
— Якім чы нам ваш ра ён 
і сё ле та, ка лі бы ло вель мі 
спя кот нае не спры яль нае на-
двор'е ле там, спра ца ваў на 
та кі вы со кі вы нік?

— Наш ра ён што год да-
ся гае вы со кіх па каз чы каў — 
як у на ры хоў цы збож жа вых, 
кар моў, так і ў вы твор час ці 
ма ла ка. Пя тую част ку сель-
гас пра дук цыі ўсёй воб лас ці 
дае ме на ві та Го мель скі ра-
ён. Сён ня ў ра ё не 10 сель-
ска гас па дар чых ар га ні за цый, 
з іх тры спе цы я лі зу юц ца на 
вы твор час ці га род ні ны, у 
тым лі ку цяп ліч най. Ёсць тры 
сві на комп лек сы, а ас тат нія 
гас па дар кі зай ма юц ца вы-
рошч ван нем буй ной ра га тай 
жы вё лы. З аб лас но га свя та 
«Да жын кі», якое сё ле та пра-
хо дзі ла ў Ель ску, мы пры вез-
лі сем трак та роў «МТЗ-82» і 
ма шы ну Chevrolet Nіva. Да 
та го ж мы атры ма лі гра шо-
вае ўзна га ро джан не ка ля 
Br5 млрд для ўма ца ван ня 
ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы 

ра ё на. Са мае га лоў нае, ве-
да юць усе аг ра рыі, — у тэр-
мін па се яць, у тэр мін убраць. 
Тэх на ло гія вы кон ва ец ца без-
да кор на. Зра зу ме ла, ка лі б 
не спя ко та, якая бы ла сё ле та, 
ура джай быў бы яшчэ боль-
шым. Тым не менш мы пе-
ра вы сі лі 100-ты сяч ны ру беж 
на ўбор цы збож жа вых і зер-
не ба бо вых куль тур. Сё ле та 
мы на ка па лі больш буль бы. 
Доб рыя вы ні кі і ў гас па да рак, 
якія вы ро шча юць га род ні ну: 
КСУП «Бры лё ва» і ААТ «Кам-
бі нат «Ус ход». У іх ёсць па лі-
вач ныя стан цыі, якія сё ле та 
вы ра тоў ва лі га род ні ну на па-
лет ках. У КСУП «Цяп ліч нае» 
та кой стан цыі па куль ня ма, 
але ж пла ны на яе ўзвя дзен-
не ёсць.

— Сён ня мно гія гас па ды ні 
хо чуць мець ка лі не цал кам, 
дык част ко ва пад рых та ва-
ную для га та ван ня пра дук-
цыю — каб менш ча су мар-
на ваць на кух ні. Як спра ца-
ва лі ва шы пе ра пра цоў чыя 
прад пры ем ствы?

— Наш Го мель скі ра ён — 
шы ро кап ро філь ны. У нас ёсць 
больш за 41 ты ся чу га лоў буй-
ной ра га тай жы вё лы, амаль 
150 ты сяч сві ней, вы рошч ва-
ем птуш ку на двух прад пры-
ем ствах... Сён ня асноў ную 
сы ра ві ну жы вой ва гой зда ём 
на мя са кам бі нат, але свае цэ хі 
пе ра пра цоў кі ёсць на не каль-
кіх сель гас прад пры ем ствах. 
Га род ні ну так са ма ак тыў на 
пе ра пра цоў ва ем. І не толь кі на 
кан сер вы, якія мож на на быць 
у шы ро кім асар ты мен це, але і 
шмат за ма рож ва ем. Сваю пра-
дук цыю мы за кла да ем у ста бі-
лі за цый ны фонд го ра да Го ме ля 
і да дат ко ва — у фонд ста лі цы 
кра і ны.

— Як ад чу ва юць ся бе лю-
дзі, якія жы вуць у аг ра га рад-
ках? Што доб ра га для іх ула-
ды зра бі лі сё ле та?

— Акра мя та го, што ў 
Го ме лі на шы сель гас прад-
пры ем ствы бы лі ак тыў ны мі 
ўдзель ні ка мі кір ма шоў, якія 
пра хо дзі лі на пра ця гу ўсёй 
во се ні, ана ла гіч ныя мы сё-
ле та пра вя лі ў вя лі кіх аг ра-
га рад ках Го мель ска га ра ё на. 
За бяс пе чы лі на шых жы ха роў 
усёй не аб ход най сель гас пра-
дук цы яй (як га род ні най, так і 
мя сам) па зні жа ных кош тах. 
Усе на шы сель гас прад пры-
ем ствы за ма ца ва ны за мяс-
цо вы мі ўста но ва мі аду ка цыі, 
якія зна хо дзяц ца на іх тэ ры-
то рыі. У іх іс нуе па ста ян ная 
ўза е ма су вязь. Яны аказ ва юць 
шэф скую да па мо гу пра дук та-
мі хар ча ван ня, а так са ма да-
па ма га юць у ра мон це школ і 
дзі ця чых сад коў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by

Фо та аў та ра.

