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— Што на огул пад штурх ну-

ла вас за няц ца гэ тай дзей нас-

цю? — па ці ка ві лі ся мы ў Мі ка лая 

Сяр ге е ві ча.

— Вай на не аб мі ну ла ні вод най 

бе ла рус кай сям'і, мая так са ма не 

бы ла вы клю чэн нем. З вась мі бра-

тоў дзе да на вай не аца ле лі ўся го 

двое. І толь кі аб ад ным з за гі ну-

лых атры ма ла ся знай сці звест кі. 

За свой апош ні бой ён па смя рот-

на быў уз на га ро джа ны ме да лём 

«За ад ва гу». Пер шая ў ма ім жыц ці 

Вах та па мя ці пра хо дзі ла ка ля вёс-

кі Ша пя ле ві чы Круг лян ска га ра ё-

на. У 1944-м са вец кі дэ сант кры ху 

не раз лі чыў пры зям лен не і тра піў 

прос та ў цэнтр ня мец кай ка ло ны. 

Мы зна хо дзі лі ў ко ліш ніх ако пах 

астан кі ня мец кіх і са вец кіх сал дат, 

якія так і ля жа лі по бач, на ват не 

ра за мкнуў шы ру кі ў апош няй сва-

ёй смя рот най су тыч цы. За 11 дзён 

пад ня лі астан кі 13 ня мец кіх і 60 са-

вец кіх сал дат.

— У знік лых без звес так ня ма 

на ват да ты смер ці. І для іх род ных 

у лю бым ка ле не гэ та тра ге дыя. 

Боль шасць за пы таў з прось бай ад-

шу каць сва я коў па сту пае на сайт 

по шу ка ва га атра да «Вік кру» ця пер 

ме на ві та ад уну каў і праў ну каў не-

вя до мых сал дат. Да нас звяр та-

юц ца гра ма дзя не Бе ла ру сі, Ра сіі, 

Укра і ны, Гер ма ніі, Лат віі, ЗША, Із-

ра і ля. За год мы атрым лі ва ем не-

каль кі сот няў та кіх ліс тоў.

По шу ка вая ра бо та — гэ та наш 

пя рэд ні край ба раць бы за са вец-

кіх сал дат, за за бі тых мір ных жы-

ха роў, за за ха ван не са праўд най 

гіс то рыі вай ны. Сі ла — у праў дзе, 

а праў да — у ар хіў ных да ку мен тах 

і па ля вых да сле да ван нях! Нель-

га, каб той ма гут ны гіс то ры ка-па-

тры я тыч ны па тэн цы ял, які нес лі 

ўдзель ні кі і ве тэ ра ны вай ны, за раз 

рас тва рыў ся і знік. І тут не па він на 

быць фар ма ліз му. Бай цам на ша га 

атра да не трэ ба тлу ма чыць, ча му 

так важ на знай сці кож на га бай ца. 

Ма ла дым лю дзям, якія пры вык лі 

да «стра ля лак» у ін тэр нэ це, бы-

ло б ка рыс на па бы ваць з на мі на 

мес цах кры ва вых біт ваў Вя лі кай 

Ай чын най. Уба чыць уз ара нае по-

ле з рас кі ну ты мі па ім ча ла ве чы мі 

кас ця мі. Маг чы ма, неш та б пе ра-

мя ні ла ся ў іх ду шы.

— Ча го сён ня не ха пае для 

раз віц ця больш маш таб на га по-

шу ка ва га ру ху ў кра і не?

— Не ха пае нар ма тыў най ба зы, 

якая б пра ду гледж ва ла ства рэн не 

сек та раў по шу ка вай ра бо ты пры 

аб лас ных цэнт рах твор час ці і ка ар-

ды на ва ла б іх дзей насць, не ха пае 

фі нан са ван ня, юры дыч най са ма-

стой нас ці і шмат ча го ін ша га. Сё-

ле та мы на кі ра ва лі свой зва рот у 

Ака дэ мію на вук Бе ла ру сі з прось-

бай уклю чыць на шы пра па но вы ў 

пра ект нар ма тыў най ба зы, якая 

да ты чыц ца дзей нас ці по шу ка вых 

ар га ні за цый.

