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Бе ла рус кія ка ман ды пра-
цяг ва юць вы сту паць у еў-
ра куб ках! Пу цёў кі ў 3-і 
ква лі фі ка цый ны раўнд Лі гі 
Еў ро пы за ва я ваў ду эт ста-
ліч ных клу баў — «Ды на ма» 
і «Мінск».

Яшчэ на пя рэ дад ні дру го га па-
ядын ка па між «Мінск ам» і маль-
тый скай «Ва ле тай», які ад быў ся 
на жо дзін скім ста ды ё не «Тар-
пе да», Ва дзім Скрып чан ка, на-
стаў нік мін чан, ра шу ча за яў ляў, 
што маль тый цы — не та кі ўжо і 
лёг кі са пер нік, як ра ней пі са ла 
прэ са. Пер шы матч у гас цях пра-
дэ ман стра ваў, што дзе ля га лач кі 
хлоп цы анг лій ска га трэ не ра Мар-
ка Мі ле ра на по ле ў Лі зе Еў ро пы 
вы хо дзіць не бу дуць. Іх мэ та — 
зма гац ца да апош ня га. І ба я вая 
ні чыя ў пер шай гуль ні (1:1) яск-
ра ва свед чы ла пра на ме ры гэ тай 
са ма быт най ка ман ды.

Ня гле дзя чы на тое, што з-за 
ад сут нас ці год най улас най арэ-
ны «Мін ску» да во дзіц ца пры маць 
са пер ні ка ў Жо дзі не, пад трым-
ка ка ман дзе бы ла за бяс пе ча на. 
На зваць ат мас фе ру на ста ды ё не 
па-са праўд на му свя точ най, мяр-
кую, нель га, але ба лель шчык ад-
чу ваў ся бе ўтуль на, на бы ваў су-
ве нір ную ат ры буты ку, за паў няў 
чэр гі па пі раж кі і са лод кія на поі. 
За ўсім з ці каў нас цю на зі раў эст-
рад ны спя вак Сяр гей Мін скі, які 
ня даў на ўзна ча ліў ад дзел мар-
ке тын гу ФК «Мінск». На па са дзе 
ён зу сім ня даў на, але якас ную 
пра цу з заў зя та ра мі ў гэ тай ка-
ман дзе ад зна чае амаль кож ны. 
Аказ ва ец ца, ця пер на мат чах 
яго ка ман ды мож на не толь кі 
па спра ба ваць вый граць у ла та-
рэі ве ла сі пед, але і па слу хаць 
мі ні-кан цэрт.

— Да кан ца бя гу ча га се зо на 
мы ма ем да га вор з гур том «Ар-
тэ факт», ад ным з най леп шых ай-
чын ных ка вер-ан самб ляў, — па-
ве да міў Сяр гей Мін скі. — На ле та 
мы аб' явім спе цы яль ны тэн дар. 
Пла ну ем пры клу бе ства рыць 
фут боль ны тэ атр.

Што гэ та бу дзе, Мін скі па куль 
не пры знаў ся. За тое са праўд ная 

тэ ат раль ная дра ма маг ла раз-
гар нуц ца на по лі ўжо на пер шых 
хві лі нах, ка лі «Ва ле та» ак тыў на 
ру шы ла на пе рад. Пад гуч ны кан-
фе ранс Мар ка Мі ле ра, які амаль 
усю гуль ню пра вёў у бу цах ля са-
май броў кі, смуг ля выя хлоп цы ў 
бе лых фут бол ках ру шы лі да ва-
ро таў Ула дзі мі ра Буш мы. Ра бі лі 
гэ та ак тыў на, але без вы ні ко ва. 
Між ін шым, пры бліз кім вы ву чэн-
ні маль тый скай ка ман ды (у чым 
нам да па мог Жан-П'ер Пла ка, 
адзін з пят нац ца ці там тэй шых 
заў зя та раў на жо дзін скіх тры бу-
нах) ака за ла ся, пра фе сі я на лаў 
у гэ тым клубе зу сім ня шмат. 
Доб рая па ло ва фут ба ліс таў па-
ра лель на пра цуе. Нех та гэ та ро-
біць на ста ды ё не, нех та слу жыць 
у вой ску, пра цуе на стаў ні кам, 
кур' е рам, трэ не рам у трэ на жор-
най за ле, а нех та яшчэ кор па ец-
ца з пад руч ні ка мі ў аў ды то ры ях 
уні вер сі тэ та, што зу сім не пе ра-
шко дзі ла гас цям па ту заць нер вы 
гас па да рам.

