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Для вы ра шэн ня жыл лё ва га 

пы тан ня пас ля вай ны ўзве дзе ны 

Паў ноч ны, Сель ска гас па дар чы 

па сёл кі, за бу до вы ў ра ё не ву ліц 

Баг да но ві ча, Ар лоў скай.

ЗНО СІЦЬ НЕЛЬ ГА 
БУ ДА ВАЦЬ

Дзе па ста віць кос ку, го ра-

да бу даў ні кі вы ра ша лі доў га. 

Згод на з генп ла нам 2010 го да 

боль шасць ся дзіб най за бу до вы 

ста лі цы іш ла пад буль до зер. 

Прай шоў год — пла ны змя ні лі-

ся. Но вае ра шэн не Мін гар вы-

кан ка ма за цвер дзі ла пра ект, 

па якім за хоў ва ла ся 60 % да-

моў. У 2017 го дзе прад ста ві лі 

но вую «Схе му рэ кан струк цыі 

тэ ры то рый ся дзіб най за бу до вы 

г. Мін ска». Згод на з ёй зно сіць 

пла ну юць толь кі трэць да моў.

Умоў на ся дзіб ныя ўчаст-

кі Мін ска мож на па дзя ліць на 

не каль кі груп. У пер шай — да-

мы, якім лё сам (пры нам сі, да 

2030 го да) на ка на ва на быць на 

кар це ста лі цы. Дру гая і трэ цяя 

част кі — да мы пад знос да 2020 

і пас ля гэ та га го да. У чац вёр тую 

гру пу ўклю ча ны па бу до вы, якія 

пе ра шка джа юць улад ка ван ню 

ву ліч на-да рож най сет кі.

Пад лік ві да цыю па па да юць 

да мы ў ра ё не ву ліц Аэ ра дром-

най, Жу коў ска га, не ка то рыя 

ся дзіб ныя ўчаст кі Сель гас па-

сёл ка, Ло шы цы, Пят роў шчы ны, 

Су ха ра ва і Кар зю коў, за бу до вы 

аба пал пра спек та Дзяр жын ска-

га, ву лі цы Ці мі ра зе ва.

«Ра шэн ні аб зно се ма юць 

го ра да бу даў ні чыя, са цы яль на-

эка на міч ныя пе рад умо вы. Ра-

ней бу даў ніц тва раз ві ва ла ся, 

на рошч ва лі ся тэм пы, але ця-

пер гэ тыя пла ны пе ра гле джа ны. 

Аб' ёмы бу даў ніц тва ска ра ці лі ся 

амаль на трэць у па раў на нні з 

ра ней шы мі пра гно за мі. У су-

вя зі з гэ тым і тэ ры та ры яль ныя 

па трэ бы для бу даў ніц тва ста лі 

зні жац ца, што вы клі ка ла змя-

нен не пла наў па вы ка ры стан ні 

ся дзіб най за бу до вы», — ка мен-

туе га лоў ны ар хі тэк тар пра-

ек таў УП «Мінск гра да» Зоя 

ЗА БА РОЎ СКАЯ.

Вы зва ле ныя тэ ры то рыі пла-

ну юць вы ка рыс таць не толь кі 

для ўзвя дзен ня шмат па вяр хо-

вых да моў, але і для бу даў ніц-

тва трэ цяй лі ніі мет ро, асва ен ня 

га рад скіх ма гіст ра ляў.

«Уз доўж ма гіст ра ляў мы па-

він ны раз мяс ціць пло шчы пры-

кла дан ня пра цы, аб слу гоў ван-

ня аб' ек таў, жыл лё, мес цы для 

ганд лю, ад па чын ку. Гэ та тэ ры-

то рыі на сы ча ныя, важ ныя, яны 

доб ра аб слу гоў ва юц ца. Ка лі ў 

іх уклад ва ец ца столь кі срод каў, 

трэ ба іх эфек тыў на вы ка рыс тоў-

ваць. Та кія тэ ры то рыі з мет ро, 

ма гіст раль ны мі ву лі ца мі на зы-

ва юц ца зо на мі га рад ско га пла-

ні ро вач на га кар ка са», — тлу ма-

чыць галоўны архітэктар.

З-за раз на стай ных пла наў 

рэ кан струк цыі гас па да рам не 

рэ ка мен да ва лі пе ра ўлад ка ван-

не і пе ра бу до ву жыл ля. «У кан-

цы мі ну ла га го да вый шаў Указ 

№ 463. Згод на з ім гра ма дзя не 

ма юць пра ва рэ кан стру я ваць 

жы лыя да мы, якія ім на ле жаць, 

з па ве лі чэн нем іх пло шчы, а так-

са ма ўзво дзіць гас па дар чыя па-

бу до вы на тэ ры то рыі ка ля до ма 

на ват у тых вы пад ках, ка лі го-

ра да бу даў ні чай да ку мен та цы яй 

на ме ча ны знос ся дзіб най за бу-

до вы», — цы туе да ку мент Зоя 

За ба роў ская.

А ШТО ЎЗА МЕН?
Пра вы ўла даль ні каў да моў 

аба ра няе Указ Прэ зі дэн та № 58. 

Згод на з ім жы ха рам пры зна ча ец-

ца кам пен са цыя за зне се ны дом.

Пер шы ва ры янт — ва ўлас-

насць пра па ну юць ква тэ ру ты-

по вых спа жы вец кіх якас цяў. 

Ка лі рын ка вы кошт да дзе на га 

жыл ля мен шы за ца ну до ма, 

які пад ля гае зно су, да дат ко ва 

вы плач ва ец ца гра шо вая кам-

пен са цыя ў па ме рах роз ні цы. 

