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Наш ча ла век!Наш ча ла век!

НА СВА ЁЙ ЗЯМ ЛІ.
З РОД НАЙ МО ВАЙ 
І РОД НАЙ ГА ЗЕ ТАЙ

...Доб рую дум ку і паў та рыць не грэх. Та кім чы-

нам, са мае вя лі кае да сяг нен не «Звяз ды» — гэ та 

яе пад піс чы кі: ра зум ныя, пра ца ві тыя, шчы рыя, 

гу мар ныя... А ўжо та лен таў у іх — дык ба ча на-

ня ба ча на.

Ну вось, на прык лад, спа дар Мі ра но віч: ён і кі роў ца, 
якіх па шу каць (50 га доў пра цоў на га ста жу!), і пча ляр, і 
са да вод-ага род нік-траў нік, і ста ляр, і цяс ляр, і май стар 
па ра мон це роз най тэх ні кі... Вый граў элект ра дрыль у 
звяз доў скай ла та рэі, у ру кі яго ўзяў і тут жа, у мо мант, 
вы даў, што ў гэ тай пры ла дзе доб ра і што — не вель-
мі. «А зрэш ты, — ска заў, — да ро на му ка ню ў зу бы не 
гля дзяць. У гас па дар цы ўсё спат рэ біц ца».

Трэ ба ра зу мець, яна, гэ та гас па дар ка, у ча ла ве ка 
моц ная. І пры го жая сям'я: жон ка, дзве да чуш кі, уну кі, 
з юбі ле ем на ват праў нук ужо він ша ваў!..

Ле тась, пад во сень, Мі ха іл Іва на віч ад свят ка ваў свае 
сем дзе сят! І тут вось што ці ка ва: ледзь не ўвесь гэ ты 
час ён пра жыў са «Звяз дой». Ва ўся кім ра зе, не ка лі, 
па сту па ю чы ў пер шы клас, ме на ві та ў гэ тай га зе це ён 
без за пі нач кі чы таў за га лоў кі. «Мог бы мі ніст рам стаць, 
ка лі б не ма шы ны», — ка за ла пра яго ма ці.

Сын — не стаў.
Спы та лі: ці шка дуе?
Ска заў, што не — ні коль кі! І каб да лі шанц зноў ку 

па чаць, яшчэ раз вы браў бы тую ж пра фе сію, тую ж 
вёс ку Мыш ка ві чы Кі раў ска га ра ё на (у го ра дзе ён так-
са ма па жыў), тых жа спа да рож ні каў жыц ця. І ся род 
іх — ну вя до ма ж — род ную мо ву і, мож на ска заць, 
сваю род ную га зе ту.

У на шым школь ным му-

зеі гэ ты экс па нат ні чым 

та кім не вы лу ча ец ца: ка-

ва ла чак цэг лы — глад-

ка-глян ца вы, як па лі ра-

ва ны. Яго з раз бу ра на га 

Ста лін гра да пры вез-

ла — свет лай па мя ці! — 

Ан та ні на Аляк се еў на 

Лу чо нак.

У ма лен стве ды ма ла до-
сці яна, як ін шыя, ма ры ла аб 
шчас лі вым жыц ці, збі ра ла ся 
ву чыц ца на аку шэр ку. Гэ та га 
ха цеў яе баць ка. Ён та кім чы-
нам спа дзя ваў ся «ад лу чыць» 
сваю дач ку ад бу дзён шчы ны, 
ад цяж кай вяс ко вай пра цы, 
якой са мо му ха пі ла на поў ні-
цу: ра на аў да веў шы, Аляк-
сей Да ні ла віч адзін га да ваў 
чац вя рых дзя цей (То ся бы ла 
ста рэй шай), бу да ваў для сям'і 
но вую ха ту. Па тых ча сах — 
гэ та бяс спрэч на — ён быў ба-
га тым: меў зям лю, ка ня, ка-
роў, аве чак... За што і па пла-
ціў ся: за бра лі яго, а ўслед — 
зруб ха ты, буд ма тэ ры я лы, 
пра дук ты...

З тур мы Аляк сей Да ні ла віч 
так і не вый шаў. «Быў не спра-

вяд лі ва асу джа ны», — пры зна лі ў 50-х, 
але дзе цям ад гэ та га хі ба ляг чэй?!

Тым не менш — ву чо бу Ан та ні на не 
кі ну ла: атры ма ла аду ка цыю, улад ка-
ва ла ся на пра цу ў Мінск, у дзі ця чую 
баль ні цу. Эка но мі ла, каб неш та ку піць, 
каб не як аб жыц ца, але...

Грым ну ла вай на: пер шыя баі, стра-
ты, ад ступ лен не. Ра не ных — шмат... 
Акру жэн не...

