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СКАЧ КІ 
НА П'Е ДЭС ТАЛ

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас каз-

ва ем пра са мыя ак ту аль ныя па дзеі вы хад ных.

1. Аляк санд ра Ра ма ноў ская за ва я ва ла «зо ла та» на XXІX 

зі мо вай Уні вер сі я дзе ў Крас на яр ску. Спа бор ніц твы па лыж-
най акра ба ты цы пра хо дзі лі ў шмат функ цы я наль ным спар-
тыў ным комп лек се «Соп ка». Ска чок бе ла рус кі, які змя шчаў 
трай ное саль та, суд дзі аца ні лі ў 100,29 ба ла. Ся рэб ра ную 
ўзна га ро ду за ва я ва ла ра сі ян ка Лю боў Ні кі ці на (91,29 ач ка), 
«брон зу» — Жан бо та Ал да бер ге на ва з Ка зах ста на 
(79,38 ба ла).

На га да ем, у гэ тым се зо не Аляк санд ра ста ла чэм пі ён кай 
све ту і вый гра ла этап Куб ка све ту.

Ся род бе ла рус кіх хлоп цаў най леп шы вы нік у Вя ча сла ва 
Ці мер ца ва — 4-е мес ца. На най вы шэй шую пры ступ ку п'е дэс-
та ла пад ня ўся ра сі я нін Мак сім Бу раў.

На га да ем, на Су свет ных сту дэнц кіх гуль нях, якія за вер ша-
цца 12 са ка ві ка, бу дзе ра зы гра на 76 кам плек таў уз на га род у 
11 ві дах спор ту. Удзел у тур ні ры бя руць ка ля трох тысяч ат ле-
таў больш чым з 50 кра ін све ту.

2. Ан тон Куш нір за ва я ваў брон за вую ўзна га ро ду на 

за ключ ным эта пе Куб ка све ту па фрыс тай ле, які за вяр-

шыў ся ў Кі таі. У фі наль най спро бе за ска чок з ка э фі цы ен там 
4,5 ат лет атры маў ад суд дзяў 121,72 ба ла.

У спа бор ніц твах ся род жан чын не бы ло роў ных Ксю Мен-
таа з Кі тая. Бе ла рус ка Сня жа на Дра бян ко ва раз мяс ці ла ся на 
дзя вя тым мес цы вы ні ко ва га пра та ко ла.

У вы ні ко вым за лі ку Куб ка све ту, па вы ні ках ча ты рох эта паў, 
якія прай шлі са сту дзе ня па са ка вік у ЗША, Ра сіі, Бе ла ру сі і 
Кі таі, у муж чын пе ра мог Ван Сінь Дзі з Кі тая — 316 ач коў. Ан-
тон Куш нір за няў трэ цяе мес ца — 249 ба лаў. У жан чын вый-
гра ла за лік у лыж най акра ба ты цы Ксю Мен таа (410 ба лаў). 
Най леп шая з бе ла ру сак — Аляк санд ра Ра ма ноў ская, якая з 
143 ач ка мі раз мяс ці ла ся на дзя вя тай па зі цыі.

3. Эль ві ра Гер ман за ва я ва ла брон за вую ўзна га ро ду на 

чэм пі я на це Еў ро пы ў за кры тых па мяш кан нях у бе гу на 60 

м з бар' е ра мі. Бе ла рус ка па ка за ла вы нік 8,00 сек. Пер шае 
мес ца за ня ла На дзін Ві сэр з Ні дэр лан даў — 7,87 сек., а дру-
гое Сін дзі Ро ле дэр з Гер ма ніі — 7,97 сек. На га да ем, Эль ві ра 
Гер ман з'яў ля ец ца дзе ю чай чэм пі ён кай Еў ро пы на ад кры тых 
ста ды ё нах на 100 м з бар' е ра мі.

Алі на Та лай у гэ тым ві дзе пра гра мы не змаг ла вый сці ў 
фі нал.

