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У су свет най ме дыя-пра сто ры су-
стра ка ец ца шмат слоў-фе ты шаў, 
і ці не най больш за шмаль ца ва нае 
з іх — «дэ ма кра тыя». Ма ла хто ве-
дае, што яно на са мрэч па він на зна-
чыць, для боль шас ці да стат ко ва 
афа рыз ма Чэр чы ля (між ін шым, 
прэм' ер-мі ніст ра Бры тан скай Ім-
пе рыі): «Дэ ма кра тыя — най гор шая 
фор ма праў лен ня, за вы клю чэн-
нем усіх ас тат ніх».

Сён ня шмат кра ін па зі цы я ну юць ся бе 
як узор дэ ма кра тыі, вар ты для пе рай ман-
ня, і агрэ сіў на яго на вяз ва юць. Але пад 
уз дзе ян нем су свет на га кры зі су па вя ліч-
ва ец ца коль касць лю дзей, край не скеп-
тыч на на стро е ных да гэ та га дзяр жаў на га 
ла ду, яны га во раць пра яго дву душ насць, 
не эфек тыў насць у кры зіс ных умо вах і 
за бю ра кра ты за ва насць. Най больш уз бу-
джа юць не за да во ле насць у гра мад стве 
бяс кон цыя ка руп цый ныя скан да лы, якія 
рэ гу ляр на ска ла на юць асно вы гра мад-
ска га ла ду за ход ніх дэ ма кра тый — Іта ліі, 
Гер ма ніі, Поль шчы, Літ вы…

Мож на больш піль на пры гле дзец ца 
да до све ду Фран цыі, якая прай шла праз 
без ліч рэ ва лю цый і па він на бы ла вы пра-
ца ваць най больш дас ка на лую сіс тэ му 
дзяр жаў на га кі ра ван ня — не здар ма кан-
сты ту цыя 5-й Рэс пуб лі кі ўзя та за асно ву 
бе ла рус ка га Асноў на га За ко ну. Але, на 
 жаль, ка руп цый ныя скан да лы квіт не юць 
і там: да стат ко ва ўспом ніць Па нам скую 
афе ру, спра вы Ста віс ка га, Мі тэ ра на, 
Шы ра ка… Ад ным з са мых бруд ных 

скан да лаў бы ло зні шчэн не рэ пу та цыі 
Да мі ні ка Строс-Ка на, бы ло га кі раў ні-
ка МВФ і ве ра год на га прэ тэн дэн та на 
пост прэ зі дэн та Фран цыі. Ён у кра са ві ку 
2011 го да аб вяс ціў пра крах і шкод насць 
Ва шынг тон ска га кан сен су су (ры нач на га 
фун да мен та ліз му ў сты лі гай да раў скіх 
рэ фор маў, які ў аба вяз ко вым па рад ку 
на вяз ва ец ца ўсім «пе ра ход ным эка но-
мі кам»), а ўжо ў маі яго арыш та ва лі па 

фаль шы вым аб ві на вач ван ні ў згвал та-
ван ні па ка ёў кі. На на шых ва чах ра зы-
гры ва ец ца скан дал ва кол Ні ка ля Сар-
ка зі, які «вы пад ко ва» ўспых нуў пас ля 
з'яў лен ня ін фар ма цыі аб яго вы со кіх 
шан цах на блі жэй шых прэ зі дэнц кіх вы-
ба рах. Ця пер га вор ка ідзе пра су мніў нае 
фі нан са ван не яго даў няй вы бар чай кам-
па ніі лі вій скім лі да рам Му а ма рам Ка-
да фі і ўла даль ні цай «Л'О рэ аль» Лі лі ян 
Бе тан кур.

Усе гэ тыя брыд кія гіс то рыі — вяр шы ня 
ай сбер га, што свед чыць пра сур' ёз ныя 
праб ле мы су час на га ва ры ян ту дэ ма кра-

тыі за ход ніх кра ін. Па вя лі кім ра хун ку, там 
амаль не за ста ло ся рэ аль най кан ку рэн-
цыі ідэй і ба раць бы пар тый. Ёсць толь кі 
су праць ста ян не транс на цы я наль ных фі-
нан са вых груп, якія ла дзяць і аплоч ва-
юць шум ныя па лі тыч ныя і пе рад вы бар чыя 
шоу. Праб ле ма ў тым, што су час ная дэ ма-
кра тыя — зу сім не тое, што ра зу ме ла ся 
пад ёй у ча сы ста ра жыт най Грэ цыі. Га лоў-
ная роз ні ца — у маш та бах: у грэ час кім 
по лі се вы бар шчы ка мі з'яў ля лі ся да лё ка 
не ўсе жы ха ры, а кож ны вы бар шчык ве-
даў кан ды да таў аса біс та і здаў на, та му 
ма ні пу ля ваць мер ка ван ня мі элек та ра ту 
бы ло вель мі скла да на. Гэ та быў век пра-
мой і ар га ніч най дэ ма кра тыі — ула ды на-
ро да. У су час ным све це вы бар шчы ка мі 
з'яў ля юц ца міль ё ны ча ла век прос та па 
фак це пра цяг ла га зна хо джан ня ў ме жах 
той ці ін шай дзяр жа вы. Ма ні пу ля ваць іх 
пры хіль нас ця мі эле мен тар на: элек та рат 
даў но раз гля да ец ца пра фе сій ны мі па-
літ тэх но ла га мі не як кры ні ца ўла ды, а 
як рэ сурс для куп лі і про да жу. Там, дзе 
маг чы ма пад ма ца ваць жа да ныя дзе ян ні 
элі ты на род ным во ле вы яў лен нем — гэ та 
за бяс печ ва ец ца з да па мо гай пра мыў кі 
маз гоў і под ку пу элек та ра ту, укі дан ня 
кам пра ма ту, шан та жу і г. д.

