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6 чэр ве ня 2014 ад бы ла ся 
па дзея, якую вель мі доў га 
ча ка лі — Ула дзі мір Пу цін 
су стрэў ся з но вым прэ зі-
дэн там Укра і ны — Пят ром 
Па ра шэн кам. За ход нія лі да-
ры пры кла лі ве лі зар ныя на-
ма ган ні, каб гэ тая су стрэ ча 
ад бы ла ся, і Ула дзі мір Пу цін 
па лі чыў маг чы мым пай сці 
ім на су страч.

Доў га ча ка нае ран дэ ву ад-
бы ло ся ў Нар ман дыі, дзе пра-
хо дзі лі ўра чыс тас ці, пры све ча-
ныя 70-год дзю вы сад кі са юз ных 
вой скаў. У ме ра пры ем стве быў 
за про ша ны пры няць удзел і но-
вы прэ зі дэнт Укра і ны, ня гле дзя-
чы на тое, што яго інаў гу ра цыя 
та ды яшчэ не ад бы ла ся. Прэ-
зі дэнт Фран цыі Фран суа Аланд 
за доў га да ме ра пры ем ства рас-
па вя даў жур на ліс там, што раз-
ліч вае звес ці ра зам фран цуз-
ска га і ра сій ска га прэ зі дэн таў, 
каб яны маг лі па шу каць шля хі 
для кам пра мі су.

Уся му све ту ўжо зра зу ме ла, 
што ўкра ін скі кры зіс не знік не 
сам са бой і не аб ход ны ра шу-
чыя кро кі па яго вы ра шэн ні 
з бо ку най больш уплы во вых 
кра ін све ту. Зра зу ме ла і тое, 
што сі ла вы ва ры янт вы ра шэн-
ня, як бы ён пер ша па чат ко ва ні 
пад трым лі ваў ся За ха дам, мо-
жа не даць ста ноў чых вы ні каў. 
Ба раць ба з паў стан ца мі па ўсім 
све це мае пры клад на ад ноль-
ка выя ры сы — пры да стат ко-
вай ма ты ва цыі да су пра ці ву з іх 
бо ку яна мо жа доў жыц ца дзе-
ся ці год дзя мі. На ват пры ўмо-
ве пра мо га ва ен на га раз гро му 
яны мо гуць лёг ка «рас тва рыц-
ца» ся род на сель ніц тва і пе рай-
сці на шлях тэ рак таў су праць 
ура да.

А тое, што паў стан цы паўд нё-
ва г а ўсхо ду здо ле лі пра тры мац-
ца амаль два ме ся цы су праць 
ура да вых вой скаў з бро не тэх-
ні кай, вер та лё та мі і са ма лё та-
мі, пры му шае ста віц ца да іх і 
іх ма ты ва цыі на пра цяг ба раць-
бы до сыць сур' ёз на. Ці хо чуць 
у Еў ра са ю зе, каб кан флікт та-
ко га ро ду дзе ся ці год дзя мі доў-

жыў ся ў су сед няй кра і не, на ват 
пры ўмо ве, што ўра да выя сі лы 
атры ма юць ва ен ную пе ра мо гу, 
за ліў шы кры вёю паў ста лыя га-
ра ды Укра і ны? Пры ўсім жа дан-
ні аб ра зіць Ра сію, раз гра міў шы 
яе пры хіль ні каў на тэ ры то рыі 
Укра і ны, ві да воч на, што Еў ра-
са ю зу зу сім не вы гад на мець 
ма гут ную кры ні цу тэ ра рыс тыч-
най ак тыў нас ці ў ся бе пад бо-
кам. Зна чыць, прый дзец ца да-
маў ляц ца.

Фак тыч на Кі е ву да лі апош ні 
шанц вы ра шыць пы тан не сі лай 
за два тыд ні пас ля ўкра ін скіх 
прэ зі дэнц кіх вы ба раў. Гэ та бы-
ло тэс там на яго здоль насць 
ўста ля ваць мір. Але, як ака за-
ла ся, кі нуў шы ве лі зар ныя сі лы 
на пад аў лен не ме ця жу, укра ін-
ская ўла да асаб лі ва не атры ма-
ла пос пе ху. Зна чыць, не аб ход на 
да маў ляц ца ўжо яе ма гут ным 

су се дзям. А вось тут ужо без 
Ра сіі ні як не абы сці ся.

Та му трэ ба ад зна чыць, што 
на са мой спра ве ку ды боль шай 
знач нас цю для перс пек тыў вы-
ра шэн ня ўкра ін ска га кры зі су ме-
лі аса біс тыя су стрэ чы Ула дзі мі-
ра Пу ці на з за ход ні мі па лі ты ка мі 
пад час ме ра пры ем ства. Тыя ўмо-
вы ўста ля ван ня мі ру на Укра і не, 
якія Пу цін аб мяр коў ваў з імі, ме лі 
най боль шае зна чэн не. Су стрэ ча 
ж з Па ра шэн кам бы ла, га лоў ным 
чы нам, сім ва ліч най. Яе за да чай 
бы ло пад крэс ліць, што Ра сія пры-
знае но вую ўла ду ва Укра і не і тым 
са мым ба чыць у ёй ле гі тым ны 
бок для да сяг нен ня пэў ных да-
моў ле нас цяў з За ха дам.

