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— І тыя кро кі, якія мы ро бім, да-
зва ля юць нам ажыц цяў ляць уза ем-
нае ін фар ма ван не аб па вет ра ным 
ста но ві шчы як на тэ ры то рыі Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі, так і на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі: усё, што мы ба чым на тэ-
ры то рыі су меж ных дзяр жаў, мы пе-
рад аём на ка манд ныя пунк ты Ра сіі. 
Гэ ты аб мен да зва ляе нам свое ча со-
ва пры маць ра шэн ні па су праць па-
вет ра най аба ро не.

АД КА МАН ДЫ ДА 
ЎЗЛЁ ТУ — 15 ХВІ ЛІН

Ста лі мы свед ка мі і ін ша га экс пе-
ры мен та. Уз нік ла ўмоў ная па гро за. 
Пас ля аб' яў лен ня тры во гі да двух 
зні шчаль ні каў «МіГ-29», якія ча ка-
лі свай го ча су на ўзлёт най па ла се, 
пад бег лі лёт чы кі і тэх ніч ны склад. 
Не ўза ба ве са ма лё ты бы лі пры ве-
дзе ны ў га тоў насць і на кі ра ва лі ся 
на ўзлёт на-па са дач ную па ла су. Ад 
ка ман ды да ўзлё ту прай шло ўся го 
15 хві лін!

— Пры аб васт рэн ні ста но ві шча 
або пры вы яў лен ні па ру шаль ні ка 
па вет ра най пра сто ры кра і ны дзя-
жур ныя сі лы пе ра вод зяц ца ў больш 
вы со кія сту пе ні ба я вой га тоў нас-
ці, — па тлу ма чыў ка ман ду ю чы ВПС 
і СПА. — Поў ны ба я вы раз лік пры-
бы вае на ка манд ны пункт, ку ды з 
цэнт раль на га ка манд на га пунк та 
па сту па юць ка ман ды па пры мя-
нен ні зброі. Пас ля 
па ста ноў кі за дач 
раз лік зні шчаль най 
авія цый най ба зы ар-
га ні зуе пе ра вод дзя-
жур ных са ма лё таў 
у га тоў насць №1 і 
вы вад іх у ра ён маг-
чы ма га па ру шэн ня 
дзяр жаў най мя жы 
або ў ра ён зна хо-
джан ня па ру шаль-
ні ка ў па вет ра най 
пра сто ры Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Ад ным сло вам, 
пра ца не з лёг кіх. 
Пры чым ка лі пяць 
га доў та му ў па вет-
ра най пра сто ры Бе-

ла ру сі што дзень зна хо дзі ла ся ка ля 
500 па вет ра ных су доў, то ця пер іх 
больш як дзве ты ся чы амаль кож ны 
дзень. Ін тэн сіў насць па лё таў па вя лі-
чы ла ся ў пяць ра зоў. У вы хад ныя дні 
коль касць па лё таў праз па вет ра ную 
пра сто ру на шай кра і ны ста но віц ца 
боль шай на 400—500 па вет ра ных 
су доў.

СЛУЖ БА Ў АР МІІ — 
СПРА ВА НЕ ЖА НО ЧАЯ

Мы зноў на аэ ра дро ме. Нас 
аглу шы ла: жа лез ныя птуш кі пра-
нес лі ся по бач і ра зам пад ня лі ся 
ў па вет ра, дэ ман стру ю чы нам 

пар ны па лёт. За тым зні шчаль-
ні кі «Су-25» ата ка ва лі зе ніт ныя 
ра кет ныя комп лек сы «Тор-М2». 
Вя до ма, умоў на. Апош нія, у сваю 
чар гу, «за хоп лі ва лі» і «зні шча-
лі» па вет ра ныя цэ лі. «Не дай Бог 
тут ака зац ца пад час са праўд на га 

бою! — быц цам пра чы таў мае дум-
кі на мес нік ка ман ду ю ча га ВПС 
і СПА — на чаль нік авія цыі пал-
коў нік Аляк сандр КА РАЎ. — Гэ-
та ду эль ная сі ту а цыя, так зва ны 
су праць па вет ра ны бой».

