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На пя рэ дад ні па дзеіНа пя рэ дад ні па дзеі

«Ёсць чэм пі я нат све ту, 
ха чу яго вый граць. 
Мы ўсе хо чам»
Збор ная Бе ла ру сі па ха кеі 

пра хо дзіць апош ні этап пад рых тоў кі 
да пла не тар на га пер шын ства І ды ві зі ё на 

ў Ка зах ста не
На га да ем, сё ле та на ша збор ная на чэм пі я на це све ту бу дзе 

вы сту паць у гру пе А І ды ві зі ё на, тур нір прой дзе ў Ка зах ста не 

з 28 кра са ві ка да 5 мая. Гуль ні пры ме Нур-Сул тан, а ме на ві та 

«Ба рыс-Арэ на», якая ўмя шчае 12 ты сяч гле да чоў. Са пер ні-

ка мі бе ла ру саў ста нуць ка ман ды Літ вы, Венг рыі, Сла ве ніі, 

Паўд нё вай Ка рэі і Ка зах ста на. Па вы ні ках чэм пі я на ту ў топ-

ды ві зі ён вый дуць дзве най леп шыя ка ман ды гру пы.

Пад рых тоў ку да пла не тар на га 
пер шын ства на ша ка ман да па ча ла 
ўжо даў но, акра мя трэ ні ро вач ных 
збо раў ха ке іс ты пра вя лі спа рын-
гі з ка ман дай Літ вы і алім пій скай 
збор най Ра сіі. А за раз бе ла рус кая 
ка ман да ад пра ві ла ся ў Ка зах стан, 
дзе кант роль най пра вер кай сіл 
заўт ра ста не та ва рыс кі матч з гас-
па да ра мі тур ні ру. Га лоў ны трэ нер 

бе ла рус кай збор най Анд рэй СІ ДА РЭН КА ад зна чыў, што ў гэ тай 
гуль ні дасць маг чы масць пра явіць ся бе ўсім ха ке іс там, а па вы ні ках 
мат ча бу дзе сфар мі ра ва ны кан чат ко вы склад, гэ та зна чыць, хтось ці 
з гуль цоў ад пра віц ца да до му. Не вы клю ча на, што шэ ра гі га лоў най 
ка ман ды кра і ны па поў ніць і хтось ці з юні ёр скай збор най, якая за раз 
па спя хо ва вы сту пае ў эліт ным ды ві зі ё не свай го ўзрос ту.

Што да ця пе раш ня га скла ду на шай збор най, то ў ёй у Ка зах-
ста не з роз ных пры чын мы не ўба чым Мі ка лая Ста сен ку, Анд рэя 
Ста ся, Ілью Шын ке ві ча і Паў ла Ве раб'я, на якіх Анд рэй Сі да рэн ка 
раз ліч ваў ра ней, за тое ў рас па ла жэн ні збор най ужо трэ ні ру ец ца Нік 
Бэй лен, Ягор Ша ран го віч і Джэф Плат. «Яны ў ня дрэн най фор ме, у 

вы дат ным на строі. Пры ўнес лі ў ка ман ду доб ры ім пульс. Ат мас фе ра 

ў збор най мне вель мі па да ба ец ца — усе ўсмі ха юц ца, раз маў ля юць, 

пра цу юць. Я за да во ле ны», — ад зна чае Анд рэй Сі да рэн ка. На стаў-
нік так са ма да даў, што для па спя хо ва га вы ступ лен ня ка ман ды 
вя лі кае зна чэн не бу дуць мець ка лек тыў ныя дзе ян ні, гуль ня ў аба-
ро не, рэа лі за цыя боль шас ці. На яго дум ку, ме на ві та гэ тыя фак та ры 
бу дуць вы ра шаць зы ход мат чаў. «У нас ёсць мэ та — да яе трэ ба 

імк нуц ца. Ёсць чэм пі я нат све ту, на якім я за ся ро джа ны, ха чу яго 

вый граць. Мы ўсе хо чам», — рэ зю ма ваў Сі да рэн ка.
Нік Бэй лен пе рад ад' ез дам у Ка зах стан па дзя ліў ся сва і мі ча-

кан ня мі і мер ка ван нем пра са пер ні каў бе ла рус кай збор най на 
чэм пія на це све ту. «Я быў ра ды атры маць вы клік у збор ную. Пры-

няць ра шэн не бы ло не скла да на, у мя не ха пае ма ты ва цыі. Ця пер у 

ка ман дзе но вае кі раў ніц тва, трэ нер скі штаб, спа дзя ю ся, нам удас ца 

на ла дзіць кан такт — і гэ та бу дзе ўда лы ад рэ зак у ма ёй кар' е ры. 

Вяр нуц ца ў элі ту сё ле та? Лі чу, гэ та рэ аль на. Так, за да ча ня прос тая, 

але мы па він ны пра ца ваць на мак сі му ме сва іх маг чы мас цяў. Ка-

манд ныя ўза е ма дзе ян ні — клю ча вы кам па нент у збор най. На жаль, 

не ка то рыя топ-гуль цы атры ма лі траў мы, у тым лі ку сур' ёз ныя, і не 

змо гуць нам да па маг чы. Стар та вая гуль ня бу дзе вель мі важ най: 

яна па ка жа, хто і на што здоль ны. Нам трэ ба звяр таць ува гу на 

ся бе, імк нуц ца на вя заць сваю гуль ню, а не пад ладж вац ца пад са-

пер ні ка. Пры гэ тым нель га за ся родж вац ца на са бе, трэ ба «чы таць» 