Але ка лі «ку піць элек та рат» за над-
та скла да на ці праз мер на до ра га, та ды 
дум кай на ро да ад кры та грэ бу юць: так у 
За ход няй Еў ро пе, на су пе рак на стро ям 
шы ро кіх на род ных мас, пра ціс кі ва юць 
ад ме ну смя рот на га па ка ран ня, ле га лі-
за цыю нар ка ма ніі, пра сты ту цыі, праз-
мер най міг ра цыі, ад на по лых шлю баў, 

юве наль най юс ты цыі і г. д. У па доб ных 
вы пад ках пра дэ ма кра тыю за бы ва юць 
і з усмеш кай за яў ля юць, што «на род 
яшчэ не са спеў, та му ўла да па він на пра-
явіць па лі тыч ную во лю і ста ласць, каб 
па вес ці «ад ста лых» лю дзей за са бой». 
Тыя ж кра і ны, якія на су пе рак ціс ку над-
на цы я наль ных эліт пры слу хоў ва юц ца 
да мер ка ван ня на ро да па скла да ных 
пы тан нях, трап ля юць пад між на род ныя 
санк цыі. Са све жых пры кла даў мож на 
зга даць швей цар скі «ня зруч ны» пле бес-
цыт-2014, які аб ме жа ваў пры ток міг ран-
таў, што ад ра зу ж вы клі ка ла эка на міч-
ныя санк цыі су праць гэ тай не вя лі кай 
аль пій скай кра і ны.

На гэ тым фо не па про кі на ад рас ма-
ла дой бе ла рус кай дзяр жа вы ў ней кай 
«не дэ ма кра тыч нас ці» гу чаць фаль шы-
ва, асаб лі ва ка лі пры га даць, што ў ча сы 
ста наў лен ня на шай не за леж нас ці бы ло 
пра ве дзе на тры рэ фе рэн ду мы, якія за-
кла лі на дзе ся ці год дзі кі ру нак раз віц ця 
кра і ны. Дзя ку ю чы гэ та му, Бе ла русь тры-
ва ла кі ру ец ца ўлас ны мі ін та рэ са мі, за-
хоў вае і пры мна жае ін дуст ры яль ную моц, 
хар чо вую бяс пе ку, а га лоў нае — аба ра на-
з доль насць і са юз ніц кія ад но сі ны з Ра сі яй. 
Свя до мая апо ра ўла ды на на род прад вы-
зна чы ла са цы яль на-эка на міч ныя пос пе хі 
Бе ла ру сі на фо не ас тат ніх удзель ні каў 
СНД: тра ды цый на на ша кра і на мае най-
вы шэй шыя ін дэк сы раз віц ця ча ла ве ча га 
па тэн цы я лу і са цы яль на га пра грэ су.

Вя до ма ж, праб лем ха пае і ў нас, у 
тым лі ку і ка руп цый ных, і гэ тыя хва ро-
бы вар та ля чыць з улі кам па зі тыў на га 

і не га тыў на га во пы ту за ход ніх кра ін. 
Моц ная суб' ект насць на шай дзяр жа вы 
дае нам эфек тыў ны ін стру мен та рый для 
ба раць бы з гэ тым гра мад скім злом. Ап-
ты мі за цыя ор га наў ула ды і па ве лі чэн не 
праз рыс тас ці іх пра цы па він на грун та-
вац ца на ўма ца ван ні на ро да ўлад дзя, та-
му, перш за ўсё, трэ ба га да ваць сва іх 
вы бар шчы каў, здат ных ад чу ваць і браць 
ад каз насць за сваю кра і ну.

