
19 жніўня 2014 г.НАДЗЁННАЕ2

Ві зіт ная карт ка Са лі гор шчы ны — 
ААТ «Бе ла русь ка лій», са мы буй ны 

на тэ ры то рыі СНД вы твор ца і па-
стаў шчык ка лій ных мі не раль ных 

угна ен няў. Ме на ві та ад гэ та га гі ган-
та ін дуст рыі за ле жыць і раз віц цё 

са мо га го ра да. Мы га во рым «Бе ла-
русь ка лій», а пад ра зу мя ва ем Са лі-
горск. І на ад ва рот. Та му што лё сы 

прад пры ем ства і ста лі цы шах цё раў 
вель мі цес на пе ра пле це ны. Пра 

перс пек ты вы іх раз віц ця «Звяз да» 
па ці ка ві ла ся ў стар шы ні Са лі гор-
ска га рай вы кан ка ма Аляк санд ра 

РЫ МА ШЭЎ СКА ГА.

— Аляк сандр Бра ні сла ва віч, ле тась 
вы твор часць ка лій ных угна ен няў зні зі-
ла ся. Гэ та ад бы ло ся па ра лель на з вы-
ха дам «Урал ка лія» з экс парт на га да га-
во ра з на шай кра і най і па дзен нем цэн 
на су свет ных рын ках. Як сё ле та ідуць 
спра вы на прад пры ем стве?

— Са праў ды, «Бе ла русь ка лій» рэа лі-
зоў ваў сваю пра дук цыю су мес на з ра сій-
скім «Урал ка лі ем», які ў кан цы лі пе ня мі-
ну ла га го да вый шаў са спра вы, што част-
ко ва паў плы ва ла на экс парт пра дук цыі. 
Ад нак сё ле та ўсё на ла дзі ла ся. У на но ва 
ство ра най Бе ла рус кай ка лій най кам па ніі 
ідзе рэ корд ны про даж угна ен няў. У пры-
ват нас ці, за ме сяц рэа лі зоў ва ец ца ад 800 
да 900 тыс. тон ка лію. Для па раў на ння, 
у най больш спры яль ныя га ды пра да ва лі 
па 750 тыс. тон што ме сяц. Сё ле та пла ну-
ец ца зда быць звыш 9 млн тон ка лій ных 
угна ен няў, у тым лі ку ка ля 8 млн тон — 
на экс парт. На па ча так го да кошт ад ной 
то ны быў 250 до ла раў. Праг на за ва ла ся, 
што та кім жа ён за ста нец ца і на ка нец 
го да. Але ўжо сён ня ца на па вя лі чы ла ся 
да 267-275 до ла раў: бе ла рус кія ка лій ныя 
ўгна ен ні за па тра ба ва ны на знеш нім рын ку 
з-за вы со кай якас ці.

Што ты чыц ца зар пла ты, то яна так са-
ма па сту по ва па вя ліч ва ец ца: ле тась бы ла 
за ма ро жа на. Мяр кую, па вы сяц ца за роб кі і 
ў пра цаў ні коў на шых уні каль ных прад пры-
ем стваў, якія вы раб ля юць аб ста ля ван не, 
пра дук цыю для па трэб «Бе ла русь ка лія». 
Яны пра ца ва лі не на поў ную ма гут насць, 
па коль кі ўкла дан ні «Бе ла русь ка лія» ў іх у 
пер шым паў год дзі бы лі аб ме жа ва ныя. У 
дру гой па ло ве го да яны па вя ліч ва юц ца. 
Гэ та і зра зу ме ла: пры та кіх аб' ёмах зда бы-
чы ка лій ных угна ен няў трэ ба ра ман та ваць, 
за мя няць аб ста ля ван не.

— Пры пад' ез дзе да Са лі гор ска ад-
ра зу ж кі да юц ца ў во чы ве лі зар ныя тэ-
ры ко ны з ад хо даў, што атрым лі ва юц ца 
пас ля зда бы чы ка лій ных угна ен няў. Ці 
мож на іх па ста віць на служ бу ча ла ве ку? 
На прык лад, вы ка рыс тоў ваць у сель скай 
гас па дар цы, бу даў ніц тве?

— З кож ных пя ці тон сіль ві ні ту, што па-
ды ма ец ца на па верх ню, вы хо дзіць 1 то на 
ка лію. Тое, што за ста ец ца, склад ва ец ца ў 
тэ ры ко ны. На жаль, пры мя нен ня гэ тым ад-
хо дам па куль не знай шлі. Ды і тэх на ло гіі іх 
пе ра пра цоў кі ў све це ні хто не ве дае. У свой 
час ня мец кія парт нё ры бра лі про бы з кож-
на га тэ ры ко на, пла на ва лі вы ку піць до ма-

бу даў ні чы кам бі нат і вы пус каць ней кія буд-
ма тэ ры я лы, але ні чо га ў іх не атры ма ла ся. 
Бы лі і пра па но вы за гру жаць вы пра цоў ку 
на зад у шах ту. Але гэ та страт ная спра ва. 
Знач на тан ней, ка лі пас ля вы пра цоў кі шах-
ты ла ва ру шыц ца і за паў няе пус тэ чу.

