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Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь вы ра жа юць глы бо кія спа чу ван ні чле ну Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь трэ ця-
га  — шос та га склі кан няў, ге не раль на му ды рэк та ру вы твор ча га 
рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Ві цеб скабл газ» 
Пят ру Пят ро ві чу Шэр ша ню ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім 
го рам  — смер цю сы на.

Общество с ограниченной ответственностью «Глера Ро»

Местонахождение: 224030, г. Брест, пр. Машерова, 16, пом. 9.

Почтовый адрес: 220082, г. Минск, ул. Матусевича, 20.

Способ реорганизации: выделение.

Решение принял: внеочередное общее собрание участников 
общества от 14.02.2020.

Дата государственной регистрации: 06.04.2020 зарегистриро-
вано ООО «Глера Ро Плюс» (УНП 291638327) путем выделения из 
ООО «Глера Ро» (УНП 291044772).

Полное наименование, местонахождение и учетный номер пла-
тельщика депозитария, с которым эмитентом, профучастником 
заключен депозитарный договор:

Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» 
(УНП 100394906), 220007, г. Минск, ул. Толстого,10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-
кетинга», Республика Беларусь, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375212 24-63-12, 
+37529 510-07-63. 

Продавец: Открытое акционерное общество «Витязь», Республика Беларусь, 
210605, Витебская обл., г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. +375212 26-52-13.

Лот № 1. Торговый центр, назначение: нежилое здание, этажность: 2 этажа, пло-
щадь: 338,9 кв. м, кадастровый номер 35:21:0401011:3989, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Советский пр-т, д. 30, 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 35:21:0401011:315 
площадью 258 кв. м (аренда). Обременения: договор аренды от 03.02.2020 № 214д 
сроком на три года. Начальная цена: 368 366,80 белорусского рубля без учета НДС. 
Задаток: 36 836,68 белорусского рубля.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 23.04.2020 в 12.00 
(по белорусскому времени) по адресу: Республика Беларусь, г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датков и приема документов: с 08.04.2020 с 08.30 по 22.04.2020 до 17.30. За-
даток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 
УНП 390477566. Ранее опубликованное извещение: газета Звязда 11.10.2019, 03.01.2020, 
27.02.2020, 19.03.2020.

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (по белорусскому времени) по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона обязан 
перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы связан-
ные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой 
для его проведения, возместить затраты по оценке имущества на р/с, указанный в 
протоколе аукциона; подписать договор купли-продажи в течение 20 календарных 
дней со дня проведения аукциона; оплатить объект в порядке и сроки, установлен-
ные договором купли-продажи; в случае недостижения согласия между Продавцом 
и Покупателем по срокам оплаты имущества имущество оплачивается в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. НДС от цены 
продажи имущества уплачивается сверх стоимости объекта. Оплата налога на до-
ходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике 
Беларусь через постоянное представительство, осуществляется за счет Продавца 
недвижимого имущества. 

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в 
аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, 
подписать соглашение установленной формы с приложением документов: документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия 
документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального пред-
принимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное экви-
валентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны 
учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо пред-
ставляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного юр. лица, иностранного физ. лица – доверенность, легализованная в 
установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель 
юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия. Организатор аукцио-
на вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, 
отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: 
+375212 24-63-12, +37529 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Дзве з па ло вай га дзi ны, на якiя 

раз лi ча на эк скур сiя, пра ля та юць 

вель мi хут ка. I мая за да ча — каб 

ма лыя сыш лi ад сюль кры ху iн шы-

мi... Па ка заль ная рэ ак цыя i да рос-

лых. На стаў нi кi ка жуць: яны на ват i 

не ўяў ля лi, што на па жа ры ўсё мо жа 

быць на столь кi жу дас на. I ўсе на шы 

эк скур сii — гэ та не лек цыi. Прос тая 

на чыт ка дзе цям не цi ка вая. У нас па-

ну юць дыя лог i iн тэр ак тыў, каб ма-

лыя не толь кi да ве да лi ся пра неш та 

но вае, але i ад чу лi на са бе.

На пе ра дзе — 
бранд май стар

Экс па зi цыя пер шай за лы пры-

све ча на гiс то рыi па жар най служ бы 

да Каст рыч нiц кай рэ ва лю цыi. Ня-

гле дзя чы на вой ны, дзве ня мец кiя i 

поль скую аку па цыю, не каль кi каш-

тоў ных ра ры тэ таў уда ло ся за ха ваць. 