— Ба я вая ма шы на «Тор-М2» з'яў-
ля ец ца су мес ным пра ек там Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі і Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, — удак лад ніў Алег Дві га леў. 
— Мы пра цяг ва ем за куп ку ба та рэй 
«Тор-М2» для зе ніт ных ра кет ных 
вой скаў. Акра мя та го, за вяр ша ем 
прак тыч ную рэа лі за цыю за куп кі 
пер ша га звя на ву чэб на-ба я вых са-
ма лё таў «Як-130», якія ў бу ду чы ні 
па він ны за мя ніць са ма лё ты «Л-39», 
што ста яць у нас на ўзбра ен ні. Лі та-
раль на нядаўна на шы лёт чы кі і тэх ні-
кі вы ехалі ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю, 
дзе ўжо праходзяць на ву чан не і ра-
зам з са ма лё та мі ў кра са ві ку ажыц-

ця вяць пе ра ба за ван не на аэ ра дром 
Лі да. У пла нах уза е ма дзе ян ня з Ра-
сі яй у нас так са ма пра ду гле джа на 
за куп ка но вай трох ка ар ды нат най 
сіс тэ мы «Пра ціў нік» для ра дыё тэх-
ніч ных вой скаў. Так са ма пра цяг нем 
за куп ку і на шых бе ла рус кіх ра дыё-
ла ка цый ных стан цый «Ус ход» і «Ра-
са». Яшчэ ад ным кі рун кам у раз віц ці 
ВПС і войск СПА ста не па стаў ка ча-
ты рох зе ніт ных ра кет ных ды ві зі ё наў 
«С-300».

...Мы з за хап лен нем на зі ра лі за 
кры ла ты мі ма шы на мі, якія ім гнен на 
пра но сі лі ся лі та раль на над на шы мі га-
ло ва мі. Бяс печ ней, праў да, за ўсім гэ-
тым бы ло на зі раць з эк ра наў ба я вых 
ма шын «Тор-М2». Ра зам з вай скоў-
ца мі мы па спе лі аца ніць ста но ві шча, 
пра са чы лі за пра цай ба я вых раз лі-
каў. А дзяў ча ты, у тым лі ку я, на ват 
змаг лі па кі ра ваць ба я вой ма шы най. 

Да рэ чы, ні чо га скла-
да на га: газ і тор маз, 
аў та ма тыч ная ка роб-
ка пе ра дач. Вось і вер 
ця пер, што служ ба ў 
ар міі — спра ва не жа-
но чая. Праў да, пе да лі 
бы лі «цвер да ва ты-
мі»: не для дзя во чых 
ног дак лад на. Ды і не 
трэ ба: ва ен най тэх ні-
кай па він ны кі ра ваць 
муж чы ны, а яны як раз 
з гэ тым спраў ля юц ца 
год на, як і ўво гу ле з 
па стаў ле ны мі за да-
ча мі. 

Ве ра ні ка 
КА НЮ ТА, 

Мінск — 
Ба ра на ві чы — Мінск.

За ха ваць 
для на шчад каў

У па пу ляр ным у са вец кі час што тыд нё ві ку «Не де ля» 
пра нік нё ны мі рад ка мі мас коў ска га паэ та Мар ка 
Мак сі ма ва су пра ва джаў ся фо та рэ пар таж В.Ахло ма ва, 
на дру ка ва ны ў маі 1966 го да і пры све ча ны ад крыц цю 
ў Ор шы Кур га на Бес смя рот нас ці. Та ды пра гэ ту 
знач ную па дзею пі са лі амаль усе га зе ты: ад мяс цо ва га 
«Ле нін ска га пры зы ву» (ця пер «Ар шан ская га зе та») да 
га лоў най пар тый най га зе ты кра і ны «Пра вды». Так, у 
Дзень Пе ра мо гі, у паў ноч най част цы Ор шы, у толь кі 
што за кла дзе ным Ме ма ры яль ным пар ку Ге ро яў быў 
ура чыс та ад кры ты Кур ган Бес смя рот нас ці — адзін з 
пер шых у Бе ла ру сі.

Ідэя ўзвя дзен ня ру кат вор на га ма ну мен та на род най па мя ці 
і сла вы на ле жыць кам са мо лу Бе ла ру сі. Яе го ра ча пад тры ма-
ла пар тый ная ар га ні за цыя го ра да, пра цоў ныя Ор шы. У го нар 
за клад кі кур га на 16 кра са ві ка ад быў ся 10-ты сяч ны мі тынг. На 
ім быў за чы та ны тэкст пісь ма на шчад кам, якое за кла лі ў гер ме-
тыч ную шка тул ку і змяс ці лі ў пад нож жа кур га на.

