ма-
ні тар ны про філь, на шчас це, не спраў-
дзі лі ся. Па куль што ся род прад ме таў, 
якія вы ву ча юц ца стар ша клас ні ка мі на 
па вы ша ным уз роў ні, лі дзі ру юць фі зі ка 
і ма тэ ма ты ка.

На конт гра фі ка пра цы школ з 1 ве-

рас ня спе цы я ліст па ве да мі ла, што трэ-

цяя част ка ўста ноў аду ка цыі ўжо пра цуе 

з 9 га дзін ра ні цы. Яшчэ тра ці на — з 

8.30. Гэ та зна чыць, што з 8 ра ні цы пра-

цуе толь кі трэ цяя част ка школ.

Між ін шым, як па ка за ла апы тан-

не баць коў, пра ве дзе нае ў рам ках 

што га до ва га ма ні то рын гу, у якас ці 

га лоў най пры чы ны стом ле нас ці сва-

іх дзя цей 35% баць коў на зы ва юць 

не вы ка нан не рэ жы му дня і не да хоп 
нач но га сну. Яшчэ 30% скардзяцца на 
цяж кас ці ў вы ву чэн ні пэў ных прад ме-
таў. Пра цяг лае зна хо джан не дзі ця ці 
за кам п'ю та рам ад зна чае кож ны чац-
вёр ты з баць коў. Пры гэ тым па ло ва 
апы та ных баць коў, як вы свет лі ла ся, 
на огул не за ўва жа юць, што іх дзе ці 
стам ля юц ца....

Свят ла на Уклей ка пра ін фар ма ва ла, 
што гэ та пы тан не бу дзе аб мяр коў вац-
ца комп лекс на на су мес най з Мі ніс тэр-
ствам ахо вы зда роўя ка ле гіі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

«Апа сен ні, што боль шасць 
дзе ся ці клас ні каў бу дуць 
вы бі раць на стар шай сту пе ні 
шко лы гу ма ні тар ны про філь, 
на шчас це, не спраў дзі лі ся».

У ста лі цы чар го вы раз прай шоў на-
цы я наль ны фі нал між на род на га між-

уні вер сі тэц ка га кон кур су гра цыі і ар-

тыс тыч на га май стэр ства «Ка ра ле ва 

Вяс на — 2017». За га лоў ны ты тул у 

твор чых і ін тэ ле кту аль ных спа бор ніц-

твах зма га лі ся пят нац цаць прад стаў ніц 

ВНУ з роз ных рэ гі ё наў кра і ны. Дзяў-

ча ты дэ ман стра ва лі гле да чам і жу-

ры сваю сцэ ніч ную куль ту ру, умен не 

ка му ні ка ваць з аў ды то ры яй, ве дан не 

эты ке ту, па чуц цё гу ма ру, гра цыю, ін-

тэ ле кту аль ныя і твор чыя здоль нас ці, 

ар тыс тыч нае май стэр ства і, вя до ма, 

знеш нія да ныя.

На цы я наль ны фі нал уяў ляў з ся бе тэ ат-

ра лі за ва нае прад стаў лен не, асноў най тэ май 

яко га быў Год на ву кі. Па за ду ме ар га ні за та-

раў, ма ла дыя ву чо ныя і ад на ча со ва вя ду чыя 

шоу зна хо дзі лі ся ў по шу ку фор му лы пры га-

жос ці, а кан кур сант кі да па ма га лі ім у экс пе-

ры мен тах. Так, у ін тэ ле кту аль ным кон кур се 

ў фар ма це бліц-ін тэр в'ю кож ная з дзяў чат 

па він на бы ла рас ка заць, які мі яна ба чыць 

на ву ко выя да сяг нен ні Бе ла ру сі ў 3017 го дзе. 

Да тэ мы на ву кі бы лі пры вя за ны і дэ фі ле — у 
ад ным з іх кож ная ўдзель ні ца пры ме ра ла на 
ся бе адзен не са спе цы яль най «кас міч най» 
ка лек цыі. А ўся го юныя пры га жу ні дэ фі лі ра-
ва лі па сцэ не аж но пяць ра зоў!

У вы ні ку га лоў ныя пры зы кон кур су ад-
пра ві лі ся ў рэ гі ё ны. Аб са лют ным пе ра мож-

цам і ўла даль ні цай ты ту лу «Ка ра ле ва Вяс на 
Бе ла ру сі — 2017» ста ла сту дэнт ка чац вёр-

та га кур са Ві цеб ска га дзяр жаў на га тэх на-

ла гіч на га ўні вер сі тэ та Сня жа на Мі хей ца ва 

(на здым ку). Зван не «Пер шай ві цэ-Ка ра ле-

вы Вяс ны» за ва я ва ла пер ша курс ні ца Гро-

дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Ян кі 

Ку па лы Алё на Ян ко. Ме на ві та гэ тыя дзве 

дзяў чы ны прад ста вяць на шу кра і ну ў фі на ле 

між на род на га кон кур су, які сё ле та прой дзе 
ў Ра сіі. Трэ цяе ме ся ца і ты тул «Дру гая ві цэ-
Ка ра ле ва Вяс на» да ста лі ся прад стаў ні цы 
По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Хрыс-
ці не Ні кі фа ра вай.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by



ХараствоХараство  

КАРАЛЕВЫ ВЯСНЫ
Са мую гра цы ёз ную і ар тыс тыч ную сту дэнт ку вы бра лі ў Мін ску

Жы хар вёс кі Пы ра ша ва 

на Ла шан скім ва да схо-

ві шчы ва Уз дзен скім 

ра ё не вы ла віў дзвю ма 

сет ка мі ка ля 15 кі ла гра-

маў ры бы. За трым лі ва-

лі па ру шаль ні ка, які ўжо 

па спеў знік нуць з ва да-

ёма, у яго до ма.

Мок рыя сет кі су шы лі ся 

ў два ры, на ага ро джы ві сеў 

ры бац кі кас цюм. А вось са-

ма ры ба пла ва ла ў... пад ва-

ле. Спра ва ў тым, што з-за 

па вы шэн ня ўзроў ню грун то-

вых вод там утва рыў ся мі ні-

ва да ём, які гас па дар вы ра-

шыў пе ра тва рыць у жы лую 

са жал ку. Праў да, ры ба ў ёй 
ужо бы ла не жы вой. Як па-
ве да мі лі ў дзярж ін спек цыі, 
бра кань е ра пры цяг нуць да 
кры мі наль най ад каз нас ці, 
апроч та го, ён му сіць вы пла-
ціць 2,7 ты ся чы руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Ну і ну!Ну і ну!   СА ЖАЛ КА... У ПАД ВА ЛЕ


