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Між ве да мас ная ра бо чая гру па на ча-
ле са стар шы нёй КДК Аляк санд рам 
Якаб со нам па бы ва ла на Ма гі лёў шчы-
не, дзе аца ні ла ход ма дэр ні за цыі і 
дак лад насць вы ка нан ня да ру чэн няў 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі на двух прад пры ем ствах 
дрэ ва ап ра цоў чай га лі ны — ад кры-
тых ак цы я нер ных та ва рыст вах «Ма-
гі лёў дрэў» і «Фан ДОК». Гэ тая гру па, 
у якую ўвай шлі прад стаў ні кі Генп-
ра ку ра ту ры, МУС, МНС, Мін бу дар хі-
тэк ту ры, Мінп ры ро ды, Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя, бы ла ство ра на па 
да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы пас-
ля яго на вед ван ня та ва рыст ва «Ба-
ры саў дрэў» 8 ліс та па да.

Пер шае вы яз ное па ся джэн не ра бо чай 
гру пы прай шло на ААТ «Ма гі лёў дрэў». 
Каб пра ана лі за ваць сі ту а цыю і зра біць 
вы сно вы, спе цы я ліс ты прай шлі па цэ хах, 
аб сле да ва лі тэ ры то рыю прад пры ем ства 
і яго ва ко ліц. Пад час па ся джэн ня ра бо-
чай гру пы бы лі за слу ха ны спра ва зда чы 
прад стаў ні коў мяс цо вай ула ды і да дзе на 
ацэн ка пра цы кі раў ніц тва прад пры ем ства, 
а так са ма ра бот ні каў ве дам стваў і ар га ні-
за цый, якія пры ма юць удзел у рэа лі за цыі 
пра ек та.

На 1 ліс та па да гэ та га го да «Ма гі лёў-
дрэ ву» на фі нан са ван не ме ра пры ем стваў 
ін вест пра ек та бы ло на кі ра ва на амаль 87% 
пра ду гле джа ных біз нес-пла нам фі нан саў 
— 18,6 млн еў ра. Але з 5 ме ра пры ем стваў, 
якія ўклю чае ў ся бе ін вест пра ект, па куль 
рэа лі за ва ны 4. Пры гэ тым не за бяс пе ча ны 
вы хад на пра ект ныя ма гут нас ці ні вод на га 
аб' ек та.

7 ліс та па да быў са рва ны тэр мін уво ду 
ў экс плу а та цыю мэб ле ва га цэ ха. Як ад-
зна чыў на чаль нік упраў лен ня КДК Ма гі-
лёў скай воб лас ці Юрый Фра лоў, асноў ная 
пры чы на — не да стат ко вае фі нан са ван не 
гэ та га аб' ек та. «Кі раў ніц твам прад пры ем-
ства, кан цэр нам «Бел лес па пе рап рам» і 
ін шы мі ўста но ва мі, якія зай ма юц ца пра ек-
та ван нем і фі нан са ван нем, не бы лі пры ня-
ты ўсе ме ры, каб аб' ект фі нан са ваў ся рыт-
міч на, — рас тлу ма чыў ён. — Яшчэ ад на з 
вост рых праб лем — гэ та ня поў ная за груз-
ка асноў ных вы твор чых ма гут нас цяў, усіх 
тэх на ла гіч ных лі ній — ле са пі ла ван ня, вы-
твор час ці мэб ле ва га шчы та і вы твор час ці 
ў цэ ху №1. Па ацэн цы ка мі тэ та, толь кі за 
каст рыч нік прад пры ем ства не да атры ма ла 
380 ты сяч еў ра».

За зрыў тэр мі ну вы ка нан ня да ру чэн няў 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі на ААТ «Ма гі лёў дрэў» 
шэ раг кі ру ю чых ра бот ні каў ужо пры цяг ну-
ты да дыс цып лі нар най ад каз нас ці. Але, 
як за пэў ніў ды рэк тар та ва рыст ва Алег 
Трац ця коў, а так са ма кі раў ні кі бу даў ні чай 
ар га ні за цыі, якая пра цуе на аб' ек це, усе 
бу даў ні чыя, а так са ма пус ка на ла дач ныя 
ра бо ты бу дуць за вер ша ны да кан ца гэ-
та га го да.

Пад час пра вер кі прад пры ем ства ра бо-

чай гру пай вы яў ле ны шэ раг не да хо паў, 
звя за ных з утры ман нем тэ ры то рыі, за ха-
ван нем са ні тар ных нормаў і пра ві лаў.

— Ура жан ні не са мыя леп шыя, — па-
дзя ліў ся мер ка ван нем на конт уба ча на га 
стар шы ня КДК Аляк сандр Якаб сон. — 
Без умоў на, на рэ кан струк цыю та кіх ста-
рых прад пры ем стваў, як «Ма гі лёў дрэў», 
на клад вае ад бі так іх уз рост. А яму ўжо 80 
га доў. Тым не менш ві да воч на, што кі раў-
ніц тва прад пры ем ства не да пра цоў вае. Ня-
ма нар маль ных бы та вых умоў, ніз кая куль-
ту ра вы твор час ці. І штра фа мі тут спра ву 
не вы ра шыць. Кант ра лю ю чым ор га нам 
трэ ба да ма гац ца ра шэн ня тых праб лем, 
якія яны тут ба чаць. Ка лі ёсць не да хо пы, 
трэ ба за ста вац ца на прад пры ем стве, па-
куль яны не бу дуць вы ра ша ны.

Аляк сандр Якаб сон так са ма вы ка заў за-
кла по ча насць і перс пек ты ва мі рэа лі за цыі 
бу ду чай пра дук цыі. На «Ма гі лёў дрэ ве» на 
на ступ ны год за клю ча ны кант рак ты толь кі 
на 15% ад мер ка ва ных аб' ёмаў вы пу шча-
ных вы ра баў.

Кіраўнік КДК па пра сіў стар шы ню Ма-
гі лёў ска га абл вы кан ка ма Пят ра Руд ні ка 
ўзяць пад аса біс ты кант роль пра ект па 
ма дэр ні за цыі прад пры ем ства і зра біць усё 
не аб ход нае, каб увес ці ў строй мэб ле вы 
цэх да кан ца гэ та га го да.