У сціс лыя тэр мі ны трэ ба бы ло ўзвес ці ве ліч ны кур ган. Вя лі кім 
быў пра цоў ны эн ту зі язм ар шан цаў. Да ства рэн ня кур га на да лу-
чы лі ся лі та раль на ўсе га ра джа не: аў та ма бі ліс ты і чы гу нач ні кі, 
пра цаў ні кі за во даў і фаб рык, школь ні кі і на ву чэн цы. У вёд рах, 
ко шы ках, спе цы яль ных ка роб ках, да стаў ле ных з іль но кам бі на-
та, нес лі сю ды зям лю ве тэ ра ны і мо ладзь, ра бо чыя і на стаў ні кі, 
жы ха ры на ва коль ных вё сак. Менш чым за тры тыд ні Кур ган 
Бес смя рот нас ці быў на сы па ны. У шас ці на прам ках ад яго бы лі 
пра кла дзе ны алеі: цэнт раль ная — Не вя до ма га сал да та, ас-
тат нія — імя Ге ро яў Са вец ка га Са ю за, якія вы зна чы лі ся пры 
вы зва лен ні Ар шан шчы ны ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў: 
Кан стан ці на За сло на ва, Юрыя Смір но ва, Ган ны Ні канд ра вай, 
Сяр гея Мі та, Мар се ля Ле феў ра.

Ура чыс тае ад крыц цё Кур га на Бес смя рот нас ці ад бы ло ся 
9 Мая. На мі тынг прый шлі ты ся чы і ты ся чы лю дзей. Не толь кі 
га ра джа не і жы ха ры Ар шан ска га ра ё на, а і гос ці з Ві цеб ска, Мін-
ска, Маск вы... Ура джэн кай Ар шан шчы ны, аба рон цай Брэсц кай 
крэ пас ці Н.Кант роў скай бы ла пры ве зе на кап су ла з зям лёй ле-
ген дар най цы та дэ лі над Бу гам. Бы ла да стаў ле на сю ды і зям ля 
з ма гіл сла ву тых пар ты зан скіх ка ман дзі раў Канстанціна За сло-
на ва і баць кі Мі ная (Шмы ро ва).

Свя шчэн ным стаў для ар шан цаў Кур ган Бес смя рот нас ці. Доў-
гія га ды Ме ма ры яль ны парк Ге ро яў быў мес цам су стрэч ве тэ ра-
наў вай ны з мо лад дзю. Да па бу до вы ў 1978 го дзе ў цэнт ры Ор шы 
па мят на га зна ка ў го нар вы зва лі це ляў тут ад бы ва лі ся га лоў ныя 
га рад скія ўра чыс тас ці з на го ды свят ка ван ня Дня Пе ра мо гі і Дня 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

22 жніў ня 2000 го да пад час ня ба ча на га ра ней ура га ну амаль 
80% дрэў у пар ку бы лі па ва ле ны. Сі ла мі мо ла дзі го ра да бы лі па-
са джа ны ма ла дыя дрэ вы, доб ра ўпа рад ка ва ны алеі, уста ноў ле ны 
но выя ліх та ры, ас фаль та вае па крыц цё за ме не на на больш пры-
ваб ную пліт ку. У 2013 го дзе по бач з кур га нам бы ла ўста ля ва на 
ды ві зій ная гар ма та Д-44 (85мм) у го нар па лег лых во і наў, якія 
вы зва ля лі Ор шу ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у скла дзе 
83-га гаў біч на га ар ты ле рый ска га пал ка. У 2014 го дзе да яе да-
ба ві лі ся яшчэ тры адзін кі бро не тэх ні кі 1940—1960-х га доў.

Хо чац ца спа дзя вац ца, што на пя рэ дад ні 70-год дзя Вя лі кай Пе-
ра мо гі яшчэ пры га жэй і ўтуль ней ста не ў Ме ма ры яль ным пар ку 
Ге ро яў. Пад тры ман не яго ў на леж ным і год ным ста не — на ша 
сціп лая да ні на па мя ці за гі ну лым аба рон цам Ай чы ны, па чэс ная 
спра ва ўсіх прад пры ем стваў і жы ха роў ор дэ на нос най Ор шы.

Вік тар ЛЮ ТЫН СКІ, края зна вец. 
г.Ор ша.

Нас аглу шы ла: жа лез ныя 
птуш кі пра нес лі ся по бач і 
ра зам пад ня лі ся ў па вет ра, 
дэ ман стру ю чы нам пар ны 
па лёт. За тым зні шчаль ні кі 
«Су-25» ата ка ва лі зе ніт ныя 
ра кет ныя комп лек сы 
«Тор-М2». Вя до ма, умоў на. 

У афі шы Дра ма тыч на га тэ ат ра бе ла рус кай ар міі — но вы спек-
такль. «Я — твой афі цэр...» — па ста ноў ка пра су час ную ар мію, 
сён няш ніх ма ла дых афі цэ раў, па тры я тызм, цяж кія буд ні вай-
скоў цаў, сяб роў ства, ка хан не... Пра аса біс ты вы бар, які ча сам 
ты чыц ца жыц ця і смер ці.

