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ПА МЯЦЬ ПРА «СТРАЛЬ ЦА»
«ІДЭЯ ЗНЯЦЬ КІ НО 
ПРА СТРАЛЬ ЦО ВА 
ЎЗНІК ЛА ДВА ГА ДЫ 
ТА МУ»

Ра ман Га па нюк (на фота), рэ жы сёр 
філь ма, як га лоў ны трэ нер, увесь у 
гуль ні. Ён не пра пус кае ні вод на га мо-
ман ту на по лі, ка лі трэ ба, спы няе ўсё 
дзе ян не і жва ва неш та тлу ма чыць сва ім 
па моч ні кам, ак цё рам. Пэў ныя эпі зо ды 
з фут ба ліс та мі пры хо дзіц ца пе ра зды-
маць не каль кі ра зоў, але ў гэ ты раз, 
ка лі гу лец у чыр во най фут бол цы пры го-
жым уда рам га ла вой на кі роў вае мяч у 
сет ку, за да во ле на ка жа: «Пой дзе!»

Вась мі се рый ная кі на стуж ка пра «са-
вец ка га Пе ле» Эду ар да Страль цо ва 
зды ма ец ца кам па ні я мі «Тм Пра дакшн» і 
«Цэнт рал Парт не ршып». Прад зю са ра мі 
філь ма з'яў ля юц ца Раўф Ата ма лі бе каў і 
Воль га Ка чат ко ва. На эк ра нах Пер ша га 
ка на ла ра сій ска га тэ ле ба чан ня фільм 
з'я віц ца вяс ной ці во сен ню 2015 го да, а 
да за вяр шэн ня ліс та па да здым кі яшчэ 
бу дуць пра цяг вац ца ў Мін ску.

— Ідэя зняць фільм пра Эду ар да 
Страль цо ва ўзнік ла яшчэ два га ды та-
му, — пад час не вя ліч ка га пе ра пын ку 
ад каз вае на на шы пы тан ні рэ жы сёр. — 
Яшчэ да з'яў лен ня «Ле ген ды №17». 
Сын фут ба ліс та хоць і ад маў ляў ся ад 
ін шых ідэй, але наш пра ект пад тры-
маў. Праз фільм мы імк нём ся па ка заць 
ча ла ве ка, які гу ляў не за гро шы, ква-
тэ ры, а дзе ля та го, каб пе ра маг чы. У 
на шай стуж цы пры сут ні чае і лю боў ная 
гіс то рыя, і спар тыў ная дра ма, пра дэ-
ман стра ва ны лёс ча ла ве ка, які трап ляе 

ў тур му, ад нак пас ля вы зва лен ня ён 
зноў вяр та ец ца на спар тыў ны алімп. 
Пра ўсё гэ та мы, зра зу ме ла, рас ка жам 
гле да чу.

— Вы згод ны, што су час нае кі но 
па він на ўзяць на ся бе ро лю ад ра-
джэн ца ім ёнаў, на якія, на жаль, па-
сту по ва за бы ва юц ца?

— Так і ёсць. Але дзя ку ю чы па доб-
ным асо бам мы мо жам неш та зды маць. 
Вы ў жур на ліс ты цы, як у кі не ма то гра-
фе, так са ма кі ру е це ся за ко на мі жан-
раў. Не пі ша це аб тым, што «Дзень 
прай шоў — і дзя куй Бо гу!», а імк ня це ся 
асвят ляць неш та вы ключ нае. Страль-
цоў — гэ та вы ключ ная, вы дат ная асо ба 
для кі но.

— Ча му вы ра шы лі зды маць кі но 
ме на ві та ў ста лі цы Бе ла ру сі?

— Спра ва ў тым, што за раз ад бы-
ва ец ца чэм пі я нат кра і ны па фут бо ле і 
з кі раў ніц твам дру гіх ста ды ё наў вель мі 
цяж ка да мо віц ца. У ін шых мес цах за-
мест ла вак уста ля ва ны плас ты ка выя 
крэс лы, што да дат ко ва аб ця жар вае 
здым кі. А «Ды на ма» — гэ та, на пэў на, 
адзі ны ста ды ён у фор ме ча шы, які за ха-
ваў ся на аб ша рах бы ло га Са ю за. Ін шыя 
ўжо ад рэ кан стру я ва лі. Амаль усе фут-
боль ныя сцэ ны зды мем у Мін ску, ас-
тат няе да ро біць кам п'ю тар ная гра фі ка. 
Сам го рад так са ма па тра піць у фільм. 
Мы ўжо пра ца ва лі на Бе рас цян скай ву-

