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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.20 20.53 15.33
Вi цебск — 5.04 20.48 15.44
Ма гi лёў — 5.10 20.43 15.33
Го мель — 5.13 20.34 15.21
Гродна — 5.36 21.08 15.32
Брэст    — 5.43 21.02 15.19

Iмянiны
Пр. Васіля, Марка, Сяргея. 
К. Лізы, Віктара, Міхала, Пятра, 
Станіслава.

Месяц
Першая квадра 7 мая. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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ЗАЎТРА  

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, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
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у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
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апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
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8-9 мая — дні па мя ці і пры мі рэн ня, пры све ча ныя па мя ці ах вяр 
Дру гой су свет най вай ны. Аб ве шча ны па ра шэн ні 59-й се сіі 

Ге не раль най Асамб леі ААН 22 ліс та па да 2004 го да па іні цы я ты ве Ра сіі 
і кра ін СНД у су вя зі з 60-год дзем за кан чэн ня Дру гой су свет най вай ны, 
якое ад зна ча ла ся ў 2005 го дзе.

1828 год — у сям'і Жа на Жа ка Дзю на на, ад на го з чле наў кі ру ю ча га 
Са ве та го ра да Жэ не вы, на ра дзіў ся сын Ан ры — бу ду чы вя лі кі 

гу ма ніст, які за сна ваў у 1863 го дзе Між-
на род нае та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа. 
Зра біў шы мэ тай свай го жыц ця даб ра чын-
насць, Ан ры Дзю нан ад да ваў тым, хто меў 
па трэ бу, не толь кі ду шэў ныя сі лы, але і 
ўсе свае не ма лыя ма тэ ры яль ныя срод кі, 
у вы ні ку ча го сам жыў на мя жы га ле чы. У 
1901 го дзе Ан ры Дзю нан ра зам з фран цу-
зам Фрэ дэ ры кам Па сі стаў пер шым лаў-
рэ а там Но бе леў скай прэ міі мі ру. Усе гра шо выя срод кі, якія на ле жа лі яму 
як лаў рэ а ту, ён тут жа пе ра даў на даб ра чын ную дзей насць у Швей ца рыі 
і Нар ве гіі. Па мёр Ан ры Дзю нан у 1910 го дзе ў пры тул ку для бед ных, дзе 
пра вёў апош нія га ды свай го жыц ця.

1883 год — на ра дзіў ся (вёс ка Да ні лаў ка, ця пер Свет ла гор скі ра ён) 
Сця пан Мі хай ла віч Не кра шэ віч, бе ла рус кі мо ва зна вец, ака дэ-

мік НАН Бе ла ру сі (1928). Рас пра ца ваў тэ а рэ тыч ныя асно вы і прын цы пы 
ства рэн ня дыя лек та ла гіч ных слоў ні каў бе ла рус кай мо вы. Аў тар прац па 
праб ле мах бе ла рус ка га пра ва пі су, рас пра цо вак на ву ко вай тэр мі на ло-
гіі. Апуб лі ка ваў больш за 30 на ву ко вых прац, у тым лі ку 4 ма на гра фіі. У 
1930-я га ды рэ прэ са ва ны, у 1937-м асу джа ны да вы шэй шай ме ры па ка-
ран ня. Рэ абі лі та ва ны ў 1957 і 1988 га дах. Ад ноў ле ны ў зван ні ака дэ мі ка 
ў 1978 го дзе.

1929 год — на ІX Усе бе ла рус кім з'ез дзе Са ве таў ра бо чых, ся лян-
скіх і чыр во на грвар дзей скіх дэ пу та таў быў пры ня ты пер шы 

пя ці га до вы план раз віц ця на род най гас па дар кі і куль тур на га бу даў ніц тва 
ў Бе ла ру сі на 1928-1932 га ды.

Ра бот нік пя кар ні ў сне пе ра ва роч вае 
жон ку па 20 ра зоў за ноч.

— Пят роў ус ту піў у та ва рыст ва аба ро-
ны жы вёл. І стаў там ак ты віс там.

