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Ка ман ды ўжо не каль кі 

дзён зна хо дзяц ца ў Мін ску, 

тэ ні сіст кі па спе лі апра ба-

ваць хард «Чы жоў ка-Арэ-

ны», на якім прой дзе матч. 

Гіс то рыя су стрэч Бе ла ру сі і 

Сла ва кіі на ліч вае ўся го адзін 

па яды нак, які ад быў ся ў лі-

пе ні 2004 го да ў Бра ціс ла ве. 

14 га доў та му на грун та вых 

кор тах на шы са пер ні цы да-

во лі лёг ка абы гра лі бе ла ру-

сак з агуль ным лі кам 4:0.

А на огул, упер шы ню тэ ні-

сіст кі са Сла ва кіі вы сту пі лі ў 

Куб ку Фе дэ ра цыі ў 1994 го дзе 

і з та го ча су па спе лі па бы ваць 

не толь кі ў паў фі на ле, але і 

ўзняць над га ла вой га лоў-

ны тра фей тур ні ру: у фі на ле 

FеdСuр-2002 з лі кам 3:1 яны 

абы гра лі збор ную Іс па ніі.

Ця пер на шы са пер ні цы 

зай ма юць 11-ы ра док у су-

свет ным рэй тын гу, збор ная 

Бе ла ру сі пас ля лю таў ска га 

прой гры шу нем кам апус ці-

ла ся з трэ ця га на чац вёр тае 

мес ца.

Ад зна чым, што ў Мінск 

ка ман да Сла ва кіі пры бы ла 

без сва іх лі да раў Маг да ле-

ны Ры ба ры ка вай (17 ну мар 

су свет на га рэй тын га) і Да-

мі ні кі Цы бул ка вай (30), та-

му ста тус пер шай ра кет кі 

ка ман ды да стаў ся 19-га до-

вай Вік то рыі Куж ма вай. Для 

юнай спарт смен кі гэ та ўся го 

дру гі па яды нак за да рос лую 

ка ман ду. Ра зам з Вік то ры-

яй у за яў ку ка ман ды ка пі тан 

Ма цей Ліп так уклю чыў Яну 

Ча пе ла ву (117 ну мар WTА), 

Ган ну Ка ра лі ну Шмід ла ву 

(132), Рэ бэ ку Шрам ка ву 

(372).

— У лі да раў на шай збор-

най важ кія пры чы ны ад сут-

нас ці. У іх ёсць пэў ныя праб-

ле мы са зда роў ем, да та го 

ж дзяў ча там трэ ба вес ці 

пад рых тоў ку да грун та во га 

се зо на, — рас каз вае Ма цей 

Ліп так. — Вя до ма, рэй тынг 

бе ла рус кіх спарт сме нак на-

шмат леп шы, і ка ман да Бе-

ла ру сі з'яў ля ец ца фа ва ры-

там. Але нам губ ляць ня ма 

ча го. Я заў сё ды ка жу, што 

рэй тынг — гэ та рэй тынг, а 

мат чы Куб ка Фе дэ ра цыі — 

гэ та зу сім ін шае, та му ўба-

чым, што бу дзе на кор це.

Тац ця на Пу чак, якая змя-

ні ла на ка пі тан скім мос ці ку 

збор най Бе ла ру сі Эду ар-

да Дуб ро ва, уклю чы ла ў 

склад Аляк санд ру Са сно віч 

(56 WTА), Ары ну Са ба лен-

ку (47 WTА), Ве ру Лап ко 

(111 WTА) і Лі дзію Ма ро за ву 

(490 WTА).

Там ад сут ні чае Вік то рыя 

Аза ран ка, якая згу ля ла тур-

ні ры ў Ін ды ян-Уэлс і Ма я мі, 

а так са ма за яві ла ся на май-

скія грун та выя тур ні ры.

— Ві ку мы па куль ста-

ра ем ся не тур ба ваць. Я мі-

ні маль на маю зно сі ны з яе 

трэ не рам. На жаль, яе сі ту а-

цыя па куль не вы ра шы ла ся, 

та му на ват ней кія ка мен та-

рыі, лі чу, да ваць не вель мі 

ка рэкт на. За ста ец ца толь кі 

ча каць па спя хо ва га вы ра-

шэн ня праб ле мы, — ад зна-

чы ла Тац ця на Пу чак.