Шмат лі кія фак ты без гас па дар час ці 
вы яў ле ны пад час пра вер кі баб руй ска га 
ААТ «Фан ДОК». Па вод ле ін фар ма цыі КДК 
Ма гі лёў скай воб лас ці, тэр мі ны рэа лі за цыі 
ін вест пра ек та па шэ ра гу аб' ек тыў ных і 
суб' ек тыў ных пры чын пе ра но сі лі ся шэсць 
ра зоў, двой чы рас пра цоў ва лі ся біз нес-
пла ны, па шы раў ся склад ме ра пры ем стваў 
і пе ра лік на бы ва е май тэх ні кі і аб ста ля ван-
ня. Кошт рэа лі за цыі пра ек та ўзрос у па-
раў на нні з пер ша па чат ко вай ліч бай больш 
чым на 30%, з 38 да 49 міль ё наў до ла раў 
ЗША. Уся го на 1 ліс та па да гэ та га го да на 
фі нан са ван не ін вест пра ек та на кі ра ва на 37 
міль ё наў до ла раў.

Сён ня пра ект уклю чае ў ся бе 7 ме ра-
пры ем стваў, з якіх да кан ца рэа лі за ва на 
толь кі ад но — бу даў ніц тва мі ні-ЦЭЦ. Але 
з-за час тых па ло мак ка цель на га аб ста ля-
ван ня «Фан ДОК» ня се знач ныя вы дат кі па 
яго ра мон це. Не ўве дзе ны ў экс плу а та цыю 
за вод па вы твор час ці ДСП. Бу даў ні ча-ман-
таж ныя ра бо ты на ім прак тыч на за вер ша-
ны, але пра цяг ва ец ца пус ка на лад ка аб-
ста ля ван ня і лік ві да цыя шмат лі кіх за ўваг 
на гляд ных ор га наў. За цяг ну ты тэр мі ны па 
ма дэр ні за цыі дзе йна га фа нер на га за во да, 
цэ ха па вы твор час ці пі ла ма тэ ры я лаў. Шмат 
на ра кан няў вы клі каў і са ні тар ны стан тэ ры-
то рыі прад пры ем ства.

Па вы ні ках па ся джэн ня, кі раў ніц тву прад-
пры ем ства і мяс цо вым ула дам да ру ча на да 
кан ца ме ся ца на вес ці па ра дак на тэ ры то рыі 
прад пры ем ства, да 31 снеж ня гэ та га го да 
ўвес ці ў экс плу а та цыю за вод па вы твор час ці 
ДСП і па чаць вы пуск пра дук цыі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ — 
НА КАНТ РО ЛІ

70 га доў та му, 25 лiс та па да 1943 го да 
быў вы зва ле ны ад нем цаў ма лень кi 
го рад Пра пойск, якi атры маў наз ву 
Слаў га рад.

Як па ве да мi ла на мес нiк стар шы нi Слаў-
га рад ска га рай вы кан ка ма Свят ла на Язер-
ская, свя точ ныя ме ра пры ем ствы ад бу дуц ца 
ў гэ тую су бо ту. Пла ну ец ца, што ўдзел у iх 
пры муць гу бер на тар Ма гi лёў скай воб лас цi 
Петр Руд нiк, гос цi з су сед нiх кра iн, ся род 
якiх — сва я кi за гi ну лых на тэ ры то рыi ра ё на 
вы зва лен цаў. У га рад скiм пар ку на мес цы 
брац кай ма гi лы бу дуць ура чыс та пе ра па ха-
ва ны астан кi ад на го з во i наў, якi за гi нуў у 
1941-м ка ля вёс кi Аляк санд раў ка. 

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

СА ЛЮТ НАД СО ЖАМ 
I ПРО НЯЙ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
— З ча го па чы на ец ца па ва-

га да са пер ні ка? — сто я чы на 
бар цоў скім ды ва не, пы та ец ца 
ў дзя цей Ка рэ лін.

— З по ціс ку ру кі, — не 
вель мі ўпэў не на, але ад ра зу 
ад каз вае нех та з дзя цей.

— А яшчэ? Доб ра, я дам 
вам пад каз ку. Што пра вя рае 
суд дзя, ка лі вы вы хо дзі це на 
ды ван?

— Па зног ці! — хо рам ад гук-
ну лі ся ма лень кія бар цы.

— Ка лі рых ту е це ся да трэ-
ні роў кі, спа бор ніц тваў, па ва-
жа е це са пер ні ка, у вас па він ны 
быць пад стры жа ны па зног ці. 
Аба вяз ко ва. Трэ ба вы гля даць 
пад цяг ну та, ар тыс тыч на... 
Ві са ры ён Бя лін скі, зда ец ца, 
ска заў, што ба раць ба — гэ та 
ўмо вы жыц ця. А Мі ха іл Юр' е віч 
Лер ман таў не як ад зна чыў, што 
там, дзе ня ма зма ган ня, жыц-
цё сум нае. Та му вы, на пэў на, 
каб не су ма ваць, і зай ма е це ся 
ба раць бой, — ад зна чыў Аляк-
сандр Аляк санд ра віч і да даў: 
— Вы — част ка вя лі кай су свет-
най бар цоў скай сям'і. І ў нас 
ёсць вы дат ны па сту лат: «На 
ды ва не са пер ні кі, а ў жыц ці — 
сяб ры».

Амаль усё спат кан не з 
трох ра зо вым алім пій скім 
чэм пі ё нам (акра мя не вя ліч-
кіх прак ты ка ван няў) бы ло ў 
фор ме «пы тан не—ад каз». На 
Ка рэ лі на сы па лі ся пы тан ні, на 
якія ён ужо ад каз ваў ка лісь ці. 
Але Аляк сандр Аляк санд ра віч 
не ад бі ваў ся ад іх і ў чар го вы 
раз ад каз ваў...

— Як я тра піў у ба раць-
бу? Да нас у шко лу прый шоў 
трэ нер Вік тар Мі хай ла віч Куз-
ня цоў. Так у 1981 го дзе, ва 

ўзрос це 14 га доў, я і тра піў 
у за лу. Та ды і да ве даў ся ад 
Вік та ра Мі хай ла ві ча, што ба-
раць ба — гэ та вель мі ці ка вая 
част ка жыц ця.

— Маё імя Гры ша, — па ды-
ма ю чы ся з мес ца, звяр та ец ца 
да Ка рэ лі на ма лень кі хлоп чык. 
— А коль кі ча су вы зай ма е це-
ся ба раць бой?