лі цы, у ра ё не пло шчы Пе ра мо гі, ка ля 
До ма афі цэ раў...Га рад ская ар хі тэк ту-
ра так са ма са дзей ні чае ад ра джэн ню ў 
філь ме та га час най рэ ча іс нас ці. Ме на ві-
та та му мы за раз у Мін ску . Да рэ чы, да 
нас так ды на міч на фут бол з пад ка та мі, 
ін шы мі эфек та мі яшчэ ні хто не зды маў. 
Адзін з на шых апе ра та раў пра фе сій на 
зай ма ец ца фут боль ны мі транс ля цы я мі, 
з 1997 го да зды мае чэм пі я на ты све ту і 
Еў ро пы, а дру гі на огул быў у тэх ніч най 
ка ман дзе «Пі ра таў Ка рыб ска га мо ра», 
пра ца ваў над «Пе ра ва лам Дзят ла ва».

«ЗДЫ МАЦ ЦА 
Ў ГЭТЫМ ФІЛЬМЕ — 
ПА ЧЭС НА»

Як ка жа Ра ман Га па нюк, дзе ю чых 
бе ла рус кіх фут ба ліс таў за пра сі лі на 
здым кі дзе ля та го, каб больш пра фе-
сій на за фік са ваць гуль ня выя эпі зо ды. 
Ся род іх — ва ра тар ка ман ды «Сма ля-
ві чы СТІ» Аляк санд р Чэр кас, які лі чыць 
спра вай го на ру зняц ца ў па доб ным 
філь ме. Яму на ле жыць эпі за дыч ная 
ро ля фран цуз ска га гал кі пе ра Фран суа 
Рэ ме тэ ра, які пра пус кае гол ад Страль-
цо ва ў та ва рыс кай су стрэ чы ў да лё кім 
1955 го дзе.

— Я быў кры ху ша кі ра ва ны ад па-
доб най пра па но вы, — пры зна ец ца 

Аляк сандр. — Бо вы кон ваць 
на ват эпі за дыч ную ро лю 
ў філь ме аб ле ген дар ным 
Страль цо ве — так са ма па-
чэс на. Мы еха лі на гуль ню ў 
Лу ні нец, і Дзміт рый На віц кі, 
га лоў ны трэ нер на шай ка-
ман ды, па ве да міў, што ў 
фут боль най фе дэ ра цыі пра-
гля дзе лі на шы фо та, пра-
па на ва лі паў дзель ні чаць у 
здым ках кі но. Акра мя мя не, 
з на шай ка ман ды на «Ды на-
ма» па еха лі яшчэ не каль кі 
ча ла век. Ужо на ста ды ё не 
мы су стрэ лі Дзміт рыя Ма-
ка ра з «Рэ чы цы-2014», бы-
ло га гуль ца на шай збор най 
Ула дзі мі ра Ма коў ска га, які 
ў не ка то рых мо ман тах дуб-
лі руе на по лі ак цё ра Дзміт-
рыя Улас кі на, вы ка наў цу 
ро лі Эду ар да Страль цо ва. 
Ве даю, што на зды мач най 
пля цоў цы пры сут ні ча лі фут-
ба ліс ты «Зор кі-БДУ», «Іс ла чы», «Сла-
віі» і ін шых ка манд. Мне з хлоп ца мі вы-
па ла згу ляць за фран цу заў у су стрэ чы 
са збор най СССР.

— Та га час ную гуль ня вую фор му, 
на пэў на, апра наць бы ло ня зруч на.

— Яна, да рэ чы, цал кам ад па вя дае 
той, у якой гу ля ла збор ная Фран цыі. 

Зра зу ме ла, бут-
сы бы лі не вель мі 
зруч ныя. Лю дзям, 
якія ка лісь ці ў іх гу-
ля лі, на огул трэ ба 
пом нік па ста віць. 
Але я з ча сам да іх 
амаль пры звы ча іў-
ся. Мя чы так са ма 
бы лі ана ла га мі та-
га час ных.

— Вы заўж ды 
гу ля е це па-са-
праўд на му, а тут 
зу сім ін шы ка лен-
кор. Трэ ба бы ло 
пад да вац ца.

