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Машыніст экскаватара Дзмітрый Качура

Зямля не павінна пуставаць
Тры звяны Добрушскага ПМС зараз працуюць на зносе і пахаванні
пустуючых і старых дамоў у населеных пунктах раёна.
– У гэтым годзе ад сельсаветаў
паступілі заяўкі на знос васьмі такіх
домаўладанняў, – расказвае галоўны
і н ж ы н е р п р а д п р ы е м с т в а Ул а д з і м і р
Курылін. – Практычна завершылі гэту
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работу ў пасёлках Альховае і Красны
Камень, у Кузьмінічах. Некалькі дзён
засталося папрацаваць у вёсцы
Знамя.
Ту т з в я н о ў з н а ч а л ь в а е в о п ы т н ы
машыніст экскаватара Дзмітрый
Качура. У меліярацыі ён – больш за 10
год. Да таго, што робіць, адносіцца з
разуменнем. Кажа: шкада, што цэлыя

пасёлкі знікаюць з карты раёна.
– Інакш нельга, – тлумачыць экскаватаршчык. – На гэтай вуліцы вёскі,
да прыкладу, жыццё даўно не кіпіць.
Сады зараслі пустазеллем і бур’янам.
А гэта – землі, на якіх можа расці
хлеб.
(Заканчэнне – на 7с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 13.17
Луна
4 апреля – во Льве,
5, 6 – в Деве

5 апреля
Полнолуние
8 апреля

Ночью +1...+3
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 8-10 м/с.

В следующем номере:

Доходы:
кто и сколько
декларирует.
6 апреля
Ночью 0...-2
ДНЕМ +9...+11
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер западный 5-7 м/с.
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в центре внимания

У раёне практычна завершана
яравая сяўба аўса і ячменю. На
2 красавіка засеяна 103 і 108
працэнтаў ад задання адпаведна. Усяго ж яравых зерневых і
зернебабовых культур пасеяна больш за 80 працэнтаў. Ва
ўпраўленні сельскай гаспадаркі
і харчавання райвыканкама
адзначылі: лічаныя гектары дасяваюцца пшаніцай, для грэчкі і
проса час яшчэ не надышоў.
Між тым, аўтсайдарамі паранейшаму застаюцца такія
сельгаспрадпрыемствы як
“Кузьмінічы”, дзе яшчэ не перайшлі
экватар, “Церахоўка-Агра” з 36
працэнтамі ад задання. І гэта ў
той час, калі некаторыя гаспадаркі
амаль удвая перавыканалі план. У
КСУП “Баршчоўскі”, які журналісты
“ДК” наведалі ў мінулую сераду, ужо больш за 165 працэнтаў
ад задання. Сеяльныя агрэгаты
працавалі на плошчах, што больш
чым у 1,5 раза перавышаюць прадугледжаныя заданнем.І работы
ў дзень нашага наведвання тут
працягваліся.
– Застаецца апошняе поле, дзе
сеем ячмень, – расказаў галоўны
аграном гаспадаркі Мікалай
Голубеў.– Пад зерневыя адвялі
каля двух тысяч гектараў ворыва.
Амаль 700 з іх – пад яравыя.
Яравыя ў “Баршчоўскім” пачалі
сеяць 6 сакавіка. Увесь цяжар лёг на
плечы двух механізатараў: Віктара
Шавярняева і Мікалая Раянка.
Трэцюю сеялку выкарыстоўваюць
выключна на сяўбе траў. Там,
дзе патрэбна аператыўнасць,
агрэгат з маленькім захопам не
ў пашане.
– Іншая справа – мая лідская
сеялка, – расказвае Віктар
Шавярняеў. – Шэсць метраў захопу дазваляюць у дзень па 50-60
гектараў засяваць. Зразумела,

Сяўба з відам
на перспектыву

Александр ЛУКАШЕНКО:

«Какой будет жизнь
дальше, во многом
зависит от нашей
работы сегодня»

Віктар Шавярняеў і Мікалай Раянок у час перапынку
гэтыя лічбы залежаць і ад даўжыні
поля, і ад вільготнасці земляў.
Аднак за некалькі дзесяцігоддзяў
навучыўся працаваць у любых
умовах.
У Мікалая Раянка паказчыкі
больш сціплыя – 25-30 гектараў
штодзень. Яно і зразумела: замежны HORSCH пакідае за сабой
усяго чатырохмятровы шлейф
засеянай глебы. Для Мікалая гэта
сезон – трэці. І вопыт ёсць у каго
пераймаць, і па параду ёсць да
каго звярнуцца.
– Калі б не дадатковыя плошчы, сяўбу даўно завершылі б,
– упэўнены галоўны аграном.
– Павялічылі клін яравых амаль
удвая.

