
5АБ'ЕКТЫЎ20 мая 2017 г.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Дня мі ў са дзе Ін сты ту та пла да-
вод ства ў Са ма хва ла ві чах бы лі вы-
са джа ны но выя кус ты ак ты ні дыі. 
У ме жах пра гра мы «Ге на фонд» яны 
бы лі пры ве зе ны з мас коў ска га ад-
дзя лен ня Усе ра сій ска га ін сты ту та 
рас лі на вод ства. Да рэ чы, ту тэй шыя 
ка лек цыі пры зна ны на быт кам Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь і зна хо дзяц ца пад 
ахо вай дзяр жа вы.

«Звяз да» ад гук ну ла ся на за ман-
лі вую пра па но ву ву чо ных паў дзель-
ні чаць у па са дцы рэд кіх эк зэмп ля-
раў, якія да лей бу дуць вы ву чац ца 
і вы ка рыс тоў вац ца ў се лек цый най 
ра бо це. Хто ве дае, мо жа, «на-
шчад кі» па са джа най у юбі лей ным 
для га зе ты го дзе рас лі ны з ця гам 
ча су за квіт не юць у са дах і на шых 
чы та чоў.

— У жніў ні на ёй па чы на юць 
вы спя ваць доў гія пла ды з вя лі кай 
коль кас цю ві та мі ну С, ак ты ні дам, 
які да па ма гае вы ра шаць праб ле-
мы са стра ва ван нем. Яны бу дуць 
ка рыс ны мі для ля жа чых баль ных, 
ця жар ных жан чын. Яга ды мож на 
пе ра цер ці з цук рам, за ма ро зіць, 
зра біць фрук то вы лёд, на чын ку 
для блі ноў, пон чы каў. А яшчэ гэ та 
куль ту ра дэ ка ра тыў ная. Яе мож на 
са дзіць уз доўж участ ка, на мя жы ў 
якас ці жы вой ага ро джы. Ка лі яна ў 
чэр ве ні па чы нае квіт нець, па ло ва 
ліс та ста но віц ца бе ла-ру жо вай, гэ та 
так пры го жа! — зна ё міць з «бе ла-
рус кі мі кі ві» за гад чык ла ба ра то рыі 
ге не тыч ных рэ сур саў ягад ных куль-
тур Люд мі ла Фра ло ва.

Да рэ чы, ка лі на ду ма е це па ся ліць 
у ся бе на ўчаст ку гэ тую пры га жу ню, 
а мо жа, і якія ін шыя, па куль рэд кія 
рас лі ны, мо жа це сме ла звяр тац ца 
па кан суль та цыі да ву чо ных на сайт 
bеlsаd.bу аль бо ў наш пра ект «Руп-
лі вым гас па да рам».

ХО ЧАМ ПЕ РА МЕН!
Ці час та ў на шым ра цы ё не з'яў-

ля юц ца яга ды? На жаль, не, хоць у 
Бе ла ру сі ёсць усе ўмо вы для та го, 
каб за пус ціць «ягад ны кан ве ер». 
Сён ня ў са дах мож на атрым лі ваць 
пра дук цыю не гор шую, а са мае га-
лоў нае, тан ней шую за за мор скую 
са да ві ну.

— Мы мо жам вы рошч ваць не 
толь кі куль ту ры ўме ра на га по яса, а 
на ват не ка то рыя тра піч ныя. На прык-
лад, дзя ку ю чы да стат ко ва пры дат-
ным клі ма тыч ным умо вам па спя хо ва 
ўва хо дзяць у вы твор часць кі зіл, ак-
ты ні дыя, з'яў ля юц ца ў са дах азі мі на, 
уна бі (ці кі тай скі фі нік), го джы і мно-
гія ін шыя паў днё выя рэ чы, — заў-
ва жае Люд мі ла Ула дзі мі ра ўна. — 
Ся род куль тур, якія вар та ўво дзіць 
у вы твор часць, — бруж мель, ён дае 
ўра джай ад ным з пер шых — ужо 
ў па чат ку чэр ве ня (а ў паў днё вых 
зо нах і ў кан цы мая) мож на збі раць 
смач ныя яга ды. На ват ажы ны ма ла 

хто за во дзіць. І гэ та пры тым, што 
з'я ві лі ся но выя сар ты, без шып ныя, 
з буй ны мі яга да мі — у не ка то рых 
яна да ся гае 8 гра маў. І гэ та не ней кі 
трук, фаль сі фі ка цыя ці ўзмоц не ная 
апра цоў ка ўгна ен ня мі, а вы нік мэ та-
на кі ра ва най шмат га до вай се лек цыі, 
да сяг ну ты і за ма ца ва ны на ге не тыч-
ным уз роў ні.

