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На вя лі кіх вы хад ных, ка лі май больш 

на гад ваў ка нец са ка ві ка, тэм пе ра ту ра 

ва ды па да ла да ад зна кі ў 8—10 гра-

ду саў. За апош ні час яна кры ху пра-

грэ ла ся, але не на шмат — да 11—15 

гра ду саў, і толь кі па поўд ні дзе-ні дзе 

ва да «на бра ла» ўжо 17 гра ду саў. Ад-

нак гэ та га ўсё роў на не ха пае.

— Вель мі час та ку паль шчы кі ад-

праў ля юц ца да ва да ёма не ад ны, а з 

кам па ні яй, — пра цяг вае Алег Ба раз-

на. — Зда ва ла ся б, да па мо га на вы-

па дак ней ка га зда рэн ня по бач. Але... 

Ад па чы нак ня рэд ка су пра ва джа ец ца 

спа жы ван нем ал ка голь ных на-

по яў. І вось у ней кі мо мант нех та 

раз га ра чыў ся і вы ра шыў «па ні зіць 

гра дус» у ва дзе. Ува га і кан цэнт-

ра цыя пры туп ле ны. Тра ге дыя ад-

бы ва ец ца за лі ча ныя хві лі ны. Тыя, 

хто на бе ра зе, свое ча со ва не за-

ўва жа юць, што нех та знік. Тое, што 

пры сут ных ста ла ме ней, вы свят-

ля ец ца толь кі та ды, ка лі на сту пае 

час сы хо дзіць. А ўжо поз на...

Не па кі дай це ма лых 
без ува гі

Не каль кі ня шчас ных вы пад каў 

сё ле та ад бы ло ся ў ко пан ках. Гэ та 

штуч нае па глыб лен не ў зям лі, якое 

за поў не на ва дой. Апош нім ча сам 

яны ўва хо дзяць у мо ду на пры ват-

ных пад вор ках. І ўсё б ні чо га, але... 

Ко пан кі вель мі моц на цяг нуць да 

ся бе дзя цей.

14 кра са ві ка дра ма ра зы гра ла-

ся ў Ві цеб ску. Пя ці га до вы хлоп чык 

гу ляў ка ля свай го до му і ў ней кі мо-

мант знік з по ля зро ку. Баць ка ад пра-

віў ся шу каць сы на. І знай шоў яго за 

до мам у ва да ёме. На жаль, да па маг чы 

ма ло му бы ло ўжо не маг чы ма.

Яшчэ адзін хлоп чык за гі нуў на 

штуч ным ва да ёме ў Бя гом лі. Ад бы-

ло ся гэ та ўве ча ры 23 кра са ві ка. Дзед 

прый шоў на дам бу ра зам са сва і мі ўну-

ка мі. Дзе ці гу ля лі ра зам. І вось у ней кі 

мо мант пры сут ныя спа ха пі лі ся: а дзе 

4-га до вы хлоп чык? Неш та яго не каль кі 

хві лін ні дзе не ві даць. На по шу кі пай-

шла сяст ра. Ма лы ля жаў на па верх ні 

ва ды без пры кмет жыц ця.

— Ма ло му хо піць лі та раль на ад на-

го-двух дзя сят каў се кун даў, каб за хлы-

нуц ца, — ка жа Алег Ба раз на. — Та му 

як мі ні мум да 10 га доў нель га па кі даць 

дзя цей без па ста ян на га над гля ду. Дзі-

ця чая псі ха ло гія пра цуе так, што ва да 

для іх — гэ та не не бяс пе ка, а сро дак 

спаз наць штось ці но вае.

Раз-по раз пры хо дзяць па ве дам лен-

ні аб тым, што на якімсь ці ва да ёме пе-

ра вяр ну ла ся лод ка з людзь мі, якія ў 

ёй зна хо дзі лі ся. На прык лад, ле тась 

у кан цы чэр ве ня ў Дняп ры па та нуў 

14-га до вы школь нік. Ад бы ло ся гэ та 

пад час трэ ні роў кі па вес ла ван ні.

— На лю бым ма ла мер ным суд не 

трэ ба аба вяз ко ва зна хо дзіц ца ў за шпі-

ле най вы ра та валь най ка мі зэль цы, — 

сцвяр джае Алег Ба раз на. — За ўвесь 

час, ка лі бы ла ўве дзе на гэ тая нор ма, 

не за гі нуў ні вод ны ча ла век, які тры маў-

ся гэ та га пра ві ла. Бо ка мі зэль ка скан-

стру я ва на так, што апы нуц ца тва рам 

у ва дзе прак тыч на не маг чы ма.