Тое, што ўва га ўся го све ту 
бы ла пры цяг ну та да гэ тай су-
стрэ чы, і яе важ насць, мож на 
аца ніць ужо па пер шых рэ пар-
т ажах, зроб ле ных тут жа. За ход-
нія СМІ апа вяс ці лі свет, што прэ-
зі дэн ты па ціс ну лі адзін ад на му 
ру кі, ра сій скія — што Пу цін не 
стаў па ціс каць ру ку Па ра шэн ку. 
Праў да, не ўза ба ве ака за ла ся, 
што ра сій скія СМІ па мы лі лі ся, і 
яны хут ка вы пра ві лі ся.

А не ўза ба ве з'я ві лі ся і пер-
шыя аб на дзей лі выя сіг на лы аб 
тым, што абод ва ўзроў ні су стрэч 
Пу ці на — і з лі да ра мі За ха ду, і 
з прэ зі дэн там Укра і ны — ме лі 
па тэн цы ял для вы ра шэн ня ўкра-
ін скіх праб лем. Пад час сва ёй 
інаў гу ра цый най пра мо вы Пётр 
Па ра шэн ка, вы ка заў шы ся су-

праць фе дэ ра лі за цыі Укра і ны 
і дзвюх дзяр жаў ных моў, у той 
жа час вы ка заў га тоў насць да 
ам ніс тыі част кі ўдзель ні каў су-
пра ці ву, пры хіль насць да кур су 
дэ цэнт ра лі за цыі рэ гі ё наў і пры-
няц ця мер па вы ра шэн ні эка на-
міч ных праб лем Дан ба са.

Па сол Ра сіі ва Укра і не Мі ха іл 
Зу ра баў, ка мен ту ю чы інаў гу ра-
цый ную пра мо ву Па ра шэн кі, за-
явіў, што «як дэк ла ра цыя аб на-
ме рах яна, у прын цы пе, гу чыць 
аб на дзей лі ва». Кі раў нік МЗС 
Гер ма ніі Франк-Валь тэр Штай н-
ма ер за клі каў Кі еў вы ка рыс-
тоў ваць сі лу на ўсхо дзе кра і ны 
«асця рож на і з па чуц цём ме ры». 
Сімп та ма тыч ная і за ява прэ зі-
дэн та Літ вы Да лі Гры баў скай тэ. 
Вы сту па ю чы пас ля цы ры мо ніі 
інаў гу ра цыі Пят ра Па ра шэн кі, 
яна за яві ла аб не аб ход нас ці 
ўрэ гу ля ваць укра ін скі кан флікт 
мір на: «Вай на на огул не вый сце, 
усе праб ле мы трэ ба вы ра шаць 
за ста лом пе ра моў, шля хам 
дыя ло гу і, са мае га лоў нае, слу-
хаць і чуць, у тым лі ку і ва шы 
ўсход нія рэ гі ё ны».

Мі ністр за меж ных спраў 
Фран цыі Ла ран Фа бі ус, ка-
мен ту ю чы за яву Па ра шэн кі аб 
імк нен ні Укра і ны ўвай сці ў ЕС, 
ад зна чыў, што ЕС не га то вы да 
гэ та га, і Укра і на «па він на пад-
трым лі ваць доб рыя ад но сі ны як 
з ЕС, так і з Ра сі яй».

У ня дзе лю так са ма ў Кі е ве 
прай шло па ся джэн не кан такт-
най гру пы па рэа лі за цыі мір на га 
пла на, пад час яко га Пётр Па-
ра шэн ка за явіў аб не аб ход нас ці 
спы ніць агонь на пра ця гу тыд ня. 
На ім пры сут ні ча лі па сол Ра сіі і 
спе цы яль ны прад стаў нік ге не-
раль на га сак ра та ра АБ СЕ Хай-
дзі Таль я ві ні.

Усё гэ та свед чыць аб тым, 
што ў перс пек тыў урэ гу ля ван ня 
кан флік ту мір ным шля хам з'я ві-
ла ся бу ду чы ня. А вось на коль кі 
яна бу дзе ра дас най, за ле жыць 
ужо ад вы трым кі ўсіх ба коў кан-
флік ту.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук

�

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ ЎРЭ ГУ ЛЯ ВАН НЯ 
ЎКРА ІН СКА ГА КРЫ ЗІ СУ

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды на 5 лет 8 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске: 
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Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного участка/ 
назначение земельного участка в 

соответствии с единой классификацией 
назначения объектов недвижимого имущества

Начальная 
цена предмета 

аукциона 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

Расходы на 
подготовку 

документации 
для 

проведения 
аукциона 
(бел. руб.)

Условия, 
предусмотренные 

в решении 
Мингорисполкома 

об изъятии 
земельного участка 

для проведения 
аукциона, и иные 
условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 пер. 2-й Вязынский 500000000006007239 0,1668
объект общественного обслуживания/ 

земельный участок для размещения объектов 
иного назначения 

324 688 630 49 000 000 20 809 042

Обязательства 
землепользователя 

по регистрации 
имущественных 

прав на земельный 
участок, а также по 

своевременному 
проектированию 

объектов и 
освоению 

земельного участка.