— У пер шым 
жа проб ным эпі-
зо дзе я ад біў мяч 
ру кой. Ска заў, што 
рэ флекс спра ца-
ваў. Ад нак у ін шых 
мо ман тах мне час 
ад ча су пры хо дзі-
ла ся ад хі нац ца ад 
уда раў га лоў на-
га ге роя. Улас кін, 

да рэ чы, ні ко лі фут бо лам у жыц ці не 
зай маў ся, гу ляў у тэ ніс. Толь кі на пя-
рэ дад ні тро хі па трэ ні ра ваў ся ў шко ле 
мас коў ска га «Тар пе да». Ка заў, што ра-
ней на ват па мя чы ні ко лі не біў, ад нак 
пад час зды мак для на віч ка вы гля даў 
ня дрэн на.

— Ці ка ва, а коль кі ча су вы пра вя лі 
на зды мач най пля цоў цы?

— Увесь дзень. І я на са мрэч уба чыў, 
якая цяж кая ў ак цё раў пра ца. Пас ля 
гэ та га я яшчэ больш стаў па ва жаць іх. 
Вы ка наў цу га лоў най ро лі па по лі па га-
ня лі на са мрэч доб ра. Мы на ват жар та-
ва лі з хлоп ца мі: «Лепш нам у фут бол 
гу ляць, чым у кі но зды мац ца». У вы ні ку 
я за стаў ся ўсім за да во ле ны. Бу дзе што 
дзе цям і ўну кам рас па вес ці.

Вя до мы ай чын ны фут боль ны трэ нер 
Ула дзі мір Кур неў, які кан суль туе пра ект 
па фут боль най част цы, так са ма лі чыць, 
што за раз вар та зды маць кі на стуж кі 
пра та кіх лю дзей, як Эду ард Страль-
цоў, Леў Яшын, Кан стан цін Бес каў, бо 
ся род той жа мо ла дзі ўжо ха пае тых, 
хто ні ко лі і не чуў пра іх.

Без умоў на, Ула дзі мір Ба ры са віч мае 
ра цыю. Ад нак хо чац ца, каб гэ ты ка-
рыс ны фільм не толь кі стаў лік бе зам, 
трамп лі нам для ма ла дых бе ла рус кіх 
ак цё раў, але і пад штурх нуў на шых кі-
не ма та гра фіс таў за зір нуць у лё сы ай-
чын ных спарт сме наў. Упэў не ны, там 
так са ма дла гле да ча ха пае ці ка ва га і 
не вя до ма га.

Та рас ШЧЫ РЫ.

КА ГО ПА БА ЧЫМ 
НА ЭК РА НЕ?

Дач ку Ка ця ры ны Фур ца вай, 
якая ка ха ла вя до ма га фут ба ліс-
та, у філь ме «У су зор'і Страль ца» 
сыг рае Ган на Мі хай лоў ская. Ро лю 
са мой Фур ца вай вы ка нае Воль-
га Ту май кі на. Ва ле рый Ба ры наў, 
вя до мы ба лель шчык мас коў ска га 
«Ла ка ма ты ва», пе ра тво рыц ца на 
эк ра не ў Мі кі ту Хру шчо ва. На ро лі 
дру го га пла на за про ша ны бе ла-
рус кія ак цё ры.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На скры жа ван ні ін та рэ саўНа скры жа ван ні ін та рэ саў  ��

ЗУБ РУ ВЫ ПІ ШУЦЬ «ДА РОЖ НУЮ КАР ТУ»
Зубр мае ста тус ві ду, 
які ад наў ля ец ца, 
і ха ця па гро за 
яго знік нен ня мі ну ла, 
праб лем з ляс ным 
«во ла там» ха пае. 
Так, бе ла рус кая 
па пу ля цыя 
бе ла веж ска га зуб ра 
зай мае дру гое мес ца 
ў све це па коль кас ці 
пас ля поль скай 
і скла дае 1216 жы вёл 
у 10 мік ра па пу ля цы ях. 
Ад нак усе яны — 
бліз кія сва я кі, 
бо з'яў ля юц ца 
на шчад ка мі ад на го 
са мца. У вы ні ку 
бліз ка род нас нае 
скры жа ван не 
жы вёл пры вя ло 
да та го, што сён ня 
іх ге не тыч ны па тэн цы ял вель мі 
сла бы. На прык лад, зуб ры 
час цей і мац ней хва рэ юць, 
а на ву коў цы ад зна ча юць 
вы пад кі вы ра джэн ня ві ду. 
Як доў га пра тры ма ец ца та кі 
зубр — не вя до ма.