— Гры шач ка, я ўжо ад но-
шу ся да ка тэ го рыі «мэб ля». 
Мя не во зяць і па каз ва юць 
па жар та ваў Аляк сандр Аляк-
санд ра віч. — Праў да, я яшчэ 
люб лю ха дзіць на трэ ні роў кі. 
Зай маў ся ба раць бой я 19 га-
доў — да 2000 го да. І скон чыў 
та ды, ка лі за няў дру гое мес ца 
на Алім пі я дзе ў Сід нэі.

— Вам бы ло крыўд на, ка лі 
прай гра лі на Алім пі я дзе?

— Мне і ця пер крыўд на. 
Ча му Ра сія пас ля па ядын ку 
не па да ла пра тэст? Та му што 
я ні ко лі з да па мо гай ад ва ка-
таў не ста на віў ся чэм пі ё нам. Я 
стаў лю ся да гэ та га больш ка-
тэ га рыч на, чым спра бую рас-
па вес ці. Мы рых ту ем бар цоў, а 
не су цяж ні каў. Ве да е це, у чым 
на ша сі ла? У ка тэ га рыч нас ці.

— А якія кост кі вы ла ма лі?
— У мя не ла ма лі ся пяс це-

выя кост кі на абедз вюх ру ках. 
Жы лы рваў, рэ бры ла маў, з-за 
пе ра ло му на гі паў го да на мы-
лі цах ха дзіў...

— Вы ўдзель ні ча лі ў ба ях 
без пра ві лаў?

— Ад ной чы. І гэ та — пля ма 
ў ма ёй бія гра фіі. У 1999 го дзе 
я су стрэў ся ў Япо ніі з не ве ра-
год на па пу ляр ным там ча ла-
ве кам Акі рам Ма э да. Мя не ўсё 
па пя рэдж ва лі, каб я пры бя рог 
ся бе, бо на пе ра дзе бы лі чэм-
пі я нат Ра сіі, Алім пі я да... Мы 

вый шлі на рынг, па ві та лі ся, 
бой рас па чаў ся. І я ба чу, як 
ка ля май го тва ру пра ля тае 
на га, а на па дэ шве на пі са на 
ліч ба 47. Пер шая дум ка, якая 
прый шла ў га ла ву: «На вош-
та ты сю ды пай шоў? Стук не 
ён ця бе па га ла ве сва ім 47-м 
па ме рам, і што пас ля бу дзеш 
ра біць? Па ча ты ры ра зы на 
дзень з су стрэч ным ві тац ца?» 
Я так спу жаў ся, што сха піў са-
пер ні ка за га ла ву, а ён і «за-
дых нуў ся».

Пас ля Аляк сандр Ка рэ лін 
яшчэ доў га фа та гра фа ваў ся і 
раз да ваў аў то гра фы, а по тым 
па ве да міў прэ се, што...

— Для не са ма га вя лі ка га 
бе ла рус ка га го ра да тут цу доў-
ныя ўмо вы: ля до вая пля цоў ка 
гар ма ніч на су сед ні чае з за лай 
для ба раць бы. Тое, што ўсё 
гэ та зроб ле на пры пры ват най 
пад трым цы, год на для ты ра-
жа ван ня не толь кі ў Бе ла ру сі.

— Аляк сандр Аляк санд ра-
віч, у ба раць бе ўвесь час мя-
ня юц ца пра ві лы.

— Я не су ад но шу ся бе з іні-
цы я та ра мі па доб на га. Да пра-
ві лаў трэ ба ста віц ца кан сер ва-
тыў на. За апош нія 20 га доў мы 
гэ тым спу дзі лі доб рую част ку 
на шай пуб лі кі. Ме на ві та та му 
нам у лю тым да лі чор ную мет-
ку з на мё кам на вы клю чэн не з 

пра гра мы Алім пій скіх гуль няў. 
Але за раз дзей ні чае рэ дак цыя 
пра ві лаў, якую пры ня лі 30 га доў 
та му. І ажыў лен не ба раць бы, 
ін та рэс гле да чоў ка жа пра тое, 
што мы зра бі лі ўсё пра віль на. 
Ба рэц на ды ва не — гас па дар 
свай го лё су. Апош нія 7 га доў 
уз на га ро ды раз да ва лі суд дзі.

— Вы хва ра ві та ўспры ня лі на-
ві ну пра маг чы мае вы клю чэн не 
ба раць бы з алім пій скай сям'і?

— Ус пры няў як аса біс тую 
аб ра зу. Праў да, я лі чу, што 
лепш удзель ні чаць у па доб ных 
су стрэ чах, чым ла дзіць га ла-
доў кі і зда ваць ме да лі. Ад гэ-
та га ад дае па пу ліз мам.

Для ма лень кіх удзель ні каў 
су стрэ чы з Ка рэ лі ным па доб-
ныя пы тан ні яшчэ цяж кія для 
ўспры ман ня. Яны гар та юць 
пры го жыя кні гі пра ле ген дар на-
га бар ца Іва на Пад дуб на га, якія 
для іх пры вёз вя до мы госць, і, 
на пэў на, ужо ве да юць, што ска-
жуць до ма пра гэ тую па дзею. А 
вось мяс цо вы школь нік Ар сен 
Сла неў скі ўжо збі ра ец ца ў бу-
ду чы ні па ехаць на Алім пі я ду.

— Гэ ты шанц упус ціць нель-
га! — ка жа хлоп чык і яшчэ 
мац ней пры ціс кае да гру дзей 
том з вы явай Пад дуб на га.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та аў та ра.

г. Бя ро за

УБА ЧЫЦЬ, ПА ЧУЦЬ І ЗА ПОМ НІЦЬ...

Аляксандр Карэлін 
адразу знайшоў 
са школьнікамі 
агульную мову

ЖЫЦ ЦЁ НА МЕС ЦЫ 
НЕ СТА ІЦЬ

Ад каз ныя за да чы ідэа ла гіч на га ак ты ву
Ро ля ідэа ла гіч на га ак ты ву, струк тур па лі тыч ных пар тый і гра мад скіх 
аб' яд нан няў, СМІ ў вы ра шэн ні са цы яль на знач ных праб лем на сель ніц-
тва — гэ тыя пы тан ні бы лі аб мер ка ва ны ўчо ра ў Смар го ні на се мі на ры 
ідэа ла гіч на га ак ты ву Гро дзен шчы ны з удзе лам пер ша га на мес ні ка кі-
раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Радзь ко ва.

