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Пуховичское районное потребительское общество 
СООБЩАЕТ О  ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, 

расположенных в Пуховичском районе Минской области:

� МАГАЗИН в д. Мижречье, д. Любячка, д. Тешково; 
� ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ в д. Турин; 
� СКЛАД в аг. Пуховичи.
Получить всю необходимую информацию о продаже вышеуказанных объектов вы можете 

по тел. (01713) 41 1 42, 42 4 94. УНП 600115965

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Трест Белтрансстрой» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже следующего имущества: 

ЛОТ № 1: изолированное помещение административного назначения, инвентарный номер 
100/D-64620, об. пл. 447,2 кв.м, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Брест-
ская область, г. Брест, ул. Менжинского, д. 30, в т.ч. компьютерная сеть, теплосчетчик 
ТЭМ-05м-1 ДУ 32; теплосчетчик ТС-05. 

Начальная цена с НДС – 3 799 006 455 бел. руб. 

Сведения о земельном участке: 177/1000 доли в праве постоянного пользования 
на земельный участок, пл. 0,0514 га предоставленного для обслуживания жилого дома. 

ЛОТ № 2: производственная база, расположенная по адресу: Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Брест, ул. Карасева, 100, в составе: растворный узел, об. пл. 
498,7 кв.м; котельная 488 кв.м (в т.ч. оборудование котельной согласно Перечня); бытовые 
помещения на 90 человек, об. пл. 410,7 кв.м; механическая мастерская, об. пл. 968,5 кв.м; 
склад сухих лесоматериалов, об. пл. 501,7 кв.м; гараж автоколонны, об. пл. 798,2 кв.м; 
навес к складу, об. пл. 430 кв.м; пристройка к пилораме, об. пл. 348,3 кв.м; материальный 
склад № 1, об.пл. 315,9 кв.м; проходная будка, об.пл. 15,7 кв.м; паровая лесосушилка, об. 
пл. 71,5 кв.м; склад сыпучих материалов, об. пл. 126,3 кв.м; механический склад цемента, 
об. пл. 45,2 кв.м; здание КНС, об. пл. 46,1 кв.м; материальный склад № 2, об. пл. 368,1 кв.м; 
здание компрессорной станции, об. пл. 62,4 кв.м; здание для хранения материалов (кла-
довки), об. пл. 200 кв.м; навес для кислородных баллонов, об. пл. 28,1 кв.м; повышенный 
путь; бетонный полигон; хранилище для битума; помещение хозяйственного назначения, 
об. пл. 34 кв.м; в т.ч. тепловые сети, наружный водопровод, мачты освещения метал. 2 шт; 
мачты освещения метал. 5 шт; линия электропередач 240 мп; канализация. 

Начальная цена с НДС – 17 867 714 066 бел. руб. 

Площадь земельного участка для обслуживания производственной базы – 3,6287 га 
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования). 

Для обслуживания повышенного пути продавцу на праве постоянного пользования 
предоставлен земельный участок 0,6699 га. Обременение: частичная аренда. 

Задаток 5% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260010; 
нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на 
в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; 
в отделении № 507 г. Минска ОАО «Бел инвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 16.08.2013. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения 
лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by. 

Аукцион состоится 10 октября 2013 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 8. Заяв-
ления на участие и необходимые документы принимаются по 09 октября 2013 г. до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

У на шай сям'i лi чаць: 
тое, што на ша, нам 
i за ста нец ца. Пры лю бых 
умо вах. У да чы нен нi 
да гры боў гэ та дзей нi чае 
так: коль кi б лю дзей нi 
прай шло ся па «на шых» 
грыб ных мяс цi нах, 
з пус ты мi ру ка мi мы 
нi ко лi не вер нем ся! I 
раз мо ва iдзе не пра 
адзiн-два грыб кi на дне 
вя дзер ца... «Нор ма» 
бы ла заў сё ды! Вось 
прой дзе iн шы грыб нiк, 
а ты iдзеш за iм 
лi та раль на след у след 
i... па ды ма еш ба ра вi кi. 
Пры чым не ска жаш, 
што ён — ра зя ва... 
Прос та «на ша — нам» 
на са мрэч пра цуе.

...Гэ тым ра зам у мяс цi ны, 
дзе «вод зяц ца» чыр во на га-
ло вi кi, вы пра вi лi ся па абе дзе 
— зран ку бы лi не ад клад ныя 
спра вы. Зра зу ме ла, што i iн-
шыя ама та ры гры боў так са ма 
ўжо не спа лi ў шап ку! Лi та раль-
на ў са мым па чат ку ле су мы 
згле дзе лi ве ла сi пед. А вось яго 
ўла даль нi ка нi дзе не бы ло вi-
даць.

Су па ко iў шы ся бе тым са-
мым, звык лым «на ша — нам», 
ра зы хо дзiм ся з та там у роз ныя 
ба кi, iмк ну чы ся, каб пад на га мi 
не хрус це лi га лi ны. Гэ та до сыць 
цяж ка, бо лаў жоў i бу ра ло му 
пас ля ўра га наў мi ну лых га доў 
у ле се — проць ма! Цi ка ва, што 
i не ка то рыя чыр во на га ло вi кi 

аб лю боў ва юць ме на вi та «звал ку 
га лiн»...

