
15 чэрвеня 2019 г.6

БАЦЬ КА ВЫ ГЕ НЫ
Ча му мож на па зайз дрос ціць, дык гэ та 

па мя ці Аляк сея Іль і ча. Зда роўе ў та кія га-

ды, зра зу ме ла, не вель мі. Хо дзіць ужо з 

кі ёч кам, го лас стаў сла ба ва ты, але слых, 

зрок, га ла ва — ні бы ў ма ла до га. Рас каз-

вае ён вель мі ці ка ва, у па мя ці за хоў ва юц ца 

эпі зо ды, дэ та лі, ура жан ні 70—80-га до вай 

даў ні ны. Ві даць, баць ка вы ге ны. З вя лі кай 

цеп лы нёй гэ ты ста рэнь кі дзя ду ля згад вае 

свай го баць ку, ус па мі нае, як той ву чыў сы-

на быць спа гад лі вым да лю дзей, ні ко га не 

крыў дзіць, асаб лі ва жан чы ну.

На ра дзіў ся адзін з двух апош ніх жы ха роў 

Вяс не віч у 1923 го дзе. У баць кі быў свой 

ка ва лак зям лі і гас па дар ка. Як і мно гія бе-

ла ру сы, Ілья Юр ке віч не ка лі вы яз джаў на 

за ра бот кі ў Аме ры ку. Сям'я ў Аляк се е ва-

га дзе да бы ла бед ная, але сы на свай го за 

бліз кі свет ён ад пус каць не ха цеў. Пла каў, 

ка лі ад' яз джаў за па зы ча ныя на бі лет гро-

шы. Пра ца ваў там сем га доў. А тут як раз 

іш лі вой ны, лю дзі па да лі ся ў эва ку а цыю, 

ста лі бе жан ца мі. Вяр та лі ся по тым не ўсе. 

Адзін баць каў брат асеў у Маск ве, дру гі — 

у Ка зах ста не. Ка лі Ілья вяр нуў ся ў вёс ку, 

за стаў ад на го толь кі баць ку, яко му абя цаў 

вяр нуц ца, хоць яго і агі та ва лі за стац ца за 

акі я нам.

Па слу хаў шы па ра ду доб рых лю дзей, 

ажа ніў ся з пра ца ві тай дзяў чы най Воль гай. 

Баць ка яе ад ра дас ці, што ад даў ад ну з пя-

ці да чок, да па мог на вас пе ча на му зя цю з 

на сен нем для сяў бы. А зяць ку піў ка ва лак 

зям лі, ка ня, ка ро ву і ад чуў ся бе гас па да ром. 

Аляк сей стаў пер шын цам у баць ка вай сям'і, 

по тым ад но за ад ным на ра дзі лі ся шэсць 

сяс цёр і брат.

— Мая Ва лян ці на ста ла вось май, ка-

лі прый шла ў на шу сям'ю, — ка жа Аляк-

сей Іль іч. — Усе жы лі ў ад ной ха це, і жы лі 

друж на.

ВАЙ НА
Але гэ та бу дзе по тым, пас ля вай ны. А ка лі 

ў 41-м прый шлі нем цы, Аляк сею споў ні ла-

ся 18 га доў. Ужо ў па чат ку на ступ на га го да 

вый шла рас па ра джэн не — ад кож най сям'і 

хлоп ца ці дзяў чы ну пад рых та ваць да ад' ез-

ду ў Гер ма нію. Ён быў ста рэй шы ў сям'і, яму 

і вы па да ла ехаць. Пры вез лі іх да лё ка, аж у 

Га но вер. Пра ца ваць трэ ба бы ло на жа лез-

ных руд ні ках. «Па стро і лі нас у ша рэн гу, — 

ус па мі нае Аляк сей Іль іч. — Ста лі вы бі раць 

ду жых, вы со кіх. Я ад ра зу ўнут ра на сцяў ся, 

пры гнуў ся. Мя не аб мі ну лі. По тым ста ла зра-

зу ме ла: пер шую пар тыю ад праў ля лі ў шах ты. 

Ас тат ніх па кі ну лі для ра бо ты на па верх ні. Мы 

пра ца ва лі на па груз цы-раз груз цы. Жы лі ў 

ла ге ры кі ла мет ры за ча ты ры ад шах ты, кож-

ную ра ні цу не мец-ахоў нік ва дзіў на ра бо ту, 

уве ча ры гэ так жа ад во дзіў у ба рак».

Кож на му вы да лі бір ку з аса біс тым ну ма-

рам. У Юр ке ві ча быў ну мар 1550. У ад па-

вед нас ці з ну ма рам вя ла ся аса біс тая спра-

ва, змя шча лі ся звест кі пра сям'ю, за но сі лі ся 

за ах воч ван ні і па ка ран ні, на ліч ва ла ся, хоць 

і мі зэр ная, зар пла та.