4. Анас та сія Мі рон чык-Іва но ва ста ла ся рэб ра ным пры-

зё рам чэм пі я на ту Еў ро пы ў за кры тых па мяш кан нях у скач-

ках у даў жы ню. У фі наль ным эта пе спа бор ніц тваў у Глаз га 
спарт смен ка ў пер шай жа спро бе ўста на ві ла аса біс ты рэ корд — 
6 м 93 см. Пе ра сяг нуць вы нік бе ла рус кі змаг ла толь кі серб ка 
Іва на Шпа на віч, якая ў пя тай спро бе скок ну ла 6 м 99 см. Трэ цяе 
мес ца за ня ла ўкра ін ка Ма ры на Бех-Ра ман чук — 6 м 84 см.

5. Фут ба ліс ты брэсц ка га «Ды на ма» дру гі раз за пар вый-

гра лі Су пер ку бак Бе ла ру сі. Ула даль ні кі Куб ка кра і ны пе рай-
гра лі на по лі ФК «Мінск» чэм пі ё наў Бе ла ру сі — фут ба ліс таў 
ба ры саў ска га БА ТЭ — з лі кам 3:1.

За пяць хві лін да пе ра пын ку на ва бра нец ды на маў цаў Дзя-
ніс Лап цеў ад крыў лік. Ба ры саў ча не кі ну лі ся ады гры вац ца і 
на 49-й хві лі не за ра бі лі пе наль ці, якое рэа лі за ваў фран цуз скі 
ле гі я нер Эр вейн Му кам, — 1:1.

Не ўза ба ве брас таў ча не зноў пе ра ха пі лі іні цы я ты ву і на 
пра ця гу пя ці хві лін двой чы па ра да ва лі сва іх ба лель шчы каў. 
На 74-й хві лі не серб скі ле гі я нер БА ТЭ Аляк сандр Фі лі па віч 
зрэ заў мяч у свае ва ро ты, а за тым апош нюю кроп ку па ста віў 
Па вел Са віц кі.

6. Вік то рыя Аза ран ка і кі та ян ка Сай сай Чжэн ста лі пе ра-

мож ца мі пар на га раз ра ду тур ні ру ў мек сі кан скім Ака пуль-

ка. У вы ра шаль ным мат чы бе ла рус ка-кі тай скі ду эт упэў не на 
пе рай граў аме ры кан ска-мек сі кан скі тан дэм Дэз айр Краў чык 
/ Джу лі я на Ол мас — 6:1, 6:2.

Вы сту па ю чы ў адзі ноч ным раз ра дзе, Вік то рыя Аза ран ка 
даб ра ла ся да чвэрць фі на лу, у якім прай гра ла прад стаў ні цы 
ЗША Са фіі Ке нін — 4:6, 6:4, 5:7. Пас ля гэ та га аме ры кан ская 
тэ ні сіст ка пра бі ла ся ў фі нал, дзе ўсту пі ла кі та ян цы Ван Яфань, 
— 6:2, 3:6, 5:7.

7. Спарт сме ны БГК імя Мяш ко ва вый шлі ў плэй-оф 

ганд боль най Лі гі чэм пі ё наў. У за ключ ным па ядын ку гру па-
во га эта пу яны пры ма лі ў ся бе до ма швед скі «Крыс ці янс тад» 
і атры ма лі ўпэў не ную пе ра мо гу з лі кам 32:23.

У пер шай ста дыі на каўт-раў нда БГК згу ляе з ня мец кім 
«Фленс бур гам».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Даў но не пра цу е це? — пы та ец-
ца ка мі сія.

— На ват не ма гу ска заць...
— А жы вя це дзе?
— У мя не дом ёсць, але ён га рэў, у 

дрэн ным ста не, да во дзіц ца ў сяб роў 
на ча ваць. Мне б пы тан не з жыл лём 
вы ра шыць.

— З гэ тым абя ца ем да па маг чы, як 
толь кі пра ца ўлад ку е це ся.

У га ра джа ні на Дзя ні са ра бо ты ня-
ма з ле та. Да гэ та га ён быў галь ва ні-
кам на за вод зе «Зе ніт», але сы шоў, 
бо не за да воль ваў за ро бак: па сло вах 
хлоп ца, ра зам з прэ мі яй вы хо дзі ла 
ўся го 400 руб лёў.