У се мі на ры ўдзель ні ча лі на мес ні кі стар шы няў абл вы кан ка маў, якія ку ры-
ру юць пы тан ні ідэа ла гіч най ра бо ты, на чаль ні кі га лоў ных упраў лен няў ідэа-
ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі абл вы кан ка маў, ак ты віс ты 
гра мад скіх аб' яд нан няў «Бе лая Русь» і БРСМ, га лоў ныя рэ дак та ры СМІ воб-
лас ці і ін шыя.

Се мі нар рас па чаў ся ад крыц цём на пля цоў цы ка ля бу дын ка ЗА ГСа 
скульп тур най кам па зі цыі «Дрэ ва шчас ця», а за тым удзель ні кі на ве да лі 
шэ раг ар га ні за цый Смар го ні — за меж нае прад пры ем ства «Кро нас пан», 
ААТ «Смар гон скія ма лоч ныя пра дук ты», края знаў чы му зей, ся рэд нюю 
шко лу № 7. У ЗА ГСе быў на ла джа ны ма ра фон са цы яль на знач ных іні цы-
я тыў. Ся род іх — пра ек ты «Леп шая твор чая сям'я», «Жы вая гіс то рыя», 
«Мо ла дзе вы бе ла рус ка-ра сій скі сту дэнц кі атрад на аб' ек тах інф ра струк ту-
ры АЭС у Аст раў цы», «Сто ідэй для Бе ла ру сі», даб ра чын ная ак цыя «Анёл 
у тва ім сэр цы».

Аляк сандр Радзь коў ад зна чыў, што ідэа ла гіч ная ра бо та па він на ажыц цяў-
ляц ца свое ча со ва і сіс тэм на, а ідэа ла гіч ныя ра бот ні кі — заў сё ды зна хо дзіц ца 
на хва лі па дзей, та му што жыц цё не ста іць на мес цы, яно па ста ян на ўно сіць 
свае ка рэк ты вы ў лю быя пла ны.

— Мы жы вём у суверэннай дзяр жа ве і, зра зу ме ла, па він ны  ведаць, якое 
гра мад ства і якую эка но мі ку мы фар мі ру ем, усве дам ляць характар сваёй 
на цы я наль най ідэі. На прык лад, сён ня мы па бы ва лі на дрэ ва ап ра цоў чым прад-
пры ем стве. Там — усё на ша, ай чын ныя сы ра ві на і ма тэ ры я лы, там пра цу юць 
доб ра пад рых та ва ныя су час ныя спе цы я ліс ты. На та кія вы ні кі і па він на быць 
на кі ра ва на ідэа ла гіч ная ра бо та, — ска заў ён.

На пле нар ным па ся джэн ні бы ло пры ве дзе на шмат пры кла даў эфек тыў най 
iдэа ла гiч най ра бо ты. У пры ват нас цi, на мес нiк стар шы нi Гро дзен ска га абл вы-
кан ка ма Iгар Жук на зваў вы па дак, ка лi iдэ о ла гi, уба чыў шы пад час ма нi то рын гу 
на пру жан не ў ад ным з пра цоў ных ка лек ты ваў, па рэ ка мен да ва лi гу бер на та ру 
су стрэц ца з людзь мi. Што i бы ло зроб ле на. У вы нi ку прад пры ем ства сён ня 
нар маль на пра цуе, яно бы ло зня та з про да жу на аў кцы ё не.

Акра мя та го, свое ча со вае ўмя шан не iдэа ла гiч ных ра бот нi каў па пя рэ дзi ла 
спро бу рэй дар ска га за хо пу ад на го з мас ла сыр за во даў воб лас цi.

Аляк сандр Радзь коў звяр нуў ува гу на ак ту аль ныя пы тан нi сён няш няй iдэа ла гiч-
най ра бо ты. Поруч са свое ча со васцю, комп лекс насцю i сiс тэм насцю важна ўлічваць 
па чуц цё ме ры, якое па вiн на ад па вя даць iс ну ю чым рэа лi ям i за да чам. Пiль най ува гi 
па тра бу юць так са ма пы тан нi пра фе сiй най ары ен та цыi мо ла дзi, ука ра нен ня пе ра-
да вых тэх на ло гiй, што ро бiць прэ стыж най пра цу для ма ла дых спе цы я лiс таў. 

Су стрэ ча iдэа ла гiч ных ра бот нi каў у Смар го нi за вяр шы ла ся даб ра чын най 
ак цы яй «Гра мад скiя ар га нi за цыi — дзе цям». Каш тоў ныя па да рун кi i су ве нi ры 
атры ма лi леп шыя вуч нi, на стаў нi кi, а так са ма шмат дзет ныя сем'i, лю дзi з аб-
ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi.

Цікава было пачуць уражанні ўдзельнікаў семінару ў Смаргоні.
Але на ПА ТА ПА ВА, на мес нiк кi раў нi ка па iдэа ла гiч най ра бо це ТАА «ЗОВ», 

стар шы ня пра фка ма:
— Ме на вi та па iнi цы я ты ве кi раў нi ка гро дзен скай фiр мы «ЗОВ» Ула дзi мi ра 

Зу ха вiц ка га быў ство ра ны праф са юз ны ка мi тэт, а за тым я ста ла на мес нi кам 
кi раў нi ка прад пры ем ства па iдэа ла гiч най ра бо це. Сён ня мы су мес на вы ра ша ем 
важ ныя для чле наў пра цоў на га ка лек ты ву вы твор чыя i бы та выя праб ле мы. І 
гэтыя клопаты ёсць, на мой погляд, галоўны складнік ідэалагічнай работы.

Iван ТУС ТАЎ, стар шы ня Гро дзен скай аб лас ной ве тэ ран скай ар га нi за-
цыi:

— Ра зам з вы ка наў чай ула дай мы шмат пра цу ем над вы ра шэн нем на дзён ных 
са цы яль ных пы тан няў па жы лых лю дзей, ак тыў на ўза е ма дзей нi ча ем i з мо лад-
дзю. Сён ня яшчэ раз упэў нiў ся ў тым, што мы ру ха ем ся ў пра вiль ным кi рун ку.

