
4 11 студзеня 2014 г.ЛЮСТЭРКА

Ся род прад стаў ні коў ін-
шых эт ніч ных мен шас цяў, 

якія жы вуць у Бе ла ру сі, 
азер бай джан цы зай ма юць 

сваю, до сыць не ма лую 
пра сто ру. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» су стрэў ся з кі-

раў ні ком куль тур на-асвет-
ніц ка га гра мад ска га аб' яд-

нан ня «Га бу стан» Бах шы 
Ган ба ра вым. Ён уз на чаль-
вае су полку азер бай джан-

цаў у Бе ла ру сі больш за 
во сем га доў. А та ва рыст ва 

«Га бу стан», між ін шым, 
бы ло ство ра на ў Мін ску 

яшчэ ў ча сы СССР, на пры-
кан цы 1989 го да.

— Бах шы, ска жы це, ка го 
аб' яд ноў вае ва ша гра мад скае 
та ва рыст ва?

— Дзве ры на шай ар га ні за-
цыі ад чы не ны для ўсіх азер-
бай джан цаў Бе ла ру сі. Да рэ чы, 
у рэс пуб лі цы жы ве не дзе ка ля 20 
ты сяч азер бай джан цаў. Перш-на-
перш — у Мін ску. А яшчэ — у буй-
ных га ра дах, у аб лас ных цэнт рах. 
Але ёсць і тыя, хто звя заў свой 
лёс з бе ла рус кай вёс кай. Жы вуць 
на шы су ро дзі чы і ў аг ра га рад ках, 
зай ма юц ца сель скай гас па дар кай. 
Ся род пен сі я не раў-азер бай джан-
цаў — бы лыя стар шы ні бе ла рус кіх 
кал га саў. Хтось ці і за раз пра цуе 
фер ме рам...

— А ўво гу ле як усё па чы на-
ла ся?

— Іні цы я ты ву па яд нан ня азер-
бай джан цаў у Бе ла ру сі ў каст рыч-
ні ку 1989 го да пра яві лі азер бай-
джан скія сту дэн ты, якія са бра лі ся ў 
ін тэр на це по лі тэх ніч на га ін сты ту та. 
Ха це ла ся сяб ра ваць, быць ра зам, 
ус па мі наць пра род ны дом. Та ды 
яшчэ ні хто з ма ла дых лю дзей не 
ве даў, як скла дзец ца яго лёс, дзе 
зной дзе ён свой ста лы пры ту лак. 
Мы ж бы лі пад уплы вам са вец ка-
га мыс лен ня. Лёг ка бы ло ванд ра-
ваць па бяз меж най пра сто ры вя лі-
кай кра і ны. Аду ка цыю мож на бы ло 
атры маць у Бе ла ру сі, пас ля ні хто не 
вы клю чаў маг чы мас ці апы нуц ца па 
раз мер ка ван ні на Поў на чы аль бо ў 
ся бе на ра дзі ме, у Азер бай джа не.

Сту дэнц кую су поль насць за ўва-
жы лі ста рэй шыя. А ў Бе ла ру сі на шы 
зем ля кі пра ца ва лі вы клад чы ка мі ў 
ін сты ту тах, ін жы не ра мі на за во дах, 
пра ра ба мі і на чаль ні ка мі ўчаст каў 
на бу даў ніц тве, ура ча мі ў баль ні цах. 
Та ды і пра яві лі сваю ак тыў насць, 
ар га ні за тар скія здоль нас ці Фік рэт 
Эй ку ла еў, За кір Ма ме даў, Іх ці бар 
Ма ме даў, Ка хін Абі лаў, Рэй ман Іс-
ма іл-за дэ, Ка міль Ка мал.

— Ка ма ла доб ра ве да юць бе-
ла рус кія ама та ры вы яў лен ча га 
мас тац тва...

— Мы га на рым ся, што азер бай-
джан цаў у Бе ла ру сі прад стаў ляе 
та кі ле ген дар ны мас так, як Ка міль 
Ка мал. Не ад ной чы ў Мін ску ла дзі-
лі ся яго пер са наль ныя вы стаў кі. 
Кар ці ны на ша га зем ля ка ўпры гож-
ва юць му зеі і га ле рэі роз ных кра ін 
све ту.

А коль кі сярод яр кіх, зна ка мі тых 
спарт сме наў Бе ла ру сі азер бай-
джан цаў! Адзін з іх — Ка ман дар 
Ма джы даў — уз на чаль ваў «Га бу-
стан» у 1994—1998 гг. Ка ман дар — 
чэм пі ён Алім пій скіх гуль няў, двух-
крат ны чэм пі ён све ту, трох крат ны 
чэм пі ён Еў ро пы па грэ ка-рым скай 
ба раць бе. Ка ля ся мі га доў на ча ле 
«Га бу ста на» быў за слу жа ны май-
стар спор ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
На цік Ба гі раў. Ён з'яў ляў ся ка пі та-
нам збор ных Бе ла ру сі па дзю до і 
сам ба. На цік Ба гі раў — ча ты рох-
крат ны чэм пі ён све ту, пя ці крат ны 
чэм пі ён Еў ро пы, ула даль нік мно гіх 
ін шых спар тыў ных уз на га род. Вы-
со кіх спар тыў ных вы шынь да сяг-
ну лі За біт Са ме даў, Аслан Ага еў, 
Эль ман Вер дзі еў, Гю лон Са ла еў і 
іншыя.