са пер ні ка. У Ка зах ста на моц ныя вы ка наў цы, а ў збор ную Сла ве ніі 

пры е дзе зор ны Ко пі тар, але ён адзін вы нік не зро біць. Га лоў нае, 

каб мы бы лі га то выя», — ад зна чыў Бэй лен.
Джэф Плат так са ма вы ка заў сваю ра дасць з на го ды та го, што 

зноў апы нуў ся ў бе ла рус кай ка ман дзе. Пас ля за кан чэн ня клуб-
на га се зо на ён прай шоў ад наў лен чыя пра цэ ду ры і да лу чыў ся да 
ка ман ды Сі да рэн кі ў доб рай фі зіч най фор ме. «У мі ну лым се зо не 

мы вы ле це лі, сыг ра лі вель мі ня ўда ла, — рас каз вае Джэф. — За-

раз мне хо чац ца быць част кай ка ман ды, якая рэ абі лі ту ец ца за тое 

вы ступ лен не. На пра вал ле тась паў плы ва ла не ста біль насць. Мы 

ня ўда ла па ча лі чэм пі я нат, по тым змя ніў ся трэ нер скі штаб, але ця-

пер я ап ты міс тыч на на стро е ны. Ад чу ваю стаў лен не, з якім хлоп цы 

па ды хо дзяць да спра вы. Усё па він на быць доб ра, ве ру ў пос пех».
Рас клад мат чаў з удзе лам збор най Бе ла ру сі:

29 кра са ві ка

Літ ва — Бе ла русь
30 кра са ві ка

Бе ла русь — Венг рыя
2 мая

Бе ла русь — Сла ве нія
4 мая

Ка зах стан — Бе ла русь
5 мая

Бе ла русь — Паўд нё вая Ка рэя.
Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

(Не)жа но чая 
гэ та спра ва

1920—1930-я га ды ў Са вец кім Са-
ю зе па да ры лі ма ла до му жа но ча му 
па ка лен ню но выя пра фе сіі: яны ву чы-
лі ся пі ла та ваць са ма лё ты, кі ра ваць 
аў та ма бі ля мі, трак та ра мі, кам бай-
намі, ра ман та ваць ма то ры, пра ца-
ва лі ін жы не ра мі, ге о ла га мі, бу да ва лі 
да ро гі і мет ро.

Мно гія дзяў ча ты з ра бо чых ся-
мей іш лі шля хам сва іх баць коў. Ме-
на ві та так зра бі ла дач ка чы гу нач-
ніка з Коб ры на Ма рыя Галь дштэйн. 
У 1925 го дзе скон чы ла Мін скую 
шко лу фаб рыч на-за вод ска га на ву-
чан ня па спе цы яль нас ці «Па ра воз ны 
сле сар», а ў 1931-м атры ма ла пра-
вы кі ра ван ня па ра во зам. Яна ста-
ла пер шай жан чы най-ма шы ніс там 
на бе ла рус кіх чы гун ках. Уво гу ле, у 
ся рэ дзі не 1930-х га доў Ма рыя бы-
ла са праўд ным на ва та рам у сва ёй 
спра ве: ста ла ва дзіць на За ход няй 
чы гун цы даль нія цяж ка ва га выя цяг-
ні кі, пра што да гэ туль у нас маг лі 
толь кі ма рыць. Ці ка ва, што ме на ві та 
на чы гун цы яна су стрэ ла свай го бу-
ду ча га му жа — Ле а ні да Арыс та ва, 
які ў да лей шым стаў па моч ні кам ма-
шы ніс та. Усё жыц цё яны пра ца ва лі 
ў ад ной бры га дзе, ра зам прай шлі і 
праз вай ну.

Баць кі Але ны Чух нюк (на фота) 
бы лі звы чай ны мі ся ля на мі з-пад Він-
ні цы. Але гэ та не пе ра шко дзі ла ёй 
пра жыць яск ра вае жыц цё, да яко га 
і праз якое яна пра еха ла, сто я чы за 
рэ вер сам па ра во за. Пас ля вы пус ку 
са шко лы Але на ду ма ла вы ву чыц-
ца на кам бай не ра, але ў 1938 го дзе 
тра пі ла на кур сы ма шы ніс таў пры Го-
мель скім ла ка ма тыў ным дэ по. Яна, 
да рэ чы, бы ла і за ста ец ца адзі най 
жан чы най на Го мель шчы не, якая там 
кі ра ва ла цяг ні ка мі. Пры чым да ва ла 
фо ру і муж чы нам: ва дзі ла па ра во-
зы ў Ор шу, Ма гі лёў, Уне чу, Чар ні гаў. 
У 1941-м спрыт ная дзяў чын а атры-
ма ла знак «Га на ро вы чы гу нач нік», а 
ёй та ды бы ло ўся го 24 га ды.

Рэй сы 
па вог нен ных рэй ках

Вай на па ча ла ся рап тоў на для ўсіх, 
ад нак чы гу нач ні кі, як і ва ен ныя, па-
він ны бы лі не спы няц ца ні на хві лі ну. 
З ры зы кай для жыц ця яны пла на ва-
лі і ажыц цяў ля лі эва ку а цыю лю дзей, 
каш тоў нас цяў, пра мыс ло ва га аб ста-
ля ван ня. Мно гія з іх за гі ну лі ў пер шыя 
дні вай ны.