Тэх ніч ны пра грэс дае маг чы мас ці 
вяр нуць дэ ма кра тыі пер ша па чат ко вы 
сэнс пра мой ула ды на ро да праз па шы-
рэн не ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных 
тэх на ло гій. Элект рон нае га ла са ван не 
па ляп шае ка му ні ка цыю элек та ра ту са 
сва і мі абран ні ка мі, уз мац няе зва рот-
ную су вязь, ро біць яе больш апе ра тыў-
най. Доб ра, што ў Бе ла ру сі ўжо шмат 
зроб ле на па ства рэн ні «элект рон на га 
гра мад ства», і гэ та ад зна ча юць на ват у 
Эс то ніі, якая з'яў ля ец ца ад ным з еў ра-
пей скіх лі да раў па пра соў ван ні но вых 
тэх на ло гій.

Пра ца па ўдас ка на лен ні сіс тэ мы 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, па ве лі чэн ні яе 
эфек тыў нас ці, на сы чэн ні яе ду хам са-
праўд най дэ ма кра тыі мо жа стаць агуль-
ным пунк там па рад ку дня для бе ла рус-
ка-еў ра пей ска га дыя ло гу. Га лоў нае, 
каб гэ ты дыя лог вёў ся па-парт нёр ску, з 
роў ных па зі цый, без па лі тыч на га і эка на-
міч на га ціс ку і на вяз ван ня сва іх ма дэ ляў 
як адзі на пра віль ных.

Аляк сандр СІН КЕ ВІЧ
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По глядПо гляд  ��

«КУ ПІЦЬ ЭЛЕК ТА РАТ»
ЗРА БІЦЬ ГЭ ТА БЫ ВАЕ ЧА САМ СКЛА ДА НА, І ТА ДЫ Ў ЗА ХОД НЯЙ ЕЎ РО ПЕ ПРА ДЭ МА КРА ТЫЮ ЗА БЫ ВА ЮЦЬ

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па бы ваў на мес цы 
бу даў ніц тва са май 
ма гут най у на шай кра і не 
гід ра элект ра стан цыі. 
Гэ тую ГЭС бу ду юць 
кі тай скія спе цы я ліс ты. 
Ці ка ва, што ме на ві та яна — 
пер шы ў Бе ла ру сі аб' ект 
Кі тай скай на цы я наль най 
кар па ра цыі па элект ра аб-
ста ля ван ні. Кар па ра цыя 
мае во пыт пра цы больш 
як у 50 кра і нах све ту. 
Крэ дыт нае фі нан са ван не 
аказ вае Дзяр жаў ны 
банк раз віц ця Кі тая. 
Кант ракт ная ца на 
бу даў ніц тва пад «ключ» — 
ка ля 190 міль ё наў до ла раў. 
Яна ўклю чае ў ся бе, акра мя 
пра ек та ван ня і бу даў ніц тва, 
тэх ніч нае аб слу гоў ван не 
ў га ран тый ны пе ры яд 
і на ву чан не пер са на лу.

На свае во чы На свае во чы   ��

ВЯ ЛІ КАЯ КА РЫСЦЬ
АД МА ЛОЙ ЭНЕР ГЕ ТЫ КІ 

Рых ту ем ся да шко лы Рых ту ем ся да шко лы   ��

ЗБЯ РЭМ ПАРТ ФЕЛЬ
РА ЗАМ 

Усе тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва Мін шчы ны ў лі пе ні-жніў ні пра вод зяць даб ра чын ныя 
ак цыі і ма ра фо ны па збо ры кан цы ляр скіх пры лад, адзен ня, 
абут ку і гра шо вых срод каў. Мэ та ак цыі — да па маг чы сем' ям 
год на пад рых та ваць дзя цей-школь ні каў да но ва га на ву чаль-
на га го да.

На прык лад, ва Уз дзен скім ра ё не стар та ваў ма ра фон для вы ха ван-
цаў сем' яў, што апы ну лі ся ў цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі, і дзя цей, якія 
зна хо дзяц ца ў ад дзя лен ні са цы яль на га пры тул ку ра ён на га са цы яль-
на-пе да га гіч на га цэнт ра.

У Дзяр жын скім ра ё не су мес на з ра ён най ар га ні за цы яй «Бе ла рус кае 
та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа» зла джа на ак цыя «1+1». Да па мо гу ў 
пад рых тоў цы да шко лы атры ма юць дзе ці са шмат дзет ных сем' яў, дзе ці-
сі ра ты і дзе ці, што за ста лі ся без апе кі баць коў або апы ну лі ся ў са цы яль-
на не бяс печ ным ста но ві шчы. Ак цыя «Мы да па ма га ем дзе цям» — для 
шмат дзет ных сем' яў, дзе вы хоў ва ец ца 7 і больш не паў на лет ніх.