Не ма гу не зга даць вы клад чы-
ка БНТУ кан ды да та тэх ніч ных на-
вук Алес ке ра Явар-аглу Іс ма і ла ва. 
Доб ра вя до мы ў бу даў ні чай га лі не 
Бе ла ру сі Гар маз Му ра дзін Са ды еў, 
які доў гі час ўзна чаль ваў буй ныя 
бу даў ні чыя ар га ні за цыі ў Го ме лі і 
Брэс це. Эка на міч ныя ўза е ма ад-
но сі ны на шых кра ін вы ву чае кан-
ды дат эка на міч ных на вук Фар ман 
Юсу баў. Суд дзя між на род на га ар-
біт раж на га су да Гюль-ага Са ла еў 
— кан ды дат юры дыч ных на вук, 
вя до мы ў Мін ску ад ва кат. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, пра-
фе сар Ра уф Са ды хаў з'яў ля ец ца 
за гад чы кам ка фед ры ў БДУ ІР.

— Бах шы, а як вы па тра пі лі ў 

Бе ла русь, як даў но ваш лёс звя-
за ны з на шай кра і най?

— Я ў Бе ла ру сі з 1984 го да. Ад-
сюль і на служ бу ў вой ска па тра піў. 
Пас ля за кон чыў Мін скі ар хі тэк тур-
на-бу даў ні чы тэх ні кум. У 1991 го дзе 
па сту піў на юры дыч ны фа куль тэт 
Бел дзярж уні вер сі тэ та. За тым яшчэ 
за кон чыў Ака дэ мію кі ра ван ня пры 
Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Зай ма ю ся рэ ста ран ным біз не сам. 
Як ад зна ка ма ёй ра бо ты — пры-
знан не леп шым прад пры маль ні кам 
і ў Мін ску, і ў Бе ла ру сі.

— Усё ж та кі ў гра мад стве іс-
нуе мер ка ван не, што азер бай-
джан цы ў асноў ным ганд лю юць 
на рын ку...

— Вы каз ван ні ча сам зда-
ра юц ца і больш вост рыя... 
Але да вай це па раз ва жа ем. 
І тыя азер бай джан цы, што 
ганд лю юць на рын ку, — пра-
ца даў цы, яны ар га ні зоў ва юць 
ра бо чыя мес цы. А яшчэ пла-
цяць арэн ду, да юць за ро бак 
як мі ні мум 3 і бо лей ча ла ве-
кам. Што ў гэ тым дрэн на га? 
Між ін шым, та кі вось факт. У 
Мін ску і Мін скай воб лас ці — ка ля 
7 ты сяч азер бай джан цаў. З іх не 
больш за 700 пра цуе на рын ку. І 
гэ та ў асноў ным — тыя лю дзі, якія 
атры ма лі від на жы хар ства. Мае 
зем ля кі вя зуць ак тыў на сваю га-
род ні ну, са да ві ну. На ват буль бу 
вя зуць, як ні дзіў на. Спра ва ў тым, 
што ў нас буль ба вы спя вае ўжо ў 
кан цы кра са ві ка. І ў кан цы кра са-
ві ка—маі мож на ганд ля ваць. А ў 
Бе ла ру сі яшчэ толь кі ідуць па сад кі. 
А гра на ты, со кі, кам по ты, джэ мы 
— зда ец ца, што са мыя леп шыя ме-
на ві та з Азер бай джа на. Але ж ганд-
лё вым бу фе рам з'яў ля ец ца Ра сія. 
Ка ля 60 пра цэн таў та го, што вы во-
зіц ца, за ста ец ца на пе ра ва лач ных 

ба зах у Да ге ста не. Пры воз у 
Бе ла русь па тра буе, зра зу ме-
ла, да дат ко вых за трат. Та му 
мы і пла ну ем за раз ад крыць 
ганд лё вы дом Азер бай джа на ў 
Бе ла ру сі. Спа дзя ю ся, што гэ та 
па шы рыць ганд лё выя зно сі ны 
па між на шы мі кра і на мі.

Яшчэ і та кая ста тыс ты ка: 
больш за па ло ву ма іх су ай чын-
ні каў, якія зай ма юц ца ганд лем, 
утрым лі ва юць ганд лё выя пун-
кты, прад пры ем ствы са штат-
ным рас кла дам ра бот ні каў у 40 
і бо лей ча ла век. Ка ля двац ца ці 
азер бай джан цаў — гас па да ры 
рэ ста ра наў, ка вяр няў. Да рэ чы, 
у гэ тай спра ве мы вель мі ўваж-
лі выя да раз віц ця на цы я наль-
най азер бай джан скай кух ні. І 
мяр ку ю чы па коль кас ці на вед-
валь ні каў, лі чу, што мін ча нам, 
бе ла ру сам гэ та па да ба ец ца. А 
раз ві ваць на цы я наль ную кух ню 

ін шай кра і ны — кло пат не з лёг кіх. 
Та му пры цяг ва ем да гэ тай спра вы 
вы ключ на азер бай джан цаў, ка гось-
ці ад праў ля ем на ву чо бу ў Ба ку. 
Каб га та ваць са праў ды азер бай-
джан скія стра вы, трэ ба на ра дзіц ца 
ў Азер бай джа не. Па трэб на ве даць 
асаб лі вую на цы я наль ную фі ла со-
фію. Той жа плоў, на прык лад... У 
ім усё за ле жыць ад мно гіх кам па не-
нтаў, ве дан ня ўсіх вар тас цяў ін грэ-
ды ен таў, ра зу мен не пра пор цый... 
Хі ба што ёсць ад но вы клю чэн не 
— бе ла рус Сяр гей Бру соч кін, які 
ўсё ж ава ло даў май стэр ствам азер-
бай джан скай ку лі на рыі.

