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Ужо ства ра юц ца фiль мы 
па ахо ве пра цы, ка мер цый-
ная рэ кла ма, са цы яль ныя ро-
лi кi. Па ра лель на рых ту ец ца 
ле та пiс прад пры ем ства, пры-
све ча ны 60-й га да вi не га зi фi-
ка цыi Вi цеб скай воб лас цi...

Да лей — яшчэ цi ка вей. 
У ганд лё вым аб' ек це па 
рэа лi за цыi га за ва га аб ста-
ля ван ня i за па сных час так 
мож на атры маць кан суль-
та цыi ў вiр ту аль на га пра-
моў та ра. Неш та па доб нае 
па каз ва лi ў па пу ляр ным 
фан тас тыч ным фiль ме «Ма-
шы на ча су». Ён не горш за 

ча ла ве ка рас тлу ма чыць па-

тэн цый ным па куп нi кам усю 

не аб ход ную iн фар ма цыю. 

Тут ад ра зу мож на за ка заць 

та ва ры, якiх ня ма ў про да жы 

ў мо мант на вед ван ня, як i iх 

да стаў ку, пад клю чэн не, так 

бы, мо вiць пад ключ уся го 

та го, што пра цуе на га зе...

Стар шы ню Вi цеб ска-

га абл вы кан ка ма Мi ка лая 
Шарс нё ва ўра зiў iн тэ ле кту-
аль ны до пуск у служ бо выя 
па мяш кан нi, якi рас па знае 
ча ла ве ка вi зу аль на. А яшчэ 
больш — «ро бат-ме дык»: iн-
тэ ле кту аль нае крэс ла ро бiць 
псi ха ла гiч нае тэс цi ра ван не, 
вы мя рае цiск, тэм пе ра ту ру, 

пра вя рае, цi не зна хо дзiц ца 

га за вiк у не цвя ро зым ста не... 

I агуч вае, цi мо жа ча ла век 

пры сту паць да вы ка нан ня 

служ бо вых аба вяз каў!Ну 

а пра ро ба таў, якiя да гля-

да юць ка роў, ве да юць ужо 

да лё ка за ме жа мi Бе ла ру сi. 

Рэа лi за цыя алею дасць маг-

чы масць атры маць да дат ко-

вы пры бы так.

Пра дэ ман стра ва лi i, ба-

дай, са мую пе ра да вую ў кра i -

не ма дэр нi за ва ную ава рый-

на-дыс пет чар скую служ бу. 

Мiж iн шым, што год спе цы я-

 лi за ва нае пад раз дзя лен не 

ад пра цоў вае больш за 6000 

ава рый ных па ве дам лен няў. 

З-за ня спраў нас цяў га за вы-

ка рыс таль на га аб ста ля ван-

ня i па ру шэн няў пра вiл ка-

ры стан ня га зам у по бы це, 

ад сут нас цi ак таў пра вер кi 

тэх нiч на га ста ну ды ма вых i 

вен ты ля цый ных ка на лаў ро-

бiц ца ка ля 700 ад клю чэн няў 

ад сiс тэ мы га за за бес пя чэн-

ня. Ся род па ка за ных — пры-

бо ры ўлас най рас пра цоў кi. 

На прык лад, каб вы мя раць 

уз ро вень га зу ў па мяш кан нi. 

Ана ла гiч ныя пры ста са ван нi, 

ад якiх за ле жаць зда роўе i 

жыц цё ча ла ве ка, у ЕС каш-

ту юць у ра зы больш, та му 

вi цеб скiя рас пра цоў кi за па-

тра ба ва ныя ва ўсёй кра i не.

Ка бi нет тэ а рэ тыч най 

пад рых тоў кi аб ста ля ва ны 

ўсiм не аб ход ным, у тым лi-

ку шмат функ цы я наль ным 

LED-эк ра нам для пра вя-

дзен ня ўсiх вi даў iн струк та-

жу з ад на ча со вай вi дэа фiк-

са цы яй...

