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Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў ня

Геа гра фія ў на звах 
ар га ні за цый

«Най леп шай» на зваць фір му нель га, 
у го нар род на га мяс тэч ка — мож на

Я прад пры маль нік. Не каль кі га доў пра цую на ра ён ным 

рэ ча вым рын ку. На ду маў ся ар га ні за ваць не вя лі кую 

ўлас ную фір му і ха чу на зваць яе гэ так са ма, як вёс ку, 

дзе на ра дзіў ся. Ад нак мяс цо выя ўла ды ка жуць, што 

вы ка рыс тоў ваць най мен не геа гра фіч на га аб' ек та ў 

наз ве кам па ніі нель га. А ка лі і мож на, то гэ та пры ві-

лея толь кі дзяр жаў ных юры дыч ных асоб. Ці так гэ та 

на са мрэч?

Ва лян цін, г. Іва цэ ві чы.

На пы тан не ад каз вае Сяр гей 

ЕЛІ СЕ ЕЎ, юрыст:

— Хут чэй за ўсё су пра цоў нік упаў-
на ва жа на га ор га на ва ша га ра ё на, з 
якім вы па він ны ўзгад ніць мер ка ва-
ную наз ву, не мае пра ва ад мо віць 
вам у вы ка ры стан ні ў най мен ні фір-
мы наз вы вёс кі, дзе вы на ра дзі лі-
ся. За рэд кім вы клю чэн нем, наз вы 
геа гра фіч ных аб' ек таў да зва ля ец ца 
сва бод на вы ка рыс тоў ваць у най мен-
нях юры дыч ных асоб лю бых фор маў 
улас нас ці. Ад нак пры гэ тым па він ны быць вы тры ма ны ўсе 
па тра ба ван ні пра цэ ду ры ўзгад нен ня на зваў ка мер цый ных і 
не ка мер цый ных ар га ні за цый.

Да звол на вы ка ры стан не
Згод на з п. 12 Па ла жэн ня аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі суб'-

ек таў гас па да ран ня, за цвер джа на га Дэ крэ там Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 16.01.2009 го да № 1 «Аб дзяр жаў най 
рэ гіст ра цыі і лік ві да цыі (спы нен ні дзей нас ці) суб' ек таў гас-
па да ран ня» (да лей — Па ла жэн не), улас нік ма ё мас ці, за сна-
валь ні кі (удзель ні кі) ства ра е май ка мер цый най або не ка мер-
цый най ар га ні за цыі па він ны ўзгад ніць най мен не ар га ні за цыі 
з ор га нам, што пра во дзіць рэ гіст ра цыю, перш чым па даць 
у яго да ку мен ты, пра ду гле джа ныя Па ла жэн нем, для дзяр-
жаў най рэ гіст ра цыі.

Ва ўпаў на ва жа ны ор ган не аб ход на прад ста віць на ступ-
ныя да ку мен ты:

- за яву па фор ме;
- ко пію да ку мен та, які па цвяр джае ва ўста ноў ле ным па-

рад ку паў на моц твы за яў ні ка, у вы пад ку па да чы да ку мен таў 
прад стаў ні ка мі юры дыч най або фі зіч най асо бы, ка лі за ка на-
даў ствам не ўста ноў ле на ін шае;

- паш парт ці ін шы да ку мент, які свед чыць асо бу;
- да звол на вы ка ры стан не проз ві шчаў, псеў да ні маў вя до-

мых асоб або вы ка ры стан не най мен няў у вы пад ках, уста ноў-
ле ных за ка на даў ствам.

Пра ва вы мі нор ма мі пра ду гле джа на, што за яў нік мо жа 
пра па на ваць адзін або не каль кі ва ры ян таў наз вы юры дыч-
най асо бы. Уз гад ня юц ца ва ры я цыі ў той чар го вас ці, як яны 
бы лі па зна ча ны ў за яве, да пер шай наз вы, якая ад па вя дае 
па тра ба ван ням, уста ноў ле ным за ка на даў ствам.

Упаў на ва жа ны су пра цоў нік ор га на, што пра во дзіць рэ-
гіст ра цыю, мо жа ўзгад ніць пра па на ва ны за яў ні кам ва ры янт 
най мен ня юры дыч най асо бы на ступ ным чы нам:

- пры аса біс тым зва ро це ў ор ган, што пра во дзіць рэ гіст-
ра цыю, — у пры сут нас ці за яў ні ка ў дзень зва ро ту;

- пры прад стаў лен ні да ку мен таў па по шце — ця гам двух 
пра цоў ных дзён з да ты па ступ лен ня за явы;

- пры ад праў цы да ку мен таў у элект рон ным вы гля дзе — не 
паз ней на ступ на га ра бо ча га дня з да ты на кі ра ван ня за явы.

Звяр таю ва шу ўва гу на вы пад кі, ка лі най мен не юры дыч-
най асо бы нель га ўзгад ніць.

