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Амаль двац цаць жы ха роў 

ска рыс та лі ся маг чы мас цю звяр-

нуц ца да стар шы ні Мі набл вы кан-

кама. Лю дзей ці ка ві лі пы тан ні 

роз на га ха рак та ру.

Двое жы ха роў вёс кі Шчы то мі-

ры чы па пра сі лі па са дзей ні чаць 

ім у аб ста ля ван ні тра ту а ра пра-

цяг лас цю 2,5 кі ла мет ра ўздоўж 

вуліцы Пры да рож най, бо тут ез-

дзяць ма шы ны вя лі кай гру за па-

ды маль нас ці, а гэ та ства рае ня-

зруч нас ці пе ша хо дам, якія да бі ра-

юц ца да аў то бус на га пры пын ку.

— На ша за да ча — за бяс пе-

чыць бяс пе ку лю дзей, — пад-

крэс ліў стар шы ня Мі набл вы кан-

ка ма. — Спе цы я ліс ты вы ву чаць 

сі ту а цыю, па ста ра юц ца ўлад ка-

ваць або чы ну да ро гі так, каб па 

ёй быў за бяс пе ча ны рух пе ша хо-

даў у ад па вед нас ці з не аб ход нымі 

па тра ба ван ня мі. А па куль па ды-

ход да пры пын ку бу дзе ар га ні за-

ва ны па ву лі цы-дуб лё ры або па 

пра хо дах жы лой за бу до вы.

У пла нах так са ма да 1 лі пе ня 

пра вес ці комп лекс ныя ра бо ты, 

з тым каб пус ціць па гэ тай ву лі-

цы аў то бус. Та ды і не аб ход насць 

у ру ху пе ша хо даў тут зні зіц ца.

Шмат дзет ная ма ці, якая вы-

хоў вае пя ця рых дзя цей, звяр ну-

ла ся з прось бай па са дзей ні чаць 

ёй рэа лі за ваць сваё пра ва на вы-

ка ры стан не ся мей на га ка пі та лу, 

каб да бу да ваць дом. Аляк сандр 

Тур чын да ру чыў спе цы я ліс там 

ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са-

цы яль най аба ро не на сель ніцтва 

Мі набл вы кан ка ма да па маг чы 

жан чы не, рас тлу ма чыць ёй, як 

дзей ні чаць у гэ тай сі ту а цыі.

Не абы шло ся і без зя мель ных 

пы тан няў. Жы хар аг ра га рад ка 

Ка ло дзі шчы вы ка заў жа дан не 

па бу да ваць дзі ця чы цэнтр. Для 

гэ та га яму не аб ход ны зя мель ны 

ўчас так, а на бы ваць яго шля хам 

аў кцы ё ну муж чы на лі чыць да ра-

гой пра цэ ду рай. Зям ля ў Мін скім 

ра ё не, як вя до ма, ка рыс та ец ца 

вя лі кім по пы там і вы дзя ля ец ца 

для рэа лі за цыі ін вес ты цый ных 

пра ек таў, што цяг не за са бой аба-

вя за цель ствы па іх вы ка нан ні.

Тра ды цый ны мі ста лі пы танні 

па ка пі таль ным ра мон це да-

моў. У аг ра га рад ку Мі ха на ві чы 

з 2016 го да не мо гуць увес ці ў 

дзе ян не жы лы дом пас ля кап-

рамонту, та му што не за вер-

ша ны ра бо ты ў шас ці ква тэ рах. 