Дзе ля та го, каб вы ра шыць праб ле-
му, а ме на ві та знай сці ап ты маль ную 
схе му скры жа ван ня зуб роў. Мінп ры ро-
ды рас пра ца ва ла план ме ра пры ем стваў 
на 2015—2019 га ды ў гэ тым кі рун ку, які 
ўжо за цвер джа ны Са ве там Мі ніст раў. 
Ува га бу дзе на да вац ца ў пер шую чар-
гу пра вя дзен ню гра мат най се лек цый-

на-пле мян ной пра цы ў 
асоб ных мік ра па пу ля-
цы ях, ге на ты па ван ню. 
Бу дзе ство ра ны банк 
ДНК бе ла веж ска га 
зуб ра, кож ная жы вё-
ла атры мае ге не тыч-
ны паш парт. Адзі нае, 
што нель га за бяс пе-
чыць у на шых умо-
вах, — ства рыць са-
праў ды вя лі кую па пу-
ля цыю, бо для гэ та га 
ў Бе ла ру сі ня ма та кой 
вя лі кай па ды хо дзя чай 
тэ ры то рыі. За тое маг-
чы масць ёсць у ра сій-
ска га бо ку, дзе за раз 
на ліч ва ец ца больш за 
720 «бе ла веж цаў». Та-
кім чы нам, кло пат аб 
за ха ван ні рэд кай жы-

вё лы стаў не толь кі на цы я наль ным, але 
і са юз ным. У вы ні ку На ву ко ва-прак тыч-
ны цэнтр На цы я наль най ака дэ міі на-
вук Бе ла ру сі па бія рэ сур сах су мес на з 
Ін сты ту там праб лем эка ло гіі і эва лю цыі 
ім. А.М. Се вер ца ва Ра сій скай ака дэ-
міі на вук пры ўдзе ле На цы я наль на га 
пар ку «Бе ла веж ская пу шча» ле тась у 

ліс та па дзе рас пра ца ва лі пра ект кан-
цэп цыі Пра гра мы Са юз най дзяр жа вы 
«Фар мі ра ван не ап ты маль на га арэ а ла 
еў ра пей ска га зуб ра як га ран тыі яго 
доў га ча со ва га за ха ван ня — «Да рож-
ная кар та для зуб ра», што раз лі ча ны 
на 5 га доў рэа лі за цыі.

Ча го ча ка юць ад «Да рож най кар-
ты»? На тэ ры то рыі Са юз най дзяр жа вы, 
а ме на ві та на ра сій скіх зем лях, з'я віц ца 
вя лі кая воль ная па пу ля цыя еў ра пей ска-
га зуб ра з роз ны мі ге на ты па мі. Лю дзі 
прак тыч на не бу дуць умеш вац ца ў яе 
жыц цё. «У Бе ла ру сі ёсць рэ зерв зуб-
роў — ка ля 300 жы вёл мож на рас ся-
ляць на но выя тэ ры то рыі, — ад зна чыў 
ака дэ мік-сак ра тар ад дзя лен ня бія ла-
гіч ных на вук НАН Бе ла ру сі, ге не раль-
ны ды рэк тар На ву ко ва-прак тыч на га 
цэнт ра НАН Бе ла ру сі па бія рэ сур сах 
Мі ха іл НІ КІ ФА РАЎ. — Ад нак спа чат-
ку трэ ба ада браць са мых пры дат ных 
жы вёл: з гэ тай мэ тай ство ра ны два 
гадавальнікі ў Ра сіі, трэ ці пла ну ец ца 
па бу да ваць у Бе ла веж скай пу шчы». 
Мяр ку ец ца, што для доў га тэр мі но вай 
устой лі вай па пу ля цыі зуб ра па тра бу-
ец ца ка ля трох ты сяч жы вёл.

Да рэ чы, на ту раль ны мі мес ца мі жы-
хар ства зуб ра бы лі не толь кі бе ла рус кія 

зем лі, але і ся рэд няя і паўд нё вая част кі 
Ра сіі — мяс ці ны з кам пакт ны мі ляс ны-
мі ма сі ва мі. За раз ра сій скія тэ ры то рыі 
так са ма пры год ныя для па ся лен ня зуб-
ра. Але дзе ме на ві та «пра пі шац ца» бе-
ла веж скі «во лат», па куль не зра зу ме ла, 
ха ця пры дат ныя мяс ці ны ўжо на гле джа-
ны ў Цвяр ской, Ар лоў скай, Бран скай 
аб лас цях. У блі жэй шы час там пра вя-
дуць спе цы яль ныя экс пе ды цыі.