Так са ма ка пі тан дадала, 

што не лі чыць на шу ка ман-

ду без умоў ным фа ва ры там, 

бо збор ная Сла ва кіі да во лі 

ня прос тая.

— Усе дзяў ча ты ма ла дыя 

і на ўзды ме. Гэ та па каз ва-

юць іх вы ні кі за апош нія 

ме ся цы. Мы ча ка ем упар ты 

матч і сур' ёз ную ба раць бу.

Як заў сё ды су стрэ ча 

Куб ка Фе дэ ра цыі бу дзе 

скла дац ца з пя ці гуль няў. 

У су бо ту ад бу дуц ца два 

адзі ноч ныя па ядын кі, а ў 

ня дзе лю, акра мя ін ды ві-

ду аль ных мат чаў, прой дзе 

яшчэ і пар ны.

Акра мя мат ча ў Мін ску, 

ба раць бу за пра ва згу ляць 

у Су свет най гру пе па вя дуць 

яшчэ тры па ры ка ман даў: 

Ру мы нія — Швей ца рыя, Аў-

стра лія — Ні дэр лан ды, Іта-

лія — Бель гія.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



На пя рэ дад ні па дзеіНа пя рэ дад ні па дзеі  

ЮБІ ЛЕЙ НЫ МАТЧ БУ ДЗЕ ЦІ КА ВЫ
Заўт ра стар туе тэ ніс ны па яды нак плэй-оф Су свет най гру пы Куб ка Фе дэ ра цыі 

па між збор ны мі Бе ла ру сі і Сла ва кіі
Для на шай ка ман ды гэ та бу дзе пя ты за пар да маш ні 

матч і 100-я між на род ная су стрэ ча ў рам ках ка манд-

на га чэм пі я на ту све ту. Пе ра мож ца пач не на ступ ны 

се зон у вась мёр цы най мац ней шых збор ных све ту, а 

той, хто прай грае, апус ціц ца ў ды ві зі ён ні жэй.

Жыц цё ста лі цыЖыц цё ста лі цы  

ДЛЯ ТЫХ, КА МУ НЕ СПІЦ ЦА...
Во сем ста ліч ных біб лі я тэк за про сяць 

на вед валь ні каў на «Біб лі я ноч»
Сён ня, 20 кра са ві ка, у Мін ску ад бу дзец ца ці ка вая ак цыя, 

удзель ні кі якой пад рых та ва лі ары гі наль ныя і раз на-

стай ныя пра гра мы: на прык лад, у На цы я наль най біб лі я-

тэ цы Бе ла ру сі бу дуць вес ці га вор ку аб па ра ле лях ча су, 

а ў Цэнт раль най на ву ко вай біб лі я тэ цы НАН Бе ла ру сі ў 

якас ці тэ мы аб ра лі «Гіс то рыі пе рад сном»...

Як па ве дам ля юць ар га ні за та ры, біб лі я ноч бу дзе пра хо-

дзіць з 19 да 23 га дзін, вы клю чэн не толь кі для трох дзі ця чых 

біб лі я тэк, дзе ак цыя пач нец ца а 18-й і скон чыц ца да 21-й 

га дзі ны. Ува ход воль ны.

Так, у На цы я наль най біб лі я тэ цы для на вед валь ні каў пад-

рых та ва лі ка манд ныя гуль ні па «на стол ках», се ан сы ад на-

ча со вай гуль ні ў шах ма ты і шаш кі, ці ка выя трэ нін гі па тэ мах 

ад но сін па між по ла мі, май стар-кла сы па тан цах і твор чыя 

май стэр ні. А яшчэ тут мож на бу дзе пе ра не сці ся ў ча сы СССР 

і па гля дзець пер шы бе ла рус кі фільм жа хаў «Ма сак ра».

У Цэнт раль най на ву ко вай біб лі я тэ цы НАН Бе ла ру сі ча-

ка юць тэ ма тыч ныя кніж ныя вы ста вы, ку лі нар ны батл, шля-

хец кі бал ды ін тэ ле кту аль нае да сле да ван не.