Го мель скі ра ён стаў най леп-
шым на Го мель шчы не па са-
бра ным сё ле та ўра джаі збож-
жа вых і зер не ба бо вых куль тур 
і на рых тоў цы тра вя ных кар-
моў. Увесь аб лас ны па ста-
мент за ня лі і сель ска гас па дар-
чыя ар га ні за цыі гэ та га ра ё на: 
ААТ «Аг ра кам бі нат «Паў днё-
вы», ААТ «Сцяг Ра дзі мы» і 
КСУП «Урыц кае». Да рэ чы, пос-
пех не пер шы ў гіс то рыі ра ё на, 
які тэ ры та ры яль на «аб ды мае» аб лас ны цэнтр. Пер шы 
на мес нік стар шы ні Го мель ска га рай вы кан ка ма, на-
чаль нік упраў лен ня сель скай гас па дар кі і хар ча ван-
ня Аляк сей ЖАР НА СЕ КАЎ пад крэс лі вае, што ра ён 
што год лі дзі руе ў пер шую чар гу дзя ку ю чы ка ман дзе 
ад на дум цаў.
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8 снежня ўся палітычная 
эліта Украіны сабралася ў 
Радзе з нагоды, названай 
гістарычнай. У найвышэй-
шым заканадаўчым орга-
не Украіны адбылося вы-
ступленне віцэ-прэзідэнта 
ЗША Джо Байдэна з доўгай 
прамовай, якая не раз пе-
рарывалася авацыямі з 
боку прысутных. У чым 
асноўны змест выступлен-
ня амерыканскага палітыка 
і якія высновы можна з яго 
зрабіць?

Прамову Байдэна можна на-
зваць цалкам традыцыйнай па 
змесце. У найлепшых традыцыях 
звыклага жанру яна максімальна 
атаясамлівае ЗША і Украіну, 
стварае адчуванне сваяцтва і 
блізкасці дзвюх краін. Яна багатая 
на алегорыі, якія параўноўваюць 
амерыканскую рэвалюцыю з 
абодвума Майданамі, як 2004-
га, так і 2014 года, і хваліць усе 
тры падзеі як вялікую бітву за 
свабоду і годнасць. Пры гэтым 
прывязка была, вядома ж, хітрай. 
Назваўшы апалчэнцаў Данбаса 
«сепаратысцкімі злачынцамі» 
і «бандытамі», віцэ-прэзідэнт 
ЗША маўчаў пра тое, што 
менавіта так у часы амерыкан-
скай рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі 
называлі паўстанцаў супраць 
амерыканскіх каланістаў.

Важнай асаблівасцю гаворкі 
Джо Байдэна з'яўляецца яе 
антырасійская накіраванасць. 
Па інтэнсіўнасці антырасійскай 
рыторыкі яго выступленне 
можа паспрачацца з найбольш 
яркімі прамовамі амерыканскіх 
палітыкаў часоў найбольшых 
крызісаў у адносінах ЗША і 
СССР перыяду халоднай вай-
ны. У прынцыпе гэты палітык 
заўсёды адрозніваўся яркай 
антырасійскай скіраванасцю, 
яшчэ да ўсіх вядомых праблем 
з крымскімі падзеямі 2014 года. 
Але ў гэтым выступленні яму 
ўдалося перасягнуць усе раней-
шыя па антырасійскім напале. 
Расіі было абяцана мноства 
праблем, калі яна не будзе спры-
яць выкананню ДНР і ЛНР умоў 
мінскіх пагадненняў. Але пры гэ-
тым трэба адзначыць, што Бай-
дэн заклікаў і Украіну выконваць 
сваю частку ўмоў, у чым раней 
ЗША не былі заўважаны.

Асаблівы акцэнт Байдэнам 
быў зроблены на неабходнасці 
барацьбы з карупцыяй. Пры гэ-
тым ім быў абраны такі фармат 
выкладу, які фактычна можа 
тлумачыць як заяву, досыць 
нечаканую для адміністрацыі 
Прэзідэнта ЗША: пра тое, што 
сённяшняя Украіна дэмакра-
тыяй не з'яўляецца. Прыводжу 
словы Байдэна: «Я ніколі не па-

казваю людзям з іншых краін, 
што яны павінны рабіць. Але вы 
не знойдзеце ні адной дэмакратыі 
ў свеце, дзе б ракавая пухліна 
карупцыі так квітнела. Вы не 
знойдзеце ні адной такой краіны». 
Наўрад ці гэтую заяву можна на-
зваць памылкай. Хутчэй, споса-
бам прымусіць украінскую ўладу 
паварушыцца і ўсё-такі прыняць 
меры, каб барацьба з карупцы-
яй не зводзілася да таго, што 
адны групы алігархаў адбіраюць 
уласнасць у іншых і звязаных 
з імі палітыкаў. Фактычна гэта 
завуаліраваная пагроза з боку 
ЗША: калі сённяшняя ўкраінская 
ўлада не прыме рэальных крокаў 

па барацьбе з карупцыяй, аме-
рыканцы могуць перастаць 
лічыць Украіну дэмакратыяй — 
з усімі вынікаючымі палітычнымі 
наступствамі. Логіка ЗША тут 
таксама зразумелая — Украіна 
ім патрэбна як моцны саюзнік 
супраць Расіі. Але пакуль ка-
рупцыя забівае (ужо трэцяе 
дзесяцігоддзе) эканоміку гэтай 
краіны, яна не можа быць моц-
ным партнёрам, бо з'яўляецца 
такім саюзнікам ЗША, які ўвесь 
час мае патрэбу ў фінансавай 
дапамозе, расходаванне якой 
таксама з прычыны карупцыі 
неэфектыўнае.

