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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Страш ныя на ві ны прый шлі з Іс па ніі: 
днём 17 жніў ня на га лоў най ту рыс-
тыч най ву лі цы Бар се ло ны Рамб ла 
гру за вы мік ра аў то бус на хут ка сці ка ля 
80 кі ла мет раў за га дзі ну ўе хаў у на-
тоўп пра хо жых. Фур гон пра ехаў ка ля 
600 мет раў. Па звест ках ра дыё Cadena 

SER, за гі ну лі 13 ча ла век, больш за 

100 па цяр пе лі, не менш як 15 зна хо-

дзяц ца ў цяж кім ста не. Па лі цыя, якая 

пры бы ла на мес ца зда рэн ня, прак тыч на 

ад ра зу за яві ла, што ад быў ся тэ ракт.

Кі роў ца фур го на за ба ры ка да ваў ся ў най-

блі жэй шым рэ ста ра не і ўзяў у за лож ні кі су-

пра цоў ні каў і на вед валь ні каў. З ім вя лі ся пе-

ра га во ры, ад нак паз ней ста ла вя до ма, што 

па да зра ва на му ўда ло ся ўця чы.

Поз нім ве ча рам та го ж дня па лі цыя па-

ве да мі ла пра двух за тры ма ных. Адзін з іх 

з'яў ля ец ца гра ма дзя ні нам Іс па ніі, дру гі — вы-

хад цам з Ма ро ка. Па ін фар ма цыі вы дан ня El 

Paіs, дру го га ча ла ве ка за вуць Дрыс Ука бір. 

На на ступ ны дзень ста ла вя до ма аб трэ цім 
за тры ма ным.

Ме на ві та Дрыс Ука бір быў аб' яў ле ны ў 
вы шук як не па срэд ны вы ка наў ца тэ рак та ў 
Бар се ло не. У фур го не знай шлі да ку мен ты 

на яго імя. Ён з'я віў ся ў па лі цыю сам, ка лі 

ўба чыў свае фа та гра фіі ў СМІ, і за явіў, што 

яго да ку мен ты бы лі ўкра дзе ныя. У кра дзя жы 

па да зра ец ца 18-га до вы брат Ука бі ра, Му са.

Праз не ка то ры час пас ля тэ рак та ў Бар-

се ло не ста ла вя до ма аб вы бу ху, які ў той жа 

дзень ад быў ся ў ка та лон скім го ра дзе Аль-

ка нар. У за яве па лі цыі ска за на, што вы бух 

ад быў ся ў пра цэ се вы ра бу ўзрыў чат кі. Кры ху 

паз ней па лі цэй скія за яві лі аб на яў нас ці до ка-

заў су вя зі бар се лон ска га тэ рак та і вы бу ху ў 

Аль ка на ры. Так са ма з'я ві ла ся ін фар ма цыя аб 

дру гім вы бу ху ў гэ тым жа го ра дзе.

Ноч чу на 18 жніў ня ў ка та лон скім го ра-
дзе Кам брыльс, які зна хо дзіц ца за 120 кі-

ла мет раў на паў днё вы за хад ад Бар се ло ны, 

тэ ра рыс ты на аў та ма бі лі зноў вы еха лі на пе-

ша ход ную зо ну і збі лі не каль кі ча ла век, але 

іх спы ніў па лі цэй скі кар дон. Па цяр пе лі пяць 

ча ла век, ад на жан чы на за гі ну ла. У вы ні ку пе-

ра стрэл кі адзін па лі цэй скі за стрэ ліў чац вя рых 

тэ ра рыс таў, яшчэ адзін зла чы нец у цяж кім 

ста не быў да стаў ле ны ў шпі таль — паз ней 

ста ла вя до ма, што ён па мёр у баль ні цы. Па 

звест ках па лі цыі, маг чы ма, адзін з за бі тых у 

Кам брыль се быў за ру лём фур го на, які збі ваў 

лю дзей у Бар се ло не.

У іс пан скіх пра ва ахоў ных ор га наў ёсць 

вер сія, што тэ рак ты пад рых та ва ла ячэй ка з 

12 тэ ра рыс таў.

