
Вы да вец тва «Де ло вая пе чать» вы пус цi ла но вую кнi гу Зi но вiя Пры го дзi ча. Пад ад ной вок-

лад кай — на ры сы i iн тэр в'ю. Асно ву кнi гi скла да юць тэкс ты, якiя рас каз ва юць пра па дзеi 

Вя лi кай Ай чын най вай ны. Чы та ем у вы да вец кай ана та цыi: «Кнi га «Тры вож ная па мяць» 

апа вя дае пра лю дзей, якiя прай шлi праз жах лi выя вы пра ба ван нi Вя лi кай Ай чын най вай ны. 

Ад ны — у пар ты за нах i на фрон це, дру гiя — дзець мi — пад час фа шысц кай аку па цыi. Пе-

ра жы тае на ла жы ла глы бо кi ад бi так на iх ду шэў ны i ду хоў ны свет, на iх да лей шы лёс».

Як жы вы паў стае пе рад чы та чом у рас по ве дзе Зi но вiя Пры го дзi ча 

на род ны пiсь мен нiк Бе ла ру сi Ва сiль Бы каў («Вай на — не зай маль ная 

пра гул ка»). «З лю боўю i ня на вiс цю зям ною» — дыя лог з вя лi кiм паэ-

там су час нас цi i сяб рам Ге на дзем Бу раў кi ным. Вось што, у пры ват нас-

цi, па эт ска заў свай му су раз моў цу: «...Ча му я так мно га ўспа мi наю пра 

тыя цяж кiя i не за быў ныя га ды? Та му што ду маю: менавіта та ды па ча ла 

фар мi ра вац ца лю боў i ня на вiсць мае i мно гiх ма iх ра вес нi каў».

У кнi зе Зi но вiя Пры го дзi ча чы та ча ча ка юць су стрэ чы з на род-

ным мас та ком СССР Мi ха i лам Са вiц кiм, пра за iкам Ба ры сам Са-

чан кам, лаў рэ а там Дзяр жаў най прэ мii Рэс пуб лi кi Бе ла русь Ян кам 

Сi па ко вым, пiсь мен нi кам-фран та вi ком Але сем Са вiц кiм, ле ген дар ным 

скульп та рам i ар хi тэк та рам Ле а нi дам Ле вi ным, кам па зi та рам Iга рам 

Лу чан ком, сы нам Яку ба Ко ла са — док та рам тэх нiч ных на вук Мi ха-

сём Кан стан цi на вi чам Мiц ке вi чам i iн шы мi цi ка вы мi су раз моў ца мi, 

праз якiх аў тар «Тры вож най па мя цi» вы ма лёў вае парт рэт блiз ка га i 

зра зу ме ла га яму ча су.

Мi ко ла БЕР ЛЕЖ.

Но выя выданніНо выя выданні

Пра жах лi выя вы пра ба ван нi

Вы да вец тва 

«Бе ла русь» 

да юбi лей ных 

дат, звя за ных 

з Жы ро вi ца мi, 

вы пус цi ла яшчэ 

ад ну кнi гу.

Не вя лi ка га па ме ру аль бом «Жы ро вiц кi Свя та-

Ус пен скi ма нас тыр» па ба чыў свет на трох мо вах — 

бе ла рус кай, рус кай i анг лiй скай. На клад вы дан-

ня — 800 эк зэмп ля раў. Аў тар тэкс таў — Аляк сандр 

Яра шэ вiч. У кнi зе зме шча ны рэ пра дук цыi даў нiх 

iлюст ра цый ных ма тэ ры я лаў i су час ныя здым кi 

А. Дры ба са, Д. Лась ко. Вы пуск вы дан ня ажыц-

цёў ле ны па за ка зе i пры фi нан са вай пад трым цы 

Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Не су мнен на, вы дан не бу дзе за па тра ба ва на, 