Наз ва юры дыч най асо бы су пя рэ чыць за ка на даў ству Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, у тым лі ку па тра ба ван ням па вы ка ры стан ні 
най мен няў, уста ноў ле ным Мі ніс тэр ствам юс ты цыі.

У Адзі ным дзяр жаў ным рэ гіст ры юры дыч ных асоб і ін ды-
ві ду аль ных прад пры маль ні каў ёсць за пі сы аб юры дыч ных 
асо бах, якія ма юць най мен ні, то ес ныя наз вам, пра па на ва ным 
для ўзгад нен ня.

У ба зе да ных уз год не ных най мен няў Адзі на га дзяр жаў на-
га рэ гіст ра юры дыч ных асоб і ін ды ві ду аль ных прад пры маль-
ні каў уз год не ны (за рэ зер ва ва ны) наз вы, то ес ныя пра па на-
ва ным, і тэр мін іх рэ зер ва ван ня не скон чыў ся.

Не прад стаў ле ны не аб ход ныя для ўзгад нен ня най мен ня 
да ку мен ты або за ява аформ ле на з па ру шэн нем па тра ба-
ван няў за ка на даў ства.

Пра па ную пад ра бяз ней раз гле дзець пер шую пад ста ву для 
ад маў лен ня ва ўзгад нен ні наз вы юры дыч най асо бы — ка лі 
яна су пя рэ чыць за ка на даў ству.

Не да пус ка ец ца да ўзгад нен ня ў якас ці най мен няў (част кі 
най мен няў) юры дыч ных асоб, у пры ват нас ці, на ступ нае:

- афі цый ныя наз вы дзяр жаў, у тым лі ку бы лых (як поў ныя, 
так і ска ро ча ныя), за вы клю чэн нем вы пад каў уз гад нен ня на-
зваў юры дыч ных асоб, якія ства ра юц ца па ра шэн ні дзяр жаў-
ных ор га наў і ар га ні за цый аль бо якія ім пад па рад ка ва ны;

- аб рэ ві я ту ры ар га ні за цый на-пра ва вых фор маў юры дыч-
ных асоб;

- най мен ні юры дыч ных асоб, якія су па да юць з поў най або 
ска ро ча най наз вай дзяр жаў ных ор га наў;

- псеў да ні мы вя до мых асоб;
- поў ныя і ска ро ча ныя най мен ні між на род ных і між-

урадавых ар га ні за цый;
- наз вы, якія змя шча юць эле мен ты, што мо гуць вы клі-

каць цяж кас ці пры аў та ма ты за ва най апра цоў цы ін фар ма цыі 
(зна кі, якія не ўва хо дзяць у стан дарт ны ал фа віт, на кшталт 
апост ра фа, кос кі, кроп кі, сім ва ла пад крэс лі ван ня, над рад-
ко выя і пад рад ко выя ліч бы і лі та ры і г. д.), за вы клю чэн нем 
вы пад каў, ка лі вы ка ры стан не зна каў пры пын ку аб умоў ле на 
агуль на пры ня ты мі гра ма тыч ны мі і ар фа гра фіч ны мі пра ві ла мі 
бе ла рус кай і (або) рус кай моў;

- най мен ні з вы ка ры стан нем слоў у най вы шэй шай сту-
пе ні па раў на ння, а так са ма наз вы, якія да зва ля юць па зі-
цы я на ваць гэ тую юры дыч ную асо бу ў якас ці лі да ра пэў най 
га лі ны (сфе ры дзей нас ці) на пад ста ве яе най мен ня, та кія 
як «най леп шы», «пер шы», «адзі ны» і г. д., у лю бым ро дзе, 
скло не, лі ку.

Пад крэс лю, што най мен не геа гра фіч на га аб' ек та ў наз ве 
суб' ек та гас па да ран ня мо жа вы ка рыс тоў вац ца не за леж на 
ад яго мес ца зна хо джан ня. На прык лад, фір ма раз ме шча на 
ў Мін ску, а ў наз ве мае сло ва «Ла гойск».

Адзі ны вя до мы вы па дак, ка лі най мен не геа гра фіч на га аб'-
ек та не мо жа сва бод на вы ка рыс тоў вац ца ў наз ве юры дыч най 
асо бы, уста ноў ле ны ад па вед ным ра шэн нем Мінск ага га рад-
ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та. Па вод ле п. 1 яго ра шэн ня наз ва 
«Мінск» (і яе вы твор ныя) вы ка рыс тоў ва ец ца ў рэ кві зі тах 
прад пры ем стваў і ар га ні за цый толь кі па ра шэн ні Мін гар вы-
кан ка ма. Ад нак і зга да ны прык лад не ўтрым лі вае за ба ро ны 
на вы ка ры стан не геа гра фіч най наз вы «Мінск». Каб ужы ваць 
гэ тае най мен не, не аб ход на па пя рэд не звяр нуц ца ў Мін гар вы-
кан кам для пры няц ця апош нім ад па вед на га ра шэн ня.