Вы хо дзі ла з яго це раз ба ло та і не 
ад на. Ноч чу іш лі, а ўдзень ха ва лі ся... 
Праз два тыд ні не як вый шлі да сва іх, 
дзе атры ма лі які-ні я кі пры ту лак.

Да лей быў Хар каў, са пёр ны ба таль-
ён, а ка лі яго раз бі лі — па ля вы шпі таль 
у Ста лін гра дзе, і ўсю вай ну — па то кі 

ра не ных, бяс кон цыя пе ра вяз-
кі і кроў. Ча сам, як рас каз ва-
ла Ан та ні на Аляк се еў на, ёй 
са мой ха це ла ся, каб злёг ку 
па ра ні ла, каб хоць тро хі ад па-
чыць... Але ж по тым (ад куль і 
сі лы бра лі ся?) іш ла пад бам-
бёж кі, ра та ва ла ін шых.

Най горш, як згад ва ла, бы-
ло пад Ста лін гра дам: там пер-
шы раз у жыц ці яна ўба чы ла 
волж скую ва ду, чыр во ную 
ад ча ла ве чай кры ві... А ўжо 
раз бу ра ны го рад... Цэг ла там 
прос та пла ві ла ся, пе ра тва ра-
ла ся ў бяс фор мен ныя ка вал кі: 
экс па нат у школь ным му зеі — 
як раз ад туль...

Ад нак — дзі ва дзіў нае — 
вось гэ ту дзяў чы ну Бог шка да-
ваў. Яна, як рас каз ва ла, ва ды 
ба я ла ся, пла ваць не ўме ла — 
це раз рэ кі пе ра плаў ля ла ся, 
пад аг нём і ку ля мі ха дзі ла, — а 
па ра не най ні ра зу не бы ла!

Яе, стар шы ну ме ды цын-
скай служ бы, ва ен ныя шля хі 
пры вя лі ў Бер лін: там су стрэ-
ла Пе ра мо гу, там на бу дын ку 
рэйх ста га ад шу ка ла мес ца, 
каб на пі саць сваё ка рот кае 
дзя во чае проз ві шча — Шут.

У лі пе ні 1945-га яна вяр-
ну ла ся да моў, пай шла пра ца ваць у 
мяс цо вую баль ні цу, вый шла за муж, 
на ра дзі ла трох сы ноў, да гля да ла му-
жа-ін ва лі да. Паз ней — не маг ла на ра-
да вац ца ўнуч цы.

...Гля джу на фо та зды мак гэ тай пры-
го жай жан чы ны і ду маю: коль кі сі лы ака-
за ла ся ў ёй, сла бай на пер шы по гляд, 
коль кі муж нас ці. Свед чан нем та му ор-
дэн Ай чын най вай ны, ме да лі «За бая -
выя за слу гі», «За аба ро ну Ста лін гра-
да», «За пе ра мо гу над Гер ма ні яй»...

У тым, што яна ад бы ла ся, вя лі кая 
за слу га і на шых зем ля коў.

Ва ле рый За ха раў, на мес нік 

ды рэк та ра Ху тар скай СШ,

Чэр вень скі ра ён.

Га зе ту «Звяз да» чы таю з тых ча соў, 

ка лі ста ла сту дэнт кай філ фа ка БДУ. 

Пад піс ку пра во дзі лі ў склад чы ну, 

па ча ты ры-пяць ча ла век на адзін 

асоб нік, чы та лі сту дэн ты дзвюх 

груп. Ся род іх — Яў ген Лец ка, 

Сця пан Лаў шук, Яра слаў Клі муць, 

якія по тым ста лі вы дат ны мі ву чо-

ны мі-лі та ра ту раз наў ца мі. Але ж 

за раз пра ін шае.

«Звяз да», якой не здрадж ваю да сён ня, 
шмат пі ша пра тое, як пра цуе цяперашні 
на стаў нік, якія мае пра вы і аба вяз кі... Ну 
са праў ды, ён па ві нен не толь кі год на вы-
кла даць свой прад мет, але і зай мац ца 
вы ха ван нем, ра зам з дзець мі на вед ваць 
роз ныя ме ра пры ем ствы, за піс ваць, чым 
ву чань бу дзе зай мац ца, дзе пра во дзіць ка-
ні ку лы. Ця пер, ка лі школь ні кам да зво ле ны 
бяс плат ны пра езд у гра мад скім транс пар-
це, клас ны кі раў нік каля кож на га проз ві-
шча аба вяз ко ва па ві нен па зна чыць, коль кі 
ра зоў на ты дзень ву чань ез дзіць на роз ныя 
сек цыі, фа куль та ты вы, да ба бу лі і г. д. І не 
дай бог неш та ўпус ціць, не вы ка наць!