— Так, на што толь кі му жы кі не ідуць, 
каб жон цы на фут ра не рас ка шэль вац-
ца!

Шу каю пра цу ў офі се. Пад час пра ве-
рак ма гу з'ес ці лю бую да ку мен та цыю.

Раз мо ва ба га тых бе ла ру саў:
— Чу еш, бpаце, учоpа ў Опер ным 

тэатpы быў.
— І як та бе?
— Hашы ў ха кей выйгpалі!
— У тэатpы?!
— Hy ты да еш... Я ў бyфеце быў — там 

тэ ле ві зар ёсць!

Па га ры зан та лі: 1. «Гра на та, гра на та,\\... ў 
Ма ра та\\І ма ці-Ра дзі ма\\У Ма ра та ...». З кан та ты 
«Па мя ці Ма ра та Ка зея» (сл. А.Воль ска га, муз. 
У.Алоў ні ка ва). 5. Дэ таль руч ной гра на ты. 7. «Зві-
няць ... над мёрт вай вёс кай,\\Якой на кар це не 
знай сці». З вер ша А.Аст рэй кі «Зва ны Ха ты ні». 
8. «Са бра ны ў аг ні гэ тым іск ры па жа раў,\\Пя ку чая 
... і чыр вань па жа раў». З вер ша П.Пан чан кі «Веч ны 
агонь». 9. «Шу мяць бя ро зы ў пар ку Пе ра мо гі,\\Ля 
пом ні ка за ду маў ся ...». З пес ні «Шу мяць бя ро зы ў 
пар ку Пе ра мо гі» (сл. Ю.Свір кі, муз. Ю.Се мя ня кі). 
12. «... Бер лі на» . Да ку мен таль ны фільм, зня ты ў 
1945 го дзе. 13. Ва ен на слу жа чы, які вя дзе агонь. 
14. «Май скі ...\\Ту ма ніц ца\\Пы лам ча ром ха вым». 
З вер ша Д.Пят ро ві ча «Ча ром ха вы сон». 17. «Вя-
сен ні час у вёс цы — ...,\\Якой не зна юць га ра ды». 
З вер ша «Вяс на ў вёс цы» А.На фра но ві ча. 19. ... 
— ма ці, а ле та — баць ка (прык.). 21. Май ская дух-
мя ная квет ка. 22. Птуш цы — во ля, ча ла ве ку — ... 
(прык.). 23. «Вяс на ... пя та га го да». З пес ні «Май скі 
вальс» (сл. М.Ясе ня, муз. І.Лу чан ка). 24. Гра шо вая 
адзін ка ў не ка то рых кра і нах. 26. Той ..., хто пры-
няў бой (прык.). 27. Пра ма лі ней ны згіб на шта ні не. 
31. «Род ны ... я па кі нуў, ня мец кай бам бёж каю 
гна ны». З паэ мы А.Ку ля шо ва «Сцяг бры га ды». 

34. Без ка ман ды ... гі не (прык.). 35. «І сла ту і ня-
го ды,\\І нач ныя ...,\\І аг ні пар ты зан скіх каст роў». З 
вер ша А.Ру са ка «Ляс ная пес ня»; сё ле та ў маі спаў-
ня ец ца 110 га доў з дня на ра джэн ня паэ та-пе сен ні-
ка. 36. «А ... смя ец ца вы со ка,\\І пах не бя ро за вым 
со кам». З вер ша У.Маз го «Вяс но вае». 37. Ро зум 
дае сі лу, ... дае ад ва гу (прык.). 38. Ба гі ня вяс ны.