Агуль ная пло шча но вай ква тэ ры 

па він на вы зна чац ца з раз лі ку не 

менш за 15 кв. м на ча ла ве ка, 

за рэ гіст ра ва на га ў за пла на ва-

ным пад знос до ме.

Маг чы ма ўзяць кам пен са цыю 

і гра шы ма. Яна бу дзе раз ліч вац-

ца ў па ме ры рын ка ва га кош ту, 

але не мен шай за су му, не аб-

ход ную для бу даў ніц тва раў на-

цэн на га жыл ля. Вы пла цяць гро-

шы не толь кі за яго.

«Ацэнь ва юць не толь кі не ру-

хо масць, але і ўсё, што лю дзі 

ўкла лі ў гэ тую зям лю. Яны па-

са дзі лі кус ты, пла до выя дрэ вы, 

зра бі лі ага ро джу. Звы чай на 

ка жуць не ча паць дрэ вы, яны 

бу дуць за лі ча ны ў кошт», — ад-

зна чае Зоя За ба роў ская.

КА ЛІ ХА ТА НЕ З КРАЮ
Парт рэт пры ват на га сек та ра 

Мін ска до сыць раз на стай ны. 

З цаг ля ны мі двух па вяр хо вы мі 

па ла ца мі су сед ні ча юць на па-

ло ву раз бу ра ныя, з аб лез лай 

фар бай, ма лень кія драў ля ныя 

хат кі. Па ра докс — не ка то рыя 

гас па да ры толь кі і ча ка юць 

зно су, а хтось ці асаб лі ва ба лю-

ча ста віц ца да гэ та га пы тан ня, 

уклад ва ю чы ўлас ную пра цу і 

срод кі ва ўлад ка ван не жыл ля. 

А гэ ты кло пат до сыць до ра га 

абы хо дзіц ца. Свой дом — рас-

ко ша не для ля ні вых.

— Жы ву ў пры ват ным до ме 

ўжо больш за 30 га доў. Па мя-

няць яго на ква тэ ру не зга дзі ла-

ся б. З па чат кам вяс ны кло па таў 

пры баў ля ец ца. Трэ ба вы са дзіць 

квет кі, пры браць тэ ры то рыю, 

пад фар ба ваць плот. Маю свой 

не вя лі кі ага род. Вы са джваю 

агур кі, па мі до ры, са ла ту. Та-

кая ж гас па дар ка ёсць і ў мно гіх 

су се дзяў, — дзе ліц ца жы хар ка 

Паў ноч на га па сёл ка На тал ля.

Яе пад трым лі вае су сед ка 

Жан на: «Усе вы го ды нам пры-

хо дзі ла ся бу да ваць са ма стой на: 

ва ду, ка на лі за цыю, уста лёў ваць 

ка цёл, бой лер. Жыць у пры ват-

ным до ме скла да на — трэ ба яго 

са ма стой на ра ман та ваць, ра біць 

тра ту ар ныя да рож кі, ка сіць тра-

ву, во сен ню пад мя таць ліс це, зі-

мою — чыс ціць снег. Цэ лы год 

сам пра цу еш, не ча ка ю чы да па-

мо гі ад ка му наль ных служ баў».

Кло пат аб па рад ку на ся дзіб-

ных участ ках — так са ма за да ча 

спе цы я ліс таў ра ён ных ЖРЭА. 

Рэ гу ляр на яны ро бяць аб хо ды, 

вы да юць за га ды на лік ві да цыю 

па ру шэн няў, со чаць за іх вы ка-

нан нем.

На тэ ры то рыі ка ля ся дзіб на га 

до ма ў ста лі цы не да зва ля ец ца 

раз во дзіць жы вёл. Па ўлас ным 

жа дан ні гас па дар мо жа рас-

пра ца ваць зям лю для па сад кі 

цы бу лі ці са ла ты, але гэ та ўжо 

пы тан не эка ла гіч нас ці бу ду чай 

ага род ні ны.

ПА ЛІ ТЫ КА 
ДО МА ЎЛА ДАН НЯ

Го рад — са праўд ны жы вы 

ар га нізм, які па ста ян на раз-

ві ва ец ца, пры рас тае но вы мі 

тэ ры то ры я мі, жы ха ра мі. Яго 

жыц ця дзей насць рэ гу лю ец-

ца ге не раль ным пла нам, які 

мае па этап ную, сту пень ча тую 

струк ту ру пра ек та ван ня. Ён до-

сыць шы ро кі. Уклю чае пы тан ні 

транс пар ту, жыл ля, раз віц ця 

вы твор час ці, інф ра струк ту ры, 

ланд шаф ту, эка ло гіі, эка но мі кі, 

аб слу гоў ван ня.

Пэў ныя да ку мен ты і пра гра-

мы ад нос на ся дзіб най за бу до вы 

вы пра ца ваць скла да на. Ра бо та 

з пры ват ным сек та рам скла да-

ец ца з дзей нас ці мно гіх ве дам-

стваў і служ баў. Яны, у сваю 

чар гу, па тра бу юць нар ма ты ваў 

у роз ных сфе рах — бу даў ніц тве, 

са ні та рыі, эка ло гіі, су праць па-

жар най бяс пе цы.

Асаб лі васць ся дзіб най за бу-

до вы ста лі цы ў тым, што яна ўжо 

сфар мі ра ва ла ся. Сён ня за да ча 

для го ра да бу даў ні коў і до ма-

ўла даль ні каў — эфек тыў на яе 

вы ка рыс тоў ваць, ства ра ю чы не-

аб ход ную інф ра струк ту ру.