Цэнт раль ная біб лі я тэ ка імя Ян кі Ку па лы за пра шае ў «Га-

рад скі квар тал»: тут рых ту юць паэ тыч ныя ім прэ зы, прэ зен-

та цыі, май стар-кла сы і квэст «Ка ма роў скія та ям ні цы».

Фун да мен таль ная біб лі я тэ ка БГУ пра па нуе зра біць ванд-

роў ку «Ва кол све ту за ад ну ноч». Чы таль ныя за лы, аба не-

мен ты, фае і на ват... пад ва лы біб лі я тэ кі пе ра тво рац ца ў 

кан ты нен ты, кра і ны, га ра ды. У «жы вой біб лі я тэ цы» на вед-

валь ні кам пра па ну юць пра чы таць «жы выя кні гі» — гіс то рыі 

заў зя тых па да рож ні каў і прад стаў ні коў роз ных куль тур і 

на цы я наль нас цяў. А так са ма на ву чаць ка лі гра фіі ды за-

про сяць у па да рож жа ў не свя до мае.

На ву ко вая біб лі я тэ ка БНТУ ў якас ці тэ мы аб ра ла «Мінск». 

Усё аб ста лі цы му зыч най, су час най, лі та ра тур най, ін тэ ле кту аль-

най, ар хі тэк тур най мож на бу дзе да ве дац ца тут. А яшчэ гас цей 

ча ка юць пля цоў ка «на сто лак» ды фа ер-шоу на за кан чэн не.

Цэнт раль ная дзі ця чая біб лі я тэ ка імя М. Аст роў ска га, дзі-

ця чая біб лі я тэ ка № 16 і № 3 імя А. Гай да ра пад рых та ва лі ме-

ра пры ем ствы, аб' яд на ныя ад ной тэ май — «Міль ён пры год»: 

ма лень кіх чы та чоў ча ка юць квэс ты, вы ста вы, прэ зен та цыі, 

тэ ат ра лі за ва нае чы тан не ка зак ды шмат ча го яшчэ ці ка ва га.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА



У рыбалоўных угоддзях краіны з 15 красавіка 

да 30 мая ўстанаўліваецца забарона на лоўлю судака. 

У выпадку ненаўмыснага вылаву рыбу неабходна 

адпусціць.

За незаконную лоўлю ў названы перыяд прадугледжана 

адміністрацыйная адказнасць — штраф ад 20 да 50 база-

вых велічынь, магчыма канфіскацыя прылад лоўлі. Пры 

гэтым за кожную асобіну судака, злоўленую падчас заба-

роны, прыйдзецца пакрыць прычыненую шкоду па трайной 

таксе — 18 базавых (441 рубель). Калі агульная сума шко-

ды складзе больш за 100 базавых, можа быць распачата 

крымінальная справа, адзначылі ў Дзяржаўнай інспекцыі 

аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце. 

Знаходжанне ў рыбалоўных угоддзях або на прылеглай 

да іх тэрыторыі на адлегласці да аднаго кіламетра ад бе-

рагавой лініі з рыбай, лоўля якой у гэты час забаронена 

(судак), без дакументаў, якія пацвярджаюць законнасць 

валодання рыбай, цягне накладанне штрафу ад 5 да 

30 базавых велічынь.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Не сезонНе сезон  
ЗЛАВІЎ СУДАКА? АДПУСЦІ!

Амаль 100 кі ла гра маў га шы шу 
за тры ма лі бе ла рус кія па гра ніч ні кі 

пад Брэс там
Вар та выя мя жы за тры ма лі вя лі кую пар тыю нар ко ты каў, 

якую спра ба ва лі ўвез ці ў Бе ла русь. Як па ве да міў афі цый-

ны прад стаў нік Брэсц кай па гра ніч най гру пы Сяр гей 

ДЗМІТ РЫ ЕЎ, 28-га до вы жы хар Брэсц ка га ра ё на вяр таў ся з 

Поль шчы да до му праз пункт про пус ку «Да ма ча ва». Кі роў ца 

вы браў «зя лё ны» ка лі дор, тым са мым пад крэс ліў шы, што 

не мае та ва раў, якія трэ ба дэк ла ра ваць. Але пад час пра хо-

джан ня кант ро лю служ бо вы са ба ка ад рэ ага ваў на ма шы ну, 

якую на кі ра ва лі ў бокс для па глыб ле на га над гля ду.