І «За па ро жац» на дне
У ноч на 21 кра са ві ка на ад ным са 

зна ка мі тых Крас на сель скіх кар' е раў 

за гі нуў 18-га до вы юнак. Кам па нія ма-

ла дых лю дзей вы ра шы ла ад па чыць на 

пры ро дзе з па лат ка мі. І вось а па ло ве 

чац вёр тай но чы хло пец не ку ды вый-

шаў і не вяр нуў ся. Сяб ры па спра ба ва лі 

знай сці яго, але без вы ні ко ва. Це ла ў 

вы ні ку пад ня лі ва да ла зы Та ва рыст ва 

ра та ван ня на во дах з глы бі ні ў пяць 

мет раў.

— Кар' е ры не пры зна ча ны для 

та го, каб у іх ку па лі ся, — пад крэс-

лі вае Алег Ба раз на. — Гэ та прос-

та вы ем ка, якая за ста ла ся пас ля 

вы чар пан ня за па саў ка рыс ных 

вы кап няў і за поў не на ва дой. Глы-

бі ня там мо жа да ся гаць дзя сят каў 

мет раў, а сце ны, як пра ві ла, ня-

ўстой лі выя. Зра біць рэ куль ты ва-

цыю кар' е ра — пад сы паць дно, 

ума ца ваць бе раг тэ а рэ тыч на мож-

на, прак тыч на амаль не маг чы ма. 

Але ў нас толь кі на ту раль ных ва да-

ёмаў па кра і не больш за 20 ты сяч. 

І на ўсё гэ тае пры род нае ба гац-

це — 66 вы ра та валь ных стан цый і 

143 вы ра та валь ныя па сты, пры-

чым 35 з апош ніх се зон ныя, якія 

ад кры ва юц ца толь кі на пе ры яд 

ку паль на га се зо на. Доў жыц ца ён 

з 1 мая да 30 ве рас ня. Яны пра цу-

юць поў ны свет ла вы дзень. Ад нак 

ад бы ва ец ца роз нае — спя ко та, 

моц ны на плыў ад па чы валь ні каў... 

У та кім вы пад ку ра бо та пра цяг ва ец ца 

да та го ча су, па куль з пля жа не сы дзе 

апош ні ча ла век.

Ра та валь ні кі, на ту раль на, дзя жу-

раць на афі цый ных пля жах. Іх аква то-

рыі чыс цяц ца пе рад па чат кам ку паль-

на га се зо на, а ў цёп лую па ру го да пе-

ры я дыч на пра хо дзіць ма ні то рынг дна, 

каб яно не пе ра тва ра ла ся ў звал ку.

— На кож най стан цыі ў нас дзя жу-

раць ме ды цын скія су пра цоў ні кі, якія 

аказ ва юць эк стран ную да па мо гу, — 

пра цяг вае Алег Ба раз на. — Шмат 

ад па чы валь ні каў звяр та ец ца з па рэ-

за мі, ушы ба мі, бы лі вы пад кі пе ра аха-

ла джэн ня, со неч на га ўда ру. На не-

ка то рых стан цы ях да нас пры хо дзі лі 

больш за 300 ра зоў. Што да смец ця, 

то зда ра ла ся, што з ва да ёма вы во зі лі 

па не каль кі пры чэ паў ад хо даў. Ча го 

толь кі ня ма на дне на шых ва да ёмаў — 

шы ны, ха ла дзіль ні кі, акон ныя ра мы, 

бу тэль кі...

А ў мін скім кар' е ры на ву лі цы Га-

рэц ка га на дне ля жыць даў но за топ-

ле ны «За па ро жац». Ма шы ну знай шлі 

пад час спро бы зра біць кар' ер мес цам 

афі цый на га ад па чын ку — усё ж та кі ў 

раз ме шча ных по бач гу ста на се ле ных 

ра ё нах з вод ны мі аб' ек та мі цяж ка ва та. 

Але не атры ма ла ся — ад не куль у кар'-

ер па ста ян на б'юць кры ні цы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ВА ДА ПА ЧЫ НАЕ СМЯ РОТ НЫ АД ЛІК

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Мі на ба ро ны не толь кі на-

бы вае но вую, але і ма дэр ні зуе 

тэх ні ку, якой ка рыс та юц ца ў 

вой сках, у пры ват нас ці тан кі 

Т-72. Сё ле та Уз бро е ныя Сі лы 

атры ма юць ра дыё ла ка цый ную 

стан цыю «Соп ка» і пя тую стан-

цыю «Пра ціў нік-Г», што важ на 

для раз вед кі па вет ра най пра-

сто ры.