Ча сам, лю дзі спа дзя юц ца за па-
сці ся яга да мі ў ле се, мно гіх на ват не 
спы няе, што не заў сё ды там доб рая 
эка ла гіч ная аб ста ноў ка, ёсць зо ны і 
з ра дые ак тыў ным за брудж ван нем. 
Акра мя та го, су час ныя куль ту ры, 
вы ве дзе ныя се лек цы я не ра мі, ад-
роз ні ва юц ца боль шай коль кас цю 
бія ла гіч на ак тыў ных рэ чы ваў, яны 
буй ней шыя, ура джай ней шыя, адап-
та ва ны да но вых пры род на-клі ма-
тыч ных умоў. Мо жа вы свет ліц ца, 
што вы рошч ваць яга ды на сва ім 
участ ку вы гад ней, чым што год тра-
ціц ца на бен зін, каб вы брац ца па 
ляс ныя да ры.

ЗНА Ё МЫЯ 
І НЕ ВЕЛЬ МІ

Ка лі мы вы праў ля ем ся на ка рот-
кую эк скур сію па ягад ні ках Ін сты ту-
та, Люд мі ла Ула дзі мі ра ўна зна ё міць 
з ка лек цы я мі роз ных рас лін, пла ды 
якіх маг лі б прый сці ся да спа до бы 
на шым гас па дынь кам:

— Вы б ба чы лі, як пры го жа квіт-
неў кі зіл! Толь кі сы шоў снег, а ён 
ужо па крыў ся жоў тай шап кай. Тут 
гло га вы гай, пла ну ем вы вес ці но вы 
буй на плод ны сорт. Шаў ка ві ца на ша 
лю біць вы спац ца, ча сам ад па чы вае 
да кан ца мая, дае ў кан цы жніў ня 
вы дат ны ўра джай, пла ды ба га тыя 
на жа ле за. У нас ці ка вая ка лек цыя 
шып шы ны: ёсць круг лыя, вы цяг ну-
тыя, з шы па мі і без. Пры го жа квіт не-
юць ір га і ча ром ха. У кан цы жніў ня 
пры яз джай це да нас па яга ды ча-
ром хі, між ін шым, на Ура ле іх на ват 
у пі ра гі кла дуць, су шаць і да да юць у 
му ку. Ра бі на, ёсць па вер'е, аба ра няе 
ад па жа раў, даў ней яе са дзі лі ка ля 

ўва хо да ў дом, каб спы няць агонь. 
Ёсць дэ ка ра тыў ныя ві ды ра бі ны, на-
прык лад, «ні цай» фор мы, з пла да мі 
роз ных ко ле раў (на прык лад, пун со-
ва га, чыр во на га), буй ны мі пла да-
мі. Есць гра на та вая — гіб рыд па-
між аро ні яй і ра бі най са до вай. Яшчэ 
Мі чу рын зай маў ся скры жа ван нем і 
атры маў та кую фор му, яна вель мі 
смач ная, з яе цу доў нае ва рэн не. А 
яшчэ та кія яга ды чыс цяць са су ды ад 
ха лес тэ ры на вых бля шак.

— Дзіў на, сён ня лю дзі імк нуц-
ца ўпры го жыць свой учас так, але 
ма ла хто для гэ та га вы ка рыс тоў-
вае ягад ні кі...

— На ват звы чай ныя куль ту ры 
мо гуць быць дэ ка ра тыў ны мі. На-
прык лад, ажы ны. На не ка то рых 
сар тах ліс ты ста но вяц ца бар вя-
ны мі. Пры го жа квіт нее хе на ме-
лес, спа чат ку ён ураж вае чыр во-
ны мі як ліх та ры кі квет ка мі, а пас-
ля вы рас та юць пла ды-яб лыч кі, іх 
пе ра цер ці з цук рам — сма ка та! 
Мож на скры лі ка мі ў чай за мест 
лі мо на клас ці, спа лу чаць з ін шы мі 
пла да мі ў пю рэ ці ва рэн ні. Ёсць 
ру жак вет ныя сар ты су ніц, бу зі на 
з за ла ціс ты мі ліс та мі. Вар ты ўва гі 
бу зі на чор ная і ча ром ха. Аро нія, 
да рэ чы, куль ту ра, з якой на огул 
ня ма ні я кіх тур бот, у ве рас ні ста-
но віц ца бар вя най, пры го жыя і 
чор ныя ягад кі. Тут і дэ ка ра тыў-
насць, і ка рысць. Ягад ныя куль-
ту ры — гэ та не толь кі кус ты, але 
і дрэ вы (кі зіл, глог, шаў ка ві ца), 
лі я ны і тра вя ніс тыя рас лі ны, на-
прык лад су ні цы.

— Што трэ ба ўліч ваць пры пад-
бо ры куль тур?

— Раю пры вы ба ры куль тур аба-
пі рац ца на рэ естр. Ча сам лю дзі гэ та 
іг на ру юць, ка жуць: «Вы нам ад ста-
лыя сар ты пра па ну е це, яны даў но 
вя до мыя». За тое на дзей ныя, пра ве-
ра ныя не адзін год, вы пра ба ва ныя 
па ўсіх аб лас цях, а на він кі мо гуць 
даць 1-2 ура джаі і вы мерз ці.

— Гэ та вяс на паў плы вае на 
ўра джай...

