
3СЁННЯ22 лютага 2018 г.

Гуль ні на ве дае 
больш за міль ён 
ба лель шчы каў
Пра гэ та на прэс-кан фе рэн цыі па ве да міў 
прад стаў нік арг ка мі тэ та Гуль няў Сон Пэк Ю

Най боль шай па пу ляр нас цю ў ама та раў спор ту на Алім пі я дзе 

ка рыс та юц ца шорт-трэк, фі гур нае ка тан не і кань ка беж ны 

спорт.

У аў то рак ды рэк тар па ме недж мен це служ бы тэ ле вя шчан ня Алім-

пій скіх гуль няў Ці ма Лю мэ па ве да міў, што Алім пі я ду ў Пхёнч ха не 

па гля дзіць кож ны трэ ці жы хар Зям лі. «У су ме ў нас бу дзе больш за 

міль ён ба лель шчы каў па вы ні ках Гуль няў», — ад зна чае прад стаў нік 

арг ка мі тэ та.

Ды рэк тар па ка му ні ка цы ях Між на род на га алім пій ска га ка мі тэ та 

Майк Адамс да даў, што 90 % да хо даў ад про да жу бі ле таў і су ве нір най 

пра дук цыі Алім пі я ды МАК пла нуе на кі ра ваць на раз віц цё спор ту.

Бія тла ніст кі вый дуць на апош ні старт
Сён ня ў Пхёнч ха не ад бу дзец ца жа но чая эс та фе та.

Трэ нер скі штаб збор най Бе ла ру сі на зваў ім ёны спарт сме нак, якія 

вы сту пяць за на шу ка ман ду. На пер шым эта пе па бя жыць На дзея 

Скар дзі на, эс та фе ту ў яе пры ме Іры на Крыў ко. Трэ цяй у ка ман дзе 

ад пра віц ца на дыс тан цыю Ды на ра Алім бе ка ва, а на за ключ ным ад-

рэз ку вы сту піць лі дар бе ла рус кай збор най Да р'я До мра ча ва. На ша 

ка ман да атры ма ла 10-ы стар та вы ну мар, уся го ў эс та фе ту за яві лі ся 

18 ка манд. Па ча так гон кі ў 14.15 па бе ла рус кім ча се. За вер шыц ца 

бія тлон ная пра гра ма муж чын скай эс та фе тай 23 лю та га.

Ня мец кая ка ман да пры вез ла на Алім пі я ду 
3,5 ты ся чы літ раў пі ва

Збор ная Гер ма ніі пры вез ла на Алім пій скія гуль ні ў Пхёнч хан 3,5 ты-

ся чы літ раў без ал ка голь на га пі ва, ня мец кія спарт сме ны п'юць гэ ты 

на пой пас ля трэ ні ро вак у якас ці іза то ні ку (на пой, які да па ма гае ар га-

ніз му ад наў ляць вод на-со ле вы ба ланс пас ля пра цяг лых на гру зак).

Па да ных вы дан ня The New York Tіmes, без ал ка голь нае пі ва спе-

цы яль на для спарт сме наў зва рыў бро вар Krombacher. Урач лыж най 

ка ман ды збор най Гер ма ніі Ёнас Шэр вы явіў яшчэ ў 2009 го дзе, што 

без ал ка голь нае пі ва па мян шае іма вер насць за па лен ня і ўзнік нен ня 

ін фек цыі ў ды халь ных шля хах спарт сме наў.

На га да ем, ця пер збор ная Гер ма ніі ідзе на дру гім мес цы ў не афі-

цый ным ме даль ным за лі ку Гуль няў-2018.

Аме ры кан цы вы сту па юць з пра хам род ных
У вы ступ лен нях спарт сме наў з ЗША на Алім пій скіх гуль нях вы ма-

лёў ва ец ца но вая тэн дэн цыя. Усё час цей ат ле ты ка рыс та юц ца пад-

трым кай не толь кі жы вых сва я коў, але і тых, хто ўжо па мёр. Спра ва 

не ў пры свя чэн ні ім сва іх пе ра мог, а ў тым, што ат ле ты вы сту па юць 

на Гуль нях з іх пра хам.

На прык лад, аме ры кан скі лыж ны акра бат Джо на тан Лі ліс вы сту-

пае з ку ло нам, у якім змя шча ец ца прах яго на га па мер ла га бра та. 

Пра гэ та па ве да міў баць ка спарт сме на Джэй мі Лі ліс. «Ка лі Джо на тан 

га то вы здац ца, ён чуе бра та, які ка жа: «Устань і зра бі гэ та». Гэ та 

вя лі кі ма ты ві ро вач ны фак тар».