Ма рыя Галь дштэйн-Арыс та ва 
з ма лым сы нам на ру ках па спе ла 
з'е хаць у эва ку а цыю ва Уль я наўск. 
Ад нак і там без спра вы не ся дзе ла: 
улад ка ва ла ся ў дэ по. Да свед ча на му 
сле са ру і ма шы ніс ту бы лі ра дыя і там, 
ку ды вай на не да ка ці ла ся.

Але на Чух нюк 22 чэр ве ня 1941 го-
да пай шла ў чар го вы рэйс. Да стаў ля-
ла гру зы на фронт, вы во зі ла лю дзей 
у эва ку а цыю на ўс ход. Па ра лель на 

ву чы ла ся кі ра ваць па ра во за мі ва 
ўмо вах свят ло мас кі роў кі і вы во дзіць 
іх з-пад агню. Ва ўспа мі нах Але на пі-
са ла, што пад час пер шай бам бёж кі 
яна фак тыч на ме ла ду эль з ня мец-
кім бам бар дзі роў шчы кам — рэз ка 
на бі ра ла і скід ва ла хут касць, каб 
не даць лёт чы ку пры ста са вац ца да 
тэм пу цяг ні ка. У той дзень груз яна 
да ста ві ла ў поў ным аб' ёме. Ці ж мог 
во раг зда га дац ца, што прай граў не 
прос та ма шы ніс ту, а ма ла дзень кай 
дзяў чы не?

Да рэ чы, па моч ні ца мі Але ны бы лі 
Тац ця на Ла ты ша ва і Час ла ва Гор бач. 
«Дзя во чую бры га ду» кі раў ніцтва чы-
гун кі шка да ва ла: на прык лад, на кі роў-
ва лі пе ра га няць па ра во зы ў Ся рэд-
нюю Азію. Ад нак гэ тая трой ца ўсё 
роў на рва ла ся на зад — ту ды, дзе 
рэй кі па ла лі пад ва ро жым аг нём.

Ка ман дзі ры на фрон це
Ка ло ны па ра во заў асаб лі ва га рэ-

зер ву (АРКП) з'я ві лі ся ў маі 1942 го да 
як уні каль ны ва ры янт за бес пя чэн ня 
да стаў кі гру заў на вя лі кія ад лег ласці. 
Яны бы лі ма неў ра ныя і дзей ні ча лі фак-
тыч на ў аў та ном ным рэ жы ме, у ад ры-
ве ад дэ по і асноў ных ра монт ных баз. 
Кож ная ка ло на ме ла ла ка ма тыў ны рэ-
зерв: 15—30 па ра во заў ад ной се рыі. 
Вы ка рыс тоў ва лі ся са мыя на дзей ныя 
ма шы ны: гру за выя па ра во зы Э («Эш-
ка»), СО («Сер го Ар джа ні кі дзэ»), ФД 
(«Фе лікс Дзяр жын скі»). Ма шы ніс ты 
та кіх ка лон па він ны бы лі мець най вы-
шэй шую пра фе сій ную ква лі фі ка цыю, 

каб ма неў ра ваць у са мых жорст кіх 
ба я вых умо вах на чы гун ках роз най 
якас ці, на ват спе хам пра кла дзе ных 
на го лай зям лі. Пад рых та ваць та кіх на 
па ско ра ных кур сах бы ло не маг чы ма, 
па трэб ны бы лі во пыт ныя чы гу нач ні-
кі, вя до мыя яшчэ да вай ны. Вя до ма, 
Ма рыя Галь дштэйн-Арыс та ва і Але на 
Чух нюк ака за лі ся ад ны мі з пер шых, 
ка го вы клі ка лі на вай ско вую служ бу.

Склад ка ло ны за ле жаў ад коль-
кас ці па ра во заў: ка лі бы ло да 30 па-
ра во заў, то ім на ле жа ла 36 ва го наў, 
да 15 па ра во заў — 16. Аба вяз ко ва 
меў ся асоб ны ва гон для кож най па-
ра воз най бры га ды і па ад ным для 
гас па дар ча га бло ка, лаз ні і май стэр-
ні. Кож ная ка ло на ў ме жах ва ен на-
га ста но ві шча з'яў ля ла ся асоб ным 
во ін скім пад раз дзя лен нем, якім ка-
ман да ваў на чаль нік, і скла да ла ся з 
трох ці шасці рот. У склад кож най 
ро ты ўва хо дзіў пер са нал пяці па ра-
воз ных бры гад, ка ман дзі рам з'яў ляў-
ся ма шы ніст-ін струк тар ці ін спек тар 
па ру ху. Уз вод скла да лі дзве цяг ні-
ко выя бры га ды і пра вад нік (13 ча-
ла век), ка ман дзі рам быў стар шы 
ма шы ніст. Ка ман дзі рам уз во да — 
бры га ды № 5 — у АРКП-1 ста ла Ма-
рыя Галь дштэйн-Арыс та ва. На служ-
бу яна ад пра ві ла ся ра зам з му жам і 
ма лень кім сы нам, каб не па кі даць яго 
ў дзет до ме. Да кан ца вай ны сям'я ра-
зам ез дзі ла ў тур ным ва го не.

Але на Чух нюк тра пі ла ў склад 
ка ло ны № 4 — так са ма ў якас ці 
ка ман дзі ра ўзво да. Пер шы рэйс ад-

быў ся ўво сень 1942 го да, па чы гун-
цы, зроб ле най на го лай зям лі на ват 
без на сы пу. Вез лі на фронт бо еп ры-
па сы, тэх ні ку, лю дзей. Але на пра фе-
сій ным ма нёў рам ра за гна ла па ра воз 
да кры тыч най кроп кі і рап там да ла 
тар ма жэн не. Так яна здо ле ла вы вез ці 
з-пад агню 38 ва го наў з авія бом ба мі. 
Ад нак нем цы за ча пі лі тэн дар па ра во-
за, дзяў чы на бы ла па ра не на ў на гу.