— Сла ву тае ква тэр нае пы тан не са-
пса ва ла, ві даць, не толь кі жы ха роў ме га-
по лі саў, але і са лі гор цаў. Для іх так са ма 
ак ту аль на, дзе жыць. Як вы ра ша ец ца 
гэ тая праб ле ма?

— Па бу даў ніц тве жыл ля мы вый шлі на 
ўзро вень 100 тыс. кв.м за год. За апош нія 
пяць га доў з'я ві лі ся 17-ы і 18-ы мік ра ра ё-
ны. Тым не менш на чар зе на па ляп шэн не 
жыл лё вых умоў ста іць 11 тыс. ча ла век. 
Праб ле ма вы ра ша ец ца не каль кі мі шля ха-
мі, у тым лі ку і ства рэн нем жыл лё ва-бу-
даў ні чых ка а пе ра ты ваў. Для дзя цей-сі рот 
і дзя цей, што за ста лі ся без апе кі баць коў, 
ін шых не аба ро не ных ка тэ го рый на сель ніц-
тва, якім не па кі шэ ні ка а пе ра тыў, уз во дзіц-
ца са цы яль нае жыл лё. У го ра дзе па ча ло ся 
бу даў ніц тва арэнд ных да моў і да моў, дзе 
ква тэ ры бу дуць вы стаў ле ны на про даж.

Ра зам з тым пра мыс ло вая зо на не да-
зва ляе ўзво дзіць жы лыя квар та лы, як бы 
ха це ла ся. Бу даў ніц тва ідзе ў асноў ным з 
бо ку Мі ка шэ віц кай тра сы. А для ства рэн ня 
га ра доў-спа да рож ні каў у Ста ро бі не і Чыр-
во най Сла ба дзе па трэб ны вя лі кія ўкла дан-
ні, па коль кі ту ды не аб ход на пад во дзіць усе 
ка му ні ка цыі. Маг чы ма, больш вы гад на ах-
вя ра ваць сель гас пло шча мі. Але вы вес ці іх 
з аба ро ту мож на толь кі з да зво лу кі раў ні ка 
дзяр жа вы. Ра зам з тым стра ты ад гэ та га 
мож на кам пен са ваць за кошт улад ка ван-
ня ме лі я ра ва ных зем ляў, якіх у ра ё не ка ля 
70%. Толь кі сё ле та на іх доб ра ўпа рад ка-
ван не, рас чыст ку з ра ён на га бюд жэ ту вы-
дзе ле на больш як 20 млрд руб лёў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

ГА ВО РЫМ «БЕ ЛА РУСЬ КА ЛІЙ» — 
МАЕМ НА ЎВАЗЕ СА ЛІ ГОРСК. І НА АД ВА РОТ

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:

9104,4

39,4

98,3

1445,9
41,8

99,7

1677,7
49,6
99,6

Гродзенская 
вобл.:

Брэсцкая 
вобл.:

1171,5
28,8
92,0

Віцебская 
вобл.:

2138,4
41,2
99,5

Мінская 
вобл.:

1293,8
34,8

100,0

Гомельская 
вобл.:

1377,2
41,7

100,0

Магілёўская 
вобл.:

Мы ра ней па ве дам ля лі, што бе ла рус кія аг ра рыі пе рай шлі 
9-міль ён ны ру беж. Ця пер кам бай не ры да ма лоч ва юць апош-
нія ўс край кі па лёў.

Па вод ле звес так Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня, 
са бра на 98,3% збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур. Па-ра ней ша му 
толь кі дзве воб лас ці — Го мель ская і Ма гі лёў ская — ужо скон чы лі 
збор. Вель мі бліз кая да за кан чэн ня — Брэсц кая (99,7%), Гро дзен-
ская (99,6%) і Мін ская (99,5%) воб лас ці. Уся го па кра і не на ма ло ча на 
больш за 9,104 млн тон.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

На па лях На па лях   �� Амаль 100%

Ча му са бе кошт па слуг ЖКГ у роз ных рэ гі ё нах роз ны? На-
прык лад, да стаў ка ку ба мет ра ва ды спа жыў цу мае ў ад ным 
рэ гі ё не ад ну ца ну, а ў дру гім — ужо ін шую? Вя до ма, на нас, 
спа жыў цоў, гэ та па куль што асаб лі ва не ўплы вае: мы пла цім 
за кож ны ку ба метр ва ды фік са ва ную ца ну, ас тат няе прад-
пры ем ству ЖКГ за нас да плач вае дзяр жа ва — у вы гля дзе 
суб сі дый. Але так бу дзе не заў сё ды. І ка лі мы пя рой дзем да 
100-пра цэнт най апла ты жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, та кім 
пы тан нем за дас ца ўжо кож ны з нас.

Мі ністр ЖКГ Анд рэй ШО РАЦ па тлу ма чыў пры чы ны та кой з'я вы:
— Сён ня са бе кошт на шых па слуг не мо жа быць ад ноль ка вым — 

гэ та ты чыц ца і цяп ла, і ва ды, і вы ва зу смец ця, — лі чыць мі ністр. — Ён 
мо жа быць пры клад на ад ноль ка вым толь кі ў тэх аб слу гоў ван ні — 
та му што пры аб слу гоў ван ні пя ці па вяр хоў кі-хру шчоў кі ў Мін ску і, 
да пус цім, у Ві цеб ску мы ма ем ад ны і тыя ж вы дат кі; роз ні ца толь кі ў 
аб' ёме пры да ма вой тэ ры то рыі, якую трэ ба пры бі раць...

