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УПЕРШЫНЮ Ў ГІСТОРЫІ РАЁНА

Упершыню ў гісторыі Шумілінскага раёна Сяргей Гоманаў з ААТ гадоў. Заўсёды ў сваёй стыхіі Любоў сёлета – на нарыхтоўцы кармоў (9200
да вёскі і сялянскай працы ў Сяргея тон масы). Ужо традыцыйна за ім
«АграБаравінка» намалаціў 2 тысячы тон збожжа.

Любоў да вёскі і сялянскай працы
ў Сяргея Гоманава з дзяцінства.
Ураджэнец
вёскі
Добрына
Шумілінскага раёна вырас у сялянскай
сям'і. Маці была жывёлаводам, бацька
ўсё жыццё працаваў на камбайнах.

Досыць было ўсяго раз узяць сына
з сабой, як хлапчук зразумеў, што
гэта яго стыхія, і больш ні пра што не
марыў. З правамі, атрыманымі ў КПК,
Сяргей адразу пасля войска прыйшоў
у тагачасны калгас, дзе адпрацаваў 27

АУКЦЫЁНЫ

Гоманава з дзяцінства. Ураджэнец
вёскі Дабрына Шумілінскага раёна
вырас у сялянскай сям'і. Маці была
жывёлаводам, бацька ўсё жыццё
працаваў на камбайнах. Досыць
было ўсяго раз узяць сына з сабой, як
хлапчук зразумеў, што гэта яго стыхія,
і больш ні пра што не марыў. З правамі,
атрыманымі ў КПК, Сяргей адразу пасля
войска прыйшоў у тагачасны калгас,
дзе адпрацаваў 27 гадоў. – Гамонаў
у нас універсальны механізатар. З
раніцы едзе на нарыхтоўку кармоў,
а
потым
перасаджваецца
на
збожжаўборачны камбайн. Заўсёды
імкнецца быць першым, таму штогод
у сезон намалочвае тысячу тон
збожжа, – распавёў пра камбайнера
намеснік дырэктара па вытворчасці
ААТ «АграБаравінка» Віталь Уагінтас.
Намеснік дырэктара па вытворчасці
ААТ «АграБаравінка» прызнаецца,
што без працы не можа. Калі тэхніка
зламалася, гатовы яе рамантаваць
ноччу, каб раніцай, як толькі
спадзе раса, зноў выехаць у поле, а
вяртаецца на мехдвор зацемна, ужо
з уключанымі фарамі. Апошнія пяць
месяцаў больш за шэсць гадзін не
спаў, ужо прывык. Таму нядзіўна, што
ён заўсёды і ва ўсім першы, напрыклад

першая ў раёне намалочаная тысяча
тон збожжа, а таксама ўпершыню ў
гісторыі раёна менавіта ён першым
дасягнуў планкі 2 тысячы тон. Цяпер
паставіў сабе мэту намалаціць 3
тысячы. – Калі любіш тое, што робіш, і
не лянуешся, то ў сельскай гаспадарцы
можна зарабіць. Я, напрыклад, жыву
ў дастатку. Зімой зарплата, вядома,
меншая, але заробленага ў сезон
хапае з лішкам. Магу і 25-гадоваму
сыну дапамагчы матэрыяльна, і
старэйшай дачцы, якая паступіла
сёлета ў каледж. І малодшую сабраць
у першы клас не было праблем, –
падзяліўся механізатар. У вольны час,
узімку, Сяргей гуляе ў міні-футбол за
каманду ФК «Шуміліна», часам ездзіць
у Менск на хакей, робіць прабежкі па
стадыёне. А ў водпуск… Механізатар
Сяргей Гоманаў: –“Адпачынку ўжо
гадоў шэсць не было, нават зімой.
Адпачынак – гэта не маё, пасля яго
на працы цяжка раскачагарыцца.
Рыбачыць кахаю ўлетку, але ўсё
некалі. Сёмы месяц працаваў без
выходных, але ўзяў адзін, каб
адправіць малодшую дачку ў першы
клас, – прызнаўся працаўнік…”
sb.by
Пераклад з расейскай рэдактара

КРЫМІНАЛ

КУПІЛІ БЫЛЫ
ДЗІЦЯЧЫ САДОК

АБАВЯЗАНУЮ МОГУЦЬ
ПАЗБАВІЦЬ ВОЛІ

Латвійскі
інвестар
набыў
на
аўкцыёнах
камітэта
"Віцебскаблмаёмасць" 2 будынкі былых дзіцячых садоў і школу
ў Віцебскай вобласці для арганізацыі вытворчай дзейнасці і
пад жыллё.

Надоечы следчыя раённага аддзела Следчага камітэта
Рэспублікі Беларусь узбудзілі крымінальную справу ў адносінах
да 44-гадовай грамадзянкі Н., якая, будучы абавязанай асобай,
здзяйсняла шматлікія прагулы.