зной дзе свай го чы та ча i ся род на вед валь нi каў свя-

то га мес ца. Пе ра кон вае ў гэ тым i грун тоў ны тэкст 

да фа та гра фiч ных вы яў. А. Яра шэ вiч рас каз вае 

хоць i ко рат ка, ла ка нiч на, але вель мi на сы ча на, 

грун тоў на пра са мi Жы ро вi цы (ста ра жы лы i за раз 

на зы ва юць мяс тэч ка «Жы ра ва», хоць та кая наз ва 

ўжо ў XVII ста год дзi лi чы ла ся ста ра даў няй), пра 

зна ход ку ма лень ка га аб раз ка Ма цi Бо жай, пра 

вы то кi фар мi ра ван ня свя той пра сто ры, пра тое, як 

уз нiк ма нас тыр. Та кiя пад ра бяз нас цi да па ма га юць 

больш аб' ек тыў на прад ста вiць гiс то рыю свя ты-

нi, ды i ўво гу ле гiс то рыю пра ва слаў на га жыц ця ў 

Бе ла ру сi. А. Яра шэ вiч на гад вае, што «дзя ку ю чы 

цу да твор на му аб ра зу Ма цi Бо жай i шчод рас цi 

фун да та раў ма нас тыр стаў буй ней шым цэнт рам 

рэ лi гiй на га i куль тур на га жыц ця; у iм шмат ра зоў 

ад бы ва лi ся кан грэ га цыi ба зыль ян, па чы на ю чы 

з 2-й (1629, 1658, 1659, 1661, 1675, 1679, 1694). 

З 1636 го да бо га слу жэн нi пра во дзi лi ся па двух 

аб ра дах — грэ час ка му i рым ска му».

Сён ня ва ўмо вах пан дэ мii ка ра на вi ру са асаб-

лi ва важ ным фак там па да ец ца вы дан не та ко га 

аль бо ма.

Сяр гей ШЫЧ КО.

У РЭ ЖЫ МЕ 
БОЛЬ ШАЙ ЭКА НО МII

Як змя нi лi ся вы дат кi ў пе ры яд эпi дэ мii
Яшчэ ў кан цы мi ну ла га го да мы на ват не ўяў ля лi са бе, 

на коль кi моц на зме нiц ца на ша жыц цё ў 2020-м. Ме ды кi 

ў ахоў най экi пi роў цы, лю дзi ў мас ках i паль чат ках на ву лi-

цы, спус це лыя ба ры i рэ ста ра ны, за кры тыя ме жы... Ра зам 

з укла дам жыц ця змя нi лi ся i на шы вы дат кi. Як ме на вi та? 

Ва ўсiх па-роз на му, у ка гось цi моц на, у iн ша га — усё 

амаль па-ра ней ша му. Мы за пы та лi ся ў пя цi бе ла ру саў, 

як iм жы вец ца сён ня i на што яны вы дат коў ва юць (або 

не) свае гро шы.

Та ма ра Iо сi фаў на, 64 га ды, пен сi я нер ка:

— У ма iх вы дат ках амаль нi я кiх змен ня ма. Я пен сi я нер ка i 

кi ру ю ся па ме рам сва ёй пен сii. Да та го ж мой лад жыц ця амаль не 

змя нiў ся. Менш ста ла кан так таў — гэ та так. Ка лi ра ней я ха дзi ла 

на лек цыi па су свет най мас тац кай куль ту ры ва Унi вер сi тэт трэ ця га 

ўзрос ту, на за ня ткi ў бiб лi я тэ ку, то ця пер та ко га ня ма. За тое я з 

на ды хо дам вяс ны ста ла ез дзiць на ле цi шча — два-тры ра зы на 

ты дзень у элект рыч цы i ста ра юся вы яз джаць ра нi цай, ка лi менш 

на ро ду. Заў сё ды на дзя ваю мас ку i ў гра мад скiм транс пар це, 

i ў кра ме. Дзве шмат ра зо выя мас кi я па шы ла са ма, ад ну ку пi-

ла — так што шмат гро шай на iх не пай шло. Куп ляю вiль гот ныя 

ан ты сеп тыч ныя сур вэт кi, гас па дар чае мы ла — i iм мыю, апроч 

iн ша га, яшчэ i ага род нi ну i са да вi ну з кра мы. Ста ра юся куп ляць 

прад ме ты гi гi е ны на знiж ках, але за ўва жы ла апош нiм ча сам, што 

на ра сiй скiя та ва ры знiж кi ча мусь цi не рас паў сюдж ва юц ца.

У цэ лым, амаль уся мая пен сiя iдзе на пра дук ты. Вось за пла-

цi ла за ка му нал ку 120 руб лёў, ас тат няе iдзе ў асноў ным на ежу, 

i больш за ўсё — на ма лоч ныя пра дук ты, якiя час та ўжы ваю, бо 

па ра iў эн да кры но лаг.

