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Так ці не. Так ці не.   

Прак ты кумПрак ты кум

Ці трэ ба 
на ча ваць 

у агуль ні ку?
«Па-рус ку і ка жуць, і пі-

шуць «гла ва семьи», а як 

па-бе ла рус ку? Не «гла ва» 

ж, ві даць?» — ці ка віц ца 

Алесь з Мін ска. «Чым ад-

роз ні ва юц ца сло вы вы бар-

ны і вы бар чы?» — за дае 

пы тан не На стас ся з Грод-

на. «Гра мад скі транс парт 

хо дзіць па пэў ных марш-

ру тах і спы ня ец ца на за га-

дзя пра ду гле джа ных пры-

пын ках, — пі ша Анд рэй. — 

Але ка заць «я ча каю пры-

пын ку аў то бу са» бу дзе, 

ві даць, ня пра віль на?»

Як заўж ды, на моў ныя 

пы тан ні чы та чоў ад каз ва юць 

стыль рэ дак та ры «Звяз ды» 

Алесь СА ЛА МЕ ВІЧ і Леў 

ГЛУ ШЫЦ КІ.

1. Па-бе ла рус ку «гла ва» зна-
чыць толь кі раз дзел у кні зе, ар-
ты ку ле (хоць і там час та пі шуць: 
раз дзел). А вось ста рэй ша га ў 
сям'і на зы ва юць гА ла вой. Што 
да ты чыц ца рус ка га гла ва го су-

дар ства, то па-бе ла рус ку яно 
звы чай на пе рад аец ца праз вы-
раз кі раў нік дзяр жа вы.

2. Сло ва вы бар ны ўжы ва ец-
ца да па сад, якія мож на за няць 
шля хам вы ба раў: стар шы ня гра-

мад ска га аб' яд нан ня — вы бар-

ная па са да. Вы бар чым на зы-
вац ца ўсё тое, што мае да чы нен-
не да са мо га пра цэ су вы ба раў: 
вы бар чы бю ле тэнь, вы бар чы 

ўчас так і г. д.
Трэ ба ад зна чыць, што для на-

зы ван ня та го, што ад бы ва ец ца 
пе рад вы ба ра мі, у на шай мо ве 
ад ноль ка ва вы ка рыс тоў ва юц ца 
два сло вы — пе рад вы бар ны і 
пе рад вы бар чы.

3. Ка лі мы га во рым пра транс-
парт, які спы ня ец ца, сло ва пры-
пы нак са праў ды час та не па ды-
хо дзіць. У та кой сі ту а цыі трэ ба 
ка рыс тац ца сло вам спы нен не: 
да ча каў ся спы нен ня аў то бу са, да 

цяг ні ка мож на па ды хо дзіць толь кі 

пас ля поў на га спы нен ня. Да та го 
ж у па доб ных вы пад ках мож на 
прос та па-ін ша му сфар му ля ваць 
фра зу: да ча кац ца, на прык лад, 
па куль аў то бус спы ніц ца.

Та кія тон ка сці мо гуць мець 
мес ца не толь кі ад нос на па ры 
пры пы нак/спы нен не. Вы бар з не-
каль кіх ва ры ян таў трэ ба ра біць і 
ўжы ва ючы сло вы вы на ход ка/вы-

на ход ства. Пер шае — гэ та наз ва 
рэ чы, якую вы най шлі: апош нія 

вы на ход кі на шых на ву коў цаў. 
Ка лі ж нам трэ ба на зваць дзе ян-
не та го, хто неш та вы на хо дзіць, 
то ўжы ва ем дру гое сло ва: гэ та-

му на ву коў цу пры піс ва юць вы на-

ход ства не каль кіх рэ чаў.

У АБА РО НУ СЛОЎ
Дзея слоў на ча ваць, зда ва ла-

ся б, не мае па трэ бы ў аба ро не: 
па сва ёй бу до ве і па хо джан ні гэ-
та аб са лют на бе ла рус кае сло ва. 
Яно ёсць у кла січ най лі та ра ту ры, 
у фальк ло ры... Ад нак апош нім ча-
сам мо ладзь спра буе за мя няць яго 
на ка рот кае но чыць. Як тан ца ваць 
на тан чыць, ін тэр нат на агуль нік, 
зу ба чыст ку на ка лы пок... У ма ла-
дзёж ным слэн гу гэ та, мо жа, і да-
рэ чна, а вось у нар ма тыў ным маў-
лен ні па він ны вы ка рыс тоў вац ца 
агуль на зра зу ме лыя сло вы, да пу-
шчаль ныя ва ўсіх сты лях



Шчы ра ві та ем 

ад ра джэн не так 

не аб ход най руб ры кі 

«Спя вай, ду ша!». 

