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ПРА ГА ТОЎ НАСЦЬ ПАШ ПАР ТА — ЭСЭ МЭС КАЙ
Больш за ты ся чу мін чан па спе лі ска рыс тац ца но вай 
па слу гай ад ста ліч ных пад раз дзя лен няў па гра ма дзян-
стве і міг ра цыі: SMS-ін фар ма ван ні ад нос на га тоў нас ці 
паш пар та.

Гэ тая да дат ко вая па слу га па ча ла аказ вац ца га ра джа нам 
з 1 жніў ня. Як па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, ме ха нізм 
яе рэа лі за цыі вель мі прос ты. Пры афарм лен ні за явы для 
вы да чы або аб ме ну паш пар та ці ві ду на жы хар ства за яў ні-
ку да стат ко ва ўка заць поў ны кан такт ны ну мар ма біль на га 
тэ ле фо на і пра да ста віць кві тан цыю аб апла це па слу гі. Кошт 
яе сім ва ліч ны — 1 ты ся ча руб лёў. 

КА ХАН НЕ НЕ ВЕ ДАЕ МЕ ЖАЎ…
Су пра цоў ні кі ад дзе ла па гра ма дзян стве і міг ра цыі 
Каст рыч ніц ка га РУ УС ста лі цы за тры ма лі гра ма дзян-
ку су меж най дзяр жа вы, якая не за кон на зна хо дзі ла ся 
на тэ ры то рыі на шай кра і ны. Пры чы най та му бы ло, як 
па тлу ма чы ла за тры ма ная, «вя лі кае і чыс тае ка хан не».

Асо ба гэ тай жан чы ны бы ла ўжо доб ра вя до мая мі лі цы-
я не рам: на пра ця гу доў га га ча су ін ша зем ка вя ла ан ты гра-
мад скі лад жыц ця, за што па ра шэн ні су да — за па ру шэн не 
пра ві лаў зна хо джан ня ў на шай кра і не — бы ла вы сла на ў 
кра са ві ку з Бе ла ру сі з трох га до вай за ба ро най на ўезд. І 
вось яна ня даў на зноў пры еха ла ў Мінск. Спы ні ла ся ў свай-
го ка ха на га муж чы ны, які пра жы ваў на ву лі цы Брэсц кай. 
І ўзя ла ся за ра ней шае. Ды так, што раз гуль нае жыц цё і 
па ста ян ныя «за клад ван ні за каў нер» хут ка на да ку чы лі на-
ват яе ка ва ле ру — так са ма не дур ню па ба ля ваць. У вы ні ку 
ме на ві та ён і звяр нуў ся да су пра цоў ні каў Каст рыч ніц ка га 
РУ УС: па ве да міў ім пра не за кон нае зна хо джан не ў ста лі цы 
сва ёй гос ці. Ця пер жан чы не мо жа па гра жаць па ка ран не, 
звя за нае з па збаў лен нем во лі.

ПАЧУЦЦІ ЗА 17 МІЛЬ Ё НАЎ
Жы хар Го мель скай воб лас ці, ад бы ва ю чы па ка ран не 
ў мес цах па збаў лен ня во лі, вёў пе ра піс ку з мін чан кай. 
А ка лі вы зва ліў ся, пры ехаў да яе і… аба краў на агуль-
ную су му 17 міль ё наў руб лёў.

— 32-га до вы жы хар Ра га чоў ска га ра ё на па зна ё міў ся з 
жан чы най яшчэ да су да. А пас ля ця гам апош ня га го да ак-
тыў на з ёй пе ра піс ваў ся, ня гле дзя чы на тое, што до ма яго 
вяр тан ня ча ка ла гра ма дзян ская жон ка. Вый шаў шы на во лю, 
пра быў до ма з су жы цель кай лі та раль на не каль кі дзён, пас ля 
ча го са браў ся ў ста лі цу па «не ад клад ных спра вах», — па-
ве да мі ла прэс-афі цэр Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска Ган-
на Чыж-Лі таш. — Су стрэ ча ад бы ла ся на ква тэ ры мін чан кі. 
Не абы шло ся і без тос таў, пас ля якіх жан чы на за сну ла. 
А ка лі пра чну ла ся, па лю боў ні ка ўжо не бы ло. А ра зам з 
ім, як хут ка вы свет лі ла ся, знік лі і 400 до ла раў, бан каў ская 
карт ка, ма біль ны тэ ле фон і за ла тыя ўпры га жэн ні. Агуль ная 
су ма шко ды скла ла 17 міль ё наў руб лёў. «Го ра-ка хан ку» 
за тры ма лі па мес цы яго жы хар ства. Толь кі ўба чыў шы ста-
ліч ных мі лі цы я не раў, той ва ўсім пры знаў ся. Па вод ле слоў 
за тры ма на га, ён раз ліч ваў на тое, што за ка ха ная ў яго 
жан чы на не бу дзе звяр тац ца ў мі лі цыю. Укра дзе ныя гро шы, 
сцвяр джаў па да зра ва ны, ужо па тра ча ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АГ РА ЭКА ТУ РЫЗМ — ПРАЗ «ПРОС ТЫЯ РЭ ЧЫ»
У гэ тым ме ся цы ў кра і не стар туе ін фар ма цый на-
аду ка цый ная кам па нія па раз віц ці аг ра эка ту рыз му 
«Прос тыя рэ чы».

