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Ка лісь ці адзін з са мых 
пры кмет ных бу дын каў вёс-
кі — ча ты рох па вяр хо вік на 
цэнт раль най пло шчы — 
упры гож ва ла рэ льеф ная 
кам па зі цыя з сяр па, мо ла та, 
сон ца і шас цяр ні. Як рас тлу-
ма чы лі ў сель скім вы кан ка-
ме, эмб ле ма — не афі цый ны 
сім вал аг ра га рад ка. З ча сам 
ба рэль еф прый шоў у ава-
рый ны стан і быў дэ ман ці ра-
ва ны. Ця пер за стаў ся толь-
кія яго ад бі так, які кі да ец ца 
ў во чы сва ёй за гад ка вас цю. 
Іні цы я тыў ныя жы ха ры за ку-
пі лі мат рэ ы я лы і зра бі лі эс-
кіз, каб ад на віць спад чы ну. 
Для на ня сен ня гра фіч на га 
ма люн ка па кон ту ры за ста-
ло ся знай сці пад' ём нік.

У гэ тыя дні шмат ча го ро-
бяць у пар ку імя 50-год дзя 
СССР. Ужо ўста ля ва лі стэн-
ды, пры све ча ныя гіс то рыі 
вёс кі. Ства ры лі ку точ кі для 
ся мей на га ад па чын ку.

У Ак цябр скую на ра бо ту 
што дня пры яз джае ня ма ла 
га ра джан. На прык лад, ва 
ўста но вы са цы яль на га пры-
зна чэн ня. Га рад скіх ва бяць і 
сель скія да пла ты — 20%. А ў 
са вец кі час тут бы ло пра сцей 

вы ра шыць жыл лё вае пы тан-
не. У экс пе ры мен таль ны па-
сё лак, пер ша па чат ко ва раз-
лі ча ны на 1200 жы ха роў, пе-
ра яз джа лі лю дзі з уся го Са-
вец ка га Са ю за. Зра зу ме ла, у 
асноў ным ма ла дыя сем'і. Да 
1974 го да ў Ак цябр скай пра-
жы ва ла 600 ча ла век, у 1978 
го дзе — 800. У кан цы 1970-х
у саў га се пра ца ва ла ка ля 
1,3 ты ся чы ча ла век!

На сён ня ў вёс цы больш 
за 2,6 ты ся чы па ста ян на пра-
жы ва ючых.

— Гіс то рыя аг ра га рад ка 
не па рыў на звя за на з саў га-

сам «Ся лю ты». На се ле ны 
пункт — цэнт раль ная ся дзі-
ба гас па дар кі. Яе ства ры лі 
6 са ка ві ка 1959 го да як пры-
га рад ную — па вы твор час ці 
ма ла ка, га род ні ны і мя са, — 
рас каз вае стар шы на ву ко вы 
су пра цоў нік Ві цеб ска га ра-
ён на га гіс то ры ка-края знаў-
ча га му зея Ган на ЛІ ПА ВА.

З 1964 го да кі ра ваць саў-
га сам па чаў Ула дзі мір Ар цё-
ма віч Ада мо віч. З гэ та га ча су 
па чы на ец ца бу даў ніц тва вёс-
кі. А ў 1967 го дзе саў гас быў 
уклю ча ны ў рэс пуб лі кан скі 
план экс пе ры мен таль на га 
сель ска га бу даў ніц тва.

Там, дзе ця пер пры го жы 
га ра док, шмат па пра ца вав лі 
ме лі я ра та ры. Асу шы лі ба ло-
та, пры вез лі зям лю — ёсць 
ана ло гія з бу даў ніц твам 
Санкт-Пе цяр бур га.

Вёс ка — 
са вец кая ма ра!

Пры сва ен не ў 1972 го-
дзе гас па дар цы га на ро ва га 
зван ня імя 50-год дзя СССР 
ста ла вяр шы няй пра цоў най 
сла вы ка лек ты ву.