Гэ та — пра на стаў ні каў. За раз — пра 
вуч няў. Ка лі доб ра ўду мац ца, то іх, як і сту-
дэн таў, мож на па дзя ліць на тры ка тэ го рыі: 
у пер шай — тыя, хто хо ча і мо жа ву чыц ца, 
у дру гой — хто мо жа, але не мае та ко га 
жа дан ня, у трэ цяй — тыя, што хо чуць, але 
не мо гуць, бо ім гэ та не да дзе на.

Пер шыя, дасць бог, пра б'юц ца, дру-
гім — усё да лям пач кі («не па ступ лю на 
бюд жэт — баць кі «пра ву чаць» за пла ту»), 
трэ цім — хо чац ца да па маг чы.

А на огул дзе цям ці не ўсё ця пер да ец-
ца лёг ка: хат няе за дан не, са чы нен не ці 
пе ра каз, ра шэн не за да чы мож на знай сці 
ў ін тэр нэ це. На што га ла ву ла маць і пра 
неш та ду маць?.. Вуч ні, та кое ўра жан не, 
хут ка раз ву чац ца чы таць, не бу дуць ве-
даць таб лі цы мно жан ня, ал фа ві та... І гэ та 
страш на! А яшчэ страш ней, што яны не 
пры ву ча ны да пра цы: баць кі абе ра га юць, 
ка жуць, што яшчэ на пра цу юц ца... Але ж 
ці так гэ та?

Мая ма лая ра дзі ма — Стаўб цоў шчы-
на. Сям'я жы ла на ху та ры за ча ты ры кі ла-
мет ры ад Са вон скай па чат ко вай шко лы. 
У 1950 го дзе ў пер шы клас там бы ло за пі-
са на ўся го два вуч ні, та му на шых баць коў 
па пра сі лі да лу чыць да іх бліз нят — мя не і 
бра та. У ня поў ныя шэсць га доў.

Да бі рац ца ў шко лу нам бы ло вель мі цяж-
ка. Пад во зіць не бы ло на чым, бо ка ня, ка-
лё сы, са ні, ін шае гас па дар чае на чын не, а 

так са ма гум но, якое пе ра бу да ва лі ў ка нюш-
ню, за бра лі ў кал гас. Адзі ная па лёг ка, што 
баць ка, бы ва ла, іду чы на пра цу, пра топт ваў 
нам сцеж кі-да рож кі, а так кро чы лі са мі.

У па чат ко вай шко ле нас на ву чы лі не 
толь кі чы таць, пі саць ды лі чыць. Пер шая 
на стаў ні ца вы да ва ла нам кніж кі, якія трэ ба 
бы ло пра чы таць і пе ра ка заць по тым змест. 
Гэ та так са ма бы ла на ша пра ца...

З пя та га па сё мы клас мы ву чы лі ся ўжо 
ў ся мі год цы, да якой ад ху та ра бы ло шэсць 
кі ла мет раў. Зноў ня бліз кая да ро га... Але 
мы яе пра хо дзі лі — на ват зі мой, у гу мо вых 
бо тах, бо абуць у ва лён кі чац вя рых дзя-
цей, пра цу ю чы ў кал га се, дзе за пра ца дні 
амаль ні чо га не пла ці лі, баць кі не маг лі. 
Мы ра зу ме лі гэ та і ста ра лі ся ва ўсім да-
па ма гаць...

По тым лёс за кі нуў мя не ву чыц ца ў Мір, 
дзе жы ла ма мі на сяст ра. Вось там шко-
ла — дзе ся ці год ка, бе ла рус ка моў ная — 
бы ла ўжо бліз ка, у ёй — доб рыя на стаў ні кі, 
це раз рэч ку — Мір скі за мак, які на ват за-
пу шча ны ва біў сва ёю ве ліч чу. Шчас лі выя 
га ды!

А ка лі ўво гу ле, ва ўсіх гэ тых шко лах 
вуч няў пры ву ча лі да пра цы: мы збі ра лі 
ў са дзе яб лы кі, рас сці ла лі на лу зе льно-
трас ту, убі ра лі ка пус ту, ка па лі буль бу, на-
пя рэ дад ні вы пуск ных эк за ме наў два дні, 
пом ню, уруч ную са дзі лі ку ку ру зу. І хоць 
дзе ся ці год ку я за кон чы ла з ся рэб ра ным 
ме да лём, але сту дэнт кай БДУ ста ла толь кі 
праз два га ды — у той час для па ступ лен-
ня (і ме да ліс там так са ма), апроч ве даў, 
па трэ бен быў стаж: два га ды я пра ца ва ла 
ў кал га се па моч ні кам бры га дзі ра...

Пас ля за кан чэн ня БДУ бы ла ас пі ран-
ту ра, аба ро на ды сер та цыі, 44 га ды ста жу. 
А пра цы — дык усё жыц цё.

