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СТАР. 2

Жнiў ная пес ня лi пе няЖнiў ная пес ня лi пе ня

«МЫ ЗАЙ МА ЕМ 
СВА БОД НЫЯ РЫН КI, 

I ГА ЛОЎ НАЕ — 
IХ УТРЫ МАЦЬ I НI КО МУ НЕ АД ДАЦЬ»

Ус ход нi край Го мель скай 

воб лас цi. Ад Вет кi да аг ра -

га рад ка Яно ва 45 кi ла мет раў. 

Гэ та са мы ад да ле ны на се ле ны 

пункт, пры гра нiч ная тэ ры то рыя.

— У нас 260 мяс цо вых 

жы ха роў, з iх 65 пен сi я не раў i 

30 дзя цей, — ка жа стар шы ня 

мяс цо ва га сель са ве та Аляк-

сандр ПА ТА ПЕН КА. — Ёсць 

дзi ця чы сад-ба за вая шко ла, 

фель чар ска-аку шэр скi пункт, 

дом куль ту ры, ад дзя лен не су-

вя зi, ка цель ня. У аг ра га рад ку 

пра цуе ма лоч на та вар ная фер-

ма «Яно ва» — фi лi ял сель гас-

прад пры ем ства ААТ «Стаў бун-

скi». Ёсць пра ва слаў ны храм.

Зра зу ме ла, маг чы масць 

пра ца ўлад ка вац ца на мес цы 

ёсць да лё ка не ва ўсiх яноў-

цаў. Част ка муж чын пра цуе 

«фах та мi»: хто па Бе ла ру сi, 

хто па да ец ца ў Ра сiю. Яно ва, 

акру жа нае ля са мi, — пры ваб-

ны ку то чак для ама та раў цi-

ха га па ля ван ня. Улет ку сю ды 

пра яз джае шмат лю дзей па 

лi сiч кi. Не вя лi кi за ро бак гры-

бы пры но сяць i мяс цо вым. 

У мно гiх доб рая пры ся дзiб ная 

гас па дар ка.

— У нас доб ры рэ кан стру я-

ва ны бу ды нак пад кра му. Пра-

да вец пра ца ва ла доў гi час, а 

по тым зволь нi ла ся. Не маг лi 

нi ко га знай сцi на яе мес ца. Бы ло 

пры ня та ра шэн не за крыць кра-

му, — да дае кi раў нiк сель са ве-

та. — Ад на з пры чын, што бы ло 

ня шмат па куп нi коў.

Пра яз джа ю чы па аг ра-

 га рад ку, ра зу ме еш: ёсць ста рая 

част ка на се ле на га пунк та i но-

вы «мiк ра ра ён чык» — у пра ста -

моўi Яно ва «ста рое» i «но вае», 

ад дзя ляе iх больш як два кi ла-

мет ры. Кра ма зна хо дзiц ца ў 

«ста рой» част цы, дзе жы вуць 

не шмат лi кiя ста рыя лю дзi. 

Ха дзi лi па па куп кi рэд ка, та му i 

вы руч кi вя лi кай не бы ло.

— Цi ка ва, як спра ца ва ла ў 

нас на род ная муд расць: не ца-

нi лi, па куль не згу бi лi, — ка жа 

за гад чык Яноў ска га сель-

ска га до ма куль ту ры Люд мi-

ла ДА НIЛ КI НА. — Кра ма ў нас 

доб рая бы ла, але мно гiм да лё-

ка ха дзiць, цяж ка ды ня зруч на. 

Але ка лi яе за чы нi лi, дык усе 

ад ра зу ад чу лi, як дрэн на без 

улас на га ганд лё ва га 

пунк та.