Сапраўднай сенсацы-
яй стаў заклік Джо Байдэ-
на прытрымлівацца мадэлі 
ўпарадкавання ЗША ў канстыту-
цыйнай перабудове Украіны. Гэта 
дзіўным чынам адказвае і тым 
рэкамендацыям у дачыненні да 
ўпарадкавання Украіны, якія не-
аднаразова гучалі раней з боку 
Расіі. Прыводжу словы Байдэна: 
«Канстытуцыйная рэформа, якая 
ўключае рэформу судовай сістэмы 
і дэцэнтралізацыю — найлепшую 
еўрапейскую практыку, — гэта не 
падрыў суверэнітэту. Усё гэта было 
і ў нашай краіне. Павінны быць моц-
ныя, незалежныя штаты (рэгіёны), 
якія будуць вызначаць сваю аду-
кацыйную сістэму, урад, у рамках 
адзінай Канстытуцыі». Цалкам 
магчыма, што заклік да падобнай 

трансфармацыі Украіны крыецца як 
у неперадольнай патрэбе 
амерыканцаў лічыць мадэль упа-

радкавання ЗША найлепшай у 
свеце, так і ў разуменні, што без 
эфектыўнай дэцэнтралізацыі з 
карупцыяй Украіне не справіцца. 
Найлягчэй раскрадаць дзяржаўныя 
сродкі на ўзроўні сталіцы, калі 
рэгіёны не ў стане адсачыць, на 
што менавіта былі пушчаны іх гро-
шы і якія злоўжыванні былі дапуш-
чаны пры іх размеркаванні.

Асноўныя высновы з паслання 
Байдэна Радзе досыць простыя. 
Амерыканцы скарысталіся гэтай 
трыбунай, каб яшчэ раз данесці 
да Расіі, што іх барацьба з ёй 
будзе непрымірымай да вы-
канання Масквой умоў па 
аднаўленні тэрытарыяльнай 
цэласнасці Украіны. Байдэн даў 
адчуць і кіеўскай уладзе, што 
ў Вашынгтоне ўсё меней за-
даволены здольнасцю свайго 
ўкраінскага саюзніка змагацца 
з карупцыяй і выконваць іншыя 
настойлівыя рэкамендацыі. Апя-
ванне духоўнага і гістарычнага 
сваяцтва ўкраінскага і амеры-
канскага народаў, якое склала 
значную частку прамовы, можна 
лічыць намёкам, што, калі ў Кіеве 
не паварушацца, рэвалюцыя ва 
Украіне можа працягнуцца, па-
куль не будуць дасягнуты жада-
ныя амерыканцамі мэты.

Сяргей КІЗІМА,
доктар палітычных навук
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БАЙДЭН І РАДА

Калі сённяшняя ўкраінская 
ўлада не прыме рэальных 
крокаў па барацьбе 
з карупцыяй, амерыканцы 
могуць перастаць лічыць 
Украіну дэмакратыяй — 
з усімі вынікаючымі 
палітычнымі наступствамі.

«ЯКАР» ДЛЯ БУ ДУ ЧЫХ КАМ ПА НІЙ
Як ад зна чыў Мі ка лай Снап коў, бу даў ніц-

тва ганд лё ва-ла гіс тыч на га суб пар ка ў Кі тай-
ска-бе ла рус кім ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі-
кі ка мень» ста не да дат ко вым сты му лам для 
ін вес та раў. На яго по гляд, гэ ты ла гіс тыч ны 
цэнтр ста не свое асаб лі вым «яка рам» для ін-
шых кам па ній і вы твор час цяў, якім бу дзе ці ка-
ва ажыц цяў ляць рух та ва раў з ус хо ду на за хад 
і з за ха ду на ўсход.

Пер шыя дзе вяць іс ну ю чых рэ зы дэн таў ін-
дуст ры яль на га пар ка бу дуць фар мі ра ваць 
сваю біз нес-ма дэль і вы твор часць па роз ных 
кі рун ках. Нех та з іх бу дзе ары ен та вац ца на 
ры нак Ра сіі, ін шыя бу дуць больш звяр таць 
ува гі на су пра цоў ніц тва з за ход ні мі кра і на мі. 
Бе ла ру сі на тэ ры то рыі пар ка вы гад на раз-
віц цё ўсіх маг чы мых на прам каў су пра цоў-
ніц тва. «Кам па нія «Чай на Мер чантс Груп» 
прый шла ў Бе ла русь не прос та так — яна 
прый шла са стра тэ гі яй «2-2-3-4», дзе пер-
шая 2 — гэ та дзве кра і ны (Бе ла русь і Літ ва), 
дру гая 2 — гэ та дзве ін тэ гра цыі (Еў ра зій скі 
эка на міч ны са юз і Еў ра пей скі са юз), 3 — на-
прам кі шля ху (су ха пут ны, мар скі і па вет ра-
ны), а 4 — гэ та аб' яд нан не ча ты рох сты хій у 
адзі ным цэнт ры — Мін ску», — рас тлу ма чыў 
Мі ка лай Снап коў.