Гэ тую праб ле му ў Мі ніс тэр стве ЖКГ уба чы лі ў 2011 го дзе. Ме на-
ві та та ды звяр ну лі ўва гу на вы пад кі, ка лі са бе кошт не ка то рых па слуг 
у роз ных рэ гі ё нах знач на ад роз ні ваў ся. Мі ніс тэр ства, па вод ле слоў 
Анд рэя Шор ца, па спра ба ва ла гэ тую роз ні цу па мен шыць «ме та дам 
да вя дзен ня да лі мі та ва га са бе кош ту па кож ным прад пры ем стве, па 
кож най воб лас ці, па кож ным ві дзе па слуг».

— На прык лад, што ты чыц ца ва ды: ка лі ў якімсь ці рэ гі ё не ня ма 
ўзго рыс тас ці, ка лі ва да па да ец ца прак тыч на чыс тая, ма ец ца адзін 
ма гіст раль ны ва да вод — там бу дзе са мы ніз кі са бе кошт ва ды, — 
рас тлу ма чыў мі ністр. — Але ка лі ма ец ца і дру гі, і трэ ці ўздым, ка лі 
на зі ра ец ца пе ра вы шэн не нар ма ты ваў жа ле за або ар га ніч ных за-
брудж ван няў — гэ та да дат ко выя вы дат кі. Цу даў не бы вае. Але ка лі 
не аб ход на чыс ціць ва ду да па трэб ных па каз чы каў — зна чыць, гэ та 
трэ ба ра біць.

Па ды хо ды, па сло вах мі ніст ра, бу дуць за клю чац ца ў на ступ ным: 
«Ка лі мы бу дзем ба чыць па кож ным прад пры ем стве рэ аль ны са бе-
кошт па слу гі і пры гэ тым на ім бу дзе ап ты маль на на ла джа ны тэх-
на ла гіч ны пра цэс, то яно бу дзе атрым лі ваць бюд жэт ную суб сі дыю 
роў на ў тым аб' ёме, які яму не аб ход ны».

— Але, — як ад зна чыў на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня кант ро-
лю за пра цай га лін сфе ры ма тэ ры яль най вы твор час ці Ка мі тэ та 
дзярж кант ро лю Сяр гей РАЎ НЕЙ КА, — на ват пры ідэа льна на ла-
джа най ра бо це мы не атры ма ем адзі на га са бе кош ту ў ар га ні за цы ях, 
раз ме шча ных у двух су сед ніх ра ё нах. Хоць імк нуц ца да зблі жэн ня 
гэ тых ліч баў не аб ход на. Мы мяр ку ем, што ўжо ў 2016 го дзе пач нём 
ак тыў на сты му ля ваць прад пры ем ствы да зні жэн ня сва іх вы дат каў і, 
та кім чы нам, зні жэн ня са бе кош ту па слуг. На прык лад, у Ма ла ры це 
Брэсц кай воб лас ці ня даў на цал кам за мя ні лі сіс тэ му цеп ла за бес пя чэн-
ня — і са бе кошт гэ тай па слу гі зні зіў ся. Так што рэ зер вы тут ёсць».

Свят ла на БУСЬ КО

�

Дру гі ты дзень у кра і не ідзе гра мад-
скае аб мер ка ван не аб ноў ле на га За-
ко на «Аб ба раць бе з ка руп цы яй». 
На га да ем, сён няш ні за кон су праць 
ха бар ні каў дзей ні чае з 2006 го да. Дэ-
пу тат Па ла ты прад стаў ні коў Ва сіль 
АЛЯК СЕ ЕН КА вы ка заў сваё мер ка-
ван не на конт да ку мен та і яго ак ту-
аль нас ці, а так са ма па тлу ма чыў, што 
з'яў ля ец ца ха ба рам, а што не.

— У пра ек це за ко на праз рыс та пра пі-
са на сіс тэ ма і змест пра цы па про ці дзе ян-
ні ка руп цыі — вы зна ча ны за да чы і кі рун кі 
ра бо ты ад па вед ных дзяр жаў ных ор га наў і 
ар га ні за цый, — рас каз вае су раз моў ца. — 
Та кі за кон па трэб ны дзяр жа ве для та го, 
каб кі раў ні кі, звя за ныя з гра шы ма і ін шы мі 
ма тэ ры яль ны мі каш тоў нас ця мі дзяр жа вы, 

не ду ма лі пра тое, як бы гэ та «пры хва ты за-
ваць». На ад ва рот, трэ ба, каб яны дба лі пра 
тое, як усё гэ та ра цы я наль на вы ка рыс таць 
у ін та рэ сах дзяр жа вы, прад пры ем ства, ка-
лек ты ву, ча ла ве ка...

На зна чэн няў на ін шыя кі ру ю чыя па са ды 
служ боў цаў, якія «пра штра фі лі ся», больш 
не па він на быць. Гэ тыя да паў нен ні ў за кон, 
лі чыць дэ пу тат, паў плы ва юць на мі ні мі за-
цыю пра яў ка руп цыі ў перс пек ты ве.

