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Кож ны год на ву лі цах Мін ска з'яў ля-
ец ца ўсё больш і больш ка тоў, ад якіх 
па зба ві лі ся гас па да ры. У кож на га ву са-
та га свая сум ная гіс то рыя…

Бо ні ва лан цё ры па да бра лі ледзь жы-
во га ў мін скім пар ку, пад кус том. «У ка та 
ня пра віль ны пры кус, хут чэй за ўсё яго 
вы бра ка ва лі за вод чы кі, ня гле дзя чы на 
тое, што кот па ро дзіс ты — перс, — чы-
таю на фо ру ме пры тул ку гіс то рыю ка та 
Бо ні. — Лі чын кі мух кі шэ лі пад поў сцю і 
елі жыў цом ня шчас нае ства рэн не. Пах 
ста яў жу дас ны, ва ніт ны… Мы ду ма лі, 
што кот ужо не жы вы… Але Бо ні рап-
там за мур каў. Маў ляў, не ха чу па мі раць, 
да па ма жы це, ка лі лас ка… Па вез лі яго 
да ве тэ ры на ра. Спа чат ку спра ба ва лі 
агле дзець яго ў ка бі не це ўра ча, але ка-
лі чар вя кі па сы па лі ся куп ка мі на стол, 
вы му ша ны бы лі пе ра мяс ціц ца ў ван ну. 
Улас на, там усё ля чэн не і ад бы ва ла ся. 
Пас ля вод ных пра цэ дур ка та за гар ну лі 
ў пя люш кі, і ён па чаў удзяч на мур каць! 
Са мі ўра чы здзі ві лі ся.

Па доб ных гіс то рый ты ся чы. Га лоў-
нае, лі чаць ва лан цё ры з пры тул ку « Су-
пер кот», каб у іх быў шчас лі вы ка нец.

Да вы ра та ван ня
бе ла рус кіх ка тоў 
пад клю ча юц ца ін ша зем цы 

Ад чы ня юц ца дзве ры, і з усіх ба коў на 
мя не гля дзяць ці каў ныя ка ці ныя воч кі. У 
пры тул ку «Су пер кот», дзе сён ня 42 га-
да ван цы, мя не су стра кае Ві таль, які мае 
не па срэд нае да чы нен не да ства рэн ня 
пры тул ку.

— Пры ту лак быў ар га ні за ва ны ў 
2009 го дзе, — рас па вя дае Ві таль. — У 
2010-м мы за рэ гіст ра ва лі ар га ні за цыю 
«Мо ла дзе вае гра мад скае аб' яд нан не 
ама та раў жы вёл «Су пер кот», та му што 
ў нас не ка мер цый ны пра ект, гро шай не 
пры но сіць. Кож ны год больш за ты ся чу 
жы вёл пра хо дзіць праз на шу ар га ні за-
цыю. У пры тул ку тры па коі. Спа чат ку 

ка ты трап ля юць на ка ран цін, дзе мы за 
імі на зі ра ем, кан суль ту ем ся з ве тэ ры-
на ра мі. Ка ран цін пра цяг ва ец ца як мі ні-
мум два тыд ні — за гэ ты час боль шая 
част ка ню ан саў, звя за ных са зда роў ем, 
ста но віц ца зра зу ме лай. Пас ля ка ты пе-
ра яз джа юць у дру гі па кой, дзе за імі так-
са ма ўваж лі ва на зі ра юць. У трэ цім па коі 
зна хо дзяц ца ко ці кі, якія шу ка юць но вых 
гас па да роў. Лю дзі, якія збі ра юц ца ўзяць 
ка та, пра хо дзяць кас тынг і су моўе.

Ка ты ад нас трап ля юць па-роз на му, 
але час цей праз ар га ні за цыю «Фаў на 
го ра да», з якой мы цес на су пра цоў ні-
ча ем.

— На жаль, у «Фаў не го ра да» не 
заў сё ды ёсць маг чы масць доў га тры-
маць ка тоў у ся бе, і яны пе ра да юць іх 
нам, — пра цяг вае Ві таль. — Праў да, і 
ў нас аб ме жа ва ная коль касць мес цаў. 
Та му ця пер мы ўлад коў ва ем на шых ка-
тоў на ват у ін шыя кра і ны. Мас коў скія 
ва лан цё ры звяр ну лі ся да нас з пра па-
но вай да па маг чы. Мы ад гук ну лі ся і ар-
га ні за ва лі пер шую ванд роў ку для 5 са-
бак. Пад клю чы лі ся ва лан цё ры з Пі це ра. 
Сён ня пра цу ем і з кі еў скі мі пры тул ка мі. 
Уся го ў Маск ву, Пі цер і Кі еў мы ад пра ві лі 
94 са ба кі і 53 ка ты. Два са ба кі па еха лі 
жыць у Га лан дыю, не каль кі апы ну ла ся 
ў Гер ма ніі. Час та лю дзі не ра зу ме юць, 
ча му ва лан цё ры з ін шых кра ін да па-
ма га юць ка там і са ба кам з Бе ла ру сі. 
Спра ва ў тым, што ў іх ужо ня ма та кіх 
мес цаў, дзе ўсып ля юць жы вёл, пра цуе 
стэ ры лі за цыя і сет ка пры тул каў. Ка лі ў 
іх ёсць маг чы масць, яны га то выя ўзяць 
жы вёл да ся бе.