Інвестар плануе рэканструяваць
пад жылое памяшканне былы
дзіцячы садок у аграгарадку Крывое
Сяло Шумілінскага раёна, набыты
на таргах за 1 БВ (Br32). У склад лота
ўключаны аднапавярховы цагляны
будынак 1958 года пабудовы
агульнай плошчай амаль 190 кв.м,
шэсць гаспадарчых пабудоў, у тым
ліку адрына для трусоў. Маёмасць
размешчана на зямельным участку
плошчай 0, 95 га, які прадастаўляецца
ў арэнду на 99 гадоў.
Раней
на
летніх
аўкцыёнах
"Віцебскаблмаёмасці" грамадзянін
Латвіі купіў два былыя аб'екты
сістэмы адукацыі ў Браслаўскім
раёне: дзіцячы сад у вёсцы Друцк за
Br6,5 тыс. і школу ў Дзядкаўшчыне
за 1БВ. На базе гэтай нерухомай
маёмасці плануецца арганізаваць
выпуск экспартна арыентаванай
прадукцыі.
Былыя аб'екты сацыяльнай сферы
ў сельскай мясцовасці пераважаюць
на
аўкцыёнах,
прызначаных
камітэтам "Віцебскаблмаёмасць" на
другую палову верасня - пачатак
кастрычніка. Усяго на таргі ў

Паводле старшага следчага раённага аддзела Кацярыны Каяновіч,
“жанчыну пазбавілі бацькоўскіх
правоў у 2011 годзе. Пры гэтым
тыя сродкі, якія выдаткоўвала
дзяржава на ўтрыманне дзіцяці,
яна практычна не выплачвала.
Менавіта таму з кожным годам сума
доўгу станавілася ўсё большай. На
сёння яна дасягнула болей, чым
на 15 тысяч беларускіх рублёў.
Пакуль ужо і дачка паўналетняй
зрабілася. Аднак грамадзянка Н.
будзе абавязанай асобай да таго
часу, пакуль поўнасцю не кампенсуе
сродкі”.
Як высветлілася, да таго ж
грамадзянка Н. – яшчэ і неаднаразова судзімая. Бадай што, усе
гэтыя крымінальныя справы ў раёне
падобныя,
адзначае
Кацярына
Каяновіч. Да прыкладу, жанчыну
ўладкавалі на працу ў адно з
сельгаспрадпрыемстваў раёна. Але
ж і там яна здзейсніла шматлікія
прагулы, прычына якіх – празмернае
ўжыванне спіртных напіткаў. Як
правіла, падчас запоя, які можа

восеньскія
месяцы
выстаўлена
больш за 20 будынкаў былых
дзіцячых садоў і школ, з якіх звыш
50 працэнтаў уяўляюць сабой
капітальныя будынкі плошчай больш
як 1 тыс. кв.м. Самая маштабная
прапанова патэнцыйным інвестарам
з ліку сацыяльных аб'ектаў, што
прадаюцца ў 2022 годзе, размешчана
ў аграгарадку Друя Браслаўскага
раёна. Гэты двухпавярховы цагляны
будынак былой школы 1978 года
пабудовы агульнай плошчай звыш
4,8 тыс. кв.м. Аўкцыён па продажы
нерухомасці за 1 БВ прызначаны на 5
кастрычніка. Крыху саступае яму па
памерах былая школа ў аграгарадку
Даўгаполле
Гарадоцкага
раёна.
Аб'ект плошчай амаль 4 тыс. кв.м
прадаецца па пачатковым кошце
каля Br91,3 тыс. на таргах 27 верасня.
Усяго ў верасні – пачатку кастрычніка
камітэт
"Віцебскаблмаёмасць"
прызначыў больш за 90 аўкцыёнаў
па продажы аб'ектаў камунальнай і
рэспубліканскай уласнасці, якія не
выкарыстоўваюцца.
vitvesti.by
Пераклад з расейскай рэдактара

цягнуцца і да двух тыдняў, жанчына
хаваецца ад праваахоўных органаў.
І гэта яшчэ не ўсё. Затым жанчыну
пасля адбыцця чарговага прысуду
зноў працаўладкавалі, у мясцовае
сельгаспрадпрыемства.
Толькі
вось працаваць яна зусім не мела
жадання. Так, да напрыкладу,
у траўні ў яе было толькі пяць
працоўных дзён, а у чэрвені – толькі
чатыры. У ходзе расследавання
крымінальнай справы жанчына
так і не растлумачыла шумілінскім
следчым прычыну сваіх шматлікіх
прагулаў. Дарэчы, у 2020 годзе
Н. была накіравана ў лячэбнапрацоўны прафілакторый, але і гэта
ўстанова не прымусіла жанчыну
адмовіцца ад спіртнога.
Зараз следства працягваецца,
устанаўліваюцца
яго
новыя
падрабязнасці. Аднак на гэты раз
жанчыне пагражае рэальны тэрмін:
згодна з заканадаўствам яна можна
пазбавіцца волі на тэрмін да двух
год.
Сяржук Крупскі
па зводках УУС
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ПРЫЗАВОЕ БРОНЗАВАЕ МЕСЦА

Футбольная каманда малодшай групы "Шуміліна" прызнаны лепшымі па амплуа
заняла прызавое месца ў фінале спаборніцтваў па выніках турніру: Аркадзь
Гарашэнка сярод варатароў,
"Скураны мяч".

У Мінску завяршыліся рэспубліканскія
спаборніцтвы
сярод дзяцей і падлеткаў
па футболе "Скураны мяч"
на прызы Прэзідэнцкага
спартыўнага
клуба.
Прыемна, што ў старэйшай
узроставай
групе
сярод
хлопчыкаў перамагла ка-

манда з Віцебскай вобласці.
Падрабязнасці
прыводзіць
сайт
Прэзідэнцкага
спортклуба.
У фінальным матчы "Скіна" з
Чашніцкага раёна разграміла
"Сатурн" (Мінская вобласць)
з лікам 7:1. Пры гэтым адразу
2 футбалісты пераможцаў

