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На го ды для раз мо вы з на чаль-
ні кам ад дзе ла па су пра цоў ніц-
тве ў галіне куль ту ры, спор ту, 

ту рыз му і мо ла дзі Вы ка наў ча га 
ка мі тэ та СНД Тац ця най КА-

ВА ЛЁ ВАЙ дзве — сённяшняе 
па ся джэн не Са ве та кі раў ні коў 
ура даў Са друж нас ці ў Мін ску 

і па спя хо вае пра вя дзен не ў 
сталіцы Беларусі спар тыў на га 

тур ні ру су свет на га маш та бу, 
на строй яко га яшчэ ад чу ва ец ца 

ў па вет ры...

— Тац ця на Мі ка ла еў на, пры ем на 
бы ло, ка лі но выя чэм пі ё ны све ту па 
ха кеі свед чы лі пра да маш нюю ат-
мас фе ру, у якой ад бы ваў ся чэм пі я-
нат... Гэ та па він на быць вы ні кам доб-
рых ста сун каў па між кра і на мі. Для 
бу ду чых спар тыў ных пе ра мог важ на 
тое, што ро бяць чле ны Са друж нас ці 
ў сфе ры спор ту...

— Са праў ды, у дні чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі Мінск на ват для нас, мін чан, 
стаў асаб лі вым го ра дам. Паў сюль гу-
ча ла за меж ная га вор ка, яр кае адзен-
не ба лель шчы каў ства ра ла ат мас фе ру 
свя та, агуль ныя эмо цыі і за хап лен не 
раз на моў ных ама та раў спор ту і прос та 
ці каў ных пры пра гля дзе ха кей ных мат-
чаў у ка вяр нях і ля ма ні то раў... Усё гэта 
яшчэ раз на гад ва ла вы зна чэн не спор ту 
ро да па чы наль ні кам су час на га алім пій-
ска га ру ху П'е рам дэ Ку бер тэ нам «О, 
спорт! Ты — мір, пра грэс, ра дасць, спра-
вяд лі васць, вы клік, вы са ка род насць, 
аса ло да, дой лід, плён насць».

Та му не вы пад ко ва ся род асноў ных 
за дач гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва ў 

СНД, якое раз гля да ец ца як са мы важ ны 

эле мент уза е ма дзе ян ня, бо да зва ляе 

ў мак сі маль ным аб' ёме за дзей ні чаць 

ча ла ве чы фак тар у між дзяр жаў ных ад-

но сі нах, — раз віц цё спор ту. Гэ та пра ду-
гледж вае Кан цэп цыя да лей ша га раз віц-
ця Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў.

— Два га ды та му бы ла ўхва ле на 
Стра тэ гія раз віц ця фі зіч най куль ту ры 

і спор ту дзяр жаў — удзель ніц СНД 
да 2020 го да. Які змест гэ та га да ку-
мен та?

— Стра тэ гія — пра фе сій ны да ку-
мент, які ад люст роў вае асноў ныя тэн-
дэн цыі ў сфе ры фіз куль ту ры і спор ту ў 
дзяр жа вах. Ён рас кры вае ўвесь спектр 
су пра цоў ніц тва па раз віц ці фіз куль тур-
на-ма са ва га ру ху, спор ту вы шэй шых да-
сяг нен няў, ама тар ска га, пра фе сій на га, 
дзі ця ча-юнац ка га і сту дэнц ка га спор ту. 
Вя лі кая ўва га на да дзе на на цы я наль ным 
ві дам спор ту, адап тыў най фі зіч най куль-
ту ры і спор ту, алім пій ска му і па ра лім пій-
ска му ру ху. У да ку мен це сфар му ля ва ны 
так са ма клю ча выя ас пек ты фар мі ра ван-
ня і функ цы я на ван ня аб' ек таў спар тыў-
най інф ра струк ту ры, пра вя дзен ні спар-
тыў ных ме ра пры ем стваў, пад рых тоў кі і 
пе ра пад рых тоў кі кад раў у гэ тай сфе ры, 
уза е ма дзе ян ні з вы твор ца мі і па стаў-
шчы ка мі спар тыў ных та ва раў і па слуг.

Га лоў ная за да ча гэ та га да ку мен та 
— са дзей ні чаць да ступ нас ці за ня тка мі 
спор там шы ро кім плас там на сель ніц тва 
і та кім чы нам па вя лі чыць лік гра ма дзян 
кра ін Са друж нас ці, якія вя дуць зда ро вы 
лад жыц ця. Ме на ві та гэ тая праб ле ма 
бу дзе ў цэнт ры аб мер ка ван ня спе цы-
я ліс таў роз ных га лін на што га до вым 
Між дзяр жаў ным фо ру ме «Зда роўе на-
сель ніц тва — ас но ва роск ві ту кра ін Са-
друж нас ці», які сё ле та прой дзе ў чэр ве ні 
ў Маск ве.

За ка на мер на, што план па рэа лі за-
цыі Стра тэ гіі на 2013-2015 га ды, так-
са ма за цвер джа ны са ве там кі раў ні коў 
ура даў СНД, ства рае рэ аль ныя маг чы-
мас ці для вы ка нан ня па стаў ле най за да-
чы. Шмат ме ра пры ем стваў для дзя цей 
і юнац тва. На прык лад, між на род ныя 
дзі ця чыя гуль ні «Спорт. Мас тац тва. Ін-
тэ лект», якія прай шлі ле тась, са бра лі 

больш за тры ты ся чы ўдзель ні каў. 
Вя лі кую па пу ляр насць на бы вае фес-
ты валь школь на га спор ту дзяр жаў 
— удзель ніц СНД (ён пра ду гледж-
вае зма ган не ме на ві та школь ных 
ка манд). Шэ раг фіз куль тур на-спар-
тыў ных ме ра пры ем стваў на кі ра ва ны 
на пры цяг нен не лю дзей з аб ме жа ва-
ны мі маг чы мас ця мі.