2 ул. Космонавтов 500000000005006820 0,3600
кафе с развлекательным детским центром/ 

земельный участок для размещения объектов 
иного назначения

718 483 080 108 000 000 25 502 253

3
ул. Ромашкина – 
ул. Авиации (микрорайон 
Сокол)

500000000004005139 0,2519
торгово-обслуживающий объект/ земельный 

участок для размещения объектов иного 
назначения

332 235 200 50 000 000 17 869 506

4
 ул. Ромашкина 
(микрорайон Сокол)

500000000004005148 0,1000
кафе/ земельный участок для размещения 

объектов общественного питания
131 891 320 20 000 000 19 901 293

5
В районе пересадочного 
узла «Восточный» – станция 
метро «Пролетарская» 

500000000003004369 0,1037

временный объект торговли и общественного 
питания (срок эксплуатации не более 10 лет)/ 
земельный участок для размещения объектов 

иного назначения

239 012 640 30 000 000 16 319 683

6
В районе пересадочного 
узла «Восточный» – станция 
метро «Пролетарская» 

500000000003004367 0,1028

временный объект торговли и общественного 
питания (срок эксплуатации не более 10 лет)/ 
земельный участок для размещения объектов 

иного назначения

236 944 680 30 000 000 14 264 174

7
В районе пересадочного 
узла «Восточный» – станция 
метро «Пролетарская» 

500000000003004368 0,1347

временный объект торговли и общественного 
питания (срок эксплуатации не более 10 лет)/ 
земельный участок для размещения объектов 

иного назначения

310 466 100 35 000 000 15 978 882

8
В районе пересадочного 
узла «Восточный» – станция 
метро «Пролетарская» 

500000000003004387 0,1800

временный объект торговли и общественного 
питания (срок эксплуатации не более 10 лет)/ 
земельный участок для размещения объектов 

иного назначения

418 539 300 63 000 000 16 232 710

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на 
указанных земельных участках и их характеристики 
содержатся на планово-картографических материалах 
в составе земельно-кадастровой документации. Ин-
женерное развитие инфраструктуры застраиваемой 
территории участков осуществляется в соответствии 
с техническими условиями на инженерно-техническое 
обеспечение соответствующего объекта, выданными 
эксплуатирующими и согласующими организациями 
(согласно перечню, установленному Минским гор-
исполкомом).

Аукцион состоится 14 июля 2014 г. в 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 9 июля 

2014 г. в вышеуказанном (графа 7 таблицы) размере 
(в случае участия в торгах в отношении нескольких 
земельных участков – задаток вносится для каждого 
из предметов аукциона), перечисляемый на расчетный 
счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 
04002, получатель – главное финансовое управление 
Мингорисполкома (задатки вносятся в белорусских 
рублях в суммах согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр 
недвижимости» – организатору аукциона следую-
щие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы за-

датка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(в двух экземплярах) установленной формы, включаю-
щее обязательство по уплате в соответствии с законо-
дательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия сви-
детельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя без нотариального за-
свидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь – 
доверенность, выданная юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии устава и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием банков-
ских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления на 

участие в аукционе) либо иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык;

представителем иностранного гражданина – лега-
лизованная в установленном порядке доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

Прием документов, консультации по вопросам 
участия в аукционе и ознакомление с имеющей-
ся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. № 6, с 12 июня 
2014 г. по 9 июля 2014 г. включительно в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам 
до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка 
проводятся при условии наличия не менее двух участ-
ников. Победителем торгов по каждому предмету аук-
циона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
приобретение земельного участка, как единственный, 
подавший заявление на участие в аукционе, в тече-
ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несо-
стоявшимся, до обращения за государственной реги-
страцией в отношении земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – 
в случае предоставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по 
подготовке документации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аукцио-
на либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на ор-
ганизацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, свя-
занные с изготовлением и предоставлением участни-
кам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, порядке их возме-
щения доводится до сведения участников аукцио-

на до его начала при заключительной регистрации 
под роспись и оплачивается по предоставляемому 
организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позд-
нее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании 
решения об изъятии земельного участка для проведе-
ния аукциона и предоставлении его победителю аук-
циона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона и протокола о результатах аукциона либо 
протокола о признании аукциона несостоявшимся, за-
ключает с победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона договор аренды 
земельного участка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. По заявлению победителя аукциона Минский 
горисполком предоставляет рассрочку внесения пла-
ты за предмет аукциона. Указанное заявление пода-
ется победителем аукциона в Минский горисполком 
не позднее одного рабочего дня после утверждения 
протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона (в предусмотренных 
законодательством случаях) в течение 6 месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство объекта должен при-
ступить к занятию земельного участка (начать строи-
тельство – осуществление строительно-монтажных 
работ в соответствии с утвержденной проектной до-
кументацией) в соответствии с целью и условиями 
его предоставления. В случае невыполнения данного 
требования право пользования (аренды) земельного 
участка прекращается в установленном порядке.