— Ка лі ўжо раз мо ва зай шла 
пра ўдзел азер бай джан цаў у 
прад пры маль ніц тве, то, ві да воч-
на, ёсць і больш вы раз ныя пры-
кла ды, а не толь кі ўдзел ва шых 
су ай чын ні каў у ганд лі, сфе ры 
па слуг?

— Ка ля двац ца ці струк тур за-
яві лі аб са бе ў га лі не ла гіс ты кі, у 
бу даў ніц тве ганд лё вых цэнт раў. 
Азер бай джан цы бу ду юць так са ма 
і жыл лё. Гэ та му спры яе і тое, што 
шмат хто з ма іх зем ля коў атры маў 
бу даў ні чую аду ка цыю ў роз ныя га-
ды ме на ві та ў по лі тэх ніч ным ін сты-
ту це. Удзель ні ча ем і ў пад рых тоў цы 
гас ці ніч на га комп лек су да чэм пі я-
на ту све ту па ха кеі ў Мін ску.

Але вось што, на мой по гляд, 
вель мі важ ны ха рак тар мае. Ся род 
азер бай джан цаў, хто сён ня пра цуе 
на бе ла рус кай зям лі, у асноў ным 
лю дзі ак тыў на га ўзрос ту: не дзе 
ка ля 75 пра цэн таў ма іх зем ля коў 
— у га дах ад 18 да 50... Па га дзі це-
ся, гэ та вель мі важ на для кра і ны, 
дзе ха пае пен сі я не раў, пе рад якой 
ста яць ня прос тыя дэ ма гра фіч ныя 
за да чы. Яшчэ ад на ста тыс тыч ная 
дэ таль. Са 100 азер бай джан цаў 50 
і бо лей — лю дзі з вы шэй шай аду-
ка цы яй.

— Ве даю, што цяпер шмат хто 
з Азер бай джа на пры яз джае на 
ву чо бу ў бе ла рус кія ВНУ...

— Больш за 300 сту дэн таў з 
Азер бай джа на ву чац ца сён ня ў 
Бе ла ру сі. Толь кі ў ін сты ту це МНС 
— ка ля 200 на шых зем ля коў.

— Гра мад ская ар га ні за цыя — 
гэ та па яд нан не зем ля коў, фес ты-
ва лі куль тур, жа дан не да лу чыць 
да ве дан ня пра Азер бай джан, яго 
гіс то рыю як ма га больш шы ро-
кую гра ма ду...

— І гэ та з'яў ля ец ца на шым 
пе ра ка нан нем. Па-пер шае, мы 
вель мі ўваж лі выя да азер бай-
джан ска-бе ла рус кіх гіс та рыч ных, 
куль тур ных, лі та ра тур ных ста сун-
каў. Не вы пад ко вым з'яў ля ец ца 
той факт, што ак ты віст «Га бу ста-
на» Бал да гаш Ган ба раў аба ра ніў 
ды сер та цыю на зван не кан ды да-
та гіс та рыч ных на вук. А тэ ма — 
рэт ра спек ты ва стасункаў па між 
на шы мі на ро да мі. Вось цяпер  
рых ту ем ся да 70-год дзя вы зва-

лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, 
а за тым — і да 70-год дзя 
Вя лі кай Пе ра мо гі. Да рэ чы, 
на ма ган ня мі азер бай джан-
скай гра мад скас ці ў Ві лей-
цы быў уста ля ва ны пом нік 
двой чы Ге рою Са вец ка га 
Са ю за, ге не рал-ма ё ру тан-
ка вых войск Азі Асла на ву. 
Аў та рам пом ні ка з'яў ля ец ца 
Ка міль Ка мал. У Ма гі лё ве 

ўста ля ва ны і бюст вы зва лі це лю 
го ра да ге рою Са вец ка га Са ю за 
Асла ну Вя зі ра ву. Мно гія азер-
бай джан цы зма га лі ся з ня мец кі мі 
фа шыс та мі ў пар ты зан скіх атра-
дах Бе ла ру сі. Мы імк нём ся, каб 
азер бай джан цы ра зам ад зна ча лі 
рэ лі гій ныя і на цы я наль ныя свя ты. 
Су мес на з па соль ствам іні цы і ру-
ем су стрэ чы дзея чаў куль ту ры і 
мас тац тва Азер бай джа на з бе ла-
рус кі мі гле да ча мі і слу ха ча мі. Гэ та 
да ты чыц ца роз ных ві даў мас тац-
тва. Ве да е це, ка лі ўжо лёс склаў ся 
так, што мы жы вём у Бе ла ру сі, то і 
іна чай на ша жыц цё, як пры на леж-
ным Бе ла ру сі і Азер бай джа ну, і 
ўя віць нель га.

Гу та рыў Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Агуль ны бюд жэт пра ек та 
пе ра вы шае 5 міль ё наў еў ра, 
у тым лі ку ка ля 2,3 міль ё на 
еў ра — на за куп ку аб ста ля-
ван ня і тэх ні кі для Коб рын ска-
га і Мас тоў ска га прад пры ем-
стваў жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі. Тэх на ла гіч ных 
«фі шак» па раз дзель ным збо-
ры і сар та ван ні смец ця шмат. 
На прык лад, у Мас тах атры-
ма лі шы ро кі на бор тэх ні кі па 
абы хо джан ні з ад хо да мі, еў-
ра кан тэй не ры роз ных ві даў, 
бія кам по сце ры для пры ват-
ных пад вор каў. А ня даў на 
за вер ша на ма дэр ні за цыя на 
са мым су час ным уз роў ні мяс-
цо вай стан цыі сар та ван ня ад-
хо даў.