Пры ма юц ца ме ры па аб' яд нан ні 
на ма ган няў у раз віц ці спор ту вы-
шэй шых да сяг нен няў, у тым лі ку 
пра вя дзен не су мес ных на ву чаль-
на-трэ ні ро вач ных збо раў. План мае 
мэ тай су мес ную пра цу па ства рэн ні 
кан цэп цыі са цы яль най і пра фе сій най 
адап та цыі спарт сме наў, якія скон чы-

лі пра фе сій ную дзей насць. Мяр ку ец ца 
пра вя дзен не су мес ных кан фе рэн цый 
і се мі на раў па до пінг-кант ро лі. Сё ле та 
пла ну ец ца пра вя дзен не на ра ды рэк та-
раў ВНУ фі зіч най куль ту ры і на ву ко вых 
ар га ні за цый у воб лас ці спор ту дзяр жаў 
Са друж нас ці. Асаб лі вая ўва га на да ец ца 
пад трым цы і раз віц цю на цы я наль ных ві-
даў спор ту. У тым лі ку мяр ку ец ца пра вя-
дзен не фес ты ва лю на цы я наль ных ві даў 
спор ту дзяр жаў — удзель ні ц СНД.

Са вет па фі зіч най куль ту ры і спор ту 
дзяр жаў Са друж нас ці на кож ным сва ім 
па ся джэн ні грун тоў на аб мяр коў вае, як 
рэа лі зу юц ца Стра тэ гія і ад па вед ны план 
у кра і нах СНД.

— На коль кі га то ва Пра гра ма пад-
трым кі і раз віц ця на цы я наль ных ві даў 
спор ту ў СНД? Пра якія, да рэ чы, ві ды 
спор ту ідзе га вор ка?

— Пра гра ма і план ме ра пры ем стваў 
па яе рэа лі за цыі прай шлі экс перт ную 
пра пра цоў ку, унут ры дзяр жаў нае ўзгад-
нен не і ўхва ле ны на па ся джэн ні Са ве та 
мі ніст раў за меж ных спраў СНД 4 кра-
са ві ка гэ та га го да ў Маск ве. Пы тан не 
аб іх за цвяр джэн ні бу дзе раз гле джа на 
на па ся джэн ні Са ве та кі раў ні коў ура даў 
СНД 30 мая ў Мін ску.

На цы я наль ныя ві ды спор ту ма юць 
шмат вя ко вую гіс то рыю. І ў гэ тым сэн се 
іх за ха ван не і раз віц цё мае агуль на куль-
тур нае зна чэн не і ад па вя дае пры яры-
тэ там гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва ў 
Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў.

Асноў ны мі мэ та мі зга да ных да ку мен-
таў з'яў ля юц ца ак тыў нае са дзей ні чан не 
ства рэн ню ўмоў для раз віц ця іс ну ю чых 
і ад ра джэн ню стра ча ных на цы я наль ных 
ві даў спор ту, а так са ма па ве лі чэн не 
коль кас ці лю дзей, якія імі зай ма юц ца. 
Ду маю, ка лі даць поў ны пе ра лік ві даў 
спор ту, пра якія ідзе га вор ка ў пра гра ме, 

ад кры ец ца шмат но ва га.
На роў ні з шы ро ка вя до мы мі ві да мі 

спор ту, та кі мі як нар ды, за рха на, кох, 
рус кая лап та, га ра дош ны спорт, сам ба 
і ін шыя, да на цы я наль ных ві даў спор ту, 
на прык лад, ад но сяць у Азер бай джа не 
пех ле ван гю ле шы (ба раць ба, якая пра-
хо дзіць у му зыч ным су пра ва джэн ні) і 
дзі рэ дэй ме (гуль ня з рэ ме нем), у Ар-
ме ніі трак рыў (фех та ван не шаб ля мі) і 
ма ка на хах (гуль ня з мя чом і клюш ка мі), 
у Ка зах ста не са ят шы лык (па ля ван не з 
лоў чы мі птуш ка мі) і жам бы ату (страль-
ба з лу ка), тый ын эн мей (гуль ня верш ні-
каў, па ды ман не ма не ты на ска ку) і ар до 
(гуль ня ў аль чы кі — іг раль ныя кост кі), у 
Ра сіі хап са гай (від спар тыў на га адзі на-
бор ства) і якуц кія на цы я наль ныя скач кі, 
у Та джы кі ста не тур ні ры па гуш цін гі ры 
(від спар тыў на га адзі на бор ства) і ку ваі 
ба зі (ана лаг арм рэс лін га)...

