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Георгій КАНДРАЦЬЕЎ:

«БУДУ РАБІЦЬ ВЫНІК»

Вы ведаеце, як я да яго цёпла
стаўлюся і вельмі чакаю яго ў
камандзе. Пільна сачу за яго
выступленнямі ў чэмпіянаце
Партугаліі.
— Ці былі варыянты таварыскага спарынгу, акрамя
Таджыкістана?
— Мы даўно дамовіліся з
гэтай зборнай і больш нікога
не шукалі. Навошта? Для мадэлявання матча з Люксембургам сапернік нас цалкам
задавальняе.
— Георгій Пятровіч, пасля таго, як вы не выклікалі
на збор Віталя Радзівонава,

Сяргей дзейнічаў з вялікім
жаданнем, і ў зборную Крывец прыехаў з велізарным жаданнем. Так што дай Бог яму
замацавацца ў французскім
клубе.
— Вас не хва люе той
факт, што агульны ўдзел
на шых ва ра та роў у матчах зборнай складае ўсяго
7 гульняў?
— Ніколькі. Варатары —
гэта наогул асобная катэгорыя людзей, іншая псіхалогія. Найвопытнейшы галкіпер
Акінфееў грубейшым чынам
па мы ліў ся на чэм пі я на це
све ту. Прой дзе час, будзе
ў на шых ва ра та роў доб ры
стаж і прак ты ка. А хлоп цы
доб рыя, але па куль не стабільныя. У варатарскім мастацтве клас прыйдзе толькі з
узрос там. Вось Юра Курбыка: у мінскім «Дынама» ніяк
не мог зай граць за пля чыма Вергіенкі, а як стукнула
35 гадоў, стаў адным з лепшых гульцоў клуба.
— БАТЭ і «Дынама» чакае напружаная еўракубкавая футбольная восень. Гэ-

 Тым часам...

ВЫХАВАНЕЦ ПСЖ —
У МІНСКІМ «ДЫНАМА»!
Клуб падпісаў кантракт з французскім форвардам
Франкам Джа Джэджэ.
Футбаліст пачынаў спартыўную кар'еру ў ПСЖ (2003-2007 гг.), але за каманду правёў
літаральна некалькі матчаў. Увесь астатні час здаваўся ў арэнду клубам з другой лігі французскага чэмпіянату. Апошняя «прапіска» Джэджэ — нарвежскі «Сарпсбарг-08» з вышэйшай лігі. За каманду форвард згуляў 14 матчаў і забіў два мячы. Адзначым таксама, што ў
2008 годзе выхадзец з Афрыкі выступаў у складзе нацыянальнай зборнай Кот-д'Івуара на
Алімпійскіх гульнях у Пекіне. Апошнія набыткі «бела-сініх» — Чыгозі Удоджы і Умара Бангура — добра асвоіліся ў камандзе. Что прадэманструе Джэджэ?
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ


И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение «Минскстрой»

УНП 100071325

— Георгій Пятровіч, па
ва шай іні цы я ты ве ў трэнерскі штаб нацыянальнай
ка ман ды ўвай шоў бы лы
член збор най Аляк сандр
Кульчы — гулец, які мае самы багаты вопыт падобных
выступленняў. З чым была
звязана гэтая ваша ініцыятыва і якія ў яго будуць
функцыянальныя абавязкі
ў калектыве?
— Па-першае, я вельмі рад,
што Саша цяпер уваходзіць у
трэнерскі штаб зборнай Беларусі. Каб была мая воля, я
даўно падцягнуў бы яго да каманды, але Кульчы яшчэ вырашыў пагуляць у Казахстане.
Думаю, яму вельмі карысна
будзе паварыцца ў нашым соку, тым больш, што Саша ўсіх
тут ведае, з гульцамі ў добрым кантакце. Гэта і ёсць яго
функцыя ў зборнай — стаць
правадніком трэнерскіх ідэй
для футбалістаў. Да таго ж у
Кульчыя каласальны вопыт —
ён сам можа падказаць, як
лепш гуляць у тых жа апорных зонах.
— Атрымаў траўму Павел
Савіцкі. Ці была ідэя выклікаць замест яго Рэнана Брэсана?
— Рэнан усяго дзве гульні
згуляў за новы клуб, забіў гол.
Дай Бог, каб ён і далей такімі
ж тэмпамі аднаўляў свае ранейшыя гульнявыя кандыцыі.