— Гэ тыя са ма лё ты — ад ны з 

най леп шых у сва ім кла се авія-

цый най тэх ні кі. Лёт ны ін жы нер-

на-тэх ніч ны склад дас ка на ла 

за сво іў уні каль ныя са ма лё ты, 

якія знач на па шы ры лі маг чы-

мас ці для пад рых тоў кі лёт на га 

скла ду. Мы заўж ды на ўзроў-

ні вы ка на ем усе па стаў ле ныя 

за да чы, — за пэў ніў ка ман дзір 

116-й штур ма вой авія цый-

най ба зы, гвар дыі пал коў нік 

Аляк сандр КРЫ ВЕЦ.

На ўзбра ен не но вую тэх ні ку 

пры ма лі ва ўра чыс тай ат мас-

фе ры. Ча ты ры Як-130 з бар-

та вы мі ну ма ра мі 79, 80, 81 і 82 

зай ме лі но вых гас па да роў — 

тэх ні каў, якія ця пер бу дуць 

ад каз ваць за бяс пе ку пі ло та ў 

ка бі не і пра ца здоль насць кры-

ла тай ма шы ны.

Уру ча ю чы тэх ні кам фар му-

ля ры на за ма ца ва ную за імі 

тэх ні ку, мі ністр аба ро ны вы ка-

заў па жа дан не, каб усё, што 

да ты чыц ца гэ тых са ма лё таў, 

ад бы ва ла ся толь кі ў штат най 

сі ту а цыі:

— Упэў не ны, што на вы кі, 

якія мае лёт ны склад, бу дуць 

здзяйс няц ца для па вы шэн ня 

іх май стэр ства і ахо вы мір на га 

не ба над на шай кра і най. Мі ніс-

тэр ства аба ро ны зро біць усё, 

каб но вая тэх ні ка па сту па ла ў 

вой скі, а тая, што ма ец ца на 

ўзбра ен ні, ма дэр ні за ва ла ся. 

Каб ба я выя маг чы мас ці Уз бро-

е ных сіл уз мац ня лі ся і слу жы лі 

для мі ру.

Фар му ляр са ма лё та — яго 

паш парт — гэ та тоў стая кні га 

больш як у 800 аркушаў, дзе 

бу дзе ўпіс вац ца кож ны рух 

штур ма ві ка: коль кі ён на лё таў, 

якія ра бо ты на ім пра во дзі лі. 

І ра біць гэ та бу дзе тэх нік. За 

гвар дыі стар шым лей тэ нан-
там, стар шым авія цый ным 
тэх ні кам са ма лё та Юры ем 
ПАД РЭ ЗА ВЫМ, на прык лад, 

ця пер за ма ца ва ны Як-130 з 

бар та вым ну ма рам 79.

— Я ад каз ваю за ўсе ві ды 

пад рых то вак на са ма лё це, 

пра вя дзен не рэг ла мент ных і 

ін шых ча со вых ра бот. У ма іх 

ру ках жыц цё пі ло та і пра ца-

здоль насць ма шы ны. Роз ныя 

пі ло ты пры хо дзяць на роз ныя 

бар ты, а тэх нік за ста ец ца па-

ста ян на, — ка жа Юрый Пад рэ-

заў. — На працягу ўсёй служ бы 

гэ та бу дзе мой са ма лёт.

Вы шэй шы пі ла таж, 
свя тая ва да і «ўжык»

Про та і е рэй Рас ці слаў 

ЛЕ МАЧ КО, на ста я цель хра ма 

Свя то га бла га вер на га кня зя 

Аляк санд ра Не ўска га, што ў 

Лі дзе, пра вёў аб рад чы на ас-

вя чэн ня но вых ма шын. Акра-

піў шы свя той ва дой не толь кі 

бар ты но вых ма шын, але і іх 

тэх ні каў, свя шчэн нік пе ра даў 

ка ман да ван ню авія ба зы іко ну 

свя то га ар хан ге ла Мі ха і ла, які 

быў за ступ ні кам пер шай рус-

кай авія шко лы, якая ад кры ла-

ся 107 га доў та му на зад.

— Ця пе раш нія лёт чы кі і ва-

ен ныя ўсіх пост са вец кіх кра ін — 

гэ та на шчад кі той шко лы, — за-

ўва жыў ён. — У асвя чэн ні лю-

бой зброі ёсць вель мі важ ны 

мо мант. Мы про сім, каб Бог 

да па ма гаў не мя чу, са ма лё ту 

ці гар ма це, а та му ча ла ве ку, які 

бу дзе вы ка рыс тоў ваць гэ тую 

зброю. Каб даў яму муж насць, 

цяр пен не, вы трым ку. Каб ён, 

тры ма ю чы зброю, быў аба рон-

цам мі ру, шчас ця, род ных, Ай-

чы ны. Доб ра, што ў нас не стра-

ля юць, але ар мія нам па трэб на 

і ў мір ныя ча сы. Мы мо лім ся, 

каб кож ны з вас быў га ран там 

мі ру, кло па ту, мі ла сэр нас ці, лю-

бо ві. Каб гэ тыя прын цы пы бы лі 

са мы мі важ ны мі ў на шым гра-

мад стве і кра і не.

