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На пэў на, чы та чы зна ё мыя з пра ніз лі-

вай па тры я тыч най пес няй «Вя ліз нае 

не ба» (аў тар слоў Ро берт Раж дзест-

вен скі, му зы ка Аска ра Фель цма на) у 

вы ка нан ні Эдзі ты П'е хі. Пес ня за сна ва-

на на рэ аль ных па дзе ях і пры све ча на 

подз ві гу ва ен ных лёт чы каў гру пы са-

вец кіх вой скаў у Гер ма ніі — «вы дат ных 

хлоп цаў вы дат най зям лі», якія ца ной 

свай го жыц ця вы ра та ва лі ад гі бе лі го-

рад, на які па ві нен быў упа сці іх са ма-

лёт, што за га рэў ся. Пі ло ты маг лі ка та-

пуль та вац ца, але не па кі ну лі ма шы ну, а 

зра бі лі ўсё маг чы мае, каб «да цяг нуць» 

яе да ле су — за ме жы жы лых квар та-

лаў, хоць цу доў на ўсве дам ля лі, што 

ры зы ку юць улас ным жыц цём.

23 мая 1996 го да тра гіч ны сю жэт гэ-

тай пес ні амаль дак лад на паў та рыў ся ў 

рэ аль нас ці на бе ла рус кай зям лі, у Ба-

ра на віц кім ра ё не. У гэ ты дзень, ра ту-

ю чы ад гі бе лі бе ла рус кую вёс ку, ах-

вя ра ваў сва ім вя ліз ным не бам і сва ім 

жыц цём вы дат ны лёт чык і вы дат ны 

хло пец Ула дзі мір Кар ват. 28 ліс та па да 

2018-га яму споў ні ла ся б 60 га доў.

Ула дзі мір на ра дзіў ся ў Брэс це. Амаль усё 

ў жыц ці бу ду ча га пер ша га Ге роя Бе ла ру сі 

бы ло, як ва ўсіх яго ад на год каў, якія ву чы-

лі ся ра зам з ім у ад ной са школ абласнога 

цэнтра. Як ус па мі на юць пе да го гі, ава лод ваў 

на ву ка мі Ва ло дзя лёг ка і ах вот на, хоць вы-

дат ні кам быць не імк нуў ся. Вы лу чаў ся хі-

ба што сва ёй спар тыў нас цю, го ра ча лю біў 

фут бол — трэ не ры на ват прад каз ва лі яму 

доб рую фут боль ную кар' е ру ў ка ман дзе май-

строў. Але Кар ват ма рыў пра не ба. Ад ной чы 

на клас ную га дзі ну да іх прый шоў лёт чык, які 

рас ка заў пра служ бу ў авія цыі, пас ля ча го 

на стаў нік па пра сіў хлоп цаў ад люст ра ваць 

тое, што за пом ні ла ся, ад кла ла ся ў па мя ці. 

Ва ло дзя Кар ват на ма ля ваў са ма лёт — ві-

да воч на, што пы тан ня аб вы ба ры пра фе сіі 

ў хлоп ца не бы ло. Яго ма рам пра па лё ты 

на ка на ва на бы ло ажыц ця віц ца. На жаль, у 

яе ака заў ся та кі тра гіч ны і ра зам з тым ге-

ра іч ны фі нал.

У 1981 го дзе ён скон чыў Ар ма вір скае 

вы шэй шае ва ен на-авія цый нае ву чы лі шча 

лёт чы каў. Яго на кі ра ва лі для пра хо джан-

ня служ бы на Да лё кі Ус ход, дзе Ула дзі мір 

прай шоў шлях ад лёт чы ка да на мес ні ка ка-

ман дзі ра пал ка па лёт най пад рых тоў цы. Ля-

таў на са ма лё це МіГ-23. У ва ен ным па сёл-

ку Ка лін ка Ха ба раў ска га краю ён пра жыў 

ра зам з сям' ёй 13 га доў. На ро ду ў па сёл ку 

бы ло ня шмат, та му ве да лі ад но пра ад на го 

амаль усё. Сям'я Кар ва таў лі чы ла ся друж-

най, пра та кіх су жэн цаў ка жуць — «ад но 

цэ лае». На ра дзі ла ся двое дзя цей — дач ка 

і сын.