Для ча го пра гэ та пі шу?
На мой по гляд, пер ша ас но вай вы ха ван-

ня па він на быць сям'я, а за тым ужо шко ла, 
пра цоў ны ка лек тыў. Змал ку дзя цей трэ ба 
пры ву чаць да пра цы, ашчад ных ад но сін 
да ка вал ка хле ба, адзен ня, абут ку... Яны 
па він ны ве даць, ад куль што бя рэц ца, як 
на бы ва ец ца, а інакш — тол ку не бу дзе. 
Ад лёг ка га жыц ця дзе ці бу дуць цяг нуц ца 
да роз ных «пры год».

І яшчэ: аба вяз ко вым склад ні кам у вы-
ха ван ні з'яў ля ец ца ася род дзе, ста сун кі з 
ін шы мі людзь мі, по шук доб рых сяб роў, бо 
дрэн ныя (як спя ва ец ца ў пес ні) зной дуц ца 
са мі.

Зі на і да Пят роў на Да ніль чык,

г. Грод на.

Каб пом ні лі...Каб пом ні лі...

«ПАД КУ ЛЯ МІ ХА ДЗІ ЛА, 
А ПА РА НЕ НАЙ 

НІ РА ЗУ НЕ БЫ ЛА»

Пош ту чы та ла Ва лян ці на ДОЎ НАР.
Той са мы ка ва ла чак цэг лы.

Рэ за нансРэ за нанс «Трэ ба змал ку 
пры ву чаць дзя цей да пра цы... 

А іна чай — тол ку не бу дзе»
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ЗА ЎВА ГІ ПРЫ МА ЮЦ ЦА
Ле тась у ліс та па дзе на ста дыі проб-

на га за пус ку «Омск Кар бон Ма гі лёў» 
ужо па спеў тра піць у спіс па тэн цый на 
не бяс печ ных — жы ха ры аг ра га рад-
ка Вей на па скар дзі лі ся, што ў гэ ты 
дзень іх па сё лак на кры ла са жай. Між 
тым прад пры ем ства ўжо га то ва рас-
па чаць ра бо ту на поў ную ма гут насць. 
За вод па бу да ва ны, у яго укла дзе ны 
вя лі кія ін вес ты цыі, якія пад ма ца ва-
лі эка но мі ку воб лас ці. Ён збі ра ец ца 
вы пус каць экс парт на-ары ен та ва ную 
пра дук цыю, на якую ёсць по пыт і ў 
Бе ла ру сі, і за яе ме жа мі. Але перш 
за ўсё трэ ба зра біць, каб ад яго дзей-
нас ці не па цяр пе ла эка ло гія Ма гі лё ва. 
Пра гэ та і іш ла раз мо ва на ад ным з 
апош ніх гра мад скіх аб мер ка ван няў, 
дзе раз гля да ла ся ацэн ка ўздзе ян ня 
прад пры ем ства на на ва коль нае ася-
род дзе (АУНА). Без яе за цвяр джэн ня 
прад пры ем ства не мае пра ва рас па-
чаць сваю дзей насць. Але пе рад тым 
як тра піць на дзярж экс пер ты зу ў Рэс-
пуб лі кан скі цэнтр пры Мінп ры ро дзе, 
да ку мент па ві нен прай сці гра мад скае 
аб мер ка ван не.

Дзе і калі яно ад бу дзец ца, 
мож на бы ло да ве дац ца з сай-
та Ма гі лёў ска га рай вы кан ка ма. 
У бу дын ку до ма куль ту ры аг-
ра га рад ка Вей на са бра лі ся ўсе 
за ці каў ле ныя. На се ле ны пункт 
зна хо дзіц ца ўся го за не каль кі 
кі ла мет раў ад прад пры ем ства, 
а ме на ві та чац вёр тай пля цоў кі 
СЭЗ «Ма гі лёў». Лю дзі вель мі за-
кла по ча ны та кім су сед ствам, не-
ка то рыя жы ха ры прый шлі на ват 
з дзі ця чы мі ка ляс ка мі.

— Мы пе ра еха лі сю ды жыць 
паў та ра го да та му, і я вель мі 
хва лю ю ся за бу ду чы ню сва-
іх дзя цей, — па дзя лі ла ся ад на 

з жы ха рак. — Асаб лі ва пас ля та го, 
як уба чы ла тую са жу пас ля проб на га 
за пус ку за во да. У мя не ў за ле бы ло 
ад чы не на акно, і, ка лі я прый шла з 
ра бо ты, цюль быў чор на га ко ле ру. І я 
не змаг ла яго ад мыць. Бо лей та ко га 
не зда ра ла ся, але па хі ад ін шых прад-
пры ем стваў ад чу ва юц ца да гэ туль. 
Сён ня, на прык лад, быў пах га рэ лых 
шын і сма лы.