Каб не толь кі сло вам, але 

і спра вай па цвер дзіць маг чы-

мас ці са ма лё та, Алег АЛЕЙ-

НІК, на чаль нік шта ба — пер-

шы на мес нік ка ман дзі ра 

116-й гвар дзей скай штур ма-

вой авія цый най ба зы, гвар-

дыі пал коў нік па ка заў вы шэй-

шы пі ла таж на вя лі кай і ма лой 

вы шы ні.

Не трэ ба дас ка на ла раз бі-

рац ца ў фі гу рах, каб ад ра зу 

па знаць пят лю, якую лёт чык 

«за вя заў» у не бе, ці за ўва-

жыць, як са ма лёт кру ціць 

«боч ку»... Ду маць пра ад-

чу ван ні пі ло та, гле дзя чы, на 

Як-130, які дае то ныр ца, то 

ўзды ма ец ца ўго ру так, што не 

вы гля дае боль шым за бус ла, 

не ха це ла ся. Вы тры маць та кія 

на груз кі мо гуць толь кі пад рых-

та ва ныя.

А яшчэ гэ тае не ве ра год нае 

не су па дзен не ру ху і гу ку па ча-

се... Ма шы на ўжо пра не сла ся 

мі ма, а роў ма то раў яшчэ толь-

кі па чы нае да вас да хо дзіць. 

Ка рыс та ю чы ся гэ тым, лёт чы кі 

лю бяць па жар та ваць. Як яны 

ка жуць, «ужык нуць».

— На ніз кай вы шы ні ў цем-

ры са ма лёт амаль не пры мет-

ны. І пад час ву чэн няў ён з'яў ля-

ец ца на столь кі рап тоў на, што 

над ты мі, хто ся дзіць у ако пе, 

толь кі цень міль га не, а пас ля 

на кры вае гу кам, — аж пры-

ся да еш, — смя ец ца Анд рэй 

ХРАП ТО ВІЧ, стар шы афі цэр 

упраў лен ня ідэа ла гіч най ра-

бо ты ка ман да ван ня ВУС і 

вой скаў СПА.

Ён рас тлу ма чыў, што лёт чы кі 

да юць ін тэр в'ю толь кі пас ля па-

лё ту, каб ні на што не ад цяг ваць 

ува гу да вы ка нан ня за дан ня. 

Са праў ды, не ўза ба ве пры га жун-

штур ма вік апош ні раз пра нёс ся 

ніз ка над га ло ва мі пры сут ных, 

за ру ліў на па ла су і аку рат на «за-

пар ка ваў ся» ся род ін шых са ма-

лё таў. Перш чым вы пус ціць пі-

ло та з ка бі ны, яму ме ра юць ціск, 

а на са мім са ма лё це неш та пра-

вя ра юць, ма ца юць, гля дзяць... 

Як рас ка заў Алег Алей нік, акра-

мя фі гур вы шэй ша га пі ла та жу 

і па лё ту на ма лой вы шы ні, ён 

за гэ тыя не каль кі хві лін авія шоу 

вы ка наў так са ма прос ты пі ла-

таж на гра ніч на ма лой вы шы ні 

ў 25 мет раў:

— Як-130 — са ма лёт па-

ка лен ня 4+, дзе рэа лі за ва на 

зверх ма неў ра насць. Ён кру-

ціц ца прак тыч на ва кол хвас та, 

а вуг лы ата кі да 26 гра ду саў. 

Ме на ві та на гэ тай ма шы не 

ма ла дыя лёт чы кі ста но вяц ца 

на кры ло, асвой ва юць тэх ні-

ку з да лей шай перс пек ты вай 

на са ма лё ты са вец ка га пар ка 

і су час ныя. Ха пае лі та раль на 

двух-трох па лё таў для асва ен-

ня ма шы ны, а да лей ужо ад-

пра цоў ва еш на ім пэў ныя лёт-

ныя эле мен ты.