А ў 1974-м ста лiч ныя ра та валь нi кi, 

якiя та ды пад па рад коў ва лi ся Мi нiс-

тэр ству ўнут ра ных спраў, атры ма лi 

вель мi каш тоў ную дыя ра му, пры све-

ча ную ад на му з са мых раз бу раль ных 

па жа раў у гiс то рыi Мiн ска. Зда рыў ся 

ён за 60 га доў да па чат ку Вя лi кай 

Ай чын най вай ны — 21 чэр ве ня 1881 

го да.

Гiс то рыя за ха ва ла на ват час, ка лi 

па ча ло ся бед ства, — 10.30 ра нi цы. 

«Ад праў ным пунк там» стаў склад, 

дзе за хоў ва лi ся шкi пi нар i смо лы. Па-

коль кi гэ тыя рэ чы вы га раць вель мi 

доб ра, то агонь ху цень ка рас паў сю-

дзiў ся i на су сед нiя па бу до вы. I лi та-

раль на праз паў га дзi ны ўжо па ла лi 

цэ лыя ву лi цы. Iмк лi ва му па шы рэн ню 

агню спры яў моц ны ве цер.

Ка неш не, у той час у Мiн ску дзей-

нi ча ла па жар ная часць, бы ло i Воль-

нае па жар нае та ва рыст ва. Але ў iх не 

бы ло той тэх нi кi, якая ад праў ля ец ца 

на ба я выя вы ез ды ў на шы днi. Усё, 

што ме лi ў сва iм ар се на ле па жар ныя 

XIX ста год дзя, — гэ та боч кi на 400 

лiт раў i руч ныя пом пы. Ва да вы па ра-

ла ся ад страш на га жа ру яшчэ да лё ка 

ад агню. Ды i да ста вiць яе бы ла тая

яшчэ за да ча: ко нi па ло ха лi ся по лы-

мя i не маг лi пад' ехаць блiз ка, рэз ка 

кi да лi ся ва ўсе ба кi. Пад па гро зай 

ка лец тва бы лi i лю дзi по бач. Та му 

па жар ныя вель мi шмат ча су змар на-

ва лi на тое, каб ура та ваць хоць свой 

ня хiт ры скарб, каб ён не за гi нуў пад 

ка пы та мi на па ло ха ных жы вёл.

Агу лам па жар бу ша ваў два днi. 

У по пел i ру i ны пе ра тва ры ла ся больш 

за 250 да моў, 270 крам, скла ды i на-

ват ура да выя ўста но вы. Без да ху над 

га ла вой за ста ло ся больш за дзве 

ты ся чы сем' яў. Ча со ва iх раз мяс цi лi 

ў ка зар мах на ўскра i не го ра да, але 

ка лi вой скi вяр ну лi ся з чар го вых ма-

неў раў, гэ ты пры ту лак да вя ло ся па-

кi нуць. Зрэш ты, як i го рад — мес ца 

для па га рэль цаў у iм не знай шло ся. 

А на пе ра дзе бы ла зi ма...

— Гэ ты па жар пад штурх нуў ула ды 

го ра да да па бу до вы пер ша га па жар-

на га дэ по, — ка жа Iры на Ула се вiч. — 

Яго бу ды нак аца леў — пры го жы 

трох па вяр хо вы дом з чыр во най цэг-

лы ўпры гож вае ву лi цу Га рад скi Вал. 

Сты хiя паў плы ва ла i на го ра да бу даў-

нi чую па лi ты ку. У цэнт раль най част-

цы го ра да бы ло стро га за ба ро не на 

ўзво дзiць драў ля ныя да мы — ме на-

вi та та му бу дын кi, якiя дай шлi да на-

 шых ча соў, скла дзе ны з цэг лы. Та ды ж 

мiн скiя па жар ныя за ку пi лi i трох ка-

 лен ныя лес вi цы. Для та го каб вы бiць 

акно, вы ка рыс тоў ва ла ся штур моў ка 

з кру ком. Але ўсё ж боль шую част ку 

за бу до вы Мiн ска скла да лi ад на па-

вяр хо выя пры ват ныя да мы. На iх дах 

ра та валь нi кi ўзла зi лi пры да па мо зе 

склад ной лес вi цы-пал кi. Яна ёсць на 

ўзбра ен нi аг ня бор цаў i ця пер. А па-

ба чыць адзiн та кi эк земп ляр мож на 

як раз у му зеi.