У жніў ні 1994 го да Кар ват пры быў для пра-

хо джан ня служ бы ва Уз бро е ныя Сі лы Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь. 11 ве рас ня 1994-га пры няў 

пры ся гу на вер насць на ро ду Бе ла ру сі. Быў 

пры зна ча ны на чаль ні кам па вет ра на-аг ня вой 

і так тыч най пад рых тоў кі 61-й зні шчаль най 

авія цый най ба зы ў Ба ра на ві чах. На пра ца ва-

ны да гэ та га ча су вя лі кі пра фе сій ны во пыт 

да зва ляў Кар ва ту з пер шых дзён ад чу ваць 

ся бе на но вай па са дзе ўпэў не на і па спя хо ва 

спраў ляц ца з цяж кас ця мі. Да та го ж па сва-

ім ха рак та ры ён быў ча ла ве кам ад кры тым, 

жыц ця ра дас ным, з доб рым па чуц цём гу ма ру, 

так тоў ным і да лі кат ным, та му ў ка лек ты ве 

авія ба зы яго ад ра зу ж па лю бі лі.

23 мая 1996 го да ў 22 га дзі ны 54 хві лі ны 

пры вы ка нан ні ву чэб на-трэ ні ро вач на га па-

лё ту на са ма лё це СУ-27, пі ла ту е мым пад-

пал коў ні кам Кар ва там, уз нік па жар, ма шы на 

па ча ла губ ляць кі ра ван не і па даць. Са ма-

лёт на вы шы ні 900 мет раў ля цеў з хут ка сцю 

540 км/га дзі ну. За га рэ ла ся таб ло па пя рэ-

джан ня аб па дзен ні ціс ку ў пер шай гід ра сіс-

тэ ме. Праз 29 се кун даў гэ тае па ве дам лен не 

знік ла, але не ўза ба ве з'я ві лі ся сіг на лы аб 

ін шых па шко джан нях. На хут ка сці 440 км/

га дзі ну пе ра ста ла дзей ні чаць сіс тэ ма кі ра-

ван ня. Кі раў нік па лё таў даў лёт чы ку ка ман ду 

на ка та пуль та ван не. Ад нак, уліч ва ю чы тое, 

што на шля ху па ла ю ча га са ма лё та зна хо дзі-

лі ся на се ле ныя пунк ты Ара баў шчы на і Вя-

лі кае Га ці шча Ба ра на віц ка га ра ё на, Ула дзі-

мір, ня гле дзя чы на што се кунд ную не бяс пе ку 

вы бу ху па вет ра на га суд на, пры няў муж нае 

ра шэн не не да пус ціць па дзен ня ма шы ны на 

жы лыя да мы.

И на до бы пры гать — не вы шел по лет,

Но рух нет на го род пус той са мо лет,

Прой дет, не оставив живого сле да.

И тысячи жизней, и тысячи жизней,

И тысячи жизней прер вут ся тог да.