У яе рам ках ця гам го да пла ну ец ца за пус ціць са цы яль-
ную рэ кла му, што рас ка жа гра мад скас ці пра маг чы мас ці 
сель ска га ту рыз му, ар га ні за цыі ся род сту дэн таў ва лан цёр-
скіх груп для пра цы на ад па вед ных аб' ек тах, пра вя дзен ня 
«Лет ні ка ра мёст ваў» і фес ты ва лю «Зя лё нае свя та», пры-
све ча ных тра ды цый най кух ні.

У све це ры нак эка ла гіч на га ту рыз му імк лі ва раз ві ва-
ец ца — кож ны год ён пры рас тае на 15-20%. Па сло вах 
Ва дзі ма КАР МА ЗІ НА, ды рэк та ра дэ парт амен та па ту-
рыз ме Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му Бе ла ру сі, 52% усёй 
тэ ры то рыі на шай кра і ны зай ма юць або асаб лі ва ахоў ныя, 
або эка ла гіч ныя сіс тэ мы, якія ма юць ста тус не толь кі рэс-
пуб лі кан ска га, але і між на род на га зна чэн ня. Та му для нас 
кі ру нак аг ра эка ту рыз му асаб лі ва перс пек тыў ны.

Мі ніс тэр ствам спор ту і ту рыз му 2013 год у на шай кра і не 
на зва ны Го дам зя лё на га ту рыз му. Бе ла русь мо жа га на рыц-
ца сва ёй не ма тэ ры яль най куль ту рай. І та му як са мі аг ра ся-
дзі бы, так і мяс цо выя ўла ды час та вы ка рыс тоў ва юць та кі 
па ды ход, каб зра біць свой на се ле ны пункт уні каль ным.

На прык лад, у вёс цы Се ме жа ва Ка пыль ска га ра ё на не-
ўза ба ве ад чы ніц ца ка вяр ня, ме ню якой бу дзе пра па ноў ваць 
мяс цо выя стра вы. Да гэ та га сю ды пры яз джа ла эт на гра фіч-
ная экс пе ды цыя гіс та рыч на га фа куль тэ та БДУ, вы ні кам 
пра цы якой ста ла вы дан не кні гі па се ме жаў скай кух ні.

Так са ма Ва ле рыя Клі цу но ва пад крэс лі ла важ насць та-
го, каб кож ная аг ра ся дзі ба бы ла ў не ка то рым сэн се «тэ-
ма тыч най». На прык лад, у Смар гон скім ра ё не яна мо жа 
быць звя за на з ро дам Агін скіх, та му на вед ні кі, пры ехаў шы 
ту ды, змо гуць блі жэй па зна ё міц ца з жыц цём і твор час цю 
прад стаў ні коў гэ та га ко лісь вель мі ма гут на га маг нац ка га 
ро ду. Сто лін скі ра ён з-за яго ба лот на зы ва юць па лес кай 
Ама зо ні яй, а вось Крас на сель скія ме ла выя кар' е ры, што ў 
Ваў ка выс кім ра ё не, з-за сва іх эк за тыч ных края ві даў атры-
ма лі наз ву бе ла рус кіх Маль ды ваў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

— Сяр гей Пят ро віч, пер-
шае пы тан не, якое ўзні кае, 
ка лі да вед ва еш ся пра ўро чы-
шча Пяс кі: як так атры ма ла ся, 
што та кое ма са вае па ха ван не 
ча соў вай ны да гэ туль не доб-
ра ўпа рад ка ва на?

— Спа чат ку дзей ні чаў ча-
ла ве чы фак тар: скон чы ла ся 
страш ная вай на з ка ла саль-
ны мі стра та мі, ка лі лю дзі 
пры вык лі да тра ге дый. Та му, 
маг чы ма, у пер шыя пас ля ва-
ен ныя га ды там не быў па-
стаў ле ны на ват ней кі сціп лы 
абел іск або пом нік. Да та-
го ж, уро чы шча пе ра хо дзі ла 
з ад на го ве дам ства ў ін шае. 
Не ка то ры час яно на ле жа ла 
сель ска му Са ве ту По лац ка-
га ра ё на, по тым воб лас ці. За тым зноў 
бы ло пе ра да дзе на Мі ніс тэр ству аба ро ны 
Са вец ка га Са ю за, і там быў улад ка ва ны 
не вя лі кі па лі гон…

— Па лі гон на мес цы ма са ва га па ха-
ван ня?

— Так. У па чат ку 90-х зям ля, якая сён ня 
вы гля дае, як роў ная пля цоў ка, бы ла здра-
та ва на ва ен най тэх ні кай. Астан кі лю дзей 
ака за лі ся на па верх ні та му, што слой зям лі 
быў зру ша ны.

Ра зам з тым ува га гра мад скас ці бы ла 
пры ка ва ная да гэ та га мес ца. У 1949 го дзе 
ме на ві та жы ха ры Спас-Сла ба ды звяр ну лі 
ўва гу спа чат ку ра ён на га вы ка наў ча га ка мі-
тэ та, по тым аб лас но га на тое, што на гэ тым 
мес цы па се я лі жы та. Та ды за вор ван не ўро-
чы шча спы ні лі і пры ня лі ра шэн не пра не аб-
ход насць уста ля ван ня пом ні ка. Не ве даю, 
які лёс за пы ту ў Са вет Мі ніст раў БССР аб 
вы дат ка ван ні на гэ та срод каў, але, на пэў-
на, ра шэн не бы ло ад моў ным, бо пом нік там 
не з'я віў ся. Па мят ны знак быў уста ля ва ны 
толь кі ў па чат ку 90-х.