Вось ця пер за ле цi шча трэ ба бу дзе за пла цiць па да так. I яшчэ 

праз па ру ме ся цаў бу дуць тра ты на ме ды цы ну. Я ха джу да 

плат на га эн да кры но ла га, та му да жнiў ня трэ ба бу дзе ад клас цi 

дзесь цi 200 руб лёў на вi зiт да док та ра i на ана лi зы. I яшчэ трэ ба 

бу дзе пры блiз на 100 руб лёў на ста ма то ла га. А вось на ап тэ ку я 

вы дат коў ваю ня шмат, бо ле каў амаль не куп ляю — толь кi таб-

лет кi ад цiс ку i вi та мiн Д.

Дзмiт рый Клiм ко вiч, адзiн з кi раў нi коў пра ек та 
«Цэнтр ак тыў на га даў га лец ця»:

— Я ска заў бы, што рас хо ды апош нiм ча сам змен шы лi ся — i ў 

«Цэнт ра ак тыў на га даў га лец ця», i ў мя не аса бiс та. У пер шую чар-

гу та му, што мы ця пер пра цу ем ан лайн. Вы кла да ем мо вы i на ват 

ёгу i зум бу праз iн тэр нэт. Та му iс тот на ска ра цi лi ся транс парт ныя 

вы дат кi ў на шых ра бот нi каў, а ў мя не, на прык лад, вы дат кi на 

бен зiн. Я жы ву за го ра дам, i ра ней яны бы лi знач на вы шэй шыя. 

У офi се ска ра цi ла ся спа жы ван не элект ра энер гii i ва ды.

Да та го ж, мы ўсе за раз ста ра ем ся эка но мiць, бо не ве да ем, 

што нас ча кае заўт ра. Не ўкла да ем рэ сур сы ў доў га тэр мi но-

выя пра ек ты... Ды i кож ны з нас на аса бiс тым уз роў нi iмк нец ца 

ме ней вы дат коў ваць ця пер, та му што лю дзi не ўпэў не ныя ў 

заўт раш нiм днi.

Ла ры са, 32 га ды, вэб-ды зай нер:

— Я апош нi ме сяц ез джу ў офiс толь кi 1-2 ра зы на ты дзень, 

ас тат нi час пра цую до ма. Але не ска за ла б, што мае вы дат кi 

не як моц на пры гэ тым змя нi лi ся. Так, на неш та гро шай ста ла 

сы хо дзiць менш, але пры гэ тым па вя лi чы лi ся iн шыя тра ты. На-

прык лад, на гра мад скi транс парт я за раз амаль не тра чу ся, але 

з-за та го, што ба ю ся за хва рэць, ста ла час цей за каз ваць так сi, 

каб да ехаць да ра бо ты.

На ежу гро шай ста ла вы хо дзiць менш, бо до ма га та ваць 

больш вы гад на, чым абе даць у ста ло вай цi ка вяр нi, як я ра бi ла 

гэ та ра ней. За тое, па да зраю, вы рас туць ка му наль ныя пла ця-

жы... Па вя лi чы лi ся тра ты на прад ме ты гi гi е ны, ан ты сеп ты кi. Вi-

та мi ны вось да ра гiя ку пi ла, але гэ та адзiн ка вая па куп ка. За тое я 

пе ра ста ла ха дзiць па кра мах, та му больш ня ма нi я кiх спан тан ных 

па ку пак. На огул, я гэ тай вяс ной не ку пi ла са бе нi чо га но ва га з 

адзен ня i абут ку. Лi чу пра вiль най та кую стра тэ гiю.

Ак са на Мак сiм чук (пра сям'ю з трох ча ла век):

— Тра ты ў на шай сям'i гэ тай вяс ной знi зi лi ся, i на шмат. Перш 

за ўсё та му, што мы ста лi больш эка но мiць. Ста лi ра дзей ха дзiць 

у кра му, а пе рад па хо дам скла да ем спiс та го, што са праў ды 

ця пер не аб ход на, каб менш пра во дзiць там ча су. Да та го ж я 

доб ра пра ве ры ла ўсе свае за па сы ў ха ла дзiль нi ку i на па лi цах, 

i ака за ла ся, што iх не так ужо i ма ла. Га тую ця пер з iх. Уво гу ле, 

на ежу ста ла вы дат коў вац ца на шмат менш гро шай з ся мей на-

га бюд жэ ту. Менш ста ла трат i на цац кi для дзi ця цi. У кi но мы 

ця пер не хо дзiм, а гля дзiм фiль мы ў iн тэр нэ це. I на огул, усе не-

аба вяз ко выя вы дат кi па ста вi лi на паў зу. Вось ацяп ляль ны се зон 

скон чыў ся, так што i за ква тэ ру вый дзе менш пла цiць...

