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Аг ра га ра док За шыр'е, што ў 
Ель скім ра ё не на Го мель шчы не, 
вы лу ча ец ца твор чай ат мас фе-
рай. На тэх ніч ных па мяш кан нях 
мяс цо ва га саў га са «Ка му ніст» — 
бе ла рус кія вер шы яго стар шы ні 
Ры го ра Баб чан кі і ма ляў ні чыя 
вы явы на шых края ві даў. Але гэ-
та толь кі па ча так...

Бу ды нак За шыр ска га куль тур-
на-спар тыў на га цэнт ра на пер шы 
по гляд ма ла чым (ка лі не ўліч ваць 
шы коў ных клум баў) ад роз ні ва ец ца 
ад ін шых, збу да ва ных у са вец кі час. 
На ўва хо дзе ў яго нас су стра кае ды-
рэк тар цэнт ра Яў ге нія Шад ры на і 
ад ра зу пра во дзіць у ак та вую за лу. 
Дак лад ней, ва ўлад ка ва ную на «хо-
рах» мі ні-ка вяр ню, у якой мож на па-
час та вац ца гар ба тай і аб мер ка ваць 
кан цэрт. Уво гу ле цэнтр ні чым не гор-
шы за га рад скі: тыя, хто на вед ва юць 
яго гурт кі, час та бы ва юць за мя жой 
на фес ты ва лях, атрым лі ва юць уз на-
га ро ды. А КСЦ у сваю чар гу не ад-
на ра зо ва пры зна ваў ся най леп шым 
не толь кі ў ра ё не, але і ва ўсёй кра-
і не. Як прызнаецца дырэктар, без 
дапамогі чулага і творчага старшыні 
саўгаса Рыгора Бабчанкі нічога б не 
атрымалася...

«І ў глы бін цы ўме юць куль тур на 
ад па чы ваць, — смя ец ца Яў ге нія Шад-
ры на, па ба чыў шы мой здзіў ле ны по-
зірк. — Доб ры кан цэрт пра вя лі, ён па-
кі нуў пас ля ся бе эмо цыі, і што? Пас ля 

бяс след на знік. А хо чац ца штось ці 
па кі нуць пас ля ся бе. Так мы пры ду-
ма лі ства рыць Ра мес ніц кі цэнтр, які 
ве ча ра мі бу дзе пра ца ваць як за баў-
ляль ны, але з сэн сам. Бо ў нас ёсць 
тэ ат раль ны ка лек тыў, фальк лор ны, 
эст рад ны, свая май стэр ня па шыц ці 
кас цю маў, шоу мыль ных бур ба лак, 
якое на ват не ва ўсіх га ра дах су-
стрэ неш, і на ват клоўн. Мы імк нём ся 
зра біць раз на стай ным воль ны час 
лю дзей для та го, каб не ад чу ва ла ся 
«за бі тас ці» і знік ла дум ка, што ў го-
ра дзе лепш, чым у нас».

Але Яў ге нія Аляк санд раў на шчы руе 
не толь кі на ка рысць аг ра га рад ку, але і 
ўся му ра ё ну. У За шыр скім КСЦ па сту-
по ва бу ду ец ца цэнтр знік лых вё сак уся-
го Ель ска га ра ё на. Кож ная з ма лень кіх 
ха так ад во дзіц ца пад та кі на се ле ны 
пункт, а ўнут ры яе — улас ці выя кож най 
вёс цы рэ чы: мэб ля, адзен не, бя ліз на, 
аб ра зы, а так са ма фальк лор ны ма-
тэ ры ял (ві дэа, фо та, аудыя ін тэр в'ю з 
ка рэн ны мі жы ха ра мі вё сак, якіх ужо 
ня ма), за пі са ны на дыс кі. «У ка гось ці 
на сталь гія па род най вёс цы. А яе ня ма 
ўжо. Ча ла век, на прык лад, вы ра шыў 

на ве даць яе, пры ехаў з Санкт-Пе цяр-
бур га ці Са ра та ва, а там лес рас це. 
Та ды мож на пры ехаць да нас, зай сці ў 
хат ку і аку нуц ца ў ат мас фе ру род най 
мі нуў шчы ны. Бо сён ня той пласт по-
бы ту, у якім жы лі ста год дзя мі мі ну лыя 
па ка лен ні, ады хо дзіць», — рас каз вае 
Яў ге нія Шад ры на.

