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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.38 21.41 17.03
Вi цебск — 4.19 21.39 17.20
Ма гi лёў — 4.28 21.30 17.02
Го мель — 4.34 21.18 16.44
Гродна — 4.55 21.54 16.59
Брэст    — 5.05 21.45 16.40

Iмянiны
Пр. Фядоссі, Івана, Лукі. 
К. Адэлаіды, Настассі, Розы, 
Варнавы, Фелікса.

Месяц
Поўня 13 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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Урок у пер шым кла се. На стаў ні ца:
— Во сень, апа ла ліс то та, тра ва пры гну-

ла ся да зям лі. Ка му, хлоп цы, ця жэй за ўсё 
ця пер ха вац ца?

Во вач ка:
— ДА Іш ні кам!

Ка ма ры ста лі хіт рэй шыя. Пад ля та-
юць, са дзяц ца на ло жак. А да лей ідуць 
пеш шу, каб іх не чу ваць бы ло...

У ма га зі не.
— Ска жы це, ка лі лас ка, гэ тыя са сіс кі 

све жыя?
— А ў вас до ма зу сім ес ці ня ма ча го?

Ка лі вы сва ры це ся, а по тым мі ры-
це ся і ўжо праз дзень не па мя та е це, 
ча му ла я лі ся, — гэ та са праўд нае ка-
хан не. Хоць скле роз вы яў ля ец ца гэ-
так жа.

11
чэрвеня

НА РО ДЖА НЫЯ

Ке ды, ма ка сі ны, мод ныя туф лі 
або… шлё пан цы на бо сую на гу. Уіт-
ні Х'ю стан, Дзі ма Бі лан, гур ты «Лю-
бэ», «Акі ян Эль зы» і «Звя ры», рус кі 
рок і «Вы шу мі це, бя ро зы». Гэ та не 
кар цін кі з вар' яц ка га сту дэнц ка га 
«ка пус ні ка», а ўрыў кі з кас тын гу ў 
но вы ін тэр на цы я наль ны бойз-бэнд, 
які збі рае пад свае сця гі вя до мы 
прад зю сар Кан стан цін Ме ла дзэ. У 
мі ну лую су бо ту чар го вы этап ад бо-
ру «ВІА Гра з муж чын скім ха рак та-
рам» прай шоў у Мін ску.

Гэ та, да рэ чы, не спу жа ла прэ тэн дэн-
таў з ін шых га ра доў і на ват кра ін — за 
не каль кі га дзін зна хо джан ня на кас тын-
гу мы су стрэ лі ма ла дых лю дзей з Ра сіі, 
Укра і ны, Эс то ніі і на ват Із ра і ля. Зболь ша-
га хлоп цы бы лі на стро е ны па-ба я во му, 
ра шу ча — лі ча ныя адзін кі пры зна ва лі-
ся, што прый шлі на ад бор «прос та так, 
па спра ба ваць». Але ад на го ім пэ ту бы ло 
ма ла — па тра ба ваў ся яшчэ як мі ні мум вя-
ліз ны за пас цяр пен ня, каб да ча кац ца сва-
ёй чар гі, і доб рая пад рых та ва насць ра зам 
са стрэ саў стой лі вас цю, каб не раз гу біц ца 
на пра слу хоў ван ні і за лі ча ныя хві лі ны 
пе ра ка наць стро гіх рэ дак та раў і прад зю-
са раў пра ек та ў сва ім па тэн цы я ле.

— Вы што пад рых та ва лі? — спы та лі 
ў чар го ва га ўдзель ні ка пра ек та «Ха чу да 
Ме ла дзэ».

— Пес ню.
— Ад ну? Ну, доб ра, спя вай це, — уз-

ды хае лі ней ны прад зю сар Вя ча слаў Гу-
бер на тар. Але прэ тэн дэнт блы та ец ца, 
за бы вае сло вы пес ні, прак тыч на ні чо га 
не мо жа рас ка заць пра ся бе і, зда ец ца, 
сам з па лёг кай уз ды хае, ка лі чуе вер дыкт 
«трэ ба яшчэ па зай мац ца ва ка лам».

— І што, та кіх — боль шасць? — не 
стрым лі ва ем ся мы.

