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Воль ная ба раць ба, да рэ чы, 

як i ўсе адзi на бор ствы, аса-

цы i ру ец ца жорсткасцю, су-

тык нен ня мi. А на са мрэч гэ та 

са праўд нае мас тац тва са сва-

i мi пра вi ла мi i за ко на мi, якое 

не мае з бой ка мi аб са лют на 

нi чо га агуль на га. Ка лi на пля-

цоў ку вы хо дзяць дзяў ча ты, 

бар цоў скi па яды нак ста но вiц-

ца не толь кi за хап ляль ным, 

але i пры го жым вi до вi шчам. 

Брон за вы пры зёр чэм пi я на-

ту све ту ся род юнi ё раў, ула-

даль нiк «се раб ра» i «брон зы» 

чэм пi я на ту Еў ро пы ся род 

юнi ё рак i ка дэ таў, Яў ге нiя 

Анд рэй чы ка ва раз вей вае 

ўсе па мыл ко выя стэ рэа ты-

пы, звя за ныя з ба раць бой 

i спор там у цэ лым.

— Жэ ня, ча му спра вай свай-

го жыц ця ты зра бi ла ме на вi та 

ба раць бу?

— Як звы чай на бы вае з усi мi 

важ ны мi па дзея мi, гэ та ад бы ло ся 

вы пад ко ва. Сяб роў ка па зва ла сха-

дзiць у но вую спар тыў ную сек цыю. 

А мы бы лi ба я выя дзяў чын кi, i сло-

вы «воль ная ба раць ба» для нас

гу ча лi вель мi цi ка ва i пры ваб на. 

На трэ нi роў ках мы бе га лi эс та фе ты,

гу ля лi, бы ло па-дзi ця чы ве се ла. 

А на пер шых спа бор нiц твах я вый-

гра ла дзве схват кi, ад ну прай гра ла 

i не ста ла пе ра мож цам. Та ды мя-

не ўпер шы ню ўзя ла спар тыў ная 

злосць, i я вы ра шы ла, што па вiн на 

да сяг нуць пос пе ху. Да рэ чы, у сяб-

роў кi, якая пры вя ла мя не ў ба раць-

бу, спар тыў ная кар' е ра не атры ма-

ла ся. Мой пер шы трэ нер Анд рэй 

Пят ро вiч Ба ра ба наў жыў са мной 

у ад ным до ме, мы ра зам ха дзi лi на 

трэ нi роў кi. А я ў той час без iх ужо 

не маг ла. Вя лi кую ро лю ады гра ла i 

тое, што ў ма iм род ным Баб руй ску 

ад на з най леп шых школ воль най 

ба раць бы ў кра i не. Узо ра мi для 

пе рай ман ня для нас бы лi Воль га 

Хiль ко, Ва нэ са Ка ла дзiн ская, За-

лi на Се да ко ва, двух крат ны пры зёр 

чэм пi я на таў све ту. Iра Ку рач кi на, 

якая ўжо мае алiм пiй скую лi цэн зiю 

ў То кiа, так са ма з на мi трэ нi ра ва-

ла ся. У та кiх умо вах бы ло цяж ка 

не па лю бiць ба раць бу.

— А баць кi як ад нес лi ся да 

твай го вы ба ру?

— Яны бы лi за да во ле ныя, што я 

пра вод жу час на трэ нi роў ках, а не 

на ву лi цы. Тым больш, як я ўжо ка-

за ла, я бы ла не па сед лi вай, ба я вой 

дзяў чын кай i баць кам трэ ба бы ло 

на кi роў ва юць маю энер гiю ў пра-

вiль нае рэ чы шча. Ка неш не, мае 

баць кi га на рац ца мной i ўся ляк 

мя не пад трым лi ва юць. Ма лод шы 

брат пай шоў па ма iх сля дах i зай-

ма ец ца ў май го пер ша га трэ не ра. 

Але ён яшчэ ма лень кi, i яму ра на 

ду маць аб пра фе сiй най кар' е ры.

— Пры хо дзi ла ся су ты кац ца з 

мер ка ван нем, што ба раць ба — 

гэ та не жа но чы спорт?

— Гэ та лю бi мыя сло вы ма iх 

ба буль, дзя ду ляў i школь ных на-

стаў нi каў. Але я нi ко лi не звяр та ла 

на iх ува гi. Мне па да ба ец ца, што 

я раб лю, мя не гэ та на тхняе, ас-

тат няе не мае зна чэн ня. У ран нiм 

уз рос це па доб ныя вы ра зы яшчэ 

мо гуць вы клi каць ней кiя су мнен нi. 