Па вер ты ка лі: 2. Дэ таль аў та ма та. 3. Моц нае 
за хап лен не. 4. «Пе ра дай, ..., са сне -\\Нем цам бу-
дзе бла га:\\Не за дрэм ле, не за сне\\Пар ты зан скі 
ла гер». З вер ша В.Таў лая «Хлоп цы». 5. Да та. 
6. Хто смер ці не ба іц ца, та го і ... не бя рэ (прык.). 
10. Не толь кі ... — і ко лас во ра га ко ле (прык.). 11. «А 
як ішоў да до му ...\\З атра да -\\Чуў я за вярс ту». З 
вер ша Р.Ба ра ду лі на «Пар ты зан скі ўрок». 15. «Нам 
да ста ві лі ...,\\Тэ ле гра мы і ліс ты». З вер ша П.Глеб-
кі «Ноч. Ха лод ная зям лян ка». 16. Не за леж насць. 
18. Вуз кі пра ме жак па між пры лег лы мі па верх ня мі. 
20. Цэг ла — сы рэц з глі ны, са ло мы. 23. «Ва ро жыя 
ку лі па кі ну лі ... на бя рос це». З вер ша А.Ку ля шо-
ва «Бя ро за». 25. Юр' е ва ..., не трэ ба ко ням аў са 
(прык.). 28. Ха раст во, пры га жосць. 29. «Бы лі ... і 
дым\\На по лі рат ным тым». З вер ша А. Вяр цін ска-
га «Два по лі». 30. Дах. 32. Кар муш ка для жы вё лы. 
33. На хі ле ная па ка тая па верх ня.

Не бой ся, ска чы! 
Бер вя но вы тры мае абод вух!

Служ бо вы бу ды нак, дзе ад-
бы ва ец ца па гра ніч нае і мыт нае 
афарм лен не, раз ме шча ны по бач 
з ва да збор ным шлю зам «Ку жы-
нец». Пункт про пус ку мае ста-
тус се зон на га і пра цуе па за яў ках 
ту рыс таў-вод ні каў. У за леж нас ці 
ад іх коль кас ці ў кож ным кан крэт-
ным вы пад ку сю ды пры яз джае з 
не аб ход най апа ра ту рай і пэў ная 
коль касць па гра ніч ні каў і мыт ні-
каў, каб апе ра тыў на аб слу жыць 
гас цей. Па сло вах на чаль ні ка 
прэс-служ бы Гро дзен скай па-
гра ніч най гру пы Сяр гея ШУ-
МЕЙ КІ, ле тась бе ла рус ка-поль-
скую мя жу праз пункт про пус ку 
«Ляс ная — Ру даў ка» пе ра ся ка лі 
86 пла валь ных транс парт ных 
срод каў (156 ча ла век). Пры гэ-
тым бы ло не маг чы ма здзейс ніць 

па да рож жа па ўсёй ад лег лас ці 
ка на ла, бо не ўсе шлю зы на 
поль скай тэ ры то рыі зна хо дзі лі ся 
ў ра бо чым ста не. І вось на рэш це 
гэ тай пе ра шко ды не іс нуе.

У ча кан ні пер ша пра ход цаў 
па вод ным марш ру це Аў гус тоў 
— Грод на сваё мер ка ван не аб 
да лей шых перс пек ты вах вы ка-
заў жур на ліс там на мес нік на-

чаль ні ка ўпраў лен ня спор ту і 
ту рыз му Гро дзен ска га абл вы-
кан ка ма Мі ха іл КА ЖУ РА:

— На ша за да ча — зра біць гэ-
ты марш рут рэ аль ным для ма-
тор ных суд наў. Ся род поль скіх 
ту рыс таў, якіх мы сён ня су стра-
ка ем, ёсць во пыт ныя спе цы я ліс-
ты ў сфе ры вод ных па да рож жаў. 
І мы раз ліч ва ем, што яны, вы-

пра ба ваў шы бе ла рус кую част ку 
вод на га шля ху, не толь кі вер-
нуц ца да до му з доб ры мі ўра-
жан ня мі, але і да па мо гуць нам 
сва і мі экс перт ны мі ацэн ка мі, па-
ра да мі, што мы па він ны зра біць, 
каб марш рут па на шай тэ ры то-
рыі быў мак сі маль на зруч ным. 
У пры ват нас ці, гэ та да ты чыц ца 
раз мя шчэн ня пры ча лаў для та-

кіх суд наў, энер га- і во да за бес-
пя чэн ня, са ні тар ных умоў, пра-
жы ван ня ту рыс таў.