Па куль гэ ты пра ект, як і ўсё ас тат-
няе ў куль тур на-спар тыў ным цэнт ры, 
ро біц ца вы ключ на ру ка мі су пра цоў ні-
ка мі цэнт ра і тры ма ец ца на іні цы я ты-
ве іх і ды рэк та ра. Спа да ры ня Яў ге нія 
пры гад вае, як рас чы шча лі зад ні двор 
ад смец ця, бе та на ва лі яго (спа чат ку, 
як гэ та ра біць, па каз ваў спе цы я ліст, 
пас ля пачалі са ма стой на спраў ляц ца), 
ха дзі лі па га рад ку і збі ра лі шкля ныя 
бу тэль кі, якія пас ля раз бі ва лі і ўпры-
гож ва лі аскол ка мі бу дын кі. Паў сюль на 
ву лі цы — скульп ту ры га лу боў, але няў, 
ры ца раў, ко ней, зроб ле ныя са звы чай-
най цэг лы, пяс ку і ар ма ту ры. Аў та рка 
ўсіх іх Яў ге нія Шад ры на. Але без да па-
мо гі ства раль ні каў кар ка саў бу ду чых 
скульп тур з ар ма ту ры, да па мож ні каў 
у не па срэд най леп цы не абы шла ся б. 
Пры тым зроб ле на ў КСЦ усё са праў ды 
са ма стой на — на ват лішт вы і ра мы 
вок наў, фан та ны ў два ры.

Сам Ра мес ніц кі цэнтр — гэ та не-
каль кі дам коў, кож ны з якіх ад ве дзе-
ны пад пэў нае ра мяст во: ган чар ня, 
ста ляр ня, бан дар ня, куз ня. Пры гэ-
тым са мі бу дын кі знеш не вы ка на ны 
ў тра ды цый ным сты лі, на блі жа ным 

мак сі маль на да та го, як яны вы гля да-
лі ра ней. Але ўнут ры, мяр куе Яў ге нія 
Шад ры на, ін стру мен ты му сяць быць 
су час ны мі. З ця гам ча су, ка лі цэнтр 
на збі рае срод каў на аб ста ля ван не ці 
хтось ці да па мо жа ма тэ ры яль на, сю ды 
мож на бу дзе пры хо дзіць па май стар-
кла сы і ву чыц ца за бы тым тэх ні кам. 
«Я ка лі пры хо джу ра ні цай на пра цу і 
ба чу, якое на во кал усё пры го жае, то 
мне і пра ца ваць хо чац ца. Ка лі б мы 
не за раб ля лі да дат ко ва, то, на пэў на, 
не вы жы лі б», — дзе ліц ца яна.

Яў ге нія Аляк санд раў на ідзе і па-
каз вае: тут мы ажы вім ле ген ды, тут 
збу ду ем бал ко ны, тэ ра сы, са жал ку, 
там змай стру ем ка мін, кам п'ю тар-
ны ка бі нет... Яна не аб мя жоў ва ец ца 
ад ным ра ё нам, а спа дзя ец ца, што з 
ця гам ча су тэ ры то рыя цэнт ра ста не 
пля цоў кай для рэс пуб лі кан ска га, а 
то і між на род на га фес ты ва лю. «Усе 
б вый гра лі, каб кож ны па маг чы мас-
цях упры го жыў мес ца, дзе жы ве і 
пра цуе, — га во рыць жан чы на. — І 
та ды ўчын кі ў лю дзей, гля дзіш, бы лі б 
чыс цей шы мі. Вя до ма, без скульп тур 
і цэнт ра мож на бы ло б абы сці ся. Але 
гэ та па трэ ба ма ёй ду шы — са ма вы-
ра зіц ца. Пра цу ем, і ідэі не скан ча юц-
ца. Не гля джу, ёсць гро шы ці ня ма, 
да па ма га юць нам ці не. Па куль ёсць 
сі лы, бу ду пра цяг ваць пра ца ваць. Мо 
та ла кою і ра ён зро бім леп шым».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
pustavit@zviazda.by
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ДЗЕ ПА СЕ ЛЯЦ ЦА ЗНІК ЛЫЯ ВЁС КІ?

