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НАПРЫКАНЦЫ

Журналіст мяняе прафесію

19 лістапада 2010 г.

ЯК МЫ КУПЛЯЛІ МАШЫНУ Ў НЯМЕЧЧЫНЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Продавец – Лидский районный исполнительный комитет
Аукцион состоится в 12.00 20 декабря 2010 г.
в г. Лиде Гродненской обл. по ул. Советской, 8
Номер лота
Адрес земельного участка,
кадастровый номер
Целевое назначение
земельного участка
Срок аренды
земельного участка
Площадь, га
Форма участка
Рельеф участка
Расположение
земельного участка

1
г. Лида, ул. Мицкевича
441300000008000106
Для обслуживания
торгового павильона
10 лет

10 лет

0,002
четырехугольная
равнинный

0,0051
четырехугольная
равнинный
Земельный участок расположен
в северо-западной части города

Восточная часть города

Расстояние до ближайшей
остановки городского транспорта по
Транспортная доступность
ул. Мицкевича (автобусы №№ 4, 12)
приблизительно составляет 200 м
Существует возможность
Инженерная
подключения к городским сетям:
инфраструктура
электричество с условиями
Ограничение права в пользовании
частью земельного участка площадью 0,0018 га в охранных зонах
Наименование
линий электропередачи
ограничений в праве

Начальная цена
предмета аукциона
Задаток, руб.

2
г. Лида ул. Рыбиновского, У-614
423650100006000920
Для обслуживания торгового
павильона с остановочным навесом

Остановка «Магазин «Крыница»
автобусов №№ 1, 6, 9, 12
Существует возможность
подключения к городским сетям: электричество с условиями
Ограничение права в пользовании частью
земельного участка площадью 0,0006 га
в охранных зонах линий связи и радиофикации, площадью 0,0051 га в охранных
зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других линейных
инженерных сооружений

496910

1 172 760

49691
117 276
Внести в 10-дневный срок после вступления в силу решения исполкома о
предоставлении земельного участка платы за право заключения договора
Условия
аренды земельного участка; возместить расходы по публикации извещения
для победителя
о проведении аукциона; заключить с Лидским районным исполнительным коаукциона
митетом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный
срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного
участка государственную регистрацию права на земельный участок
Возместить денежные средства в сумме
Дополнительное условие
91 000 рублей за государственную регист–
для победителя аукциона
рацию создания земельного участка и
права собственности на него
Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо (лично либо
через своего представителя или уполномоченное
должностное лицо) представляют в комиссию по
организации и проведению аукционов следующие
документы:
заявление на участие в аукционе с указанием
кадастровых номеров и адресов земельных участков,
которые предполагается получить в аренду по результатам аукциона;
заверенную копию платежного поручения о
внесении задатка на счет 3642261280034 в ф-ле 413
АСБ «Беларусбанк» г. Лида, код 696, получатель —
Лидский райисполком, УНП 500826128.
Кроме того, в комиссию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего
его идентификационные сведения, без нотариального
засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия
свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя без нотариального
засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий
полномочия должностного лица, копии документов,
подтверждающих государственную реги страцию
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских
реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным 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 доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны
происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или
русский язык, легализованные в установленном
порядке доверенность или документ, подтверждающий
полномочия должностного лица, документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим банком
или иной кредитно-финансовой организацией, с за-