— Там шкод ныя ўмо вы на вы твор-
час ці. У 24 га ды за та кія гро шы ма ла 
хто па го дзіц ца пра ца ваць. Ця пер жы-
ву з ма май, яна да па ма гае.

Дзя ніс спра ба ваў улад ка вац ца. 
Прай шоў па ча ты рох прад пры ем-
ствах — усю ды ад мо ві лі. «Су дзі масць 
ёсць, та му не хо чуць браць», — тлу-
ма чыць.

Ка мі сія пра па нуе хлоп цу вяр нуц ца 
на «Зе ніт».

— За паў го да, што вы там не пра-
цу е це, сі ту а цыя маг ла змя ніц ца. Вось 
жан чы на ад туль ня даў на пры но сі ла 
да вед ку, там за ро бак 800 руб лёў быў 
ука за ны.

Та кі ва ры янт Дзя ні су не па да ба ец-
ца. У вы ні ку яму вы да юць на кі ра ван-
не на Ві лей скі ра монт ны за вод — мо-
жа, там усё скла дзец ца.

Апош ні муж чы на, які звяр-
нуў ся ў ка мі сію, пры зна ец ца, 
што ні я кай спе цы яль нас ці ў 
яго ня ма: ву чыў ся не ка лі на 
ак цё ра, але так і не скон чыў. 
Пра ца ваў шмат кім: і ад мі ніст-
ра та рам, і за гад чы кам кра мы, 
і груз чы кам.

— А бар ме нам не хо ча це 
пай сці? — гар тае ка мі сія спіс 
ва кан сій у ра ё не.

— Вой, не. Ха це ла ся б 
знай сці штось ці звя за нае з 
бу даў ніц твам.

Праў да, як ака за ла ся, на-
кі ра ван не на та кую ра бо ту 
муж чы ну вы да ва лі. Ён ту ды 
па куль не спя ша ец ца. «Ва кан-
сія ў вёс цы, а ха це ла ся б штось ці блі-
жэй», — уз ды хае.

Ка го вы зва лі лі 
ад поў най апла ты 
«ка му нал кі»?

За год, што пра цуе ка мі сія, у яе 
звяр ну лі ся 106 жы ха роў ра ё на. Тры 
чвэр ці з іх — аса цы яль ныя асо бы. 
34 ча ла ве кі ўда ло ся ўлад ка ваць на 
ра бо ту.

Ця пер за да чай ну мар адзін бы-
ло ад пра ца ваць ба зу не за ня тых у 
эка но мі цы, а ме на ві та тых, ка му да-
вя дзец ца аплач ваць па стап ра цэнт-
ным та ры фе га ра чую ва ду. Пер ша-
па чат ко вы спіс пас ля ўдак лад нен ня 
ска ра ціў ся: ту ды па мыл ко ва тра пі лі 
не ка то рыя пен сі я не ры, сту дэн ты, 
вай скоў цы. Хтось ці па цвер дзіў, што 
пра цуе за мя жой. Хоць бы лі і тыя, 
хто па лі чыў, што тан ней за пла ціць 
за ва ду па поў най, чым пе ра кла даць 
да ку мен ты.

— Мы ха дзі лі па да мах па тэн цый-
ных пла цель шчы каў, з кож ным спра-
ба ва лі су стрэц ца ці стэ ле фа на вац-
ца, — ка мен туе стар шы ня ра ён на га 

Са ве та дэ пу та таў Але на ЧЭ БА ТАР, 
якая ўзна чаль вае ка мі сію.

Яна згад вае, што бы ло тры вы пад-
кі, ка лі лю дзей вы зва лі лі ад апла ты 
«ка му нал кі» па та ры фах для не за-
ня тых у су вя зі з цяж кай жыц цё вай 
сі ту а цы яй. У ад на го муж чы ны жон ка 
хва рэе на ан ка ло гію, і ён ез дзіў пра-
ца ваць у Поль шчу, каб ку піць ле кі. 
Дру гі тра піў у рэ ані ма цыю. У трэ цім 

вы пад ку аб па слаб лен ні пра сі ла жан-
чы на, чый муж — улас нік ква тэ ры — 
20 га доў як з'ехаў, ды так і не вяр нуў-
ся, а раз вес ці ся і вы пі сац ца з ква тэ ры 
га то вы, толь кі ка лі яна за пла ціць яму 
20 ты сяч до ла раў.