Пра гра ма і план пра ду гледж ва юць ар-
га ні за цыю і пра вя дзен не ў рам ках СНД 
ста жы ро вак, аб ме наў, ма ла дзёж ных 
фіз куль тур на-азда раў лен чых ла ге раў, 
між на род ных спар тыў ных экс пе ды цый, 
су стрэч ве тэ ра наў спор ту. За ня ткі на-
цы я наль ны мі ві да мі спор ту пра па ну ец ца 
ўклю чыць у пра гра мы ўсіх уз роў няў вы-
ха ван ня і аду ка цыі. Пла ну ец ца так са ма 
ар га ні за цыя пад рых тоў кі і па вы шэн ня 
ква лі фі ка цыі кад раў па на цы я наль ных 
ві дах спор ту і сіс тэ мы іх на ву ко ва-ін фар-
ма цый на га за бес пя чэн ня.

— Ці ма юць пра цяг ідэі, на ро джа-
ныя ў 2012 го дзе — Го дзе спор ту і 
зда ро ва га ла ду жыц ця Са друж нас-
ці?

— Без умоў на. На прык лад, той жа 
фес ты валь школь на га спор ту, ідэя пра-
вя дзен ня яко га на ра дзі ла ся ў 2012 го-
дзе, сён ня на бі рае аба ро ты яр ка га спар-
тыў на га ме ра пры ем ства, і ёсць упэў не-
насць, што ён ста не но вай тра ды цы яй у 
Са друж нас ці. Ле тась школь ні кам бы лі 
пра да стаў ле ны леп шыя пля цоў кі го ра да 
Ка за ні, па бу да ва ныя для Су свет най лет-
няй уні вер сі я ды. Фэст — гэ та не толь кі 

спа бор ніц твы па мі ні-фут бо ле, ва лей бо-
ле, на столь ным тэ ні се, бад мін то не, шах-
ма тах, бас кет бо ле і на ват фіт нес-аэ ро-
бі цы, але і вы дат ныя эк скур сіі, су стрэ чы 
са зна ка мі ты мі спарт сме на мі, дыс ка тэ кі 
і шмат ін ша га, што ства рае доб ры на-
строй, да па ма гае знай сці но вых сяб роў, 
больш да ве дац ца пра спорт.

І га лоў нае, тыя да ку мен ты, якія аб'-
яд на лі дзяр жа вы — удзель ні цы СНД 
(стра тэ гія су пра цоў ніц тва, Пра гра ма 
пад трым кі на цы я наль ных ві даў спор-
ту) — ста лі рэ аль нас цю дзя ку ю чы ак-
тыў най су мес най пра цы спе цы я ліс таў 
і чы ноў ні каў у Год спор ту і зда ро ва га 
ла ду жыц ця.

— Якія ці ка выя ме ра пры ем ствы ў 
гэ тай сфе ры мож на ча каць у блі жэй-
шы час?

— У чэр ве ні ад бу дзец ца па ся джэн не 
Са ве та па фі зіч най куль ту ры і спор ту 
ў Чал пон-Аце. На па рад ку дня, у пры-
ват нас ці, пы тан не пра су пра цоў ніц тва з 
арг ка мі тэ там ма ла дзёж ных спар тыў ных 
гуль няў, якія ўжо на пра ця гу 17 га доў 
з вя лі кім пос пе хам пра хо дзяць у Хар-
ва тыі.

На фо ру ме «Зда роўе на сель ніц тва 
— ас но ва роск ві ту кра ін Са друж нас ці» 
ў Маск ве прад стаў ні кі СНД аб мяр ку юць 
пы тан ні фі зіч най куль ту ры і ма са ва га 
спор ту як асно вы зда роў ез бе ра галь ных 
тэх на ло гій. Бу дуць так са ма аб мяр коў-
вац ца праб ле мы до пін гу ў спор це, ума-
ца ван ня зда роўя дзя цей у сіс тэ ме аду-
ка цыі, са цы яль най рэ кла мы зда ро ва га 
ла ду жыц ця і ін шыя пы тан ні.

На лет ні пе ры яд, як заў сё ды, за пла на-
ва ны шэ раг азда раў лен чых і спар тыў ных 
ла ге раў, ма ла дзёж ных спа бор ніц тваў. На-
прык лад, у бе ла рус кім ла ге ры «Зуб ра ня» 
з 6 па 14 чэр ве ня прой дзе між на род ны 
ма ла дзёж ны фо рум «Сяб роў ства без ме-
жаў», пад час яко га бу дуць пра ве дзе ны 
спар тыў ныя спа бор ніц твы і за ба вы.

Вы ка наў чы ка мі тэт СНД пры няў ра-
шэн не аб за сна ван ні спе цы яль на га пры-
за для ар га ні за та раў спор ту, якія зра бі лі 
асаб лі вы ўнё сак у раз віц цё су пра цоў-
ніц тва ў гэ тай сфе ры на пра сто ры СНД. 
Прыз мяр ку ец ца ўру чаць пад час ужо 
тра ды цый на га між на род на га тур ні ру па 
фут бо ле «Ку бак Са друж нас ці».

Пры ня тыя ў рам ках СНД пра грам ныя 
да ку мен ты на строй ва юць спар тыў ныя 
ве дам ствы на шых дзяр жаў і Вы кан кам 
СНД на па ста ян нае су пра цоў ніц тва па 
іх рэа лі за цыі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

Ра зам мы мац ней шыяРа зам мы мац ней шыя  ��

АБ' ЯД НАЦ ЦА, КАБ ПЕ РА МА ГАЦЬ
КРА І НЫ СА ДРУЖ НАС ЦІ АД РА ДЖА ЮЦЬ СА МА БЫТ НЫ СПОРТ І ЗА ДА ЮЦЬ МО ДУ НА ЗДА РОЎЕ

На цы я наль ныя ві ды спор ту 
ма юць шмат вя ко вую гіс то рыю. 
І ў гэ тым сэн се іх за ха ван не 
і раз віц цё мае агуль на куль тур нае 
зна чэн не і ад па вя дае 
пры яры тэ там гу ма ні тар на га 
су пра цоў ніц тва ў Са друж нас ці 
Не за леж ных Дзяр жаў.