Пе рад та кім вы ба рам ста яць тры ма ла дыя са пё ры. Кос ця Са ка лоў, 
Са ша Іва ноў і Ці мур Зям ны слу жаць у ад ной час ці. Яны па-роз на му пра-
вод зяць воль ны час, су стра ка юц ца з дзяў ча та мі і ўвесь час за хап ля юц ца 
сва ім сяб рам Ан то нам. Яго смерць ста но віц ца аса біс тым бо лем кож на га 
з лей тэ нан таў. Адзін з іх па ві нен вы пра віць па мыл ку са слу жыў ца...

Хто гэ та бу дзе? Яны вы ра шаць са мі. Адзін ска жа, што ён, бо, маў-
ляў, сі ра та, і аб ім не бу дзе ка му га ра ваць. Дру го му, рас ча ра ва на му ў 
ка хан ні, так са ма ня ма ча го губ ляць. А трэ ці на паў шля ху ў баль ні цу да 
хво рай ма ці вяр та ец ца на зад. Та кі вы бар кож на га з іх. Вы бар па тры ё та, 
ад важ на га афі цэ ра сва ёй кра і ны.

Па сло вах мас тац ка га кі раў ні ка тэ ат ра Ма ры ны Ду да ра вай, асноў-
ная за ду ма па ста ноў кі пе ра клі ка ец ца з га лоў най ідэ яй уся го ча ла вец тва 
— здоль нас цю да са ма ах вя ра ван ня.

— Гэ ты спек такль не толь кі пра су час ную ар мію, — лі чыць мас тац кі 
кі раў нік тэ ат ра. — Гэ ты спек такль пра сяб роў ства, ка хан не, ра зу мен не 
та го, што ў жыц ці ёсць каш тоў нас ці, якія ва ўсе ча сы ля жаць на па верх ні. 

Пра тое, што і ў наш час ёсць лю дзі, здоль ныя на подз віг. І ён па ві нен 
быць на сцэ не. Подз віг ме на ві та ў сён няш ні час.

Да рэ чы, вель мі даў но ў рэ пер ту а ры тэ ат ра не бы ло па ста ноў кі аб су-
час най ар міі. Як пры зна лі ся ар га ні за та ры, вель мі скла да на бы ло знай сці 
ма тэ ры ял. Але ўсё ж та кі ён знай шоў ся: спек такль па стаў ле ны па ма ты-
вах п'е сы Ар ка дзя Пін чу ка «Лей тэ нан ты». У па ста ноў цы вы ка ры ста ны 
ўсе тэх ніч ныя маг чы мас ці тэ ат ра, у тым лі ку ві дэа. А па-ін ша му па ка заць 
пра цу са пё раў у тэ ат ры скла да на.

— Па ста віць спек такль аб су час най ар міі — за да ча не з лёг кіх, — 
пе ра ка на ны га лоў ны рэ жы сёр Дра ма тыч на га тэ ат ра бе ла рус кай 
ар міі, рэ жы сёр-па ста ноў шчык спек так ля «Я — твой афі цэр...» Ігар 
ФІЛЬ ЧАН КОЎ. — Я слу жыў 30 га доў та му, а ця пер ін шая ар мія і юна кі 
ін шыя. Ад нак ак цё ры з за да чай спра ві лі ся. Ка лі мы па ча лі рэ пе та ваць 
п'е су, я ха цеў на тры ме ся цы ад даць хлоп цаў у вай ско вую часць, каб 
яны там прай шлі курс ма ла до га бай ца. Праў да, стра я вой пад рых тоў кай 
мы зай ма лі ся тут. Вы пра цоў ва лі ка манд ны го лас, ву чы лі ся, як пра віль на 
ад да ваць ра парт. А ча му спек такль ме на ві та пра са пё раў? Прос та гэ та 
лю дзі, якія ў мір ны час атрым лі ва юць ба я выя ўзна га ро ды. Яны ўвесь час 
хо дзяць па васт ры ні на жа, па між жыц цём і смер цю.

Па ста ноў ка «Я — твой афі цэр...» у пер шую чар гу ары ен та ва на на 
ма ла дзёж ную аў ды то рыю. «Каб ма ла дыя юна кі, якія за кан чва юць шко-

лу і вы бі ра юць свой жыц цё вы шлях, уба чы лі на свае во чы, што та кое 
ар мія, — мяр куе га лоў ны рэ жы сёр. — У кож на га, вя до ма, свой вы бар. 
Але чым больш ве да еш, тым ён шы рэй шы».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Твор чыя ма ты выТвор чыя ма ты вы  ��

Подз віг на сцэ не

Двой чы на пра ця гу не каль кіх тыд няў 
да вя ло ся мне ля чыц ца ў Го мель скім 
аб лас ным клі ніч ным шпі та лі ін ва лі даў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. І мне зда ло-
ся, што тут і да гэ туль жы ве... вай на.

Не толь кі та му, што яе су ро вым на па мі-
нам з'яў ля ец ца ба я вая (не му ляж!) гар ма та 
ва ен ных ча соў, якая, мо жа, дай шла да Вар-
ша вы ці Пра гі, а ця пер ні бы та пры та і ла ся ў 
ма сі ве стром кіх мед наст во лых сос наў, што 
пад сту па юць да са мых кар пу соў (на тэ ры-
то рыі шпі та ля яна ўста ноў ле на з да зво лу 
мі ніст ра аба ро ны як сім вал ба я вой сла вы, 
ад ва гі, май стэр ства ме ды каў і во і наў). Яшчэ 
і та му, што вай на — у смы лен ні ця лес ных і 
ду шэў ных ран, што на ват праз мно га га доў 
не да юць спа кою ве тэ ра нам у іх тры вож ных 
паў снах, у якіх пад смя рот ным аг нём яны 
ідуць у ата ку, вы бі ва юць во ра га з за ня тай 
вы шы ні, змах ва юць слё зы над це ла мі па-
лег лых сяб роў-ад на па лчан. Тыя ўспа мі ны, 
пра плы ва ю чы адзін за ад ным, глу хім бо-
лем ад да юц ца ў сэр цах гэ тых, без умоў на, 
муж ных, асаб лі ва га скла ду лю дзей, і та му 
яны ў тых паў снах не-не ды ўздрыг нуць, 
пра стог нуць і пра чнуц ца, каб ужо да ра ні-
цы не за плю шчыць ва чэй. А по тым, мо жа, 
па ды дуць да той гар ма ты і моўч кі па ста яць 
ка ля яе...

НІ ХТО НЕ ЗА БЫ ТЫ, НІ ШТО 
НЕ ЗА БЫ ТА

Ні як не сці ра ец ца з па мя ці Ула дзі мі ра 
Пу за на ва, які ў 20 га доў ка ман да ваў тан ка-
вым уз во дам, вы па дак, як на Днеп ра пят роў-
шчы не во раг вы веў яго ба я вую ма шы ну са 
строю, а сам ён атры маў ку ля вое ра нен не. 
Танк за га рэў ся ад пра мо га па пад ан ня сна-
ра да ня мец кай са ма ход кі. Ра дыст экі па жа 
за гі нуў, ме ха ні ку ада рва ла на гу, на вод чык 
быў па ра не ны ў пля чо, а ка ман дзір — у ру ку 
і на гу. Да рэ чы, у яго пад ка лен кай і да гэ туль 
ся дзіць аско лак, які ча паць нель га.

3 та кім жа аскол кам, так са ма ў на зе, 
жы ве і 91-га до вы за слу жа ны ле са вод Бе-

ла ру сі, док тар сель ска гас па дар чых на вук 
пра фе сар Аляк сандр Ка жэў ні каў, які даб-
ра воль цам ус ту піў у ра ды Чыр во най Ар міі 
і ва я ваў спа чат ку страл ком і на вод чы кам 
82-мі лі мет ро ва га мі на мё та пад Ста лін гра-
дам, а за тым — пад Ле нін гра дам. Са мая 
вы со кая яго сал дац кая ўзна га ро да — ме-
даль «За ад ва гу».

— Смерць заў сё ды ха дзі ла по бач з на-
мі, — рас каз ва юць Іван Дзя ме хін, які ва я ваў 
у скла дзе Бран ска га, 1-га, 2-га, 3-га Бе ла-
рус кіх фран тоў, ва Ус ход няй Пру сіі, быў па-
ра не ны ды зноў ус ту піў у строй, пар ты зан-
раз вед чык Мі ха іл Ні кі цен ка, які быў кан ту-
жа ны, атры маў ра нен не ў пра мой су тыч цы 
з фа шысц кі мі раз вед чы ка мі і прай шоў усю 
вай ну, вяр нуў шы ся да до му толь кі ў 1947 го-
дзе, і бы лы стра лок асоб най па ра шут на-дэ-
сант най ро ты, а за тым ка рэк ці роў шчык ар-
ты ле рый ска га агню Аляк сандр Пры ходзь ка, 

які ва я ваў ва Укра і не, пад Ста лін гра дам, у 
Мал да віі, Венг рыі, Аў стрыі, Чэ ха сла ва кіі і 
Гер ма ніі. У яго так са ма — і ра нен ні, і кан-
ту зіі, і ба я выя ўзна га ро ды.

Не па зайз дрос ціш лё су Зі на і ды Ка шу-
бі най з Дуб ро вен ска га і Ма рыі Ка ры ка з 
Хой ніц ка га ра ё наў, якія ва ўзрос це пя ці і 
два нац ца ці га доў ра зам з ма ці, ма лы мі бра-
ці ка мі і сяст рыч ка мі апы ну лі ся ў Гер ма ніі 
спа чат ку ў канц ла ге рах, а за тым — у ма ёнт-
ках баў э раў, дзе на поў ні цу зве да лі як го лад 
і хо лад, так і хва ро бы, цяж кую пра цу.

А вось ін ва лід Аляк сей Абі бак з Пет ры-
каў ска га ра ё на да па ма гаў фрон ту сна ра-
да мі, пра цу ю чы пад лет кам па 12 га дзін у 
су ткі то днём, то ноч чу на ва ен ным за вод зе 
ў Ча ля бін скай воб лас ці. Ма ла ды ар га нізм 
пас ля та кой ра бо ты па тра ба ваў ад наў лен ня 
сіл. Толь кі вы да дзе на га пай ка не ха па ла: 
да во дзі ла ся цяр пець. І толь кі ка лі нем цаў 

раз гра мі лі пад Ста лін гра дам, той па ёк стаў 
больш ка ла рый ным.

АД СЭР ЦА — ДА СЭР ЦА
Што і ка заць, вя лі кі сён ня ўзрост у фран-

та ві коў Вя лі кай Ай чын най вай ны, бы лых 
вяз няў фа шысц кіх ла ге раў, пра цаў ні коў ты-
лу. Ад хва роб ні ку ды не па дзец ца. Доб ра, 
што ёсць та кі шпі таль, дзе і пад ля чыц ца 
мож на, і па быць у ат мас фе ры асаб лі вай 
цеп лы ні і сар дэч нас ці, якая па нуе тут.

Да рэ чы, шпі таль быў ство ра ны ў жніў ні 
1941 го да ў го ра дзе Бій ску Ал тай ска га краю. 
Як эва ку а цый ная ме ды цын ская ўста но ва 
ён змя шчаў ся ў пры ста са ва ных бу дын ках 
ін тэр на таў, гас ці ні цы, шко лы, і ўжо ў пер шыя 
ме ся цы вай ны быў пе ра поў не ны бай ца мі, 
якіх да стаў ля лі сю ды з па лёў біт ваў.

Ка лі ж во раг па ка ціў ся на За хад, на па-
ра дак дня паў ста ла пы тан не аб пе рад ыс ла-
ка цыі шпі та ля блі жэй да фрон ту, у Го мель. 
Па коль кі го рад над Со жам быў ушчэнт раз-
бу ра ны, ля чэб ная ўста но ва раз мяс ці ла ся ў 
не каль кіх па мяш кан нях (на ват бы лой ня-
мец кай стай ні), у якіх не бы ло ні вок наў, ні 
дзвя рэй. Ка лек тыў ме ды каў на не каль кі ме-
ся цаў пе ра тва рыў ся ў тын коў шчы каў, цес-
ля роў, му ля раў і ін шых ра бо чых. Як сён ня 
вя до ма, ме ды кі ад пра ца ва лі на ад наў лен ні 
го ра да 2500 ча ла ве ка дзён і зда лі ў фонд 
аба ро ны кра і ны 74 ты ся чы руб лёў. У сту-
дзе ні 1945 го да шпі таль па чаў ужо пры маць 
па ра не ных.

І толь кі ў 2006 го дзе на но вым мес цы, ся-
род са сно ва га бо ру, з'я віў ся су час ны шпі таль. 
Ён не ад на ра зо ва мя няў свой про філь, удас-
ка наль ва ла ся сіс тэ ма ме ды цын скай да па мо-
гі і рэ абі лі та цыі ін ва лі даў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. За час іс на ван ня ста цы я нар на тут 
пра ля чы ла ся звыш 400 ты сяч ча ла век.

— Ця пе раш нія па цы ен ты — не толь кі 
ве тэ ра ны вай ны? — пы та ю ся ў га лоў на га 
ўра ча шпі та ля Але га Іван цо ва.

— Сён ня мы аказ ва ем ме ды цын скую 
да па мо гу ін ва лі дам, удзель ні кам Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, бла кад ні кам Ле нін гра-
да, бы лым вяз ням фа шысц кіх канц ла ге раў, 

тур маў, ге та, пра цаў ні кам фран та во га ты лу, 
чле нам сем' яў за гі нулых ва ен на слу жа чых, 
во і нам-ін тэр на цы я на ліс там. А пры на яў нас-
ці сва бод ных мес цаў — і адзі но кім гра ма-
дзя нам па жы ло га ўзрос ту, чар но быль цам. 
На плат най асно ве зай ма ем ся ля чэн нем і 
за меж ных гра ма дзян. Мі ну лы год быў са-
мым рэ корд ным за час іс на ван ня шпі та ля: 
у нас пра ля чы ла ся 11 786 па цы ен таў, ка ля 
чвэр ці з іх — удзель ні кі вай ны.