— Не та кія вя лі кія ма ра зы бы лі, 
мі нус 5 для рас лін не кры тыч на, але 
для фар мі ра ван ня за вя зі гэ та дрэн-
на. Тое, што ра на за цві ло, па шко-
дзі ла ся. Дзя ку ю чы ран няй друж най 
вяс не шчод ра квіт не лі кі зіл, чор ныя 
па рэч кі, агрэст, ба ю ся, не збя ром 
та ко га ўра джаю, як пла на ва лі. Бы лі 
рэз кія скач кі тэм пе ра ту ры, але дзя-
ку ю чы апад кам рас лі ны ўма ца ва лі-
ся. Па лі вы са дзей ні ча юць ад наў лен-
ню па шко джа ных тка нак за кошт 
та го, што ва да мае цеп ла пра вод ную 
функ цыю. Са да во ды вяс ной час та 
вы ка рыс тоў ва юць су праць за ма раз-
ка выя па лі вы ў час цві цен ня.

— Ёсць ней кая ўні вер саль ная 
па ра да, што зра біць, каб за клас ці 
сад з но вых куль тур?

— Ягад ныя куль ту ры — даў га-
веч ныя, мо гуць на ад ным мес цы 
рас ці 20—30 га доў. Вы не атры ма-
е це ўра джа яў, ка лі прос та па са дзі це 
рас лі ну, дзе да вя дзец ца, да за клад-
кі са ду трэ ба па пра ца ваць з зям лёй. 
Га лоў нае, з ча го трэ ба па чы наць: 
пад рых та ваць гле бу. Па зба віц ца ад 
пус та зел ля, шкод ні каў, хва роб. Ка лі 
на ўчаст ку бы лі ней кія праб ле мы, 
трэ ба не каль кі га доў з па сад кай 
ягад ных куль тур па ча каць. За тое 
на тым мес цы вы дат на ся бе мо гуць 
ад чу ваць та ге тэ сы, хры зан тэ мы, 
ачы шчае гле бу час нок, рапс, гар-
чы ца. Апош нія трэ ба не каль кі ра зоў 
за се зон се яць і за коп ваць — гэ та 

і зя лё нае ўгна ен не, і ба раць ба з хва-
ро ба мі ды шкод ні ка мі. Асаб лі ва па-
трэб ны сі дэ ра ты для бед ных лёг кіх, 
пяс ча ных глеб. Сён ня гной знай сці 
цяж ка. Мно гія фер мы пад мы ва юць 
скот, і ён у вад кай фор ме. А ў са дзе 
па трэб ны цвёр ды, пе ра прэ лы. Та му, 
ка лі яго ня ма, да па мо гуць сі дэ ра ты 
і роз ныя ўгна ен ні, якіх за раз ба га та 
ў ма га зі нах, ак сі дат тор фу, гу мі на-
выя да баў кі, прэ па ра ты на асно ве 
мік ра ар га ніз маў. Па куль гле ба бу-
дзе рых та вац ца, трэ ба пра ду маць, 
што са дзіць, вы зна чыц ца з раз-
мя шчэн нем ра доў, рас лін. Мож на 
пры ехаць да нас у гос ці. У ме жах 
Го да на ву кі сё ле та ла дзіц ца ба га та 
раз на стай ных пра грам, гэ та і се мі-
на ры, і ягад ныя фес ты ва лі — мож на 
прай сці ся па са дзе, па гля дзець, як 
усё рас це, пра дэ гус та ваць. Ка лі ў 
нас на бы ва юць па са дач ны ма тэ ры-
ял, так са ма да ём ба га та па рад, рас-
каз ва ем пра ма ла вя до мыя рас лі ны 
лю дзям, рэ ка мен ду ем іх. Ве ру, што 
і кі зіл, і ак ты ні дыя з ця гам ча су ўвой-
дуць у на ша жыц цё, бруж мель за-
раз упэў не на кро чыць па Поль шчы. 
У нас фер ме ры яшчэ ча сам ба яц ца 
ім за няц ца, бо пе ра лік срод каў аба-
ро ны для ягад ных куль тур вель мі 
аб ме жа ва ны. Вы твор цы і па стаў-
шчы кі хі міі для ягад лі чаць, што та кі 
кі ру нак ім у Бе ла ру сі не вы гад ны, бо 
тут ня ма вя лі кіх на са джэн няў. Але 
ёсць аль тэр на ты ва: муль ча за мест 
гер бі цы даў, па пя рэд няя пад рых тоў-
ка гле бы і роз ныя сіс тэ мы аб рэз кі, 
фар моў кі — пра фі лак ты ка су праць 
хва роб. Трэ ба ска заць, што ма ла-
рас паў сю джа ныя ягад ныя куль ту-
ры прак тыч на не па шкодж ва юц ца 
шкод ні ка мі і хва ро ба мі. На прык лад, 
на кі зі ле, шаў ка ві цы, гло гу ня ма 
шкод ні каў. Вось яны — куль ту ры 
для ар га ніч на га зем ля роб ства.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ. 
dzіаdzіulа@zvіаzdа.bу

На га дзін ні ку — во сем 
ра ні цы. Свае дзве ры для 
на вед валь ні каў ста ліч ны 
заа парк ад чы ніць толь-
кі праз дзве га дзі ны, а 
бес пра цоў ныя ўжо збі-
ра юц ца, каб ад пра ца ваць 
на леж нае і за ра біць якую-
ні я кую ка пей чы ну (за 
дзень — ка ля 11 руб лёў). 
Тут яны зай ма юц ца пад-
соб ны мі ра бо та мі, пры бі-
ра юць тэ ры то рыю.

