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Крас фіт — но вы і вель-

мі мод ны ця пер у Еў ро пе 

кі ру нак фі зіч най пад рых-

тоў кі. Ён вы ка рыс тоў вае 

прын цып кру га вой трэ ні-

роў кі, у якую ўклю ча ны і 

гім нас ты ка, і кар дыя на-

груз кі, і цяж кая ат ле ты ка. 

Гэ та моц на ад роз ні ва ец ца 

ад та го ж бо дзі біл дын гу 

ці прос та га фіт не су. І пры 

гэ тым ні я кіх эк за тыч ных 

прак ты ка ван няў — ру хі 

та кія ж, як і ў што дзён ным 

жыц ці. Ды і да ра гіх трэ на-

жо раў для трэ ні ро вак не 

па тра бу ец ца — да стат ко-

ва бру соў, тур ні ка, штан гі і 

ган тэ ляў плюс па ры прос-

тых трэ на жо раў на кшталт 

вяс ляр на га і лыж на га.

— Крас фіт вель мі энер га за-

трат ны, для па ху дзен ня ён на шмат 

больш эфек тыў ны, чым звы чай ны 

фіт нес, — сцвяр джае Вік тар За-

ха раў. — Для да сяг нен ня эфек ту 

да стат ко ва зай мац ца не каль кі ра-

зоў на ты дзень па 40 хві лін. Гэ та 

та му, што ча ла век вы клад ва ец ца 

на ўсе сто, пра цу ю чы пад час 40-

хві лін най трэ ні роў кі прак тыч на без 

ад па чын ку.

Вік тар ка жа, што лю біць усё но-

вае. Ра ней ён на огул ары ен та ваў ся 

на эк стрэ маль ныя ві ды спор ту на-

кшталт вод на га ма та цык ла ці вод-

ных лы жаў. Сё ле та ез дзіў у Нар ве-

гію, дзе на ву чыў ся эк стрэ маль на му 

спус ку на лы жах з гор. «Але да вя-

ло ся на ней кі час ад клас ці гэ тыя 

за ня ткі, бо за ня ўся крас фі там, а ён 

вель мі за цяг вае. Я прос та «за хва-

рэў» на яго!» — смя ец ца Вік тар.

Пер шы трэ нер ін клю зіў на га 

крас фі ту вы дат на ра зу мее асаб-

лі вас ці лю дзей з ін ва лід нас цю, іх 

па трэ бы і па жа дан ні. А уні каль ная 

крас фіт-пра гра ма дае маг чы масць 

па да браць прак ты ка ван ні на вед-

валь ні кам ін клю зіў най за лы з улі-

кам іх асаб лі вас цяў.

Дзя ку ю чы ад мыс ло вым трэ на-

жо рам і ін вен та ру ў ін клю зіў най 

спарт за ле ство ра ны ўмо вы для 

фі зіч най рэ абі лі та цыі лю дзей, якія 

атры ма лі траў мы або ма юць пры-

ро джа ную ін ва лід насць, каб яны 

маг лі кам пен са ваць вы му ша ную 

па сіў насць па ра лі за ва ных час так 

це ла. Ма ды фі ка ва нае трэ на жор нае 

аб ста ля ван не раз лі ча на на кру га-

вы трэ нінг для лю дзей з роз ны мі 

ўзроў ня мі траў маў і па шко джан няў 

і да зва ляе рас пра цоў ваць ін ды ві ду-

аль ныя пра гра мы за ня ткаў.

У Лі дзе на сён няш ні дзень пра-

жы вае больш за 200 ка ля сач ні каў. 

Па куль у за ле зай ма юц ца ка ля 

20 ча ла век, у тым лі ку сем з ін ва-

лід нас цю. Так са ма пры хо дзяць вы-

ха ван цы спар тыў най шко лы і прос-

та мяс цо выя пад лет кі. Не ка то рыя 

пры яз джа юць за 25 кі ла мет раў, 

каб толь кі тра піць на трэ ні роў ку!

Свят ла на БУСЬ КО.

