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АПОШ НІ ФІНТ
ФУТ БОЛЬ НА ГА СЕ ЗО НА

У НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ БІБ ЛІ Я ТЭ ЦЫ АД БЫЛА СЯ 
ЦЫ РЫ МО НІЯ ЎЗНА ГА РО ДЖАН НЯ «ЗОР НЫ МЯЧ-2013» 

Пра вес ці ме ра пры ем ства ў Між на род ны дзень фут бо ла — доб-
рая ідэя. Ад зна чаць сё лет ніх ге ро яў — гэ та ўжо звык лая спра ва, 
а вось за слу гі фут боль ных ве тэ ра наў ус па мі на юц ца не кож ны 
дзень. Вось ар га ні за та ры цы ры мо ніі і пры га да лі, што 2013 год 
стаў юбі лей ным для дзвюх па мят ных дат. У 1963 го дзе фут боль-
ны клуб «Ды на ма» (Мінск) стаў брон за вым пры зё рам чэм пі я на ту 
СССР. А роў на праз двац цаць га доў паў та рыў гэ та да сяг нен не. 
Та му ў па чат ку ве ча ра, каб атры маць уз на га ро ды, на сцэ ну вый-
шлі ге роі мі нуў шчы ны — Эду ард Ма ла фе еў, Лю дас Рум бу ціс і 
ін шыя гуль цы мінск ага клу ба роз ных га доў. Не за ста лі ся без ува гі 
спон са ры і парт нё ры Бе ла рус кай фе дэ ра цыі фут бо ла, а так са ма 
спар тыў ныя жур на ліс ты, якія асвят ля лі фут боль ны се зон. І на рэш-
це — клуб ныя і ін ды ві ду аль ныя на мі на цыі.

Са праўд ны мі трыў мфа та ра мі цы ры мо ніі ста лі Ці ма фей Ка ла-
чоў і Ві таль Ра дзі во наў. Фут ба ліст ра сій ска га «Рас то ва» атры маў 
прыз «За фут боль ны та лент і са ма ад да чу ў гуль ні за Бе ла русь», а 
так са ма са мую га лоў ную ўзна га ро ду — у на мі на цыі «Леп шы фут-

ба ліст Бе ла ру сі». На сцэ ну гу лец 
на цы я наль най збор най вый шаў 
раз губ ле ным і здзіў ле ным, а пас-
ля цы ры мо ніі пры знаў ся, што гэ-
та, на пэў на, быў са мы хва лю ю чы 
і пры ем ны мо мант у кар' е ры: «Зу-
сім не ча каў, што дру гі раз мя не 
ад зна чаць пры зом імя Аляк санд ра 
Пра ка пен кі, — гэ та вель мі па чэс-
на. Але яшчэ больш не ча ка ным 
ста ла пры знан не леп шым гуль цом 
кра і ны. Та кая ад каз насць!.. І, шчы-
ра ка жу чы, я ўпер шы ню на па доб-
ным ме ра пры ем стве. Са праў ды 
хва ля ваў ся, ка лі ішоў на сцэ ну». 
Так са ма паў аба рон ца ад зна чыў, 
што на ступ ны год у збор най, 
маг чы ма, бу дзе вы зна чаль ным: 
«Уз рост усё ж та кі, — усмі ха ец ца 
фут ба ліст. — Але і ма ты ва цыі ад 

гэ та га яшчэ больш. На ша ка ман да здоль ная вы сту паць знач на 
лепш. У апош нія ча сы прос та не ха пае шан ца ван ня і са бра нас ці. 
Спа дзя ю ся, у на ступ ным го дзе мы пра явім ся бе».

А вось гу лец БА ТЭ Ві таль Ра дзі во наў са браў аж но ча ты ры 
ўз на га ро ды — «Леп шы фут ба ліст чэм пі я на ту Бе ла ру сі 2013», 
«Леп шы фор вард», 
«Леп шы бам бар-
дзір» і «Са мы ка-
рыс ны гу лец».

У ад ной з са мых 
прэ стыж ных на мі на-
цы ях «Леп шы бе ла-
рус кі трэ нер» пе ра-
мо гу свят ка ваў на-
стаў нік мас коў ска га 
«Ла ка ма ты ва» Ле а-
нід Ку чук. «Так зда-
ры ла ся, што ка лі я 
з'яз джаў з Бе ла ру сі, 
пра мя не ўво гу ле не 
ве да лі як пра трэ не-
ра. Але час усё рас ста віў па сва іх мес цах, — ад зна чыў глаў кам 
ра сій ска га клу ба ў гу тар цы з ка рэс пан дэн там «Звяз ды». — У 
мя не ёсць пра ві ла: «Вый гра вай паў сюль, дзе ёсць маг чы масць 
гэ та зра біць». Але, вя до ма, атры маць пры знан не на ра дзі ме 
ўдвая пры ем на».