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

На прык лад, толь кі за адзін 
дзень, перад тым, як нам да-
вя ло ся пры сут ні чаць у «Бруз-
гах», праз бе ла рус кую мыт ню 
прай шлі ў абод вух на прам ках 
70 ты сяч ча ла век, больш як 
5,8 ты ся чы гру за вых транс-
парт ных срод каў, звыш 14 ты-
сяч адзі нак лег ка во га транс-
пар ту і больш за 500 аў то бу-
саў. Так са ма вар та ўклю чыць 
сю ды і 103 са ма лё ты з 186 
чы гу нач ны мі са ста ва мі. Уся-
го за адзін ты дзень вы яў ле на 
556 пра ва па ру шэн няў і рас па-
ча та 15 кры мі наль ных спраў. 
І гэ та не мя жа, бо, па сло вах 
Юрыя Сянь ко, хут касць про-
пус ку пра цяг вае па вя ліч вац-
ца ў тым лі ку і дзя ку ю чы ін-
фар ма цый ным тэх на ло гі ям. І 
ў да лей шым раз віц цё інф ра-
струк ту ры ў пунк тах про пус-
ку бу дзе на кі ра ва на перш за 
ўсё на ства рэн не яшчэ больш 
кам форт ных умоў для тых, хто 
пе ра ся кае мя жу. Ра біц ца гэ та 
бу дзе ў тым лі ку за кошт аў та-
ма ты за ва ных сіс тэм.

«Ужо ў на ступ ныя паў та ра 
ме ся ца на пунк це про пус ку 
«Бруз гі» мы пра вя дзём экс пе-
ры мент. Пла ну ем, што не ка то-
рыя дэк ла ра цыі бу дуць па да-
вац ца гру за вы мі транс парт ны-
мі срод ка мі ў элект рон ным вы-
гля дзе. Су пра цоў нік мыт ні не 
бу дзе да іх на ват да кра нац ца 
ру ка мі. Пры маць ра шэн не і вы-
да ваць да звол на тран зіт бу дзе 
кам п'ю тар. Ас тат нія фар маль-
нас ці, звя за ныя з да лей шай 
апра цоў кай гэ тай элект рон най 
дэк ла ра цыі, бу дуць пра во дзіць 
пад раз дзя лен ні ана лі зу ры зык, 
каб у экс пе ры мент трап ля-
лі толь кі за ко на па слух мя ныя 
асо бы. Мы да вя ра ем біз не су, 
але і не мо жам пра пус ціць па-
ру шаль ні ка. За раз мы хо чам 
зра біць стаў ку на ана лі ты ку і 
аў та ма ты за цыю», — рас ка заў 
жур на ліс там Юрый Сянь ко. 
Пры гэ тым ён пад крэс ліў, што 
ана ла гіч на раз ві ва юц ца і на шы 
за меж ныя ка ле гі. Бе ла рус кая 
мыт ня ад іх не ад стае і на ват у 
чымсь ці апя рэдж вае.

