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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Хтось ці за хоп ле на па зі рае на гэ ты ім-
пра ві за ва ны матч, на кі нуў шы шы нель. 
Гэ та ўні каль ны зды мак. Фо та та го ча-
су, пры све ча ных на ват су свет на му 
ха кею, — лі ча ныя эк зэмп ля ры. А тут 
не вя до мы ха кей у Бе ла ру сі!..

Гіс то рыя ха кея ў на шай кра і не фак-
тыч на бя рэ ад лік з 1940-х га доў, ка лі 
пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны іш ло 
ўзнаў лен не жыц ця, пра мыс ло вас-
ці. Та ды, у сту дзе ні 1948-га, у пар ку 
Гор ка га быў за лі ты ка ток. У 1948 го-
дзе бе ла рус кая ка ман да «Тар пе да» 
дэ бю та ва ла ў дру гой лі зе чэм пі я на ту 
СССР — і за ня ла апош няе мес ца. А 
на на ступ ны се зон мін скі «Спар так» 
быў ужо чац вёр тым з ся мі ка ман даў 
сва ёй зо ны дру го га ды ві зі ё на. І сле-
дам — пе ра мо га мін чан на чэм пі я на це 
«Спар та ка» ў Пет ра за вод ску. Вя до ма, 
што ў ка над скі ха кей ак тыў на гу ля лі ў 
За ход няй Бе ла ру сі ў тыя ча сі ны, ка лі 
яна бы ла аку па ва на Поль шчай. Толь кі 
ў Ваў ка выс ку на ліч ва ла ся тры ха кей-

ныя ка ман ды. А ў 1939 го дзе, ка лі ўжо 
ад бы ло ся ўз'яд нан не Бе ла ру сі, у Брэст 
на ха кей пры еха лі сту дэн ты мінск ага 
ін сты ту та фіз куль ту ры. І пе ра маг лі мяс-
цо вую ка ман ду з лі кам 7:2.

— Я шу каю і ін шыя даў нія вы явы 
спар тыў ных ба та лій, — рас каз вае Ула-
дзі мір Лі ха дзе даў. — І ра ду ю ся, ка лі да 
мя не ў ка лек цыю трап ля юць, так бы 
мо віць, спар тыў ныя здым кі. Зна ём ства 
з імі па шы рае на шы ўяў лен ні пра шмат-
аб ліч насць жыц ця па пя рэд ні каў, пра іх 
за ці каў лен ні фі зіч най куль ту рай, спор-
там, іх ра зу мен не, што зда роўе ча ла-
ве ка звя за на з пры ро дай, гуль ня мі на 
све жым па вет ры, ча сам, пра ве дзе ным 
на ста ды ё нах і ў пар ках. Па ла чан скі ар-
тэ факт з ва ен ным ха ке ем прос та ўраж-
вае, пры му шае шмат над чым за ду мац-
ца, асэн соў ва ю чы жыц цё. Змя ніў шы на 
ней кія хві лі ны зброю на клюш ку, сал-
да ты і афі цэ ры па да ра ва лі са бе шчас-
лі выя ім гнен ні. Ве ра год на, хтось ці з іх 
за гі нуў у той жа вай не...

Кірыл ЛА ДУЦЬ КА.

ДОПОЛНЕНИЕ от 06.05.2014 г. 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗАСТРОЙЩИКА

Белорусско-английское 
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Предлагается для заключения договоров долевого строительства для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, – 8 единиц (квартир) из которых: 

2-комнатные (8 шт.) – Цена одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате — 
1470 долларов США, при оплате в рассрочку — 1500 долларов США.

06.05.2014 г.  
Застройщик 
СЗАО «ЛадаГарант» _______________ Ваганов А.В.

...КВІТ КІ ЯШЧЭ ЁСЦЬ!
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У БЕ ЛА РУ СІ ПА ЧА ЛІ ДА ТЭР МІ НО ВА 
ВЫ ПЛАЧ ВАЦЬ ПЕН СІІ

Як па ве да мі лі «Звяз дзе» ў рэс пуб лі кан скім уні тар ным 
прад пры ем стве «Бел пош та», гра фік вы пла ты пен сій і 
да па мог пад ка рэк та ва ны ў су вя зі са свят ка ван нем Дня 
Пе ра мо гі.

Да тэр мі но вая вы пла та пен сій і да па мог за 9 мая па ча ла ся 
з 6 мая ў ад дзя лен нях паш то вай су вя зі Ма гі лё ва і Мін ска і ў 
сель скіх ад дзя лен нях паш то вай су вя зі Брэсц кай воб лас ці, з 
7 мая — у га рад скіх ад дзя лен нях паш то вай су вя зі Брэсц кай 
воб лас ці і ва ўсіх ад дзя лен нях паш то вай су вя зі Ві цеб скай, 
Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас цей.

Ва ўсіх ад дзя лен нях паш то вай су вя зі Го мель скай і Гро-
дзен скай аб лас цей вы пла та пен сій і да па мог пач нец ца сён ня, 
8 мая.