— Згод на з кан цэп цы яй Су свет най ар-
га ні за цыі ахо вы зда роўя, су час ная баль-
ні ца па він на вы кон ваць ча ты ры функ цыі: 
ля чэб ную, пра фі лак тыч ную, ву чэб ную і 
на ву ко ва-да след чую. Якія з іх ха рак тэр-
ныя для шпі та ля?

— У нас функ цы я ну юць тры тэ ра пеў-
тыч ныя і два не ўра ла гіч ныя ад дзя лен ні, 
ад дзя лен ні пас ля ін суль тнай, пас ля ін фарк-
тнай, ан ка ла гіч най і пас ля траў ма та ла гіч-
най рэ абі лі та цыі, рэ абі лі та цыі па цы ен таў 
не ўра ла гіч на га про фі лю, ад дзя лен не рэ-
ані ма цыі і ін тэн сіў най тэ ра піі. Так са ма пра-
цу юць шмат лі кія са ма стой ныя ка бі не ты і 
па рак лі ніч ныя ад дзя лен ні. У апош ні час у 
прак ты ку ўка ра нё ны дзя сят кі са мых дас-
ка на лых ме та даў ды яг нос ты кі і ля чэн ня, 
рэ гу ляр на аб наў ля ец ца парк ме ды цын скай 
апа ра ту ры і тэх ні кі, ся род іх і та кія, якіх не 
ма юць ін шыя ля чэб ныя ўста но вы Го мель-
шчы ны. У сце нах шпі та ля аку му ля ва ны ба-
га ты прак тыч ны во пыт, у якім ува соб ле ны 
апош нія да сяг нен ні на ву кі. 

— Ваш ка лек тыў і сён ня муж на зма-
га ец ца за зда роўе лю дзей?

— Су мнен няў у гэ тым ня ма. Я ўво гу ле 
ім га на ру ся. І на гэ та ёсць усе пад ста вы: 
92 пра цэн ты ўра чэб на га пер са на лу з'яў ля-
юц ца атэс та ва ны мі спе цы я ліс та мі, а ся род 
ме ды цын скіх сяс цёр гэ ты па каз чык скла дае 
84 пра цэн ты. Не атэс та ва ны па куль толь кі 
тыя кад ры ме ды каў, якія прый шлі да нас 
ня даў на. На пе ра дзе вя лі кі пласт ра бо ты, 
якую, як і ра ней, бу дзем вы кон ваць доб-
ра сум лен на.

Ула дзі мір ПЕР НІ КАЎ, 
г. Го мель.

�

Ва ен ная ме ды цы наВа ен ная ме ды цы на  �� ТУТ І ДАГЭТУЛЬ ЖЫВЕ ВАЙНА...

ПА ВЕТ РА НАЯ 
ВАРТА

Га лоў ны ўрач Алег ІВАН ЦОЎ і за гад чык дру го га тэ ра пеў тыч на га ад дзя лен ня Фе лікс КА ЛІ-
НОЎ СКІ гу та раць з ве тэ ра на мі Вя лі кай Ай чы ннай вай ны і вяз нем фа шысц ка га канц ла ге ра.

Ду эль ная 
сі ту а цыя: 
«Су-25» су праць 
«Тор-М2».

Ф
о

 та
 А

л
я
кс

а
н
д

р
а

 Ш
А

Б
Л

Ю
К

А
.

Ф
о

 та
 Я

ў
ге

н
а

 Д
О

Ў
ГА

Л
Я

.

ОАО «Завод «Легмаш»
Учетный номер плательщика: 300228934

Вид экономической деятельности: 
пр-во машин и оборудования для металлургии 

Организационно-правовая форма: ОАО 
Орган управления: ОАО «БМЗ-управляющая компания 

Единица измерения: млн. руб.
Адрес: Восточный переулок, 17, г. Орша, 211390

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2014 г.

АКТИВЫ
Код 
стр.

На 
31 декабря 

2014 г.

На 
31 декабря 

2013 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110 102 546 103 448
Нематериальные активы 120 268 2
Доходные вложения в материальные 
активы 

130 2 110 2 143

В том числе:  
 инвестиционная недвижимость 131 1 481 1 501
 предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -
 прочие доходные вложения в 
материальные активы 

133 629 642

Вложения в долгосрочные активы 140 7 537 10 214
Долгосрочные финансовые вложения 150 8 732 8 732
Отложенные налоговые активы 160 274 295
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 705 846
 в том числе аккредитивы 171 - -
Прочие долгосрочные активы 180 14 116
ИТОГО по разделу I 190 122 186 125 796
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 42 006 33 800
В том числе:  
 материалы 211 29 066 23 368
 животные на выращивании и откорме 212 - -
 незавершенное производство 213 2 839 3 363
 готовая продукция и товары 214 10 101 7 069
 товары отгруженные 215 - -
 прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации 

220 - 5 495

Расходы будущих периодов 230 2 374 475
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам 

240 - -

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 26 691 19 919
 в том числе аккредитивы 251 - -
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -
Денежные средства и их эквиваленты 270 939 1 644
Прочие краткосрочные активы 280 803 803
ИТОГО по разделу II 290 72 813 62 136
БАЛАHС (190+290) 300 194 999 187 932

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 
стр.