НА СПЕ ЛА КА РЭК ЦЫЯ 
ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ НА ГА КЛІ МА ТУ

Ужо на ле та ін вес ты цый ны клі мат на тэ ры-
то рыі Кі тай ска-бе ла рус ка га пар ку «Вя лі кі ка-
мень» бу дзе яшчэ па леп ша ны.

«Мы ба чым іс тот нае на рас тан не кан ку рэн-
цыі праз ства рэн не ана ла гіч ных пар каў, зон, 
прэ фе рэн цы яль ных умоў для пры хо ду ін вес-
та раў у Ра сіі, Ка зах ста не і Літ ве. Мы шу ка ем 

но выя па ды хо ды, каб яшчэ па леп шыць ін вес-
ты цый ны клі мат, па шы рыць прэ фе рэн цыі», — 
ад зна чыў Мі ка лай Снап коў. Па вод ле яго слоў, 
да ку мент, які пра ду гледж вае пэў ную ка рэк цыю 
дзе ю ча га ўка за кі раў ні ка дзяр жа вы па ін дуст-
ры яль ным пар ку, сён ня да пра цоў ва ец ца спе-
цы я ліс та мі. Пла ну ец ца, што ін вес ты цый ныя 
плю сы для рэ зі дэн таў пар ка бу дуць за цвер-
джа ны но вым да ку мен там яшчэ да па чат ку 
на ступ на га го да.

ПЕР ШЫ КРОК ДА АБ' ЯД НАН НЯ 
КАН ТЫ НЕН ТА

Па вод ле слоў Мі ка лая Снап ко ва, старт бу-
даў ніц тва ла гіс тыч на га цэнт ра з'яў ля ец ца бес-
прэ цэ дэнт най па дзе яй, па коль кі гэ та рэ аль ны 
па ча так ажыц цяў лен ня ідэі ін тэ гра цыі ін тэ гра-
цый. «У ме жах раз віц ця Шаў ко ва га шля ху ві-
та юц ца і рас паў сюдж ва юц ца транс гра ніч ныя 
ганд лё выя эка на міч ныя зо ны сва бод на га ха-
рак та ру. Гэ та свед чыць аб тым, што фак тыч на 
«Чай на Мер чантс Груп» і між на род нае па гад-
нен не, якое мы па чы на ем рас пра цоў ваць з гэ-
та га мо ман ту па між Бе ла рус сю і Літ вой, бу дуць 
фар мі ра ваць сва бод ны ганд лё вы па ток па між 
дзвю ма кра і на мі і, ад па вед на, па між дзвю ма 
ін тэ гра цы я мі, — ска заў ён. — Прак тыч на гэ та 
ста не пер шым кро кам да бу ду ча га аб' яд нан ня 
еў ра зій ска га кан ты нен та ў якас ці ганд лё вай 
пля цоў кі без ме жаў, без бар' е раў ва ўсе агуль-
ным раз віц ці».

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу

Па пер шай чар зе гэ та га бу даў ніц тва на 
ўзвя дзен не най буй ней ша га склад ско га 
па мяш кан ня і вы ста вач на га цэнт ра 
бу дзе ўкла дзе на 150 млн до ла раў.

ПАД МУ РАК 
СУ ЧАС НАЙ ІН ТЭ ГРА ЦЫІ

Вя до ма, што на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 28 жніў ня 
1942 го да ўпаў бам бар дзі роў шчык «ПЕ-8», 
які пе ра во зіў 4 то ны зо ла та для па пя рэд няй 
апла ты па ста вак па лэнд-лі зу ў Анг лію. 
А вось жы ха ры су час на га Круп ска га ра ё на, 
што на Мін шчы не, упэў не ны, што са ма лёт 
быў збі ты ме на ві та над во зе рам Ся ля ва 
і па ха ва ны ў яго во дах. Пра гэ та ім рас каз ва лі 
ста ра жы лы — свед кі тых па дзей. Па вод ле 
звес так аб стра тах бам бар дзі роў шчы каў 
та ко га ты пу, гэ ты борт са праў ды пра паў. 
Быў збі ты ва ро жы мі зе ніт ка мі ці 
зні шчаль ні ка мі — не вя до ма.

— Коль кі ні спра ба ва лі знай сці яго — не мо гуць, 
па коль кі дак лад ных ка ар ды нат па дзен ня ня ма. А са-
мо во зе ра да во лі вя лі кае — пло шча 1500 гек та раў, 
глы бі ня да ся гае 16-18 мет раў, — рас ка за ла ды рэк тар 
Круп ска га гіс то ры ка-края знаў ча га му зея Та ма ра 
БАЛЬ БОТ. — Во зе ра ці ка вае і па сва ім фар мі ра ван ні. 
Яно ўтва ры ла ся на раз ло ме зям ной ка ры і зна хо дзіц-
ца ў так зва най геа па та ген най зо не.