До истечения срока аренды земельного участка (5 
лет) лицо, которому он предоставлен по результатам 
аукциона, в установленном порядке и сроки обраща-
ется в адрес Минского горисполкома с заявлением о 
продлении срока аренды соответствующего участка 
(заключении нового договора аренды), на основании 
которого по решению исполкома ему предоставляется 
земельный участок в аренду на указанный в заявлении 
срок, но не более чем на 99 лет, при условии внесения 
этим лицом платы за право аренды земельного участ-
ка, рассчитанной на основании его кадастровой стои-
мости с применением коэффициентов, установленных 
Советом Министров Республики Беларусь исходя из 
сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной и градострои-
тельной документацией по соответствующим зе-
мельным участкам (в том числе с характеристиками 
расположенных на земельных участках инженерных 
коммуникаций и сооружений (при их наличии) и усло-
виями инженерного развития инфраструктуры застра-
иваемой территории). Осмотр земельных участков на 
местности производится желающими самостоятельно 
в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, 
официальный сайт организатора аукциона: 

www.mgcn.by. 

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
 14 июля 2014 г. проводит открытый аукцион № 13-А-14 

на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

ЛЕ ТАМ ЗА КВА ТЭ РУ
ПРА СЦЕЙ ПЛА ЦІЦЬ ЗА ГА ДЗЯ 

Як вя до ма, па за ка на даў стве спа жы вец па ві нен за пла-
ціць за ка му наль ныя па слу гі не паз ней 25 чыс ла ме ся-
ца, на ступ на га за спра ва здач ным. Але, як за ўва жы лі 
ка му наль ні кі, ле там коль касць тых, хто ро біць гэ та 
знач на ра ней, па вя ліч ва ец ца. Ка лі зі мой пры клад ных 
сем' яў на ліч ва ец ца не бо лей за ты ся чу, то ця пер іх ка ля 
паў та ра-дзвюх ты сяч.

На дум ку ра бот ні каў ма гі лёў ска га Цэнт ра га рад скіх ін фар-
ма цый ных сіс тэм (ЦГІС), та ко му ста но ві шчу спры яе пе ры яд 
ад па чын каў.

— Што ме сяц ма гі ляў ча не аплач ва юць аван сам 200–300 міль-
 ё наў руб лёў, — па ве да мі ла ды рэк тар ЦГІС Але на Баль ша ко-
ва. — Гэ тыя срод кі на кі роў ва юц ца на пра вя дзен не бя гу ча га і 
ка пі таль на га ра мон ту жы ло га фон ду і ін шыя па трэ бы. Та ко га 
вы ні ку нам уда ло ся да сяг нуць у тым лі ку дзя ку ю чы гуль ні «Са-
мы дыс цып лі на ва ны пла цель шчык за жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі», якая пра во дзіц ца на шым прад пры ем ствам. Ад ной з 
на мі на цый яе як раз з'яў ля ец ца апла та аван сам.

На жаль, ёсць і ад ва рот ныя пры кла ды. Сён ня пры клад на па 
6 ты ся чах аса бо вых ра хун каў га ра джан ма юц ца за па зы ча нас-
ці. З іх амаль паў та ры ты ся чы — злос ныя не пла цель шчы кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ХА ЦЕЎ У ЕЎ РО ПУ 
Гра ма дзя нін Гру зіі, 1973 го да на ра джэн ня, спра ба ваў 
учы ніць учо ра ўгон са ма лё та на марш ру це Ку та і сі — 
Мінск. Ка ман дзір экі па жа да ве даў ся пра гэ та з за піс кі, 
якая змя шча ла па гро зу пад ры ву авія лай не ра і па тра ба-
ван не аб зме не кур су па лё ту ў ад ну з еў ра пей скіх кра ін, 
па ве дам ля юць у прэс-служ бе Ка мі тэ та дзяр жаў най 
бяс пе кі Бе ла ру сі.

На бор це ў гэ ты мо мант зна хо дзі лі ся 32 па са жы ры, у тым 
лі ку ад но дзі ця і ча ты ры чле ны экі па жа. Пас ля та го, як у 6.50 са-
ма лёт ажыц ця віў па сад ку ў На цы я наль ным аэ ра пор це «Мінск», 
прад стаў ні кі контр тэ ра рыс тыч на га ўпраў лен ня КДБ і гру пы 
«А» пад ня лі ся на борт для вя дзен ня пе ра моў са зла чын цам. 
Гра ма дзя нін Гру зіі ў вы ні ку па кі нуў са ма лёт і здаў ся су пра-
цоў ні кам КДБ.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

35 КІ ЛА ГРА МАЎ ДО ЛА РАЎ 
Ме на ві та столь кі ва жыць ты ся ча ся рэб ра ных ма нет вар-

тас цю ў адзін до лар кож ная — груз, што ха це лі кант ра бан дай 
увез ці ў Бе ла русь. На аў та да рож ным пунк це про пус ку «Брэст» 
ува гу па меж ні каў і слу жа чых мыт ні пры цяг ну ла ма шы на «Мі-
цу бі сі», якой кі ра ваў 46-га до вы ра сі я нін. Ка лі транс парт ны 
сро дак агле дзе лі, то ся род аса біс тых рэ чаў за ўва жы лі шэ-
рыя кан тэй не ры. У іх і бы лі скла дзе ны ма не ты, ад ча ка не ныя 
ў 2014 го дзе і пры све ча ныя ка ра ле ве Елі за ве це ІІ. Ра сі я не 
вез лі іх без уся ля кіх су пра ва джаль ных да ку мен таў. Груз за-
тры ма ны. Па вод ле па пя рэд няй ацэн кі, яго кошт на блі жа ец ца 
да міль яр да руб лёў.

