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Пачатак на 1-й стар.)

— Ле са піл ка пра цуе круг ла су-

тач на: шум, пыл, сну юць ма шы ны, 

ле са во зы. У на шых дзя цей ня ма 

ка ні кул, яны не мо гуць як след пад-

рых та вац ца да ўро каў. Пла чуць, бо 

што дзень з ва чэй да ста ём апіл кі, 

са мі ды ха ем за бру джа ным па вет-

рам. Лю дзі хва рэ юць — ін фарк ты, 

ін суль ты. Усе на шы па тра ба ван ні 

іза ля ваць шу мы іг на ру юц ца, — 

скар дзяц ца ўла даль ні кі най блі жэй-

шых да ле са піл кі да моў.

— На пра ця гу двух га доў на 

свае за пы ты мы атрым лі ва ем ад-

ка зы з кант роль ных ор га наў, што 

Вік тар Ту рын па ру шыў усе тэх ніч-

ныя, нар ма тыў на-пра ва выя ак ты. 

Але ён не пры мае ні я кіх мер, каб 

лік ві да ваць не да хо пы. Ме на ві та 

з-за яго мы апы ну лі ся ў са ні тар най 

зо не, дзе па за ка на даў стве зна-

хо джан не жы лых да моў, пра жы-

ван не, вы рошч ван не і спа жы ван не 

сель ска гас па дар чай пра дук цыі за-

ба ро не на, — ка жуць Ала Ле а ні даў-

на і Ста ні слаў Ула дзі мі ра віч.

Сло вам, у кож на га свая праў да: 

у прад пры маль ні ка — ад на, ула-

даль ні каў да моў, якія пры ля га юць 

да вы твор час ці, — дру гая. Свае 

вер сіі яны прад ста ві лі пад час аса-

біс та га пры ёму гра ма дзян стар-

шы нёй Мі набл вы кан ка ма Ана то-

лем Іса чан кам.

Каб вы свет ліць маш таб праб ле-

мы, жур на ліст «Звяз ды» на кі ра ва-

ла ся ў вёс ку Стру пень. На ву лі цы 

ча ка лі ка ля дзе ся ці ча ла век, якія 

су праць за крыц ця ле са піл кі, што за-

бяс печ вае дро ва мі ка ля ста да моў. 

Акра мя та го, тут ство ра на больш за 

двац цаць ра бо чых мес цаў.

— Нам вель мі па трэб ная гэ та 

пі ла ра ма, — сцвяр джае мяс цо вая 

жы хар ка Га лі на Ка ча на ва. — Я — 

ін ва лід дру гой гру пы, мой муж — 

ін ва лід пер шай гру пы, сын — дру-

гой, дач ка — трэ цяй. Без Вік та ра 

Іва на ві ча не ве да ем, што б ра бі лі. 

Ён ні ко му ні ко лі не ад мо віў у прось-

бе. За бяс печ вае тан ны мі дро ва мі, 

за во зіць іх бяс плат на. Па чыс ціць 

да ро гу ад сне гу — усе вяс коў цы 

да Ту ры на. Заў сё ды вы дзя ляе тэх-

ні ку. Вік тар Іва на віч даў бяс плат на 

пі ла ма тэ ры я лы для ра мон ту мос-

та. Мне тэ ле фа на ва лі вяс коў цы, 

якія з-за ра бо ча га ча су не змаг лі 

пры ехаць на су стрэ чу. Але ўсе, як 

адзін, ска за лі: нель га крыў дзіць 

Ту ры на, пі ла ра ма ў вёс цы жыц цё-

ва не аб ход ная.

— У мя не пя цё ра дзя цей, — 

ус ту пае ў раз мо ву Ва лян ці на Ло-

бач. — Я па ста ян на бя ру дро вы ў 

Вік та ра Іва на ві ча. Пла чу толь кі за 

тэх ні ку. Мне ён ні ра зу не ад мо віў 

у да па мо зе. Ка жуць, што ле са піл-

ка пра цуе ўсю ноч. Ня праў да гэ та. 

Мае дзе ці пры яз джа юць аў то бу-

сам да моў у во сем га дзін ве ча ра, 

а я тым ча сам іх су стра каю, на вы-

твор час ці заў сё ды ці шы ня. А Ала 

Лаб коў ская пры яз джае сю ды на 

ле та, ка лі ў дзя цей ка ні ку лы. У яе 

ў го ра дзе ква тэ ра з усі мі вы го да мі. 

Я так са ма ха чу, каб мае дзе ці жы лі 

ў цёп лай ха це, каб не ду маць, як 

і чым яе аба грэць, — абу ра ец ца 

Ва лян ці на Ула дзі мі ра ўна.