Так са ма стар шы ня Мыт на-
га ка мі тэ та на га даў, што ў кра-

і не асноў ная коль касць транс-
парт на-ла гіс тыч ных цэнт раў 
зна хо дзіц ца ка ля Мін ска. «На-
ша мэ та су мес на з па меж най 
служ бай за бяс пе чыць поў нае 
афарм лен не транс парт ных 
срод каў пры ўез дзе на тэ ры то-
рыю Бе ла ру сі. У каст рыч ні ку, 
як ча ка ец ца, тут бу дзе за пу-
шча ны пер шы ў кра і не транс-
парт на-ла гіс тыч ны цэнтр, раз-
ме шча ны ў не па срэд най бліз-
ка сці ад пунк ту про пус ку. Тут 
мож на бу дзе прай сці ўсе мыт-
ныя фар маль нас ці: апла ціць 
мыт ныя пла ця жы і да лей бес-
пе ра шкод на ру хац ца ў лю бым 
кі рун ку. Та вар бу дзе цал кам 
воль ны ад не аб ход нас ці мыт-
на га кант ро лю ў да лей шым. 
Гэ та спрос ціць пра цу для біз-
не су і па ско рыць атры ман не 
та ва ру», — рас ка заў стар шы-
ня ДМК. Так са ма пла ну ец ца 
што па доб ныя транс парт на-
ла гіс тыч ныя цэнт ры бу дуць 
з'яў ляц ца па ме ры мэ та згод-
нас ці су мес на з раз лі ка мі ўсіх 
за ці каў ле ны х мі ніс тэр стваў.

Па ра шок 
з тэ ле фо на мі, 
а ко лы з адзен нем

Ад на спра ва, ка лі ты чу еш, 
як пра цу юць су пра цоў ні кі мыт-
ні, але зу сім ін шая, ка лі ба чыш 
гэ та знут ры. Усіх жур на ліс таў, 
хто пры ехаў у «Бруз гі», па зна-
ё мі лі з ар се на лам пры бо раў і 
срод каў, якія да зва ля юць знай-
сці на ват са мыя хіт рыя схо ван-
кі. Па сло вах на чаль ні ка мыт-
на га па ста «Бруз гі-2» Сяр гея 
АЛЕ ШЧАН КІ, не ле галь на 
звы чай на пе ра во зяць тэ ле-
фо ны, ноў тбу кі, каш тоў нас ці, 
прад ме ты даў ні ны, кант ра бан-
ду на кшталт цы га рэт або пра-
дук таў хар ча ван ня. Ра дзей — 
нар ко ты кі: быў вы па дак, што 
спра ба ва лі пра вес ці на ват торт 
з псі ха троп ным на чын нем. Эк-
зо ты ка так са ма не вы клю чэн-
не — ве злі нават біў ні ма ман та 
і ра ры тэт ныя аў та ма бі лі.

Да лей жур на ліс там па ка за-
лі так зва ны бокс па глыб ле на-
га над гля ду, ку ды трап ля юць 
толь кі тыя аў та ма бі лі, на якія 
па ка жа сіс тэ ма кі ра ван ня ры-

зы ка мі. А яна ана лі зуе та кія 
фак та ры, як час та та пе ра ся-
чэн ня мя жы і ўчы не ныя ра ней 
пра ва па ру шэн ні. У гэ ты раз 
пад піль ным по гля дам мыт ні-
каў ака за ла ся лег ка вое аў то 
«Фоль ксва ген». На спе цы-
яль ным ста ле спе цы я ліс ты 
па ча лі рас клад ваць змес ці ва 
аў та ма бі ля. Па да зрэн ні вы-
клі ка ла скрын ка з праль ным 
па раш ком. Іх па цвер дзіў ме та-
ла дэ тэк тар, які па-здрад ніц ку 
па чаў сіг на лі за ваць. Спе цы-
я ліс ты за дзей ні ча лі ін шыя, 
больш не звы чай ныя пры бо-
ры: у ход пай шлі і ка ме ры на 
гнут кіх руч ках, якія да зва ля-
юць раз гле дзець дно і ін шыя 
мес цы з па тай ны мі пус то та мі. 
Да па мог і ла зер ны даль на мер, 
які да зва ляе вы зна чыць сха ва-
ныя ні шы ў ма шы не, і ска нер 
сха ва ных пус тот пад наз вай 
«Ват сан». Да рэ чы ме на ві та 
ён і пад ка заў, што на са мрэч у 
шы нах лег ка ві ка бы ло зу сім не 
па вет ра. Па куль у пра цу ўклю-
ча лі ся кі но лаг і яго са ба ка, 
ін спек та ры мыт ні пра ве ры лі 
праз рэнт ге наў скі апа рат ко ла 
і ка роб кі з праль ным па раш-
ком. Яны і вы яві лі, што ў ад-
ной з ка ро бак быў так са ма не 
толь кі па ра шок, а па да зрэн ні з 
ко лам толь кі па цвер дзі лі ся. Як 
вы нік — ма біль ныя тэ ле фо ны 
і ду хі з па хам па раш ку, а вось 
у ко ле знай шлі ка ля дзя сят ка 
кам плек таў дзі ця ча га адзен ня. 
Вя до ма, гэ та бы ла толь кі імі та-
цыя, але жур на ліс там рас ка-
за лі, што гэ та хут чэй ты по выя 
схо ван кі. Бы ва юць і знач на 
больш «ці ка выя» спо са бы.