Для рэа лі за цыі пра гра мы бу дуць 
вы ка рыс тоў вац ца су час ныя тэх на ло гіі 
для якас на га ма ні то рын гу за па пу ля-
цы яй зуб ра: бес пі лот ная тэх ні ка з інф-
ра чыр во ны мі ка ме ра мі, чы па ван не, 
спадарожнікавае на зі ран не. На рэа лі-
за цыю пра гра мы «Да рож ная кар та для 
зуб ра» з бюд жэ ту Са юз най дзяр жа вы 
бу дзе вы дзе ле на 600 міль ё наў ра сій-
скіх руб лёў.

Да рэ чы, у на шых су се дзяў ужо ёсць 
па зі тыў ны во пыт пра цы з зуб ром: у 
на цы я наль ным пар ку «Ар лоў скае Па-
лес се» пра жы вае воль ная па пу ля цыя 
жы вёл коль кас цю пры клад на ў 300 га-
лоў. Яе ад мет насць як раз у тым, што 
пры сут ні ча юць зуб ры з роз ны мі ге на-
ты па мі.

Ка ця ры на РА ДЗЮК
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УВА ГА: ВЫ ЛЕ ЦІЦЬ ПТУ ШАЧ КА!УВА ГА: ВЫ ЛЕ ЦІЦЬ ПТУ ШАЧ КА!

Мес цам спа бор ніц тваў чэм пі я на ту пры зна чы лі тэ ры-
то рыю мінск ага Ло шыц ка га пар ку і яго ва ко лі цы. У 
спа бор ніц твах узя лі ўдзел 25 ка ман даў і 20 ін ды ві-
ду аль ных фа то гра фаў — школь ні кі і сту дэн ты, пра-
фе сі я на лы і ама та ры-ар ні то ла гі.

— У чэм пі я на це па фа та гра фа ван ні пту шак не-
каль кі мэ таў: па-пер шае, мы хо чам звяр нуць ува гу 
лю дзей на пту шак у го ра дзе. Шмат пту шак жы ве 
по бач з ча ла ве кам, але ён гэ та га прос та не за ўва-
жае, — рас па вя дае су пра цоў нік ар га ні за цыі «Ахо ва 
пту шак Баць каў шчы ны» па пры ро да ахоў ных пы тан-
нях Ся мён Ле вы. — Так са ма мы хо чам раз ві ваць 
ці ка васць лю дзей да фо та ані ма ліс ты кі. Спа бор ніц-
твы — доб рая маг чы масць аб мя няц ца во пы там па 
фа та гра фа ван ні пту шак, бо ў та ко га зды ман ня шмат 
асаб лі вас цяў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

ХА УС-МАЙ СТАР «АД ЖКГ»:
МЯ НЯ ЕЦ ЦА НАЗ ВА ЦІ СУТ НАСЦЬ?

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ха ус-май стры ў не да лё кай перс-
пек ты ве бу дуць аб слу гоў ваць увесь 
жыл лё вы фонд кра і ны. Гэ та да зво-
ліць па леп шыць якасць ака зан ня 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, га ва-
ры ла ся на ня даў няй прэс-кан фе рэн-
цыі мі ніст ра жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Анд рэя Шор ца.

Во пыт Мін ска па ка заў, што прак-
ты ка ра бо ты ха ус-май строў дае 
пер шыя ста ноў чыя вы ні кі, а іх за ра-
бот ная пла та вы рас ла пры клад на ў 
1,5 ра за. Ста ліч ныя ха ус-май стры 
за раб ля юць да 7,5 міль ё на руб лёў. 
На гэ тыя па каз чы кі раў ня юц ца і ў 
Брэс це.

Жыл лё ва-ка му наль ны фонд Брэс-
та на ліч вае ка ля 1,5 ты ся чы жы лых 
да моў, з якіх 1 ты ся ча шмат ква тэр-
ных. Па ста не на 1 жніў ня штат ная 
коль касць ра бот ні каў КУП «ЖРЭУ г. 
Брэс та» скла да ла 1342 ча ла ве кі. Ін-
сты тут ха ус-май строў да зво ліць ска-
ра ціць коль касць пра цаў ні коў і пры 
гэ тым па леп шыць якасць па слуг. 
Праў да, не ўсё прый дзе ад ра зу.