а Ягор Чарнавус сярод
нападаючых.
Таксама ў актыве каманд
Віцебскай вобласці ў фінале
"Скуранага
мяча"
яшчэ
адно прызавое месца. Яго
ў малодшай хлопчыкавай
узроставай групе заваявала
"Шуміліна". У матчы за 3 месца
дружына Прыдзвінскага краю
абгуляла калектыў "Гайна"
(Мінская вобласць) з лікам
2:1.
Яшчэ адна каманда з
Шуміліна ў фінале "Скуранага
мяча" спынілася за крок ад
прызавых месцаў. Размова аб
"Радузе", якая прадстаўляла
Віцебскую
вобласць
у
спаборніцтвах
дзяўчынак.
У паядынку за 3 месца яна
прайграла "ФСК Магілёў" (1:2).
У спаборніцтвах хлопчыкаў
у
сярэдняй
узроставай
групе Віцебскую вобласць
прадстаўляла каманда "ФСК
Лёзна". Яна заняла 7-е месца.
Алесь Прыбярэжны

ШУМІЛІНЦЫ
БЫЛІ ТРЭЦІМІ

На Чацвёртым дзіцячым турніры па футболе
«Кубак Льва» ў Гарадку шумілінская каманда
заняла трэццяе месца.
У
нядзелю
адбыліся
вырашальныя матчы сярод
дзіцячых
каманд,
якія
вызначылі пераможцу і
прызёраў турніру.
Віцебская
каманда
«Камсамолец», якая мела,
бадай, самую вялікую групу
падтрымкі з боку бацькоў,
завяршыла ўсе свае матчы
перамогай.
Перавага практычна над

усімі камандамі турніру
была відавочнай, таму
галоўны
прыз
турніру
дастаўся Віцебску.
Каманда з Шуміліна, якая
летась была пераможцам,
узнялася толькі на трэцяе
месца. Нашым футбалістам
нанеслі
паражэнне
ў
першы дзень каманды з
Віцебска і Гарадка.
Добра выступіла каманда

EL Сlassiko-1 з Калінінграда,
трэці
раз
заняўшы
чацвёртае месца. Менавіта
яна магла згуляць унічыю
матч з «Камсамольцам»,
але гульцам не шчасціла 0:1.
На ўрачыстым закрыцці
турніру найлепшыя гульцы і
каманды атрымалі прызы ад
імя старшыні Гарадоцкага
райвыканкама,
якія
ўручалі намеснік старшыні
Здольнікава
М.А.
і
арганізатары турніру.
Алесь Прыбярэжны

КРЫМІНАЛ

“СЯМЕЙНЫ БІЗНЭС” З ПОРНА
Муж і жонка з Шумілінскага раёна здымалі сябе
падчас любоўных уцех, а фота і відэаролікі
выкладвалі ў тэлеграм-канале. Зараз гэтак
званы"сямейны бізнес" можа пацягнуць да 4 год
пазбаўлення волі.
Пры ўсім тым, што такія
забароненыя відэа мог
паглядзець зусім не кожны
чалавек, бо профіль у
сеціве быў платны. Карацей
кажучы,
наведвальнік
выкладае грошы наперад, а
ужо затым меў магчымасць
паглядець цікавае “кіно
мясцовай
вытворчасці”.
Пасля папярэдняй аплаты
кліент атрымліваў патрэбны
пароль для доступу. Не
сакрэт, што праз некаторы
час канал сабраў немалую
колькасць
гледачоў.
А
муж і жонка такім чынам
зараблялі немалую суму
грошай.
Праўда, «сямейны бізнес»
доўжыўся
нядоўга.
Бо
неўзабаве сямейныя справы
ўмяшаліся
супрацоўнікі

шумілінскага
раённага
аддзела ўнутраных спраў.
Паводле
старшага
оперупаўнаважанага
групы па наркакантролі і
супрацьдзеянні
гандлю
людзьмі РАУС Іллі Савінава,
супрацоўнікі міліцыі па
сваіх каналах высветлілі, у
якой колькасці, хто і калі
выкладваў у тэлеграм-канал
фота і відэа парнаграфічнага
характару.
І
сапраўды,
знайсці
землякоў
па
месцы жыхарства было
няцяжка.
Гэта
былі
дарослыя
людзі,
якія
добра ўсведамлялі, што за
падобныя парнаграфічныя
матэрыялы,
якія
выкладваюцца ў інтэрнэт,
пагражае
крымінальная
адказнасць.

Цяпер
за
выраб
і
захоўванне
з
мэтай
распаўсюджвання
і
рэкламы парнаграфічных
матэрыялаў
узбуджана
крымінальная справа па ч.
2 арт. 343 Крымінальнага
кодэкса Рэспублікі Беларусь,
пагражае пазбаўленне волі
ад двух да чатырох гадоў.
Варта ў чарговы раз
нагадаць усім жыхарам
раёна: не трэба парушаць
законы, а ў паўсядзённым
жыцці,
і
ў
інтэрнэце
прытрымлівацца
элементарных
правілаў
узаемаветлівасці
і
карэктнасці. Не забываць,
што дзяржавай рэгулярна
робіцца маніторынг усіх
сацыяльных сетак. І ў
рэшце рэшт усё роўна
міліцыянерамі
будуць
выяўлены тыя каналы, дзе
выкладваецца забароненае
відэа ці фотаматэрыялы.
Сяржук Крупскі
паводле “Герой працы”

