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Кож на му стар шы ні рай вы кан ка-

ма «пад няць» па ад ной праб лем-

най гас па дар цы. Та кое да ру чэн не 

даў кі раў нік цэнт раль на га рэ гі ё на 

Аляк сандр ТУР ЧЫН сва ім пад на-

ча ле ным пад час ка ле гіі ка мі тэ та па 

сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні 

Мі набл вы кан ка ма, якая пра ана лі за-

ва ла вы ні кі ра бо ты жы вё ла га доў лі 

за мі ну лы год.

Аляк сандр Тур чын ад зна чыў, што ў лю-

бой сфе ры важ ны эка на міч ны вы нік. Жы-

вё ла га доў чая га лі на — не вы клю чэн не:

— У нас шмат страт ных сель гас ар га-

ні за цый. І гэ та на ша не да пра цоў ка.

Гу бер на тар пры вёў у прык лад Ві лей скі 

ра ён, дзе ін вес тар уклаў срод кі ў сла-

бае сель гас прад пры ем ства і да вёў яго 

да ла ду.

— На фер ме тая ж са мая жы вё ла, пра-

цу юць тыя ж лю дзі, але за шэсць-во сем 

ме ся цаў пра дук цый насць па вя лі чы ла ся 

ўтрая, вы руч ка — у пяць ра зоў, за ра-

бот ная пла та — удвая. З гэ та га я раб лю 

вы сно ву, што з пра віль ным па ды хо дам 

лю бую ад ста ю чую гас па дар ку мож на 

вы вес ці на ся рэд не аб лас ны ўзро вень і 

даць маг чы масць лю дзям доб ра за раб-

ляць, — пад крэс ліў Аляк сандр Тур чын. 

Ён да ру чыў кож на му стар шы ні рай вы-

кан ка ма вы зна чыць у сва ім ра ё не па 

ад ной сла бай сель гас ар га ні за цыі, з тым 

каб на пра ця гу го да па вы сіць па каз чы кі 

дзей нас ці.

— Склас ці біз нес-план, пра лі чыць не-

аб ход ную су му ўкла дан няў. Гро шы мы 

зной дзем. Умо ва ад на — вы нік та кі ж, 

як у Ві лей цы, — кан ста та ваў Аляк сандр 

Тур чын.

Стар шы ня ка мі тэ та па сель скай гас-

па дар цы і хар ча ван ні Сяр гей Ляў ко віч 

рас ка заў, што жы вё ла га доў ля воб лас ці 

ў цэ лым спра ца ва ла ня дрэн на.. У пры-

ват нас ці, ле тась на до ена 1782,4 ты ся-

чы тон ма ла ка — 101,6 % да ўзроў ню 

2018-га. Ся рэд ні на дой ад ка ро вы ле тась — 

5343 кі ла гра мы ма ла ка, што больш за 

вы нік па пя рэд ня га го да на восем кі ла гра-

маў. Вы твор часць жы вё лы і птуш кі скла ла 

498,9 ты ся чы тон, або 102 % да 2018-га. 

Ся рэд ня су тач ныя пры ва гі на вы рошч ван-

ні і ад кор ме буй ной ра га тай жы вё лы — 

606 гра маў, што на адзін грам вы шэй за 

ўзро вень па пя рэд ня га го да.

Ра зам з тым у раз рэ зе ра ё наў і гас па-

да рак вы ні кі ад роз ні ва юц ца, у асоб ных з 

іх сі ту а цыя прос та ка та стра фіч ная.

— Мэ та ка ле гіі — ра за брац ца з ле-

таш ні мі праб ле ма мі і па мыл ка мі, каб не 

паў та раць іх у да лей шым, — лі чыць Сяр-

гей Ляў ко віч.