Знай шлі, 
але не ўсе

Каб зра зу мець, як гэ та ня-
прос та — знай сці сха ва ную 
кант ра бан ду, жур на ліс там так-
са ма да лі па спра ба ваць ся бе 
ў ро лі су пра цоў ні ка мыт на га 
ка мі тэ та. Нам пры гна лі ста ры 
бус «Фоль ксва ген», у якім бы ла 
сха ва на «за клад ка». Пры зна-
ю ся, шу ка лі доў га і ня зла джа-
на. Але і ся род ка рэс пан дэн таў 
бы лі вель мі ўваж лі выя лю-
дзі — знай шлі гро шы і нар ко-
ты кі. Ад нак, як ака за ла ся, гэ та 

бы ло да лё ка не ўсё. Ка лі пас ля 
паў га дзі ны за ця тых по шу каў 
мы ўсё ж зда лі ся, на да па мо гу 
прый шоў спе цы я ліст-кі но лаг і 
служ бо вы ко кер-спа ні эль Сан-
та. Са ба ка вель мі дыс цып лі на-
ва ны і скру пу лёз ны ў по шу ку — 
яго ма ла што мо жа ад цяг нуць. 
Най больш эфек тыў на ён шу кае 
ме на ві та нар ко ты кі. Для яго гэ-
та гуль ня — са ба ка на ву ча ны 
так, што яму зда ец ца, нібы ён 
шу кае сваю цац ку. Як нам рас-
ка за лі, пра ца ваць Сан та мо жа 
да 12 га дзін, але ад па чы нак па-
трэ бен. Ка лі ён да гу ляў у сваю 
«гуль ню», кі но лаг змог да стаць 
з тай ні ка яшчэ і нар ка тыч ныя 
рэ чы вы. На гэ та ду э ту спат рэ-
бі ла ся хві лін 10, пры тым што 
кі но лаг ад каз ваў на пы тан ні 
жур на ліс таў.

Тры страш ныя 
лі та ры 
для кант ра бан дыс та

18 снеж ня 2015 го да на 
пунк це про пус ку «Бруз гі» за-
пра ца ваў ІНК — ін спек цый-
на-над гля даль ны комп лекс, ці 
ве лі зар ны рэнт ген, які знач на 
па ска рае пра цу з буй ным гру-
за вым транс пар там. Па да зро-
ныя фу ры тут пра свеч ва юць 
і ана лі зу юць за 15 хві лін без 
раз груз кі. На кі роў ва юць сю ды 
так са ма не ўсіх, а толь кі па вод-
ле звес так сіс тэ мы кі ра ван ня 
ры зы камі. На чаль нік ад дзе ла 
пра вя дзен ня апе ра цый мыт-
на га кант ро лю Ві таль ПАР-
ФЁ НАЎ рас па вёў, што яшчэ 
не так даў но на па доб ныя апе-
ра цыі іш ло ча су ад га дзі ны да 
цэ ла га дня. Пас ля та го, як пра-
ве дзе на ска на ван не, ма лю нак 
вы во дзіц ца на эк ран апе ра та-
ра-ана лі ты ка, які здоль ны раз-
гля дзець на ват са мыя не звы-
чай ныя схо ван кі. Ня гле дзя чы 
на тое, што ІНК абы шоў ся ў 
2,5 млн еў ра і ў яго ўбу да ва-
на са мае пе ра да вое аб ста ля-
ван не, ён не бу дзе пра ца ваць 
эфек тыў на без пра фе сі я на ла. 
Для пра цы з комп лек сам, да-
рэ чы, ін спек та ры пра хо дзяць 
да дат ко вае на ву чан не. На ма-
люн ку, які з'я віў ся на эк ра не 
кам п'ю та ра пры ана лі зе ад ной 