9 мая бу дуць пра ца ваць толь кі дзя жур ныя ад дзя лен ні паш-
то вай су вя зі. Да дат ко ва аб рэ жы ме ра бо ты пош ты мож на да-
ве дац ца ў саll-цэнт ры РУП «Бел пош та» па ну ма ры 154.

Свят ла на БУСЬ КО.

ПА ВІН ШУЙ ЦЕ ВЕ ТЭ РА НАЎ!
РУП «Бел пош та» 
су мес на з ад мі ніст-
ра цы яй Ле нін ска га 
ра ё на г. Мін ска 9 
мая пра вя дуць ад-
мыс ло вую ак цыю 
«Ад праў це вес тач-
ку ве тэ ра ну Вя лі кай 
Ай чын най вай ны!»

У Ло шыц кім пар ку, дзе ад бу дуц ца свя точ ныя ме ра пры ем-
ствы, бу дзе ўста ноў ле на ганд лё вая па лат ка РУП «Бел пош та» 
з вя лі кім асар ты мен там су ве ні раў, паш то вак, паш то вых кар-
так і ін шай пра дук цыі. У рам ках ак цыі ўсе ах вот ныя змо гуць 
на пі саць сло вы па дзя кі за мір на род най зям лі зна ё ма му ве-
тэ ра ну, а так са ма не зна ё ма му, вы браў шы проз ві шча і ад рас 
з пра па на ва на га спі са. Усе гэ тыя він ша ван ні ў кан вер тах са 
спе цы яль ным штэм пе лем пош та да ста віць бяс плат на.

Да ўдзе лу ў ак цыі за пра ша юц ца ўсе жы ха ры і гос ці ста лі цы, 
якія змо гуць так са ма на быць су ве нір ную пра дук цыю і він ша-
валь ныя паш тоў кі з Днём Пе ра мо гі, з сім во лі кай чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі.

Ул. Інф.

ІХ ТРЭ БА БЕ РАГ ЧЫ!
На Ві цеб шчы не ка ля 10 ты сяч ве тэ ра наў Вя лі кай Ай-
чын най і бы лых вяз няў канц ла ге раў у су вя зі з юбі ле ям 
вы зва лен ня Бе ла ру сі атры ма юць ма тэ ры яль ную да па-
мо гу на агуль ную су му больш як 40 міль яр даў руб лёў. 
Акра мя гэ та га, ка ля 9 міль яр даў руб лёў па тра ча на на 
пры вя дзен не ў па ра дак усіх абел іс каў і пом ні каў на 
тэ ры то рыі воб лас ці.

Аляк сандр КО СІ НЕЦ, стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка-
ма, па ве да міў шы гэ тую на ві ну жур на ліс там, па пра сіў у СМІ не 
толь кі па він ша ваць ве тэ ра наў, але і да вес ці да ве да ма ўла ды 
ін фар ма цыю аб іх праб ле мах.

— Па він шуй це ве тэ ра наў. І, ка лі ёсць ней кая прось ба ад іх, 
ін фар муй це ўла ду, мы аба вяз ко ва вы ка на ем. Та му што гэ тых 
лю дзей трэ ба бе раг чы, ша на ваць і зра біць усё не аб ход нае, 
каб мак сі маль на па доў жыць іх жыц цё. Сё ле та так са ма 100-я 
га да ві на па чат ку Пер шай су свет най. Трэ ба па мя таць і пра гэ та, 
ве даць гіс то рыю... Трэ ба ба чыць, што ў наш час ад бы ва ец ца. 
Мы не па він ны да пус ціць, каб бы лі су тык нен ні, каб брат ішоў 
на бра та, каб уз ні ка лі кан флік ты, каб з-за сла бас ці ўла ды 
раз валь ва ла ся гра мад ства. Яно па він на быць ма на літ ным і 
згур та ва ным, як гэ та бы ло ў га ды Вя лі кай Ай чын най. Та ды 
прад стаў ні кі больш за 150 на цы я наль нас цяў здо ле лі кан са-
лі да вац ца і вы ра та ваць ча ла вец тва ад ка рыч не вай чу мы, — 
пад крэс ліў гу бер на тар.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У БАБ РУЙ СКУ АД КРЫ ЛІ РА ДЗІЛЬ НЫ ДОМ
Пас ля рэ кан струк цыі коль касць мес цаў у гэ тай уста-
но ве па вя лі чы ла ся з 60 да 219, ад кры лі ся тры но выя 
апе ра цый ныя за лы, два ад дзя лен ні рэ ані ма цыі. Для 
аб слу гоў ван ня па ра дзіх тут ёсць усё — су час нае ме ды-
цын скае аб ста ля ван не, вы со ка ква лі фі ка ва ныя кад ры. 
Да рэ чы, пры бу до ву да ра дзіль на га до ма па ча лі ўзво-
дзіць яшчэ 6 га доў та му, але тэр мі ны зда чы пе ра но сі-
лі ся не каль кі ра зоў.