Дру гая аме ры кан ская ат лет ка Лінд сі Вон — гар на лыж ні ца, алім-

пій ская чэм пі ён ка 2010 го да ў хут кас ным спус ку, ула даль ні ца ча-

ты рох Куб каў све ту ў агуль ным за лі ку і двух ра зо вая чэм пі ён ка 

све ту — так са ма мае та кі та ліс ман.

«Я ка та ю ся для дзя ду лі. Ён на тхняў мя не ўсё жыц цё, мне цяж ка, 

што яго ня ма тут са мной. Я б ха це ла, каб быў. І ха це ла вый граць 

для яго. Ча му я па гля дзе ла на не ба пас ля спус ку? Дзя ду ля ж па ві-

нен быў да па ма гаць мне. І я спы та ла: «Што зда ры ла ся, дзед? Ча му 

мы не вы сту пі лі лепш?»

116-га лыж ні ка су стра ка лі як чэм пі ё на
У лыж най гон цы на 15 км воль ным сты лем 43-га до вы мек сі ка нец 

Хер ман Мад ра са фі ні ша ваў апош нім. Ён пе ра сек ры су на 14 хві лін 

паз ней за лыж ні ка з Па кі ста на, 12 хві лін прай граў бра зіль цу і ма ра-

кан цу, ад стаў на ват ад эк ва дор ца.

Ня гле дзя чы на 116-е мес ца, Хер ман ура чыс та да ка ціў ся да фі-

ніш най ры сы са сця гам Мек сі кі і ўсмі хаў ся. Там яго су стра ка лі кан-

ку рэн ты — ка лум бі ец, пар ту га лец, тан га нец і ма ра ка нец. Хер ман 

Мад ра са стаў на лы жы толь кі ў 2017 го дзе. На гэ та не ча ка нае 

за хап лен не яго на тхніў ча со піс ны тэкст пра пе ру ан ска га лыж ні ка 

Ра бер та Кар се ле на, які фі ні ша ваў на Алім пі я дзе ў Со чы з пе ра ло мам 

раб ра. Да гэ та га Хер ман удзель ні чаў у спа бор ніц твах па тры ят ло не 

Іronman — гэ та за плыў на 3,86 км, за езд на ве ла сі пе дзе па ша шы 

на 180 км і ма ра фон скі за бег. «Лыж ны спорт — са мы скла да ны, і 

гэ та мя не ўра зі ла. Я за ха цеў пе ра адо лець ся бе, звя заў ся з Кар се ле-

нам і па ехаў у Паў днё вую Аме ры ку», — рас каз ваў мек сі ка нец. Там 

ён аб' яд наў ся са сця га нос цам Тон га Пі та Таў фа то фуа і чы лій цам 

Хо на та нам Фер нан дэ сам. У снеж ні яны трэ ні ра ва лі ся ў Аў стрыі па 

10 га дзін у дзень. «Мы ра зам ка та лі ся, ра зам га та ва лі, ру пі лі ся адзін 

пра ад на го. Не ве ра год ны во пыт», — ад зна чыў Мад ра са.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



На ві на пра тое, што ў На ва по лац ку свой скі са ба ка 

па ро ды дал ма ці нец па ку саў га ла ву вась мі ме сяч-

нага дзі цяці, лі та раль на ша кі ра ва ла.

19 лю та га аб адзі нац ца тай га-

дзі не ра ні цы ў ква тэ ры ба бу лі, ку-

ды ма ма з хлоп чы кам пры еха лі ў 

гос ці, і ад бы ло ся гэ та над звы чай-

нае зда рэн не. Да рос лыя — ба бу ля 

дзі ця ці і яго ма ма — у гэ ты час 

бы лі на кух ні не па да лё ку.

У На ва по лац кай цэнт раль най га рад ской баль ні цы, ку-

ды пры вез лі ма лень ка га па цы ен та, ды яг нас та ва лі ад кры-

тую чэ рап на-маз га вую траў му. По тым хлоп чы ка пе ра вез лі 

ў Ві цеб скую аб лас ную клі ніч ную баль ні цу. Як па ве да мі лі ў 

гэ тай ме ды цын скай уста но ве, пас ля апе ра цыі яго жыц цю 

ні чо га не па гра жае, але стан дзі ця ці ста біль на цяж кі.

Ва ўпраў лен ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер-

тыз па Ві цеб скай воб лас ці па ве да мі лі, што пры зна ча-

на су до ва-ме ды цын ская экс пер ты за. Пад час яе бу дуць 

вы ву ча ныя ўсе ме ды цын скія да ку мен ты і да дзе на экс-

перт ная ацэн ка на не се ных са ба кам па шко джан няў па 

сту пе ні ця жа ру.

Ці мож на лі чыць гэ ты сум ны ін цы дэнт уні каль ным? 

Што кан ста ту юць экс пер ты?