— Зме ны да юць маг чы масць дзярж слу-
жа чым, якія ўжо да пус ці лі па мыл кі ў кі ра-
ван ні і мо гуць да пус ціць пра ва па ру шэн ні 
ў ка руп цыі, усвя до міць, што іх учы нак не 
за ста нец ца не па ка ра ным і нель га бу дзе 
прос та пе рай сці на ін шую кі ру ю чую па са ду. 
Кі раў нік па ві нен быць крыш таль на чыс тым 
ча ла ве кам пе рад сва і мі пад на ча ле ны мі, 
та ды ён мо жа спа кой на гля дзець лю дзям 
у во чы.

Пра ект да ку мен та змя шчае і та кую нор-
му, што дзярж слу жа чыя, якія здзейс ні лі 
ка руп цый нае зла чын ства, не атры ма юць 
у бу ду чы ні па вы ша ную пен сію.

— Спра ва ў тым, каб не дай сці да та ко га, 
ка лі, ска жу як ва ен ны ча ла век, ты па зван ні 
пал коў нік, але пен сію бу дзеш атрым лі ваць 
як ра да вы. Па коль кі так атры ма ла ся, зна-
чыць, ты гэ та за слу жыў.

Пар ла мен та рый упэў не ны, што кож ны 
кі раў нік аба вя за ны сам зма гац ца з ка руп-
цы яй.

— Яшчэ пе рад на зна чэн нем на па са ду 
дзярж слу жа чы па ві нен па ду маць, як ён 
бу дзе вес ці ба раць бу з ка руп цы яй у сва ёй 
уста но ве, на сва ім прад пры ем стве. Трэ-
ба, каб ён па чы наў з ся бе, сва іх на мес ні-
каў і пад на ча ле ных. А яшчэ ў кі раў ні коў 
па він на быць спе цы яль ная ан ты ка руп-
цый ная аду ка цыя. Дзяр жаў ныя слу жа чыя 
мо гуць і не лі чыць неш та ка руп цый ным 
пра ва па ру шэн нем, хоць на са мрэч яно та-
кім з'яў ля ец ца.

Ан ты ка руп цый ны за кон ты чыц ца не 
толь кі кі раў ні коў уста ноў і прад пры ем стваў, 
але і ўсіх тых лю дзей, што зло ўжы ва юць 
сва і мі паў на моц тва мі, пра ва мі. Дэ пу тат 
па тлу ма чыў, што ка лі вы клад чы ку до раць 
квет кі, він шу юць з днём на ра джэн ня або 
ін шым свя там, то гэ та не ха бар.

— А вось ка лі пе ра да юць кан верт, каб 
здаць за лік або эк за мен, то, без умоў на, 
гэ та ўжо ка руп цый нае пра ва па ру шэн не. 
Тое ж са мае, ка лі ўра чу да юць гро шы за 
бяс плат ную апе ра цыю: бу дзе па ка ра ны і 
той, хто даў, і той, хто ўзяў.

Уво гу ле, Ва сіль Аляк се ен ка лі чыць ан-
ты ка руп цый ны за ко на пра ект пра віль ным.

— Пра ект за ко на пад рых та ва ны да стат-
ко ва пра фе сі я наль на, а яго аб мер ка ван не 
дае маг чы масць лю дзям вы ка заць свае 
мер ка ван ні на гэ тую праб ле му.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Ак ту аль наАк ту аль на  ��

ЖКГ: ЯК ЗНІ ЗІЦЬ 
СА БЕ КОШТ ПА СЛУГ?

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

БІТ ВА СУ ПРАЦЬ ХА БАР НІ КАЎ
Дэ пу тат лі чыць, што ў дзярж слу жа чых 
па він на быць ан ты ка руп цый ная аду ка цыя

За кон па трэб ны дзяр жа ве для та го, 
каб кі раў ні кі, звя за ныя з гра шы ма 
і ін шы мі ма тэ ры яль ны мі 
каш тоў нас ця мі дзяр жа вы, 
не ду ма лі пра тое, як бы гэ та 
«пры хва ты за ваць».

Дзяр жаў ныя слу жа чыя мо гуць 
і не лі чыць неш та ка руп цый ным 
пра ва па ру шэн нем, хоць на са мрэч 
яно та кім з'яў ля ец ца.

«За год у кра і не га ду ец ца 
25 ты сяч тон прэс на вод най 
ры бы, з якіх рэа лі зу ец ца 
толь кі 13—15 ты сяч тон, — 
па ве да міў на мес нік ды рэк-
та ра НАН Ін сты ту та рыб най 
гас па дар кі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Ула дзі мір КАС ТА-
ВУ САЎ. — На на ступ ны год 
пла ну ец ца па вя лі чыць про-
даж да 18 ты сяч тон».