У тві тар-акаў нце Мі ніс тэр ства за меж-

ных спраў Бе ла ру сі з'я ві ла ся ін фар ма-

цыя, што ся род па цяр пе лых у Бар се ло не 

бе ла ру саў ня ма. У па ве дам лен ні так са ма 

га во рыц ца, што па соль ства пра цяг не ад-

соч ваць сі ту а цыю ў Іс па ніі. МЗС рэ ка мен-

дуе бе ла ру сам вы кон ваць ука зан ні ўла даў, 

а так са ма звя зац ца з род ны мі і бліз кі мі. 

Тэ ле фон га ра чай лі ніі, ад кры тай ула да мі 

Іс па ніі: +34902400012. Так са ма ство ра на 

да дат ко вая га ра чая лі нія для ўдак лад нен ня 

ін фар ма цыі аб па цяр пе лых у вы ні ку тэ рак та 

ў Бар се ло не: +34900400012. У су вя зі з тэ-

ра рыс тыч ны мі ак та мі ў Іс па ніі ў па соль стве 

Бе ла ру сі ў Мад ры дзе ад кры ты тэ ле фон га-

ра чай лі ніі: +34645577379.

Вя до ма, што ся род па цяр пе лых ёсць ад на 

гра ма дзян ка Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Як па-

ве дам ляе РІА «На ві ны», та кая ін фар ма цыя 
бы ла атры ма на ў прэс-служ бе Рас ту рыз му. 
Іс пан скія пра ва ахоў ныя ор га ны, у сваю чар гу, 
за яві лі аб тым, што ў тэ рак це за гі ну лі і па цяр-
пе лі гра ма дзя не як мі ні мум 18 кра ін — Аў-
стра ліі, Ал жы ра, Ар ген ці ны, Бель гіі, Венг рыі, 
Ве не су э лы, Гер ма ніі, Грэ цыі, Ір лан дыі, Іта ліі, 

Іс па ніі, Кі тая, Ку бы, Ма ке до ніі, Ні дэр лан даў, 

Пе ру, Ру мы ніі і Фран цыі.

Ад каз насць за тэ ракт у Бар се ло не ўзя-

ла на ся бе Іс лам ская дзяр жа ва. Коль касць 

па доб ных зда рэн няў знач на ўзрас ла пас ля 

тэ рак та ў Ні цы ў 2016 го дзе. З та го мо ман ту 

па доб ным чы нам трой чы быў ата ка ва ны Лон-

дан, ад ной чы — Па рыж, Бер лін і Стак гольм.

У Іс па ніі аб вяс ці лі трох дзён ную жа ло бу. 

Учо ра ў Бар се ло не ад бы ла ся хві лі на маў-

чан ня ў па мяць аб за гі ну лых. На пло шчу 

Ка та ло ніі прый шлі ты ся чы лю дзей, ся род іх 

бы лі прэм' ер-мі ністр Іс па ніі Ма ры я на Ра хой 
і ка роль Фі ліп VІ. Ка лі ак цыя за вяр шы ла ся, 
лю дзі ста лі апла дзі ра ваць і скан дзіраваць
«Я не ба ю ся!».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
lukashevich@zvіazda.by

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  

РА ГУ ЛЯ Ў АРЭН ДУ
Вяс ко вец пра па на ваў кал га су за браць ка ро ву на фер му, але толь кі на зі му

20 жніў ня за вяр ша ец ца афі цый на ад ве-

дзе ны тэр мін пры ёму да ку мен таў ва ўста-

но вы пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі.

Сё ле та пры ём па 251 ра бо чай пра фе сіі 

ажыц цяў ля юць 146 уста ноў пра фе сій на-тэх-

ніч най аду ка цыі і 49 уста ноў аду ка цыі ін шых 

уз роў няў, якія так са ма рэа лі зу юць пра гра мы 

пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі.

Уся го пла ну ец ца на браць 29,9 ты ся чы ча ла-

век, што скла дзе 93,6 пра цэн та да пры ёму 2016 

го да (на 2 ты ся чы ча ла век менш), у тым лі ку за 

кошт срод каў бюд жэ ту — 29,7 ты ся чы ча ла век.