Яна СВЕ ТА ВА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Та му па куль бу ду ец ца ме ма-
ры ял, гэ ты час па трэб на вы ка-
рыс таць для рас пра цоў кі су мес-
най пра гра мы. Дзе ля гэ та га ў 
Мін ску і са бра лі ся на ву коў цы-
гіс то ры кі, му зей шчы кі і гра мад-
скія дзея чы. У бе ла ру саў з'я ві-
ла ся ўні каль ная маг чы масць 
па зна ё міц ца з во пы там пра цы 
па доб ных еў ра пей скіх ме ма ры-
я лаў. Каб ства рыць свой — та кі, 
як усю ды, і ў той жа час, не паў-
тор ны, на ват уні каль ны.

У Кёль не, на прык лад, іс-
нуе Да ку мен та цый ны цэнтр 
на цы я нал-са цы я ліз му. Гэ та не 
толь кі схо ві шча ін фар ма цыі, 
але і біб лі я тэ ка, вы ста вач ная 
за ла, аду ка цый ны, на ву ко ва-
да след чы цэнтр, ме ма ры ял 
ах вя рам на цыз му. У гэ тым бу-
дын ку з 1935 па 1945 год зна-
хо дзі ла ся штаб-ква тэ ра тай най 
дзяр жаў най па лі цыі (гес та па). 
На верх ніх па вер хах бу дын ка 
дзей ні чае па ста ян ная экс па зі-
цыя, пры све ча ная на цысц ка му 
пе ры я ду ў гіс то рыі Кёль на і на-
огул Гер ма ніі. Школь ныя гру пы 
ідуць бяс кон цым па то кам, але 
ўся ін фар ма цыя прад стаў ле-
на на ня мец кай мо ве, так што 
ства ра ец ца ўра жан не, што гэ ты 
му зей, хут чэй, для ўнут ра на га 
ка ры стан ня, для свое асаб лі вай 
вак цы на цыі пад рас та ю ча га па-
ка лен ня ад ка рыч не вай чу мы.

— Па бу дын ку ад бы ва ец ца 
ка ля 1700 эк скур сій і больш чым 
200 ме ра пры ем стваў у год, чым 
пад крэс лі ва ец ца зна чэн не пе-
да га гіч най ра бо ты з на сель ніц-
твам, — рас ка заў док тар Вер-
нер ЮНГ. — Вя до ма, усё вы гля-
дае не так па гроз лі ва, як бы ло ў 
ча сы на цы я нал-са цы я ліз му. На 
пра ця гу апош ніх 12 га доў кож-
ны год фік су ем но вы «рэ корд» 
на вед валь ні каў. Нас час та пы-
та юць: «Ці ці ка вяц ца ма ла дыя 
лю дзі?» На жаль, не. Каб у іх 
з'я ві ла ся ці ка васць, па трэб ныя 

но выя фор мы і ме та ды: усё за-
ле жыць ад та го, як па даць ін-
фар ма цыю. На вы со кім уз роў ні 
ў нас на ла джа на да след чыц кая 
пра ца. Па-ра ней ша му пра цяг ва-
ец ца збор да ку мен таў, вы да юц-
ца асоб ныя кні гі і ды дак тыч ныя 
бра шу ры.

Ме ма ры ял у Тэ рэ зі енш та-
це, што ў Чэ хіі, з'я віў ся ў 1947 
го дзе. Асаб лі вая ўва га да аду-
ка цый най пра цы па ча ла пра-
яў ляц ца толь кі ў 1989 го дзе. 
Ад нак ту рыс ты, якія пры яз джа-
юць у го рад (а іх вель мі шмат), 
не вель мі жа да юць па гля дзець 
мес ца, дзе ад бы ва лі ся жорст кія 
зла чын ствы.

— Мы па спра ба ва лі змя ніць 
сі ту а цыю, па чаў шы са мі за-
пра шаць лю дзей, — па ве да міў 
су пра цоў нік ме ма ры я ла ў Тэ-
рэ зі енш та це, док тар Вой цех 
БЛО ДЗІХ. — З'я ві лі ся пе рад-
умо вы пе ра адо лен ня бар' е раў 
мі ну ла га. Наш асноў ны кі ру нак 
пра цы — да сле да ван не гіс то-
рыі. Мы зма га ем ся су праць гіс-
та рыч ных ска жэн няў, спра бу ем 
за паў няць бе лыя пля мы. На ба-
зе на ша га аду ка цый на га ад дзе-
ла пра вод зяц ца су стрэ чы з мо-
лад дзю, ла дзяц ца тэ ма тыч ныя 
се мі на ры. Пра гра мы раз лі ча ны 
на шы ро кую аў ды то рыю і па да-
юц ца з улі кам уз рос ту. Так са ма 
на ла джа ны дыя лог са свед ка мі. 
У ме жах спе цы яль на га пра ек та 
са школь ні ка мі мы на вед ва ем 
і ін шыя мес цы па ха ван няў ва 
ўсёй Чэ хіі.

