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Ра сія асу дзі ла за яву Джон са на 
пра Дру гую су свет ную вай ну

Па соль ства Ра сіі ў Лон да не 

на зва ла не пры маль ны мі сло вы 

бры тан ска га прэм' ер-мі ніст ра 

Бо ры са Джон са на, які па раў-

наў дзе ян ні СССР у Поль шчы з 

агрэ сі яй Трэ ця га рэй ха.

На пя рэ дад ні Джон сан вы сту-

піў з ві дэа зва ро там, у якім рас ка заў, што ў па чат ку Дру гой 

су свет най у ве рас ні 1939 го да Поль шча апы ну ла ся па між 

«фа шысц кім мо ла там і ка му ніс тыч ным ка вад лам».

«Гэ тая за ява Джон са на вы клі кае здзіў лен не. Пры ўсіх 

гіс та рыч ных дыс ку сі ях ва кол са вец кай ва ен най апе ра цыі 

ва ўсход ніх ра ё нах Поль шчы (у За ход няй Укра і не і За-

ход няй Бе ла ру сі) па ста ноў ка пы тан ня, пры якой дзе ян ні 

СССР фак тыч на пры раў ноў ва юц ца да гіт ле раў скай агрэ-

сіі, цал кам не пры маль ная», — пры во дзіць ад каз ра сій скіх 

дып ла ма таў ТАСС.

Па соль ства РФ зга да ла, што ка лі хто і асу дзіў Поль шчу 

на тра ге дыю, акра мя Гіт ле ра, дык гэ та бры тан ская дып ла-

ма тыя, якая за плюшч ва ла во чы на за хоп ніц кую па лі ты ку 

на цыс таў і са ба та ва ла пра па но вы СССР аб ства рэн ні ан ты-

гіт ле раў ска га аль ян су, у тым лі ку для аба ро ны Поль шчы.

Прэ зі дэнт Чэ хіі па він ша ваў прэм' е ра кра і ны 
са спы нен нем су до вай спра вы су праць яго

Кі раў нік Чэ хіі Мі лаш Зе ман па він ша ваў прэм' ер-мі-

ніст ра рэс пуб лі кі, до ла ра ва га міль яр дэ ра Анд рэя Ба бі ша, 

яко му споў ні ла ся 65 га доў, з днём на ра джэн ня і... спы нен-

нем рас сле да ван ня кры мі наль най спра вы, рас па ча тай 

су праць яго па лі цы яй. Пра гэ та ін фар ма ва ла чэш скае 

тэ ле ба чан не.

Мяс цо выя СМІ па ве да мі лі, што пра ку рор Яра слаў Ша-

рах, які зай маў ся спра вай прэм' е ра, спы ніў рас сле да-

ван не, якое вя ло ся на пра ця гу апош ніх ча ты рох га доў. 

Ад на ча со ва яно бы ло спы не на ў да чы нен ні да сва я коў 

і бліз кіх па плеч ні каў Ба бі ша, што так са ма пра хо дзі лі па 

гэ тай спра ве.

Па лі цыя ві на ва ці ла Ба бі ша ў ма хі на цы ях з фі нан са-

вы мі да та цы я мі з фон даў Еў ра са ю за. Яму ста вілі ў ві ну 

ар га ні за цыю схе мы не за кон на га пры сва ен ня ў 2010 го дзе 

50 млн крон (ка ля €2 млн) яго кам па ні яй «Гняз до бус ла».

Між тым за кон насць ра шэн ня Ша ра ха яшчэ па він ны 

па цвер дзіць пра ку ра ту ра Пра гі і, маг чы ма, Ге не раль ная 

пра ку ра ту ра Чэ хіі.

Дзей насць ча ла ве ка ўплы ва ла на пла не ту 
ўжо ў 2000 го дзе да на шай эры

Дзей насць ча ла ве ка па ча-

ла мя няць на шу пла не ту і яе 

клі мат на ча ты ры ты ся чы га-

доў ра ней, чым ду ма лі ву чо-

ныя. Да та кой вы сно вы прый-

шлі да след чы кі з уні вер сі тэ та 

Квінс лэн да ў Брыс бе не, якія 

апуб лі ка ва лі сваю спра ва зда чу ў ча со пі се Scіence.