На кант ро лiНа кант ро лi

ЖЫЦ ЦЁ НА НО ВА Ў ЯНО ВЕ...
Рас па ра джэн не «Аб да дат ко вых ме рах па вы ра шэн нi 

ак ту аль ных пы тан няў жыц ця дзей нас цi на сель нiц тва», 

пад пi са нае Прэ зi дэн там Бе ла ру сi 1 лi пе ня, за кра нае 

пэў ныя праб лем ныя пунк ты Го мель шчы ны. Iх аба зна чы лi 

са мi жы ха ры рэ гi ё на пад час збо ру под пi саў у пад трым ку 

вы лу чэн ня кан ды да там у Прэ зi дэн ты Аляк санд ра 

Лу ка шэн кi. У спi се — за вяр шэн не бу даў нiц тва «Цэнт ра 

гуль ня вых вi даў спор ту ў Свет ла гор ску. 1-я чар га — 

Ля до вы па лац»; за вяр шэн не бу даў нiц тва шко лы ў 

мiк ра ра ё не № 21 Го ме ля; ад крыц цё кра мы ў аг ра га рад ку 

Яно ва Вет каў ска га ра ё на. Праб ле му ад да ле на га 

на се ле на га пунк та Вет каў шчы ны, якая тра пi ла 

на кант роль кi раў нi ка дзяр жа вы, вы ра шы лi 

ў лi ча ныя днi.

СТАР. 3

Мiль ё нам лю дзей па гра жае го лад з-за ка ран цi ну 
i ка ра на вi ру са

У шэ ра гу кра iн ад го ла ду, вы клi ка на га пан дэ мi яй ка ра на вi ру са 

i аб ме жа валь ны мi ме ра мi, па мi рае больш лю дзей, чым ад са мой 

iн фек цыi. Та кi пра гноз агу чы ла мiж на род ная даб ра чын ная ар га нi-

за цыя Oxfam. Па вод ле яе ацэ нак, смя рот насць ад го ла ду ў кан цы 

го да мо жа вы рас цi да 12 ты сяч ча ла век у су ткi i, хут чэй за ўсё, 

пе ра вы сiць смя рот насць ад COVID-19. Го лад па гра жае на сель нiц-

тву Еме на, Кон га, Аф га нi ста на, Ве не су э лы, Са хе ля (Бур кi на-Фа со), 

Эфi о пii, Су да на, Сi рыi i Га i цi. У гэ тых кра i нах i рэ гi ё нах пра жы вае 

65 пра цэн таў лю дзей, якiм па гра жае го лад. Ад нак апош нiм ча сам 

па чы на юць ад чу ваць не да хоп ежы i жы ха ры кра iн з ся рэд нiм уз роў-

нем да хо ду — Iн дыi, Паўд нё ва-Аф ры кан скай Рэс пуб лi кi i Бра зi лii.

Уз бро е ныя кан флiк ты i сла быя эка но мi кi та кiх кра iн, як Емен, 

Аф га нi стан i Сi рыя, вы клi ка лi гу ма нi тар ны кры зiс, а ця пер да дат ко вай 

па гро зай для на сель нiц тва ста ла па ру шэн не мiж на род ных су вя зяў, 

у вы нi ку ча го цяж ка, а ча сам i не маг чы ма да ста вiць гу ма нi тар ную 

да па мо гу. У 2019 го дзе, па вод ле ацэ нак спе цы я лiс таў, 821 мiль ён 

лю дзей ад чу ваў не да хоп хар ча ван ня. З iх 149 мiль ё наў па ку та ва лi 

ад го ла ду. У Oxfam пад крэс лi ва юць, што на пла не це пра дук ты хар-

ча ван ня вы раб ля юц ца з лiш кам, а пры чы на мi го ла ду з'яў ля юц ца 

эка на мiч ны кры зiс i са цы яль ная ня роў насць.

Ка пi тал Джэ фа Без аса зноў аб на вiў рэ корд — 
звыш 180 мiль яр даў до ла раў