Аляк сандр, 40 га доў, тэх нiч ны ды рэк тар:

— Я ця пер пра цую на ўда лён цы i за ўва жыў, што стаў вы дат-

коў ваць знач на больш гро шай на ежу. Гэ та та му, што я куп ляю 

га то вую ежу ў гi пер мар ке це, у ад дзе ле, якi ра ней на зы ваў ся 

ку лi на ры яй. I гэ та ака за ла ся да ра жэй, чым абе ды ў ка фэ, бо я 

заў сё ды абе даў там па абе дзен ным ме ню — так атрым лi ва ла ся 

знач на тан ней. Вя до ма, хто сам га туе, той ця пер мо жа сэ ка но-

мiць, але гэ та не мой вы па дак. Дрэн на i тое, што га то вая ежа 

доў га не за хоў ва ец ца, та му я вы му ша ны да во лi час та ха дзiць у 

кра му. А вось вы дат кi на бен зiн за раз рэз ка ўпа лi. Ну а больш, 

ма быць, у ма iх тра тах нi чо га не па мя ня ла ся.

 ДА РЭ ЧЫ
Банк пра ана лi за ваў тра ты сва iх клi ен таў

Адзiн з буй ных бан каў пры да па мо зе пра ек та Big Data ад са-

чыў вы дат кi сва iх клi ен таў i апуб лi ка ваў ад па вед ную спра ва зда-

чу. На яе пад ста ве мож на вы раз на пра са чыць зме ны ў на шым 

з ва мi жыц цi, якiя ад бы лi ся сё ле та.

Як ака за ла ся, у лю тым i са ка вi ку клi ен ты бан ка на тра цi ну, 

у па раў на ннi з ана ла гiч ным пе ры я дам мi ну ла га го да, змен шы лi 

свае апе ра цыi па за ка зе та ва раў на Aliexpress. Акра мя та го, 

рэз ка ска ра цi лi ся апе ра цыi фi зiч ных асоб па куп лi бi ле таў у 

кi на тэ ат ры (на 30 %), квiт коў на чы гу нач ныя цяг нi кi (на 40 %), на 

са ма лё ты (на 51 %). Так са ма на 46 % знi зi лi ся тра ты на адзен не 

i абу так, на 19 % — на спарт та ва ры i на 52 % — на ўста но вы 

гра мад ска га хар ча ван ня.

А вось коль касць пла ця жоў па апла це да стаў кi пра дук таў, 

па чы на ю чы з пер ша га тыд ня са ка вi ка, пе ра вы сi ла ана ла гiч ныя 

ле таш нiя па каз чы кi на 30 %. Коль касць апе ра цый у ап тэ ках 

так са ма па вя лi чы ла ся — на 37 %.

У кра са вi ку так са ма на 30 % па вя лi чы ла ся коль касць апе ра цый 

на ча ла ве ка ў сфе ры па слуг так сi, у па раў на ннi з ана ла гiч ным 

пе ры я дам мi ну ла га го да. I асаб лi вы рост по пы ту на так сi ў са ка вi-

ку—кра са вi ку быў ва ўзрос та вых гру пах 60—70 i 70—80 га доў.

Свят ла на БУСЬ КО.

ЛЮСТЭРКА2 чэрвеня 2020 г. 5

На мес нiк мi нiст ра iн фар ма цыi Бе-

ла ру сi Iгар БУ ЗОЎ СКI на га даў, што 

пы тан нi пад трым кi бе ла рус кiх вы даў цоў 

i аў та раў паў ста юць не ўпер шы ню, але 

для iх вы ра шэн ня не аб ход на аб' яд наць 

iнi цы я ты вы ўсiх за цi каў ле ных ба коў — 

i дзяр жаў ных ве дам стваў, i са мiх вы да-

вец тваў, прад стаў нi коў кнi га ганд лё вых 

се так, па лi гра фiс таў, пiсь мен нi каў. Ён 

за клi каў пра фе сi я на лаў кнiж най га лi ны 

вы раз на акрэс лi ваць iс ну ю чыя праб ле-

мы i вы лу чаць кан крэт ныя пра па но вы, 

а не спа дзя вац ца толь кi на фi нан са выя 

ўлi ван нi з бо ку дзяр жа вы: «Спон сар-

скай да па мо гi, дзярж за ка заў у чыс тым 

вы гля дзе ўжо не бу дзе, iх эпо ха мi ну ла, 

i час дык туе но выя ўмо вы, ста вiць но-

выя за да чы, у тым лi ку пе рад твор чым, 

пiсь мен нiц кiм ася род кам».