Да след чы кі прый шлі да вы сно вы, што гэ та вель-
мі ма гут ная зо на па маг ніт ных вы пра мень ван нях, 
якую мож на па раў наць з Перм скім раз ло мам. У 
на ро дзе та кія мяс ці ны на зы ва юць гіб лы мі: над імі 
ад бы ва юц ца раз на стай ныя ка та стро фы і ана ма-
ліі, якія нель га рас тлу ма чыць. Па ад ной з вер сій, 
маг чы ма, са ма лёт ні хто не збі ваў, ён сам стра ціў 
кі ра ван не, у вы ні ку ча го па цяр пеў кру шэн не. Па 
ана ло гіі з шас цю аме ры кан скі мі са ма лё та мі, якія 
5 снеж ня 1945 го да па не вя до мых пры чы нах знік лі 
з ра да раў і пра па лі на заўж ды ў ра ё не Бер муд ска га 
трох ву голь ні ка.

Маг чы ма, са праў ды «за ла ты» са ма лёт ля жыць на 
дне Ся ля вы і ча кае свай го ча су.

За гад ку яшчэ ад на го во зе ра, што на Круп шчы не, 
так са ма не мо гуць раз га даць ву чо ныя. Не вя лі кае па 
па ме рах, яно зна хо дзіц ца за паў та ра кі ла мет ры ад 
рай цэнт ра, па між чы гун кай і аў та ма гіст рал лю М1. 
Ад ны жы ха ры на зы ва юць яго Ляс ное, ін шыя — Ста-
я чае.

— Ме на ві та з гэ тым во зе рам цес на звя за ны па дзеі 
вай ны 1812 го да. Іс нуе вер сія, што праз Круп скі ра ён 
у каст рыч ні ку-ліс та па дзе ад сту па лі вой скі На па ле о на. 
Сам ім пе ра тар спы ніў ся ў па сёл ку Бобр, дзе пе ра на-
ча ваў у пля ба ні — пры бу доў цы да ка та ліц ка га хра ма. 

Ім пе ра тар ра зу меў, што на сту пае ка нец яго па хо ду на 
Ра сію, та му за га даў зні шчыць сця гі і штан да ры, раз-
ві таў ся са сва і мі ге не ра ла мі і сал да та мі, сеў у ка рэ ту 
і з'е хаў, — рас па вя ла Та ма ра Ула дзі мі ра ўна. — Але, 
ве ра год на, па пя рэд не ён за га даў сха ваць на ра ба ва-
нае. З па ка лен ня ў па ка лен не пе рад аец ца пад ан не, 
што са ні са скар бам бы лі скі ну ты на ся рэ дзі не Ста я-
ча га во зе ра. На той час ма ра зы да ся га лі 30 гра ду саў 
і па кра ях яно за мерз ла. Про бы са праў ды свед чаць 
пра вя лі кую коль касць се раб ра ў ва дзе. Вя до ма, што 
пе ры яд рас па ду гэ та га каш тоў на га ме та лу мен шы, 
чым зо ла та. У нас жыў пан Свяц кі са сва ёй жон кай 
Ма ры яй з ды нас тыі Ра дзі ві лаў. У кан цы XІX — па чат ку 
XX ста год дзя ён вы раб ляў вель мі якас ную га рэл ку на 
асно ве «ся рэб ра най» ва ды, што бра ла ся ў Ста я чым 
во зе ры.

Пан Свяц кі так са ма ве даў пра гіс то рыю са скар-
бам На па ле о на. Ён на ват най маў ся лян з блі жэй шых 
вё сак, якія ры лі тран шэю, каб зні зіць уз ро вень ва ды 
ў во зе ры і знай сці ба гац це. Але коль кі б яны ні ка па лі, 
ва ды ў ба сей не не ме не ла. Гэ тае во зе ра, як і Ся ля ва, 
ты та ніч на га ўтва рэн ня і пад сіл коў ва ец ца пад зем ны мі 
во да мі.

У 70-я га ды мі ну ла га ста год дзя во зе ра да сле да-
ва лі ва да ла зы з Ле нін гра да, Кі е ва, Сім фе ро па ля, 
Адэ сы. Вы свет лі ла ся, што ва да на дне мут ная — ні-
чо га не ві даць на ад лег лас ці вы цяг ну тай ру кі. Адзін 
з ва да ла заў на огул пе ра стаў па да ваць сіг на лы, а 
тым ча сам кіс ла род, раз лі ча ны на час зна хо джан ня 
пад ва дой, быў на зы хо дзе. З да па мо гай ля бёд кі 
яго вы цяг ну лі на бе раг амаль не пры том на га. Ён 
рас ка заў, што во зе ра вель мі хіт рае і ка вар нае, з 
двай ным гле іс тым дном. Муж чы на пра ва ліў ся, і яго 
за кар ка ва ла, ні бы та ў боч цы, і ней кая сі ла не пус-
ка ла на па верх ню. Пас ля гэ та га вы пад ку ра бо ты 
бы лі спы не ны.