Ка пi тал най ба га цей ша га ча ла-

 ве ка све ту, кi раў нi ка кам па нii 

Amazon, зноў аб на вiў гiс та рыч ны 

рэ корд, да сяг нуў шы 182,6 мiль-

яр да до ла раў, пi ша Forbes. Пры 

гэ тым у па чат ку лi пе ня агенц-

тва Bloomberg са спа сыл кай 

на ўлас ны рэй тынг Bloomberg Billionaires 

Index (BBI) па ве да мi ла, што ка пi тал Джэ фа 

Без аса па вя лi чыў ся да но ва га мак сi му му ў 

171,6 мiль яр да до ла раў. Та кiм чы нам, з па-

чат ку лi пе ня па каз чык аб на вiў рэ корд дру гi 

раз за ме сяц. Та кая сi ту а цыя на зi ра ец ца на 

фо не рос ту кош ту ак цый Amazon. Ка пi та лi за цыя кам па нii пад ня-

ла ся да 1,54 трыль ё на до ла раў, Без асу на ле жыць 11,1 % ак цый 

Amazon, i ён уз на чаль вае рэй тынг Forbes най ба га цей шых лю дзей 

све ту з 2017 го да. У маi кан са лтын га вая кам па нiя для ма ло га бiз-

не су Comparisun апуб лi ка ва ла свой пра гноз, па вод ле яко га Без ас 

мае ўсе шан цы стаць пер шым ча ла ве кам у све це, чый ка пi тал 

перавысіць адзiн трыль ён до ла раў ужо ў 2026 го дзе.

Кi тай ская кам па нiя ста ла най буй ней шым 
вы твор цам смарт фо наў у све це

Ня гле дзя чы на пан дэ мiю COVID-19, 

Huawei ста ла най буй ней шым су свет-

ным вы твор цам смарт фо наў. У цэ лым 

жа з-за гла баль на га эка на мiч на га кры-

зi су, вы клi ка на га пан дэ мi яй ка ра на вi-

ру са, про да жы смарт фо наў у све це 

знач на ўпа лi. Пры гэ тым не ка то рыя 

кам па нii па зба вi лi ся знач най част кi рын ку. Га вор ка, у пры ват нас-

цi, iдзе пра Samsung: па стаў кi смарт фо наў гэ та га паўд нё ва к арэй-

ска га вы твор цы ў пе ры яд з кра са вi ка да чэр ве ня па нi зi лi ся ад ра зу 

на 30 %. Huawei жа прак тыч на не па цяр пе ла — па звест ках СМI 

Пад ня бес най, у дру гiм квар та ле па стаў кi ма бiль ных пры лад гэ тай 

кам па нii скла лi 55 мiль ё наў. Як тлу ма чаць экс пер ты, у пе ры яд 

пан дэ мii КНР уда ло ся пе ра за пус цiць сваю эка но мi ку знач на ра-

ней, чым ЗША цi кра i нам Ста ро га Све ту, — гэ та i пры вя ло да 

ад ста ван ня Samsung ад Huawei. Ад нак спе цы я лiс ты ў га лi не 

про да жаў ма бiль ных пры лад па куль не мо гуць спраг на за ваць, 

цi здо лее Huawei ўтры маць лi дар ства.
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Пры хо дзiць цяп ло, i звод кi пра зда рэн нi 

i ня шчас ныя вы пад кi ня змен на па паў ня юц-

ца па ве дам лен ня мi аб па дзен нi дзя цей 

з роз ных па вер хаў. У чэр ве нi бы ло та кое, 

што за па ло ву тыд ня ў кра i не па цяр пе ла 

пя цё ра дзя цей. Гэ та мно га, не да ра валь на 

мно га. Тым больш ця пер, ка лi iн фар ма цыя 

пра зда рэн нi рас паў сюдж ва ец ца iм гнен на

i нi бы та па вiн на на сця рож ваць: па пя рэ джа-

ны — зна чыць уз бро е ны...

За ба ро на — да звол для ду шы
Вы па дак у Коб ры не на огул за слу гоў вае на зы-