Яшчэ адзiн цi ка вы экс па нат — iко-

на «Не апа лi мая Ку пi на». Ра ней яна 

бы ла ня змен ным ат ры бу там ледзь 

не кож на га до ма. Лi чы ла ся, што та кi 

аб раз аба ра няе жыт ло ад агню. На 

гэ тай iко не ад люст ра ва на зор ка з 

вась мю кан ца мi. На пры кан цы 1990-х 

га доў яе змяс цi лi на эмб ле му вы дзе-

ле на га са скла ду МУС Мi нiс тэр ства 

па над звы чай ных сi ту а цы ях. За ста-

ец ца яна там i ця пер.

— Пры чым част ка экс па зi цыi — 

iн тэр ак тыў ная, — пра цяг вае су раз-

моў ца. — Гэ та зна чыць, што школь-

нi кi мо гуць на са бе вы пра ба ваць, 

на коль кi скла да ная бы ла пра ца 

па жар ных паў та ра ста год дзя та-

му. Без трэ нi роў кi пам па ваць ва ду 

ўруч ную доў га не атры ма ец ца на-

ват у ду жа га пад лет ка. Ды i ха па ла 

400-лiт ро вай боч кi на не каль кi хвi-

лiн ра бо ты. Та му не раз па жар ныя 

бы лi вы му ша ны ехаць да блi жэй-

шай ра кi па но вую пор цыю ва ды. 

Са мая ж не бяс печ ная пра фе сiя 

бы ла ў стволь шчы каў, якiя ад праў-

ля лi ся ў са мае пек ла. I ў тыя ча сы 

iс на ва ла не га лос нае пра вi ла: ра зя-

ва кi, якiя збя га лi ся па гля дзець на 

тое, як ту шаць по лы мя, ста ра лi ся 

аб лiць стволь шчы ка ва дой. Гэ та 

бы ло не аб ход на для та го, каб хоць 

кры ху пра доў жыць яго бес пе ра пын-

ную пра цу. Стволь шчы кi ў даў гу не 

за ста ва лi ся — пас ля яны дзя ка ва лi 

не раў на душ ным мес цi чам.

...Ка ля сця ны за ха ва ла ся ма дэль 

ка лан чы. Ка лiсь цi на iх дзя жу ры лi 

да зор ныя, якiя па ста ян на агля да лi 

го рад з вы шы нi. Як толь кi дзесь цi па-

чы наў ку рэць па да зро ны ды мок — 

тут жа да зор ны вы веш ваў адзiн са 

сця гоў, якi азна чаў ра ён бя ды, i па-

чы наў ка ла цiць у звон. Гук на ба та 

раз но сiў ся вель мi i вель мi да лё ка. 

Ад на та кая ка лан ча да жы ла i да на-

шых дзён. Яна зна хо дзiц ца на ву лi цы 

Ма гi лёў скай.

Ка лiсь цi па жар ны раз лiк вы гля даў 

так: на пе ра дзе на ка нi ля цеў бранд-

май стар, якi тру бiў на ўсю моц сва iх 

лёг кiх. Зза ду ра зам з боч кай еха лi 

па жар ныя, адзiн з якiх што меў сi лы 

ка ла цiў у зва нок. Усё гэ та бы ло не-

аб ход на для та го, каб даць да ро гу 

раз лi ку, якi спя шаў ся лiк вi доў ваць 

бя ду. У тым лi ку — i з ры зы кай для 

ўлас на га жыц ця. На ад ной з па лiц 

раз ме шча ны аў тэн тыч ныя кас кi цар-

скай эпо хi. Амаль на ўсiх iх жы во га 

мес ца ня ма ад роз ных умя цiн. Гэ-

та сля ды ад та го, што аб ры на ла ся 

пад час га рэн ня прос та на па жар ных. 

Каб хоць кры ху аба ра нiць iх, кас кi 

вы пус ка лi ся на ма нер фран цуз скiх 

кi рас — з гра бя нём, якi вы сту паў 

на вер се.

На гляд на 
пра страш нае

У дру гой за ле на вед валь нi каў су-

стра кае iн тэр ак тыў ны ма не кен, яко га 

ка лiсь цi на зва лi Ка ры най. Ён апа вя-

дае пра пра вi лы па жар най бяс пе кi i 

пад каз вае, як пра вiль на вы клi каць 

ра та валь нi каў. По бач ста яць iн шыя 

ма не ке ны — iх адзе лi ў су час ную 

фор му ба раць бi тоў з аг нём. На ёй 

не знай сцi нi вод на га гу зi ка, толь кi 

ка ра бi ны — яны вель мi на дзей на 

за шпiль ва юц ца.