Мы шмат га во рым пра па тры я-

тызм, а по шу ка вая дзей насць як-

раз і вы хоў вае ў ча ла ве ку па тры ё-

та. Па да ных на 2018 год, толь кі на 

тэ ры то рыі Ма гі лёў скай воб лас ці ў 

брац кіх во ін скіх па ха ван нях і адзі-

ноч ных ма гі лах спа чы вае больш 

за 325 ты сяч ча ла век, з іх вя до-

мыя ім ёны толь кі ка ля 75 ты сяч 

во і наў, ас тат нія 250 ты сяч — бе-

зы мен ныя! І гэ та толь кі ўлі ча ныя 

па ха ван ні. Дзя сят кі ты сяч не па ха-

ва ных афі цый на сал дат і ка ман дзі-

раў Чыр во най Ар міі пра цяг ва юць 

за ста вац ца ў ако пах, тран шэ ях, 

ляс ных ямах, ба ло тах. Да гэ туль 

не вя до мы ім ёны і мес цы гі бе лі 

чле наў лёт ных экі па жаў, якія не 

вяр ну лі ся з ба я во га за дан ня. Для 

нас спра ва го на ру ад на віць іх, ад-

даць ім апош нюю па ша ну. І вель мі 

маг лі б да па маг чы гэ тай спра ве 

сек та ры по шу ка вай ра бо ты, пра 

якія мы сён ня так ма рым. Су мес-

на з упраў лен нем па ўве ка ве чан ні 

па мя ці аба рон цаў Ай чы ны і ах вяр 

вой наў пры Мі ніс тэр стве аба ро ны 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 52-м асоб-

ным по шу ка вым ба таль ё нам яны б 

зай ма лі ся збо рам ін фар ма цыі пра 

не вя до мыя па дзеі ў га ды вай ны, 

да след чай і ана лі тыч най пра цай, 

пра вя дзен нем лет ніх по шу ка вых 

ла ге раў, раз вед валь ных по шу ка-

вых экс пе ды цый па мес цах бы лых 

ба ёў, ства рэн нем кут коў і му зе-

яў по шу ка вай ра бо ты, вя дзен нем 

бан ка да ных аб на ва вы яў ле ных 

не вя до мых ра ней па ха ван нях воі-

наў Чыр во най Ар міі. Та кая пра ца 

ця пер ак тыў на пра во дзіц ца ў Ра сіі, 

пад трым лі ва ец ца на са мым вы со-

кім дзяр жаў ным уз роў ні і фі нан су-

ец ца з фе дэ раль на га бюд жэ ту.

— Сё ле та ва ша му по шу ка ва-

му аб' яд нан ню спаў ня ец ца 25 га-

доў. Са мы час пад су ма ваць, што 

зроб ле на і што яшчэ трэ ба зра-

біць.

— Пад час на шых су мес ных 

з 52-м асоб ным по шу ка вым ба-

таль ё нам Мі ніс тэр ства аба ро ны 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь экс пе ды цый 

пад ня тыя і ўра чыс та пе ра па ха ва-

ныя бо лей чым 1150 сал дат і ка-

ман дзі раў Чыр во най Ар міі, 76 з іх 

вер ну тыя ім ёны. Акра мя гэ та га, па 

ар хіў ных ма тэ ры я лах уста ноў ле на 

бо лей чым 20 ты сяч ім ёнаў аба-

рон цаў Ма гі лёў шчы ны, якія лі чы-

лі ся знік лы мі без звес так.

Па іні цы я ты ве «вік краў цаў» тры 

ву лі цы Ма гі лё ва на зва ны ім ёна мі 

ге ро яў аба ро ны — Ры го ра Зла-

та вус таў ска га, Мі ка лая Ця ро хі на 

і Яка ва Сле па ку ра ва. У Ча вус кім 

ра ё не ўста ноў ле ны пер шы ў кра і-

не пом нік штраф ным ба таль ё нам 

Чыр во най Ар міі, якія на пра ця гу 

не каль кіх ме ся цаў 1943-га штур-

ма ва лі на Про ні ня мец кія па зі цыі.