— Для Баб руй ска з яго больш чым 200-ты сяч ным на сель-
ніц твам гэ та вель мі важ ны аб' ект, — ад зна чыў стар шы ня Ма-
гі лёў ска га абл вы кан ка ма Пётр Руд нік. — Бу ды нак, які быў 
уз ве дзе ны ў 1926 го дзе, ужо даў но меў па трэ бу ў ад наў лен ні. 
Ця пер тут ство ра ны вель мі доб рыя ўмо вы. Спа дзя ём ся, што 
гэ тая ўста но ва, раз лі ча ная на на ра джэн не 3,5 ты ся чы не маў-
лят у год, заў сё ды бу дзе па мак сі му ме за па тра ба ва на.

Ад імя вы ка наў чай ула ды гу бер на тар пе ра даў ра дзіль на му 
до му апа рат штуч на га вен ты лі ра ван ня лёг кіх.

Ва ўра чыс тым ад крыц ці ра дзіль на га до ма пры няў удзел 
мі ністр ахо вы зда роўя Бе ла ру сі Ва сіль Жар ко. Ён па да рыў 
уста но ве ін ку ба тар для но ва на ро джа ных.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПА ЦЯП ЛЕЕ, АЛЕ ВЕТ РА НА І ДАЖ ДЖЫ
У чац вер на тэ ры то рыю на шай кра і ны пач не па сту паць 
цёп лае і віль гот нае па вет ра з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро-
пы, па ве да мі ла рэ дак цыі на чаль нік аддзела ме тэа пра-
гно заў Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды 
Свят ла на РЫ БА КО ВА.

Сён ня па цэнт раль ных ра ё нах мес ца мі прой дуць не вя лі кія 
даж джы і на валь ні цы. На ўсхо дзе Бе ла ру сі маг чы ма ўзмац-
нен не вет ру па ры ва мі да 15-18 м/с. Мак сі маль ная тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўдзень скла дзе 14-20 цяп ла, а па паў днё вым 
ус хо дзе — да плюс 22 гра ду саў. У пят ні цу 9 мая ўна чы паў-
сюд на, а ўдзень у асоб ных ра ё нах прой дуць ка рот ка ча со выя 
даж джы і ча сам на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на 
пят ні цу скла дзе плюс 6-12 гра ду саў, а ўдзень — 17-24 цяп-
ла. Су цэль ныя даж джы ча ка юць нас у су бо ту, а ўдзень яны 
бу дуць ча сам з сур' ёз ны мі на валь ні ца мі. Тэм пе ра тур ны фон 
амаль не зме ніц ца: уна чы — 7-12, удзень — 17-24 цяп ла. Бу дзе 
іс ці ка рот ка ча со вы дождж мес ца мі і ў ня дзе лю. Уна чы кры ху 
па ха ла дае да плюс 5-11 гра ду саў, а ўдзень ста не, на ад ва рот, 
цяп лей — 17-25 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 
па чат ку на ступ на га тыд ня за ха ва ец ца цёп лае і ня ўстой лі вае 
на двор'е з не вя лі кі мі даж джа мі. У па ня дзе лак і аў то рак уна-
чы бу дзе плюс 7-13 гра ду саў, а ўдзень — 18-25 цяп ла. Хут ка 
ўжо і ле та.

Сяр гей КУР КАЧ.

У пер шыя дні рэ гіст ра цыі абі ту ры ен-
таў на цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не 
ў пунк тах рэ гіст ра цыі па куль не шмат-
люд на. Хоць трэ ба пры знаць, што та-
кое па няц це, як чэр гі па про пуск на ЦТ, 
знік ла яшчэ не каль кі га доў та му ра-
зам з паў сюд ным ука ра нен нем аў та-
ма ты за ва най ін фар ма цый най сіс тэ мы 
«Агуль на рэс пуб лі кан скі банк звес так 
удзель ні каў ЦТ».

Ця пер на ўня сен не ў сіс тэ му ўсёй ін фар-
ма цыі аб абі ту ры ен ту і афарм лен не про пус-
ка ідзе, як пра ві ла, не больш за 5 хві лін. Але 
са мая важ ная пе ра ва га аў та ма ты за ва най 
сіс тэ мы рэ гіст ра цыі ў тым, што абі ту ры ен-
там ця пер не да во дзіц ца са ма стой на шу каць 
са бе сва бод нае па са дач нае мес ца. Асаб лі ва 
гэ та ак ту аль на для ста лі цы, дзе пра цу юць 
25 пунк таў рэ гіст ра цыі. Аб' яд на ная ба за 
звес так да зва ляе апе ра та ру ў пунк це рэ-
гіст ра цыі «ба чыць» сва бод ныя мес цы ва ўсіх 
пунк тах тэс ці ра ван ня не толь кі ў ме жах ад-
на го го ра да ці воб лас ці, але і ў ме жах усёй 
кра і ны. Аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма пра цуе па 
прын цы пе «ад на го акна»: абі ту ры ент мо жа 
за ві таць у пункт рэ гіст ра цыі ў Мін ску і афор-
міць са бе про пуск для пра хо джан ня ЦТ у 
Грод не ці Ві цеб ску ці, на ад ва рот, звяр нуц ца 
ў Ві цеб скі дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны ўні вер сі-
тэт і за рэ гіст ра вац ца там для зда чы тэс таў 
у Мін ску, Брэс це, Грод не ці ін шым го ра дзе. 
Ні я кіх праб лем!