Ка лі за вод зро біць якас ныя ачы-
шчаль ныя збу да ван ні і па ста віць 
філь тры, якія ад па вя да юць су свет ным 
стан дар там, ні хто су праць яго не бу-
дзе, — ка жуць жы ха ры аг ра га рад ка. 
Але па куль су мня ва юц ца, што гэ та 
спраў дзіц ца.

ШТО РО БІЦ ЦА ДЛЯ ЭКА ЛО ГІІ
Ад прад пры ем ства на гра мад скае 

аб мер ка ван не прый шлі тэх ніч ны ды-
рэк тар, юрыст і эко лаг. У «прэ зі ды-
ум» так са ма ўвай шлі дэ пу тат Па ла ты 
Прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Ана толь Хі шчан ка, на мес нік стар шы ні 
Ма гі лёў ска га рай вы кан ка ма Мі ка лай 
Ша пя ле віч, прад стаў ні кі пра ект най 

ар га ні за цыі, ра ён най ін спек цыі і аб-
лас но га ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, ад-
мі ніст ра цыі СЭЗ «Ма гі лёў».

Спа чат ку сло ва бя рэ тэх ніч ны 

ды рэк тар ІТАА «Омск Кар бон Ма-

гі лёў» Сяр гей ЛУ ТА ВІ НАЎ, які за пэў-
ні вае, што прад пры ем ства на 99,9 % 
бяс печ нае.

— На шы тэх на ло гіі ад па вя да юць 
усім су свет ным стан дар там у га лі не 
на ва коль на га ася род дзя, — ад зна чыў 
ён. — У пры ват нас ці, за куп ле на ўста-
ноў ка гер ме тыч на га злі ву, якая вы клю-
чае ве ра год насць пра лі ву не бяс печ ных 
для эка ло гіі пра дук таў. Мы вы ка рыс-
тоў ва ем філь тра валь ную тка ні ну, якая 
да зва ляе амаль цал кам улоў лі ваць 
дроб ныя час ці цы. Вя до мы ра сій скі вы-
твор ца ка цель на га аб ста ля ван ня спе-
цы яль на зра біў пад на шы раз лі кі кат-
лы-ўты лі за та ры, каб уты лі за цыя бы ла 
мак сі маль на эфек тыў ная. Уста ноў ле на 
сіс тэ ма аў та ма тыч на га кант ро лю, якая 
бес пе ра пын на бу дзе вес ці ма ні то рынг 
вы кі даў. Збі ра ем ся па вя лі чыць на шы 
тру бы ў два ра зы — да 140 мет раў. Гэ-
та для та го, каб па вя ліч ваць зо ну рас-
сей ван ня і звес ці да мі ні му му тое, што 
мо жа ака зац ца на зям лі.

По тым эко лаг прад пры ем ства па 
па лі чках рас клад вае, як бу дзе пра ца-
ваць за вод, якія най больш не бяс печ-
ныя для зда роўя рэ чы вы пры гэ тым 
утва ра юц ца, як яны бу дуць нейт ра-
лі за вац ца. Па вод ле яго слоў, асноў-
ныя за брудж валь ні кі — дыя ксід се ры 
(амаль 58 %), ак сід азо ту (32 %), ак-
сі ды вуг ля ро ду (7 %).

Афі цый ныя асо бы сцвяр джа юць, 
што за дзей нас цю як пра мзо ны СЭЗ 
«Ма гі лёў», так і кож на га яго прад-
пры ем ства па асоб ку вя дзец ца стро гі 
кант роль.

— Ство ра на ра бо чая гру па, у якую 
ўвай шлі прад стаў ні кі Мінп ры ро ды, 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, на ша-
га Ка мі тэ та для ма ні то рын гу ў ра ё не 
пля цоў кі СЭЗ «Ма гі лёў», — па ве да міў 
на мес нік стар шы ні аб лас но га ка мі-

тэ та пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя Кан стан-

цін ЦЕП ЛЯ КОЎ. — Ін фар ма цыя пра 
эка ла гіч ны стан на 4-й пля цоў цы СЭЗ 
раз мя шча ец ца ў нас на сай це, бу дзем 
пе ра да ваць яе і ў сель скі са вет. За 
ста нам ат мас фер на га па вет ра ў на-
се ле ным пунк це і на мя жы са ні тар на-
ахоў най зо ны СЭЗ «Ма гі лёў» со чаць 
ла ба ра то рыя Ма гі лёў абл гід ра ме та 
і сан служ ба. Высновы на пад ста ве 
ана лі зу вы кі даў гэ тых прад пры ем-
стваў ро біць рэс пуб лі кан скі Цэнтр 
ана лі тыч на га кант ро лю ў га лі не ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя. На ла джа-
ны кант роль і за сцё ка вы мі во да мі, 
якія ідуць па ка на ле ў ра ку Дзяг цяр ка. 
Акра мя та го, Ма гі лёў абл гід ра ме ту ў 

хут кім ча се бу дзе пе ра да дзе на 
сіс тэ ма з вась мі ана лі за та раў, 
якія асна шча ны дат чы ка мі кант-
ро лю за брудж ва ю чых рэ чы ваў. 
Гэ тыя ана лі за та ры бу дуць пе ра-
да ваць ін фар ма цыю ў рэ жы ме 
рэ аль на га ча су.