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі ў вас уз нік лі пы тан ні юры дыч-

на га ха рак та ру, да сы лай це іх на наш паш то вы або элект-

рон ны ад рас sіdаrоk@zvіаzdа.bу. У «Пра ва вой гас цёў ні» 

ра зам са спе цы я ліс та мі Мі нюс та і ін шых ве дам стваў мы 

бу дзем шу каць на іх ад ка зы.

«Тут зня во ле ныя 
на поў ным 
са ма за бес пя чэн ні»

Тут ня ма ка лю ча га дро ту, кан вою і вар-
та вых са бак. Зня во ле ныя не но сяць адзі ную 
фор му: жан чы ны мо гуць ха дзіць у звы чай-
ных спад ні цах, а муж чы ны — у джын сах. 
Яны спа кой на шпа цы ру юць па тэ ры то рыі і 
раз маў ля юць у аль тан цы па тэ ле фо не: пры 
са бе да зва ля юць мець са мы прос ты ма-
біль нік, без ка ме ры і до сту пу ў ін тэр нэт.

Са ма ка ло нія больш па доб ная на ін-
тэр нат — маг чы ма, та му, што змя шча ец-
ца ў бу дын ку бы ло га са на то рыя. Жан чы-
ны жы вуць у па ко ях па два—ча ты ры ча-
ла ве кі, муж чы ны — па ча ты ры—во сем. 
На пер шым па вер се зна хо дзіц ца агуль ны 
ду ша вы па кой і кух ня. Адзі нае, што на-
гад вае, што тут за се ле ны не сту дэн ты, 
а асу джа ныя, — таб ліч кі на лож ках, дзе 
ўка за ны ар ты кул, па якім ад бы вае па ка-
ран не зня во ле ны. І шэ раг стро гіх пра ві-
лаў, па якіх не аб ход на жыць.

Хтось ці тра піў у ка ло нію-па ся лен не 
за не за кон ны аба рот нар ко ты каў, хтось-
ці за ДТЗ. Але боль шасць (70 пра цэн-
таў) — за за бой ства і цяж кія ця лес ныя 
па шко джан ні.

— Сю ды пе ра вод зяць з ін шых па-
праў чых уста ноў асу джа ных з доў гі мі 
тэр мі на мі (10 га доў і больш), бо ім не-
аб ход на адап та цыя. Ім трэ ба ву чыц ца 
на ноў эле мен тар ным рэ чам — га та ваць 
са ма стой на ежу, мыць свае рэ чы, за-
раб ляць, раз мяр коў ваць гро шы, — рас-
каз вае на мес нік на чаль ні ка па па-

праў чым пра цэ се ка ло ніі-па ся лен ня 

ма ёр унут ра най служ бы На тал ля 

РАС ЛЯ КО ВА. — Тут зня во ле ныя на поў-
ным са ма за бес пя чэн ні. І за ка му наль ныя 
па слу гі пла цяць са мі.

Лю дзі, якія сю ды пе ра вод зяц ца, пра-
хо дзяць сур' ёз ны ад бор. «Не трап ля юць 
тыя, хто мо жа здзейс ніць уцё кі. Тут, як 
вы ба чы це, ні я кіх срод каў ахо вы — толь кі 
на гляд. Доб ра ах вот на вы кон ва ю чы пра-
ві лы, асу джа ныя да каз ва юць, што ста яць 
на шля ху вы праў лен ня».

Шэсць дзён на ты дзень зня во ле ныя 
пра цу юць (ад ра зу пас ля зме ны яны 
аба вя за ны вяр нуц ца на тэ ры то рыю ка-
ло ніі). На ра бо ту іх бя руць у асноў ным 
сель гас прад пры ем ствы. За па тра ба ва-
ны «па ся лен цы» і ў бу даў ні чых ар га ні-
за цы ях.

— Там, дзе скла да ныя ўмо вы — ка рот-
кія тэр мі ны, важ ны аб' ект, — пра цуе на-
ша бры га да (з лі ку асу джа ных. — Аўт.). 
Мы на сто пра цэн таў упэў не ны, што гэ-
тыя лю дзі змо гуць пас ля вы зва лен ня 
за раб ляць — на вы кі ад то ча ны. Тыя, хто 
пра цуе ар та пе да мі ў кал га сах (аб ра зае 
ка пы ты жы вё лам), так са ма пас ля ўлад-
коў ва юц ца па гэ тай пра фе сіі, — дзе ліц ца 
На тал ля Рас ля ко ва.

Аду ка цыя зні жае 
ры зы ку паў тор ных 
зла чын стваў

У ве рас ні ў ка ло ніі стар та ваў пра ект 
па са цы яль най адап та цыі асу джа ных 
праз аду ка цыю і ва лан цёр ства. Па ня дзе-
лях — у свой вы хад ны — яны збі ра лі ся 
слу хаць лек цыі і пра хо дзіць трэ нін гі па 
та кіх кур сах, як «Ва лан цёр скі ме недж-
мент», «Шко ла зда роўя», «Пра вы на 
кож ны дзень». Да вед ва лі ся, як спраў ляц-
ца з за леж нас цю, якія пра вы і аба вяз кі 
пра пі са ны ў пра цоў ным за ка на даў стве і 
Ко дэк се аб шлю бе і сям'і. Зня во ле ных, 
на прык лад, вель мі ці ка ві ла тэ ма на ладж-
ван ня са цы яль ных су вя зяў, ад наў лен ня 
ў баць коў скіх пра вах.