— Асоб най ста тыс ты кі ад нос на коль кас ці пра ве дзе ных 

экс перт ных да сле да ван няў, звя за ных з уку са мі жы вёл, ва 

ўпраў лен ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз па 

Ві цеб скай воб лас ці не вя дзец ца. Ад нак у апош нім вы пус-

ку на ву ко ва-прак тыч на га ча со пі са «Су до вая экс пер ты за 

Бе ла ру сі» быў пра ве дзе ны ана ліз ар хіў ных за клю чэн няў 

су до ва-ме ды цын скіх экс пер тыз, вы ка на ных ва ўпраў лен ні 

па го ра дзе Мін ску ў 2014—2016 га дах. Ад уку саў са бак у 

на зва ны пе ры яд па цяр пе ла 59 ча ла век. Пры чым у ад ным 

вы пад ку на сту піў ля таль ны ка нец, — па ве да мі ла Ган на 

БА РЫШ НІ КА ВА, афі цый ны прад стаў нік упраў лен ня.

Са ба ка, як кан ста та ва лі ў След чым ка мі тэ це, афі цый-

на за рэ гіст ра ва ны ў ква тэ ры гас па ды ні. Усе не аб ход ныя 

пры шчэп кі яму зроб ле ны. Су се дзі аха рак та ры за ва лі 

гас па ды ню ста ноў ча.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ



Ня гле дзя чы на тое, што ла гой-

скай вёс кі Даль ва ўжо даў но 

не іс нуе на геа гра фіч най кар це 

Бе ла ру сі, на мес цы бы ло га на-

се ле на га пунк та, што за пяць 

кі ла мет раў ад ша шы Мінск — 

Ві цебск, мі ні мум двой чы на год 

бы вае шмат люд на.

Каб уша на ваць па мяць мір ных жы-

ха роў, якія за гі ну лі ад рук ня мец ка-фа-

шысц кіх за хоп ні каў уся го за не каль кі 

дзён да вы зва лен ня ста лі цы — 19 чэр-

ве ня 1944 го да, сю ды едуць усе ад ма-

ло га да вя лі ка га. Да ме ма ры яль на га 

комп лек су, што з'я віў ся ся род ле су ў 

лі пе ні 1973-га, пры пад трым цы Ла гой-

ска га рай вы кан ка ма, ме ма ры яль на га 

комп лек су «Ха тынь», На цы я наль най 

дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі, а сё-

ле та і Бе ла рус ка га фон ду мі ру, ужо 

44-ы год за пар ім чаць і на пя рэ дад ні 

Дня аба рон цаў Ай чы ны і Уз бро е ных 

Сіл на шай кра і ны.

Ка лі зі ма бяс снеж ная, то з па ва-

ро ту на бы лую вёс ку, у асноў ным мо-

ладзь, трап ляе бя гом. Сё ле та, як гэ та 

бы вае час цей, спа бор ні чаць у хут ка сці 

школь ні кі і вай скоў цы Ла гой шчы ны, а 

так са ма сту дэн ты не ка то рых ся рэд ніх 

і вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў ста-

лі цы пла ну юць на лы жах.

Але га лоў ная мі сія тра ды цый на-

га агітп ра бе гу «Мінск — Ха тынь — 

Даль ва» — усё ж у тым, каб яшчэ раз 

ска заць, што па мяць аб тых бяз він на 

па ка ра ных 44 жы ха рах (29 дзе цях і 

15 да рос лых) апош няй спа ле най гіт-

ле раў ца мі пад час Дру гой су свет най 

вай ны ра зам з людзь мі вёс кі жы ве. 

І на ўрад ці мы сён ня ве да лі б пра 

Даль ву, каб не Мі ка лай Гі ры ло віч, 

та ды пад ле так, яко му адзі на му па-

шчас ці ла не тра піць у тое вог ні шча. 

Але ра зам з усёй вёс кай, до мам, су-

се дзя мі ў по пел пе ра тва ры лі ся яго 

баць кі і трое бра тоў...

Спра вай уся го жыц ця для Мі-

ка лая Гі ры ло ві ча ста ла за ха ван не 

па мя ці аб сва іх бліз кіх і ад на вяс-

коў цах. Пры пад трым цы ня мно гіх 

не абы яка вых, а ў асноў ным дзя ку-

ю чы ўлас ным на ма ган ням, амаль 

праз 30 га доў пас ля тра ге дыі на 

мес цы спа ле най вёс кі з'я віў ся ме-

ма рыяль  ны комп лекс «Даль ва». 