На пра ця гу доў га га ча су «мы знач на не да ацэнь ва лі 

ўздзе ян не ста ра жыт ных цы ві лі за цый на эка сіс тэ му Зям-

лі», сцвяр джа юць ант ра по ла гі, якія ўдзель ні ча лі ў шы ро ка-

маш таб ным да след чым пра ек це, на кі ра ва ным на ацэн ку 

сту пе ні ўплы ву дзей нас ці лю дзей на пла не ту.

«Вя до ма, су час ныя тэм пы і маш та бы ант ра па ген ных 

гла баль ных змен на шмат боль шыя, чым у да лё кім мі ну-

лым, але доў га тэр мі но вае ку му ля тыў нае ўздзе ян не, якое 

ста ра жыт ныя зем ля ро бы і жы вё ла га доў цы аказ ва лі на 

Зям лю, знач на больш сур' ёз нае, чым мы ра ней мер ка-

ва лі», — ска за ла док тар Анд рэа Кей з ад дзя лен ня са цы-

яль ных на вук уні вер сі тэ та Квінс лэн да. Па вод ле яе слоў, 

вы клі ка ныя ча ла ве кам зме ны гле ба ва га по кры ва па ча лі ся 

не ў ся рэ дзі не XX ста год дзя, а бы лі да стат ко ва шы ро кія 

ўжо ў 2000 го дзе да на шай эры. «У нас бы ла пла не та, 

ужо та ды ў знач най сту пе ні зме не ная ста ра жыт ны мі па-

ляў ні чы мі, збі раль ні ка мі, фер ме ра мі і жы вё ла га доў ца мі», 

ад зна чы ла док тар Кей.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 440/С-12972 (назначение – 
здание специализированное розничной торговли, наименование – 

рыночный павильон – 1) обшей площадью 91,3 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Советская, 135; капитальное строение, инв. № 440/С-12973 
(назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – 
рыночный павильон – 2) обшей площадью 44,1 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Советская, 135/1; капитальное строение, инв. № 440/С-12974 
(назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – 
рыночный павильон – 3) обшей площадью 32,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Советская, 135/2.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 424950100001002618 площадью 0,2097 га (назначение – земельный участок 
для размещения объектов розничной торговли), расположенном по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Советская.

Начальная цена продажи – 108 000 р. (сто восемь тысяч рублей) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 5 400 р. (пять тысяч четыреста рублей).

Продавец – Ошмянский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, тел. 8-01593-76-705.

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32, 45-05-38.

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сто-
рон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукционных торгов.

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225.

Аукцион состоится 17 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведе-
ния аукциона содержатся на сайте организатора аукциона: http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 08.05.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.
Последний день приема заявлений – 13 сентября 2019 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

4 ве рас ня па чы нае сваю ра бо ту 

32-я Мас коў ская між на род ная 

кніж ная вы стаў ка-кір маш, га на-

ро вым гос цем якой сё ле та бу дзе 

Бе ла русь. Ай чын ныя вы даў цы 

прад ста вяць на фо ру ме мност-

ва ці ка вых пра ек таў, за про сяць у 

гос ці вя до мых бе ла рус кіх кас ма-

на ўтаў і спарт сме наў, а так са ма 

пры вя зуць на вы стаў ку... зуб ра.

Пло шча бе ла рус ка га на цы я наль на га 

стэн да на ВДНГ скла дае 222 квад рат-

ныя мет ры і бу дзе шчыль на за поў не ная 

не толь кі ўлас на кні га мі, але і ін шы мі 

ці ка вы мі па дзея мі і пра ек та мі. «У нас 

бу дзе прэ зен та цый ная част ка, бу дзе 

кніж ная экс па зі цыя са што дзён ным аб-

наў лен нем, мес ца для ра бо ты з аў та ра-

мі, ганд лё вая пля цоў ка ад «Бел кні гі», — 

рас ка заў на мес нік мі ніст ра ін фар-

 ма цыі Бе ла ру сі Ігар БУ ЗОЎ СКІ.

Кож ны з пя ці дзён вы стаў кі, рас ка-

за ла ды рэк тар вы да вец тва «На род-

ная асве та» Вік то рыя КА ЛІСТ РА ТА ВА, 

мае кан крэт ны тэ ма тыч ны кі ру нак

і на паў нен не. Так, пер шы дзень пад 

умоў най наз вай «Усе гос ці ў дом» прад-

ста віць між на род ныя кніж ныя пра ек ты, 

у тым лі ку су мес ны бе ла рус ка-ра сій скі 

лі та ра тур ны пра ект «Су гуч ча», у якім 

бе ла рус кая паэ зія пра гу чыць на мо вах

на ро даў Ра сіі, а су свет на вядомыя і су-

час ныя ра сій скія вер шы бу дуць чы тац-

ца ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую. Дру гі 

дзень пры све ча ны 75-год дзю вы зва-

лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў: шы ро кая аў ды то рыя па зна-

ё міц ца на бе ла рус кім стэн дзе з кніж най 

се ры яй «Бе ла русь. Тра ге дыя і праў да 

па мя ці», якая ста ла пе ра мож цам між-

на род на га кон кур су «Мас тац тва кні гі 

кра ін СНД» у на мі на цыі «Пе ра мо га», а 

кні га пра Ха тынь ра зы шла ся на столь кі 

хут ка, што спат рэ бі ла ся вы пус каць да-

дат ко вы ты раж. Дзень трэ ці бу дзе пры-

све ча ны тэ ме ма лой ра дзі мы і рас ка-

жа пра ту рыс тыч ны па тэн цы ял на шай 

кра і ны — імі джа выя вы дан ні і пра ек ты 

па гіс то рыі на цы я наль ных кас цю маў, 

кух ні, ра мёст ваў, тра ды цый прэ зен ту-

юць не толь кі вы да вец твы, але так са ма 

лі та ра тур ныя му зеі Бе ла ру сі, зам ка вы 

комп лекс «Мір», На цы я наль ная і Прэ зі-

дэнц кая біб лі я тэ кі. На чац вёр ты дзень 

на вед валь ні каў ча ка юць су стрэ чы з па-

пу ляр ны мі бе ла рус кі мі аў та ра мі, ся род 

якіх На тал ля Бат ра ко ва і Люд мі ла Руб-

леў ская; так са ма на прэ зен та цыю кніж-

най се рыі «Асо бы» абя ца юць за зір нуць 

вя до мыя кас ма на ўты, а вы дан не пра 

гіс то рыю бе ла рус ка га бія тло ну «ажы-

вяць» не ка то рыя яго ге роі-спарт сме-

ны. На рэш це, у за ключ ны, пя ты дзень 

вы стаў кі бе ла рус кі стэнд бу дзе цал кам 

ад да дзе ны чы та чам і аса ло дзе чы тан ня 

доб рых кніг.

Ся род ін шых зна ка вых вы дан няў, 

якія бе ла рус кія кніж ні кі па ка жуць на 

між на род ным мас коў скім фо ру ме, — 

прэ зен та цыя пра ек та Ула дзі мі ра Лі-

ха дзе да ва «У по шу ках стра ча на га», 

на ўпрост звя за на га з 25-год дзем ін сты-

ту та прэ зі дэнц тва ў на шай кра і не, — 

ме на ві та за гэ ты тэр мін уба чы лі свет 

25 кніг, якія ілюст ру юць у ста рых паш-

тоў ках і ра ры тэт ных фо та здым ках даў-

нюю і су час ную гіс то рыю на шых га ра-

доў і мяс тэ чак. Да поў ніць гэ ты пра ект 

ад мыс ло вы арт-аб' ект, які сім ва лі зуе 

вы то кі бе ла рус ка га і су свет на га пісь-

мен ства — скульп ту ра «Дру кар ска га 

зуб ра», са бра ная з дэ та ляў ста рых дру-

кар скіх стан коў і шрыф ту. А пры ем ным 

сюр пры зам для па куп ні коў бе ла рус кіх 

кніг ста не маг чы масць бяс плат на на ве-

даць ін тэр ак тыў ную экс па зі цыю «Дру-

кар скі двор ХVІ ста год дзя» і на дру ка-

ваць на дзе ю чым стан ку па ста ра жыт-

ных тэх на ло гі ях 1-ю ста рон ку ска ры-

наў скай Біб ліі... І гэ та, пад крэс лі ва юць 

удзель ні кі на шай дэ ле га цыі, да лё ка не 

ўсе за пла на ва ныя ці ка він кі.