ЗДАРЭННІ

У ВЁСЦЫ ГАРЭЎ
ХЛЕЎ

7 верасня ў 20.42 у службу ратавання 101 райаддзела па надзвычайных сітуацыях паступіла
паведамленне пра пажар гаспадарчай пабудовы ў
аграгарадку Мікіціха.
Па прыбыцці да месца
выкліку
падраздзяленняў
РАНС назіралася адкрытае
гарэнне хлява 6х20 м.
Гаспадар-пенсіянер
на
момант
узнікнення
пажару
знаходзіўся
дома.
Пацярпелых няма.
У
выніку
пажару
ў
гаспадарчай
пабудове
знішчаны дах, столевае
перакрыцце, пашкоджана
маёмасць, закураны сцены.
Прычына
пажару
высвятляецца. Разглядаемыя
версіі – парушэнне правілаў
эксплуатацыі электрасетак

і
электраабсталявання
(кароткае
замыканне
электраправодкі)
ці
падпал. Вінаватая асоба
ўстанаўліваецца.
МНС
нагадвае:
каб
пазбегнуць
кароткага
замыкання,
не
карыстайцеся няспраўнымі
электрапрыборамі,
а
таксама прыборамі, тэрмін
эксплуатацыі якіх скончыўся.
У
выпадку
пажару
тэлефануйце па нумарах 101
ці 112!
Сяржук Крупскі
па зводках МНС

ВЫРАТАВАЛІ
ХЛОПЧЫКА
Шумілінскія ратавальнікі дапамаглі дзіцяці, якое
было заціснута ў агароджы балкона.
8 жніўня ў 17-27 мясцовым
ратавальнікам
паступіла
паведамленне аб дзіцяці
ў
гарпасёлку
Обаль
Шумілінскага раёна, якое
захрасла
ў
металічнай
агароджы балкона.
Да месца паведамлення
было накіравана найбліжэйшае
падраздзяленне
пажарнага
аварыйнавыратавальнага паста №11
Шумілінскага
раённага
аддзела па надзвычайных
сітуацыях.
“Па прыбыцці да месца
выкліку мы ўбачылі, што на
балконе кватэры на дыбачках
стаіць дзіця, а яго галава
засела паміж металічнымі
прутамі якія агароджваюць
канструкцыямі балкона, –
распавёў начальнік паста
Віктар
Баганаў.”
“Маці

дзіцяці я папрасіў прынесці
стульчык, каб дзіцяці было
зручна
стаяць,
ручным
аварыйна-выратавальным
інструментам я расціснуў
металічную частку агароджы
і дзіця змагло бязбольна
дастаць галаву. Хлопчык
паводзіў сябе спакойна і не
плакаў.”
З абставінаў вядома, што
маці
дзіцяці
займалася
хатнімі справамі. У гэты
час
дзіця,
2019
года
нараджэння, прайшло на
балкон і прасунула галаву
паміж
агароджваючымі
канструкцыямі
балкона
прутамі,
а
самастойна
дастаць яе назад не змагло.
Сяржук Горкі
паводле зводак
Віцебскага абласнога
упраўлення МНС

СТРЫТ-АРТ

ГРАФІЦІ Ў СТЫЛІ
МНС
На днях у цэнтры гарадскога пасёлка Обаль
Шумілінскага раёна па вуліцы Першамайскай
на тарцы доме № 9 з'явілася манументальнае
графіці ў стылі МНС. Такую ініцыятыву мясцовых
ратавальнікаў падтрымала кіраўніцтва Обальскага
сельскага выканаўчага камітэта, паведамляе
прэс-служба абласнога ўпраўлення МНС.
Новастворанае
графіці
незвычайна
для
раёна
сваім памерам і безумоўна
прыцягвае ўвагу мінакоў.
Бясспрэчна,
падобная
творчасць будзе заўсёды
нагадваць
грамадзянам
аб бяспецы, а таксама і
неабходнасці
захавання
правіл паводзін і клопату
аб сваіх блізкіх. Прынамсі,
самім звадчанам прыйшлося даспадобы такое ператварэнне.

Як вядома, тэма стрыт-арта
адна з блізкіх мастаку. Бо яе
натхняе спецыфіка працы
ратавальніка як і ў жыцці
грамадства, так і кожнага
чалавека. На стварэнне
твора спатрэбілася сем
дзён. Бадай што, у апошнія
дні лета нават доўгая самая
шэрая сцяна ў дварах
шматпавярховых
дамоў
прыняла дасканала новы
від.
М. Амбросаў
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БІТВА ПАД ОРШАЙ.
СЛАЎНАЯ ПЕРАМОГА НАШЫХ ПРОДКАЎ
8 верасня 1514 года адбылася знакамітая Бітва
пад Оршай. Вялікае сражэнне паміж саюзнымі
войскамі Вялікага княства Літоўскага, Рускага і
Жамойцкага і Каралеўства Польскага пад агульным
камандаваннем гетмана Канстанціна Астрожскага
і войскам Вялікага княства Маскоўскага пад
камандаваннем ваяводы Івана Чалядніна.

Бітва пад Воршай. Карціна невядомага аўтара.
Ход вайны да Аршанскай
бітвы
У канцы лістапада 1512 года
Вялікае княства Маскоўскае
пачынае новую вайну супраць
Вялікага княства Літоўскага.
Да таго ж у наступным годзе
ў Еўропе пачынае стварацца
кааліцыя, накіраваная супраць
ВКЛ і Польшчы. Ініцыятарамі
яе стварэння сталі імператар
Святой
Рымскай
Імперыі
Максіміліян І і Вялікі князь
Маскоўскі Васіль ІІІ.
Самым усходнім фарпостам
Вялікага княства і адным з
найважнейшых
апорных
пунктаў, якія ахоўвалі яго