Вось ліч бы для па раў на ння: 
ка лі за 2007 год у Мас тах са-
бра лі 107 тон дру гас ных ма-
тэ ры яль ных рэ сур саў (6 кг на 
ча ла ве ка), то сё ле та за 11 ме-
ся цаў — ужо 311,7 то ны (амаль 
20 кг на жы ха ра). А з пус кам 
кар ды наль на аб ноў ле най стан-
цыі сар та ван ня ад хо даў бу дзе 

400, а то і больш, пе ра ка на ны 
ды рэк тар Мас тоў ска га прад-
пры ем ства ЖКГ Сяр гей ФРА-
ЛОЎ.

Зрэш ты, на ват са мая пе-
ра да вая тэх ні ка не дасць 
эфек ту, ка лі ў пра віль ным 
стаў лен ні да ад хо даў не бу-
дуць за ці каў ле ны лю дзі. Та му 
звер нем ува гу на зна ка вую 
па дзею, што ад бы ла ся ў ся-
рэд няй шко ле № 5 г. Мас ты. 
Гэ тай і яшчэ 33 на ву чаль ным 
уста но вам Мас тоў ска га, Коб-
рын ска га, Мёр ска га і Шар каў-
шчын ска га ра ё наў упер шы ню 
ў на шай кра і не пры свое ны 
ста тус «Зя лё ная шко ла». Што 
гэ та азна чае?

Пра гра ма «Зя лё ныя шко-
лы», ка жа кі раў нік пра ек та 
Воль га ЧАБ РОЎ СКАЯ, пра цуе 
па пя ці кі рун ках: бія раз на стай-
насць на пры школь най тэ ры то-
рыі, энер ге ты ка, ва да, ад хо ды 
і эка ла гіч ныя ак цыі. На ву чаль-
най уста но ве, якая вы ка нае 
за дан ні пра гра мы, вы да ец ца 
сер ты фі кат «Зя лё ная шко ла». 

Ён дзей ні чае на пра ця гу двух 
га доў, пас ля ча го па тра буе па-
цвяр джэн ня.

У Мас тоў скай СШ № 5, каб 
за слу жыць ста тус «зя лё най», 
на стаў ні кі і вуч ні пра ца ва лі 
па ўсіх кі рун ках пра гра мы. 
На прык лад, праб лем ныя для 
пры ро ды плас ты ка выя бу тэль-
кі пры ста са ва лі пад кар муш-
кі для пту шак, якія зі му юць. 
На су праць ка бі не та ба та ні кі 
зра бі лі клум бу, якая за ці ка-
ві ла мност ва на ся ко мых-апы-
ляль ні каў. Пра па на ва лі ме ры 
па эка но міі ў школь ным бу-
дын ку элект ра энер гіі, цяп ла 
і ва ды. На ву чы лі ся пра віль на 
раз дзя ляць смец це і пад рых-
та ва лі ін фар ма цый ныя ліс тоў-
кі па гэ тай тэ ме, якія бу дуць 
ка рыс ны мі не толь кі дзе цям, 
але і да рос лым. На ла дзі-
лі кан такт з пунк та мі зда чы 
дру гас най сы ра ві ны і сё ле та 
са бра лі ўжо 8960 кі ла гра маў 
ма ку ла ту ры, больш чым удвая 
пе ра вы сіў шы мі ну ла год ні па-
каз чык, а так са ма вя лі кую 
коль касць ад пра ца ва ных ба-
та рэ ек. Атры ма лі і вы ка рыс-
та лі на пры школь ным участ ку 
ўгна ен не з кам пост авай ку чы, 
а на яе мес цы — ужо но вая.

У Струб ніц кім ву чэб на-пе-
да га гіч ным комп лек се дзі ця-
чы са док — ся рэд няя шко ла 
(Мас тоў скі ра ён) за кла лі дэнд-
ра парк ланд шафт ных куль тур, 
па са дзі лі пла до вы сад, ад кры лі 

для ся бе шмат ві даў пту шак, 
якія зі му юць у гэ тай мяс цо вас-
ці, і па кла па ці лі ся аб іх пад-
корм цы. А школь ні кі з Коб ры на 
пра вя лі ак цыю па за ме не па лі-
мер ных па ке таў на па лат ня ныя 
тор бы. За пра ца ва ла май стэр-
ня «Су пер тор бач ка», дзе ў ход 
пай шлі аб рэз кі тка ні ны ці ста-
рыя джын сы. По тым ад быў ся 
мод ны па каз гэ тых вы ра баў з 
фо та се сі яй, пас ля ча го дзе ці 
ўру чы лі су пер тор бач кі сва ім 
ма мам.

Пры гэ тым вель мі важ на, 
што пра гра ма «Зя лё ныя шко-
лы» не аб ме жа ва ла ся ў рам-
ках «пі лот ных» рэ гі ё наў. Па 
да моў ле нас ці з Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі яна ўклю ча на ў сіс-
тэ му фа куль та тыў ных за ня ткаў 
на ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі, а 
зна чыць, сет ка «зя лё ных школ» 
мо жа на быць рэс пуб лі кан скі 
маш таб. Для гэ та га ўжо ёсць 
і да па мож нік па ажыц цяў лен ні 
пра гра мы, і во пыт пер ша пра-
ход цаў.