Ад мо ва ру ха ві ка, 
снег, ноч... 
Іду па пры бо рах

На лю ба ваў шы ся на са-

праўд ныя штур ма ві кі, ру шы лі 

па гля дзець на іх трэ на жор ны 

ана лаг, які з'я віў ся на авія ба зе 

вяс ной. Лёт чы кі асвой ва юць 

на ім пі ла та ван не, на ві га цыю, 

удзел у ба ях і ін шыя муд ра ге-

ліс тас ці лёт най спра вы. 

— Уся элект рон ная на чын-

ка і ві зу а лі за цыя ў трэ на жо ры 

поў нас цю бе ла рус кія. А кар цін-

ка, над якой «пра ля тае» сі му-

ля тар, ад па вя дае са праўд на му 

ланд шаф ту, ні бы та ты ў не бе, 

не па да лёк ад лід ска га аэ ра-

дро ма, — рас каз вае Анд рэй 

ПЛА ТО НЕН КА, стар шы па-

моч нік на чаль ні ка ад дзя лен-

ня ідэа ла гіч най ра бо ты 116-й 

штур ма вой авія ба зы. — Усе 

края ві ды за ма лёў ва лі ся з на-

ту раль на га ася род ку, гэ та не 

фан та зія ды зай не раў. Гэ та 

да ты чыц ца і вы яў пад аэ ра-

дро ма мі Ма чу лі шчаў, Ба ра на-

віч, Баб руй ска і ін шых дзей-

ных аэ ра дро маў, ку ды ў вы-

пад ку ча го мо жа «да ля цець» 

са ма лёт-трэ на жор, а пас ля і 

штур ма вік у рэ аль нас ці. На-

ша за да ча — зра біць так, каб 

гэ тых «у вы пад ку ча го» не на-

ста ла. Лёт чы кі па він ны быць 

га то выя да аб са лют на лю бых 

сі ту а цый.

Ад мыс ло выя пра вер кі на 

эк ра не для пі ло та ства рае на-

чаль нік комп лекс на га трэ-

на жо ра са ма лё та, гвар дыі 

ма ёр Аляк сей БЫЧ КО. Ка лі 

мы ўвай шлі ў па мяш кан не, ён 

зра біў так, каб у са ма лё це па-

вы сі ла ся віб ра цыя пра ва га ру-

ха ві ка.

— Гэ та ад пра цоў ка асаб лі-

ва га вы пад ку, — тлу ма чыць 

Аляк сей Быч ко. — Пі лот спы-

ніў ру ха вік і ідзе на па сад ку з 

ад ным ру ха ві ком. Вось ён ідзе 

на круг...

На эк ра не мы ба чым, што 

кры ло са ма лё та на хі лі ла ся ў 

пра вы бок, і ма шы на зні жа-

ец ца. На кож ную ўве дзе ную 

«па лом ку» лёт чык па він ен 

ад рэ ага ваць і знай сці вый сце.

— Чым яшчэ мож на «на шко-

дзіць» пі ло ту? — пы та ю ся.

— За раз пра дэ ман струю, — 

па га джа ец ца на чаль нік. — 

Уста но вім воб лач насць, ку ча-

выя воб ла кі, сла іс тыя. Зме нім 

на пра мак вет ру, зро бім апад кі, 

зме нім па ру го да...

На эк ра не бач насць ста ла 

праз воб ла кі зу сім цьмя най, 

пай шоў дождж, сы па нуў снег 

і... на ста ла ноч. Не дзе ў кут ку 

ба чу поў ню, ас тат няе — чар на-

та. Гэ та той вы па дак, ка лі пі ло-

ты ка жуць «іду па пры бо рах». 

Лёт чык у са ма лё це зна хо дзіц-

ца ў тым жа ста не су цэль най 

цем ры. На тых за ня тках мы 

яшчэ па ба чы лі ба я вую страль-

бу ра ке та мі па на зем ных цэ лях 

і як са ма лёт сы шоў ад двух па-

вет ра ных суд наў. Што ка заць, 

ураж вае!

Іры на СІ ДА РОК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

КРЫ ЛА ТЫЯ АБА РОН ЦЫ
Вя до мыя зем ля кіВя до мыя зем ля кі

«НА РА ЧАН СКАЯ 
ЗОР КА» 

ДЛЯ АЛЕ ГА НА ВІЦ КА ГА
Кас ма наўт аб ма лой ра дзі ме, мат чы най мо ве 

і не жа дан ні быць ге ро ем... кніг
Ра сій скі кас ма наўт бе ла-

рус ка га па хо джан ня Алег 

На віц кі ў чар го вы пры езд 

на ма лую ра дзі му — го-

рад Чэр вень — на ве даў 

уні каль ны «Ап тэ кар скі 

сад» у Мя дзель скім ра-

ё не і па гу та рыў з жур на-

ліс та мі.