— Да жы вёл не да пус каюц-
ца, — па пя рэдж вае на ша пы-
тан не на мес нік ды рэк та ра 
Мінск ага заа пар ка Аляк-
сандр САФ РО НАЎ. — Не бяс-
печ на. Для гэ та га па трэб на 
спе цы яль ная пад рых тоў ка.

У дзень ар га ні за цыя пры-
мае да 15 «ад пра цоў шчы каў». 
Май стар па ўтры ман ні зя лё-
ных на са джэн няў Мі ка лай 
НО ВІК рас каз вае, што ёсць 
і та кія, хто па два га ды да іх на 
гра мад скія ра бо ты хо дзіць. «А 
мо ладзь, бы вае, пры шлюць — 
тая не ве дае, што та кое рыд-
лёў ка. Хлоп цы не ўме юць 
за біць цвік, а дзяў ча ты ні ко лі 
не па ло лі квет кі», — дзе ліц ца 
май стар. Ад ся дзец ца для га-
лач кі, да рэ чы, не атры ма ец ца: 
гуль таю прос та не за лі чаць 
дзень ад пра цоў кі і ад пра вяць 
да до му.

У шта це заа пар ка, вя до ма, 
ёсць свае двор ні кі і пад соб ныя 
ра бо чыя, але да па мо га ліш няй 
не бы вае. Вось гру па бес пра-
цоў ных на ўва хо дзе згра бае 
ско ша ную тра ву. 44-га до вая 
Воль га рас каз вае, што ўжо 
ме сяц у по шу ках ра бо ты. Па 
спе цы яль нас ці жан чы на швач-
ка, але пас ля ін суль ту прый-
шло ся за быць на ма шын ку і 
пра ца ваць пры бі раль шчы цай. 
А знай сці та кую ва кан сію ця-
пер амаль не рэ аль на.

— Пад' яз джа еш у фір му. 
Сва бод нае мес ца быц цам 
ёсць, але ка жуць, што не па-
ды хо дзіш, — рас каз вае пра 
скла да нас ці Воль га. — У не ка-
то рых ар га ні за цы ях бя руць на 
ста жы роў ку, пра цу еш ме сяц 
бяс плат на. А пас ля на ра бо ту 
не за пра ша юць — пры хо дзяць 
ста жы ра вац ца но выя лю дзі. 
Прад пры ем ства за раб ляе, а 
мы — не.

Маг чы мас ці пад за ра біць 
жан чы на ра да: трэ ба ж не як 
сям'ю кар міць. Дый не та кая 
тут бруд ная ра бо та, клет кі чыс-
ціць не пры му ша юць.

Яе сён няш няя «ка ле га» 
Тац ця на ўзды хае: усе доб рыя 
ва кан сіі за ня тыя. Жан чы на 
мае спе цы яль насць ра бо ча га 
зя лё най гас па дар кі, але сцвяр-
джае, што па пра фе сіі ўлад-
ка вац ца не атрым лі ва ец ца. То 
кас цы па трэб ны, а не азе ля ні-
це лі, то на мес ца ін ша га ча ла-
ве ка возь муць.

— На што жы ву? У сяб роў кі 
на ўчаст ку пад пра цоў ваю. Да-
па мо гу атрым лі ваю — 20 руб-
лёў у ме сяц. Але гэ та ма ла, на 
раз у кра му сха дзіць. Да юць 

яшчэ та ло ны на пра езд. А то 
кант ра лё ры не гля дзяць на 
да вед ку бес пра цоў на га, вы-
са джва юць з аў то бу са і ўсё.

Мі ха іл, цяс ляр-бе тон шчык, 
фар буе ага ро джу. На ўлік як 
бес пра цоў ны стаў два ме ся цы 
та му, пас ля та го як яго ска ра-
ці лі на прад пры ем стве.

— Ва кан сіі цес ля ра, ста ля-
ра ёсць, — апіс вае муж чы на 
сі ту а цыю. — Але за роб кі там 

абя ца юць не вя лі кія. 250 руб-
лёў, на прык лад, а ў мя не на 
па пя рэд няй ра бо це 800 бы ло. 
Мо жа, служ ба за ня тас ці нар-
маль ную ва кан сію пад бя рэ... 
(за дум ва ец ца) Раз рад у мя-
не ніз кі. Я ма гу пра ца ваць як 
след, але но ва му най маль ні ку 
гэ та трэ ба да ка заць.

Па куль ідзём на гас па дар-
чы двор, уз доўж валь е раў з ла-
ма мі і ваў ка мі, Мі ка лай Но вік 
заўва жае, што не ка то рыя пас-
ля гра мад скіх ра бот за ста юц-
ца ў іх на па ста ян най асно ве. 
Ад на го, на прык лад, элект ры-
кам улад ка ва лі.