Да лей шы пра цоў ны лёс вы ра шы ла пры-

род ная ці каў насць бе ла рус ка га хлоп ца. 

Хоць і пра ца ваў на па груз цы, яго пры ваб лі-

ваў су сед ні цэх, дзе ўсё браз га ла, ляс ка та-

ла, гры ме ла. І як толь кі вы па да ла сва бод ная 

хві лі на, імк нуў ся ту ды за зір нуць. Ад ной чы 

яго ці каў ны по гляд за ўва жыў май стар-не-

мец і па клі каў прай сці. Гэ та бы ла май стэр ня 

па ра мон це ва га не так з мност вам стан коў, 

ме ха ніз маў, пры ста са ван няў. Уба чыў шы, як 

у юна ка за га рэ лі ся во чы, май стар узяў яго 

да ся бе. Ад ной чы ска заў: «Алекс, ка лі вер-

неш ся да до му, бу дзеш май страм». По тым 

у жыц ці не раз ус па мі наў Аляк сей Іль іч тыя 

сло вы, і на ву ка па жы ло га ра монт ні ка не ад-

ной чы вы ру ча ла яго ў жыц ці. Не су мнен на, 

ра бо та ў цэ ху бы ла ляг чэй шая і больш ці ка-

вая, чым пе ра кід ван не шуф лем ру ды.

Там ра зам пра ца ва лі бе ла ру сы, рус кія, па-

ля кі. У 45-м ста лі да хо дзіць чут кі, што фронт 

бліз ка. Ста ры май стар ім пра гэ та ка заў ад-

кры та: «Гер ма ніі — ка пут». У той дзень іх 

на ра бо ту не па вя лі, а ча мусь ці вы вез лі ў 

лес. Аляк сей Іль іч ду мае, што ба я лі ся, каб 

пра цаў ні кі-вяз ні не вы сту пі лі су праць гас па-

да роў, ка лі пач нец ца бой. Гу кі бою яны чу лі 

на ват са свай го ле су, а по тым па чу лі ін шую 

мо ву, не ня мец кую. Гэ та бы лі аме ры кан цы. 

Яны вель мі пры яз на па ста ві лі ся да ма ла-

дых са юз ні каў — рас ква та ра ва лі, за бяс пе-

чы лі хар ча ван нем. Так пра цяг ва ла ся тыд ні 

са два. По тым іх са бра лі, ска за лі, што пры-

еха лі прад стаў ні кі са вец ка га ка ман да ван ня. 

Упер шы ню яны ўба чы лі са вец ка га афі цэ ра 

ў па го нах — на па чат ку вай ны, як вя до ма, у 

Чыр во най Ар міі бы лі пят лі цы. Ён пры го жа і 

ўзнёс ла ка заў пра тое, як ча ка юць юна коў і 

дзяў чат на ра дзі ме. Боль шасць пра цаў ні коў 

вы ка за лі жа дан не ехаць да до му.

ДОЎ ГАЕ ВЯР ТАН НЕ
Та ды аме ры кан цы раз да лі ча ма да ны, за-

пра сі лі ўзяць для род ных па да рун кі. Аляк сей 

на браў ка шуль са бе і баць ку, су ке нак для 

жа но чай част кі сям'і. А са мае каш тоў нае — 

га дзін нік і пярс цён кі, якія ку піў за зар пла ту, 

а так са ма ма лі тоў нік, які быў з ім увесь час, 

сха ваў у ка ша лёк.

Ка лі ма ла дых лю дзей пе ра вез лі ў зо ну 

раз мя шчэн ня са вец кай час ці, ча ма да ны ў іх 

за бра лі. Праў да, Аляк сей па спеў апра нуць 

на ся бе дзве ка шу лі — вель мі ж пры го жы-

мі яны па да лі ся хлоп цу, які ха дзіў до ма ў 

па лат ня ных убо рах. А по тым яму і ін шым 

юна кам аб' яві лі, што яны пры зы ва юц ца ў 

вой ска. Тыя фір мо выя ка шу лі згу бі лі ся на 

ста дыі пе ра апра на ння ў ва ен ную фор му. 

Праз ней кі час на ва бран цаў пры вез лі ў 

часць пад Ві цеб скам. Тут у служ бе на ша му 

ге рою да па маг лі ўмен ні цес ля ра, а так са ма 

баць ка вы ўро кі аса біс тай гас па дар кі. Вяс-

ко ва га хлоп ца на кі ра ва лі ў пад соб ную гас-

па дар ку час ці. Ён да гля даў ка роў. Не змог 

стры маць слёз, ка лі рас каз ваў, як га ра ва лі 

на шы лю дзі ад ра зу пас ля вай ны. Да мы ста-

я лі спа ле ныя і раз бі тыя, мно гія жы лі ў зям-

лян ках, га ла да лі. Дзе ці пры хо дзі лі і пра сі лі: 

«Сал да цік, мо жа ёсць ка ва ла чак хле ба?» 