За два дні да за кан чэн ня пры ёму да ку мен-

таў ва ўста но вы пра фе сій на-тэх ніч най аду ка-

 цыі ўжо па да дзе на 26,7 ты ся чы за яў, або 

96,3 пра цэн та ад за пла на ва ных кант роль ных 

ліч баў пры ёму. Па сло вах кан суль тан та ўпраў-

лен ня пра фе сій най аду ка цыі Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі Тац ця ны АР ЦЕМ' Е ВАЙ, на не ка то рыя 
ра бо чыя спе цы яль нас ці кон курс да хо дзіць да 
двух ча ла век на ад но мес ца. Па пу ляр нас цю ў 
мо ла дзі ка рыс та юц ца та кія пра фе сіі, як апе-
ра тар кам п'ю тар най гра фі кі, цы руль нік, по вар, 
кан ды тар, ма шы ніст аў та ма біль на га кра на, 
сле сар па ра мон це аў та ма бі ля, элект ра ман-
цёр ахоў на-па жар най сіг на лі за цыі, кі роў ца 
аў та ма бі ля са спе цы я лі за цы яй «між на род ныя 
пе ра воз кі» і ўсе пра фе сіі Бе ла рус кай чы гун-
кі. Але ёсць спе цы яль нас ці, якія за паў ня юц ца 
з цяж кас ця мі. Та му ка лі да 20 жніў ня не ўсе 
пла на выя мес цы бу дуць за поў не ныя, уста но ва 
аду ка цыі па ўзгад нен ні з за сна валь ні кам мо жа 
па доў жыць тэр мін пры ёму да ку мен таў да поў-
на га ўкам плек та ван ня груп, але не паз ней чым 
да 15 ве рас ня бя гу ча га го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА 



На аса біс ты пры ём гра ма-
дзян, які пра вёў у Клец ку 
стар шы ня Мі набл вы кан-
ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА, 
за пі са лі ся пяць ча ла век. 
Пер шы на чар зе — жы хар 
ра ё на Мі ка лай Пят ро віч. 

— Я тры маю трох дой ных 
ка роў, двух ця лят, — гаворыць 
муж чы на. — Пра сіў ды рэк та-
ра, каб ад ну з ра гуль па ста-
віць на зі му ў ка роў нік, а вяс-
ной за браць на зад, ды ён не 
па га дзіў ся.

— І пра віль на зра біў. Жы-
вё лі на не прай шла ве тэ ры-
нар ны кант роль. Ці ма ла якія 
за хвор ван ні мо жа мець. Па-
дру гое, яна не пры ву ча на да 
ўтры ман ня ў стат ку, аў та ма-
тыч най дой кі, — ад ка заў стар-
шы ня Мі набл вы кан ка ма.

Ура ган па шко дзіў дах до ма. 
Да ста ла ся ад сты хіі і мяс цо вай 
фер ме. Ша баш ні кі, што лік ві-
да ва лі яе на ступ ствы, да зво-
лі лі гра ма дзя ні ну ўзяць тры 
ліс ты ста ро га шы фе ру. Але 
да вес ці да до му ўда ло ся толь-
кі адзін. «На ля це лі мі лі цыя, 
на чаль нік участ ка, ска за лі: па 
ас тат няе на ват не ха дзі», — 
крыў дуе за яў нік.

У та кім вы пад ку не аб ход на 
звяр тац ца да кі раў ні ка гас па-
дар кі, які па ві нен вы дзе ліць 
бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, па-
ра іў стар шы ня Мі набл вы кан-
ка ма.

У аг ра кам бі на це «Клец кі» 
пад час сты хіі рас кры ла во сем 
да моў. «Мы кі ну лі ўсе сі лы, каб 
да па маг чы на сель ніц тву: пад-
клю чы лі сель гас прад пры ем-
ства, рай спа жыў са юз, ар га ні за-
цыі ра ё на. Усёй гра ма дой лік ві-
да ва лі не па лад кі. У нас з гэ тым 
ні ко лі не бы ло праб лем», — пад-
крэс ліў Ге надзь Са ла вей.