У вы ні ку быў зной дзе ны тай нік, дзе ля жа ла 12 пра ма ву-

голь ных бры ке таў з рэ чы вам рас лін на га па хо джан ня. Пад-

час экс пер ты зы вы свет лі ла ся, што гэ та га шыш. Яго ва га 

скла ла 92 кі ла гра мы. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ак тыў ны збор срод каў на рэ кан-

струк цыю Баб руй скай дзі ця чай 

баль ні цы быў рас па ча ты ле тась 

па іні цы я ты ве гра мад скас ці і 

мяс цо вых улад. А ў гэ тую се ра-

ду дзя ку ю чы ак тыў нас ці зна ка-

мі та га спе ва ка Рус ла на Алях но, 

ура джэн ца Баб руй ска, які па-

жа даў пад тры маць свой го рад у 

Год ма лой ра дзі мы, на ля до вай 

«Баб руйск-арэ не» ад быў ся вя лі-

кі кан цэрт з удзе лам бе ла рус кіх 

і ра сій скіх зо рак.

Рус ла на пад тры маў яшчэ адзін ура-

джэ нец Баб руй ска, та ле на ві ты жур на-

ліст Ва дзім Шчаг лоў, які на ба зе га-

рад ской га зе ты «Баб руй скае жыц цё» 

за не каль кі га доў ства рыў ма гут ны 

ме ды я хол дынг з аса біс тым FM-ра дыё 

і тэ ле ба чан нем. За раз Ва дзім Шчаг-

лоў пра цуе пер шым на мес ні кам ге не-

раль на га ды рэк та ра тэ ле ка на ла СТБ, 

а ў род ны Баб руйск пры ехаў, каб пры-

няць удзел у даб ра чын ным ма ра фо не 

ў якас ці вя ду ча га кан цэр та.

— Пра ект стар та ваў ле тась пры 

пад трым цы на ша га ра дыё «Zефір 

FM», — ад зна чыў ён. — У нас та ды 

атры ма ла ся са браць для дзі ця чай 

баль ні цы больш за 170 ты сяч бе ла-

рус кіх руб лёў.

Дзі ця чая баль ні ца ў Баб руй ску аб-

слу гоў вае 46 ты сяч дзя цей з го ра да 

і з на ва коль ных ра ё наў. Ле тась тут 

па пра ві лі зда роўе ка ля шасці ты сяч 

ма лень кіх па цы ен таў. Пер шая чар га 

рэ кан струк цыі, у вы ні ку якой з'я ві ла ся 

су час нае рэ ані ма цый нае ад дзя лен-

не, бы ла зроб ле на яшчэ ў 2009 го дзе. 

«Пас ля ад крыц ця гэ та га ад дзя лен ня 

баб руй скія ме ды кі па ча лі вы ходж ваць 

не да но ша ных не маў лят і но ва на ро джа-

ных дзя цей з цяж кі мі па та ло гі я мі», — 

ад зна чы ла га лоў ны ўрач дзі ця чай 

баль ні цы Іры на РЫ ЖАН КО ВА.

На ка пі таль ны ра монт і тэх ніч нае 

ўдас ка на лен не дру гой чар гі Баб руй-

скай дзі ця чай баль ні цы за раз па трэб на 

больш за 8 міль ё наў руб лёў. Не каль кі 

га доў та му бы ла рас пра ца ва на пра ект-

на-каш та рыс ная да ку мен та цыя, але з 

пра ця гам рэ кан струк цыі ўзнік лі фі нан-

са выя цяж кас ці. Пад час даб ра чын на га 

ма ра фо ну тут па бы ва лі прад стаў ні кі 

дып ла ма тыч ных мі сій, якія пры еха лі 

ў Баб руйск пад тры маць пра ект. Яны 

змаг лі ўба чыць усё на свае во чы, 

а за ад но азна ё міц ца з маг чы мас ця мі 

рэ ані ма цый най да па мо гі дзе цям.