Пры гэ тым га лоў ная за да ча 
— са дзей ні чаць да ступ нас ці 
за ня тка мі спор там шы ро кім 
плас там на сель ніц тва і та кім 
чы нам па вя лі чыць лік гра ма дзян 
кра ін Са друж нас ці, якія вя дуць 
зда ро вы лад жыц ця.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Автомагистраль» 

Предмет торгов 
(наименование 
продаваемого 
имущества)

машина дорожной разметки «Шмель-11А» на базе авто-
мобиля ГАЗ-33021 (VIN XTH33021011815037) инвентар-
ный номер 333, 2001 года выпуска, гос. № АЕ 5138-6.

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 274А 

Продавец 
имущества

ОАО «Автомагистраль», ул. Кижеватова, 8, 
220099, г. Минск, телефон (017) 212-50-62 

Организатор 
торгов

 УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г.Минск 

Начальная цена 
предмета торгов 
(с учетом НДС)

364 003 200 белорусских рублей 

Сумма задатка 36 000 000 белорусских рублей

Условия аукциона

1. Победитель торгов (покупатель) принимает имущество 
в состоянии как оно есть на момент продажи.
2. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «Автомагистраль», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной ор-
ганизатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 
а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В 
ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество 
в соответствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и 
подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 30 июня 2014 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 02.06.2014 по 26.06.2014 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
(017) 327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»), 

(017) 398-39-53 (ОАО «Автомагистраль»).

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ра бо та аб' ек та па зні-
шчэн ні мін ар га ні за ва на 
ў тры зме ны, шэсць дзён 
на ты дзень. За дзень тут 
мо гуць уты лі за ваць 8 ты-
сяч сна ра даў. Фран цыс ка 
Та рэн тэ, стар шы ня са ве-
та ды рэк та раў іс пан скай 
кам па ніі Expal — рас пра-
цоў шчы ка цэнт ра ўты лі за-
цыі су праць пя хот ных мін, 
га во рыць, што мі ны, якія 
трэ ба ўты лі за ваць тут, ад-
роз ні ва юц ца ад тых, якія 
іх кам па нія ўты лі за ва ла 
ра ней:

— Яны змя шча юць 
вад касць — для нас гэ та 
бы ло не звы чай ным. Та му 
на шым тэх ні кам прый шло ся знай сці 
но вы пра цэс, які цал кам уты лі за ваў 
бы та кія сна ра ды.

Та кі тып зброі лі чыц ца ад ным з са-
мых не бяс печ ных і не гу ман ных у све це 
— раз мі ні ра ваць вель мі скла да на, та-
му па ку ту юць га лоў ным чы нам мір ныя 
жы ха ры. На ват за хоў ваць фу гас ныя 
мі ны на скла дах не бяс печ на, га во раць 
спе цы я ліс ты. Яны пры мя ня юц ца дыс-
тан цый на і вы клі ка юць вя лі кія цяж кас-
ці пры по шу ку, ад зна чае на чаль нік 
ін жы нер ных вой скаў Уз бро е ных Сіл 
— на чаль нік упраў лен ня ін жы нер-
ных вой скаў Ге не раль на га шта ба 
Уз бро е ных Сіл Анд рэй КУ РА КОЎ.

Трэ ба да даць, што Бе ла русь да лу-
чы ла ся да Атаў скай кан вен цыі аб за-
ба ро не пры мя нен ня, збі ран ня за па саў, 
вы твор час ці і пе ра да чы су праць пя хот-
ных мін і аб іх зні шчэн ні ў 2003 го дзе. 
На ша кра і на вы сту пае за ня ўхіль нае 
вы ка нан не кан вен цыі ўсі мі дзяр жа ва-
мі, якія яе пад пі са лі, і па шы рэн не ко ла 
кра ін, га то вых ак тыў на су пра цоў ні чаць 
у пы тан нях мін най праб ле ма ты кі. 

— Рэа лі за цыя пра ек та да зво ліць 

цал кам вы ка наць між на род ныя аба вя-
за цель ствы Бе ла ру сі ў гэ тай сфе ры, — 
пад крэс лі вае на мес нік мі ніст ра аба ро ны 
па ўзбра ен ні — на чаль нік уз бра ен ня 
Уз бро е ных Сіл ге не рал-ма ёр Ігар ЛА-
ЦЯН КОЎ. — У Бе ла ру сі звыш 3 міль-
ё наў 300 ты сяч мін ты пу ПФМ-1, якія 
па куль зна хо дзяц ца на за хоў ван ні ва 
Уз бро е ных Сі лах Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Ця пер мы ўсту пі лі ў фа зу прак тыч най 
рэа лі за цыі пра ек та з да па мо гай фі нан-
са ван ня Еў ра пей ска га са ю за.