— Гэ та бу дзе ка рыс на не 
толь кі для школь ні каў, але і 
для да рос лых, якія бу дуць 
ву чыц ца ў сва іх дзя цей і ўну-
каў «зя лё на му» мыс лен ню, 
— лі чыць пер шы на мес нік 
мі ніст ра пры род ных рэ сур-
саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Бе ла ру сі Ві таль 
КУ ЛІК.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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«ГА БУ СТАН»: МОСТ ДРУЖ БЫ 
ПА МІЖ БЕ ЛА РУС СЮ І АЗЕР БАЙ ДЖА НАМ

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  ��

КАР МУШ КІ ДЛЯ ПТУ ШАК, 
«МА КУ ЛА ТУР НЫ» РЭ КОРД І СУ ПЕР ТОР БАЧ КА,

або Ча му да рос лыя мо гуць на ву чыц ца ў сва іх... дзя цей і ўну каў?
З пры клад на 4 міль ё наў тон ка му наль ных ад хо даў, што 
ўтва ра юц ца за год у Бе ла ру сі, іль ві ную част ку па-ра ней-
ша му за коп ва юць на па лі го нах і толь кі менш за 20% на кі-
роў ва ец ца ў «сяб роў скім» для пры ро ды кі рун ку — на пе-
ра пра цоў ку. Па гэ тым па каз чы ку мы ў 3-4 ра зы са сту па ем 
кра і нам Еў ра са ю за. Але ўжо ве да ем еў ра пей скі во пыт. І не 
прос та ве да ем, а са мі ажыц цяў ля ем су час ныя па ды хо ды да 
ра бо ты з ад хо да мі. Гэ та мож на ўба чыць у Мас тах дзя ку ю чы 
пра ек ту ЕС/ПРА АН «Са дзей ні чан не раз віц цю ўсе аб дым най 
струк ту ры між на род на га су пра цоў ніц тва ў га лі не ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь».

На ву чэн цы «зя лё най На ву чэн цы «зя лё най 
шко лы».шко лы».

Стан цыя сар та ван ня ад хо даў.Стан цыя сар та ван ня ад хо даў.

ХХ СТА ГОД ДЗЕ ВА ЎСПА МІ НАХ ВІ ДА ВОЧ ЦАЎ
Элект рон ны му зей вус най гіс то рыі з'я віц ца сё ле та ў Грод не ў рам ках 
між на род на га пра ек та па пра гра ме транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва «Лат-
вія—Літ ва—Бе ла русь».

Му зей ная экс па зі цыя бу дзе пры све ча на па дзе ям ХХ ста год дзя на па меж ных 
тэ ры то ры ях Бе ла ру сі і Лат віі — Гро дзен шчы ны, Ві цеб шчы ны і Лат га ліі. Бу дуць 
прад стаў ле ны ві дэа ін тэр в'ю, аў ды я за пі сы, фа та гра фіі ві да воч цаў гэ тых па дзей, 
тэкс та выя ма тэ ры я лы на рус кай, бе ла рус кай, ла тыш скай і анг лій скай мо вах. На 
Гро дзен шчы не збо рам гэ тых экс па на таў зай ма юц ца сту дэн ты і вы клад чы кі фа-
куль тэ та гіс то рыі, ка му ні ка цыі і ту рыз му ГрДУ імя Ян кі Ку па лы. У рам ках пра ек та 
бу дзе так са ма вы да дзе ны збор нік на ву ко вых ар ты ку лаў, пры све ча ны да сле да-
ван ню не кро па ляў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі і Лат віі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ЗА БРА КАНЬ ЕР СТВА «ЗА ПЛА ЦІЎ» АЎ ТА МА БІ ЛЕМ
Ра бот ні кі ўпраў лен ня апе ра тыў на га рэ ага ван ня Дзяр жаў най ін спек цыі, 
Бя ро заў скай між рай інс пек цыі і ўпраў лен ня ўлас най бяс пе кі МУС пры 
пра вя дзен ні су мес ных апе ра тыў ных ме ра пры ем стваў у пры бя рэж най па-
ла се ад вод на га ка на ла Бя ро заў скай ГРЭС спы ні лі для пра вер кі лег ка вы 
аў та ма біль пад кі ра ван нем жы ха ра Бе ла азёр ска.

У са ло не і ў ба гаж ні ку ма шы ны бы ла зной дзе на све жа вы лаў ле ная азёр на-рач-
ная ры ба ў сет ках...

Кі роў ца пры знаў ся, што не за кон на зда быў ры бу на во зе ры Бе лае ра зам з 
хаў рус ні кам, які па кі нуў мес ца «ры бал кі» на ма тор най лод цы. За ве дзе на кры мі-
наль ная спра ва. Не за кон ны вы лаў па цяг нуў на ня сен не шко ды пры ро дзе ў асаб-
лі ва буй ным па ме ры — 225 ба за вых ве лі чынь. У па ру шаль ні ка кан фіс ка ва ны 
во сем стаў ных се так агуль най даў жы нёй 560 мет раў і 862 асо бі ны роз ных ві даў 
ры бы, а так са ма лег ка вы аў та ма біль. Мес ца зна хо джан не дру го га па ру шаль ні ка 
ўста наў лі ва ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ТАК СІСТ, ВЫ ЦВЯ РО ЗЫ?
Ка ля двац ца ці ва дзі це ляў так сі ле тась па па лі ся ў не цвя ро зым ста не за 
ру лём су пра цоў ні кам ДАІ Ві цеб шчы ны.