— Сплаў з Аў гус то ва ў Грод на 
сён ня ўжо рэ аль на пра доў жыць 
да лі тоў ска га Друс кі нін кая, тым 
са мым па яд наў шы ад ным марш-

ру там тры кра і ны, — лі чыць кі-
раў нік ад мі ніст ра цыі сва бод-
най эка на міч най зо ны «Грод-
на ін вест» Сяр гей ТКА ЧЭН КА 
(ад мі ніст ра цыя СЭЗ ад каз вае за 
раз віц цё спе цы яль на га ту рысц-
ка-рэ крэ а цый на га пар ку «Аў гус-
тоў скі ка нал», які быў ство ра ны 
З га ды та му). — Мы ўжо зра бі лі 
2 проб ныя ту ры на вя лі кіх суд нах 
з Грод на ў Друс кі нін кай і на зад. 
Ёсць за ці каў ле насць лі тоў скіх 
парт нё раў, і гэ ты марш рут ужо 
ад пра цоў ва ец ца. А сён няш ні 
сплаў фак тыч на па цвяр джае 
маг чы масць пра хо джан ня ма тор-
ных ка та раў і ях таў з Аў гус то ва 
ў Грод на. Та кім чы нам, ця пер 
мож на ка рыс тац ца Аў гус тоў скім 
ка на лам паў на цэн на, на ўсёй яго 
ад лег лас ці, як гэ та і бы ло гіс та-
рыч на.

Зра зу ме ла, што ар га ні за цыя 
транс гра ніч на га вод на га шля ху 
па тра буе вя лі кай пад рых тоў чай 
ра бо ты, звя за най з рэг ла мен там 
пра хо джан ня суд наў па тэ ры то-
рыі Поль шчы, Бе ла ру сі і Літ вы, 
шлю за ван нем, урэ гу ля ван нем 
па гра ніч ных і мыт ных пы тан-
няў, тэх ніч ным утры ман нем рэ-
чы шчаў... Гэ тыя і ін шыя пы тан ні 

бу дуць раз гле джа ны на ўзроў ні 
бе ла рус ка-поль скай і бе ла рус ка-
лі тоў скай між ура да вых ка мі сій.

— Ра зам з вод ным, у зо не 
Аў гус тоў ска га ка на ла трэ ба так-
са ма раз ві ваць ве ла сі пед ны і 
пе ша ход ны ту рызм. Ле тась на 
ка на ле зроб ле на ве ла-пе ша ход-
ная да рож ка даў жы нёй 6,5 кі ла-
мет ра, якая пра мар кі ра ва на па 
між на род ных стан дар тах. І ка лі 
ста тус пунк та про пус ку «Ку жы-
нец» бу дзе раз лі ча ны не толь кі 
на ту рыс таў-вод ні каў, але і ве-
ла сі пе дыс таў, пе ша хо даў, то мы 
га то вы ў ка рот кі тэр мін ства рыць 
не аб ход ныя для гэ та га ўмо вы. 
Ад па вед ны пра ект ужо ёсць, — 
па ве да міў Сяр гей Тка чэн ка.

...А па куль вось яны, пер шыя 
ту рыс ты — вод ні кі з Аў гус то ва 
на ма тор ных суд нах. У са ста ве 
гру пы з 15 ча ла век — мар ша-
лак Пад ляс ка га ва я вод ства Яра-
слаў Два жан скі, старшыня рады 
Эль блон гска га па ве та Ры шард 
За галь скі, ста рас та Эль блонг скі 
Сла ва мір Язер скі, чле ны іх сем'-
яў, жур на ліс ты. Ёсць у дэ ле га цыі 
і лю дзі, якія звя за ны з вод ны мі 
па да рож жа мі пра фе сі йна. На-
прык лад, Бе ня дыкт Каз лоў скі, 
ула даль нік ях та бу даў ні чай вер-
фі «Balt-Yacht» і Яцэк Цэнт коў скі, 
кан струк тар суд наў, што ўдзель-
ні ча юць у гэ тым рэй се. Гас цей 
ві таў стар шы ня Гро дзен ска га 
рай вы кан ка ма Ян Ва сі леў скі. А 
па куль пра во дзі лі ся па гра ніч ныя 
і мыт ныя пра цэ ду ры, гу ча лі пес ні 
на бе ла рус кай і поль скай мо вах 
у вы ка нан ні гур та «За ра чан скія 
кры ніч кі».