свидетельствованным в установленном порядке
переводом на белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина
– легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой 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, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Аукцион проводится в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения аукциона на
право заключения договоров аренды земельных
участков, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г.
№ 462. Граждане, индивидуальные предприниматели и
юридические лица, желающие участвовать в аукционе
в отношении нескольких земельных участков, вносят
задаток в размере, установленном для предмета
аукциона с наибольшей начальной ценой. Условием
проведения аукциона является наличие не менее двух
участников.
Победитель аукциона – участник, предложивший
наибольшую цену. Если победитель аукциона в день
проведения аукциона не подписал протокол, результаты
аукциона по решению комиссии в отношении этого
победителя аннулируются. При этом внесенный
победителем задаток возврату не подлежит. В случае,
если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что
заявка (заявление) на участие в нем подана только
одним участником, предмет аукциона продается
этому участнику при его согласии по начальной цене,
увеличенной на 5 процентов. Споры, возникшие в
ходе проведения аукциона, разрешаются комиссией
по проведению аукциона.
Документы для участия в аукционе принимаются
по адресу: г. Лида, ул. Советская, 8, каб. 53 с 9.00 до
17.00 по рабочим дням.
Последний день приема документов 14 декабря
2010 г. Телефон для справок 34014.
Предоставление дополнительной информации о
земельных участках, которые предполагается передать
в аренду по результатам аукциона, и их осмотр на
местности производится землеустроительной и
геодезической службой Лидского района. Телефон
для справок 26576.

ці Горкі лёс беларускага аўтаперагоншчыка
М

ОЙ сябар Алесь нечакана патэлефанаваў каля дзвюх гадзін ночы:
— Паехалі днямі ў Нямеччыну,
памажы прыгнаць машыну. А то дарога агулам займае болей як 3000
кіламетраў. Выкручуся з такімі дыстанцыямі. Вось прадам днямі свой
«Форд» — і ў дарогу.
Спартыўная машынка Алеся —
гэта быў транспарт для суперагента. Трэба выціснуць 200 кіламетраў
за гадзіну — пойдзе 200, уся нашпігаваная электронікай. Выглядае не
горш за «паршэ», а каштуе ў шмат
разоў танней. Вось сакрэт гэтага
цікавага аўтамабіля .
Але за два гады актыўнай язды
Алесеў «форд» добра «разваліўся». Падвеска грымела на ямках,
як ударная ўстаноўка рокера, рухавік працаваў ужо не так упэўнена.
Любы больш-менш кампетэнтны
майстар на СТА забракаваў бы
«форд» на трэцяй хвіліне агляду, у
крайнім выпадку кошт трэба было б
зніжаць долараў на 600. Ды, як кажуць у народзе, на кожную машыну
знойдзецца свой пакупнік.
І на маё журналісцкае здзіўленне (у аўтамабілях жа трохі разбіраюся, артыкулы пра іх пішу) кліенты
на спартовы «форд» знайшліся тут
жа — 12 тэлефанаванняў цягам аднаго тыдня.
— Тут адзін Валера з Клецка
прыехаў, хадзіў, пальцы растапырыўшы, казаў: «Дзе машына, я
зараз тут усё пабачу, што з ёй»,
— патэлефанаваў Алесь шчаслівым голасам: — Трапілі на ямку —
падвеска загрымела. Ён пытаецца: «Што гэта было?» Я адказваю:
«Дыск пагнуўся, напэўна». Прыкінуўся чайнікам. Валера расказаў
пра тое, што нядаўна прыгнаў «лексус» з Масквы ў ідэальным стане.
Я кажу: «Там жа машыны даражэйшыя, ты першы чалавек у гісторыі,
хто джыпы з Масквы ганяе». А ён
мне з важным выглядам: «Месцы
ведаць трэба». У выніку «форд»
Валера выкупіў за вельмі добрыя
грошы. І хоць, не даехаўшы да роднага горада, тэлефанаваў і кляў мяне на чым свет стаіць, справа была
зроблена. Не маеш мазгоў — не
выкабеньвайся.