вац ца ўнi каль ным. Зда ец ца, баць кi пры ня лi ўсе 

ме ры бяс пе кi: са шкло па ке та за га дзя зня лi руч ку, 

сха ва лi яе. Але 6-га до вы «вы пра ба валь нiк» пад-

гле дзеў, ку ды гэ тую руч ку па кла лi, ска рыс таў ся 

тым, што баць кi ад лу чы лi ся з до му, а ён за стаў ся 

з 12-га до вай сяст рой, ды і да стаў тую руч ку са 

схо ван кi. Вя до ма, што за ба ро на пад штур хоў вае 

цi каў насць. Хлоп чык за лез на стол, ад туль пе ра-

браў ся на пад акон нiк, ад чы нiў акно, аба пёр ся на 

мас кiт ную сет ку... i па ля цеў унiз з пя та га па вер-

ха. На шчас це, дзi ця ўда ло ся вы ра та ваць, а праз 

два днi ме ды кi ўжо па ве дам ля лi, што яго жыц цю 

нi чо га не па гра жае.
Гэ та са праў ды рэд кi вы па дак: дзi ця чая цi каў-

насць пад штурх ну ла да та кiх ра шу чых дзе ян няў, 
нi бы шас цi га до вы га рэ за ўжо чы таў аб па доб ных 
пры го дах То ма Со е ра. А вось баць кам — урок. 
Не ве даю, цi ця пе раш нiя ма ла дыя баць кi ба чы лi 
тво ры Мар ка Твэ на, але па чы таць пра па мя нё-
на га ге роя iм вар та хоць для та го, каб не лi чыць 
сва iх ма лых на iў ны мi i не цi каў ны мi. Та ды, мо жа, 

ха ва лi б за ба ро не ныя рэ чы больш 

ста ран на.

Бяс пе каБяс пе ка

Ле та. Бе ра жы це дзя цей
Раз ва жан нi пра ня шчас ныя вы пад кi з дзець мi, га джэ ты 

i ад каз насць баць коў
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Фота носіць
 ілюстрацыйны характар.

• Заўт ра ад зна ча юць 

пра фе сiй нае свя та ра бот-

нi кi пад атко вых ор га наў, 

iх па вiн ша ваў Прэ зi дэнт.

• На мес нiк прэм' ер-мi-

нiст ра Бе ла ру сi Аляк сандр 

Суб оцiн на ве даў iна ва цый-

ныя аг ра пра мыс ло выя аб'-

ек ты ў Ар шан скiм ра ё не.

• Нац банк пра па нуе аб-

мер ка ваць змя нен нi ў га-

ран та ва най кам пен са цыi 

бан каў скiх укла даў фi зiч-

ных асоб.

• Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за-

цвер дзiў крэ дыт нае па гад-

нен не з ЕБРР для рэ кан-

струк цыi тра сы М3.

• Аб ноў ле ную су праць-

тан ка вую ра ке ту вы пра ба-

ва лi на Абуз-Ляс ноў скiм 

па лi го не.
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Бе ла рус кi лi дар 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на ве даў ЗАТ «Ат лант» 

з дзвю ма га лоў ны мi 

мэ та мi: па гля дзець, якую 

ды на мi ку прад пры ем ства 

на бы ло пас ля зме ны там 

кi раў нiц тва, i су стрэц ца 

з прад стаў нi ка мi 

сту дэнц кiх атра даў, якiя 

пра цу юць на за вод зе. 

Зго ду на пры зна чэн не 

но ва га ге не раль на га 

ды рэк та ра Дзмiт рыя 

Са ка лоў ска га Прэ зi дэнт 

даў у кан цы сту дзе ня, 

та ды ж ён па абя цаў 

па бы ваць на вы твор час цi 

бе ла рус кай бы та вой 

тэх нi кi. Што да ты чыц ца 

сту дэнц кiх атра даў, 

то ў iх пры цяг нен нi 

за вод вось ужо не каль кi 

га доў зна хо дзiць 

вы ра шэн не праб ле мы 

па ве лi чэн ня вы твор час цi 

ха ла дзiль нi каў пад час 

ажы я таж на га по пы ту.

Прык лад 
для ас тат нiх

Але перш за ўсё кi раў нi ка 

дзяр жа вы цi ка вi ла, як прад пры-

ем ства спра вi ла ся з сi ту а цы яй 

спы нен ня су свет най эка но мi-

кi i ак тыў нас цi лю дзей пад час 

пан дэ мii. 85 пра цэн таў сва ёй 

пра дук цыi «Ат лант» па стаў ляе 

на экс парт, та му, без умоў на, 

не мог не ад чуць на ступ стваў 

за крыц ця гра нiц i ўвя дзен ня ка-

ран цi ну ў кра i нах-парт нё рах.

Служ ба за ку пак кам па нii 

змаг ла ў гэ тых умо вах за бяс пе-

чыць вы твор часць ма тэ ры я ла-

мi i кам плек ту ю чы мi, да ла жыў 

Прэ зi дэн ту кi раў нiк прад пры ем-

ства. Да та го ж, ка лi спы нiў ся 

ста цы я нар ны ган даль, «Ат лант» 

пра цяг ваў рэа лi зоў ваць сваю 

пра дук цыю праз iн тэр нэт.

