
Дру гі раз за пар 
і ўпер шы ню ў гіс то рыі:
Поль шча ста ла пе ра мож цай дзі ця ча га 

«Еў ра ба чан ня-2019»
24 ліс та па да за вяр шыў ся Дзі ця чы кон курс пес ні «Еў-

ра ба чан не-2019», пе ра мож цай яко га ста ла Ві кі Га бар 

з Поль шчы. Яе кам па зі цыя «Су пер ге рой» па вы ні ках 

га ла са ван ня жу ры і тэ ле аў ды то рыі атры ма ла 278 ба-

лаў. У трой ку най леп шых увай шлі Яр жа н Мак сім  з 

Ка зах ста на (атры маў 227 ба лаў) і Ме ла ні Гар сія з 

Іс па ніі (212 ба лаў), пры чым гэ тая кра і на вяр ну ла ся 

на кон курс пас ля 13-га до ва га пе ра пын ку. Бе ла рус ка 

Лі за Міс ні ка ва за ня ла 11-е мес ца.

Фі наль нае пе сен нае шоу прай шло ў Глі ві ца-Арэ не (Поль-

шча), якая ўмя шчае звыш 30 ты сяч гле да чоў. Тэ ле аў ды-

то рыя пе сен на га спа бор ніц тва тра ды цый на бы ла шмат-

міль ён ная. Па сло вах ар га ні за та раў, за кам па зі цыі юных 

ар тыс таў ад да лі свае га ла сы 3,77 міль ё на ча ла век. Сё лет ні 

кон курс пры маў удзель ні каў з 19 кра ін све ту. На суд жу ры і 

між на род най гля дац кай аў ды то рыі свае вы ступ лен ні прад-

ста ві лі Аў стра лія, Фран цыя, Ра сія, Паў ноч ная Ма ке до нія, 

Іс па нія, Гру зія, Бе ла русь, Маль та, Уэльс, Ка зах стан, Поль-

шча, Ірлан дыя, Укра і на, Ні дэр лан ды, Ар ме нія, Пар ту га лія, 

Іта лія, Ал ба нія, Сер бія.

Поль шча ўжо дру гі год за пар атры ма ла пе ра мо гу — ра-

ней на дзі ця чым кон кур се та ко га не бы ло. Ві кі Га бар — 

12-га до вая спя вач ка, якая на ра дзі ла ся ў Гер ма ніі, па чат ко-

вую аду ка цыю атрым лі ва ла ў Вя лі ка бры та ніі, а ця пер жы ве 

ў Поль шчы. Сё ле та дзяў чы на так са ма ста ла фі на ліст кай 

поль ска га шоу «Го лас. Дзе ці». На сцэ не Дзі ця ча га кон кур су 

пес ні «Еў ра ба чан не-2019» Ві кі вы сту пі ла з пес няй «Су пер-

ге рой» (яр кім ак цэн там ну ма ра стаў сур да пе ра клад па сы лу 

кам па зі цыі ў вы ка нан ні ба ле та).

Ка лі ка заць пра агуль ную па літ ру кон курс ных кам па зі-

цый, то яна і гэ тым ра зам ака за ла ся раз на стай ная. Ба ла-

ды і тан ца валь ныя трэ кі, роз ныя па па сы ле і з ак цэн та мі ў 

сцэ ніч ным афарм лен ні, да зво лі лі кож на му з удзель ні каў 

пра дэ ман стра ваць свае ва каль ныя і ар тыс тыч ныя маг чы-

мас ці, вы ка заў шы ся на важ ныя і ак ту аль ныя тэ мы: спя ва лі 

пра ка хан не, эка ло гію, важ насць не ад сту паць ад сва ёй 

ма ры і аб' яд ноў вац ца дзе ля агуль най мэ ты. Пе сен нае спа-

бор ніц тва прай шло пад сло га нам «Share the joy!» («Па дзя-

лі ся ра дас цю»), а ла га ты пам стаў па вет ра ны змей з аг ня мі, 

што, па сло вах ар га ні за та раў, сім ва лі за ва ла сва бо ду, свет 

і ра дас ныя ім гнен ні.

Бе ла русь на Дзі ця чым кон кур се пес ні «Еў ра ба чан не-

2019» сё ле та прад стаў ля ла 14-га до вая мін чан ка Лі за Міс-

ні ка ва. Яе кам па зі цыя «По пель ны» на бра ла 92 ба лы і за-

ня ла 11 мес ца. Ад ра зу пас ля фі на лу на ша кан кур сант ка 

звяр ну ла ся да сва іх пад піс чы каў у «Ін стаг ра ме»: «Сяб ры! 

Вы ў мя не са мыя леп шыя! Мы зра бі лі мак сі мум і да стой на 

прад ста ві лі на шу кра і ну. Дзя куй за пад трым ку! Він шую Ві кі 

з пе ра мо гай! Усё бы ло вель мі клас на».

Але на ДРАП КО. Фо та БелТА.
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Зда ва ла ся б, толь-

кі ня даў на апус ці ла ся 

за сло на ве рас нёў ска-

га фес ты ва лю «Бе лая 

ве жа» ў Брэс це, а ўжо 

«Ве ча ры» на па ро зе — 

сту дзень скія. І праў да, 

за стаў ся ней кі ме сяц 

да свя та кла січ най му-

зы кі, та му ар га ні за та ры 

і склі ка лі прэс-кан фе-

рэн цыю. Утваральнікі 

фо ру му за ста лі ся ра-

ней шыя, а вось удзель-

ні кі, як нам ска за лі, бу-

дуць спрэс но выя.

За сна валь нік, ды рэк-

тар і га лоў ны рэ жы сёр 

фес ты ва лю, лаў рэ ат спе-

цы яль най прэ міі Прэ зі-

дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«За раз віц цё між на род-

ных куль тур ных су вя зяў» 

Лі лія БА ТЫ РА ВА ча ты ры 

га ды та му ад зна чы ла сваё 

80-год дзе, але ўзрост ёй не 

пе ра шко да. Лі лія Ры го раў на 

вя дзе пе ра гаворы з са мы мі 

роз ны мі зор ка мі му зыч на га 

мас тац тва, ез дзіць на кон-

кур сы і фес ты ва лі, дзе зна-

хо дзіць бу ду чых удзель ні каў 

зі мо ва га фэс ту. Так бы ло і 

ця пер, ка лі рых та ваў ся сё-

лет ні фес ты валь — трыц-

цаць дру гі па лі ку.

Да па чат ку бры фін гу за-

ста ва ла ся кры ху ча су, і Лі лія 

Ба ты ра ва зга дзі ла ся ад ка-

заць на пы тан ні ка рэс пан-

дэн та «Звяз ды».

— Лі лія Ры го раў на, 

з ча го ўсё па чы на ла ся, як 

на ра дзі ла ся ідэя пра во-

дзіць між на род ныя фес-

ты ва лі кла січ най му зы кі, 

і не ў ста лі цы, а ў Брэс це? 

Тым больш што ў кан цы 

80-х стаў ад чу валь ным 

дэ фі цыт уся го, у тым лі ку 

срод каў...

— Ну, не ад ра зу ўзнік 

фес ты валь. Коль кі ся бе па-

мя таю, заў сё ды пра ца ва ла, 

ву чы ла дзя цей му зы цы ў 

сва ім ка ле джы. А каб дзе ці 

маг лі па чуць ужы вую і ду шой 

ад чуць вы со кую му зы ку, па 

маг чы мас ці за пра ша ла яе 

май строў. Так ар га ні зоў ва-

лі ся кан цэр ты, за вяз ва лі ся 

зна ём ствы. З ча сам усё гэ-

та пе ра рас ло ў фес ты валь. 

І на на шым фэс це па бы ва лі 

ўжо дзя сят кі опер ных зо рак 

су свет на га маш та бу.

— Ад куль вы чэр па е це 

энер гію на та кую вя лі кую 

ра бо ту?

— Вя до ма, ад гле да чоў, 

ама та раў са праўд най му зы-

кі. Уя ві це са бе, іду па пло-

шчы Ле ні на 6 ве рас ня пас ля 

ўра чыс та га ад крыц ця свят-

ка ван ня 1000-год дзя Брэс-

та, а да мя не па ды хо дзяць 

лю дзі і пы та юць: «Ска жы-

це, а ў сту дзе ні фес ты валь 

бу дзе?» Ка жу: «Вя до ма, 

бу дзе». Аказ ва ец ца, лю дзі 

не па ко і лі ся, што ў су вя зі з 

вя лі кі мі свят ка ван ня мі мо жа 

не ха піць срод каў аль бо сіл 

на ар га ні за цыю «Ве ча роў». 