Ма рыя Галь дштэйн-Арыс та ва пад-
час Ста лін град скай і Кур скай біт ваў 
пра вя ла на фронт ка ля 1000 цяг ні коў 
без ані вод най ах вя ры ў скла дзе бры-
га ды. Пры знан не яе аса біс та га май-
стэр ства і са ма ад да на сці — ме даль 
«За аба ро ну Ста лін гра да».

Узім ку 1942—1943 га доў ка ло на 
№ 4 бы ла на кі ра ва на на Поў нач для 
транс пар ці роў кі да фрон ту ву га лю з 
Вар ку ты. Тут за мест фа шыс таў во-
ра га мі бы лі па ляр ны ма роз і бу ран. 
Але на Чух нюк ус па мі на ла, што ко лы 
лі та раль на пры лі па лі да рэ ек, цяг нік 
ра біў ся «не па слух мя ны». Але бе ла-
рус кіх чы гу нач ніц гэ та не пу жа ла: вы-
кон ва ю чы за дан не, яны яшчэ спа бор-
ніц твы на хут касць раз гар ну лі — ва 
ўмо вах, ка лі па ра во зы ру ха лі ся на 
дро вах!

Ле там 1943 го да пад час Кур скай 
біт вы ка ло ны вез лі да лі ніі фрон ту 
тан кі пад ахо вай пры ла джа ных на 
плат фор мах зе ні так. На пры пын ках 
тан кі з'яз джа лі на зям лю і ад ра зу іш лі 
ў бой. Бам бі лі страш на, ад ной чы — 
сем ра зоў за пар... 5 ліс та па да 1943 
го да Але на Чух нюк — ад на з трох 

жан чын-чы гу нач ніц — атры ма ла 
най вы шэй шую пра цоў ную ўзна га-
ро ду: зван не Ге роя Са цы я ліс тыч най 
Пра цы.

1-я і 4-я ка ло ны пра ца ва лі на 
фран та вых чы гун ках да са май Пе ра-
мо гі: да стаў ля лі ву галь, ва зі лі зброю 
і аму ні цыю ў Го мель і Жло бін, кант-
ра ля ва лі ра бо ту Паўд нё ва-За ход няй 
і Львоў скай чы гу нак.

Пас ля вай ны
Ка лі ка ло ны рас фар мі ра ва лі, чы-

гу нач ні кі вяр ну лі ся да мір най пра цы, 
ка му па шчас ці ла — на да ва ен нае 
мес ца. Арыс та вы зноў кі ра ва лі цяг-
ні ка мі ў дэ по Мін ска. Ма рыя ста ла 
стар шы нёй пра фка ма, по тым пра-
ца ва ла ма шы ніс там-ін струк та рам. 
Бы ла ўзна га ро джа на ме да ля мі «За 
Пе ра мо гу над Гер ма ні яй», «За доб-
лес ную пра цу ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не 1941—1945». Але на Чух нюк 
пра ца ва ла ў Мі ніс тэр стве шля хоў 
зно сін, бы ла Дэ пу та там Вяр хоў на га 
Са ве та СССР 2-га склі кан ня. Да рэ-
чы, апош ні ў жыц ці рэйс Але на Мі ро-
наў на ажыц ця ві ла 9 мая 1999 го да. 
Яна аса біс та кі ра ва ла спец цяг ні ком, 
які вёз да ме ма ры я лу Вя лі кай Пе ра-
мо гі на Па клон най Га ры ў Маск ве ве-
тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Стар шы на ву ко вы су пра цоў нік 

Ін сты ту та гіс то рыі 

НАН Бе ла ру сі, 

кан ды дат гіс та рыч ных 

на вук Аляк санд ра 

КУЗ НЯ ЦО ВА-ЦІ МА НА ВА.

МА ШЫ НІС ТЫ Ў СПАД НІ ЦАХ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

...І ў 1999-м.

Ака за ла ся, 

што спра ва — 

у па лом ках і пра сто ях 

аб ста ля ван ня. 
Як па ка за лі пра вер кі 
КДК Гро дзен скай 
воб лас ці, та кая 
сі ту а цыя на фер ме 
прад пры ем ства 
«Саў гас «Смар гон скі» 
за хоў ва ец ца 
не адзін год. 
Па гэ тым фак це 
за ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва.

Ма лоч на та вар ны комп-
лекс на ты ся чу га лоў быў 
па бу да ва ны 10 га доў та-
му ў рам ках дзяр жаў най 
пра гра мы. Срод кі ўкла-
дзе ны знач ныя — амаль 
2,7 ты ся чы руб лёў, боль-
шая част ка з якіх — крэ ды-
ты. Пры гэ тым 1,5 ты ся чы 
руб лёў пра цэн таў па крэ-
ды тах кам пен са ва на з рэс-
пуб лі кан ска га бюд жэ ту.

Пла на ва ла ся, што на-
доі ад ка ро вы скла дуць 
шэсць ты сяч кі ла гра маў 
ма ла ка ў год на кла січ ных 
да іль ных уста ноў ках, якія 
з'я ві лі ся на мно гіх ма лоч-
на та вар ных комп лек сах 
кра і ны.

