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Га лоў ны трэ нер лон дан ска га «Ар се на ла» Унаі ЭМЕ РЫ 

ад зна чыў, што яго ка ман дзе ня ма ча му ра да вац ца. 

У пер шым тай ме ў яе бы ло шмат мо ман таў, але БА ТЭ гу ляў

вы дат на ў аба ро не. «У нас бы лі шан цы і пас ля пе ра пын ку, 

ад нак зноў БА ТЭ вы дат на па ка заў ся бе ў аба ро не — тым 

больш ён за біў. Спа дзя ём ся, што праз ты дзень гуль ня бу-

дзе зу сім ін шай. Я ап ты міст і ве ру ў сваю ка ман ду». Эме ры 

ад зна чыў, што ён упэў не ны: яго ка ман да здоль ная пе ра ла-

маць ход су праць ста ян ня, каб прай сці да лей.

Экс-гу лец «Ар се на ла» (2005—2008 гг.), а ця пер паў аба-

рон ца БА ТЭ Аляк сандр Глеб ад зна чыў, што БА ТЭ згу ляў 

год на су праць зна ка мі та га са пер ні ка, і рас ка заў, якія ра шэн-

ні пры ма лі ся па хо дзе су стрэ чы. «Спа чат ку па спра ба ва лі 

прэ сін га ваць, але хут ка зра зу ме лі, што гэ та мо жа абяр нуц-

ца вя лі кі мі праб ле ма мі. Зра зу ме лі, што пра ціў ні кі ў два-тры 

па сы раз ра за юць на шу аба ро ну. Вы ра шы лі ча каць, сес ці 

тро хі ні жэй і па чаць аба ра няц ца «ніз кім бло кам». Гэ та ра-

шэн не бы ло пра віль ным», — пра ка мен та ваў Аляк сандр.

У пят ні цу БА ТЭ ад пра віў ся ў Анг лію, дзе бу дзе рых та вац -

ца да мат ча ў ад каз з «Ар се на лам», гуль ня на ме ча на на 

21 лю та га. «Зра зу ме ла, што ў Лон да не нам бу дзе ня прос та. 

Мы зра бі лі толь кі ма лень кі крок для вы ха ду ў на ступ ны 

раўнд. Ча ка ем цяж кую гуль ню, рых ту ем ся да чэм пі я на ту, 

да на ступ на га мат ча. У га ла ве тры ма ем шмат мо ман таў. 

А па вы ні ках мат ча ў Лон да не зро бім пэў ныя вы сно вы», — 

ад зна чыў Аляк сей Ба га.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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Чар га ві ком 
мож на будзе стаць на ват 
пры на яў нас ці вя лі кай 

ло джыі і тэ ра сы
Дня мі дэ пу та ты раз гле дзе лі па праў кі ў Жыл лё вы 

ко дэкс. У пры ват нас ці, у яго но вай рэ дак цыі вы ра-

ша ец ца пы тан не з нор май пло шчы для тых, хто мае 

па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў.

Аў та ры пра па на ва на га за ко на пра ек та ўдак лад ні лі склад 

пло шчаў па мяш кан няў, якія ўклю ча юц ца ў агуль ную жыл-

п ло шчу. Па дзей ным ко дэк се гэ та су ма жы лой пло шчы і 

пло шчы пад ло гі пад соб ных па мяш кан няў, акра мя пло шчы 

пад ло гі бал ко наў і ло джый.

Ад нак у но вай вер сіі ЖК вы клю чэн не скла дуць так са ма 

тэ ра сы і не ацеп ле ныя ха лод ныя па мяш кан ні. «Ця пер на-

яў насць вя лі кіх ло джый, тэ рас, ка мор або ве ран даў, якія 

не ацяп ля юц ца, не бу дзе раз гля дац ца як пад ста ва для 

ад мо вы ў пры няц ці на ўлік тых, хто мае па трэ бу», — рас тлу-

ма чыў на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па пра цы 

і са цы яль ных пы тан нях Па ла ты прад стаў ні коў Алег 

ЛЕЎ ШУ НОЎ.

Ця пер у ко дэк се так са ма па шы ра на па няц це сва я коў, 

ку ды пра па ну ец ца ўклю чыць чле наў сям'і не толь кі му жа і 

жон кі, але і іх дзя цей. Бо лю дзі су ты ка юц ца з цяж кас ця мі. 