Зняць ка та з дрэ ва — 
за да ча для аль пі ніс та 

— Мно гія на шы ва лан цё ры — рэд-
кія спе цы я ліс ты, — пра цяг вае Ві таль. — 
На прык лад, Воль га — прак тыч на адзі-
ны ча ла век, здоль ны, дзя ку ю чы аль пі-
нісц кім на вы кам, зняць ка та з дрэ ва. 
Быў вы па дак, ка лі ка та да вя ло ся да-
ста ваць з вен ты ля цыі ў кор пу се Бе-
ла рус ка га дзяр жаў на га эка на міч на га 
ўні вер сі тэ та.

Мы бя ром пад апе ку зня сі ле ных, 
траў ма ва ных ка тоў, ка ця нят без ма мы. 
У пры тул ку ёсць ка ты без хвас та, без ва-
чэй, з траў ма ва ны мі ка неч нас ця мі, адзін 
кот са зла ма най скі ві цай, які сам ес ці не 
мо жа, двух ме сяч нае ка ця ня без лап кі. 
На ля чэн не ідзе шмат срод каў і ча ла ве-
чых сіл. Та му мы бу дзем ра ды да па мо зе 
ва лан цё раў, якія не ба яц ца цяж кас цяў. 
Пры ту лак іс нуе на ах вя ра ван ні: толь кі 
за арэн ду па мяш кан ня мы кож ны ме сяц 
пла цім 500 еў ра. Шмат гро шай ідзе на 
ежу, ле кі.

За апош ні год у пры тул ку шмат што 
змя ні ла ся да леп ша га. Мы пра вя лі ра-
монт у трэ цім па коі, на бы лі но выя клет кі, 
за мя ні лі пад ло га вае па крыц цё. У пры-
тул ку ўста ля ва лі но выя вок ны, цал кам 
за ме не на элект ра пра вод ка, уста ноў ле-
ны бяс печ ныя аба гра валь ні кі. Усё гэ та 
ста ла маг чы мым дзя ку ю чы не абы яка-
вым лю дзям, ва лан цё рам, якія зна хо-
дзяць час пас ля пра цы пры хо дзіць у 
пры ту лак. Дзя жур ства ўклю чае ў ся бе 
віль гот ную пры бор ку ўсіх кле так і па-
мяш кан няў, мыц цё мі сак для пры ёму 
ежы, карм лен не жы вёл.

Не ўсім ка там кам форт на ў нас… 
Ад ной чы ад сар дэч на га пры сту пу за-
гі ну ла кот ка, яна не змаг ла пе ра жыць 
здра ду гас па да роў. Вель мі важ ны 
эле мент — лас ка. Кож на га трэ ба па-
гла дзіць, з кож ным трэ ба па га ва рыць, 

каб па мен шыць стрэс, каб ка ты па ча лі 
да вя раць.

Пры ту лак «ан лайн» 
Сён ня з'я ві ла ся маг чы масць на зі раць 

за жыль ца мі пры тул ку, не вы хо дзя чы 
з до му.

— У па коі № 1 бы ла ўста ля ва на вэб-
ка ме ра, — рас па вя дае Ві таль. — Ар га-
ні зоў ва ец ца транс ля цыя сю жэ таў пра 
жыц цё на сель ні каў пры тул ку, пра цу ва-
лан цё раў. Гэ та, спа дзя ю ся, да па мо жа 
ка мусь ці знай сці ся бе ў якас ці ва лан цё-
ра, а мо жа, су стрэць ад да на га сяб ра ці 
прос та ад па чыць ду шой, на зі ра ю чы за 
жыль ца мі пры тул ку.

Дзя ку ю чы на шай пра цы, ка ты зна-
хо дзяць но вы дом, атрым лі ва юць дру гі 
шанц. Я час та чую, што на ша пра ца не 
па трэб на, што мы ўсё роў на не здо ле ем 
да па маг чы ўсім. Част ко ва гэ та праў да, 
усім мы не да па мо жам, але ка лі бу дзе 
вы ра та ва ны на ват адзін кот, гэ та ўжо 
пе ра мо га. А мы кож ны год ра ту ем ты-
ся чы ка тоў.

А тым ча сам…
У Мін ску аб ве шча ны вы шук ску-

ра лу па.
Яго ах вя ры зной дзе ны ў роз ных ра-

ё нах Мін ска, але боль шасць — у мік ра-
ра ё не Се раб ран ка. На прык лад, са ба ка 
з цал кам са дра най ску рай, пра бі тым 
страў ні кам і ад рэ за ны мі ву ша мі… Бы ло 
зной дзе на ма лень кае ка ця ня з ад се ча-
ны мі ла па мі і ра най на шыі. Скла да на 
па ве рыць, што гэ та зра біў зда ро вы ча-
ла век. Хут чэй за ўсё, мін скі ску ра луп псі-
хіч на хво ры. Але ад гэ та га яго ах вя рам 
не ляг чэй. Вель мі важ на як ма га хут чэй 
знай сці за бой цу, каб спы ніць гэ ты здзек 
з без да па мож ных ка тоў і са бак. Ба раць-
бу са ску ра лу пам рас па чаў мін ча нін, які 

пра па на ваў уз на га ро ду за ін фар ма цыю 
аб мес цы зна хо джан ня зла чын ца па ме-
рам у ты ся чу до ла раў.

Пункт гле джан ня 
Ма ша, пра цуе ва лан цё рам у пры-

тул ку паў та ра го да:
«Да ве да ла ся аб пры тул ку ад свай го 

сяб ра. Ад ра зу зай шла ў ін тэр нэт, каб 
знай сці больш пад ра бяз ную ін фар ма-
цыю, па ба чы ла фо та здым кі ка тоў — і за-
хапі ла ся! Я пры хо джу ў пры ту лак 1 раз 
на ты дзень на дзя жур ства, акра мя та го, 
пі шу тэкс ты пра ко ці каў і рас кід ваю па 
са цы яль ных сет ках. Мя не час та пы та юц-
ца, на вош та мне ўсё гэ та, а я заў сё ды 
ад каз ваю: «Хто, ка лі не я?» 