Га во ра чы пра ак ту аль ныя праб ле-

мы, ды рэк тар вя до май кнi гар нi «Ака-

дэ мiч ная кнi га» Воль га Глу хоў ская ад-

зна чы ла: «Не ма гу ска заць, што лю дзi 

ста лi ме ней чы таць — але яны ста лi 

шмат чы таць «пi рац ка га» кан тэн ту, якi 

раз мя шча ец ца ў iн тэр нэ це з па ру шэн-

нем аў тар скiх пра воў». На яе дум ку, 

для фар мi ра ван ня ў гра мад скай свя-

до мас цi каш тоў нас цi аў тар ска га пра ва 

не аб ход на дзейс ная сiс тэ ма кант ро лю, 

якая пра ца ва ла б гэ так жа ад ла джа на 

i ня ўхiль на, як фо та фiк са цыя да рож-

на га ру ху.

Ча му на огул чы та чы ад да юць пе-

ра ва гу не ле галь на спам па ва ным праз 

iн тэр нэт, а не на бы тым у кнi гар нi вы-

дан ням? Спе цы я лiс ты кнi га вы да вец-

кай сфе ры га во раць, што з-за вя лi ка га 

па да тку на да баў ле ную вар тасць у Бе-

ла ру сi да ра гая па лi гра фiя, а та му вы-

нi ко вы кошт кнi гi для па куп нi коў за над-

та вы со кi. Анд рэй Януш ке вiч, кi раў нiк 

пры ват на га вы да вец тва «Януш ке вiч», 

пры во дзiць кра са моў ныя лiч бы: прэ-

мi ум-пад пiс ка, гэта значыць, не аб ме-

жа ва ны до ступ да ўсiх вы кла дзе ных 

кнiг, у не ка то рых ан лайн-бiб лi я тэ ках 

абы дзец ца чы та чу ў 20 руб лёў на ме-

сяц — коль кi су час ных па пя ро вых кнiг 

мож на на быць на гэ тую су му? Та му пы-

тан не ПДВ — ад но з са мых ба лю чых 

для вы да вец кай сфе ры, i пад час су-

стрэ чы не раз гу ча лi пра па но вы зра бiць 

стаў ку па да тку ну ля вой, як ужо бы ло ў 

2000-м — пры нам сi, для бе ла рус ка моў-

ных кнiг, каб сты му ля ваць iх вы дан не 

i по пыт.

Але эка но мi ка тут вы ра шае да лё-

ка не ўсё. Ся род iн шых праб лем, на 

якiя звяр ну лi ўва гу пра фе сi я на лы кнiж-

най га лi ны i прад стаў нi кi Мi нiн фар-

ма, — аба ро на i раз вiц цё ўнут ра на га 

лi та ра тур на га рын ку, iн фар ма цый ная 

пад трым ка i пра соў ван не, у тым лi ку 

праз па пу ляр ныя са цы яль ныя сет кi, 

но вых аў та раў, якiя ства ра юць на цы-

я наль ны кан тэнт, а так са ма пе ра гляд 

са ста рэ лых нар ма тыў ных ак таў, якiя 

аб мя жоў ва юць вы да вец кую дзей насць 

(не ка то рыя з iх, на прык лад, да ту юц-

ца ся рэ дзi най мi ну ла га ста год дзя i на-

ўпрост ад ста лi ад ця пе раш нiх рэа лiй). 

«Мы га то выя хоць сён ня вы пус каць у 

бес па пя ро вым, элект рон ным ва ры ян це 

цэ лы шэ раг на ву ко вай i ву чэб най лi та-

ра ту ры, — га во рыць кi раў нiк вы да вец-

тва «Вы шэй шая шко ла» Аляк сандр 

Ня чай, — але за ко нам не пра ду гле джа-

на, як у та кiм вы пад ку сфар мi ра ваць яе 

кошт, як раз лi чыць аў тар скi га на рар, не 

рэг ла мен та ва ныя iн шыя важ ныя рэ чы. 