Ёсць свед чан ні, што ў га ды Дру гой су свет най 
вай ны, ка лі нем цы за ня лі Круп скі ра ён, яны так са ма 
пачалі шу каць скар б. З гэ тай мэ тай пе ра кі ну лі шлан гі 
це раз чы гу нач нае па лат но і су тка мі, тыд ня мі ад пам-
поў ва лі ва ду з во зе ра, але яна за ста ва ла ся на тым 
жа ўзроў ні. Мяс цо выя жы ха ры так са ма за ўва жы лі: 
ка лі свой ская жы вё ла та ну ла ў во зе ры, то ні ко лі не 
ўсплы ва ла на па верх ню.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by
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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

КІР МА ШЫ ПРАЙ ШЛІ І Ў АГ РА ГА РАД КАХ

Мэ та па гад нен ня, за клю ча на га па між 
Фе дэ ра цы яй праф са юзаў, Бе ла рус кім 
гра мад скім аб' яд нан нем ве тэ ра наў 
і БРСМ, — па вы шаць уз ро вень са цы яль най 
аба ро не нас ці па жы лых лю дзей, пра цы 
па гра ма дзян ска-па тры я тыч ным вы ха ван ні 
мо ла дзі, удас ка наль ваць шэф ства 
над ве тэ ра на мі і адзі но кі мі ста ры мі. 
«Раз ві ваць су пра цоў ніц тва трэ ба не толь кі 
на ўзроў ні цэнт раль на га ка мі тэ та, 
але і ў рэ гі ё нах. Бо амаль у кож ным ра ё не 
ёсць ве тэ ра ны, — ад зна чыў стар шы ня 
Фе дэ ра цыі праф са юзаў Мі ха іл ОР ДА пад час 
трох ба ко ва га па ся джэн ня ў штаб-ква тэ ры 
ФПБ. — Кож ны з рэ гі ё наў мо жа ўнес ці 
ў да ку мент свае на пра цоў кі і ідэі. Пра па ную 
ў пер шым квар та ле 2016 го да пра вес ці 
ў ра ё нах і га ра дах та кія ж па ся джэн ні, 
каб рэ аль на іш ла пра ца на мес цах».

Ад ным з су мес ных ме ра пры ем стваў ста не ме сяч нік 
па доб ра ўпа рад ка ван ні мес цаў во ін скіх па ха ван няў і 
ме ма ры я лаў во ін скай сла вы. Ён прой дзе з 8 кра са ві ка 
па 8 мая на ступ на га го да. Ар га ні за цыі бу дуць так са ма 
пра цяг ваць аказ ваць рэ аль ную да па мо гу ве тэ ра нам: 
пры во зіць дро вы, на рых тоў ваць сель ска гас па дар чую 
пра дук цыю, апра цоў ваць пры ся дзіб ныя ўчаст кі, за-
бяс печ ваць не аб ход ны мі ле ка мі.

— На пост са вец кай пра сто ры на шы ве тэ ра ны 
атрым лі ва юць, ба дай, най леп шую пад трым ку, — ка жа 
Іван ГАР ДЗЕЙ ЧЫК, стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га 
са ве та Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яд нан ня ве тэ-
ра наў. — У ліс та па дзе я быў у Маск ве, су стра каў ся 
з ра сій скі мі ве тэ ра на мі. Яны пры зна юц ца, што зайз-
дрос цяць на шым па жы лым.

Сён ня ка лек тыў ныя да га во ры мно гіх прад пры ем-
стваў пра ду гледж ва юць вы пла ту са цы яль най да па-
мо гі ве тэ ра нам, якія не ка лі ў іх пра ца ва лі. Але част ка 
ста рых згу бі лі су вязь з ка лек ты ва мі. «Што ра біць з 
ты мі, хто пе ра ехаў на но вае мес ца жы хар ства або 
чыя ар га ні за цыя лік ві да ва ла ся? — уз ды мае праб-
ле му Іван Гар дзей чык. — Ста ра ем ся пры пі саць іх 
да ін шых прад пры ем стваў, але, што та іць, гэ та не 
заў сё ды атрым лі ва ец ца. Доб ра бы ло б ства рыць у 
ра ё нах фон ды да па мо гі та кім ве тэ ра нам, гро шы ў 
якія на кі роў ва лі б мяс цо выя ар га ні за цыі, біз нес ме ны, 
фер ме ры».