Ана толь Іса чан ка да ру чыў 
вы даць гра ма дзя ні ну два ліс-
ты шы фе ру, якіх не стае.

Хрыс ці на Жу коў ская і яе 
муж з 2014 го да ста яць у чар-
зе на па ляп шэн не жыл лё вых 
умоў, з ліс та па да 2016-га — у 
ста ту се шмат дзет най сям'і. Яны 
ха це лі ўзяць іль гот ны крэ дыт 
для куп лі до ма. Але ім ад мо ві-
лі. Пра па на ва лі два ва ры ян ты: 
га то вы дом у сель скай мяс цо-
вас ці, а так са ма бу даў ніц тва 
ква тэ ры па дзярж за ка зе.

— У нас трое не паў на лет ніх 
дзя цей, ад но з іх вель мі хво-
рае, не ад на ра зо ва ля жа лі з ім 
у баль ні цы. Пе ра ехаць у вёс-
ку мы не мо жам, па коль кі ма-
ло му па трэб на ме ды цын ская 
да па мо га.

— Ме ды цын скае за клю чэн-
не ў вас ёсць? — па ці ка віў ся 
Ана толь Іса чан ка.

— Так, ды яг наз не зня ты, 
але ін ва лід нас ці нам не да лі, па-
коль кі за хвор ван не не пра грэ сі-
руе, — ад ка за ла жан чы на.

— Я не прос та так пы таю. 
Ка лі ёсць ін ва лід насць, то вы 

ма е це пра ва на ін шае жыл лё, — 
за ўва жыў гу бер на тар.

За ад но Ана толь Іса чан ка 
па ці ка віў ся, ці па да бра лі су-
жэн цы дом.

Сям'ю пус ці ла ча со ва па-
жыць сва яч ка з умо вай, што 
бу дуць пры гляд ваць за до мам. 
Гас па ды ня збі ра ец ца пра даць 
жыл лё і пра па на ва ла на быць 
яго ква та ран там. «Ка лі мы 
не вы ку пім, то нас па про-
сяць вы се ліц ца, — ка жа ма-
ла дая ма ці. — Дом пло шчай 
110 квад рат ных мет раў, ёсць 
цэнт ра лі за ва ная ка на лі за цыя, 
ацяп лен не. А па бу да ваць свой 
мы не змо жам — ня ма ка му 
да па ма гаць».

«Са праў ды, па за ка на даў-
стве льгот ны крэ дыт шмат-
дзет ным вы да ец ца не на куп-
лю до ма, а на бу даў ніц тва. 
Але з улі кам гэ тай сі ту а цыі я 
да ру чу спе цы я ліс там да дат-
ко ва вы ву чыць пы тан не і даць 
вам ад каз. Ду маю, на пра ця гу 
двух тыд няў раз бя ром ся», — 
па абя цаў кі раў нік цэнт раль на-
га рэ гі ё на.

Гу бер на тар уваж лі ва вы-
слу хаў кож на га за яў ні ка. 
Праб ле мы ад ных вы ра шы лі на 
мес цы. Ін шым бу дзе да дзе ны 
афі цый ны ад каз паз ней, па-
коль кі сі ту а цыя па тра буе да-
дат ко вага вы ву чэн ня.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Так і атры ма ла ся пас ля, што по ле ста ла 

по лем Прэ зі дэн та.
— А пас ля я па ду маў: по ле Прэ зі дэн та — 

зна чыць, ней кая асаб лі васць па він на быць. 
Яр кая асаб лі васць бя гу ча га го да — экс пе ры-
мент. Па пра сіў па се яць ім парт ныя сар ты — 
амаль 300 гек та раў пша ні цы, і на су сед нім 
по лі, якое зна хо дзіц ца ўжо ў Ві цеб скай воб-
лас ці, — 100 гек та раў гіб рыд на га жы та ня-
мец ка га сор ту.