Тут цэ лае не кра ну тае по ле для ра бо ты 

за ка нат вор цаў!»

Удзель нi кi круг ла га ста ла прый шлi 

да вы сно вы, што, каб пе ра адо лець 

на ступ ствы кры зi су, спра ва ка ва на га 

пан дэ мi яй ка ра на вi ру са ў све це, пра-

соў ваць кнi гi па вiн ны ўсе, хто за дзей-

нi ча ны ў пра цэ се iх вы пус ку i рас паў-

сюдж ван ня: са мi аў та ры, вы даў цы, 

кнi гар нi, шу ка ю чы но выя фар ма ты 

ўза е ма дзе ян ня з па куп нi ка мi. «Трэ-

ба пра ду маць, як аб агуль нiць i ар га-

нi за ваць гэ ту су мес ную ра бо ту, а ад 

вас, паў та ру ся, мы ча ка ем кан крэт ных 

пра па ноў i iнi цы я тыў, якiя мо гуць быць 

рэа лi за ва ныя ў пад трым ку на цы я наль-

на га кнi га вы дан ня», — рэ зю ма ваў Iгар 

Бу зоў скi i ад зна чыў, што па доб ныя су-

стрэ чы i рас пра цоў ка агуль най стра тэ гii 

бу дуць пра цяг вац ца.

Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА.

Раз мо ва па сут нас цiРаз мо ва па сут нас цi

КАБ ЧЫ ТА ЛI БЕ ЛА РУС КАЕ
Сён ня ма ла на пi саць кнi гу, трэ ба яе пра даць
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Фан та ны 
трох 
ста год дзяў

Са цы яль ная рас сад ка — 
да 1 лi пе ня

Бе ла рус кая чы гун ка зноў па доў жы ла тэр мiн дзе ян ня но-

вай схе мы рас сад кi па са жы раў у цяг нi ках, гэ тым ра зам да 

1 лi пе ня, па ве да мi лi ў прэс-цэнт ры ма гiст ра лi.

Рас сад ка па но вай схе ме бы ла ўве дзе на БЧ з 15 кра са вi ка з 

мэ тай за ха ван ня па са жы ра мi не аб ход най са цы яль най дыс тан-

цыi ў ку пэй ных, плац карт ных ва го нах i ў ва го нах з мес ца мi для 

ся дзен ня.

Ме ра скi ра ва на на за ха ван не зда роўя гра ма дзян, пра фi лак-

ты ку рас паў сюдж ван ня вi рус ных iн фек цый ся род па са жы раў 

бе ла рус кай ма гiст ра лi, а так са ма ства рэн не кам форт ных умоў 

пра ез ду ў цяг нi ках з ну ма ра ва ны мi мес ца мi.

На га да ем, но вая схе ма пра ду гледж вае раз мя шчэн не не больш 

чым двух па са жы раў у ку пэ, не больш чым трох ча ла век у ад ным 

ад се ку плац карт на га ва го на. Па са жы рам, якiя афор мi лi бi ле ты 

ў ад ной за мо ве, да зво ле на куп ля трох цi ча ты рох мес цаў у ку пэ, 

ка лi да гэ та га там не бы ло пра да дзе на нi ад на го мес ца.

Пры афарм лен нi бi ле таў у ва го нах з мес ца мi для ся дзен ня 

ў двух мес ным ра дзе па са жыр бу дзе раз ме шча ны ка ля акна. 

У трох мес ным —  адзiн ча ла век ка ля акна, дру гi — праз мес ца 

ка ля пра хо ду (ся рэд нi рад за ста ец ца не за ня ты).

Но вая схе ма рас сад кi вы ка рыс тоў ва ец ца пры афарм лен нi пра-

яз ных да ку мен таў як у чы гу нач ных ка сах, так i праз iн тэр нэт.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!
Роз на га рос ту, ад не каль кiх сан ты мет-

раў да дзя сят каў мет раў у вы шы ню — 

та кiя фан та ны ўпры гож ва юць ву-

лi цы i пло шчы Мiн ска, з'яў ля-

юц ца част кай ланд шафт ных 

кам па зi цый пар каў i скве раў. 

Раз на стай ныя па вы гля дзе 

i тэх нiч ным вы ка нан нi, яны 

ство ра ныя, каб аздо бiць га-

рад скi пей заж i ад люст ра-

ваць най больш яск ра выя па-

дзеi гiс то рыi на шай ста лi цы.