«На прык лад, ма ла ў якіх ра ё-

нах ся дзіб ных за бу доў вы трым-

лі ва ец ца нар ма тыў ная ад лег-

ласць да дзі ця ча га сад ка. Та му 

трэ ба вы ра шаць пы тан ні аб слу-

гоў ван ня пры ват ных да моў: да-

ступ нас ці ганд лё вых аб' ек таў, 

транс пар ту», — тлу ма чыць Зоя 

За ба роў ская.

Трэ ба пра ца ваць над ства-

рэн нем нор маў і пра ві лаў для 

ар га ні за цыі жыц ця дзей нас ці ў 

ся дзіб ных за бу до вах ста лі цы ў 

пла не ўтры ман ня да моў, ага-

родж ван ня, чыс ці ні.

За аб ліч ча ін шых га ра доў кра-

і ны ад каз вае Бе ла рус кі дзяр жаў-

ны на ву ко ва-да след чы і пра ект-

ны ін сты тут го ра да бу даў ніц тва. 

Па сло вах галоўнага архітэктара, 

ра шэн ні гэ тай уста но вы ад нос на 

ся дзіб най за бу до вы ў аб лас цях 

у асноў ных прын цы пах су ад но-

сяц ца з на прам ка мі дзей нас ці 

УП «Мінск гра да». А ме на ві та: 

знос у цэнт раль най част цы го ра-

да, фар мі ра ван не ма гіст ра ляў.

«Чым ні жэй шы ўзро вень 

знач нас ці го ра да, тым боль шы 

там пра цэнт ся дзіб най за бу до-

вы да зво ле ны», — да дае Зоя 

За ба роў ская.

ЯК У СУ СЕ ДЗЯЎ?
Трэнд мно гіх еў ра пей скіх га-

ра доў — бла кі ра ва нае жыл лё. 

Та кі дом скла да ец ца з не каль-

кіх ква тэр і да па мож ных па мяш-

кан няў. Да мы ма юць агуль ную 

сця ну, але ў кож на га — асоб ны 

ўва ход і не вя лі кі ўчас так зям лі. 

Але та кія пра ек ты бе ла ру сам не 

вель мі прый шлі ся да спа до бы.

«Бла кі ра ва ныя за бу до вы 

ёсць у Вя лі кай Сля пян цы, по-

бач з вёс кай Мядз ве джы на. 

Мы га во рым, што гэ ты тып за-

бу до вы больш тэ ры та ры яль на 

эка на міч ны, кам пакт ны. Мож на 

вы ка рыс таць роз ныя пры ёмы 

бла кі роў кі, раз мяс ціць па дзве, 

тры ква тэ ры. За бу до ва мо жа іс-

ці са змя шчэн нем, бла кі роў кай 

га ра жоў. Але та кое су сед ства 

не вель мі пры ваб нае для на шых 

гра ма дзян. Уво гу ле, у еў ра пей-

скіх га ра дах ар хі тэк ту ра больш 

пад па рад ка ва на ра цы я наль нас-

ці і функ цы я наль нас ці», — ад-

зна чае Зоя За ба роў ская.

Па сло вах ар хі тэк та ра, го рад 

па ві нен мець раз на стай нае аб-

ліч ча. Ад маў ляц ца поў нас цю ад 

ся дзіб най за бу до вы нель га. Ка лі 

пры ват ным сек та рам пра віль на 

ка рыс тац ца і пад трым лі ваць у 

да стой ным вы гля дзе, ён мо жа 

стаць упры га жэн нем ста лі цы.

«Ся дзіб ны дом — гэ та кам-

форт для жыц ця, асаб лі вы дух. 

А якія ў нас не звы чай на цёп лыя 

ад но сі ны з су се дзя мі! Не чу ем 

кры каў чу жых дзя цей за сця-

ной, а лес віч ную пля цоў ку ні-

хто не за стаў ляе ве ла сі пе да мі. 

Якая аса ло да ле там час та ваць 

сяб роў агур ка мі, што вы рас-

лі на сва ім участ ку, а ўво сень, 

збі ра ю чы ся на ра бо ту, са рваць 

яб лык з дрэ ва, якое рас це за ва-

ро та мі!» — рас каз вае На тал ля з 

Паў ноч на га па сёл ка.

Па чуў шы гэ та, кры ху зай-

здрос ціш і ра зу ме еш, ча му гас-

па да ры не зга джа юц ца мя няць 

та кі лад жыц ця на «шмат па вяр-

хо выя» квад рат ныя мет ры.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
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Двух моўе — гэ та звык лая для 

су час ных па ка лен няў бе ла ру саў 

рэ аль насць, у якой на ша кра і на 

зна хо дзіц ца яшчэ з са вец кіх ча-

соў. Сі ту а цыя не ўні каль ная, бо 

ў дзя сят ках ін шых рэс пуб лік па 

ўсім све це афі цый на за ма ца ва на 

больш чым ад на дзяр жаў ная мо-

ва. Ад нак га лоў нае пы тан не, якое 

ўзні кае, — на коль кі ў прын цы пе 

маг чы ма аб са лют ная роў насць 

моў не толь кі ў по бы та вай сфе-

ры, але і, на прык лад, у пра ва вой? 

Пра тое, якія праб ле мы іс ну юць у 

ай чын ным за ка на даў стве на бе-

ла рус кай мо ве і як іх вар та вы ра-

шаць, іш ла гу тар ка пад час круг ла-

га ста ла, ар га ні за ва на га ў Па ла це 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-

ду Бе ла ру сі.