Па вод ле ін фар ма цыі ўпраў лен ня ДАІ УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, ся род 
та кіх так сіс таў бы лі і ва дзі це лі марш рут ных так сі. Адзін з іх, які пра ца ваў у Ві цеб-
ску, пе рад па езд кай, мож на ска заць, доб ра ад свят ка ваў Дзень аў та ма бі ліс та. 
Ад пра віў ся на аў то па марш ру це без аба вяз ко ва га пе рад рэй са ва га ме ды цын-
ска га агля ду, пу ця во га ліс та... Не цвя ро зы кі роў ца ўчы ніў да рож на-транс парт нае 
зда рэн не.

Раз мо вы пад час па езд кі па ма біль ным тэ ле фо не, боль шая, чым да зва-
ля ец ца ў кан крэт на ўзя тым аў то, коль касць па са жы раў — ты по выя па ру-
шэн ні кі роў цаў марш ру так. Каб да дат ко ва дыс цып лі на ваць ва дзі це ляў 
«гра мад скіх так сі», су пра цоў ні кі ДАІ ў цы віль ным ажыц цяў ля юць спе цы-
яль ныя кант роль ныя рэй ды. Яны едуць у марш рут ках у якас ці па са жы раў 
і пад час па езд кі фік су юць усе па ру шэн ні. Як кан ста ту юць у вы шэй зга да-
ным упраў лен ні, та кія пра фі лак тыч ныя ак цыі вель мі эфек тыў ныя. У пры-
ват нас ці, ві на ва тыя ва дзі це лі по тым рас каз ва юць ка ле гам па ма біль ні ку 
аб «не бяс печ ных па са жы рах». І, не су мнен на, пад час на ступ най па езд кі 
«пад стра ху юц ца», бо не вя до ма, хто са звы чай ных па са жы раў мо жа ака-
зац ца «кант ра лё рам».

Толь кі ў аб лас ным цэнт ры ка ля 200 марш ру так. Пры ем на, што парк гэ тых так сі 
ма ла дзее. У пры ват нас ці, у Ві цеб ску пе ра во зяць па са жы раў ка ля трох дзя сят каў 
но вых марш ру так, якія па раў наль на ня даў на па ча лі аб слу гоў ваць па са жы раў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПАД КО ЛА МІ ГРУ ЗА ВІ КА...
Жу дас нае да рож на-транс парт нае зда рэн не ад бы ло ся ў Грод не 9 сту дзе ня 
ў дру гой па ло ве дня. Пад ко ла мі «Ка мА За» апы ну ла ся 13-га до вая школь-
ні ца, па ве дам ляе аб лас ная Дзяр жаў та інс пек цыя.

Хлоп чык і дзяў чын ка вяр та лі ся да до му з Цэнт ра па за школь най ра бо ты і раз-
ві та лі ся на скры жа ван ні ву ліц Со ла ма вай і Са вец кіх па гра ніч ні каў па блі зу пе ша-
ход на га пе ра хо да ка ля баль ні цы хут кай да па мо гі. Хлоп чык пай шоў на аў то бус ны 
пры пы нак, а дзяў чын ка па ча ла пе ра хо дзіць да ро гу ў бок ву лі цы Со ла ма вай. І тут 
на скры жа ван ні з'я віў ся «Ка мАЗ» з пры чэ пам. Па пя рэд не мож на ка заць, што на 
да дат ко вай сек цыі свят ла фо ра га рэ ла зя лё ная стрэл ка. Як па ве да мі лі ві да воч цы, 
дзяў чын ка пе ра хо дзі ла ву лі цу на мі га ю чае зя лё нае свят ло. Кі роў ца гру за ві ка не 
пе ра ка наў ся ў ад сут нас ці лю дзей на пе ра хо дзе і, не зні жа ю чы хут ка сці, пра доў жыў 
па ва рот. Ві да воч цы сцвяр джа юць, што, уба чыў шы аў та ма біль, дзяў чын ка па ско-
ры ла рух, але дай сці да раз дзя ляль най зо ны не па спе ла. Спа чат ку яе ўда ры ла 
ле вым бо кам бам пе ра, а за тым 15-тон ная ма шы на пе ра еха ла дзі ця тры ма ко ла мі 
з ле ва га бо ку. Ура чы зра бі лі ўсё маг чы мае для вы ра та ван ня жыц ця дзяў чын кі, 
але яна па мер ла ў рэ ані ма цыі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ПІ РА ТЭХ НІК АПЁК ВО ЧЫ
Не вя сё лы Но вы год атры маў ся ў ся мі клас ні ка з Ма гі лё ва, які вы му ша ны быў 

пра вес ці яго на баль ніч ным лож ку. Пад час свай го зна хо джан ня ў ба бу лі ў Шкло-
ве пад ле так зра біў пі ра тэх ніч ную пры ла ду з се ры, якую «зда быў» з за па лак. Як 
па ве да мі лі ў аб лас ным упраў лен ні МНС, пры спро бе пры вес ці не бяс печ ную цац ку 
ў дзе ян не школь нік атры маў тэр міч ны апёк ва чэй. Спа чат ку хлоп чык быў шпі та-
лі за ва ны ў цэнт раль ную ра ён ную баль ні цу, а по тым ад праў ле ны ў Ма гі лёў скую 
га рад скую баль ні цу хут кай ме ды цын скай да па мо гі.