— У гэ тай ка ман дзе ёсць ня-
дрэн ныя гуль цы. На прык лад, 
лі нія ата кі. Ім трэ ба бы ло за бі-
ваць, іс ці на пе рад, — пры знаў ся 
«Звяз дзе» пас ля гуль ні Ра ман 
Бе гу ноў, паў аба рон ца «Мін ска». 
— А мы на ад ва рот, не ля це лі, ад-
нак пры та кой гуль ні мо ман ты ў 
нас з'я ві лі ся.

Адзін з тых, хто на пра ця гу 
су стрэ чы імк нуў ся цэ мен та ваць 
аба ро ну «Ва ле ты» і да па ма-
гаць сяб рам у ата цы — 36-га-
до вы пра фе сі я нал Люк Дзі мэк. 
На яго тва ры — доб рая ба ра да, 
над іл бом — стуж ка пан каў ска га 
іра ке за, да яко га да па соў ва юц-
ца шмат лі кія та ту на ма гут ных 
ру ках. Зда лёк ён на гад вае рэг-
біс та і куль ту рыс та. Бру таль ны 
Люк вы гля даў на 
по лі год на, але так 
і не здо леў ра зам 
з парт нё ра мі аба-
ра ніць свае ва ро ты 
ад га лоў. У дру гой 
па ло ве больш да-
свед ча ны «Мінск» з 
да па мо гай бліс ку ча-
га Ра ма на Ва сі лю ка 
сваё ўзяў і ад пра віў у 

сет ку гас цей два мя чы. На гэ тым 
і за вяр шы лі. 2:0 — лік, які цал кам 
па цвяр джае пе ра ва гу «Мін ска» 
над «Ва ле тай» амаль у кож ным 
кам па нен це гуль ні.

...На по лі жах лі вы, а за яго ме-
жа мі ўсмеш лі вы Люк Дзі мэк з-за 
сва ёй знеш нас ці ад ра зу ро біц ца 
ге ро ем жо дзін скіх школь ні каў.

— Гэ та мой за пал, — па зі ра-
ю чы на свае та ту і роў кі, ка жа Дзі-
мэк. — У іх пе рад ада дзе на ўсё, 
што мя не ці ка віць.

— Да рэ чы, на конт гуль ні. За 
збор ную Маль ты вы пра вя лі 
больш за 70 мат чаў. Гу ля лі су-
праць «зо рак» — Зла та на Іб ра-
гі ма ві ча і Ма рыё Ба ла тэ лі. А як 
вам на па да ючыя «Мін ска»?

— Доб рыя, во пыт ныя, вель мі 
хут кія фор вар ды. Я не ве даю, як 
яны гу ля юць у чэм пі я на це Бе ла-
ру сі, ад нак мне зда ец ца, што яны 
ма юць пэў ны па тэн цы ял. «Мінск» 
— доб рая ка ман да, але і мы ме-
лі маг чы мас ці за біць. Мяр кую, 
асноў нае, што прад вы зна чы ла 

вы нік су праць ста ян ня — гэ та 
тое, што ў ва шым чэм пі я на це 
згу ля лі ўжо па ло ву пер шын ства, 
а мы толь кі тры тыд ні трэ ні ру ем-
ся. Акра мя та го, «Мінск» — гэ та 
цал кам пра фе сі я наль ны клуб. 
Гэ та так са ма пра мно гае ка жа.

Зра зу ме ла, кож на га са пер ні ка 
трэ ба па ва жаць, але ў на ступ най 
ста дыі мін чан ча кае шат ланд скі 
«Сэнт-Джон стан». Клуб, які рас-
пра віў ся над ле ген дар ным нар-
веж скім «Ру сэн бор гам», на ўрад 
ці можа дараваць па мыл кі, які мі 
не ска рыс та лі ся паў ама та ры з 
Маль ты.
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Ін шым шчас ліў чы кам ака за-

ла ся мін скае «Ды на ма». Ка ман-
дзе Ро бер та Ма ас кан та прый-
шло ся ця жэй за ўсіх, ра зам узя-
тых, на шых удзель ні каў Лі гі Еў-
ро пы. Пас ля хат ня га па ра жэн ня 
ад хар вац кай «Ла ка ма ты вы» 
(1:2) коль касць ба лель шчы каў, 
якія пра цяг ва лі ве рыць у пос пех 
«Ды на ма», во ка мгнен на па мен-