— Вы ка за лі, што ў 1949-м жы ха ры 
Спас-Сла ба ды звяр ну лі ўва гу ўлад на гэ-
тае мес ца. Гэ та бы лі ві да воч цы тра гіч ных 
па дзей?

— Так, ві да воч цы жы вуць там да гэ туль. І 
ся род жы ха роў ра ё на ёсць тыя, хто рэ гу ляр-
на пе ра ліч вае част ку сва ёй пен сіі ў фонд бу-
даў ніц тва ме ма ры яль на га комп лек су ва ўро-
чы шчы. Яны па мя та юць, што там бы ло.

У гэ тым мес цы па ха ва ныя тры ка тэ го рыі 
са вец кіх гра ма дзян: ва ен на па лон ныя тран-
зіт на га ла ге ра Ду лаг-125; пад поль шчы кі і 
пар ты за ны, якіх за ха пі лі кар ні кі і пас ля ка та-
ван няў рас стра ля лі ў гэ тым мес цы; цы віль-
нае на сель ніц тва з ла ге ра, які зна хо дзіў ся 
па раў наль на не да лё ка — ля чы гу нач най 
стан цыі Гра мы.

Мяс цо выя жы ха ры ба чы лі фак ты рас-
стрэ лаў. Не каль кі ра зоў на ты дзень пры-
яз джа лі «чор ныя ва ран кі» з га рад ской 
тур мы або з тур мы служ бы бяс пе кі, мес ца 
ачэп лі ва ла ся па лі цы яй, з ма шын вы во дзі лі 
лю дзей, ста ві лі ля вы ка па ных ра ней ям і 
рас стрэль ва лі. Тыя, хто гэ та ба чыў і сён ня 
яшчэ мо жа пра гэ та рас ка заць, та ды бы лі 
дзець мі.

— Ле там мі ну ла га го да мне да вя ло ся 
па ез дзіць па пра цоў ных ка лек ты вах го ра-
да По лац ка — я рас каз ваў пра ўро чы шча 
Пяс кі. Боль шасць ма іх слу ха чоў ме лі до сыць 

цьмя нае ўяў лен не пра гэ та мес ца, ха ця яно 
зна хо дзіц ца ў ры се го ра да.

У га ра джан ёсць два пунк ты по гля ду 
на на ме ры бу даў ніц тва там ме ма ры я ла. Ад-
ны лі чаць, што бу да ваць яго не аб ход на. Да 
та го ж ужо пра ве дзе ныя вя лі кія пад рых тоў-
чыя ра бо ты, за куп ле на част ка бу даў ні чых 
ма тэ ры я лаў, і зроб ле на гэ та на на род ныя 
гро шы, та му трэ ба за вяр шыць па ча тае. Ін-
шыя лі чаць, што гро шы трэ ба вы дат коў ваць 

на жы вых.
— Што вы ду ма е це 

пра дум ку апош ніх?
— Ка лі мы не ад да-

дзім да ні ну па мя ці, мы 
за бу дзем сваю ўлас ную 
гіс то рыю, і та ды яе мож-
на бу дзе за мя ніць чу жы-
мі ўяў лен ня мі. Трэ ба да-
бу да ваць ме ма ры яль ны 
комп лекс, ён бу дзе мець 
важ нае зна чэн не і для 
па лі ты кі, і для па тры я-
тыч на га вы ха ван ня, і 
прос та для ма раль на-
га ста ну гра мад ства. 
Боль шасці лю дзей По-
лач чы ны, якая стра ці-
ла вя ліз ную коль касць 
сва іх жы ха роў пад час 
Вя лі кай Ай чын най вай-

ны, ня ма ку ды прый сці і па кла ніц ца сва ім 
род ным. А гэ та важ на.

Сам ме ма ры яль ны комп лекс па ві нен 
мець між на род нае зна чэн не. Та му што вай-
скоў цы, якіх зні шча лі ў ла ге ры Ду лаг-125, 
слу жы лі ў Чыр во най Ар міі, а гэ та бы ла і 
214-я страл ко вая ды ві зія, якая фар мі ра-
ва ла ся ва Укра і не, і 62-і страл ко вы кор-
пус у скла дзе трох страл ко вых ды ві зій, які 
прый шоў да нас з Ура ла, а гэ та — баш кі ры, 
уд мур ты, рус кія… Там бы ло вель мі шмат 
маск ві чоў, якія ака за лі ся пад По лац кам пад-
час ма бі лі за цый ных ме ра пры ем стваў пры 
пе ра хо дзе Чыр во най Ар міі на штат ва ен на га 
ча су. Тут бы лі зні шча ныя лю дзі мно гіх кан-
фе сій: пра ва слаў ныя, ка то лі кі, пра тэ стан ты, 
іў дзеі, му суль ма не.

Та му вар та бы ло б да бу доў ваць ме ма-
ры яль ны комп лекс ра зам з на шы мі су се-
дзя мі — бы лы мі рэс пуб лі ка мі Са вец ка га 
Са ю за.

— Вы ба чы лі пра ект ме ма ры я ла. 
На ваш по гляд, ён ад па вя дае та му, што 
вы ве да е це пра гэ та мес ца?