І як ра да ваў ся, ка лі, па да іў шы ка ро ву, да-

ваў мяс цо вым ма ла дзі цам зба нок ма ла ка 

для дзя цей! Так пра слу жыў наш ге рой два 

га ды, по тым вый шаў за гад — 1923 і 1924 га-

ды на ра джэн ня дэ ма бі лі за ваць. Трэ ба бы ло 

ўзды маць кра і ну.

АБЯ РЭГ УСЯ ГО ЖЫЦ ЦЯ
Ма лі тоў нік Аляк сею пры слаў у Ня меч чы-

ну ся бар у 1942 го дзе. Пош та та ды пра ца-

ва ла, з аку па ва най тэ ры то рыі мож на бы ло 

пі саць у Га но вер. Род ныя яму пі са лі, каб ма-

ліў ся кож ны дзень, пра сіў Бо га пра зда роўе 

і хут чэй шае вы зва лен не, і што яны мо ляц ца 

пра гэ та до ма. Так і ра біў, вы ву чаў ма літ-

вы па гэ тай кні жач цы кі шэн на га фар ма ту. 

І ка лі пры зва лі ў ар мію, ма лі тоў нік ха ваў у 

ка шаль ку, ка ша лёк заў сё ды быў у кі шэ ні 

гім нас цёр кі. А гім нас цёр ку па та га час ных 

пра ві лах трэ ба бы ло склад ваць і на нач клас-

ці пад па душ ку. Так заў сё ды з сал да там быў 

яго скарб — га дзін нік, пярс цён кі для дзяў-

чы ны і ма ці і ма лі тоў нік. Не раз за ўва жаў, 

як та ва рыш па служ бе ка са ву рыў ся на яго 

кі шэ ню, але ўва гі не звяр таў. І вось ад ной чы 

ноч чу ад лу чыў ся з лож ка ў ка нец ка зар-

мы, дзе быў ту а лет, а ка лі прый шоў, уба чыў 

ад кі ну тую па душ ку. Ка-

шаль ка на пры выч ным 

мес цы не бы ло. Усе ці ха 

спа лі. Га ва рыць ні ко му 

аб пра па жы сал дат не 

стаў. Крыўд на бы ло да 

слёз. А по тым прый шла 

дум ка, што зло дзею не па трэб ная кні жач ка, 

ён за бя рэ га дзін нік і ўпры га жэн ні, а ма лі тоў-

нік вы кі не. Та ды Аляк сей стаў аб сле да ваць 

смет ні цы і на рэш це знай шоў свой га лоў ны 

скарб у пры бі раль ні, у гур бе па пер і акур каў. 

Якое шчас це бы ло!

— Я вам за раз па ка жу гэ ты ма лі тоў нік, 

які мне там да па ма гаў, — га во рыць ста ры 

і пры но сіць з ба коў кі свой ра ры тэт. Гэ тая 

кніж ка, вы да дзе ная ў Вар ша ве ў 1941 го дзе 

на рус кай мо ве, вель мі доб ра за ха ва ла ся, 

ка лі ўлі чыць яе па кру час ты лёс.

З той па ры ўсё жыц цё па ве ча рах ён 

пра чыт вае ад сюль ма літ ву. І ка лі ў вой ску 

слу жыў, і ка лі ў кал га се пра ца ваў, і ка лі, 

вый шаў шы на пен сію, быў цар коў ным ста-

рас там на пра ця гу двац ца ці га доў. І ця пер.

ГІС ТО РЫЯ КА ХАН НЯ
— З Ва лян ці най жы лі па-су сед ску, бе га лі 

ад но да ад на го з са мых ма лых дзён. Спа-

чат ку сяб ра ва лі, як усе дзе ці, — згад вае 

Аляк сей Іль іч. — А по тым ста ла па да бац ца, 

гэ та ўжо кры ху паз ней зра зу меў. Ка лі быў 

зу сім зя лё ным пад лет кам, хле ба ёй на сіў. 

У іх сям'я бы ла бед ная, хлеб быў да лё ка 

не заў сё ды на ста ле. А ў нас хле ба бы ло 

ўво лю. Ма ці, як спя чэ бо хан, кож на му па 

ка вал ку ад рэ жа, мне пер ша му, як ста рэй-

ша му. А я за свой ка ва лак — і да Ва лі. Яна 

са ро ме ец ца браць, та ды я па кла ду ку ды-не-

будзь і сы хо джу. Ма ці здзіў ля ец ца, як гэ та 

я так хут ка з'еў. А баць ка зда гад ваў ся і не 

вы да ваў, ка заў, каб да ва ла яшчэ адзін ка-

ва лак — хло пец рас це, яму ес ці трэ ба.