Ар га ні за та ры цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра-
ван ня на гад ва юць: у пункт рэ гіст ра цыі на ЦТ 
абі ту ры ент па ві нен прый сці з паш пар там (не 
пра тэр мі на ва ным!) або ін шым да ку мен там, 
які за свед чыць яго асо бу (від на жы хар ства, 
па свед чан не бе жан ца ці афі цый ная да вед-
ка, якая вы да ец ца ор га на мі ўнут ра ных спраў 
у вы пад ку стра ты ці кра дзя жу да ку мен та, які 
свед чыць асо бу). Ні я кія ін шыя да ку мен ты, 
у тым лі ку ва дзі цель скае па свед чан не, для 
рэ гіст ра цыі не па ды хо дзяць.

За яву для рэ гіст ра цыі на ЦТ абі ту ры ент 
па дае толь кі аса біс та. Ні баць кі, ні сва я кі 
за яго зра біць гэ та не мо гуць. Вы бар мо вы, 
на якой абі ту ры ент жа дае зда ваць тэс ты, 
ажыц цяў ля ец ца ме на ві та на эта пе па да чы 
за явы і рэ гіст ра цыі на ЦТ. За ява за паў-
ня ец ца ўдзель ні кам ЦТ на ад ной з дзвюх 
дзяр жаў ных моў: бе ла рус кай ці рус кай на 
вы бар. Трэ ба мець на ўва зе, што паз ней на 
цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні воб ласць рэ-
гіст ра цыі блан ка ад ка заў бу дзе за паў няц ца 
абі ту ры ен там на той жа мо ве, на якой бы ла 
па да дзе на за ява пры рэ гіст ра цыі. І сер ты фі-

кат удзель ні ка ЦТ бу дзе за паў няц ца так са ма 
на той мо ве, на якой па да ва ла ся за ява.

Пры рэ гіст ра цыі абі ту ры ен та па про сяць 
так са ма прад' явіць кві тан цыю аб уня сен ні 
пла ты за пры ём і афарм лен не да ку мен таў 
для ўдзе лу ў ЦТ (яе па мер не змя ніў ся і скла-
дае па-ра ней ша му 10 ты сяч руб лёў) або да-
ку мент аб пра ве на вы зва лен не ад уня сен ня 
гро шай (ка лі та кое пра ва іс нуе).

Для за меж ных гра ма дзян у па рад ку рэ-
гіст ра цыі на цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не 

зроб ле на ад но важ нае вы клю чэн не: ін ша-
зем цы і гра ма дзя не Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
якія па ста ян на пра жы ва юць за мя жой, ма-
юць пра ва за рэ гіст ра вац ца не аса біс та, а 
па по шце. Для гэ та га ім трэ ба на кі ра ваць 
у пункт рэ гіст ра цыі ксе ра ко пію да ку мен та, 
які свед чыць іх асо бу, і за яву, за поў не ную 
па пэў най фор ме (яе ўзор мож на знай сці 

на сай це Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та кант-
ро лю ве даў www.rіkс.bу.) А кві тан цыю аб 
уня сен ні пла ты за афарм лен не да ку мен таў 
і ары гі нал да ку мен та, які свед чыць асо бу, 
яны па ка жуць ужо пры атры ман ні про пус-
ка. Га лоў нае, каб да ку мен ты прый шлі па 
по шце не паз ней за апош ні дзень рэ гіст ра-
цыі — 1 чэр ве ня.

Абі ту ры ент мае пра ва за рэ гіст ра вац ца 
для зда чы на цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні 
толь кі трох дыс цып лін. Але да 1 чэр ве ня ў 
абі ту ры ен таў, якія ўжо прай шлі рэ гіст ра цыю, 
яшчэ ёсць маг чы масць змя ніць сваё ра шэн-
не: для гэ та га ім трэ ба звяр нуц ца ў пункт 
рэ гіст ра цыі з про пус кам па тым прад ме це, 
які трэ ба за мя ніць, а так са ма кві тан цы яй 
аб апла це, і афор міць про пуск для ўдзе лу ў 
ЦТ па ін шай дыс цып лі не. У вы пад ку стра ты 
про пус ка на ЦТ абі ту ры ен ту да зва ля ец ца 
звяр нуц ца ў лю бы пункт рэ гіст ра цыі са сва ім 
паш пар там, каб атры маць дуб лі кат.

Абі ту ры ен таў ча ка юць у пунк тах рэ гіст-
ра цыі ў пра цоў ныя дні тыд ня з 9.00 да 19.00. 
Так са ма пунк ты рэ гіст ра цыі бу дуць пра ца-
ваць у су бо ту 31 мая і ня дзе лю 1 чэр ве ня — 
з 9 га дзін ра ні цы да 18 га дзін. І май це на 
ўва зе: тэр мі ны рэ гіст ра цыі не пад аў жа юц ца, 
не за леж на ад за яў ле ных абі ту ры ен там пры-
чын. 2 чэр ве ня сту кац ца ў дзве ры пунк таў 
рэ гіст ра цыі бу дзе ўжо бес сэн соў на...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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ЗА РЭ ГІСТ РА ВАЦ ЦА НА ЦТ 
АБІ ТУ РЫ ЕНТ ПА ВІ НЕН АСА БІС ТА

...а ва дзі цель скае па свед чан не паш пар ту не за ме на

Вы бар мо вы, на якой 
абі ту ры ент жа дае зда ваць тэс ты, 
ажыц цяў ля ец ца ме на ві та на эта пе 
па да чы за явы і рэ гіст ра цыі 
на ЦТ. Сер ты фі кат удзель ні ка 
цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня 
бу дзе за паў няц ца на той мо ве, 
на якой па да ва ла ся за ява...