Ге надзь БЫЧ КО, на мес нiк стар шы нi Смар гон ска га рай вы кан ка ма, стар-
шы ня ра ён най ар га нi за цыi рэс пуб лi кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе-
лая Русь»:

— На ша ар га нi за цыя з кож ным го дам ста но вiц ца ўсё больш аў та ры тэт най. 
На яе ра хун ку шмат доб рых i важ ных спраў. Сён няш няя на ра да, мяр кую, бу дзе 
спры яць больш зла джа най пра цы. Ідэалогія для мяне — гэта штодзённае жыццё, 
самыя будзённыя клопаты, вынікам якіх становіцца пазітыўны настрой людзей.

Барыс ПРАКОПЧЫК, 
г. Смаргонь

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Па тэ ле фа на ва ла ўсхва ля ва ная Ма-
ры на Іва наў на з Мін ска:

— Ча му нель га пе ра нес ці атры-
ман не пен сіі з 12-га на 8-е чыс ло? 
Муж пе ра нёс 2 ін фарк ты, па трэб ны 
гро шы. Банк не вы дае ра ней. Ча му 
так? Ва ўпраў лен ні па пра цы, за-
ня тас ці і са ца ба ро не Мас коў ска га 
ра ё на ска за лі: «Звяр тай це ся ку ды 
хо ча це! Нель га!»

— Банк не мо жа вы пла ціць пен-
сію ра ней, чым яму бу дуць пе ра лі ча-
ны гра шо выя срод кі на гэ тыя мэ ты. 
Срод кі на вы пла ту пен сій пе ра ліч ва-
юц ца бан кам згод на з за цвер джа ным 
гра фі кам.

Зва нок ад Ні ны Ар кадзь еў ны Вай-
ця хо віч, так са ма з Мін ска:

— Я кі роў ца тра лей бу са, на 
льгот най пен сіі з 2008 го да. Па-
мер пен сіі ма лы — 2.100.000 руб-
лёў. Я пра цую, але ў сту дзе ні бу ду 
зваль няц ца. Ці бу дзе пе ра раз лік 
пен сіі?

— Які ў вас ін ды ві ду аль ны ка э фі цы-
ент за роб ку?

— Я дак лад на не па мя таю...
— Больш за 1,3?
— Па-мой му, менш.
— Ка лі ін ды ві ду аль ны ка э фі цы ент 

за роб ку звыш 1,3, пен сія ў вы пад ку 
зваль нен ня тро хі па вя лі чыц ца. Ка-
лі ў вас ін ды ві ду аль ны ка э фі цы ент 
за роб ку мен шы за 1,3, то па мер ва-
шай пен сіі не па вя лі чыц ца, та му што 
вам пен сія ў пе ры яд ра бо ты не аб-
мя жоў ва ла ся. Але ў лю бым вы пад ку 
вы аба вя за ны па ве да міць ор га нам 

па пра цы, за ня тас ці і са ца ба ро не аб 
сва ім зваль нен ні. Гэ та не аб ход на для 
та го, каб у нас бы ла апе ра тыў ная 
і дак лад ная ін фар ма цыя аб пра цу-
ю чых пен сі я не рах. На прык лад, ка лі 
вы па мя та е це, у 2011 го дзе пен сі-
я не рам вы плач ва ла ся ма тэ ры яль-
ная да па мо га, але толь кі тым, хто 
не пра цуе.

Мі ка лай з Го ме ля па ці ка віў ся:
— Да ліс та па да пра цоў ная пен-

сія на ліч ва ла ся, зы хо дзя чы з ся-
рэд не ста тыс тыч най зар пла ты 
4482 тыс. руб лёў. Ся рэд ні за ро-
бак за 3 квар тал 2013 го да склаў 
5460 тыс. руб лёў, што на 21,7% 
пе ра вы сі ла ра ней шую су му. Ча му 
пен сіі з ліс та па да на ліч ва юць, зы-
хо дзя чы не з ся рэд няй зар пла ты 
за 3 квар тал, а з су мы 4724 тыс. 
руб лёў?

— Ра шэн не аб аб' ёме пе ра раз лі ку 
бы ло пры ня та, зы хо дзя чы з фі нан са-
вых маг чы мас цяў.

Іван Ва сіль е віч Пет руш ке віч з 
вёс кі То на ва Ка рэ ліц ка га ра ё на 
тры во жыц ца:

— Паш таль ён ска заў, што пен-
сію му жа мож на ад даць жон цы, а 
пен сію жон кі — му жу. А ка лі муж 
су праць, каб яго пен сію атрым лі-
ва ла жон ка? Ці, на ад ва рот, жон ка 
су праць?

— Пен сію му жа мож на ад даць жон-
цы толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ў яе ёсць 
да ве ра насць на атры ман не гэ тай пен-
сіі, — су па кой вае яго прад стаў нік мі-
ніс тэр ства.

Свят ла на БУСЬ КО.

З 1 сту дзе ня 2014 го да пла ну ец ца 
па вы сiць пла ту за жыл лё ва-ка му-
наль ныя па слу гi ў раз лi ку на ты-
па вую ква тэ ру ў па ме ры, эк вi ва-
лент ным 5 до ла рам, з на ступ най 
што квар таль най iн дэк са цы яй, 
пра пар цы я наль най рос ту на мi-
наль най за ра бот най пла ты. Пра 
гэ та па ве да мiў мi нiстр эка но мi кi 
Мi ка лай Снап коў на су стрэ чы з 
пар ла мен та ры я мi.

На огул, пла ну ец ца, што ў снеж нi 
2014 го да пла ця жы за жыл лё ва-ка-
му наль ныя па слу гi сям'i з 3 ча ла век, 
якая пра жы вае ў 2-па ка ё вай ква тэ-
ры, пры нар ма тыў ным спа жы ван нi 
па слуг па вя лi чац ца ў па раў на ннi са 
снеж нем 2013 го да на 117 ты сяч 
руб лёў i скла дуць амаль 444 ты ся-
чы руб лёў.

Мяр ку ец ца, што на ка нец 2014 го да 
ўдзель ная ва га пла ця жоў на сель нiц тва 
за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гi ў су-
куп ным да хо дзе сям'i, якая пра жы вае ў 
ты па вой 2-па ка ё вай ква тэ ры, пры двух 
пра цу ю чых, якiя атрым лi ва юць зар пла-
ту, скла дзе 3,2%, ка лi абое з'яў ля юц ца 
бюд жэт нi ка мi — то 4,4%, ка лi абод ва 
з'яў ля юц ца пен сi я не ра мi — скла дзе 
6,6%.