Пер шае мес ца па на вед валь-
нас ці ў Чэ хіі зай мае Яў рэй скі 
му зей у Пра зе. За сна ва ны ў 
1906 го дзе, ён і сён ня пры цяг-
вае ўва гу ту рыс таў з уся го све-
ту. Больш ні адзін му зей у све це 
не мае столь кі яў рэй скіх ар тэ-
фак таў! Та му спра вяд лі ва, што 
ён лі чыц ца ад ным з най больш 
вя лі кіх ся род па доб ных му зе яў 
у Еў ро пе.

Сён ня му зей уяў ляе са бой 
комп лекс бу дын каў, якія за хоў-

ва юць спад чы ну яў рэ яў. Яго 
экс па зі цыя на ліч вае больш чым 
40 ты сяч экс па на таў і 100 ты сяч 
кніг. На тэ ры то рыі раз ме шча-
ны 4 сі на го гі, за ла, у якой пра-
вод зяць аб ра ды, і на ват ста рыя 
мо гіл кі.

— У нас прад стаў ле ны цэ лы 
шэ раг шмат лі кіх куль тур ных, 
аду ка цый ных і асвет ніц кіх пра-
грам, — пад крэс лі ла док тар 
Яна ШПЛІ ХА ЛА ВА. — Рэ гу-
ляр на ад бы ва ец ца апра цоў ка 
ліс тоў і да ку мен таў пе ры я ду 
Дру гой су свет най вай ны. Мо-
жам па хва ліц ца ўні каль най 
ка лек цы яй та го ча су, якая змя-
шчае раз на стай ныя ма тэ ры-
я лы: афі цый ныя да ку мен ты, 
аса біс тыя рэ чы, лі та ра тур ную 
твор часць... Шмат лі кія ма тэ-
ры я лы мы пе ра во дзім у ліч ба-
вы ва ры янт і пуб лі ку ем іх у ін-
тэр нэ це. Гэ та вель мі ка рыс на 
лю дзям, якія зай ма юц ца гэ тай 
праб ле май. Асноў ная част ка 
на шых ар хі ваў, якія мы так са-
ма апра цоў ва ем, да ту ец ца да 
1945 го да. Па паў ня ец ца за кошт 
ліс тоў яў рэй скіх аб шчын, якія 
за ха ва лі ся да гэ туль, ся мей ных 
ар хі ваў. Так са ма на ла джа на ра-
бо та са свед ка мі, раз мо вы з які-
мі ў нас за хоў ва юц ца і ў аў дыя-/
ві дэа вер сі ях. Вы ста вы, якія мы 
ў асноў ным рых ту ем па тэ ме ха-
ла кос ту, збі ра юць на вед валь ні-
каў амаль з уся го све ту.

Та кім чы нам, бе ла ру сам ёсць 
у ка го па ву чыц ца. Ад нак вы ра-
шаць, якой бу дзе аду ка цый на-
пе да га гіч ная пра гра ма ў Трас-
цян цы, толь кі нам. Трэ ба мець 

на ўва зе, што ў мно гім ад гэ тай 
кан цэп цыі бу дзе за ле жаць раз-
віц цё агуль на еў ра пей скай куль-
ту ры па мя ці.

Толь кі па трэб на ўліч ваць 
адзін ас пект. Вя ду чы спе цы я-
ліст Да ку мен таль на га цэнт ра 
«Та па гра фія тэ ро ру» То мас 
ЛУТЦ па пя рэ дзіў, што рэ ак цыя 
лю дзей на ме ма ры я лы раз на-
стай ная. «Ка лі га ва рыць аб 
між на род ным су пра цоў ніц тве, 
то ў боль шас ці кра ін па лі ты ка 
куль ту ры па мя ці пра во дзіц ца на 
дзяр жаў ным уз роў ні, — рас ка-
заў прад стаў нік Гер ма ніі. — Ад-
нак тая ж Іс па нія, на прык лад, у 
еў ра пей скай дыс ку сіі ўво гу ле не 
ўдзель ні чае. У Гер ма ніі пра во-
дзіц ца шэ раг ме ра пры ем стваў, 
якія ты чац ца куль ту ры па мя ці. 
Праў да, спа чат ку тут ро ля на-
цы я нал-са цы я ліз му за моўч ва-
ла ся. Пер шыя дзе ся ці год дзі 
пас ля вай ны ў не ка то рых кра-
і нах іс на ва ла куль ту ра па мя ці, 
якая пад крэс лі ва ла ро лю на цы-
я на ліз му, іс на ва ла па лі тыч ная 
ка ла ба ра цыя, уліч ва лі ся толь кі 
на цы я наль ныя ін та рэ сы Гер ма-
ніі. У Бе ла ру сі куль ту ра па мя ці 
ін шая. Тут уліч ва ец ца ге ра ізм 
на ро да ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не, па лі ты ка ары ен та ва на 
на ўве ка веч ван не яго подз ві гу, 
ве тэ ра ны атрым лі ва юць пад-
трым ку ў дзяр жа вы. Гіс то рыя 
шмат гран ная, і бе лыя пля мы па-
трэб на лік ві да ваць. І тут вель мі 
важ на ўліч ваць не толь кі на цы-
я наль ныя асаб лі вас ці, але і між-
на род ныя».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут ку юць у су вя зі са смер цю дэ пу-
та та Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь дру го га склі кан ня МІ РА НО ВІ ЧА Мі ха і ла Сяр ге е ві ча 
і вы каз ва юць шчы рае спа чу ван не яго род ным і бліз кім.