На мес нік стар шы ні Ма гі лёў-

ска га рай вы кан ка ма Мі ка лай 

ША ПЯ ЛЕ ВІЧ, у сваю чар гу, за-
пэў ні вае, што з бо ку кант ра лю ю-
чых ор га наў Ма гі лё ва і Ма гі лёў-
скай воб лас ці бу дзе на ла джа ны 
па ста ян ны кант роль, і ўдак лад няе, 
што за раз прад пры ем ства «Омск 
Кар бон Ма гі лёў» ак тыў на пра цуе 
над тым, каб мак сі маль на ўдас ка-
на ліць сваю сіс тэ му ачыст кі.

ПА ТРЭБ НА ЛА БА РА ТО РЫЯ 
І ПА ДА ТАК ЗА «ШКОД НАСЦЬ»

На сель ніц тва ўхва ляе ўсе гэ тыя 
кро кі, але лі чыць, што іх не да стат-
ко ва.

— Я вы ву чыў усе 300 ста ро нак 
АУНА і знай шоў ін фар ма цыю, што 
пры вет ра ным на двор'і вы кі ды мо гуць 
да ся гаць двух кі ла мет ро вай зо ны ва 
ўсход нім кі рун ку, — ка жа жы хар Ма-
гі лё ва Дзміт рый. — Гэ та як раз тое 
са мае мес ца, дзе мы за раз з ва мі ся-
дзім. Аг ра га ра док зна хо дзіц ца, лі чы, 
у зо не мак сі маль на маг чы ма га шкод-
на га ўздзе ян ня.

Спе цы я ліст ад прад пры ем ства 
па праў ляе, што не «зо на мак сі маль-
на маг чы ма га шкод на га ўздзе ян ня», 
а «зо на мак сі маль на га ўздзе ян ня». 
Маў ляў, гэ та прын цы по ва. І ўдак-
лад няе, што шкод нае ўздзе ян не на 
ар га нізм ча ла ве ка ад бы ва ец ца пры 
па ве лі чэн ні кан цэнт ра цыі шкод на га 
рэ чы ва да най боль шай да пу шчаль-
най (НДК), а тут уся го 0,1—0,2 ад гэ-
тай ве лі чы ні.

Лю дзей хва люе так са ма, ці ўліч ва-
ла ся пры рас пра цоў цы АУНА маг чы-
мае шкод нае ўздзе ян не на эка ло гію 
су сед ніх прад пры ем стваў. Бо ся род 
рэ чы ваў, якія ўтва ра юц ца пад час 
іх дзей нас ці, ёсць та кія, якія, уза е-
ма дзей ні ча ю чы, мо гуць уз мац няць 
не га тыў ны эфект. Той жа тэх ніч ны 
вуг ля род, на прык лад, на за па швае на 
сва ёй па верх ні ін шыя хі мэ ле мен ты 
(з'яў ля ец ца сар бен там) і ста но віц ца 
яшчэ больш агрэ сіў ным. Бы лі пы тан-
ні і пра ле са ахоў ную па ла су, якая ў 
свой час бы ла зні шча на, так што за-
раз прак тыч на не за ста ло ся бар' е ру 
па між блі жэй шы мі на се ле ны мі пунк-
та мі і пра мзо най.

— Не аб ход на ства рыць жорст кую 
сіс тэ му што дзён на га кант ро лю за вы-
кі да мі ў ат мас фе ру і ва ду, — лі чыць 
ма гі лёў скі ак ты віст Ле а нід ПЛА ТО-

НЕН КА. — Стан цыя аў та ма тыч на га 
ма ні то рын гу — гэ та доб ра, але яна 
не вы ра шыць у комп лек се пы тан не 
з усі мі гэ ты мі прад пры ем ства мі. Яна 
змо жа кант ра ля ваць спектр ней кіх 
рэ чы ваў, але не ўсіх. Гэ та мо жа зра-
біць толь кі ла ба ра то рыя, і яна па він-
на быць. Ін вес та рам, якія раз мяс ці лі 
свае прад пры ем ствы на гэ тай тэ ры то-
рыі, кра і на да ла вель мі вя лі кія льго ты 
і прэ фе рэн цыі. Ча му б не раз гле дзець 
маг чы масць, каб яны па кла па ці лі ся 
пра на шу бяс пе ку і вы плач ва лі свое-

асаб лі вы «эка ла гіч ны» па да так? На 
гэ тыя гро шы мож на бы ло б ства рыць 
ла ба ра то рыю і зра біць узор на-па ка-
заль ную ў эка ла гіч ным пла не пля-
цоў ку. Ка рысць бы ла б не толь кі для 
Ма гі лё ва, але і для ўсёй кра і ны. Але 
ўсё гэ та спа чат ку трэ ба ад рэ гу ля ваць 
на за ка на даў чым уз роў ні.