Рэа лі за цыя пра ек та па ча ла ся яшчэ 
во сен ню 2007 го да, ка лі на фі нан са-
ван не пра ек та між на род най тэх ніч най 
да па мо гі «Лік ві да цыя бо еп ры па саў, 
якія змя шча юць мі ны ты пу ПФМ-1, у 
Бе ла ру сі», Еў ра пей скай ка мі сі яй бы ло 
вы дат ка ва на 4 000 000 еў ра. Пла ну ец-
ца, што ў кан цы лі пе ня прад пры ем ства 
вый дзе на спра ек та ва ную вы твор чую 
ма гут насць. Ка ля 20 ме ся цаў спат рэ-
біц ца, каб у Бе ла ру сі лік ві да ваць усе 
мі ны та ко га ты пу. Да рэ чы, аб ста ля-
ван не мо жа быць по тым вы ка ры ста на 
і ў ін шых кра і нах.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пры суд іх та лен ту вы не се кам пе тэнт нае між на род нае жу ры, 

у склад яко га ўва хо дзяць на род ны ар тыст Бе ла ру сі, пра фе сар 
ка фед ры ха ра во га ды ры жы ра ван ня Бе ла рус кай ака дэ міі му зы кі 
Мі ха іл Дры неў скі, мас тац кі кі раў нік На цы я наль на га цэнт ра му-
зыч ных мас тац тваў імя Ула дзі мі ра Му ля ві на Свят ла на Ста цэн ка, 
ар мян ская пры ма-ба ле ры на Жак лін Са рха шан. Хто ста не ўла-
даль ні кам гран-пры і атры мае спе цы яль ныя дып ло мы фес ты ва лю, 
ста не вя до ма 1 чэр ве ня, пад час за крыц ця фэс ту.

Ураж вае і вя лі кая за баў ляль ная пра гра ма, якая ча кае на вед-
валь ні каў свя та. Кож ны дзень у кра і не дзя цін ства бу дзе пра хо-
дзіць пад асоб ным тэ ма тыч ным зна кам — «Дзень бе ла рус кай 
гас цін нас ці», «Дзень друж бы», «Дзень за меж ных куль тур» і «Дзень 
дзя цін ства». Цэнт рам жыц ця ста не га рад скі парк, дзе на пра ця гу 
ўся го фес ты ва лю бу дуць ад на ча со ва пра ца ваць роз ныя гуль ня выя 
і твор чыя пля цоў кі. Тут ад бу дуц ца су стрэ чы з ар тыс та мі Клі маў-
шчы ны і Ма гі лёў шчы ны, дэ гус та цыі роз ных страў, май стар-кла сы 
ад ра мес ні каў, вы ста вы-про да жы су ве ні раў, зроб ле ных ру ка мі 
на род ных умель цаў і вы ха ван цаў ся рэд не-спе цы яль ных уста ноў 
воб лас ці, ад кры юц ца тэ ат раль на-фальк лор ныя экс па зі цыі. Ёсць 
маг чы масць на ве даць алею «Бат лей ка», дзе на род ныя ля леч ныя 
тэ ат ры пра дэ ман стру юць прад стаў ні кі Ма гі лё ва і 4 ра ё наў воб-
лас ці. Упер шы ню ў Клі ма ві чах прой дзе мод ны пра ект «Суш ка» з 
аб ме нам фо та здым ка мі. Шмат ста ноў чых эмо цый па до раць дог-
шоу, кон курс дзі ця ча га ма люн ка на ас фаль це, спар тыў нае свя та, 
шоу «Міс За ла тая пчол ка». І якое свя та дзя цін ства без муль ці каў 
і ма ро жа на га?! У пар ку за пра цуе пе ра со вач ны кі на тэ атр, а адзін 
са спон са раў фес ты ва лю — Ма гі лёў ская фаб ры ка ма ро жа на га — 
зро біць смач нае свя та, дзе мож на бу дзе бяс плат на па ла са вац ца 
яго пра дук цы яй.

Ча тыр нац ца ты фес ты валь «За ла тая пчол ка» пра хо дзіць пад 
зна кам Го да гас цін нас ці і 70-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. І асоб ны блок у ім пры све ча ны аба рон цам 
Ай чы ны. Свае на вы кі пра дэ ман стру юць бай цы спец на за, вель мі 
ві до вішч ным абя цае быць дэ фі ле ар кест ра Узбро е ных Сіл Бе ла ру сі 
і яго кан цэрт. Апа фе о зам свя та ста не авія шоу, пад час яко га па ра-
шу тыс ты бу дуць пры зям ляц ца са сця га мі кра ін-удзель ніц. А ў кан цы 
ві до ві шча ў па вет ры раз гор нец ца сцяг Бе ла ру сі пло шчай 700 кв.м. 
Свя точ ны фе ер верк ар га ні за та ры за пла на ва лі на дзень ад крыц ця 
фес ты ва лю, а ў Між на род ны дзень аба ро ны дзя цін ства ад бу дзец ца 
ма ляў ні чае шэс це «Квіт ней, дзя цін ства, на пла не це».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 

Ва ўра дзеВа ўра дзе  ��

ЧЭМ ПІ Я НАТ 
ЯК АД КРЫЦ ЦЁ

На кра і ну све жы мі ва чы ма па гля дзе лі 
не толь кі ту рыс ты, але і са мі бе ла ру сы

Рэ корд на вед ван ня мат чаў, сё мае мес ца ай чын най збор-
най, шчы рая ці ка васць да бе ла рус кіх сла ву тас цяў... Гэ та 
толь кі част ка вы ні каў пра ве дзе на га су свет на га пер шын-
ства па ха кеі. Учо ра ў Са ве це Мі ніст раў на апош нім па ся-
джэн ні ар га ні за цый на га ка мі тэ та па пра вя дзен ні чэм пі я на-
ту све ту пад лі чы лі вы га ды.

