
На го да га на рыц цаНа го да га на рыц ца  

«ГЭ ТА НЕ ПА МЫЛ КА 
І НЕ МІФ»

Як роў на 400 га доў та му бе ла ру сы 
вы да лі са мую па пу ляр ную кні гу

Пра ўша на ван не дру ка ва на га сло ва ды лю боў да кніж най муд рас ці 

га ва ры лі яшчэ Еф ра сін ня По лац кая і Кі ры ла Ту раў скі. Ар хеа ла гіч-

ныя зна ход кі па цвяр джа юць: на шы прод кі ўме лі чы таць і пі саць з 

са мых даў ніх ча соў, пры чым ак тыў на гэ ты мі ве да мі ка рыс та лі ся. На-

стаў ні кі зна ё мі лі вуч няў з та ям ні ца мі сло ва праз тэкс ты рэ лі гій ных 

кніг, най перш — Псал ты ра і Но ва га За па вета. Ад нак роў на 400 га доў 

та му, 24 лі пе ня 1618 го да ў мяс тэч ку Еўе (ця пер на тэ ры то рыі Літ вы) 

бы ла на дру ка ва на асаб лі вая кні га, пра воб раз ця пе раш ня га пад руч ні-

ка для са мых ма лень кіх школь ні каў. «Бук вар язы ка сло вен ска» стаў 

пер шым у све це вы дан нем з та кой наз вай. Пра гэ ту над звы чай ную 

па дзею ста ра жыт ных ча соў, яе пе рад умо вы і на ступ ствы рас ка заў 

на мес нік ды рэк та ра На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі па на ву ко вай 

ра бо це і вы да вец кай дзей нас ці Алесь СУ ША.

КНІ ГА ЯК ВЫЙ СЦЕ 
З КРЫ ЗІ СУ

— Ка лі па гля дзець на ар хеа-
ла гіч ныя зна ход кі, ста не зра зу-
ме ла, што аду ка цыя ў мі ну лыя 
ча сы не бы ла та кой ужо пры-
ві ле я ва най з'я вай. Тыя ж бе-
рас ця ныя гра ма ты, дзе куп цы 
аб мяр коў ва лі по бы та выя пы-
тан ні, свед чаць, што гра ма та 
бы ла вя до ма не толь кі кня зям 
і ма на хам, але і мя шча нам, — 
рас каз вае спа дар 
Алесь.
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• У Бе ла ру сі за сноў-

ва ец ца юбі лей ны ме даль 

«20 га доў ор га нам і пад-

раз дзя лен ням па над-

звы чай ных сі ту а цыях 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 

Ад па вед ны ўказ пад пі саў 

кі раў нік дзяр жа вы Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

• Экі паж дзярж прад пры-
ем ства «Саў гас «Рач ка ві-
чы» Бе ла рус кай чы гун кі — 
бра ты Аляк сандр і Ула дзі-
мір Ан ціп ца вы — пер шым 
у Слуц кім ра ё не і Мін скай 
воб лас ці на ма ла ціў адну 
тысячу тон збож жа.

• Спе цы я ліс ты «Мінск-

во да ка на ла» што год мя-

ня юць ка ля 300 тысяч 

пры бо раў улі ку ва ды ў 

ква тэ рах мін чан.

• Ус пыш ка аф ры кан скай 
чу мы сві ней за фік са ва на 
на буй ным сві на га доў чым 
комп лек се ў На ўга род скай 
воб лас ці Ра сіі.
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ЛІЧ БА ДНЯ
Больш 

як 3,5 ты ся чы 
жы ха роў Гро дзен скай 
воб лас ці ад кры лі сваю 
спра ву на ўмо вах 
са ма за ня тас ці сё ле та 
па ста не на 1 лі пе ня. 
У па раў на нні 
з ана ла гіч ным пе ры я дам 
мі ну ла га го да коль касць 
та кіх гра ма дзян 
уз рас ла на 1,4 ты ся чы. 
Гэ та свед чыць аб 
па вы шэн ні са ма за ня тас ці 
на сель ніц тва і ўклю чэн ні 
яго ў эка на міч ную 
дзей насць. Най больш 
па пу ляр ным ся род 
гра ма дзян Гро дзен ска га 
рэ гі ё на ві дам дзей нас ці 
па-ра ней ша му за ста ец ца 
про даж тво раў жы ва пі су, 
гра фі кі, скульп ту ры, 
вы ра баў на род ных 
мас тац кіх ра мёст ваў, 
пра дук цыі квет ка вод ства, 
дэ ка ра тыў ных рас лін, іх 
на сен ня і ра са ды, жы вёл.