Удзель ні кі па ся джэн ня пра ана лі за ва лі 

не да пра цоў кі, упу шча ныя маг чы мас ці, 

дак лад на «рас клаў шы па па лі цах» увесь 

вы твор чы лан цу жок.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Аляк сандр Тур чын да ру чыў 
кож на му стар шы ні рай вы кан ка ма 
вы зна чыць у сва ім ра ё не па ад ной 
сла бай сель гас ар га ні за цыі, з тым 
каб на пра ця гу го да па вы сіць 
па каз чы кі дзей нас ці.

Вы стаў ка

МАР КІ 
КРА І НЫ ЧУЧ ХЕ

У адзі ным у кра і не Му зеі гіс то рыі 
пры ват на га ка лек цы я на ван ня, 

што ў Ві цеб ску, прад стаў ле на вы стаў ка 
са збо ру Му зея ка рэй скіх 

паш то вых ма рак
У яе прэ зен та цыі бра лі ўдзел прад стаў ні кі па-

соль ства КНДР у Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Гос ці 

ад зна чы лі, што і ў век ліч ба вых тэх на ло гій 

у іх кра і не вель мі па пу ляр ная тра ды цый ная 

паш то вая су вязь. Да рэ чы, і са мі яны вель мі 

час та ад сы ла юць ліс ты на ра дзі му.

На огул, па вод ле іх слоў, усе ка рэй цы вель мі лю-

бяць ад праў ляць і атрым лі ваць ліс ты. Пад стаў па-

слаць паш тоў ку сяб рам шмат: на Но вы год, Дзень 

між на род най са лі дар нас ці пра цоў ных, 8 Са ка ві ка, 

а так са ма на пя рэ дад ні па мят ных дзён га да він ка-

рэй скай рэ ва лю цыі. У Ка рэі пры ня та він ша ваць 

ад но ад на го паш тоў кай у су вя зі з са мы мі роз ны мі 

жыц цё вы мі па дзея мі.

Ці ка ва, што КНДР — кра і на, у якой ёсць яшчэ 

ад на доб рая тра ды цыя: па мя таць і він ша ваць паш-

тоў ка мі сва іх на стаў ні каў.

Пер шыя паш то выя мар кі — «Му гунх ва» (квет ка 

гі біс ку са) і «Ска лы Са мсон» — бы лі вы пу шча ныя 

ў 1946 го дзе ў го нар па чат ку дзей нас ці пош ты ў 

вы зва ле най Ка рэі.

На мар ках ба га та прад стаў ле на гіс та рыч ная 

і па тры я тыч ная тэ ма ты ка. Мно гія з іх пры све ча-

ны Кім Ір Се ну, за сна валь ні ку паў ноч на ка рэй скай 

дзяр жа вы, яго пас ля доў ні кам. Так са ма ёсць мар кі, 

якія ад люст роў ва юць раз на стай ныя ба кі жыц ця ка-

рэй ска га на ро да, і ў пер шую чар гу на цы я наль ныя 

тра ды цыі і звы чаі, якія яны вель мі ша ну юць.

У 1965 го дзе КНДР бы ла ўклю ча на ў спіс чле-

наў Між на род най фе дэ ра цыі фі ла тэ ліс таў (FІР). 

А з 1974 го да кра і на ўва хо дзіць у Су свет ны паш то-

вы са юз. У тыя га ды па чы на ец ца вы пуск ма рак на 

між на род ныя тэ мы з над пі са мі на анг лій скай мо ве 

для фі ла тэ ліс таў.

У цэ лым паш то выя мар кі КНДР ад люст роў ва-

юць су свет ную тэн дэн цыю. На іх мож на ўба чыць 

і га рад скія пей за жы, і вя до мых лю дзей, шы ро ка 

прад стаў ле ны тэ мы транс пар ту, алім пій скіх ві даў 

спор ту, асва ен ня кос ма су. Асаб лі вае мес ца зай ма-

юць мар кі з вы ява мі фло ры і фаў ны. Тра вы, квет кі і 

дрэ вы вы сту па юць не толь кі як жы выя фар бы для 

ства рэн ня пры го жай кар ці ны пры ро ды ў яе се зон-

ных зме нах, парт рэ та «ідэа льна га» ча ла ве ка, але і 

як ад люст ра ван не тра ды цый най воб раз нас ці, за ба-

бо наў і па вер' яў, якія ста год дзя мі іс на ва лі ў Ка рэі.