— Ча му ж, — раз важ лі ва ад каз вае 
Вя ча слаў. — У Мін ску ў па раў на нні з ін-
шы мі га ра да мі пры хо дзіць да во лі шмат 
ва каль на пад рых та ва ных, «за гар та ва-
ных» ін шы мі кон кур са мі і тэ ле пра ек та-
мі хлоп цаў. На прык лад, нех та з ва шай 
«Ака дэ міі та лен таў», са «Спя ва ю чых 
га ра доў», з ад бо раў на «Еў ра ба чан не». 
І хоць так са ма ха пае за кры тых, са рам лі-
вых лю дзей, у мно гіх ёсць не бла гі шанц. 
Тра пі лі ся і не каль кі «са ма род каў» — ча-
ла век, ска жам, бух гал тар або бу даў нік, 
ні ко лі пра фе сій на ва ка лам не зай маў ся, 
але ў яго вы дат ны па тэн цы ял. Зрэш ты, 
кан чат ко вае ра шэн не ўсё ад но пры мае 

Кан стан цін. На ша ж за да-
ча — ада браць най больш 
ха рыз ма тыч ных, ці ка вых 
ма ла дых лю дзей, з унут ра-
ным стрыж нем.

За ўва жа ем, што ся род 
кан ды да таў су стра ка юц ца 
і та кія, хто ві да воч на ўжо 
даў но вый шаў з уз рос ту 

бойз-бэн даў. Але і гэ тым муж чы нам ёсць 
што пра па на ваць. Нех та пры но сіць дыск 
з за пі са мі ўлас ных пе сень і про сіць пе ра-
даць «аса біс та Ме ла дзэ», нех та прос та 
пры хо дзіць са ма сцвер дзіц ца, да ка заць, 
што по ра ху яшчэ ха пае, і дэ ман струе шы-
коў ны го лас…

Су стра ка лі ся ў вя ліз най чар зе і зна ё-
мыя асо бы. Фі на ліс ты кон кур су «Міс тар 
Бе ла русь-2014» Ян Ма ерс і Кан стан цін 
Бель скі, якія зу сім ня даў на зла дзі лі су поль-
ны му зыч ны гурт, ра зам удзель ні ча юць у 
ця пе раш нім кас тын гу. «Як гэ та «на вош-
та»? — ка мен ту юць здзіў лен не па боч ных 
на зі раль ні каў. — Гэ та ж та кі шанц, які грэх 
упус каць. І на ват ка лі не атры ма ец ца, бу-
дзе эфект — рас крут ка». А са ліст гур та 
«Lіtesound» Дзміт рый Ка ра кін ура зіў на 
пра слу хоў ван ні не толь кі «па служ ным спіс-
кам» да сяг нен няў, але яшчэ і вы ка нан нем 
зна ка мі та га хі та Уіт ні Х'ю стан «І wіll always 
love you», са рваў шы апла дыс мен ты. Як 
рас па вёў кры ху паз ней Дзміт рый, на ад-
бор ён прый шоў, бо «па пра сіў вель мі бліз кі 
ча ла век». А яшчэ ар тыс ту прос та ці ка ва 

ста ла вый сці за ме жы звык ла га рэ пер ту а ру 
і ад чуць ся бе зноў у ро лі кан кур сан та: «Усё 
ад но ця пер за пі сам но ва га аль бо ма зболь-
ша га зай ма ец ца мой брат, у яго сту дыя гу-
ка за пі су. Ка лі ж атры ма ец ца прай сці да лей, 
ду маю, крыж на іс на ван ні на ша га гур та 
ста віць не да вя дзец ца. Але за гад ваць ра на. 
Па куль спа дзя ю ся, што ска рыс таю та кую 
маг чы масць — па пра ца ваць з Кан стан ці-
нам Ме ла дзэ, яко га я вель мі па ва жаю».

…Але зболь ша га мін скі ад бор пры но сіў 
ад крыц ці. Вось не вы со кі, ху дар ля вы Мак-
сім дэ ман струе та кі за пал і драйв, што ўсе 
між во лі па чы на юць пры тан цоў ваць. А вось 
Ва дзім, які 11 га доў зай маў ся тан ца мі, а 
по тым вы ву чыў ся на сты ліс та, пе ра кон-
вае, што га лоў нае яго пры зван не — усё 
ж му зы ка. На ступ ны кан ды дат на ад ным 
ды хан ні вы дае тры пес ні — на ўкра ін скай, 
бе ла рус кай і рус кай мо вах. І яны гу чаць так 
пе ра ка наў ча, што вер дыкт «Вы пра хо дзі це 
да лей» мы су стра ка ем друж ным «Ура!».