По тым Аляк сея ў Гер ма нію вы вез лі, Ва-

лян ці ну, да рэ чы, так са ма. Яна пра ца ва ла ў 

гас па да ра, пры еха ла ад ра зу пас ля вы зва-

лен ня. А ён тра піў да до му пас ля ар міі. Ка жа: 

«Як сён ня пом ню, пры ехаў, ма ці ад ра зу за 

стол па са дзі ла, нех та са сва я коў зай шоў. А 

тут Ва ля за бя гае вы пад ко ва — яна не ве да-

ла, што пры ехаў. І за са ро ме ла ся. А я гля нуў, 

аж у сэр цы каль ну ла: яшчэ пры га жэй шая 

ста ла! У той год мы і па жа ні лі ся».

Спа чат ку ба ка вы па кой чык са бе ад ра-

ман та ва лі, по тым стаў ха ту ўлас ную ўзво-

дзіць. Усё да дош кі, да цві ка сва і мі ру ка мі 

зра біў, на ват пе чы сам склад ваў, вок ны 

ра біў — спат рэ бі ла ся на ву ка та го май стра-

нем ца. Аляк сея Юр ке ві ча ад кал га са на кі ра-

ва лі на кур сы трак та рыс таў. Але трак та ры 

та ды бы лі зу сім не та кія, як ця пер. Пры хо-

дзіў веч на бруд ны, у пы ле і ма зу це. Вель мі 

не лю бі ла гэ та га Ва ля, і праз коль кі га доў 

Аляк сей пад аў ся ў жы вё ла во ды, так і пра-

ца ваў на фер ме да пен сіі.

Пра жы лі яны ў зго дзе больш за пяць дзя-

сят га доў. Вы га да ва лі тра іх дзя цей. Усе дзе ці 

атры ма лі аду ка цыю, знай шлі сваё мес ца ў 

жыц ці. Адзін сын слу жыў у мі лі цыі ў Санкт-

Пе цяр бур гу, ця пер на пен сіі. Дру гі сын ін-

жы нер, зай ма ец ца на лад кай ме ды цын ска га 

аб ста ля ван ня. Дач ка так са ма жы ла і пра-

ца ва ла да пен сіі ў Мін ску, ця пер пе ра еха ла 

да баць кі ў вёс ку. Тры га ды та му яго лю бая 

Ва лян ці на па кі ну ла яго ад на го. А дзе цям ён 

ска заў: «Пра жыў у сва ёй ха це і па мі раць у 

сва ёй ха це бу ду». Яно і зра зу ме ла: амаль за 

сем дзе сят га доў пры вык да сва ёй ха ты, цяж-

ка змя ніць гэ тую звыч ку. Ча сам збі ра юц ца ў 

дзе да вай ха це ўсе: і ўну кі, і праў ну кі.

А гас цей Аляк сей Іль іч лю біць і ўмее 

пры маць. Мы — гэ та стар шы ня сель ска га 

Са ве та Люд мі ла Са ла мя нюк, спе цы я ліст 

рай са ве та Люд мі ла Ба руш ка і аў тар гэ тых 

рад коў — ужо са бра лі ся ехаць, вый шлі на 

ву лі цу, а ён нас да га няе і час туе цу кер ка мі: 

«Да мя не дзяў ча ты пры еха лі, хі ба ж мож на 

іх так ад пус ціць?!» Ну што ты зро біш з гэ тым 

96-га до вым джэнтль ме нам? Узя лі па час-

тун кі. А стар шы ня сель вы кан ка ма ска за ла, 

што даў но ве дае Аляк сея Іль і ча, ча ла век ён 

доб ры, ду шэў ны, па га во рыш з та кім — ні бы 

з га ю чай кры ні цы па п'еш.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры

ПРА МА ЛІ ТОЎ НІК 
І БАЦЬ КА ВЫ ЗА ПА ВЕ ТЫ

Па сцвяр джэн ні бе ла рус кіх 

экс пер таў, за кошт ад на ра зо вых 

па ке таў у на шай кра і не ўтва ра ец ца 

да 10 % ад хо даў плас ты ку, які не 

пад ля гае пе ра пра цоў цы. Як мож на 

зні зіць спа жы ван не ад на ра зо вай 

ўпа коў кі з по лі эты ле ну і плас ты ку? 

На прык лад, пра па на ваць 

па куп ні кам аль тэр на ты ву — 

пле це ныя гас па дар чыя 

сум кі-авось кі.