— Раз гля да ла ся два пра ек ты: Льва Ага-
на ва і Іга ра Ру дэ ні. Бы ло аб мер ка ван не 
гэ тых пра ек таў у дру ку, я ба чыў абод ва. 
Пра ект Ага на ва больш сціп лы. Пра ект Ру-
дэ ні пра ду гледж вае ўва ход ную кам па зі цыю, 
шмат кан фе сій ную сім во лі ку, Сця ну па мя ці 
з проз ві шча мі, якія мы ве да ем. Гэ ты пра ект 
мне блі жэй.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ШАНЦ
НА ВЫЙ ГРЫШ ЁСЦЬ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Рэ клам ная гуль ня «Пад пі шы ся на «Звяз ду» за рэ гіст ра ва на Мі ніс тэр-
ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 25 лі пе ня 2013 го да (па свед чан не 
№ 2211) і пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 20 жніў ня 
па 31 снеж ня 2013 го да ўключ на ся род пад піс чы каў га зе ты «Звяз да» 
чац вёр та га квар та ла або дру го га паў год дзя 2013 го да.

Удзел у гуль ні пры ня лі 478 пад піс чы каў га зе ты «Звяз да». Пры за вы 
фонд гуль ні ра зы гра ны цал кам.

Пры зы ся род удзель ні каў гуль ні раз мер ка ва лі ся на ступ ным чы-
нам:
Бяс шну ра выя тэ ле фон ныя апа ра ты Texet TX-D6805A, black (РФ) 
вый гра лі:

Шпак Але на Іва наў на, в. Кур шы на ві чы Ля ха віц ка га ра ё на Брэсц кай 
вобл.;

Атра хі мо віч Гла фі ра Мі хай лаў на, в. Порп лі шчы Док шыц ка га ра ё на 
Ві цеб скай вобл.;

Смы ка ва Ва лян ці на Яфі маў на, г/п Ло еў Го мель скай вобл.;
Кап ля Ва лян ці на Міт ра фа наў на, г. На ва гру дак Гро дзен скай вобл.;
Аль шэў ская Ган на Мі ка ла еў на, в. Ель каў шчы на Круг лян ска га ра ё на 

Ма гі лёў скай вобл.;
За ба лоц кіх Тац ця на Ба ры саў на, в. Воб чын Лю бан ска га ра ё на Мін-

скай вобл.;
Ці ма шэн ка Ма рыя Кан стан ці наў на, г. Мінск. 

Су пер прыз — тэ ле ві зар LG 24 LCD 24 МА53V-PZ (РФ) вый гра ла:
Ліш ко Ва лян ці на Ста ні сла ваў на, п/а Дуб на Мас тоў ска га ра ё на Гро-

дзен скай вобл.
Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні: 

(017) 287 18 38.
Він шу ем пе ра мож цаў!

НАША ЧЫГУНКА ТРЫ МАЕ 
ДА СТОЙ НЫ ЎЗРО ВЕНЬ РА БО ТЫ 
Аб гэ тым за явіў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч 
на цы ры мо ніі ад крыц ця між на род на га чы гу нач на га біз нес-фо-
ру му «Стра тэ гіч нае парт нёр ства 1520: Цэнт раль ная і Ус ход няя 
Еў ро па», пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Чы гун ка заў сё ды ў Бе ла ру сі і, не ду маю, што толь кі ў нас, аса цы і-
ра ва ла ся з жа лез най дыс цып лі най, вель мі вы со кай ад каз нас цю пер са-
на лу, пе ра да вы мі тэх на ло гі я мі. Мы ра ды, што вы па ста ян на тры ма е це 
да стой ны ўзро вень ра бо ты», — ска заў прэм' ер-мі ністр.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што ўпер шы ню га лоў ны чы гу нач ны фо-
рум пра хо дзіць у Бе ла ру сі на мя жы буй ных чы гу нач ных сіс тэм. «Для 
Бе ла ру сі гэ та вель мі га на ро ва і ад каз на», — за пэў ніў ён. Так са ма кі-
раў нік ура да па абя цаў, што бе ла рус кі бок бу дзе імк нуц ца да ства рэн ня 
кам форт ных умоў для ра бо ты чы гу нач ні каў.

Урад Бе ла ру сі і транс парт ныя кам па ніі ба чаць сён ня сваю за да чу ў 
тым, каб і транс парт, і спа да рож ная інф ра струк ту ра ак тыў на раз ві ва лі-
ся, функ цы я на ва лі эфек тыў на і на дзей на. У гэ тым за лог эка на міч на га 
рос ту і пра цві тан ня лю бой дзяр жа вы, ска заў прэм' ер-мі ністр.

Кі раў нік бе ла рус ка га ўра да так са ма звяр нуў ува гу, што ў Бе ла ру сі 
ця пер вя лі кая ўва га ўдзя ля ец ца рэа лі за цыі маш таб ных інф ра струк-
тур ных пра ек таў, а так са ма ін тэ гра цыі чы гун кі ў між на род ныя сіс тэ мы 
транс парт ных ка лі до раў.

Біз нес-фо рум «Стра тэ гіч нае парт нёр ства 1520: Цэнт раль ная і Ус ход-
няя Еў ро па» пра хо дзіць у Бе ла ру сі ўпер шы ню. Ён уклю ча ны ў пра гра му 
Бе ла рус ка га транс парт на га тыд ня. Тэ ма раз віц ця тран зі ту еў ра-азі яц ка-
га маш та бу па чы гун цы з'яў ля ец ца асноў най на гэ тым ме ра пры ем стве. 
Уз ро вень фо ру му вель мі вы со кі. Ся род удзель ні каў ме ра пры ем ства — 
улас ні кі буй ней шых чы гу нач ных кам па ній све ту, кі раў ні кі чы гу нач ных 
ад мі ніст ра цый Еў ро пы і Азіі, вы твор цы ру хо ма га са ста ву.

ВЯ ЛІ КІЯ КРЫ ЛЫ БЕС ПІ ЛОТ НАЙ АВІЯ ЦЫІ 
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Спе цы я ліс там доб ра вя до мыя 
рас пра цоў кі пры ват най кам па ніі 
«Кан струк тар скае бю ро «Ін дэ-
ла», якая мае сён ня ма дэль ны 
рад больш чым з 10 роз ных ты-
паў бес пі лот ні каў: ра ба ты за ва-
ных бес пі лот ных вер та лё таў, 
бес пі лот ных комп лек саў па вет-
ра най раз вед кі і ра ба ты за ва ных 
па вет ра ных мі шэ няў. На дум ку 
спе цы я ліс таў, гэ тае кан струк тар-
скае бю ро ця пер з'яў ля ец ца най-
буй ней шым рас пра цоў шчы кам 
бес пі лот ні каў не толь кі ў кра і не, 
але і ў СНД.

Бес пі лот ная тэ ма ты ка ак-
тыў на рас пра цоў ва ец ца і ў Фі зі-
ка-тэх ніч ным ін сты ту це На цы я-
наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. 
Сён ня ін сты тут — га лоў ны вы ка-
наў ца дзяр жаў най на ву ко ва-тэх-
ніч най пад пра гра мы «Ства рэн не 
і асва ен не вы твор час ці га мы тэх-
на ло гій і эле мен таў ля таль ных 
апа ра таў, мэ та вых на гру зак і 
бес пі лот ных авія цый ных комп-
лек саў шмат функ цы я наль на га 
пры зна чэн ня». Пад пра гра ма 
мае на мэ це рас пра цоў ку і ар га-
ні за цыю да 2015 го да не толь кі 
се рый на га вы пус ку бес пі лот ных 
комп лек саў, але і кам па не нтаў, 
не аб ход ных для іх вы твор час ці 
ў пра мыс ло вых маш та бах. Ін сты-
тут зай ма ец ца ме та да ло гі яй вы-

твор час ці бес пі лот ных авія цый-
ных комп лек саў са ма га роз на га 
пры мя нен ня, да сле да ван ня мі 
і ўка ра нен нем но вых ал га рыт-
маў і ме та даў кі ра ван ня шмат-
функ цы я наль ны мі бес пі лот ны мі 
ля таль ны мі апа ра та мі, рас пра-
цоў кай тэх на ла гіч ных пра цэ саў 
па ўка ра нен ні но вых ма тэ ры я лаў 
і тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня, 
раз лі кам ба за вых аэ ра ды на міч-
ных ха рак та рыс тык і ма тэ ма тыч-
ным ма дэ ля ван нем ру ху бес пі-
лот ні каў.

Акра мя гэ тых ар га ні за цый, ці-
ка выя рас пра цоў кі ў га лі не ства-
рэн ня БПЛА про філь на га пры зна-
чэн ня ма юць Ва ен ная ака дэ мія 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і бе ла рус кія 
авія ра монт ныя за во ды, што спе-
цы я лі зу юц ца на ва ен най і гра-
ма дзян скай пра дук цыі. У свой 

час у прэ се бы ла ін фар ма цыя 
пра тое, што 558-ы авія ра монт-
ны за вод рас пра ца ваў БПЛА 
«Грыф-1», здоль ны вы кон ваць 
так тыч ныя і апе ра тыў ныя за да чы. 
У склад ка рыс най на груз кі гэ та га 
апа ра та ўва хо дзяць роз ныя ві ды 
оп ты ка- і ра дыё элект рон на га аб-
ста ля ван ня, якія за бяс печ ва юць 
пра вя дзен не са мых скла да ных 
на зі ран няў. Кан струк цыя да зва-
ляе хут ка змя няць комп лекс бар-
та во га аб ста ля ван ня, у тым лі ку 
пры не аб ход нас ці да да ваць у 
склад ка рыс най на груз кі ла зер ны 
даль на мер, мэ та па ка заль нік, рэ-
транс ля тар і г. д. Сваю вер сію бес-
пі лот на га авія цый на га комп лек су 
са ма лёт на га ты пу рас пра ца ваў і 
Мін скі авія ра монт ны за вод.

Што да бес пі лот ні каў ва ен-
на га пры зна чэн ня, то асноў ны-

мі на прам ка мі іх вы ка ры стан ня 
з'яў ля юц ца раз вед ка і на зі ран не 
за по лем бою, ра дыё элект рон ная 
ба раць ба, су вязь і рэ транс ля цыя, 
ства рэн не мі шэ няў. Перс пек-
тыў ным з'яў ля ец ца пры мя нен не 
БПЛА для вы ра шэн ня ўдар ных 
за дач, для су праць па вет ра най і 
су праць ра кет най аба ро ны, да-
лё ка га ра дыё ла ка цый на га на зі-
ран ня.

Хто на ву чыць ля таць 
бес пі лот нік?

Пры ўсім, бес пі лот нік — апа-
рат скла да ны. Нех та па ві нен яго 
ву чыць ля таць, та му пад рых тоў-
ка кур сан таў па спе цы яль нас цях 
«бес пі лот ныя авія цый ныя комп-
лек сы» па тэх на ла гіч най і тэх-
ніч най экс плу а та цыі вя дзец ца ў 
Мін скім дзяр жаў ным вы шэй шым 
авія цый ным ка ле джы. Вы пуск ні-

кам бу дзе пры свой вац ца вай ско-
вае зван не і ква лі фі ка цыя ін жы-
не ра. Та кі крок аб са лют на апраў-
да ны, бо су свет ныя авія экс пер ты 
праг на зу юць, што праз 5—10 га-
доў авія парк толь кі ва ен най авія-
цыі пе ра да вых кра ін ста не бес пі-

лот ным. А бес пі лот ні кі ўжо сён ня 
вы кон ва юць тыя ж функ цыі, што 
і «пі лот ная» авія цыя, за вы клю-
чэн нем хі ба што пе ра воз кі гру заў 
і аса бо ва га скла ду.

Тут да рэ чы ўспом ніць і пра 
ня даў ні пос пех на шых бес пі-
лот ні каў. Ле тась яны па ка за лі 
ў поў ным сэн се вы шэй шы пі ла-
таж пад час між на цы я наль ных 
ву чэн няў «Раз гне ва ны со кал» 
у Ка та ры. Та ды спе цы я ліс ты 
927-га цэнт ра пад рых тоў кі і 
пры мя нен ня бес пі лот ных авія-
цый ных комп лек саў ВПС і вой-
скаў СПА пра дэ ман стра ва лі 
маг чы мас ці апа ра таў «Ір кут-3» 
і «Ір кут-10». Гэ тыя так тыч ныя 
комп лек сы ўжо прай шлі вы пра-
ба ван ні ў роз ных умо вах, але 
ўпер шы ню пад ня лі ся ў не ба 
Бліз ка га Ус хо ду, дзе пра вя лі па-
вет ра ную раз вед ку мяс цо вас ці. 
Адзін з апа ра таў за пус ка ец ца з 

ру кі і здоль ны ска на ваць зям-
лю з не ба на пра ця гу га дзі ны, 
дру гі стар та ваў з ка та пуль ты. 
На вы шы ні не каль кіх со цень 
мет раў зні шчыць та кія ма лень-
кія са ма лё ты амаль не маг чы ма, 
а ўсе атры ма ныя з да па мо гай 

ап тыч на га аб ста ля ван ня звест кі 
пе ра да юц ца ў пункт кі ра ван ня 
на зям лі ў рэ жы ме ан лайн. Па-
сад ку гэ тыя апа ра ты ажыц ця-
ві лі пры да па мо зе па ра шу таў 
у дак лад на вы зна ча ных мес цах 
на ва чах у прад стаў ні коў ар мій 
28 кра ін. Вя лі кую ці ка васць на-
зі раль ні каў вы клі ка ла і тое, што 
апа ра ты лёг ка скла да юц ца і мо-
гуць транс пар та вац ца, як той 
ка заў, «на пля чах» у кам пакт-
ных фу та ра лах.

Сён няш няя ка рысць 
А яшчэ бес пі лот ні кі вель-

мі ка рыс ныя для авія цый най 
ахо вы ля соў. Як вя до ма, прад-
пры ем ства «Бел ле са вія», што 
зна хо дзіц ца ў пад па рад ка ван ні 
Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях, мае ка ля 20 са ма лё-
таў і вер та лё таў, дзя ку ю чы якім 
пра ду хі ля ец ца знач ная коль касць 
па жа раў. На ту раль на, што бес пі-
лот ні кі вя лі ка га ра ды у са дзе ян ня 
ста нуць для «па вет ра ных лес ні-
коў» вы дат ны мі па моч ні ка мі, бо 
пры клад на па ло ва ляс ных уз га-
ран няў вы яў ля ец ца з да па мо гай 
авія цыі. Пры гэ тым бес пі лот ні кі 
да зво ляць як збе ра гаць лёт ны 
рэ сурс «вя лі кіх» са ма лё таў і вер-
та лё таў, так і іс тот на эка но міць 
па лі ва.

Пят ро РА МАН ЧУК.

ЛАГІСТЫЧНЫ «РАЙ» ЗА 145 МІЛЬЁНАЎ
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Мі ністр пе ра ка на ны, што 
пас ля рэа лі за цыі гэ та га пра-
ек та кам па нія «Кей сан» бу дзе 
за ці каў ле на ў по шу ку і рэа лі-
за цыі но вых пра ек таў на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі, а бе ла рус кі 
бок бу дзе аказ ваць іран скім 
парт нё рам мак сі маль нае са-
дзей ні чан не.

Раз віц цё лю бой га лі ны на-
род най гас па дар кі не маг чы ма 
без ука ра нен ня і раз віц ця но-
вых тэх на ло гій, лі чыць стар-
шы ня Мінск ага абл вы кан ка ма 
Ба рыс БА ТУ РА, та му ў ства-
рэн ні транс парт на-ла гіс тыч ных 
цэнт раў так са ма па він ны пры-
мя няц ца су час ныя тэх на ло гіі па 
да стаў цы та ва раў ад вы твор цы 
спа жыў цу. «На ша кра і на з'яў-
ля ец ца цэнт раль ным рэ гі ё нам 
Еў ро пы, а Мін ская воб ласць 
— у цэнт ры Бе ла ру сі, та му мы 
на да ём сур' ёз ную ўва гу ства-
рэн ню ла гіс тыч ных цэнт раў 
на тэ ры то рыі на шай воб лас ці. 
Гэ та ад крыц цё не пер ша га ла-

гіс тыч на га цэнт ра, але та ко га 
ўзроў ню, маш та бу і аб' ёму, як 
«Пры лес се», мы ад кры ва ем 
упер шы ню», — ска заў гу бер на-
тар ста ліч най воб лас ці. Кі раў нік 
цэнт раль на га рэ гі ё на ад зна чыў, 
што ў блі жэй шыя не каль кі га-
доў у экс плу а та цыю бу дзе зда-
дзе на аж но 18 па доб ных ла гіс-
тыч ных цэнт раў. 