Ак са на, пра цуе ва лан цё рам з лі пе-
ня 2009 го да:

«Ка лісь ці пра хо дзі ла ак цыя ў пад трым-
ку бяз до мных жы вёл, у ёй удзель ні ча лі і 
дзяў ча ты з пры тул ку «Су пер кот». Ар га-
ні за цыя, якая пра во дзі ла ак цыю, за ба ра-
ні ла пры тул ку збі раць ах вя ра ван ні. Мя не 
гэ та здзі ві ла і абу ры ла, пас ля гэ та га я 
ста ла ва лан цё рам. Я пры хо джу да жы вёл 
і кож ны раз ад чу ваю, як моц на я там па-
трэб на. Ча ла век, на ват са мы ня мог лы, у 
ста не пра ся бе па кла па ціц ца, атрым лі вае 
хай і не вя лі кую, але ўсё ж пен сію, а жы вё-
лы цал кам за ле жаць ад лю дзей.

Юля, толь кі па ча ла пра ца ваць ва-
лан цё рам:

«Я вель мі люб лю жы вёл і ні ко лі не 
ста ві ла ся да іх абы яка ва. Га лоў нае — не 
прос та ка заць «Я ха чу да па маг чы», а 
прый сці і рэ аль на па пра ца ваць, толь кі 
та кое спа чу ван не са праў ды пры ня се ка-
рысць. У мя не са мой до ма жы вуць два 
са ба кі і два ка ты, я іх вель мі люб лю. Хо-
чац ца па да ра ваць гэ тую лю боў як ма га 
боль шай коль кас ці жы вёл».

На дзея ЕМЯЛЬ Я НА ВА.

АД АМА ТАР СКАЙ 
КА МАН ДЫ 
ДА СПАР ТЫЎ НАЙ 
ФЕ ДЭ РА ЦЫI 

— Упер шы ню бе ла ру сы па ча лi 
гу ляць у рэг бi ў да лё кiя 1930-я гг. 
Гэ та бы лi на ву чэн цы тэх нi ку ма 
фiз куль ту ры (ця пер — Бе ла рус кi 
дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт фi зiч най 
куль ту ры). Але да лей спра ва не 
пай шла, i пра гэ ты вiд спор ту ў 
нас за бы лi. Па куль у 2005 го дзе ў 
Мiнск з Паўднёва-Афрыканскай 
Рэспублікі не пры ехаў Яка бус 
Пет рус Ван дэр берг. Ён — бы-
лы пра фе сiй ны рэг бiст, i ў Бе-
ла русь яго «за нес ла» па пра цы. 
Тут ён са браў пер шую бе ла-
рус кую ка ман ду па рэг бi, якая 
на ват па спе ла пры няць удзел 
у мiж на род ным тур нi ры ў Поль-
шчы. Але праз тры га ды спа дар 
Ван дэр берг быў вы му ша ны вяр-
нуц ца да до му, i ка ман да рас па-
ла ся. Ад нак не за леж на ад яе 
не ўза ба ве ўзнiк ла iн шая. Мой 
ся бар вы сту паў за пра фе сiй ную 
рэг бiй ную ка ман ду СКА (Санкт-
Пе цяр бург), ён мя не i за цi ка вiў 
гэ тай гуль нёй. I вось ад ной чы на 
рын ку я ку пiў мяч для рэг бi — ве-
да е це, прос та не змог прай сцi 
мi ма! Па чаў шу каць хлоп цаў, каб 
па гу ляць, па сту по ва са бра ла ся 
ка ман да, у склад якой, да рэ чы, 
увай шлi i тыя спарт сме ны, якiя 
ка лiсь цi зай ма лi ся пад кi раў нiц-
твам паўд нё ва а фры кан ца. Пры-
клад на год мы гу ля лi вы ключ на 
для ся бе, але по тым па ча лi за-
дум вац ца: «А ча му б не за рэ гiст-
ра ваць на шу ка ман ду?». Так у 
2009 го дзе ўз нiк пер шы рэг бiй-
ны клуб у Бе ла ру сi — «Веп ру кi». 
Па ча лi вы яз джаць на спа бор нiц-
твы, удзель нi ча лi ў чэм пi я на тах 
Укра i ны, Лiт вы. I хут ка зра зу ме лi, 
што трэ ба пе ра хо дзiць на но вы 
ўзро вень — раз вi ваць гэ ты вiд 
спор ту не толь кi ў ста лi цы, але i 
ў iн шых га ра дах кра i ны. З гэ ты-
мi мэ та мi i ства ры лi Бе ла рус кую 
фе дэ ра цыю рэг бi, якая сё ле та 
ад свят ка ва ла свой пер шы дзень 
на ра джэн ня.

— На коль кi цяж ка бы ло з 
ну ля за сна ваць спар тыў ную 
фе дэ ра цыю?