Да рэ чы, дзве поль скія ях ты 
су пра ва джаў бе ла рус кі ка тар, 
вы кон ва ю чы лоц ман скія функ цыі 
для па спя хо ва га пра хо джан ня 
суд наў па фар ва та ры. Ужо сён ня 
ту рыс там-вод ні кам мож на за ка-
заць гэ тую па слу гу, а ў блі жэй-
шай перс пек ты ве ім пра па ну юць 

на ві га цый ную GPS-кар ту.
— Мы, су се дзі, ма ем цу доў-

ны транс гра ніч ны турп ра дукт. І 
пас ля вяр тан ня ў Бе ла сток аб-
мяр ку ем з на шы мі спе цы я ліс-
та мі, як най лепш вы ка рыс таць 
гэ тыя маг чы мас ці. Бу дзем так-
са ма пе ра кон ваць па лі ты каў, каб 
хут чэй ажыц ця ві ла ся па гад нен не 
аб ма лым па меж ным ру ху, бы лі 
ство ра ны на леж ныя ўмо вы для 
ту рыс таў, якія па да рож ні ча юць у 
зо не Аў гус тоў ска га ка на ла на ве-
ла сі пе дах і пеш шу, — за зна чыў 
мар ша лак Пад ляс ка га ва я вод-
ства Яра слаў ДВА ЖАН СКІ.

Ра зам з тым, у зо не Аў гус-
тоў ска га ка на ла ад чуе вы га ду 
біз нес, спа дзя ец ца кі раў нік ад-
мі ніст ра цыі СЭЗ «Грод на ін вест» 
Сяр гей Тка чэн ка:

— Для лю бых ін вес та раў па-
ві нен быць зра зу ме лым і праг-
на зу е мым ры нак збы ту та ва раў 
і па слуг. Ад нак па куль ка нал не 
мог пра ца ваць у паў на цэн ным 
рэ жы ме (не бы ло скраз но га про-
пус ку суд наў з Поль шчы і ра бі-
лі ся толь кі эпі за дыч ныя спла вы 
на бай дар ках), спраг на за ваць 
эка но мі ку бы ло праб ле ма тыч-
на. Але ця пер з'яў ля юц ца зу сім 
ін шыя маг чы мас ці. І ка лі мы 
здо ле ем ар га ні за ваць ці ка вы і 
да ступ ны па цэ нах ту рыс тыч ны 
пра дукт — пой дзе, мяр кую, па-
ток па да рож ні каў.

А за да ча ад мі ніст ра цыі СЭЗ 
«Грод на ін вест» — вы ра шэн не 
праб лем, звя за ных з ін жы нер най 
інф ра струк ту рай для ін вес та раў. 
Ужо рас пра ца ва ны ге не раль ны 
план ту рысц ка-рэ крэ а цый на-
га пар ку «Аў гус тоў скі ка нал» 
агуль най пло шчай 5750 гек та-
раў, вы ра ша ны пы тан ні ад во ду 
зям лі пад бу даў ніц тва шэ ра гу 
аб' ек таў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
Фо та Яра сла ва ВА НЮ КЕ ВІ ЧА
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«ВЯС НА СО РАК ПЯ ТА ГА ГО ДА»

Па га ры зан та лі: 1. Ад на. 5. Ча ка. 7. Зва ны. 
8.  Помс та. 9. Сал дат. 12. Штурм. 13. Стра лок. 14.  Ра-
нак. 17. Каз ка. 19. Вяс на. 21. Бэз. 22. Мір. 23.  Со рак. 
24. Ды нар. 26. Ге рой. 27. Склад ка. 31.  Мінск. 34.  Вой-
ска. 35. Па хо ды. 36. Сон ца. 37.  Сі ла. 38.  Ля ля.