— Уво гу ле да нас на ад-
пра цоў ку шмат бу даў ні коў 
пры хо дзіць, ра бо чых з за во-

даў. Час цей гэ та лю дзі, якім 
за 40—50 га доў, — дзе ліц ца 
на зі ран ня мі май стар.

Пра тое, што пас ля 50 ні-
дзе не хо чуць браць, рас каз-
вае і бес пра цоў ны Анд рэй. 
На бір жы ён ста іць паў го да. 
У мі ну лым кі роў ца-між на род-
нік, пас ля апе ра цыі на ка ле не 
муж чы на ця пер не мо жа доў га 
ся дзець за ру лём. «Ад пра ві лі 
на кур сы па груз чы ка ад служ-
бы за ня тас ці, — рас каз вае 
Анд рэй, за цяг ва ю чы ся цы га-
рэ тай. — Але па ста не зда-
роўя не па цяг ну гэ ту ра бо ту. 
Ты дзень па ез дзіў — ледзь 
ра за гнуў ся».

Муж чы на пра даў ма шы ну, 
на гэ тыя гро шы ця пер і жы ве. 
Ста ра ец ца эка но міць: хар-
чуец ца буль бай, якую вы рас-
ціў ле тась на да чы, і хат ні мі 
на рых тоў ка мі.

Мно гія бес пра цоў ныя на 
гра мад скіх ра бо тах у заа пар ку 
ўпер шы ню. Але толь кі не Ігар. 
Зда ро вы му жык, ён больш за 
год ні дзе не пра цуе. Хоць мае 
доб рую спе цы яль насць — зуб-
ны тэх нік.

— Зай дзі це ў ін тэр нэт, па-
гля дзі це: та кія не па тра бу юц-

ца, — пе ра кон вае ён нас пад-
час пе ра ку ру, які ў яго па чаў ся 
ра ней за ра бо ту.

Мы по тым пра ве ры лі ў 
Агуль на рэс пуб лі кан скім бан-
ку ва кан сій: у Мін ску са праў ды 
сва бод ных мес цаў для зуб ных 
тэх ні каў ня ма. Ёсць у ін шых га-
ра дах: Свет ла гор ску, Ба ра на-
ві чах, На роў лі. Ін шая спра ва, 
што ў Іга ра ква лі фі ка цыі для 
гэ та га не хо піць. Ме ды цын скі 
дып лом кож ныя пяць га доў па-
цвяр джаць трэ ба, а муж чы на 
апош нія ра зы іг на ра ваў гэ ту 
пра цэ ду ру.

— Цэ лы год не пра цу е це, за 
што пра дук ты куп ля е це? — не 
ра зу ме ем мы.

— Рад ня да па ма гае...
Ігар ка жа, што на ва кан сію 

з за роб кам ад 300 рублёў і 
вы шэй га то вы іс ці. Ня ўжо за 
год та кую знай сці не змог? 
Як той ка заў, ад ны шу ка юць 
маг чы мас ці, ін шыя — апраў-
дан ні.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubnеuskауа@zvіаzdа.bу
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«КЛЕТ КІ ЧЫС ЦІЦЬ 
НЕ ПРЫ МУ ША ЮЦЬ»

Як пра хо дзяць гра мад скія ра бо ты ў заа пар ку?

Афі цый на
З па чат ку го да ў аплат-

ных гра мад скіх ра бо тах 
пры ня ло ўдзел амаль 
1,3 ты ся чы мін чан, у тым 
лі ку 1268 бес пра цоў ных. 
Ак тыў ней за ўсё ідуць у 
Мін скі заа парк, Цэнт раль-
ны ба та ніч ны сад НАН Бе-
ла ру сі, «Зе лян буд» Фрун-
зен ска га ра ё на. Уся го сё-
ле та за клю ча на 78 да га-
во раў з най маль ні ка мі аб 
пра вя дзен ні гра мад скіх 
ра бот. Ся род іх «Стром-
маш», «Га лан тэя», 4-я га-
рад ская клі ніч ная баль ні ца 
імя Са ўчан кі і ін шыя.

Як пра ві ла, гэ та дзей-
насць, якая не па тра буе 
ква лі фі ка цыі ці спе цы яль-
най пад рых тоў кі, та кая як 
пры бор ка і доб ра ўпа рад-
ка ван не тэ ры то рыі го ра-
да і аб' ек таў жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі, 
бу даў ні чыя і пад соб ныя 
ра бо ты.

Апла та на лі чва ец ца ў 
ад па вед нас ці з сіс тэ май 
апла ты пра цы, што ўста-
ноў ле на ў най маль ні ка, 
згод на са штат ным рас кла-
дам, але не ні жэй за па мер 
мі ні маль на га за роб ку. За 
дзень гра ма дзя нін атрым-
лі вае ка ля 12—15 руб лёў.