Сён ня пер шы грыб — мой! 
Ага, пра цяг ва юць рас цi. Гэ та 
пры ем на. Так атры ма ла ся, што 
пад час па хо даў па гры бы ў гэ тыя 
мяс цi ны я раб лю ся спе цы я лiс там 
па ма лень кiх чыр во на га ло вi ках, у 
асноў ным iх «ця гаю», а та та — па 
вя лi кiх.

Гэ так жа склад ва ла ся i ў гэ ты 
дзень. Я на тра пi ла на ад па вед-
ны «пя та чок», на якiм, ня гле дзя-
чы на чыр во нае лiс це, апа лае з 
дрэў, доб ра бы лi вi даць гры бы. 

Ха ця сi ту а цый, пад час якiх зда лёк 
пры ма еш лiст за грыб, так са ма 
ха па ла...

Сы хо дзiць з той мяс цiн кi не ха-
це ла ся, ды та та па чаў на стой лi ва 
клi каць да ся бе. Iду на го лас — i 
ба чу по бач з iм ула даль нi ка ве-
ла сi пе да. Той за зна чае: «Во, пай-
шлi чыр во на га ло вi кi! А да гэ туль 
не бы ло!» Ага, зна чыць, i ён даў-
но ўжо аб лю ба ваў гэ ты ўчас так 
ле су... За тым грыб нiк ка жа, што 
ад нёс ужо са бра нае да ве ла сi пе-
да i iдзе па гры бы дру гi раз. Дзi-
вак ча ла век! А рап там хто возь ме 

па кi ну тае?! Гэ та ж не ў ма шы не 
за мкнуць...

А та та, аказ ва ец ца, клi каў мя-
не, каб па ка заць, як рас туць на 
не вя лi кай ад лег лас цi пяць вя лi-
кiх пры га жуноў. Але, па чуў шы на-
блi жэн не кан ку рэн та, ху цень ка iх 
зрэ заў. Не па да лёк знай шла яшчэ 
ад на го — лад на га — i я...

Так мы i шпа цы ра ва лi па ле се 
ўзад ды ўпе рад, «пра чэс ва ю чы» 
мяс цо васць. Па ке ты па цi ху на паў-
ня лi ся. Цi ка ва, што ў гэ ты дзень 
чыр во на га ло вi кi зна хо дзi лi ся не 
па ад ным, а па тры ад ра зу! Та та 

на ват ад шу каў не каль кi ста рых 
ба ра вi коў. Па ве сiў на дрэ ва — 
ня хай спо ры рас ся вае ве цер. 
На тра пiў i на адзiн доб ры. А я 
i ўво гу ле знай шла цуд — два 
ба ра вiч кi, якiя зрас лi ся ба ка мi. 
Ух ты! Аб са лют ныя блiз ня ты! 
Шка да толь кi, што ака за лi ся 
тро хi чар вi вы мi. Але ж за тое 
лю ба ва ла ся я iмi ў па ке це, па-
куль ха дзi ла па ле се!

Ча мусь цi ўвесь час атрым лi-
ва ла ся так, што наш «ка ле га» 
iшоў па пе ра дзе, ку ды нi звяр нi. 
А на па чат ку ён са браў лад ную 
коль касць чыр во на га ло вi каў 
аку рат на ўзлес ку! Вось i да-
лё ка ад ляс ной утра вя не лай 
да ро гi ады хо дзiць нi ку ды не 
трэ ба... Дзi ва, ды i толь кi! Пад-
ня ла там не каль кi гры боў i я.

За тым мы з та там вы ра-
шы лi пе рай сцi ў дру гое па 
лi ку «на ша» мес ца. Вой-ёй! 
Што па ча ло ся! Ды тут жа нi-
хто i не быў! Чыр во на га ло вiк, 
яшчэ адзiн, i яшчэ... Па глыб-
ля ю ся ў лес... О, вунь грыб! 
А там — дру гi. А там — трэ цi. 
У лi та раль ным сэн се раз бя-
га юц ца во чы!!! Хут чэй, хут чэй 
зра заць! Бег ма — ад ад на го 

да дру го га, па да ро зе клi чу чы 
та ту...

Ка лiсь цi, яшчэ ма лой, на кi ра-
ваў шы ся ў лес з ма май i ста рэй-
шым бра там, на на шай грыб ной 
па ля не я згле дзе ла пяць вя лiз ных 
чыр во на га ло вi каў. Бе га ла ад ад-
на го да дру го га, па спеш лi ва зра-
за ю чы. А пас ля на ўсёй хут ка сцi 
па не сла ся да сва iх, ха ва ю чы 
«зда бы чу» за спi ною, каб пас ля 
ўра чыс та пра дэ ман стра ваць «бу-
кет» чыр во на га ло вi каў!

Га доў трыц цаць пра мi ну ла з 
та го ча су. А я ўсё гэ так жа (у сва-
iм уз рос це!) — бег ма па гры бы. 
I гэ тым ра зам у ад ным мес цы iх 
бы ло не пяць, а двац цаць! Пры-
зна ю ся шчы ра: нi ко лi ў жыц цi 
яшчэ так не «па ля ва ла». Ух, го-
ра ча! I цяж ка на сiць «зда бы чу»...

А на пе ра дзе — та кiя пры го-
жыя грыб ныя мяс цi ны! Зноў ра-
зы хо дзiм ся ў роз ныя ба кi. I зноў 
лi та раль на «ска чуць», каб тра-
пiць у по ле зро ку, чыр во на га ло вi-
кi. Роз на га па ме ру — ма лень кiя, 
ся рэд нiя, вя лi кiя. Так, па ке ты (iх 
у ру ках ужо — два) — на зям лю. 
I — што?! Пра вiль на, ад ад на го 
да дру го га гры ба — бег ма, клi-
чу чы та ту i гуч на здзiў ля ю чы ся 
кож най но вай зна ход цы, якая, 
зда ец ца, iм гнен на «вы рас тае» 
пад ру ка мi.