ша ла. Але мін ча не пра-
дэ ман стра ва лі цу доў ны 
фут бол, пе ра маг лі з 
доб рым для іх лі кам 3:2 і 
прай шлі ў 3-ці раўнд, дзе 
су стрэ нуц ца з ту рэц кім 
«Траб занс по рам». «Для 
нас вель мі важ на, што 
мы пра цяг ва ем ба раць-
бу ў Лі зе Еў ро пы, бо мы 
раз ві ва ем ся ад гуль ні 
да гуль ні, — пад крэс ліў 
за да во ле ны мат чам у 
вы ка нан ні ка ман ды Ро-
берт Ма ас кант, трэ нер 
«Ды на ма» . Шка да, але 
горш за ўсіх вы сту піў 
са лі гор скі «Шах цёр». 
«Гар ня кі» двой чы згу ля-
лі ўні чыю з мал даў скім 
«Міл са мі» 1:1 і са сту пі лі 
ў се рыі пас ля мат ча вых 
пе наль ці. У вы пад ку пе-
ра мо гі, у якую так ве-
ры ла ся бе ла ру сам, да 
«Шах цё ра» пры ехаў бы 
«Сэнт-Эць ен», адзін з 
най больш вя до мых клу-
баў Фран цыі.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та Над зеі БУ ЖАН

�

Фут болФут бол  ��

СТА ЛІЧ НЫ ПРА РЫЎ

Фанатаў  у «Мінска» пакуль няшмат, Фанатаў  у «Мінска» пакуль няшмат, 
але іх галасы чуе ўвесь стадыён. але іх галасы чуе ўвесь стадыён. 

Люк Дзімэк карыстаўся поспехам Люк Дзімэк карыстаўся поспехам 
у маленькіх паляўнічых за фотаздымкамі.у маленькіх паляўнічых за фотаздымкамі.

На «другім паверсе» 
за мяч змагаецца мінчанін 
Віталь Кібук.

«Ужо на дру гім го дзе 
вай ны флот ад чу ваў 
вост ры не да хоп доб ра 
абу ча ных спе цы я ліс-
таў. Бо тыя, хто за гі нуў, 
бы лі мі нё ра мі, ра дыс-
та мі, ру ля вы мі, галь-
ва нё ра мі, оп ты ка мі і 
элект ры ка мі...» Гэ тыя 
рад кі ўзя ты з кні гі Ва-
лян ці на Пі ку ля «Хлоп-
чы кі з бан ці ка мі». Сам 
пісь мен нік 14-га до-
вым пад лет кам тра піў 
у да лё кім 1942 го дзе ў 
толь кі што ство ра ную 
шко лу юн гаў. Мес-
ці ла ся яна на сум на 
вя до мых Са ла вец кіх 
аст ра вах. Да на шых 
дзён да жы лі лі ча ныя 
лю дзі з та го пер ша га вы пус ку шко-
лы. Адзін з іх — наш зям ляк, ве тэ ран 
Вя лі кай Ай чын най вай ны Кан стан цін 
Ла зар чук.

На са мрэч, з ім за воч на зна ё мыя мно-
гія жы ха ры і гос ці Мін ска. Ка лі ў Бе ла ру-
сі свят ка ва ла ся 60-год дзе Пе ра мо гі, то 
вы ява бы ва ла га ма ра ка бы ла зме шча на 
на шмат лі кіх га рад скіх рэ клам ных стэн-
дах. У ква тэ ры ж ве тэ ра на ство ра ны са-
праўд ны мар скі ку ток. Пра стор ны па кой 
упры гож вае вя лі кі парт рэт за сна валь ні ка 
ра сій ска га фло ту Пят ра І. На сця не ві сяць 
рэ пра дук цыя «Дзя вя та га ва ла» Ай ва зоў-
ска га, шмат лі кія ка ра бель ныя вы мпе лы, 
па мен ша ная ко пія штур ва ла, фо та здым кі 
па рус ні каў...