РУХ НА ПЕ РАД
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па коль кі су стрэ ча пра хо дзі ла на пя рэ дад ні вя лі ка га свя та Дня Пе-
ра мо гі, яе ўдзель ні кі не абы шлі ўва гай і тэ му гіс та рыч най па мя ці. «Мы 
на шу Пе ра мо гу ні ко му не ад да дзім. Нам ча ла вец тва па він на быць 
ўдзяч на за гэ тую Пе ра мо гу», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, што бе ла ру сам ня ма ча го са ро мец ца 
пе рад ты мі па ка лен ня мі, якія пры нес лі Пе ра мо гу. «У Бе ла ру сі ні ко лі 
не бы ло ва ган няў. Мы заў сё ды ад зна ча лі Дзень Пе ра мо гі як са мае 
вя лі кае свя та», — за явіў Прэ зі дэнт. Ён так са ма за пра сіў Дзміт рыя 
Мядз ве дзе ва пад час яго блі жэй ша га ві зі ту ў Мінск на ве даць но вы 
му зей Вя лі кай Ай чын най вай ны, які сім ва лі зуе ад но сі ны бе ла рус ка га 
на ро да да па мя ці пра ге ра ізм са вец кіх на ро даў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што яго ві зіт у Ра сію пра хо дзіць на-
пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі не вы пад ко ва. «Мы пры еха лі, каб па він ша ваць 
ра сі ян з гэ тым вя лі кім свя там», — ска заў ён. У сваю чар гу, Дзміт рый 
Мядз ве дзеў па пра сіў пе ра даць він ша ван ні бе ла рус кім ве тэ ра нам ад 
ура да Ра сіі. «У на шых кра і нах Дзень Пе ра мо гі вель мі ша ну юць. Яго 
ад зна ча юць усе па ка лен ні. Гэ тая тра ды цыя не мо жа пад вяр гацца ні-
я кай дэ валь ва цыі», — ска заў прэм' ер-мі ністр Ра сіі.

Па сяў ная ідзе 
да за вяр шэн ня

Сяў ба яра вых куль тур пра ве дзе на, 
па апош няй апе ра тыў най ін фар ма цыі 
Мін сель гас хар ча, на пло шчы 2401,3 
ты ся чы гек та раў, што скла дае 89,6 
пра цэн та да за пла на ва ных пло шчаў. 
А сяў ба ран ніх яра вых збож жа вых і 
зер не ба бо вых куль тур (1069,6 ты ся чы 
гек та раў) і цук ро вых бу ра коў (103,5 
ты ся чы гек та раў) ужо за вер ша на.

На блі жа ец ца да за вяр шэн ня сяў ба іль-
ну-даў гун цу і па сад ка буль бы. Сяў ба ку ку-
ру зы пра цяг ва ец ца ў Брэсц кай, Ві цеб скай 
і Ма гі лёў скай аб лас цях, а Го мель ская, Гро-
дзен ская і Мін ская воб лас ці яе за вяр шы лі. 
Сель ска гас па дар чы мі ар га ні за цы я мі вя-
дуц ца ра бо ты па пад се ве шмат га до вых 
траў.

Ад на ча со ва з дру гой пад корм кай азі-
мых куль тур гас па дар кі кра і ны пра вод зяць 
хімп ра пол ку яра вых збож жа вых, рап су і 
цук ро вых бу ра коў.  

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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Сця пан РАД КА ВЕЦ, стар шы ня Брэсц ка-
га аб лас но га ка мі тэ та па сель скай гас па-
дар цы і хар ча ван ні:

— Каб сель ская гас па дар ка за пра ца ва ла 
больш эфек тыў на, па трэб на най перш фі нан-
са вае азда раў лен не га лі ны. У па пя рэд нія га ды, 
як вя до ма, бы ла пра ве дзе на вя лі кая ра бо та па 
бу даў ніц тве і рэ кан струк цыі жы вё ла га доў чых 
аб' ек таў, здзейс не на тэх ніч нае пе ра ўзбра ен-
не аграр на га сек та ра, куп ле на шмат но вых 
ма шын і агрэ га таў. Усё гэ та на бы ва ла ся ў аб-
са лют най боль шас ці вы пад каў за крэ ды ты. 
Ця пер прый шоў час вы плач ваць як асноў ныя 
даў гі, так і вя лі кія пра цэн ты па крэ ды тах. І ака-
за ла ся, што не ўсе раз лі чы лі свае сі лы. Вя лі-
кія што ме сяч ныя пла ця жы бан кам не га тыў на 
ад бі ва юц ца на фі нан са вым ста не гас па да рак. 
Пры гэ тым не вар та за бы ваць, што апош нім 
ча сам уз рас ла ца на на па лі ва, на ўгна ен ні.