Глад кай да ро гі!

Зноў ідзе се зон 
га ра чы —

Па зма га ем ся на да чы!
Мо жа, не штач ка 

ўро дзіць
І на на шым ага ро дзе.

Штось цяп ло прый шло 
за ра на,

Але ж бу дуць ма ра зы!
З-за та кой вяс ны 
па га най
Бу дзем се яць тры ра зы.

Каб да ле ці шча 
да ехаць,

Трэ ба, люд цы, 
вы бі раць:

Ці іс ці-ма рыц ца пе хам,
Ці аў то бус штур ма ваць.

Да баць коў зай шоў 
у ха ту,

Пяць хві лі нак 
за ста лом,

Це шча ўжо дае ла па ту,
Цесць ня сец ца 

з та па ром.

Каб быў трак тар 
ці ка нёк,

Я б той плуг і не ва лок,
Не са дзіў бы 

пад ла па ту
І не быў та кім гар ба тым.

Дзесь ці кло пат 
і ня ста чы,

Дзесь ці го ра і бя да.
А ў мя не ёсць хрэн 

на да чы
І гус тая ле бя да!

На па лях ужо даў но
Не ва ля ец ца яно.
Ля ка роў — па стух 

Па хом
І сем дач ні каў з вяд ром.

За ві ха ец ца заў зя та,
Хто да ле ці шча пры вык.
На ша тэх ні ка — ла па та,
На ша сэр ца — ру ха вік.

Не ча ка ем да па мо гі
Мы, ста рэнь кія 

«гры бы».
Ка жуць, воў ка кор мяць 

но гі,
Ну а дач ні каў — гар бы.

Су жэн цы Аст роў скія,

г. Мінск.

У 1966 го дзе на ша сям'я з дзе ся ці ча ла-

век пе ра еха ла ў но вую драў ля ную ха ту 

і на су праць яе, це раз ву лі цу, ма ма па са-

дзі ла іг ру шу. Ра зам з ёй, дзіч кай, рас лі 

і мы, спа чат ку ма мі ны дзе ці, а по тым 

і ўну кі, якія час та пры яз джа лі ў вёс ку, 

асаб лі ва ўлет ку.

Сён ня ма ту лі ўжо ня ма, пус туе баць-

коў ская ха та, але кож ны год, не толь кі 

на Ра даў ні цу, мы збі ра ем ся за сто лі кам 

пад іг ру шай, каб ус пом ніць баць коў.

Ка жуць, кож ны ку лік сваё ба ло та хва ліць. 
Гэ та, ма быць, та му, што яно — жы вое, і там 
яму доб ра. А ка лі не зу сім?

Вёс ка, дзе прай шло маё дзя цін ства і дзе 
жы вуць яшчэ мае род ныя, па кры се вы мі рае, 
і да па маг чы ёй я ні чым не ма гу, хоць і вель мі 
ха цеў бы...

Вар та за плю шчыць во чы, як пе рад імі паў-
ста юць бліз кія лю дзі і розна ка ля ро вы ды ван, 
ство ра ны ма ці-пры ро дай: на ба ла ці не па між 
вёс ка мі Кар ні ца і Ту ры но мност ва кве так і траў, 
над імі — ча род кі ка чак і га ман кіх ку лі коў, важ-
ныя бус лы, са лаў і ныя спе вы...

Ра ней праз усю вось гэ тую пры га жосць пра-
ля га ла шы ро кая ка на ва. Вы ка паў шы яе (уруч-
ную!) у 30-я га ды мі ну ла га ста год дзя, вяс коў-
цы вы ра шы лі праб ле му моц най за ба ло ча нас ці 
пад час вяс но вых па во дак.