Ігар МАР ЗА ЛЮК, стар шы ня Па ста-

ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы, лі-

чыць, што са мая вя лі кая праб ле ма — 

у тым, як за бяс пе чыць роў насць функ-

цы я на ван ня абедз вюх дзяр жаў ных моў. 

Рус кая і бе ла рус кая ма юць ад ноль ка вы 

пра ва вы ста тус, та му чы ноў ні кі, лі чыць 

пар ла мен та рый, мо гуць вы ка рыс тоў ваць 

лю бую з іх. Уня сен не пра ек таў за ко наў у 

Па ла ту прад стаў ні коў, іх раз гляд і пры-

няц це мо гуць ажыц цяў ляц ца так са ма на 

лю бой з моў. Па сло вах дэ пу та та, мо ву 

пад рых тоў кі і ўня сен ня за ко на пра ек таў 

вы зна чае суб' ект пра ва за ка на даў чай 

іні цы я ты вы. Та му ніж няя па ла та пар ла-

мен та раз гля дае пра ект за ко на на той 

мо ве, на якой ён уне се ны.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі пра-

па на ваў не каль кі ва ры ян таў, як ап ты-

маль на мож на вы ка рыс тоў ваць абедзве 

дзяр жаў ныя мо вы, зы хо дзя чы з за меж-

на га во пы ту. Па-пер шае, гэ та мо жа 

быць уня сен не, пад рых тоў ка і пры няц це 

пра ек таў нар ма тыў ных пра ва вых ак-

таў ад на ча со ва на дзвюх дзяр жаў ных 

мо вах. Па-дру гое, пры няц це нар ма тыў-

на га пра ва во га ак та на ад ной дзяр жаў-

най мо ве з яго на ступ ным афі цый ным 

пе ра кла дам і апуб лі ка ван нем на дзвюх 

мо вах. «Абод ва ва ры ян ты мо гуць быць 

рэа лі за ва ны, але які з іх больш пра дук-

цый ны і най менш за трат ны, — трэ ба 

вы свет ліць. Тут у мя не ня ма ад на знач-

на га ад ка зу. У лю бым вы пад ку пры-

няц це і апуб лі ка ван не нар ма тыў ных 

пра ва вых ак таў на дзвюх дзяр жаў ных 

мо вах бу дзе па тра ба ваць вы дзя лен ня 

ад па вед ных бюд жэт ных срод каў, што 

мо жа ад быц ца пры ўмо ве па пя рэд ня га 

ўзгад нен ня пы тан ня з кі раў ні ком дзяр-

жа вы», — ад зна чыў дэ пу тат.

«Ка лі на спеў час пры маць за ко ны на 

рус кай і бе ла рус кай мо вах — ка лі лас ка. 

Ня ма ні я кіх пе ра шкод. Рых туй це пра ек-

ты за ко наў і ін шых нар ма тыў ных ак таў на 

абедз вюх мо вах», — вы ка заў ся Ры гор 

ВА СІ ЛЕ ВІЧ, член-ка рэс пан дэнт На-

цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 

за гад чык ка фед ры кан сты ту цый на га 

пра ва БДУ. На яго дум ку, тут больш 

пы тан няў у мен та лі тэ це, у звык лых па-

ды хо дах, чым у хі бах у за ка на даў стве. 

На прык лад, пер шы мі кро ка мі, каб за бяс-

пе чыць вы ка ры стан не абедз вюх дзяр-

жаў ных моў, мо гуць стаць пра вя дзен не 

ад ной се сіі пар ла мен та на бе ла рус кай 

мо ве, дру гой — на рус кай. І та ды ня хай 

усе за ко на пра ек ты па сту па юць на ад па-

вед най мо ве. «Ка лі атры ма ец ца ад ра зу 

на дзвюх мо вах — ка лі лас ка», — ка жа 

член-ка рэс пан дэнт.

«Я лі чу, што пра ва вых пе ра шкод 

ні я кіх ня ма. Трэ ба па чы наць з та го, 

што дзяр жаў ныя слу жа чыя па він-

ны вы кон ваць тыя па тра ба ван ні, якія 

ёсць у за ко не аб дзяр жаў най служ-

бе, — ва ло даць дзяр жаў ны мі мо ва мі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. І рус кай, і бе ла-

рус кай», — пад крэс ліў ву чо ны. Акра мя 

та го, ён пра па на ваў зда ваць эк за мен 

на ве дан не рус кай і бе ла рус кай моў 

усім, хто збі ра ец ца стаць дзяр жаў ным 

слу жа чым. Пры атры ман ні гра ма дзян-

ства, лі чыць на ву ко вец, так са ма бы ло 

б ня бла га зда ваць спро шча ны, але ўсё 

ж та кі эк за мен на ве дан не дзяр жаў-

ных моў.

На дум ку Але ны ФІ ЛІ МО НА ВАЙ, на-

чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня нар-

мат вор чай дзей нас ці ў сфе ры дзяр-

жаў на га бу даў ніц тва Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі Бе ла ру сі, пра мых пе ра шкод 

у вы ка ры стан ні і рус кай, і бе ла рус кай 

моў у за ка на даў чай сфе ры ня ма. «Але 

неш та ўсё роў на не дае тым суб' ек там, 

якія ўно сяць за ко на пра ек ты, ужы ваць 

бе ла рус кую мо ву больш час та», — ка-

жа яна. Па сло вах Але ны Фі лі мо на вай, 

з пунк ту гле джан ня лі та ры за ко на ёсць 

маг чы мыя ва ры ян ты, як на да лей раз-

ві ваць вы ка ры стан не абедз вюх моў у 

пра ва вой сфе ры: ці па спры яць больш 

час та му ўжы ван ню бе ла рус кай мо вы, 

ці па кі нуць на тым уз роў ні, што ёсць 

за раз. «Пе ра шкод ня ма — пы тан не 

ў прак ты цы», — ад зна чае на чаль нік 

упраў лен ня мі нюс та.