Ад агуль на га аб' ёма прэс на-
вод най ры бы, якая га ду ец ца, 
75% скла дае карп, ка ля 11% — 
бе лы амур і таў ста ло бік, ка рась 
і шчу пак. У асар ты мент «не шы-
ро ка га спа жы ван ня» тра пі лі 
вя сёл ка вая строн га, асят ро вая 
сцер лядзь, бя лу га, сом. Сё ле та 
за пла на ва на вы рас ціць агу лам 
да 3,8 тоны та кой ры бы. Што 
да ты чыц ца з'яў лен ня на пры-
лаў ках ай чын най ік ры — па куль 
гэ тая за дум ка не змо жа ажыц-
ця віц ца, хоць рас пра ца ва ны 
пра ек ты па вы твор час ці ік ры 
сцер ля дзі. На экс парт у Маск-
ву і Бе ла сток рэа лі за ва на 640 
ты сяч тон ры бы, сё ле та мяр ку-
ец ца вы ка наць план у 800 ты-
сяч тон.

Бе ла рус кія па стаў шчы кі 
прэс на вод най ры бы — ад ны з 
най буй ней шых у Еў ро пе. Ця пер 

рыб га сы за ці каў ле ны ме на ві та 
ў рэа лі за цыі жы вой ры бы, хоць 
не ка то рыя прад пры ем ствы цер-
пяць стра ты. У пер шую чар гу 
гэ та звя за на з ма лым по пы там 
на сель ніц тва на прэс на вод ную 
ры бу. «Лю дзі не ве да юць пра 
ка рысць і якасць бе ла рус ка га 
кар па і па звыч цы куп ля юць 
больш да ра гую мар скую ры-
бу», — за ўва жы ла га лоў ны 
спе цы я ліст па мар ке тын гу 
ДА «Бел вад гас» Мі ніс тэр ства 
сель скай гас па дар кі і хар ча-
ван ня Вік то рыя ШЫН КЕ ВІЧ. 
Яна так са ма да да ла, што ў 
Кі таі, дзе вы твор часць кар па 
скла дае ка ля 45,5 міль ё на тон 
за год, яго на зы ва юць «ры бай 
шчас ця». Стра вы з кар па ста лі 
тра ды цый ны мі на кі тай скіх ста-
лах, ча го не ска жаш пра бе ла-
ру саў, якія на бы ва юць за ма ро-
жа ную мар скую ры бу су мніў най 
якас ці. Спа жыў цы ад маў ля юц ца 
ад «сва ёй» ры бы з-за... не пры-
ем на га па ху.

«Гэ та рас паў сю джа ны міф, 
што прэс на вод ная ры ба гор-
шая за мар скую, — па цвер дзі ла 
ўрач-ды е то лаг Рэс пуб лі кан-
ска га клі ніч на га ме ды цын-
ска га цэнт ра Кі раў ніц тва па 
спра вах Прэ зі дэн та Ла ры са 

МУ ЗЫ ЧУК. — На са мрэч у ёй 
змя шча юц ца ўсе не аб ход ныя 
амі на кіс ло ты і ві та мі ны, толь-
кі ў мен шай коль кас ці, чым у 
мар ской. Да та го ж ар га нізм 
бе ла ру саў ге не тыч на больш 
адап та ва ны да спа жы ван ня 
прэс на вод най ры бы. Уво гу ле, 
све жая ры ба па він на стаць аба-
вяз ко вым кам па не нтам у ме ню, 
бо яна ба га тая на не аб ход ныя 
для ар га ніз ма аме га-3 і аме га-6 
тлус тыя кіс ло ты».

Спе цы я ліс ты па дзя лі лі ся па-
ра да мі, як ад роз ніць све жую 
ры бу ад ня све жай. У све жай 
жаб ры шчыль на пры ціс ну ты да 
це ла і ма юць цём на-чыр во ны 
ко лер, лус ка доб ра тры ма ец ца, 
во чы не за па да юць і не чыр ва-
не юць.

Да рэ чы, тра ды цый ныя се-
зон ныя рыб ныя кір ма шы пач-
нуць сваю ра бо ту з 13 ве рас ня. 
Кошт на кар па но ва га ўра джаю 
бу дзе тры мац ца ў ра ё не 40 ты-
сяч руб лёў за кі ла грам. Для 
па раў на ння: па ца не кі ла гра-
ма асят ра мож на бу дзе на быць 
2 кі ла гра мы строн гі аль бо 3—4 
кі ла гра мы кар па.

Ка ця ры на РА ДЗЮК
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ПОМ НІК-СКАР БОН КА
Не звы чай ная скульп тур ная кам па зі цыя ў го нар бяз-
до мных жы вёл з'я віц ца ў Пін ску

Не каль кі дзя-
сят каў эн ту зі яс-
таў пін ска га гра-
мад ска га аб' яд-
нан ня «Аба ро на 
жы вёл» да па ма-
га юць ні чый ным 
бра там мен шым. 
Га лоў ным чы-
нам, зна хо дзяць 
ім но вых гас па-
да роў. Са мая 
вя лі кая праб ле-
ма, з якой яны 
су ты ка юц ца, — ня хват ка гро шай. Цяж ка бы вае знай сці 
спон са раў. А ха дзіць увесь час з пра цяг ну тай ру кой, тлу ма-
чыць кож на му сум лен насць сва іх на ме раў вы ма гае ча су і 
эма цы я наль на га на пру жан ня. Та му ў ак ты віс таў «Аба ро ны 
жы вёл» на ра дзі ла ся ідэя ўста на віць свое асаб лі вы пом нік-
скар бон ку, ку ды кож ны ах вот ны мо жа кі нуць гро шы, якія і 
пой дуць на да па мо гу бяз до мным ка там і са ба кам.