Фо та атрымана 

ад прад стаў ніц тва 

Еў ра пей ска га са ю за ў Бе ла ру сі.
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І для гэ та га ёсць ня ма ла 

пад стаў. У рэ гі ё не доб ра вя-

дзец ца ра бо та па ўзнаў лен ні 

ля соў, на рых тоў цы і вы твор-

час ці драў ні ны, экс парт ных 

па стаў ках. Ра зам з тым га-

лі на па-ра ней ша му фі нан-

су ец ца з бюд жэ ту. У КДК 

пра ве ры лі, ці эфек тыў на 

вы ка рыс тоў ва юц ца дзяр-

жаў ныя срод кі і дзе ляс га сы 

не да пра цоў ва юць.

Са праў ды, мно гія пла на выя 

па каз чы кі ляс га сы на ват пе ра вы-

кон ва юць. Знач на па вя лі чы ла ся 

за мі ну лы год пло шча ле са ўзнаў-

лен ня. На 121 % больш за план 

на рых та ва на драў ні ны, ляс га сы 

за бяс пе ча ны шмат апе ра цый най 

тэх ні кай. І ўсё ж пра вер ка вы яві-

ла знач ныя хі бы ў ра бо це ле са-

гас па дар чых уста ноў. Іх ака за-

ла ся не так і ма ла.

— Ляс ной га лі не не вы пад ко ва 

ад да ец ца столь кі ўва гі, — пад-

крэс ліў пад час ка ле гіі стар шы ня 

Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Гро-

дзен скай воб лас ці Ана толь ДА-

РОЖ КА. — Амаль па ло ва пло-

шчы на шай кра і ны за ня та ля са-

мі. Гэ та ас но ва для па спя хо ва га 

раз віц ця мно гіх сфер на род най 

гас па дар кі. І ў цэ лым са ма ляс-

ная га лі на — пры быт ко вая. Ёсць 

шэ раг да ру чэн няў Прэ зі дэн та па 

па вы шэн ні эфек тыў нас ці ра бо ты 

ле са гас па дар чых уста ноў. Што 

да ты чыц ца Гро дзен скай воб-

лас ці, тут дзяр жаў ная пра гра ма 

раз віц ця га лі ны вы кон ва ец ца, ра-

зам з тым вы яў ле ны шэ раг праб-

лем ных пы тан няў, якія па тра буць 

аб мер ка ван ня і пры няц ця ад па-

вед ных мер.

У КДК звяр ну лі ўва гу, як вы-

ка рыс тоў ва юц ца бюд жэт ныя 

срод кі. Ака за ла ся, што больш 

за 70 ты сяч руб лёў ле тась вы-

ка ры ста ны не па пры зна чэн ні. 

Не аб грун та ва на за ні жа ец ца ца-

на на рэа лі за ва ную пра дук цыю, 

што ад бі ва ец ца на атры ма най 

вы руч цы. Не ка то рыя ляс га сы 

вя лі бух гал тэ рыю не на леж ным 

чы нам, што пры вя ло да ска жэн-

ня на лі чэн ня па дат каў. Вы яў ле-

ны фак ты рэа лі за цыі драў ні ны па 

бір жа вых да га во рах без па пя рэд-

няй апла ты.

Па вы ні ках пра вер кі да ад мі-

ніст ра цый най ад каз нас ці пры-

цяг ну та 80 ра бот ні каў ляс га саў, 

якія за пла ці лі штраф у па ме ры 

10 ты сяч руб лёў, на та кую ж су му 

на кла дзе ны спаг нан ні на суб' ек-

ты гас па да ран ня.

Дзве кры мі наль ныя спра вы 

за ве дзе ны па двух ляс га сах рэ-

гі ё на, якія рэа лі за ва лі пра дук цыю 

без бір жа вых тар гоў. У ад ным з 

іх — Смар гон скім во пыт ным ляс-

га се — вы яў ле ны і ін шыя па ру-

шэн ні. У пры ват нас ці, у за тра ты 

на вы твор часць пра дук цыі бы ла 

ўклю ча на амар ты за цыя лі ній, 

якія пра стой ва лі. Уво гу ле ў КДК 

звяр ну лі ўва гу на стаў лен не да 

сва іх служ бо вых аба вяз каў усёй 

вер ты ка лі ляс га са, бо сі ту а цыя 

тут не ста бі лі зу ец ца ўжо не каль-

кі га доў.