А ў сель ска гас па дар чым 

фi лi яле УП «Вi цеб скабл-

газ», што ў вёс цы Ма за ла-

ва, ад крыў ся перс пек тыў ны 

аб' ект сель ска гас па дар чай 

вы твор час цi — за вод па пе-

ра пра цоў цы алей ных куль-

тур. Бу даў нi ча-ман таж ныя 

ра бо ты пра вя лi ў пер шым 

паў год дзi 2020-га. Кошт 

пра ек та — 4,1 мiль ё на руб-

лёў. Вы твор чыя ма гут нас цi 

не вя лiч ка га за во дзi ка да-

зва ля юць пе ра пра цоў ваць 

да сямі тон на сен ня рап су 

ў су ткi i вы раб ляць вы са ка-

я кас ны рап са вы алей. Ма-

ку ха ж бу дзе вы ка ры ста на 

на ўлас ныя па трэ бы, што па-

поў нiць iс ну ю чую кар ма вую 

ба зу сель ска гас па дар ча га 

фi лi яла га за вай гас па дар кi. 

Гу бер на тар раз лiч вае i на 

тое, што ў хут кiм ча се тут 

пач нуць вы раб ляць алей 

для хар чо вых мэт i па трэб 

фар ма цэў тыч най га лi ны, 

ме ды цы ны ў цэ лым, а з сы-

ра вi ны мож на бу дзе ра бiць i 

бiя па лi ва.

Цэнтр пры га жос цi i зда-

роўя, якi ад крыў ся ра зам з 

вы твор чым аб' ек там, ужо 

стаў па пу ляр ным. На ват у 

го ра дзе ёсць ах вот ныя сю-

ды пры яз джаць. Тут пра па-

ну юц ца па слу гi цы руль нi, 

ро бяць ма нi кюр i пе ды кюр. 

Ёсць i швач ка, якая ра ман-

туе адзен не.

Вель мi па пу ляр ныя ста-

лi за ня ткi ў трэ на жор най 

за ле. Во пыт ны iн струк тар 

пры яз джае з Вi цеб ска, каб 

зай мац ца з вяс ко вы мi жан-

чы на мi.

Гу бер на тар Мi ка лай Шарс-

нёў лi чыць, што ме на вi та та-

кiя прад пры ем ствы па вiн ны 

стаць вi зi тоў кай раз вiц ця эка-

но мi кi, сер вi су, ра бо ты з кад-

ра мi ў Бе ла ру сi. У «Вi цеб ск-

абл газ» вель мi шмат та ле-

на вi тых ра бот нi каў, твор чых 

лю дзей, спарт сме наў, усю-

ды пра цу юць пра фе сi я на лы. 

Гу бер на тар на га даў, што ў 

Ма за ла ве рэа лi зу ец ца рэс-

пуб лi кан скi пра ект ства рэн ня 

вёс кi бу ду чы нi. Аў тар iдэi — 

Прэ зi дэнт кра i ны.

Па iнф ра струк ту ры са-

цы яль ных аб' ек таў на се ле-

ны пункт нi чым не са сту пае 

вя лi ка му го ра ду. У пры ват-

нас цi, ра ней тут ад чы нi лi ся 

дзве ры су час ных ка вяр нi 

i кра мы. На ву лi цах ста ла 

вель мi ўтуль на i стыль на. 

Жыл лём пра цаў нi кi вёс кi 

так са ма за бяс пе ча ны.

У вы нi ку ўсiх пе ра ўтва-

рэн няў аг ра комп лекс стаў 

жа да ным мес цам ра бо ты 

як для ма ла дых, так i для 

больш во пыт ных спе цы я лiс-

таў. У гас па дар цы лi та раль-

на чар га з ах вот ных пра-

ца ваць. Зар пла ты да ярак, 

зем ля ро баў, ме ха нi за та раў 

вель мi год ныя. Так па вiн на 

быць усю ды, каб на са май 

спра ве ства рыць доб рыя 

ўмо вы для жы ха роў глы бiн-

кi, пад крэс лiў гу бер на тар.

