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Тра ды цый на са мы ма-

са вы за бег кра і ны стар-

туе ў дзень на ра джэн-

ня ста лі цы, сё ле та ён 

ад бу дзец ца 15 ве рас-

ня. Ар га ні за та ры ча ка-

юць уба чыць на стар це 

40 ты сяч ча ла век, ся род 

якіх бу дуць ама та ры 

спор ту і пра фе сій ныя 

эліт ныя бе гу ны. Роў на 

за ме сяц да стар ту паў-

ма ра фо ну на яго ўжо 

за рэ гіст ра ва лі ся прад-

стаў ні кі 57 кра ін, у тым 

лі ку да лё кія гос ці — бе-

гу ны з ЗША, Аў стра ліі, 

Ін дыі, Тан за ніі, Эфі о піі 

і ін шых кра ін.

Сё ле та ўдзель ні кі, як і ра-

ней, пра бя гуць ад ну з за яў-

ле ных дыс тан цый — 5,5 км, 

10,5 км або 21,1 км. За пяць 

га доў Мін скі паў ма ра фон 

па спеў атры маць спа чат ку 

брон за вы (у 2017 го дзе), а 

пас ля і ся рэб ра ны (у 2019 

го дзе) лэйбл ад ІAAF. У 2015 

го дзе ён са браў 16 ты сяч ча-

ла век, у 2016-м — 20, а ў 

2017-м — 30 ты сяч пры хіль-

ні каў ак тыў на га ла ду жыц ця. 

Мін скі паў ма ра фон ужо стаў 

брэн дам не толь кі ста лі цы, 

але і на шай кра і ны ў цэ лым, 

лі чыць на мес нік мі ніст ра 

спор ту і ту рыз му кра і ны 

Вя ча слаў ДУР НОЎ. Гэ та 

па дзея, пра якую га во раць 

не толь кі ў Бе ла ру сі, але і за 

яе ме жа мі. «Для пад рых тоў-

кі маш таб на га за бе гу ўжо 

зроб ле на вя лі кая ра бо та, та-

му ні што, на ват на двор'е, не 

пе ра шко дзіць нам пра вес ці 

ме ра пры ем ства на вы со кім 

уз роў ні, — ад зна чыў Вя ча-

слаў Вік та ра віч. — Зда ро вы 

лад жыц ця стаў мод ны ў нас 

у кра і не, гэ та вель мі ра дуе, 

мы, як кра і на, атры ма ем 

ад гэ та га вя лі кі плюс», — 

за пэў ніў ён, да даў шы, што 

сён ня на Мін скі паў ма ра фон 

лю дзі рэ гіст ру юц ца ўжо цэ-

лы мі ар га ні за цы я мі і што-

год па вы ша юць сваё май-

стэр ства, пе ра хо дзя чы ад 

мі ні маль ных дыс тан цый на 

больш сур' ёз ныя.

Тра ды цый на ў Мін скім паў-

ма ра фо не бя руць удзел не 

толь кі бе ла ру сы, але і за меж-

ні кі, — на прык лад, ле тась на 

дыс тан цыю вый шлі прад стаў-

ні кі мно гіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі, 

а так са ма бе гу ны з 53 ін шых 

кра ін. Мі ну лы паў ма ра фон 

на ве да ла 1200 за меж ні каў, 

сё ле та іх ужо дак лад на бу дзе 

больш. На да дзе ны мо мант 

за рэ гіст ра ва ны прад стаў ні кі 

57 дзяр жаў. Ся род за меж ні-

каў больш за ўсё ра сі ян — 

гэ та ама та ры спор ту з 85 га-

ра доў гэ тай кра і ны. І так са ма 

бу дуць пры сут ні чаць прад-

стаў ні кі Бель гіі, Поль шчы, 

Егіп та, Іра на, Іта ліі, Га лан дыі, 

Ма ро ка, Ін дыі і ін шых кра ін. Іх 

пры быц цё ў Бе ла русь і зна-

хо джан не ў ёй аб лег чыць 

трыц ца ці дзён ны бяз ві-

за вы рэ жым. «Лю дзі, 

якія пры едуць на паў ма-

ра фон, змо гуць вы дзе ліць 

час і на зна ём ства з на шай 

кра і най. Мы ба чым і ад чу ва-

ем, як ці ка васць да Бе ла ру сі 

пра чы на ец ца з кож ным го-

дам», — ад зна чыў Вя ча слаў 

Дур ноў.