Дзя ку ю чы та му што вы-

 твор часць не бы ла спы не ная 

ва ўмо вах пан дэ мii, «Ат лант», 

па сло вах ге не раль на га ды рэк-

та ра, за ста ваў ся ў пэў ны пе-

ры яд адзi ным па стаў шчы ком 

па доб най пра дук цыi на рын ку, 

змог за да во лiць уз рос лы по пыт 

i ў са ка вi ку пра даў рэ корд ную 

коль касць ха ла дзiль нi каў за 

ўсю гiс то рыю сва iх про да жаў у 

гэ тым ме ся цы.

«Мы пра да лi 90 ты сяч ха ла-

дзiль нi каў. За ўсе 60 га доў гiс то-

рыi «Ат лан та» ў са ка вi ку 90 ты-

сяч не пра да ва лi», — па ве да мiў 

Дзмiт рый Са ка лоў скi.

«Ат лант» — яск ра вы прык-

лад та го, што ў кры зiс най 

сi ту а цыi ёсць ста ноў чы мо-

мант, якiм трэ ба ска рыс тац-

ца», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

У са ка вi ку аб' ём про да жу 

быў аб умоў ле ны знi жэн нем 

кур су ра сiй ска га руб ля, а ка лi 

ў чэр ве нi ў той жа Ра сii па ча лi 

ад кры ва цца ма га зi ны, там ака-

заў ся толь кi «Ат лант». Гэ та да-

зво лi ла ад гру зiць у пер шы лет нi 

ме сяц 120 ты сяч ха ла дзiль нi каў. 

У вы нi ку прад пры ем ства ўжо 

ўпэў не на ў вы ха дзе на ста ноў-

чую рэн та бель насць па вы нi ках 

го да.

«За гэ та — ма лай цы, — па-

хва лiў Прэ зi дэнт. — Зра бi лi тое, 

што па вiн ны бы лi зра бiць усе. 

I гэ та прык лад для iн шых. Я ж 

ка заў: ка лi ад кры юц ца, па гля-

 дзяць — а ўжо нi чо га ня ма. 

А мы ў гэ ты час мо жам пра па на-

ваць свой та вар».

Паз ней, у гу тар цы з мо лад-

дзю, Аляк сандр Лу ка шэн ка да-

даў: «Сён ня мы мо жам пра да-

ваць сваю пра дук цыю, гэ та на-

ту раль на — мы зай ма ем сва-

бод ныя рын кi, i га лоў нае — iх 

утры маць i нi ко му не ад даць. 

А гэ та — раз вiц цё вы твор час цi 

i за роб кi ва шы».

Но вы пра дукт — 
на кож ным 
прад пры ем стве

Ас но ва стра тэ гii раз вiц ця 

«Ат лан та» на най блi жэй шыя 

га ды — за ха ван не i ўма ца ван-

не па зi цый у сег мен тах, дзе 

прад пры ем ства ва ло дае кам-

пе тэн цы я мi: раз вiц цё вы твор-

час цi ха ла дзiль нi каў i праль ных 

ма шын. У ся рэд не тэр мi но вай 

перс пек ты ве «Ат лант» пла нуе 

рас пра ца ваць i асво iць вы пуск 

бы та вой тэх нi кi з лiч ба вым кi ра-

ван нем i маг чы мас цю iн тэ гра цыi 

ў сiс тэ му «Ра зум ны дом».

У ця пе раш нi час на прад пры ем-

 стве рэа лi зу юц ца два буй ныя

iна ва цый ныя пра ек ты: па вы-

твор час цi вы со ка эфек тыў ных 

кам прэ са раў для ха ла дзiль нi каў 

i ма ра зiль нi каў i па вы твор час цi 

ад лi вак па вы ша най дак лад нас-

цi з вы со ка тры ва ла га i шэ ра га 

чы гу ну.

Прэ зi дэнт спы таў ге не раль-

на га ды рэк та ра, цi пла ну ец ца 

вы пуск цал кам но ва га вi ду пра-

дук цыi.

«Кож нае прад пры ем ства 

хоць па ад ным но вым пра дук-

це па вiн на вы ра бiць, — агу чыў 

ён сваё па тра ба ван не. — Для 

нас ад ным з асноў ных кi рун-

каў бу дзе iм парт аза мя шчэн не. 