Ас тат нія пер мож цы ў на мі на цы ях:
«За сум лен ную гуль ню» — ФК «Шах цёр» 
«Прыз гля дац кіх сім па тый» — ФК БА ТЭ 
«За во лю да пе ра мо гі» — ФК «Ды на ма» (Мінск) 
«Леп шы ва ра тар чэм пі я на ту Бе ла ру сі» — Сяр гей Чэр нік (ФК 

«Нё ман», Грод на) 
«Леп шы паў аба рон ца чэм пі я на ту Бе ла ру сі» — Аляк сандр Паў-

лаў (ФК БА ТЭ, Ба ры саў) 
«Леп шы аба рон ца чэм пі я на ту Бе ла ру сі» — Ягор Фі лі пен ка 

(ФК БА ТЭ, Ба ры саў) 
Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Фо та Над зеі БУ ЖАН
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Леп шы фут ба ліст Бе ла ру сі — 
Ці ма фей КА ЛА ЧОЎ.

Ле а ні да КУ ЧУ КА пры зна ва лі леп шым трэ не рам 
Мал до вы і Укра і ны. Ця пер у на стаў ні ка 

мас коў ска га «Ла ка ма ты ва» ёсць па доб ная 
ўзна га ро да і ў род най Бе ла ру сі.

Пэў ныя зме ны ад бы-
лі ся ў сфе ры жыл лё ва га 
бу даў ніц тва і вы дзя лен-
ні ўчаст каў пад яго. Доў гі 
час вя ла ся пад рых тоў чая 
ра бо та, вы ні кам якой ста-
ла на ступ ная схе ма. Ця пе р 
участ кі пад жыл лё вую за-
бу до ву бу дуць вы дзя ляць 
толь кі па вод ле аў кцы ё ну. 
Да та го ж, каб вы клю чыць 
паў та рэн не сі ту а цый, ка лі 
мяс цо выя жы ха ры вы каз ва-
лі не за да во лен асць на конт 
ушчыль нен ня іх мік ра ра ё-
на, спа чат ку аба вяз ко ва 
прой дзе гра мад скае аб-
мер ка ван не і бу дзе дэ та лё-
ва пра пра ца ва ны маг чы мы 
пра ект. І не мае зна чэн ня, 
па бу ду юць тут жыл лё ці 
но вы аб' ект хар ча ван ня, ці 
што ін шае. Шанц атры маць 
жа да ны ўчас так па кон-

кур се за ста нец ца толь кі ў 
прад пры ем стваў і толь кі ў 
тым вы пад ку, ка лі ад ра зу 
не каль кі ад на ча со ва па да лі 
за яў кі на яго.

На конт склад скіх за па саў 
сі ту а цыя ў Мін ску скла ла ся 
на ступ ным чы нам. Як рас-
ка за ла на мес нік стар шы-
ні Мінск ага гар вы кан ка ма 
Жан на БІ РЫЧ, за пер шае 
паў год дзе ста ліч ныя прад-
пры ем ствы ска ра ці лі аб' ём 
не рэа лі за ва най пра дук цыі 
на 950 млрд руб лёў у гра-
шо вым эк ві ва лен це. Ня гле-
дзя чы на тое, што ў каст рыч-
ні ку ад груз кі за тры ма лі ся, у 
апош нія ме ся цы го да сі ту а-
цыя вы раў ня ла ся і на бы ла 
ўстой лі вую тэн дэн цыю на 
зні жэн не.

«Каб рэа лі за ваць пра-
дук цыю, трэ ба эфек тыў на 

пра ца ваць, — ка жа Жан на 
Бі рыч. — Мін гар вы кан кам 
ак тыў на шу кае да дат ко выя 
кры ні цы. На прык лад, цяпер 
мы вя дзём пра цу з Мі ніс-
тэр ствам за меж ных спраў 
па па шы рэн ні бе ла рус кіх 
ганд лё вых прад стаў ніц тваў 
за мя жой. Бо экс парт для 
прад пры ем стваў за ста ец-
ца пер ша чар го вым ары-
ен ці рам. За да чы, вя до ма, 
на пру жа ныя, але цал кам 
вы ка наль ныя».

