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Бія тлон ныя зор кі пры едуць у Бе ла русь у лю тым
«Гон ка ле ген даў» гэ тай зі мой 

трэ ці раз вяр та ец ца ў Раў бі чы 

ра зам са ста ры мі зна ё мы мі і но-

вы мі ўдзель ні ка мі. Ар га ні за та ры 

абя ца юць, што 18 лю та га гэ та га 

го да фес ты валь атры мае яшчэ 

боль шы раз мах.

У спар тыў ным комп лек се пад Мінск ам ама та ры спор ту змо гуць 

уба чыць Да р'ю До мра ча ву, Над зею Скар дзі на, Але ну Зуб ры ла ву, 

Сі мо ну Хаў свальд, Ко рын Ні ер ге, Ган ну Ба га лій, Фло рэнс Ба ве рэль, 

Але ну Пят ро ву і Ка ця ры ну Да фоў скую. Так са ма да нас пры едуць 

шмат ра зо выя алім пій скія чэм пі ё ны Уле-Эй нар Б'ёрн да лен, Ры ка 

Грос, Халь вард Ха не вольд, Анд рэй Дзя ры зям ля, Вен сан Дэ фран, 

Фро да Ан дэр сан, Сяр гей Чэ пі каў, П'ер Аль бер та Ка ра ра. І доб ра 

зна ё мыя бе ла ру сам Аляк сандр Па поў, Сяр гей Но ві каў і Аляк сей 

Ай да раў.

У пра гра ме фес ты ва лю — мас-старт і зме ша ная эс та фе та, але, 

ма быць, са май га лоў най і кра наль най па дзе яй ста нуць про ва ды з 

вя лі ка га спор ту ча ты рох ра зо вай алім пій скай чэм пі ён кі Да р'і До мра-

ча вай і алім пій скай чэм пі ён кі Пхёнч ха на-2018 Над зеі Скар дзі на.

Усе ба лель шчы кі так са ма змо гуць тра піць на аў то граф-се сію 

ле ген даў бія тло на, якая ад бу дзец ца па між гон ка мі.

Як па ве дам ля ла ся ра ней, праз два дні пас ля «Гон кі ле ген даў» 

Раў бі чы пры муць чэм пі я нат Еў ро пы. Ня даў на ста ла вя до ма, што 

за яў кі на ўдзел у тур ні ры па да лі 34 на цы я наль ныя фе дэ ра цыі біят-

ло на. У спа бор ніц твах у Раў бі чах пры муць удзел 164 бія тла ніс ты і 

153 бія тла ніст кі. Для па раў на ння: у 2004 го дзе ў чэм пі я на це Еў ро пы 

ў Раў бі чах узя лі ўдзел 12 кра ін. За ўсе дні спа бор ніц тваў спарт комп-

лекс на ве да лі 75 ты сяч гле да чоў. На га да ем, бі ле ты на бія тлон ныя 

ме ра пры ем ствы ў лю тым ужо па сту пі лі ў про даж.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Уся го на тур ні ры ў Мін ску вы сту пяць больш за 100 ат-

ле таў, Бе ла русь прад ста вяць тан ца валь ная па ра Ган на 

Куб лі ко ва і Юрый Гу ліц кі, а ў муж чын скім адзі ноч ным 

ка тан ні — Якаў Зянь ко. Най больш вы со кія шан цы на 

пры за выя мес цы ў ча ты рох ві дах пра гра мы — у ра сій скай 

збор най, за яе вы-

сту пяць двух ра-

зо выя чэм пі ё ны 

Еў ро пы спар тыў-

ная па ра Яў ге нія 

Та ра са ва і Ула дзі-

мір Ма ро заў, алім-

пій ская чэм пі ён ка 

Пхёнч ха на Алі на 

За гі та ва і дзве 

ўзы хо дзя чыя зор-

кі ра сій скай ка-

ман ды Ста ні сла-

ва Кан стан ці на ва 

і Соф'я Са ма ду ра-

ва. У муж чын скім 

адзі ноч ным ка тан-

ні за ме да лі бу дуць зма гац ца Мак сім Коў тун і брон за вы 

пры зёр чэм пі я на ту Еў ро пы 2018 го да Мі ха іл Ка ля да.