Тым больш што авось ка ў апош нія га ды

ўспры ма ец ца не як ба бу лін ак се су ар: яна 

ця пер вель мі па пу ляр ная ў Еў ро пе. Вя ду-

чыя еў ра пей скія мод ныя да мы вы пус ка юць 

цэ лыя ка лек цыі гас па дар чых су мак. Пры-

чым ца на пле це най сум кі пад зна ка мі тым 

брэн дам мо жа да ся гаць не каль кіх сот няў 

до ла раў.

У Мін ску хут ка так са ма лю бы ах вот ны 

змо жа без праб лем ку піць мод ную авось-

ку, пры чым па пры маль най ца не — каля 

шасці руб лёў. Да ступ ныя пле це ныя сум-

кі з'я вяц ца ў про да жы дзя ку ю чы но ва му 

са цы яль на му пра ек ту «Доб рая авось ка», 

які за пус ці ла «Ко ка-Ко ла Беў ры джыз Бе-

ла русь» су мес на з гра мад скім аб' яд нан-

нем «Бе ла рус кае та ва рыст ва ін ва лі даў па 

зро ку».

У гэ та га пра ек та дзве асноў ныя мэ ты — 

пры цяг нуць ува гу бе ла ру саў да эка ла гіч ных 

праб лем і даць ра бо ту лю дзям з аб ме жа ва-

ны мі маг чы мас ця мі.

— Та кая авось ка за ме ніць 200 плас ты ка-

вых па ке таў што год, — сцвяр джае на мес-

нік ге не раль на га ды рэк та ра па су вя зях 

з гра мад скас цю Уні тар на га прад пры ем-

ства «Ко ка-Ко ла Беў ры джыз Бе ла русь» 

Ма ры на БА РОЎ КА. — Ад на ча со ва, ка рыс-

та ю чы ся «доб ры мі» авось ка мі, лю дзі да-

па мо гуць пра ца ўлад ка ван ню жан чын, якія 

сла ба ба чаць, бо ме на ві та яны іх і бу дуць 

плес ці.

У пра ек та, па сло вах Ма ры ны, свая гіс-

то рыя.

— Мы аб мяр коў ва лі мност ва ідэй для 

вы ра шэн ня эка ла гіч ных праб лем у на шай 

кра і не і ў ад ной з та кіх га ра чых дыс ку сій 

ус пом ні лі пра авось кі, — ка жа яна. — Але 

не прос та пра іх, а пра тое, што ў СССР 

авось кі вы раб ля лі лю дзі, якія ме лі праб-

ле мы з ва чы ма. З гэ тай, зда ва ла ся б, не-

ве ра год най ідэ яй мы прый шлі ў Бе ла рус-

кае та ва рыст ва ін ва лі даў па зро ку. І пра ца 

за кру ці ла ся.

Та ва рыст ва знай шло жан чы ну з На ва-

груд ка, яна мае праб ле мы са зро кам і ў 

са вец кія ча сы пра ца ва ла на вы твор час ці 

аво сек. Яе ру кі да гэ туль па мя та юць, як гэ та 

ро біц ца. Гэ тая жан чы на і спля ла пер шыя не-

каль кі су мак. За раз яна пра ца ўлад ка ва ная і 

ву чыць плес ці ін шых.

Ад ной з за дач ста ла зра біць авось ку, да-

ступ ную па ца не, та му спы ні лі ся на прос тым 

ба за вым ды зай не, бе лым ко ле ры і ся рэд нім 

па ме ры. «Доб рая авось ка» — доб рая і тым, 

што лю бы ах во чы змо жа на свой густ яе 

ма ды фі ка ваць.

Доб ра гэ та ці дрэн на, але су час нае гра-

мад ства так шмат спа жы вае, што ўпа коў ка 

ста ла ледзь не га лоў ным пра дук там жыц-

ця дзей нас ці ча ла ве ка. Тых жа па ке таў з су-

пер мар ке таў мы вы ка рыс тоў ва ем трыль ё ны 

кож ны год, на но ся чы не зва рот ную шко ду 

эка сіс тэ ме ўсёй пла не ты. Та му не абы яка выя 

лю дзі і ста лі шу каць, чым мож на за мя ніць 

усю ды іс ны плас тык. «Доб рая авось ка» — 

ад но з та кіх ра шэн няў.

Свят ла на БУСЬ КО.