Што да ты чыц ца ся рэд-
няй за ра бот най пла ты ў 
Мін ску на бу ду чы год, па 
сло вах Жан ны Бі рыч, Мін-
скі гар вы кан кам пра па на-
ваў Мі ніс тэр ству эка но мі кі 
імк нуц ца да су мы ў 7 млн 
657 ты сяч руб лёў. Ка жу чы 
пра свое ча со васць вы да чы 
за роб ку, яна пад крэс лі ла, 
што ў Бе ла ру сі праб ле ма 
за трым кі раз лі каў амаль 
сыш ла на нуль.

Як ста лі ца рых ту ец ца да 
Чэм пі я на ту све ту па ха кеі? 
Вя лі кія зме ны ча ка юц ца 
ў транс парт ным сек та ры. 
На прык лад, на час спа бор-

ніц тва ар га ні зу юць 13 да-
дат ко вых марш ру таў, якія 
бу дуць да стаў ляць гле да чоў 
ад чы гу нач на га вак за ла, 
аэ ра пор та і сту дэнц кай вёс-
кі да мес цаў пра вя дзен ня 
тур ні ру — спарт комп лек саў 
«Мінск-Арэ на» і «Чы жоў ка-
Арэ на». Транс парт ны парк 
Мін ска па поў няць 50 но вых 
тра лей бу саў, 100 аў то бу саў 
і 5 са ста ваў мет ро. Спе цы-
яль ныя кам фар та бель ныя 
аў то бу сы на ба зе МАЗ-107 
бу дуць аб слу гоў ваць марш-
ру ты ад На цы я наль на га 
аэ ра пор та. Да рэ чы, пра яз-
ныя бі ле ты пад час ЧС па 
ха кеі-2014 не толь кі зме-
няць свой знеш ні вы гляд, 
але і пры на яў нас ці квіт ка 
на матч ста нуць бяс плат ны-
мі. Ад нак толь кі для гас цей 
Бе ла ру сі. Пэў нае ўпа рад ка-
ван не ад чуе на са бе так сі. 
За кры тыя ста ян кі з'я вяц ца 
ў На цы я наль ным аэ ра пор-
це і на ву лі цы Баб руй скай, 
асоб ныя ад кры тыя тэр мі на-
лы — па між ву лі ца мі Кі ра ва 
і Ле нін град скай.

Лю боў КАС ПЯ РО ВІЧ.

Праў лен не На цы я наль на га бан-
ка пры ня ло комп лекс ра шэн няў, 
на кі ра ва ных на ап ты мі за цыю 
бан каў ска га крэ ды та ван ня і па-
вы шэн не эфек тыў нас ці вы ка ры-
стан ня суб' ек та мі гас па да ран ня 
крэ дыт ных рэ сур саў, па ве дам-
ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі і 
гра мад скіх су вя зяў На цы я наль-
на га бан ка.

На ім парт гро шай не да дуць
У пры ват нас ці, бан кам рэ ка мен-

да ва на пе ра гле дзець па ды хо ды да 
пра да стаў лен ня крэ ды таў для на-
быц ця та ва раў пра меж ка ва га ім пар-
ту тым прад пры ем ствам, якія ма юць 
звыш нар ма тыў ныя за па сы га то вай 
пра дук цыі, а так са ма пра тэр мі на ва-
ную або пра лан гі ра ва ную дэ бі тор скую 
за па зы ча насць па экс парт на-ім парт-
ных апе ра цы ях. У мэ тах па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці крэ ды та ван ня і зні жэн ня 
кош ту ім парт ных за ку пак бан кам рэ ка-
мен да ва на не пра да стаў ляць крэ ды ты 
для на быц ця ім парт на га аб ста ля ван-
ня і тэх ні кі праз па срэд ні каў. Гэ тая 
рэ ка мен да цыя рас паў сюдж ва ец ца 
і на лі зін га выя здзел кі. Акра мя та го, 
бан кам рэ ка мен да ва на пе ра гле дзець 
умо вы ажыц цяў лен ня крэ ды та ван ня 
пад га ран тыі мяс цо вых вы ка наў чых і 
рас па рад чых ор га наў. Та кія крэ ды ты 
па він ны пра да стаў ляц ца толь кі пас-
ля комп лекс най ацэн кі эфек тыў нас ці 

рэа лі за цыі пра ек таў і пры на яў нас ці 
лік від на га за бес пя чэн ня вы ка нан ня 
аба вя за цель стваў у да да так да па ка-
за ных га ран тый.