Пад рад ная ар га ні за цыя спы ні ла 

ра монт, бо кам па нія-за каз чык 

пры зна на банк ру там. Але, як 

ака за ла ся, ёсць фір ма, якая ста-

ла яе пра ва пе ра ем ні кам. Праў да, 

тут не ўсё так прос та. Жыль цы 

па спе лі зра біць у сва іх ква тэ рах 

пе ра пла ні роў ку, што маг ло паў-

плы ваць на аслаб лен не ня су чых 

кан струк цый і пры вес ці да з'яў-

лен ня трэ шчын на сце нах. Ад нак 

стар шы ня жыл лё ва-бу даў ні ча га 

вы твор ча га ка а пе ра ты ва па ка-

за ла вы ні кі аб сле да ван ня, якія 

свед чаць, што гэ та не так. Спе-

цы я ліс ты дас ка на ла вы ву чаць 

пы тан не і вы зна чаць, за чый 

кошт бу дуць за вер ша ны ра бо-

ты. Так са ма экс пер ты аб лас но га 

ўзроў ню па да ру чэн ні стар шы ні 

Мі набл вы кан ка ма вы ву чаць па-

доб ную сі ту а цыю ў аг ра га рад ку 

Пят рыш кі. У гэ тым на се ле ным 

пунк це дом зда лі ў экс плу а та-

цыю ў 2012 го дзе. Па сло вах 

стар шы ні ка а пе ра ты ва, ён «ха-

лод ны і сы ры». І гэ та вы клі ка на, 

на яго дум ку, не да пра цоў ка мі з 

бо ку бу даў ні коў. Ця пер сло ва — 

за не за леж ны мі экс пер та мі.

Па да па мо гу звяр ну лі ся і прад-

стаў ні кі та ва рыст ва ўлас ні каў. 

Яны лі чаць, што стар шы ня та ва-

рыст ва не мэ та згод на рас хо дуе 

агуль ныя срод кі. Та кія пы тан ні 

час та па сту па юць пад час аса біс-

тых пры ёмаў: лю дзі хо чуць праз 

ор га ны ўла ды да біц ца спра вяд-

лі вас ці. Аляк сандр Тур чын даў 

да ру чэн не пры зна чыць упраў-

ля ю ча га і пра ве рыць ра бо ту кі-

раў ні ка ка а пе ра ты ва. А за тым 

ар га ні за ваць ад кры тыя вы ба ры 

прэ тэн дэн та на гэ тую па са ду. 

Лю дзі па він ны са мі вы зна чыць, 

ка му яны да вя ра юць.

У дзень пры ёму гра ма дзян, 

15 сту дзе ня, Мін скай воб лас ці 

споў ні ла ся 82 га ды. Аляк сандр 

Тур чын па він ша ваў усіх пры сут-

ных са свя там і ад зна чыў, што 

цэнт раль ны рэ гі ён раз ві ва ец ца 

знач на хут чэй шы мі тэм па мі, чым 

ін шыя. І сён ня ста іць за да ча — 

ства рыць рэ аль ную пра гра му 

воб лас ці на пя ці год ку, якая да-

зво ліць па вы сіць даб ра быт гра-

ма дзян.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ДЗЯР ЖА ВА 
ПАД СТА ВІЦЬ 

ПЛЯ ЧО
Свой пер шы пры ём на но вай па са дзе стар шы ня Мі набл вы-

кан ка ма Аляк сандр ТУР ЧЫН пра вёў у Мін скім ра ё не. І гэ та му 

ёсць тлу ма чэн не. «Гэ та са мы вя лі кі рэ гі ён у воб лас ці і кра і не, 

дзе пра жы вае больш за дзвес це ты сяч ча ла век. Тут зна хо-

дзіц ца вя лі кая коль касць са до вых та ва рыст ваў, ад бы ва ец ца 

што дзён ная міг ра цыя з ра ё на ў Мінск і на зад. Усё гэ та ўплы-

вае на ха рак тар і коль касць праб лем. Але важ на дак лад на іх 

кла сі фі ка ваць. Лю дзі па він ны ра зу мець, дзе дзяр жа ва мо жа 

пад ста віць пля чо і вы ка наць свае аба вя за цель ствы, а дзе 

зо на ад каз нас ці са міх гра ма дзян», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Тур чын.

У Грод не спра ві ла на ва сел-

ле аб лас ная біб лі я тэ ка імя 

Яўхіма Кар ска га. Доў гі час яна 

мес ці ла ся ў Но вым за мку, але 

пло шчаў для яе фон даў не ха-

па ла. Свой бу ды нак пра па на-

ваў На цы я наль ны банк. Да рэ-

чы, аб'ект быў па бу да ва ны ў 

30-я га ды мі ну ла га ста год дзя 

ме на ві та як схо ві шча гро шай. 