У па ке тах мес ца ня ма. У ча-
кан нi та ты з яго вя лiз ным па ке-
там «скла дзi рую» ў куч ку. Уф! 
Двац цаць ча ты ры шту кi — за 
пяць хвi лiн бе гу. I — мок рая, што 
мыш! Цi ка ва, коль кi гра маў ва гi 
скi ну ла?!

З цяж кай но шай на кi роў ва ем-
ся да дач най ся дзi бы. Там пе ра-
клад ва ем гры бы ў вёд ры, звык ла 
за гру жа ем ма шы ну буль бай, па-
мi до ра мi, цы бу ляй ды час на ком. 
Тэх нi ка «бры ка ец ца», але цяг не.

А до ма ма ма ў вя лi кiм здзiў-
лен нi бя рэц ца за шчо кi! Усё ба-
чы ла ў сва iм жыц цi. У дзя цiн стве 
ў род най вёс цы Яў кi на, што на 
Сма лен шчы не, па столь кi ця га лi 
яны з бра та мi ды iн шыя вяс ко выя 
дзе цi ба ра вi коў. А вось чыр во на-
га ло вi кi ў та кой коль кас цi i яна 
ба чыць упер шы ню.

Так, ма шы ну — у га раж, гры-
бы — на стол, са мi — ва кол, з 
на жа мi. «Ашкур ва ем» нож кi, рэ-
жам iх i ша пач кi, кi да ем у пад со-
ле ную ва ду. I зноў — прак тыч на 
нi вод на га чар вi ва га гры ба! Толь кi 
па гры зе ныя слi ма ка мi трап ля юц-
ца. Але гэ та — дро бя зi жыц ця. 
Вы ра за ем...

Ру кi так i мiль га юць, бо спра ва 
ру ха ец ца да но чы. Але за дзве га-
дзi ны ўтра iх — спра вi лi ся! Кры ху 
пра мыць, ад ва рыць, па са лiць — i 
ў каст ру лях на ло джыю да заўт ра. 
А пас ля — да ва рыць, за кру цiць i 
за ма ро зiць. Вось толь кi дзе знай-
сцi столь кi мес ца ў ля доў нi, ка лi 
там — за пас ягад на ўсю зi му?!

...Ледзь не цэ лую ноч я «бе га-
ла» па гры бах, а та ды iх «ашкур-
ва ла»! I ў сне яны мя не не ад пус-
ка лi...

Свят ла на АДА МО ВIЧ.
Фо та аў та ра

�

Асаб лi вас цi «цi ха га» па ля ван няАсаб лi вас цi «цi ха га» па ля ван ня  ��

А ВЫ ЗБI РА ЛI ЧЫР ВО НА ГА ЛО ВI КI... 
БЕГ МА?!

О, вунь грыб! А там — 
дру гi. А там — трэ цi. 
У лi та раль ным сэн се 
раз бя га юц ца во чы!!! 
Хут чэй, хут чэй зра заць! 
Бег ма — ад ад на го да 
дру го га.

«КАР ТКА НА ВУ ЧЭН ЦА» 
З ФІ НАН СА ВАЙ 
ПЛАТ ФОР МАЙ

Бе ла рус банк су мес на з Цэнт рам сіс тэм ідэн ты фі ка цыі На-
цы я наль най ака дэ міі на вук рас пра ца ва лі і пра да ста ві лі да 
па чат ку но ва га на ву чаль на га го да ўні каль ны для на шай 
кра і ны кар ткавы пра дукт — «Кар тка на ву чэн ца».

Гэ тая карт ка пры зна ча на для вуч няў уста ноў агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі і ўяў ляе са бой комп лекс ны ін стру мент, які су мя шчае ў са бе 
функ цыі бан каў скай аплат най карт кі і ўні вер саль на га элект рон на га да-
ку мен та, што да зва ляе вы ка рыс тоў ваць карт ку як элект рон ны про пуск 
аль бо элект рон ны ключ па ўлі ку ча су, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ-
бе Бе ла рус бан ка. «Кар тка на ву чэн ца» мае маг ніт ную па ла су, «аб ста ля-
ва на» ўні каль ным штрых -ко дам і ўбу да ва ным бес кан так та вым чы пам, 
а на пя рэд ні бок карт кі на но сіц ца зды мак яе тры маль ні ка.

За кошт та го, што «Кар тка на ву чэн ца» з'яў ля ец ца паў на вар тас най 
аплат най карт кай буй ней шай фі нан са вай уста но вы кра і ны, у школь-
ні каў з'яў ля ец ца маг чы масць раз ліч вац ца з яе да па мо гай у школь ных 
ста ло вых, бу фе тах, кра мах, што, не су мнен на, бу дзе спры яць па вы-
шэн ню фі нан са вай гра мат нас ці дзя цей з са ма га ран ня га ўзрос ту. Па 
жа дан ні баць коў па «Кар тцы на ву чэн ца» мо жа быць уста ноў ле на за-
ба ро на на зняц це на яў ных гра шо вых срод каў. Баць кі так са ма мо гуць 
кант ра ля ваць вы дат кі па «Карт цы на ву чэн ца» з да па мо гай зруч ных 
сэр ві саў дыс тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван ня Бе ла рус бан ка 
— «Ін тэр нэт-бан кінг» і « М-бан кінг» .