— Асу джа ныя ства ры лі аб' яд нан не 
ва лан цё раў «Даб ра дзея». Яны хо чуць 
пры мя няць ся бе ў роз ных кі рун ках: пра-
во дзіць чай ныя цы ры мо ніі і ёгу для пен-
сі я не раў, май стар-кла сы па на рэ зцы 
ага род ні ны, шыць кас цю мы для вы ха-
ван цаў дзі ця ча га пры тул ку, — пе ра лі чае 
ку ра тар пра ек та, стар шы ня праў лен ня 

гра мад ска га аб' яд нан ня «Амры та» Ма-

ры на ВА РО НІЧ.

Раз на ты дзень зня во ле ныя хо дзяць у 
дом са ста рэ лых у Шу бі на. Пры бі ра юц ца, 
вы во зяць яго па ста яль цаў на шпа цы ры, 
пра вод зяць у царк ву на служ бу, мы юць, 
бо са ні тар кам фі зіч на цяж ка гэ та ра біць. 
Да па ма га лі яны і з ра мон там Вет каў ска-
га ра ён на га са цы яль на-пе да га гіч на га 
цэнт ра. Зра бі лі там гуль ня вы і спаль ны 
па коі, пад ла та лі дах, аб ста ля ва лі пля-
цоў ку ў два ры.

— У пра ек це па са цы яль най адап та-
цыі ўдзель ні ча лі 25 ча ла век. Але на гэ-
тым не ўсё. Па ме та дзе «роў ны на ву чае 
роў на га» яны бу дуць пе ра да ваць ве ды 
ін шым асу джа ным і не каль кі ра зоў на 
ме сяц са мі пра во дзяць за ня ткі, — да дае 
Ма ры на Ва ро ніч.

— Мы пра во дзі лі да сле да ван не ў Бе-
ла ру сі: 80 пра цэн таў апы та ных у мес цах 
па збаў лен ня во лі ха це лі б атрым лі ваць 
аду ка цыю. Ча му ім гэ та важ на? Па-
пер шае, каб у бу ду чы ні па вы сіць свае 
шан цы знай сці ра бо ту, па-дру гое — каб 
пра цяг ваць ак тыў ную ра зу мо вую дзей-
насць у па праў чых уста но вах, — ад зна-
чае Ма ры на МА ЛІ НІ НА, прад стаў нік 

Ня мец кай аса цы я цыі на род ных уні-

вер сі тэ таў у Бе ла ру сі, пры фі нан са вай 
пад трым цы якой пра во дзіў ся пра ект.

Экс перт пры во дзіць ці ка вую ста тыс-
ты ку. У ЗША пад лі чы лі, што ры зы ка паў-
тор ных зла чын стваў ся род асу джа ных, 
якія пра хо дзі лі на ву чан не, на 13 пра-
цэн таў ні жэй шая, чым ся род ас тат ніх. 
На столь кі ж па вы ша юц ца іх шан цы на 
пра ца ўлад ка ван не пас ля вы зва лен ня. 
А адзін до лар, па тра ча ны на аду ка цыю 
зня во ле ных, да зва ляе сэ ка но міць да пя-
ці до ла раў на ўтры ман не тых, хто ра ней 
ад бы ваў па ка ран не.

«Па куль ся дзеў, 
асво іў пяць 
пра фе сій»

Ві та лю 38 га доў. 13 з іх ён пра вёў у 
па праў чых уста но вах — за тое, што, на-
піў шы ся, пад час бой кі за біў ча ла ве ка.

— Вя до ма, спа чат ку не пры зна ваў 
сва ёй ві ны. Тра піў шы пас ля пры су-
ду ў ка ло нію ў Ор шы (мне да лі тэр мін 
у 16 га доў), я спа дзя ваў ся, што спра ву 
пе ра гле дзяць і мне пры зна чаць больш 
мяк кае па ка ран не. Жыў у ней кіх ілю-
зі ях, — ус па мі нае ху дар ля вы муж чы-
на. — Ка лі ж асэн са ваў, што ў ка ло ніі 
ён на доў га, па тэ ле фа на ваў жон цы, якая 
за ста ла ся з вась мі ме сяч ным сы нам, і па-
пра сіў не ча каць яго.

У мес цах па збаў лен ня во лі муж чы-
на па спеў асво іць пяць пра фе сій — ма-
шы ніст-ка ча гар ка цель ных уста но вак, 
му ляр, кра вец, звар шчык і ста ляр-ста-
ноч нік.