Да рэ чы, на ўзгад нен не ва ўрад на-
кі ра ва ны пра ект па ста но вы Праў лен ня 
На цы я наль на га бан ка, які пра ду гледж-
вае ўзмац нен не жорст кас ці па тра ба-
ван няў да ва лют на га крэ ды та ван ня 
суб' ек таў гас па да ран ня.

Вы со кія стаў кі ста нуць 
ня вы гад ны мі

Нац банк так са ма звяр нуў ува-
гу на спа жы вец кае крэ ды та ван не. У 
ад па вед нас ці з па ста но вай № 720 ад 
9 снеж ня 2013 го да «Аб асаб лі вас цях 
фар мі ра ван ня спе цы яль на га рэ зер-
ву на па крыц цё маг чы мых страт па 
крэ ды тах на спа жы вец кія па трэ бы», 
ад сён ня пры вы да чы спа жы вец кіх 
крэ ды таў, па якіх га да вая пра цэнт ная 
стаў ка пе ра вы шае двух ра зо вы па мер 
стаў кі рэ фі нан са ван ня (на сён ня гэ-
та 47% га да вых), бан кам прый дзец ца 
фар мі ра ваць спе цы яль ны рэ зерв на 
па крыц цё маг чы мых страт па ак ты вах, 
схіль ных да крэ дыт най ры зы кі. Па мер 
спе цы яль на га рэ зер ву па ві нен бу дзе 
скла даць 100% ад агуль най су мы за-
па зы ча нас ці па ад па вед ных ак ты вах. 
Та кім чы нам, пра да стаў лен не спа жы-
вец кіх крэ ды таў па вы со кіх пра цэнт ных 
стаў ках ста не для бан каў эка на міч на 
не мэ та згод ным.

Усе гэ тыя дзе ян ні Нац бан ка на кі ра-
ва ны на ўма ца ван не мак ра эка на міч-
най зба лан са ва нас ці і ад па вя да юць 
рэ ка мен да цы ям Ан ты кры зіс на га фон-
ду Еў рА зЭС па пра вя дзен ні жорст кай 
гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі як умо вы 
пра да стаў лен ня Бе ла ру сі 6-га тран шу 
ста бі лі за цый на га крэ ды ту, па ступ лен не 
яко га ча ка ец ца да кан ца гэ та га го да.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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СТАЎ КІ ПА СПА ЖЫ ВЕЦ КІХ КРЭ ДЫ ТАХ ЗНІ ЗЯЦ ЦА?

НА ПРЫ КАН ЦЫ 2014 ГО ДА
СЯ РЭД НІ ЗА РО БАК У МІН СКУ — $800?

Па тра ды цыі, сне жань — час не толь кі пад су моў-
ваць вы ні кі і на быт кі го да, які за кан чва ец ца, але і 
пла на ваць эфек тыў ную дзей насць на бу ду чы. На пя-
рэ дад ні на ступ на га 2014-га, ка лі Бе ла русь пры мае 
Чэм пі я нат све ту па ха кеі з шай бай, Мін скі га рад скі 
вы ка наў чы ка мі тэт кла по ціц ца пра гэ та асаб лі ва 
ўваж лі ва.

КНІ ГА ПРА ЦУЕ
НА ДАБ РА ЧЫН НАСЦЬ

Сён ня, 12 снеж ня, у 18.00 у На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла-
ру сі па чы нае сваю пра цу Даб ра чын ны баль кні гі. Пра хо дзіць ён 
у ме жах VІІ Між на род най кан фе рэн цыі вы даў цоў, па лі гра фіс таў 
і рас паў сюдж валь ні каў дру ку «Транс фар ма цыя дру ка ва ных і 
кніж ных рын каў ва ўмо вах ін тэ гра ва най эка но мі кі». Ар га ні за тар 
кан фе рэн цыі — Са юз вы даў цоў і рас паў сюдж валь ні каў дру ку пры 
пад трым цы Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Фе дэ-
раль на га агенц тва па дру ку і ма са вых ка му ні ка цы ях Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, На цы я наль най кніж най па ла ты Рэс пуб лі кі Ка зах стан, 
Аса цы я цыі рас паў сюдж валь ні каў дру ка ва най пра дук цыі (Ра сій-
ская Фе дэ ра цыя), Аса цы я цыі вы даў цоў і кні га рас паў сюдж валь-
ні каў (Рэс пуб лі ка Ка зах стан).