Па поў ніць «Кар тку на ву чэн ца» мож на бяс плат на ва ўста но вах 
Бе ла рус бан ка, у бан ка ма тах і ін фа кі ёс ках, у тым лі ку з функ цы яй 
пры ёму на яў ных гро шай. Акра мя гэ та га, не за леж на ад ча су су так і 
мес ца зна хо джан ня, баць кі так са ма змо гуць па поў ніць ра ху нак кар ткі 
з да па мо гай «Ін тэр нэт-бан кін гу» і «М-бан кін гу».

Спе цы я ліс ты Бе ла рус бан ка па тлу ма чы лі, што «Кар тка на ву чэн ца» 
афарм ля ец ца ў якас ці да дат ко вай да ра хун ку ад на го з баць коў. У вы-
пад ку, ка лі дзі ця да сяг ну ла 14- га до ва га ўзрос ту і ў яго ёсць да ку мент, 
які свед чыць асо бу, карт ка так са ма мо жа быць аформ ле на з асоб ным 
ра хун кам. Функ цыя элект рон на га про пус ку спра шчае ма ні то рынг на-
вед ван ня школь ных за ня ткаў вуч ня мі, а так са ма да зва ляе апа вя шчаць 
баць коў з да па мо гай SMS- па ве дам лен няў пра дак лад ны час пры хо ду 
дзі ця ці ў шко лу (і вы ха ду з яе), пра ўсе вы пад кі спаз нен няў і пра гу лаў. 
Акра мя гэ та га, «Кар тку на ву чэн ца» мож на вы ка рыс тоў ваць як элект-
рон ны ключ па ўлі ку ча су пра цы — на прык лад, у кам п'ю тар ных кла сах. 
У перс пек ты ве та кую карт ку мож на бу дзе вы ка рыс тоў ваць у якас ці 
пра яз но га да ку мен та ў га рад скім па са жыр скім транс пар це, бі ле та 
чы та ча ў біб лі я тэ ках го ра да, про пус ку (на прык лад, у ба сейн і ін шыя 
спар тыў ныя, куль тур ныя аб' ек ты). Сё ле та пра ект «Кар тка на ву чэн ца» 
прой дзе іс пы ты на ба зе не каль кіх ста ліч ных школ.

Сяр гей КУР КАЧ. У тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз да» рас па вя дае 
пра тое, якая па дзея «пад са-
ла дзі ла» па ра жэн не Вік то рыі 
Аза ран кі ў фі на ле US OPEN, 
ці ад чу вае ціск Аляк сей Ка-
люж ны, вы сту па ю чы за «Ды-
на ма», і дзе ад бу дзец ца лет-
няя Алім пі я да ў 2020 го дзе.

1. Вік то рыя Аза ран ка не здо-
ле ла пе ра маг чы Сі рэ ну Уіль ямс 
у фі на ле Ад кры та га пер шын ства 
ЗША па тэ ні се. У мат чы за ты тул 
бе ла рус ка прай гра ла з лі кам 5:7 
7:6 1:6.

Па яды нак дзвюх леп шых тэ ні-
сіс так пла не ты хут чэй на гад ваў 
біт ву ха рак та раў, а не звы чай-
ны тэ ніс ны матч. У пер шым сэ це 
спарт смен кі вы ра ша лі, хто бу дзе 
да мі на ваць у су стрэ чы. І ў апош ні 
мо мант на свой бок «ка нат пе ра-
цяг ну ла» аме ры кан ская тэ ні сіст ка. 
У дру гой пар тыі Уіль ямс за ка на-
мер на хут ка за ра бі ла пе ра ва гу і 
на ват па да ва ла на матч, але Вік-
то рыя, дэ ман стру ю чы фе на ме-
наль ную хват ку, зраў ня ла лік, а 
за тым і вы рва ла пе ра мо гу ў дру гім 
сэ це. Але та кі марш-кі док не мог 
не ад біц ца на ста не бе ла рус кі. У 
клю ча выя мо ман ты вы ра шаль най 
пар тыі Вік то рыя ста ла да пус каць 
па мыл кі, што да зво лі ла аме ры кан-
скай са пер ні цы ўпэў не на да вес ці 
матч да пе ра мо гі.

Пас ля па ядын ку Вік то рыя ад-
зна чы ла: «Гэ та цяж кае па ра жэн-
не, але вый сці ў фі нал і гу ляць 
су праць леп шай тэ ні сіст кі све ту 
бы ло пры ем на. Мы абедз ве ад чай-
на зма га лі ся і ад да лі ўсе сі лы на 

кор це. За ста ец ца толь кі па він ша-
ваць Сі рэ ну. Ма гу ска заць ад но: я 
прай гра ла вя лі кай чэм пі ён цы, так 
што апус каць га ла ву не бу ду». На-
га да ем, ле тась Вік то рыя Аза ран ка 
так са ма ў трох сэ тах са сту пі ла Сі-
рэ не Уіль ямс у фі на ле US OPEN.