Ба рыс Ба ту ра па дзя ка ваў 
кі раў ніц тву і аса біс та прэ зі дэн-
ту іран скай кам па ніі «Кей сан» 
Ма ха ме ду Ан са ры за сур' ёз нае 
і ад каз нае стаў лен не да рэа лі-
за цыі гэ та га пра ек та і вы ка заў 
над зею, што тыя тэр мі ны, якія 
за цвер джа ны ін вес ты цый ным 
да га во рам, бу дуць вы ка на ны, 
што на пры кан цы на ступ на га 
го да за вер шыц ца бу даў ніц тва 
і ад бу дзец ца ад крыц цё транс-
парт на-ла гіс тыч на га комп лек су 
«Пры лес се».

Бу даў ніц тва транс парт на-ла-
гіс тыч на га комп лек су «Пры лес-
се» пра ду гле джа на Пра гра май 
раз віц ця ла гіс тыч най сіс тэ мы 
Бе ла ру сі на пе ры яд да 2015 

го да. Ін вес та рам з'яў ля ец ца 
іран ская ін вес ты цый на-бу даў-
ні чая кам па нія «Кей сан», а за-
каз чы кам вы сту пае за меж нае 
та ва рыст ва з аб ме жа ва най 
ад каз нас цю «Ла гіс тыч ны цэнтр 
«Пры лес се», за рэ гіст ра ва нае ў 
якас ці рэ зі дэн та СЭЗ «Мінск». 
Рэа лі за цыя пра ек та пад тры ма-
на Прэ зі дэн там Бе ла ру сі.

Комп лекс «Пры лес се» бу дзе 
ўклю чаць у ся бе ўсю не аб ход ную 
інф ра струк ту ру для аб слу гоў-
ван ня мяс цо вых і між на род ных 
тран зіт ных пе ра во зак гру заў 
аў та ма біль ным і чы гу нач ным 
транс пар там, аб слу гоў ван ня 
клі ен таў і транс парт ных срод-
каў. Згод на з ге не раль ным 
пла нам за бу до вы, тэ ры то рыя 
комп лек су па дзе ле на на дзве 
комп лекс ныя зо ны — агуль на-
га і аб ме жа ва на га до сту пу з 
вы лу чэн нем асоб ных функ цы-
я наль ных зон. На тэ ры то рыі з 
аб ме жа ва ным до сту пам бу дзе 
раз ме шча на склад ская зо на 
агуль най пло шчай 230 ты сяч 
квад рат ных мет раў. Агуль ны 

кошт ла гіс тыч на га цэнт ра — ка-
ля 145 млн до ла раў, пры гэ тым 
аб' ём за меж ных ін вес ты цый пад 
бу даў ніц тва гэ та га комп лек су 
скла дзе больш за 133 млн до ла-
раў. З па чат ку рэа лі за цыі пра-
ек та ўжо пры цяг ну та 25,8 млн 
до ла раў пра мых за меж ных 
ін вес ты цый на чыс тай асно ве 
(без улі ку за па зы ча нас ці пра мо-
му ін вес та ру за та ва ры).

Сяр гей КУР КАЧ.

Ця гам лі та раль на не каль кіх апош ніх га доў мы ства ры лі 
ўлас ную аб са лют на но вую авія бу даў ні чую га лі ну — 
вы твор часць бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў (БПЛА).

СА СТУ ПI ЛI Ў АВЕР ТАЙ МЕ 
Мiн скае «Ды на ма» на сва ёй пля цоў цы ў дра ма тыч ным 
мат чы са сту пi ла хар вац ка му «Мядз вя шча ку», дэ бю тан ту 
Кан ты нен таль най ха кей най лi гi.

Збор ная Хар ва тыi па ха кеi зай мае ўся го толь кi 29 ра док у рэ-
ест ры Мiж на род най ха кей най фе дэ ра цыi. Пры гэ тым сё ле та ха кей-
ны клуб «Мядз вя шчак» упер шы ню вы сту пае ў Кан ты нен таль най 
ха кей най лi зе i вы гля дае для дэ бю тан та вы дат на — iдзе на чац-
вёр тым мес цы кан фе рэн цыi «За хад». А ў сва iм пер шым мат чы 
хар ва ты з лi кам 7:1 па ста вi лi на ка ле нi мас коў скi ЦСКА!

Гу ля юць за бал кан цаў пе ра важ на паў ноч на а ме ры кан цы. А та-
му i не дзiў на, што шай бы ў ва ро ты мiнск ага «Ды на ма» за кiд ва лi 
ка над цы Джо на тан Чы чу, Бойд Кэйн i аме ры ка нец Ра ян Вес ке.

На жаль, бе ла ру сы са сту пi лi ў су стрэ чы, якую маг лi за вяр шаць 
уда лай пе ра мо гай. Пас ля двух трап ных кiд коў Анд рэя Ста ся i 
То ма ша Су ра вы мiн ча не да зво лi лi хлоп цам Мар ка Фрэн ча пе ра-
вес цi па яды нак у авер тайм, а там да сяг нуць чар го вай вiк то рыi. 
2:3 — сё мая за пар пе ра мо га хар вац кiх «мядз ве дзяў».