Ча му ме на ві та ім парт нае?
— Мне ха це ла ся б сён ня да та го, як я 

пач ну ра бо ту на сва ім по лі, па чуць ад каз 
ад вас: ці ма ем мы неш та па доб нае, і ка лі 
не, то ка лі бу дзем мець? Мне за га дзя да ла-
жы лі, што па пша ні цы ў нас праб лем ня ма. 
Се лек цыя да зва ляе, мы на ву чы лі ся сваё 
на сен не ства раць, і яно па ўра джай нас ці, 
па якас ці не гор шае, чым ім парт нае. Жы-
та, якое дае ўра джай пад 100 цэнт не раў з 
гек та ра, — у нас та ко га ня ма. Я па гля дзеў 
да ныя па ім, па якас ці — цу доў нае жы та.

На экс пе ры мен таль ных па лях бы лі вы ка-
на ны ўсе тэх на ла гіч ныя пра цэ сы. Як вы нік 
— ура джай насць да сяг ну ла 90—100 цэнт-
не раў з гек та ра. Фан тас ты ка? Рэ аль насць. 
Як на пом ніў кі раў нік кра і ны, калісьці на гэ-
тых жа па лет ках ура джай насць не пе ра вы-
ша ла 13—17 цэнт не раў з гек та ра.

НЕ ГУБ ЛЯ Ю ЧЫ ТЭМП
Учо ра з ра ні цы бы ло ўбра на ўжо 80% 

пло шчаў кра і ны. Прэ зі дэнт яшчэ раз за га-
даў: у асноў ным да 20-га мы па він ны ўбраць 
хлеб:

— Гэ та з ма ёй прак ты кі — 85—87%. Але 
спы няц ца ні ў якім ра зе нель га. Та му штур-
мам прай сці ся да 100%, па куль не ўбя ром 
увесь хлеб. Я ба чу, ка лі на двор'е за ха ва-
ец ца, — на ват 90% мы мо жам на 20-е са-
браць. І гэ та доб ра, — ска заў ён.

Па сло вах Прэ зі дэн та, нель га спы няц ца, 
апраўд ва ю чы ся, ні бы та мы ўсё зра бі лі.

Па ці ка віў ся кі раў нік кра і ны і якас цю сё-
лет ня га ўра джаю лё ну. Прэзідэнту па ве-
да мі лі, што яна вы рас ла. Усе за во ды па 
льно пе ра пра цоў цы, якія пла на ва лі ма дэр-
ні за ваць, ужо ма дэр ні за ва ныя. За ста ло ся 
пе ра бу да ваць прад пры ем ствы ў Хо цім ску, 
Ві цеб ску, Мсці сла ве. Гэ та ра бо та па він на 
быць скон ча на да кан ца на ступ на га го да. 
Уся го ў кра і не бу дзе пра ца ваць 28 іль но пе-
ра пра цоў чых за во даў.

— Трэ ба да во дзіць іх да ла ду. Па льне 
мы па він ны вы зна чыц ца кан чат ко ва.

Што да рэн та бель нас ці гэ тай куль ту ры, 
то з гэ тым праб лем не ўзні кае. Усё, што 
вы раб ляе льно кам бі нат, на скла дзе не за-
леж ва ец ца.

Ка лі ка заць пра рапс, які так са ма з'яў ля-
ец ца па пу ляр най сель ска гас па дар чай куль-
ту рай у на шым рэ гі ё не, то кі раў нік дзяр жа вы 
па пя рэ дзіў: з рап сам трэ ба быць асця рож-
ны мі.

— Трэ ба вы раз на ра зу мець, дзе яго па-
се яць. А так ён то вы мак не, то вы сах не...

Ужо, да рэ чы, на стаў час кла па ціц ца і пра 
на ступ ны год — се яць, каб і ў 2018-м быў 
доб ры ўра джай. Да рэ чы, мы ўжо са бра лі 

столь кі збож жа, коль кі за ўвесь мі ну лы год. 
Але сё ле та — гэ та яшчэ да лё ка не ўсё.

