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Па чы на ем са ста лі цыПа чы на ем са ста лі цы
Се на та ры ўзя лі ўдзел у ак цыі
На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі Мар' я на ШЧОТ КІ НА пры ня ла ўдзел 
у эка ла гіч най ак цыі «Улад ку ем ма лую ра дзі му!». Удзель ні кі 
ак цыі на во дзі лі па ра дак на тэ ры то рыі пом ні ка пры ро ды 
рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня «Парк ка мя нёў» у мінскім 
мік ра ра ё не Уруч ча. Ак цыя пры мер ка ва на да Го да ма лой 
ра дзі мы.

«Сён ня кам па нія «Улад ку ем ма лую ра дзі му!» стар та ва ла ў 
Мін ску. На пэў на, гэ та пра віль на, бо ста лі ца — сэр ца кра і ны і 
ме на ві та тут пры ма юц ца вя лі кія стра тэ гіч ныя ра шэн ні. З Мін-
ска кам па нія рас паў сю дзіц ца ва ўсе кут кі Бе ла ру сі, і кож ны 
ча ла век па ві нен пры няць у ёй удзел. Каб жыць у пры го жай 
кра і не, трэ ба пры клас ці для гэ та га на ма ган ні. Ця пер па ўсёй 
Бе ла ру сі ідуць су бот ні кі, і аба вяз ко ва трэ ба на вес ці па ра дак 
на сва ёй ма лой ра дзі ме і там, дзе жы веш», — ад зна чы ла 
Мар' я на Шчот кі на.

У ак цыі так са ма ўдзель ні ча лі стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах Ула дзі-
мір Пан цю хоў і член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці, рэк тар 
Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі Ка ця ры на Ду ла ва.

Фо рум ужо хут каФо рум ужо хут ка
Ад ну з сек цый сё лет ня га Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі пры све цяць ліч ба вай эка но мі цы
У Са ве це Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду пад кі раў ніц твам 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па эка но мі цы, бюд жэ це 
і фі нан сах Ула дзі мі ра ПАН ЦЮ ХО ВА прай шло па ся джэн не 
ра бо чай гру пы па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні сек цыі 
«Ліч ба вая эка но мі ка: су пра цоў ніц тва рэ гі ё наў, стан 
і перс пек ты вы» ў рам ках V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

У хо дзе па ся джэн ня быў за цвер джа ны план ме ра пры ем-
стваў па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні сек цыі, аб мер ка ва на яе 
кан цэп цыя, вы зна ча на маг чы мае ко ла ўдзель ні каў, асноў ных 
дак лад чы каў, тэ мы іх вы ступ лен няў, раз гле джа ны ін шыя ар-
га ні за цый ныя пы тан ні.

Пла ну ец ца, што сек цыя бу дзе пра хо дзіць у Ма гі лё ве з 
удзе лам прад стаў ні коў Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Мі ніс тэр ства су вя зі і ма са вых ка му ні ка-
цый Ра сій скай Фе дэ ра цыі, Мі ніс тэр ства эка но мі кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і Мі ніс тэр ства эка на міч на га раз віц ця Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі, прад стаў ні коў Пар ка вы со кіх тэх на ло гій (Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь) і аў та ном най не ка мер цый най ар га ні за цыі «Ліч ба-
вая эка но мі ка» (Ра сій ская Фе дэ ра цыя), аб лас цей Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і суб' ек таў Ра сій скай Фе дэ ра цыі і інш.

Пад час ра бо ты сек цыі бу дуць аб мяр коў вац ца, у пры ват-
нас ці, пы тан ні рэа лі за цыі дзяр жаў ных пра грам па раз віц ці 
ліч ба вай эка но мі кі, рас пра цоў кі да рож най кар ты па су мес ных 
дзе ян нях ра сій ска га і бе ла рус ка га ба коў у мэ тах вы пра цоў кі 
агуль ных па ды хо даў да раз віц ця ліч ба вай эка но мі кі на тэ ры-
то рыі Са юз най дзяр жа вы.