Га ра джа не, якія ма юць 
скла да нас ці з по шу кам па-
ста ян най ра бо ты, мо гуць 
ча со ва ўлад ка вац ца на 
485 мес цаў. Поў ны пе ра лік 
ва кан сій для гра мад скіх 
ра бот зна хо дзіц ца на сай-
це ка мі тэ та па пра цы, за-
ня тас ці і са цы яль най аба-
ро не Мін гар вы кан ка ма.

Ка лі на ду ма е це па ся ліць 
у ся бе на ўчаст ку рэд кія 
рас лі ны, мо жа це сме ла 
звяр тац ца па кан суль та цыі 
да ву чо ных 
на сайт  bеlsаd.bу 
аль бо ў наш пра ект 
«Руп лі вым гас па да рам».

Ня вы да ча крэ ды таў, ад клю чэн-
не со та вай су вя зі і тэ ле ба чан ня, 
ча со вае аб ме жа ван не вы ез ду за 
мя жу, арышт ма ё мас ці і ін шыя 
ме ры ўздзе ян ня на даў жні коў, 
якія ўхі ля юц ца ад вы пла ты за-
па зы ча нас цяў, з сён няш ня га дня 
бу дуць вы кон вац ца яшчэ больш 
піль на. У сі лу ўсту піў За кон «Аб 
пры му со вым вы ка нан ні», пры-
ня ты яшчэ ле тась. А 13 мая за-
пра ца ваў За кон «Аб су до вых 
вы ка наў цах». Ён па шы рыў маг-
чы мас ці і пра вы гэ тых служ бо-
вых асоб і па вы сіў іх ста тус, а 
так са ма ўзмац ніў ро лю па тра ба-
валь ні каў доў гу.

У пры ват нас ці су до выя вы ка наў цы 
змо гуць уно сіць ра шэн ні аб пры водзе 
даў жні коў і аб вя шчэн ні іх у вы шук, 
што ра ней ра бі ла ся толь кі па ра шэн-
ні су да. У кам пе тэн цыю вы ка наў цаў 
тра пі ла і пра ва за ме ны бо ку вы ка наў-
чай вы твор час ці. За тры маць аў та ма-
біль даў жні ка і ад бук сі ра ваць яго на 
штраф-ста ян ку, за браць па свед чан не 
кі роў цы, да ку мен ты на па ля ван не ці 
ва джэн не ма ла мер ных суд наў — так-
са ма ў кам пе тэн цыі вы ка наў цаў. Су-
стра ка юц ца ся род не пла цель шчы каў 
і та кія асо бы, што жы вуць у шы коў ных 
па ла цах, якія ім на па пе ры не на ле-
жаць.

Па тра ба валь нік у сваю чар гу ця пер 
мо жа са ма стой на вы ра шаць, прад' яў-
ляць вы ка наў чы да ку мент для пры-
му со ва га вы ка нан ня ці даў жнік вер не 
па тра бу е мае доб ра ах вот на. Ён так са-
ма мо жа сам на кі ра ваць вы ка наў чыя 
да ку мен ты на вя до мае мес ца пра цы 
даў жні ка, з за роб ку яко га на ка рысць 
па тра ба валь ні ка бу дуць утрым лі вац ца 
гро шы. Ра зам з тым, рас хо ды па вы-
ка нан ні ця пер мо гуць лег чы на пле чы 
спаг нан ні ка.

Пра грэ сіў ныя нор мы за ко наў зро-
бяць пра цэс вы ка нан ня су до вых 
рашэнняў больш эфек тыў ным і эка-
на міч ным. Гэ тыя да ку мен ты па він ны 
ўні фі ка ваць па ды хо ды пры му со ва га 
вы ка нан ня па ка тэ го ры ях спаг нан ня 
даў гоў з юры дыч ных асоб і гра ма-

дзян. Раз роз не ныя па Гра ма дзян скім 
і Гас па дар чым ко дэк сах нор мы, якія 
рэ гу ля ва лі ра бо ту су до вых вы ка наў-
цаў, ця пер упа рад ка ва ны, за зна чыў 
мі ністр юс ты цыі Бе ла ру сі Алег 
СЛІЖЭЎ СКІ.

— Са мо па са бе су до вае ра шэн-
не, якое аба вяз вае даў жні ка вяр нуць 
гро шы, яшчэ не га ран туе, што пра вы 
па тра ба валь ні ка бу дуць аба ро не ны. 
Та му су до выя вы ка наў цы і пра цу юць, 
каб за кон ны мі ме та да мі пры му сіць 
даў жні ка вы ка наць свой аба вя зак па 
вяр тан ні доў гу. І з пры мя нен нем су-
час ных ін фар ма цый ных тэх на ло гій на-
шы су до выя вы ка наў цы ро бяць жыц цё 
гра ма дзян-па тра ба валь ні каў больш 
аба ро не ным, — за ўва жыў ён.