У та кой сі ту а цыі кож най гас па дар цы, кож-
на му вы твор ча му пад раз дзя лен ню па трэб на 

«ўціс кац ца» ва ўсім, ву чыц ца жыць ва ўмо вах 
жорст кай эка но міі. Боль шасць сель гас прад-
пры ем стваў, трэ ба за зна чыць, ужо пра цуе ў 
та кім рэ жы ме. А ін шых жыц цё пры му сіць.

Што аб на дзей вае? Тое, што сё лет нюю вяс-
но вую па сяў ную аг ра рыі воб лас ці пра вя лі ў 
ап ты маль ныя тэр мі ны. На ме ці ла ся тэн дэн цыя 
да рос ту пра дук тыў нас ці ў жы вё ла га доў лі. 
Вы твор часць ма ла ка ў воб лас ці па вя лі чы ла-
ся на 6 пра цэн таў у па раў на нні з мі ну лым 
го дам. А ма ла ко — гэ та рэ аль ныя гро шы для 
гас па да рак. Ця пер ста іць за да ча пра вес ці на-
рых тоў ку кар моў якас на і ў да стат ко вай коль-
кас ці. 8 мая бу дзем яшчэ раз пад ра бяз на аб 
гэ тым га ва рыць на аб лас ным се мі на ры па 
на рых тоў цы кар моў у Ма ла рыц кім ра ё не. Не 
ліш нім бу дзе не толь кі па ка заць пе ра да вы во-
пыт, але і яшчэ раз за ся ро дзіць ува гу кі раў ні-
коў на тэх на ла гіч най і пра цоў най дыс цып лі не 
кор ма ўбо рач най кам па ніі. 

За пі са ла Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Він ша ван ні Прэ зі дэн та 
кі раў ні кам за меж ных дзяр жаў
На пя рэ дад ні свят ка ван ня га да ві ны Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 

вай не Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра-
ваў він ша валь ныя па слан ні за меж ным лі да рам, вя до мым дзяр жаў-
ным дзея чам і кі раў ні кам ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў.

Вя нок ад Аляк санд ра Лу ка шэн кі ўскла дзе ны ў Маск ве 
да ма гі лы Не вя до ма га сал да та ка ля Крам лёў скай сця ны

Ва ўра чыс тай цы ры мо ніі пры ня лі ўдзел са вет нік-па слан нік па-
соль ства Бе ла ру сі ў Ра сіі Ула дзі мір Кал то віч, дзярж сак ра тар Са-
юз най дзяр жа вы Ры гор Ра по та, вы ка наў чы сак ра тар СНД Сяр гей 
Ле бе дзеў, статс-сак ра тар — на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў Ра сіі 
Ры гор Ка ра сін, дэ пу тат Дзяр жаў най ду мы Ле а нід Слуц кі, на мес нік 
дзярж сак ра та ра Са юз най дзяр жа вы Іван Бам бі за, лёт чык-кас ма наўт, 
двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за Пётр Клімук.

СТАТУС СПА ДА РОЖ НІ КАЎ
Афі цый на ўрэ гу ля ва на пы тан не ства рэн ня га ра доў-спа да рож-
ні каў і вы зна ча ны іх ста тус. Ад па вед ны ўказ № 214 «Аб раз-
віц ці га ра доў-спа да рож ні каў» Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад пі саў 7 мая, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

«Да ку мен там у пра ва вых ад но сі нах урэ гу ля ва на пы тан не ства рэн ня 
га ра доў-спа да рож ні каў і вы зна ча ны ста тус го ра да-спа да рож ні ка, які 
мо жа быць на да дзе ны го ра ду аб лас но га або ра ён на га пад па рад ка-
ван ня, га рад ско му па сёл ку, раз ме шча на му ў пры га рад най зо не Мін ска 
або аб лас ных цэнт раў на ад лег лас ці не больш за 60 км», — пра ін фар-
ма ва лі ў прэс-служ бе.

У ад па вед нас ці з ука зам ста тус го ра да-спа да рож ні ка Мін ска 
на да ец ца га ра дам Дзяр жынск, За слаўе, Ла гойск, Сма ля ві чы, Фа-
ні паль і г.п. Ру дзенск. Ста тус го ра да-спа да рож ні ка Брэс та на да-
дзе ны Жа бін цы, а го ра да-спа да рож ні ка Грод на — Скі дзе лю. Гэ тыя 
на се ле ныя пунк ты ад па вя да юць кры тэ ры ям, якія прад' яў ля юц ца 
да га ра доў-спа да рож ні каў, яны раз ме шча ны ў пры га рад най зо не 
Мін ска, Брэс та і Грод на, ма юць транс парт ную інф ра струк ту ру. Ство-
ра ны ў г.п. Ру дзенск энер ге тыч ны цэнтр ва ло дае па тэн цы я лам для 
ак тыў на га вы твор ча га раз віц ця пры лег лых тэ ры то рый і з'яў ля ец ца 
ас но ва твор ным для да лей ша га фар мі ра ван ня яго як го ра да-спа-
да рож ні ка.