з гэтага боку, была на той
момант крэпасць Смаленска. У
1513 годзе маскавіты двойчы
спрабавалі захапіць горад, але
дзякуючы мужнасці смалян і
добра пастаўленай абароне,
гараджане абодва разы здолелі
прымусіць ворага адступіць.
Аднак маскоўскі князь не
спыняўся ў сваіх намаганнях
захапіць Смаленск. Ён добра
разумеў, што нельга нават
мроіць аб далейшым працягу
вайны, калі ты маеш моцную
варожую крэпасць у тыле. Летам
1514 года маскавіты ў чарговы
раз
аблажылі
Смаленск.
Не вытрымаўшы аблогі і

артылерыйских абстрэлаў, на
гэты раз гераічны горад быў
вымушаны здацца. 1 жніўня
Васіль ІІІ урачыста заехаў у
Смаленск,
дзе
прызначыў
сваім намеснікам князя Васіля
Шуйскага. Падбадзёраны гэтым
першапачатковым
поспехам,
маскоўскі ўладар загадаў сваім
войскам рушыць далей углыб
тэрыторыі Вялікага княства.
Прасоўваючыся
на
захад,
маскоўская армія паступова
займае адзін за адным гарады
Крычаў, Мсціслаў і Дуброўна.
Свята, якое нам неабходна
«Шануй сваё! Барані сваё!»
— гэтая фраза магла б быць
дэвізам беларускага войска.
Тым часам кароль Жыгімонт
І Стары здолеў сабраць усяго
толькі каля 35000 войска для
вайны з усходнім суседам.
Яно саступала маскоўскаму
па агульнай колькасці, якое
налічвала прыблізна 80000
чалавек, але значна пераўзыходзіла яго ў якасці. Асноўная яго частка складалася з
добра падрыхтаваных і загартаваных у шматлікіх баях
ваяроў, якія прайшлі ўжо не
адну кампанію. Агулам сілы
Вялікага княства Літоўскага
і
Каралеўства
Польскага
ўключалі 16000 літоўскай і
14000 польскай кавалерыі
(як лёгкай, так і цяжкай), 3 000
польскай наёмнай пяхоты і
2500 добраахвотнікаў з розных
краін Еўропы. На ўзбраенні
ў добрай колькасці мелася
вогнепальная зброя і гарматы.
На чале аб’яднанага войска стаў
Вялікі гетман Літоўскі Канстанцін
Іванавіч Астрожскі. Маскоўскае

ж войска цалкам складалася
з коннага апалчэння і не мела
артылерыі.
Спачатку
месцам
збору
польска-літоўскай арміі быў
прызначаны
Менск.
Але,
прабыўшы там невялікі час,
кароль павёў свае сілы ў
Барысаў. Там Жыгімонт пакінуў
4-5 тысяч чалавек для абароны
горада, а асноўныя сілы — каля
30 тысяч — рушылі насустрач
арміі маскавітаў. У канцы жніўня
адбылося некалькі сутычак на
пераправах праз рэчкі Бярэзіну,
Бобр і Друць, але маскоўскае
войска пакуль што ўхілялася ад
буйнога сутыкнення.
Нясучы нязначныя страты,
маскавіты прасунуліся ў раён
паміж Оршай і Дуброўна на
рацэ Крапіўне, дзе разбілі лагер.
Гетман Астрожскі адцягнуў увагу
непрыяцеля,
пераправіўшы
невялікую колькасць кавалерыі
на вачах маскоўскіх дазорных.
Асноўная ж частка саюзнага
войска пераправілася праз
раку паўночней па двух
пантонных мастах у ноч на 8
верасня. Маскоўскія дазорныя
дакладвалі сваім ваяводам аб
пераправе войска Вялікага
гетмана праз Дняпро, і
прапаноўвалі атакаваць яго ў
гэты зручны для атакі момант.
Але Чаляднін вырашыў не
перашкаджаць пераправе арміі
Астрожскага, збіраючыся даць
таму генеральнае сражэнне
і вырашыць усе пытанні ў
адной бітве. Сігізмунд фон
Герберштэйн, дыпламат Святой
Рымскай імперыі, прыпісвае
Івану Чалядніну наступныя
словы: «Пачакаем да таго часу,

пакуль не пераправіцца ўсё
войска, бо нашыя сілы настолькі
вялікія, што, без сумневу, мы
без асаблівага намагання зможам альбо скамячыць гэтае
войска, альбо акружыць яго і
гнаць, як быдла, аж да самай
Масквы. Нарэшце, адзінае, што
нам застанецца, — заняць усю
Літву».
Як мы перамаглі пад Оршай
У беларускім нацыянальным
дыскурсе бітва пад Оршай
фігуруе як надзвычай значная
падзея, авеяная легендамі.
Насамрэч, у больш шырокім
еўрапейскім кантэксце ў гэтай
бітвы было зусім іншае значэнне:
найперш геапалітычнае, а не
вайсковае. Вайсковай карысці
з гэтай перамогі для ВКЛ пасутнасці не было ніякай. Чаму?
Саюзнае
войска
пачало
рыхтавацца да галоўнай бітвы з
маскавітамі. Гетман Канстанцін
Астрожскі разгарнуў сваю армію
ў дзве лініі. Спераду ён размясціў
два кавалерыйскія палкі, ВКЛ
і каронны, якім камандаваў
Войцэх Сампаліньскі. У другой
лініі месціліся яшчэ два конных
палка пад камандаваннем
Юрыя Радзівіла і Януша
Свярчкоўскага. Паміж імі стаялі
атрады пяхоты з вогнепальнай
зброяй. Маскоўскае войска, на
чале якога стаялі ваявода Іван
Чаляднін і князь Міхаіл БулгакаўГоліца, было пабудавана ў тры
лініі. Фармальным кіраўніком
быў прызначаны Чаляднін, але
на справе кожны маскоўскі
ваявода быў сам па сабе,
каардынацыя паміж флангамі ў
маскавітаў амаль адсутнічала.
(працяг на стар. №4)