На сай це Мі ніс тэр ства юс ты цыі 
ство ра ны рэ естр даў жні коў, дзе мож-
на ўвес ці УНП юры дыч най асо бы ці 
аса біс ты ну мар фі зіч най асо бы, каб 
да ве дац ца, ці ёсць у яго за па зы ча-
нас ці. Ак тыў на раз ві ва ец ца пра гра ма 
«АІС ПВ» — аў та ма ты за ва ная ін фар-
ма цый ная сіс тэ ма пры му со ва га вы-
ка нан ня. Пас ля кан чат ко вай ма дэр-
ні за цыі мож на бу дзе мець до ступ да 
ўсёй ба зы вы ка наў чых да ку мен таў, 
а так са ма ў рэ жы ме ан лайн ства раць 
аса біс ты ка бі нет бо ку вы ка наў чай выт-
вор час ці.

— Па тра ба валь нік змо жа праз 
аса біс ты ка бі нет ба чыць усе дзе ян ні, 
якія ажыц цяў ля юц ца па яго вы ка наў-
чым да ку мен це, — рас тлу ма чыў Алег 
Сліжэў скі. — І без на кі ра ван ня за пы-
таў і на вед ван ня су до ва га вы ка наў цы 
з лю бой ма біль най пры ла ды ад соч-
ваць усе яго дзе ян ні.

Вы ка наў чыя ра шэн ні пры ма юц ца 
па са мых роз ных даў гах: ад мі ніст-
ра цый ных штра фах, спаг нан нях па 
кры мі наль ных спра вах, алі мен тах, 
за па зы ча нас цях гра ма дзян пе рад 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кай. 
Не вы клю ча юць у Мі нюс це і маг чы-
мас ці ка рыс тац ца пра цэ ду рай ме ды я-
цыі ў сфе ры вы ка наў чай вы твор час ці, 
ад нак гэ тае пы тан не толь кі па чы на юць 
аб мяр коў ваць.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by



Яшчэ тры дзе ся ці год дзі та му га мяль-
ча не га на ры лі ся, што ў го ра дзе над 
Со жам ёсць маг чы масць па ба чыць 
зор нае не ба і да ве дац ца аб кос ма се 
з да па мо гай спе цы яль най апа ра ту-
ры. Школь ні каў на ўро кі аст ра но міі 
з 1962 го да аба вяз ко ва пры во дзі лі ў 
пла не та рый, які раз мя шчаў ся та ды ў 
бу дын ку са бо ра Пят ра і Паў ла.

У са мым кан цы 80-х га доў мі ну ла-
га ста год дзя бу ды нак быў пе ра да дзе ны 
Пра ва слаў най царк ве, якая вяр ну ла яму 
пер ша па чат ко вае пры зна чэн не, а вось 
пры хіль ні кі зор на га не ба за ста лі ся без 
маг чы мас ці на гля даць за ім з да па мо гай 
спе цы яль най апа ра ту ры. Вер ні каў час ад 
ча су па пі ка лі за тое, што па зба ві лі га мяль-
чан маг чы мас ці са чыць за пра цэ са мі, якія 
ад бы ва юц ца ў су све це. І вось ця пер усе 
ма юць маг чы масць з да па мо гай сіс тэм 
ві зу а лі за цыі но ва га па ка лен ня да кра нуц ца 
да кас міч ных та ям ніц.

Ма біль ны пла не та рый FullDоmе, на бы-
ты ў Ра сіі, раз мя шча ец ца на цо каль ным 
па вер се Па ла ца Ру мян ца вых і Па ске ві чаў. 
Там уста ля ва ны спе цы яль ны ку пал, раз лі-
ча ны на 11 на вед валь ні каў. Па віль ён мае 
8 мет раў у дыя мет ры і 5 — у вы шы ню. 
Пра ек цыя транс лі ру ец ца на ку пал, што 

за бяс печ вае па на рам ны агляд для гле да-
чоў. Пры гэ тым да ся га ец ца мак сі маль ная 
рэа ліс тыч насць і ад чу ван не пры сут нас ці. 
Па куль у пла не та рыі дэ ман стру юць пяць 
філь маў пра цяг лас цю ка ля паў га дзі ны на 
кас міч ную тэ ма ты ку, ад нак з ча сам спіс 
се ан саў па шы раць.

— Но вая за ла мо жа быць вы ка ры ста-
на для па пу ля ры за цыі аст ра но міі, кас ма-
наўты кі, гіс то рыі на ву кі ў цэ лым, — га во-
рыць го мель скі аст ра ном і края знаў ца 
Ула дзі мір ЛА РЫ Ё НАЎ. — Мы ж ве да ем, 
што гіс то рыя Бе ла ру сі, і ў пры ват нас ці Го-
мель шчы ны, вель мі цес на пе ра пле це на 
з дзей нас цю на ву коў цаў, якія сур' ёз на зай-
ма лі ся і аст ра но мі яй, і кас ма на ўты кай.

— Маг чы ма, у хут кім ча се но вы пла-
не та рый ад пра віц ца на гаст ро лі ў ін шыя 
ра ё ны Го мель шчы ны, — ад зна чы ла ды-
рэк тар му зея Па ла ца Ру мян ца вых і 
Па ске ві чаў Ак са на ТО РА ПА ВА. — Гэта 
для та го, каб жы ха ры не толь кі аб лас но га 
цэнт ра, але і ўсёй воб лас ці да лу чы лі ся да 
кас міч най гар мо ніі.