Ад нак у гас па дар цы 
вы ра шы лі па ста віць ін-

шую сіс тэ му — ро ба таў 
«Аст ра наўт А3» вы твор-
час ці га ланд скай фір мы. 
Ня гле дзя чы на тое, што 
ўста ноў ка бы ла знач на 
да ра жэй шай, мяс цо выя 
ўла ды ідэю пад тры ма лі, 
і ў пра ект унес лі зме ны. 
Са праў ды, ука ра нен не 
су час ных тэх на ло гій мае 
шэ раг пе ра ваг. Гэ та і па-
вы шэн не на до яў, і ска ра-
чэн не рас хо даў на пла ту 
ра бот ні кам, і атры ман не 
больш якас на га ма ла ка. 
Як вя до ма, зда ча ма ла ка 
эк стра-кла сам дае доб ры 
пры бы так.

Вось толь кі кас міч ныя 
пла ны на фер ме «Аст ра-
наўт» не спраў дзі лі ся. Па 
да ных КДК, удой на ка ро-
ву ледзь ве да ся гае пяці 
ты сяч кілаграмаў у год, 
што на адну ты ся чу ні жэй 
за пра гно зы. Пра якасць і 
ка заць ня ма ча го. Кла сам 
эк стра рэа лі зу ец ца ў год 
2-3 % ад уся го ма ла ка.

Пры чы на — у па лом ках 
да іль на га апа ра та. Праз 
пяць га доў экс плу а та цыі 
з-за ня спраў на га кам прэ-
са ра пе ра ста лі пра ца ваць 
усе 12 ро ба таў. За два га ды 
атры ма ла ся рэ ані ма ваць 

толь кі па ло ву, пры чым на іх 
ра монт да вя ло ся раз укам-
плек та ваць ас тат нія. Але 
і тыя, што ёсць, што дзень 
пра стой ва юць ад адной да 
пяці га дзін: то ва дзя ны кла-
пан вы хо дзіць са строю, то 
дат чык псу ец ца, то ў кам-
прэ са ра па дае ціск. Пра цуе 
тут у асноў ным звы чай ны 
ма ла ка пра вод. Пры гэ тым 
за па зы ча насць прад пры-
ем ства па крэ ды тах скла-
дае 1,2 міль ё на руб лёў. 
Для ўвя дзен ня ў строй усіх 
ро ба таў у гас па дар кі па-
прос ту ня ма срод каў.

Лід скім між рай ад-
дзе лам упраў лен ня дэ-
парт амен та фі нан са вых 
рас сле да ван няў КДК па 
Гро дзен скай воб лас ці па 
да дзе ным фак це за ве дзе-
на кры мі наль ная спра ва ў 
ад па вед нас ці з ар ты ку лам 
425 ч. 3 (бяз дзей насць 
служ бо вай асо бы, што 
па цяг ну ла цяж кія на ступ-
ствы). Пад час па пя рэд ня-
га рас сле да ван ня бу дзе 
да дзе на пра ва вая ацэн ка 
дзе ян ням служ бо вых асоб 
прад пры ем ства «Саў гас 
«Смар гон скі» і Смар гон-
ска га рай вы кан ка ма.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Пра ве рыў дзярж кант рольПра ве рыў дзярж кант роль

Не перс пек тыў ныя 
ро ба ты?

Падчас вайны...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Акра мя та го, за па спя хо вае вы ступ-
лен не бе ла рус кай на цы я наль най ка ман-
ды па цяж кай ат ле ты цы на чэм пі я на це 
Еў ро пы 2019 года Па дзя ка Прэ зі дэн та 
бы ла аб' яў ле на га лоў на му трэ не ру жа-
но чай ка ман ды Ва лян ці ну Ка рот кі ну, 
га лоў на му трэ не ру муж чын скай ка ман-
ды Вік та ру Шар шу ко ву, спарт сме нам-
ін струк та рам Ге на дзю Лап це ву і Яў ге ну 
Ці ха нцо ву.

Пас ля гэ та га кі раў нік дзяр жа вы па гу-
та рыў з ат ле та мі і трэ не ра мі. Ка за лі аб 
цяж кай ат ле ты цы, перс пек ты вах і пла нах. 
Вя до ма, вя лі кая ўва га бы ла ад да дзе на 
ўдзе лу на шых спарт сме наў на Алім пій-
скіх гуль нях 2020 го да ў То кіа. Прэ зі дэнт 
пад крэс ліў: га лоў нае, каб больш спарт-
сме наў па еха лі на Алім пі я ду.

Так са ма аб мер ка ва лі су дзейс кі ас пект 
на спа бор ніц твах. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за клі каў ад стой ваць ін та рэ сы кож на га 
спарт сме на, у асно ве ад но сін да лю бо га 
ат ле та па він на ля жаць спра вяд лі васць.

БУ ДЗЕМ ЗМА ГАЦ ЦА 
ЗА КВО ТЫ

Га лоў ны трэ нер муж чын скай на цы я-
наль най ка ман ды па цяж кай ат ле ты цы 
Вік тар Шар шу коў пас ля су стрэ чы па гу-
та рыў з жур на ліс та мі.

Па вод ле яго слоў, Бе ла русь раз ліч вае 
атры маць больш квот для цяж ка ат ле таў 
на Алім пі я ду ў То кіа. Ця пер у збор най 
толь кі дзве кво ты для ўдзе лу ў Алім пій-
скіх гуль нях 2020 го да ў То кіа — муж чын-
ская і жа но чая. Прэ зі дэнт па ста віў за да чу 
пры клас ці ўсе на ма ган ні, каб па вя лі чыць 
іх коль касць. Вік тар Шар шу коў ска заў, 
што гэ тае пы тан не мо жа быць вы ра ша-
на ста ноў ча ад па вед ны мі між на род ны мі 

струк ту ра мі. Бе ла русь зна хо дзіц ца на 
доб рым ра хун ку ў між на род ных ар га ні за-
цый. Акра мя та го, ёсць прык лад кра і ны, 
якая зма га ец ца за змя нен не ра шэн ня, — 
Ка зах стан, яны ро бяць гэ та праз суд. Та-
му, маг чы ма, што атры ма ец ца зда быць 
яшчэ дзве кво ты.

З на го ды су дзейс кіх ра шэн няў на чэм-
пі я на це Еў ро пы 2019 го да Вік тар Шар шу-
коў вы ка заў ся ёміс та: «У нас тры ме да лі 
ада бра лі — у Лап це ва, Арам на ва, Муд-
рэў ска га ў су ме, — ска заў ён. — Та му, 
што су дзей ства агід нае, я пра гэ та ўжо 
ка заў. Больш за тое, і Прэ зі дэнт за раз 
пад крэс ліў, што трэ ба зма гац ца. Ка лі не-
кам пе тэнт ныя суд дзі ў Еў ро пе, якія ні ко лі 
штан гу не пад ні ма лі, — гэ та аб сурд».

* * *
Пад час не фар маль ных зно сін з Прэ-

зі дэн там спарт сме ны і трэ не ры не за-
ста лі ся без па час тун каў — і, што ці ка ва, 
яны па каш та ва лі не толь кі кан ды тар скія 
вы ра бы, але і са ла, і хлеб, зроб ле ныя па 
фір мо вых рэ цэп тах.

Па вы ні ках су стрэ чы стар шы трэ нер-
вы клад чык па цяж кай ат ле ты цы Рэс пуб лі-
кан ска га цэнт ра алім пій скай пад рых тоў кі 
«Стай кі» Ва ле рый Сі зя нок па дзя ліў ся з 
жур на ліс та мі яе пад ра бяз нас ця мі: «Быў 
вель мі дру жа люб ны пры ём. Цы ры мо нія 
бы ла пра ве дзе на вель мі год на. Кі раў нік 
дзяр жа вы ўдзя ліў ува гу кож на му спарт-
сме ну».

«Ці не на шко дзіць са ла спар тыў-
най фор ме?» — спы та лі жур на ліс ты. 
«Гле дзя чы які від спор ту. Для на ша га 
гэ та вель мі ка рыс на. Та му рэ ка мен да-
цыя цяж ка ат ле та — ужы ваць гэ ты пра-
дукт, — ад зна чыў стар шы трэ нер-вы-
клад чык. — Вя до ма, мы аца ні лі. Вель мі 
смач на і пі кант на».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

СІ ЛА — 
У ПРАЎ ДЗЕ

Доб ры дзень. Звяр та ю ся да вас упер шы ню. 

Я  ін ва лід пер шай гру пы з дзя цін ства, пра жы ваю ў 

сель скай мяс цо вас ці. Ці маю я пра ва на льгот ную 

па сад ку буль бы ў кал га се? Звяр таў ся ту ды, але мне 

ад мо ві лі. Ча му?
Ві таль Вік та ра віч Ся ню та, вёс ка Мядз вед ка Ка рэ-

ліц ка га ра ё на.

Ня гле дзя чы на тое, што ў га зе ту, як на пі саў сам за-
яў нік, ён звяр та ец ца ўпер шы ню, на мес цы аб зга да най 
праб ле ме ве да юць доб ра, па коль кі ўзні ка ла яна знач на 
ра ней.

Ка лі ко рат ка, льго ты, пра якую згад вае вяс ко вец, для 
яго ня ма. І пра гэ та і сам муж чы на, і яго ма ці ве да юць, па-
коль кі не аб ход ныя тлу ма чэн ні ім да ва лі ся не ад на ра зо ва. 
Гэ та нам па цвер дзі лі ў «кал га се» — ка му наль ным сель-
ска гас па дар чым вы твор чым уні тар ным прад пры ем стве 
«Птуш ка фаб ры ка «Чыр во на ар мей ская». Згод на з яго 
ка лек тыў ным да га во рам, на вы дзя лен не со так, па сад ку, 
до гляд і ўбор ку буль бы па льгот ных цэ нах мо гуць прэ-

тэн да ваць дзей ныя ра бот ні кі і ве тэ ра ны прад пры ем ства, 
у тым лі ку і тыя, хто пай шоў на пен сію з пры чы ны ін ва-
лід нас ці. Ні да ад ной з на зва ных ка тэ го рый за яў нік і яго 
ма ці не ад но сяц ца.

Не, учас так ах вот ныя мо гуць атры маць без праб лем. 
Праў да, усе ра бо ты на ім да вя дзец ца аплач ваць у звы-
чай ным па рад ку. Але, як бач на з ліс та (і нам тое зноў 
жа па цвер дзі лі на прад пры ем стве), спра ва ўлас на не ў 
сот ках, а ў іль го це. Якой, паў то рым ся, ня ма.

Ва ўпраў лен ні па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба-
ро не на сель ніц тва Ка рэ ліц ка га рай вы кан ка ма нам да да-
лі, што за яў ні ку раз на год вы дзя ля ец ца ма тэ ры яль ная 
да па мо га з Фон ду са цы яль най аба ро ны. Ней кім чы нам 
да па маг чы вяс коў цам з іль гот най па сад кай буль бы на 
сот ках «Птуш ка фаб ры кі «Чыр во на ар мей скай» тут не 
ма юць ні маг чы мас ці, ні за кон на га пра ва. Ад на ча со ва 
нам за ўва жы лі, што сям'я за яў ні каў мае свой пры ся-
дзіб ны ўчас так.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

...Менш за ты дзень та му — 

19 кра са ві ка — кан цэрн «Бел наф-

та хім» за біў тры во гу. Яго прэс-

сак ра тар Ма ры на Кас цю чэн ка 

па ве да мі ла аб рэз кім па гар шэн-

ні якас ці наф ты, якая па сту пае 

па наф та пра вод зе з Ра сіі.

«На пра ця гу апош ніх не каль кіх 
дзён ад бы ло ся рэз кае па гар шэн не 
якас ці ра сій скай экс парт най су ме-
сі Urals, якая па сту пае тран зі там ва 
ўчас так ма гіст раль на га наф та пра-
во да ААТ «Го мель транс наф та Друж-
ба». Па наф та пра вод зе з Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі па сту пае наф та з утры-
ман нем хло рар га ніч ных злу чэн няў, 
якія пе ра вы ша юць у дзя сят кі ра зоў 
гра ніч ныя зна чэн ні па стан дар це», — 
ска за ла яна.

Да ча го гэ та маг ло пры вес ці? 
Без умоў на, да па ру шэн ня тэх на-
ла гіч ных рэ жы маў ра бо ты НПЗ. 
Спе цы я ліс ты кан цэр на пры ня лі 
апе ра тыў ныя ме ры па мі ні мі за цыі 
на ступ стваў. Акра мя та го, бе ла рус кі 
бок за пра сіў афі цый ную су стрэ чу з 
прад стаў ні ка мі кам па ніі «Транс наф-
та» для ўрэ гу ля ван ня сі ту а цыі.

На на ступ ны дзень стар шы ня кан-
цэр на «Бел наф та хім» Анд рэй Ры ба-
коў па ве да міў жур на ліс там, што на-
ша кра і на бу дзе аб мяр коў ваць не аб-
ход ныя кам пен са цый ныя ме ха ніз мы 
з-за та го, што ад бы ло ся. Ён звяр нуў 
ува гу, што пер шым па ступ лен не 
наф ты з сур' ёз ны мі ад хі лен ня мі па 
якас ці ад чуў Ма зыр скі наф та пе ра-
пра цоў чы за вод. Анд рэй Ры ба коў 
да даў, што ў вы пад ку пса ван ня аб-
ста ля ван ня шко да мо жа вы лі чац ца 
мно гі мі сот ня мі міль ё наў до ла раў.

Ге не раль ны ды рэк тар Ма зыр ска-
га НПЗ Ві таль Паў лаў так са ма па-

цвер дзіў, што наф та з па вы ша ным 
утры ман нем хло рар га ніч ных злу-
чэн няў мо жа на нес ці сур' ёз ны ўрон 
аб ста ля ван ню наф та пе ра пра цоў чых 
за во даў.

Сі ту а цыя імк лі ва раз ві ва ла ся: ужо 
21 кра са ві ка ста ла вя до ма, што «Бел-
наф та хім» ча со ва аб ме жа ваў экс-
парт ныя па стаў кі наф та пра дук таў. 
Гэ та ра шэн не бы ло пры ня тае з улі-
кам пра вя дзен ня па сяў ной кам па ніі, 
не аб ход нас ці за бес пя чэн ня ўнут ра-
на га рын ку, а так са ма ры зык па пе-
ра пра цоў цы сы ра ві ны з па гар шэн нем 
якас ці. Ад нак бы ло ска за на, што аб-
ме жа ван не но сіць ча со вы ха рак тар — 
па куль сі ту а цыя не вы пра віц ца.

У той жа дзень вы свет лі ла ся, 
што, згод на з ацэн кай «Го мель-
транс наф та Друж ба», бе ла рус кія 
наф та пе ра пра цоў чыя прад пры ем-
ствы атры ма юць якас ную наф ту не 
ра ней, чым праз 8—10 дзён. Уз ро-
вень пе ра вы шэн ня за брудж ван ня 
наф ты ад нар ма тыў на га зна чэн ня 
склаў ка ля 20 ра зоў. Важ на, што ра-
сій скі парт нёр — ра сій ская «Транс-
наф та» — па цвер дзіў факт па ру-
шэн ня двух ба ко вым ак там.

Паз ней ста ла вя до ма, што ня-
якас ная ра сій ская наф та пры вя ла да 
вы ха ду са строю да ра го га аб ста ля-
ван ня на Ма зыр скім НПЗ. Пры чы на? 
Бы лі ўста ноў ле ны пры кме ты ка ра-
зій на га раз бу рэн ня цеп ла аб мен ных 
тру бак. Тым не менш на прад пры ем-
стве за яві лі аб тым, што яно вы пус-
кае та вар ную пра дук цыю, якая ад-
па вя дае між на род ным стан дар там 
якас ці, у поў ным асар ты мен це.