Як толь кі з'я ві ла ся ін фар ма цыя 
пра тое, што рых ту ец ца пер шы вы-
пуск ха ус-май строў у Брэс це, мно гія 
вы ка за лі мер ка ван не, што адзін ча-
ла век за ме ніць усіх ра бот ні каў ЖЭ Са 

і бу дзе гэ та кім «уні вер саль ным сал-
да там» на ўсе вы пад кі жыц ця. І па 
вы клі ку прый дзе спе цы я ліст, які вы-
ра шыць усе праб ле мы ў ква тэ ры ці 
до ме.

— Ідэя вель мі доб рая, і спа дзя-
ю ся, што яна атры мае на леж нае 
раз віц цё, — га во рыць на чаль нік 
ЖЭ Са №11 Брэс та Аляк сандр 
АЎДЗЯЙЧУК. — Але ж для та го, 
каб ра біць ней кія вы сно вы на конт на-
зва най ідэі, трэ ба даць спе цы я ліс там 
па пра ца ваць, да ве дац ца пра ацэн ку 
лю дзей — спа жыў цоў па слуг. Ад ным 
сло вам, па трэб ны час. Але ў на шай 
ра бо це абу ча ны і аду ка ва ны ча ла век 
заў сё ды на ва гу зо ла та.

Ся род тых, хто па спя хо ва здаў 
вы пуск ны эк за мен і атры маў са мы 
вы со кі пя ты раз рад, — брэсц кі спе-
цы я ліст Ігар Зель ман. У мі ну лым вай-
ско вец, мае ін жы нер ную аду ка цыю. 
Ра ней пра ца ваў у ЖЭ Се элект ры-
кам. Ка лі пра па на ва лі стаць ха ус-
май страм, вы ра шыў па спра ба ваць.

— На ша за да ча пра ца ваць на апя-
рэ джан не, гэ та зна чыць, не ча каць 
за явак ад жыль цоў, а са мім зна-
хо дзіць і ўста ра няць праб ле мы, — 
ска заў ха ус-май стар ЖЭ Са №11 
Ігар ЗЕЛЬ МАН. — Вя до ма, ад на му 
ча ла ве ку не пад сі лу аб слу гоў ваць 
жыл фонд цэ ла га мік ра ра ё на, та му 

ў ЖЭ Се па-ра ней ша му пра цу юць 
бу даў ні кі, сан тэх ні кі, элект ры кі і ін-
шыя.

Ха ус-майс тар з'яў ля ец ца спе цы я-
ліс там шы ро ка га про фі лю. Па куль яго 
функ цыя, хут чэй, ка ар ды на цый ная. 
Ха ус-май стры пра цу юць у ЖЭ Сах, 
але яны мо гуць быць ка рыс ны мі 
для ка а пе ра ты ваў, бо здоль ны пад-
ка заць спе цы я ліс там, жыль цам ка-
а пе ра тыў ных да моў, дзе і як лепш 
на быць аб ста ля ван не і за ка заць па-
слу гу. Ха ус-май стар ва ло дае ўсёй 
ін фар ма цы яй аб сён няш нім ста не 
спраў у жыл фон дзе.

...Во пыт ін сты ту та ха ус-май строў 
част ко ва пе рай ма ец ца на мі з Гер ма-
ніі. Там кан ды да ты на гэ тую па са ду 
на ву ча юц ца ад ра зу не каль кім пра-
фе сі ям (му ляр, сан тэх нік, элект рык), 
бо ў ме жах шы ро ка га ко ла сва іх аба-
вяз каў яны па він ны ва ло даць ве да мі 
па сан тэх ні цы, ацяп лен ні, элект ры цы, 
вен ты ля цыі і гэ так да лей. Зна ё мыя, 
якія шмат га доў жы вуць у Гер ма ніі, 
рас каз ва лі, што яны не вы клі ка юць 
сан тэх ні ка. Ён пры яз джае сам і пе-
ры я дыч на пра во дзіць пра фі лак ты ку 
аб ста ля ван ня. Чым менш вы клі каў 
па пры чы не зда рэн няў, тым боль шая 
ў яго зар пла та. Маг чы ма, неш та па-
доб нае бу дзе ў перс пек ты ве і ў нас.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У ня дзе лю ў Мін ску 
прай шоў пер шы 
чэм пі я нат Бе ла ру сі 
па фа та гра фа ван ні 
пту шак. Удзель ні кі 
чэм пі я на ту, 
якія пры еха лі з роз ных 
кут коў кра і ны, па він ны 
бы лі зра біць здым кі 
мак сі маль най коль кас ці 
ві даў пту шак.