Ця пер у бы лых бун ке рах бу-

дуць за хоў вац ца каш тоў ныя 

вы дан ні ХVІ—ХVІІІ ста год-

дзяў.

У ве рас ні Гро дзен скай аб лас-

ной на ву ко вай біб лі я тэ цы імя Кар-

ска га спаў ня ец ца 190 га доў. Гэ та 

най ста рэй шая біб лі я тэ ка кра і ны 

з ба га ты мі і рэд кі мі фон да мі. Тут 

за хоў ва ец ца больш за 600 ты-

сяч эк зэмп ля раў кніг на 75 мовах 

свету. Ня ма ла экс клю зіў ных вы-

дан няў зна хо дзіц ца ў ад дзе ле 

рэд кай кні гі.

— Мы вель мі за да во ле ны, што 

біб лі я тэ ка атры ма ла свой бу ды-

нак, гэ та са праўд ны па да ру нак да 

юбі лей най да ты, — пад крэс лі ла 

дырэк тар біб лі я тэ кі Лі дзія МАЛЬ-

ЦАВА. — Да гэ та га ў нас не бы ло 

кні га схо ві шчаў, за раз з 2,5 ты ся-

чы квад рат ных мет раў па бу до вы 

фон ды зай ма юць 600 «квад ра таў». 

Акра мя та го, у ад ным з бун ке раў 

на стэ ла жах 1931 го да мы раз мяс-

ці лі рэд кія вы дан ні. У дру гім бун-

ке ры — са мыя каш тоў ныя вы дан ні 

бе ла рус кай лі та ра ту ры, яе за ла ты 

фонд, які чы та юць ва ўсім све це.

У но вым бу дын ку бу дуць функ-

цы я на ваць ча ты ры за лы, асна-

шча ныя су час най тэх ні кай, ме-

дый ны мі срод ка мі. Тут мяр ку ец ца 

пра во дзіць ма са выя ме ра пры ем-

ствы. Аб ста ля ва ны дзі ця чы па кой 

з кніж ка мі, ляль ка мі, раз ві валь ны мі 

гуль ня мі. Ёсць ка бі нет ро ба та тэх-

ні кі, элект рон ная біб лі я тэ ка. Пры 

ад дзе ле края знаў ства бу дзе пра-

ца ваць экс па зі цыя, пры све ча ная 

Гро дзен скай гу бер ні і воб лас ці, дзе 

пла ну юць экс па на ваць най леп шыя 

рэд кія вы дан ні не толь кі з фон даў 

біб лі я тэ кі, але і з пры ват ных ка лек-

цый гро дзен цаў. І та кая да моў ле-

насць ужо ёсць. На прык лад, пад-

час ад крыц ця біб лі я тэ кі гос ці зна ё-

мі лі ся з вы дан ня мі, якія пра па на ваў 

вя до мы гро дзен скі ка лек цы я нер і 

гіс то рык Аляк сандр Ся вен ка.

Вы ста вач ная зо на вель мі пра-

стор ная, і, па сло вах ды рэк та ра, 

да зво ліць больш поў на дэ ман-

стра ваць на вед валь ні кам най ці ка-

вей шыя кні гі з фон даў біб лі я тэ кі. 

Так са ма тут мяр ку юць у поў най 

сту пе ні вы ка рыс тоў ваць пры го жы 

дво рык з яб лы не вым са дам — пра-

во дзіць у ім кніж ныя пік ні кі і ін шыя 

ад мыс ло выя ме ра пры ем ствы.