— Са браць да ку мен ты i звяр-
нуц ца з iмi ў Мiн юст — гэ та не 
праб ле ма. Ня прос та бы ло вы ка-
наць пэў ныя ўмо вы. На прык лад, 

знай сцi ад на дум цаў у рэ гi ё нах, 
каб да ка заць, што рэг бi цi ка вае 
не толь кi мiн ча нам. Без гэ та га 
пунк та нi хто не за рэ гiст руе но вае 
гра мад скае аб' яд нан не. Ад шу ка-
лi эн ту зi яс таў у Брэс це, Рэ чы цы, 
пас ля — у Грод не. Так па ча лi 
з'яў ляц ца ка ман ды ў iн шых бе-
ла рус кiх га ра дах. А ў Мiнс пор це, 
да рэ чы, на той мо мант ужо ве да-
лi пра нас. Не каль кi га доў та му 
на клуб вый шла ад на iр ланд ская 
ка ман да, якая за ха це ла згу ляць 
з на мi та ва рыс кi матч. Та ды мы 
ўпер шы ню звяр ну лi ся ў Мi нiс тэр-
ства спор ту, каб ула дзiць пы тан нi 
з вi за мi для гас цей. На жаль, iр-
ланд цы так i не пры ля це лi, за тое 
з тае па ры мы па ча лi кан так та-
ваць з мi нiс тэр ствам, каб яны ба-
чы лi, што мы не ста iм на мес цы, 
раз вi ва ем ся.

— А на еў ра пей скiм уз роў нi 
атры ма лi пры знан не?

— Ад ра зу пас ля рэ гiст ра цыi 
фе дэ ра цыi мы па ста вi лi пе рад 
са бой мэ ту — тра пiць у Еў ра-
пей скую аса цы я цыю рэг бi (цал-
кам — FIRA-AER. — Аўт.). Уяў-
ля е це, з усёй Еў ро пы, на пэў на, 
толь кi 5–6 кра iн не ўва хо дзi лi ў 
FIRA-AER, i Бе ла русь у тым лi ку! 
Та му за пра сi лi да нас дэ ле га цыю 
Мiж на род на га са ве та рэг бi, ку ды 
ўва хо дзiць i Еў ра пей ская аса цы я-
цыя. Пры еха лi, пе ра ка на лi ся, што 
мы — ма ла дая рэг бiй ная кра i на, 
якая раз вi ва ец ца… А ўжо сё ле та 
на кан грэ се ў Шве цыi Бе ла русь 
пры ня лi ў FIRA-AER. Шчы ра ка-

жу чы, пас ля гэ та га да нас i до ма 
па ча лi ста вiц ца больш сур' ёз на. 
Але на ша кi раў нiц тва так са ма 
мож на зра зу мець: ней кiя эн ту-
зi яс ты ства ры лi фе дэ ра цыю, па-
тра бу юць да ся бе ўва гi, ды яшчэ i 
прэ тэн ду юць на дзяр жаў ныя да-
та цыi, бо рэг бi — гэ та алiм пiй скi 

вiд спор ту. Трэ ба бы ло па ка заць, 
што ўсё сур' ёз на, па цвер дзiць 
свой ста тус, так бы мо вiць.

ХТО ЗА ПОЎ НIЦЬ 
«ЧЫС ТЫ ЛIСТ»?

— Бе ла русь для рэг бi — 
«та бу ла ра са»: нi тра ды цый, 
нi пра фе сiй ных кад раў… На 
што мож на раз лiч ваць у та кiх 
умо вах?

— Ду маю, да сяг нуць уз роў ню 
пры бал тый скiх кра iн (на прык лад, 
Лат вii, якая зна хо дзiц ца ў ра ё не 
50–60-х рад коў су свет най кла сi-

фi ка цыi) нам па сi лах. I, па вер це, 
шмат ча су ча каць не прый дзец-
ца. Да рэ чы, у Еў ро пе рэг бi зна-
хо дзiц ца на ама тар скiм уз роў нi. 
Толь кi 20–30% ка ман даў ма юць 
паў пра фе сiй ны i пра фе сiй ны ста-
тус. Але гэ та не зна чыць, што мы 
сла быя спарт сме ны. Каб гэ та не 
бы ло га ла слоў на, уз га даю наш 
пер шы матч. У са пер нi ках быў 
так са ма ама тар скi клуб — «Бе-
лая крэ пасць» з Бел га ра да. Але 
асно ву гэ тай ка ман ды за кла лi 
пра фе сiй ныя трэ не ры, ад па вед-
на i рэг бiс ты ў iх больш уме лыя i 
спрак ты ка ва ныя за на шых хлоп-
цаў. Шчы ра пры зна ю ся, ба я лi ся 
«ад ля цець» са скры пам. Тым 
не менш згу ля лi ўнi чыю! Та ды i 
зра зу ме лi, што ёсць па тэн цы ял. 
На мi ну лых вы хад ных за вяр-
шыў ся дру гi чэм пi я нат Бе ла ру сi, 
у якiм удзель нi ча лi ча ты ры ка-
ман ды — «Веп ру кi», «Гно мы», 
«Сця пян ка-300» i «Унiя». Ня гле-
дзя чы на прад ка заль ную пе ра-
мо гу «Веп ру коў», за ўваж на, што 
ўзро вень пер шын ства рас це, 
ас тат нiя ка ман ды пад цяг ва юц-
ца. У перс пек ты ве — ства рэн не 
на цы я наль най збор най, пры цяг-
нен не ў трэ нер скi штаб за меж-
ных спе цы я лiс таў. На ступ най 
во сен ню пла ну ем стар та ваць у 
ад бо рач ным цык ле Куб ка еў ра-
пей скiх на цый.

— На цы я наль ная ка ман да, 
на пэў на, бу дзе ства рац ца на 
ба зе «Веп ру коў»?

— Так. Збор ная бу дзе ства-
рац ца з гуль цоў ча ты рох ка-
ман даў, але асно ву, вя до ма, 
скла дуць «веп ру кi». Маг чы ма, у 
ка ман дзе бу дуць вы сту паць бе-
ла рус кiя сту дэн ты, якiя ву чац ца 
за мя жой. Та кiя хлоп цы ўжо звяр-
та лi ся да нас з Ка на ды, Гер ма нii, 
Фран цыi. Там яны толь кi сту дэн-
ты-спарт сме ны, якiя вы сту па юць 
за ўнi вер сi тэт, — ад ны з ты ся чы, 

а тут у iх ёсць маг чы масць гу ляць 
за на цы я наль ную ка ман ду. Упэў-
не ны, на вы кi гэ тых рэг бiс таў нам 
спат рэ бяц ца.