Ся рэб ра ны лэйбл Мін-

ск ага паў ма ра фо ну пра-

ду гледж вае ўдзел у ім і 

эліт ных спарт сме наў, та му 

15 ве рас ня на тра се го ра да мы 

ўба чым мно гіх аф ры кан скіх 

ма ра фон цаў, а так са ма ква-

лі фі ка ва ных спарт сме наў з 

Еў ро пы. Вя до ма, пры муць 

удзел у ім і бе ла ру сы, на прык-

лад Ні на Са ві на і Свят ла на 

Ку дзе ліч. А вось Воль га Ма-

зу ро нак старт пра пус ціць — 

яна пла на мер на рых ту ец -

ца да чэм пі я на ту све ту.

У сё лет нім паў ма ра фо не 

бу дзе пры сут ні чаць шэ раг 

но ва ўвя дзен няў, на прык-

лад пры за вы фонд за бе гу 

вы рас з ле таш ніх 50 ты сяч 

до ла раў да 60 ты сяч. Но выя 

бу дуць і ме да лі: уз на га ро-

ды ад роз ні ва юц ца ко ле рам 

у за леж нас ці ад дыс тан цыі 

і ўпры го жа ны на цы я наль-

ны мі бе ла рус кі мі ўзо ра мі. 

На фі ні шы іх па-ра ней ша му 

атры мае кож ны ўдзель нік. 

З'я віў ся ў маш таб на га за-

бе гу і свой мас кот — за яц. 

Ця пер у са цы яль ных сет ках 

паў ма ра фо ну і Бе ла рус кай 

фе дэ ра цыі лёг кай ат ле ты кі 

аб' яў ле ны кон курс на по шук 

імя для та ліс ма на.

«Мы ра ды, што кож ны год 

ах вот ных пры няць удзел у Мін-

скім паў ма ра фо не ро біц ца ўсё 

больш, для нас гэ та вя лі кая 

пе ра мо га, — дзе ліц ца стар-

шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра-

цыі лёг кай ат ле ты кі Ва дзім 

ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ (на фота). — 

Гэ тае ме ра пры ем ства вель-

мі моц на аб' яд ноў вае, там 

па нуе не ве ра год ная ат ма-

с фе ра, да якой да лу ча ец-

ца кож ны. Сён ня мы ба чым, 

што ідуць моц ныя пе ра хо ды 

з пя ці кі ла мет ро вай дыс тан-

цыі на дзе ся ці кі ла мет ро вую, 

гэ та зна чыць куль ту ра бе гу ў 

кра і не раз ві ва ец ца. Але мне 

ха це ла ся б звяр нуць ува гу 

ўсіх, а асаб лі ва па чат коў-

цаў, сту дэн таў і школь ні каў, 

на пы тан ні зда роўя. Тут не 

трэ ба подз ві гаў, для не пад-

рых та ва на га ар га ніз ма на ват

пяць кі ла мет раў — гэ та стрэс, 

та му не трэ ба са ро мец ца пе-

ра хо дзіць на крок, да рэ чы, 

на па чат ку я і сам так ра біў. 

Я за клі каю ад каз на па ста віц-

ца да свай го зда роўя і бег чы 

па сва іх маг чы мас цях».

На пра ця гу ўсёй дыс тан-

цыі, як і ў ра ней шыя га ды, бу-

дуць дзя жу рыць ва лан цё ры, 

га то выя ака заць пер шую ме-

ды цын скую да па мо гу, а так-

са ма на тра се бу дуць раз ме-

шча ны мес цы, дзе ўдзель ні кі 

змо гуць па піць ва ды. Сё-

ле та за ха ва лі ся ўпа да ба-

ныя мно гі мі кон кур сы на 

най леп шы кас цюм і пла-

кат, а так са ма з'я вяц ца но-

выя «фіш кі». Ар га ні за та ры 

ад зна ча юць, што ў час пра вя-

дзен ня паў ма ра фо ну бу дуць 

ар га ні за ва ны і дзі ця чыя за бе-

гі на асоб най тэ ры то рыі.

Афі цый на рэ гіст ра цыя 

на Мін скі паў ма ра фон ад-

кры та да 13—14 ве рас ня, 

але за крыц ца яна мо жа і ў 

кан цы жніў ня, та му што на 

кож ную дыс тан цыю ёсць лі-

міт удзель ні каў, які не мо жа 

быць пе ра вы ша ны.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е ДАЖ ДЖЫ 
СКОН ЧЫ ЛІ СЯ!

Ак тыў ныя ат мас фер ныя фран ты шчод ра па лі ва лі 

Бе ла русь даж джа мі ў аў то рак і се ра ду. А мес ца мі 

апад каў быў прос та пе ра бор. Па звест ках спе цы я-

ліс таў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то-

рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды, у Іва цэ-

віц кім ра ё не за двое су так вы паў 101 мі лі метр апад-

каў. Гэ та больш чым паў та ры ме сяч ныя нор мы!