— Не толь кі на па ся джэн ні звяр-
та юц ца, пры хо дзяць і ў ін шыя дні, 
зво няць, — за ўва жае Але на Чэ ба-
тар. — Не ка то рыя про сяць знай сці 
ім больш вы со ка аплат ную ра бо ту ў іх 
сель са ве це. Мы пра па ну ем: ёсць пус-
тыя бу дын кі, вазь мі це ад крый це там 
сваю спра ву, пер ша па чат ко вую бюд-
жэт ную да па мо гу вам да дуць. Ад ра зу 
зна хо дзіц ца ты ся ча ад га во рак.

Дэ пу тат лі чыць, што ча сам, каб 
знай сці ра бо ту, лю дзям не ха пае жа-
дан ня.

— Пры хо дзіць не як муж чы на без 
пэў на га мес ца жы хар ства. «Мне пра-
ца ваць ня ма дзе», — за яў ляе. Мы 
знай шлі яму ва ры янт — дро вы ка-
лоць. По тым да ве да лі ся, што ён так і 
не дай шоў — яго за бра лі на су ткі.

«Зволь не ных 
на 20 пра цэн таў больш, 
чым пры ня тых»

Праб ле ма з по шу кам ра бо ты для 
Ві лей кі не но вая. Яшчэ ў 2006 го-
дзе ра ён быў ад не се ны да тэ ры то-
рый з устой лі ва вы со кім уз роў нем 
бес пра цоўя.

— Ле тась у нас зволь не ных бы ло 
на 20 пра цэн таў больш, чым пры ня-
тых на ра бо ту. За крыў ся, на прык-
лад, ан ка дыс пан сер, а гэ та мі нус 
50 ра бо чых мес цаў. Мно гія ез дзяць 
на за роб кі ў ін шыя рэ гі ё ны — у Ма-
ла дзеч на, Ба раў ля ны. Мы ўжо два 
ра зы пра во дзі лі кір маш ва кан сій 
для прад пры ем ства «Кра нас пан», 
якое зна хо дзіц ца ў Смар гон скім ра-
ё не, — апіс вае сі ту а цыю на мес нік 

на чаль ні ка ўпраў лен ня па пра цы, 

за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Ві-

лей ска га рай вы кан ка ма Тац ця на 

ЦІ ТУ ЛЕН КА.

Не ка лі го ра даў тва раль ным прад-
пры ем ствам быў «Зе ніт», дзе шчы ра-
ва ла ка ля ся мі ты сяч ча ла век. За раз 
у ка лек ты ве менш за ты ся чу ра бот ні-
каў. Ча ла век 500 пра цуе на за вод зе 
«Буд дэ та лі», ка ля 200 — на мэб ле вай 
фаб ры цы, яшчэ столь кі ж — на хле-
ба за вод зе.

— На маю дум ку, у та кім го ра дзе, 
як Ві лей ка, па він на быць шмат не вя-
лі кіх прад пры ем стваў. Бо, ка лі неш та 
зда ра ец ца з буй ным за во дам, лю-
дзям ня ма ку ды па дзец ца, — лі чыць 
спе цы я ліст.

Ця пер у рэ гі ё не ад кры та амаль 300 
ва кан сій. Не ха пае ўра чоў, кі ру ю чых 
ра бот ні каў у сель скую гас па дар ку, 
ве тэ ры нар ных ура чоў, заа тэх ні каў.

— У асноў ным па трэб ны ква лі фі-
ка ва ныя спе цы я ліс ты. А з коль кас ці 
бес пра цоў ных 30—35 пра цэн таў не 
ма юць «па служ но га спі са» і ха це лі б 
пра ца ваць вар таў ні ка мі, бо ў іх ра зу-
мен ні гэ та лёг кая ра бо та, — дзе ліц ца 
Тац ця на Ці ту лен ка.