Мар кі кра і ны чуч хе вы клі ка юць ва ўсім све це 

асаб лі вую ці ка васць і лі чац ца вы дат ным су ве ні рам. 

Мно гія з іх не толь кі вель мі пры го жыя, за што час та 

ад зна ча юц ца пры за мі на між на род ных вы стаў ках, 

але і з'яў ля юц ца фі ла тэ ліс тыч най рэд кас цю.

Пётр ПАД ГУР СКІ, на чаль нік упраў лен ня куль-

ту ры Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, на га даў, што 

ра ней па дзе яй у куль тур ным жыц ці Ві цеб ска ста ла 

вы стаў ка тво раў дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас-

тац тва КНДР. Ця пер — чар го вая вы дат ная на го да 

ад крыць для са бе та ям ні чую кра і ну, з якой у Бе ла-

ру сі вель мі доб рыя ста сун кі.

Вы ву чаць Ка рэю праз мар кі ў Ві цеб ску мож на 

бу дзе да 27 сту дзе ня.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ, фо та аў та ра.

Дру гое ды хан не праб лем ным гас па дар кам
пла ну юць даць у Мін скай воб лас ці

Да вай ны мяс тэч ка на 

70 пра цэн таў бы ло яў рэй скае. 

Сто га доў та му тут ста я лі ча-

ты ры сі на го гі, пра ца ва ла 

ба га та яў рэй скіх ма га зі наў і 

крам. Боль шасць яў рэ яў, якія 

не па спе лі эва ку і ра вац ца, бы-

ла зні шча на. Тыя ж адзін кі, ка-

му ўда ло ся ўца лець, з'е ха лі з 

мяс цін, дзе яны стра ці лі род-

ных, сяб роў, су се дзяў.

Каб на га даць мес ці чам і 

гас цям Ло еў шчы ны пра гэ-
тыя ста рон кі гіс то рыі і ад даць 
да ні ну па мя ці ах вя рам 40-х 
га доў, Му зей біт вы за Дняп ро 
ла дзіць да ку мен таль ны экс-
па зі цый ны пра ект «Ло еў скі 
із кор» (із кор — яў рэй ская па-
мі наль ная ма літ ва). Вы стаў-

ка, якая ад кры ец ца 26 сту-

дзе ня, су пра ва джа ец ца сло-

га нам «Ча ла ве чая год насць, 

роў насць і спра вяд лі васць». 

З фон даў му зея прад стаў ля-

юц ца да ку мен ты яў рэ яў — 

фран та ві коў і пар ты за наў, якія 

муж на зма га лі ся за род ную 

кра і ну, і ліч ба выя ко піі за клю-

чэн ня Над звы чай най дзяр-

жаў най ка мі сіі па ўста наў лен ні 

і рас сле да ван ні зла чын стваў 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-

каў на тэ ры то рыі Ло еў ска га 

ра ё на, якія бы лі за пі са ныя і 

са бра ныя ў не каль кі та моў 

ад ра зу па вы зва лен ні ра ё на 

ў 1944 го дзе.

Так са ма мож на бу дзе па-

слу хаць ус па мі ны пра ва ен-

нае і да ва ен нае жыц цё, пра 

ад ра джэн не род на га краю 

пас ля вай ны, за пі са ныя су-

пра цоў ні ка мі му зея ў экс пе-

ды цы ях па Ло е ве і Ло еў скім 

ра ё не.