Але сі нап тыч ная аб ста ноў ка на рэш це пай шла на па-

ляп шэн не. У пят ні цу і су бо ту ўплыў ат мас фер ных фран тоў 

за ха ва ец ца толь кі ў Го мель скай воб лас ці. Ды і тое ка рот-

ка ча со выя даж джы прой дуць мес ца мі. Ра ні цай у асоб ных 

ра ё нах згус ціц ца не вя лі кі ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ча ка ец ца кам форт ная — ад 10 да 15 цяп ла ўна чы і ад 18 

да 24 — удзень. Пры чым у су бо ту па Брэсц кай воб лас ці 

слуп кі тэр мо мет раў па ды муц ца да 26 гра ду саў.

У ня дзе лю тэм пе ра тур ны раз брос па вя лі чыц ца. Ка лі ўна-

чы бу дзе ха лад ней — ад 7 да 14 са зна кам «плюс», то ўдзень 

сон ца пра грэе па вет ра да 20—26 цяп ла. Брэсц кая воб ласць 

ад зна чыц ца зноў: там мес ца мі мо жа быць і плюс 28. А вось 

не вя лі кія дож джы кі ча ка юц ца толь кі ў асоб ных ра ё нах.

Па па пя рэд ніх пра гно зах, са праўд нае лет няе цяп ло 

вер нец ца ў па ня дзе лак. Ча ка ец ца ад 23 да 29 са зна кам 

«плюс». Але ці на доў га?

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

СПЕЦ НАЗ БЯ РЭ «ЗО ЛА ТА»
Пра цяг ва юць па сту паць доб рыя вест кі з Ар мей скіх 

гуль няў — 2019. Гэ тым ра зам леп шы мі ста лі на шы 

спец на за ўцы. Кон курс «Па ляр ная зор ка» пра хо дзіў 

на па лі го не пад Брэс там.

— Аў то рак і се ра да ста лі са мы мі ды на міч ны мі дня мі 

спа бор ніц тваў, — па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 

аба ро ны. — Удзель ні кі кон кур су вы ка на лі прак ты ка ван ні, 

наз вы якіх ка жуць са мі за ся бе: «Рух па азі му це», «Пе ра-

адо лен не за мі ні ра ва на га ўчаст ка мяс цо вас ці», «Стрэль бы ў 

скла дзе гру пы спе цы яль на га пры зна чэн ня ноч чу» і «На лёт». 

Так са ма бы лі ад пра ца ва ны ады ход пас ля вы ка нан ня за да чы 

і эва ку а цыя гру пы спе цы яль на га пры зна чэн ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

КУР САНТ КА АЎ ТА ШКО ЛЫ 
ЎКРА ЛА МА ШЫ НУ

Зда рэн не ад бы ло ся ў Іва наў скім ра ё не: 19-га до вая 

дзяў чы на са гна ла аў та ма біль свай го ад на вяс коў ца.

У дзя жур ную часць рай ад дзе ла мі лі цыі звяр нуў ся жы хар 

вёс кі Ляс ка ві чы, які за явіў аб пра па жы «Аў дзі 100». Уве ча-

ры ён па кі нуў ма шы ну ў два ры, а ра ні цай вы явіў, што яна 

ста іць уз доўж пра ез най част кі. Су пра цоў ні кі кры мі наль на га 

вы шу ку ўста на ві лі, што згон здзейс ні ла 19-га до вая ад на-

вяс коў ка па цяр пе ла га.

Ка ля дзвюх га дзін но чы ўва гу дзяў чы ны пры цяг нуў лег-

ка вік у два ры. Вы ра шыў шы ад пра ца ваць на вы кі ва джэн ня 

(яна ву чыц ца ў аў та шко ле ў Коб ры не), з да па мо гай ад вёрт кі 

адчыніла ва дзі цель скія дзве ры, за вя ла ру ха вік і па еха ла ка-

тац ца. Ра ні цай па спра ба ва ла вяр нуць транс парт ны сро дак 

на мес ца, але гэ та ёй не ўда ло ся, та му да вя ло ся кі нуць ін-

ша мар ку ка ля да ро гі. За вы кра дан не транс парт на га срод ку 

за ве дзе на кры мі наль ная спра ва, дзяў чы на за тры ма на. Ва 

УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма па ве да мі лі, што ана ла гіч ны 

вы па дак зго ну ад быў ся ў гэ тай вёс цы ў па чат ку мая.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПадрабязнасціПадрабязнасці

ТРА ГЕ ДЫЯ 
Ў ГРУ ЗІІ

У га рах Сва не ціі па цяр пе ла гра ма дзян ка 
Бе ла ру сі, дзве бе ла рус кі за гі ну лі

У прэс-служ бе Агенц тва па кі ра ван ні над звы чай-

ны мі сі ту а цы я мі МУС Гру зіі «Звяз дзе» па ве да мі лі, 

што па да па мо гу ра та валь ні каў 14 жніў ня ўве ча ры 

звяр нуў ся ту рыст з гру пы, якая па ды ма ла ся на га-

ру Тэт нул дзі ў рэ гі ё не Сва не ція. Ён па ве да міў, што 

пры спус ку тры жан чы ны знік лі.