Ка ар ды на тар пра ек та, пін скі біз нес мен Аляк сей Кі та еў ха-
дзіў на пры ём да мэ ра го ра да Анд рэя Му ляр чы ка і атры маў 
зго ду га рад ской ула ды на ўста ноў ку та ко га зна ка. Па куль, 
праў да, не вы зна ча на мес ца, дзе ўста но вяць скар бон ку, але, 
вя до ма, што гэ та бу дзе люд ная ву лі ца, па якой хо дзяць ту-
рыс ты. У Пін скай мас тац кай шко ле па абя ца лі зра біць пра ект 
кам па зі цыі. На ву чэн цы пра па ну юць вы ка ваць фі гур кі са ба кі 
і ка та. Іні цы я та ры ж па ча лі збор срод каў на са му скульп тур-
ную кам па зі цыю.

Год та му мне да вя ло ся ба чыць па доб ны пом нік у Каст ра-
ме (на здым ку). Там сім па тыч ны са бач ка з доб ры мі і сум-
ны мі ва чы ма ста іць на га лоў най пло шчы го ра да на су праць 
гіс та рыч на га бу дын ка па жар най час ці. Пом нік па стаў ле ны 
так са ма даў но. Пра яго рас каз ва юць пры го жую ле ген ду, як 
у па за мі ну лым ста год дзі са ба ка слу жыў у па жар най час ці і 
да па ма гаў ра та ваць лю дзей з агню. Па мяць та го ча ты рох но-
га га ра та валь ні ка і ўве ка ве чы лі ў ме та ле. Паз ней па ста ві лі 
круг лы шар-скар бон ку з над пі сам, які за клі кае ах вя ра ваць 
на бяз до мных жы вё лін. А яшчэ дас ціп ны эк скур са вод не за-
бы вае ска заць, што гэ ты са бач ка ўмее вы кон ваць жа дан ні. 
Трэ ба толь кі іх за га даць і апус ціць ма нет ку. І ту рыс ты, са ма 
ба чы ла, на ват у чар гу вы строй ва юц ца, каб кі нуць гро шы. 
Ды і як не кі неш, ка лі са ба ка так жа лас лі ва па зі рае? Гэ та ў 
Каст ра ме. А як бу дзе ў Пін ску, не ўза ба ве па ба чым.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПА ЛА ЧА НЕ ЗДЗІ ВІ ЛІ ПРЫ СМА КА МІ
У са мым ста ра жыт ным го ра дзе Лат віі прад стаў ні кі 
По лац ка га ра ё на бра лі ўдзел у ку лі нар ным фес ты ва-
лі. Ба га тая бе ла рус кая ку лі нар ная спад чы на пры ем-
на здзі ві ла са мых рас пе шча ных у ку лі нар ным сэн се 
гур ма наў.

— На шы зем ля кі бы лі за про ша ны ў го рад Лу дза на вы-
ста ву-про даж страў на цы я наль най кух ні, якая пра во дзі ла ся 
ў рам ках свя та го ра да. Лу дзе сё ле та споў ні ла ся 837 га доў. 
Як гэ та пры га та ва на, з якіх пра дук таў, коль кі па тра бу ец-
ца со лі або цук ру, якія пры пра вы? — гэ тыя і мно гія ін шыя 
пы тан ні за да ва лі бе ла ру сам на фес ты ва лі. Вя лі кай па пу-
ляр нас цю ка рыс та ла ся і бе ла рус кая су ве нір ная пра дук цыя 
руч ной ра бо ты з на ту раль ных ма тэ ры я лаў, — па ве да мі ла 
«Звяз дзе» На тал ля Сі ні ца, га лоў ны спе цы я ліст сек та ра 
спор ту і ту рыз му ад дзе ла аду ка цыі, спор ту і ту рыз му 
По лац ка га рай вы кан ка ма.

Між на род нае ме ра пры ем ства бы ло ар га ні за ва на ў рам-
ках пра ек та Еў ра пей ска га са ю за «Па ляп шэн не ку лі нар на-
га сэр ві су ў Лат-
галь скім і Ві цеб-
скім рэ гі ё нах, 
аба пі  ра ю чы ся 
на кан цэп цыю 
ку лі нар най спад-
чы ны» (BELLA 
CUІSІNE) транс-
гра ніч най пра-
гра мы су пра-
цоў ніц тва Лат віі, 
Літ вы і Бе ла ру сі. 
Уд з е л ь  н і  к а  м і 
фес ты ва лю ста лі і поль скія, а так са ма ра сій скія ку ха ры і 
ра мес ні кі. І, без умоў на, ама та ры смач на па ес ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ХЛОП ЧЫ КА ЗА ЦІС НУ ЛА ШПА ЛА МІ
На пля цоў цы ад кры та га скла да бу даў ні чых ма тэ ры-
я лаў ААТ «Да рбуд ман тажт рэст» па ста ліч най ву лі цы 
Бры леў ская жа ле за бе тон ны мі шпа ла мі за ціс ну ла вуч-
ня 6 кла са ад ной са школ.