Па лi ты ка та ры фаў на энер га рэ-
сур сы ў 2014 го дзе бу дзе на кi ра ва на, 
перш за ўсё, на па вы шэн не кан ку рэн-
та здоль нас цi ай чын ных вы твор цаў 
шля хам знi жэн ня для iх цэ н на пры-
род ны газ i элект ра энер гiю.

Р.S. Урад вы сту пае з iнi цы я ты-
вай чар го ва га па вы шэн ня та ры фаў 
на газ i элект ра энер гiю з 1 снеж-
ня.

Свят ла на БУСЬ КО.

ПЕН СІЯ

Пры знан не праб лем
Прэм' ер-мі ністр паведаміў пар-

ла мен та ры яў, што ўрад ба чыць 
праб ле мы ў эка но мі цы кра і ны. Ся-
род іх — кан ку рэн та здоль насць 
вы твор час ці як на знеш ніх так і на 
ўнут ра ным рын ках. Экс парт ін вес-
ты цый ных та ва раў у кра і не ска ра-
ціў ся сё ле та на 13%, а спа жы вец кі 
ім парт вы рас амаль на тра ці ну.

— Якас ных та ва раў і па слуг, каб 
за да во ліць по пыт на шых лю дзей, 
вы раб ля ец ца не да стат ко ва, — кан-
ста та ваў Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Тут 
сур' ёз на не да пра цоў ваюць і ўрад, 
і на шы прад пры ем ствы. Та му на-
ша за да ча — гля дзець не толь кі за 
цяж кай пра мыс ло вас цю, але і за 
вы твор час цю спа жы вец кіх та ва-
раў, якіх у нас і не да стат ко ва, і яны 
не вы со кай якас ці. Та му па трэб на 
больш но вых вы твор час цяў, якія 
вы раб ля юць та ва ры на род на га спа-
жы ван ня.

Прэм' ер-мі ністр пад крэс ліў, што 
ўрад раз ліч вае тут на ак ты ві за цыю 
ма ло га і ся рэд ня га біз не су.

Дру гой ба лю чай кроп кай эка-
но мі кі з'яў ля ец ца не да стат ко вая 
эфек тыў насць ма дэр ні за цыі. Тэм пы 
рос ту вы твор час ці пра цы па го дзе 
ча ка юц ца ў па ме ры 102,7% — па-
каз чык вель мі дрэн ны, пры знаў кі-
раў нік ура да, ад да ча ад ін вес ты цый 
сла бая. Толь кі па ло ва бе ла рус кіх 
прад пры ем стваў з лі ку тых, якія 
ад соч вае Мі ніс тэр ства эка но мі кі, 
па спя хо ва ма дэр ні зу юц ца і га то вы 
ад каз ваць на вы клі кі ча су.

— Га лоў нае тут не асва ен не гро-
шай, а эфек тыў ныя пра ек ты, — пад-
крэс ліў Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Трэ ба 
пры знаць, што ў мно гіх на шых кі-
раў ні коў не ха пае до све ду пра цы 
ва ўмо вах жорст кай кан ку рэн цыі. У 
нас доб рыя ін жы не ры, тэх но ла гі, а 
вось мно гія ар га ні за та ры мар ке тын-
га вай дзей нас ці ні ку ды не вар тыя. 
Ду маю, што ўжо ў на ступ ным го дзе 
мы за пус цім но вую пра гра му пад-
рых тоў кі кад раў пад умоў най наз-
вай «Ме недж мент 2020» і бу дзем 
што год па вы шаць па тра ба ван ні да 
якас ці кар па ра тыў на га кі ра ван ня і 
на дзярж прад пры ем ствах, і ў ад па-
вед ных га лі нах.

Асноў ныя кры ні цы 
рос ту

Пла ны 2014 го да ўрад фар мі-
ра ваў як ад ка зы на зла ба дзён ныя 
пы тан ні эка на міч на га раз віц ця і 
ма дэр ні за цыі кра і ны, сказаў прэм'-
ер-мі ністр. Ся род асноў ных кры ніц 
эка на міч на га рос ту ён на зваў ма-
дэр ні за цыю і струк тур нае рэ фар ма-
ван не эка но мі кі, уклю ча ю чы пы тан ні 

гар ма ніч на га раз віц ця пры ват на га 
і дзяр жаў на га сек та ра і ства рэн не 
но вых су час ных вы твор час цяў; рост 
эфек тыў нас ці знеш няй эка на міч най 
дзей нас ці, рэа лі за цыя экс пар та-
а рыен та ва най стра тэ гіі ва ўмо вах 
Адзі най эка на міч най пра сто ры і Су-
свет най ганд лё вай ар га ні за цыі.

— Мы пла ну ем вый сці на 111% 
рос ту экс пар ту — гэ та да стат ко-
ва на пру жа ная за да ча, і фак тыч на 
ўвесь пры рост аб' ёмаў вы твор час ці 
па ві нен пай сці толь кі на экс парт. Ні-
я ка га ўнут ра на га рын ку, — пад крэс-
ліў прэм' ер-мі ністр.

Яшчэ адзін кі ру нак — удас ка на-
лен не фі нан са вай сіс тэ мы, уклю-
ча ю чы пра грам на-мэ та вы ме тад 
рэа лі за цыі су час най пра мыс ло вай і 
сель ска гас па дар чай па лі ты кі. Урад 
раз гле дзеў за ўва гі Па ста ян най ка-
мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па за-
ка на даў стве аб вя лі кай коль кас ці 
дзяр жаў ных пра грам, па га дзіў ся з 
не аб ход нас цю ап ты мі за цыі іх коль-
кас ці. Ра зам з тым, кі раў нік ура да 
за ўва жыў, што ў вя лі кай коль кас-
ці дзяр жаў ных пра грам ня ма сіс-
тэм най па мыл кі, бо ў кра і не іс нуе 
пра грам на-мэ та вы ме тад раз віц ця 
эка но мі кі.