На ад крыц ці вы стаў кі мож-

на бу дзе па гля дзець фільм 

«Да сві тан ня. Стэ фан Цвэйг 

у Аме ры цы» (2016). Кі на-

стуж ка пры све ча на пісь мен-

ні ку, які праз сваё яў рэй скае 

па хо джан не і прын цы по вую 

па цы фісц кую па зі цыю вы му-

ша ны быў эміг ра ваць з род-

най Аў стрыі, аку па ва най у той 

час на цысц кай Гер ма ні яй. Вы-

стаў ка экс па ну ец ца ў рам ках 

рэа лі за цыі пра ек та Цэнт ра да-

ку мен та цыі куль тур най спад-

чы ны і пра цяг не сваю ра бо ту 

да кан ца лю та га.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Бе ла русь па мя тае

Я БУ ДУ МА ЛІЦ ЦА...
27 сту дзе ня ад зна ча ец ца Між на род ны дзень па мя ці 

ах вяр ха ла кос ту. Кож ны год пад час яго пра вя дзен ня 

ча ла вец тва згад вае пра міль ё ны аба рва ных жыц цяў, 

пра страш ныя па ку ты, праз якія прай шоў яў рэй скі 

на род, тра ге дыі, што ад бы ва лі ся ў роз ных кут ках 

Еў ро пы. І ад на з іх у га ды Дру гой су свет най вай ны 

звя за на з га рад скім па сёл кам Ло еў, 

што на Го мель шчы не.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

АБ СЛУ ГОЎ ВАЦЬ СКРЫ НІ 
ДЛЯ ПІ СЕМ БУ ДЗЕ 
«БЕЛ ПОШ ТА»

Пад трым лі ваць паш то выя скрын кі 

ў жы лых да мах у на леж ным ста не, мя-

няць і ра ман та ваць іх, а так са ма на леж на 

асвят ляць з уча раш ня га дня па чаў на-

цыя наль ны апе ра тар су вя зі — «Бел пош-

та». Скар дзіц ца на праб ле мы з ёміс тас-

ця мі для ка рэс пан дэн цыі ка му наль ні кам 

ця пер не вар та. Пла ціць за ўсе ра бо ты, 

як і ра ней, бу дуць жы ха ры. А раз на год 

ка му наль ні кі, паш та ві кі і ўлас ні кі му сяць 

су мес на пра вя раць стан і вы гляд скрын кі, 

па ве дам ляе пар тал ка му наль най аду ка-

ва нас ці на сель ніц тва http://gkx.by/.

Згод на з па ста но вай № 21/29 ад 

30 снеж ня 2019 го да, якая пе рад ала пра-

вы на кло пат пра ме та ліч ныя схо ві шчы 

для ліс тоў по шце, у тэх ніч нае аб слу гоў-

ван не скры нак ува хо дзяць ачыст ка іх ад 

бру ду і ржы, па фар боў ка, за ме на і ра-

монт зам коў, вы роў ні ван не, за ма цоў ван-

не на сця не, за ме на кар ка са, ума ца ван не 

за вес на дзвер цах і ін шае. Каб атры маць 

пэў ную па слу гу, трэ ба па даць за яў ку і 

апла ціць яе.

Ча ка ец ца, што ў най блі жэй шы час на 

ўсе паш то выя скрын кі ну ма ры ква тэр 

бу дуць на но сіц ца фар бай па спе цы яль-

ным тра фа рэ це. А на ба ках край ніх ёміс-

тас цяў для ліс тоў бу дуць пі саць так са ма 

паш то вы ін дэкс. Гэ та ў шмат ква тэр ных 

да мах. На скрын ках пры ват ных ся дзіб 

Бел пош та бу дзе ўказ ваць так са ма наз ву 

ву лі цы і ну мар до ма.

Іры на СІ ДА РОК.

П'Я НЫ НА КРА ДЗЕ НЫМ МА ЗЕ 
НА ЕХАЎ НА ДРЭ ВА

Су пра цоў ні кі ад дзе ла дзяр жаў най 

аў та ма біль най ін спек цыі За вод ска-

га РУ УС ста лі цы су мес на з ка ле га-

мі з За вод ска га (Мін ска) ад дзе ла 

Дэ парт амен та ахо вы МУС за тры-

ма лі га ра джа ні на, які ноч чу скраў 

аў та ма біль МАЗ, пры пар ка ва ны на 

ву лі цы Уба рэ ві ча.