— Мы рых та ва лi ся да мат чу сур' ёз на, — пры знаў ся на пас ля-
мат ча вай прэс-кан фе рэн цыi Аляк сандр АНД РЫ ЕЎ СКI, га лоў-
ны трэ нер «Ды на ма». — У нас атры маў ся доб ры па ча так, але, 
на жаль, вы да лен нi зла ма лi нам гуль ню.

За ста ец ца толь кi да даць, што на ступ ны свой па яды нак мiн-
ча не пра вя дуць у пят нi цу. У са пер нi ках — мас коў скi «Спар так». 
Па ча так гуль нi ў 19:00.

Та рас ШЧЫ РЫ
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Аляк сандр Лу ка шэн ка па вiн ша ваў
Iль ха ма Алi е ва з пе ра ка наў чай пе ра мо гай 
на прэ зi дэнц кiх вы ба рах у Азер бай джа не

Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мi лi ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

«Пад трым ка вы бар шчы каў, ака за ная ў хо дзе га ла са ван ня, чар го вы 
раз па цвер дзi ла вы со кi аў та ры тэт, якi Вы па пра ве ма е це ў сва ёй кра i не, 
за бяс печ ва ю чы пе ра ем насць вы бра на га на ро дам кур су», — га во рыц ца 
ў вiн ша ван нi.

«Пе ра ка на ны, што Ва ша дзей насць на вы шэй шай дзяр жаў най па-
са дзе бу дзе са дзей нi чаць да лей ша му пра цвi тан ню Азер бай джа на i 
раз вiц цю ўза е ма вы гад на га бе ла рус ка-азер бай джан ска га стра тэ гiч на га 
парт нёр ства», — ад зна чыў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

БЕ ЛА РУ САЎ СТА ЛА БОЛЬШ
Сё ле та за 8 ме ся цаў у кра і не на ра дзі лі ся звыш 78 ты сяч не маў-

лят — на дзве ты ся чы больш, чым за ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да. 
А ле тась на свет з'я ві лі ся 116 ты сяч ма лень кіх бе ла ру саў — гэ та най-
вы шэй шы па каз чык за апош нія 10 га доў. Та кія ліч бы пры вя ла на мес нік 
на чаль ні ка ад дзе ла на ро да на сель ніц тва, ген дэр най і ся мей най па лі ты кі 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны Ма ры на Ар цё мен ка.

Як пад крэс лі ла спе цы я ліст, спры яль ная сі ту а цыя для на ра джэн-
ня і вы ха ван ня дзя цей скла ла ся сён ня ў Бе ла ру сі дзя ку ю чы перш за 
ўсё комп лекс най сіс тэ ме пад трым кі на дзяр жаў ным уз роў ні сем' яў з 
дзець мі.

Дарэчы, у сту дзе ні—жніў ні гэ та га го да ў кра і не ад быў ся аб са лют ны 
пры рост на сель ніц тва на 545 ча ла век (дзякуючы станоўчаму сальда 
міграцыі).

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА
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ТЭ РЫ ТО РЫЯ
ПА МЯ ЦІ 

8 каст рыч ні ка «Звяз да» прэ зен та ва ла су мес ны з по лац кай гра мад скас цю пра ект 
па збо ры срод каў на бу даў ніц тва ме ма ры я ла «Уро чы шча Пяс кі». У га ды фа шысц-
кай аку па цыі ў По лац ку за Свя та-Еў фра сін неў скім ма нас ты ром бы ло па ха ва на 
не каль кі дзя сят каў ты сяч са вец кіх гра ма дзян: ва ен на па лон ных, пар ты за наў, 
пад поль шчы каў і мір ных жы ха роў. Да гэ туль гэ тае мес ца не пры ве дзе на ў па ра-
дак: дождж і ве цер ага ля юць ча ла ве чыя астан кі. Мы абя ца лі звяр тац ца да гэ тай 
тэ мы столь кі ра зоў, коль кі спат рэ біц ца, па куль сі ту а цыя не бу дзе вы праў ле на і 
аба вя зак па мя ці не бу дзе вы ка на ны. «Звяз да» ўзя ла не вя лі кае ін тэр в'ю ў за гад-
чы ка по лац ка га Му зея ба я вой сла вы, аў та ра кні гі «Уро чы шча Пяс кі — тэ ры то рыя 
смер ці. 1941—1944» Сяр гея КО ПЫ ЛА.

Гра шо выя срод кі на ства рэн не ме-
ма ры я ла «Уро чы шча Пяс кі» ў По лац ку 
мож на пе ра ліч ваць у Ві цеб скае аб лас-
ное ад дзя лен не ГА «Бе ла рус кі фонд 
мі ру» на ра ху нак 
№ 3015411066026 (у бе ла рус кіх руб лях), 
№ 3135411066502 (у до ла рах) 
№ 3135411066805 (у ра сій скіх руб лях) 
у ды рэк цыі ААТ «Бел ін вест банк» па Ві-
цеб скай воб лас ці, код 153001739, АКПА 
0583697

Фо та ды зайн-пра ек та ме ма ры яль на га комп лек су «Уро чы шча Пяс кi», 
вы ка на ны ТДА «Мас так-Сэр вiс», г. По лацк.

ПРОДАЕТСЯ 
СКЛАД 
1 060 м2  

г. Гродно, 
ул. Станция Лососно, 28. 
Тел. 8029 195-56-81.
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