477 гектараў зямель суседняй
гаспадаркі “Чырвоная Буда”,
перададзеныя ў мінулым месяцы “Баршчоўскаму”, сталі для
сельгаспрадпрыемства падарункам. У добрым сэнсе гэтага
слова.
– В ы р а ш а л і з а д а ч у, я к н е
змяншаючы плошчы зерневых, павялічыць іх пад кукурузу.
Тым самым назапасіць больш
кармоў для статка, – тлумачыць
Мікалай Голубеў. – Усё пакуль
атрымліваецца: царыцу палёў
пасеем на 1300 гектарах. Зараз
вывозім на поле арганіку, рыхтуем глебу.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

сацыяльная абарона

ма Аляксандр Барсякоў. – У
бліжэйшыя дні дапамогу на
агульную суму больш як 50
тысяч рублёў атрымаюць 48
жыхароў раёна.
Так, кожнаму з 15 інвалідаў і
ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай
вайны, жыхарам раёна,
Указам прадугледжана выплата ў памеры 1700 рублёў.
Па 900 рублёў атрымалі на
карт-рахункі ўзнагароджаныя
ордэнамі і медалямі СССР
за самаадданую працу і бездакорную воінскую службу

Президент Беларуси Александр Лукашенко
принял с докладом председателя
Государственного таможенного комитета Юрия
Сенько, передает корреспондент БелТА.
«Граница – это большой показатель и лакмусовая
бумажка функционирования экономики. Поэтому
буквально несколько слов. Я информирован о
передвижениях большегрузных автомобилей, о
передвижениях через границу в ту и обратную
сторону и граждан Беларуси, и других граждан.
Ваши оценки, что происходит с точки зрения таможенника с экономикой, прежде всего Беларуси»,
– спросил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что состояние дел в белорусской экономике – это важнейший для него
вопрос, поскольку «вирусы приходят и уходят, а
жизнь будет продолжаться». «И вот какой будет эта
жизнь, во многом зависит от того, как мы работаем
сегодня. Поэтому экономика для меня – вопрос
номер один. Все больше этим занимаюсь сейчас»,
– заявил Глава государства.
Также Александр Лукашенко поинтересовался,
как складывается обстановка в коллективе таможенного комитета.
Как рассказал Юрий Сенько, за январь – март
транзит товаров через белорусскую границу даже
увеличился по сравнению с таким же периодом в
прошлом году. «Порядка 8-9 процентов рост импорта и транзита на территорию России и дальше.
То есть идем в плюс с точки зрения количества машин, которые транзитируют по территории нашей
страны», – отметил председатель комитета.
Он рассказал, что сейчас на таможне в первостепенном порядке оформляют грузы со скоропортящимися продуктами питания и товарами первой
необходимости. «Такая техническая возможность
у нас имеется», – добавил Юрий Сенько.

на связи

Знак удзячнасці
і павагі

Указ Прэзідэнта №491
прадугледжвае выплату матэрыяльнай дапамогі асобным катэгорыям грамадзян,
прымеркаванай да святкавання 75-годдзя Перамогі
ў Вялікай Айчыннай вайне.
“ДК” высветліў, каму яна
можа быць выплачана і ў
якіх памерах.
– Выплаты распачаліся ў
першы дзень красавіка, – адзначае начальнік упраўлення
па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканка-

Добрушскі край

ў гады Вялікай Айчыннай
вайны.
Самая шматлікая катэгорыя ў раёне – пацярпелыя ад
наступстваў вайны. Такіх на
Добрушчыне 24. Кожны з іх
атрымаў па 700 рублёў.
Максімальную суму выплат
– 2,5 тысячы рублёў – у нашым раёне не атрымаў ніхто.
Нагадаем, яна прадугледжана для Герояў Савецкага
Саюза, якіх на тэрыторыі
краіны засталося толькі двое.
Усяго ў Беларусі па стане
на 1 красавіка пражывае
менш за 5 тысяч ветэранаў
Вялікай Айчыннай вайны і
каля 14,5 тысячы пацярпелых
ад наступстваў вайны.
Ва ўпраўленні таксама
адзначылі: юбілейныя даты,
звязаныя з перыядам Вялікай
Айчыннай вайны, традыцыйна
суправаджаліся выплатамі
матэрыяльнай дапамогі.
Апошняя з іх, прымеркаваная да 75-годдзя вызвалення
Беларусі, праведзена летась.
Дыферэнцыраваныя выплаты
атрымалі 57 чалавек на агульную суму больш як 54 тысячы
рублёў.
Наталля
ВАСІЛЬЕВА

6 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону 3-32-61
пройдет прямая телефонная линия с участием
Валентины Викторовны КРИВЕНКОВОЙ,
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства райисполкома.

Вниманию владельцев
маломерных судов
25 апреля с 9.00 до 16.00 и 15 мая с 13.00 до 16.00 в здании
ОСВОДа (Добруш, ул. Паскевича, д. 6 А) прием граждан по
осуществлению административных процедур (регистрация
и снятие с учета маломерных судов и подвесных лодочных
моторов, прохождение технического освидетельствования на право эксплуатации маломерных судов и т.д.) проведет Владимир Николаевич ИВАНОВ, инспектор ГИМС
Гомельского участка.

резонанс

«Проблемная влага»
Под таким названием в номере “ДК” от 4 марта опубликован
критический материал по обращению в редакцию жителей
улицы Северной райцентра. Они пожаловались: на протяжении длительного времени коммунальщики не принимали мер
к ликвидации огромной лужи, которая образовалась около нескольких домов.
На днях редакция получила ответ на критическую публикацию за подписью директора коммунального предприятия
Елены Смягликовой. В нем сказано: “Подсыпка дороги по улице
Северной произведена”.
Журналист “ДК” выяснил по телефону в разговоре с обратившимся в редакцию Владимиром Грудовенко: принятыми мерами
местные жители остались довольны.
– Насколько они действенны, покажут ближайшие дожди, –
отметил собеседник.