У Ві лей скім ра ё не ар га ні за ва на ак цыя «Хут ка ў шко лу». Не абы яка-
выя лю дзі ака жуць пад трым ку ма ла за бяс пе ча ным сем' ям і сем' ям, 
што су тык ну лі ся з цяж кі мі жыц цё вы мі аб ста ві на мі. У тэ ры та ры яль ным 
цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня ар га ні за ва ны пункт пры ёму не аб-
ход ных школь ні кам та ва раў і пры лад. У цэнт раль най ра ён най баль ні цы 
20 жніў ня ад бу дзец ца свя точ нае ме ра пры ем ства для дзя цей-па цы-
ен таў, а ў Па ла цы куль ту ры 26 жніў ня — кон курс ная за баў ляль ная 
пра гра ма для га да ван цаў з са цы яль на не ўлад ка ва ных сем' яў. З 25 па 
30 жніў ня прой дзе экс прэс-ма ра фон «Па дзя лі ся цеп лы нёй сэр цаў». 
Пад час яго бу дзе ар га ні за ва ны збор не аб ход ных рэ чаў для вы ха ван цаў 
са цы яль на га пры тул ку ра ён на га са цы яль на-пе да га гіч на га цэнт ра.

У Клец кім ра ё не ма ра фон «Доб ры дзень, шко ла!» ла дзіц ца ра зам 
з прад пры ем ства мі го ра да і ра ё на, сель гас ар га ні за цы я мі, ін ды ві ду-
аль ны мі прад пры маль ні ка мі.

На Са лі гор шчы не — даб ра чын ная ак цыя «Збя рэм парт фель ра зам 
2014». Да яе пад клю чы лі ся так са ма ра ён ная ар га ні за цыя Бе ла рус ка-
га са ю за жур на ліс таў, гра мад ская ар га ні за цыя «Бе ла рус кі дзі ця чы 
фонд». З 1 лі пе ня ў бу дын ку тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва ад кры ты пункт пры ёму школь най фор мы, 
дзі ця ча га абут ку, спар тыў на га адзен ня, кан цы ляр скіх та ва раў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

� 

Прос та шок Прос та шок   ��

НЕ БУ ДЗІ ЦЕ Ў СА БА КУ ЗВЕ РА 
РАТ ВЕЙ ЛЕР, ЯКІ АД КУ СІЎ БАБ РУЙ ЧАН ЦЫ 

РУ КУ, НЕ БЫЎ ША ЛЁ НЫМ
Жу дас ная тра ге дыя, якая ад-
бы ла ся ў баб руй скай вёс цы 
Маль е ва, зноў на га да ла пра 
на шы праб ле мы ва ўза е ма ад-
но сі нах з са ба ка мі. Рат вей лер 
па зба віў сваю па тэн цый ную 
гас па ды ню ру кі. Жан чы на 
ўжо не каль кі тыд няў зна хо-
дзіц ца ў баль ні цы. Яе жыц цю 
ні чо га не па гра жае, але ру ку 
не вяр нуць. Што ж ста ла пры чы най тра ге дыі?

Як вы свет лі ла ся, гас па дар са ба кі з'е хаў у Ра сію і па да рыў яго 
сяб ру. Той пры вёз рат вей ле ра на да чу (не тры маць жа вя лі ка га 
са ба ку ў га рад ской ква тэ ры). Тым больш што з жон кай яны да во лі 
час та на вед ва юц ца ў свае вяс ко выя ўла дан ні. Са ба ка жыў там 
не каль кі ме ся цаў і пры кмет агрэ сіі не вы яў ляў. Да та го са ма га 
зла шчас на га дня.

Па сло вах на чаль ні ка кры мі наль на га вы шу ку Баб руй ска га 
РА УС Дзміт рыя СТЭЛЬ МА КА, у гас цях у гас па ды ні зна хо дзі ла ся 
сяб роў ка, яны тро хі вы пі лі. І тут пры яцель цы за ха це ла ся па гла-
дзіць са ба ку. На лас ку ён пра рэ ага ваў мі ра люб на. І гэ та… не 
вель мі спа да ба ла ся яго гас па ды ні. Жар там яна піх ну ла яго на гой, 
але жы вё ла пра рэ ага ва ла ім гнен на — уча пі ла ся ёй у ру ку і ста ла 
цяг нуць. Пе ра па ло ха ная сяб роў ка ў шо ку вы ска чы ла з ха ты. Яна 
і па пя рэ дзі ла су сед ку, якая тут жа вы клі ка ла мі лі цыю.

— Мы ўба чы лі жу дас ную кар ці ну, — рас па вёў Дзміт рый Стэль-
мак. — Са ба ка ада рваў жан чы не ру ку і ска ле чыў дру гую. Ка-
лец твы на не се ны цяж кія, ка лі б гэ та здзейс ніў ча ла век, яму б 
па гра жа ла да 7 га доў па збаў лен ня во лі. Са ба ку вы ра ша на бы ло 
за стрэ ліць.

У Баб руй скай ра ён най ве тэ ры нар най стан цыі пры зна лі ся, што 
па доб на га жу дас на га вы пад ку ў іх прак ты цы яшчэ не бы ло. Вяс ко-
выя са ба кі час та ку са юць лю дзей, але не так сур' ёз на. Звы чай на 
гэ та зда ра ец ца па ві не ня дбай ных гас па да роў, якія спус ка юць 
са бак з лан цу га аль бо ўво гу ле іх не пры вяз ва юць. І ка лі ста рон ні 
ча ла век за хо дзіць у двор, ча ты рох но гі вар таў нік тут жа на яго 
на кід ва ец ца.