До ступ на тэ ры то рыю скла да аб ме жа ва ны, але дзя цей 
гэ та не спы ні ла. Па тра піў шы сю ды, яны за ня лі ся ру ха вы мі 
гуль ня мі па між шпа ла мі, якія за хоў ва лі ся ў пач ках. Вы ра-
та валь ную апе ра цыю ўсклад ня ла тое, што плі ты ў пра мым 
сэн се слоў пе ра кры лі до ступ да ног хлоп чы ка, не да ва лі маг-
чы мас ці спы ніць кро ва ця чэн не. У вы ні ку, па ста віў шы стра-
ху ю чыя ўпо ры, ра бот ні кі МНС бы лі вы му ша ны па ды маць 
бе тон ную плі ту ўруч ную: не каль кі вы ра та валь ні каў узя лі ся 
за яе, ас тат нія да ста ва лі па цяр пе ла га. Хлоп чы ка шпі та лі за-
ва лі з па пя рэд нім ды яг на зам «пе ра лом абедз вюх ног».

ЗНЯ ЛІ З ПРО ДА ЖУ
БОЛЬШ ЗА 200 НАЙ МЕН НЯЎ ТА ВА РАЎ

Скла дан нем больш чым 30 пра та ко лаў аб ад мі ніст-
ра цый ных пра ва па ру шэн нях скон чы лі ся пра вер кі 
ганд лё вых аб' ек таў Лі ды, Ваў ка выс ка і На ва груд ка. 
Вы пад кі рэа лі за цыі пра тэр мі на ва ных ці ня якас ных 
та ва раў бы лі ўста ноў ле ны ганд лё вай ін спек цы яй Мін-
ганд лю па Гро дзен скай воб лас ці прак тыч на ў кож ным 
з 20 пра ве ра ных аб' ек таў.

Агу лам з рэа лі за цыі бы ло зня та больш за 200 най мен-
няў та ва раў на су му звыш 30 міль ё наў руб лёў, па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ганд лю. У іх лі ку ака за лі ся мяс ныя 
паў фаб ры ка ты, ім парт ная кан сер ва ва ная га род ні на і шам-
пінь ё ны, тэр мін год нас ці якіх, на прык лад, скон чыў ся яшчэ ў 
2011 го дзе, і ін шае. Штраф ныя санк цыі за па доб ныя па ру шэн-
ні жорст кія. Ска жам, адзін з ганд лё вых аб' ек таў за паў тор ную 
на пра ця гу го да рэа лі за цыю пра тэр мі на ва ных каў бас ных 
вы ра баў быў па ка ра ны су дом штра фам у па ме ры 60 міль ё-
наў руб лёў, а пра да вец, якая да пус ці ла на ўмыс нае ска жэн не 
звес так пра тэр мін год нас ці та ва ру, што бы ло кла сі фі ка ва на 
як пад ман па куп ні коў, аштра фа ва на на 2,7 міль ё на руб лёў.

Сергей РАСОЛЬКА.

Зда ро вы ін та рэсЗда ро вы ін та рэс  ��

ЖЫ ВАЯ — 
ЗНА ЧЫЦЬ ЯКАС НАЯ
Ці ад да дуць бе ла ру сы пе ра ва гу са жал ка вай ры бе?

Жыц цё — рэч вель мі не-
прад ка заль ная. Сён ня 
ча ла век зда ро вы, а праз 
пэў ны час ён ка лі і мо жа 
аб слу гоў ваць ся бе, то з 
вя лі кай цяж кас цю. І ня-
рэд ка адзі ным вый сцем у 
та кім вы пад ку з'яў ля ец ца 
дом-ін тэр нат.

— За раз у нас пра жы вае 387 
ча ла век, — га во рыць ды рэк тар 
Пу ха віц ка га псі ха не ўра ла гіч на-
га до ма-ін тэр на та Аляк сандр 
Ля шэн ка. — Ім круг ла су тач на 
да па ма га юць 194 ча ла ве кі пер-
са на лу — ура чы, фель ча ры, 
ме ды цын скія сёст ры, са ні та-
ры і са ні тар кі... Вось, да рэ чы, 
ад на са ні тар ка, Ала Ма ке е ва, 
пра цуе ў нас аж но со рак га доў! 
А чэр ствыя лю дзі ў нас на доў га 
не за трым лі ва юц ца. Каб пра-
ца ваць з на шы мі пад апеч ны мі, 
трэ ба мець шчы рую вя лі кую ду-
шу. Бо кож ны дзень мы ба чым 
чу жое го ра...

Нам вель мі моц на да па ма-
гае дзяр жа ва. Лі чы це са мі: 
ме сяч нае ўтры ман не ад на го 
ча ла ве ка абы хо дзіц ца бюд-
жэ ту Мін скай воб лас ці амаль 
у 3 міль ё ны 900 ты сяч руб лёў. 
Але ў пер шую чар гу мы па зі цы-
я ну ем ся бе ў якас ці ра бот ні каў 
са цы яль ных.