Да рэ чы, пра за роб кі. Час цей за 
ўсё ў ва кан сі ях су стра ка юц ца ліч-

 бы 400—500 руб лёў. Зрэд-
ку мож на ўба чыць 700—900: 
столь кі, на прык лад, га то вы 
пла ціць трак та рыс ту, мі лі цы я -
не ру-кі роў цу, ін спек та ру ДАІ, 
пра ві за ру.

— Як пра ві ла, най маль нік 
пра піс вае мі ні маль ны за ро бак 
згод на са штат ным рас кла дам. 
А по тым да яго на ліч ва юц ца 
над баў кі, прэ міі. Ха це ла ся б, 
вя до ма, больш. Лі чу, для на-
ша га рэ гі ё на 600—800 руб -
лёў — гэ та доб ры за ро бак.

Ка лі га ва рыць пра но выя 
вы твор час ці, то ў го ра дзе ча-
ка юць, што праз тры ме ся цы 
тут за пус цяць цэх «Эле мы». 

Ужо пра во дзі лі кір маш ва кан сій 
для фаб ры кі. Ду ма лі, ма ла лю дзей 
звер нец ца, бо ня даў на бы лі ра бо чыя 
мес цы для шва чак, і яны доў га не за-
паў ня лі ся. Але на сён ня ёсць ужо 50 
ча ла век, якія га то выя пра ца ваць у 
но вым цэ ху.

— Ха це ла ся б, каб ін вес та ры 
пры хо дзі лі да нас: тут ёсць пля цоў кі. 
Плюс доб рае мес ца зна хо джан не ад-
нос на Мін ска: сто кі ла мет раў уво гу-
ле не ад лег ласць. Ве даю, што мно гія 
га ра джа не, якія з'е ха лі пра ца ваць у 
ста лі цу, га то вы сю ды вяр нуц ца, бо 
па ло ву за роб ку там ад да юць на ква-
тэ ру, — да дае Тац ця на Ці ту лен ка.

Спе цы я ліст раз ва жае, што трэ ба 
вы ка рыс тоў ваць ту рыс тыч ны па тэн-
цы ял: гэ та перс пек тыў ная га лі на для 
раз віц ця рэ гі ё на і ства рэн ня но вых 
ра бо чых мес цаў. Як прык лад — два 
га ды та му пры ду ма лі фес ты валь 
«Юш ка-фэст» на бе ра зе Ві лей ска га 
ва да схо ві шча. Стар шы ня вы кан ка ма 
та ды вель мі хва ля ваў ся, што лю дзі 
не па едуць. Раз ліч ва лі, што на свя-
це бу дзе ча ла век 500 — а са бра ла ся 
ты сяч пяць.

— На жаль, не ха пае тых, у ка го 
ёсць прад пры маль ніц кая жыл ка, — 
бя дуе на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен-
ня. — Ну так вы хоў ва лі нас: ра ней бы-
ло ня мод на, на ват зне ва жаль на сва ім 
біз не сам зай мац ца, вось за стан ком 
ста яць — ін шая справа. Та му трэ ба 
па чы наць пра ца ваць са школь ні ка мі, 
за ах воч ваць пра яў ляць іні цы я ты ву з 
ма лых га доў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фота Ган ны ЗА НКАВІЧ.

Ві лей скі ра ён.

«Ха дзі лі па да мах патэнцыйных 
пла цель шчы каў»

У скла дзе ка мі сіі 18 ча ла век. Гэ та прад стаў ні кі роз ных сфер: са цы яль най га лі ны, 
ЖКГ, эка но мі кі, пад атко вых ор га наў, праф са ю за, МНС, дэ пу та ты роз ных уз роў няў.

Тац ця на ЦІ ТУ ЛЕН КА: «З коль кас ці бес пра цоў ных 
30—35 пра цэн таў ха це лі б пра ца ваць вар таў ні ка мі».