РАСІЯ

АТАКА НА ПУГАЧЕВУ. «ГАЛКИНУ С НАМИ НЕ ПО ПУТИ»
Как Пугачеву и ее семью критикуют «патриоты». быть „империей зла“ для И не заметила, что муж нес, и музыкант Борис Гребенщиков.
В спор Галкина и Пугачевой с пропагандистами всего мира и исчез страх за не сказала ни слова? Приехала Он тоже не принял войну и
будущее своих детей. И главное, зачем? Деньги кончились?» — уехал из страны.
включился и Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента
Путина отделил юмориста
Галкина с его антивоенной
позицией от его жены,
певицы
Аллы
Пугачевой.
«Есть
артисты,
которые
буквально себя запятнали
совершенно непристойными и
неприемлемыми заявлениями,
— сказал Песков. — Я не слышал
ни одного заявления Аллы
Пугачевой, а супруг — да, ему
явно с нами не по пути, супруг
делал очень плохие заявления».
По его словам, Максим Галкин
«делал заявления, в которых
сам себя антагонизирует со
всеми нами».
Песков добавил, что президент
Путин «относится к Пугачевой
вполне
нормально»,
они
знакомы, не раз встречались.
Максим
Галкин
начал
критиковать войну России
против Украины еще в конце
февраля. Тогда же стало
известно, что Галкин, Пугачева
и их дети уехали в Израиль.
Галкин комментировал военные
преступления
российских
солдат в Буче и говорил, что
войне не может быть никаких
оправданий.
После этого его лишили
эфира на российском «Первом

канале»: были сообщения, что
причиной послужили именно
антивоенные
высказывания
юмориста. СМИ сообщали,
что Галкин в первые же дни
войны лишился рекламных
контрактов.
Пугачева не комментировала
войну в Украине.
Что писали «патриоты» и
как отвечала Пугачева
Тем не менее певица уже
весной попала в опалу у
российских «патриотов». В
апреле Михалков в эфире
своей передачи «Бесогон-ТВ»
поставил песню «Не живи с
нелюбимой страной». Под
песню он показал фотографии
Пугачевой,
Земфиры,
Макаревича, Хаматовой и
других знаменитостей, которые
уехали из России с началом
войны.
Пугачева с детьми вернулась
в Россию в конце августа.
Одним из первых ее публичных
появлений стала церемония
прощания с Горбачевым.
Ее пост об этом напоминал
политический манифест. «Давно
я так не рыдала, — написала
певица в „Инстаграме“. —
Ушла ЭПОХА, в которой мы
обрели свободу, перестали

Горбачев отвергал насилие как
способ политики и удержания
собственной власти».
Приехав в Россию, Пугачева
начала отвечать на критику.
На
вопрос
репортеров
журнала Super, что Алле
Пугачевой хотелось бы сделать
в Москве после возвращения,
она ответила: «Морду набить
одному человеку», но не
объяснила, кому именно.
Три дня назад певица
заочно ответила Михалкову.
В
«Инстаграме»
Пугачева
опубликовала отрывок из
фильма
Михалкова
«Раба
любви». «Господа, вы — звери!
Господа, вы будете прокляты
своей страной, солдаты», —
говорит героиня фильма.
«Прекрасный
фильм.
Прекрасный режиссёр. Куда
же исчез прекрасный человек
Никита Сергеевич Михалков?»
— написала Пугачева.
На возвращение певицы
в Россию отреагировал и
провластный
журналист
Владимир
Соловьев.
«Кто
вообще решил, что если
человек был когда-то великим,
то его величие подтверждается
молчанием в самые важные
моменты в истории. Вернулась,
чтобы детей в школу отправить?

рассуждал он в своей передаче.
Вскоре Пугачева ответила
и Соловьеву. «Жаль Володю.
Так ведь и лопнуть можно от
злости и хамства», — написала
она в «Инстаграме».
Антивоенных артистов в
России «отменяют»
После вторжения в Украину
в России начали отменять
спектакли,
концерты
и
мероприятия
«несогласных»
знаменитостей.
В апреле Большой театр отменил балет «Нуреев» Кирилла
Серебренникова и оперу «Дон
Паскуале» Тимофея Кулябина.
Оба режиссера высказывались
против войны, а Серебренников
переехал за границу.
В начале сентября журнал
«Театр» сообщил, что московским театрам поступило распоряжение снять с репертуара
спектакли Дмитрия Крымова.
Известный режиссер тоже
уехал за границу после начала
войны. Театр имени Пушкина,
«Мастерская Петра Фоменко»,
«Школа современной пьесы»
и «Школа драматического
искусства» уже убрали из афиш
спектакли Крымова.
В августе отменили фестиваль
«Части света 2022», артдиректором которого был