Па вер ты ка лі: 2. Дыск. 3. Азарт. 4. Са сна. 
5. Чыс ло. 6. Ку ля. 10. Штык. 11. Та та. 15. Па сыл-
кі. 16. Сва бо да. 18. За зор. 20. Са ман. 23. След. 
25. Ра са. 28. Кра са. 29. Агонь. 30. Ку пал. 32. 
Яс лі. 33. Ухіл.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Па кла дзе ны па ча так па да рож жам Па кла дзе ны па ча так па да рож жам 
на ма тор ных суд нах з поль ска га Аў гус то ва ў Грод нана ма тор ных суд нах з поль ска га Аў гус то ва ў Грод на

Рэ аль ны марш рутРэ аль ны марш рут  ��

Каб стаць свед кам гэ тай па дзеі, ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» пры ехаў аў та ма бі лем на зна ка мі тую 
па гран зас та ву імя Ге роя Са вец ка га Са ю за лей тэ нан та 
Вік та ра Уса ва, а ад туль на кі ра ваў ся ў пункт про пус ку 
«Ляс ная — Ру даў ка» на Аў гус тоў скім ка на ле.

Ар га ні за цыя транс гра ніч на га вод на га шля ху 
па тра буе вя лі кай пад рых тоў чай ра бо ты, 
звя за най з рэг ла мен там пра хо джан ня суд наў 
па тэ ры то рыі Поль шчы, Бе ла ру сі і Літ вы, 
шлю за ван нем, урэ гу ля ван нем па гра ніч ных 
і мыт ных пы тан няў, тэх ніч ным утры ман нем 
рэ чы шчаў.

Хлеб-соль ту рыс ту-вод ні ку, мар шал ку Пад ляс ка га ва я вод ства 
Яра сла ву ДВА ЖАН СКА МУ.

Дзень і да та Транс ля цыя Гру па А Транс ля цыя Гру па Б

Пят ні ца 
9.05

 16:45  Фран цыя —  Ка на да  16:45  Швей ца рыя —  Ра сія

 20:45  Сла ва кія — Чэ хія  20:45  Бе ла русь —  ЗША

Су бо та 
10.05

 12:45  Іта лія —  Нар ве гія  12:45  Ка зах стан —  Гер ма нія

 16:45  Шве цыя —  Да нія  16:45  Фін лян дыя —  Лат вія

 20:45  Ка на да —  Сла ва кія  20:45  ЗША —  Швей ца рыя

Ня дзе ля 
11.05

 12:45  Фран цыя —  Іта лія  13:45  Гер ма нія —  Лат вія

 16:45  Нар ве гія —  Да нія  17:30  Бе ла русь —  Ка зах стан

 20:45  Шве цыя — Чэ хія  21:00  Фін лян дыя —  Ра сія

Па ня дзе лак 
12.05

 16:45  Сла ва кія —  Фран цыя  16:45  Швей ца рыя —  Бе ла русь

 20:45 Чэ хія —  Ка на да  20:45  Ра сія —  ЗША

Аў то рак 
13.05

 16:45  Іта лія —  Да нія  16:45  Гер ма нія —  Фін лян дыя

 20:45  Нар ве гія —  Шве цыя  20:45  Ка зах стан —  Лат вія

Се ра да 
14.05

 16:45 Чэ хія —  Іта лія  16:45  Швей ца рыя —  Гер ма нія

 20:45  Сла ва кія —  Нар ве гія  20:45  Ра сія —  Ка зах стан

Спа бор ніц твы та ко га маш та бу, як чэм пі я нат 
све ту па ха кеі, на ша кра і на пры ме ўпер шы ню. 
Для ўдзе лу ў пер шын стве ў Мінск пры бы лі 
16 на цы я наль ных ка манд. Мат чы ад бу дуц ца 
на «Мінск-Арэ не» ўмя шчаль нас цю 15 ты сяч 
гле да чоў і на «Чы жоў ка-Арэ не», якая змо жа 

пры няць ка ля 9,6 ты ся чы ба лель шчы каў. На 
«Мінск-Арэ не» прой дуць 28 су стрэч па пя рэд-
ня га эта пу, па 2 чвэрць фі на лы і паў фі на лы, 
матч за 3-е мес ца і фі нал. На «Чы жоў ка-Арэ-
не» ад бу дуц ца 28 мат чаў па пя рэд ня га эта пу і 
2 мат чы чвэрць фі на лу.