Алег Вік та ра віч пры ля цеў 

на Мя дзель шчы ну на вер та-

лё це. Як толь кі сту піў на зям-

лю, ад ра зу вы ка заў за хап лен-

не края ві да мі, якія па ба чыў з 

вы шы ні.

— На Мя дзель скай зям лі я ўпер шы ню, — ка жа Ге рой Ра сіі. — Са-

праў ды, цу доў ны, пры го жы зя лё ны край. Ка неш не, ха це ла ся б па-

быць тут даў жэй, па ку пац ца ў во зе ры, па блу каць па ле се. Маг чы ма, 

пры еду сю ды з сям' ёй пад час чар го ва га ад па чын ку.

У «Ап тэ кар скім са дзе» кас ма наўт па са дзіў яб лы ню.

— Ця пер бу ду пры яз джаць сю ды кож ную во сень, каб са браць 

ура джай, — па жар та ваў ён.

Ды рэк тар Цэнт ра эка ла гіч на га ту рыз му «Эка сад» Аляк сандр Ро гач 

вы ка заў га тоў насць ад праў ляць кас ма на ўту пош тай са ка ві тыя яб лы-

кі з гэ та га дрэ ва. Спе цы я ліс ты кам па ніі «Ля трох азёр» па ка за лі ша-

ноў на му гос цю май стар-клас па змеш ван ні роз ных ві даў чаю з да баў-

лен нем зё лак і па яго за вар ван ні. А яшчэ яны рас пра ца ва лі для яго 

экс клю зіў ны рэ цэпт чаю «На ра чан ская зор ка». Алег На віц кі па абя цаў, 

што на ступ ны раз возь ме яго ў кос мас.

— Я люб лю бе ла рус кія пра дук ты, та му што для мя не яны са мыя 

чыс тыя і са мыя смач ныя, — пад крэс ліў кас ма наўт. — А ця пер, па ба-

чыў шы, які ў вас уз ро вень вы твор час ці, пе рай ду на бе ла рус кі чай.

— Алег Вік та ра віч, ці бе ра це з са бой чай у кос мас?

— На бор пры га та ва ных пра дук таў уклю чае па ке ці кі чаю, зме шча-

ныя ў вя лі кія двух слой ныя па ке ты, за па яныя з двух ба коў. На паў ня-

ем та кі па кет ва дой і ча ка ем, па куль за ва рыц ца. Вы бар у нас не вя-

лі кі — чор ны і зя лё ны чай. Акра мя та го, ёсць з да дат ко вым кам па-

не нтам — ягад ным, клуб ніч ным, су ніч ным.

— А ці ві даць з кос ма су Бе ла русь і во зе ра На рач?

— Во зе ра вель мі доб ра ві даць, па коль кі яно са мае вя лі кае ў кра і не. 

Не ад ной чы яго фа та гра фа ваў з вы шы ні 420—430 кі ла мет раў. Бе ла-

русь так са ма бач ная. Але спра ва ў тым, што гэ та не эк ва та ры яль ная 

дзяр жа ва, дзе заў сё ды яс нае не ба. Над тэ ры то ры яй Бе ла ру сі час та 

бы вае воб лач насць, пра хо дзяць цык ло ны, ан ты цык ло ны. Та му зла віць 

яе ў аб' ек тыў цяж ка. Ка лі ней кі аб' ект не змог сфа та гра фа ваць, то 

пра ля таць над ім бу дзеш толь кі праз не каль кі дзён. Асаб лі вую ра дасць 

вы клі кае, ка лі ўда ец ца зняць свой род ны Чэр вень. Зра біць гэ та ня-

лёг ка. Го рад не вя лі кі па па ме рах, а хут касць кас міч най стан цыі 

28 ты сяч кі ла мет раў у га дзі ну.

— Як час та бы ва е це на ма лой ра дзі ме?

— Ста ра юся як най час цей пры яз джаць. Там за ста ла ся мая ма ці. 

Брат і сяст ра са сва і мі сем' я мі жы вуць у Мін ску.

— Ня ма жа дан ня на пен сіі па ся ліц ца ў Чэр ве ні?

— Я ха цеў бы жыць у баць коў скім до ме. Па куль пра цую ў Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі, ня ма праб лем, як і для лю бо га ча ла ве ка, пры ехаць і спа-

кой на спы ніц ца тут, тым больш што дом вя лі кі, мес ца ха пае ўсім. Не 

вы клю чаю маг чы мас ці не ка лі вяр нуц ца на ра дзі му.

— Бе ла рус кую мо ву не за бы лі?

— Доб ра ра зу мею мат чы ну мо ву. Адзі нае, што са мо му цяж ка раз-

маў ляць на лі та ра тур най мо ве, шмат га доў прай шло з та го ча су, як 

па кі нуў род ны кут. А вось на тра сян цы раз маў ляць — ка лі лас ка.

— Алег Вік та ра віч, да та на ступ на га па лё ту ў кос мас ужо вя-

до мая?

— Да та і экі паж афі цый на яшчэ не пры зна ча ны. Але па ста не 

зда роўя я пры год ны да па лё ту.

— Ча ла вец тва су тык ну ла ся з праб ле май кас міч на га смец ця. 

Як яна бу дзе вы ра шац ца з ця гам ча су?

— Пы тан не вы ра ша ец ца, але вель мі ма руд на. Ка лі па ча лі за пус-

каць ка раб лі, не за дум ва лі ся, што да вя дзец ца ў да лей шым су стрэц-

ца з та кой сі ту а цы яй. Іс нуе рэ аль ная маг чы масць не раз мі нуц ца з 

ней кім прад ме там, аб лом кам. Та му ця пер час та мя ня юц ца ар бі ты 

стан цый. Акра мя та го, у наш час імк нуц ца пе ра хо дзіць на та кія тэх-

на ло гіі, каб не за смеч ваць кос мас. У Зор ным га рад ку ся род дзя цей 

пра вод зяц ца кон кур сы, дзе яны пра па ноў ва юць пра ек ты, як пры бі-

раць кос мас, не да пус каць яго за смеч ван ня.

— А па жа ры з ар бі таль най стан цыі бач ныя?

— Ача гі ўзга ран ня доб ра ві даць. І ад на з на шых за дач — да ваць 

ад па вед ным служ бам ін фар ма цыю аб маш та бах і рас паў сюдж ван ні 

па жа раў.

— Якую звыш на ту раль ную здоль насць для ся бе аб ра лі б?

— Ха цеў бы стаць не ві дзім кам.

— Ці ха це лі б, каб пра вас на пі са лі кні гу?

— Не ха цеў бы. «Дзён нік жон кі кас ма на ўта» ў дзвюх част ках на-

пі са ла мая спа да рож ні ца па жыц ці. Гэ та га да стат ко ва.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У ФО ТА КА РЭС ПАН ДЭН ТА «ЗВЯЗ ДЫ» — 
«ЗА ЛА ТОЕ ПЯ РО»

Па тра ды цыі, у гэ тыя май скія дні Бе ла рус кі са юз жур на ліс таў 

пад вёў вы ні кі кон кур су ся род най леп шых прад стаў ні коў ай чын най 

ме ды я су поль нас ці. Прэ стыж ную пра фе сій ную ўзна га ро ду — «За-

ла тое пя ро» ў на мі на цыі за най леп шую ра бо ту ў га лі не фо та жур-

на ліс ты кі, ды зай ну атры ма ла вя ду чы фо та ка рэс пан дэнт га зе ты 

«Звяз да» Ган на За нка віч.

Він шу ем ка ле гу!

Фо та Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Фо та Анатоля КЛЕШЧУКА.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Ле тась пад час ку пан ня за гі ну ла 

118 ча ла век, з іх 13 бы лі не паў на-

лет ні мі. Па ка заль на, што 77 да рос-

лых не за доў га да смер ці ўжывалі 

ал ка голь ны я на по і.

Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка

Ста ноў чая 
прак ты ка 

ўза е ма дзе ян ня
У Бру се лі прай шла Кан фе рэн цыя 

вы со ка га ўзроў ню, 
пры мер ка ва ная да 10-год дзя 

Ус ход ня га парт нёр ства
Бе ла рус кую дэ ле га цыю на су-

стрэ чы ўзна чаль ваў мі ністр за-

меж ных спраў Ула дзі мір 

МА КЕЙ. Учо ра, у апош ні дзень 

ме ра пры ем стваў, па лі ты кі пра-

ца ва лі ў дзвюх па нэ лях. Пер шая 

бы ла пры све ча на вы клі кам і да-

сяг нен ням іні цы я ты вы для гра ма-

дзян, на дру гой аб мяр коў ва лі 

бу ду чае Ус ход ня га парт нёр ства.

У сва ім вы ступ лен ні Ула дзі мір 

Ма кей за ўва жыў, што доў гі час 

Бе ла русь лі чы лі свай го ро ду бу-

фер най зо най. «Мне не па да ба-

ец ца фар му лёў ка «бу фер ная зо-

на». Я ха цеў бы лепш па га ва рыць 

аб зо не роск ві ту і пра цві тан ня, та-

му мы вы ра шы лі браць удзел у 

гэ тай іні цы я ты ве (Ус ход няе парт-

нёр ства. — «Зв.») з са ма га па чат-

ку, — ска заў мі ністр. — Мне зда-

ец ца, што з улі кам удзель ні каў 

гэ тай іні цы я ты вы, мы ў Бе ла ру сі 

да сяг ну лі за апош нія тры-ча ты ры 

га ды нашмат больш, чым за мі ну-

лыя дзе ся ці год дзі, ка лі бы лі аб ме-

жа ван ні і санк цыі».