Якім чынам
перагоншчыкі
дураць пакупнікоў
на сотні еўра?
Варыянты, як найбольш выгадна купіць машыну, перабіралі доўга.
Разам хадзілі на нашы аўтарынкі,
абмяркоўвалі прапановы з інтэрнэту. Ды Алесь упёрся рогам:
— Я на рынку купляць машыны
не хачу. Яны ўсе з Літвы, адна сабраная з трох, такая машына мне
не патрэбна.
Я спрабаваў давесці, што галоўнае ў машыне — яе стан, а не тое,
адкуль яна прывезеная. Да таго ж,
набываючы машыну ў Беларусі,
можна яе падрабязна агледзець на
СТА, з добра знаёмым майстрам.
Кошты на аўтамабілі зараз таксама
не атамныя, прапаноў хапае. Але
сябар стаяў на сваім — гнаць машыну з Нямеччыны, і баста.
Праўда, знайшоўся адзін «правераны» перагоншчык Вася, які паабяцаў прывезці шыкоўны чорны
«Опель Вектра» 2004 года з дызельным рухавіком.
Па ад'ездзе дзень, другі і трэці ад Васі не было добрых навін.
Нарэшце, ён знайшоў больш-менш
прыстойны варыянт у адным з аўтахаўсаў. Алесь (а гэты хлопец
вельмі спрытны, у любую шчыліну
ўлезе) тут жа даведаўся пра гэты

Извещение о проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды помещений
в зданиях, находящихся в республиканской собственности

Калісьці кожны беларускі мужчына марыў набыць патрыманую машыну з Нямеччыны. Гэты быў своеасаблівы сімвал беларускага дабрабыту. Дагэтуль сотні і тысячы
нашых перагоншчыкаў зарабляюць грошы на прывозе нямецкіх машын. Журналіст «Звязды» Яўген ВАЛОШЫН пабываў у скуры аўтаганялы, выправіўшыся ў
Баварыю на пошук «дагледжанай» нямецкай машыны.
— Здагадаўся, мяжу
прайшлі хутка, затораў
на вузенькіх польскіх дарогах не здаралася, —
адказаў я.
— Не. Таму што едзе
нас толькі дзевяць, а дзірак у некаторых прыбіральнях на санпрыпынках па адной-дзве, — узрадваўся Алесь і салодка
захроп на велюравым сядзенні аўтобуса.
Прачнуліся мы роўна
ў 8:22 раніцы, і ўжо праз
дзве з паловай гадзіны
прыбылі ў Нюрнберг.
Машына, па якую мы прыехалі ў Нюрнберг. Прабег — малы, ёсць уся неабходная дакументацыя. Але праверыць «cітраэн» у справе перад набыццём
так і не атрымалася.

Поўня 21 лістапада.
Месяц у сузор’і Цяльца.

Сонца

Усход

Захад Даўжыня
дня

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

7.44
7.40
7.34
7.24
7.58
7.52

16.05
15.49
15.55
15.59
16.21
16.28

8.21
8.09
8.21
8.35
8.23
8.36

№ лота

Место
нахождения

Iмянiны
Пр. Аляксандры, Ніны, Анатоля,
Васіля, Мікалая, Паўла.
К. Альжбеты, Саламеі, Іпаліта,
Максіма, Паўла, Севярына.

Начальная цена продажи Срок аренды Сумма
права заключения договора недвижимого задатка,
руб.
аренды недвижимого
имущества,
имущества, руб.
лет