Пе ра мож цы чэм пі я на ту Еў ро пы па фі гур ным ка тан-

ні ў Мін ску ў адзі ноч ным раз ра дзе ў муж чын і жан чын 

атры ма юць уз на га ро ду ў 21 ты ся чу до ла раў. Су ма пры-

за вых за дру гое мес ца скла дзе 16 ты сяч, за брон зу — 

11 ты сяч. У спар тыў ным пар ным ка тан ні і тан цах на 

лё дзе пры за выя ме да ліс там скла дуць 30 ты сяч до ла раў, 

20 ты сяч і 12 ты сяч.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ЛЁД СТА НЕ 
ГА РА ЧЫМ

Рэй тынг — ста біль ны
Рэй тын га вае агенц тва Fіtch па цвер дзі ла 

доў га тэр мі но выя і ка рот ка тэр мі но выя 

су ве рэн ныя крэ дыт ныя рэй тын гі Бе ла-

ру сі па аба вя за цель ствах у за меж най і 

на цы я наль най ва лю це на ўзроў ні «B», 

пра гноз «ста біль ны». Аб гэ тым па ве да-

мі лі ў Мі ніс тэр стве фі нан саў.

Агенц тва ад зна чы ла без да кор ную аплат-

ную дыс цып лі ну су ве рэ на, а так са ма ўма-

ца ван не мак ра эка на міч най ста біль нас ці ў 

кра і не, знач ны ўклад у якую ўнёс зба лан са-

ва ны ха рак тар мак ра эка на міч най па лі ты кі. 

Агенц тва так са ма па цвер дзі ла рэй тынг еў-

ра аб лі га цый Бе ла ру сі на ўзроў ні «B».

(Ул. інф.)

Гра шо вых за роб каў 
з-за мя жы ста ла менш

На шы ра бот ні кі ста лі менш да сы лаць 

гро шай на ра дзі му. Гра шо выя пе ра во-

ды бе ла ру сам з-за мя жы ле тась ска ра-

ці лі ся на 12,75 % у па раў на нні з 2017 го-

дам, па ве дам ляе На цы я наль ны банк.

У цэ лым за мі ну лы год гас тар бай та ры пе-

ра лі чы лі на ра дзі му 326 міль ё наў до ла раў 

су праць 373,67 млн до ла раў го дам ра ней. 

За мі ну лы год з Бе ла ру сі бы ло ад праў ле на 

гра шо вых пе ра во даў на 175 млн до ла раў. 

Гэ та на 6,3 % больш, чым у 2017 го дзе, ка-

лі бы ло ад праў ле на 164,5 млн до ла раў. Ся-

рэд няя су ма ад на го пе ра во ду ў на шу кра і ну 

скла ла 287,67 до ла ра, з яе — 364,2 до ла ра. 

Пры пад лі ку ўліч ва лі ся гра шо выя пе ра во-

ды, здзейс не ныя праз між на род ныя сіс тэ мы 

Western Unіon, «Юніст рым», «За ла тая ка ро-

на», Money Gram, BLІZKO, «Лі дар», Contact, 

«Ка ліб ры», Faster, Rіa Money Transfer.

Пош та на вёсцы 
па сяб ра ва ла з дэ па зі там

З па чат ку го да да дзе ны старт пер ша му 

эта пу су мес на га пра ек та Бе ла рус бан ка 

і Бел пош ты па аб слу гоў ван ні жы ха роў 

у сель скай мяс цо вас ці.

На па чат ко вым эта пе ў ад дзя лен нях паш-

то вай су вя зі бу дуць ажыц цяў ляц ца апе ра цыі 

па тэр мі но вых бан каў скіх укла дах у бе ла рус-

кіх руб лях. Гэ та ста ла маг чы ма пас ля вы ка-

ры стан ня спе цы я ліс та мі пош ты цэнт ра лі за ва-

най аў та ма ты за ва най бан каў скай сіс тэ мы.

Рэа лі за цыя пра ек та да зво ліць клі ен там 

афарм ляць усю лі ней ку бан каў скіх укла даў 

Бе ла рус бан ка ў бе ла рус кіх руб лях, ад кры-

ваць бя гу чы (раз лі ко вы) бан каў скі ра ху нак 

з вы ка ры стан нем бан каў скай пла цеж най 

карт кі і па паў няць яе, афарм ляць па кет да-

ку мен таў і за клю чаць крэ дыт ныя да га во ры ў 

пад раз дзя лен нях РУП «Бел пош та». Усе эта-

пы пра ек та за вер ша цца да 1 мая.
Сяр гей КУР КАЧ.

Не звы чай ны госць 
на Свіс ла чы

Рэд кі від кач кі — ны рэц-ма ран ка — 

за ўва жа ны ў цэнт ры ста лі цы.