Сё ле та Фе дэ ра цыя праф са юзаў на ака зан не ма тэ-
ры яль най да па мо гі ве тэ ра нам, пра вя дзен не ме ра пры-
ем стваў да юбі лей най да ты вы дат ка ва ла 17,4 міль яр-
да руб лёў. Пад шэф ствам пра фаб' яд нан няў Мін ска і 
Мін скай воб лас ці быў рэ кан стру я ва ны Кур ган Сла вы, 
а аб лас ныя праф са ю зы да па маг лі з ад наў лен нем 
мяс цо вых пом ні каў і ме ма ры я лаў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by
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НА СУ ВЯ ЗІ ЎСЕ РЭ ГІ Ё НЫ
Мін гар вы кан кам і абл вы кан ка мы пра вя дуць 12 снеж ня 

чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі
Та кі від су вя зі ўла ды з жы ха ра мі кра і ны стар та ваў 17 сту-

дзе ня бя гу ча га го да і пра хо дзіць кож ную су бо ту з 9.00 да 12.00. 
На га да ем, мэ та пра вя дзен ня «пра мых лі ній» — па вы шэн не 
эфек тыў нас ці ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных 
асоб, вы ка ра нен не фак таў бю ра кра тыз му і ця га ні ны, а так са ма 
апе ра тыў нае вы ра шэн не праб лем ных пы тан няў, якія ўзні ка юць 
у лю дзей.

У гэ тую су бо ту, 12 снеж ня, на тэ ле фон ныя зван кі ад ка-
жуць:

Брэсц кі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні Са коў скі Вік тар Яў ге на віч 

(80162213121);
Ві цеб скі абл вы кан кам
пер шы на мес нік стар шы ні Граб нёў Ге надзь Іва на віч 

(80212222222);
Го мель скі абл вы кан кам
стар шы ня Двор нік Ула дзі мір Анд рэ е віч (80232751237);
Гро дзен скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні Дзяш ко Ула дзі мір Іо сі фа віч 

(80152735644);
Мін скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні Не ўмяр жыц кі Сяр гей Пят ро віч 

(80175004160);
Ма гі лёў скі абл вы кан кам
стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Іса чан ка Ана толь 

Мі хай ла віч (80222501869);
Мін скі гар вы кан кам
стар шы ня га рад ско га Са ве та дэ пу та таў Па на сюк Ва сіль 

Ва сіль е віч (80172224444).

ДапамогаДапамога  ��

КЛО ПАТ АБ ВЕ ТЭ РА НАХ — 
СПРА ВА АГУЛЬ НАЯ

Праф са ю зы, ве тэ ра ны і мо ладзь пад пі са лі па гад нен не аб су пра цоў ніц тве

Не звы чай нае по бачНе звы чай нае по бач  ��

«ЗА ЛА ТЫ» СА МА ЛЁТ 
І «СЯ РЭБ РА НАЕ» ВО ЗЕ РА

РЭ СТАЎ РА ЦЫЯ СВА І МІ СІ ЛА МІ
Жы ха ры Лу ні нец ка га ра ё на ад на ві лі во ін скі ме ма ры ял 
за ўлас ныя гро шы

Іні цы я та рам рэ кан струк цыі пом ні ка ў вёс цы Лах ва 
ста ла ра ён ная ар га ні за цыя «Бе ла рус кі са юз афі цэ раў». 
Ме ма ры ял быў па бу да ва ны больш за паў ста год дзя та му 
на мес цы брац кай ма гі лы, дзе па ха ва на 11 пар ты за наў і 
4 вай скоў цы, якія за гі ну лі пры вы зва лен ні вёс кі ў 1944 го-
дзе, і ўжо меў па трэ бу ў ка пі таль ным ра мон це.

За тры ме ся цы пом нік пры вя лі ў па ра дак. Акра мя 
та го, по бач з брац кай ма гі лай уста ля ва лі дзве гра ніт-
ныя стэ лы, дзе за пі са лі ім ёны 95 мяс цо вых жы ха роў. 
Гэ та фран та ві кі, пар ты за ны і пад поль шчы кі, якія за гі ну лі 
пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны. Усе ра бо ты вяліся за 
спон сар скія срод кі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

ДОБ РЫЯ ПАД КАЗ КІ ДЗЕ ЦЯМ
Да рэс пуб лі кан скай ак цыі «Ся мей нае чы тан не», ад-
ным з за сна валь ні каў якой вы сту пае Вы да вец кі дом 
«Звяз да», да лу чыў ся Брэст.

У кніж най кра ме «Іск ра» прай шло над звы чай цёп лае 
ме ра пры ем ства з удзе лам вуч няў дру го га кла са СШ №17 
аб лас но га цэнт ра і брэсц кіх май строў сло ва. Мяс цо вы пісь-
мен нік Мі ха іл Ку ліш пра чы таў школь ні кам апа вя дан не «Па-
дзя лю ся сва ім го рам» пра друж бу і ўза е ма ад но сі ны па між 
людзь мі. А Іван Мель ні чук — свае «Доб рыя пад каз кі».

Вуч ні з за да валь нен нем удзель ні ча лі ў вік та ры нах і 
лі та ра тур ных кон кур сах, а так са ма па ка за лі да рос лым 
ін сцэ ні роў ку каз кі «Рэп ка». І, вя до ма, атры ма лі пры зы — 
ма ляў ні чыя кніж кі. Па вод ле слоў вя ду ча га спе цы я ліс та 
рэ гі я наль на га фі лі яла ААТ «Бел кні га» «Брэст кні га» Ва лян-
ці ны ФЁ ДА РА ВАЙ, па доб ныя су стрэ чы прой дуць у кож най 
кніж най кра ме го ра да. Ар га ні за та ры пла ну юць за пра шаць 
на іх школь ні каў, а так са ма чы та чоў пен сій на га ўзрос ту.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЯБ ЛЫ НІ ПА МЯ ЦІ
Па мят ны знак зем ля кам, якія за гі ну лі пад час Вя-
лі кай Ай чын най, ад кры ты ў Чон ках Го мель ска га 
ра ё на. На ім — ім ёны 116 во і наў.