Срод кі, якія атры ма юць на аў кцы ё не ў вы ні ку про да жу кніг 
ай чын ных вы да вец тваў, бу дуць на кі ра ва ны дзе цям. Да рэ чы, Мі-
ніс тэр ства ін фар ма цыі кра і ны, прад пры ем ствы кні га вы да вец кай і 
па лі гра фіч най га лі ны пла ну юць на пя рэ дад ні Но ва га го да і ін шыя 
ме ра пры ем ствы ў рам ках ак цыі «На шы дзе ці». Апош нія сне-
жань скія дні — леп шая на го да зра біць па да рун кі са мым юным 
гра ма дзя нам на шай дзяр жа вы.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.
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КАБ СВЯ ТА НЕ АЗМРО ЧЫЦЬ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Мі ні-са лю ты, бен галь скія аг ні, пе тар ды — без гэ та га не абы-
хо дзіц ца ні адзін Но вы год. Ад нак жа дан не да рос лых сэ ка но міць 
кры ху гро шай і ку піць пі ра тэх ні ку, як ка жуць, «з-пад па лы» мо жа 
скон чыц ца вель мі дрэн на. Ін струк цыя па пра віль ным вы ка ры стан ні 
да та кой не сер ты фі ка ва най пра дук цыі або зу сім ад сут ні чае, або на пі-
са на ў леп шым вы пад ку ка лі не на кі тай скай, то на анг лій скай мо ве. 
Уз ро вень ва ло дан ня за меж ны мі мо ва мі ў боль шас ці на сель ніц тва 
вы му шае жа даць леп ша га. Як вы нік, пры за пус ку та кіх вы ра баў да-
во дзіц ца спа дзя вац ца вы ключ на на ўлас ны во пыт і ін ту і цыю. Ад нак 
гэ тая гіс то рыя мо жа скон чыц ца дрэн на — на прык лад, у апё ка вым 
ад дзя лен ні баль ні цы. Вы бі тае во ка, лоп нуў шая ба ра бан ная пе ра по-
нка, рва ныя ра ны рук, апё кі — вось вы нік не асця рож на га і ня ўме ла га 
абы хо джан ня з пі ра тэх ні кай.

— Ле тась ад яе па цяр пеў 21 ча ла век, у тым лі ку ся мё ра дзя цей. 
Баць кі прос та грэ бу юць эле мен тар най тэх ні кай бяс пе кі, да зва ля-
ю чы за пус каць пе тар ды ма лым, — на ра кае Ула дзі мір Су во раў. — 
Та му я рэ ка мен да ваў бы прос та ад мо віц ца ад вы ка ры стан ня пі-
ра тэх ні кі. Бы лі ж на ват вы пад кі, ка лі пе тар да па роз ных пры чы нах 
ля це ла «не ту ды», пра бі ва ла акон нае шкло, трап ля ла ў ква тэ ру 
і вы клі ка ла па жар. Але ка лі без гуч на га свят ка ван ня зу сім ні як 
не абы сці ся, то на бы вай це пі ра тэх ні ку толь кі ў спе цы я лі за ва ных 
ганд лё вых кроп ках і па тра буй це на яе сер ты фі кат са зра зу ме лай 
ін струк цы яй.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Пад Бы ха вам
су тык ну лі ся 4 аў то

Сліз кая да ро га і дрэн нае на двор'е ста лі 
на Ма гі лёў шчы не пры чы най цяж кай да-
рож най ава рыі, у якой за гі нуў ча ла век.

На зі мо вай да ро зе не змаг лі раз' ехац ца два 
гру за выя «Рэ но», «Фоль ксва ген» і «Аў дзі». Для 
29-га до ва га кі роў цы «Аўдзі» гэ тая па езд ка ста-
ла апош няй ў жыц ці. Каб вы цяг нуць яго це ла 
з па ка ра ба ча най ма шы ны, спат рэ бі ла ся да па-
мо га вы ра та валь ні каў.

— Кі роў ца «Аў дзі» пры аб го не не спра віў ся з 
кі ра ван нем, яго аў та ма біль па чар зе су тык нуў-
ся з кож най з ма шын, — па ве да мі ла ін спек тар 
ад дзя лен ня аб лас но га ўпраў лен ня ДАІ Тац ця на 
Ста ра сот ні ка ва. — За раз вы свят ля ец ца пры-
чы на гэ тай ава рыі. Да ро га, дзе ад бы ло ся ДТЗ, 
бы ла па сы па на са ля на-пяс ча най су мес сю, але 
ішоў снег і на ша шы ўтва ры ла ся «ка ша». У 
та кіх скла да ных умо вах на двор'я трэ ба быць 
больш уваж лі вы мі, вы бі раць бяс печ ную хут-
касць, не здзяйс няць ры зы коў ных ма неў раў, а 
лепш зу сім ад мо віц ца ад па ез дак.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