З на ша га бо ку мы мо жам га-

ран та ваць (па ду ма ем, як гэ та 

зра бiць) аба ро ну спа жы вец ка га 

рын ку ўнут ры кра i ны».

Гэ та бу дзе вель мi важ ная 

за да ча на бу ду чую пя цi год ку, 

пад крэс лiў кi раў нiк дзяр жа вы. 

Ка лiсь цi «Ат лант» за куп ляў за 

мя жой кам прэ са ры для ха ла-

дзiль нi каў, ця пер кам прэ са ры 

ай чын ныя.

«Да гэ та га трэ ба ру хац ца 

ўсiм прад пры ем ствам», — аба-

зна чыў за да чу Прэ зi дэнт.

Яшчэ ад но рас па ра джэн не, 

агу ча нае на «Ат лан це», да ты-

чы ла ся ары ен та цыi на за роб кi 

буй ных бе ла рус кiх прад пры ем-

стваў.

«Трэ ба ўзяць 10 вя ду чых 

прад пры ем стваў кра i ны, 

узяць ся рэд нi за ро бак на iх 

i да вес цi яго да пры ват нi каў. 

Пры ват нiк не па вi нен пла цiць 

менш», — за явiў кi раў нiк дзяр-

жа вы.

Мо ла дзi па трэб ны 
сты му лы

Дзмiт рый Са ка лоў скi звяр нуў 

ува гу Прэ зi дэн та на яр ка вы яў-

ле ны се зон ны ха рак тар про да жу 

бы та вой тэх нi кi: у лет нi пе ры яд 

ён удвая вы шэй шы, чым у зi мо-

вы. Iс нуе не каль кi ва ры ян таў вы-

ра шэн ня гэ тай праб ле мы: на за-

па шваць пра дук цыю ў ха лод ную 

па ру го да аль бо за пра шаць на 

вяс ну-ле та ў свае цэ хi сту дэн-

таў. Апош нiя тры га ды «Ат лант» 

абi рае дру гi шлях.

Сё ле та прад пры ем ства раз-

лiч вае за дзей нi чаць ка ля ты ся-

чы ма ла дых лю дзей.

Больш пад ра бяз на пра сту д-

ат ра даў скi рух кi раў нi ку дзяр-

 жа вы да ла жыў пер шы сак ра тар 

ЦК ГА БРСМ Дзмiт рый Ва ра-

нюк (пад ра бяз на аб сту дат ра-

даў цах на «Ат лан це» «Звяз да» 

пi са ла па за ўчо ра ў «Чыр вон-

цы»). Па яго сло вах, сту дэн ты 

пад час ка нi кул ця пер пра цу юць 

па ся мi про фi лях: бу даў нi чым, 

сель ска гас па дар чым, пе да га-

гiч ным, ме ды цын скiм, эка ла гiч-

ным, вы твор чым i сер вiс ным. 

Гэ тым ле там i во сен ню пла ну-

ец ца пра ца ўлад ка ваць праз 

сту дэнц кiя атра ды да 30 ты сяч 

ча ла век. На «Ат лан це» бай цы 

сту дат ра даў атрым лi ва юць за-

ро бак ад 650 руб лёў i ма юць 

маг чы масць за раб-

ляць больш.

Ад на з «Ча раў нiц» —
 бiб лi я тэ кар Га лi на КА ЛI КI НА 

з но вым збож жам.

Хле ба ро бы Кi раў ска га ра ё на Ма гi лёў скай воб лас цi з ААТ 

«До бас нен скае» пер шыя ў рэ гi ё не па ча лi ўбор ку азi ма га збож жа. 

А каб ка ра вай атры маў ся важ кi, тут па даў няй тра ды цыi пра вя лi 

аб рад «За жын кi», якiя даў старт жнi ву.

Удзель нi кi ва каль на га ка лек ты ву мас тац кай са ма дзей нас цi 

«Ча раў нi ца» До бас нен ска га СДК зга да лi ста ра даў нi аб рад i сiм ва-

 лiч на пе рад алi пер шы сноп но ва га ўра джаю кi раў нi ку ра ё на.

Тац ця на МА ЛI НI НА, фо та аў та ра.