Больш за тое ска жу: у нас 

у го ра дзе ёсць ка ля дзя сят-

ка сем' яў пен сі я не раў, якія 

з кож най пен сіі ад клад ва-

юць пэў ную су му гро шай, 

каб на ве даць усе кан цэр ты 

фес ты ва лю. Ну хі ба мож на 

ней кім чы нам пад ма нуць іх 

спа дзя ван ні?!

Ёсць усе пад ста вы ча-

каць, што і гэ тым ра зам мы 

ад чу ем са праўд ную аса ло-

ду кла січ най му зы кі. Афі ша 

фес ты ва лю раз на стай ная і 

ці ка вая. Вы сту пяць удзель ні-

кі з 10 кра ін: Бе ла ру сі, Ра сіі, 

Укра і ны, Гер ма ніі, Поль шчы, 

Гру зіі, Літ вы, Кі тая, ЗША, Ні-

дэр лан даў. Маг чы ма, і з Іта-

ліі, па куль ідуць пе ра гаворы 

і ўзгад нен ні.

«Гэ тым ра зам уда ло ся за-

пра сіць мно га ці ка вых га ла-

соў, бу дзе аж 12 ва ка ліс таў, 

та ко га ні ко лі не бы ло. З іх 

мно гія вы сту пяць на фес-

ты ва лі ўпер шы ню, — па ве-

да мі ла ар га ні за тар фо ру му 

на прэс-кан фе рэн цыі. — На-

прык лад, Та рас Што нда, бас, 

зор ка су свет ных опер ных 

тэ ат раў, са ліст На цы я наль-

най опе ры Укра і ны. Бу дзе 

так са ма лаў рэ ат мно гіх між-

на род ных кон кур саў брас-

таў чан ка Аляк санд ра Мо мі-

на ва, са пра на. Ха чу пра па-

на ваць ім за спя ваць ду э там, 

і гэ та мо жа стаць пры ем ным 

сюр пры зам фес ты ва лю», — 

па дзя лі ла ся да во лі сме лы мі 

пла на мі яго ды рэк тар.

Да яго сюр пры заў, ві даць, 

мож на ад нес ці і вы ступ лен-

не зу сім юных пі я ніс так з 

Літ вы Каі і Клеі Ка шу бай тэ. 

Дзяў чын кам 9 і 11 га доў, 

але іг ра юць яны ча роў на, 

па водле слоў Лі ліі Ба ты ра-

вай. Яна па чу ла іх у Віль ню-

се, там і за пра сі ла.

Ці ка вым абя цае стаць вы-

ступ лен не са ліс та опер най 

тру пы Паў ноч най Аме ры кі і 

Еў ро пы, са ліс та Бал ты мор-

ска га опер на га хо ру ба ры-

то на са Злу ча ных Шта таў 

Аме ры кі Аль бер та Ні дэ ля. 

Як і трыа кам па зі та ра і лаў-

рэ а та між на род ных кон кур-

саў з Поль шчы Кан стан ці на 

Ві лен ска га (фар тэ пі я на), 

ды рэк та ра Брэсц ка га дзяр-

жаў на га му зыч на га ка ле джа 

імя Р. Шыр мы Але га Роў ды 

(удар ныя ін стру мен ты) і 

лаў рэ а та між на род ных кон-

кур саў Вя ча сла ва Пляс ко 

з Брэс та (кант ра бас). Яны 

вы сту пяць у су пра ва джэн ні 

Дзяр жаў на га ака дэ міч на-

га сім фа ніч на га ар кест ра 

Бе ла ру сі пад кі раў ніц твам 

Аляк санд ра Ані сі ма ва.

Як ужо га ва ры ла ся, мно-

гія му зы кан ты і вы ка наў цы 

пры едуць у Брэст упер шы-

ню. У іх лі ку са ліст Вя лі ка-

га тэ ат ра Маск вы Ге ор гій 

Ча лі дзэ (бас), лаў рэ ат між-

на род ных кон кур саў вы-

клад чык ін сты ту та імя Гне-

сі ных Ка ця ры на Ма ча ла ва 

(ман да лі на, до мра), лаў рэ-

ат між на род ных кон кур саў 

Да р'я Іон кі на (фар тэ пі я на) 

з Маск вы, а так са ма са ліс-

ты Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі 

Ста ні слаў Тры фа наў (ба ры-

тон) і Ілья Сіль чу коў (ба ры-

тон). Апош ні з на зва ных — 

лаў рэ ат трох гранд-прэ мій 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь па пад трым цы та ле-

на ві тай мо ла дзі, ула даль нік 

за ла то га ме да ля за пе ра мо-

гу ў на мі на цыі «Ака дэ міч ныя 

спе вы» ІІ Су свет ных Дэль-

фій скіх гуль няў, лаў рэ ат 

пер шых прэ мій шэ ра гу між-

на род ных кон кур саў.