Тым не менш у бе ла рус кіх пры-
хіль ні каў тэ ні са ёсць пад ста вы для 
ра дас ці. Ты тул у спа бор ніц твах 
зме ша ных пар за ва я ваў Мак сім 
Мір ны. У фі на ле US OPEN бе ла-
рус ка-чэш скі тан дэм Мак сім Мір-
ны/Анд рэа Хла вач ка ва пе рай граў 
аме ры кан ку Эбі гейл Спірс і мек-
сі кан ца Сан цья га Ган са ле са. Для 
бе ла рус ка га тэ ні сіс та гэ та чац вёр-
тая пе ра мо га ў мікс це на тур ні рах 
Вя лі ка га шле ма. Ра ней ён да ма-
гаў ся пос пе ху ў па ры з Се рэ най 
Уіль ямс і Вік то ры яй Аза ран кай.

2. Бе ла рус кая фут боль ная 
збор ная ў та ва рыс кім мат чы 

пе ра маг ла ка ман ду Кыр гыз-
ста на 3:1. Га ла мі ад зна чы лі ся 
Сяр гей Ба ла но віч, Ві таль Ра дзі-
во наў і Ра ман Сіт ко. Пас ля мат ча 
на стаў нік бе ла рус кай ка ман ды 
Ге ор гій Кан да рцьеў пра ка мен-
та ваў дзе ян ні сва іх па да печ ных: 
«У дру гім тай ме быў ней кі сум-
бур. На пэў на, усё ўпі ра ец ца ў 
псі ха ло гію: вя лі 2:0, па ду ма лі, 
што пе ра мо га ўжо ў кі шэ ні, — 
у вы ні ку пра пус ці лі не да рэ чны 
гол. Спа дзя ю ся, што ў мат чы з 
фран цу за мі та ко га не паў то рыц-
ца». На га да ем, матч ад бо рач на га 
цык ла да чэм пі я на ту све ту 2014 
го да су праць збор най Фран цыі 
ад бу дзец ца сён ня на го мель скім 
ста ды ё не «Цэнт раль ны».

3. У пер шым хат нім мат чы КХЛ 
«Ды на ма» (Мінск) у авер тай ме 
са сту піў мас коў ска му ЦСКА — 
1:2. Адзі ная шай ба, за кі ну тая ў 

ва ро ты Рас ці сла ва Ста ня, на ра-
хун ку Ар ту ра Гаў ру са. У маск ві-
чоў вы лу чы лі ся Мі ка лай Пра хор кін 
і Ге ор гій Мі ша рын.

Да рэ чы, у скла дзе бе ла-сі ніх 
на лёд вы хо дзіў Аляк сей Ка-
люж ны, які на пя рэ дад ні пад пі-
саў кант ракт з мін скім клу бам. 
Апош няя «пра піс ка» бе ла рус ка-
га ха ке іс та — яра слаў скі «Ла ка-
ма тыў».

Пас ля мат ча Ка люж ны ад зна-
чыў, што не ад чу вае да дат ко ва га 
ціс ку з-за на дзей, якія на яго ўскла-
да юц ца. «Мне 36 га доў. Толь кі гэ та 
мо жа мя не не па ко іць, — іра ніч на 
пра ка мен та ваў ха ке іст. — Я пры-
ехаў атрым лі ваць за да валь нен не 
і аса ло ду ад ха кея. Акра мя ін ша га, 
у ка ман дзе раз ліч ваю доб ра пад-
рых та вац ца да хат ня га чэм пі я на ту 
све ту».

Ужо сён ня на «Мінск-Арэ не» 
«Ды на ма» пра вя дзе матч су праць 
сла вац ка га «Сло ва на».

4. У Бу э нас-Ай ра се вы бра лі 
ста лі цу лет няй Алім пі я ды-2020. 
Го нар пры няць 32-я лет нія Алім-
пій скія гуль ні вы паў То кіа. На 
пра вя дзен не Алім пі я ды так са ма 
прэ тэн да ва лі Мад рыд і Стам бул. 
Пас ля пер ша га ту ра га ла са ван ня 
з алім пій скай гон кі вы бы ла іс пан-
ская ста лі ца. У дру гім ту ры з аб-
са лют най пе ра ва гай у 24 га ла сы 
пе ра мо га да ста ла ся То кіа. Апош ні 
раз ста лі ца Япо ніі пры ма ла лет-
нія Алім пій скія гуль ні ў 1964 го дзе. 
Да рэ чы, на гэ тай се сіі МАК пры няў 
яшчэ ад но важ нае ра шэн не — у 
алім пій скую пра гра му вяр ну лі ба-
раць бу.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Бе ла рус ка га 
фут боль на га 
спе цы я ліс та 
Ле а ні да Ку-
чу ка пры зна лі 
леп шым трэ-
не рам жніў ня 
ў ра сій скай 
прэм' ер-лі зе.

На га да ем, у 
чэр ве ні Ку чук за-
няў мес ца Сла ве-
на Бі лі ча на па-
са дзе га лоў на га 
трэ не ра мас коў-
ска га «Ла ка ма ты-
ва». Да пе ра хо ду ў «Ло ка» бе ла рус уз на чаль ваў фут боль ны 
клуб «Ку бань». Пад кі раў ніц твам Ку чу ка «ка за кі» не прай гра лі 
ні вод на га мат ча ў вя сен няй част цы чэм пі я на ту і, ма ла та го, 
вый шлі ў еў ра куб кі. Зра зу ме ла, та кі пры кмет ны пос пех не мог 
не за ці ка віць кі раў ніц тва «чы гу нач ні каў», якія ві да воч на зна-
хо дзі лі ся ў кры зі се.