Помещение, размещенное на первом этаже здания городского узла связи г. Бобруйск,
площадью 64,51 кв.м. Имеются центральное отопление, водоснабжение, ул. Минская,
564 463
5
56 000
канализация, электроснабжение, телефон
д. 21
Помещение, размещенное на первом этаже здания отделения почтовой г. Могилев,
2.
связи № 21 площадью 59,1 кв.м. Имеются центральное отопление, электро- ул. Алтайская,
517 125
5
50 000
снабжение, телефон. Водоснабжение, канализация отсутствуют
д. 36а
Предполагаемое целевое использование помещений по лотам теля, юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий
№№ 1-2 – для размещения офисов, складских помещений, оказания полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность
данного представителя;
услуг, осуществления розничной торговли.
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность.
Задаток перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к нему документами на расчетный счет фонда
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми
«Могилевоблимущество» № 3642900001315 в филиале № 700 – Мо- документами заканчивается в день и время, указанные в извещении. Загилевское областное управление ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536, явления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
УНП 700052050.
Датой поступления заявления является дата его регистрации в журнале
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в фонд «Мо- регистрации заявлений на участие в аукционе.
гилевоблимущество» подается заявление на участие в аукционе, к коК участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
торому прилагаются следующие документы:
индивидуальные предприниматели, перечисленные выше, подавшие
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия до- организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с прикумента, подтверждающая государственную регистрацию юридического ложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке
лица; копия платежного поручения о перечислении задатка на расчетный на указанный в извещении расчетный счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и
счет организатора аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легали- заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанзованные в установленном порядке копии учредительных документов и ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления обязан в установленном порядке перечислить на текущий (расчетный)
на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юриди- счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за выческого статуса в соответствии с законодательством страны происхожде- четом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору
ния; копия платежного поручения либо иного документа о перечислении аукциона затраты на его организацию и проведение, в том числе затраты,
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона
задатка на расчетный счет организатора аукциона;
индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверж- документации, необходимой для его проведения.
Цена продажи предмета аукциона не засчитывается в арендную плату,
дающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя; копия платежного поручения о перечислении задатка на расчетный подлежащую уплате в соответствии с законодательством.
счет организатора аукциона;
Победитель аукциона приобретает право заключения договора аренфизическим лицом – копия платежного документа о перечислении ды после оплаты стоимости предмета аукциона и возмещения затрат на
организацию и проведение аукциона.
задатка на расчетный счет организатора аукциона.
Срок заключения договора аренды – не позднее 10 рабочих дней со
При подаче документов организатору аукциона предъявляются:
представителем физического лица, индивидуального предпринима- дня проведения аукциона.
1.

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI,
С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы
намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, падпіскі і
распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82,
адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»

шовыя спагнанні прыбываем у патрэбны нам аўтахаўс.
Наш «Сітраэн С3» 2003 года
выпуску — відавочна дагледжаная машына з малым прабегам.
Ёсць усе неабходныя дакументы,
у тым ліку і сэрвісная кніжка, дзе
прапісана ўся гісторыя. Кузаў вельмі акуратны: літаральна некалькі
сколаў, дробная, амаль незаўважная увагнутасць на левай дзверцы,
драпінка, якую будзе лёгка запаліраваць. Скураны салон таксама пакідае добрае ўражанне — ездзіла
прыстойная, відаць, жанчына, з гэтай прычыны неабходнасць адпала
нават у хімчыстцы. Рухавік працуе
вельмі роўна.
Разам з тым праверыць машыну
на практыцы мы не можам. Нумароў у яе няма, выехаць за межы
аў тахаўза нельга. А значыцца —
паслухаць падвеску і хаця б мінімальна праверыць у справе рухавік
— немагчыма.
Па сутнасці, машыну мы набывалі навобмацак.
— А ўсё ж, ці ёсць у ёй хоць нейкія праблемы? — наіўна пытаецца
Алесь.
— Нам яе сюды прыгналі і паставілі, мы яе асабліва не правяралі.
Але па ўсім відаць, што машына
добрая, — адказаў Мікалай.
Агледзеўшы сэрвісную кніжку і
біркі пад капотам, заўважаем: масла і фільтры не мяняліся ўжо болей
за 25 тысяч кіламетраў. Відавочны
пераразлік.
Але раз прыехалі ў Нюрнберг з
разлікам на «сваіх» людзей, раз заплацілі грошы за білеты, значыць,
і купляць машыну быццам трэба.
Спадзяванне толькі на тое, што
«свае» супрацоўнікі аўтахаўза не
падсунуць лайно. Трэба сказаць,
што кошты тут ненамнога адрозніваюцца ад нашых аўтарынкаў.
— Машыны прадаём пад немцаў, таму ў нас нятанна. Затое
якасць тавару — добрая, — патлумачыў Мікалай.
Пе ра жаг наў шы ся, Алесь аддае за машыну 4800 еўра, 70 еўра
сплочвае за транзітныя нумары і
страхоўку (усё афармляецца за 15
хвілін на месцы). І мы выпраўляемся ў далёкую дарогу дадому. Сюрпрызы пачаліся неўзабаве...
Працяг будзе...
P.S. На шляху ў Беларусь мы ператварыліся ў герояў амерыканскага
вэстэрна. Спачатку машына ледзь
не стала колам проста на нямецкім
аўтабане. Потым з нас ледзь не вынялі душу некаторыя заходнееўрапейскія дарогі. І, нарэшце, на мяжы
мы даведаліся пра невядомыя раней
акалічнасці. З-за дробнай недакладнасці ў дакументах, якую мы ледзь
не дапусцілі, могуць адправіць назад
у аўтахаўс, за тысячу кіламетраў, перарабляць дакументы.
Пасля прыгону аўто, з дапамогай прафесійных перагоншчыкаў і
майстраў СТА мы склалі формулу:
дзе найбольш выгадна і бяспечна
набываць патрыманую машыну.
Пра ўсё гэта ў заўтрашнім нумары
«Звязды».
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Праверыць
машыну
ў справе —
нельга!