Ука зам Прэ зі дэн та рэг ла мен ту юц ца пы тан ні бу даў ніц тва жы лых па-
мяш кан няў у шмат ква тэр ных, бла кі ра ва ных жы лых да мах, бу даў ніц тва 
ад на ква тэр ных жы лых да моў у го ра дзе-спа да рож ні ку.

На кі ра ван не гра ма дзян, якія зна хо дзяц ца на ўлі ку ма ю чых па трэ бу 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, на бу даў ніц тва, а так са ма для за клю чэн-
ня да га во раў куп лі-про да жу жы лых па мяш кан няў, бу даў ніц тва якіх у 
го ра дзе-спа да рож ні ку вы кон ва ец ца па дзяр жаў ным за ка зе, ад па вед-
ным мяс цо вым вы ка наў чым і рас па рад чым ор га нам ажыц цяў ля ец ца 
з пісь мо вай зго ды та кіх гра ма дзян.

Пры гэ тым гра ма дзя не ма юць пра ва пісь мо ва ад мо віц ца ад бу-
даў ніц тва, а так са ма ад за клю чэн ня да га во раў куп лі-про да жу жы лых 
па мяш кан няў, бу даў ніц тва якіх у го ра дзе-спа да рож ні ку вы кон ва ец ца 
па дзяр жаў ным за ка зе. Акра мя та го, ука зам пра ду гле джа на, што гра-
ма дзя не ма юць пра ва ў лю бы час змя ніць ра ней пры ня тае імі ра шэн не 
аб бу даў ніц тве жыл ля ў га ра дах-спа да рож ні ках, пісь мо ва пра ін фар ма-
ваў шы мяс цо вы вы ка наў чы і рас па рад чы ор ган па мес цы па ста ноў кі 
на ўлік ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў.

Нор ма мі ўка за пра ду гле джа на так са ма рас пра цоў ка кан цэп цыі 
раз віц ця го ра да-спа да рож ні ка ў скла дзе пра гра мы са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця ад па вед най воб лас ці. У кан цэп цыі раз віц ця го-
ра да-спа да рож ні ка бу дуць ад люст ра ва ны пы тан ні, якія да ты чац ца 
вы зна чэн ня спе цы я лі за цый дзей нас ці ар га ні за цый, раз ме шча ных на 
тэ ры то рыі го ра да-спа да рож ні ка або пла ну е мых да раз мя шчэн ня, асаб-
лі вас цяў раз віц ця са цы яль на-куль тур най сфе ры, уклю ча ю чы нор мы 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва, у тым лі ку пра жы ва юча га 
на пры лег лых тэ ры то ры ях, на прам каў раз віц ця рэ гі я наль на га транс-
парт на га аб слу гоў ван ня, раз мер ка ван ня за ня тас ці на сель ніц тва, пра-
гноз ных па ра мет раў яго коль кас ці, пад рых тоў кі і пе ра пад рых тоў кі 
перс пек тыў ных кад раў для но вых вы твор час цяў.

25 БРА ВЫХ ХЛОП ЦАЎ...

Вы каз ва ем шчы рыя і глы бо кія спа чу ван ні род ным і бліз кім 
бы ло га ды рэк та ра шко лы № 2 г. Ля ха ві чы Брэсц кай воб лас ці 
Мі ка лая Аляк санд ра ві ча ВАЛ НІС ТА ГА з на го ды яго смер ці.

Мі ка лай Аляк санд ра віч да па ма гаў ад кры ваць нам гэ ты 
свет з леп шых ба коў і як на стаў нік геа гра фіі, і як ды рэк тар, і 
прос та як Ча ла век з вя лі кай лі та ры.

Вы пуск ні кі ся рэд няй шко лы № 2 
г. Ля ха ві чы 1984 го да вы пус ку.

Вес на вы кло патВес на вы кло пат  ��

ФІ НАН СА ВАЯ, ТЭХ НА ЛА ГІЧ НАЯ, 
ПРА ЦОЎ НАЯ ДЫС ЦЫП ЛІ НА —
шлях да па спя хо вай ра бо ты прад пры ем стваў АПК
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ЗА МЕСТ ВІН ТОЎ КІ — 
ХА КЕЙ НАЯ КЛЮШ КА!..

Уладзімір ЛІХАДЗЕДАЎ. Фо
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Бы ло апра ца ва на больш за 3,5 ты ся чы ан кет, якія да сла лі 

ў на шу ды рэк цыю. З іх мы ада бра лі звыш ты ся чы са мых да-
стой ных. Асноў ная пра ца ва лан цё раў звя за на з за бес пя чэн нем 
жыц ця дзей нас ці ка манд. Асаб лі вую ўва гу на да ём гі дам-пе ра-
клад чы кам, якія пра цу юць не па срэд на са збор ны мі, ме ды цын-
скай служ бе, до пінг-кант ро лю. Ся род ва лан цё раў ёсць і тыя, 
хто пра ца ваў на Алім пій скіх гуль нях у Со чы.