На прык лад, муж дач кі пры ўся лен ні ў ква тэ ру яе баць коў 

не мо жа быць пры зна ны чле нам сям'і на ват пры на яў нас ці 

пісь мо ва га па гад нен ня. Хоць фак тыч на яны вя дуць агуль-

ную гас па дар ку. У су до вым па рад ку та кія гра ма дзя не мо-

гуць быць пры зна ныя чле на мі сям'і толь кі пас ля пя ці га доў 

пра жы ван ня з улас ні кам або най маль ні кам. «Пры ўня сен ні 

па пра вак уліч ваў ся Ко дэкс аб шлю бе і сям'і, па якім сва я кі 

жон кі пры зна юц ца сва я ка мі для му жа», — ад зна чыў пар-

ла мен та рый.

Но вая рэ дак цыя Жыл лё ва га ко дэк са вы клю чае пры ва-

ты за цыю «квад рат ных мет раў» дзяр жаў на га жыл лё ва га 

фон ду і вы дзя лен не іх па да га во рах пад най му. З 1 лі пе ня 

2016 го да тэр мін зва ро ту гра ма дзян па пры ва ты за цыю зай-

ма на га жыл ля скон чыў ся, а аба вя за цель ствы па да га во рах 

пад най му спы не ныя. Удак лад ня ец ца па ра дак вы дзя лен ня 

жыл ля дзяр жаў на га жыл фон ду, так са ма з улі кам яго но вай 

струк ту ры: увя дзен не арэнд на га жыл ля, ска са ван не жы лых 

па мяш кан няў спе цы яль на га служ бо ва га жыл лё ва га фон ду 

і служ бо вых жы лых па мяш кан няў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па-са праўд на му не ча ка ным і ад на ча со ва пры ем ным 

ста ла з'яў лен не ў мес цах свай го рэ гу ляр на га гнез-

да ван ня пер шых шэ рых гу сей і шэ рых жу раў лёў. Як 

па ве дам ля юць су пра цоў ні кі гра мад скай ар га ні за цыі 

«Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны», ужо 10 лю та га адзін-

ка выя па ры гэ тых пры го жых пту шак бы лі ад зна ча ныя 

ка ля ўро чы шча Зля ці на на паўд нё ва-за ход няй ус кра і-

не Бе ла веж скай пу шчы. Гэ та ня дзіў на, бо апош ні мі га-

да мі рас це коль касць жу раў лёў на зі моў цы на ўсхо дзе 

су сед няй Поль шчы. Акра мя та го, у па пя рэд нія зі мы 

бы лі адзін ка выя фак ты зі моў кі гу сей і жу раў лёў на 

тэ ры то рыі на цы я наль на га пар ку.

А кры ху паз ней, 13 лю та га, на за ха дзе на шай кра і ны бы лі 

за ўва жа ны пер шыя сё ле та па ля выя жа ва ран кі, за які мі, без 

су мнен ня, хут ка пры ля цяць і ін шыя ві ды пту шак, якія ў нас 

не зі ма ва лі. І ха ця гэ та па дзея ад бы ла ся сё ле та амаль на

20 дзён ра ней, чым ле тась, гэ та не «рэ корд ны» пры лёт — 

у 2016-м пер шых жа ва ран каў ба чы лі ў на шай кра і не ўжо 

9 лю та га. Ін шых на шых бліз кіх міг ран таў (якія зі му юць у Цэнт-

раль най і За ход няй Еў ро пе) па куль не ві даць, але так са ма 

на Бе рас та віч чы не ар ні то ла гі за фік са ва лі вя лі кую ча ра ду 

ле бе дзяў-клі ку ноў, якія яў на не зі ма ва лі тут у та кой коль кас-

ці. Ці ка ва, што яшчэ ты дзень та му спе цы я ліс ты ад зна чы лі 

тры асоб ныя па ры гэ тых пту шак, якія, перш чым пры сту піць 

да раз мна жэн ня, па він ны «па кі нуць без до гля ду» сва іх пту-

ша нят з мі ну ла га го да.