На цы я наль нае свя та
Прэм' ер-мі ністр Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ на га даў, што пад рых тоў ка 

да спа бор ніц тва цяг ну ла ся 5 га доў. «І мы ця пер пас ля ўся го мо жам 
ска заць, што на шай кра і не па сі лах вы ра шаць са мыя скла да ныя і 
ад каз ныя за да чы. Гэ та бы ла тон кая пра ца. Трэ ба бы ло да га дзіць 
усім гас цям, і зра біць гэ та ка рэкт на. Я ду маю, што мы мо жам прэ-
тэн да ваць на пра вя дзен не і ін шых буй ных між на род ных ме ра пры-
ем стваў», — за явіў прэм' ер. Кі раў нік ура да звяр нуў ува гу на тое, 
што за ўвесь час не за ўва жыў ні вод на га абы яка ва га ча ла ве ка: 
«Гэ та быў са праўд ны пад' ём — эма цы я наль ны і па тры я тыч ны».

Той жа дум кі пры трым лі ва ец ца на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Ана толь ТО ЗІК: «Мы ста лі ін шы мі. Я лі чу, што чэм пі я нат знач на 
паў плы ваў на на шу мо ладзь, на іх па тры я тыч ную свя до масць. Мы 
ўба чы лі, што жы ха ры тых кра ін, якія мы лі чым узо рам раз віц ця, 
за хап ля лі ся на шай кра і най». Для пад тры ман ня па тры я тыч на га 
на строю ві цэ-прэм' ер пра па на ваў вы ка рыс тоў ваць дзяр жаў ную 
сім во лі ку ў паў ся дзён ным жыц ці больш шы ро ка.

Па тры я тыч ны ўздым ад зна чыў і Яў ген ВОР СІН, стар шы ня 
Фе дэ ра цыі ха кея Бе ла ру сі, кі раў нік Ды рэк цыі па пра вя дзен ні 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі з шай бай: «Пры ем на, што гэ ты чэм пі-
я нат пе ра ўтва рыў ся ў са праўд нае на цы я наль нае свя та. Як мі ні мум 
на гэ тыя дні на шай на цы я наль най ідэ яй ста ла ідэя спор ту».

Доб ра час та ва лі ся
Сваю ацэн ку даў мі ністр ганд лю Ва лян цін ЧЭ КА НАЎ: «Ган-

даль, гра мад скае хар ча ван не і бы та вое аб слу гоў ван не спра ца ва лі, 
на наш по гляд, вель мі доб ра. У пя ці фан-зо нах на ганд ля ва лі на 47 
млрд руб лёў. Бы ло вы пі та 420 ты сяч літ раў бе ла рус ка га пі ва. Так-
са ма бы ло пра да дзе на вель мі шмат бе ла рус кіх су ве ні раў». Да рэ чы, 
асаб лі вым по пы там, па сло вах мі ніст ра, ка рыс та ец ца су ве нір ная 
пра дук цыя, якая з'я ві ла ся ў про да жы пас ля за кан чэн ня спа бор ніц-
тва. «Та кое ўра жан не, што лю дзі спе цы яль на за ста лі ся, каб да ку-
піць на шых су ве ні раў, бо мы з лю та га імі не ганд ля ва лі. Мы на ват 
за ка за лі да дат ко выя пар тыі», — па ве да міў Ва лян цін Чэ ка наў.

Ана толь То зік так са ма пры вёў не каль кі фак таў. На прык лад, 
пра рэ корд па на вед ван ні мат чаў: уся го на 64 гуль нях чэм пі я на ту 
па бы ва лі 651 314 заў зя та раў. Па вод ле слоў ві цэ-прэм' е ра, апраў-
да ла ся бе і ўвя дзен не бяз ві за ва га рэ жы му. Агуль ная коль касць 
за меж ных ту рыс таў, гас цей і ўдзель ні каў чэм пі я на ту — больш за 
80 ты сяч ча ла век. Ці ка ва, што гос ці на вед ва лі не толь кі ха кей ныя 
мат чы, але і ба ві лі час у эк скур сі ях па бе ла рус кіх сла ву тас цях. Так, 
пад час чэм пі я на ту Брэсц кую крэ пасць на ве да ла ў 4,5 ра за больш 
ту рыс таў, чым у ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да. На вед ван не 
зам ка ва га комп лек су «Мір» вы рас ла ў 3,6 ра за, му зея-за па вед ні ка 
«Ня свіж» — у 3,2 ра за. Пас ля та кіх ванд ро вак ту рыс ты і доб ра елі. 
«Што дзень у зо нах гас цін нас ці пра да ва ла ся больш за 300 кг дра-
ні каў са смя та най. Прак тыч на кож ны госць чэм пі я на ту па каш та ваў 
гэ тую на цы я наль ную стра ву», — па ве да міў Ана толь То зік.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

ЗА ПРА ШАЕ 
СВЯ ТА ДЗЯ ЦІН СТВА

Апош нім ча сам шмат га во-
рыц ца пра не аб ход насць 
стро га га за ха ван ня тэх на-
ло гіі, ап ты маль ных тэр мі наў 
сель гас ра бот як най пер шыя 
ўмо вы па спя хо вас ці АПК. 
Але пры хо дзіць се зон той 
ці ін шай ра бо ты — і зноў на-
сту па ем на ле таш нія граб лі, 
пры чым як у пе ра нос ным 
сэн се, так і ў пра мым.