Бу ды нак пас ля ра мон ту быў 

пе ра да дзе ны бан кам у дру гой па-

лове мі ну ла га го да. Яшчэ не каль кі 

ме ся цаў за няў пе ра езд. Гэ та са-

праў ды вель мі доб ры па да ру нак 

ад бан кі раў, ад зна чыў на мес нік 

стар шы ні Гро дзен ска га абл вы-

кан ка ма Вік тар ПРА НЮК. На яго 

дум ку, біб лі я тэ ка ця пер на бы вае ў 

гра мад стве но вы ста тус — са цы я-

куль тур най уста но вы, ста но віц ца 

не чым на кшталт уні вер сі тэ та для 

ўсіх па ка лен няў на вед валь ні каў.

Пад час ад крыц ця біб лі я тэ кі 

ўпер шы ню бы лі ўзна га ро джа ны 

са мыя ак тыў ныя чы та чы мі ну ла га 

го да. Та кую цы ры мо нію тут пла ну-

юць зра біць тра ды цый най.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Ра ман 
На тал лі Бат ра ко вай — 

лі дар про да жаў
Пад ве дзе ны вы ні кі кніж на га 

го да ў га лі не про да жу кніг ай-

чын най вы твор час ці праз сет-

ку крам «Бел кні гі» ў 2019 го дзе. 

Лі да рам ста ла дру гая кні га ра-

ма на На тал лі Бат ра ко вай «Бяс-

кон цасць ка хан ня, бяс кон цасць 

смут ку», вы да дзе ная вы да вец-

твам «Икселент».

За ўвесь год больш чым у 100 кра-

мах, па віль ё нах, кі ёс ках ААТ «Бел-

кні гі» пра да дзе на 1466 эк зэмп ля раў 

гэ та га дра ма тыч на га, на поў не на га 

звы чай ным і ча сам не звы чай ным 

ча ла ве чым жыц цём тво ра. Да рэ чы, 

агуль ны ты раж ме на ві та дру гой кні гі 

ра ма на «Бяс кон цасць ка хан ня, бяс-

кон цасць смут ку» — 4000 эк зэмп ля-

раў. Вар та за ўва жыць, што ў рэй тын-

гу «Бел кні гі» са 100 вы дан няў ай чын-

най вы твор час ці тво ры бе ла рус кай 

пісь мен ні цы (На тал ля Бат ра ко ва і 

пі ша, і вы да ец ца на рус кай мо ве) зай-

ма юць во сем па зі цый. 88-ю і 89-ю па-

зі цыі дзе ляць па між са бою пер шая 

кні га ра ма на «Тэ ры то рыя ду шы» і 

пер шая кні га ра ма на «Пло шча Зго-

ды» — кож най з іх ле тась чы та чы 

на бы лі па 113 эк зэмп ля раў. Вы да-

вец той жа са мы — «Икселент». А на 

апош нім (для Н. Бат ра ко вай, зра зу-

ме ла) мес цы — дру гая кні га ра ма на 

«Тэ ры то рыя ду шы», якую ў 2019-м 

на бы лі 110 чы та чоў і ад па вед на па-

куп ні коў «Бел кні гі». Уся го ў 2019 го-

дзе «Бел кні га» рэа лі за ва ла 2358 эк-

зэмп ля раў кніг На тал лі Бат ра ко вай. 

Ліч ба іс тот ная, ка лі мець на ўва зе, 

што апош нюю па зі цыю ў рэй тын гу 

про да жаў са 100 кніг бе ла рус кай 

вы твор час ці зай мае вы дан не, якое 

ва ўсёй сет цы «Бел кні гі» пра да лі ў 

коль кас ці 100 эк зэмп ля раў.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Ад гро шай да кніг
Бы лы банк са сту піў мес ца най ста рэй шай біб лі я тэ цы Бе ла ру сі
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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

БАН КЕ ТЫ ЗА ПРЫ ЛАЎ КАМ
За ме сяц пра да вец ад ной з 

крам у Ві цеб скім ра ё не пры-

сво і ла амаль тры ты ся чы 

руб лёў. 39-га до вая ра бот ні-

ца, з'яў ля ю чы ся ма тэ ры яль-

на ад каз най асо бай, на ла-

дзі ла схе му «ўцеч кі» ў сваю 

кі шэ ню не толь кі гра шо вых 

срод каў з ка сы ганд лё ва-

га аб' ек та, але і пра дук таў, 

у тым лі ку спірт но га.