Пе ра зі му ем!Пе ра зі му ем!  ��

На слыхуНа слыху  �� ПРЫ ЦЭЛЬ НЫ 
СТРЭЛ У ХУ ЛІ ГА НА

У Ор шы мі лі цы я нер быў вы му ша ны пры мя ніць аг ня стрэль ную 
зброю ў да чы нен ні да ча ла ве ка з на жом.

У Ар шан скі РА УС ка ля дзе ся ці га дзін ве ча ра па сту пі ла па ве дам-
лен не аб тым, што ў ква тэ ру жан чы ны спра буе ўвар вац ца яе бы лы 
муж, які па ку туе на псі хіч нае рас строй ства. На мес ца зда рэн ня 
не ад клад на пры быў участ ко вы ін спек тар, а так са ма блі жэй шыя 
на ра ды мі лі цыі.

Лю дзі ў фор ме ўба чы лі ху лі га на ў пад' ез дзе до ма. У ру цэ муж-
чы на тры маў нож, якім ён спра ба ваў на нес ці ўда ры вар та вым пра-
ва па рад ку.

— На не ад на ра зо выя за ўва гі аб спы нен ні ху лі ган скіх дзе ян няў ён 
не рэ ага ваў, па во дзіў ся бе дзёрз ка і абу раль на. Яго не каль кі ра зоў 
па пя рэ дзі лі аб маг чы мас ці пры мя нен ня спе цы яль ных срод каў і та-
бель най зброі. Ад нак пры за тры ман ні гра ма дзя нін ака заў су пра ціў-
лен не. Ён на нёс не каль кі ўда раў на жом су пра цоў ні кам мі лі цыі, пры-
чы ніў шы ім ця лес ныя па шко джан ні, — удак лад ніў Юрый МАНЬ КОЎ, 
на мес нік на чаль ні ка УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Каб муж чы на да лей не на тва рыў бед, адзін з мі лі цы я не раў вы-
стра ліў у яго... Бры га да «хут кай» ака за ла дэ ба шы ру ме ды цын скую 
да па мо гу, ад нак ад атры ма на га ра нен ня ён па мёр.

Па ра не ны ім су пра цоў нік мі лі цыі быў шпі та лі за ва ны. Як па ве да-
мі лі ва ўпраў лен ні ахо вы зда роўя Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, яму 
ака за лі не аб ход ную да па мо гу і яго жыц цю і зда роўю ця пер ні што 
не па гра жае.

Пра ху лі га на вя до ма, што ён 1973 го да на ра джэн ня, пра жы ваў у 
Ор шы з баць ка мі. З 2000 го да зна хо дзіў ся на ўлі ку ў псі ха не ўра ла-
гіч ным дыс пан се ры, не пра ца ваў.

Ар шан скім між ра ён ным ад дзе лам След ча га ка мі тэ та пра во дзіц ца 
пра вер ка. Па вод ле па пя рэд няй ацэн кі, су пра цоў нік мі лі цыі пры мя ніў 
зброю пра ва мер на.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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ПЛА ВІЛЬ НІ 
ДЛЯ СНЕ ГУ І НО ВЫЯ 

СУ ПРАЦЬ ГА ЛА ЛЁД НЫЯ 
РЭ АГЕН ТЫ

Узяўшы іх на ўзбраенне, cта ліч ныя 
ка му наль ні кі рых ту юц ца су стра каць зі му

Ліс це на дрэ вах яшчэ зя лё нае, а ў Мін ску ўжо вы ка на ны 
прак тыч на ўсе ме ра пры ем ствы па пад рых тоў цы да асен не-
зі мо ва га пе ры я ду. Да пра цы га то вы 171 убо рач ная ма шы на, 
12 кам бі на ва ных да рож ных ма шын, 23 па груз чы кі. Убо рач ная 
тэх ні ка ўкам плек та ва на ва дзі цель скім скла дам. Гэ та з тра-
ды цый ных за ха даў. Ад нак сё ле та га рад скія служ бы ка му-
наль най гас па дар кі вы ра шы лі ўзяць на ўзбра ен не не ка то рыя 
ноу-хау для ба раць бы з га ла лё дам і су мё та мі.