Але ка заць пра тое, што Ку чук вы веў ка ман ду з тупіка, 
па куль ра на. Тым не менш якас ныя змя нен ні ў вы ні ках чыр во-
на-зя лё ных нель га не за ўва жыць. У жніў ні «Ло ка» пра вёў тры 
мат чы і на браў дзе вяць ач коў, за біў дзе вяць мя чоў, пра пус ціў-
шы пры гэ тым толь кі адзін! Пры чым пе ра мо гі бы лі зда бы ты ў 
гуль нях з да лё ка не апош ні мі клу ба мі ра сій ска га чэм пі я на ту 
— «Крас на да рам», «Рас то вам» і «Це ра кам». Рас таў ча не, якія 
не ча ка на лі дзі ра ва лі ў пер шых ту рах, уво гу ле бы лі раз гром-
ле ны — 0:5.

Та ко га за ра ду ўпэў не нас ці ка ман да не дэ ман стра ва ла даў но. 
За раз «Ла ка ма тыў» зна хо дзіц ца на пя тым мес цы ў тур нір най 
таб лі цы ра сій ска га чэм пі я на ту па фут бо ле, ушчыль ную па-
да браў шы ся да лі да раў — «Рас то ва», «Зе ні та» і «Спар та ка» 
(ЦСКА, з 17 ач ка мі зна хо дзіц ца на пер шым рад ку) і па куль 
што па-за кан ку рэн цы яй. Ці ка ва бу дзе па на зі раць, ці атры-
ма ец ца ў бе ла рус ка га спе цы я ліс та кан чат ко ва ўска лых нуць 
«Ла ка ма тыў».

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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НАШ ТРЭ НЕР — 
НАЙЛЕП ШЫ Ў РА СІІ

У галасаванні названне лепшага трэнера Леанід 
Кучук абышоў Лучана Спалеці і Курбана Бердыева.

ДЭ ЖА ВЮ ВІК ТО РЫІ АЗА РАН КІ 
І ЛЁГ КАЯ ПРА ГУЛ КА БЕ ЛА РУС КІХ ФУТ БА ЛІС ТАЎ

Фо та Над зеі БУ ЖАН.

СпортСпорт  ��

На він кі аў та рын куНа він кі аў та рын ку  ��

СУСТРАКАЙЦЕ: 
КІ ТАЙ СКІ КРА СО ВЕР

Па сло вах ды рэк та ра СЗАТ «Бел Джы» Дзміт рыя Бат ра ко ва, 
не ра ней за каст рыч нік 2013 го да за пла на ва ны па ча так збор-
кі і вы хад на бе ла рус кі ры нак кра со ве ра Emgrand X7. «Гэ та 
вя лі кі ўні вер саль ны аў та ма біль, які бу дзе за па тра ба ва ны 
як прад пры ем ства мі, так і фі зіч ны мі асо ба мі», — ад зна чае 
кі раў нік су мес на га бе ла рус ка-кі тай ска га прад пры ем ства па 
збор цы лег ка вых аў та ма бі ляў.

На га да ем, што «Бел Джы» з'я ві ла ся ў Бе ла ру сі ў снеж ні 2011 го да. 
На ша пер шая ўлас ная вы твор часць па збор цы лег ка вых аў та ма бі ляў 
зна хо дзіц ца ў Ба ры са ве. Ак цы я не ры — су свет ны гі гант па вы пус ку 
кар' ер ных са ма зва лаў «Бе лАЗ», СЗАТ «Са юзаў та тэх на ло гіі» і Geely 
Іnternatіonal Company. Про да жы са бра ных у Бе ла ру сі па кі тай скай тэх-
на ло гіі аў та ма бі ляў па ча лі ся сё ле та, у са ка ві ку, праз ды лер скую сет ку. 
Больш за 170 аў та ма бі ляў ужо знай шлі сва іх пер шых ула даль ні каў. 
У пла нах прад пры ем ства — бу даў ніц тва но ва га за во да ма гут нас цю, 
якая бу дзе ў дзя сят кі ра зоў пе ра вы шаць іс ну ю чую.

Да рэ чы, тэх на ло гіі швед ска га брэн да Volvo, вы куп ле на га Geely 
ў 2010 го дзе, ак тыў на ўка ра ня юц ца ва ўсе ма дэ лі Geely, не за леж на 
ад мес ца зна хо джан ня вы твор час ці.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

«ЛI ПА ВАЕ» МА ЛА КО
З мэ тай па ве лi чэн ня па каз чы каў аб' ёмаў на до ена га ма ла ка 
бры га дзiр i па моч нiк бры га дзi ра ад ной з фер маў Шчу чын-
ска га ра ё на да ру ча лi сва iм пад на ча ле ным... фiк тыў на яго 
«на бы ваць», па ве дам ляе ад дзя лен не iн фар ма цыi i гра мад-
скiх су вя зяў УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма.

Пра сцей ка жу чы, на пад на ча ле ных рас пiс ваў ся не iс ну ю чы та-
вар, што да зва ля ла мець ня кеп скiя па каз чы кi вы ка нан ня пла на. 
Больш нi я кай вы га ды не бы ло. Пры гэ тым тры ра бот нi цы, не 
жа да ю чы звяр тац ца ў мi лi цыю, змi ры лi ся з тым, што з iх зар пла-
ты ра бi лi ся вы лi чэн нi за быц цам бы на бы тае ма ла ко. У пер шым 
вы пад ку — звыш то ны лiт раў, у дру гiм — пры клад на ўдвая менш. 
Пры чым дзве ра бот нi цы спа чат ку па цяр пе лi ад не за кон ных дзе-
ян няў бры га дзi ра, а по тым — яго па моч нi ка.

