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Кі ла мет ры во пы ту
Па сло вах на чаль ні ка ўчаст ка 

«Чач ка ва» аг ра кам бі на та «Жда-
но ві чы» Пят ра НА ВУМ ЧЫ КА, з-за 
даждж лі ва га на двор'я пер шыя кам-
бай ны вый шлі ў по ле толь кі 1 жніў-
ня, та му, каб на вярс таць упу шча-
нае, пра цу юць і днём, і ноч чу, без 
вы хад ных. «На ця пе раш ні мо мант 
(на ра ні цу 10 жніў ня. — Аўт.) убра на 
30% ура джаю, — удак лад няе аг ра-
рый. — Ура джай насць на ўзроў ні 
мі ну ла га го да — у ся рэд нім 60 цэнт-
не раў на гек тар. Па коль кі ў па чат ку 
ле та бы ло хо лад на, а по тым уво гу ле 
за лі ва ла, мы на та кія ліч бы на ват 
не раз ліч ва лі. Не па спе ем са браць 
збож жа, як пач нём ка паць буль бу. 
Год у нас за кан чва ец ца 31 снеж-
ня. Но вы па чы на ец ца ад ра зу ж на 
на ступ ны дзень. Ад па чы ваць ня ма 
ка лі: як толь кі ўсё са браў, трэ ба за-
клад ваць но вы ўра джай».

Ня гле дзя чы на ма ла ды ўз рост, 
ра да вы кант ракт най служ бы Дзя ніс 
Цы цу ля ўжо не раз удзель ні чаў у 
жні ве. Вя до ма, та кіх су час ных і вя-
лі кіх ма шын, ад ной з якіх ён кі руе, 
у гас па дар цы, што ў Клец кім ра ё не 
(а ме на ві та ад туль ро дам хло пец), 
не бы ло.

— Мой са ма звал, на прык лад, умя-
шчае ка ля 30 тон зер ня, — га во рыць 
Дзя ніс. — За дзень ро бім па ча ты ры-
пяць рэй саў. З кож ным кі ла мет рам на-
бі ра еш ся во пы ту.

Па куль раз маў ля лі, вай скоў цу па ве-
да мі лі, што на по лі... яго баць кі. Аказ-
ва ец ца, Га лі на Іва наў на і Іван Пі лі па віч, 
бу ду чы па ўлас ных спра вах у Мін ску, 
не маг лі не па ві тац ца з адзі ным сы нам. 
«Даў но не ба чы лі ся, — пры зна юц ца 
баць кі. — Ён сам з вёс кі, та му ве дае 
гэ тую ра бо ту доб ра. Вель мі га на рым-
ся, што наш сын так са ма ўно сіць свой 
уклад у та кую важ ную спра ву, як збор 
ура джаю».

...Рап тоў на на по ле за ва роч вае не-
вя ліч кі аў та ма біль чык. Глу шаць ма то-
ры кам бай ны, спы ня юц ца гру за ві кі — 
вя чэ ру пры вез лі.

— Сён ня бу дзем сіл ка вац ца буль-
бя ным пю рэ, сма жа най ры бай, сыр ні-
ка мі, па мі до ра мі і кі ся лём, — рас каз-
вае Ма ры на Ка пой ка, якая пры во зіць 
хле ба ро бам яшчэ і абе ды, так са ма 
за бяс печ вае іх сса бой ка мі. — Кож-
ны дзень — у нас но вае ме ню. Трэ ба 
ж, каб хле ба ро бы бы лі за да во ле ны: 
нездар ма ж ка жуць, як пад сіл ку еш ся, 
так і па пра цу еш!
Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kаnуutа@zvіаzdа.bу

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.
Мін скі ра ён.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

ХЛЕ БА РО БЫ ХЛЕ БА РО БЫ 
Ў ПА ГО НАХЎ ПА ГО НАХ

Стар шы на кант ракт най служ бы Сяр гей СВІР СКІ за ру лём ужо больш як 25 га доў.

Кам бай не рам Вік та ру ПЯТ РО ВІ ЧУ і Ві та лю ЛЕП СКА МУ Кам бай не рам Вік та ру ПЯТ РО ВІ ЧУ і Ві та лю ЛЕП СКА МУ 
ўжо цяж ка і ўспом ніць, якое гэ тае жні во для іх па лі ку.ўжо цяж ка і ўспом ніць, якое гэ тае жні во для іх па лі ку.

Нель га прос та так узяць і абы сці ся без зда рэн няў пад-
час жні ва. Так ці інакш усё роў на зной дуц ца «прад пры-
маль ныя» лю дзі, якія за хо чуць знай сці «ўні каль ныя 
маг чы мас ці» і, яшчэ са мі та го не ча ка ю чы, па спець 
пра ве рыць на піль насць су пра цоў ні каў ор га наў унут-
ра ных спраў.

Так, на пя рэ дад ні пра ва ахоў ні кі ў Ма гі лёў скім ра ё не пра-

ду хі лі лі кра дзеж ка ля 20 тон збож жа. Па вод ле ін фар ма цыі 

УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, спро ба кра дзя жу ад бы ла ся 

9 жніў ня ў вёс цы Ма ха ва. Адзін з мяс цо вых кі раў ні коў вы вез 

са збож жа то ку 19,4 то ны фу раж най пша ні цы на су му больш 

за 4 ты ся чы руб лёў. Па вод ле ін фар ма цыі апе ра тыў ні каў, 

уста ноў ле на, што муж чы на ўсту піў у змо ву з ін ды ві ду аль-

ным прад пры маль ні кам з Бы ха ва. Пры гэ тым пша ні ца, якая 

па кі да ла зер не су шыль ны комп лекс прад пры ем ства, не бы ла 

ад люст ра ва на ў бух гал тар скім улі ку. Пра ва ахоў ні кі свое-

часо ва спы ні лі зла чын ную за ду му, і збож жа бы ло вер ну та ў 

род ную гас па дар ку.

Па ма тэ ры я лах, са бра ных су пра цоў ні ка мі па ба раць бе з 

эка на міч ны мі зла чын ства мі, след чы мі ўзбу джа на кры мі наль-

ная спра ва па ч. 2 арт. 210 КК (кра дзеж шля хам зло ўжы ван ня 

служ бо вы мі паў на моц тва мі). Кроп ку ў спра ве, як заў сё ды, 

па ста віць суд, і ка лі ві на па да зра ва ных бу дзе да ка за ная, іх 

ча кае па збаў лен не во лі ад 2 да 5 га доў з па збаў лен нем пра ва 

зай маць пэў ныя па са ды або зай мац ца пэў най дзей нас цю.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzdа.bу



Не без зда рэн няўНе без зда рэн няў   ЗБОЖ ЖА НА КО ЛАХ