— Мы про сiм дзя цей вы ву чыць, 

што ну мар, па якiм мож на вы клi каць 

пад раз дзя лен нi МНС, — гэ та не толь-

кi 101, але i 112, — ка жа Iры на Ула-

се вiч. — Спра ва вось у чым. Коль-

касць тых, хто вы яз джае за мя жу, 

па ста ян на рас це. А ў iн шых кра i нах 

ну мар служ бы вы ра та ван ня да лё ка 

не 101. На прык лад, у ЗША — 911, у 

Кi таi — 119, а ў Чэ хii — i на огул 150. 

Хi ба ж мож на за пом нiць усе ну ма ры, 

якiя дзей нi ча юць у кож най дзяр жа-

ве? Та му ў Еў ро пе i з'я вiў ся адзi ны 

ўнi вер саль ны ну мар 112, да яко га 

да лу ча ец ца ўсё больш кра iн све ту. 

I яго трэ ба ве даць нам усiм. А за ма-

ца ваць ве ды да зва ляе спе цы яль ны 

трэ на жор.

По бач з ма не ке на мi раз ме шча-

ны страш ны лi чыль нiк. Ён па каз вае 

коль касць па жа раў i тых, хто на iх за-

гi нуў. Звест кi аб наў ля юц ца што дня. 

Кры ху пра вей ад лi чыль нi ка — ня мыя 

свед кi па жа ру. Цэ лы стол за гру жа ны 

аплаў ле ны мi элект рыч ны мi пры бо ра-

мi: тэ ле фо на мi, тэ ле вi за ра мi, ра дыё-

пры ём нi ка мi, маг нi то ла мi, чай нi ка мi, 

пра са мi. I ад усве дам лен ня та го, 

што гэ та рэ аль ныя рэ чы, а не ма ке-

ты, ста но вiц ца яшчэ больш жу дас на. 

Ка лiсь цi iх прос та па кi ну лi без на гля-

ду, i як раз у гэ ты час у iх ад бы ло ся 

ка рот кае за мы кан не. Асоб ны стэнд 

на гляд на дэ ман струе раз бу ра ныя 

сек цыi шмат па вяр хо ва га до ма пас-

ля вы бу ху га зу.

Свое асаб лi вай ад сыл кай да пер-

шай за лы з'яў ля ец ца па на ра ма ста-

лiч най Ня мi гi, раз ме шча ная на ад ной 

са сцен. Толь кi ця пер там па ка за ны 

яе су час ны вы гляд. По бач з ёй — экс-

па зi цыя аму нi цыi i пры лад ра та валь-

нi каў. Мож на не толь кi па гля дзець, 

як яны эва лю цы я на ва лi за апош нiя 

паў ста год дзя, але i пры ме рыць на 

са бе цi па тры маць у ру ках.

А вось трэ цяя за ла «Му зея агню» 

пры зна ча на не для ўсiх. Там пра во-

д зяц ца за ня ткi з ты мi, хто ад каз вае 

за па жар ную бяс пе ку ў ар га нi за цы-

ях ста лi цы, а так са ма з га лоў ны мi 

iн жы не ра мi i ды рэк та ра мi. Для iх ар-

га нi зу юц ца ка рот ка тэр мi но выя трох-

дзён ныя кур сы. Пас ля та кiх кур саў 

яны мо гуць пра во дзiць iн струк та жы 

на ра бо чых мес цах. Ве ды трэ ба асвя-

жаць раз на тры га ды.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

ЛЕС ВI ЦА-ПАЛ КА I ЛI ЧЫЛЬ НIК ПА ЖА РАЎ
Пад кантролемПад кантролем

ЧЫМ ПА ГРА ЖА ЮЦЬ 
ПА ЖА РЫ Ў ЗО НЕ 

АД ЧУ ЖЭН НЯ ЧА ЭС?
Гэ ты мi дня мi ва Укра i не бу шуе 

вель мi моц ны ляс ны па жар. 

У зо не ад чу жэн ня Чар но быль-

скай АЭС на поў на чы Кi еў скай 

воб лас цi га рыць лес.

Пер шае ўзга ран не ад бы ло ся 

4 кра са вi ка па блi зу вёс кi Ула дзi мi-

ра ўка Ка тоў ска га ляс нiц тва. Зна хо-

дзiц ца яно ў зо не ад чу жэн ня i аба-

вяз ко ва га ад ся лен ня. Па звест ках 

Дзяр жаў най служ бы па над звы-

чай ных сi ту а цы ях Укра i ны, агонь 

па шы рыў ся на пло шчу 20 гек та раў. 

Адзiн з ача гоў у Ка тоў скiм ляс нiц-

тве быў па ту ша ны за два днi. Але 

тра ва ў зо не ад чу жэн ня ця пер пра-

цяг вае га рэць. Ра нi цай у аў то рак 

агонь на зi раў ся на пло шчы ка ля 

10,5 гек та ра.