Ідэі для Са друж нас ці — Ідэі для Са друж нас ці — 
ад ма ла дыхад ма ла дых
Ад бы ло ся па ся джэн не Са ве та па спра вах 
мо ла дзі СНД
Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і са цы яль ным раз віц ці Іры на СТА РА ВОЙ ТА ВА пры ня ла 
ўдзел у па ся джэн ні Са ве та па спра вах мо ла дзі дзяр жаў — 
удзель ніц Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў.

Пад час па ся джэн ня бы лі раз гле джа ны эфек тыў ныя фор мы 
і ме та ды рэа лі за цыі ма ла дзёж най па лі ты кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь, ход вы ка нан ня Пла на ме ра пры ем стваў на 2018—2020 
га ды па рэа лі за цыі Стра тэ гіі між на род на га ма ла дзёж на га су-
пра цоў ніц тва дзяр жаў — удзель ніц СНД да 2020 го да.

У гэ ты ж дзень пар ла мен та рый на ве да ла між на род ную 
вы стаў ку пра ек таў-пе ра мож цаў дзяр жаў — удзель ніц Са друж-
нас ці Не за леж ных Дзяр жаў «100 ідэй для СНД», вы стаў ку рэс-
пуб лі кан ска га ма ла дзёж на га кон кур су «100 ідэй для Бе ла ру сі» 
і ўру чы ла ўзна га ро ды аў та рам най леп шых пра ек таў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

У Го мель скай воб лас ці 
пад час кант роль ных 
ме ра пры ем стваў па 

на вя дзен ні па рад ку на зям лі сель-
ска гас па дар ча му прад пры ем ству 
бы лі вер ну ты вор ныя зем лі, 
за ня тыя не санк цы я на ва най 
звал кай.

Яе дзяр жаў ныя ін спек та ры Го-
мель ска га аб лас но га ка мі тэ та пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя вы яві лі ка ля ма лоч-
на та вар най фер мы рэс пуб лі кан ска-
га сель ска гас па дар ча га ўні тар на га 
прад пры ем ства «Экс пе ры мен таль-
ная ба за «Кры ніч ная» (на се ле ны 
пункт Ба ла жэ ві чы Ма зыр ска га ра ё-

на). На звал цы раз мя шча лі ся ад хо ды 
вы твор час ці, у тым лі ку дру гас ныя 
ма тэ ры яль ныя рэ сур сы (по лі эты лен, 
пласт ма са і інш.).

Бы ло ўста ноў ле на, што ўсё гэ та 
ўтва ры ла ся на вор ных зем лях у вы-
ні ку гас па дар чай дзей нас ці зга да-
на га прад пры ем ства. Спе цы я ліс ты 
аб лас но га ка мі тэ та рэ ка мен да ва лі 
яго кі раў ні ку ця гам трох дзён на вес-
ці па ра дак на ўчаст ку, лік ві да ваў шы 
не санк цы я на ва ную звал ку. Ад нак 
праз ад ве дзе ны тэр мін на леж ныя 
ме ры не бы лі пры ня ты.

Толь кі свое ча со вае ўмя шан не 
Го мель ска га аб лас но га ка мі тэ та 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя да зво лі ла 
не да пус ціць да лей ша га за брудж-
ван ня зя мель. У вы ні ку ў да чы нен ні 
да РСУП «Экс пе ры мен таль ная ба-
за «Кры ніч ная» бы ло ўста ноў ле на 
па тра ба ван не аб ада бран ні ад хо-
даў, іх па дзе ле па ві дах, вы бар цы 
дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-
саў, на кі ра ван ні ўся го на зва на га 
ва ўста ноў ле ным за ка на даў ствам 
па рад ку на аб' ек ты па вы ка ры стан ні 
і за ха ван ні ад хо даў. У да чы нен ні да 
сель ска гас па дар ча га прад пры ем-
ства як ві на ва тай юры дыч най асо-
бы быў рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны 
пра цэс.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)
— Па сту по ва вяр та-

юц ца ў зем ле ка ры стан-
не і так зва ныя чар но-
быль скія зем лі...