З тым, што лю дзі час та са мі ві на ва тыя ў агрэ сіі жы вёл, Дзміт-
рый Стэль мак згод ны. А тое, што са ба кі не лю бяць п'я ных, ве да-
юць прак тыч на ўсё. Маг чы ма, ка лі б жан чы на, якая вы пі ла, не 
на блі жа ла ся да са ба кі, усё бы ло б у па рад ку.

Да рэ чы, рат вей лер, яко га прый шло ся пры стрэ ліць, не быў 
ша лё ным. Пры нам сі, та кі па пя рэд ні вы нік атры ма ны ў аб лас ной 
вет ла ба ра то рыі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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ЗАЎЖ ДЫ ГА ТО ВЫЯ
ДА ПА МАГ ЧЫ 

У мі ну лую су бо ту цэнтр Мін ска стаў свое асаб лі вай пля-
цоў кай для прэ зен та цыі служ бы, якая заўж ды га то вая 
да па маг чы тым, хто тра піў у над звы чай ную сі ту а цыю. Мі-
ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях ар га ні за ва ла на 
га лоў ным пра спек це ста лі цы па рад у го нар Дня па жар най 
служ бы.

На бе ра зе Свіс ла чы, 
у Цэнт раль ным дзі ця чым 
пар ку імя Гор ка га ра та-
валь ні кі па ка за лі тэх ні ку 
для ба раць бы з па жа ра мі, 
аб ста ля ван не для тэр мі но-
вай эва ку а цыі з не бяс печ-
най тэ ры то рыі, па час та-
ва лі ка шай, пры га та ва най 
у па ход най кух ні. Ці ка вае 
вы ступ лен не ад бы ло ся і на 
ва дзе: хут кія ма тор ныя лод-
кі, ва да ла зы — та кое ў го-
ра дзе ба чаць рэд ка, але на 
рэ ках і азё рах гэ тая служ ба 
заўж ды га то вая прый сці на 
да па мо гу. Шчод ры мі апла-
дыс мен та мі ві та лі гле да чы 
ўдзель ні каў па ка заль на га 
вы ступ лен ня ўзво да га-
на ро вай вар ты Ка манд-
на-ін жы нер на га ін сты ту та 
МНС.

Яў ге н ПЯ СЕЦ КІ.
Фота аўтара.

БУ ДЗЕМ З ХЛЕ БАМ!БУ ДЗЕМ З ХЛЕ БАМ!
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Дзяў ча ты ў тра ды цый ных стро ях з вя-

ноч ка мі на га ла ве рас клад ва лі пры ве зе-
ныя ка ра ваі на руч ні ках. На свя та, акра мя 
ты сяч ні каў, бы лі за про ша ны кі раў ні кі ўсіх 
сель гас гас па да рак ра ё на.

Шкло ўскі ра ён у воб лас ці адзін з ва -
лаў тва раль ных па збо ры збож жа, а ААТ 
«Алек санд рый скае» — ад но з пе ра да вых. 
Ге ро я мі дня ста лі яго пер шыя ты сяч ні кі — 
кам бай не ры Вя ча слаў Кар по віч і Мі ка лай 
Раб цаў, а так са ма кі роў ца Яў ген Ва сіль еў.

— Па пра ва слаў най тра ды цыі лю бая 
доб рая спра ва па чы на ец ца з бла га сла вен-
ня, — па чаў з ма літ вы ай цец Анд рэй. Ён 
па жа даў са браць год ны ўра джай і акра піў 
усіх свя той ва дой.

Ты сяч ні кам спя ва лі пры го жыя пес ні, ка-
за лі сло вы ўдзяч нас ці і ўру ча лі па да рун кі. 
«Спа дзя ю ся, што і да лей ва ша пра ца бу дзе 
та кой жа плён най, — ад зна чыў Пётр Руд нік 
пад час він ша ван ня. — Але спа бор ніц твы 
ўжо на стар це па каз ва юць, што атры маць 
жоў тую май ку лі да ра бу дзе не так прос-
та».

— За 5 га доў сва ёй пра цы ў гас па дар цы 
я ўпер шы ню тра піў у лі да ры, — дзя ліў ся з 
жур на ліс та мі пас ля афі цый най част кі ва-
дзі цель гас па дар кі Яў ген Ва сіль еў. — Каб 
да біц ца пос пе ху, трэ ба не ле на вац ца і пра-
ца ваць больш, чым ас тат нія. Аса біс та я на 
по лі з 6 ра ні цы і да но чы.