ДСНС Укра i ны па ве дам ляе, што 

ра ды я цый ны фон у Кi е ве i Кi еў скай 

воб лас цi зна хо дзiц ца ў ме жах нор-

мы i не пе ра вы шае на ту раль ных 

фо на вых зна чэн няў. Не змя нiў ся 

ўзро вень ма гут нас цi эк вi ва лент най 

до зы га ма-вы пра мя нен ня i ў зо не 

ад чу жэн ня.

А як сi ту а цыя вы гля дае на бе ла-

рус кiм ба ку? Не трэ ба за бы ваць, 

што поў нач Кi еў скай воб лас цi мя-

жуе з Го мель шчы най.

— Мы на зi ра ем за гэ тым ляс ным 

па жа рам пры да па мо зе спа да рож-

нi ка вых да ных, — пра ка мен та ваў 

сi ту а цыю афi цый ны прад стаў нiк 

Мi нiс тэр ства па над звы чай ных 

сi ту а цы ях Вi таль НА ВIЦ КI. — Але 

ў ця пе раш нi мо мант не бяс пе кi за-

хо ду агню на тэ ры то рыi Бе ла ру сi 

мы не ба чым. Укра iн скiя ка ле гi не 

звяр та лi ся па на шу да па мо гу ў ту-

шэн нi па жа ру.

Па звест ках Рэс пуб лi кан ска га 

цэнт ра па гiд ра ме тэа ра ло гii, кант-

ро лi ра дые ак тыў на га за брудж ван-

ня i ма нi то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя, ра ды я цый ная аб ста ноў ка 

на тэ ры то рыi Бе ла ру сi ад па вя дае 

шмат га до вым на зi ран ням. Па вы-

ша ныя ўзроў нi ма гут нас цi до зы 

га ма-вы пра мя нен ня на зi ра юц ца 

толь кi ў Бра гi не i Слаў га ра дзе. Але 

гэ тыя га ра ды зна хо дзяц ца ў зо нах 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня, ды 

i за ме жы шмат га до вых на зi ран няў 

у гэ тых на се ле ных пунк тах зна чэн-

нi не вы хо дзяць.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

«Дзя куй» з Вi цеб ска
Яго на ўсю моц агу чы лi на ад-

рас ме ды каў вай скоў цы са 103-й 

Вi цеб скай асоб най гвар дзей скай 

па вет ра на-дэ сант най бры га ды. 

Дэ сант нi кi пра вя лi ак цыю пад-

трым кi ў сва iм пад раз дзя лен нi, 

сто я чы на пля цы i тры ма ю чы ў 

ру ках вя лi кiя ар ку шы са сло вам 

«Дзя куй», каб вы ка заць па ша ну 

ўра чам за iх нюю на пру жа ную i 

ня лёг кую пра цу.

Са свай го бо ку, як ад зна чыў 

на мес нiк ка ман дзi ра бры га ды па 

iдэа ла гiч най ра бо це пад пал коў-

нiк Дзя нiс Кры вян цоў, вай скоў цы 

ста ра юц ца не да баў ляць ура чам 

кло па ту i стро га вы кон ва юць усе 

ме ды цын скiя рэ ка мен да цыi па 

пра фi лак ты цы — пра вод зяць 

дэз iн фек цый ную апра цоў ку, со-

чаць за зда роў ем бай цоў.

«Сса бой кi» 
для дак та роў

Ста лiч ны рэ ста ран Grillman 

адзiн з пер шых за чы нiў ся праз 

ка ра на вi рус — але не з-за не-

да хва ту на вед валь нi каў, а з-за 

пе ра хо ду на ва лан цёр ства. Су-

пра цоў нi кi ўста но вы гра мад ска-

га хар ча ван ня з кан ца са ка вi ка 

ажыц цяў ля юць пра ект «Збя ры 

«сса бой ку» док та ру». Ця пер тут 

га ту юць 60 пор цый сня дан каў, 

абе даў i вя чэр для рэ анi ма цыi га-

рад ской клi нiч най iн фек цый най 

баль нi цы i па 100 абе даў для пер-

са на лу 6-й га рад ской клi нiч най 

баль нi цы Мiн ска. За два ме ся цы 

ра бо ты без вы хад ных рэ ста ран 

пла нуе за бяс пе чыць са ма ме ней 

22 800 пор цый га ра чай ежы для 

ста лiч ных ура чоў.