Не ка то рыя кан ды да ты прый шлі на 
ад бор, бы ў кра му па хлеб: шлё пан цы 
на бо сыя но гі, шор ты і без раз мер ныя 
фут бол кі; ін шыя, на ад ва рот, як быц цам 
толь кі што вый шлі з брэн да ва га бу ці ка, 
а не ка то рыя як быц цам збег лі з душ на га 
офі са… Ка му з не каль кіх со цень хлоп-
цаў па шан цуе, ста не вя до ма ўжо да во лі 
хут ка: на пра ця гу не каль кіх тыд няў ства-
раль ні кі пра ек та мяр ку юць вы зна чыц ца і 
даць да бро ўпа да ба ным вы ка наў цам на 
да лей шы ўдзел у пра ек це.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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На свае во чы На свае во чы   ��

У ГУРТ ІДУЦЬ АД НЫ…У ГУРТ ІДУЦЬ АД НЫ…

Не ка то рыя кан ды да ты прый шлі 
на ад бор, бы ў кра му па хлеб: 
шлё пан цы на бо сыя но гі, шор ты 
і без раз мер ныя фут бол кі; ін шыя, 
на ад ва рот, як быц цам толь кі што 
вый шлі з брэн да ва га бу ці ка
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Прос та ха цець да Ме ла дзэ не да стат ко ва — 
трэ ба яшчэ і доб ра спя ваць.

� Са ліст «Lіtesound» Дзміт рый Ка ра кін
на час пра ек та га то вы ады сці ад спраў 
аса біс та га гур та.

� Ян Ма ерс і Кан стан цін Бель скі пе рад 
ка бі не там прад зю са раў хва лю юц ца не менш 
чым пе рад фі на лам кон кур су «Міс тар 
Бе ла русь».
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— Я ўсё ду маю... 
А мо жа, 
на огул спорт 
кі нуць?..

978 год — на вя лі ка-
кня жац кі кі еў скі 

пра стол узы шоў князь Ула-
дзі мір. У той час ні хто, і сам 
князь у тым лі ку, не мог прад-
ба чыць, што праз дзе сяць га-
доў ён зро біць хрыс ці ян ства 
дзяр жаў най рэ лі гі яй і ўвой дзе 
ў гіс то рыю з іме нем Хрыс ці-
цель. Пры ход да ўла ды Ула-
дзі мі ра, які аба пі раў ся на 
дру жы ну ва ра гаў-языч ні каў, 
ус пры маў ся су час ні ка мі як пра ява па ган скай рэ-
ак цыі. І са праў ды, ста но ві шча хрыс ці ян, ужо да во лі 
шмат лі кіх да та го ча су ў Кі е ве, рэз ка па гор шы ла ся. 
Ха рак тэр на, што та кая ж хва ля пра ка ці ла ся та ды 
па ўсім скан ды наў ска-сла вян скім све це: хрыс ці ян-
ства ўспры ма ла ся боль шас цю на ро да як раз бу рэн-
не звык лых жыц цё вых асноў. У пры ват нас ці, для 
лю дзей та го ча су з'яў ля ла ся дзіў ным хрыс ці ян скае 
па тра ба ван не мець толь кі ад ну жон ку. Сам князь 
Ула дзі мір меў шмат жо нак і на лож ніц. Ка ля сва-

ёй рэ зі дэн цыі ён за га даў па ста віць ста тую бо га 
Пе ру на з ся рэб ра най га ла вой. Тут пры но сі лі ся 
ча ла ве чыя ах вя ры. Ула дзі мір па спя хо ва ва я ваў. 
Пры ім ула да Кі еў скай Ру сі рас паў сю дзі ла ся на 
да лё кія ад ста лі цы зем лі аж да Фін ска га за лі ва і 
вяр хоў яў Вол гі.

1903 год — вы да дзе ны пер шы вы пуск трох-
том най на ву ко вай пра цы фі ло ла га-сла-

віс та, за сна валь ні ка бе ла рус кай фі ла ло гіі Яў хі ма 
Кар ска га «Бе ла ру сы».

1937 год — у Маск ве за вяр шыў ся су до вы 
пра цэс па так зва най «ва ен на-фа шысц-

кай змо ве ў Чыр во най Ар міі». Ся род аб ві на ва ча-
ных — вя до мыя са вец кія во е на чаль ні кі: Ту ха чэў скі, 
Якір, Уба рэ віч, Пры ма коў, Эй дэ ман. Усе яны бы лі 
асу джа ны да па ка ран ня смер цю і той жа ноч чу рас-
стра ля ны.