— Ці не лепш не за да во ле ным 

сес ці за стол пе ра гавораў з Вік-

та рам Ту ры ным і спа кой на, без 

эмо цый, аб мер ка ваць сі ту а цыю і 

знай сці па ра зу мен не, — пра па ноў-

ва лі мяс цо выя жы ха ры.

Як рас тлу ма чы лі спе цы я ліс ты 

рай вы кан ка ма, у прад пры маль ні ка 

са праў ды не ўсё глад ка на вы твор-

час ці. Яму не ад на ра зо ва на гад-

ва лі, што, для та го каб уза ко ніць 

бу даў ніц тва но ва га па мяш кан ня 

за мест ста ро га, якое раз ва лі ла ся, 

для ўста ноў кі су шыл кі, ён па ві нен 

па даць усе не аб ход ныя да ку мен-

ты. Але ён гэ та га не зра біў.

Вы слу хаў шы ўсе за ці каў ле ныя 

ба кі, Ана толь Іса чан ка да ру чыў 

ства рыць ка мі сію, каб яшчэ раз 

ра за брац ца ў сі ту а цыі і зра біць за-

клю чэн не. А да вы свят лен ня ўсіх 

аб ста він даў да ру чэн не стар шы ні 

рай вы кан ка ма пры пы ніць дзей-

насць прад пры ем ства. Акра мя та-

го, на га даў, што прад пры маль ні ку 

не аб ход на вы слаць паў тор на спіс 

з пе ра лі кам усіх не аб ход ных да ку-

мен таў з па ве дам лен нем. «Пас ля 

раз гля ду ня хай рых туе пра ект-

на-каш та рыс ную да ку мен та цыю. 

Ка лі яна прой дзе экс пер ты зу ва 

ўста ноў ле ным за ка на даў ствам па-

рад ку, зна чыць прой дзе, — рэ зю-

ма ваў гу бер на тар. — Я не ад на ра-

зо ва ка заў, што ўсе ра шэн ні трэ ба 

пры маць у ад па вед нас ці з за ка на-

даў ствам і свое ча со ва, на ват, ка лі 

ка мусь ці гэ та і не па да ба ец ца. Так 

і з гэ тай вы твор час цю. Мер ка ван-

ні раз дзя лі лі ся, прад пры маль нік 

сцвяр джае, што ўсё доб ра, ён дае 

лю дзям ра бо чыя мес цы. З ад на го 

бо ку ўсё пра віль на. Ка лі па слу ха-

еш лю дзей, то і яны ні бы та ма юць 

ра цыю. Ка лі пад тва ім акном гу-

дзе ле са піл ка, гэ та — не здо ра ва. 

На ша за да ча — знай сці ра шэн не, 

якое ў гэ тым вы пад ку па він на за-

да во ліць усіх. Тое, што зроб ле на 

ня пра віль на, трэ ба пры браць, пры-

вес ці ў ад па вед насць з за ка на даў-

ствам і ўсі мі нор ма мі».

Да рэ чы, жы хар з Ві лей ска га 

ра ё на так са ма звяр нуў ся да гу бер-

на та ра з ана ла гіч най тэ май — ле-

са піл ка пе ра шка джае кам форт на-

му жыц цю. Іо сіф Ка зі мі ра віч пры-

ехаў на пры ём без па пя рэд ня га 

за пі су. У яго вёс цы ў бу дын ку бы-

ло га клу ба ў 1990-я га ды прад пры-

маль нік ад крыў дрэ ва ап ра цоў чае 

прад пры ем ства.

— Зна хо дзіц ца яно за дзе вяць 

мет раў ад май го ўчаст ка і за двац-

цаць два мет ры ад до ма, ства рае 

не вы нос ныя ўмо вы пра жы ван ня: 

моц ны шум, дым, пыл, — ка жа 

муж чы на.

Ана толь Іса чан ка да ру чыў свай-

му на мес ні ку па эка на міч ных пы-

тан нях Мі ка лаю Ра га шчу ку сфар-

мі ра ваць ка мі сію, ку ды ўклю чыць 

прад стаў ні коў са ні тар най, эка ла-

гіч най, зем ле ўпа рад ка валь най 

служ баў, упраў лен ня ўнут ра ных 

спраў, ме ды каў. «Ня хай яны вы-

едуць на мес ца, да дуць за клю чэн-

не, а да лей бу дзем раз бі рац ца», — 

ска заў гу бер на тар.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

І ін шыя тэ мы хва ля ва лі жы ха роў, 

якія па тэ ле фа на ва лі на пра мую лі нію 

стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мі ру ДА МА НЕЎ СКА МУ.