Та кая ін фар ма цыя з'я ві ла ся на сай це гра-

мад ска га аб' яд нан ня «Ахо ва пту шак Баць каў-

шчы ны». Гэ та ўжо дру гая рэ гіст ра цыя ві ду ў 

Мін ску. Пер шы раз яго на зі ра лі тры га ды та му, 

у па чат ку сту дзе ня 2016 го да.

Ныр ца-ма ран-

ку ўжо ты дзень як 

мож на па ба чыць 

ся род ка чак-кры-

жа нак на не за-

мерз лых участ ках 

Свіс ла чы па між 

дам бай Кам са моль ска га во зе ра і Па ла цам 

спор ту. Птуш ка не ба іц ца лю дзей, ак тыў на 

ны рае на дно па ма люс каў, умее па ста яць за 

ся бе пе рад кач ка мі-кры жан ка мі, ня гле дзя чы 

на свой ма лы па мер. Па доб на на тое, што яна 

вы ра шы ла тут за тры мац ца.

Ар ні то ла гі тлу ма чаць, што гэ ты від гняз ду-

ец ца ў тунд ры. Боль шую част ку свай го жыц ця 

птуш ка пра во дзіць у мо ры. Яна на ват больш 

ны рае, чым пла вае, бо зда бы вае са бе вод ных 

жуч коў, ма люс каў, ін шых бес па зва ноч ных не-

дзе на дне, пад ва дой. Гэ тая кач ка рэд кая не 

толь кі для Бе ла ру сі. Ны рэц-ма ран ка за не се ны 

ў Між на род ны чыр во ны спіс як ураз лі вы від — 

коль касць пту шак імк лі ва ска ра ча ец ца.

На га да ем, што ў сту дзе ні гра мад скае аб'-

яд нан не «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» і 

На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр па бія рэ сур сах 

На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі пра-

вод зяць што га до вы зі мо вы ўлік ва да плаў-

ных пту шак для та го, каб аца ніць, коль кі 

пту шак і якіх ві даў зі му юць у Бе ла ру сі, і 

спла на ваць дзе ян ні па іх за ха ван ні.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Не бяс печ ны ве ла сі пед
У вёс цы пад Грод нам аў та ма біль пе ра-

ехаў ве ла сі пе дыс та, які ля жаў на да-

ро зе.

Ава рыя ад бы ла ся 20 сту дзе ня ў вёс цы Та-

ба ла Гро дзен ска га ра ё на. Аў та ма біль «Рэ но», 

за ру лём яко га зна хо дзіў ся 30-га до вы жы-

хар Гро дзен ска га ра ё на, здзейс ніў на езд на 

44-га до ва га муж чы ну, які ля жаў на да ро зе. Ад 

атры ма ных траў маў той па мёр на мес цы.

Па сло вах на мес ні ка на чаль ні ка Гро-

дзен ска га РА УС Ва ле рыя ШАМ РУ КА, 

па цяр пе лы ехаў на ве ла сі пе дзе. Як і ка лі ён 

упаў з яго, па куль не вя до ма. Ні хто з мяс цо-

вых жы ха роў гэ та га не ба чыў. На езд на ве ла-

сі пе дыс та ад быў ся ка ля 19 га дзін ве ча ра. Ці 

быў ён у не цвя ро зым ста не, так са ма па куль 

не вя до ма. Ёсць ін фар ма цыя, што па цяр пе-

лы не ад на ра зо ва пры цяг ваў ся да ад каз нас ці 

за па ру шэн не пра ві лаў да рож на га ру ху як 

пе ша ход.

Ва ле рый Шам рук за зна чыў, што апош-

нім ча сам па вя лі чы ла ся коль касць ава рый 

з удзе лам ве ла сі пе дыс таў. Толь кі ў Гро дзен-

скім ра ё не рэ гіст ру ец ца ад трох да вась мі 

па ру шэн няў. А між тым для гэ та га транс пар ту 

так са ма ёсць шэ раг аб ме жа ван няў. Нель га 

ка рыс тац ца ве ла сі пе дам ва ўмо вах сне га-

па ду і га ла лё дзі цы. А гэ ты мі дня мі як раз і 

на зі ра ла ся та кое на двор'е. Так са ма іс ну юць 

пэў ныя па тра ба ван ні да ста ну са мо га срод ку. 

Ка лі ра ней на ве ла сі пе дах бы лі прос тыя свят-

ло ад бі валь ныя ка та фо ты, то за раз па він ны 

быць ліх та ры, якія све цяць па ста ян на, спе ра-

ду — бе лым свят лом, а зза ду — чыр во ным.