Уста ля ван не па мят на га зна ка, які зна хо дзіц ца ў са мым 
цэнт ры мяс тэч ка, іні цы я ва лі мяс цо выя жы ха ры. Яны так са-
ма да па ма га лі вы свят ляць ім ёны бай цоў, якія пра жы ва лі 
ў на се ле ных пунк тах, што ўва хо дзяць у зо ну ад каз нас ці 
Чон каў ска га сель са ве та.

Ства рыць пом нік атры ма ла ся дзя ку ю чы фі нан са вай 
пад трым цы Го мель ска га аб лас но га ад дзя лен ня Бе ла рус-
ка га фон ду мі ру. Між тым, у на се ле ным пунк це ёсць ме-
ма ры ял у го нар Бе ла рус ка га шта ба пар ты зан ска га ру ху, 
які раз мя шчаў ся тут у 1943-1944 га дах. Так са ма ў Чон-
ках зна хо дзіц ца брац кая ма гі ла, у якой па ха ва ны астан кі 
2,7 ты ся чы во і наў. На ўра чыс тым мі тын гу з на го ды ад-
крыц ця па мят на га зна ка прад стаў ні кі Го мель скай ра ён най 
ар га ні за цыі БРСМ усім пры сут ным раз да лі яб лы кі як плён 
пра цы і да сяг нен няў мо ла дзі. Сваю гра ма дзян ска-па тры-
я тыч ную ак цыю ма ла дыя лю дзі на зва лі «Наш год — наш 
вы бар».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

ПАД КАНТ РО ЛЕМ — СТАН ЦЫІ І ПРЫ ПЫН КІ
Транс парт ная мі лі цыя пра во дзіць рэс пуб лі кан скае 
спец ме ра пры ем ства «Бяс пе ка», скі ра ва нае на па-
пя рэ джан не ня шчас ных вы пад каў і да рож на-транс-
парт ных зда рэн няў на чы гун цы.

Па да ных Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, з па чат ку го да 
на рэй ках за рэ гіст ра ва ны 133 ня шчас ныя вы пад кі, у якіх за-
гі ну лі 88 і атры ма лі траў мы 45 ча ла век. Амаль 50 пра цэн таў 
з іх зна хо дзі лі ся ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. На стан-
цы ях лю дзі трап ля лі пад цяг ні кі 58 ра зоў, на пры пы нач ных 
пунк тах — 13, на пе ра го нах — 60. Най боль шая коль касць 
зда рэн няў (больш за 52 пра цэн ты) ад бы ла ся ў пе ры яд з 
16 да 24 га дзін. Асноў ная пры чы на ня шчас ных вы пад каў — 
пе ра ход чы гу нач ных пу цей у за ба ро не ным мес цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА ЗБЕГ НУЦЬ КА РЫ НЕ АТРЫ МА ЛА СЯ
Мі лі цыя за тры ма ла на мес ні ка стар шы ні 
Ва ло жын ска га рай вы кан ка ма.

Сум на за вяр шы ла ся пра вер ка Га лоў на га ўпраў лен ня 
па ба раць бе з ар га ні за ва най зла чын нас цю і ка руп цы яй 
МУС для ад на го з чы ноў ні каў. Як ака за ла ся, у 2013 го дзе 
на мес нік стар шы ні Ва ло жын ска га рай вы кан ка ма па пы-
тан нях бу даў ніц тва і ЖКГ са дзей ні чаў не аб грун та ва на му 
пе ра лі чэн ню двух міль яр даў руб лёў на ра ху нак ад на го з 
пры ват ных прад пры ем стваў.

Ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў МУС РБ 
па ве да мі лі, што гро шы з дзярж бюд жэ ту на кі роў ва лі ся для 
бу даў ніц тва, якое фак тыч на не пра во дзі ла ся. За спры яль-
нае вы ра шэн не пы тан ня ён атры маў у якас ці ха ба ру та-
вар на-ма тэ ры яль ныя каш тоў нас ці на 10 міль ё наў руб лёў. 
З-за пад пі са ных «лі па вых» ак таў аб вы ка нан ні бу даў ні чых 
ра бот прый шло ся са спаз нен нем увес ці ў экс плу а та цыю 
шмат ква тэр ны жы лы дом, у тым лі ку для ма ю чых па трэ бу 
ў па ляп шэн ні хат ніх умоў. У да чы нен ні фі гу ран та спра вы 
ўпраў лен нем След ча га ка мі тэ та па Мін скай воб лас ці за ве-
дзе на кры мі наль ная спра ва. Чы ноў нік арыш та ва ны.

Якаў ЖУР БІН.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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