На пе ра дзе ў нас яшчэ вель мі 

шмат ра бо ты. На спе ла не аб ход-

насць уз вя дзен ня год на га ме ма-

ры я ла ў Ча вус кім ра ё не. Тут, на 

ра цэ Про ня па лі ніі Дуб роў на — 

Слаў га рад (Пра пойск), у 1943—

1944 га дах на пра ця гу паў го да 

дзя сят кі ды ві зій За ход ня га фрон-

ту вя лі цяж кія кро ва пра літ ныя баі. 

За гэ ты час яны стра ці лі больш 

чым 330 ты сяч ча ла век — за бі ты-

мі, па ра не ны мі, знік лы мі без вес-

так. І мы па він ны ад даць ім да ні ну 

па ва гі.

У пла нах так са ма ства рэн не на-

ву ко ва-па пу ляр ных кніг аб дзей-

нас ці ў га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны вай ско вых ды вер сій ных 

раз ведг руп на тэ ры то рыі воб лас ці, 

пар ты зан ска га дру ку ў Клі чаў скай 

пар ты зан скай зо не. Стро ім пла ны 

на конт на ступ ных Вах таў па мя ці. 

Ар хіў ныя да ку мен ты і ня мец кія 

аэ ра фо та здым кі да па мо гуць нам 

вы зна чыц ца з мес ца мі по шу каў. 

Спа дзя ём ся, што ў вы ні ку на шых 

экс пе ды цый бе лых плям у гіс то-

рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны ста-

не яшчэ менш. За апош нія шэсць 

га доў клу бам бы лі ўста ноў ле ны 

мес цы па дзен ня ў га ды вай ны 

са вец кіх са ма лё таў: пі кі ру ю ча га 

бам бар дзі роў шчы ка Пе-2 у Ма гі-

лёў скім ра ё не і да лё ка га бам бар-

дзі роў шчы ка Іл-4 у Клі чаў скім. Па 

ну мар ных дэ та лях ру ха ві коў пры 

да па мо зе ра сій скіх і ўкра ін скіх 

по шу ка ві каў уста ноў ле ны ім ёны 

экі па жаў і ба я выя гіс то рыі са ма-

лё таў. На ма гі ле лёт чы каў у вёс-

цы Ма ка ран цы Ма гі лёў ска га ра ё на 

ўста ноў ле ны пом нік, а ў Клі ча ве, 

на па ха ван ні борт-страл ка і страл-

ка-ра дыс та, — па мят ны знак. На 

жа лоб най ура чыс тай цы ры мо ніі 

пе ра па ха ван ня пры сут ні ча лі сва-

я кі за гі ну лых з Маск вы і Таш кен та. 

За раз спра бу ем уста на віць экі паж 

са вец ка га зні шчаль ні ка Ла-5 у Ча-

вус кім, бам бар дзі роў шчы ка Як-4 у 

Бы хаў скім і трох ТБ-2 у Кі раў скім 

ра ё нах, якія бы лі збі ты нем ца мі на 

пра ця гу 1941—1944 га доў. Ад ным 

сло вам, ра бо ты столь кі, што хо-

піць яшчэ на не каль кі па ка лен няў 

на пе рад.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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Пра ду гле джа ны так са ма пе-

ра вод пяч но га ці га за ва га ін-

ды ві ду аль на га ацяп лен ня або 

га ра ча га во да за бес пя чэн ня на 

элект рыч нае, а так са ма ўлад-

ка ван не і ра монт сіс тэм ды ма-

вы да лен ня.

— Гэ та звя за на з тым, што 

іс ну юць пы тан ні пры ацяп лен ні і 

га ра чым во да за бес пя чэн ні ад ін-

ды ві ду аль ных га за вых ка ло нак і 

пе чаў, — рас тлу ма чыў Анд рэй 

РА МАШ КА, на чаль нік упраў-

лен ня жыл лё вай гас па дар кі 

Мі ніс тэр ства ЖКГ. — Не аб ход-

насць пе ра во ду сіс тэ мы ацяп-

лен ня з ад на го ві ду ў дру гі па він-

ны пла на ваць мяс цо выя ор га ны. 

У ме жах пра вя дзен ня кап ра мон-

ту ім да ру ча на ўклю чыць жы лыя 

да мы, дзе па тра бу ец ца за ме на, 

у гра фі кі і ты туль ныя спі сы.