Да рэ чы, з улі кам вы со ка га чы тац-

ка га ін та рэ су ўпер шы ню ар га ні за та ры 

ММКВК па вя лі чы лі час ра бо ты вы стаў-

кі ад ра зу на дзве га дзі ны — з 10 да 

20. На огул удзел у сё лет нім фо ру ме, 

як ча ка ец ца, возь муць вы да вец твы з 

больш як 25 кра ін све ту.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

«Дру кар скі зубр» едзе ў Маск ву
ЮНЫМ СУ ВО РАЎ ЦАМ 
УРУ ЧЫ ЛІ ПА ГО НЫ

У Мін скім су во раў скім ва ен ным ву чы лі шчы ад бы ла ся 

цы ры мо нія па свя чэн ня. Праз яе ў Дзень ве даў прай шлі 

73 но ва спе ча ныя пер ша курс ні кі. Яны атры ма лі пун со-

выя па го ны з рук ко ліш ніх на ву чэн цаў — усё згод на з 

даў няй тра ды цы яй.

— Гэ ты дзень вам за пом ніц ца на ўсё жыц цё, — ска заў 

мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі Анд рэй РАЎ КОЎ. — Гэ та па ча так 

жыц ця, ста наў лен ня вас як муж чын, якое пры вя дзе вас да 

вы шынь. Вы му сі це дак лад на па мя таць, што ву чыц ца заўж ды 

цяж ка. На пры кан цы гэ та га шля ху вы зро бі це вы бар — або 

і на да лей звяз ваць сваё жыц цё з ар мі яй, або стаць гра ма-

дзян скімі спе цы я ліс тамі. Але ва ўся кім ра зе тут да дуць вам 

аду ка цыю, якая ад крые пе рад ва мі ўсе да ро гі.

— Па го ны ўру ча юць ге не ра лы — мі ністр аба ро ны Анд рэй 

Раў коў, на мес нік мі ніст ра аба ро ны Сяр гей Па та пен ка і ін шыя 

ко ліш нія вы пуск ні кі Су во раў ска га ву чы лі шча, якія да маг лі-

ся знач ных пра фе сій ных вы шынь, — рас каз вае на чаль нік 

на ву чаль най уста но вы ге не рал-ма ёр Аляк сандр НА ВУ-

МЕН КА. — Пер шыя па го ны юным су во раў цам пры шы ва юць 

на ву чэн цы вы пуск но га кур са. Та кім чы нам яны дэ ман стру юць 

уза е ма да па мо гу.

У най блі жэй шы час іх ча кае асва ен не агуль на аду ка цый-

най пра гра мы. Але ак цэнт бу дзе ра біц ца на спе цы яль ную. 

Вя лі кую ўва гу на да дуць страл ко вай пад рых тоў цы, пла ван ню. 

Ад крыў ся і но вы спар тыў ны га ра док.

Акра мя та го, з гэ та га го да су во раў цы змо гуць на вед ваць 

Мін скі па лац дзя цей і мо ла дзі, каб мець та кія ж маг чы мас ці 

для ўсе ба ко ва га раз віц ця, як і іх ра вес ні кі, якія ву чац ца ў 

звы чай ных шко лах. Мяр ку ец ца, што яны бу дуць на вед ваць 

за ня ткі па ро ба та тэх ні цы, авія ма дэ ля ван ні, шах ма тах. 

Ар цё му ЖУ КА ВУ споў ні ла ся 12. Хлоп чык вы гля дае раз-

ві тым не па га дах і тры ма ец ца вель мі год на.

— Я сам ро дам з Мін ска. У Су во раў скае ву чы лі шча вы-

ра шыў па сту паць, ка лі ўпер шы ню ўба чыў рэ кла му. Пас ля 

сха дзіў на дзень ад чы не ных дзвя рэй. І мне вель мі спа да ба-

ла ся! Мае баць ка і дзед — лёт чы кі, слу жы лі ў па вет ра на-дэ-

сант ных вой сках. Пра ар мей скае жыц цё ве даю з ма лен ства. 