«Мно гія па ды шлі да пен сіі з ле ці-

шча мі, ма шы на мі, а мы з вёс кай-

пом ні кам», — ка жа ўда ва Мі ка лая 

Гі ры ло ві ча Ры ма Іга раў на.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА



СУ СТРА КАЕ ВЁС КА-ПОМ НІК
23 лю та га ад бу дзец ца тра ды цый ны агітп ра бег «Мінск — Ха тынь — Даль ва»

ЗдарэннеЗдарэнне  

Свой скі са ба ка траў мі ра ваў дзі ця

Алім пі я да-2018Алім пі я да-2018  

Транс партТранс парт  

КРУ ЦІ ЦЕ ПЕ ДА ЛІ!
Да 2030 го да до лю ве ла сі пед ных 

па ез дак у ста лі цы пла ну юць па вя лі чыць 
у во сем ра зоў

Па ста ян ная ка мі сія па га ран та ван ні бяс пе кі 

да рож на га ру ху пры Са ве це Мі ніст раў пры-

ня ла Кан цэп цыю раз віц ця ве ла сі пед на га ру ху 

ў Бе ла ру сі. Згод на з ёй, до ля вы ка ры стан ня 

двух ко ла ва га транс пар ту да 2030 го да іс тот-

на ўзрас це.

Так, у га ра дах з коль кас цю на сель ніц тва 50 ты сяч 

ча ла век і больш до лю вы ка ры стан ня ве ла сі пе даў у 

аб' ёме ўсіх пе ра мя шчэн няў пла ну юць па вя лі чыць да 

8—10 %, у га ра дах, дзе жы ве менш за 50 ты сяч ча ла-

век, і па сёл ках га рад ско га ты пу — да 15—20 %, у аг ра-

га рад ках і сель скіх на се ле ных пунк тах — звыш 40 %.

До ля вы ка ры стан ня гэ та га транс пар ту ў ста лі цы 

ўжо пе ра вы сі ла адзін пра цэнт.

— За яў ле ныя 8—10 % для Мін ска — да во лі шмат. 

Гэ та ка ля 500—700 ты сяч па ез дак у дзень па роз-

ных мэ тах у цёп лы час го да, — ка мен туе стар шы ня 

праў лен ня Мінск ага ве ла сі пед на га та ва рыст ва 

Па вел ГАР БУ НОЎ. — Але гэ та цал кам да ся галь-

на. На прык лад, у Вар ша ве бя гу чая до ля па ез дак 

скла дае 4 %, у Бер лі не — 13—15 %. У агуль на еў-

ра пей скай стра тэ гіі, якая ця пер аб мяр коў ва ец ца, 

хут чэй за ўсё, бу дзе ін ды ка тар — 12 % па ез дак да 

2030 го да ў ся рэд нім па га ра дах Еў ра са ю за. Та му 

на шы мэ ты цал кам свое ча со выя.

Ра бо та па рэа лі за цыі кан цэп цыі ўжо ідзе. Мі-

ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва рас пра цоў вае 

ве ла сі пед ны стан дарт. Да 28 лю та га абл вы кан ка мы 

па він ны пра ду маць свае пла ны па прак тыч ным ува-

саб лен ні кан цэп цыі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



ОАО «Шершуны-Агро» Минского района 
на постоянную работу требуются:

• Оператор по искусственному осеменению животных

• Зоотехник

• Начальник молочно-товарного комплекса

Требования: опыт работы. 

Жилье предоставляется

Телефон для справок 

8044-578-17-11

УНП 690654548

Уважаемые акционеры ОАО «Завод «Белпласт»

27 марта 2018 года в 14.00 состоится очередное 
общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, 

ул. Гусовского 2,  ОАО «Завод «Белпласт»

Повестка дня собрания

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества за 2017 год и основных направлениях развития Обще-
ства на 2018 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе 
в 2017 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества 
за 2017 год. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества в 2017 году.

5. Установление суммы безвозмездной спонсорской помощи на 
2018 год.

6. О путях развития производства, в том числе проведения ре-
конструкции (модернизации). О мерах, направленных на снижение 
издержек и повышение эффективности производства.

7. Об избрании членов наблюдательного совета на 2018 год куму-
лятивным голосованием.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной ко-
миссии.

9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.

10. О внесении изменений в устав Общества, предусматривающих 
избрание членов наблюдательного совета Общества только кумуля-
тивным голосованием.

Регистрация участников собрания проводится в день собрания в 
приемной ОАО «Завод «Белпласт» (2-й этаж) с 13.00 до 14.00.

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность.

Представителю акционера – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность.

С информацией о деятельности Общества за отчетный период 
можно ознакомиться с 6 марта 2018 года с 13.00 до 15.00, а с иной 
информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к прове-
дению собрания, с 20 марта 2018 года по 27 марта 2018 года с 14.00 
по 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Гусовского, 2 в приемной ОАО «Завод 
«Белпласт», по месту проведения собрания: 27 марта 2018 года.

Наблюдательный совет ОАО «Завод «Белпласт».
УНП 100008342

Не за быў наеНе за быў нае  