аў тахаўс і залез на яго інтэрнэт- І гэта са зніжкай у 10%, якую дастаронку. «Опель» быў выстаўлены юць пенсіянерам і маладзёнам да
На маленькай нюрнбергскай аўза 4500 еўра. Раптам праз гадзіну 26 гадоў.
тастанцыі нас сустрэў Мікалай. Ён
ён стаў каштаваць 4700 еўра, пра
Аў тобус — звычайны «Івека» працаваў з Валянцінам у адным аўшто перагоншчык паведаміў па тэ- 90-х гадоў выпуску, без прыбіраль- тахаўсе. Наш правадыр, як аказалефоне.
ні, кавы і іншых сучасных выгод. лася, восем гадоў таму пераехаў у
Назаўтра гісторыя паўтарылася. Дарога займала су ткі. Праўда, у Нюрнберг з Гомеля, вывучыў мову
Машына была выстаўлена на сайце аўтобусе ехала ўсяго дзевяць ча- і займаецца аўтабізнэсам. Мікалай
па адным кошце, калі ж перагон- лавек.
пасадзіў нас у маленькі трохдзвершчык да яе дайшоў — цана пад— І што мы за перагоншчыкі, ны «міцубісі кольт»:
нялася на 200 еўра. Ад знаёмых, выглядаем, нібы на міжнародную
— Ззаду таксама трэба прызвязаных з аўтамабільным бізнэ- канферэнцыю выправіліся, — па- шпільвацца, штраф кожны плаціць
сам, мы даведаліся, што гэта нар- пракнуў я Алеся. — Даставай вог- за сябе, — спакойна паведаміў Мімальная практыка: перагоншчыкі ненную ваду, ляснем па кілішку. калай і павёз нас у бок аўтахаўса.
дамаўляюцца з аўтахаўсамі (часта Іначай удачы не будзе.
Акуратненькі Нюрнберг утваіх уладальнікамі з'яўляюцца рускія
На запраўцы купілі сімвалічную рае агламерацыю з двума іншымі
ці туркі), каб у інтэрнэце напісалі кватэрку «Крамбамбулі», ляснулі, гарадамі — Фюртам і Эрлангенам.
іншы кошт. Тады несумленНасельніцтва гэтага своеасабны перагоншчык купляе ма- Праверыць машыну на практыцы мы лівага мегаполіса — каля мільшыну, атрымлівае павяліча- не можам. Нумароў у яе няма, выехаць ёна чалавек.
ны на 200 еўра ганарар, а за межы аўтахаўса нельга. А значыцУ час Другой сусветнай вайаў тахаўс прадае машыну і ца — паслухаць падвеску і хаця б мі- ны стары Нюрнберг быў на 90%
атрымлівае на будучыню га- німальна праверыць у справе
знішчаны, пасля самыя стратэрантаванага пакупніка.
гічныя культурныя аб'екты былі
рухавік — немагчыма.
— Абдурвае мяне, посадноўленыя.
кудзь, сказаў яму, каб вёз
Калі ў вас не толькі па еўра
грошы назад, — абураўся на «пра- ціха мацюкнуліся на ўдачу. Цяпер ў кожным воку, але і тонкая душа,
веранага» перагоншчыка Алесь. — мы — сапраўдныя перагоншчыкі.
якая прагне культурнай самаадукаНіякага ганарару не атрымае.
За ўспамінамі пра «форд» і па- цыі, то прыгон аўто з Нямеччыны
Забіраць грошы ў «праверана- купніка Валеру даехалі да мяжы з — гэта добры бонус. Архітэктурных