Па чаў ся се зон на рых тоў кі кар-
моў, а ма та ры за ва ныя граб лі ў 
мно гіх не га то вы да ра бо ты і ста-
яць на мехд ва рах. У гэ тым пе ра-
ка на лі ся спе цы я ліс ты Дзярж кант-
ро лю пад час ма ні то рын гу ў гас па-
дар ках Ма ла рыц ка га і Брэсц ка га 

ра ё наў. Так, у сель гас прад пры-
ем стве «За мір» Брэсц ка га ра-
ё на з трох на яў ных гра бель бы лі 
за дзей ні ча ны толь кі ад ны. Двое 
ін шых ака за лі ся ня спраў ны мі. З 
дзвюх ка сі лак пра ца ва ла толь-
кі ад на, з трох прэс пад бор шчы-
каў у по ле вый шаў адзін. Тра ву 
ка сіў адзін кам байн, дру гі быў у 
ра мон це. Тлу ма чэн не ў спе цы я-
ліс таў і кі раў ні коў такое:  ра монт 
за цяг нуў ся з пры чы ны не да хо пу 
гро шай. Але ж зра зу ме ла, што 
пра вес ці якас на і ў ап ты маль ныя 
тэр мі ны на рых тоў ку кар моў з па-
ло вай тэх ні кі прак тыч на не маг-
чы ма.

Як і нель га паў на цэн на пра-
вес ці зі моў ку гра мад ска га 

стат ку з абы-які мі кар ма мі. А 
ў гас па дар ках «Чыр во ны пар-
ты зан», «Ля хаў цы» Ма ла рыц-
ка га ра ё на ды і не ка то рых іх 
су се дзяў з Брэсц ка га ра ё на 
ся наж ную ма су кла лі ў ямы 
не да стат ко ва здроб не ную, не 
вы трым лі ваў ся тэм пе ра тур-
ны рэ жым за клад кі і віль гот-
насць. Усё гэ та, па вод ле слоў 
на чаль ні ка ўпраў лен ня КДК 
Брэсц кай воб лас ці Аляк сея 
ДЗМІТ РУ КА, ада б'ец ца на 
якас ці кар моў і пра дук цый нас-
ці жы вё ла га доў лі.

Вось так: га во рым аб не аб-
ход нас ці па вы шэн ня эфек тыў-
нас ці аг ра пра мыс ло ва га комп-

лек су, а да ра бо ты па ды хо дзім 
па-ста ро му: спраў насць тэх ні кі 
свое ча со ва не пад трым лі ва ем, 
тэх на ло гію не за хоў ва ем. Праў-
да, па куль ёсць час вы пра віць 
сі ту а цыю. У цэ лым на Брэст чы-
не на рых та ва на толь кі ка ля 15% 
се на жу, а сі ла су і се на — 0,8 і 
1,7 пра цэн та ад па вед на. І як па-
каз вае прак ты ка, тыя гас па дар кі, 
што ма юць доб рыя вы ні кі ў жы-
вё ла га доў лі, зна хо дзяць гро шы 
на ра монт кор ма ўбо рач най тэх-
ні кі і вель мі ад каз на ста вяц ца да 
якас ці се на і віль гот най тра вя ной 
ма сы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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АПК: праб ле мы і ра шэн ніАПК: праб ле мы і ра шэн ні  ��

НА СТУ ПА ЕМ НА НЯ СПРАЎ НЫЯ ГРАБ ЛІ

ПА ЧА ТАК 
ВЯ ЛІ КА ГА ШЛЯ ХУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Пад пі сан не сён няш ня га да га во ра — гэ та не за кан чэн не, а 

толь кі па ча так сур' ёз на га пра цэ су, ка лі мы і са мі са бе, і ўся му 
све ту аба вя за ны да ка заць, перш за ўсё сва ім на ро дам, што мы 
зра бі лі пра віль ныя кро кі ў гэ тым кі рун ку», — лі чыць кі раў нік бе-
ла рус кай дзяр жа вы. «Каб тыя пы тан ні, з які мі мы су тык ну лі ся і 
ад ра зу не змаг лі вы ра шыць, вы ра шы лі ся ў бу ду чы ні, мы за яў ля ем, 
што кро кі па па бу до ве Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за па він ны 
быць увя за ны з вы ра шэн нем пы тан няў, якія аказ ва юць знач нае 
ўздзе ян не на ўза ем ны ган даль дзяр жаў — чле наў гэ та га са ю за. 
Мы ве рым, што эка на міч ны са юз ста не ас но вай у бу ду чы ні на ша га 
па лі тыч на га, ва ен на га і гу ма ні тар на га адзін ства», — рэ зю ма ваў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Га во ра чы аб да лей шых перс пек ты вах раз віц ця еў ра зій скай 
ін тэ гра цыі, кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы ад зна чыў, што пра цэс 
фар мі ра ван ня Мыт на га са ю за, АЭП і ця пер Еў ра зій ска га эка на міч-
на га са ю за быў доў гім і вель мі скла да ным. «Ка гось ці мы губ ля лі на 
гэ тым шля ху. Я маю на ўва зе Укра і ну ча соў Куч мы, якая так са ма 
па чы на ла з на мі гэ тую цяж кую пра цу. На жаль, но ша ака за ла ся 
вель мі цяж кай для Укра і ны», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар. — Але 
я ўпэў не ны, што ра на ці поз на кі раў ніц тва Укра і ны зра зу мее, дзе 
ля жыць яе шчас це. Пры нам сі, не бу дзе губ ляць тое, што па пра ве 
па він на на ле жаць укра ін ска га на ро ду».