Ча тыр нац цаць се кун даў па лё ту лёт чык, 

вы ка рыс тоў ва ю чы лю быя маг чы мас ці ўздзе-

ян ня на са ма лёт, пра цяг ваў ад во дзіць яго 

ад вёс кі. Па па ка зан нях «чор най скры ні», 

ён прак тыч на да апош няй се кун ды сціс каў 

ры ча гі кі ра ван ня, спра бу ю чы зра біць не маг-

чы мае — пад па рад ка ваць ма шы ну і ад вес ці 

яе ад вёс кі. Па куль яна, стаў шы ў апош няе 

ім гнен не на дыб кі, не ўпа ла на зям лю, пе ра-

ля цеў шы вёс ку амаль на кі ла метр. Гэ та быў 

не прос та кі ла метр — з кож ным яго мет рам 

бы лі на мёрт ва спа я ны апош нія до лі се кун ды 

жыц ця вы дат на га пі ло та, «вы дат на га хлоп ца 

вы дат най зям лі» Ула дзі мі ра Кар ва та. Дзя-

ку ю чы лёт на му май стэр ству і ца ной улас-

на га жыц ця лёт чык не да пус ціў па дзен ня 

са ма лё та на на се ле ны пункт, чым вы ра та ваў 

мност ва ча ла ве чых жыц цяў.

Стре ла са мо ле та рва ну лась с не бес,

И вздрог нул от взры ва бе ре зо вый лес.

Не ско ро по ля ны тра вой за рас тут,

А го род по ду мал, а го род по ду мал,

А го род по ду мал: ученья идут.

Пры чы най ка та стро фы стаў па жар у ад-

се ку ле ва га хвас та во га аб ця каль ні ка, які 

ра ней лі чыў ся па жа ра бяс печ ным і не меў 

дат чы каў па пя рэ джан ня аб уз га ран ні. Як 

по тым на пі са лі ва ўзна га род ным ліс це: «За 

14 се кун даў да па дзен ня са ма лё та лёт чык 

да ла жыў, што ма шы на не кі ру ец ца, ра зам 

з гэ тым ста но ві шча лёт чы ка ў ка бі не пас ля 

су тык нен ня з зям лёй (ле вая ру ка на руч цы 

кі ра ван ня ру ха ві ком і пра вая ру ка на руч цы 

кі ра ван ня са ма лё там) свед чыць, што тыя, 

апош нія 14 се кун даў па лё ту пад пал коў нік 

Кар ват, вы ка рыс тоў ва ю чы мі ні маль ныя маг-

чы мас ці ўздзе ян ня на са ма лёт, пра цяг ваў 

ад во дзіць яго ўбок ад вёс кі».

Ня гле дзя чы на поз ні час, мно гія жы ха ры 

ва ко лі цы бы лі ві да воч ца мі тра ге дыі. Хтось ці 

на ват ска заў: «Зор кай з не ба ўпаў...» Лю дзі 

кі ну лі ся да мес ца па дзен ня са ма лё та і, ры-

зы ку ю чы жыц цём, па ча лі ту шыць бу шу ю чы 

па жар. Ір ва лі ся сна ра ды бо е камп лек та, па-

ліў ныя ба кі, але ні хто не ады хо дзіў. Па жар 

па ту шы лі, але це ла пі ло та ўда ло ся да стаць 

толь кі ра ні цай. Ішоў дроб ны дождж, ні бы 

пры ро да аплак ва ла гі бель ге роя...

За муж насць і ге ра ізм, пра яў ле ныя пры 

вы ка нан ні во ін ска га аба вяз ку, Ула дзі мір 

Кар ват пер шы ў кра і не ў 1996 го дзе ўга-

на ра ва ны зван нем Ге роя Бе ла ру сі (па-

смя рот на). У го нар Ге роя на зва ны ву лі цы 

ў Мін ску, Брэс це і вёс цы Ара баў шчы на, а 

так са ма сквер і буль вар у Ба ра на ві чах. Імя 

ге роя-лёт чы ка но сіць СШ № 8 Брэс та, дзе 

ён ву чыў ся. І кож ны год 23 мая ў му зеі шко-

лы пра хо дзіць Дзень муж нас ці. На мес цы 

ка та стро фы са ма лё та ўста ля ва ны па мят ны 

знак, а ў цэнт ры Ара баў шчы ны ўзве дзе ны 

пом нік з ме ма ры яль най дош кай у го нар ге-

ра іч на га лёт чы ка.