Пры е дзе да нас і Кі еў скі 

ма ла дзёж ны хор «Са фія». 

Хор з та кім тры ум фам вы-

сту піў ле тась, што яго з ра-

дас цю за пра сі лі зноў.

Уся го на фес ты ва лі, які 

прой дзе з 9 да 12 сту дзе ня, 

вы сту пяць пяць ар кест раў, 

два хо ры. За пла на ва ны ка-

ляд ны баль, які ад бу дзец ца 

11 сту дзе ня. Му зыч ныя ве-

ча ры прой дуць у два ад дзя-

лен ні, па ча так у 18 га дзін. 

Акра мя та го, 12-га чыс ла 

а 12-й га дзі не ад бу дзец ца 

кан цэрт у му зыч ным ка ле-

джы. Ту ды мож на тра піць 

уся го за 5 руб лёў. А ў кас-

цё ле ў гэ ты дзень пра гу чыць 

кан цэрт ар ган най му зы кі. 

У пра гра ме па зна ча на вы-

ступ лен не на род на га ар тыс-

та Бе ла ру сі пра фе са ра Іга ра 

Алоў ні ка ва, а так са ма Та і сіі 

За сім (са пра на) і Ні ны За-

лат ніц кай (мец ца-са пра на). 

Ца на бі ле таў на асноў ныя 

кан цэр ты вы гля дае дэ ма-

кра тыч на, за іх про сяць ад 

20 да 50 руб лёў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

А му зы ка веч ная

ШМАТ ЦІ КА ВЫХ ГА ЛА СОЎ
Па абя ца лі гле да чам ар га ні за та ры ХХХІІ Між на род на га фес ты ва лю 

«Сту дзень скія му зыч ныя ве ча ры»

Ві кі ГА БАР.

Лі за МІС НІ КА ВА.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 

РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.» Локомотивное депо Брест

Наименование и местоположение объекта
Общая 

площадь, 
кв. м

Целевое назначение
Сумма 

арендной 
платы, БАВ

Начальная 
цена продажи, 

руб.

Сумма 
задатка,

руб.

ЛОТ № 1 – помещение площадью 24,4 кв. м, расположенное 
в капитальном строении с инвентарным номером 100/С-
26447 (наименование: здание гаража; назначение: здание 
специализированное автомобильного транспорта) по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, ул. Герцена, 73Б

24,4 

Хранение машин 

и механизмов; хранение 
непродовольственных 

товаров 

(кроме взрывоопасных 

и легковоспламеняющихся); 
оказание услуг 

по обслуживанию и ремонту 
автомобилей

18,30 103,09 10,31 

ЛОТ № 2 – помещение площадью 24,3 кв. м со смотровой ямой 
5,5 кв. м, расположенное в капитальном строении с инвентарным 
номером 100/С-26447 (наименование: здание гаража; назначение: 
здание специализированное автомобильного транспорта) по 
адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Герцена, 73Б

24,3 

со смотровой 
ямой 5,5

18,23

1,0
125,91 12,59 

Продавец Локомотивное депо Брест, Брестская обл., г. Брест, ул. Скрипникова, 135, УНП 200274028, тел. 80162261963 

Организатор аукциона РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал 

Реквизиты 

для перечисления задатка
р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по Брестской области, 
г. Брест, ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия

1. Срок аренды – 3 (три) года.

2. С победителем аукционных торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней будет заключен договор аренды.

3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона за вычетом задатка.

4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона

Аукцион состоится 10 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукционе, и иную информацию можно узнать у организатора аукциона по теле-
фонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента Республики Беларусь 
от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) – 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 9 декабря 2019 г. до 17.00

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ОАО «Слуцкий льнозавод» сообщает, что 10 декабря 2019 года в 
10.00 состоится внеочередное собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ

– об увеличении уставного фонда Общества на сумму закрытой подписки;

– об утверждении результатов закрытой подписки на акции;

– об утверждении решения о дополнительном выпуске акций;

– о внесении изменений в Устав Общества.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию реестра на 2 декабря  2019 года.  

Время регистрации участников – в день проведения собрания с 9.00 до 
9.45 по адресу: ул. Ленина, 300.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей 
акционеров – по паспорту и доверенности.  

Наблюдательный совет. 

УНП 690657228