Як прык лад, Ула дзі мір Ма кей 

пры вёў эка на міч нае су пра цоў-

ніц тва. За апош ні год до ля ЕС у 

на шым экс пар це па вя лі чы ла ся з 

26 % да больш чым 30 %. Еў ра-

са юз стаў дру гім па ве лі чы ні 

ганд лё вым парт нё рам.

* * *
Да мо віц ца аб пад пі сан ні да ку-

мен та «Пры яры тэ ты парт нёр ства» 

з Еў ра са ю зам па куль скла да на 

з-за па зі цыі Літ вы па Бе лА ЭС.

Ра ней Еў ра пей скі ка мі сар па 

пы тан нях па шы рэн ня і па лі ты кі 

доб ра су сед ства Ёха нэс Хан так 

пра ка мен та ваў жур на ліс там гэ-

тую сі ту а цыю: «Мы аб мяр коў ва-

ем з на шы мі сяб ра мі і парт нё ра-

мі, як вы ра шыць гэ та пы тан не, 

якое ўзнік ла па між Літ вой і Бе ла-

рус сю, і як мы мо жам вы ра шыць 

праб ле му ін та рэ саў Бе ла ру сі, і як 

мы мо жам прый сці да зго ды».

Што да ты чыц ца пе ра га во раў 

па па гад нен ні аб рэ ад мі сіі, то яны 

больш-менш за вер ша ны. З гэ тай 

на го ды Еў ра ка мі сар Ёха нэс Хан 

заўважыў: «Нам трэ ба па ду маць 

аб да це для та го, каб пад пі саць 

гэ та па гад нен не і знай сці мес ца 

для гэ та га».

 У тэ му
Пас ля су стрэ чы вы со ка га 

ўзроў ню жур на ліс ты па пра сі лі мі-

ніст ра пад вес ці вы ні кі ме ра пры-

ем стваў.

«Мно гія па ды хо дзі лі і ка за лі, 

што бе ла рус кае вы ступ лен не (на 

су стрэ чы мі ніст раў. — «Зв».) бы-

ло ад ным з ня мно гіх кан крэт ных, 

ка лі мы га во рым пра тое, ча го да-

сяг ну лі за 10 га доў, якая ка рысць 

для кра і ны ад удзе лу ў іні цы я ты ве 

Ус ход ня га парт нёр ства, але са-

мае га лоў нае — што б мы ха це лі 

атры маць у бу ду чым. Але важ на, 

каб бы ла на кі ра ва насць на кан-

крэт ныя спра вы, пра ек ты, якія 

пры ня суць ад да чу для кан крэт на-

га ча ла ве ка ў на шай кра і не. Прос-

тыя лю дзі па він ны ад чуць ка рысць 

ад на ша га ўдзе лу ў іні цы я ты-

ве», — ска заў кі раў нік МЗС.

Ся род та кіх ідэй, пра па на ва-

ных бе ла рус кім бо кам: па ляп-

шэн не ўмоў пе ра ся чэн ня мя жы 

Бе ла ру сі і ЕС, ды вер сі фі ка цыя 

ганд лю, па ве лі чэн не ін вес ты цый 

у на шу кра і ну.

Ма рыя ДА ДА ЛКА,

г. Бру сель.
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ответственностью с местом нахождения по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, 
пер. Казарменный, дом 4-й, помещение 2. УНП 101132766.

Наименование Рекламной игры:

«Кошка как с обложки»

Срок начала и окончания Рекламной игры:

Срок начала Рекламной игры – 12 марта 2019 года;

Срок окончания Рекламной игры – 31 мая 2019 года.

Сведения о государственной регистрации Рекламной игры:

Рекламная игра зарегистрирована Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 7 марта 2019 года, свидетельство о государственной 
регистрации Рекламной игры № 3500.

Сведения о количестве участников Рекламной игры:

В Рекламной игре приняло участие 1275 человек.

Сведения о розыгрыше призового фонда: 

Призовой фонд Рекламной игры разыгран полностью.

Фамилии, инициалы победителей с указанием их выигрышей размещены на сай-
те www.royalpromo.by по адресу https://royalpromo.by/winners.php в глобальной 
компьютерной сети интернет.

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры: +375 25 708 11 09.