СПРА ВА 
ЭН ТУ ЗI ЯС ТАЎ…

— Рас ка жы це, ка лi лас ка, у 
якiх умо вах сён ня iс нуе клуб — 
трэ нi ро вач ная ба за, фi нан са-
ван не, трэ нер скi штаб?..

— Па коль кi ка ман да ама тар-
ская, мы зна хо дзiм ся на са ма-
за бес пя чэн нi. У асноў ным гэ та 
член скiя ўнёс кi. Ёсць спон сар-
ская пад трым ка: да па ма га юць 
на шы сяб ры, якiя ма юць маг чы-
масць i жа дан не. Па куль спраў-
ля ем ся са мi — аплач ва ем арэн ду 
ста ды ё на, экi пi роў ку, вы ез ды за 
мя жу. Але ка лi пач нуц ца вы ступ-
лен нi ў Еў ра куб ку, вы дат кi па вя-
лi чац ца, i без пад трым кi дзярж-
струк тур ужо бу дзе не абы сцi-
ся. Што да ты чыц ца трэ не раў… 

Га лоў ным на стаў нi кам 
ка ман ды з'яў ля ец ца бы-
лы пра фе сiй ны рэг бiст 
Аляк сей Сi нi цын. Ёсць 
яшчэ не каль кi па моч-
нi каў трэ не ра. Пе ры я-
дыч на мы вы яз джа ем 
на кур сы, якiя ла дзiць 
Мiж на род ны са вет рэг-
бi, ву чым ся на суд дзяў, 
трэ не раў — дзi ця чых i 
да рос лых.

— Да рэ чы, пра раз-
вiц цё дзi ця ча га рэг бi. 
У гэ тым на прам ку вя-
дзец ца дзей насць?

— Бы лi спро бы. Ха-
дзi лi па шко лах з прэ-
зен та цы я мi, за пра ша лi 
трэ нi ра вац ца, дзе цi ад-
гу ка лi ся. На ват на бра лi 
гру пу на ба зе фiз куль-
тур на-азда раў лен ча га 
цэнт ра Пар ты зан ска га 

ра ё на. Але ў струк ту ры змя нiў ся 
ды рэк тар — i спра ва за бук са-
ва ла. Шка да… Бо по пыт ёсць, 
i не ма лень кi. Ад ной чы да нас 
на трэ нi роў ку прый шло ка ля са-
ра ка ча ла век, у за ле не ха па ла 
мес цаў! Ця пер адзiн з на шых 
гуль цоў, якi пра цуе трэ не рам 
у ка дэц кiм ву чы лi шчы, спра-
буе на браць гру пу пры дзi ця-
ча-юнац кiм клу бе Мас коў ска га 
ра ё на, на ву чае рэг бi i сва iх вы-
ха ван цаў-ка дэ таў. Але ўсё гэ та 
тры ма ец ца на го лым эн ту зi яз-
ме. Наш вiд спор ту па куль на 
та кiм уз роў нi, што мы, на жаль, 
не мо жам пра па на ваць ма лень-
кiм рэг бiс там доб рую трэ нi ро-
вач ную ба зу, экi пi роў ку, вы ез ды 
на спа бор нiц твы.

— I юных спарт сме наў на ват 
не ад пуж вае, што рэг бi лi чыц-
ца ад ным з са мых жорст кiх вi-
даў спор ту?

— Па вод ле ста тыс ты кi, рэг бi 
са сту пае i фут бо лу, i ха кею па 
коль кас цi траў маў. Так, гэ та кан-
такт ны вiд спор ту. Але, спарт смен 
апры ёры рых ту ец ца да су тык нен-
ня з са пер нi кам, а гэ та па мян шае 
ры зы ку атры маць пашкоджанне. 
Акра мя гэ та га, сi ла выя пры ёмы 
пад па рад коў ва юц ца пэў ным пра-
вi лам. На трэ нi роў ках усё гэ та ад-
точ ва ец ца, iмi ту ец ца ба раць ба на 
по лi… Без умоў на, ёсць траў мы, 
як i ў лю бым вi дзе спор ту, але не 
больш… Я ска заў бы, што рэг-
бi — гэ та муж чын ская гуль ня, 
якая ву чыць пры го жай i сум лен-
най ба раць бе, цяр пен ню i са ма ад-
да чы. I, на пэў на, нi во дзiн вiд спор-
ту не дэ ман струе та кi ка манд ны 
дух. Фут бол ад па чы вае! Рэг бiй-
ная су пол ка — гэ та са праўд ная 
сям'я. На по лi мы са пер нi кi, а ў 
жыц цi — сяб ры. Гэ та не прос та 
гуч ныя сло вы, па вер це.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

КО ШЧЫН ДОМ,
АБО ХТО, КА ЛІ НЕ Я?

Да вед ка «Звяз ды» 

«Фаў на Го ра да» — ка му наль нае вы твор чае дзяр жаў нае прад пры ем ства. Функ-
цы я нуе з 2004 го да. Прад пры ем ства ажыц цяў ляе: ад лоў без на гляд ных жы вёл (са-
бак, ка тоў) па за яў ках жыл лё ва-экс плу а та цый ных служ баў і ін шых ар га ні за цый; 
пад бор траў ма ва ных жы вёл на тэ ры то рыі Мін ска; пры ём не па трэб ных і зной дзе ных 
жы вёл ад на сель ніц тва, ча со вае ўтры ман не ад лоў ле ных без на гляд ных жы вёл (не 
менш за пяць дзён).