Ты туль ны ар куш пер ша га 
ў све це бук ва ра.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  

Рэ гіст ра цыя 
не ру хо мас ці 

па но вых пра ві лах
Аў та ры за ва ныя па срэд ні кі, ска ро ча ныя 

тэр мі ны і экс тэ ры та ры яль насць
Збе раг чы час, па збег нуць не дак лад нас цяў і спрас ціць пра цэс 

рэ гіст ра цыі — усё гэ та зме ны ў За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«Аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не ру хо май ма ё мас ці, пра воў на 

яе і здзе лак з ёй». Но ва ўвя дзен ні ўсту пі лі ў сі лу лі та раль на 

ўчо ра, роў на праз 16 га доў пас ля з'яў лен ня са мо га за ко на. 

У но вую рэ дак цыю, на прык лад, уво дзіц ца па няц це «элект-

рон ная ко пія да ку мен та на па пя ро вым нось бі це», мя ня ец ца 

азна чэн не «змя нен не мя жы зя мель на га ўчаст ка», удак лад-

ня юц ца па тра ба ван ні аб не аб ход нас ці ле га лі за ваць, пе ра кла-

даць на бе ла рус кую ці рус кую мо ву і свед чыць у на та ры у са 

да ку мен ты па рэ гіст ра цыі, якія бы лі скла дзе ны за мя жой. 

«Звяз да» ра за бра ла ся ў ню ан сах, якія за ці ка вяць і сён няш ніх, 

і па тэн цый ных улас ні каў не ру хо мас ці.

Ма ё мас ныя па ве ра ныя
Як ка жуць спе цы я ліс ты, зме ны аб умоў ле ны агуль ны мі тэн дэн цы-

я мі ў бе ла рус кім за ка на даў стве, якія да ты чац ца раз віц ця ліч ба вых і 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій, а так са ма раз віц ця прад пры маль ніц кай 
іні цы я ты вы ра зам з дэ бю ра кра ты за цы яй.

Ад но з са мых знач ных но ва ўвя дзен няў за ко на — з'яў лен не ін сты-
ту та аў та ры за ва ных па срэд ні каў, якое дасць гра ма дзя нам і юры дыч-
ным асо бам да дат ко выя маг чы мас ці. Гэ тыя суб' ек ты возь муць на 
ся бе кло па ты па пад рых тоў цы да ку мен таў для рэ гіст ра цыі. Ча ла ве ку 
не прый дзец ца атрым лі ваць да ку мен ты на не ру хо масць, звяр тац ца 
да рэ гіст ра та ра, яшчэ раз іс ці ў БТІ, ста яць у чэр гах, ха-
дзіць аплач ваць па слу гі... СТАР. 7
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Выпрабаванне Выпрабаванне 
хлебнай нівайхлебнай нівай

Но вы кам байн «Па лес се GS2124» вы твор час ці «Гом сель маш» пра хо дзіць 
вы пра ба ван ні на па лях ААТ «Ту раў шчы на» Жыт ка віц ка га ра ё на. 

Гэ та збож жа ўбо рач ны кам байн з гіб рыд най тэх на ла гіч най схе май, аб ста ля ва ны 
сіс тэ ма мі аў та ва джэн ня і дак лад на га зем ля роб ства. Кам бай нер Ге надзь КОТ і кі роў ца-
вы пра ба валь нік Яў ген КА НА ВА ЛАЎ ацанілі ўсе тэхнічныя магчымасці новай машыны.