Мі ка лай СА ВА НО ВІЧ, на мес нік на-

чаль ні ка ўпраў лен ня кан сты ту цый на-

га і між на род на га пра ва, на чаль нік 

ад дзе ла кан сты ту цый на га пра ва На-

цы я наль на га цэнт ра за ка на даў ства і 

пра ва вых да сле да ван няў, кан ды дат 

юры дыч ных на вук, лі чыць, што на да-

дзе ны мо мант праб ле ма за клю ча ец ца ў 

тым, што па куль ня ма юры дыч най пра-

цэ ду ры, па якой бу дуць па раў ноў ваць 

тэкс ты рус кай і бе ла рус кай вер сій за-

ко на пра ек таў, і паў стае пы тан не, хто 

гэ тым бу дзе зай мац ца.

Па яго сло вах, для рас пра цоў шчы каў 

за ко на пра ек таў вель мі скла да на бу дзе 

пра ца ваць з імі на дзвюх мо вах ад на ча-

со ва, асаб лі ва ка лі яны буй ныя па па ме-

рах і па ста ян на змя ня юц ца. Да та го ж да-

ку мент трап ляе не да ад на го ча ла ве ка, 

а да шы ро ка га ко ла за ці каў ле ных.

«Лі чу, што трэ ба пры маць за ко на пра-

ект на ад ной з моў і ра біць яго пе ра клад 

пе рад дру гім чы тан нем, — пра па на ваў 

ён. — І та ды два ва ры ян ты за ко на пра ек-

таў пры ма юц ца Па ла тай прад стаў ні коў. 

Гэ та адзі ны ва ры янт. Ка лі па гля дзець 

на за меж ны во пыт, то ў кра і нах шмат-

моў ных са мым эфек тыў ным з'яў ля ец ца 

ме на ві та та кі. На прык лад, у Ір лан дыі». 

На цы я наль ны цэнтр пра ва вой ін фар-

ма цыі (НЦПІ) мо жа за бяс пе чыць пры-

няц це нар ма тыў ных пра ва вых ак таў на 

абедз вюх мо вах, лі чыць На тал ля СУ-

ДЗІ ЛОЎ СКАЯ, на чаль нік упраў лен ня 

рэ дак цый на-вы да вец кіх ра бот НЦПІ. 

Але тут уз ні кае ад ра зу не каль кі пы тан-

няў. На прык лад, да та афі цый на га апуб-

лі ка ван ня, якая за ле жыць ад та го, ка лі 

за кон ус ту пае ў сі лу. Атрым лі ва ец ца, 

вер сіі на дзвюх мо вах па він ны па сту піць 

ад на ча со ва і ў адзін мо мант быць апуб-

лі ка ва ны мі. Гэ та па цяг не па ве лі чэн не 

аб' ёмаў афі цый на га апуб лі ка ван ня і мо-

жа паў плы ваць на яго тэр мі ны. Так са ма 

пы тан ні ўзнік нуць і з рэ гіст ра цый ным 

ну ма рам. Ёсць праб ле ма і за бяс пе ча-

нас ці аў тэн тыч нас ці пе ра кла ду за ко на-

пра ек таў.

Ака дэ мік Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ, 

пер шы на мес нік ды рэк та ра Цэнт ра 

да сле да ван няў бе ла рус кай куль ту-

ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі, 

вы ка заў ся па моў ным пы тан ні перш за 

ўсё як гра ма дзя нін. «Са праў ды ўзнік ла 

па трэ ба ва ўня сен ні ўдак лад нен няў у 

за кон аб мо вах», — лі чыць ён. За раз 

за кон да пус кае вы ка ры стан не ў за ка-

на даў стве ці асоб на кож най мо вы, ці 

дзвюх ад на ча со ва. На яго дум ку, вар та 

ады хо дзіць ад пер ша га і на блі жац ца да 

дру го га ва ры ян та.

На дум ку мо ва знаў ца, кож ны гра-

ма дзя нін мае пра ва ка рыс тац ца лю бой 

з дзвюх дзяр жаў ных моў і, ад па вед на, 

атрым лі ваць ін фар ма цыю на кож най з 

ёй. У тым лі ку і пра ва вую. І дзяр жа ва 

па він на за бяс пе чыць яму та кое пра ва. 

Та му ўсе за ка на даў чыя ак ты агуль на-

дзяр жаў на га зна чэн ня па він ны быць 

да ступ ныя і на рус кай, і на бе ла рус кай 

мо вах.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



Мо ва за ко на
На коль кі за бяс пе ча на роў насць за ка на даў ства 

па-рус ку і па-бе ла рус ку?
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— І як знай сці сваё пры зван не?

— Трэ ба спра ба ваць. А ці шмат лю дзей 

да 20-га до ва га ўзрос ту ма юць во пыт ра бо-

ты? Ка лі б ма ла ды ча ла век па прак ты ка ваў ся 

ў роз ных сфе рах, ён та ды з боль шай до ляй 

іма вер нас ці змог бы ска заць, што яму па ды-

хо дзіць.