Ка жу чы пра но вае ў фі нан са вых 
да ку мен тах, якія ты чац ца бу ду ча га 
го да, Мі ха іл Мяс ні ко віч па ве да міў, 
што ад ва ла вых па каз чы каў трэ ба 
па сту по ва пе ра хо дзіць да сіс тэ мы 
ін ды ка тыў на га пла на ван ня. Га лоў-
ны пры яры тэт — пры бы так, рэн та-
бель насць, гро шы на раз лі ко вым ра-
хун ку, экс парт і ста ноў чае саль да. 
«І гэ та мы бу дзем па тра ба ваць на 
ўсіх уз роў нях кі ра ван ня», — за пэў ніў 
прэм' ер-мі ністр.

Транс парт ная 
пош лі на — на да ро гі

Мі ха іл Мясніковіч па дзя ка ваў 
дэ пу та там за пад трым ку ў на ме рах 
ура да ўвес ці дзяр жаў ную пош лі ну 
за до пуск аў та ма бі ляў да да рож-
на га ру ху. Гэ та мо жа стаць ад ным 
з ва ры ян таў да дат ко вай кры ні цы 
бюд жэт ных па ступ лен няў. Пры гэ-
тым прэм’ер-міністр пад крэс ліў, 
што атры ма ныя та кім чы нам срод-
кі пой дуць на ра монт і бу даў ніц тва 
да рог.

Стаў кі дзярж пош лі ны, па вод ле 
яго да ных, бу дуць за ле жаць ад аў-
та ма бі ля: для «Жы гу лёў» — Br390 
тыс. у год, «Фоль ксва ге на» — Br650 
тыс., «Мер се дэ са» — Br1 млн. «Так, 
ме ра, маг чы ма, і не па пу ляр ная, але 
мы (урад) пра сі лі б вас пад тры маць 
гэ тую пра па но ву», — ска заў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч, звяр та ю чы ся да пар ла-
мен та ры яў.

Дзяр жаў ная пош лі на за до пуск 
аў та ма бі ляў да да рож на га ру ху — 
ад но з но ва ўвя дзен няў 2014 го да. 
Дэ пу та ты аб мяр коў ва лі яго на па-

шы ра ным су мес ным па ся джэн ні 
па ста ян ных ка мі сій Па ла ты прад-
стаў ні коў па эка на міч най па лі ты цы 
і па бюд жэце і фі нан сах. Та ды іш ла 
раз мо ва, што стаў кі дзярж пош лі ны 
бу дуць уста ноў ле ны ў па ме ры ад 1 
да 25 ба за вых ве лі чынь у за леж-
нас ці ад ма сы і ві ду транс парт на га 
срод ку, а так са ма та го, хто ім ва-
ло дае, — фі зіч ная або юры дыч ная 
асо ба. Спа га няц ца пош лі на бу дзе ў 
час пра хо джан ня тэх агля ду транс-
парт на га срод ку.

Су мес ныя кам па ніі 
як не аб ход насць

Шмат ува гі ў сва ім вы ступ лен ні 
прэм' ер-мі ністр на даў ін тэ гра цый-
ным пра цэ сам, з які мі звя за на раз-
віц цё эка но мі кі Бе ла ру сі.

«АЭП і Еў ра зій скі эка на міч ны са-
юз ад бу дуц ца ў якас ці геа па лі тыч-
най рэ аль нас ці толь кі пры ма гут ным 
кан ку рэн та здоль ным пра мыс ло вым 
яд ры, якое прад стаў ле на пя тым і 
шос тым тэх на ла гіч ны мі ўкла да мі, — 
за явіў ён. — На гэ та трэ ба на цэль-
ваць усю эка на міч ную ін тэ гра цыю, 
каб вы рошч ваць гла баль ныя кам па-
ніі, якія бу дуць устой лі ва пра ца ваць 
на су свет ных рын ках. Трэ ба ства-
раць су мес ныя, транс на цы я наль ныя 
кар па ра цыі, якія бу дуць аба пі рац ца 
на ры нак АЭП і не толь кі. Бу дуць 
пе ра ма гаць у гла баль най кан ку рэн-
цыі».

У сваю чар гу, пар ла мен та рыі 
ўзня лі пе рад ура дам праб ле мы 
са ма стой нас ці рэ гі ё наў, больш 
спра вяд лі ва га вы лі чэн ня ся рэд ня-
га за роб ку, су мес най ра бо ты над 
пра ек там за ко на аб ін вес ты цы ях і 
шэ раг ін шых.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў-
ні коў Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА 
ад зна чыў, што дэ пу та ты і се на та ры 
ўклю чы лі ся ў ра бо ту над пра ек та-
мі бюд жэ ту, асноў ных кі рун каў са-
цы яль на-эка на міч на га раз віц ця на 
на ступ ны год яшчэ на той ста дыі, 
ка лі да ку мен ты бы лі ў Са ве це Мі-
ніст раў.

— Гэ та да ло маг чы масць нам 
аб мер ка ваць мно гія ак ту аль ныя 
пы тан ні, якія за кра на юць эка на-
міч ныя і са цы яль ныя пра цэ сы, што 
ад бы ва юц ца ў кра і не, — ска заў 
Ула дзі мір Анд рэй чан ка. — Шэ раг 
пра па ноў дэ пу та таў Па ла ты прад-
стаў ні коў ужо знай шоў ад люст ра-
ван не ў ад па вед ных да ку мен тах. 
Лі чу, што сён няш няя на ша су стрэ ча 
— гэ та доб рая маг чы масць за даць 
пы тан ні чле нам ура да, аб мя няц ца 
мер ка ван ня мі па най больш хва лю-
ю чых праб ле мах, знай сці агуль ныя 
па ды хо ды па тых спрэч ных пы тан-
нях і мо ман тах, па якіх яны па куль 
не зной дзе ны.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

УРАД НА ЗВАЎ ГА ЛОЎ НЫЯ 
АРЫ ЕН ЦІ РЫ НА БУ ДУ ЧЫ ГОД

З но ва га го да 
па да ра жэ юць паслугі ЖКГ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
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З вёс кі Кой ры Па стаў ска га ра ё на па тэ ле фа на ва ла ўсхва-
ля ва ная Ала Мі ка ла еў на Тар го віч: пры му ша юць тэр мі но ва 
калоць сві ней. «Бы лі з сель ска га Са ве та, мі лі цыя... За га да-
лі зра біць гэ та ця гам двух дзён. Учо ра мы за ка ло лі ад ну, 
сён ня збі ра лі ся зра біць тое ж з дру гой. З сель ска га Са ве та 
пры спеш ва юць, не за да во ле ныя тым, што ма ру дзім. Але 
ж гэ та не так прос та. А з ін ша га бо ку — на вош та калоць 
сві ней? Ка жуць, што не дзе з ты дзень та му по бач з вёс кай 
зда бы лі ў ле се дзі ка. І быц цам бы ў яго вы яві лі аф ры кан-
скую чу му. Ця пер га во раць, што ства ра ец ца са ні тар ная зо-
на, та му і трэ ба калоць сві ней. Дык ча му дзі коў не звя дуць 
па ляў ні чыя? Мы ж чу лі, як Прэ зі дэнт за га даў зра біць гэ та 
там, дзе па трэб на. Ні ко лі та ко га не бы ло, а тут упер шы ню 
за 43 га ды тыя дзі кі пры хо дзяць да мя не «ў лаз ні мыц ца»: 
пе ра ры лі ўвесь ага род. Ча му іх не па ад стрэль ва юць?»

