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Скарыстайцеся 
вашым смартфонам, 
каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць 
больш фота.

Ка лі б не бы ло гэ тай па ром най пе ра пра-

вы, то жы ха рам Лу ні нец ка га ра ё на прый-

шло ся б ту га: каб тра піць на су праць лег лы 

бе раг, да вя ло ся б пе ра адоль ваць сто з га-

кам кі ла мет раў. Тое са мае да ты чыц ца і жы-

ха роў су сед ня га — Сто лін ска га ра ё на.

Вёс ка з фран цуз скай наз вай Ко раб'е — 

зна ка вы на се ле ны пункт для мно гіх ту тэй шых 

і не ту тэй шых аў та ма бі ліс таў, ма та цык ліс таў, 

ве ла сі пе дыс таў, фур ма наў і пе шых ванд роў ні-

каў. Вёс ка ля жыць на пра вым бе ра зе Пры пя-

ці, і ме на ві та ка ля яе па ром за мя няе ка ва лак 

рэ гі я наль най — ка рот кай і над звы чай важ-

най — да ро гі, якая вя дзе з Лу нін ца да Сто лі на. 

Адзін з са мых су час ных і на дзей ных па ро маў 

пра цуе без да кор на, ні бы швей цар скі га дзін-

нік. Свое ча со ва, па рас кла дзе, ад праў ля ец ца 

і праз дзе сяць хві лін пры чаль вае на пры стань 

дру го га бе ра га. Ро біць у дзень па дзе сяць 

рэй саў у кож ны бок, мо жа ўзяць на борт не-

каль кі гру за ві коў аль бо дзя ся так лег ка ві коў. 

Па ром бук сі руе транс парт ны ка тар.

Доў гі час па ром у Ко раб'і не дзей ні чаў. 

На су праць лег лы бок пе ра праў ля лі ся на 

лод ках. І толь кі ў 2012-м дзя ку ю чы дэ парт-

амен ту «Бел аў та дар», а ме на ві та Лу ні нец-

ка му да рож на-ра монт на-бу даў ні ча му ўпраў-

лен ню № 101, пе ра пра ва, уз ве дзе ная па 

дзяр жаў най пра гра ме раз віц ця Пры пяц ка га 

Па лес ся, зноў за пра ца ва ла.

Ця пер па ром, гру за па ды маль насць яко га 

раз лі ча на на 60 тон, аб слу гоў ва юць дзве 

зме ны, па тры ча ла ве кі ў кож най — ма та-

рыст і два мат ро сы. Мне да вя ло ся па зна ё-

міц ца з ка ман дай, у якой аба вяз кі мат ро саў 

ужо пя ты год вы кон ва юць Ге надзь Цюш ке-

віч і Ула дзі мір За ха ран ка. А ма та рыст, ён 

жа і ка пі тан-ме ха нік — Мі ка лай Шэў чык. 

Мі ка лай Пят ро віч не ка лі пра ца ваў боц ма-

нам на Да лё кім Ус хо дзе, а по тым, у ста-

лым уз рос це, ву чыў ся ў Го мель скім рач ным 

ву чы лі шчы кі ра ваць ка та рам. Ня даў на да 

вы ка нан ня аба вяз каў на чаль ні ка пе ра пра вы 

«Лу ні нец» пры сту піў Яў ген Ра фа ло віч, які 

пе рад гэ тым пра ца ваў энер ге ты кам у ДРБУ-

101. Усе яны — на чаль нік, ма та рыст і два 

мат ро сы — на ад ным з гэ тых здым каў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

БЕ РАГ ЛЕ ВЫ, БЕ РАГ ПРА ВЫ...