га» паехалі на паркоўку ля аднаго Еўрасаюзам. Гадзіны за дзве прай- помнікаў тут хапае. Нюрнберг —
са сталічных гіпермаркетаў. Уклю- шлі памежныя і мытныя кантролі.
горад вельмі ўтульны, і яго новая
Ужо апоўначы праязджалі нач- архітэктура стылёва ўпісваецца ў
чылі дыктафоны, апранулі пагрозлівыя паліто з чорнымі капелюша- ную Варшаву і бачылі яркія колеры ансамбль са старадаўніх дамкоў,
мі. Перагоншчык аддаў на 300 еўра новага стадыёна, які будуецца да што нагадваюць крэмавыя торцікі.
— Вой! Гэта ж тут адбываўся
меней, чым меўся. На рэшту напі- чэмпіянату Еўропы па футболе...
саў распіску і вярнуў грошы праз На гэтых начных карцінках адклю- зна ка мі ты Нюрн берг скі пра цэс!
— ускрыкнуў Алесь, нібы пабачыў
два дні. Аказалася, што на Алесеў чыліся ў моцны сон.
Каля шасці раніцы прачнуліся вусы Гітлера ў адным з вокнаў Міжкрэдыт ён нармальна разжыўся:
прыгнаў з нямеччыны «Опель Вект- на глянцавым аўтавакзале Берліна, народнага ваеннага трыбуналу.
Так, пра падзеі, якія адбываліра» з агромістым прабегам, прадаў дзе нам далі 10 хвілін на санітарныя
патрэбы.
ся ў гэтым будынку, чытаў любы
машыну і нармальна зарабіў.
Аказалася, што ў тамтэйшым школьнік на планеце Зямля. Тут з
Расчараваўшыся ў «правераных» перагоншчыках, мы вырашы- туалеце няма ні касіркі, ні кантра- 20 лістапада 1945 года да 1 кастлі адняць у іх кавалак хлеба і самім лёра — грошы трэба класці проста рычніка 1946 года праходзіў Нюрнна сподачак.
бергскі працэс, дзе судзілі галоўных
выправіцца ў Нямеччыну.
Як выехалі з Берліна, у аўтобусе нацысцкіх злачынцаў — Герынга,
Пасвячэнне
аб'явілі, што мы прыбываем на тры Геса, Рыбентропа і іншых.
ў аўтаганялы
з паловай гадзіны раней за пазна— Гісторыя гісторыяй, а запарНазаўтра мы стаялі ля міжна- чаны ў білеце час.
кавацца ў нас няпроста, і грошы за
родных касаў мінскага аўтавакза— Ого! Трэба пісаць Валянціну гэта трэба плаціць, — адарваў нас
ла «Усходні», і праз 20 хвілін мелі- (хлопец з Нюрнберга, які паабяцаў ад фатаграфавання гістарычнага
ся ад'ехаць у Еўрасаюз. Машыну, дапамагчы з пакупкай машыны) будынка Мікалай. — Штрафы за
якую планавалі прыгнаць, знайшлі эсэмэску, каб раней сустрэў. А няправільную паркоўку — ад 10 да
праз беларуса-эмігранта, які меў ты здагадаўся, чаму мы так рана 15 еўра. Здараецца, за дзень, калі
прыбываем? Скажы, ты ж загадчык трэба паматацца па горадзе, назбісвой аўтахаўс у Баварыі.
Білет да Нюрнберга на чалаве- аддзела журналісцкіх расследаван- раеш адразу некалькі штрафаў...
За размовамі пра законы і грака каштаваў 293 тысячы рублёў. няў, — разышоўся Алесь.

