
Ці су мя шчаль ны ля мец і мо да? 

Аказ ва ец ца, так, бо сён ня з'я ві-

ла ся шмат но вых тэх на ло гій, якія 

ро бяць гэ ты ма тэ ры ял вель мі ак-

ту аль ным, а са мае га лоў нае, бяз-

мер на пры го жым. У гэ тым мож на 

бы ло пе ра ка нац ца пад час па ка зу 

ары гі наль ных ка лек цый гро дзен-

скіх май строў на свя це «Шэрс-

ця валь».

Па куль вя лі ка га па шы рэн ня гэ ты 

кі ру нак не мае, але тыя ці ін шыя ва-

ле ныя вы ра бы су стра ка юц ца ўсё час-

цей. Гэ та не прос та ва лён кі ці ней кія 

цёп лыя ка мі зэль кі, як бы ло ра ней, — 

ця пер тэх ні ка ўдас ка наль ва ец ца і 

ро біц ца больш раз на стай най. Та му 

вы ра бы атрым лі ва юц ца но выя і су час ныя. 

На прык лад, вель мі доб ра су мя шча юц ца па-

між са бой ля мец і шоўк. У ка лек цыі Ма рыі 

Вол ка вай амаль усе рэ чы вы ка на ны ў та кім 

спа лу чэн ні.

— Я ад даю пе ра ва гу ме на ві та гэ та му кі-

рун ку, бо воў на і шоўк доб ра сяб ру юць, — 

ка жа май стры ха. — Та му ў ма ёй ка лек цыі, 

якая так і на зы ва ец ца «Су мя шчаль насць», 

вы ра бы ла мі на ва ныя шоў кам, які звон ку 

вы гля дае як мар ля. У кар ды га нах па лат но 

не су цэль нае, а з квад рат ны мі дзір ка мі, яно 

і пры го жае, і цёп лае.

Але на Ра жан ке віч ства рае ў асноў ным 

вя лі кія вы ра бы — па лі то, су кен кі. Усе яны 

вы ка на ны ў адзін ка вым эк зэмп ля ры. Аў тар 

ка жа, што не лю біць паў та рац ца, ёй не ці-

ка ва ра біць яшчэ адзін та кі са мы вы раб, 

та му ў адзен ні ад Ра жан ке віч мож на быць 

упэўненым, што дру гой та кой рэ чы не іс нуе 

на огул. На прык лад, на ад ну доў гую су кен ку 

з вель мі яск ра вым ар на мен там у май стры хі 

пай шло 20 мет раў шоў ку. Ма тэ ры ял пры-

во зяць з Уз бе кі ста на. І шоўк па ві нен быць 

аба вяз ко ва на ту раль ны, інакш па лат но не 

бу дзе мець та кой гнут кас ці. Не ка то рыя рэ чы, 

на прык лад доў гую су кен ку, мож на на дзя-

ваць на два ба кі, што ро біць іх яшчэ больш 

пры ваб ны мі. Са ма жан чы на но сіць у асноў-

ным улас ныя рэ чы, якія лі чыць дру гой ску-

рай — яны та кія ж цёп лыя і да лі кат ныя. Та му 

і сваю ка лек цыю на зва ла ад па вед на «Для 

ся бе, лю бай». Ура зіў лёг кі па лан цін, асно ву 

яко га скла ла роз най фор мы ліс це. Вя до ма, 

не кож ны мо жа да зво ліць са бе пе рай сці на 

экс клю зіў нае адзен не, але мець ад ну ці не-

каль кі та кіх рэ чаў са праў ды пры ем на, бо яны 

і пры го жыя, і эка ла гіч ныя, і ва ло да юць не ве-

ра год на ста ноў чай энер ге ты кай.

Ма дэ лі пра дэ ман стра ва лі на ву чэн кі ка-

ле джа тэх на ло гіі і ды зай ну. Бу ду чыя ды зай-

не ры, удзель ні цы на род на га тэ ат ра мо ды 

«Ма ла досць» Воль га і Да р'я лі чаць, што та-

кія су кен кі, па лан ці ны, жа ке ты мож на на сіць 

як што дзён на, так і на роз ныя ім прэ зы. На 

іх і во ка ад па чы вае, і ду ша. А бу ду чым ма-

дэль е рам ёсць ча му па ву чыц ца.

— Свя та ва лен ня воў ны пра хо дзіць трэ ці 

раз, — ка жа ды рэк тар Цэнт ра «Спад чы-

на» Ма ры на ЧЫ КУН. — Гэ та ста ла брэн-

да вай імпрэзай, да якой мы ста ра ем ся да-

лу чыць як ма га больш май строў. Ка лек цыі 

атрым лі ва юц ца раз на стай ныя, бо кож ны 

мае сваю тэх ні ку, свой твор чы па ды ход. На-

прык лад, ця пер вель мі па пу ляр ны ну на фел-

тынг, ка лі шэрсць спа лу ча ец ца з ін шай 

тка ні най — шоў кам, мар ляй. З но вы мі 

тэх ні ка мі ёсць маг чы масць здзіў ляць 

свет і ары гі наль ны мі тво ра мі.