АВОСЬ КА, ЯКАЯ ДА ПА МО ЖА 
ПРЫ РО ДЗЕ І ЛЮ ДЗЯМ

 Да рэ чы
Пад час Тры нац ца та га се зо на Sосіаl 

Wееkеnd быў прад стаў ле ны і пра ект 

KrаріvkаBу, на асно ве яко га школь ні кі з 

Мін ска хо чуць ства рыць ма ну фак ту ру 

па вы твор час ці кра піў на га ва лак на, каб 

по тым шыць з яго эка-сум кі. Гэ та прын-

цы по ва но вы спо саб упа коў кі і за хоў-

ван ня пра дук таў з да па мо гай эка ла гіч на 

чыс та га ма тэ ры я лу з кра пі вы. Так са ма 

доб рая аль тэр на ты ва ад на ра зо вым па-

ке там.

Да стар ту еў ра пей ска га спар тыў на га 

фо ру му за ста ў ся менш чым тыд зень. 

Не ўза ба ве ў Бе ла русь пач нуць пры-

бы ваць спарт сме ны. Ба лель шчы кі ж 

ста лі ўяз джаць у кра і ну з па ня дзел-

ка. І пер шае, што яны ба чаць у кра і-

не, —- гэ та мыт ны кант роль.

— Па апош няй ін фар ма цыі, якой мы ва-

ло да ем, на Еў ра пей скія гуль ні мяр ку ец ца 

пры быц цё да 30 ты сяч за меж ных ба лель-

шчы каў, — за зна чыў на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ар га ні за цыі мыт на га кант-

ро лю Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та 

Анд рэй БАЛЬ ША КОЎ. — Бу дуць на гру-

жа ны ўчаст кі на мя жы з Поль шчай і Літ-

 вой. Гэ та даты чыц ца аў та ма біль ных пунк-

таў про пус ку. Але асноў ная кроп ка, ку ды 

пры бу дуць ба лель шчы кі і гос ці Еў ра пей скіх 

гуль няў — На цы я наль ны аэ ра порт Мінск.

Пры пад рых тоў цы мыт ні кі вы ву ча лі 

во пыт пер шых гуль няў, якія пра хо дзі лі ў 

Азер бай джа не. Акра мя та го, браў ся пад 

ува гу і до свед пра цы пад час чэм пі я на ту 

све ту па ха кеі 2014 го да.

— Мы зра бі лі вель мі вя лі кі ак цэнт на 

між на род ным су пра цоў ніц тве, — пра цяг нуў 

Анд рэй Баль ша коў. — Дзяр жаў ны мыт ны 

ка мі тэт за клю чыў ме ма ран ду мы з усі мі 

дзяр жа ва мі, якія мя жу юць з Бе ла рус сю. 

Да ку мен ты пра ду гледж ва юць ар га ні за цыю 

ўза е ма дзе ян ня мыт ных служ баў пад час пе-

ра ся чэн ня ба лель шчы камі мя жы. За ад но 

імі бы лі вы зна ча ны ад каз ныя асо бы на вы-

па дак маг чы мых ня штат ных сі ту а цый.

А вось са мо пра хо джан не мя жы мыт ні кі 

па ста ра лі ся зра біць як ма га зруч ней шым. 

На пунк тах про пус ку бу дуць дзей ні чаць 

асоб ныя ка лі до ры, пры зна ча ныя для гас-

цей і ўдзель ні каў Гуль няў. Ім не да вя дзец-

ца ста яць у агуль най чар зе. Кі роў цам аў-

та ма бі ляў з за меж ных кра ін не трэ ба бу дзе 

за паў няць мыт ныя дэк ла ра цыі. Баль ша коў 

ад зна чыў, што яны па він ны бу дуць уся-

го толь кі прад' явіць тэх паш парт і пас ля 

рас пі сац ца ў дэк ла ра цыі. Акра мя та го, 

мож на бу дзе ска рыс тац ца адзі ным ін-

тэр нэт-пар та лам customs.gov.by і па даць 

усю не аб ход ную ін фар ма цыю за га дзя. Час 

пе ра ся чэн ня мя жы гэ та ска ро ціць вель мі 

пры кмет на.

Усе та ва ры, якія ўво зяц ца для ар га ні за-

цыі і пра вя дзен ня Еў ра пей скіх гуль няў, вы-

зва ле ныя ад вы пла ты мыт ных пла ця жоў. 

У тым лі ку і спар тыў ны рыш ту нак гуль цоў. 

Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў су мес-

на з мыт няй ужо ства ры ла ан лайн-ба зу 

ўдзель ні каў і тых рэ чаў, якія яны ўво зяць 

у Бе ла русь.