Яў ген Вор сін па дзя ліў ся ін фар ма цы яй,  ці ка вай для тых ба-
лель шчы каў, якія па куль хо дзяць без квіт ка ў кі шэ ні. Аказ ва-
ец ца, яшчэ за ста ло ся ка ля 100 ты сяч не рэа лі за ва ных бі ле таў 
на так зва ныя ня рэй тын га выя мат чы.

— Але іх хут ка мо жа ўжо і не быць. З на блі жэн нем чэм-
пі я на ту по пыт на квіт кі ўзрос. Ця пер што дня пра да ец ца па 
2,5-3 ты ся чы бі ле таў.

— Мя жа не ста ла бар' е рам для гас цей і ўдзель ні каў чэм-
пі я на ту, — ад зна чыў Аляк сандр ЦІ ШЧАН КА, прэс-сак ра тар 
Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та. — З 25 кра са ві ка мы 
ад кры лі мя жу для бяз ві за ва га ўез ду, і на сён ня ім ска рыс та лі ся 
ка ля 2 ты сяч ча ла век.

Што ці ка ва, ся род іх ёсць прад стаў ні кі та кіх эк за тыч ных кра ін, 
як Пе ру, Чы лі, Бра зі лія, Паўд нё ва-Аф ры кан ская Рэс пуб лі ка.

Да ўся го ска за на га за ста ец ца толь кі да даць, што ў ста лі цу Бе-
ла ру сі ўжо пры бы лі амаль усе ка ман ды-ўдзель ні цы. Пер шы мі на 
на шу зям лю па за ўчо ра з тра па спус ці лі ся італь ян скія ха ке іс ты, якія 
пры ля це лі ў Бе ла русь рэ гу ляр ным рэй сам «Мі лан-Мінск». Кры ху 
паз ней у гэ ты ж дзень пры ля це ла фран цуз ская дру жы на. А ўчо ра 
ў Мінск пры бы лі зор ныя ка ман ды пла не тар на га пер шын ства — 
збор ныя Сла ва кіі, Чэ хіі, Ка на ды, ЗША і ін шыя дру жы ны.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Га лоў ны трэ нер збор-
най Бе ла ру сі па ха кеі 
Глен Хэн лан вы зна чыў-
ся са скла дам ка ман ды 
на чэм пі я нат све ту, які 
стар туе заўт ра. 

Апош ні мі з маг чы мых кан-
ды да таў вы бы лі Анд рэй Ан-
то наў, Алег Га рош ка і Анд рэй 
Фі лі чкін. У «рос тар» на шай 
дру жы ны тра пі лі 25 ха ке-
іс таў — гэ та мак сі маль ная 
коль касць гуль цоў. Да рэ чы, 
па пра ві лах Між на род най 
ха кей най фе дэ ра цыі, да пер-
ша га мат ча па ві нны быць аб-
ве шча ны 17 з 25 «збор ні каў». 
Ас тат ніх жа мо гуць за явіць 
за дзве га дзі ны да па чат ку 
лю бо га з на ступ ных мат чаў. 
Тым не менш Глен Хэн лан 
па лі чыў за леп шае да пер-
ша га мат ча сфар мі ра ваць 
склад бе ла рус кай ка ман ды. 
Ця пер бе ла рус кая збор ная 

па ха кеі вы гля дае на-
ступ ным чы нам:

Ва ра та ры: Ві таль Ко-
валь («Тар пе да», КХЛ), 
Ке він Ла ланд («Ды на-
ма» Мінск, КХЛ), Анд-
рэй Ме зін («Аван гард», 
КХЛ).

Аба рон цы: Кі рыл Га-
та вец («Мі лу о кі», АХЛ), 
Ра ман Гра ба рэн ка («Ол-
ба ні», АХЛ), Ула дзі мір 
Дзя ні саў («Та рпе да», 
КХЛ), Алег Явен ка (Ма-
са чу сец кі ўні вер сі тэт), 
Анд рэй Ка раў («Юнац-
тва», бе ла рус кая эк стра-
лі га), Дзміт рый Ко ра баў 
(«Сі рак' юз», АХЛ), Мі ка-
лай Ста сен ка («Поўнач-
с таль», КХЛ), Іван Усе нка 
(«Ды на ма» Мінск, КХЛ).

Фор вар ды: Аляк сей Яфі-
мен ка, Аляк сандр Кі та раў, 
Аляк сей Ка люж ны, Анд рэй 
Стась (усе — «Ды на ма» 

Мінск, КХЛ), Ар цём Вол каў 
(«Юнац тва», бе ла рус кая эк-
стра лі га), Мі ха іл Гра боў скі 
(«Ва шынг тон», НХЛ), Яў ген 
Ка выр шын («Поўначс таль», 
КХЛ), Кан стан цін Каль цоў 
(«Ат лант», КХЛ), Анд рэй 

Кас ці цын («Трак тар», КХЛ), 
Мі кі та Осі паў («Ме та лург», 
КХЛ), Джэф Плат («Ла ка ма-
тыў», КХЛ), Анд рэй Сця па наў 
(«Амур», КХЛ), Аляк сей Уга-
раў («Ад мі рал», КХЛ).

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
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