Уіль ям ШЭКС ПІР, анг лій скі дра ма тург:

«Лю бі ўсіх, да вя рай вы бра ным, не ра бі 
зла ні ко му».

Ім звы чай на ха пае 
ра шу час ці і ад ва гі, каб 

пе ра адо лець лю быя 
пе ра шко ды, якія на іх 

шля ху ства рае ці то 
гра мад ства, ці то знеш нія 

аб ста ві ны. Гэ тыя лю дзі 
вы лу ча юц ца сі лай і 

во ляй, якія да па ма га юць 
ім кро чыць на пе рад. 
Гэ та пра цаў ні кі, яны 

цу доў на ары ен ту юц ца 
ў га лі не сва іх ін та рэ саў, 

якім пры свя ча юць 
усё жыц цё і шмат 

ро бяць для та го, каб 
да сяг нуць не да сяж на га 

ў сва ім май стэр стве. 
Іх ра шу часць мо жа 
пра явіц ца ў лю бой 

сфе ры: біз не се, спор це, 
ку лі на рыі, вы ха ван ні. 

Яны ка рыс та юц ца 
па ва гай і па ша най 

у сяб роў і ка лег, 
ня гле дзя чы на тое, 

што ча сам бы ва юць 
вы са ка мер ны мі ў 

да чы нен ні да іх. Яны 
па він ны вы хоў ваць у 

са бе па кор лі васць і 
па слух мя насць, якія 

змо гуць аба ра ніць іх ад 
праз мер на га пра яў лен ня 

эга із му.

У бе ла рус кім дзю до ця пер пе ра за груз ка  — 
зме на па ка лен няў. За мест бы лых лі да раў 

на аван сцэ не з'яў ля юц ца ма ла дыя ды 
ам бі цы ёз ныя спарт сме ны, якім на ка на ва на 

ў бу ду чы ні ра зам з трэ не ра мі зма гац ца 
за ме да лі на між на род най арэ не і ўдзел 

на Алім пі я дзе. На чар го вым пер шын стве 
кра і ны, якое пры маў Мінск, як раз мож на 

бы ло ўба чыць мо ладзь — бу ду чы ню на ша га 
дзю до. Так, у мно гіх з іх яшчэ ўсё на пе ра дзе, 

але ім пэт, са ма ад да ча на та та мі пры му шае 
ве рыць у леп шае.

Гэ тым ра зам уз ня ўся на чэм пі ён скую пры ступ ку 
п'е дэс та ла і вя до мы 30-га до вы бе ла рус кі дзю да іст 
Анд рэй Ка зу сё нак. У па ядын ку з ра сі я ні нам Аляк-
санд рам Дань ка вым прый шло ся доб ра па па цець.

— Псі ха ла гіч на бы ло скла да на. Я не ве даў са пер-
ні ка, з ім ра ней не су стра каў ся, — ка жа стом ле ны 
Анд рэй, пераможца ў вагавай катэгорыі да 100 кг. — 
Тым больш у гэтым сезоне я не ўдзель ні чаў у спа бор-
ніц твах па дзю до. Вы сту паў на чэм пі я на це Еў ро пы па 
сам ба, дзе за няў дру гое мес ца. Ад нак ця пер зна хо-
джу ся на ро ста нях. Раз ва жаю, ці спра ба ваць ад бі-
рац ца на Алім пій скія гуль ні ў дзю до, ці рых та вац ца да 
пер шын ства све ту па сам ба. Між ін шым, на Гуль нях я 
ўжо быў, але вяр нуў ся з іх без ме да ля. Ця пер хо чац ца 
па спра ба ваць ажыц ця віць свае над зеі.

У ад роз нен не ад во пыт на га Ка зу сён ка, Ці ма фей 
Емяль я наў на ста ліч ных ма тах за ва я ваў сваю дэ-
бют ную ўзна га ро ду ў да рос лым спор це.

— Усе свае су стрэ чы я за вяр шыў да тэр мі но ва 
— іпо нам, — усмі ха ец ца шчас лі вы Ці ма фей, які 
пе ра мог у ка тэ го рыі да 81 кг. — Спа бор ніц твы мне 
вель мі спа да ба лі ся. Яны ад бы ва юц ца раз на год і 
збі ра юць усіх най мац ней шых дзю да іс таў рэс пуб лі кі. 
У фі на ле са пер ні чаў з Сяр ге ем Ця рэш кам з Грод на. 
Па мя таю, што мі ну лы раз я яму са сту піў, але ця пер 
здо леў узяць рэ ванш.