Пётр Шер шань да даў, 

што ў яго пад на ча ле ных ня-

ма праб лем з жыл лём. Ка-

лi пра цу еш ста ран на, дык 

i за раб ля еш доб ра, i ма еш 

вель мi пры ваб ны са цы яль-

ны па кет. Да та го ж мож на 

атры маць да дат ко выя бо ну-

сы за пе ра мо гу ў раз на стай-

ных кон кур сах, на прык лад, 

па доб ра ўпа рад ка ван нi. Га-

за вiк па дзя лiў ся пла на мi: 

па бу да ваць но вую фер му з 

ро ба та мi, на ла дзiць больш 

глы бо кую пе ра пра цоў ку 

рап су. Мае ён iдэi i ў сфе ры 

лiч ба вi за цыi.

Пры сут ныя на свае во чы 

ўпэў нi лi ся, што на блi жэн не 

вёс кi да аб лас ных цэнт раў i 

ста лi цы — не пры го жыя сло-

вы, а рэ аль насць.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Фо та Але га КЛI МО ВI ЧА.

РО БА ТЫ... ГА РАД СКIЯ I СЕЛЬ СКIЯ

Са вец кая авiя цыя асво i ла гэ ты 

кi ру нак яшчэ ў лю тым 1945 го да — 

для ба я вых вы ле таў вы ка рыс тоў-

ва лi ся ня мец кiя аў та ба ны. У Бе ла-

рус кай ва ен най акру зе роск вiт па-

са дак на аў та да ро гах прый шоў ся 

на 60-я i 70-я га ды. Але яны бы лi 

па стаў ле ны на паў зу ра зам са знiк-

нен нем СССР. З усёй пост са вец-

кай пра сто ры яны за ха ва лi ся на 

ву чэн нях толь кi ў ва ен на-па вет ра-

ных сiл Укра i ны.

Час iшоў, i ў 2007 го дзе пад-

рых тоў ка на ша га лёт на га скла ду 

да вы ка ры стан ня аў та да рог 

ад на вi ла ся. А ў 2016-м штур-

ма вiк Су-25 па спя хо ва сеў на 

аў та да ро гу ўна чы — упер-

шы ню на тэ ры то рыi бы ло га 

Са ю за.

Ця пер гэ ты склад нiк не-

ад' ем ны пад час ву чэн няў з 

удзе лам авiя цыi i вой скаў 

про цi па вет ра най аба ро ны. 

Ды i экi па жаў, якiя ўме юць 

гэ та ра бiць, з кож ным го-

дам усё больш. Свае на вы кi 

вай скоў цы 116-й гвар дзей-

скай штур ма вой авiя цый-

най ба зы i 61-й знi шчаль най 

авiя цый най ба зы ВПС i вой скаў 

ППА па ка за лi пад час апе ра тыў-

на-так тыч на га ву чэн ня.

Са ма лё ты МiГ-29, Су-25, Як-130 

i Л-39 па спя хо ва се лi на аэ ра дром-

ны ўчас так да ро гi аў та ма бiль най 

тра сы М1 Мiнск—Брэст ка ля вёс кi 

Ча мя лы. Там яны пад рых та ва лi-

ся да паў тор на га вы ле ту i на нес лi 

ўмоў ны авiя цый ны ўдар па на зем-

ных цэ лях на аэ ра дро ме Ру жа ны. 

Пе рад тым, па вод ле ле ген ды, па-

зi цыi на ша шы ата ка ва ла ды вер-

сiй на-раз вед валь ная гру па пра цiў-

нi ка. За да чы па пры крыц цi ра ё на 

па лё таў i ўчаст ка да ро гi ад срод каў 

па вет ра най ата кi пра цiў нi ка вы кон-

ва лi знi шчаль нi кi Су-30СМ i зе нiт-

ныя ра кет ныя комп лек сы Тор-М2. 

Вер та лё ты Мi-24 i Мi-8МТВ-5 50-й 

зме ша най авiя цый най ба зы су-

праць ста я лi дзе ян ням не за кон ных 

уз бро е ных фар мi ра ван няў. Ме ды-

цын скi мо дуль апош ня га за браў з 

по ля бою ўмоў на га па ра не на га.