Пад пал коў нік Кар ват за га дам мі ніст ра 

аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь на веч на за лі-

ча ны ў спі сы аса бо ва га скла ду 1-й авія цый-

най эс кад рыл лі 61-й зні шчаль най авія цый най 

ба зы. У авія ба зе ство ра ны му зей ге роя, на 

бу дын ку шта ба ўста ноў ле на ме ма ры яль ная 

дош ка. Што год у Ба ра на ві чах пра во дзіц ца 

між на род ны тур нір па бок се па мя ці Ула дзі мі-

ра Кар ва та. На ра гу буль ва ра Кас ма на ўтаў 

і ву лі цы імя Го га ля ў Брэс це 5 мая 2000 го-

да быў ура чыс та ад кры ты пом нік Кар ва ту. 

За цвер джа на так са ма імян ная сты пен дыя 

Ге роя Бе ла ру сі, якая вы да ец ца най леп шым 

кур сан там авія цый на га фа куль тэ та Ва ен най 

ака дэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У го нар Ула дзі-

мі ра Кар ва та вы пу шча на паш то вая мар ка.

Мі ка лай ШАЎ ЧЭН КА.

Каб па мя та ліКаб па мя та лі

ВЯ ЛІЗ НАЕ НЕ БА УЛА ДЗІ МІ РА КАР ВА ТА

Для ама та раў зда ро ва га 

ла ду жыц ця ад кры ты но вы 

спар тыў на-азда раў лен чы 

комп лекс — ад на ча со ва тут 

мо гуць зай мац ца больш за 

100 ча ла век. У бу дын ку ёсць 

спе цы я лі за ва ныя за лы для 

за ня ткаў воль най ба раць-

бой, лёг кай і цяж кай ат ле ты-

кай, за ла шэй пін гу. Ство ра-

ны пля цоў кі для гуль ня вых 

ві даў спор ту — ва лей бо ла, 

ганд бо ла, бас кет бо ла і мі ні-

фут бо ла. На дру гім па вер се 

бу дын ка раз мяс ці ла ся ра ён-

ная біб лі я тэ ка.

Ма ла дыя спе цы я ліс ты 

раё на мо гуць без хва ля ван-

няў за быт жа ніц ца і вы хо дзіць 

за муж. Для іх у Бра гі не па бу-

да ва на 20 утуль ных да моў. 

Ад на ча со ва за вер ша ны бя-

гу чы ра монт 25 шмат па вяр-

хо вак. У цэнт раль ным пар ку 

ця пер ёсць свой ам фі тэ атр і 

дзі ця чы ка зач ны за мак. А не-

ка лі за ба ло ча ная тэ ры то рыя 

па ву лі цы Пар ка вай пе ра-

тва ры ла ся ў пры го жы парк з 

ва да ёмам, дзе пра кла дзе на 

эка ла гіч ная сцеж ка. Во сен ню 

па спе лі ад рэ стаў ры ра ваць і 

здаць бу ды нак мяс цо ва га аў-

та вак за ла.

Між тым пе ра ўтва рэн ні 

за кра ну лі і Ка ма рын — га-

рад скі па сё лак, з яко га ў 

1943-м па ча ло ся вы зва лен-

не Бе ла ру сі ад фа шысц кіх 

за хоп ні каў. Но выя фа са ды 

тут на бы лі куль тур на-спар-

тыў ны цэнтр і фі лі ял Бра гін-

скай дзі ця чай шко лы мас-

тац тваў. За вер ша ны ра монт 

і ўлад ка ван не тэ ры то рыі ся-

рэд няй шко лы, аб ноў ле на 

ўчаст ко вая баль ні ца.

Сё лет нія «Да жын кі» ў 

Бра гі не бы лі пры све ча ны 
Го ду ма лой ра дзі мы і прай-
шлі пад дэ ві зам — «Мая 
ра дзі ма — мой го нар». 
Пер шы мі ты сяч ні ка мі Го-
мель скай воб лас ці ста лі 

кам бай не ры аг ра кам бі на та 

«Хол меч» Рэ чыц ка га ра ё на 

Іван Вырвіч і Алег Хвост. Іх 

на ма лот ра зам з ку ку ру зай 

склаў амаль 6,7 ты ся чы тон. 