Са мы ста ры фан тан у Мiн ску 

ад кры лi ў год пус ку пер ша га га рад-

ско га во да пра во да з ар тэ зi ян скай ва дой. 

Раз ме шча ны ён по бач з сён няш нiм бу дын кам На-

цы я наль на га ака дэ мiч на га тэ ат ра iмя Ян кi Ку па лы. Фан тан 

быў па бу да ва ны ў 1874 го дзе, пра што свед чыць шыль да 

пад шум ны мi па то ка мi ва ды.

Са мы ма ла ды фан тан дня мi з'я вiў ся на на бя рэж най Свiс-

ла чы, ка ля пар ку iмя Гор ка га. Дак лад ней ка жу чы, ён уз нiк 

пас ля рэ кан струк цыi та го не вя лiч ка га, якi не ка лi iс на ваў тут 

ра ней. Але гэ тае «ра ней» ба чыц ца ўжо та кiм да лё кiм, што 

збу да ван не ад ра зу па ча лi на зы ваць но вым. У нач ную па ру 

сот нi стру ме няў пад свеч ва юц ца роз на ка ля ро вы мi свят ло-

ды ё да мi. Та кiя кры нi цы свят ла бу дуць пра ца ваць i ў ма ра зы, 

ка лi фан тан да вя дзец ца ча со ва спы нiць — яны па-свой му 

пе рад адуць ма ляў нi чую ды на мi ку iмк лi вай ва ды.

Яў ген ПЯ СЕЦ КI, фо та аў та ра.

Хто б што нi ка заў, а лю дзi пра цяг ва юць чы таць на ват у сён няш нiм 

iмк лi вым све це: ад ны з па пе ры, дру гiя з эк ра наў га джэ таў, трэ цiя ан-

лайн, чац вёр тыя праз на вуш нi кi ў аў ды я фар ма це. Кнi гi — не ад' ем ны 

склад нiк куль ту ры, зна чэн не яко га цяж ка пе ра аца нiць, та му пад трым-

ка кнiж най сфе ры, за ха ван не лi та ра тур най спад чы ны i пра соў ван не 

бе ла рус кiх аў та раў за мя жой ува хо дзяць у сфе ру дзяр жаў ных iн та-

рэ саў. Як спа лу чыць эка на мiч ны i твор чы бакі ў пад трым цы кнi га вы-

дан ня, цi толь кi гра шы ма трэ ба сты му ля ваць раз вiц цё пiсь мен нiц ка га 

ася род ку i якiя праб ле мы, на дум ку вы даў цоў i рас паў сюдж валь нi каў, 

па тра бу юць не ад клад на га вы ра шэн ня, аб мер ка ва лi ўдзель нi кi круг ла га 

ста ла «Пад трым ка на цы я наль на га кнi га вы дан ня», што ад быў ся ў До ме 

прэ сы ў Мiн ску.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО НТК «АЛЕСЯ», 8 (0232) 29 51 12

№ лота Наименование объекта
Начальная 

стоимость лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма задатка,

 бел. руб.

1

Изолированное помещение (торговое помещение) с инв. № 350/D-353672 площадью 69,8 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Пенязькова Д.Н., 59-1а.

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000006005342 пло-
щадью 0,1200 га

229 500,00 22 950,00

Срок подачи заявления
По 24 июня 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

26 июня 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления 
задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 02.06.2020 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Цель использования – любая, кроме розничной торговли продовольственными 
товарами и общественного питания. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 
10 (десяти) календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона предоставля-
ется рассрочка платежа на 5 (пять) месяцев. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45 

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению Столбцовского филиала Минского облпотребобщества (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже здания магазина № 172 
(составные части и принадлежности: 2 склада, уборная) 

с инв. № 622/С-17995 общей площадью 94,6 кв. м, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 625482809601000120 

площадью 0,1350 га (право аренды по 07.03.2070) 
по адресу: Минская область, Столбцовский район, Литвенский с/с, аг. Рочевичи. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав: ограничения прав на земельные участки, 
расположенные на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона ручья 
№ 2 пл. 0,1350 га), охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0067 га, охранная 
зона газораспределительной системы пл. 0,0033 га.
Начальная цена с НДС (20 %) – 25 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 2 500,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский 
областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 06.07.2020 
в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 05.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.
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