ПЕР ШЫЯ ПА РАП СЕ 
Тое, што хле ба ро бы ма гі лёў ска га аг ра-

кам бі на та «За ра» пер шы мі ў кра і не пе ра-
адо ле лі ты сяч ны ру беж па на ма ло це на-
сен ня рап су, — так са ма па ка заль ны вы нік. 
Пры чым услед за пер шым экі па жам двух 
Ула дзі мі раў Кор са каў ты сяч ны ру беж узяў 

яшчэ адзі ны ся мей ны экі паж у скла дзе Ула-
дзі мі ра і Дзміт рыя Мель ні ка вых.

— Гэ та свед чыць, што тэм пы ўбор кі пай-
шлі ўго ру, — ра ду ец ца гу бер на тар. — Да 
кан ца ўбо рач най па ві нен быць больш важ кі 
вы нік, доб ра ка лі да пер шай ты ся чы на шы 
пе ра мож цы да да дуць яшчэ па 4–5 ты сяч.

Да рэ чы, ка лі ў воб лас ці са мая вы со кая 
ўра джай насць па збож жа вых ме на ві та ў 
ААТ «Алек санд рый скае» (54,1 ц/га), то па 
рап се адзін з лі да раў — ма гі лёў скі аг ра кам-
бі нат «За ра» (43 ц/га).

— Ура джай вель мі доб ры, — усмі ха ец-
ца Ула дзі мір Кор сак-ста рэй шы. — Яшчэ 
дзень-два — і мож на бу дзе пе ра клю чац ца 
на збож жа выя. Цяж ка, але на строй ба я вы. 
А 5-й ра ні цы ўжо на по лі. Жон ка так са ма 
пад трым лі вае, смач ныя абе ды га туе. Праб-
лем з хар ча ван нем на по лі ня ма, кор мяць 
па поў най пра гра ме. Але ж ежа з до му, 
пры га та ва ная з лю боўю, — зу сім ін шая 
спра ва.

НЕ ТОЙ ХЛЕБ, ШТО НА ПО ЛІ,
А ТОЙ, ШТО Ў ГУМ НЕ 

«Толь кі за кошт су час ных тэх на ло гій, 
но вых па ды хо даў, пра віль най ар га ні за цыі 
пра цы, за кошт дыс цып лі ны і па рад ку мож-
на да маг чы ся доб ра га ўра джаю, — ка заў 
гу бер на тар жур на ліс там. — Пе рад хле ба-
ро ба мі ста іць за да ча ўбраць увесь хлеб, 
які сён ня ў по лі, да зяр нят ка. Без гэ та га не 
бу дзе ні ма ла ка, ні мя са».

Вя лі кія спа дзя ван ні кі раў нік воб лас ці 
ўскла дае на сіс тэ му «кроп ка ва га» зем-
ля роб ства. Сё ле та 5 гас па да рак Ма гі-
лёў шчы ны ўка ра ня юць гэ ты па куль яшчэ 
но вы ме тад. «Ён да зва ляе эка но міць міль-
яр ды руб лёў на ад ных толь кі мі не раль ных 

угна ен нях і ра бо тах па до гля дзе, — пад-
крэс ліў гу бер на тар. — Мі нус толь кі ў тым, 
што тэх ні ка, якая для гэ та га па трэб на, 
каш туе вель мі до ра га. Але ця пер вя дуц-
ца пе ра мо вы аб тым, каб яе вы раб ляць 
у нас».

На пы тан не, якія вы ні кі ўбо рач най мож на 
ча каць, кі раў нік воб лас ці па куль ад каз вае: 
не той хлеб, што на по лі, а той, што ў гум не. 
Але тое, што міль ён ная мя жа бу дзе пе ра-
адо ле на — гэ та ад на знач на.

Пётр Руд нік па ста віў пе рад аг ра ры я мі 
Ма гі лёў шчы ны за да чу са браць хлеб да 
15 жніў ня. Кож ны на ступ ны дзень бу дзе 
пры но сіць толь кі стра ты, па пя рэ дзіў ён.

Жур на ліс ты па пра сі лі гу бер на та ра пра-
ка мен та ваць тыя сіг на лы, якія да ты чац ца 
дэ фі цы ту га ру ча-зма зач ных ма тэ ры я лаў у 
не ка то рых гас па дар ках. «Усе пы тан ні па 
па стаў цы па лі ва бы лі вы ра ша ны яшчэ да 
па чат ку ўбо рач най, — ад ка заў ён. — Праб-
ле ма га ру ча-зма зач ных ма тэ ры я лаў уз ні кае 
та ды, ка лі на мес цах ня ма доб рай ар га ні за-
цыі пра цы. На той вы па дак, ка лі не ха пае 
срод каў, іс нуе да моў ле насць з прад пры-
ем ства мі аб лнаф тап ра дук та, якія пад га-
ран тыі рай вы кан ка маў ад пус каць па лі ва. 
Кож най воб лас ці ў па чат ку ўбо рач най бы ло 
вы дзе ле на па 50 міль яр даў руб лёў. Акра мя 
гэ та га, аб лас ны бюд жэт што дня пе ра ліч вае 
на па лі ва ад 2 да 4 міль яр даў. Трэ ба не 
ча каць ма ны ня бес най, а са мім ву чыц ца 
за раб ляць гро шы. Кі раў нік дзяр жа вы не 
раз ка заў пра тое, што ў ся ло ўкла дзе на 
шмат гро шай. Па він на быць ней кая ад да ча. 
Вось у «За ры» ўра джай насць рап су 43 ц/га, 
а па воб лас ці толь кі тро хі больш за 20. Гэ-
та свед чыць аб тым, што ў аг ра кам бі на це 
ўме юць пра ца ваць з гэ тай куль ту рай. І — у 
пры быт ку».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