Так лёг ка здзейс ніць доб рую спра ву. Пе ра вес ці ба бу лю праз 
да ро гу ці да па маг чы сяб ру. Зна хо дзяц ца і тыя, хто да па ма гае 
пен сі я не рам, ін ва лі дам, дзе цям, якія за ста лі ся без баць коў. 
Але да бры ня па трэб на не толь кі лю дзям. І гэ та, як ні хто, 
ра зу ме юць ва лан цё ры пер ша га ў кра і не пры ват на га 
пры тул ку «Су пер кот».

Спар тыў ная эк зо ты ка Спар тыў ная эк зо ты ка   ��

РЭГ БI: ХУ ЛI ГА НЫ — НА ПО ЛI,
ДЖЭНТЛЬ МЕ НЫ — У ЖЫЦ ЦI

Ка лiсь цi вель мi даў но сту дэнт анг лiй ска га ка ле джа пад час 
фут боль на га мат ча па ру шыў пра вi лы — сха пiў мяч ру ка мi i 
па бег да ва ро таў са пер нi ка. Лi чаць, што з гэ тай па дзеi па ча-
ла ся гiс то рыя рэг бi. Праў да гэ та цi прос та за баў ная ле ген да, 
спе цы я лiс ты спра ча юц ца да гэ туль. Спра ча юц ца… i раз на 
ча ты ры га ды леп шай рэг бiй най збор най све ту ўру ча юць тра-
фей, на зва ны ў го нар сту дэн та-пра ва па ру шаль нi ка, — Ку бак 
Уэ ба Элi са. Хто ну мар адзiн у гэ тым вi дзе спор ту, тра ды-
цый на вы ра ша юць па мiж са бой Но вая Зе лан дыя, Аў стра-
лiя i ПАР. Еў ра пей скiм ка ман дам умя шац ца ў гэ тую «бiт ву 
кан ты нен таў» амаль не маг чы ма, за вы клю чэн нем хi ба толь кi 
Анг лii ды Фран цыi. Якое та ды мес ца на рэг бiй най кар це Еў-
ро пы зай мае Бе ла русь, дзе гэ ты вiд спор ту з'я вiў ся толь кi ў 
ХХI ста год дзi? Ра за брац ца ў гэ тым ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
да па ма гае Аляк сандр ДАНЬ КО, адзiн з па чы наль нi каў рэг бi 
ў Бе ла ру сi, кi раў нiк, трэ нер клу ба «Веп ру кi» i вы ка наў чы ды-
рэк тар Бе ла рус кай фе дэ ра цыi рэг бi.
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ЯК ПРА ЦУЕ ТРАНС ПАРТ
У ПА ЧАТ КУ ГО ДА?

Дзяр жаў нае прад пры ем ства «Мінск транс» пра ін-
фар ма ва ла, як бу дзе пра ца ваць у па чат ку сту дзе ня 
на ступ на га го да га рад скі па са жыр скі транс парт у 
су вя зі з пе ра но сам ра бо чых дзён.

Так, 1–2, 5–7 і 12 сту дзе ня аў то бус ныя марш ру ты бу-
дуць пе ра во зіць па са жы раў па гра фі ку ня дзель ных дзён. 
Тра лей бус ныя марш ру ты 1–2, 7 і 12 сту дзе ня так са ма 
бу дуць за пла на ва ны як па гра фі ку ня дзель ных дзён, а 
5–6 сту дзе ня — як па су бо тах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НА ВА ГОД НІ ПА ДА РУ НАК АД БАН КАЎ 
Найбуй ней шы банк Бе ла ру сі з 4 снеж ня пра па нуе 
клі ен там ад ра зу не каль кі но вых дэ па зі таў у ай чын-
най ва лю це, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе 
Бе ла рус бан ка.

Ця пер уклад «Га ран та ва ны да ход» з тэр мі нам за хоў-
ван ня 35 дзён пра па ну ец ца клі ен там пад 43% га да вых (па 
ра ней пры ня тых па доб ных укла дах та кі па мер пра цэнт най 
стаў кі бу дзе дзей ні чаць з да ты аў та ма тыч на га пе ра за клю-
чэн ня на но вы тэр мін). Дэ па зіт «Пры яры тэт» з тэр мі нам 
за хоў ван ня 3 ме ся цы і «Ін тэр нэт-дэ па зіт» пра ду гледж вае 
атры ман не 45% га да вых.

Гэ ты мі дня мі Бе ла рус банк пад рых та ваў но вы фі нан са-
вы пра дукт — уклад «На ва год ні», дзе пра ду гле джа ны на-
ват па вы шаль ныя пра цэн ты. За пер шы ме сяц за хоў ван ня 
гэ та га ўкла ду клі ент атры мае 44% га да вых, дру гі — 45% 
га да вых, а за трэ ці ме сяц за хоў ван ня — ужо 46% га да вых. 
Спе цы я ліс ты бан ка па ве дам ля юць, што з 4 снеж ня па 
2 сту дзе ня (уключ на) ад ноў ле ны пры ём гра шо вых срод-
каў на тэр мі но вы бан каў скі ўклад (дэ па зіт) у бе ла рус кіх 
руб лях «Ін тэр нэт-дэ па зіт-Прэ зент» з пра цэнт най стаў кай 
44% га да вых. Ра зам з тым, у прэс-служ бе ўдак лад ні лі, 
што пра цэнт ная стаў ка па ўкла дах (дэ па зі тах) мо жа быць 
зме не на бан кам у ад на ба ко вым па рад ку ў ад па вед нас ці 
з да га во ра мі бан каў скіх укла даў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПА ЖАР ВЫ ЯВІ ЛА АЎ ТА МА ТЫ КА 
У Мін ску доб ра ах вот ная па жар ная дру жы на лік ві да-
ва ла па жар у ін тэр на це, які вы яві ла аў та ма ты ка.