Ся род ма ла дзёж ных экі па-

жаў у лі да рах Сяр гей Кар-

пен ка і Анд рэй Куль ман скі 

з «Ці хі ні чаў» Ра га чоў ска га 

ра ё на. Ся род сель ска гас-

па дар чых ар га ні за цый па 

вы твор час ці збож жа най-

леп шым на зва на ка му наль-

нае сель ска гас па дар чае 

ўні тар нае прад пры ем ства 

«Саў гас-кам бі нат «За ра» 

Ма зыр ска га ра ё на.

Стар шы ня Го мель ска га 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

ДВОР НІК пад крэс ліў, што 

сель ская гас па дар ка за ста-

ец ца клю ча вой га лі ной эка-

но мі кі Го мель шчы ны:

— Прад пры ем ствы аг ра-

пра мыс ло ва га комп лек су з 

па чат ку го да ад пра ві лі на 

экс парт пра дук цыі на су му 

280 мільёнаў долараў. До ля 

экс пар ту прад пры ем стваў 

рэ гі ё на ў агуль ным аб' ёме 

кра і ны скла дае прак тыч на 

пя тую част ку.

Кі раў нік воб лас ці ад зна-

чыў не аб ход насць пе ра бу-

да ваць сель ска гас па дар чую 

вы твор часць та кім чы нам, 

каб атрым лі ваць мак сі-

маль ны эка на міч ны эфект 

на ват у скла да ных умо вах 

на двор'я.

Да рэ чы, ура джай збож-

жа вых на Го мель шчы не сё-

ле та склаў амаль 1 мільён 

тон. (На та кі вы нік паў плы-

ва ла ку ку ру за, ура джай 

якой пе ра вы сіў ле таш ні 

амаль у два ра зы.) Са мы вя-

лі кі ўнё сак у аб лас ны ка ра-

вай зра бі лі гас па дар кі Бу да-

Ка ша лёў ска га, Рэ чыц ка га, 

Го мель ска га, Ра га чоў ска га 

і Ма зыр ска га ра ё наў.

Да кан ца гэ та га го да на 

Го мель шчы не бу дуць уве-

дзе ны ў экс плу а та цыю ча-

ты ры су час ныя ма лоч на та-

вар ныя комп лек сы. Яшчэ 

на 13 за вяр ша ец ца рэ кан-

струк цыя і тэх ніч нае пе ра-

аб ста ля ван не.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

БРА ГІН ЗМЯ НІЎ АБ ЛІЧ ЧА
Га рад скі па сё лак на поўд ні кра і ны 

да аб лас но га свя та «Да жын кі-2018» аб на віў ся і па пры га жэў

Мая ра дзі ма — мой го нарМая ра дзі ма — мой го нар

Кап ра монт пра ве дзе ны ў мно гіх важ ных уста но вах 

са цы яль на га пры зна чэн ня: у ся рэд няй шко ле, шко ле 

мас тац тваў, Па ла цы куль ту ры, му зеі, цэнт раль най 

баль ні цы... Мно гія ву лі цы доб ра ўпа рад ка ва ны — там 

па кла дзе ны тра ту ар і но вае па крыц цё. Свое асаб лі-

вай ві зіт най карт кай рай цэнт ра ста ла Алея Ге ро яў. 

Ця пер  каля ме ма ры яль на га комп лек су, які ўве ка ве-

чыў па мяць бай цоў, што ад да лі жыц цё за сва бо ду 

гэ та га краю, бу дуць пра во дзіць ура чыс тыя ме ра-

пры ем ствы.

Перадавік жніва з Лельчыцкага раёна Мікалай БЯЛЬКОВІЧ.

Старшыня Гомельскага аблвыканкама Уладзімір ДВОРНІК 
падчас узнагароджвання перадавікоў жніва.