У гнез да вой ка ло ніі ка ля мяс тэч ка Вя лі кія Эй сман ты (Бе-

рас та віц кі ра ён) гра кі ак тыў на збі ра лі ма тэ ры ял і па праў ля лі 

свае гнёз ды. Па вод ле апош ніх уяў лен няў, у нас зі му юць як 

«на шы» птуш кі, якія по тым у нас жа і гняз ду юц ца, і птуш кі з 

больш паў ноч на-ўсход ніх рэ гі ё наў, на прык лад Ра сіі. Част ка 

ж бе ла рус кіх гра коў ля ціць на зі моў ку ў Чэ хію і Гер ма нію. 

Ад нак, ня гле дзя чы на яў ны на ды ход вяс ны, пра які птуш кі 

да вед ва юц ца не толь кі дзя ку ю чы ад лі зе, але і праз па сту-

по вае па ве лі чэн не свет лай част кі су так, зі ма не збі ра ец ца 

кан чат ко ва ад сту паць. Час ад ча су ідзе мок ры снег.

Як ад рэ агу юць на гэ та на ступ ныя «міг ран ты», да ве да-

ем ся ўжо ў най блі жэй шыя дні, бо звы чай на птуш кі ўме юць 

на шмат лепш за сі ноп ты каў праг на за ваць на двор'е.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПТУШ КІ ЎЖО ВЯР ТА ЮЦ ЦА ДА МОЎ
Пер шая лас таў ка вяс ны не зро біць?

«Гон ка ле ген даў» стар-

туе ў 17.00, бы лыя бія тла ніс-

ты па спа бор ні ча юць у дзвюх 

дыс цып лі нах — мас-стар це 

і зме ша най эс та фе це. Свой 

удзел па цвер дзіў 21 ча ла-

век, ся род іх — укра і нец Анд-

рэй Дзя ры зям ля, нар веж цы 

Уле-Эй нар Б'ёрн да лен, Ларс 

Бер гер, Фру дэ Анд рэ сен і 

Хал вард Ха не вальд, фран-

цу зы Фла ранс Ба ве рэль і 

Вен сан Дэ фран, італь ян ка 

Ка рын Абер хо фер, ра сі я не 

Ан на Ба га лій, Сяр гей Чэ пі-

каў, Ула дзі мір Дра чоў і мно-

гія ін шыя. Бе ла русь у «Гон-

цы ле ген даў» прад ста вяць 

На дзея Скар дзі на, Сяр гей 

Но ві каў, Аляк сандр Па поў, 

Але на Зуб ры ла ва і, вя до ма, 

Да р'я До мра ча ва.

— Сё ле та ўпер шы ню 

пра во дзіц ца зі мо вая «Гон ка 

ле ген даў», гэ та вы дат на, — 

дзе ліц ца ўра жан ня мі ад на з 

удзель ніц Але на ЗУБ РЫ-

ЛА ВА. — Пры едуць спарт-

сме ны, якія за ва ёў ва лі ме-

да лі на чэм пі я на тах све ту і 

Алім пій скіх гуль нях. Ду маю, 

гэ та бу дзе хут кая гон ка, ня-

гле дзя чы на тое, што мно гія 

спарт сме ны скон чы лі сваю 

кар' е ру больш за 10 га доў 

та му, бо май стэр ства ні ку ды 

не зні кае. Бу дзе пры го жа, 

вы тан ча на і ве се ла.

Рас клад «Гон кі 
ле ген даў»

14.00 — 15.15 — Май стар-
клас для фі на ліс таў спа бор-
 ніц тваў «Снеж ны снай пер» 

і Ку бак Бе ла рус кай фе дэ ра-

цыі бія тло на.

15.30 — 16.30 — Аў то граф-

се сія ўдзель ні каў бія тлон на га 

фес ты ва лю «Гон ка ле ген даў».

17.00 — 17.20 — Афі цый-

ная цы ры мо нія ад крыц ця ад-

кры та га чэм пі я на ту Еў ро пы 

па бія тло не.

17.50 — 18.10 — Мас-

старт ся род жан чын.

18.15 — 18.35 — Мас-

старт ся род муж чын.

18.45 — 19.15 — Зме ша-

ная эс та фе та.