Як па ве да мі лі ўра чы ўста но вы, хлоп чы ку яшчэ па шан ца ва ла, зрок яму вер нуць, 
але ка ні ку лы, хут чэй за ўсё, прый дзец ца пра вес ці ў баль ні цы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЖВА ВАСЦЬ ДА ТУР МЫ ДА ВЯ ДЗЕ
Су пра цоў ні кі Го мель скай аб лас ной ДАІ на рэш це за тры ма лі 21-га до ва га 
га мяль ча ні на, які 23 ра зы пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці, 
пры чым 13 ра зоў — за кі ра ван не транс парт ным срод кам, не ма ю чы на 
гэ та пра ва.

Два ра зы на пра ця гу ад на го го да ма ла ды ча ла век быў за тры ма ны за кі ра ван не 
ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. Ле тась гра ма дзя нін быў за гэ та за воч на асу джа ны 
да 1 го да і 3 ме ся цаў па збаў лен ня во лі, пас ля ча го па ру шаль нік і яго аў та ма біль 
бы лі аб ве шча ны ў вы шук. За раз ён на «Ford Escort» ру хаў ся па ву лі цы Хмяль-
ніц ка га ў Го ме лі з ві да воч ным пе ра вы шэн нем хут ка сці і на па тра ба ван ні су пра-
цоў ні каў ДАІ не ад рэ ага ваў. Пра сле да ван не пры нес ла вы ні кі: ма шы на спы ні ла ся, 
а кі роў ца спра ба ваў уця чы. Пры за тры ман ні і да стаў лен ні ў ад дзя лен не мі лі цыі 
па ру шаль нік не па кі даў спроб вы рвац ца лі та раль на на ган ку Чы гу нач на га АУС, 
ад нак зноў быў за тры ма ны. Як па ве да мі лі ў аб лас ной ДАІ, у да чы нен ні да за тры-
ма на га скла дзе на ад ра зу не каль кі ад мі ніст ра цый ных пра та ко лаў. Па ру шаль ні ка 
ча кае сур' ёз нае па ка ран не.

Іры на АСТАШКЕВІЧ.

ПАС ЛЯ НА ВА ГОД НІ АБ СТРЭЛ...
У Мін скай воб лас ці за тры ма лі муж чы ну, які па ра ніў з па ляў ні чай стрэль-
бы два іх су се дзяў. Пра гэ та «Звяз дзе» па ве да мі ла афі цый ная прад-
стаў ні ца ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та па Мін скай воб лас ці Тац ця на 
БЕ ЛА НОГ.

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу УУС Мі набл вы кан ка ма па ве да мі лі аб тым, 
што ў вёс цы Шэ ме та ва Дзяр жын ска га ра ё на муж чы на ад крыў агонь з па ляў ні чай 
стрэль бы па су се дзях. На мес ца зда рэн ня не ад клад на вы бы ла след ча-апе ра тыў-
ная гру па.

— Уве ча ры на дру гі дзень пас ля Но ва га го да 65-га до вы жы хар вёс кі Шэ ме та-
ва быў на пад піт ку, — рас па вя ла Тац ця на Бе ла ног. — Пас ля слоў най пе ра пал кі з 
су се дзя мі ён сха піў па ляў ні чую стрэль бу і па чаў стра ляць. Ка лі су се дзі, у тым лі ку 
ма ла лет няе дзі ця, змаг лі сха вац ца ў до ме і пры пар ка ва ных аў та ма бі лях, муж чы на, 
які ра ней ужо быў су дзі мы за ка та ван не, ху лі ган ства і на ня сен не па бо яў, зра біў 
не каль кі стрэ лаў па вок нах су сед ска га до ма, а так са ма па іх ін ша мар ках. На жаль, 
па збег нуць аг ня стрэль ных ра нен няў гас па да рам су сед ня га до ма, 55-га до ва му 
муж чы ну і 56-га до вай жан чы не — не ўда ло ся.

Пас ля аб стрэ лу агрэ сіў ны су сед за мкнуў ся ва ўлас ным до ме. Ка лі пад' еха лі 
су пра цоў ні кі мі лі цыі і за бла ка ва лі па ды хо ды да яго жыл ля, стра лок стаў па гра-
жаць ім за бой ствам, а так са ма са ма губ ствам. Пас ля пе ра моў і штур му муж чы ну 
за тры ма лі.

Ця пер за тры ма ны зна хо дзіц ца ў іза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня. У да чы нен ні 
да яго за ве дзе на кры мі наль ная спра ва за за мах на за бой ства больш як дзвюх 
асоб, здзейс не нае агуль на не бяс печ ным спо са бам. След чыя кан фіс ка ва лі пры ла ду 
зла чын ства — не за рэ гіст ра ва ную стрэль бу «ІЖ-17» 16-га ка ліб ру.

На дзея ДРЫ ЛА.

ВЁС КІ БОЛЬШ НЯ МА
Зга рэў апош ні жы лы дом у вёс цы Ан то нен кі Га ра доц ка га ра ё на.

— У гэ тым на се ле ным пунк це жы лых да моў ня ма. Ка лі вы ра та валь ні кі, якіх 
вы клі каў свед ка па жа ру, пры бы лі да мес ца зда рэн ня, то ўба чы лі толь кі тлен не 
рэшт каў драў ля на га жы ло га до ма і гас па дар чай па бу до вы. Гас па дар па мёр пяць 
га доў та му, а ў до ме са ма воль на пра жы ваў пен сі я нер, 1952 го да на ра джэн ня. 
Вы ра та валь ні кі на па пя лі шчы знай шлі труп гэ та га муж чы ны, — па ве да мі ла Ма-
ры на Фан до, прэс-сак ра тар Ві цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня па над звы чай ных 
сі ту а цы ях. Пры чы на па жа ру вы свят ля ец ца.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пы таль нікПы таль нік  ��

КУ ДЫ ПА ДЗЕ ЛА СЯ 
«НА СТАЛЬ ГІЯ»?

Ша ноў ная рэ дак цыя га зе ты «Звяз да»! Я ва ша 
даў няя пад піс чы ца — аж но з 1991 го да! І та му 
звяр та ю ся да вас па да па мо гу або па тлу ма чэн не. 
Я пад клю чы ла тэ ле ба чан не «ZALA» ў ліс та па дзе 
мі ну ла га го да ў спа дзя ван ні гля дзець ка на лы «На-
сталь гія» і «Куль ту ра». Асаб лі ва ім па нуе мне і ма ім 
ад на год кам ка нал «На сталь гія». Але ж, на вя лі кі 
жаль, ні я, ні хто ін шы з ма іх сяб роў гэ ты ка нал не 
знай шлі. Ма ла дзей шыя гле да чы ка жуць, што ён 
«пла ва ю чы». Хтось ці сцвяр джае, што яго ўво гу ле 
зня лі. Ка лі гэ та так, дык на вош та сіс тэ ма тыч на 
дру ка ваць пра гра му пе ра дач гэ та га ка на ла? Для 
ста рэй ша га па ка лен ня «На сталь гія» — лю бі мы 
ка нал, бо се ры я лы і ба е ві кі — не наш «рэ пер ту ар». 
Хто да па мо жа? Хто пад ка жа? Мо жа, ва ша га зе та 
ад гук нец ца на на шу прось бу?

Алі на Кан стан ці наў на ГАР БАН ЧУК, па сё лак 
Жар на се кі По лац ка га ра ё на.

Пы тан ні чы тач кі мы пе ра ад ра са ва лі прэс-служ-
бе РУП «Бел тэ ле кам». І вель мі хут ка атры ма лі на 
іх ад ка зы на ступ на га змес ту.

— Ка нал «На сталь гія» дэ ман стра ваў ся па ін тэр-
ак тыў ным тэ ле ба чан ні «ZALA» ў ба за вым па ке це 
ў тэс та вым рэ жы ме два ме ся цы — да 1 ве рас ня 
мі ну ла га го да. Пра гэ та на пі са на на на шым сай-
це, — па тлу ма чы лі рэ дак цыі. — Ад на ча со ва, та кім 
чы нам, мо гуць дэ ман стра ваць свае пра гра мы ў 
тэс та вым рэ жы ме, на прык лад, пяць ка на лаў. Гэ та 
ро біц ца для та го, каб да ве дац ца, ча му кан крэт на 
ад дае пе ра ва гу гля дац кая аў ды то рыя. У за леж нас ці 
ад на бра най па пу ляр нас ці (гэ та ад соч ва ец ца аў та-
ма тыч на) по тым пры ма ец ца ра шэн не: па кі нуць той 
ці ін шы ка нал у ба за вым па ке це ці пе ра вес ці яго ў 
да дат ко вы па кет. Тэс та вы па каз ка на лаў пры зна-
ча ны най перш для па паў нен ня да дат ко вых па ке таў, 
бо ба за вы ў асноў ным сфар мі ра ва ны. Але ро біц ца 
гэ та ў тым лі ку і прос та для змя нен ня на паў нен ня 
па ке таў ка на ла мі — каб па вы сіць ці ка васць гля дац-
кай аў ды то рыі да тэ ле пра дук ту ўво гу ле.

�

ГРО ДЗЕН СКАЯ «ГА ЛАК ТЫ КА»: 
ПА СЛУ ГІ НА ЛЮ БЫ ГУСТ

На мес цы даў га бу ду, які за стаў ся ў Грод не 
яшчэ з са вец кіх ча соў, за срод кі аб лас но га 
бюд жэ ту ўзве дзе ны ўні каль ны аб' ект — 
шмат про філь ны куль тур на-за баў ляль ны 
цэнтр.

За лы для за ня ткаў фіт не сам і на трэ на жо рах, 
боў лінг, са ло ны пры га жос ці, рэ ста ран на-дыс ка тэч-
ны комп лекс, двух уз роў не вы рэ ста ран з па на рам-
ным ві дам на го рад — гэ та яшчэ не ўсё. У да лей-
шым спектр па слуг мяр ку ец ца па шы раць згод на з 
па жа дан ня мі мо ла дзі. Да рэ чы, ме на ві та з ма ла дых 
ра бот ні каў пе ра важ на сфар мі ра ва ны штат цэнт ра, 
які бу дзе экс плу а та вац ца дзяр жаў ным ганд лё ва-
ўні тар ным прад пры ем ствам «Ку па лін ка». У адзін 
комп лекс з гэ тым цэнт рам не ўза ба ве ўвой дзе і бу-
ды нак раз ме шча на га по бач кі на тэ ат ра, дзе пас ля 
за вяр шэн ня рэ кан струк цыі бу дзе не толь кі кі на за-
ла, але і... бак сёр скі рынг.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Каб га та ваць са праў ды 
азер бай джан скія стра вы, трэ ба 
на ра дзіц ца ў Азер бай джа не. 
Па трэб на ве даць асаб лі вую 
на цы я наль ную фі ла со фію. Хі ба 
што ёсць ад но вы клю чэн не — 
бе ла рус Сяр гей Бру соч кін.
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