Зра біць вы бар скла да на яшчэ і та му, што 

мы жы вём у час, ка лі ры нак пра цы хут ка змя-

ня ец ца і ўса чыць за усім скла да на. З'яў ля-

ец ца шмат пра фе сій, якіх 10—15 га доў та му 

яшчэ не бы ло. Мно гія спе цы яль нас ці знік нуць. 

Тая ж пра фе сія бух гал та ра — пад лі чыць мо жа 

і пра гра ма. Ці пе ра клад чы ка — ду маю, праз 

ней кі час штуч ны ін тэ лект на ву чыц ца якас на 

пе ра кла даць ан лайн усё, што нам ка жа ін шы 

ча ла век.

— Як та ды быць тым, хто ця пер пра цуе 

бух гал та рам, пе ра клад чы кам?

— Па ні ка ваць дак лад на не вар та: не вя до-

ма, за які пе ры яд ча су гэ тыя зме ны ад бу дуц-

ца — на пэў на, не так хут ка. Але ў перс пек ты ве 

да вя дзец ца пе ра ква лі фі ка вац ца. Мы пры вык лі 

да стан дарт на га шля ху: ву чыц ца ча ты ры-пяць 

га доў ва ўні вер сі тэ це і толь кі по тым шу каць ра-

бо ту. Але мож на ж увай сці ў пра фе сію на шмат 

хут чэй. За ста лі ся лі ча ныя спе цы яль нас ці, дзе 

не аб ход на про філь ная вы шэй шая аду ка цыя — 

урач на прык лад. У боль шас ці вы пад каў да стат-

ко ва скон чыць кур сы. Уз рост тут не пе ра шко да. 

Ве даю, што ідуць пе ра вуч вац ца — на прык лад, 

у ІТ — і ў 40 га доў.

Доб ры сты мул — 
ска ра чэн не пра цоў на га дня

— Ра бо та па він на пры но сіць за да валь-

нен не?

— Пра ца ўзнік ла як вы му ша ная не аб ход-

насць. Але ча ла век мо жа ра біць тое, што яму 

больш па да ба ец ца. У нас шмат твор ча га па-

тэн цы я лу — твор час цю лю дзі з за да валь нен-

нем зай ма лі ся б. Экс пе ры мен ты з без умоў ным 

да хо дам па каз ва юць, што апа скі на конт та го, 

што дай лю дзям гро шы — ні хто не бу дзе пра ца-

ваць, да рэм ныя. Мно гія прос та змя ні лі б сфе ру 

дзей нас ці.

— Ра бот ні кі ін тэ ле кту аль най пра цы час-

та схіль ныя да эма цы я наль на га вы га ран-

ня. Ча му так зда ра ец ца, што пра фе сія, пра 

якую ка лісь ці ма рыў, з га да мі ста но віц ца 

не ці ка вай?

— Эма цы я наль нае вы га ран не час цей за ўсё 

ад бы ва ец ца, ка лі ўзна га ро да не ад па вя дае па-

тра ча ным вы сіл кам. Для лю дзей, якія за ня ты 

ін тэ ле кту аль най пра цай, сіс тэ ма ра бо ты ад 

зван ка да зван ка, як на кан ве е ры, дрэн на па-

ды хо дзіць. Не здар ма ж спро бы ўвес ці ча ты рох-

дзён ны пра цоў ны ты дзень ма юць пос пех. На 

мой по гляд, не да стат ко ва вы ка рыс тоў ва ец ца 

сіс тэ ма ма ты ва цыі. Усё ўпі ра ец ца толь кі ў гро-

шы, але гэ та вя лі кая па мыл ка. Спро бы пла ціць 

усё больш не пры вод зяць да жа да на га эфек ту. 

А вось ска ра чэн не пра цоў на га дня, пла ва ю чы 

гра фік, дыс тан цый ная ра бо та, да дат ко вы сва-

бод ны дзень у тыд ні мо гуць сты му ля ваць. Бо 

ад на з пры чын эма цы я наль на га вы га ран ня — 

тое, што лю дзі не да стат ко ва ад па чы ва юць.

— Ча му гро шы — не най леп шы сты мул?

— Яны ма юць аб ме жа ван не. У кож на га з нас 

ёсць свой уз ро вень кам фор ту, і ка лі мы да ся га-

ем яго, гро шы пе ра ста юць ма ты ва ваць. Узяць 

на шу за па вет ную ліч бу «па пяць сот» — хут чэй 

за ўсё, мно гія на ёй спы ні лі ся б, та ко га за роб ку 

бы ло б да стат ко ва.

— На ву коў цы ра яць мя няць мес ца ра бо-

ты кож ныя тры-пяць га доў, каб па збег нуць 

за стою. Вы з гэ тым згод ны?

— Так. Ма ла ар га ні за цый ду ма юць пра ва ша 

раз віц цё — гэ та ваш кло пат. Та му мо жа так 

склас ці ся, што, пра пра ца ваў шы пэў ны час, вы 

да сяг ну лі пэў на га ўзроў ню — і на гэ тым усё, 

ня ма зру хаў. Але раз віц цё па він на быць — або 

вер ты каль нае (уго ру па кар' ер най лес ві цы), або 

га ры зан таль нае (на прык лад, асва ен не су меж-

най спе цы яль нас ці). Кло пат аб пра фе сій ным 

рос це су пра цоў ні каў улас ці вы япон скім кам па-

ні ям. ІТ-га лі на так са ма пе рай мае гэ та. Там ёсць 

рэ сурс ныя ме не джа ры, чые за да чы — вы ка-

рыс таць па мак сі му ме па тэн цы ял ра бот ні каў.

— Быць пра ца го лі кам — гэ та доб ра?