Са мым абу раль ным з'яў ля-

ец ца па ру шэн не ляс но га за ка-

на даў ства са мі мі ра бот ні ка мі 

ляс га саў. Гро дзен скай аб лас ной 

ін спек цы яй ахо вы жы вёль на га і 

рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це 

Бе ла ру сі вы яў ле ны факт вы ра бу 

са ма го ну лес ні ком і яго жон кай у 

гу шча ры, дзе для гэ тых мэт вя ла-

ся не за кон ная вы сеч ка.

Уся го аб' ём не за кон на ссе-

ча най драў ні ны ляс но га фон-

да склаў 204 ку ба мет ры, што ў 

гра шо вым эк ві ва лен це скла дае 

32 ты ся чы руб лёў. За па ру шэн-

не ляс но га за ка на даў ства сё-

ле та пры цяг ну та да ад каз нас ці 

51 служ бо вая асо ба і сем ар-

га ні за цый. Ёсць фак ты са ма-

воль на га за хо пу зя мель ляс но га 

фон ду, у пры ват нас ці ства рэн ня 

ва даёмаў. За пяць га доў шко-

да скла ла больш за 220 ты сяч 

до ла раў. Гэ та га мож на бы ло б 

па збег нуць, ка лі б быў на леж ны 

кант роль з бо ку кі раў ніц тва ляс-

га саў, лі чаць у ін спек цыі.

Між тым у мно гіх кра і нах ляс-

ная га лі на з'яў ля ец ца пры быт ко-

вай. Па гэ тым шля ху вар та іс ці 

і бе ла рус кім ле са гас па дар чым 

уста но вам. Па куль у на шай кра і-

не іс нуе дзяр жаў нае фі нан са ван-

не. У КДК ста вяць мэ ту — па вя лі-

чыць эфект бюд жэт ных срод каў 

і мак сі маль на па мен шыць іх вы-

ка ры стан не — каб ле са гас па дар-

чыя аб' яд нан ні пе рай шлі на са-

ма фі нан са ван не, са мі за раб ля лі 

срод кі і ад мо ві лі ся ад бюд жэт най 

пад трым кі.

— У Гро дзен скай воб лас ці 

11 ляс га саў, — ка жа на чаль нік 

ад дзе ла Ка мі тэ та дзярж кант ро-

лю Гро дзен скай воб лас ці Аляк-

сандр Да брук. — Каб вы хо дзіць 

на пры бы так, трэ ба зай мац ца 

мак сі маль най пе ра пра цоў кай 

ле су, як та го па тра буе кі раў нік 

дзяр жа вы.

Вя до ма, гэ та спра ва не та кая 

хут кая. Па куль кра і на па стаў ляе 

на экс парт са му драў ні ну. Але ў 

кож най кра і не больш за раб ляе 

той, хто пра дае не сы ра ві ну, а га-

то вы та вар. Па сло вах спе цы я ліс-

та КДК, вар та мак сі маль на па вя-

лі чыць глы бі ню пе ра пра цоў кі.

На пры бы так бу дзе пра ца ваць 

і сіс тэ ма аў та ма ты за ва на га ўлі-

ку драў ні ны, якая ўка ра ня ец ца ў 

кра і не. На дум ку спе цы я ліс таў, 

та кая сіс тэ ма да зво ліць пра ду хі-

ліць вы ваз драў ні ны па «шэ рых» 

схе мах, а так са ма кра дзя жы, 

зро біць дзей насць ле са на рых то-

вак больш праз рыс тай — пра цэс 

бу дзе поў нас цю пад кант ро лем. 

Гро дзен скі ляс гас — ад на з не-

каль кіх ле са гас па дар чых уста ноў 

рэс пуб лі кі, якія па він ны ства рыць 

у экс пе ры мен таль ным па рад ку 

ма кет элект рон на га ўлі ку драў-

ні ны. Ад нак пра цэс гэ ты ідзе ма-

руд на, уста но вай не пра ве дзе на 

ў поў най сту пе ні тэс ці ра ван не 

ўся го ма ке та — вы пра ба ва ны 

толь кі не ка то рыя яго пры кла-

дан ні, у пры ват нас ці, на рых тоў ка 

драў ні ны. А вось ужо ўлік драў ні-

ны не ўсю ды за бяс печ ва ец ца ў 

элект рон ным ва ры ян це. Між тым 

сіс тэ му пла ну ец ца ма са ва ўка ра-

ніць да 2021 го да.