з фур, бы ла вя лі кая коль касць 
дэ та ляў. Спе цы я ліст зве рыў з 
да ку мен та мі ўвесь груз, які без 
праб лем мож на раз гле дзець 
пра фе сі я на лу. Ру ха вік і ку заў 
пра гля да юц ца вы раз на, і там 
звы чай на ні чо га не ха ва юць. 
Час цей, вя до ма, не аб ход на 
звяр таць ува гу на гру за вы ад-
сек. Дэ та лё ва пра гля да юц ца і 
пус то ты ў ша сі — вы пад кі са 
зна хо джан нем кант ра бан ды 
бы лі на ват там. Сха ваць ад 
рэнт ге ну мож на хі ба толь кі 
шпіль ку, і то ад ну. Не каль кі 
шпі лек тэх ні ка ўжо за ўва жыць. 
Вось і мы дзя ку ю чы ін спек та ру 
зноў знай шлі імі та цыю кант ра-
бан ды — 10 скры нак спірт ных 
на по яў, якія не бы лі па зна ча ны 
ў да ку мен тах. Па сло вах су пра-
цоў ні каў мыт ні, кож ны ру бель 
вы дат каў на пра цу ІНК пры-
но сіць бюд жэ ту да 48 руб лёў 
да хо ду.

Міф пра 50%
Мя не заў сё ды ці ка ві ла пы-

тан не ад нос на мыт ных ін спек-
та раў. Спра ва ў тым, што ў 
ін тэр нэ це, ды і ся род ма іх зна-
ё мых, ха дзі лі чут кі, што су пра-
цоў ні кі мыт ні, якія зна хо дзяць 
буй ныя пар тыі кант ра бан ды, 
атрым лі ва юць ледзь не 50% 
ад зной дзе на га. Гэ та, па ідэі, 
па він на сты му ля ваць эфек-
тыў насць пра цы. Я не ве рыў, 
але спы таць усё ж на ва жыў ся. 
Як мне ска за лі, гэ та са праў ды 
толь кі чут кі. За 25 га доў не за-
леж нас ці кра і ны, ды і ў са вец кія 
ча сы, та ко га ні ко лі не бы ло. Бо 
які б не га тыў у лю дзей вы клі ка-
ла ра зу мен не та го, што ін спек-
тар пра цуе не дзе ля іх бяс пе кі, 
а дзе ля жа дан ня за ра біць са бе 
боль шыя гро шы! Ды і ін спек та-
рам зу сім не па да ба ец ца быць 
прад узя ты мі. Яны пра цу юць 
у пер шую чар гу на ка рысць 
на шай кра і ны. Ча сам не за ў-
важ на. На пэў на, іх дзей насць 
мож на па раў наць з пра цай 
ча ла ве ча га ар га ніз ма — ка лі 
ўсё доб ра, мы не за дум ва ем ся 
пра тое, як там усё функ цы я-
нуе. Але гэ та мя ня ец ца, ка лі 
нам ста но віц ца дрэн на. Пра цу 
мыт ных ін спек та раў мы не ба-
чым — зна чыць, усе 25 га доў 
яны пра цу юць сум лен на.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу
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У За шыр скім 
куль тур на-

спар тыў ным 
цэнт ры