19.30 — Уз на га родж ван не 

пе ра мож цаў і пры зё раў бія т-

лон на га фес ты ва лю «Гон-

ка ле ген даў», рэс пуб лі кан-

скіх спа бор ніц тваў «Снеж ны 

снай пер». Про ва ды Да р'і До-
мра ча вай і Над зеі Скар дзі на 
з вя лі ка га спор ту.

Пас ля за кан чэн ня «Гон-

кі ле ген даў» ад бу дзец ца не 

менш ці ка вая і кра наль ная 

па дзея — про ва ды з вя лі ка-

га спор ту Да р'і До мра ча вай 

і Над зеі Скар дзі на. Як бу-

дзе пра хо дзіць гэ тая цы ры-

мо нія, па куль тры ма ец ца ў 

та ям ні цы.

А вось спа бор ніц кая 

част ка чэм пі я на ту Еў ро пы 

пач нец ца толь кі ў се ра ду, 

20 лю та га. За яў кі на ўдзел 

у арг ка мі тэт па да лі 34 на-

 цы я наль ныя фе дэ ра цыі бія т-

ло на, па па пя рэд ніх да ных,

удзел у тур ні ры пры муць 

164 бія тла ніс ты і 153 бія тла-

ніст кі, за раз гэ та рэ корд ныя 

ліч бы для чэм пі я на таў Еў-

ро пы. У Раў бі чы пры едуць 

асноў ныя скла ды збор ных 

Укра і ны, Шве цыі, Нар ве гіі 

і Ра сіі, та му і ў гэ тыя дні 

ў бе ла рус кіх ба лель шчы каў 

бу дзе шанц па гля дзець на 

дзе ю чых «зо рак» бія тло на.

Што да на шай збор най, 

трэ нер скі штаб не ха вае тур-

бо ты, лі да ры збор най ад чу ва-

юць праб ле мы са зда роў ем. 

Па да ро зе са збо ру ў Ант холь-

цы ў са ма лё це спарт сме ны 

пад ха пі лі ві рус. Спа чат ку за-

хва рэ ла Іры на Крыў ко, за ёй 

Ды на ра Алім бе ка ва, а по тым 

і Ула дзі мір Ча пе лін. Трэ не ры 

збор най ад зна ча юць, што ме-

ды цын скія ра бот ні кі і бія хі мі кі 

ро бяць усё, каб спарт сме ны 

як ма га ра ней змаг лі пры сту-

піць да спа бор ніц тваў. Дру гая 

част ка ка ман ды вы сту пае на 

Куб ках све ту ў Ка на дзе і ЗША 

і вер нец ца ў Бе ла русь толь кі 

ўве ча ры 19 лю та га. «Мы ма-

ем пра ва за явіць на спа бор-

ніц твы шэсць муж чын і шэсць 

жан чын, але тое, што ў пер-

шай гон цы гэ та не атры ма ец-

ца, ма гу ска заць дак лад на, — 

кан ста туе га лоў ны трэ нер 

на цы я наль ных ка мандаў 

Юрый АЛЬ БЕРС. — Пла ну-

ец ца, што ў жан чын на старт 

ін ды ві ду аль най гон кі ў се ра-

ду вый дуць Іры на Крыў ко, 

Ды на ра Алім бе ка ва і сёст ры 

Кру чын кі ны. У муж чын скай 

гон цы, хут чэй за ўсё, бу дуць 

стар та ваць Сяр гей Ба чар ні-

каў, Ра ман Ялёт наў, Ан тон 

Смоль скі і Мі кі та Ла бас таў».

За раз у Раў бі чах акра мя 

на шай ка ман ды ўжо трэ ні-

ру ец ца збор ная Ка зах ста-

на, заўт ра ў спарт комп лекс 

пач нуць за яз джаць і ін шыя 

збор ныя.

Юрый Аль берс ад зна чыў, 

што пад рых тоў ка «Раў біч» 

да тур ні ру ідзе ўжо даў-

но, ця пер да пра цоў ва юц ца 

апош нія ню ан сы. «Усё ка жа 

аб тым, што мы ў поў ным 

уз бра ен ні па ды дзем да гэ та-

га ме ра пры ем ства, адзі нае, 

на двор'е нас не моц на ра-

дуе, — ад зна чае Юрый Юр'-

е віч. — Па доў га тэр мі но вых 

пра гно зах ця пер па він на бы-

ла быць мі ну са вая тэм пе ра-

ту ра, але мы ба чым плю са-

вую. Утры маць тра су бу дзе 

скла да на, але сне гу ў нас 

на рых та ва на шмат, бу дзем 

ста рац ца гэ та ра біць».