Так, у го ра дзе пра ек ту юць ста цы я нар ныя пла віль ні для сне гу. 
Не аб ход насць у іх уз нік ла та му, што пля цоў кі для сне гу пад бі раць 
з кож ным го дам ста но віц ца ўсё ця жэй. Спе цы яль ныя шах ты, ку ды 
бу дзе скід вац ца снег, ство раць на ба зе ка на лі за цый ных ка лек та раў 
КУВП «Мінск во да ка нал». Там снег бу дзе рас та ваць пры да па мо зе 
ка на лі за цый ных вод, а ад та лая ва да — ачы шчац ца. Ства раць шах ты 
для плаў лен ня сне гу пла ну ец ца на ба зе ка лек та раў, раз ме шча ных 
уда ле чы ні ад жыл ля і ад мі ніст ра цый ных бу дын каў. Та кім чы нам пла-
ну ец ца рас топ лі ваць 80% сне гу. У Мін ску ўжо вы зна ча ны тры кроп кі, 
дзе бу дуць ар га ні за ва ны сне га пла віль ныя комп лек сы. Паз ней з'я вяц-
ца яшчэ ка ля 10 пля цо вак для шахт, каб праз 3—4 га ды на тэ ры то рыі 
го ра да за ста лі ся толь кі адзін ка выя снеж ныя па лі го ны.

А для ба раць бы з га ла лё дам у ста лі цы да 15 ліс та па да пла ну ец-
ца на рых та ваць 8 ты сяч тон пяс ча на-са ля най су ме сі і 370 тон про-
ці га ла лёд ных хі міч ных рэ аген таў. Бу дзе так са ма зроб ле на су месь 
на асно ве ме ла сы (ад хо даў цук ро вай пра мыс ло вас ці), якой бу дуць 
апра цоў ваць усе два ро выя тэ ры то рыі го ра да. Гэ ты прэ па рат звяз-
вае кіс ла род у вад ка сці, што да зва ляе на 80% па мен шыць ка ро зію 
ме та лу, а зна чыць, ро біць зі мо выя да ро гі больш бяс печ ны мі для 
аў та ма бі ляў.

Апроч та го, на па ся джэн ні Мін гар вы кан ка ма, пры све ча ным пы тан-
ням га тоў нас ці га рад ской гас па дар кі да ра бо ты ў асен не-зі мо вы пе ры-
яд, на мес нік мі ніст ра жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Ана толь 
ША ГУН за явіў, што цеп ла выя сет кі Мін ска га то вы да ацяп ляль на га 
се зо на і праб лем з ацяп лен нем не ўзнік не. Ра зам з тым, на мес нік 
мі ніст ра ад зна чыў, што ў го ра дзе іс нуе праб ле ма ста рэн ня цеп ла вых 
се так. «У не па срэд ным пад на ча лен ні Мін гар вы кан ка ма зна хо дзяц ца 
дзве сіс тэ мы, якія за бяс печ ва юць ацяп лен не го ра да, стан сет ка вай 
гас па дар кі якіх іс тот на ад роз ні ва ец ца. Ка лі ў КУП «Мінск ка мун цеп ла-
сет ка» звыш нар ма тыў на га тэр мі ну пра цуе толь кі 24% се так і вы пра-
ба ван ні яны пра хо дзяць до сыць па спя хо ва (коль касць па шко джан няў 
не пе ра вы шае 0,3 на 1 км), то ў сіс тэ ме РУП «Мінск энер га» коль касць 
се так са звыш нар ма тыў ным тэр мі нам служ бы бліз кая да 65%, а ка э фі-
цы ент па шко джан няў скла дае ка ля 0,5 на 1 км», — за ўва жыў Ана толь 
Ша гун. У сваю чар гу, па моч нік Прэ зі дэн та — га лоў ны ін спек тар 
па го ра дзе Мін ску Аляк сандр ЯКАБ СОН звяр нуў ува гу на тое, што 
за апош нія га ды РУП «Мінск энер га» іс тот на ска ра ці ла аб' ём за ме ны 
цеп ла се так, а гэ та пры вя ло да па ве лі чэн ня коль кас ці па шко джан-
няў. Прад пры ем ства не вы кон вае па ста но ву ўра да, якая аба вяз вае 
за мя няць не менш за 4% цеп ла се так на год. Па вы ні ках па ся джэн ня 
РУП «Мінск энер га» ра шэн нем Мін гар вы кан ка ма аба вя за лі што год 
рэ кан стру я ваць не менш за 100 км се так.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
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На здымачнай пляцоўцы — «горача».