Кон курс сё ле та быў вя лі кі — во сем ча ла век на мес ца! Але 

пад час зда чы іс пы таў я не на пруж ваў ся. Трэ ба бы ло прай сці 

вы пра ба ван ні па бе ла рус кай і рус кай мо вах, ма тэ ма ты цы і 

фіз куль ту ры. Па ёй мы зда ва лі бег на паў та ра кі ла мет ра, 

шэсць дзя сят мет раў і пад цяг ван ні. Тут мы зна хо дзім ся ўжо 

ты дзень. За гэ ты час мя не на ву чы лі пры шы ваць пад каў не-

рык, кры ху асво іў ся і са стра я вой пад рых тоў кай.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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ПЕ РА МОГ ПА КУЛЬ НЯ МА
У стар та вым па ядын-

ку 12-га па лі ку чэм-

пі я на ту КХЛ ха ке іс ты 

мінск ага «Ды на ма» 

пры ма лі ў па ня дзе-

лак ніж не кам скі 

«Наф та хі мік».

На пер шы матч но ва га 

се зо на «Ды на ма» вый-

шла ў но вай фор ме з но вым ла га ты пам. Пе рад па чат кам 

гуль ні прай шло яр кае шоу, а ўсе гле да чы «Мінск-Арэ ны» 

атры ма лі ў па да ру нак май кі з но вай эмб ле май клу ба. За 

стар та вым мат чам ра зам з гле да ча мі на тры бу нах на зі раў 

і Прэ зі дэнт кра і ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Но вая фор ма і ат ры бу ты ка не да па маг лі «Ды на ма», 

пер шая гуль ня чэм пі я на ту за вяр шы ла ся для іх па ра жэн-

нем з лі кам 2:4, у гас па да роў вы зна чы лі ся Тэ му Пул кі нен і 

Марк-Анд рэ Грань я ні. На ступ ныя мат чы мін скія ды на маў цы 

пра вя дуць на вы ез дзе: сён ня — з мас коў скі мі ад на клуб ні-
ка мі, 6 ве рас ня з «Со чы» і 8-га — са «Спар та ком».

ТРЫ БЕ ЛА РУС КІ ЗГУ ЛЯ ЮЦЬ 
У 1/4 US OPEN

Тры пры мы бе ла рус ка га тэ ні са вы бы лі з адзі ноч на га 
ро зыг ры шу на US Open, але ўсе згу ля юць там жа ў 
пар ных су стрэ чах.

У пер шым кру зе Ары на Са ба лен ка абы гра ла Вік то рыю 
Аза ран ку, але ў дру гім са сту пі ла прад стаў ні цы Ка зах ста на 
Юліі Пу цін ца вай. Да рэ чы, пас ля гэ та га мат ча ра сі я нін Дзміт-
рый Тур су наў аб вяс ціў, што больш не з'яў ля ец ца аса біс-
тым трэ не рам на шай су ай чын ні цы. Аляк санд ра Са сно віч 
у трэ цім раў ндзе ад кры та га чэм пі я на ту ЗША прай гра ла 
тэ ні сіст цы з Ту ні са Унс Джа бір. Але ўсе тры бе ла рус кі згу-
ля юць у 1/4 фі на лу: Аза ран ка і аў стра лій ка Эш лі Бар ці, 
Са ба лен ка і бель гій ка Эліс Мер тэнс, Са сно віч і сла вач ка 
Вік то рыя Куж ма ва ў пар ных су стрэ чах пе ра адо ле лі сі та 
ад ной вось май.

Іван КУ ПАР ВАС.

Спорт-тайм

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз-
вае глы бо кія спа чу ван ні Вік та ру Анд рэ е ві чу Ліс ко ві чу, 
на мес ні ку стар шы ні Гро дзен ска га аб лас но га вы ка наў ча-
га ка мі тэ та, у су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам —
смер цю БАЦЬ КІ.

Вы да вец кі дом «Звяз да» вы каз вае шчы рыя спа чу-
ван ні на мес ні ку стар шы ні Гро дзен ска га аб лас но га вы ка-
наў ча га ка мі тэ та Вік та ру Анд рэ е ві чу Ліс ко ві чу ў су вя зі з 
на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.