«Ка гось ці мы зна хо дзі лі на гэ тым доў гім і ня лёг кім шля ху, як 
на шых сяб роў і бра тоў з Ар ме ніі, Кыр гыз ста на. Уся кае бы ло за 
гэ тыя дзе ся ці год дзі, але мы, не спы ня ю чы ся, іш лі на пе рад, ве ры лі 
ў бу ду чы ню», — да даў кі раў нік дзяр жа вы.

Па вод ле БЕЛ ТА.

АкцыіАкцыі  ��
ФУТ БОЛЬ НЫ МЯЧ — 

КОЖ НА МУ ПЕР ША КЛАС НІ КУ
У кра і не стар туе тра ды цый ная рэс пуб лі кан ская ак цыя «Па-
да ры дзі ця ці фут боль ны мяч». Яе ар га ні за та рам вы сту пае 
Бе ла рус кая фе дэ ра цыя фут бо ла пры пад трым цы Бе ла гра -
п рам бан ка, Мі ніс тэр ства аду ка цыі і Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
фі зіч на га вы ха ван ня і спор ту на ву чэн цаў і сту дэн таў.

Сё ле та ў рам ках ак цыі кож ны з 19 ты сяч пер ша клас ні каў (хлоп чы-
каў і дзяў ча так) з 1,8 ты ся чы уста ноў аду ка цыі кра і ны атры ма юць у 
па да ру нак фут боль ны мяч і змо гуць да лу чыц ца ў час лет ніх ка ні кул 
да са ма га ма са ва га ві ду спор ту на пла не це — фут бо лу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Сацыяльны ракурсСацыяльны ракурс  ��

ДА ПА МО ГА 
СТА ЛІЧ НЫМ 
ВЕ ТЭ РА НАМ

У Мін ску ма тэ ры яль ная да па мо га да 70-год дзя 
вы зва лен ня Бе ла ру сі бу дзе ака за на 6902 ве тэ-
ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны, а так са ма асоб-
ным ка тэ го ры ям гра ма дзян, якія па цяр пе лі ад 
на ступ стваў вай ны. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі 
ў ка мі тэ це па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба-
ро не Мін гар вы кан ка ма.

Ма тэ ры яль ную да па мо гу на агуль ную су му Br34 
млрд вы пла цяць ве тэ ра нам у чэр ве ні ў тым жа па рад-
ку, што і пен сіі.

Гра шо вую да па мо гу ў па ме ры Br10 млн ака жуць 
ге ро ям Са вец ка га Са ю за, ка ва ле рам ор дэ наў Сла вы 
трох сту пе няў, ге ро ям Са цы я ліс тыч най пра цы, уда сто-
е ным гэ та га зван ня за за слу гі ў га ды ВАВ. Ін ва лі дам і 
ўдзель ні кам ВАВ, асо бам, якія пры ма лі ўдзел у скла дзе 
спе цы яль ных фар мі ра ван няў у раз мі ні ра ван ні тэ ры то-
рый і аб' ек таў пас ля вы зва лен ня ад ня мец кай аку па цыі 
ў 1943-1945 га дах, вы пла цяць па Br8 млн.

Ад на ра зо вую ма тэ ры яль ную да па мо гу ў па ме ры 
Br3,5 млн ака жуць гра ма дзя нам, уз на га ро джа ным ор-
дэ на мі або ме да ля мі СССР за са ма ад да ную пра цу і 
без да кор ную во ін скую служ бу ў ты ле ў га ды ВАВ, тым, 
хто ўдзель ні чаў у бу даў ніц тве аба рон чых збу да ван няў, 
хто ства раў ва ен ныя аб' ек ты, аб слу гоў ваў пры фран та-
выя ўчаст кі чы гун кі і аў та ма біль ных да рог, бла кад ні кам 
Ле нін гра да, чле нам сем' яў ва ен на слу жа чых, пар ты за наў 
і пад поль шчы каў, якія за гі ну лі або пра па лі без вес так 
пад час ба я вых дзе ян няў у га ды вай ны. Па Br3,5 млн 
вы пла цяць і ін ва лі дам з дзя цін ства ў вы ні ку ра нен ня, 
кан ту зіі і ка лец тва, звя за ных з ба я вы мі дзе ян ня мі ў 
пе ры яд ВАВ або з іх на ступ ства мі, а так са ма бы лым 
вяз ням фа шысц кіх канц ла ге раў, тур маў, ге та і ін шых 
мес цаў пры му со ва га ўтры ман ня, ство ра ных фа шыс та-
мі і іх са юз ні ка мі ў га ды Дру гой су свет най вай ны, якім 
уста ноў ле на па вы шэн не пен сіі на гэ тай пад ста ве.

Вы пла та ма тэ ры яль най да па мо гі бу дзе ажыц цяў-
ляц ца ў паш то вых ад дзя лен нях го ра да і ад дзя лен нях 
ААТ «Бе ла рус банк», а так са ма да стаў кай да до му з 
уру чэн нем він ша валь ных паш то вак і па мят ных су ве-
ні раў.
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МІН НЕ БУ ДЗЕ