А па ло ве 11 ве ча ра ўрач па ве да міў у цэнтр апе ра тыў-
на га ўпраў лен ня Мінск ага га рад ско га ўпраў лен ня МНС пра 
шпі та лі за цыю муж чы ны з атру чэн нем пра дук та мі га рэн ня. 
Па цяр пе лы пра жы ваў у ін тэр на це № 1 ад кры та га ак цы я -
нер на га та ва рыст ва «Мін скі за вод Каст рыч ніц кай рэ ва-
лю цыі». На дру гім па вер се дзе вя ці па вяр хо ва га бу дын ка 
за га рэ ла ся ма ё масць. Спра ца ва ла сіс тэ ма аў та ма тыч най 
па жар най сіг на лі за цыі, па ве дам лен не па сту пі ла на пульт 
дзя жур на му ліф цё ру. Жыль цы, якія ўва хо дзі лі ў доб ра-
ах вот ную па жар ную дру жы ну ін тэр на та, пры да па мо зе 
вог не ту шы це ляў лік ві да ва лі за га ран не. Яны ж вы ра та ва лі 
муж чы ну 1961 го да на ра джэн ня, які быў у па коі. Мяр ку ец-
ца, што пры чы най зда рэн ня маг ла стаць не асця рож насць 
з аг нём па цяр пе ла га, які быў на пад піт ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ІН ТЭР НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫ «ВІ КІНГ» 
Прад стаў ні кі бе ла рус ка га, мал даў ска га, лі тоў ска га і 
ўкра ін ска га чы гу нач ных ве дам стваў аб мер ка ва лі ў 
Ма гі лё ве ўмо вы кур сі ра ван ня цяг ні ка кам бі на ва на га 
транс пар ту «Ві кінг».

Пер шы та кі цяг нік быў сфар мі ра ва ны 10 га доў та му ў 
Адэ се. У 2012 го дзе да пра ек та «Ві кінг» да лу чы лі ся чы гу-
нач ная ад мі ніст ра цыя Бал га рыі, а ў 2013 го дзе — Мал до-
вы. Цяг нік кам бі на ва на га транс пар ту «Ві кінг» пра хо дзіць 
праз Укра і ну, Бе ла русь і Літ ву. Шлях злу чае мар скія кан-
тэй нер ныя лі ніі Бал тый ска га рэ гі ё на з ана ла гіч най сіс тэ-
май Чор на га і Між зем на га мо раў. Рух цяг ні ка ажыц цяў-
ля ец ца па ўзгод не ным цвёр дым гра фі ку з за бес пя чэн нем 
апе ра тыў на га кант ро лю на ўсім шля ху. У са стаў уклю ча-
юц ца плат фор мы з буй на га ба рыт ны мі кан тэй не ра мі.

Удзель ні кі на ра ды аб мер ка ва лі пы тан ні экс плу а та цыі 
цяг ні ка «Ві кінг» за 10 сё лет ніх ме ся цаў, та рыф ныя ўмо вы 
на пе ра воз кі гру заў на 2014 год, да лей шае раз віц цё пра-
ек та. З гэ тай мэ тай на су стрэ чу бы лі за про ша ны прад стаў-
ні кі чы гу нач ных ад мі ніст ра цый Тур цыі і Ру мы ніі. Іх удзел 
да зво ліць на ла дзіць эфек тыў ную пе ра воз ку гру заў па між 
Скан ды на ві яй і кра і на мі Чар на мор ска га рэ гі ё на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КАН ФІС КА ВА ЛІ РУЖ 
НА 2,7 МІЛЬ ЯР ДА 

Больш як 89,4 ты ся чы кант ра банд ных руж кан фіс-
ка ва лі ві цеб скія мыт ні кі. Све жыя квет кі вез лі з Лат-
віі ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю.

— Ру жы вы рас ці лі ў Га лан дыі, а так са ма Ке ніі, Эк ва-
до ры, Ка лум біі. У вы ні ку мыт на га над гля ду вы свет лі ла ся, 
што коль касць кве так знач на пе ра вы шае за яў ле ную ў 
транс парт ных (пе ра во зач ных) і ка мер цый ных да ку мен тах. 
Пра во дзіц ца да лей шая пра вер ка, — па ве да мі лі ў ад дзе ле 
ідэа ла гіч най пра цы Ві цеб скай мыт ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ВЫ БУХ НУЎ… ДЭ ЗА ДА РАНТ 
У ста лі цы 21-га до вы хло пец атры маў апё кі, па кі нуў-
шы ба лон чык дэ за да ран ту ка ля ўклю ча най га за вай 
плі ты. Вя до ма, той вы бух нуў.

Пас ля гэ та га за га рэ лі ся руч нік і на цяж ная столь. Хло-
пец па чаў ту шыць агонь і атры маў апё кі пе рад плеч чаў, 
ле вай ступ ні і пя рэд няй бруш ной сцен кі 1–3 сту пе няў. У 
мо мант зда рэн ня ў ква тэ ры зна хо дзі ла ся так са ма ба бу ля 
хлоп ца 1929 го да на ра джэн ня. Пен сі я нер ка не па цяр пе ла. 
Пад раз дзя лен ні МНС не пры цяг ва лі ся.