Анатоль Капскі, думаецца,
на эмо цы ях ска заў, што
лепш было б, калі б форвард БАТЭ завяршыў бы на
гэтым выступленні за зборную Беларусі.
— Ну, вы ж самі сказалі —
на эмоцыях. Яшчэ раз паўтару, мы за ўсімі гульцамі вельмі ўважліва сочым. Я асабіста
бачыў, як цяжка даюцца Віталю матчы. Менавіта таму цяпер у Радзівонава мікратраўмы. Калі б мы выклікалі яго
і, не дай Бог, ён пагоршыць
свой фізічны стан, зламаецца — ні нам карысці, ні БАТЭ.
Вырашылі, няхай лепш футбаліст адновіцца, калі ў нас
усяго адна адборачная гульня
з не самым моцным сапернікам. Былі б спараныя матчы — прыйшлося б выклікаць
Радзівонава.
— Як ставіцеся да пераходу Сяргея Крыўца ў французскі «Мец»?
— Толькі станоўча. Паглядзеў яго першую гульню —
поўны стадыён, выдатны антураж паядынку чэмпіянату
Францыі. Было відаць, што
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ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Многоэтажный жилой дом неповышенной комфортности № 26 (по генплану) в микрорайоне «Каменная горка-3»
(жилой дом), опубликованную в газете «Звязда» от 10 мая 2013 года № 85 (27450):
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых по- площади уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США.
мещений №№ 148, 177, 188, 208, 226, 246, 248 без учета выполнения
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (ревнутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улуч- гистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекшении жилищных условий: 2-комнатные квартиры – 1450 долларов та долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней
США, 1-комнатные квартиры – 1500 долларов США.
после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 1-комнатной кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно
квартиры № 144 без учета выполнения внутренних отделочных работ с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями,
для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий: - действующими на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
1450 долларов США.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларовом
США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США экви- строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента реваленте до окончания действия договора создания объекта долевого гистрации его заявления не явился для заключения договора и не
строительства. Оплата производится в белорусских рублях по курсу сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на
Национального банка Республики Беларусь на дату зачисления де- участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на заявленную
нежных средств на специальный и расчетный счет застройщика.
При единовременной уплате всей суммы по договору создания объ- квартиру с другим претендентом.
екта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со
Н.В.Милошевский
дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей Генеральный директор

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Строительство многоквартирных жилых домов типовых потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану)
со встроенно-пристроенными помещениями в жилом квартале в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой».
Жилой дом № 11 по генплану» в г. Минске, опубликованную в газете «Звязда» 4 октября 2013 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилого по- (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объмещения № 92 с учетом выполнения внутренних отделочных работ екта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных
для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларасоставляет 1 350 долларов США.
цию в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредСтоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларо- ственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представивом США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США телями, действующими на основании доверенности, оформленной
эквиваленте до окончания действия договора создания объекта в установленном законодательством порядке.
долевого строительства.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом
Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацио- строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ренального банка Республики Беларусь на дату зачисления денежных гистрации его заявления не явился для заключения договора и не
сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на
средств на специальный и расчетный счет застройщика.
При единовременной уплате всей суммы по договору создания объ- участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со строй» оставляет за собой право заключить договор на заявленную
дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей квартиру с другим претендентом.
площади уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься Генеральный директор
Н.В.Милошевский

та новы фактар у планаванні падрыхтоўкі зборнай. Як
ён можа адбіцца на справах
нацыянальнай каманды?
— Безумоўна, неяк адаб'ецца. Можа, у тым ліку і ў
адмоўным сэнсе — у плане
траў маў, пе ра на пру жан ня
футбалістаў. Але гэта — нашы праблемы, як падвесці вядучых гульцоў гэтых клубаў да
матчаў зборнай. А для краіны,
для беларускага футбола поспех барысаўчан і мінчан — гэта адназначны плюс.
— Як будзем пачынаць?
Чаго чакаеце ад матча супраць Люксембурга?
— З наскоку яго не возьмеш. Моцны апанент у плане
выканання стандартаў. Моцная каманда, высакарослая.
Добра кантралюе мяч. Недзе, магчыма, будзем «падціскаць», дзесь ці аддадзім
тэрыторыю. У нас у Беларусі
мала хто з каманд гуляе ў пазіцыйным нападзенні. Таму
што мала хто ўмее. Паспрабуем «накрываць» Люксембург, прэсінгаваць. Неабходна выйграваць. Пастараемся
падабраць ключыкі.
— Адчуваеце павышаную
адказнасць за вынік у новым адборачным цыкле?
— Па ўзроўні адказнасці
цыклы мінулы і гэты нічым не
адрозніваюцца. Іншая справа, што ў гэтым цыкле адказнасць за вынік будзе значна
вышэй. Але не трэба шукаць
тут нейкіх падводных камянёў. Гуляць будуць усе самыя
моцныя. А то вы пішаце пра
любімых маіх гульцоў, потым
яны аказваюцца не любімымі.
Я буду рабіць вынік, і хлопцы
будуць рабіць вынік. Усё будзе накіравана на яго. Магчыма, прыйдзецца звярнуцца
да непапулярных мер (якія вы
будзеце крытыкаваць), каб