— Пе рад ад' ез дам у ка ло нію-па ся-
ленне вель мі хва ля ваў ся: я столь кі га доў 
не зай маў ся ні чым сур' ёз ным. Тут я ўлад-
ка ваў ся му ля ром у Вет цы. Ця пер ужо пра-
цую бры га дзі рам. Ма гу сам вы кон ваць 
усе ра бо ты — ад ман та жу фун да мен та 
да ўнут ра на га ад строй ван ня, — не без 
го на ру за ўва жае Ві таль. — Ка лі ў мно гіх 
асу джа ных ёсць скла да нас ці з тым, каб 
пра кар міць ся бе, то я, дзя ку ю чы сва ім 
ру кам, не цярп лю ня стач. Год та му за раб-
ляў па 300 руб лёў, мак сі мум 400, апош нім 
ча сам ся рэд ні за ро бак — 600—800 руб-
лёў. Част ку гро шай ма ме вы сы лаю, бо 
яна ўвесь тэр мін мне да па ма га ла, кож ны 
ме сяц пе ра вод жу ней кую су му сы ну.

Ба дай, са мае вя лі кае ўра жан не муж-
чы ны пас ля пе ра во ду ў Шу бі на — па ход у 
звы чай ную кра му. «Яна бы ла та кой вя лі-
кай, што я раз гу біў ся. Мя не за руч ку ва дзі-
лі, як ма лень кае дзі ця», — усмі ха ец ца.

Ві таль на ват па спеў дру гі раз ажа ніц-
ца. З но вай жон кай ён па зна ё міў ся, ка лі 
ра біў ра монт у Вет каў скай баль ні цы, — 
жан чы на пра цуе там у ад дзя лен ні рэ ані-
ма цыі. Ра зам па ра ўжо два га ды. Гэ тым 
ле там, ка лі асу джа на му да лі вод пуск, ён 
зва зіў абран ні цу да ся бе ў Та ла чын і па-
вян чаў ся.

Пы та ю ся, дзе ён бу дзе жыць пас ля 
вы зва лен ня. Муж чы на апіс вае рас клад: у 
жон кі ёсць ква тэ ра ў Вет цы, у яго — цаг-
ля ны дом на ра дзі ме, та му без да ху над 
га ла вой не за ста нец ца.

— Я ра ды, што ўсё атрым лі ва ец ца. 
У мя не столь кі пла наў! На ра бо це мне 
пра па ну юць іс ці на за воч нае на ву чан-
не, каб пас ля пра ца ваць пра ра бам. Ха чу 
яшчэ, каб у мя не з'я ві ла ся дач ка.

«Гля джу на лё сы 
ма іх сяб роў — 
доб рых пры кла даў 
на огул ня ма»

Мак сім — ду жы хло пец з Доб ру ша — 
тра піў у ка ло нію з той жа пры чы ны, што 
і Ві таль. Та му, што ака заў ся за кра та мі, 
не здзі віў ся — усё юнац тва ён ху лі га ніў. 
«Та кі час быў, на пэў на, ка лі гэ та лі чы ла-
ся мод ным», — ко рат ка тлу ма чыць.

За дзесяць га доў, што пра вёў у па-
праў чых уста но вах, у Мак сі ма бы ло шмат 
ча су ўсё аб ду маць.

— Зра зу меў, што маг чы мас цяў па-
мы ляц ца больш ня ма. Ве да еш, крыўд-
на, што вы ка рыс таў сваё жыц цё вось 
так. Але дзесь ці я ра ды, што па ся дзеў. 
Гля джу, як склад ва юц ца лё сы ма іх сяб-
роў — адзін спіў ся, дру гі ска лоў ся... 
Доб рых пры кла даў на огул не бы ло. 
Ка лі чуў на ві ны з до му, ра зу меў: я б 
мог скон чыць гэ так жа, — ка жа муж-
чы на. — Тут вель мі па чы на еш ца ніць 
бліз кіх лю дзей.

Ча му бы лыя асу джа ныя ня рэд ка зноў 
ідуць на зла чын ства і вяр та юц ца за кра-
ты? Мак сім раз ва жае: маг чы ма, яны 
ад ся дзе лі год-два і гэ та не ста ла для іх 
сур' ёз ным уро кам. «З ін ша га бо ку, ка лі 
ты ад бы ва еш вя лі кі тэр мін, ты ўжо не ўяў-
ля еш, што ёсць ін шае жыц цё, не звя за-
нае з ка ло ні яй. Ты пры вы ка еш да гэ тых 
умоў. Спе цы яль на ста ра еш ся не ду маць 
аб сва бо дзе, бо гэ та пе ра шка джае — хо-
дзіш та ды, як пры від, су му еш».

Да зня во лен ня хло пец па спеў ад ву-
чыц ца на элект ра ман цё ра. У ка ло ніі ён 
пра цуе ў ка му наль най гас па дар цы — 
зай ма ец ца доб ра ўпа рад ка ван нем тэ ры-
то рыі.

— Ця пер па чаў ду маць аб аду ка цыі. 
Але я не ву чыў ся ў шко ле як след: з та кі мі 
прад ме та мі, як ма тэ ма ты ка, фі зі ка, хі мія, 
у мя не на огул пра вал. Трэ ба са дзіц ца за 
пад руч ні кі пер ша га кла са — не ўпэў не ны, 
што ма гу столь кі ча су па тра ціць на ву чо-
бу, — не мо жа вы зна чыц ца Мак сім.