Пунк ты про пус ку прай шлі рэ кан струк-

цыю. На прык лад, «Бруз гі» цяпер мо гуць 

пры маць да 5900 аў та ма бі ляў, пры тым што 

ра ней шая ліч ба не пе ра вы ша ла пя ці ты-

сяч. У маі Бе ла русь атры ма ла ад Кі тая ў 

рам ках між на род най тэх ні ка-эка на міч най 

да па мо гі но выя спец срод кі для над гля ду на 

мя жы, якія ўжо вы ка рыс тоў ва юц ца ў пунк-

тах про пус ку. Гэ та ма біль ныя ін спек цый ныя 

комп лек сы і спе цы яль ныя ін спек цый на-над-

гляд ныя сіс тэ мы, якія вы ка рыс тоў ва юць 

тэх на ло гію 3D-та маг ра фіі. Яны да зва ля юць 

вы зна чаць, ці ёсць вы бу хо выя і нар ка тыч-

ныя рэ чы вы ў ба га жы. Ус кры ваць ча ма да-

ны і сум кі для гэ та га не па тра бу ец ца.

— Ма біль ны комп лекс пры зна ча ны 

для ска ра чэн ня ча су пра вя дзен ня мыт на-

га кант ро лю, — ка жа Анд рэй Баль ша коў. 

— Ён да зва ляе па зба віц ца ад фі зіч на га 

да гля ду, ус крыц ця транс парт на га срод ку 

і раз груз кі та ва ру. Агляд транс парт на га 

срод ку зой ме 10 хві лін, та ды як у вы пад ку 

фі зіч на га кант ро лю пра цэ ду ра мо жа рас-

цяг нуц ца на га дзі ны.

Мыт ні кі так са ма атры ма лі 39 дэ тэк та-

раў нар ка тыч ных і вы бу хо вых рэ чы ваў. 

Дзя ку ю чы гэ та му мож на бу дзе вы зна чыць 

на яў насць іх мік ра час ці нак на ру ках ча ла-

ве ка, руч ной па кла жы, ру лі аў та ма бі ля і 

ін шых прад ме тах.

— Мы раз мер ка ва лі на шы люд скія рэ-

зер вы та кім чы нам, каб ме на ві та на тых 

рэй сах, на якіх бу дуць пры ля таць спарт-

сме ны і ба лель шчы кі, мак сі маль на хут ка і 

якас на пра вес ці мыт ны кант роль, — за явіў 

на чаль нік Мін скай рэ гі я наль най мыт ні 

Аляк сандр ВА ЛІ ЕЎ. — Знач ная ра бо та 

бы ла пра-

ве дзе на На-

цы я наль ным 

аэ  ра  пор  там 

па ўдас ка на-

лен ні інф ра-

с т р у к  т у  р ы . 

Сён ня ўзмоц-

не на пра ца 

ўсіх служ баў, 

якія тут пра цу юць. Спе цы фі ка та кая, што 

вель мі важ на да маг чы ся зла джа нас ці мыт-

ні каў, па меж ні каў, служ бы авія цый най 

бяс пе кі. Пэў ныя трэ ні роў кі мы пра во дзі лі. 

Мы хо чам зра біць пра хо джан не мыт ні як 

ма га больш кам форт ным. Яно не ста не 

менш зруч ным, чым звы чай на. На ад ва рот, 

штат ная коль касць су пра цоў ні каў бу дзе 

па вя лі ча на.

Але як жа мыт ні кі пе ра адо ле юць моў-

ны бар' ер?

—- Што да На цы я наль на га аэ ра пор-

та Мінск, то 80 пра цэн таў су пра цоў ні каў

воль на ва ло да юць за меж най мо вай. Акра-

мя та го, ва ўсіх пунк тах про пус ку па вя лі-

ча на штат ная коль касць су пра цоў ні каў. 

Гэ та зроб ле на для та го, каб мак сі маль на 

ска ра ціць чэр гі на мя жы.

Мыт ні кі так са ма па ка за лі дзей насць кі-

на ла гіч най служ бы і ана лі за та ра сля доў 

по ра ху і нар ко ты каў на ру ках.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні

Вяс не ві чы 
Бя ро заў ска га 

ра ё на

Га лоў ная сла ву тасць Вяс не ві чаў, яе жы вая гіс то рыя — 96-га до вы Аляк сей 

Юр ке віч. Аляк сей Іль іч на ра дзіў ся ў гэ тай вёс цы, тут жы лі яго дзед і пра дзед. 

Ад сюль у вай ну яго з ін шы мі хлоп ца мі і дзяў ча та мі вы во зі лі ў Гер ма нію. Сю-

ды ён вяр нуў ся ў 1947 го дзе.

Са цы яль ная іні цы я ты ваСа цы яль ная іні цы я ты ва

«ЧА КА ЕМ ДА 30 ТЫ СЯЧ 
БА ЛЕЛЬ ШЧЫ КАЎ»
Пер шыя гос ці Гуль няў прай шлі мыт ны кант роль

Так пра цуе ана лі за тар сля доў нар ко ты каў і по ра ху.