На пра ект вы дат ка ва лi 

114 ты сяч руб лёў улас ных срод-

каў, знач ную част ку пра дук таў 

што дня бяз вы плат на па стаў ля-

юць кам па нii — парт нё ры iнi-

цы я ты вы, але гэ та га не да стат-

ко ва для па крыц ця ўсiх вы дат-

каў. Та му аб вяс цi лi збор праз 

краў дфан дын га вую плат фор му 

molamola.by — па сту пi ла ўжо 

больш за 35 ты сяч бе ла рус кiх 

руб лёў. «Ура чы на ра бо це, каб 

мы за ста ва лi ся до ма, i мы мо жам 

на кар мiць iх да маш няй смач най 

ежай, каб iм бы ло кры ху ляг чэй. 

Мы да стаў ля ем усе пар тыi «сса-

бо ек» бес кан такт най да стаў кай 

i з лю боўю», — за зна чае ка ман-

да Grillman i яе шэф-ку хар, ула-

даль нiк рэ ста ра на Юрый Аге ен-

ка, дзя ку ю чы ўсiм за пад трым ку 

пра ек та i да да ючы, што «ра зам 

мы сi ла».

Звыш 30 ты сяч бу тэ лек пiт ной 

i мi не раль най ва ды на кi ра ва ла 

ў ме ды цын скiя ўста но вы на-

шай кра i ны кам па нiя «Да ры да». 

«Да па ма га ю чы ме ды кам, мы 

пра яў ля ем са лi дар насць i ўдзяч-

насць за iх та кую важ ную пра-

цу, — ка жа ге не раль ны ды-

рэк тар кам па нii Дзмiт рый 

НЕ ВЯ РО ВIЧ. — I мы лi чым сва-

iм аба вяз кам зра бiць унё сак у 

агуль ную спра ву, бо ме на вi та 

ў та кiя мо ман ты згур та ва насць 

дзяр жа вы, гра мад ства i бiз не-

су да па ма гае зра бiць так, каб 

Бе ла русь спра вi ла ся з усi мi вы-

клi ка мi, якiя паў ста юць пе рад 

кра i най». Бiз нес мен за клi каў 

iн шыя прад пры ем ствы i на огул 

усiх не раў на душ ных па ме ры сiл 

i маг чы мас цяў ака заць са дзей нi-

чан не ме ды цын скiм уста но вам у 

ба раць бе з COVID-19.

А ў Мiн ску на аў та за пра ва-

чных стан цы ях сет кi А-100 аб-

вяс цi лi ак цыю #РазамЗдолеем 

i па ча лi бяс плат на час та ваць 

дзя жур ныя бры га ды хут кай да-

па мо гi фран цуз скi мi хот-до га мi 

з ка вай ды гар ба тай. «Хай тыя 

рэд кiя хвi лi ны ад па чын ку, якiя 

атрым лi ва ец ца вы кра iць пад час 

на пру жа ных пра цоў ных змен, 

ста нуць кры ху цяп лей шыя», — 

аба зна чы ла кам па нiя сваю iнi-

цы я ты ву.

Ка пей ка да ка пей кi
У да па мо гу Ка пыль скай цэнт-

раль най ра ён най баль нi цы зла-

дзi лi даб ра чын ную ак цыю «Ды-

хай лёг ка, Ка пыль!» — у яе ме-

жах ка ман да краў дфан дын га вай 

плат фор мы Ulej.by за двое су так 

са бра ла звыш 8 ты сяч руб лёў 

для на быц ця двух кiс ла род ных 

кан цэнт ра та раў (ана лаг ШВЛ); 

ан ты сеп ты каў i срод каў iн ды вi ду-

аль най аба ро ны для ме ды цын-

ска га пер са на лу. «У да мо ве, 

за клю ча най з кан крэт най баль-

нi цай, мы ўказ ва ем мэ ту пе ра во-

ду спон сар скай да па мо гi i та кiм 

чы нам дак лад на ве да ем, на што 

бу дуць вы дат ка ва ныя срод кi», — 

пад крэс лi ва юць аў та ры пра ек та. 

Збор, да рэ чы, пра цяг ва ец ца да 

11 кра са вi ка, i кож ны ах вот ны 

мо жа ўзяць у iм удзел.

А кры ху ра ней ка ман да пра-

вя ла ана ла гiч ную ак цыю «Ды-

хай лёг ка, Вi цебск!». За ах вя-

ра ва ныя ўдзель нi ка мi гро шы — 

больш чым 34,5 ты ся чы бе ла-

рус кiх руб лёў! — бы лi на бы тыя

шэсць кiс ла род ных кан цэнт ра-

та раў i срод кi iн ды вi ду аль най 

аба ро ны для ўра чоў Вi цеб скай 

га рад ской баль нi цы хут кай да-

па мо гi i Вi цеб скай чы гу нач най 

баль нi цы.

Шы юць усе
На цы я наль ны ака дэ мiч ны 

тэ атр iмя Ян кi Ку па лы аб вяс цiў 

са цы яль ны пра ект «Не тэ ат раль-

ная мас ка». У па шы вач ным цэ ху 

тэ ат ра ўжо вы ра бi лi 500 ахоў ных 

ма сак — i пра цяг ва юць шыць iх 

да лей, каб пе ра даць на па трэ бы 

10-й га рад ской клi нiч най баль нi-

цы Мiн ска.

Гэ ты пра ект зла джа ны з да па-

мо гай па за бюд жэт ных срод каў 

Ку па лаў ска га, а так са ма спон-

сар скай пад трым кi. «Тэ атр бу дзе 

ўдзяч ны юры дыч ным асо бам, 

усiм ама та рам тэ ат раль на га 

мас тац тва i на шым гле да чам за 

фi нан са вую пад трым ку ў на быц-

цi ма тэ ры я лаў, не аб ход ных для 

па шы ву ма сак. Ку па лаў скi тэ атр 

так са ма за пра шае да лу чыц ца да 

пра ек та i iн шыя тэ ат ры Бе ла ру сi 

(якiя ма юць маг чы мас цi), каб ра-

зам зра бiць гэ тую доб рую спра-

ву», — рас каз ва юць у тэ ат ры. 

Пад тры маць iнi цы я ты ву мож на, 

пе ра лi чыў шы лю бую су му на 

ра ху нак тэ ат ра, у тым лi ку праз 

iн тэр нэт-бан кiнг, па зна чыў шы 

пры зна чэн не пла ця жу «Не тэ ат-

раль ная мас ка».

Да рэ чы, па доб ным чы нам 

пад трым лi ва юць ме ды цын скiя 

ўста но вы i мно гiя iн шыя тэ ат ры 

ў Ка зах ста не, Поль шчы, Бал га-

рыi i iн шых кра i нах.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та са ста ро нак пра ек таў 

у са цы яль ных сет ках.

СпортСпорт

Гуль нi ў То кiа i Пе кi не 
ад бу дуц ца 

з роз нi цай паў го да
Алiм пi я ды ў Япо нii (23 лi пе ня — 8 жнiў ня 2021 го да) i 

ў Кi таi (4—20 лю та га 2022 го да) прой дуць з роз нi цай 

шэсць ме ся цаў. Гэ та па вы сiць цi ка васць да алiм-

пiй ска га ру ху ў све це, лi чыць вы ка наў чы ды рэк тар 

Мiж на род на га алiм пiй ска га ка мi тэ та па Алiм пiй скiх 

гуль нях Крыс тоф Ду бi.

«Для Мiж на род на га алiм пiй ска га ка мi тэ та i ар га нi за цый-

ных ка мi тэ таў — гэ та перш за ўсё ўнi каль ная маг чы масць 

зра бiць неш та эк стра ар ды нар нае. Дзве та кiя важ ныя па-

дзеi ў све це спор ту ў ка рот кi тэр мiн, не су мнен на, па вы сяць 

цi ка васць да алiм пiй ска га ру ху, — ска заў ён. — Вя дуц ца 

пе ра мо вы так са ма з ар га нi за та ра мi Гуль няў у Пе кi не, каб 

ска рыс тац ца сi ту а цы яй i прад ста вiць абод ва фо ру мы най-

больш яр ка. Да 1994 го да МАК пра во дзiў лет нiя i зi мо выя 

Гуль нi ў адзiн год. Во пыт у нас ужо ёсць, але гэ та бы ло 

двац цаць га доў та му, стар ты пра во дзi лi ся ў iн шай сi ту а цыi. 

Ця пер жа мы зна хо дзiм ся ва ўнi каль ных умо вах, якiх ра ней 

не бы ло ў гiс то рыi пра вя дзен ня Гуль няў».

На га да ем, ква лi фi ка цый ныя спа бор нiц твы да Алiм пi я ды 

ў То кiа за вер ша цца да 29 чэр ве ня 2021 го да. На пра ця гу 

ме ся ца бу дзе сфар мi ра ва ны ка лян дар ква лi фi ка цый ных 

тур нi раў з улi кам пе ра но су Алiм пi я ды. Дак лад ная iн фар-

ма цыя пра да ты i мес цы iх пра вя дзен ня бу дзе апуб лi ка-

ва ная пас ля зняц ця аб ме жа ван няў, звя за ных з пан дэ мi яй 

ка ра на вi ру са.

Ды рэк тар Рэс пуб лi кан ска га на ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра спор ту Iры на МА ЛЯ ВА НАЯ па ве да мi ла, што бе ла-

рус кiм спарт сме нам зроб ле на ка ля 1,4 ты ся чы тэс таў на ка-

ра на вi рус. «Спарт сме ны i трэ не ры, якiя пры бы лi з-за мя жы, 

зна хо дзяц ца на тэ ры то рыi спарт комп лек саў пад па ста ян ным 

ме ды цын скiм кант ро лем. На пра ця гу мi нi мум двух тыд няў 

пра вод зяц ца рэ жым на-аб ме жа валь ныя ме ра пры ем ствы з 

iза ля цы яй пры бы лых. За раз на ша га лоў ная за да ча — за-

ха ваць зда роўе ат ле таў у пе ры яд уз ды му за хвор ван ня без 

ад ры ву ад ву чэб на-трэ нi ро вач на га пра цэ су».

На спар тыў ных ба зах ат ле ты зна хо дзяц ца пад пiль ным 

на гля дам ура чоў, што дня ў аба вяз ко вым па рад ку пра во-

д зяц ца тэр ма мет рыя, агляд на на яў насць ка та раль ных з'яў, 

са нi тар ная апра цоў ка па мяш кан няў, спар тыў на га iн вен-

та ру i аб ста ля ван ня з вы ка ры стан нем дэз iн фек цый ных 

срод каў.

На га да ем, бы лi вы зна ча ны ча ты ры ба зы, дзе пра ду гле-

джа ны са нi тар на-эпi дэ мiч ны рэ жым, ме ды цын ская рэ абi лi-

та цыя i на зi ран не за спар тыў ны мi дэ ле га цы я мi: спар тыў на-

азда раў лен чая ба за «Кры жоў ка», ба за ад па чын ку «Га лак-

 ты ка», а так са ма два цэнт ры алiм пiй скай пад рых тоў кi — 

у Раў бi чах i За слаўi.

«Ця пер «Раў бi чы» раз бi тыя на не каль кi зон. Спарт сме-

ны, якiя пры бы лi з-за мя жы, з iн шы мi ат ле та мi не пе ра ся-

ка юц ца. Яны жы вуць, трэ нi ру юц ца i хар чу юц ца асоб на. 

Ежа да стаў ля ец ца ў кан тэй не рах, — рас ка заў ды рэк тар 

Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра алiм пiй скай пад рых тоў кi па 

зi мо вых вi дах спор ту «Раў бi чы» Аляк сандр ГА ГI ЕЎ. — 

На шы спарт сме ны за бяс пе ча ны ўсiм не аб ход ным i пла на ва 

рых ту юц ца, вы кон ва ю чы аб' ёмы не аб ход ных на гру зак».

За раз у «Раў бi чах» на iза ля цыi зна хо дзяц ца прад стаў нi кi 

шасці вi даў спор ту.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

Толь кi ўя вi це са бе лiч бу: 
у 1986 го дзе ў па жа рах 
на тэ ры то рыi та га час най БССР 
за гi нуў 101 ма лы! Гэ та ча ты ры 
звы чай ныя кла сы. А ле тась 
гэ тая коль касць змен шы ла ся 
роў на ў 101 раз.

Наш фар матНаш фар мат

РУХ НЕ РАЎ НА ДУШ НАС ЦI
Сён ня мно гiя бе ла ру сы, на ват да лё кiя ад ме ды цы ны, а так-

са ма ўста но вы, ар га нi за цыi i прад пры ем ствы роз ных фор-

маў улас нас цi га то выя аказ ваць пад трым ку ме ды кам — як 

ма раль ную, так i цал кам рэ чыў ную: гра шо вы мi срод ка мi, 

га ра чы мi абе да мi цi не аб ход ным для ра бо ты аб ста ля ван нем i 

пры ла да мi. I хоць лi чыц ца, што доб рыя спра вы трэ ба ра бiць 

цi ха i не за ўваж на, кож ная з та кiх iнi цы я тыў вар тая як мi нi мум 

ува гi гра мад ства, а мо i пра ця гу, i раз вiц ця ў боль шых маш-

та бах. «Звяз да» са бра ла не каль кi пры кла даў са цы яль ных 

пра ек таў, якiя, маг чы ма, на тхняць iн шых на но выя доб рыя i 

та кiя па трэб ныя сён ня спра вы. Спiс мо жа быць i — мы ўпэў-

не ны — бу дзе пра цяг ну ты.