ХТО ДОБ РА ПРА ЦУЕ...
Га во ра чы пра вя дзен не гас па дар кі, пра 

пе ра да чу зем ляў, кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў 
ува гу, што ў та кіх вы пад ках па він ны ўліч вац-
ца ін та рэ сы лю дзей. Ён пад крэс ліў:

— Зям лю асоб на мы не ад да ём. Бя рэш 
зям лю — бя рэш вёс кі, фер мы. А што ж бу-
дуць лю дзі ра біць?.. Зям лю ад да мо тым, 
хто доб ра пра цуе. Гэ та пер шае. Дру гое, 
лю дзі — гэ та перш за ўсё. За вёс кай трэ ба 
са чыць, за яе трэ ба ад каз ваць.

Па сут нас ці, для гас па дар кі гэ та пра ца 
не вя лі кая — пад трым лі ваць у па рад ку на се-
ле ны пункт, да па ма гаць пры не аб ход нас ці 
вяс коў цам.

Яшчэ адзін ню анс, на якім спы ніў ся кі-
раў нік кра і ны, — ка лі ёсць гас па дар кі, якія 
га то вы аб раб ляць зям лю ў роз ных аб лас-
цях, не трэ ба іх аб мя жоў ваць.

— Кра і на — ад на, — за явіў Прэ зі дэнт. 
— Сён ня ўжо ў Ра сіі, у Аме ры цы мо жаш 
вы ку піць учас так, і гэ та бу дзе тваё. А тут 
гля дзяць, маў ляў, гэ та Ві цеб ская воб ласць, 
а гэ та Ма гі лёў ская. Роз ні цы ня ма.

НА ШЫ 
КАМ БАЙ НЫ НЕ ГОР ШЫЯ

Ай чын ная сель ска гас па дар чая тэх ні-
ка — у пры ват нас ці зер не ўбо рач ныя кам-
бай ны — так са ма ці ка ві ла Аляк санд ра 
Лу ка шэн ку. Кі раў ні ку кра і ны пра дэ ман стра-
ва лі най ноў шы ўзор кам бай на «Па лес се» —
КЗС-1624-1. Гэ тая ма шы на — на верх няй 
пры ступ цы ма дэль на га ра да «Па лес ся». 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў вы пра-
ба ваць тэх ні ку на прак ты цы.

— Я ха чу пра ве рыць, які гэ ты кам байн у 
экс плу а та цыі, — рас тлу ма чыў Прэ зі дэнт. — 
Та му што ў пра мыс лоў цаў ёсць звыч ка шчо-
кі на дзі маць, што ў нас доб рыя кам бай ны, 
не гор шыя за за меж ныя ана ла гі. Пра ве рым, 
як ён бу дзе на фо не ін шых пра ца ваць, каб 
лю дзі ба чы лі.

Кі раў нік кра і ны звяр нуў ся да па сту ла та: 
мно гае за ле жыць ад ча ла ве ка, у да дзе ным 
вы пад ку — ад ме ха ні за та ра. Ай чын ная тэх-
ні ка ў ста не дэ ман стра ваць вы ні кі не гор-
шыя, чым за меж ная.

Ра зам з кам бай не рам у ка бі ну сеў ма-
лод шы сын Прэ зі дэн та Мі ка лай. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад ня ўся на пля цоў ку ка ля ка бі ны.

Пас ля вы пра ба ван няў ма шы ны — да-

рэ чы, ме на ві та ўчо ра Мі ка лай Лу ка шэн ка 

на ма ла ціў свае пер шыя пяць тон — на ды-

шоў час май стар-кла са ад Прэ зі дэн та. Яго 

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ра шыў пра вес-

ці пас ля та го, як жур на ліс ты ар га ні за ва лі 

свое асаб лі вы флэш моб і прый шлі на по ле 

ў вы шы май ках. Удзель ні ка мі не звы чай на-

га ўро ка ста лі не толь кі жур на ліс ты, але 

і прад стаў ні кі мяс цо вай вер ты ка лі ўла ды, 

і вы со кія служ бо выя асо бы — у пры ват нас ці, 

Мі ха іл Ру сы, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра.
На дзея ЮШ КЕ ВІЧ, yushkevich@zviazda.by

Шкло ўскі ра ён.

Экс пе ры мен ты на па лях Экс пе ры мен ты на па лях 
і не звы чай ны флэш мобі не звы чай ны флэш моб

«Я не ба ю ся!»
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