Што да ты чыц ца да най ава рыі, ве ла сі пе-

дыст меў на адзен ні свят ло ад бі валь ныя эле-

мен ты, але не вя до ма, ці мог кі роў ца свое ча-

со ва іх за ўва жыць, ка лі той ля жаў на да ро зе. 

За ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Свя та скон чы ла ся 
па на жоў шчы най

Вя сел ле ў Ві цеб ску скон чы ла ся рэ ані-

ма цы яй для ай чы ма ня вес ты, яго на-

жом па ра ніў на вас пе ча ны сва як.

Па ін фар ма цыі УУС Ві цеб ска га абл вы кан-

ка ма, ін цы дэнт ад быў ся ўна чы. Ай чым і ма ці 

ня вес ты пры еха лі на вя сел ле з Брэсц кай воб-

лас ці. Пас ля за кан чэн ня ўра чыс тас ці сва я кі 

ма ла дых па еха лі на здым ную ква тэ ру, дзе 

пра цяг ну лі гу лян ні. У ней кі мо мант баць ка 

жа ні ха ўстаў і ўда рыў на жом у шыю ай чы ма 

ня вес ты. Муж чы ну да ста ві лі ў рэ ані ма цыю, ён 

жы вы. Па ра ніў шы сва я ка, на вас пе ча ны свё-

кар рас тлу ма чыць пры чы ны ўда ру не змог.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Алімпійская чэмпіёнка 
Пхёнчхана 
расіянка 
Аліна ЗАГІТАВА.

ПЕР ШЫ ЗІ МО ВЫ
Фа та гра фа ван не і вы зна чэн не 

пту шак на час, або ад ным сло-

вам — фо та бёр дынг, на бі рае ў 

Бе ла ру сі па пу ляр насць. Пад эгі-

дай ГА «Ахо ва пту шак Баць каў-

шчы ны» (АПБ) ужо пра ве дзе на 

восем чэм пі я на таў, якія пра хо-

дзі лі як у ста лі цы, так і ў двух 

аб лас ных цэнт рах — Брэс це 

і Го ме лі. Ця пер жа, 26 сту дзе ня, 

стар туе пер шы зі мо вы чэм пі я-

нат па фо та бёр дын гу, які но сіць 

па куль экс пе ры мен таль ны ха-

рак тар па фар ма це пра вя дзен ня.

Па-пер шае, мес ца пра вя дзен ня — 

лю бое, гэ та зна чыць кож ны вы бі рае яго 

сам. Ве да еш, дзе больш за ўсё пту шак 

зі мой, едзь ту ды і фа та гра фуй на зда-

роўе. Па-дру гое, ужо мож на ка рыс тац ца 

лю бым ві дам транс пар ту. Гэ та, да рэ чы, і 

з пунк ту гле джан ня ўмоў на двор'я вель-

мі пра віль на. За мерз — сеў у аў то бус ці 

марш рут ку, пра ехаў да на ступ на га «пту-

шы на га» пунк та, за ад но і са грэў ся.

Пту шак зі мой у Бе ла ру сі, вя до ма, 

па менш бу дзе, чым у ас тат нія по ры го-

да (і іс тот на, пры клад на ў два ра зы), за-

тое ме на ві та ў зі мо вы час на тэ ры то рыі 

на шай кра і ны з'яў ля юц ца ві ды пту шак, 

якіх не ўба чыш га ра чым ле там. Акра мя 

зна ё мых мно гім гі лёў і амя лу шак, «па-

грэц ца» да нас пры ля та юць звы чай ная 

і по пель ная ча чот кі, сня жур кі (пуначкі), 

ра га тыя жа ва ран кі і інш. Ра га тых жаў-

ру коў я як раз і су стрэў гэ тым сту дзе-

нем у вёс цы Даў га лес се Го мель ска га 

ра ё на. Там жа і пла ную пры маць удзел 

у чэм пі я на це па зі мо вым фо та бёр дын-

гу. Да рэ чы, удзел бяс плат ны, і лю бы 

ах вот ны мо жа па даць за яў ку да 17.00 

25 сту дзе ня. Спя шай це ся! Больш пад-

ра бяз на пра ак цыю па спа сыл цы http://

ptushkі.org/news/656030.html.

Птуш кі ча ка юць уда лых здым каў!

Мак сім ШАС ТА КОЎ, 

член са ве та Го мель ска га 

рэ гі я наль на га ад дзя лен ня АПБ.
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