— Быў ад пра ца ва ны шэ раг 

так тыч ных за дач, — за зна чыў ка-

ман ду ю чы ва ен на-па вет ра ны мi 

сi ла мi i вой ска мi про-

цi па вет ра най аба ро ны 

ге не рал-ма ёр Iгар Го-

луб, пад кi раў нiц твам 

яко га i пра во дзiц ца 

апе ра тыў на-так тыч нае 

ву чэн не. — Раз лi кi па 

лiк вi да цыi ды вер сiй на-

раз вед валь ных груп 

пра цiў нi ка пра ца ва лi як 

з зям лi, так i з па вет ра. 

За да чы вы ка на ны, 

умоў ны пра цiў нiк быў 

вы цiс ну ты. Па сад ку на 

да ро гу вы ка на лi са ма-

лё ты, якiя пра во дзi лi 

рас чыст ку па вет ра-

най пра сто ры. За раз 

да са ма лё таў пад веш ва юц ца бо-

еп ры па сы i iх за праў ля юць па лi вам 

для вы ка нан ня да лей шых за дач. 

Зме ша ная ўдар ная гру па, якая 

скла да ец ца з ча ты рох са ма лё таў, 

атрым лi вае ка ар ды на ты ста цы я-

нар най цэ лi для яе па ра жэн ня. Мы 

му сiм ад пра ца ваць спе цы яль ныя 

так тыч ныя пры ёмы, якiя па вы сяць 

па тэн цы ял авiя цыi. Уплыў на аэ ра-

ды на мi ку ро бiць i гус ты лес.

Ад мет насць гэ тых ву чэн няў — 

тое, што па сад ку на аў та да ро гу 

ўпер шы ню вы ка наў кур сант 4-га 

кур са авiя цый на га фа куль тэ та Ва ен-

най ака дэ мii. Гэ та быў ра да вы Ар цём 

Чар нiц кi. Зра бiў ён тое на ву чэб на-

трэ нi ро вач ным са ма лё це Л-39.

— Па лёт ака заў ся вель мi хва-

лю ю чым, — дзе лiц ца вай ско-

вец. — Яго мож на па раў наць толь кi 

з са мым пер шым у жыц цi. Пос пех 

лю бо га па лё ту за клад ва ец ца на 

зям лi, i лёт нае май стэр ства скла-

да ец ца з дзвюх час так, як i iн шыя 

дыс цып лi ны, — тэ о рыi i прак ты-

кi. Тэ о рыi нас ву чаць вы клад чы-

кi са шмат га до вым прак тыч ным 

ста жам. I як ба чым, уз ро вень пад-

рых тоў кi да зва ляе вы ка наць та кую 

скла да ную за да чу, як па сад ку на 

аэ ра дром ны ўчас так да ро гi. Ка лi 

са джа еш са ма лёт на аэ ра дром, 

ты ве да еш кож ны ары ен цiр, да-

па ма га юць i тэх нiч ныя срод кi. На 

да ро зе гэ та га ня ма. Мяс цо васць 

цал кам не зна ё мая, ва кол толь кi 

лес. Та му трэ ба быць мак сi маль на 

скан цэнт ра ва ным, а кож нае дзе ян-

не — гра нiч на вы ве ра ным.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

Iва цэ вiц кi ра ён.

Лёт чы кi па са дзi лi са ма лё ты на аў та да ро гу

Ар мiяАр мiя

ША ША ПАД КРЫ ЛА МI
Адзiн з пер шых аб' ек таў, якi трап ляе 

пад удар вы со ка дак лад най зброi ў су-

час ным ва ен ным кан флiк це, — гэ та 

аэ ра дро мы. Та му, каб раз мер ка ваць i 

вы вес цi з-пад уда ру авiя цыю, вы ка рыс-

тоў ва юц ца ўчаст кi аў та да рог. Мiж iн-

шым, iх i пра ек ту юць для та го, каб мож-

на бы ло пе ра аб ста ля ваць пад па ля выя 

аэ ра дро мы, на якiх мож на аб слу гоў ваць 

са ма лё ты i вер та лё ты. Гэ ты до свед ёсць 

у мно гiх кра i нах, ся род якiх i еў ра пей-

скiя — Гер ма нiя, Шве цыя.
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