— Тут ужо ў эты ма ло гіі сло ва ёсць пад каз ка. 

Пра ца га лізм, як і лю бая за леж насць, — гэ та 

дрэн на. Атрым лі ва ец ца, адзі ная сфе ра жыц ця, 

дзе ча ла век спра буе ся бе рэа лі за ваць, — гэ та 

пра фе сій ная. Усе свае сі лы ён ад дае ёй. Гэ так 

жа, як ал ка го лік ад чу вае дыс кам форт, ка лі не 

ўжы вае, так і пра ца го лік не мо жа без ра бо ты. 

Але не ду маю, што для на шых шы рот па доб ная 

праб ле ма ак ту аль ная. Для Япо ніі, Паўд нё вай 

Ка рэі — так. У апош няй, каб зма гац ца з пра-

ца го лі ка мі, у офі сах па ве ча рах на ват па ча лі 

ад клю чаць элект рыч насць.

У бе ла ру саў праб ле ма, хут чэй, у ня ўмен ні 

пе ра клю чац ца. Не ка то рыя лю дзі шмат ча су 

пра вод зяць на пра цы, вель мі пе ра жы ва юць 

з-за яе. Але не маг чы ма пе ра ра біць усю ра бо-

ту — яна бу дзе заў сё ды. Ёсць доб рая ды яг нос-

ты ка, каб пра ве рыць, ці не за цык ле ны вы на 

пра фе сій ных аба вяз ках: спы тай це ся бе, як вы 

пра вя лі ты дзень. Ці ёсць аб чым рас ка заць? 

Мно гія го няц ца за шчас цем, быц цам яго мож на 

раз да сяг нуць і за фік са ваць на заў сё ды. Але гэ-

та «па боч ны эфект» ад та го, як вы ар га ні за ва лі 

сваё жыц цё. Каб ад чу ваць ся бе шчас лі вым, 

трэ ба зна хо дзіць час не толь кі на ра бо ту, але і 

на аса біс тыя ад но сі ны (ра ман тыч ныя, сяб роў-

скія), хо бі, паў на вар тас ны ад па чы нак, фі зіч ныя 

на груз кі.

Ідэа льна га кі раў ні ка не іс нуе
— Як па пра сіць па вы шэн не, каб яго атры-

маць?

— А мяр ку ец ца, што кож ны, хто про сіць, па-

ві нен яго атрым лі ваць? Ад на го жа дан ня ма ла. 

Каб стаць на чаль ні кам, не заў сё ды да стат ко ва 

быць пра фе сі я на лам. Па трэб ны ін шыя на вы-

кі — кі ра ван ня, ар га ні за цыі, ка му ні ка цыі. Ча-

ла век мо жа быць доб рым спе цы я ліс там, але 

ён з людзь мі не ла дзіць, як яго кі раў ні ком па-

ста віць? Толь кі за вы слу гу га доў?

Лі дар скія якас ці мож на раз віць. А ў ка гось ці 

гэ тыя за дат кі ёсць ад пры ро ды. Та кія лю дзі час-

цей да бі ва юц ца па вы шэн ня, бо пры вык лі быць 

лі да ра мі. Яны і ў шко ле пра яў ля лі ак тыў насць, 

і ва ўні вер сі тэ це.

— На гу тар ках кан ды да таў час та пы та-

юць: «Кім вы ба чы це ся бе праз пяць га-

доў?». А ка лі не ве да еш ад ка зу?

— Та ды ча ла век не вель мі ра зу мее, ку ды яму 

ру хац ца. Я на зі раю па ста ян на пры клад на ад ну і 

тую ж кар ці ну: ма ла дыя лю дзі, скон чыў шы ВНУ, 

пе ра ста юць раз ві вац ца і на ву чац ца. Вазь мі це 

27-га до вых і спы тай це, якую кніж ку па сва ёй 

пра фе сіі яны пра чы та лі ў гэ тым го дзе. І я ўпэў не-

ны, што мно гія не ад ка жуць. Важ на са ма аду коў-

вац ца. Ін тэр нэт іс нуе не толь кі для ко ці каў — там 

столь кі ін фар ма цыі, да ступ ныя лек цыі і кур сы 

най леп шых за меж ных уні вер сі тэ таў.

— Пры якім кі раў ні ку кам форт на пра ца-

ваць?

— Ні пры якім. Не бы вае ідэа льных кі раў ні-

коў. Гэ та міф, за сна ва ны на ідэа льным воб ра зе 

баць коў. Усе ма раць аб та кім на чаль ні ку, як 

ма ма: ты ро біш тое, што хо чаш, а ён усё да руе. 

Мне пра сцей дзя ліць кі раў ні коў на адэ кват ных 

і не. Адэ кват ны — гэ та здоль ны да дыя ло гу. 

А з ты мі, хто не ўмее чуць, скла да на пра ца ваць. 

Уво гу ле, хо ча це ідэа льнае на чаль ства — са мі 

ста на ві це ся прад пры маль ні кам.

— Ла гіч на. Але ня мно гія ра ша юц ца па-

чаць свой біз нес. Ча му?

— Спра ва ў мен та лі тэ це. Гэ та ін шая фі ла-

со фія. Прад пры маль нік — той ча ла век, які 

цал кам бя рэ ад каз насць за сваё жыц цё. Ён 

ра зу мее, што ўвесь даб ра быт за ле жыць толь-

кі ад яго. А на ём ны су пра цоў нік па га джа ец ца 

з тым, што ён не гас па дар свай го лё су, яму 

зруч на пе ра клас ці част ку ад каз нас ці на пле чы 

ра бо та даў цы.