Гэ та вы явi лi ра бот нi кi пра ку ра ту ры i апе ра тыў нi кi па ба раць бе 
з эка на мiч ны мi зла чын ства мi. Праў да, па да зро ныя сваю вi ну не 
пры зна юць, сцвяр джа ю чы, што ма ла ко са праў ды бы ло. Маў ляў, 
пры ад груз цы яго на лi ва лi ў ка нiст ры, жа лез ныя бiк ла гi i iн шыя 
ёмiс тас цi.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Се лек цый най ра бо тай па та кіх куль-
ту рах бе ла рус кія ага род ні кі звы чай на не 
зай ма лі ся, бо яшчэ з ча соў СССР на шы 
на ма ган ні бы лі скі ра ва ны на ра бо ту з хо ла-
даў стой лі вы мі рас лі на мі. Та му рас пра цоў ку 
тэх на ло гіі вы рошч ван ня ка ву ноў у рам ках 
пра грам ім парт аза мя шчэн ня мы пра во дзі лі 
на 50 ран няс пе лых га тун ках з Га лан дыі, 
Укра і ны і ЗША, з якіх бы лі вы бра ны і рэ ка-
мен да ва ны на шым вы твор цам 4 гіб рыд ныя 
га тун кі, што ма юць са праўд ны ка ву но вы 
смак і, асаб лі ва пад крэс лю, мо гуць за хоў-
вац ца да 30 дзён, а ва жыць кож ны ка вун 
ад 7 да 15 і больш кі ла гра маў. Па вод ле 
до сле даў, ця пер мы дак лад на ве да ем, 
якія га тун кі най леп шыя і як іх раз во дзіць. 
Ні я кай спе цы яль най тэх ні кі для гэ та га не 
па тра бу ец ца, тэх на ло гія не скла да ная. 
Яшчэ ча ты ры га ды та му ка ву ны зай ма лі 5 
гек та раў, сён ня — больш за 100, пры чым 
пло шчы па шы ра юц ца як на пры ват ных і 
фер мер скіх пад вор ках, так і ў сель гас прад-
пры ем ствах. Вось та му стра тэ гіч насць гэ-
тай куль ту ры як раз і па ля гае на тым, што 
ў гас па дар цы не «гу ляе» на ват ня ўдо бі ца, 
а па куп нік мае наш, бе ла рус кі пра дукт... 
Зра зу ме ла, вы рошч ваць цы бу лю ці час нок 
вы гад ней, але там, дзе па спя хо ва рас це 
ка вун, не рас це больш амаль ні чо га...

— Але па куль што спа жы вец кі по пыт 
за да валь ня ец ца гэ тым пра дук там з поўд-
ня Ра сіі ды азі яц кіх кра ін...

— Упэў не ны, што гэ та толь кі спра ва 
ча су, і ча су не да лё ка га. Тыя, хто вы рошч-
ва юць ка ву ны, рэа лі зу юць іх па куль што 
па блі зу ад ся бе, па куп ні кам ма ла вя до-
мыя ка ву ны бе ла рус кія, але ах вот ныя мо-
гуць атры маць у на шым ін сты ту це ўсе 

не аб ход ныя па ра ды. Усё склад ва ец ца 
доб ра, але не вы ра ша на па куль як след 
пы тан не за бес пя чэн ня фер ме раў і сель-
гас прад пры ем стваў на сен нем, бо яго па-
стаў шчы кі пра па ну юць вя лі кія пар тыі, а 
кож ны гас па дар хо ча па чы наць спра ву 
до след ным шля хам, з не вя лі кіх пло шчаў. 
Але гэ та спра ва вы ра ша ец ца.

— Чым яшчэ ўзба га цяць стол бе ла-
рус кія ага род ні кі?

— На ву коў цы вя дуць ця пер па спя-
хо вую адап та цыю да на шых умоў не-
каль кі га тун каў ды ні, ад нак яе вы со кая 
цеп ла лю бі васць па куль дае нам шанс 
па спра ба ваць толь кі цяп ліч ныя ва ры-
ян ты. Акра мя та го, вы рошч ван не ды ні 
вы ма гае і вы ка ры стан ня пес ты цы даў, 
але куль ту ра гэ тая перс пек тыў ная, хай 
са бе і для пры ват ных аль бо не вя лі кіх 
фер мер скіх гас па да рак. Га то вы мы пра-
па на ваць так са ма цы бу лю-па рэй, мно гія 

га тун кі ка пус ты бро ка лі, каль ра бі, пе-
кін скай, са вой скай, дух мя ныя тра вы і 
пры пра вы. На ват вы ра шча ныя на не-
вя лі кіх пло шчах, яны ў ста не пры нес ці 
доб ры пры бы так гас па да рам і за мя ніць 
за меж ныя ана ла гі. Мне зда ец ца, што 
най больш перс пек тыў нае раз вя дзен не 
гэ тай «эк зо ты кі» для не вя лі кіх гас па да-
рак і фаб рык, для пад соб ных гас па да-
рак, кан сер ва вых за во даў і мя са кам бі-
на таў.