За за бой ства пад час бой кі хлоп цу да-
лі 12 га доў, але ён спа дзя ец ца вый сці 
ра ней: у снеж ні ад бу дзец ца па ся джэн не 
ка мі сіі, якая вы ра шыць, ці мож на пе ра-
вес ці асу джа на га на хат нюю «хі мію».

— Ска жу так: у мно гіх, хто ад бы вае 
па ка ран не, ёсць сва я кі, якія рых ту юць 
гле бу, каб та бе бы ло дзе жыць і пра ца-
ваць. Ін шае пы тан не, што не ўсе пла ны, 
якія пры дум ва юць для ця бе род ныя, ты 
па дзя ля еш. Мне вось сям'я знай шла ра-
бо ту на ле са па ва ле.

— І ты не пры ма еш гэ та га?
— Пры маю — а што мне за ста ец ца? 

Я па спеў на фан та зі ра ваць, але ра зу мею, 
што на во лі ўсё больш скла да на. А на ле-
са па ва ле хоць гро шы бу ду атрым лі ваць.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ,

Вет каў скі ра ён.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

«ТРЭ БА НА НОЎ ВУ ЧЫЦ ЦА ЭЛЕ МЕН ТАР НА МУ»
Як асу джа ныя рых ту юц ца да жыц ця на во лі

Адзін до лар, па тра ча ны 
на аду ка цыю зня во ле ных, 
да зва ляе сэ ка но міць да пя ці 
до ла раў на ўтры ман не тых, 
хто ра ней ад бы ваў па ка ран не.

Па кой, дзе жы вуць асу джа ныя.

Тут ня ма ка лю ча га дро ту і кан вою.

За 17 га доў у Бе ла ру сі з'я ві лі ся паш та ма ты і за рад ныя стан цыі для элект-

ра ма бі ляў. Та ва ры ста ла мож на за каз ваць праз ін тэр нэт у адзін клік, 

а ра зум ны га дзін нік ку піць па ца не звы чай на га. Тац ця на апош нія 17 га доў 

пра вя ла ў мес цах па збаў лен ня во лі і на ўрад ці ўмее ка рыс тац ца на ват са-

мым прос тым смарт фо нам і бан ка ма там. Яна на огул мно гае пра пус ці ла: 

і ска чок у раз віц ці тэх на ло гій, і тое, як яе дзі ця скон чы ла шко лу.

Зня во ле ным, якія ад бы ва юць доў гія тэр мі ны, пас ля скла да на вяр тац ца 

да звы чай на га жыц ця. Ра бо та, дом, са цы яль ныя су вя зі — усё мо жа быць 

стра ча на. Як пра хо дзіць са цы яль ная адап та цыя асу джа ных, мы па гля дзе лі 

ў па праў чай ка ло ніі-па ся лен ні № 21, што зна хо дзіц ца ў па сёл ку Шу бі на 

Вет каў ска га ра ё на.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Гэ та ма лы шы. Вяс ной іх ча кае пе ра сад ка ў 
«школь нае ад дзя лен не», а яшчэ праз два га ды яны 
ад пра вяц ца на ляс ныя план та цыі. На кож ным эта пе 
ад бі ра юц ца най леп шыя эк зэмп ля ры з эта ло нны мі 
па ра мет ра мі: раў нют кія ства лы, сі мет рыч ныя лап-
кі, якія тыр чаць уга ру, і гус тая зя лё ная «пры чос ка» 
з іго лак.

Па сло вах Ва лян ці ны, на ва год нія ёл кі па тра бу-
юць асаб лі ва га до гля ду. Іх па ста ян на пад корм лі ва-
юць, аку рат на пад ра за юць і пра по лва юць ру ка мі. 
Каб вы рас ціць мет ро вую пры га жу ню з на сен ня, 
трэ ба мі ні мум 7—9 га доў. Ся рэд ні ўзрост на ва год-
ніх дрэў — 12—15 га доў. За гэ ты час іх вы шы ня 
да ся гае 1,5—2 мет раў. Ёл ка лі чыц ца кап рыз ным 
дрэ вам, па коль кі ка ра нё вая сіс тэ ма ў яе па верх не-
вая. Рых ліць гле бу ў мо мант за су хі вель мі не бяс-
печ на. Да та го ж тэм пы рос ту ў два ра зы мен шыя 
за са сну.

— Ра зам з тым бла кіт ная ёл ка, туя, яд ло вец, 
са сна зай ма юць толь кі ка ля дзе ся ці пра цэн таў на-
ва год ніх план та цый. Мо да на эк зо ты ку бе ла ру саў 
не кра нае. З го ду ў год са мым ха да вым та ва рам 
за ста ец ца на ша род ная ел ка звы чай ная, — ка жа 
га лоў ны ляс ні чы Стаўб цоў ска га ляс га са Сця-

пан ЯВІД.