Учо ра на мес нік ге не раль на га ды-
рэк та ра па ка мер цый ных пы тан нях 
Бе ла рус кай наф та вай кам па ніі Сяр-
гей Грыб на се мі на ры-кан фе рэн цыі 

«Экс парт у ЕС пра дук цыі кан цэр-
на «Бел наф та хім» па ве да міў, што 
Бе ла русь з-за па ста вак ня якас най 
наф ты з Ра сіі пры пы ні ла экс парт 
свет лых наф та пра дук таў ва Укра і-
ну, Поль шчу і кра і ны Бал тыі. Па вод-
ле яго слоў, бе ла рус кі бок пра цуе 
над тым, каб у рам ках кант рак таў не 
бы ло санк цый з-за пры пы нен ня экс-
пар ту свет лых наф та пра дук таў.

Так са ма ён рас ка заў, што Бе ла-
русь раз ліч вае да кан ца 2019 го да 
па чаць ім парт наф ты, аль тэр на тыў-
най ра сій скай, праз пар ты кра ін 
Бал тыі ці Укра і ны. На га да ем, куп ля 
ак ты ваў у пар тах ак ту аль ная так са-
ма з улі кам по шу ку аль тэр на ты вы 
ім пар ту наф ты пас ля пад атко ва га 
ма неў ру ў Ра сіі.

Яшчэ ста ла вя до ма, што ААТ 
«Наф тан» быў вы му ша ны пай сці 
на рэз кае зні жэн не пе ра пра цоў кі 
наф та вай сы ра ві ны — для не да пу-
шчэн ня вы ха ду са строю аб ста ля-
ван ня з-за ка ро зіі і для пра ду хі лен ня 
зні жэн ня ак тыў нас ці ка та лі за та раў, 
якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў пра цэ сах 
пе ра пра цоў кі наф ты.

На Ма зыр скім НПЗ з-за па ступ-
лен ня ня якас най наф ты за груз ка 
ма гут нас цяў зні жа на на 40 %. Да-
рэ чы, пас ля вы ха ду са строю част-
кі аб ста ля ван ня тут ар га ні за ва на 
круг ла су тач нае да дат ко вае аб сле-
да ван не ўсіх па тэн цый на не бяс печ-
ных участ каў.

Акра мя та го, вы свет лі ла ся, што 
ня якас ная наф та па сту пі ла на тэ ры-
то рыю кра ін Еў ра са ю за.

Бе ла рус ка-ра сій ская су стрэ ча 
па пы тан нях па стаў кі наф ты бы ла 
пры зна ча ная на 23 кра са ві ка. У най-
блі жэй шы час мы па ве да мім пра яе 
вы ні кі.

Па вод ле Бел ТА.

Эка на міксЭка на мікс

ХРО НІ КА ПА ЛОМ КІ
Тлу ма чым, што ад бы ва ец ца з наф тай у Бе ла ру сі

Ча му 
но выя 

тэх на ло гіі 
не спры я юць 

на до ям

Пы таль нікПы таль нік ЛЬГО ТЫ НА ПА САД КУ БУЛЬ БЫ НЯ МА

Стар шы ня Ма-

гі лёў ска га аб лас-

но га Са ве та дэ пу-

та таў Дзміт рый 

ХА РЫ ТОН ЧЫК:

— Вы ступ лен-
не, як заў сё ды, 
бы ло вы раз ным, кан крэт ным, з 
па ста ноў кай па трэб ных і не аб ход-
ных за дач. Спа да ба ла ся, што бы ло 
вы ка за на ад на знач нае мер ка ван не 
па су ве рэ ні тэ це Бе ла ру сі, Кан сты-
ту цыі, вы ба рах. Гэ тыя тэ мы не ад-
на ра зо ва па ды ма лі ся, у тым лі ку і 
тэн дэн цый ны мі вы дан ня мі. І ў сва ім 

зва ро це Прэ зі дэнт рас ста віў усе ак-
цэн ты, на ўсе пы тан ні ад ка заў вель-
мі кан крэт на. Гэ та па він на ста ноў ча 
паў плы ваць на агуль ны на строй у 
гра мад стве.

Бы ла звер ну та ўва га і на вель мі 
бліз кую кож на му дэ пу та ту тэ му — 
пра цяг ра бо ты па на вя дзен ні па рад-
ку ў рам ках Го да ма лой ра дзі мы. На-
ша кра і на па він на стаць яшчэ больш 
пры ваб най і пры ця галь най, утуль-
най для жыц ця. Шмат ува гі бы ло 
ад да дзе на сіс тэ ме ахо вы зда роўя, 
аду ка цыі, ін шым сфе рам. Прэ зі дэнт 
ка заў пра не аб ход насць пра цяг ваць 

ра бо ту па рос це за ра бот най пла ты, 
за кра наў ін шыя са цы яль на важ ныя 
ба кі на ша га жыц ця. А ка лі ад каз ваў 
на пы тан ні, мя не аса біс та за кра-
ну ла тэ ма за бяс пе ча нас ці жыл лём 
шмат дзет ных сем' яў. Са праў ды, 
ка лі сям'я жа дае жыць у вёс цы, на-
вош та ёй у гэ тым пе ра шка джаць, 
вы ры ваць лю дзей са звык ла га ася-
род дзя? Трэ ба, каб у яе бы ла маг-
чы масць улад ка вац ца там, дзе яна 
хо ча. І дзяр жа ва па він на ёй у гэ тым 
да па маг чы. Прэ зі дэнт даў ура ду кан-
крэт ныя да ру чэн ні, каб гэ та пы тан не 
бы ло ўрэ гу ля ва на.

Аб мяр коў ва ем Па слан не Прэ зі дэн таАб мяр коў ва ем Па слан не Прэ зі дэн та