Аукцион состоится 21 декабря 2010 г. в 11.10 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 106.
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Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до
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участников аукциона 21 декабря 2010 г. с 10.00 до 10.50.
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Частка 1

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Назва шостага дня тыдня — субота — паходзіць
са старажытнай мовы, якой карысталіся вавіланяне,
потым гэтае слова запазычылі старажытныя іўдзеі:
sabbat — заканчэнне справы або працы, на мове славян
яно гучыць як «шабаш». Старажытныя іўдзеі менавіта гэты дзень
прысвяцілі Богу і назвалі яго непрацоўным днём.
 У адным з паданняў расказваецца пра трох жанчын — св. Пятніцу,
св. Суботу і св. Нядзелю, сярод якіх самай прыгожай і вясёлай была
Субота, а «дзве другія былі сумныя, заплаканыя і абарваныя... Ва ўсім
гэтым вінаватыя людзі... Шые баба ў пятніцу — яна коле святую Пятніцу;
працуе селянін з сякераю ў нядзелю ці распачынае бойку ў п'яным стане — ён наносіць раны і пабоі святой Нядзелі. Адна толькі святая Субота
жыве весела і спакойна, таму што яўрэі з усёй строгасцю захоўваюць
прысвечаны ёй дзень».
 Часта адбываецца блытаніна ў разуменні структуры старажытнаіўдзейскага і еўрапейскага хрысціянізаванага тыдня. Некаторыя даследчыкі сцвярджаюць, што ў славянскім календары тыдзень пачынаўся з нядзелі, таму што субота лічылася днём адпачынку. З часоў распаўсюджвання
хрысціянства ў славян ролю старазапаветнай суботы стала выконваць
новазапаветная нядзеля — дзень уваскрэсення Ісуса Хрыста.
 З прыходам сямідзённага хрысціянскага тыдня субота — перадапошні дзень тыдня — напоўнілася сакральна-магічным зместам. У гэты дзень
нашы продкі быццам бы па спецыяльным інфармацыйным канале наладжвалі кантакты з душамі памерлых сваякоў, звярталіся да іх з просьбай аб
добрым ураджаі ці шчаслівай долі дзяцей, якія бралі шлюб.
 З цягам часу ў народным календары на працягу ўсяго года з'явіліся адпаведныя суботы, якія лічацца днямі памяці і ўшанавання продкаў:
«Дзяды», Бацькоўскія, Радзіцельскія, Памінальныя суботы. Беларусы
верылі: калі дзіця народзіцца ў суботу, то атрымае ад продкаў незвычайную «спадчыну» — ведаць больш, чым астатнія, таму можа стаць
знахарам або лекарам.
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усміхнемся!
— Што такое лячэбнае гала— Збіраюся на поўдзень. На 12
данне?
дзён, а ў мяне 13 кофтачак. Вось
думаю, якую не браць...
— Харчаванне ў бальніцы.
☺
☺
На адным гарадскім расійскім
Калі жабы гучна квакаюць —
гэта да дажджу. Калі машкара сайце: «На дарогі вобласці нараіцца — гэта да сонечнага на- неслі разметку».
двор'я. А калі сіноптыкі абяцаПершы каментар: «Лепш бы
юць дождж ці сонца — дык гэта на дарогі вобласці нанеслі асда мацюкоў ці праклёнаў.
фальт!»
☺
Дзеці — кветкі жыцця :)
Нерухомасць
— Мішачка, Міша, ну насваю не прадаяце?
вошта ж ты коніку губы ў чырвоны колер пафарбаваў?
— Яна — жанчына.
— А навошта вушы ў сіні?
— Яна змерзла!
☺
Самая распаўсюджаная
памылка ў свеце, што паспееш заправіць ложак, пакуль варыцца кава!
☺
Дзве сяброўкі.
— Прывітанне! Што робіш?
— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.
http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

тэл./факс: 287 17 79,
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi
не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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