ЖЫЦЦЯПІС

ШТО Ў СУ СЕ ДЗЯЎ
У Літ ве зма га юц ца з па ке та мі на за ка на даў чым уз роў ні

Мі ніс тэр ства ахо вы на ва коль на га ася род дзя Літ вы пра па нуе ка раць ганд ля роў 

за бяс плат ную раз да чу ад на ра зо вых по лі эты ле на вых па ке таў. Ад па вед ныя па праў кі 

не ўза ба ве аб мяр куе ўрад.

Пар ла мен там Літ вы ў 2016 го дзе ўжо бы лі пры ня тыя па праў кі, згод на з які мі 

з 2019 го да кра мам да зво ле на вы да ваць бяс плат на толь кі са мыя тон кія ад на ра зо выя 

по лі эты ле на выя па ке ты (тан чэй шыя за 15 мік рон). Па ке ты таў шчы нёй 15—50 мік рон з 

ла га ты па мі кам па ній бяс плат на да ваць нель га, та му што та кія па ке ты скла да на ад дзя-

ліць ад ін ша га смец ця і пе ра пра цоў ва юць толь кі не вя лі кую іх част ку. Акра мя та го, яны 

доў га рас кла да юц ца ў пры ро дзе.

Па звест ках Лі тоў скай аса цы я цыі ганд лё вых кам па ній, у апош нія га ды ў Літ ве ста лі 

вы ка рыс тоў ваць менш ад на ра зо вых по лі эты ле на вых па ке таў. У 2014 го дзе на ад на го 

жы ха ра пры хо дзі ла ся 260 вель мі тон кіх і 39 тон кіх па ке таў, а ў 2017 го дзе — ужо ад па-

вед на 226 і 34.

У Са лі гор скім ра ё не ка ля 

ча ты рох га дзін дня на 122-м 

кі ла мет ры да ро гі Р-55 Баб-

руйск — Глуск — Лю бань 

ка ля вёс кі Па гост жы хар ка 

Слуц ка на Rеnаult Mеgаnе, 

ру ха ю чы ся збо ку го ра да ў 

на прам ку Лю ба ні, здзейс-

ні ла ДТЗ.

Кі роў ца, вы яз джа ю чы з дру-

га рад най да ро гі і вы кон ва ю чы 

ма неўр ле ва га па ва ро ту, не са-

сту пі ла да ро гу і здзейс ні ла ла ба-

вое су тык нен не з аў та ма шы най 

МАЗ-650118, якая ру ха ла ся зле-

ва па га лоў най да ро зе.

Па ін фар ма цыі УДАІ УУС 

Мінск ага абл вы кан ка ма, у вы ні-

ку ДТЗ траў мы атры ма ла 38-га-

до вая кі роў ца, 39-га до вая па са-

жыр ка (гра ма дзян ка РФ), якая 

ся дзе ла спра ва ад кі роў цы, а 

так са ма дзе ці ва ўзрос це дзе-

ся ці га доў (сын кі роў цы), дзе вя ці 

га доў (дач ка па са жы ра, гра ма-

дзян ка РФ), вась мі га доў (дач-

ка па са жы ра, гра ма дзян ка РФ), 

15 га доў (пля мен нік па са жы ра, 

гра ма дзя нін РФ). З роз ны мі траў-

ма мі ўсе шас цё ра шпі та лі за ва ны 

ў са лі гор скую баль ні цу. Бе ла ру-

сы пра жы ва юць у Слуц ку, ра сі я-

не пры еха лі з Санкт-Пе цяр бур га. 

Кі роў ца МА За не па цяр пеў.

Кі роў цы, а так са ма па са-

жыр ка Rеnаult, якая зна хо дзі-

ла ся на пя рэд нім ся дзен ні, бы лі 

пры шпі ле ныя ра мя ня мі бяс пе-

кі. Дзе ці не бы лі пры шпі ле ныя 

і зна хо дзі лі ся не ў ад мыс ло вых 

утрым лі валь ных пры ста са ван-

нях. Абод ва кі роў цы бы лі цвя-

ро зыя, тэх агляд на абод вух аў то 

прой дзе ны.

Дзяр жаў та інс пек цыя на гад-

вае, што пад час спя ко ты кі роў-

цы хут чэй стам ля юц ца, іх ува га 

рас сей ва ец ца, а рэ ак цыя знач на 

па гар ша ец ца. Не вя лі кая за тар-

мо жа насць мо жа стаць пры-

чы най ава рыі. Та му за ру лём у 

спя кот нае на двор'е вар та быць 

асаб лі ва за ся ро джа ны мі і са-

бра ны мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗдарэннеЗдарэнне ШАС ЦЁ РА АТРЫ МА ЛІ ТРАЎ МЫ Ў ДТЗ
Ся род па цяр пе лых чац вё ра дзя цей