выціснуць максімум з гэтай
нацыянальнай зборнай.
— У задачах каманды на
адборачны цыкл значыцца
другое месца і выхад на Еўра-2016 напрамую. Чаму ў
гэтай зборнай павінна атрымацца тое, што не выйшла ў
ранейшых скліканняў?
— Ну, хоць бы таму, што цяпер у нашай адборачнай групе
няма дзвюх такіх зборных, як
Іспанія і Францыя. Першапачаткова непад'ёмных. З іншымі калектывамі — украінцамі,
славакамі — цалкам можна
згуляць на вынік. Іспанцам,
хутчэй за ўсё, прыйдзецца
ўступіць першае месца, а за
другое — пазмагацца. Плюс
ёсць яшчэ трэцяе месца для
выхаду ў плэй-оф адборачнага турніру.
— Лёс звёў нас з прадстаўнікамі Украіны: нацыянальная зборная, данецкі
«Шахцёр» — у еўракубку.
Вы, напэўна, сочыце зараз
за сітуацыяй у нашых паўднёвых суседзяў. Што нам
чакаць ад гэтых матчаў?
— Не толькі сачыў за сітуацыяй, але і з'ездзіў ва Украіну — Мішу Сівакова глядзеў
у Адэсе. Назіраў сітуацыю на
стадыёнах, бачыў сітуацыю ў
краіне. Калі хто-небудзь думае, што гэты хаос ва Украіне
нам дапаможа ў футболе, ён
глыбока памыляецца. Футбол
там згуртаваў людзей проста шалёна. Я гэта сам бачыў.
Вось паглядзіце, украінскія
футбалісты будуць змагацца ў
адборачным турніры да смерці, будуць аддаваць апошнія
сілы барацьбе. Гэтая сітуацыя вакол Украіны, асабліва
ў футбольным плане, для нас
адмоўны фак тар. Зараз яе
зборная згуляе яшчэ мацней,
чым магла б у іншым жыцці.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

 Гучная справа

НАРАДЗІЎСЯ
Ў КАШУЛІ
Дарожнае здарэнне з магілёўскім матацыклістам, які
пасля сутыкнення з машынай, што рухалася наперадзе,
вылецеў з сядзення, перавярнуўся ў паветры і стаў нагамі на дах гэтага ж аўто, адбылося з месяц таму, але
ролік з відэарэгістратара і зараз б'е ўсе рэкорды па
праглядзе на YouTube.
Дарожную аварыю зафіксаваў відэарэгістратар аднаго з
відавочцаў здарэння.
— Матацыкліст на вялікай хуткасці рухаўся паміж палосамі і не паспеў зрэагаваць, калі BMW перастроіўся ў другі
рад, — нагадаў падрабязнасці той гісторыі старшы інспектар
ДАІ Магілёўскага аблвыканкама Андрэй КАЛЕСНІК. — Як
высветлілася пры праверцы, кіроўца ўмудрыўся парушыць адразу некалькі пунктаў правілаў — перавысіў хуткасць, сеў на
матацыкл не маючы вадзіцельскага пасведчання, ды яшчэ не
зарэгістраваў свой транспартны сродак. У выніку ён прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці па ч.2 артыкула 18.19 і
па сукупнасці правапарушэнняў аштрафаваны на 20 базавых
велічынь. Штраф мог быць яшчэ большым, але кіроўца пацярпелага аўто папрасіў не караць парушальніка за само ДТЗ.
Маўляў, ён і так пацярпеў. Добра яшчэ, што застаўся жывы.
Нэлі ЗІГУЛЯ


ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение

«Минскстрой»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Жилой район Масюковщина. Микрорайон
Масюковщина-6. Жилой дом № 17 по генплану» в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 7 декабря 2012 года:
Ожидаемый ввод нежилого помещения общественно-бытового
назначения № 2 в эксплуатацию – 1 декабря 2014 года.
Генеральный директор
Н.В.Милошевский

УНП 100071325

У панядзелак, 8 верасня, наша нацыянальная
футбольная дружына стартуе ў новым адборы —
да Еўра-2016. А 4 верасня на полі «Барысаў-Арэны»
правядзе апошні таварыскі матч перад стартам —
супраць зборнай Таджыкістана. Напярэдадні
галоўны трэнер нацыянальнай зборнай дружыны
Георгій Кандрацьеў падзяліўся з журналістамі
сваімі меркаваннямі аб маючых адбыцца стартах.
У прыватнасці, расказаў аб тым, чаму не выклікаў
у склад зборнай Віталя Радзівонава, чаго чакаць
у гэтым цыкле ад матчаў з камандай Украіны
і чаму цяперашні склад нашай каманды
можа дамагчыся таго, чаго не ўдавалася ў папярэдніх
розыгрышах.