А по тым гэ та ста но вiц ца лю бi май 

ра бо тай, для спарт сме наў на ват 

сэн сам жыц ця. I ўжо не важ на, што 

ка жуць лю дзi. На прык лад, аса бiс-

 та му жыц цю ба раць ба нi ко лi не 

пе ра шка джа ла. Ма ла дыя лю дзi не

ба яц ца, што я ў доб рай фi зiч най 

фор ме (смя ец ца).

— З якi мi стэ рэа ты па мi ад нос-

на ба раць бы ты су стра ка ла ся?

— Ма быць, са мая вя лi кая па мыл ка 

з тых, з якi мi пры хо дзi ла ся су стра-

кац ца, да ты чыц ца iн тэ ле кту аль-

 ных здоль нас цяў спарт сме наў. 

Ча мусь цi лю дзi лi чаць, што нам, 

акра мя спор ту, нi чо га не цi ка ва. 

Але ж гэ та зу сiм не так. Спарт-

сме ны — вы со ка раз вi тыя лю дзi. 

Мы па ста ян на зна хо дзiм ся ў гра-

мад стве, ма ем зно сi ны з людзь мi 

з роз ных кра iн, з жур на лiс та мi. Мы 

прад стаў ля ем кра i ну на ўвесь свет. 

Я ба чы ла вель мi ма ла за мкну тых 

спарт сме наў. Як пра вi ла, гэ та 

па зi тыў ныя, цi ка выя лю дзi. Да рэ чы, 

бар цоў вы дзя ляе доб рае па чуц це 

гу ма ру, нам без яго нi як. У нас фi-

зiч на цяж кая спра ва, i гу мар да па-

ма гае рас сла бiц ца.

— А што на конт стэ рэа ты пу 

аб па ла ма ных ву шах бар цоў?

— Гэ та праў да жыц ця, а не стэ-

рэа тып. У мя не так са ма ад но ву ха 

злама нае. На ша «ка рон ная» траў-

ма за ле жыць ад уда ру. Ты «пра хо-

дзiш» у но гi са пер нi ка i б'еш ся аб 

яго сцяг но. Удар за ўда рам, i ву ха 

за плы вае вад ка сцю, якую трэ ба 

ад кач ваць. Не са мыя пры ем ныя 

ад чу ван нi, але ка лi свое ча со ва 

звяр нуц ца да док та ра i вы кон ваць 

яго на зна чэн нi, мож на астац ца з 

пры го жым вуш кам.

— Жэ ня, ба раць ба моц на змя-

нi ла твой ха рак тар?

— Спорт уво гу ле змя няе ха-

рак тар i ўсё жыц цё. На ды ва не 

мы ад на асоб нi кi i ду ма ем толь кi 

аб са бе, аб сва ёй пе ра мо зе. I я 

за ўва жаю, што ча сам па вод жу 

ся бе так i па-за пля цоў кай. Мне 

аба вяз ко ва па трэб на, каб усё бы-

ло па-мой му. Як у анек до це: ёсць 

толь кi два мер ка ван нi — маё i 

ня пра вiль нае. На шчас це, та кое 

зда ра ец ца рэд ка. Я iмк ну ся са сту-

паць, слу хаць лю дзей, якiя ва кол 

мя не. Ка лi па трэб на, на ват ма гу 

пе ра сту пiць це раз ся бе. Ба раць ба, 

як i лю бы iн шы спорт, за гар та ва-

ла ха рак тар. Спарт смен нi ко лi не 

спы ня ец ца на да сяг ну тым i можа 

ад стой ваць сваю па зi цыю. Мы 

ўме ем па во дзiць ся бе ў гра мад-

стве, да стой на па во дзiць ся бе ў 

кан флiкт ных сi ту а цы ях. Спорт ву-

чыць быць адэ кват ны мi i вет лi вы мi 

людзь мi.

— Ба раць ба — гэ та, перш за 

ўсё, са пер нiц тва i кан ку рэн цыя, 

а друж бе ёсць мес ца ў ва шым 

спор це?

— Ка неш не, мы шмат ча су пра-

во дзiм ра зам на збо рах, на трэ нi-

роў ках, як тут не па сяб ра ваць? Быў 

мо мант, ка лi я ба ро ла ся са сва ёй 

най леп шай сяб роў кай. Прос та па-

трэб на на стро iц ца на тое, што кан-

крэт на ў гэ тую хвi лi ну вы са пер нi-

цы. На спа бор нiц твы пры яз джа юць

не сяб роў за во дзiць, а ба роц ца, 

i гэ та трэ ба пры няць. А пас ля схва-

так мож на i на ват трэ ба ра зам ка вы 

вы пiць, па га ва рыць.