— Прак тыч на кож ны ты-
дзень су стра ка лі роз ныя дэ-

ле га цыі: з рэс пуб лік Са вец-
ка га Са ю за, Поль шчы, Бал-
га рыі, Чэ ха сла ва кіі, Венг рыі, 
ГДР, Фран цыі, Аў стрыі, Ку бы, 
В'ет на ма, КНДР і ін шых кра-
ін. Трой чы на вед ваў гас па-
дар ку Пётр Ма шэ раў. Быў 
тут з ві зі там Мі ха іл Гар ба чоў, 
сак ра тар ЦК КПСС па сель-
скай гас па дар цы, бу ду чы ге-
не раль ны сак ра тар, — пра-
цяг вае Ган на Лі па ва.

У 1970-я га ды ў вёс цы 
ўзво дзяц ца экс пе ры мен таль-
ныя да мы га рад ско га ты пу з 
су час ны мі бы та вы мі вы го да-
мі. Два жы лых сек та ры бы лі 
аб' яд на ны гра мад ска-ганд лё-
вым цэнт рам і зо най ад па чын-
ку. У комп лек се: Па лац куль-
ту ры (з гля дзель най за лай 
на 400 мес цаў), біб лі я тэ ка, 
му зыч ная шко ла, са док, ам-
бу ла то рыя, ганд лё вы цэнтр з 
пра мта вар най і хар чо вай кра-
ма мі, ка фэ-ста ло вая. Уз вя лі і 
ча ты рох па вяр хо вы ад мі ніст-
ра цый на-бы та вы комп лекс. 

Там зна хо дзі лі ся кан то ра 
саў га са, сель са вет, паш то вае 
ад дзя лен не, ашчад ная ка са, 
АТС, кам бі нат бы та во га аб-
слу гоў ван ня. І, у гэ та цяж ка 
ця пер па ве рыць, гас ці ні ца.

Бы ло пра ве дзе на доб ра-
ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі, 
раз бі ты пар ка выя зо ны,
ство ра ны штуч ны ва да ём. 
А на цэнт раль най пло шчы 
за пра ца ваў фан тан.

Най леп шыя вы пуск ні-
кі ВНУ ма ры лі пра ца ваць у 
вёс цы. Дзе ці пай шлі ву чыц ца 
ў но вую шко лу. На пры кан цы 
1970-х за пра ца ва ла ПТВ ме-
ха ні за цыі сель скай гас па дар-
кі. Яно і ця пер функ цы я нуе.

У 1980 го дзе ад кры лі 
Дом бы ту. Уста но ва аказ ва-
 ла жы ха рам вёс кі звыш 
20 ві даў па слуг. А ў на ступ ным 
го дзе, на пя рэ дад ні каст рыч-
ніц ка га свя та, ад кры лі адзін з 
най леп шых у СССР дзі ця чы 
са док-яс лі.

Ве лі ка ну 
пры свя ча ец ца

У му зеі мож на ўба чыць 
вы ста ву, пры све ча ную пі я-
нер ска му ру ху і 100-й га да-

ві не рэ ва лю цыі. Ад нак тут 
ша ну юць не толь кі са вец-
кае мі ну лае. За вяр ша ец ца 
ства рэн не экс па зі цыі «Ве лі-
ка наў ху тар» — пра са ма га 
вы со ка га ў све це бе ла ру-
са Фё да ра Мах но ва (га ды 
жыц ця — 1878—1912). Пра 
яго «Звяз да» рас каз ва-
ла. І ў наш час да след чы кі 
спра ча юц ца, якім ме на ві та 
быў яго рост. Мяр ку ец ца, 

што больш за 285 сан ты-
 мет раў!

Ся род экс па на таў — фа-
нер ны сі лу эт ве лі ка на. Мож-
на пры ме рыць «яго шта ны», 
да лонь, вус ны, ко пію каль ца 
дыя мет рам з ру бель цар скіх 
ча соў... Пла ну ец ца ўсё, што 
звя за на з Мах но вым, пры-
мусць пра ца ваць на брэнд 
ра ё на.