Па вод ле апе ра тыў най ін фар ма цыі, 

42-га до вы муж чы на, зна хо дзя чы ся ў 

ста не ал ка голь на га ап'я нен ня, вяр таў ся 

да до му пас ля су стрэ чы з та ва ры шам. 

Пра хо дзя чы мі ма ву лі цы Уба рэ ві ча з бо-

ку ўнут ра на га коль ца МКАД, па да зра ва-

ны звяр нуў ува гу на пры пар ка ва ны ка ля 

або чы ны МАЗ, у якім бы лі не за чы не ны 

дзве ры, а ў за мку за паль ван ня зна хо-

дзі лі ся клю чы. Тра піў шы ў транс парт ны 

сро дак, муж чы на за вёў яго, ад нак спро ба 

здзейс ніць па езд ку не ўда ла ся: пры ру ху 

зад нім хо дам мін ча нін на ехаў на дрэ ва.

Пры бы лыя на мес ца ДТЗ мі лі цы я не-

ры ўста на ві лі, што ўтры ман не эты ла ва га 

спір ту ў вы ды ха ным па вет ры ў муж чы ны 

скла ла 2,8 пра мі ле.

Як па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан-

ка ма, ула даль нік угна на га МА За рас-

тлу ма чыў су пра цоў ні кам ДАІ, што па кі-

нуў клю чы ў за мку за паль ван ня, бо быў 

пе ра ка на ны ў тым, што «не да свед ча ны 

ча ла век» не змо жа за вес ці транс парт ны 

сро дак. Кож ную ра ні цу муж чы ну да во-

дзі ла ся мар на ваць ка ля паў га дзі ны, каб 

гэ та зра біць.

Ха рак тэр на, што пра ва на кі ра ван не 

транс парт ным срод кам якой-не будзь ка-

тэ го рыі ў 42-га до ва га мін ча ні на не бы ло. 

Ра ней муж чы на ўжо пры цяг ваў ся да кры-

мі наль най ад каз нас ці.

«СА РА КА НОЖ КІ» Ў КРА МЕ
Ра бот ні кі бра лі та вар і гро шы з ка сы

Су пра цоў ні кі ад дзе ла па ба раць бе 

з эка на міч ны мі зла чын ства мі ўста-

на ві лі асо бы ра бот ні каў кра мы, якія 

пры свой ва лі та вар і здзяйс ня лі кра-

дзя жы з ка сы.

Як па ве дам ляе ГУ УС Мін гар вы кан-

ка ма, пад час ін вен та ры за цыі ў ад ной з 

крам абут ку Пер ша май ска га ра ё на ста-

лі цы бы ла вы яў ле ная ня ста ча ка ля 3700 

руб лёў і 14 пар абут ку. Апе ра тыў ні кі вы-

свет лі лі, што буй ную су му з ка сы скраў 

за гад чык ма га зі на, які пра цуе на па са дзе 

з 2015 го да. Так са ма бы ло ўста ноў ле-

на, што ён пры сво іў восем пар абут ку 

на су му 2250 руб лёў. Ра ней 34-га до вы 

муж чы на да кры мі наль най ад каз нас ці 

не пры цяг ваў ся. Па да зро ны рас тлу ма-

чыў пра ва ахоў ні кам, што здзейс ніў кра-

дзеж гра шо вых срод каў для аса біс тых 

па трэб — збі раў ся па га сіць крэ дыт у бан-

ку, які браў на куп лю аў та ма бі ля.

Яшчэ шэсць пар абут ку на су му ка ля 

880 руб лёў пры сво і ла пра да вец гэ тай 

жа кра мы. Жан чы на ра ней так са ма да 

кры мі наль най ад каз нас ці не пры цяг ва-

ла ся. Апе ра тыў ні кам яна рас тлу ма чы ла, 

што абу так бра ла для ся бе, сва ёй ма ці 

і дач кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