Уся го па сту пі ла 

30 пы тан няў, трэ-

цяя част ка іх — з 

Ма гі лё ва. На бу-

даў ні чыя не да хо-

пы па скар дзі лі ся 

жы ха ры до ма па 

ву лі цы Дняп роў-

скай фла ты ліі з 

Баб руй ска, адзін 

гра ма дзя нін па ве-

да міў пра ад сут-

насць у ап тэ ках 

па трэб на га яму ля кар ства, за яў ні цу з Ма гі лё ва 

не за да валь ня ла пар коў ка ка ля яе до ма. Яшчэ 

ад на ма гі ляў чан ка па скар дзі ла ся на тое, што су-

пра цоў ні кі ДАІ поз на пры яз джа юць на вы клік. Яна 

бы ла ў прэ тэн зіі і да та го, як пра цу юць ві дэа ка-

ме ры на пло шчы Ле ні на. Па яе сло вах, яны не 

фік су юць пра ва па ру шэн ні.

Жы ха ры шмат па вяр хо ві ка па ву лі цы Маў чан-

ска га ў Ма гі лё ве абу ра лі ся, што ім не спя ша юц-

ца за пус каць но выя ліф ты, якія ня даў на па мя-

ня лі. А ў Асі по ві чах у ад ным з шмат ква тэр ных 

да моў ліф та вае аб ста ля ван не на огул не мя ня лі 

ўжо 36 га доў. Мяр ку ю чы па пла нах, гэ та па він на 

ад быц ца ў 2020-м, але Ула дзі мір Да ма неў скі да-

ру чыў раз гле дзець маг чы масць за мя ніць ліф ты 

на ле та. Жы хар ка аг ра га рад ка Вей на па скар дзі-

ла ся на не за вер ша ныя ра монт ныя ра бо ты шмат-

ква тэр на га до ма, у якім яна жы ве. Доў га ча ка ны 

кап ра монт рас па чаў ся ў каст рыч ні ку, але но вы 

дах па клас ці не па спе лі. За мест яго па куль ля-

жыць ча со вы. Гу бер на тар да ру чыў Ма гі лёў ска му 

рай вы кан ка му па ско рыц ца і ўклас ці ся ў тэр мін.

Акра мя пы тан няў, на якія ад ка заў не па срэд на 

гу бер на тар, яшчэ 29 бы лі пры ня тыя на ўзроў ні 

апе ра та раў. Усе яны ўзя ты на ўлік і бу дуць раз гле-

джа ны ва ўста ноў ле ны за ка на даў ствам тэр мін.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЗА КРЫЦЬ НЕЛЬ ГА ПА КІ НУЦЬ

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Ліф ты, 
кап ра монт, ле кі...
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На ву лі цы ча ка лі 
ка ля дзе ся ці ча ла век, якія 
су праць за крыц ця ле са піл кі, 
што за бяс печ вае дро ва мі 
ка ля ста да моў. Акра мя та го, 
гэ та яшчэ і больш 
як двац цаць ра бо чых мес цаў.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.

У су бо ту сло вы на вер насць на ро ду 

і Ра дзі ме ўра чыс та пра мо ві лі ка ля 

9 ты сяч сал дат, якія бы лі пры зва-

ны на тэр мі но вую служ бу і служ бу 

ў рэ зер ве. Больш за дзве з па ло вай 

ты ся чы зра бі лі гэ та ў 72-м аб' яд-

на ным ву чэб ным цэнт ры пад рых-

тоў кі пра пар шчы каў і ма лод шых 

спе цы я ліс таў. На пя рэ дад ні пры ся гі 

ка ман дзі ры су стрэ лі ся з род ны мі 

і бліз кі мі на ва бран цаў, ад ка заў шы 

на пы тан ні, што да тыч ацца по бы ту 

і асаб лі вас цяў служ бы.

— Двой чы на год, пас ля за кан чэн ня 

пад рых тоў кі но ва га па паў нен ня, мы пры-

во дзім яго да пры ся гі, — ска заў мі ністр 

аба ро ны Бе ла ру сі Анд рэй РАЎ КОЎ. — 

Гэ та ўра чыс ты дзень не толь кі для вой ска, 

але і для баць коў сал дат, якія ця пер бу дуць 

атрым лі ваць ва ен на-ўлі ко вую спе цыя ль-

насць. Я ўдзяч ны баць кам за вы ха ван не 

сы ноў. Упэў не ны, што ў кож най сям'і ім 

да лі тое, што трэ ба даць ма ла до му ча ла-

ве ку, — доб рае стаў лен не да ка лек ты ву, 

кра і ны і доў гу пе рад Ра дзі май.

Анд рэй Раў коў асоб на за кра нуў тэ-

му ад тэр мі но вак ад вой ска. За раз ка ля 

80 пра цэн таў ма ла дых лю дзей па роз-

ных пры чы нах не атрым лі ва юць ва ен на-

ўлі ко вую спе цы яль насць. Што не са мым 

леп шым чы нам ад бі ва ец ца на аба ра на-

здоль нас ці кра і ны.