АД КУЛЬ У КА ЛЕК ТА РЫ ЎЗЯ ЛА СЯ 
МАС ЛЕ НАЯ ПЛЯ МА?

У Ба ры са ве ў га рад скім ліў не вым ка лек та ры мяс-
цо вы жы хар знай шоў мас ле ную пля му.

— А па ло ве сё май га дзі ны ве ча ра ён ана нім на рас па-
вёў вы ра та валь ні кам, што ад чу ва ец ца моц ны пах ды зель-
на га па лі ва па блі зу га рад ско га ліў не ва га ка лек та ра, які 
вы хо дзіць да Бя рэ зі ны, — па ве да мі лі ў Мін скім аб лас ным 
упраў лен ні МНС. — Пры быў шыя пад раз дзя лен ні пе ра ка-
на лі ся ў праў дзі вас ці слоў за яў ні ка. Ка лек тар вы хо дзіў у 
ка на ву, з якой ліў не выя сцё кі трап ля лі ў ра ку. Мас ле ныя 
пля мы бы лі ві даць у тру бе і ка на ве, на па верх ні Бя рэ зі ны 
іх не бы ло. Вы ра та валь ні кі ўста на ві лі ў ка на ве бо на выя 
за га ро ды і са бра лі 50 літ раў за бру джа най вад ка сці. Пас ля 
гэ та га рас кі да лі па па верх ні пі ла ван не, якое пас ля са бра лі 
для да лей шай уты лі за цыі. Ра бот ні кі Ба ры саў скай ра ён най 
ін спек цыі пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя ўзя лі про бы грун ту і ва ды з ра кі і ка на вы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СОЛЬ «ПЕ РА ЎТВА РЫ ЛА СЯ» Ў...
Су пра цоў ні кі Ві цеб скай мыт ні кан фіс ка ва лі да ра-
гое рэ чы ва, якое вы ка рыс тоў ва ец ца ў хар чо вай 
пра мыс ло вас ці і кас ме та ло гіі, кош там больш як 
1,3 міль яр да руб лёў.

— У рэс пуб лі кан скім пунк це мыт на га афарм лен ня 
«Бі го са ва-1» пе ра воз чы кам з Літ вы да мыт на га афарм-
лен ня быў прад' яў ле ны аў та ма біль «Рэ но» з гру зам «гід-
ра суль фі ду на трыю». Агуль ная ва га та ва ру — больш як 
19,1 то ны. Але пад час пра вя дзен ня мыт на га над гля ду ў 
кан тэй не ры знай шлі ксан та на вую ка медзь, якая шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў хар чо вай пра мыс ло вас ці (у якас ці 
за гу шчаль ні ка і ста бі лі за та ра), а так са ма ў кас ме та ло гіі 
— для ўвіль гат нен ня ску ры, — па ве да мі лі ў мыт ні.

Кант ра банд ны груз кан фіс ка ва ны.
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЛIК БЕЗ:
Рэг бi ўзнiк у Анг лii на па чат ку ХIХ ста год дзя. Ма лая ра дзi ма 

гуль нi — го рад Раг бi (англ. — Rugby).
Са мыя па пу ляр ныя раз на вiд нас цi рэг бi — рэг бi-15 (кла сiч ны) 

i рэг бi-7 (алiм пiй скi вiд). У рэг бi-15 гу ля юць па 15 ча ла век у кож-
най ка ман дзе два тай мы па 40 хвi лiн. У рэг бi-7 — па 7 гуль цоў у 
ка ман дзе i два тай мы па 7 хвi лiн.

Буй ней шыя спа бор нiц твы ў Еў ро пе: Ку бак шас цi на цый (удзель-
нi ча юць най мац ней шыя рэг бiй ныя дзяр жа вы — Анг лiя, Iр лан дыя, 
Iта лiя, Уэльс, Фран цыя i Шат лан дыя) i Ку бак еў ра пей скiх на цый 
(у рэг бi-15 — cем ды вi зi ё наў, у рэг бi-7 — два; Бе ла русь бу дзе 
вы сту паць у сё мым i дру гiм ды вi зi ё нах ад па вед на).

Цi ха акi ян скi рэ гi ён — лi дар у рэг бi. У Но вай Зе лан дыi, на Са-
моа, Тон га i Фi джы — гэ та на цы я наль ны вiд спор ту. Гэт кi ж ста тус 
гуль ня мае ў Гру зii i Уэль се (гру зi ны пяць ра зоў ста на вi лi ся чэм пi-
ё на мi Куб ка еў ра пей скiх на цый).

Рэг бi час та блы та юць з аме ры кан скiм фут бо лам. Але гэ та 
роз ныя вi ды спор ту! Аме ры кан скi фут бол (як i iн шыя вi ды фут-
бо ла — аў стра лiй скi, ка над скi, швед скi i г.д.) фар мi ра ваў ся на 
ран нiх фор мах рэг бi.

На Алiм пiй скiх гуль нях у 2016 го дзе ў Рыа-дэ-Жа нэй ра рэг бi 
вер нец ца ў алiм пiй скую пра гра му ўпер шы ню з 1924 го да.

Гу лец ка ман ды «Веп ру кi» 
«выратоўвае» мяч ад саперніка.

Сту дэнт, якi па ру шыў Сту дэнт, якi па ру шыў 
пра вi лы гуль нi, увай шоў пра вi лы гуль нi, увай шоў 
у гiс то рыю. Пом нiк у гiс то рыю. Пом нiк 
Уэ бу Уiль я му Элi су — Уэ бу Уiль я му Элi су — 
вы на ход нi ку рэг бi.вы на ход нi ку рэг бi.
Анг лiя, г. Раг бi.Анг лiя, г. Раг бi.
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