На 
31 декабря 

2014 г.

На 
31 декабря 

2013 г.

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 410 47 556 47 556
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции 
(доли в уставном капитале) 

430 - -

Резервный капитал 440 6 106 4 101
Добавочный капитал 450 68 074 71 525
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 24 198 15 181

Чистая прибыль(убыток) отчетного года 470 - -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу III 490 145 934 138 363
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Долгосрочные кредиты и займы 510 7 709 3 081
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам 

520 - -

Отложенные налоговые обязательства 530 - 365
Доходы будущих периодов 540 1 773 351
Резервы предстоящих платежей 550 220 127
Прочие долгосрочные обязательства 560 - -
ИТОГО по разделу IV 590 9 702 3 924
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочные кредиты и займы 610 8 195 4 246
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств 

620 3 080 6 304

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

630 28 043 33 457

В том числе:  
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 22 185 13 339
по авансам полученным 632 630 11 558
по налогам и сборам 633 922 3 195
по социальному страхованию 
и обеспечению 

634 1 083 914

по оплате труда 635 2 069 2 394
по лизинговым платежам 636 - -
собственнику имущества 
(учредителям, участникам ) 

637 3 437

 прочим кредиторам 638 1 151 1 620
Обязательства, 
предназначенные для реализации 

640 - -

Доходы будущих периодов 650 45 1 638
Резервы предстоящих платежей 660 - -
Прочие краткосрочные обязательства 670 - -
ИТОГО по разделу V 690 39 363 45 645
БАЛАHС (490+590+690) 700 194 999 187 932

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2014 г.

Наименование показателей
Код 
стр.

За январь-
декабрь 
2014 г.

За январь-
декабрь 
2013 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

010 155 076 137 902

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 

020 (107 351) (94 019)

Валовая прибыль (010-020) 030 47 725 43 883

Управленческие расходы 040 (18 588) (15 489)
Расходы на реализацию 050 (1 693) (988)
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050) 

060 27 444 27 406

Прочие доходы по текущей деятельности 070 11 222 7 258
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (18 577) (14 646)
Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (060+070-080) 

090 20 089 20 018

Доходы по инвестиционной деятельности 100 4 976 3 459

В том числе:  
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

101 3 917 1 357

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций 

102 - -

проценты к получению 103 3 12
прочие доходы по инвестиционной 
деятельности 

104 1 056 2 090

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (10 215) (4 110)

В том числе:  
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

111 (10 147) (214)

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности 

112 (68) (3 896)

Доходы по финансовой деятельности 120 1 151 927

В том числе:  
курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств 

121 1 151 927

прочие доходы по финансовой деятельности 122 - -
Расходы по финансовой деятельности 130 (4 170) (3 509)

В том числе:  
проценты к уплате 131 (3 084) (2 717)
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 

132 (1 086) (792)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 - -
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100-110+120-130) 

140 (8 258) (3 233)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(090+140) 

150 11 831 16 785

Налог на прибыль 160 (3 551) (4 700)
Изменение отложенных налоговых активов 170 (20) 295
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

180 365 (66)

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода) 

190 - -

Прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода) 

200 (212) (123)

Чистая прибыль (убыток) 
(150-160+170+180-190-200) 

210 8 413 12 191

Количество прибыльных организаций 211 1 1
Сумма прибыли 212 8 413 12 191
Количество убыточных организаций 213 - -
Сумма убытка 214 - -
Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) 

220 - 12 305

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

230 - -

Совокупная прибыль (убыток) 
(210+220+230) 

240 8 413 24 496

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 18 26
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, 
рублей 

260 - -

Руководитель  Колос С.Н. 

Главный бухгалтер  Чайкина В.Г. 

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения
С начала года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров,всего лиц 6199 6199

в том числе: юридических лиц лиц 3 3

из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц 0 0

 в том числе: физических лиц лиц 6196 6196

 из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц 0 0

Начислено 
на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

миллионов 
рублей

581,00 420,00

Фактически 
выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

миллионов 
рублей

420,00 1990,00

Дивиденды, 
приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

рублей 6,00 4,33

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну 
акцию(включая налоги)

рублей 4,33 4,19

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тысяч 
рублей

0,31 0,29