У Цэнт ры «Спад чы на» мод ны па каз 

спа лу чы лі з май стар-кла сам. Па сло вах 

во пыт ных май строў, ва лен не — пра-

цэс не скла да ны, на ву чыц ца мо жа ба-

дай што кож ны. Га лоў нае — асво іць 

тэх ні ку. Пен сі я нер ка Іры на Пят роў на, 

хоць і па чат ко вец у ра мяст ве, ужо зра-

бі ла са бе па цер кі і за раз дэ ман струе 

пра цэс ства рэн ня па лан ці на. Ён бу дзе ў 

па лос ку з не каль кіх ко ле раў — жоў та га, 

шэ ра га і зя лё на га. Для гэ та га рас кла-

дзе ная ад па вед на воў на скруч ва ец ца 

з доў гай па лі мер най стуж кай, змоч ва-

ец ца мыль ным рас тво рам (які бу дзе по-

тым змы ты) і ва лі ц ца. Гэ та пра цэс пра цяг лы 

і зай мае не менш за дзве га дзі ны.

— Я зай ма ю ся на кур сах не каль кі ме-

ся цаў, — рас каз вае Іры на Пят роў на. — 

А прый шла, каб до ма не ся дзець, бо вель мі 

са мот на бы вае.

Да рэ чы, жан чы на асво і ла і тэх ні ку пля-

цен ня з па пя ро вых тру ба чак. Спля ла ко шык 

для бя ліз ны ў ван ны па кой. Не ка то рыя на-

ват па лі чы лі, што ён з кра мы. Для пен сі я не-

ра та кія на вы кі — доб рая да па мо га бюд жэ-

ту, усмі ха ец ца май стры ха.

Для ча ла ве ка з ін ва лід нас цю та кое ра-

мяст во — так са ма пэўная пад трым ка ў 

жыц ці. Іна па пра фе сіі пра ек ці роў шчык, 

але, атры маў шы ін ва лід насць, не пра цуе. 

У Цэнтр ра мёст ваў прый шла вы пад ко ва, 

а ця пер у лі ку най леп шых ву ча ніц. На па чат-

ку зра бі ла па цер кі і па да ра ва ла сяб роў цы. 

Тая за ха це ла яшчэ і ша лік.

— Я яго ра бі ла ажур ным на ні тач най 

асно ве. Рас клад ва ла ўзо рам ніт кі, звер ху 

воў ну і ўсё гэ та ва лі ла, — рас каз вае Іна. — 

Тэх ні ка мок ра га ва лен ня ад ноль ка вая ва 

ўсіх рэ чаў, роз ні ца — у дэ ко ры, вы край цы. 

Бы вае, што дроб ны ўзор «плы ве», та ды яго 

трэ ба на бі ваць «су хім» спо са бам, звы чай-

на ігол ка мі. Та кім чы нам мож на зра біць і 

ёлач ныя цац кі, ней кія ўпры га жэн ні, на ват 

на нес ці ма лю нак на вя за ныя вы ра бы.

Вель мі важ на, лі чыць Іна, каб ча ла век 

быў чымсь ці за ня ты. А пры та кім пры го жым, 

а ча сам і не ча ка ным вы ні ку гэ ты за ня так 

двой чы пры ем ны.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, фо та аў та ра.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— На пра ця гу дзе ся ці год дзяў мы 

ад зна ча ем пік па жа раў і гі бе лі ў іх лю-

дзей з каст рыч ні ка да са ка ві ка, — пра-

цяг вае Дзміт рый Тур чын. — Васт ры-

ня гэ та га «пі ку» пры па дае на са мыя 

цём ныя ме ся цы го да — сне жань і сту-

дзень. За 10 ме ся цаў сё ле та мы фік-

су ем ня знач нае па ве лі чэн не коль кас ці 

па жа раў, пры бліз на 4 %, пры гэ тым ад-

зна ча ец ца іс тот нае зні жэн не коль кас ці 

за гі ну лых — на 11 %. Пры чым ка лі па-

гля дзець звест кі 2010 го да, то та ды ад 

па жа раў гі ну ла больш за ты ся чу ча ла-

век. І не мо жа не ра да ваць тое, што сё-

ле та вель мі ма лая коль касць за гі ну лых 

ад агню дзя цей. Ка лі ле тась іх бы ло 

дзевяць, то сё ле та — два. Пры гэ тым 

трэ ба ўлі чыць, што ад ной з дзвюх ах-

вяр агню зу сім кры ху не ха пі ла да ва-

сям нац ца ці га доў, ды і тое пад ле так, як 

пас ля па ка за ла су до ва-ме ды цын ская 

экс пер ты за, быў не цвя ро зы... На на шу 

дум ку, пос пех у тым, што на шы дзе ці 

ву чац ца бяс пе цы жыц ця дзей нас ці, па 

сут нас ці, з дзі ця ча га сад ка.

З 16 каст рыч ні ка да 1 ліс та па да ў 

кра і не пра во дзі ла ся ак цыя «За бяс пе-

ку ра зам». Ка мі сіі, у склад якіх ува хо-

дзі лі прад стаў ні кі МУС, Мі на ду ка цыі, 

Мі нэ нер ге ты кі, Бе ла рус ка га доб ра ах-

вот на га па жар на га та ва рыст ва, на вед-

ва лі лю дзей з гру пы ры зы кі — ста рых, 

якія жы вуць ад ны, пры хо дзі лі ў шмат-

дзет ныя сем'і і тыя, дзе ма лыя зна-

хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным 

ста но ві шчы.

— Мы за ві та лі да 370 ты сяч ча ла-

век па мес цы жы хар ства. Дзя ку ю чы 

ка мі сі ям у 287 да мах бы ла пры ве дзе-

на ў нар маль ны стан элект рыч ная 

пра водка. Яшчэ амаль у 600 да мах 

ад ра ман та ва лі пе чы. Але ка лі да па-

маг чы ня ма ка му, то мы про сім гэ та 

зра біць кі раў ні коў прад пры ем стваў, 

пра цы на якіх ця пе раш нія пен сі я не ры 

ад да лі ка лісь ці не адзін дзя ся так га доў 

жыц ця. Пры чым нам вель мі пры ем на, 

што ў Бе ла ру сі пры жы лі ся аб сле да-

ван ні жыл ля па за яў ным прын цы пе. 

Гэ та зна чыць, што ка лі ча ла век не 

ўва хо дзіць у зо ну ры зы кі, але хо ча 

пра ве рыць свой дом, то су пра цоў ні кі 

па жар на га на гля ду га то вы пры ехаць 

да яго і ўсё рас тлу ма чыць.

Што да апа вя шчаль ні каў, то сё-

ле та 1700 та кіх пры бо раў бы ло аб'-

яд на на ў сет ку. Гэ та зна чыць, што 

гу ка вы кам па нент вы во дзіц ца і на 

фа сад до ма. Так зроб ле на для та го, 

каб су се дзі маг лі да ве дац ца, што тут 

ад бы ва ец ца па жар, і пры маг чы мас ці 

раз бу дзіць і вы цяг нуць па га рэль ца 

яшчэ да пры ез ду пад раз дзя лен няў 

ра та валь ні каў.

— Тут трэ ба ад зна чыць адзін ад-

мет ны факт. З 2002 го да аў та ном ныя 

па жар ныя апа вя шчаль ні кі вы ра та ва лі 

2335 жыц цяў. Пры чым за 10 ме ся цаў 

гэ та га го да на іх ра хун ку — 73 аца-

ле лыя ча ла ве кі, у тым лі ку 22 дзіцяці. 

Гэ та ліч бы вель мі сур' ёз ныя. Та му ха чу 

звяр нуц ца да ўсіх — ка лі вы яшчэ не 

па ста ві лі апа вя шчаль нік з ней кай пры-

чы ны, то зра бі це гэ та. Пры ла да гэ та 

вель мі тан ная і прос тая. Яко га-не будзь 

да дат ко ва га аб слу гоў ван ня яна не па-

тра буе, за вы клю чэн нем та го, што з 

ця гам ча су трэ ба мя няць эле мент сіл-

ка ван ня. Але якас най ба та рэй кі па він-

на ха піць больш чым на год.

Ад па ня дзел ка ра та валь ні кі па чы-

на юць рых та вац ца да на ва год ніх свят. 

Яны пра вя дуць тра ды цый ную ак цыю 

«Бяс печ ны Но вы год». А мы рас ка жам 

у на ступ ным вы пус ку на шай руб ры кі 

пра тое, як жа пра вес ці гэ тыя дні з мі-

ні маль най ры зы кай.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Част ка бы лой Га рад ні цы за-

ха ва ла ся да гэ тай па ры, у тым 

лі ку і дом Ты зен гаў за. Двух па-

вяр хо вы аса бняк раз ме шча ны 

ў са мым цэнт ры гіс та рыч най 

част кі го ра да, на пло шчы, якая 

но сіць імя сла ву та га рэ фар ма-

та ра. Ме на ві та ад сюль і пач-

нец ца ве ла марш рут, які звя жа 

два ты по выя бу дын кі ў Грод не 

і поль скай Са кул цы. Абод ва 

па бу да ва ны амаль 250 га доў 

та му Ты зен гаў зам па пра ек тах 

пра слаў ле ных італь ян скіх ар-

хі тэк та раў Мё зе ра і дэ Са ка. 

Абод ва бу дын кі бу дуць транс-

фар ма ва ны пад ту рыс тыч ныя 

па трэ бы.

— Гэ та ўні каль ны пра дукт, 

яко га па куль у нас не бы ло. 

Ту рыст змо жа па зна ё міц ца з 

агуль най гіс та рыч най спад чы-

най дзвюх кра ін, пра ехаў шы 

на ро ва ры це раз гра ні цу па 

вы зна ча най ве ла да рож цы. Яе 

па бу ду юць вяс ной на ступ на га 

го да, і част ко ва яна прой дзе 

не по бач з аў та да ро гай, а па 

пра се цы. Марш рут ужо мае ну-

мар — 434, — рас ка заў Сяр гей 

Ка ля да.

Сам дом Ты зен гаў за бу дзе 

пры ста са ва ны пад шмат функ-

цы я наль ны ту рыс тыч ны цэнтр. 

Ця пер тут вя дуц ца бу даў ні чыя 

ра бо ты. Усё на чын не амаль ра-

за бра на, у тым лі ку і ста ра жыт-

ная плін фа, якая бу дзе вы ка ры-

ста на паў тор на. Сяр гей Ка ля да 

звяр тае ўва гу на ра мы — яны 

ду бо выя і за ха ва лі ся з ча соў бу-

даў ніц тва. Пад стол лю ві даць 

плас ты ча ро ту. Аказ ва ец ца, та-

кім чы нам уцяп ля лі па бу до ву. 

Ча рот у мэ тах па жар най бяс пе кі 

да вя дзец ца за мя ніць, але ка ва-

ла чак аў тэн тыч на га ма тэ ры я лу 

за ста нец ца для агля ду.

Мяр ку ец ца, што асноў ная 

за ла бу дзе вы тры ма на ў ка ра-

леў скім сты лі — гэ та за ла для 

афі цый ных су стрэч, пры ёму дэ-

ле га цый. Ра зам з тым — з су-

час ным ме дый ным на чын нем. 

Каб яе па шы рыць, бу дуць ра-

за бра ны сце ны і част ка сто лі. 

Пра ду гле джа на і кан цэрт ная 

за ла — у сты лі му зыч на га са ло-

на. Яшчэ адзін важ ны штрых — 

кар цін ная га ле рэя, якая пе ра-

е дзе з бу дын ка на су праць. 

Ця пер вы стаў ка гро дзен скіх 

мас та коў мес ціц ца ў пад валь-

ным па мяш кан ні гіс та рыч на га 

бу дын ка, так са ма ўзве дзе на га 

Ты зен гаў зам.

Па коль кі аб' ект гіс та рыч ны, 

кож ны крок па тра буе на ву ко-

ва га су пра ва джэн ня. Са май 

праб лем най част кай мож на лі-

чыць ад наў лен не пад ва ла, дзе 

трэ ба зра біць гід ра іза ля цыю. 

Яна бу дзе вес ці ся знут ры пад-

валь на га па вер ха, та кі во пыт 

на пра ца ва ны пад час бу даў ніц-

тва Аў гус тоў ска га ка на ла. Гэ та 

дасць маг чы масць не мя няць 

фа сад ны вы гляд бу дын ка, ён 

за ха ва ец ца та кі, як і 250 га доў 

та му. А ў пад ва ле раз мес ціц ца 

бу фет. Бу ды нак бу дзе аб ста ля-

ва ны элементамі без бар' ер нага 

ася род дзя — пад' ём ні кам і ліф-

там. Рэ кан струк цыя раз лі ча на 

да лю та га 2021 го да. А вось 

ве ла марш рут бу дзе ад кры ты 

знач на ра ней. Пла ну ец ца, што 

пер шы за езд ад бу дзец ца ле там 

на ступ на га го да пад час Рэс пуб-

лі кан ска га фес ты ва лю на цы я-

наль ных куль тур.

— Да гэ та га ча су мы за ку пім 

ро ва ры. Гэ та і звы чай ныя двух-

ко ла выя, і тан дэ мы, і элект ра-

ро ва ры, і на ват ад на ко ла вы, — 

рас каз вае Сяр гей Ка ля да. — Не 

ве даю, хто на ім па е дзе, але ідэя 

та кая ёсць. Пер шы пра бег мяр-

ку ем зра біць тэ ат ра лі за ва ным, а 

на тан дэм па са дзіць «ка ра ля» і 

«ка ра ле ву». Ад па вед ныя кас цю-

мы той эпо хі так са ма за ку пім. 

У бу ду чы ні мяр ку ем ар га ні зоў-

ваць та кія пра бе гі су мес на з 

поль скім бо кам.

Са ма ідэя ства рэн ня не звы-

чай на га марш ру ту так са ма не-

вы пад ко вая. Бу ды нак, дзе ра-

ней раз мя шчаў ся дзяр жаў ны 

гіс та рыч ны ар хіў, пяць га доў 

та му пе ра ехаў у ін шае мес ца. 

Дом гро дзен ска га ста рос ты 

пус та ваў. Між тым гро дзен цы 

ме лі на мер даць яму дру гое 

жыц цё. Та кім чы нам і з'я ві ла ся 

ідэя су мес на га пра ек та, на кі ра-

ва на га на «ажыў лен не» бы лой 

эпо хі і ўзнаў лен не сла ву та га ка-

ра леў ска га шля ху з Віль ні да 

Кра ка ва.

Ёсць мер ка ван не, што ў гэ-

тых да мах Ты зен гаўз не жыў, 

а толь кі пры маў пад час ванд-

роў кі шля хет ных асоб, у тым лі-

ку і ка ра леў скіх. Ця пер гіс та рыч-

ныя бу дын кі звя жа ве ла сі пед ны 

марш рут. Да рэ чы, поль скі бок 

ро біць у ся бе ін фар ма цый ны 

ту рыс тыч ны цэнтр і май стэр-

ні мас та коў і ра мес ні каў. Там 

бу ды нак кры ху мен шы, чым у 

Грод не.

На дум ку кі раў ні ка пра ек та, 

но вая ту рыс тыч ная «фіш ка» — 

яшчэ адзін крок да пры цяг ван ня 

ту рыс тыч на га па то ку, у тым лі ку 

бяз ві за ва га. Тут усё на кі ра ва на 

на тое, каб мож на бы ло ці ка ва 

ба віць час не толь кі ў се зон, але 

і круг лы год.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

6 27 лістапада 2019 г.ЛЮСТЭРКА

З 9 да 15 снеж ня «Чы жоўка-

Арэ на» пры ме ад ну з са-

мых знач ных спар тыў ных 

па дзей 2019 го да ў Бе ла-

ру сі — Чэм пі я нат све ту па 

ха кеі ся род ма ла дзёж ных 

(да 20 га доў) збор ных (ды-

ві зі ён І, гру па А). Збор ная 

Бе ла ру сі бу дзе зма гац ца за 

пра ва вы ха ду ў эліт ную гру-

пу, яе са пер ні ка мі ста нуць 

ка ман ды Аў стрыі, Да ніі, 

Лат віі, Нар ве гіі і Сла ве ніі.

Для ма ла дых ха ке іс таў чэм-

пі я нат све ту ў Мін ску — рэ аль-

ная маг чы масць за явіць пра ся-

бе на ва чах прад стаў ні коў топ-

клу баў, у тым лі ку паў ноч на а ме-

ры кан скіх. Тур нір у Мін ску на ве-

дае больш за 40 скаў таў з НХЛ 

і КХЛ, пры едуць ме не джа ры 

«Нью-Джэр сі», «Там пы-Бэй», 

«Нэш ві ла», «Сан-Ха сэ», «Чы ка-

га», «Пітс бур га», «Ва шынг то на» 

і ін шых клу баў НХЛ. Гэ та ад кры-

вае пе рад удзель ні ка мі тур ні ру 

пры ваб ныя перс пек ты вы для 

да лей ша га пра ця гу кар' е ры.

З 1 каст рыч ні ка ў про даж па-

сту пі лі бі лет ныя па ке ты на ўсе 

мат чы чэм пі я на ту і на па ядын кі 

ма ла дзёж най збор най Бе ла ру сі. 

Спе цы яль ная зніж ка дзей ні чае 

для ўла даль ні каў клуб ных кар-

таў і аба не мен таў ХК «Ды на ма-

Мінск», а так са ма для ўла даль-

ні каў аба не мен таў клу баў чэм-

пі я на ту Бе ла ру сі. Бі ле ты дзе ляц-

ца на ча ты ры цэ на выя ка тэ го-

рыі: «Прэ мі ум», «Стан дарт», 

«Эка ном» і «Эка ном Плюс». 

Кошт бі ле таў на адзін ка выя мат-

чы ма ла дзёж най збор най Бе ла-

ру сі вар' і ру ец ца ад 6 да 23 руб-

лёў. У сваю чар гу, кошт бі ле таў 

на мат чы з удзе лам ас тат ніх 

збор ных ка ман даў скла дзе 

ад 3 да 9 руб лёў.

На га да ем, у снеж ні 2018 го да 

ма ла дзёж ная збор ная Бе ла ру сі 

так са ма вы сту па ла ў ды ві зі ё не 

ІА. Тур нір пра хо дзіў у Гер ма ніі, і 

адзі ную пу цёў ку ў элі ту за ва я ва-

лі та ды гас па да ры.

Са мым па спя хо вым ад рэз кам 

у гіс то рыі бе ла рус кай «ма ла-

дзёж кі» быў пе ры яд з 2000 да 

2003 го да, ка лі збор ная пад кі-

раў ніц твам Ула дзі мі ра Ме лен чу-

ка на пра ця гу трох се зо наў за пар 

вы сту па ла ў элі це. Акра мя яго, 

ні вод на му спе цы я ліс ту не ўда ва-

ла ся за ха ваць пра піс ку ў най-

мац ней шым ды ві зі ё не хоць раз.

Рас клад чэм пі я на ту све ту:
9 снеж ня

12:30. Нар ве гія — Сла ве нія

16:00. Да нія — Лат вія

19:30. Бе ла русь — Аў стрыя

10 снеж ня

12:30. Сла ве нія — Да нія

16:00. Аў стрыя — Нар ве гія

19:30. Лат вія — Бе ла русь

12 снеж ня

12:30. Сла ве нія — Лат вія

16:00. Да нія — Аў стрыя

19:30. Бе ла русь — Нар ве гія

13 снеж ня

12:30. Лат вія — Аў стрыя

16:00. Нар ве гія — Да нія

19:30. Бе ла русь — Сла ве нія

15 снеж ня

12:30. Аў стрыя — Сла ве нія

16:00. Нар ве гія — Лат вія

19:30. Да нія — Бе ла русь.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Су ай чын ні кіСу ай чын ні кі

БЕ ЛА РУС КІЯ ПЕС НІ 
Ў ЛАТ ВІІ

У мі ну лыя вы хад ныя ў Ры зе ў Па ла цы куль ту ры 

«Zіemelblazma» прай шоў пер шы Кон курс бе ла рус кай пес ні 

Лат віі. Ар га ні за та рам кон кур су вы сту пі ла па соль ства Бе-

ла ру сі ў Лат віі пры пад трым цы Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

на цы я наль ных куль тур Мі ніс тэр ства куль ту ры Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

Як рас ка заў «Звяз дзе» пер шы сак ра тар па соль ства Бе ла ру сі ў 

Лат віі Аляк сей Ва сіль коў, у ме ра пры ем стве ўзя лі ўдзел 16 ка лек-

ты ваў з дзевяці га ра доў Лат віі, якія вы кон ва юць пес ні на бе ла рус-

кай мо ве і пес ні бе ла рус кіх аў та раў. Гран-пры кон кур су (за піс 

дыс ка ў пра фе сій най сту дыі) атры маў ан самбль бе ла рус кай пес ні 

«Жу ра він ка» з Вент спіл са, пе ра мож ца мі ся род дзі ця чых ка лек ты-

ваў ста лі ан самбль Рыж скай бе ла рус кай асноў най шко лы імя Ян кі 

Ку па лы «Ва вё рач ка» і дзі ця чая сту дыя «Скарб ні ца» з Даў гаў піл са. 

Усе тры ан самб лі-пе ра мож цы прад ста вяць бе ла рус кую ды яс па ру 

Лат віі на Фес ты ва лі мас тац тваў бе ла ру саў све ту ў 2020 го дзе.

Срод кі на пра вя дзен не пер ша га Кон кур су бе ла рус кай пес ні 

Лат віі част ко ва вы дат ка ва ны за кошт Дзяр жаў най пра гра мы «Куль-

ту ра Бе ла ру сі» на 2016—2020 га ды (пад пра гра ма «Бе ла ру сы ў 

све це»).

КА РОЛЬ І КА РА ЛЕ ВА СЯ ДУЦЬ НА РО ВАР...

 Тым ча сам

МНС пра па ноў вае вы зва ліць ад дзяр жаў най 
рэ гіст ра цыі не ка то рыя ма ла мер ныя су дны

Вяс ляр ныя ма ла мер ныя суд ны, ма тор ныя лод кі з ру ха ві ком ма гут нас цю 

да пя ці кон скіх сіл і па рус ні кі даў жы нёй не больш за пяць мет раў мо гуць быць 

вы зва ле ны ад не аб ход нас ці дзярж рэ гіст ра цыі і пе ры я дыч на га тэх ніч на га 

агля ду. Але нор ма за пра цуе толь кі та ды, ка лі бу дзе пры ня ты ад па вед ны за-

ко на пра ект. Ра зам з тым дзяр жаў ны на гляд за бяс пе кай суд на ход ства бу дзе 

ажыц цяў ляц ца ра бот ні ка мі Дзяр жаў най ін спек цыі па ма ла мер ных суд нах 

не за леж на ад ты пу пла валь на га срод ку.

Пра ект ука за, якім уно сяц ца змя нен ні ва Указ Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь ад 25 лі пе ня 2013 го да № 332, вы не се ны на гра мад скае аб мер ка ван не. 

З ім мож на азна ё міц ца на пра ва вым фо ру ме Бе ла ру сі да 5 снеж ня.

Ка тэ го рыі ма ла мер ных суд наў, у да чы нен ні да якіх пра па ну ец ца вы клю-

чыць не аб ход насць пра вя дзен ня ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур, вы зна ча ны на 

пад ста ве шмат лі кіх ра бо чых су стрэч з суд на ўла даль ні ка мі, а так са ма з улі кам 

іх па тэн цый най не бяс печ нас ці пад час экс плу а та цыі. Та кім чы нам, пад дзе ян не 

за ко на пра ек та трап ля юць пе ра важ на ма лыя ці ха ход ныя суд ны. Іх у кра і не 

пры бліз на ка ля па ло вы ад агуль най коль кас ці пад кант роль ных Ін спек цыі. 

Пе ра важ на гэ тыя пла валь ныя срод кі вы ка рыс тоў ва юць для та го, каб ла віць 

ры бу. Ра зам з тым 95 % ава рый пры па дае як раз на хут ка ход ныя ма ла мер ныя 

суд ны. І для іх дзяр жаў ная рэ гіст ра цыя за ста нец ца аба вяз ко вай.

Акра мя та го, за ко на пра ект пра ду гледж вае па шы рэн не паў на моц тваў су-

пра цоў ні каў Ін спек цыі. Мяр ку ец ца, што яны змо гуць вы да ваць, аб мень ваць, 

ану ля ваць і кан фіс коў ваць між на род ныя па свед чан ні на пра ва кі ра ван ня ма-

ла мер ным суд нам. Так са ма ім бу дзе знач на пра сцей атрым лі ваць аса біс тую 

ін фар ма цыю пра за тры ма ных па ру шаль ні каў.

ТЭМ ПЕ РА ТУ РА — УНІЗ, ПА ЖА РЫ — УВЕРХ

Ха кейХа кей

МІНСК АД КРЫ ВАЕ 
ЗО РАК

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:

Лот № 1 – административное здание (здание нежилое), общ. пл. 1147,2 кв. м, 
инв. № 330/C-12431, по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Крупской Н. К., 14. 
Составные части и принадлежности: подвал, крыльцо с пандусом. Сведения о 
земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей 
площадью 0,0740 га для государственных нужд. 
Начальная цена с НДС 20 % – 1 017 768,96 бел. руб.

Лот № 2 – имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 
Минская обл., г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 55.
– Банк (здание специализированное финансового назначения), общ. пл. 2517,5 кв. м, 
инв. № 610/C-2280. Составные части и принадлежности: подвал.
– Автостоянка (сооружение специализированное автомобильного транспорта и 
автодорожного хозяйства) общ. пл. 426 кв. м., инв. № 610/C-56998. Составные 
части и принадлежности: автостоянка, бордюр, площадка для мусороконтейнера, 
ограждение.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользова-
ния общей площадью 0,3476 га для обслуживания здания банка и автостоянки.
Начальная цена с НДС 20 % – 2 888 040,00 бел. руб.

Лот № 3 – имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 
Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, пер. Партизанский, д. 1
– Здание банка (здание специализированное финансового назначения), общ. пл. 
1 100 кв. м, инв. № 630/C-48523. Составные части и принадлежности: бетонный 
подвал.
– Здание гаража (здание специализированное иного назначения) общ. пл. 204,3 кв. м, 
инв. № 630/C-48531.  
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользова-
ния общей площадью 0,3844 га для размещения объектов финансового назначения.
Начальная цена с НДС 20 % – 1 314 576,00 бел. руб.

Дополнительная информация по лотам №№ 1–3: При приобретении предмета 
аукциона победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает 
с Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету аук-
циона. Состав имущества и цены размещены на сайте организатора аукциона 
www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи – 20 календарных дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), обязан 
произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 30 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 
за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участнику 
аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту приема-
передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полной оплаты стоимости 
недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за госу-
дарственной регистрацией перехода прав на недвижимое имущество после пере-
дачи ему имущества в установленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удо-
стоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государственной 
пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собствен-
ности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, включая 
оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный 
участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 31.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». Заявления 
на участие принимаются по 30.12.2019 до 16.00 по указанному адресу

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

ПРЫ ГО ЖА, ЦЁП ЛА І ЎТУЛЬ НА
У Грод не трэ ці раз прай шоў брэн да вы фес ты валь ама та раў воў ны

Мод ны па казМод ны па каз Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

STЕM-клас па за яў цы....
На Мін шчы не на бі рае аба ро ты ўні каль ны пра ект 

«Ма біль ны STЕM-клас»
Гэ та су мес ная іні цы я ты ва Мінск ага аб лас но га ін сты ту-

та раз віц ця аду ка цыі і Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да-

га гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка, на кі ра ва ная 

на па пу ля ры за цыю STЕM-аду ка цыі.