У «БЕЛ НАФ ТА ХІ МА»
НО ВЫ КІ РАЎ НІК

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка даў зго ду на на зна-
чэн не стар шы нёй Бе ла рус ка га дзяр жаў на га кан цэр на па на фце 
і хі міі Іга ра Ля шэн кі, які да гэ та га ча су зай маў па са ду пер ша га 
на мес ні ка стар шы ні «Бел наф та хі ма», па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Ад па вед нае ра шэн не кі раў нік дзяр жа вы пры няў учо ра па вы ні ках 
ра бо чай су стрэ чы з Іга рам Ля шэн кам, дзе так са ма пры сут ні чаў кі раў-
нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэй Ка бя коў. Прэ зі дэн та перш за ўсё 
ці ка ві ла эфек тыў насць ра бо ты пад ве дам ных прад пры ем стваў «Бел-
наф та хі ма», пы тан ні кад ра ва га па тэн цы я лу, асаб лі ва ў пры мя нен ні 
да кі раў ніц тва гэ тых прад пры ем стваў. Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы 
на га даў, што пра дук цыя, якая вы пус ка ец ца ага ні за цы я мі кан цэр на, 
фар мі руе знач ную част ку ВУП Бе ла ру сі. Анд рэй Ка бя коў да ла жыў, 
што «Бел наф та хім» у асноў ным спраў ля ец ца з за дан ня мі па вы ка нан ні 
асноў ных эка на міч ных па каз чы каў. Па вод ле яго слоў, рэн та бель насць 
кан цэр на скла дае 13,5 пра цэн та пры за дан ні на ўвесь 2014 год 9,8 
пра цэн та. Су ад но сі ны за па саў га то вай пра дук цыі і ся рэд ня ме сяч на га 
аб' ёму вы твор час ці скла да юць кры ху больш як 21 пра цэнт пры за дан ні 
24 пра цэн ты. У той жа час кан цэрн па куль кры ху не да бі рае па экс пар це 
вы раб ле най пра дук цыі, які ў пер шым паў год дзі скла дае 99 пра цэн таў 
да ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га го да пры за дан ні 102,6 пра цэн та.

Учо ра ж Анд рэй Ка бя коў прад ста віў ка лек ты ву «Бел наф та хі ма» 
но ва га кі раў ні ка.

Ры нак ак цый Ры нак ак цый   ��

БЕ ЛА РУС КІМ МА Я НЭ ЗАМ 
ЗА ЦІ КА ВІ ЛІ СЯ
ЗА МЕЖ НІ КІ?

Амаль 5,5 ты ся чы ак цый Го мель ска га 
тлу шча ва га кам бі на та ку піў не вя до мы за меж нік 

Як па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» ў Агенц тве дзе-
ла вых су вя зяў, гэ тая пры кмет ная здзел ка ад бы ла ся на 
Бе ла рус кай ва лют на-фон да вай бір жы 21 лі пе ня.

На га да ем, што за ча ты ры дні да гэ та га Го мель скі тлу шча вы 
кам бі нат па чаў ад кры ты про даж ак цый да дат ко ва га вы пус ку. І гэ-
та пер шая буй ная куп ля каш тоў ных па пер гэ та га прад пры ем ства. 
Уся го куп ле на 5430 прос тых ак цый на су му бо лей за 102 міль ё ны 
бе ла рус кіх руб лёў (ка ля 10 ты сяч до ла раў).

Ды рэк тар ААТ «Го мель скі тлу шча вы кам бі нат» Дзміт рый Ба-
бун дзін па ве да міў Агенц тву дзе ла вых су вя зяў, што ён не здзіў-
ле ны фак там куп лі па ке та ак цый прад пры ем ства за меж ні кам. 
«Прад пры ем ства ак тыў на ма дэр ні зу ец ца, но вае, больш энер-
га эфек тыў нае і пра дук цый нае аб ста ля ван не ўжо дае вы нік. Мы 
ўтрым лі ва ем знач ныя до лі на бе ла рус кім рын ку прак тыч на па 
ўсіх ві дах пра дук цыі, што вы пус ка ец ца. Без умоў на, гэ та ці ка ва 
за меж ным ін вес та рам. Але па куль аб' ём куп лі ак цый не рэ зі дэн-
там па каз вае хут чэй яго на мер блі жэй па зна ё міц ца з на шым 
ак цы я нер ным та ва рыст вам, ска рыс таў шы ся пра ва мі ак цы я не ра. 
А мо жа, пры ват ная асо ба, якая доб ра ва ло дае сі ту а цы яй на фон-
да вым рын ку і хо ча за ра біць на рос це кош ту ак цый», — за явіў 
ды рэк тар.