За па дзея мі пер шын ства кра і ны ўваж лі ва са чыў 
На цік БА ГІ РАЎ, га лоў ны трэ нер збор най Бе ла-
ру сі па дзю до.

— На гэ тых спа бор ніц твах бы лі прад стаў ле ны ўсе 
рэ гі ё ны рэс пуб лі кі: ад буй ных га ра доў да ма ле неч-
кіх па сёл каў, — тлу ма чыць геа гра фію тур ні ру На цік 
На дзі ра віч. — Ар га ні за ва на ўсё на вель мі доб рым 
уз роў ні. Што ка заць, Па лац спор ту — мес ца, дзе пра-

вод зяц ца са мыя маш таб ныя спа бор ніц твы па дзю до і 
сам ба ў на шай кра і не. У ад кры тым чэм пі я на це Бе ла-
ру сі ўдзель ні ча лі так са ма і ра сі я не. Двое з іх пра бі лі-
ся ў фі нал. Што ты чыц ца на шых дзю да іс таў, у Мін ску 
вы сту пі лі ўсе лі да ры бе ла рус ка га дзю до. Вы ра шы лі 
толь кі вы зва ліць ад удзе лу Дзміт рыя Шэрш ня, які 
ня даў на пе ра мог у між на род ным тур ні ры «Мад рыд 
Оў пэн». На огул, склад збор най ама ла дзіў ся. У пер-
шы дзень чэм пі я на ту мы ўша ноў ва лі і пра во дзі лі з 
вя лі ка га спор ту на шых за слу жа ных спарт сме наў. 
Ся род іх Ігар Ма ка раў, Сяр гей Шун дзі каў, Сяр гей 
Но ві каў, Аляк сандр Шлык... Што ты чыц ца аб ноў ле-
най збор най, яна пра цуе не па кла да ю чы рук. Я ба чу 
пэў ны рост у май стэр стве спарт сме наў. Спа дзя ём ся, 
да Алім пі я ды пад рых ту ем доб рую ка ман ду.

— Хто з дзю да іс таў здзі віў і па ра да ваў вас 
вы ні ка мі на чэм пі я на це Бе ла ру сі?

— Ся род пе ра мож цаў мой сын Арыф. Але, па-
вер це, мы ра ду ем ся ра зам усім пе ра мо гам на шых 
дзю да іс таў. Усе, на ка го мы раз ліч ва лі, ста лі чэм-
пі ё на мі.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование (описание) 
имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным № 200/С-51889, общей площадью 2556 
кв. м, назначение – здание специализированное для общественного питания, 1975 года 
постройки, стоимостью 2 279 775 000 руб.

Лот № 2. Капитальное строение (четырехэтажная кирпичная пристройка к складу 
готовой продукции) с инвентарным № 200/С-51892, общей площадью 2084 кв. м, назначе-
ние – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, 1972 года постройки, залоговой стоимостью 808 814 000 руб. 

Собственник (владелец) 
имущества Витебское ОАО «Классика индустрии моды»

Местонахождение (адрес) 
имущества Витебская область, город Витебск, улица Максима Горького, дом 42

Место (адрес), дата и 
время проведения торгов город Витебск, улица Максима Горького, дом 42 30 июня 2014 года в 15.00

Информация об 
обременениях имущества Ипотека

Справочная информация 
об организаторе торгов

Главное управление юстиции Витебского облисполкома отдел принудительного 
исполнения управления принудительного исполнения 

210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 318, 
www.vitebskjust.gov.by 

судебный исполнитель Ходунькин Сергей Сергеевич тел./факс (80212) 60 69 90, 
старший судебный исполнитель Бураков Игорь Вячеславович 

тел. (80212) 60 09 75, факс (80212) 60 31 76

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано: 
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии пре-

пятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством. 
2. Внести задаток в размере 10% от стоимости имущества (по каждому лоту) на депо-

зитный счет главного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 
в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, УНН 300002505, не позднее 
15 ч. 00 м. 30.06.2014 г.

Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости лота. 
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов осуществляется покупателем имущества.
УНП 300002505

Цімафей ЕМЯЛЬЯНАЎ і яго ўзнагарода.

У ста ліч ным Па ла цы спор ту ад быў ся У ста ліч ным Па ла цы спор ту ад быў ся 
ад кры ты чэм пі я нат кра і ны па дзю доад кры ты чэм пі я нат кра і ны па дзю до