Мно гія ад маў ля юц ца ад куп лі жы вой ёл кі, мяр-
ку ю чы, што так яны пра яў ля юць свой кло пат аб 
пры ро дзе. Ад нак на ват «Грын піс» ад зна чае, што 
штуч нае дрэ ва з плас ты ку і ме та лу на но сіць эка ло гіі 
больш знач ны ўрон (асаб лі ва ка лі яго не маг чы ма 
ад пра віць на пе ра пра цоў ку).

А на свя точ ныя ба за ры трап ля юць ялін кі са спе-
цы яль ных на ва год ніх план та цый. У про даж так са ма 
па сту па юць дрэ вы, якія ўсё ад но бы лі б зруб ле-
ныя — пад час пла на ва га пра рэ джван ня ляс но га 
ма сі ву ці тыя, што вы рас лі пад лі ні я мі элект ра пе ра-
да чы. Па куль ёл кі рас туць, яны да па ма га юць эка-
сіс тэ ме. А вы ру ча ныя ад про да жу на ва год ніх дрэў 
гро шы ляс га сы пус ка юць на ад наў лен не ле су.

Раз, два, тры... ялін ку ся чы
— Кал ма тую бя ром? — гуч ны муж чын скі го лас 

да но сіц ца з са май ся рэ дзі ны гус то га ель ніч ка.
— Бя ром! Як раз для яе мес ца ў ку за ве за ста ло-

ся, — ад каз вае яму нех та ба сам; па чы на ец ца рыт-
міч нае пі ла ван не, а пас ля глу хі стук ся ке ры.

У спіс рэ чаў, на якія мож на гля дзець веч на, дак-
лад на мож на да даць на рых тоў ку на ва год ніх ёлак. 
Су пра цоў ні кі Ста рын ска га ляс ніц тва з даб ра душ-
ны мі ўсмеш ка мі на тва рах і са мі атрым лі ва юць ней-
ма вер нае за да валь нен не ад пра цы: «Мы ж лю дзям 
шчас це па вя зём!» А ста рэнь кі «ўазік», пад за вяз ку 
на бі ты па ху чы мі дрэ ва мі, на гад вае паш тоў ку са-
вец ка га пе ры я ду.

На на ва год няй план та цыі ста яць ка ме ры фо та- і 
ві дэа фік са цыі, га то выя ў лю бы мо мант «зла віць» 
ах вот ні каў не за кон на на жыц ца за кошт ляс ных ба-
гац цяў.

— Ка ля чвэр ці ўсіх па ру шэн няў у ле се вы яў-
ля юць дзя ку ю чы гэ тым ма лень кім не за ўваж ным 
скры ням на дрэ вах. Рэ агу юць ім гнен на: як толь кі 
ў кадр трап ляе сцэ на пра ва па ру шэн ня, на тэ ле-
фо ны і элект рон ную пош ту лес ні кам пры хо дзіць 
па ве дам лен не. На ват ка лі бра кань е ра не ўдас ца 

ўзяць на мес цы, у нас за ста нуц ца до ка зы зла чын-
ства — фо та і ві дэа. Па іх мож на вы свет ліць асо бу 
ці ну мар аў та ма бі ля, — рас ка заў ін жы нер па ахо ве 

і аба ро не ле су Стаўб цоў ска га ляс га са Аляк сей 

ДО РАХ. — Асаб лі ва «вы на ход лі выя» па ру шаль ні кі 
пас ля ўчы не на га ле зуць на дрэ вы, быц цам мядз ве-
дзі па мёд, і спра бу юць скрас ці ка ме ры. Праў да, не 
ўліч ва юць, што там, дзе ёсць ад на ка ме ра, бу дзе і 
дру гая, якая дак лад на ўсё за фік суе.

Чым ад Мін ска да лей, тым дрэ ва 
тан ней шае

Збі ра ю чы ся па ста віць до ма жы вую ёл ку, не спя-
шай це ся іс ці па дрэ ва на най блі жэй шы ад до ма 
«зя лё ны» ба зар. Ёсць аў то і воль ны час? Сме ла 
ад праў ля йце ся на по шу кі са май пры го жай «ка люч-
кі» ў вёс цы.

У аг ра га рад ку Шаш кі ган даль ёл ка мі ідзе бой ка. 
Ка ля бу дын ка ляс ніц тва пры да ро зе аў та ма бі лі спы-
ня юц ца адзін за ад ным — пры цяг вае яр кая вы вес ка 
і дэ ма кра тыч ныя кош ты.