НА КАНТ РО ЛІ Ў ПРА КУ РО РА
Пра тое, што пра мзо на СЭЗ «Ма-

гі лёў» па він на зна хо дзіц ца пад па-
ста ян ным кант ро лем, ка жа і Анд рэй 

КА РА ЧЭН КА, стар шы па моч нік 

пра ку ро ра Ма гі лёў скай воб лас ці 

па на гля дзе за вы ка нан нем пры-

ро да ахоў на га за ко на.

— Сё ле та бы лі два зва ро ты ад 
жы ха роў Ма гі лё ва і Ма гі лёў скай 
воб лас ці па фак це вы кі ду шкодных 
рэ чы ваў прад пры ем ствам «Омск 
Кар бон Ма гі лёў», — кан ста туе спе-
цы я ліст. — Хоць пе ра вы шэн няў кан-
цэнт ра цыі шкодных рэ чы ваў на мя жы 
аб' яд на най са ні тар на-ахоў най зо ны і 
жы лой за бу до вы мяс цо выя ор га ны 
са ні тар на га на гля ду не вы яві лі, Рэс-
пуб лі кан скі цэнтр ана лі тыч на га кант-
ро лю ўста на віў пе ра вы шэн не шкод-
ных вы кі даў не па срэд на на кры ні цы 
ў 40 ра зоў. Згод на з дзей ным пры ро-
да ахоў ным за ка на даў ствам, для ўста-
наў лен ня фак та пры чы нен ня шко ды 
на ва коль на му ася род дзю про бы трэ-
ба ўзяць два ра зы ў ме жах ін тэр ва лу 

30 дзён. Пас ля гэ та га ро біц ца раз лік 
і су па стаў ля ец ца з нар ма ты ва мі. Але 
ў гэ тым вы пад ку дру го га ра зу прос та 
не бы ло, бо пус ка на ла дач ныя ра бо-
ты за вяр шы лі ся. У вы ні ку юры дыч на 
факт пе ра вы шэн ня не быў уста ноў ле-
ны і пад стаў для кам пен са цыі шко ды 
не ме ла ся. Мы пра ін фар ма ва лі Генп-
ра ку ра ту ру і пра па на ва лі маг чы мыя 
ва ры ян ты ўдас ка на лен ня за ка на даў-
ства шля хам пе ра гля ду нор маў. Адзін 
з іх — ка лі ня ма маг чы мас ці пра вес ці 
паў тор ныя про бы, браць за асно ву 
нуль. Акра мя гэ та га, мы пра па на ва-
лі ар га ні за ваць на мя жы пра мыс ло-
вай пля цоў кі ста цы я нар ны аў та ма-
ты за ва ны пост для круг ла су тач на га 
кант ро лю за як ма га бо лей шы ро кім 
спект рам рэ чы ваў, якія ўва хо дзяць у 
склад вы кі даў. Да рэ чы, прад стаў нік 
«Омск Кар бон Ма гі лё ва» вус на вы ка-
заў га тоў насць до ле ва га ўдзе лу ў ар-
га ні за цыі та ко га пос та. Пра ку ра ту ра 
рэ ка мен дуе вы пра ца ваць ме то ды ку 
нар ма ван ня па хаў у на се ле ных пунк-
тах. Мы ад чу ва ем ста рон нія па хі, якія 
ідуць ад пра мзо ны СЭЗ «Ма гі лёў», 
але ні вод ная з ла ба ра то рый не фік-
суе іх. У ін шых кра і нах та кі нар ма тыў 
ёсць. Сі ту а цыя на ўчаст ку № 4 СЭЗ 
«Ма гі лёў» ага лі ла праб ле му. І мы бу-
дзем і да лей кант ра ля ваць аб ста ноў-
ку на гэ тай пля цоў цы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