Да рэ чы, у су час ным го мель скім пла не-
та рыі дэ ман стру юц ца не толь кі га лак ты кі і 
зор кі, але і пад вод ны свет, мік ра кос мас, а 
так са ма вір ту аль нае ванд ра ван не па ча-
ла ве чым ар га ніз ме.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іоst@zvіаzdа.bу

У Маск ве ў Дзе ла вым і куль тур ным 
комп лек се Па соль ства Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
5 чэр ве ня прой дзе круг лы стол Мі-
ніс тэр ства ін фар ма цыі на шай краі-
ны, пры све ча ны пы тан ням гу ма ні-
тар на га, ме дый на га су пра цоў ніц тва 
Бе ла ру сі з кра і на мі Са друж нас ці 
Неза леж ных Дзяр жаў.

Да раз мо вы пра між дзяр жаў ныя куль-
тур ныя, лі та ра тур ныя ста сун кі за про ша ны 
бе ла рус кія і ра сій скія пісь мен ні кі, дзея чы 
куль ту ры і мас тац тва, кі раў ні кі мас-ме дыя 
кра ін СНД. Сва і мі мер ка ван ня мі па роз-
ных праб ле мах, вы ра шэн не якіх ад ноль-
ка ва важ нае і для Бе ла ру сі, і для Ра сіі, 
па дзе ляц ца ды рэк тар вы да вец тва «Ху до-

жест вен ная литература» Ге ор гій Пра хін, 
га лоў ны рэ дак тар «Ро ман-га зе ты» Юрый 
Каз лоў, стар шы ня ФНКА «Бе ла ру сы Ра-
сіі» Сяр гей Кан ды бо віч, ды рэк тар вы да-
вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» Алесь Ба-
дак, га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Нё ман» 
Аляк сей Ча ро та і іншыя. А ў пя рэ да дзень 
круг ла га ста ла — 3 чэр ве ня — бе ла рус-
кія кні га вы даў цы ад кры юць свой стэнд на 
прэ стыж най вы стаў цы «Кні гі Ра сіі», якая 
па тра ды цыі прой дзе на Краснай пло шчы 
ра сій скай ста лі цы. Ся род на ві нак, якія 
пры вя зуць у Маск ву бе ла рус кія вы даў цы, 
ар га ні за та ры кніж на га ганд лю, — кні гі пра 
Фран цыс ка Ска ры ну, вы дан ні, пры све ча-
ныя 500-год дзю бе ла рус ка га кні га дру ка-
ван ня.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Пра ваПра ва  

Даў гі лепш вяр таць 
свое ча со ва

Па вя лі чы лі ся паў на моц твы 
су до вых вы ка наў цаў і спаг нан ні каў

Загадчык лабараторыі генетычных рэсурсаў ягадных культур Людміла ФРАЛОВА.

На кізіле ўжо завязаліся плады.

 Хенамелес часта можна сустрэць на клумбах.

ДА ЛЁ КІЯ ГА ЛАК ТЫ КІ 
СТА ЛІ БЛІ ЖЭЙ ШЫЯ

Гу ма ні тар нае су пра цоў ніц тва: 
рэ ча іс насць і перс пек ты вы

Про даж ал ка го лю бу дзе аб ме жа ва-
ны ў Мін ску 30 мая і 10 чэр ве ня. Гэ-
та за ма ца ва на ра шэн нем Мінскага 
га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та 
№1306 ад 20 кра са ві ка 2017 го да, 
якое апуб лі ка ва на на На цы я наль ным 
пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

З 8.00 30 мая да 8.00 31 мая і з 8.00 
10 чэр ве ня да 8.00 11 чэр ве ня на тэ ры-
то рыі Мін ска бу дзе аб ме жа ва ны про даж 
ал ка голь ных на по яў (га рэл кі, лі кё ра-га-
рэ лач ных вы ра баў, ві на, кань я ку, брэн дзі, 
каль ва до су, шам пан ска га і ін шых на по яў 
з аб' ём най до ляй эты ла ва га спір ту 7 пра-
цэн таў і боль шай), за вы клю чэн нем роз-

ніч на га ганд лю на аб' ек тах гра мад ска га 
хар ча ван ня ў раз ліў. Гэ тая ме ра пры ма-
ец ца ў су вя зі з пра вя дзен нем вы пуск ных 
ве ча роў ва ўста но вах агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі. Акра мя та го, роз ніч ны ган даль 
пі вам і сла ба ал ка голь ны мі на по ямі з аб'-
ём най до ляй эты ла ва га спір ту не боль шай 
за 7 пра цэн таў на тэ ры то рыі Мін ска не 
ажыц цяў ля ец ца ў ганд лё вых аб' ек тах з 
8.00 30 мая да 8.00 31 мая і з 8.00 10 чэр-
ве ня да 8.00 11 чэр ве ня. Гэ тае ра шэн не 
ўсту пі ла ў сі лу пас ля яго афі цый на га апуб-
лі ка ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by



Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

У СТА ЛІ ЦЫ — ДВА «СУ ХІЯ» ДНІ
У дні вы пуск ных не бу дуць пра да ваць ал ка голь