По шу кі пра цяг ва лі ся ўсю ноч, учо ра ра ні цай да апе-

ра цыі да лу чыў ся вер та лёт па гра ніч най служ бы. У вы ні ку 

бы лі зной дзе ны це лы дзвюх жан чын, трэ цяя ў цяж кім 

ста не да стаў ле на ў цэнт раль ную баль ні цу го ра да Мес ціа, 

што за 20 кі ла мет раў ад мес ца зда рэн ня.

Са вет нік Па соль ства Бе ла ру сі ў Гру зіі Алег ГА РО ХА ВІК 

пра ін фар ма ваў ка рэс пан дэн та, што жан чы на атры ма ла 

чэ рап на-маз га вую траў му і пе ра ло мы. Пас ля ме ды цын-

ска га аб сле да ван ня, якое доў жы ла ся ўвесь дзень, ля чэн не 

па він на пра цяг нуц ца ў Тбі лі сі. 

«МУС Гру зіі за ве дзе на кры мі наль ная спра ва. Да за-

вяр шэн ня рас сле да ван ня це лы за гі ну лых жан чын бу дуць 

за ста вац ца ў Гру зіі», — ска за лі «Звяз дзе» ў Мі ніс тэр стве 

за меж ных спраў Бе ла ру сі.

Бе ла рус ка, яка я  па цяр пе ла ў Сва не ціі, — жы хар ка 

Брэс та 1967 го да на ра джэн ня. Па мес цы ра бо ты яе му жа 

(яны ра зам зна хо дзі лі ся ў гор ным па хо дзе) па цвер дзі лі, 

што су жэн цы шмат га доў зай ма юц ца ама тар скім аль пі-

ніз мам. У Гру зію Сяр гей і Але на С. на кі ра ва лі ся пад час 

вод пус ку му жа. Жон ка — хат няя гас па ды ня.

Як па ве да міў «Звяз дзе» стар шы ня брэсц ка га гор на-

ту рыс тыч на га клу ба «Цы та дэль» Сяр гей ПАЎ ЛА ВЕЦ, 

Сяр гей і Але на С. са праў ды дзе ся ці год дзя мі зай ма лі ся 

аль пі ніз мам. «Гэ та не на віч кі», — пад крэс ліў ён. Ён ве дае іх 

аса біс та і ска заў, што гэ тую ся мей ную па ру мож на на зваць 

ве тэ ра на мі клу ба, які аб' яд ноў вае ў асноў ным сту дэн таў і 

дзе ме на ві та ма ла дыя лю дзі з'яў ля юц ца ак тыў ны мі чле-

на мі. Клуб, тым не менш, ужо ад зна чыў сваё 45-год дзе. 

Ка мен та ваць зда рэн не ў Гру зіі Сяр гей Паў ла вец ад мо віў ся 

з-за не да хо пу на мо мант пад рых тоў кі пуб лі ка цыі дак лад-

най ін фар ма цыі.

Га ра Тэт нульд (ці Тэт нуль дзі) лі чыц ца ад ной з са мых пры-

го жых у Сва не ціі. Гэ та 10-я па вы шы ні вяр шы ня Каў ка за.

Па ін фар ма цыі спе цы я лі за ва ных кры ніц, зрыў удзель ні-

ка ў ня зруч ным мес цы мо жа па ста віць пад па гро зу гі бе лі 

цэ лую гру пу. Для пра хо джан ня аль пі нісц ка га марш ру ту ў 

ся рэд нім па тра бу ец ца 12—15 га дзін.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.
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БЯ ЖЫМ РА ЗАМ
Пад та кім ло зун гам прой дзе пя ты юбі лей ны Мін скі паў ма ра фон, да стар ту яко га 
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Извещение о проведении электронных торгов
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельлён», г. Гомель, ул. Советская, 126

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет торгов

Наименование
Инвентар-
ный номер

Общая 
площадь 

кв. м

Начальная цена с 
НДС 20 %, 
бел. руб.

Административный 
корпус

311/С-32766 163,7 9 020,96 

Место 
нахождения:

Гомельская обл., Добрушский р-н, Тереховский с/с, 
г. п. Тереховка, пр-д Луговой, 1

Сведения о земельном участке: участок общей площадью 0,1790 га, 
предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслужи-
вания производства и размещения объектов промышленности

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа — ЗАО «Центр промышленной 
оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать)  рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 18.09.2019 в 11.00
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Дата и время окончания приема документов: 16.09.2019 до 17.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные телефоны: 
+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