Улас ная «сяр дзі тасць»
Мер ка ван не ву чо на га пад трым лі-

ва юць і ў Мі ніс тэр стве сель скай гас-
па дар кі і хар ча ван ня. Па вод ле слоў 
Тац ця ны Кар ба но віч, на чаль ні ка ад-
дзе ла па вы твор час ці і ганд лі пло да-
а га род най пра дук цы яй, эк за тыч ныя, 
аль бо ма ла рас паў сю джа ныя куль ту ры, 
ро бяц ца што год на на шых ні вах усё 
больш сва і мі. На прык лад, гас па дар 
Ула дзі мір Кра піў ка са Сма ля віц ка га 
ра ё на вы рошч вае ле ка выя і дух мя ныя 
тра вы, цы бу лю, бак ла жа ны, час нок — 
да 40 роз ных ві даў пла доў і ага род ні ны, 
мае ўлас ную фа со вач ную вы твор часць 
і вы дат на ганд люе, па да ючы ін шым 
прык лад.

Як і ў гэ тым вы пад ку, вя лі кае заў сё ды 
па чы на ец ца з ма ло га. Тац ця на Кар ба-
но віч упэў не на, што яшчэ ўчо ра ма ла 
рас паў сю джа ныя ў нас куль ту ры сён ня 
ро бяц ца ўсё больш па пу ляр ны мі. А пад 

ка нец го да пад лі чым ура джай! Без умоў-
на, фір му па вы рошч ван ні хрэ ну аль бо 
аро ніі спе цы яль на ства раць, маг чы ма, і 
не трэ ба, але што лю дзі па ча лі вы рошч-
ваць яе — зда бы так!

Зу сім ня даў на ў на шых кра мах мы 
маг лі на бы ваць хрэн толь кі поль скай 
вы твор час ці. Пра дукт быў доб ры, але 
па ля кі яго ра бі лі над та ла год ным, ча-
сам — за над та раз ве дзе ным і не на сы-
ча ным. Спра ва, на ту раль на, не ў сма ку і 
васт ры ні, а ў прын цы пе — та му і ўзнік ла 
пы тан не, а ча му не ма ем на па лі цах 
на ша га хрэ ну? Рас це ж ён на кож ным 
ага ро дзе. Мі ну ла коль кі га доў — і ма ем 
улас ны, роз най «сяр дзі тас ці» пра дукт. 
Ак тыў на ім за ня лі ся на Гро дзен шчы не, 
на Па лес сі — і пы тан не вы ра шы ла ся. 
Тое са мае ад бы ло ся з жу ра ві на мі — 
сім ва лам кра і ны, з аро ні яй (чар на плод-
най ра бі най), цук ро вай ку ку ру зай. Праз 
год-два, лі чаць спе цы я ліс ты, бу дзем 
спа жы ваць улас най вы твор час ці за ма-
ро жа ныя су ме сі ага род ні ны. Кош ты іх 
у на шых кра мах, мяк ка ка жу чы, па куль 
што вы клі ка юць здзіў лен не: пе рац, ка-
пус та, шам пінь ё ны, буль ба, за ма ро жа-
ныя па асоб ку, каш ту юць не ба га та, але 
су ме сі іх ад за меж ных вы твор цаў ку ды 
да ра жэй. Па куль што фер ме рам на шым 
гэ та, маг чы ма, не пад сі лу, але дзярж-
прад пры ем ствы па він ны пад тры маць 
сва іх вы твор цаў.

Пят ро РА МАН ЧУК.

СВАЁ — ЗНА ЧЫЦЬ ЛЕП ШАЕ?

Зра зу ме ла, вы рошч ваць цы бу лю 
ці час нок вы гад ней, але там, дзе 
па спя хо ва рас це ка вун, не рас це 
больш амаль ні чо га...

На кантроліНа кантролі  ��

За вы сі лі кошт 
на 200 міль ё наў
У хо дзе пра вер кі дзей нас-

ці ад дзе ла аду ка цыі, спор ту і 
ту рыз му Ка мя нец ка га рай вы-
кан ка ма, пра ве дзе най Ка мі тэ-
там дзярж кант ро лю Брэсц кай 
воб лас ці ра зам з упраў лен нем 
унут ра ных спраў Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма, бы ло вы яў ле на 
па ру шэн не за ка на даў ства аб 
дзяр жаў ных за куп ках.

Як па ве да міў су пра цоў нік 
Дзярж кант ро лю Ула дзі мір Бе ла-
ву саў, дзяр жаў най ма ё мас ці быў 
на не се ны ўрон на су му 200 міль-
ё наў руб лёў пры вы ка нан ні ра бот 
па ра мон це школь ных аў то бу саў. 
Пад рад чык не аб грун та ва на за-
вы сіў кошт ра бот. Вы свет ле на, 
у прыватнасці, што ін фар ма цыя 
аб пра вя дзен ні пра цэ ду ры дзяр-
жаў най за куп кі ва ўста ноў ле ным 
па рад ку апуб лі ка ва на не бы ла, 
не пра ца ва ла як след кон курс ная 
ка мі сія. Акра мя та го, ра монт аў то-
бу саў для пе ра воз кі дзя цей пра-
во дзіў ся пры ват ным прад пры ем-
ствам, якое не мае сер ты фі ка та 
ад па вед нас ці на гэ ту ка тэ го рыю 
ра бот. А вось пра ца ём касць ра-
мон ту яны за вы сі лі не дзе ў ча-
ты ры ра зы.

Яна СВЕ ТА ВА
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Каб перамагчы кыргызаў Каб перамагчы кыргызаў 
беларускім футбалістам беларускім футбалістам 
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