Да р'я АНД РО НА ВА, за-
гад чы ца ад дзе ла ама тар-
скай твор час ці Ві цеб ска га 
ра ён на га цэнт ра куль ту ры 
і твор час ці, па дзя лі ла ся пла-
на мі аб пра вя дзен ні фес ты ва-
лю, пры мер ка ва на га да дня 
па мя ці Фё да ра Мах но ва:

— За ду ма лі ар га ні за ваць 
квэст «У гос ці да ве лі ка на», 
вы сту пы цыр ка чоў, бо ён з 
цыр кам па бы ваў у мно гіх 
кра і нах. Пла ну ем так са ма 
па рад ве лі ка наў, ін ста ля цыі 

вя лі кіх прад ме таў бы ту, спа-

бор ніц тва «Во ла ты Ві цеб-

шчы ны» і ін шае.

Да рэ чы, Ак цябр ская — 

не адзі нае мес ца, дзе мож-

на да ве дац ца пра са ма га 

вы со ка га ў све це бе ла ру са. 

У вёс цы Ста рое Ся ло Ві цеб-

ска га ра ё на ў шко ле так са-
ма ёсць тэ ма тыч ны ку то чак, 
там мож на ўба чыць асаб лі ва 
каш тоў ны экс па нат — кар кас 
лож ка ве лі ка на. За ха ва ла ся 
і ма гі ла не да лё ка ад ху та ра, 
дзе ён жыў.

Ак цябр ская, як ба чым, здо-
ле ла за ха ваць шмат эн ту зі яс-
таў, якія шчы ра лю бяць мес ца, 
дзе жы вуць і пра цу юць.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

Фо та з ар хі ва му зея.

У АК ЦЯБР СКАЙ У АК ЦЯБР СКАЙ 
АД СВЯТ КУ ЮЦЬ ДВА ЮБІ ЛЕІАД СВЯТ КУ ЮЦЬ ДВА ЮБІ ЛЕІ

Візіт ГАРБАЧОВА ў саўгас «Сялюты», 1983 год.

Хакейная каманда саўгаса «Сялюты» 
і яе капітан Леанід ХАМУСЬКОЎ. Пачатак 80-х.

Цэнтральная плошча 
з дзеючым фантанам. 

Сярэдзіна 70-х.

Се зонСе зон  

Да гнаць зай ца
Ку ля выя па тро ны на ват на сіць нель га

Згод на з Пра ві ла мі вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля-
ван ня, у кра і не да зво ле на зда бы ча зай ца-ру са ка і зай ца-бе-
ля ка лю бо га по лу і ўзрос ту ў свет лы час су так.

Ра біць гэ та мож на збро е вым спо са бам з па ды хо ду з ган ча ка мі, 
якія ма юць па ля выя дып ло мы па зай цы і (або) лі сі цы, пры гэ тым з 
ад ным ган ча ком мо гуць па ля ваць да трох па ляў ні чых. Да зва ля ец ца 
вы ка рыс тоў ваць глад ка стволь ную па ляў ні чую зброю з вы ка ры стан-
нем па тро наў са шро там. Мож на па ля ваць і бяз збро е вым спо са бам 
— з хар та мі, лоў чы мі птуш ка мі.

— Па ля ван не з ган ча ком мож на ад нес ці да ад на го з са мых па-
спя хо вых па ля ван няў на зай ца. Ад нак азарт не па ві нен паў плы ваць 
на вы ка нан не пра ві лаў, — за ўва жы лі ў Дзярж ін спек цыі. — Ад праў-
ля ю чы ся на па ля ван не, уваж лі ва вы ву чы це гра ні цы па ляў ні ча гас па-
дар чых зон і ін шых адзі нак унут ры гас па дар ча га дзя лен ня тэ ры то рыі 
ўгод дзяў, у якіх да зва ля ец ца аль бо за ба ра ня ец ца пра во дзіць па ля-
ван не ў ад па вед нас ці з на яў най пу цёў кай. Пры па ля ван ні на зай ца 
не да пу шчаль на пры мя нен не і на ват на шэн не ку ля вых па тро наў і 
кар це чы дыя мет рам больш за 5 мі лі мет раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



Уклад ма гі лёў скіх мыт ні каў
Сё ле та Ма гі лёў ская мыт ня пе ра лі чы ла за 9 ме ся цаў у рэс-
пуб лі кан скі бюд жэт 156 міль ё наў руб лёў роз ных пла ця жоў — 
на 37% бо льш, чым ле тась.

Як па ве да мі лі прад стаў ні кі ве дам ства, да сяг ну ты знач ныя вы ні кі 

па ча се здзяйс нен ня мыт ных апе ра цый. Так, за 9 ме ся цаў го да 

82% та ва раў, якія вы во зі лі ся з тэ ры то рыі ЕА ЭС, бы лі аформ ле ныя 

менш чым за 5 хві лін, а 68% та ва раў, якія, на ад ва рот, уво зі лі ся, 

прай шлі мыт ную пра цэ ду ру менш чым за 2 га дзі ны. Вы пуск больш 

як 98% та ва раў пад мыт ную пра цэ ду ру мыт на га тран зі ту за няў 

менш за 10 хві лін. Гэ та свед чыць аб па ве лі чэн ні тран зіт най пры-

ваб нас ці на шай кра і ны, са дзей ні чае раз віц цю біз нес-су поль нас-

цяў рэ гі ё на, а так са ма ўма ца ван ню знеш не эка на міч ных су вя зяў і 

кан ку рэн та здоль нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь у цэ лым, пад крэс лі лі 

ма гі лёў скія мыт ні кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Але ж спрэч кі гэ тыя па між да рос-
лы мі, да сва іх дзя цей яны ста вяц ца 
як на ле жыць і вы хоў ва юць іх як трэ-
ба. Як тут рэ ага ваць? Па пер шым 
ча се ні хто не бу дзе пры маць кар ды-
наль ных мер. Ад нак, ка лі вы клі кі мі лі-
цыі пра цяг нуц ца, уста но вы аду ка цыі 
бу дуць прос та вы му ша ны рэ ага ваць 
і ста віць дзя цей у са цы яль на не бяс-
печ нае ста но ві шча.

— Кож ны раз, як дзе ці трап ля-
юць у са цы яль на не бяс печ нае ста-
но ві шча, уз ні кае пы тан не: ці пра-
віль ная гэ та ме ра? Або, на ад ва рот, — 
ці не за поз на пры ня тая? Сту пень 
умя шаль ніц тва ўста ноў аду ка цыі ў 
жыц цё сям'і заў сё ды па він на быць 
дак лад на раз лі ча на. Акра мя та го, 
гэ та цяг не за са бой не толь кі ар га ні-
за цыю ра бо ты з іх сем' я мі, але і шмат 
па пя ро вай ру ці ны, вель мі вя лі кай. 
На ват ка лі ў ма ло га ня ма праб лем 
з ву чо бай ці зда роў ем, усё гэ та па-
він на быць пра пі са на ў да ку мен тах. 
Зда ра ец ца, дзя цей не ста вяць у са-
цы яль на не бяс печ нае ста но ві шча, 
каб па збег нуць гэ тых пра ве рак і 
афарм лен ня па пер, — сцвяр джае 
Зі на і да Ва раб' ё ва. — У той жа час 
на шы пе да го гі вель мі ад каз ныя лю-
дзі і ве да юць, што рэ ага ваць на са-
мае ня знач нае пра яў лен не па доб ных 
праб лем трэ ба тэр мі но ва, каб ра бо та 
пра во дзі ла ся ў час і ма лыя за ста ва-
лі ся ў сва іх сем' ях.

У ста лі цы ў са цы яль на не бяс печ-
ным ста но ві шчы зна хо дзяц ца 1963 
дзі ця ці, ад нак на са мрэч тых, хто вы-
клі кае пэў ную за кла по ча насць, чые 
па во дзі ны або ву чо ба на сця рож ва е, 
але пра ка го ня ма пад стаў ска заць, 
што яны зна хо дзяц ца ў та кім ста но-
ві шчы, знач на больш, упэў не на спе-
цы я ліст Мін га рвы кан ка ма.

— Маг чы ма, трэ ба вяр нуць ва 
ўста но вы аду ка цыі та кое па няц це, 
як унут ры школь ны кант роль, — 
раз ва жае Зі на і да Ва раб' ё ва. — На-
прык лад, ка лі не паў на лет ні кеп ска 
ву чыц ца, гэ та яшчэ не зна чыць, што 
ў сям'і ня ма ўмоў для на леж най пад-
рых тоў кі да маш ніх за дан няў. Вы ву-
ча ю чы сі ту а цыю, да вед ва еш ся, што 
та ко му дзі ця ці прос та ня ма ка му да-
па маг чы, та му што баць кі з ніз кім 
уз роў нем аду ка цыі і не ра зу ме юць, 
што ра біць. Зна чыць, та ко му вуч ню
па трэб на асаб лі вая ўва га — маг чы-
ма, псі хо ла га-пе да га гіч ная, маг чы-
ма, да дат ко выя за ня ткі, — каб не як 
пад цяг нуць ву чо бу.

Вы пад кі ада бран ня дзя цей з 
сем' яў з пры чы ны та го, што яны бы-
лі пры зна ныя асо ба мі, якія ма юць 
па трэ бу ў дзяр жаў най аба ро не, так-
са ма трэ ба дас ка на ла вы ву чаць, бо 
іс нуе шмат спрэч ных мо ман таў у та-
кіх сі ту а цы ях, лі чыць спе цы я ліст:

— На тое, каб пры знаць, што дзі-
ця мае па трэ бу ў аба ро не дзяр жа вы, 
па він на быць важ кая пры чы на — ка-
лі ма ло му не бяс печ на за ста вац ца ў 
сва ёй сям'і, бо баць кі не кла по цяц-

ца пра яго, не за бяс печ ва юць яго 
раз віц цё і ба за выя па трэ бы ў ежы, 
адзен ні, пры тул ку. Не да юць яму 
маг чы мас ці атрым лі ваць аду ка цыю, 
ка лі за чы ні лі ў ча ты рох сце нах і не 
вы пус ка юць у со цы ум, і не паў на лет-
ні не раз ві ва ец ца як асо ба, не рых-
ту ец ца да са ма стой на га жыц ця, не 
мо жа сам ні чо га зра біць. Але ж ка лі 
баць кі не за пла ці лі за ква тэ ру, бо на 
той мо мант за ста лі ся без ра бо ты, ці 
яшчэ там што зда ры ла ся, дык та кой 
сям'і трэ ба да па маг чы. Тым больш 
што ад клю чыць свят ло ці газ там, 
дзе ёсць не паў на лет нія дзе ці, мож на 
толь кі са зго ды ор га наў апе кі і па пя-
чы цель ства. І ка лі та кое зда ра ец ца, 
зна чыць сям'я ўжо бы ла пры зна ная 
са цы яль на не бяс печ най і прай шла 
ўсе маг чы мыя тэр мі ны, што да юц ца 
на вы праў лен не сі ту а цыі. Ад на за па-
зы ча насць за ме сяц па «ка му нал цы» 
не мо жа стаць пры чы най ада бран ня 
дзі ця ці...

Як ба чым, спе цы я ліс ты, якія пра-
цу юць не па срэд на ў сфе ры аба ро ны 
пра воў дзя цей, вы каз ва юць дум ку, 
што кры тэ рыі не аб ход нас ці гэ тай 
аба ро ны трэ ба ўдак лад ніць і пад ка-
рэк та ваць. На пэў на, і праў да, час за-
ду мац ца аб гэ тым. Бо кож ны раз, ка-
лі пры ма ец ца ра шэн не аб пры знан ні 
сям'і ў са цы яль на не бяс печ ным ста-
но ві шчы, вы ра ша ец ца ні мно га ні 
ма ла — кан крэт ны лёс як мі ні мум 
ад на го ма лень ка га ча ла ве ка.

Іры на СІ ДА РОК.
sіdarok@zvіazda.by

РАЗ МЫ ТЫЯ КРЫ ТЭ РЫІ 
«СА ЦЫ ЯЛЬ НАЙ 
НЕ БЯС ПЕ КІ»

Фо та Вік та ра НІ КА ЛА Е ВА.