За да ча іні цы я та раў аду ка цый на га пра ек та — па вя лі чыць 

коль касць STЕM-пе да го гаў у Мін скай воб лас ці для рэа лі за цыі 

су час най ма дэ лі STЕM-на ву чан ня. Апош няя пра ду гледж вае 

фар мі ра ван не ў школь ні каў між прад мет ных ве даў для па спя-

хо вай пра ект най ра бо ты ў га лі не на ву ко вых і ін жы нер ных 

тэх на ло гій.

Вы клад чы кі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні-

вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка, Мінск ага аб лас но га ін сты ту та 

раз віц ця аду ка цыі і най леп шыя пе да го гі-прак ты кі Мін скай 

воб лас ці вы яз джа юць ва ўста но вы аду ка цыі ста ліч на га рэгіё-

на, дзе на ву ча юць пе да га гіч ных ра бот ні каў ро ба та тэх ні цы, 

пра гра ма ван ню, 3D-ма дэ ля ван ню, да поў не най і вір ту аль най 

рэ аль нас ці і ін шым кі рун кам ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных 

тэх на ло гій. На ву чан не пра хо дзіць ін тэн сіў на — у фор ме трох-

дзён на га прак ты ка-ары ен та ва на га се мі на ра.

У па чат ку пер ша га дня слу ха чы да вед ва юц ца пра тэн дэн-

цыі, пе ра ва гі і перс пек ты вы STЕM-аду ка цыі. Да лей іх ча кае 

зна ём ства з кан стру я ван нем ро ба та тэх ніч ных пры лад на 

асно ве Аrduіnо. За ня ткі ў фор ме май стар-кла са пра во дзіць 

вы клад чык ка фед ры ін фар ма ты кі і ме то ды кі вы кла дан ня 

інфар ма ты кі БДПУ імя Максіма Тан ка Дзміт рый Ма ла хоў скі. 

На ступ ны дзень ад да ец ца спа бор ніц кай і аду ка цый най 

ро ба та тэх ні цы на ба зе кан струк та раў Lеgо Mіndstоrms ЕV3. 

Май стар-клас пра во дзіць на чаль нік ад дзе ла ўка ра нен ня ін-

фар ма цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій Мінск ага аб лас но га 

ін сты ту та раз віц ця аду ка цыі Анд рэй Ты чын скі. Пе да го гі знаё-

мяц ца з аду ка цый ны мі на бо ра мі Lеgо Mіndstоrms, а так са ма 

да вед ва юц ца, у якіх аду ка цый ных пра ек тах пры мя ня юц ца 

ро ба та тэх ніч ныя на бо ры Lеgо, атрым лі ва юць пад ра бяз ную 

ін фар ма цыю аб аб лас ных, рэс пуб лі кан скіх і між на род ных 

спа бор ніц твах па ро ба та тэх ні цы. 

Апош ні дзень се мі на ра пры све ча ны 3D-пра ек та ван ню і 

ма дэ ля ван ню. Пе да го гі атрым лі ва юць на вы кі ра бо ты ў та кіх 

пра гра мах, як Gооglе Sсrаtсh Uр, Lеgо Dіgіtаl Dеsіgnеr, Раіnt 

3D, Unіtу, а так са ма робяць свае пер шыя ма біль ныя пра гра-

мы. У гэ тым ім да па ма гае Пётр Куш ня роў, ства раль нік шэ-

ра гу вір ту аль ных пад руч ні каў, ды рэк тар ся рэд няй шко лы № 

22 Ба ры са ва.

Вар та ад зна чыць, што пра ект на бі рае аба ро ты. Ма біль ны 

STЕM-клас ужо наведаў уста но вы аду ка цыі Чэр вень ска га і 

Пу ха віц ка га ра ё наў. А 25—27 ліс та па да яго пры мае гім на зія 

№ 1 Лю ба ні.

Вы ез ды ма біль на га STЕM-кла са пра хо дзяць па па пя рэд не 

вы зна ча ным пла не. Лю бая ўста но ва аду ка цыі мо жа зра біць 

за яў ку на ўдзел у ме ра пры ем ствах пра ек та. Для гэ та га да-

стат ко ва па тэ ле фа на ваць у Мін скі аб лас ны ін сты тут раз віц ця 

аду ка цыі і да мо віц ца аб ві зі це STЕM-кла са.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