— Што вы лу чае па спя хо ва га ча ла ве ка?

— Нам пра сцей за ўсё вы мя раць да сяг нен ні 

ў гра шах, але гэ та ня пра віль на. Та ды па спя хо-

вы мі людзь мі па він ны лі чыц ца нар ка ба ро ны, 

а не на ву коў цы, якія па тра ці лі дзе сяць га доў, 

каб зра біць важ нае ад крыц цё. Пос пех вы мя ра-

ец ца гра мад скім пры знан нем. Та му ма ла дыя 

лю дзі так ах во чыя да лай каў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

ЯК НЕ «ЗГА РЭЦЬ» НА РА БО ЦЕ...

«Зя лё ная» бу ду чы ня
Перс пек тыў ны мі сфе ра мі дзей нас ці 

ста нуць энер ге ты ка і ар га ніч ная гас па дар ка
Та кое мер ка ван не вы ка заў стар шы ня Фе-

дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі Мі ха іл ОРДА 

пад час ІІ Між на род на га фо ру му «Праф са-

ю зы і «зя лё ныя» пра цоў ныя мес цы», які 

пра хо дзіў у Мін ску. Удзель ні ка мі ме ра пры-

ем ства ста лі дэ ле га ты з 38 кра ін.

— Апош нія 150 га доў су свет ная эка но мі ка 

раз ві ва ла ся за кошт бес кант роль на га спа жы ван-

ня пры род ных рэ сур саў, і мы сён ня ба чым, што 

яны вы чэрп ва юц ца. Гэ та пры во дзіць да змен у 

клі ма це, зні жэн ня са цы яль на-эка на міч най аба-

ро не нас ці міль ё наў лю дзей. Не ка то рыя га лі ны на 

мя жы знік нен ня — ры ба лоў ства, ле са на рых тоў-

ка, пе ра пра цоў ка рэ сур саў. Бу ду чы ня за зя лё най 

эка но мі кай, якая скі ра ва на на эфек тыў нае вы ка-

ры стан не пры род ных ба гац цяў. Яна дае маг чы-

мас ці для ства рэн ня но вых пра цоў ных мес цаў у 

энер ге ты цы, сель скай гас па дар цы, ма шы на бу-

да ван ні, — заўважыў Мі ха іл Ор да.

Сённяшнія зме ны ад зна ча юць, што мно гім 

ра бот ні кам да вя дзец ца пе ра ква лі фі ка вац ца. 

«Мы па він ны за бяс пе чыць лёг кі пе ра ход у но-

выя сфе ры эка но мі кі, — ка жа стар шы ня ФПБ. — 

І прак ты ка па каз вае, што гэ та маг чы ма. Адзін 

з пры кла даў — Кі тай, дзе за ка рот кі пе ры яд з 

га лі ны ле са на рых тоў кі бы ло вы зва ле на больш 

за міль ён ча ла век. Боль шасць з іх уда ло ся пе-

ра на ву чыць, улад ка ваць на па доб ныя спе цы-

яль нас ці».

На мес нік мі ніст ра пра цы і са ца ба ро ны Ігар 

СТА РА ВОЙ ТАЎ за ўва жыў, што «зя лё ныя» пра-

цоў ныя мес цы па він ны ха рак та ры за вац ца не 

толь кі эка ла гіч най бяс пе кай, але і пра дук цый-

най за ня тас цю, адэ кват най апла тай, га ран ты яй 

за ха ван ня рэ жы му пра цоў на га ча су і на леж най 

са цы яль най аба ро най.

На фо ру ме аб мяр коў ва ла ся так са ма праб-

ле ма вы твор ча га траў ма тыз му. Па звест ках 

Між на род най ар га ні за цыі пра цы, што год з-за 

не на леж ных умоў на ра бо це ў све це гі не больш 

за два міль ё ны ча ла век. У на шай кра і не ў вы-

ра шэн ні гэ тай праб ле мы ўда ло ся да сяг нуць ста-

ноў ча га вы ні ку.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.

Зга да ем 
Ма ра вар скую ро ту

21—22 кра са ві ка ў 5-й асоб най бры-

га дзе спе цы яль на га пры зна чэн ня 

ад бу дзец ца ад кры ты тур нір па ба-

я вым панк ра ты ё не. Гэ та гра ма дзян-

ская вер сія ва ен на-пры клад но га 

адзі на бор ства — ар мей ска га ру ка-

паш на га бою. Пры няць удзел у ім 

мо гуць дзе ці і юна кі да пры зыў на га 

ўзрос ту. Тур нір пры све ча ны Дню 

па мя ці Ма ра вар скай ро ты.

Да рэ чы, 20 кра са ві ка 1985 го да 1-я ро-

та 500-га асоб на га спе цы яль на га атра-

да спе цы яль на га пры зна чэн ня ру шы ла 

з аф ган ска га Аса да ба да да па ром най 

пе ра пра вы це раз ра ку Ку нар, атры маў-

шы за дан не пра ча саць кіш лак Сан гам, 

які зна хо дзіў ся ў Ма ра вар скай цяс ні-

не. Раз вед чы каў акру жы лі ма джа хе ды. 

З 85 бай цоў пад шкваль ным аг нём за-

гі нуў 31. Ся мё ра, не жа да ю чы зда вац-

ца ў па лон, па да рва лі ся бе штур ма вой 

гра на тай. Пад мо га здо ле ла пра рвац ца 

праз мі ны толь кі ў дру гой па ло ве дня 

21 кра са ві ка.

Валяр'ян ШКЛЕННІК.