— Пас ля ава рыі на 
ЧА ЭС ка ля 202 ты сяч га 
сель ска гас па дар чых зя-
мель бы лі вы ве дзе ны з 
гас па дар ча га аба ро ту па 
пры чы не за бру джа нас ці. 
Ця пер кар ці на мя ня ец ца. 
Мы імк нём ся па мян шаць 
гэ тую коль касць зя мель, 
бо на ву ко ва да ка за на, 
што іх мож на вы ка рыс-
тоў ваць, — пад кант-
роль на, пры вы ка нан ні 
шэ ра гу ўмоў. У кож ным 
ра ё не ёсць за бру джа ныя 
зем лі, па кры се вяр та ем іх 
у сель ска гас па дар чы аба-
рот. На вы ха дзе ўся пра-
дук цыя кант ра лю ец ца і 
ад па вя дае нар ма ты вам.

— Ці ёсць праб лем-
ныя пы тан ні, якія не аб-
ход на бы ло б урэ гу ля-
ваць на ўзроў ні за ка на-
даў ства?

— Гэ тыя праб ле мы 
ёсць, і яны вы ра ша юц ца. 
Ця пер рых ту ец ца пра ект 
змя нен няў ва Указ Прэ-
зі дэн та № 100 «Аб ме рах 
па ўдас ка на лен ні ўлі ку 
і ска ра чэн ні коль кас ці 
пус ту ю чых і ста рых да-
моў у сель скай мяс цо вас-
ці». Па він на быць кры ху 
спро шча на пра цэ ду ра 
ўцяг нен ня ў аба рот гэ тых 
аб' ек таў. У мэ тах га ран та-
ван ня пра ва на ўлас насць 
яна бы ла да во лі скла да-
най, але прак ты ка па ка-
за ла, што та кія ме ры не 
бы лі апраў да ны мі і за раз 
трэ ба іс ці па шля ху спра-
шчэн ня. Праб лем, звя за-
ных з уціс кам ін та рэ саў 
гра ма дзян, прак тыч на не 
ўзні кае, а па пер — дзя-
сят кі.

— Ва шы спе цы я ліс ты 
шчыль на зай ма юц ца 
кант ро лем за зем ле-
ка ры стан нем?

— Так. Са мая асноў ная 
праб ле ма: у нас па куль 

не атрым лі ва ец ца вый сці 
на той уз ро вень куль ту-
ры зем ле ка ры стан ня, які 
за бяс пе чыў бы поў ны 
па ра дак. На жаль, зем-
ле ка рыс таль ні кам трэ ба 
па ста ян на на гад ваць пра 
тое, што ўчас так па ві нен 
быць доб ра ўпа рад ка ва-
ны. Мы што год вы да ём 
ка ля 30 ты сяч прад пі сан-
няў па фак тах, звя за ных 
з ня дбай ным стаў лен-
нем да зям лі. Па тра ба-
ван не ад но: доб ра ўпа-
рад коў ваць і эфек тыў на 
вы ка рыс тоў ваць. Ка лі 
вы атры ма лі пра ва на 
зя мель ны ўчас так, трэ ба 
па мя таць і пра аба вяз кі. 
Той ка ва лак зям лі, які вам 
да стаў ся, трэ ба лю біць.

— Якім мо жа быць 
па ка ран не ня дбай на га 
гас па да ра?