І та му грун тоў ны ак цэнт у 
до ме-ін тэр на це зроб ле ны на 
пра цоў най рэ абі лі та цыі лю дзей 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця-
мі. У ад най мен ным ад дзя лен-
ні пра цу юць гурт кі, дзе ву чаць 
бі се рап ля цен ню, вя зан ню, вы-
шыў цы, ткац тву, май стра ван-
ню раз на стай ных су ве ні раў, 
леп цы, ма ля ван ню... Га лоў нае, 
што са мі лю дзі вель мі пра гнуць 
та кой ра бо ты, якая па тра буе 
не ме ха ніч на га ка пі ра ван ня, а 
перш за ўсё твор час ці. Адзін з 
вы ха ван цаў на лаў чыў ся на ват 
вы шы ваць ня хіт рыя ўзо ры на-
гой, у якой тры мае ігол ку.

Скла лі ся доб рыя ад но сі ны 
з ір ланд скі мі ва лан цё ра мі, якія 
што год пры яз джа юць у Но вы 
Уба рок. Ся род ін ша га, яны не 
толь кі да па ма га юць ра біць 
ра монт, але і ар га ні зоў ва юць 
ад мыс ло выя фес ты ва лі па пра-
ца тэ ра піі. Ро бяць па да печ ныя 
до ма-ін тэр на та і ма лыя ар хі-
тэк тур ныя фор мы, які мі пас-
ля ўпры гож ва ец ца тэ ры то рыя 
ва кол.

— Ёсць у нас і свая пад соб-
ная сель ская гас па дар ка, — 
пра цяг вае Аляк сандр Ля шэн-
ка. — Усё-та кі боль шасць лю-
дзей, якія да нас трап ля юць, 
на ра дзі лі ся ў вёс цы. Гэ та зна-
чыць, да фі зіч най пра цы яны 
пры ву ча ны з ма лен ства. На 
34 гек та рах рал лі мы сё ле-
та са бра лі больш за 126 тон 
збож жа. Пра цуе ў нас так са ма 
жы вё ла га доў чая фер ма, са мі 
вы рошч ва ем і ага род ні ну... Не 

за бы ва ем ся мы і на фі зіч нае 
раз віц цё на шых па да печ ных. 
Да іх па слуг — аб ста ля ва ныя 
фут боль нае по ле і бас кет боль-
ная пля цоў ка. А фут боль ная 
ка ман да вый гра ла сё ле та аб-
лас ны тур нір ся род да моў-ін-
тэр на таў.

На тэ ры то рыі ін тэр на та зна-
хо дзіц ца і бу ды нак ко ліш ня га 
пан ска га ма ёнт ка, які быў уз ве-
дзе ны на па чат ку мі ну ла га ста-
год дзя. Ме на ві та ён і пры няў 
у 1959 го дзе пер шых хво рых 
лю дзей. Праў да, у 1992-м ін-
тэр нат пе ра ехаў у но вы кор пус 
з ка цель няй, праль няй, га ра-
жом. А ма ён так ста яў і ча каў 
рэ кан струк цыі.

— І да ча каў ся — мі ну лым 
ле там нам на да па мо гу прый-
шло Мі ніс тэр ства пра цы і са-
цы яль най за ня тас ці, — згад-
вае Аляк сандр Ля шэн ка. На 
рэ на ва цыю ста ро га бу дын ка, 
якая ця пер ідзе поў ным хо дам, 
бы ло вы дзе ле на больш за 8 
міль яр даў руб лёў. Мяр ку ец ца, 
што ўжо на ле та, ка лі бу даў ні-
чыя ра бо ты скон чац ца, «но вы 
ста ры» кор пус ін тэр на та пры ме 
кры ху больш за 30 пра жы ва-
ючых. У па ла тах бу дуць жыць 
па 1-2 ча ла ве кі, яны бу дуць аб-
ста ля ва ны ду ша вы мі ка бі на мі, 
са ні тар ны мі вуз ла мі — ад ным 
сло вам, умо вы зна хо джан ня 
па леп шац ца...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«ЧЭР СТВЫЯ ЛЮ ДЗІ Ў НАС 
НЕ ЗА ТРЫМ ЛІ ВА ЮЦ ЦА...»
55 га доў та му ў вёс цы Но вы Уба рок у Пу ха віц кім 
ра ё не за пра ца ваў псі ха не ўра ла гіч ны дом-ін тэр нат
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ПРА МАЯ ЛІ НІЯ

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ ПА ЗАР ПЛА ЦЕ? 
Як бу дуць на ліч вац ца зар пла ты згод на з но вай па ста но вай 
«Аб апла це пра цы ра бот ні каў»? Ці знач на змя ні ла ся апла та 
за раз' яз ны ха рак тар пра цы? Ка лі тра ды цый на па чы на ец ца 
«на ву чаль ны год» для тых бес пра цоў ных, хто жа дае атры-
маць но вую, больш за па тра ба ва ную спе цы яль насць?

На гэ тыя і ін шыя пы тан ні вам ад ка жа пер шы на мес нік 
мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі Пётр Пят-
ро віч ГРУШ НІК пад час пра мой лі ніі «Пы тан ні апла ты пра цы 
і за ня тас ці на сель ніц тва», якая прой дзе ў рам ках су мес най 
ак цыі Мінп ра цы і са ца ба ро ны з га зе тай «Звяз да» ў чац вер 
21 жніў ня.
За да вай це пы тан ні з 11.00 да 12.00 па тэ ле фо не (017) 306 37 95. 
Па пя рэд нія пы тан ні мож на за даць па тэ ле фо не (017) 287 18 29.