— На мо ра я тра піў з-за збе гу аб ста-
він, — рас каз вае ве тэ ран. — На ра дзіў ся 
ж я ў Са ма хва ла ві чах, што пад Мінск ам. 
А ў двац цаць вось мым го дзе, ка лі мне бы-
ло ўся го два га ды, мы пе ра еха лі ў да лё кі 
Ста лін град. Баць ка мой знай шоў пра цу 
на там тэй шым трак тар ным за вод зе. Ха-
цеў пай сці па яго сля дах і я. Скон чыў ся-
мі год ку, фаб рыч на-за вод скае ву чы лі шча і 
толь кі ўлад ка ваў ся на за вод элект ры кам, 
як грым ну ла вай на. Амаль год усе хлоп цы з 
за во да пра сі лі ся на фронт. І я так са ма. Але 
ку ды па шлюць пят нац ца ці га до ва га юна ка, 
у яко га на ват і паш пар та яшчэ не бы ло?

У 1942-м пра яго ўспом ні лі. Ту га пры-
хо дзі ла ся та ды на вай не на шым фла-

там. Бал тый ска му, які 
ледзь пра рваў ся з Та-
лі на ў Кранш тат. Моц-
на цяр пеў ад ня мец кіх 
атак флот Паў ноч ны, 
які не пус каў у са-
вец кае За па ляр'е гіт-
ле раў скія пад вод ныя 
лод кі і кан ва і ра ваў 
каш тоў ныя гру зы, што 
іш лі з аме ры кан ска га 
кан ты нен та. За ціш ша 
па на ва ла толь кі на Ці-
хім акі я не. Але бы ло 
яно па доб на да ся-
дзен ня на па ра ха вой 
боч цы — зу сім по бач 
Япо нія, якая ад кры-
та сім па ты за ва ла на-

цыс там... Шмат ма ра коў скла лі га ло вы 
ў пер шыя ва ен ныя ме ся цы. Над фла-
та мі ўсур' ёз па віс да мок лаў меч з-за 
не да хо пу спе цы я ліс таў. Та му паў ста ла 
пы тан не — як жа ўкам плек та ваць ка-
раб лі? Нар кам ВМФ ад мі рал Куз ня цоў 
у маі 1942 го да за га даў ства рыць на 
Са лаў ках шко лу юн гаў. Пла на ва ла ся, 
што праз год з яе вый дуць ква лі фі ка-
ва ныя боц ма ны, ма та рыс ты, ру ля выя, 

ра дыс ты, ар ты ле рый скія і тар пед ныя 
элект ры кі. Ах вот ні каў ву чыц ца са бра-
ла ся шмат. Ад нак мно гіх ад бра ка ва лі 
яшчэ на мед ка мі сіі. Хлоп цы без праб-
лем пра хо дзі лі аку ліс та, не ўра па то ла га, 
але ад сей ва лі ся на пра вер цы вес ты бу-
ляр на га апа ра ту.

— Гэ та ця пер усе ве да юць пра тое, 
што там рас круч ва юць крэс ла, а пас-
ля про сяць устаць і на зі ра юць за тым, 
як ты ся бе па во дзіш. Але што пра гэ та 
ве да лі су ха пут ныя пад лет кі? Праў да, я 
ўжыў та ды ва ен ную хіт расць. Устаў, це-
ла кры ху цяг не ў адзін бок, а я з усіх 
сіл гля джу ў про ці лег лы. Дак та ры ні чо га 
не за ўва жы лі, а пас ля да гай дан кі не як і 
пры звы ча іў ся.

Так двух сот ста лін град скіх пад лет каў на 
па ра хо дзе па вез лі па Вол зе ў Яра слаўль. 
Цяг ні ком ад туль да еха лі да Ар хан гель ска, 
прай шлі там кант роль ны агляд у ме ды каў 
і ўжо ад туль на па ра хо дзе «Кам са мо лец» 
1 ве рас ня пе ра пра ві лі ся на Са лаў кі. І лі-
та раль на на на ступ ны дзень ад кры лі ся 
ці ка выя рэ чы — ву чыц ца ж не бы ло дзе. 
Сот ні хлоп цаў, са бра ных з усіх не аку па ва-
ных тэ ры то рый кра і ны, знай шлі пры ту лак 
у ко ліш няй ма нас тыр скай тур ме. Не да лё-
ка ў ле се ста яў да мок, дзе раз мяс ці ла ся 
са ні тар ная часць. У бы лой гас ці ні цы для 
пі ліг ры маў па ся лі ла ся на чаль ства. Вось і 
ўся мат ба за... Та му бу ду чыя юн гі бы лі вы-
му ша ны бу да ваць шко лу для ся бе са ма-
стой на. Хлоп цы ад ра зу па ча лі ва ліць лес, 
кар ча ваць ве ка выя пні, ка паць кат ла ва ны, 
бу да ваць зям лян кі-куб ры кі... Моц на пад-
ціс каў час — ма ра зы на аст ра вах на сту-
па юць ужо ў кан цы каст рыч ні ка.

— Мя не ву чы лі там май стэр ству элект-
ры ка тар пед ных апа ра таў. Уво гу ле, бу ду-
чую вай ско вую пра фе сію нам пад бі ра лі, 
кі ру ю чы ся на шым цы віль ным во пы там. 
Спе цы яль насць мая бы ла вель мі ад каз-
най. Уя ві це са бе — на ка раб лі шэсць тар-
пед ных апа ра таў, у кож ны з якіх за праў-
ле на ме та ліч ная цы га ра, дзе мі ні мум 120 
кі ла гра маў вы бу хоў кі. І ты па ста ян на со-

чыш, каб уся элект ры ка ў гэ тых ма шы нах 
пра ца ва ла спраў на. Ка лі што пой дзе не 
так, або тар пе ду за клі ніць пры стрэ ле, або 
мо жа быць яшчэ горш... Не за бы ва лі ся ў 
шко ле юн гаў і на вы кла дан не звы чай ных 
школь ных прад ме таў. Так мы спа сці га лі 
ад на ча со ва мір ную і ва ен ную на ву ку да 
каст рыч ні ка со рак трэ ця га. А пас ля на-
дыш ло раз мер ка ван не. Мя не па кі ну лі на 
Поў на чы.

Не каль кі ра зоў Кан стан цін Ла зар чук 
удзель ні чаў у кан ва і ра ван ні ганд лё вых 
су доў, якія вез лі гру зы з Бры та ніі, Злу ча-
ных Шта таў і Ка на ды ў паў ноч ныя пар ты 
СССР. Ад нак пра гэ та ве тэ ран га во рыць 
вель мі ма ла, бо ба чыў не шмат — увесь 
час зна хо дзіў ся на вар це ля тар пед ных 
апа ра таў.

А не за доў га да кан ца вай ны ма ра ка 
пе ра вя лі на Ці хі акі ян, на эс кад ра ны мі-
на но сец «Рас то роп ный». Праў да, ка лі 
на шы ў жніў ні 45-га аб' яві лі вай ну Япо ніі, 
за цяж ных і моц ных ба ёў на ва дзе не бы-
ло. Тэ атр ва ен ных дзе ян няў пе ра нёс ся 
та ды ў Мань чжу рыю. Ха ця ха па ла пра цы 
і фло ту. Кан стан цін Ла зар чук удзель ні-
чаў у вы зва лен ні Ку рыль скіх аст ра воў. 
Па мя тае ён і дэ сант у порт Ата ма ры (за-
раз — Кор са каў) на па дзе ле ным та ды 
на дзве па ло вы Са ха лі не. Япон скія пры-
ча лы ў Ата ма ры са вец кія ма ра кі бяз лі-
тас на тар пе да ва лі. Раз-по раз з-за лі ніі 
га ры зон та з'яў ля лі ся і ка мі ка дзэ. Ад нак 
на шы зе ніт чы кі спра цоў ва лі на «вы дат-
на» — ні во дзін япон скі са ма лёт так і не 
да ля цеў да па лу бы ка раб ля. Дру гая су-
свет ная для ўра джэн ца Са ма хва ла віч 
скон чы ла ся ва Ула дзі вас то ку 3 ве рас ня 
1945 го да.

— На жаль, ма іх та ва ры шаў за ста ец ца 
ўсё менш, — дры жыць го лас у ве тэ ра-
на, які гар тае ста рэнь кі аль бом з фо та-
здым ка мі сва іх са слу жыў цаў і ва ен ных 
ка раб лёў. — Два ме ся цы та му ў іншы свет 
ады шоў апош ні мой ся бар са шко лы юн-
гаў, з якім мы пры еха лі сю ды пас ля дэ-
ма бі лі за цыі ў 1950-м. Так што ў Мін ску з 
пер ша га са ла вец ка га вы пус ку за стаў ся, 
пэў на, адзін я. Чуў, праў да, што ні бы та ў 
Вал га гра дзе яшчэ жы вуць не каль кі ма іх 
ад на каш ні каў. Але па ба чыць іх ужо на ў-
рад ці зма гу...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

У Ві цеб ску ля са ма га вя лі-
ка га пра ва слаў на га хра ма 
— Свя та-Ус пен ска га ка фед-
раль на га са бо ра — асвя ці лі 
вя лі кі крыж, які бу дзе ўста-
ля ва ны ў Се ва сто па лі. Гэ ты 
крыж — знак па мя ці і па ва гі 
да ма ра коў, бе ла ру саў па 
на цы я наль нас ці, якія бра-
лі ўдзел у Крым скай вай не 
(1853—1856 гг.).

Ідэя ўста на віць гэ ты свое-
асаб лі вы пом нік на ле жыць эн-
ту зі яс там. Крыж вы раб ле ны з 
хвоі і ка ва на га ме та лу на гро-
шы, са бра ныя ты мі, хто слу жыў 
на фло це, а так са ма вы кон ваў 
ін тэр на цы я наль ны аба вя зак.

Як рас ка заў прад стаў ні кам 
СМІ Ар се ній Крыц кі, аў тар ра сій-
ска-бе ла рус ка га пра ек та «Мар-
ское бра тэр ства — не па руш нае!», 
вель мі сім ва ліч на, што гэ ты крыж 
бу дзе ўста ля ва ны на пры кан цы 
лі пе ня ў ра ё не Се ва сто па ля, дзе 
ся род ін шых ёсць та кія ву лі цы, 
як Ві цеб ская, Ма гі лёў ская, Мін-

ская і гэ так да лей. Па вод ле яго 
слоў, пад час уста ноў кі кры жа ў 
Се ва сто па лі прад стаў ні кам Бе-
ла ру сі па абя ца лі пе ра даць ко піі 
штан да раў бе ла рус кіх пал коў, 
якія пра дэ ман стра ва лі ге ра ізм 
пад час аба ро ны го ра да.

Крыж асвя ціў кі раў нік пра-
ва слаў най епар хіі, ар хі епіс кап 
Ар шан скі і Ві цеб скі Дзі міт рый. 
У цы ры мо ніі бра лі ўдзел прад-
стаў ні кі ўла ды воб лас ці і го ра да, 
га на ро выя гос ці з Ра сіі.

Ці ка ва, што ў Ві цеб ску пла-
ну ец ца ства рыць му зей ва ен-
на-мар ско га фло ту. А ў па сёл ку 
Асвея Верх ня дзвін ска га ра ё на 
быў ад кры ты пер шы ў Бе ла ру сі 
клуб бу ду чых ма ра коў «Гар дэ-
ма ры ны». Пра гэ ты клуб «Звяз-
да» рас ка за ла ад ной з пер шых. 
Мар ской спра ве дзя цей ву чыць 
Ва сіль Іо сі фа віч Ру ды, ка пі тан 
1 ран гу ў ад стаў цы, і яго ад на-
дум цы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

28 лі пе ня — Дзень ва ен на-мар ско га фло ту28 лі пе ня — Дзень ва ен на-мар ско га фло ту  ��

ЮН ГА З СА ЛА ВЕЦ КІХ АСТ РА ВОЎ
КРЫЖ З ВІ ЦЕБ СКА 

ЯК СІМ ВАЛ МАР СКО ГА БРА ТЭР СТВА

З 13 за ла тых ме да лёў, за ва я ва ных на ка зан-
скай уні вер сі я дзе, 8 — на ра хун ку су пра цоў-
ні каў ор га наў унут ра ных спраў і ва ен на слу-
жа чых унут ра ных вой скаў.

З пе ра мо га мі на ХХVІІ Су свет най лет няй уні вер сі-
я дзе, якая прай шла ў Ка за ні, су пра цоў ні каў ор га наў 
унут ра ных спраў і ва ен на слу жа чых унут ра ных вой-
скаў па він ша ваў мі ністр унут ра ных спраў Бе ла ру сі 
Ігар Шу не віч. «Мне як мі ніст ру вель мі пры ем на, што 
з больш як 160 спарт сме наў на шай збор най 11 прад-
ста ві лі МУС Бе ла ру сі, — ска заў Ігар Шу не віч пад час 
цы ры мо ніі ўша на ван ня. — Вы не прос та слу жы це і 
вы кон ва е це аба вяз кі па ахо ве гра мад ска га па рад ку, 

рас крыц ці зла чын стваў, але і спры я е це ста ноў ча му 
імі джу мі ніс тэр ства і кра і ны ў цэ лым». Пад час су стрэ-
чы з мі ніст рам ат ле ты аб мер ка ва лі не ка то рыя пы тан ні 
ахо вы пра ва па рад ку на спар тыў ных ме ра пры ем ствах 
у на шай кра і не. Ма ла дыя лю дзі звяр ну лі ўва гу на 
ак тыў ную ра бо ту ва лан цё раў пад час спа бор ніц тваў: 
«На тры бу нах рэд ка мож на ўба чыць па лі цыю». Ігар 
Шу не віч ад зна чыў, што ў нас так са ма вя дзец ца ра-
бо та ў гэ тым кі рун ку. Ня даў на пы тан ні кам форт на га 
зна хо джан ня гле да чоў на ста ды ё нах пад час фут боль-
ных мат чаў аб мяр коў ва лі ся ў офі се Бе ла рус кай фе дэ-
ра цыі фут бо ла на су стрэ чы са стар шы нёй аса цы я цыі 
БФФ Сяр ге ем Ру ма сам. Та ды бы ло пра ня та ра шэн не 
аб ства рэн ні па ста ян на дзей най ра бо чай гру пы па 
ма ні то рын гу сі ту а цыі на ста ды ё нах і рас пра цоў цы 
стра тэ гіі ўза е ма дзе ян ня па між аса цы я цы яй і МУС пры 
пра вя дзен ні фут боль ных мат чаў. Ад ной з га лоў ных 
мэт стра тэ гіі з'яў ля ец ца ўвя дзен не служ бы сцю ар даў і 
вы вад су пра цоў ні каў мі лі цыі за ме жы ста ды ё на.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Раўненне на лепшыхРаўненне на лепшых  ��
Спар тыў ныя ме да лі 
для пра ва ахоў ні каў

Асвя чэн не кры жа.
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Ігар Шуневіч уручае падзяку Вользе Худэнка.Ігар Шуневіч уручае падзяку Вользе Худэнка.

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Центр правовых услуг» 
ПОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже имущества Общества с дополнительной ответственностью «КонсалтЛизинг»:

№ 
лота Наименование имущества Ед. изм. Кол-во Начальная цена 

предмета торгов 

Сумма шага 
аукциона в размере 

5%, руб.

1

Агрегат холодильный с полугерметичными компрессорами "Вitzer" АКФН-4 ДС-5.2 Y-4OS

шт. 1 167503000 8375150

Агрегат холодильный с полугерметичными компрессорами "Вitzer" АКФ-4 FC-5.2 Y-4OS
Витрина холодильная "Неман" 240 ОВВН 0.7-2.2.2
Витрина холодильная "Неман" 300
Витрина холодильная "Неман" 300
Весы SM-300В
Весы SM-300Р
Витрина холодильная среднетемпературная ВХСГИ 1.3/1.2 (сдвоенная) 
Витрина холодильная среднетемпературная ВХСГИ 1.3/1.2 (сдвоенная) 
Витрина холодильная модель АСВ-200
Витрина холодильная модель АСВ-200
Горка металлическая
Витрина холодильная (пристенная) "Неман-240ПВС"
Витрина холодильная (пристенная) "Неман-300 ПВС 2.4-6.5-2"
Витрина холодильная (пристенная) "Неман-300 ПВС 2.4-6.5-2"
EXERT система противокражная
ККМ IPC POS IIS СПF (Модификация Б)
ККМ IPC POS IIS СПF (Модификация Б)
ККМ "Кассаби-04Ф"
Кондиционер МСQuay
Кондиционер МСQuay
Кондиционер МСQuay
Вакуумная упаковочная машина EasyPack B018
Машина упаковочная термоусадочная модель АС-INPUT Mod.SL-44
Монитор L1717S
Монитор L1550S
Монитор L1550S
Холодильник/морозильник "Атлант" моедль МХМ-1734-01
Принтер печати «EPSON» модель ТМ-V210A-M-119A
Принтер ТЕС В-SV4D SERIES
Принтер чеков ТМ-U210 Series Model M188A-FTCG 150976
Принтер чеков ТМ-U220 Printers Model M188A-FTCG 150370
Сканер лазерный VS2200 (прикассовый)
Сканер лазерный VS2200 (прикассовый)
Сканер лазерный MS9520-47
Ларь морозильный 606r-A/S
Ларь морозильный 506r-A/S
Ларь морозильный Caravel-A/S
Весы тензометрические настольные торговые ВТНт-15
Весы тензометрические настольные торговые ВТНт-15
Весы настольные электронные ВН-15
Стоимость 1 лота 167503000 8375150

Аукцион состоится 30 сентября 2013 года в 10.00 по адресу: г. Брест, 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением копий свидетельств о 
государственной регистрации, доверенностей выданных представителю (для 
юридических лиц и ИП) или копий паспортов (для физических лиц), заверенных 
банком документов, подтверждающих внесение суммы задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет ОДО «КонсалтЛизинг», принимаются по 27 сен-
тября 2013 года до 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 
203 или по факсу 80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имущества. На-
чальная цена установлена без НДС. Договор купли-продажи между Продавцом 
и Покупателем заключается в течение 7 (семи) дней с даты проведения торгов. 
Победитель аукциона обязан оплатить предмет торгов в соответствии с дого-
вором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов. 
Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением торгов в 
части оплаты объявления о проведении торгов в течение 5 дней с даты про-
ведения торгов.

 Размер задатка для участия в аукционе составляет 10 % от начальной цены 
имущества и перечисляется на расчетный счет ОДО «КонсалтЛизинг» 
№3011356050012 в Региональной дирекции №500 ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь), 
г. Брест, МФО 153001108, УНП 290307191 в срок до 27 сентября 2013 года до 
17 ч. 00 мин. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за лот. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником, предмет торгов продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.
Сведения об организаторе торгов: Частное унитарное предприятие по ока-

занию услуг «Центр правовых услуг», юридический адрес: 224022, г. Брест, 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203, контактные телефоны: 80162 33 93 88, 8029 802 
80 00.

Сведения о продавце: Общество с дополнительной ответственностью «Кон-
салтЛизинг», юридический адрес: г. Брест ул. Задворская, 4, контактные теле-
фоны: 80162 33 93 88, 8029 802 80 00. 

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведе-
нии торгов вправе отказаться от их проведения при продаже имущества долж-
ника на аукционе – в любое время, но не позднее чем за пять дней до насту-
пления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, ознакомлении 
с предметом торгов можно получить в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
по адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 80162 33 
93 88.

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Центр правовых услуг» 
ПОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже недвижимого имущества Общества с ограниченной ответственностью «Элиофеста»:

№ 
лота Наименование имущества Ед. изм. Кол-во Начальная цена 

предмета торгов 

Сумма шага 
аукциона в 

размере 5%, руб.

1 Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-73864 общей площадью 75,5 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Брест, ул. Задворская, 4 шт. 1 144613600 7230680

Стоимость 1 лота 144613600 7230680

Повторный аукцион состоится 12 августа 2013 года в 10.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением копий свидетельств о го-
сударственной регистрации, доверенностей, выданных представителю (для 
юридических лиц и ИП) или копий паспортов (для физических лиц), заверенных 
банком документов, подтверждающих внесение суммы задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет ООО «Элиофеста», принимаются по 09 августа 
2013 года до 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203 или 
по факсу 80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имущества. На-
чальная цена установлена без НДС. Договор купли-продажи между Продавцом 
и Покупателем заключается в течение 7 (семи) дней с даты проведения торгов. 
Победитель аукциона обязан оплатить предмет торгов в соответствии с дого-
вором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов. 
Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением торгов в 
части оплаты объявления о проведении торгов.

 Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены 
имущества и перечисляется на расчетный счет ООО «Элиофеста» 
№3012151730011 в ОАО «Паритетбанк», г. Минск, МФО 153001782, УНП 
290964168 в срок до 09 августа 2013 года до 17 ч. 00 мин. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за лот. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником, предмет торгов продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять про-
центов.

Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.
Сведения об организаторе торгов: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Центр правовых услуг», юридический адрес: 224022, г. Брест, ул. Ясене-
вая, 20А, офис 203, контактные телефоны: 80162 33 93 88, 8029 802 80 00.

Сведения о продавце: Общество с ограниченной ответственностью «Элио-
феста», юридический адрес: г. Брест, ул. Задворская, 4, контактные телефоны: 
80162 33 93 88, 8029 802 80 00. 

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении 
торгов вправе отказаться от их проведения при продаже имущества должника 
на аукционе – в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления 
даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, ознакомлении с 
предметом торгов можно получить в рабочие дни с 9 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по 
адресу: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 80162 33 93 88.

Фо
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Сот ні хлоп цаў, са бра ных з усіх 
не аку па ва ных тэ ры то рый кра і ны, 
знай шлі пры ту лак у ко ліш няй 
ма нас тыр скай тур ме.