За антивоенную позицию
наказывают и рок-группы: тем,
которые высказывались против
вторжения в Украину, не дают
выступать в России.
Группа Anacondaz решила
судиться с властями после того,
как множество их концертов
сорвали
или
отменили.
Группа «Элизиум», в 2021 году
записавшая песню о сидящем в
тюрьме Навальном, обратилась
к подписчикам с просьбой
заказывать им корпоративы,
так как по-другому выступать
в России у них не получается.
«Главное — не афишируйте этот
праздник, иначе его попытаются
сорвать
соответствующие
органы», — написали они.
Лидера группы ДДТ Юрия
Шевчука
суд
оштрафовал
за слова, сказанные им на
концерте.
«Опять
гибнет
молодость России и Украины,
гибнут старики, женщины и дети.
Ради каких-то наполеоновских
планов очередного нашего
Цезаря, да?» — сказал Шевчук
со сцены, добавив, что «Родина
— это не жопа президента».
Фраза стала крылатой, а
полиция усмотрела в его словах
«дискредитацию» российской
армии.
www.bbc.com/russian
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Бітва пад Оршай
Неўзабаве пасля світання 8 верасня
1514 года Булгакаў-Голіца аддаў загад
аб пачатку наступлення. Маскавіты
спрабавалі абысці літвінаў з флангаў,
якія былі ўкамплектаваныя польскімі і
літоўскімі лёгкімі гусарамі. Але ваяры
Астрожскага здолелі адбіцца і пры
падтрымцы польскай цяжкай кавалерыі
перайшлі ў контратаку. Маскоўская атака
захлынулася, маскавіты былі вымушаны
адысці да сваіх зыходных пазіцый.
Гэта быў першы сігнал аб магчымай
паразе, але Чаляднін па-ранейшаму быў
упэўнены, што суадносіны армій амаль
3 к 1 на карысць яго войска усё адно
павінны прынесці яму перамогу. Пры
гэтым, ён быў цалкам заклапочаны толькі
ўласным флангам (так званай «рукой»)
свайго войска. Добра бачачы, у якім стане
аказаўся Булгакаў-Голіца, ён, тым не менш,
зусім не спяшаўся таму на дапамогу.
Сучасныя даследчыкі мяркуюць, што гэта
стала вынікам дрэнных адносін паміж
ваяводамі, кожны з якіх хацеў асабіста
выслужыцца перад маскоўскім князям і
прыпісаць перамогу менавіта сабе.
Тым часам, літоўская і польская
конніца атакавалі перанапружаны цэнтр
ліній маскоўскага войска, спрабуючы
іх раскалоць. У вырашальны момант
кавалерыя Вялікага княства як бы
пахіснулася, потым пайшла ў адступленне.
Гэта быў загадзя спланаваны Астрожскім
манеўр. Маскавіты з крыкам «Літва
ўцякае» перайшлі ў павальны наступ
усімі кавалерыйскімі рэзервамі. У атаку
іх павёў непасрэдна сам Іван Чаляднін,
які спрабаваў такім чынам выправіць
дрэнную для яго сітуацыю на полі бою.
Літоўскія кавалерыя пасля некалькіх
хвілін адступлення раптам раз’ехалася ў
розныя бакі. Коннікі Чалядніна апынуліся
ў пастцы. Яны трапілі пад шчыльны
гарматны агонь літоўскай артылерыі, што
была схаваная перад бітвай і прыкрытая
шэрагамі пяхоты. Тут з абодвух бакоў
з’явіліся польскія і літоўскія кавалерысты,
якія пачалі абкружаць ворага. Сярод
акупантаў пачалася паніка. Спачатку
правы фланг, а за ім і ўсё войска
кінуліся ўцякаць. Асноўныя страты
маскавіты зазналі як раз падчас гэтых
уцёкаў. Ахопленыя страхам, яны танулі
ў балоцістых водах Крапіўны ў такой
колькасці, што тая выйшла з берагоў.
Войска Вялікага Княства Літоўскага
пераследавала адступаючых амаль 60
кіламетраў.

УКРАЇНА - РАСЕЯ

Як пісаў вядомы расійскі гісторык
Карамзін у сваёй «Истории государства
Российского»: «Літвіны ніколі не
атрымлівалі такой славутай перамогі
над маскавітамі: гналі, рэзалі, тапілі іх у
Дняпры і Крапіўне; целамі ўсеялі палі
паміж Воршай і Дуброўнай...»
У гэтай бітве маскоўскае войска зазнала
страшэнныя страты. Паводле звестак
польскіх хронік і лістоў караля Жыгімонта
І іншым еўрапейскім уладарам, у бітве
пад Оршай з боку Масквы загінула сама
мала 30 тысяч чалавек і яшчэ вялікая
колькасць была ўзята ў палон, у тым ліку
паланёнымі аказаліся Іван Чаляднін і
Міхаіл Булгакаў-Голіца.
Наступствы бітвы
Армія Астрожскага працягвала наступ
услед за разбітым рускім войскам і
паступова вярнула сабе большасць
раней захопленых крэпасцей, у тым
ліку Мсціслаў і Крычаў. Аднак літоўскія і
польскія сілы былі занадта знясіленыя,
каб хутка аблажыць Смаленск. Астрожскі
змог дасягнуць Смаленска толькі ў канцы
верасня, што дало князю Шуйскаму
дастаткова часу для падрыхтоўкі
абароны. Але агульнае прасоўванне
маскоўскай арміі на працяглы час было
спынена.
У снежні 1514 года гетман Канстанцін
Астрожскі з трыумфам увайшоў у Вільню.
У гонар яго перамогі былі ўзведзены дзве
праваслаўныя царквы: царква Святой
Тройцы і царква святога Мікалая, якія
і цяпер застаюцца аднымі з найбольш
уражлівых прыкладаў праваслаўнай
царкоўнай архітэктуры горада. 3 снежня
сам кароль Жыгімонт даў у гонар
непераможнага
гетмана
ўрачысты
прыём. Астрожскага пачалі зваць
«Сцыпіёнам Руськім», параўноўваючы
яго са славутым рымскім палкаводцам
Сцыпіёнам Афрыканскім, што некалі
абараніў Рым ад небяспекі з боку
Карфагена.
Палітычныя наступствы Аршанскай
бітвы цяжка пераацаніць. Германскі
імператар Максіміліян I быў настолькі
ўражаны размахам перамогі Канстанціна
Астрожскага, што забыўся на ўсе свае
планы хаўрусу з Масквой і пачаў мірныя
перамовы з каралём Жыгімонтам у Вене.
У наступным 1515 годзе былі заключаны
канчатковыя пагадненні аб міры і
кааліцыя супраць Літвы і Польшчы, якую
спрабаваў стварыць маскоўскі ўладар,
назаўжды спыніла сваё існаванне.
Іван Палескі
больш фота тут: novychas.onlin

ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА

НЕ СМОГУТ РАБОТАТЬ ПО
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ

Белорусские власти намерены усложнить жизни частным
предпринимателям. Через три месяца для ИП в Беларуси
отменят «упрощенку» и повысят подоходный налог.
Для того, чтобы в том числе и
«подтолкнуть» бизнесменов к преобразованию ИП в юридическое лицо, вводятся новые правила налогообложения.
Со следующего года, до которого
осталось всего 3,5 месяца, индивидуальные
предприниматели
не
смогут работать по упрощенной системе
налогообложения. Кроме того, ставка
налога на прибыль для индивидуальных
предпринимателей будет увеличена
с 16 до 20%, а с 2024 года до 25%. Эти
нововведения все больше подталкивают
ИП к созданию микроорганизаций.
Сегодня на совещании с правительством Александр Лукашенко заявил,
что для частного бизнеса главными
условиями в Беларуси являются
прозрачность и возможность контроля
предпринимательской деятельности.
Он также «отправил на доработку»
законопроект о предпринимательстве,

потребовав четко определить в
нем виды деятельности, которыми
могут
заниматься
ремесленники,
индивидуальные предприниматели и
юрлица.
Именно на эти три категории (четко
очерченные) предлагается с 2023 года
поделить ИП. Самозанятые, у которых
нет наемных работников, могут
перейти на уплату «профессионального
дохода»,
который
будет
выше
аналогичного российского. При работе
с физлицами он составит 10%. А если
доход (не прибыль) превысит 60
тысяч рублей, налог удвоится. Но 20%
предпринимателям придется заплатить
с суммы, превышающей потолок.
Еще один вариант для ИП — переход
на единую форму налога на прибыль по
повышенной ставке в 18%.
Дмитрий Ячменев
blizko.by
alex81852@gmail.com

«БОРЩ ЗАЛУЖНОГО»,
АЛИН ПРО ИЗЮМ
ИЛИ КАК УКРАИНА
МЕНЯЕТ ХОД ИСТОРИИ
Что эксперты и лидеры мнений говорят об успехах ВСУ на
Харьковском направлении — серьезно и не без юмора.

Украинский военный эксперт Игаль
Левин делает первые выводы из
происходящего на Харьковщине и о
войне в целом:
— Россия воюет тактикой Первой
мировой. Окопы, статичный фронт,
концентрация артиллерии, лобовые
атаки на укрепления врага, цепи из
пехоты на пулеметы — вот это все.
Кроваво, занудно, примитивно: если
много арты и мяса, то эффективно.
Украина, по мнению эксперта, воюет
тактикой Второй мировой:
— Это или партизанщина, как это было
в начале полномасштабного вторжения:
впустить врага внутрь, расчленить
его колонны, разгромить логистику,
измотать и заставить уйти. Все как
финская армия 1940 года завещала.
Еще один вариант, предложенный
Игалем Левиным — мобильная
механизированная
война:
массированные удары с воздуха (HIMARS
заменили собой ударную авиацию),
уничтожение тылов, узлов связи,
командования и логистики и после
этого прорыв танками и мотопехотой на
оперативный простор со стремительным
продвижением вперед.
Очевидно, что тактики Второй мировой
одолеют верх над примитивной тактикой
Первой мировой. Да, танки, механизированные части, огневой контроль,
хорошо налаженная связь и логистика
— все это никуда не ушло. По-прежнему,
не просто актуально, а именно многое
решает, делает вывод эксперт.
Российский публицист Александр
Невзоров в свойственной ему манере
делится рецептом «борща Залужного»,
16.09.2022 у 17.45
-

который «долго держался в секрете» и
сегодня стал известен:
— Ощипываются и кускуются 5 полков
мотопехоты и росгвардии РФ, к ним
добавляется пара мелко нарубленных
полков ВДВ РФ и хорошо прожаренные
саперные роты.
Делается крепкий бульон, в который
шинкуется 3 дивизии «голодротов ЛНР».
По вкусу добавляется необходимое
количество головок ФСБ.
Свекла не нужна. «Борщ Залужного»
приобретает классический красный
цвет естественным образом.
Историк и политолог Александр
Фридман цитирует западную прессу:
«Крупнейшее контрнаступление со
времен Второй Мировой войны», «25000
российских солдат, которые могут
попасть в украинский плен». Западные
военные эксперты едины в одном:
на наших глазах Украина меняет ход
истории«.
Медиаменеджер Серж Харитонов
считает, что Кремль делает виновниками
и ответственными за крах российской
армии в Харьковской области самих
военных. Сами же российские власти
заняты праздничными концертами на
радость жителей столицы.
— Следующий лозунг российской
внутренней повестки, вероятно, будет
выглядеть так же, как и сто лет назад.
Вопрос только в том, кто озвучит
лозунг новой российской революции
— и каким количеством жертв она
обернется для российских имперцев и
революционеров на этот раз, — пишет
Харитонов.
Салідарнасць