НА ШЛЯ ХУ
ДА КУЛЬ ТУ РЫ 

ПА МЯ ЦІ

Мі ністр за меж ных спраў 
Фран цыі Ла ран Фа бі ус, 
ка мен ту ю чы за яву 
Па ра шэн кі аб імк нен ні 
Укра і ны ўвай сці ў 
ЕС, ад зна чыў, што ЕС 
не га то вы да гэ та га, 
і Укра і на «па він на 
пад трым лі ваць доб рыя 
ад но сі ны 
як з ЕС, так і з Ра сі яй».
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За ме сяц да «Сла вян ска га ба за ру» 
квіт кі на фес ты валь ныя кан цэр ты 
пра да дзе ны ўжо на су му больш за 
15 міль яр даў бе ла рус кіх руб лёў, што 
скла дае 57 пра цэн таў ад за пла на ва най 
вы руч кі. Сё ле та квіт кі ста лі па сту паць 
у про даж яшчэ ў кра са ві ку і пор цы-
я мі — дзе ля зруч нас ці па тэн цый ных 
гле да чоў, па тлу ма чыў Аляк сандр СІ-
ДА РЭН КА, мас тац кі кі раў нік фес ты ва-
лю «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску».

Для тых, хто пры яз джае на кан цэр ты з 
роз ных мяс цін Бе ла ру сі і не толь кі, бы ла 
ўве дзе на сіс тэ ма элект рон ных про да жаў. 
Але са мае га лоў нае тут вось што: квіт кі 
яшчэ ёсць! І кан цэр таў у пра гра ме ба га та.

Акра мя тра ды цый ных «соль ні каў», ёсць 
асоб ныя пра гра мы-пры свя чэн ні і збор ныя 
кан цэр ты, якія най больш пры ваб лі ва юць 
гле да чоў, — на прык лад, ад крыц цё і за-
крыц цё фес ты ва лю. На тым жа ад крыц ці, 

на прык лад, ад на ча со ва мож на па слу хаць і 
Ста са Мі хай ла ва, і Фі лі па Кір ко ра ва, «Хор 
Ту рэц ка га». На сцэ ну вый дуць «Пес ня ры» і 
«Сяб ры», Рус лан Алях но, Тэа, Алё на Лан-
ская, Аляк сандр Ры бак, бу дуць і ўдзель ні кі 
сё лет ня га «Еў ра ба чан ня», але не ўсе… Але 
ж у нас ёсць свой кон курс, за якім так са ма 
ці ка ва на зі раць: по тым гэ тыя кан кур сан ты 
мо гуць стаць «зор ка мі».

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Фес ты ва ліФес ты ва лі  �� «БА ЗАР НЫЯ» ДНІ: ЗДА БЫТ КІ І ПРЫ БЫТ КІ

«КА ЛІ ХО ЧАШ ЖЫЦЬ СПА КОЙ НА — 
НЕ СТВА РАЙ ПРАБ ЛЕМ
СВА ІМ СУ СЕ ДЗЯМ» 

Як мы ўжо па ве дам ля лі, Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка даў 
ін тэр в'ю вя ду чым СМІ Сер біі — га зе це «Па лі ты ка» і тэ ле ра дыё-
кам па ніі «Ра дыё і тэ ле ба чан не Сер біі». Ко ла за да дзе ных пы тан няў 
бы ло шы ро кае, аб чым свед чаць і вы трым кі з ін тэр в'ю кі раў ні ка 
дзяр жа вы, якія пуб лі куе БЕЛ ТА.

Пра ганд лё ва-эка на міч ныя 
ад но сі ны Бе ла ру сі і Сер біі 

— Ду маю, што Сер біі трэ ба смя-
лей іс ці на ўсход. Я ра зу мею ва шу 
бо язь, ра зу мею ва ша жа дан не ўсту-
піць у Еў ра пей скі са юз — усё гэ та, 
мо жа, і ад бу дзец ца заўт ра, але лю-
дзі хо чуць жыць нар маль на сён ня. 
Хі ба дрэн на для За ха ду, ка лі Сер бія 
бу дзе ганд ля ваць з Бе ла рус сю і Ра-
сі яй, ка лі ў нас бу дуць тра ды цый на 
нар маль ныя сяб роў скія ад но сі ны? 
Я спа дзя ю ся, што ў Еў ра пей скім 
са ю зе ра зу ме юць, што ў нас ёсць 
вя лі кія тра ды цыі, ёсць па мкнен ні 
на шых на ро даў да су пра цоў ніц тва, 
у тым лі ку ганд лё ва-эка на міч на га. 
Та му ў гэ тым кі рун ку ні я кіх праб лем 
быць не па він на, ка лі Еў ра са юз зы-
хо дзіць з доб рых па жа дан няў 