ЗА ЎВА ГІ
Ка лі збор ная Бе ла ру сі ква лі фі ку-

ец ца ў чвэрць фі нал, то яна бу дзе гу-
ляць вя чэр ні матч.

Ка лі збор ная Бе ла ру сі ква лі фі ку-
ец ца ў чвэрць фі нал, то яна бу дзе гу-
ляць на «Мінск-Арэ не».

Ка лі збор ная Бе ла ру сі ква лі фі ку-
ец ца ў паў фі нал, то яна бу дзе гу ляць 
дзён ны матч.

Ка лі збор ная Бе ла ру сі не ква лі-
фі ку ец ца ў паў фі нал, та ды ка ман да, 

Фі наль ны раўнд
Дзень 
і да та Транс ля цыя Гру па А 

«Чы жоў ка-Арэ на» Транс ля цыя Гру па Б 
«Мінск-Арэна»

Чац вер
22.05

16:00
20:00

Чвэрць фі нал 1
Чвэрць фі нал 3

17.00
21:00

Чвэрць фі нал 2
Чвэрць фі нал 4

Су бо та
24:05

14:45
18:45

Паў фі нал 1
Паў фі нал 2

Ня дзе ля
25.05

16:30
21:00

Матч за 3-е мес ца
ФІ НАЛ

Рас клад гуль няў і транс ля цый ЧС-2014 на тэ ле ка на лах «Бе ла русь 2» і «Бе ла русь 5»
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Дзень і да та Транс ля цыя Гру па А Транс ля цыя Гру па Б

Чац вер 
15.05

 16:45  Ка на да —  Да нія  16:45  ЗША —  Лат вія

 20:45  Шве цыя —  Фран цыя  20:45  Фін лян дыя —  Бе ла русь

Пят ні ца 
16.05

 16:45  Іта лія —  Ка на да  16:45  Ка зах стан —  ЗША

 20:45  Шве цыя —  Сла ва кія  20:45  Фін лян дыя —  Швей ца рыя

Су бо та 
17.05

 12:45  Фран цыя —  Нар ве гія  12:45  Лат вія —  Ра сія

 16:45  Да нія — Чэ хія  16:45  Бе ла русь —  Гер ма нія

 20:45  Сла ва кія —  Іта лія  20:45  Швей ца рыя —  Ка зах стан

Ня дзе ля 
18.05

 16:45  Ка на да —  Шве цыя  16:45  ЗША —  Фін лян дыя

 20:45 Чэ хія —  Нар ве гія  20:45  Ра сія —  Гер ма нія

Па ня дзе лак 
19.05

 16:45  Да нія —  Фран цыя  16:45  Ка зах стан —  Фін лян дыя

 20:45  Іта лія —  Шве цыя  20:45  Лат вія —  Бе ла русь

Аў то рак 
20.05

 12:45  Нар ве гія —  Ка на да  12:45  Гер ма нія —  ЗША

 16:45  Да нія —  Сла ва кія  16:45  Лат вія —  Швей ца рыя

 20:45 Чэ хія —  Фран цыя  20:45  Ра сія —  Бе ла русь

якая за ня ла са мае вы со кае мес ца па вы ні ках па пя рэд ня га 
раў нда, бу дзе гу ляць дзён ны матч.

Паў фі наль ныя і фі наль ныя мат чы прой дуць на «Мінск-
Арэ не». Наступны нумар газеты «Звязда» выйдзе ў суботу, 10 мая.