Праб ле ма і ра шэн неПраб ле ма і ра шэн не

Ма гі лёў яшчэ з са вец ка га ча су па зі цы я на ваў ся як го рад вя лі кай 

хі міі. І ў пер шую чар гу гэ та бы ло звя за на з тым, што тут быў па бу-

да ва ны гі гант хі міч най пра мыс ло вас ці «Ма гі лёў хім ва лак но». Сён ня 

прад пры ем ства знач на па мен шы ла ся ў па ме рах, не ка то рыя яго 

пля цоў кі на огул за кры лі ся, але бы лая пра мзо на пе ра тва ры ла ся ў 

пля цоў ку СЭЗ «Ма гі лёў», дзе на ця пе раш ні час дзей ні чае не каль кі 

хі міч ных прад пры ем стваў. Іх пры сут насць ад чу ва юць жы ха ры не 

толь кі блі жэй шых вё сак, але на ват ус кра ін го ра да. Прад пры ем ствы 

ві на ва цяць не без пад ста вы. Ле тась аб лас ная пра ку ра ту ра рас па-

ча ла кры мі наль ную спра ву ў ад но сі нах да шэ ра гу прад пры ем стваў 

СЭЗ «Ма гі лёў» і ЖКГ Ма гі лёў ска га ра ё на, якіх аб ві на ва ці ла ў скі дах 

сцё ка вых вод у мяс цо вую рэч ку Дзяг цяр ку. Па ру шэн не бы ло лік ві-

да ва нае, але гор кі пры смак за стаў ся. А хут ка на чац вёр тай пля цоў-

цы СЭЗ за пра цуе яшчэ ад но прад пры ем ства — «Омск Кар бон Ма-

гі лёў». І жы ха ры блі жэй шых да яго на се ле ных пунк таў хва лю юц ца, 

на коль кі бяс печ ным бу дзе гэ тае су сед ства.

КАБ СУ СЕД СТВА БЫ ЛО БЯС ПЕЧ НЫМ

 У тэ му
Ана толь ХІ ШЧАН КА, дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— СЭЗ «Ма гі лёў» зна хо дзіц ца ў ма ёй акру зе, і гэ тай тэ май я зай ма ю ся 
не па срэд на. Зва рот ад жы ха роў па сту піў і да стар шы ні Па ла ты прад стаў-
ні коў На цы я наль на га схо ду Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі. Ён даў да ру чэн ні мне 
як дэ пу та ту гэ тай акру гі і стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па пы тан нях эка ло гіі, 
пры ро да ка ры стан ня і чар но быль скай ка та стро фы Тац ця не Ка нан чук ра за-
брац ца ў праб ле ме. Мы пры яз джа лі сю ды, су стра ка лі ся з кам пе тэнт ны мі 
спе цы я ліс та мі, нас пра вя лі па вы твор час ці, па ка за лі, як яна бу дзе дзей ні-
чаць. Пас ля бы ло па ся джэн не, пры све ча нае гэ тай тэ ме. Мы ка за лі пра тое, 
што рас пра цоў ва ец ца за кон, дзе бу дзе ага вор вац ца не аб ход насць ства-
рэн ня ла ба ра то рый не толь кі на прад пры ем ствах, але і ў зо не пры мы кан ня 
да гэ тых участ каў на се ле ных пунк таў. Я за тое, каб вес ці ад кры ты дыя лог 
з на сель ніц твам, каб усё бы ло праз рыс та. Лю дзі скар дзяц ца, што не ха пае 
зя лё ных на са джэн няў па між прад пры ем ствам і зо най жы лой за бу до вы. І гэ-
та са праў ды так. У мя не бы ла пра па но ва вы вес ці з се ва зва ро ту тыя зем лі, 
якія зна хо дзяц ца па між пра мзо най і на се ле ны мі пунк та мі, і па са дзіць там 
лес. Дрэн на, што не ка то рыя па лі ты за ва ныя ар га ні за цыі імк нуц ца па даць 
усё, што ад бы ло ся, у змроч ным вы гля дзе. Але спе ку ля ваць на гэ тым нель-
га. Прад пры ем ства ні ку ды не пе ра е дзе, бо ін вес ты цыі ўкла дзе ны вя лі кія, 
а вось тэх на ло гію і бяс пе ку мы мо жам пра кант ра ля ваць. Пад час апош ня га 
гра мад ска га аб мер ка ван ня ўзні ма лі ся вель мі ак ту аль ныя пы тан ні, і я як дэ-
пу тат ад праў лю за пы ты ў ад па вед ныя ор га ны. Бу ду і ў да лей шым аказ ваць 
вы бар шчы кам да па мо гу ў ад стой ван ні іх жыц цё вых пы тан няў, звя за ных з 
аба ро най зда роўя і на ва коль на га ася род дзя.

Ана толь ХІ ШЧАН КА 
тры мае на кант ро лі пы тан не 
па «Омск Кар бо не Ма гі лёў».

Праб ле ма ўздзе ян ня вы твор час ці на эка ло гію 
ста ла га лоў най тэ май раз мо вы.

Антаніна з баявымі сяброўкамі.