— Як пан дэ мiя ка ра на вi ру са 

паў плы ва ла на тваю ра бо ту ў гэ-

тым се зо не?

— Мя не яна за кра ну ла не па-

срэд на, та му што я за хва рэ ла на 

ка ра на вi рус. Ма быць, у нас зда-

ры ла ся ўспыш ка iн фек цыi i нi хто 

аб гэ тым не ве даў. А па коль кi ба-

раць ба — кан такт ны вiд спор ту, 

зра зу ме ла, што ўсе мы за ра зi лi ся. 

На шчас це, у мя не хва ро ба прай-

шла без ус клад нен няў — кры ху 

ба ле ла га ла ва. А так у нас ад мя нi лi 

чэм пi я нат Еў ро пы ся род да рос лых, 

чэм пi я нат Еў ро пы ся род мо ла дзi i 

ка дэ таў U-23 так са ма не ад быў ся. 

Ска ме ча ны се зон. Але нi чо га, пра-

цу ем. Я хоць i ад но шу ся яшчэ да 

ка тэ го рыi U-23, але ўжо два га ды 

вы сту паю i на да рос лым уз роў нi. 

А там вель мi моц ныя спарт смен-

кi, i трэ ба шмат вы клад вац ца, каб 

дай сцi да iх уз роў ню. Вось я i на-

пра цоў ваю фор му.

— Жэ ня, што та бе да па ма гае 

не зда вац ца i кож ны дзень пры-

хо дзiць на трэ нi роў кi?

— Я не бу ду над та ары гi наль-

най. Усе спарт сме ны трэ нi ру юц ца 

дзе ля алiм пiй ска га ме да ля. Дзе ля 

яго шмат ах вяр, по ту i слёз. Трэ-

ба што дзень пе ра лом ваць ся бе, 

каб пад няц ца на верх. Але ме даль 

Алiм пiй скiх гуль няў та го каш туе.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Яў ге нiя АНД РЭЙ ЧЫ КА ВА: 

«МНЕ ПА ДА БА ЕЦ ЦА ТОЕ, ШТО Я РАБ ЛЮ. 
АС ТАТ НЯЕ НЕ МАЕ ЗНА ЧЭН НЯ»

Спарт смен ка з Баб руй ска раз бу рае стэ рэа ты пы аб воль най ба раць бе
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РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 3 сентября 2020 года на 14-ом открытом аукционе 
проводит 12-й от 13 августа 2020 года и 13-й от 20 августа повторные открытые 

аукционы по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

126
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в соста-
ве: кузов-фургон К-66Н № 141083, 1983 г., 4 кат., автошасси ГАЗ-66, 
ш. 0336923, дв. 206578, 1983 г., 4 кат., 6035 км 

г. Осиповичи, в/ч 01313 3 800,00 760,00

128
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108403044 
дв. 863040, 1984 г., 4 кат., 3277 км 

н. п. Станьково филиал, в/ч 25819 70 000,00 14 000,00

129
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108205011, 
дв. 752240, 1982 г., 4 кат., 1808 км 

н. п. Станьково филиал, в/ч 25819 75 000,00 15 000,00

130
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108409005, 
дв. 886928, 1984 г., 4 кат., 4652 км 

н. п. Станьково филиал, в/ч 25819 70 000,00 14 000,00

131
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108205024, 
дв. 750243, 1982 г., 4 кат., 2932 км 

н. п. Станьково филиал, в/ч 25819 70 000,00 14 000,00

132
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108512002, 
дв. 961260, 1985 г., 4 кат., 2559 км 

н. п. Станьково филиал, в/ч 25819 75 000,00 15 000,00

133
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108401006, 
дв. 845716, 1984 г., 4 кат., 3221 км 

н. п. Станьково филиал, в/ч 25819 70 000,00 14 000,00

134
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное), ш. 108408054, 
дв. 883625, 1984 г., 4 кат., 6952 км 

н. п. Станьково филиал, в/ч 25819 70 000,00 14 000,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
3 сентября 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный 
депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учреди-
тельные и другие необходимые документы до 15.00 31 августа 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 
3 сентября 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х банковских дней с 

момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым плате-

жом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 
10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-
писания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту и денежные 
средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»:
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, российские 
рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662. Корре-
спондент – ПАО Сбербанк, г. Москва, № корсчета 30101810400000000225. 
Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк Бел-
ВЭБ» № 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. 
 Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 125 от 30.06.2020 г., 

№ 136 от 16.07.2020.
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