Дып ла ма ты так са ма пры ня лі ўдзел 

у ама тар скім фут боль ным мат чы. Ува-

ход на ста ды ён быў бяс плат ны, але 
кож ны гля дач змог зрабіць свой унё-
сак і па поў ніць агуль ную скар бон ку. 
З не вя лі кім ад ры вам 2:1 пе ра маг лі 
баб руй ча не, але стаў ка ра бі ла ся не 
на пе ра мо гу, а на даб ра чын насць.

Да ма ра фо ну да лу чыў ся і шэ раг 
баб руй скіх прад пры ем стваў, прад стаў-
ні кі ся рэд ня га і ма ло га біз не су, гра мад-
скасць, Бел тэ ле ра дыё кам па нія, ін шыя 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі. Дзя ку ю чы 
кан цэр ту бы ло са бра на яшчэ 115 ты-
сяч та кіх не аб ход ных для рэ кан струк-
цыі баль ні цы руб лёў.

— Ма ра фон на бі рае аба ро ты. 
І я вель мі ўдзяч ны ўсім, хто ад гук нуў ся 

на на шу ак цыю, — ад зна чыў стар шы-

ня Баб руй ска га гар вы кан ка ма Аляк-

сандр СТУД НЕЎ. — Вя лі кі дзя куй ар-
тыс там, якія ад кла лі ўсе свае спра вы і 
пры еха лі ў Баб руйск. Не су мня ва ю ся, 
што зной дзец ца яшчэ шмат не абы яка-
вых да гэ тай праб ле мы лю дзей. Тое, 
што мы за раз ро бім, на зы ва ец ца доб-

рым пры кла дам дзяр жаў на-пры ват на-

га парт нёр ства.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.



Даб ра чын насцьДаб ра чын насць  

ГРО ШЫ ДЛЯ ДЗІ ЦЯ ЧАЙ БАЛЬ НІ ЦЫ
Больш за 115 ты сяч руб лёў ах вя ра ван няў са бра лі ў Баб руй ску пад час даб ра чын на га ма ра фо ну «Па за клі ку сэр ца ўсім све там»

Ёсць на го даЁсць на го да  

СТА ГОД ДЗЕ З НА ВІ НА МІ
Ме на ві та 100 га доў споў ніц ца Бел ТА сё ле та 23 снеж-

ня. Учо ра ў Вы кан ка ме СНД ад бы ло ся га шэн не паш-

то вай мар кі з гэ тай на го ды. А так са ма прай шло па ся-

джэн не Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў ных ін фар ма цый-

ных агенц тваў Са друж нас ці.

Най буй ней шае 

ін фар ма цый нае 

агенц тва на шай 

кра і ны доў гі час, 

за хоў ва ю чы юры-

дыч ную са ма стой-

насць, пра ца ва ла 

ў цес най звяз цы 

з ТАСС, а з 1991 

го да пра цяг ну ла 

асвят ляць на ві ны 

су ве рэн най Бе ла ру сі. За раз на ўлас ным ін тэр нэт-сай це 

раз ме шча на ін фар ма цыя на шас ці мо вах: бе ла рус кай, рус-

кай, анг лій скай, ня мец кай, іс пан скай і кі тай скай. Учо ра 

Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі Бе ла ру сі вы пус ці ла 

ў аба ра чэн не паш то вы блок «100 га доў Бе ла рус ка му тэ-

ле граф на му агенц тву».

Як за явіў пад час цы ры мо ніі на мес нік мі ніст ра ін фар-

ма цыі Бе ла ру сі Па вел ЛЁГ КІ, мы шчы ра спа дзя ём ся, што 

агенц тва не прос та за ха вае па зі цыі вя ду ча га ін фар ма цый-

на га рэ сур су кра і ны, але і знач на ўма цуе іх. Жыц цё не ста іць 

на мес цы. З'яў ля юц ца но выя тэх на ло гіі, пры хо дзяць но выя 

лю дзі, і мы ад чу ва ем ся бе ўпэў не на ў тым сэн се, што агенц-

тва ідзе за са мы мі су час ны мі тэн дэн цы я мі.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.