Для та го каб за бяс пе-

чыць доб рую тра су для бія т-

ла ніс таў, бы ло за куп ле на 

больш за тры то ны са лет-

ры, якая «цэ мен туе» снег. 

У «Раў бі чах» пра цу юць спе-

цы я ліс ты, якія пе рад кож най 

гон кай бу дуць пры маць ра-

шэн ні, што трэ ба ра біць з 

тра сай.

Ды рэк тар Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра алім пій скай 

пад рых тоў кі «Раў бі чы» 

Аляк сандр ГА ГІ ЕЎ ад зна-

чыў, што чэм пі я нат Еў ро пы —

вель мі важ ная па дзея для 

кра і ны, бо апош ні на столь кі 

маш таб ны тур нір па бія тло не 

Бе ла русь пра во дзі ла толь кі 

ў 2004 го дзе. «Для нас гэ-

та зна ка вая па дзея яшчэ і 

та му, што сё ле та спар тыў-

на му комп лек су «Раў бі чы» 

спаў ня ец ца 45 га доў. У да-

лё кім 1974 го дзе, так са ма ў 

лю тым, тут быў пра ве дзе-

ны пер шы чэм пі я нат све ту 

па бія тло не на тэ ры то рыі 

СССР», — рас ка заў Аляк-

сандр Сла ві е віч.

Спарт комп лекс рых ту ец-

ца су стрэць не толь кі спарт-

сме наў, але і гле да чоў, для 

іх у «Раў бі чах» ужо ўста-

ля ва ны дзве да дат ко выя 

тры бу ны на паў та ры ты ся-

чы мес цаў, бу дуць ар га ні-

за ва ны гля дац кія мес цы і 

на тра сах. Не ма ла важ ную 

ро лю ў та кіх ме ра пры ем-

ствах іг ра юць і аў та ста ян кі, 

гэ та пы тан не ўрэ гу ля ва на, 

асноў ная част ка ма шын 

змо жа раз мяс ціц ца ўздоўж 

дзе ю чай тра сы, да дат ко выя 

ста ян кі так са ма бу дуць ар га-

ні за ва ны ка ля гас ці ні цы № 3 

і тэ ніс ных кор таў. Так са ма ў 

«Раў бі чах» на ніж няй і верх-

няй пля цоў ках раз мес цяц-

ца ганд лё выя пунк ты і су ве-

нір ныя кра мы. На верх няй 

пля цоў цы бу дзе ўста ля ва на 

сцэ на, дзе прой дзе куль тур-

ная пра гра ма.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Рас клад 
чэм пі я на ту 
Еў ро пы

20 лю та га
16.00 Ін ды ві ду аль ная гон-

ка. Муж чы ны.
19.30 Ін ды ві ду аль ная гон-

ка. Жан чы ны.
21 лю та га
16.00 Зме ша ная эс та фе та 

(су пер мікст).
19.00 Зме ша ная эс та фе та.
23 лю та га
11.00 Спрынт. Муж чы ны.
14.00 Спрынт. Жан чы ны.
24 лю та га
11.00 Гон ка пе ра сле ду. 

Муж чы ны.
13.00 Гон ка пе ра сле ду. 

Жан чы ны.

На пя рэ дад ні па дзеі

Свя та по бач з «зор ка мі»
Як бу дуць пра хо дзіць «Гон ка ле ген даў» і чэм пі я нат Еў ро пы па бія тло не ў Раў бі чах

Вя лі кі фес ты валь бія тло на пач нец ца пад Мінск ам 

ужо ў па ня дзе лак. У абед ён стар туе з афі цый на га 

ад крыц ця чэм пі я на ту Еў ро пы, так са ма ў яго рам-

ках прой дзе май стар-клас для юных бія тла ніс таў — 

удзель ні каў рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц тваў «Снеж ны 

снай пер». Пра цяг не ме ра пры ем ства аў то граф-се сія 

«зо рак» бія тло на, якія кры ху паз ней вый дуць на бія т-

лон ную тра су.

«Гонка легендаў — 2016» у Раўбічах.