Пры гэ тым дзя лі ла апош нія з 

мяс цо вы мі жы ха ра мі. А ата ча лі 

жан чы ну ў боль шас ці сва ёй асо-

бы, якія вя дуць аса цы яль ны лад 

жыц ця. Як па ве дам ляе ад дзя-

лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх 

су вя зяў УУС Ві цеб ска га абл вы-

кан ка ма, час цей за ўсё на чар го-

вую су стрэ чу яны збі ра лі ся пас ля 

пра цоў на га дня. Ужы ва лі, як той 

ка заў, не ады хо дзя чы ад ка сы. 

Бя се да бы ла за кошт гас па ды-

ні. Праў да, гу ля ла жан чы на не на 

свае, а на пры свое ныя. Атры ма-

ная за дзень вы руч ка ад роз ні ва-

ла ся ад су мы, якая пра во дзі ла ся 

пра даў шчы цай па ка са вым апа-

ра це.

Па вы ні ках пра вер кі АБЭЗ 

Віцеб ска га РА УС, шко да, на не се-

ная за ме сяц ра бот ні цай пры лаў ка, 

скла ла ка ля трох ты сяч руб лёў.

З ЛАМ БАР ДА — У КА ЗІ НО
Су пра цоў ні ка мі ад дзе ла па 

ба раць бе з эка на міч ны мі 

зла чын ства мі Фрун зен ска га 

РУ УС Мін ска за тры ма ны та-

ва ра знаў ца ад на го з лам бар-

даў го ра да, які пры сво іў буй-

ную су му гро шай з ка сы.

У мі лі цыю звяр нуў ся су пра-

цоў нік ад мі ніст ра цыі ўста но вы. 

Ён па ве да міў, што ў ка се ад сут ні-

чае буй ная су ма, якая за ста ла ся 

з па пя рэд няй ра бо чай зме ны.

Апе ра тыў ні ка мі бы ло ўста-

ноў ле на, што іх пры сво іў та ва ра-

знаў ца. Знач ную част ку з якіх у 

на ступ ным прай граў у іг раль най 

уста но ве Фрун зен ска га ра ё на. 

Су ма на не се най шко ды скла ла 

больш за 9400 руб лёў.

СКРА ЛА СРОД КІ З... 
МАТ ЧЫ НАЙ КАРТ КІ

Ба ры саў скім ра ён ным ад-

дзе лам След ча га ка мі тэ-

та за ве дзе на кры мі наль-

ная спра ва ў да чы нен ні да 

27-га до вай мяс цо вай жы хар-

кі, якая па да зра ец ца ў кра-

дзя жы гро шай з крэ дыт най 

бан каў скай карт кі.

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ-

бу звяр ну ла ся 60-га до вая ба ры саў-

чан ка. Жан чы на рас тлу ма чы ла, 

што з яе крэ дыт най карт кі пра па-

ла дзве ты ся чы руб лёў. Пра па жу 

яна вы яві ла, ка лі атры ма ла ліст ад 

бан ка аб не аб ход нас ці раз лі чыц ца 

па крэ ды це. Ад нак гэ тая вест ка вы-

клі ка ла ў ба ры саў чан кі здзіў лен не: 

крэ дыт най карт кай апош нім ча сам 

яна не ка рыс та ла ся.

Пад па да зрэн не апе ра тыў ні-

каў тра пі ла дач ка па цяр пе лай. 

Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма-

цыі, яна яшчэ ў ве рас ні мі ну ла-

га го да ўзя ла з тум бач кі бан-

каў скую карт ку, з якой пас ля 

зня ла дзве ты ся чы руб лёў. Як 

па ве дам ляе Ба ры саў скі РУ УС, 

дзяў чы на пры зна ла ся ў зроб-

ле ным і рас тлу ма чы ла, што ёй 

спат рэ бі лі ся гро шы. Да рэ чы, яна 

па спе ла іх па тра ціць на аса біс-

тыя па трэ бы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