За яў ні ца за да ла шмат пы тан няў. На не ка то рыя мы па спра-
ба ва лі даць ад каз ад ра зу ж. На прык лад, ад нос на та го, што пра-
во дзіць страль бу і зна хо дзіц ца з за ра жа най па ляў ні чай збро яй 
у на се ле ных пунк тах і на ад лег лас ці менш за 200 мет раў ад 
край ня га збу да ван ня за ба ра ня ец ца. Гэ та пра пі са на ў пра ві лах 
вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван ня. А на зда бы чу дзі кіх 
жы вёл ёсць лі мі ты... Ад нак мно гія ад ка зы па тра ба ва лі ка мен та-
рыя з мес ца па дзей.

Пер шым мы па тэ ле фа на ва лі на чаль ні ку Глы боц кай між рай-
інс пек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту Аляк сею Про та-
су (Па стаў скі ра ён у лі ку не каль кіх ін шых — сфе ра ад каз нас ці 
між рай інс пек цыі.) Аляк сей Вік та ра віч па цвер дзіў, што па блі зу 
вёс кі, дзе жы ве за яў ні ца, бы ла зной дзе на ту ша па мер ла га дзі-
ка-ся го лет ка.

— Па коль кі гэ та дзік сё лет ня га го да на ра джэн ня, зна чыць, 
быў ста так. Ка лі хво ры адзін, зна чыць, хво рыя і ін шыя. Ка лі б 
бы ло неш та сур' ёз нае, два-тры дні — і бы лі ту шы ін шых за гі ну лых 
жы вёл. Ад нак ні хто іх больш не зна хо дзіў. Пра вы ні кі экс пер ты зы 
ту шы ся го лет ка мне па куль афі цый на ні чо га не вя до ма, та му я не 
ма гу за ба ра ніць па ляў ні ча му, які на за кон ных пад ста вах зда быў 
тра фей, за браць са бе ту шу, — па ве да міў Аляк сей Про тас.

Ён так са ма па цвер дзіў, што ў зга да ных мяс ці нах во дзіц ца 
вя лі кае па га лоўе дзі коў (якія мо гуць міг ры ра ваць), а лі мі ты на 
зда бы чу на год ужо прак тыч на вы чар па ны.

Ад нак га лоў нае пы тан не — ці быў ся го ле так хво рым на чу му — 
за ста ва ла ся без ад ка зу. Ад ра зу па гу та рыць з га лоў ным ве тэ ры-
нар ным ура чом Па стаў скай рай вет стан цыі Ге на дзем Лю тын скім 
не атры ма ла ся: ён быў на па ся джэн ні ў рай вы кан ка ме. Не ўда ло ся 
звя зац ца і са стар шы нёй Шыр каў ска га сель ска га Са ве та (на тэ-
ры то рыі якой зна хо дзіц ца вёс ка Кой ры) Але най Руд ніц кай: яна на 
той мо мант так са ма бы ла не да ступ най. Ад нак нам па тлу ма чы лі, 
што вяс коў цы пад пі са лі па пе ры — за біць сві ней да 23 ліс та па да. 
І га вор ка ідзе пра ства рэн не двух кі ла мет ро вай са ні тар най зо ны. 
У Па стаў скім ляс га се ска за лі, што дзік быў зной дзе ны на тэ ры-
то рыі ра ён най струк ту ры «Бе ла рус ка га та ва рыст ва па ляў ні чых 
і ры ба ло ваў». Яе стар шы ня Алег Кар пік па цвер дзіў гэ ты факт, 
ад мо віў шы ся ад ін шых ка мен та ры яў. І па тлу ма чыў пры чы ну: па-
ся джэн не ў рай вы кан ка ме, ку ды і ён па ві нен быў на кі ра вац ца, і 
дзе бы лі ін шыя спе цы я ліс ты, пры све ча на як раз гэ та му пы тан ню. 
Доў жы ла ся яно боль шую част ку дня.

Пас ля яго за вяр шэн ня блі жэй да ве ча ра нам уда ло ся пе-
ра га ва рыць з га лоў ным ве тэ ры нар ным ура чом Па стаў скай 
рай вет стан цыі Ге на дзем Лю тын скім, які па цвер дзіў, што дзік-
ся го ле так быў хво ры на аф ры кан скую чу му. По тым су вязь 
пе ра рва ла ся... Больш змяс тоў най атры ма ла ся гу тар ка са стар-
шы нёй Шыр каў ска га сель ска га Са ве та Але най Руд ніц кай.

— Так, па цвер джа на, што дзік быў хво ры на чу му. З аб лас-
ной вет стан цыі прый шлі да ку мен ты, — ска за ла Але на Ген ры-
хаў на.

Які мі бу дуць да лей шыя кро кі па пра ду хі лен ні не бяс пе кі, 
га ва рыць су раз моў ца не ста ла, спа слаў шы ся на тое, што 
ні я кіх да ку мен таў на ру ках па куль не мае. На гэ ты мо мант 
вы ні ка ла, што двух кі ла мет ро вая са ні тар ная зо на ва кол вёс-
кі Кой ры ства ра ла ся не дар ма. Вяс коў цы па він ны вы ка наць 
прад пі сан не і па за бі ваць сві ней. Пра дук цыю за бою яны мо-
гуць па кі нуць са бе...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДЗІК-СЯ ГО ЛЕ ТАК 
«ПАД ЛА ЖЫЎ СВІН НЮ»...