На ацяп ляль ных пры бо рах 

у ква тэ рах маж лі ва ўста наў лі-

ваць тэр ма рэ гу ля та ры. Дыс тан-

цый нае зды ман не па каз чы каў 

з іх скі ра ва на на па ляп шэн не 

якас ці ака зан ня жыл лё ва-ка му-

наль ных па слуг (ЖКП) і за бес-

пя чэн не мак сі маль най зруч нас-

ці пры ар га ні за цыі раз лі каў за 

ўжы тыя па слу гі. Не трэ ба бу дзе 

па да ваць у раз лі ко ва-да ве дач-

ныя цэнт ры ліч бы з пры бо раў 

улі ку. А па ква тэр ны ўлік цеп-

ла энер гіі праз сіс тэ мы рэ гу ля-

ван ня да зво ліць лю дзям са ма-

стой на кант ра ля ваць коль касць 

спа жы та га цяп ла і раз ліч вац ца 

вы ключ на за яе, да даў прад-

стаў нік ЖКГ:

— Мы па він ны даць спа жыў цу 

маг чы масць зай мац ца пы тан ня-

мі рэ гу ля ван ня. Раз ліч вац ца па 

пры бо рах ці не — яго аса біс тае 

ра шэн не. Ад нак, як па каз вае 

прак ты ка, да мы, дзе зай ма юц ца 

ха ця б агуль ным рэ гу ля ван нем 

цеп ла спа жы ван ня, ска ра ча юць 

яго аб' ёмы пры клад на на 12 %. 

Рэ гу ля ван не да зво ліць так са ма 

па збег нуць пе ра грэ ву ў па мяш-

кан нях. Гэ та ме ра пры ем ства на 

перс пек ты ву.

Та ва рыст вы 
ўлас ні каў і цеп ла вая 
ма дэр ні за цыя

Уво дзіц ца ў экс плу а та цыю 

ад ра ман та ва ныя бу дын кі бу дуць 

пас ля вы ка нан ня ўся го комп лек-

су ра бот, а не асоб ных яго час-

так, што да зво ліць па зба віц ца 

на ра кан няў на не да роб кі. Улас-

ні кі жыл ля змо гуць фак тыч на 

са ма стой на пры маць ра шэн ні 

ад нос на ра бот пла на ва на га кап-

ра мон ту до ма, бо агуль ны сход 

мае ад бы вац ца яшчэ на ста дыі 

пра ек та ван ня, а не на пя рэ дад ні 

па чат ку ра бот.

— Зда ра ец ца, што ў до ме 

неш та не да аб сле да ва лі, да ка-

гось ці не дай шлі. Ад па вед на, 

пэў ныя ра бо ты вы па да юць з 

пра ек та, які ўжо га то вы. Трэ ба, 

каб у пра ект на-каш та рыс ную 

да ку мен та цыю ўвай шлі ра бо-

ты, якія не па срэд на звя за ны з 

унут ра най част кай жы лых па-

мяш кан няў. Каб дай шлі да кож-

на га, пры чым з удзе лам спа-

жыў цоў, — за ўва жыў Анд рэй 

Ра маш ка.

У па ста но ве № 39 улі ча на 

так са ма пла на ва ная ў кра і не 

цеп ла вая ма дэр ні за цыя, якая 

ў да лей шым да зво ліць пад час 

кап ра мон ту (з улі кам па жа дан-

няў улас ні каў) пра вес ці ма дэр-

ні за цыю на пэў ных умо вах: з 

удзе лам дзяр жа вы, рас тэр мі-

ноў кай і г. д.

Пры вы зна чэн ні аб' ёмаў цеп-

ла вой ма дэр ні за цыі бу дзе пра-

па на ва на не каль кі ва ры ян таў 

ад па вед на эфек ту і кош ту, які 

вы бе руць са мі ўлас ні кі.