— Адзі ны шлях, які нам ба чыц ца, — 

гэ та ўня сен не пэў ных змен у за ка на-

даў чыя да ку мен ты, — пра цяг вае Анд-

рэй Раў коў. — Гэ та бу дзе зроб ле на ў 

пэў най сту пе ні не аб ход нас ці ва ўмо-

вах аба ро ны пра воў ма ла дых лю дзей. 

На ту раль на, за ста нуц ца ад тэр мі ноў кі, 

якія да ты чац ца ся мей на га ста но ві шча, 

ста ну зда роўя і ін шых пы тан няў. Уз бро-

е ныя Сі лы ні я кім чы нам не за ці каў ле ны 

ў тым, каб хво ры ма ла ды ча ла век пры-

зы ваў ся ў вой ска.

Анд рэй Раў коў на га даў, што ня даў на 

бы лі па вы ша ны больш чым удвая гра-

шо выя вы пла ты сал да там тэр мі но вай 

служ бы. Так са ма Мі ніс тэр ства аба ро ны 

за ці каў ле на ў тым, каб юна кі, якія ад слу-

жы лі ў вой ску, ме лі пры яры тэ ты пры па-

ступ лен ні на дзяр жаў ную служ бу, у ВНУ, 

пры атры ман ні мес ца ў ін тэр на це.

— Так са ма мы зай ма ем ся пы тан ня мі 

ўлад ка ван ня на леж на га по бы ту сал дат. 

Сён няш няя ар мія — да лё ка не тая, у якой 

слу жы лі баць кі ця пе раш ніх вай скоў цаў. 

Ін шы мі ста лі ка зар мы, па лі го ны, тэх ні ка, 

знік лі не ка то рыя ра ней шыя на ра ды...

Ра да вы Ілья Ру біс ро дам з Коб ры на. 

Ва ен ная тэ ма ты ка для яго не ста ла ня-

зве да най пля цоў кай. На ад ва рот, хло пец 

ча ты ры га ды ву чыў ся ў Мін скім аб лас ным 

ка дэц кім ву чы лі шчы.

— Я спа чат ку ха цеў стаць су во раў-

цам, але не прай шоў ту ды па кон кур се. 

За тым па сту паў у лі цэй МНС у Го ме лі, 

але ад га ва ры лі баць кі. Праз год я стаў 

ка дэ там. Мой дзед ва ен ны, слу жыў у вой-

сках ППА ў Азер бай джа не. Ды і баць ка 

пра хо дзіў служ бу на Бал тый скім фло це. 

Та му рас каз ваць пра вой ска на ўлас ным 

пры кла дзе бы ло ка му. Тут жа я ста ну ра-

кет чы кам, бу ду пра ца ваць на комп лек се 

«Іг ла». Ра ней за хап ляў ся та па гра фі яй, 

вы ву чэн нем мяс цо вас ці. У Пе чах я пры-

вык да но вай аб ста ноў кі лі та раль на за 

два дні. Да па маг ло ка дэц кае мі ну лае. 

Вя до ма, што тым, у ка го па доб на га до-

све ду ня ма, адап та вац ца ў но вых умо вах 

бу дзе ця жэй. Та му, як ма гу, да па ма гаю 

сва ім са слу жыў цам у спаз на ван ні мно гіх 

па трэб ных по бы та вых рэ чаў.

Па вел Ся ляў ка вы рас у тых са мых 

Пе чах. Спра ва ў тым, што яго баць кі — 

ва ен на слу жа чыя. За жыц цём лю дзей у 

па го нах на зі раў з дзя цін ства. Ды і сам 

ву чыў ся ў па тры я тыч ным кла се. Зай маў ся 

ўсход ні мі адзі на бор ства мі, бас кет бо лам, 

са ма дзей нас цю.

— Мне слу жыць паў та ра го да. Скон чыў 

ка ледж па спе цы яль нас ці «тэх нік-эка на-

міст», пас ля па даў да ку мен ты на за воч нае 

ад дзя лен не ў ВНУ — і прый шла па вест ка. 

Мед ка мі сію пра хо дзіў да во лі доў га. Ужо ве-

даю, дзе бу ду слу жыць. Ад ра зу ў ва ен ка ма-

це па пра сіў ся ў Пе чы, каб быць не па да лёк 

ад до ма. Слу жыць бу ду ў па жар най час ці.

Пас ля ўра чыс та га мар шу на ва бран цы 

ад пра ві лі ся ў сваё пер шае зваль нен не. 

Уве ча ры яны му сяць вяр нуц ца ў свае час-

ці. На пе ра дзе іх ча ка юць ву чо ба, ба я выя 

стрэль бы, па ля выя вы ха ды на вай ско вай 

тэх ні цы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

НА ВЕР НАСЦЬ 
АЙ ЧЫ НЕ

Аты-ба тыАты-ба ты

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