Да дат ко вым рэ зер вам мо гуць 

стаць ба зы па ляў ні чых гас па да-

рак. Па куль яны не эфек тыў на 

вы ка рыс тоў ва юц ца для пры цяг-

ван ня за меж ных ту рыс таў: не 

ўдас ка наль ва юц ца ін тэр нэт-сай-

ты ле са гас па дар чых уста ноў, 

у пры ват нас ці, ня ма ін фар ма цыі 

на за меж ных мо вах аб па слу гах, 

іх кош це, ар га ні за цыі хар ча ван-

ня, арэн дзе ту рыс тыч на га і спар-

тыў на га ін вен та ру, пра жы ван ні ў 

па ляў ні чым комп лек се.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

У по лі зро куУ по лі зро ку

ПРА ЦА ВАЦЬ 
З ПРЫ БЫТ КАМ

Ляс ная га лі на па він на вый сці на са ма фі нан са ван не, 
лі чаць у Дзярж кант ро лі Гро дзен скай воб лас ці

...І НІ Я КАЙ ЭК ЗО ТЫ КІ!

Аў тар іні цы я ты вы «Ін клю-

зіў ны крас фіт» — вя до мы 

гра мад скі ак ты віст Аляк сандр 

Аў дзе віч. Іні цы я ты ва рэа лі-

за ва на пры фі нан са вай пад-

трым цы Еў ра пей ска га са ю за 

ў парт нёр стве з Мі ніс тэр ствам 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сі. Яна 

на кі ра ва на на пра соў ван не 

зда ро ва га ла ду жыц ця і пра-

фі лак ты ку не ін фек цый ных 

за хвор ван няў на мяс цо вым 

уз роў ні. Гэ та над звы чай ак-

ту аль на для на шай кра і ны, 

асаб лі ва пры ма ю чы пад ува гу 

той факт, што ка ля 90 % усіх 

смер цяў у нас — ад не ін фек-

цый ных за хвор ван няў.

КРАС ФІТ — кру га вая 

трэ ні роў ка (гэ та зна чыць, 

прак ты ка ван ні па ста ян на паў-

та ра юц ца, як бы за мы ка юц-

ца ў лан цу жок), якая за клю-

ча ец ца ў вы ка нан ні пэў на га 

комп лек су прак ты ка ван няў за 

мі ні маль ны час. Яна ўзнік ла 

ў ЗША і хут ка на бы ла су свет-

ную па пу ляр насць. Не ка то рыя 

на зы ва юць крас фіт ана ла гам 

са вец ка га па няц ця «агуль на-

фі зіч ная пад рых тоў ка».

Пра вер це свае Пра вер це свае 
ве ды!ве ды!

МУС за пус ці ла 
ан лайн-апы тан не 

на тэ му 
ін фар ма цый най 

бяс пе кі
Упраў лен не па рас крыц ці 

зла чын стваў у сфе ры вы со кіх 

тэх на ло гій Мі ніс тэр ства ўнут-

ра ных спраў Бе ла ру сі за пра-

шае пры няць удзел у ан лайн-

апы тан ні, якое рас пра ца ва на 

для вы свят лен ня ўзроў ню да-

свед ча нас ці гра ма дзян аб ба-

за вых ас пек тах па пя рэ джан ня 

кі берз ла чын стваў, па ве да мі лі 

ў ве дам стве.

— Ак тыў ная вір ту а лі за-

цыя гра мад ства не па срэд на 

ўплы вае на кры мі наль ную ста-

тыс ты ку. У та кіх умо вах пра-

ва ахоў ні кам важ на не толь кі 

быць за ся ро джа ны мі на су-

праць дзе ян ні зла чын нас ці, 

але і на да ваць столь кі ж ува гі 

пы тан ням пра ду хі лен ня зла-

чын стваў, эфек тыў най пра фі-

лак тыч най ра бо це з на сель-

ніц твам. Ан лайн-апы тан не да-

па мо жа нам зра зу мець, якія 

кро кі ў гэ тым кі рун ку да зво-

ляць да маг чы ся най леп ша га 

вы ні ку, — ад зна чыў на чаль нік 

упраў лен ня па рас крыц ці зла-

чын стваў у сфе ры вы со кіх тэх-

на ло гій Мі ніс тэр ства ўнут ра-

ных спраў Ва дзім Ус ці но віч.

Апы тан не да ступ на 

па спа сыл цы: https://mvd.

gov.by/ru/survey/11/.
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