Та ва рыст вы ўлас ні каў ця пер 

так са ма мо гуць да лу чыц ца да 

кап ра мон ту ў ме жах дзярж пра-

гра мы, да даў спе цы я ліст:

— Уста ноў ле ны дак лад ны 

ме ха нізм раз лі ку срод каў, не аб-

ход ных пры пра вя дзен ні кап ра-

мон ту, якія та ва рыст вы ўлас ні каў 

(ТУ) ці ар га ні за цыі-за бу доў шчы-

кі па він ны бы лі аку му ля ваць на 

сва ім ра хун ку або пе ра во дзіць 

на ра ху нак мяс цо ва га бюд жэ ту. 

Да гэ та га, ка лі пад час уся го пе-

ры я ду экс плу а та цыі бу дын ку ці 

толь кі пэў ны тэр мін гро шы на ра-

ху нак бюд жэ ту не ўно сі лі ся, ТУ 

фак тыч на не ме лі пра ва ўдзель-

ні чаць у агуль на дзяр жаў най пра-

гра ме кап ра мон ту. Ця пер пас ля 

ўня сен ня ад па вед най су мы ад лі-

чэн няў яны мо гуць да лу чыц ца да 

дзярж пра гра мы.

Пры ўсіх но ва ўвя дзен нях та-

ры фы ад лі чэн няў на кап ра монт 

для лю дзей бу дуць уз рас таць 

толь кі ў ме жах па ве лі чэн ня ўся го 

комп лек су жыл лё ва-ка му наль-

ных па слуг што год, што аб умоў-

ле на Ука зам № 550. Ця пер на-

сель ніц тва аплач вае пры клад на 

трэць кош ту кап ра мон ту.

Іры на СІ ДА РОК.

...ЗМЕ НІЦ ЦА Ў КАП РА МОН ЦЕФі нан сыФі нан сы

Кар та асноў ных 
за дач Нац бан ка 
пра ду гледж вае 

ін фля цыю сё ле та да 5 %
Да ку мен там стра тэ гіч на га пла на ван-

ня, у якім па зна ча ны асноў ныя мэ ты 

і за да чы На цы я наль на га бан ка як ін-

сты ту та на бя гу чы год, з'яў ля ец ца 

Кар та асноў ных за дач фі нан са ва га 

рэ гу ля та ра на год.

За да чы двух уз роў няў на цэ ле ны на да-

сяг нен не На цы я наль ным бан кам асноў ных 

мэт па пад тры ман ні цэ на вай і за бес пя чэн ні 

фі нан са вай ста біль нас ці ў 2019 го дзе. Да 

за дач пер ша га ўзроў ню ста віц ца па вы шэн-

не ін сты ту цый най эфек тыў нас ці Нац бан ка 

і пад тры ман не ін фля цыі, вы ме ра най ін дэк-

сам спа жы вец кіх цэн, у ме жах 5 %. За да-

ча мі пер ша га ўзроў ню ста не га ран та ван не 

на дзей на га і бяс печ на га функ цы я на ван ня 

бан каў, ня бан каў скіх крэ дыт на-фі нан са вых 

ар га ні за цый, ААТ «Банк раз віц ця Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь», а так са ма аб ме жа ван не сіс-

тэм ных ры зык фі нан са вай ста біль нас ці.

Да дру го га ўзроў ню ад но сяц ца та кія 

за да чы, як аба ро на пра воў спа жыў цоў 

фі нан са вых па слуг і пры няц це мер, якія 

спры я юць дэ да ла ры за цыі эка но мі кі. Так-

са ма важ нае за бес пя чэн не кант ро лю над 

рос там гра шо ва га пра па на ван ня, да стат-

ко ва га для за да валь нен ня пла це жаз доль-

на га по пы ту эка но мі кі на гро шы. У за да чах 

дру го га ўзроў ню знай шлі ад люст ра ван не і 

пы тан ні раз віц ця фі нан са ва га рын ку ў раз-

рэ зе яго сег мен таў, ін сты ту таў і ін стру мен-

таў. Та кі па ды ход за сна ва ны на фун да мен-

таль ным уз дзе ян ні цэ на вай і фі нан са вай 

ста біль нас ці на ашчад ныя і ін вес ты цый ныя 

ма ты вы па во дзін суб' ек таў гас па да ран ня і 

на сель ніц тва, што вы зна чае дзе ла вы клі-

мат у эка но мі цы і перс пек ты вы раз віц ця 

фі нан са ва га рын ку.

Сяр гей КУР КАЧ.