Пра па дзеі ва Укра і не 
— Раз вал эка но мі кі і вы со кая 

сту пень ка руп цыі спа ра дзі лі не ста-
біль насць у гра мад стве. Лю дзі не 
маг лі мі рыц ца з та кім ста но ві шчам, 
ка лі пра цы ў асноў ным ня ма, ес ці 
ня ма ча го, ка руп цыя за шкаль вае, 
і тут яшчэ ў па лі ты цы па ча лі ся ва-
ган ні: то за клю ча ем па гад нен не аб 
аса цы я цыі з Еў ра пей скім са юзам, то 
по тым не за клю ча ем, то па ва роч ва-
ем ся да Ра сіі, то ад Ра сіі… І, вя до ма, 
гэ тым ска рыс та лі ся пэў ныя сі лы. А 
ва Укра і не апа зі цый ныя сі лы бы лі 
вель мі ма гут ны мі, і гэ тым апа зі цый-
ным сі лам да лі на го ду. І вель мі важ-
ны фак тар — умя шан не збо ку.

Гэ тыя гі ганц кія ўтва рэн ні, ты пу 
Еў ра пей ска га са ю за, Ра сіі, Аме ры кі, 
Кі тая, да мі ну юць у све це, і, вя до ма, 
яны свае ін та рэ сы рэа лі зу юць роз-
ны мі ме та да мі, у тым лі ку за кошт 
ся рэд ніх, ма лых, сла бых дзяр жаў. І 
мы, і Сер бія, і тая ж Укра і на — не 
гі ганц кія дзяр жа вы, мы, зра зу ме ла, 
зна хо дзім ся ў зо не іх ін та рэ саў, як 
яны час та ка жуць. На што я ка жу: 
му жы кі, вы су па кой це ся, дзесь ці ж і 
на шы па він ны быць ін та рэ сы.

Ва Укра і не сён ня ідзе бра та за-
бой ная вай на, там брат на бра та 

пай шоў, там за бі ва юць адзін ад на-
го. Гэ та што, нар маль на? Наш на-
род здо леў гэ та га па збег нуць. Ча-
му? Та му што ў асно ву па лі ты кі мы 
ў свой час па кла лі мір між рэ лі гій ны, 
між на цы я наль ны, ні я кіх кан флік таў 
у нас ні ко лі не бы ло.

Пра ад но сі ны з Еў ра са ю зам 
— Яны зра зу ме лі, што лепш 

мець больш-менш ста біль ную Укра-
і ну і Бе ла русь. Та му што не бы вае 
чу жых кан флік таў, ка лі гэ та Еў ро па, 
укра ін скіх кан флік таў. Дзе га ран-
тыя, што гэ ты кан флікт не пе ра кі-
нец ца на су сед нюю дзяр жа ву, на 
Поль шчу, на Гер ма нію, на на шы 
сла вян скія, тут, по бач раз ме шча-
ныя дзяр жа вы? Га ран тыі ня ма.

Ка лі хо чаш жыць спа кой на — не 
ства рай праб лем сва ім су се дзям і 
не рас паль вай там па жар. Еў ро па, 
на пэў на, пра цве ра зе ла і гэ та па чы-
нае ра зу мець.

Пра спро бы рэ ві зіі
вы ні каў вай ны 

Зу сім ня даў на прай шло свят ка-
ван не вы сад кі са юз ніц кіх вой скаў у 
Нар ман дыі, 70-га до вы юбі лей. Але 
гэ та ўжо з та кім аплом бам і з та кой 
пом пай прай шло, так ужо срод кі ма-
са вай ін фар ма цыі асвят ля лі, што як 
быц цам гэ тая па дзея бы ла га лоў най 
у га ды Дру гой су свет най вай ны! Я 
не ха чу па крыў дзіць ні анг лі чан, ні 
фран цу заў. Але я на зі раў гэ тае свят-
ка ван не ў Нар ман дыі, так гэ та ўжо 
па да ва ла ся, як быц цам фран цу зы 
ва я ва лі ўсё жыц цё. Нем цы Фран-
цыю прай шлі за ад ны су ткі! За ад ны 
су ткі! Які там рух су пра ці ву быў? Гэ-
та не па раў наць з тым ру хам су пра-
ці ву, які быў у Бе ла ру сі, — пар ты-
зан скі рух, пад поль ны рух. І за гі ну лі 
дзесь ці ка ля 500 ты сяч пар ты за наў і 
пад поль шчы каў толь кі ў Бе ла ру сі… 
Пра гэ та сён ня спра бу юць за моўч-
ваць. Не атры ма ец ца! Мы па ста ян на 
ўся му све ту пра гэ та бу дзем на гад-
ваць. Рэ ві зія тут не да рэ чная. І сваю 
пе ра мо гу мы ні ко му не ад да дзім.