— Мо жа быць на кла-
дзе ны штраф да 20 ба за-
вых ве лі чынь. Ці ўрэш це 
на ват мо жа быць ада-
бра ны зя мель ны ўчас так. 
Ле тась 108 зя мель ных 
учас т каў бы лі ада бра ны 
ў тых, хто імі не зай маў ся 
як трэ ба. Згод на з пра ві-
ла мі, ча ла ве ка па пя рэдж-
ва юць: па тра бу юць, каб 
ён на вёў па ра дак. Ка лі не 
зра зу меў, зноў па пя рэдж-
ва юць, а да лей за пус-
ка ец ца пра цэ ду ра, пры 
якой учас так мо жа быць 
вер ну ты дзяр жа ве. А по-
тым ён пе ра раз мяр коў-
ва ец ца — да ста ец ца тым, 
хто мае ў ім са праўд ную 
па трэ бу. Пе ра важ на раз-
мо ва ідзе пра зя мель ныя 

ўчаст кі для ін ды ві ду аль-
на га жыл лё ва га бу даў-
ніц тва. У кож ным ра ё не 
Го мель шчы ны ёсць та кая 
праб ле ма.

— Мне заў сё ды ці-
ка ва, пра што лю дзі 
ду ма юць, ка лі бя руць 
зя мель ныя ўчаст кі «на 
ўся ля кі вы па дак»?

— Са праў ды, ка лі 
рап там ёсць маг чы-
масць атры маць зям-
лю, лі чаць: «А да вай 
возь мем, ня хай бу дзе, 
а по тым раз бя ром ся». 
На шы лю дзі час та жы-
вуць спа дзя ван нем, што 
заўт ра ім зям ля мо жа 
спат рэ біц ца. Та му мы 
па ста ян на тлу ма чым: 
вы толь кі па тра ці це час 

і гро шы на афарм лен не 
да ку мен таў. Ка лі ад чу-
ва е це, што не бу дзе це 
бу да ваць, — лепш не 
па чы най це. Ёсць тыя, 
хто спы ня ец ца, а ёсць і 
тыя, хто ўсё роў на бя рэ 
ўчаст кі. У вы ні ку мы ба-
чым пус ту ю чую зям лю, 
якая не пры но сіць ка-
рыс ці.

— Аляк сандр Ва сі ле-
віч, а сва іх су пра цоў ні-
каў вы не як за ці каў лі-
ва е це быць пры кла дам 
для ін шых?

— З гэ тай мэ тай мы сё-
ле та, у Год ма лой ра дзі мы, 
аб вяс ці лі кон курс ме на ві та 
ся род су пра цоў ні каў усіх 
пад раз дзя лен няў служ бы 
зем ле ўпа рад ка ван ня Го-
мель скай воб лас ці. Яны 
па він ны па ка заць, як доб-
ра ўпа рад ка ва ны іх аса біс-
ты дом ці да ча, і прад ста-
віць фо та прэ зен та цыю. 
Мы вы ву чым ма тэ ры я лы, 
абя ром са мыя леп шыя і 
вы ба рач на вы е дзем на 
мес ца. Вель мі важ на, каб 
мак сі маль ная коль касць 

на шых су пра цоў ні каў, а 
іх у нас больш за сот ню, 
пра дэ ман стра ва лі, як на-
вод зяць па ра дак на сва-
ёй зям лі, і тым са мым па-
да лі ін шым гра ма дзя нам 
прык лад. У кан цы мая 
пад вя дзём вы ні кі, і най-
леп шыя бу дуць аба вяз-
ко ва ўз на га ро джа ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗЯМ ЛЯ ПА ВІН НА 
ПРА ЦА ВАЦЬ

ПРА ГЭ ТА ПІ СА ЛА «МС»

СЕЛЬ ГАС ПРАД ПРЫ ЕМ СТВУ СЕЛЬ ГАС ПРАД ПРЫ ЕМ СТВУ 
ВЯР НУ ЛІ ВОР НЫЯ ЗЕМ ЛІВЯР НУ ЛІ ВОР НЫЯ ЗЕМ ЛІ

На жаль, 
зем ле ка рыс-

таль ні кам трэ ба 
па ста ян на на гад ваць 
пра тое, што ўчас так 
па ві нен быць 
доб ра ўпа рад ка ва ны. 
Мы што год вы да ём 
ка ля 30 ты сяч 
прад пі сан няў.

Вёс ка Асі наў ка да і пас ля доб ра ўпа рад ка ван ня.