— Пры ем на, што апош нім ча сам по пыт на на-
ту раль ныя ёл кі вяр та ец ца. На род ад маў ля ец ца ад 
«мёрт ва га» плас ты ку і звяр та ец ца да нас са сло ва мі 
«каб па ху чая бы ла, як у дзя цін стве». Мы ў сваю чар гу 
толь кі ра дыя да па маг чы ў вы ба ры свя точ на га сім ва-
ла, — ка жа ляс ні чы Алег ЛУК ША. — У нас дрэ ва 
вы шы нёй 1-2 мет ры абы дзец ца ўся го ў восем руб-
лёў, у Стоўб цах ца на на та кое ўзды ма ец ца да 12,85. 
А па куль ёл ка да е дзе да ста лі цы, то па да ра жэе яшчэ 
на не каль кі руб лёў. Ра зам з тым вы бар на вяс ко вых 
ба зар чы ках заў сё ды боль шы. Пры жа дан ні мож на ў 
су пра ва джэн ні ляс ні ча га вы браць са бе ёл ку не па-
срэд на на план та цыі.

Пен сі я нер Франц Іо сі фа віч прый шоў на шо пінг у 
ляс ніц тва ў пер шы дзень про да жу:

— Ёл ку звы чай на вы бі ра еш, як дзяў чы ну. Хо-
чац ца стат ную, гнут кую, з пу шыс ты мі га лін ка мі, каб 
ігол кі бы лі на сы ча на га зя лё на га ко ле ру. Мая жон ка 
лю біць, ка лі ў пе рад свя точ ныя дні дом на поў не ны 
во да рам хвоі. За раз ва ўну каў пач нуц ца ка ні ку лы, 
яны пры едуць у гос ці, і бу дзем ра зам упры гож ваць 
на шу ёлач ку цац ка мі і гір лян да мі. Гэ та ся мей ная 
тра ды цыя.

Ка лі ў ква тэ ры ма ла мес ца ці па трэ бы ў цэ лай 
ёл цы ня ма (ак ту аль на для тых, у ка го дзе ці вы рас лі), 
пры гледзь це ся да свя точ ных бу ке таў і вян коў. У гэ-
тым го дзе су пра цоў ні кі ляс ніц тваў пры ем на здзі вяць 
па куп ні коў сва ёй вы на ход лі вас цю і фан та зі яй.

Праў да, трэнд на еў ра пей скія ўпры га жэн ні ацэ-
няць не ўсе. На прык лад, дзя ды з Ша шак на вян кі на-

ват не па зі ра юць. Ка жуць, што та кое ў бе ла рус кай 
тра ды цыі не пры ня та. Ялін ка по бач са свя точ ным 
ста лом — ка лі лас ка. «А вось хвой ныя лап кі на ўва-
хо дзе ў дом у нас ра ней зу сім па ін шых пры чы нах 
з'яў ля лі ся», — пад крэс лі ва юць ста рыя.

Ма ла дое па ка лен не з імі не зга джа ец ца: на ёлач-
ным ба за ры ў Стоўб цах вян кі і бу ке ты раз ля та юц ца 
ў ім гнен не во ка. Су час на, з гус там і эка ла гіч на. Бо 
ро бяц ца та кія ўпры га жэн ні з га лі нак, якія за ста юц ца 
пас ля вы сеч кі ёлак.

Ган на КУ РАК. Фо та аў та ра.

Стаўб цоў скі ра ён.

КАБ ЗЯ ЛЁ НАЙ ДОЎ ГА БЫ ЛАКАБ ЗЯ ЛЁ НАЙ ДОЎ ГА БЫ ЛА
Сак рэ та мі стой кас ці на ва год няй пры га жу ні 

па дзя ліў ся Дзміт рый ПІН ЧУК, на чаль нік ад-

дзе ла ахо вы і аба ро ны ле су, па ляў ніц тва і 

па ляў ні ча га ту рыз му Мінск ага дзяр жаў на га 

вы твор ча га ле са гас па дар ча га аб' яд нан ня:

— Ёл ка па він на быць зрэ за ная ў дзень, ка лі 
вы збі ра е це ся яе па ста віць. Та му на ба за рах не 
са ро мей це ся за пыт вац ца да ку мен ты на дрэ ва.

Пры нес лі да до му сваю «пу шыс та-іг ліс тую» — 
кры ху пад габ люй це ствол і ад ра зу ў ва ду. 
У ся рэд нім дрэ ва што дня бу дзе вы пі ваць ка-
ля 2-3 літ раў. Ад кан струк цый, якія не пра ду-
гледж ва юць па да чу ва ды, лепш ад ка жы це ся. 
Лепш стаў це ёл ку ў віль гот ны пя сок. Як ва ры-
янт, мож на сва і мі ру ка мі зра біць «пад трым ку» 
з пе нап лас ту і па ста віць ствол у вяд ро з ва дой. 
Не ка то рыя ў якас ці пад корм кі да да юць да ва ды 
ас пі рын, мел або цу кар.

Мес ца для ка лю чай пры га жу ні пад бя ры це за-
га дзя. Не стаў це яе по бач з ба та рэ я мі ці печ чу. 
А ка лі вы на бы лі дрэ ва ў кад цы, то па мя тай це: яго 
нель га тры маць у ква тэ ры больш за тры тыд ні.

На строй з во да рам ле суНа строй з во да рам ле су

Ва лян ці на СА ХАР 
вы рошч вае ялін кі 
больш за двац цаць га доў.