Тар гі ак цы я мі прад пры ем ства пра цяг нуц ца да 1 ве рас ня 
2014 го да. Кошт ад ной ак цыі — 18 800 руб лёў.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

На ра цэ За ход няя Дзві на ГЭС 
пач не вы пра цоў ваць элект ра энер-
гію ў 2017 го дзе. Элект ра энер гіі з 
ліш кам хо піць, каб за бяс пе чыць 
па трэ бы Ві цеб ска га ра ё на.

Аб' ёмы зроб ле на га ўраж ва юць. 
У пры ват нас ці, з кат ла ва на ГЭС 
«вы цяг ну лі» 70 ты сяч ку ба мет раў 
грун ту. Бы лі па бу да ва ны ін тэр нат, 
дзе жы вуць кі тай скія ра бо чыя, ста-
ло вая, офіс, мі ні-бе тон ны за вод, 
ар ма тур ны цэх… Кі тай скім ка ле-
гам да па ма га юць бе ла рус кія да-
рож ні кі, бу даў ні кі. Бе ла ру сы част-
ко ва зай ма лі ся і пра ек та ван нем.

— Гід ра энер ге ты ка — шлях, які 
вы бра лі ўсе цы ві лі за ва ныя кра і ны 
све ту. Сён ня па чы на юц ца асноў-
ныя ра бо ты па ўзвя дзен ні са май 
буй ной у кра і не гід ра элект ра стан-
цыі ма гут нас цю 40 ме га ват. Яе 

за пуск да зво ліць што год эка но міць 38,6 ты ся чы тон умоў на га 
па лі ва. Па сён няш ніх цэ нах эка но мія ва лю ты — 7 міль ё наў до ла-
раў ЗША. Пры гэ тым стан цыя бу дзе вы пра цоў ваць 138 міль ё наў 
кі ла ват-га дзін элект ра энер гіі ў год, — ска заў мі ністр энер ге ты кі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мір ПА ТУП ЧЫК.

Па вод ле слоў мі ніст ра, дзя ку ю чы Ві цеб скай ГЭС з'я віц ца 
30 пра цоў ных мес цаў і бу дзе ство ра на зо на ад па чын ку на ва-
да схо ві шчы.

— Вель мі пры ем на пра ца ваць у ва шай рэс пуб лі цы. Тут доб ры 
клі мат, а бе ла рус кі на род дру жа люб ны. Ва Ус ход няй Еў ро пе мы 
бу ду ем ма ла аб' ек таў. Лі чу, што Ві цеб ская ГЭС ста не вель мі доб-
рай «прэ зен та цы яй» на шых су мес ных маг чы мас цяў і па тэн цы я-
лу, — ска заў прэ зі дэнт Кі тай скай на цы я наль най ін жы нер най 
кам па ніі па элект ра энер гіі Цзынь ЧУНЬ ШЭН.

Чут кі пра тое, што ў су вя зі з бу даў ніц твам ГЭС част ка ра кі 
пе ра ста не быць суд на ход най, не па цвер дзі лі ся. Пра ек ці роў шчы-
кі, вя до ма, улі чы лі, што ГЭС зна хо дзіц ца на сла ву тым шля ху 
«з ва ра гаў у грэ кі». Та му цеп ла хо ды, па рус ні кі змо гуць і пас ля 
ўво ду ГЭС у экс плу а та цыю без праб лем пра цяг ваць ха дзіць па 
За ход няй Дзві не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Ві цеб скі ра ён — Ві цебск.

� 

Свя до мая апо ра ўла ды на на род 
прад вы зна чы ла са цы яль на-
эка на міч ныя пос пе хі Бе ла ру сі 
на фо не ас тат ніх удзель ні каў 
СНД: тра ды цый на на ша кра і на 
мае най вы шэй шыя ін дэк сы 
раз віц ця ча ла ве ча га па тэн цы я лу 
і са цы яль на га пра грэ су.
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Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:

3599,1

39,4

37,7

725,2
41,7

48,0

678,3
49,2
39,6

Гродзенская 
вобл.:

Брэсцкая 
вобл.:

176,0
29,8

13,0

Віцебская 
вобл.:

821,6
40,6

37,6

Мінская 
вобл.:

718,7
33,6

56,1

Гомельская 
вобл.:

479,2
37,6

37,3

Магілёўская 
вобл.:


