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Дзень вы ва ду са вец кіх 
вой скаў з Аф га ні ста на 
для Ва ле рыя ГАЙ ДУ КЕ ВІ ЧА, 
стар шы ні Бе ла рус ка га 
са ю за ве тэ ра наў вай ны 
ў Аф га ні ста не і стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў пар ла мен та 
Бе ла ру сі па на цы я наль най 
бяс пе цы, з'яў ля ец ца, 
перш за ўсё, днём па мя ці. 
Не толь кі ба я вых сяб роў, 
што не вяр ну лі ся ад туль, 
але і тых, хто заў час на па мёр 
ужо пас ля вай ны.

— 10 снеж ня 1979 го да наш полк, 
што зна хо дзіў ся ў Ві цеб скай воб лас-
ці, пад ня лі па тры во зе. Мы пе ра еха лі 
ў Бы хаў, ад туль пе ра ля це лі ў Ка зах-
стан. На пя рэ дад ні 26 снеж ня, ка лі 
ад бы ла ся рэ ва лю цыя ў Аф га ні ста не, 
мы бы лі ўжо пад Ка бу лам. Пе рад 
пал ком па ста ві лі за да чу ўста на віць 
кант роль над шэ ра гам аб' ек таў, і 
мы спра ві лі ся з ёю, не стра ціў шы 

ні вод на га ча ла ве ка. Ба я выя дзе ян-
ні па ча лі ся ў са ка ві ку 1980 го да. На 
пра ця гу трох ме ся цаў да іх па чат ку 
мы ха дзі лі ў го ры, каб пры вык нуць, 
бо клі мат вель мі ад роз ні ваў ся ад 
на ша га.

Бы ло не зу сім пра віль на, не зу сім 
пра ду ма на тое, што мы, ва ен ныя, 
ма ла ве да лі пра аф ган скія тра ды-
цыі, жыц цё вы лад. Пе рад тым, як 
пры ля цець ту ды, я на ват не ве даў, 
што та кое іс лам — ні ко лі не су ты-
каў ся з та кой рэ лі гі яй. У Аф га ні ста не 
сі ту а цыя бы ла вель мі ня прос тая, бо 
пе ра важ ная боль шасць на сель ніц-
тва бы ла не пісь мен най (на ват на 
2000 год гра ма ту ве да лі толь кі 43% 
муж чын і 12% жан чын. — Аўт.), і гэ-
тыя лю дзі лі чы лі за ко нам толь кі тое, 
што ска заў му ла.

З-за ня ве дан ня тра ды цый кра і ны 
ў нас уз ні ка ла ма са праб лем. Вось 
та кі прык лад. Я ста яў на ахо ве аэ-
ра дро ма. Не да лё ка зна хо дзіў ся кіш-
лак. І мне дак лад ва юць, што ад туль 
у наш бок на кі роў ва ец ца на тоўп. Са-

праў ды, пры гле дзеў шы ся, я ўба чыў, 
што сю ды бя жыць на тоўп муж чын 
у бе лых ба ла хо нах. Не ві даць, са 
збро яй яны ці не. Я па гля дзеў — 

на пе ра дзе мо гіл кі. Вы ра шы лі: ка лі 
яны вы бе гуць за край гэ тых мо гі-
лак, ад кры ем агонь. А ака за ла ся, 
гэ та бы ло па ха ван не: у іх пры ня та 

пра во дзіць ча ла ве ка ў апош ні шлях 
бя гом. Да та го ру бя жа, на якім мы 
па ча лі б стра ляць, за ста ва ла ся зу-
сім трош кі.

Сён ня вель мі час та гу тар ка за-
хо дзіць пра тое, ці па трэб на бы ло 
Са вец ка му Са ю зу ўво дзіць вой скі 
ў Аф га ні стан. Я лі чу, што гэ та бы ло 
зроб ле на аб са лют на пра віль на. У 
той сі ту а цыі мож на бы ло па сту піць 
толь кі так, та му што інакш кант роль 
над кра і най уста на ві лі б аме ры кан-
цы. І гэ та азна чае, што знач ная част-
ка Са вец ка га Са ю за бы ла б пад іх 
на гля дам.

Сён ня Бе ла рус кі са юз ве тэ ра наў 
вай ны ў Аф га ні ста не аб' яд ноў вае 
пры клад на 13 ты сяч во і наў-аф ган-
цаў. Асноў ныя на шы за да чы — гэ та 
псі ха ла гіч ная і ма тэ ры яль ная да па-
мо га чле нам са ю за; па тры я тыч нае 
вы ха ван не мо ла дзі (во і ны-аф ган цы 
ста но вяц ца пе ра ем ні ка мі ве тэ ра наў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны).

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Па на шай «га ра чай лі ніі» з прось-
бай да па маг чы даць ад каз на 
свой за пыт звяр ну ла ся чы тач ка 
Іры на Кан стан ці наў на Ві я лен цій, 
якая пра жы вае ў па сёл ку Мін ская 
фаб ры ка ага род ні ны. Са ма стой на 
знай сці тлу ма чэн ні па праб ле ме, 
якая хва люе тут мно гіх, па сло-
вах за яў ні цы, не атры ма ла ся. А 
да ты чыц ца сі ту а цыя асаб лі вас цяў 
апла ты за элект ра энер гію ў су вя зі 
з тым, што…

— У мя не, як і амаль што ва ўсіх ін-
шых су се дзяў, якія пра жы ва юць у да-
мах на дзве ква тэ ры, ін ды ві ду аль нае 
ацяп лен не. Ко лісь гэ тае жыл лё бу да-
ва ла для сва іх ра бот ні каў фаб ры ка, а 
паз ней яго пры ва ты за ва лі. Дык вось, 
ра ней для ацяп лен ня быў ка цёл, для па-
да грэ ву ва ды — ка лон ка, рас паль ваць 
якую да во дзі ла ся за пал ка мі. Ця пер жа 
мы ма ем кат лы, якія ад на ча со ва слу-
жаць як для ацяп лен ня, так і для па да-
грэ ву ва ды. У іх за кла дзе ны прын цып 
са ма рас паль ван ня — ад элект рыч нас-
ці, — да во дзі ла нам за яў ні ца. — І вось 
якая не спа дзя ван ка атрым лі ва ец ца: як 
толь кі ад кры ва еш га ра чаю ва ду, у сіс тэ-
му па сту пае ха лод ная. Ад на ча со ва спра-
цоў вае са ма рас паль ван не. А па коль кі 
ця пер га ра чай ва дой ка рыс та ем ся час-
та, вы хо дзіць, што са ма рас паль ван не 
спра цоў вае без ліч ра зоў за дзень. Ад-
па вед на, рас хо ду ец ца элект ра энер гія. 
Пры чым знач на: пры нор ме для на шых 
да моў у 150 кВт/г, якія аплач ва юц ца па 
ўста ноў ле ных та ры фах, у нас за ме сяц 
вы хо дзіць 250–300 кВт/г, а тое і больш. 
А тое, што спа жы ва ец ца звыш нор мы ў 
150 кВт/г, аплач ва ец ца з па вы ша ю чым 
ка э фі цы ен там 1,3. Вось мы і ха це лі б 
да ве дац ца: ці нель га для на шых да моў, 
аб ста ля ва ных двух кон тур ны мі кат ла мі 
«Бак сі», па вя лі чыць нор мы спа жы ван ня 
элект ра энер гіі па вы зна ча ных та ры фах? 
Кат лы за вад скія, па зна ча на, што італь-
ян скія — бе ла рус кай збор кі. Зна чыць, 
на ла джа на іх ма са вая па стаў ка, і та кая 
праб ле ма, упэў не ны, тур буе не толь кі 
нас. Да па ма жы це, ка лі лас ка, ра за брац-
ца. На шы спро бы зра біць гэ та плё ну не 
да лі.

Рэ дак цыя па пра сі ла даць кам пе тэнт-
ны ад каз на гэ ты за пыт спе цы я ліс таў 
Мі ніс тэр ства энер ге ты кі. Зва рот быў 
раз гле джа ны, і вось якое афі цый нае 
тлу ма чэн не па сут нас ці па стаў ле ных 
пы тан няў мы атры ма лі ад туль.

«Дзяр жаў най пра гра май раз віц ця 
бе ла рус кай энер ге тыч най сіс тэ мы на 
пе ры яд да 2016 го да, за цвер джа най 
па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь ад 29 лю та га 2012 го да 
№ 194, пра ду гле джа на па вы шэн не па-
крыц ця на сель ніц твам вы дат каў на ака-
зан не па слуг па энер га за бес пя чэн ні да 
2015 го да з да вя дзен нем яго па элект-

ра за бес пя чэн ні да ўзроў ню са бе кош-
ту (вы лу ча на ў ліс це. — Аўт.).

У мэ тах рэа лі за цыі на зва ных па ла-
жэн няў бы ла пры ня та па ста но ва Са ве та 
Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 23 сту-
дзе ня 2013 го да № 52, у ад па вед нас ці з 
якой у кра і не прай шла ўка ра нен не сіс тэ-
ма ды фе рэн ца ва най апла ты на сель ніц-
твам па слуг га за- і элект ра за бес пя чэн ня 
ў за леж нас ці ад аб' ёму іх спа жы ван ня.

На зва ная сіс тэ ма рас пра ца ва на з 
улі кам су куп на га скла ду ка му наль ных 
па слуг, якія пра да стаў ля юц ца цэнт ра-
лі за ва на, а так са ма вы дат каў на ажыц-
цяў лен не ка му наль ных па слуг, што не 
пра да стаў ля юц ца цэнт ра лі за ва на.

Гра ма дзя не, якія пра жы ва юць у жы-
лых да мах (ква тэ рах), што ма юць пры-
бо ры ін ды ві ду аль на га рас хо ду элект рыч-
най энер гіі, аб ста ля ва ных у вы зна ча-
ным па рад ку цэнт ра лі за ва ны мі сіс тэ-
ма мі за бес пя чэн ня пры род ным га зам 
і не аб ста ля ва ных цэнт ра лі за ва ны мі 
сіс тэ ма мі га ра ча га во да за бес пя чэн ня 
(вы лу ча на ў ліс це. — Аўт.), вы зна ча юць 
па вы ба ру най больш пры маль ны ва ры-
янт ар га ні за цыі са ма стой най вы твор-
час ці па слуг га ра ча га во да за бес пя чэн ня 
(ацяп лен ня), у тым лі ку праз:

— ін ды ві ду аль ны ці гру па вы га за вы 
во да на гра валь ны (ацяп ляль ны) пры-
бор;

— ацяп ляль ны пры бор на цвёр дых 
ві дах па лі ва;

— элект рыч ны во да на гра валь ны 
(ацяп ляль ны) пры бор.

Вар та ад зна чыць, што, хоць гра ма-
дзя не, якія пра жы ва юць у жы лых да мах, 
дзе ад сут ні чае цэнт ра лі за ва ная сіс тэ ма 
ацяп лен ня і га ра ча га во да за бес пя чэн-
ня і ўста ля ва ны га за выя ацяп ляль ныя 
кат лы, ня суць да дат ко выя вы дат кі на 
апла ту га зу і элект ра энер гіі для ра бо-
ты кат ла, яны не аплач ва юць цеп ла вую 
энер гію для па трэб ацяп лен ня і га ра ча га 
во да за бес пя чэн ня.

Звяр та ем ува гу, што, у ад па вед нас ці 
з Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад 19 сту дзе ня 2012 го да № 41 «Аб дзяр-
жаў най ад рас най са цы яль най да па мо зе», 
на апла ту (цал кам або част ко ва) жыл лё-
ва-ка му наль ных па слуг мо жа пра да стаў-
ляц ца што ме сяч ная са цы яль ная да па мо-
га сем' ям (гра ма дзя нам) пры ўмо ве, што 
іх ся рэд не ду ша вы да ход па аб' ек тыў ных 
пры чы нах ні жэй шы за ўста ноў ле ны за ка-
на даў ствам кры тэ рый па трэ бы.

Уліч ва ю чы вы кла дзе нае, Мі ніс тэр-
ства энер ге ты кі лі чыць не мэ та згод ным 
па ве лі чэн не «льгот ных» (якія да ту юц ца 
дзяр жа вай) аб' ёмаў спа жы ван ня элект-
ра энер гіі для гра ма дзян, жы лыя да мы 
(ква тэ ры) якіх не аб ста ля ва ны ў вы зна-
ча ным па рад ку элект рыч ны мі плі та мі 
і сіс тэ май цэнт ра лі за ва на га га ра ча га 
во да за бес пя чэн ня, у якіх уста ля ва ны 
элект рыч ныя во да на гра валь ні кі».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Так вы ка заў ся на конт сё-
лет ніх пла наў па раз віц ці 
да рож най сет кі Бе ла ру сі 
вы ка заў на мес нік на чаль-
ні ка га лоў на га ўпраў лен-
ня аў та ма біль ных да рог 
Мі ніс тэр ства транс пар ту 
і ка му ні ка цый Аляк сандр 
Га лаў нёў пад час прэс-кан-
фе рэн цыі.

— Сён ня сет ка да рог у Бе-
ла ру сі сфар мі ра ва на, та му бу-
даў ніц тва но вых, у прын цы пе, 
не па тра бу ец ца. Га лоў нае пы-
тан не ця пер — гэ та ма дэр ні за-
цыя ужо іс ну ю чых транс парт ных 
шля хоў, — пад крэс ліў Аляк сандр 
Га лаў нёў.

Ся род най больш важ ных 
пла наў, якія ма юць здзейс ніц ца 
ў 2014 го дзе ў сфе ры ма дэр ні-
за цыі да рож най сет кі, — за вяр-
шэн не пра цы над паўд нё ва-
ўсход нім аб хо дам ля Аст раў ца, 
рэ кан струк цыя мос та праз ра-
ку Му ха вец, а так са ма ра монт 
участ каў да рог М-5 Мінск — Го-
мель, Р-21 Ві цебск — мя жа Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі і М-6 Мінск — 
Грод на. Да рэ чы, на конт апош няй 
тра сы Мі ніс тэр ства транс пар ту і 
ка му ні ка цый да мо ві ла ся з Су-
свет ным бан кам аб да лей шым 
су пра цоў ніц тве ў га лі не да рож-
на га бу даў ніц тва. Пла ну ец ца, 
што для рэ кан струк цыі да ро гі 
М-6 Мінск — Грод на бу дзе вы-
дзе ле ны крэ дыт на 200 міль ё наў 
до ла раў. Для гэ та га бе ла рус кі 
бок па ві нен за бяс пе чыць рас-

пра цоў ку пра ект на-каш та рыс-
най да ку мен та цыі да кан ца пер-
ша га паў год дзя 2014 го да.

Да та го ж ве ра год на, што 
срод кі на ма дэр ні за цыю не ка-
то рых бе ла рус кіх транс парт ных 
шля хоў вы дат ку юць і ін шыя 
за меж ныя ар га ні за цыі. Так, па 
сло вах Аляк санд ра Га лаў нё ва, 
маг чы мас цю пры няц ця ў кан цэ-
сію на шых да рог ужо ці ка ві лі ся 
іс пан ская, поль ская і фран цуз-
ская кам па ніі. Пас ля вы зна чэн ня 
аб' ек таў, якія Бе ла русь па го дзіц-
ца пе ра даць, бу дуць пра ве дзе ны 
тэн дар ныя тар гі. Кам па нія-пе ра-
мож ца па він на бу дзе за свае ці 
пры цяг ну тыя срод кі рэ кан стру я-
ваць да ро гу і на пра ця гу 20 га доў 
яе аб слу гоў ваць, збі ра ю чы пры 
гэ тым пла ту за пра езд. У той жа 
час на мес нік на чаль ні ка га лоў-
на га ўпраў лен ня аў та ма біль ных 
да рог за пэў ніў, што пра цяг ласць 
плат ных да рог бу дзе аб ме жа ва-
на 2–2,2 ты ся чы кі ла мет раў (уся-
го ў кра і не 16 ты сяч кі ла мет раў 
рэс пуб лі кан скіх да рог).

Ад каз ва ю чы на пы тан не аб 
бу даў ніц тве дру гой чар гі Мін-
скай каль ца вой аў та да ро гі, 
Аляк сандр Га лаў нёў па ве да міў, 
што сё ле та вы дат коў ваць на гэ-
та срод кі не пла ну ец ца.

— На ват ка лі браць у раз-
лік срод кі, якія кра і на атры мае 
дзя ку ю чы ўве дзе на му ня даў на 
транс парт на му збо ру, яны бу-
дуць дзя ліц ца ў роў ных пра пор-
цы ях на ўсе да ро гі кра і ны, — ад-
зна чыў ён. — Ве ра год ная су ма 

збо ру — 1,5 трыль ё на руб лёў, 
та му тых 700 міль яр даў руб лёў, 
якія маг лі б быць вы дзе ле ны на 
дру гую каль ца вую аў та да ро-
гу, — гэ та не да стат ко вая су ма 
для па чат ку сур' ёз на га бу даў ніц-
тва аб' ек та.

Так са ма Аляк сандр Га лаў нёў 
за кра нуў праб ле му спрэч ных 
мо ман таў, якія да ты чац ца пра-
цы сіс тэ мы BelToll. На прык лад, 
бы лі вы пад кі, ка лі транс парт са-
цы яль ных уста ноў ці да рож ных 
служ баў не мог пра ехаць па да-
ро зе бяс плат на.

— Пер шыя ме ся цы ра бо-
ты сіс тэ мы са праў ды вы яві лі 
не ка то рыя не дас ка на лас ці ў ёй. 
Та му ў хут кім ча се бу дуць уне-
се ны пэў ныя зме ны, якія да ты-
чац ца па рад ку функ цы я на ван ня 
BelToll. Ду маю, што са цы яль ныя 
пы тан ні бу дуць у гэ тых зме нах 
улі ча ны і ад люст ра ва ны, — па ве-
да міў Аляк сандр Га лаў нёў.

Тым жа, хто па мыл ко ва атры-
маў штра фы ад BelToll у жніў-
ні-ве рас ні, да вя дзец ца ча каць 
вы ра шэн ня пы тан ня як мі ні мум 
ме сяц. Па сло вах на мес ні ка на-
чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 
аў та ма біль ных да рог Мінт ран-
са, гэ ты тэр мін спат рэ біц ца для 
пры няц ця ра шэн ня на ўзроў ні 
нар ма тыў на га пра ва во га ак та. 
Пра ект да ку мен та ўжо пад рых-
та ва ны, але ў ім ёсць шмат скла-
да нас цяў, якія яшчэ не аб ход на 
ўрэ гу ля ваць.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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Эх, да ро гі…Эх, да ро гі…  ��
НЕ БУ ДА ВАЦЬ,

А РЭ КАН СТРУ Я ВАЦЬ…

«ЛІ ЧЫЦЬ НЕ МЭ ТА ЗГОД НЫМ
ПА ВЕ ЛІ ЧЭН НЕ «ЛЬГОТ НЫХ»
АБ' ЁМАЎ СПА ЖЫ ВАН НЯ
ЭЛЕКТ РА ЭНЕР ГІІ…»

Ста рон ка з бія гра фіі Ста рон ка з бія гра фіі   ��

ПА МЯ ТАЦЬ ПРА ВАЙ НУ 

Амаль як на вя до май кар ці не Ша га ла, 
за ка ха ныя ў Ві цеб ску мо гуць 
«уз ля цець» над го ра дам. Та кая 
ўні каль ная маг чы масць з'я віц ца 
ў Дзень за ка ха ных на ве жы сім ва ла 
ста ра жыт на га Ві цеб ска — ра ту шы.

— Уз няц ца на ве жу ра ту шы бу дзе маг чы-
ма толь кі ў гэ ты дзень — 14 лю та га (з 17.00 да 
21.00 га дзін). На вер се бу дын ка мож на бу дзе пры-
знац ца ў ка хан ні ці зра біць пра па но ву ру кі і сэр ца. 
А так са ма за пус ціць у ня бё сы па вет ра ны ша рык 
са сва і мі за па вет ны мі па жа дан ня мі і прос та па лю-
ба вац ца вя чэр нім го ра дам з вы шы ні пту шы на га 
па лё ту. За ка ха ныя па ры атры ма юць ва лян цін ку з 
ну ма рам, каб удзель ні чаць у ла та рэі. Пе ра мож ца 
ж ста не ўла даль ні кам за пра шаль на га квіт ка на 
ўні каль ную вы ста ву «Made іn Іtaly», — па ве да мі лі 
«Звяз дзе» ў Ві цеб скім аб лас ным края знаў чым 
му зеі.

Ці ка ва, што га ра джа не і гос ці Ві цеб ска так са-
ма змо гуць па кі нуць за піс у «Кні зе рэ гіст ра цыі 
за ка ха ных». На вед ні кам кож най экс па зі цый най 
за лы ра ту шы га ран ту юц ца сюр пры зы. За пра цуе 
«Са лон ча раў ні цы», у якім на вед ні каў ча ка юць 
кар ты Та ро, ва раж ба на ба бах, прад ка зан не па 
вос ку і ін шыя за ба вы. Ад кры ец ца не звы чай нае 
фо та атэлье. Бу дзе пра ве дзе на і вік та ры на, пад час 
якой ра зы гра юць га лоў ны прыз Дня за ка ха ных — 
па да рун ка вы сер ты фі кат на 100 ты сяч руб лёў у 
ка вяр ню-кан ды тар скую «Біск віт». 

Ар га ні за та ры не звы чай най эк скур сіі ў му зей 
так са ма пра па ну юць аст ра ла гіч ны пра гноз для 
за ка ха ных «Як ка хаць…» Усе ах вот ныя змо гуць 
на ве даць і май стар-клас па вы ці нан цы чле на Са-
ю за Май строў Бе ла ру сі Воль гі Арас ла на вай. У яе 
вуч няў бу дзе маг чы масць сва і мі ру ка мі зра біць 
ары гі наль ныя су ве нір ныя паш тоў кі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

� 

ЗапрашальнікЗапрашальнік  ��

ЗА КА ХА НЫЯ НАД ГО РА ДАМ 