А по тым прый шлі ме лі я ра та ры. «Уз бро е-
ныя» тэх ні кай, яны ўсё асу шы лі: знік лі кры ні цы, 
не ста ла ва ды ў вяс ко вых ка ло дзе жах, збяд неў 
лес, за мест вя лі кіх ура джа яў на пля цах-тар фя-
ні шчах «па ся лі лі ся» пыль ныя бу ры.

І ўсё ж праз паў ста год дзя спус то ша ная 
ба ла ці на ста ла ажы ваць. Яна зноў за рас тае 
хмыз ня ком і бя роз ка мі, каля ка на вы з'яві лі-
ся баб ры і ста лі ра біць га ці. А жы ха ры вёс кі 
трой чы на ты дзень су стра ка юць рэй са вы аў-
то бус Глуск — Ся лец — з на дзе яй уба чыць на 
пры пын ку не ка га са сва іх, з тых, хто пры е дзе 
і, мо жа, за ста нец ца.

Ва ле рый Ва сі леў скі, г. п. Глуск



Спя вай, ду ша!Спя вай, ду ша!  

«Да баць коў 
зай шоў у ха ту,

Пяць хві лі нак 
за ста лом...»

Смар гон скі дзі ця чы са цы яль ны пры ту лак 1 чэр ве ня на ве да лі сту дэн-

ты фа куль тэ та ка мер цыі і ту рыс тыч най ін дуст рыі Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та. Іх не збян тэ жы ла ні ад лег ласць 

(больш за сто кі ла мет раў ад Мін ска), ні ўлас ная за ня тасць на за лі ках 

і іс пы тах. Па ўсім бы ло ві даць, што да ві зі ту гос ці рых та ва лі ся.

З пер шых хві лін пас ля пры ез ду сту дэн ты з вы ха ван ца мі знай шлі агуль-
ную мо ву: рас пыт ва лі дзе так аб іх ін та рэ сах і за хап лен нях, рас каз ва лі пра 
ся бе і ву чо бу. За тым па ча лі ся су мес ныя ці ка выя гуль ні, а на рэш це «са лод кі 
стол» з со кам, зе фі рам, са да ві ной, цу кер ка мі, на ват кек са мі, якія сту дэн ты 
вы пя ка лі са мі.

У сваю чар гу вы ха ван цы за пра сі лі гас цей і сва іх род ных на каз ку «Рэп-
ка на но вы лад», у якой су час ны Дзед, пра су ну тая ў пы тан ні са цы яль ных 
се так Ба бу ля, Унуч ка-ха кер і жы вё лы спра ба ва лі вы цяг нуць Рэп ку. Дзе ці 
так са ма чы та лі вер шы, ма ля ва лі на ас фаль це, удзель ні ча лі ў тан ца валь-
ным флэш мо бе.

...Трэ ба ска заць, што гэ та ўжо не пер шая су стрэ ча на шых вы ха ван цаў са 
сту дэн та мі. І, спа дзя ём ся, не апош няя.

Ла ры са Та та ры на ва, 

ды рэк тар Смар гон ска га сацыяльна-педагагічнага цэнтра



Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў  

ДА НАС ПРЫ ЯЗ ДЖА ЛІ ГОС ЦІ

Год малой радзімыГод малой радзімы  

Па вод ле Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад 11.08.2005 г. № 368 «Аб 
не ка то рых пы тан нях ад чу жэн ня жы лых 
да моў у сель скіх на се ле ных пунк тах» 
пра даў цом до ма (з афарм лен нем і рэ-
гіст ра цы яй да га во ра куп лі-про да жу па 
спро шча най схе ме ў сель скім вы ка наў-
чым ка мі тэ це) мо жа быць асо ба, якая 

з'яў ля ец ца ўлас ні кам до ма згод на з за-

пі сам у па гас па дар чай кні зе.

У да дзе ным вы пад ку пас ля смер ці 
ўла даль ні ка, па зна ча на га ў па гас па дар-
чай кні зе, дом стаў спад чын най ма ё мас-
цю. Рас па ра джац ца гэ тай ма ё мас цю 
(у пры ват нас ці, пра даць у вы зна ча ным 
за ка на даў ствам па рад ку) мо жа спад чын-
нік, які атры маў у на та ры у са па свед чан не 
аб пра ве на спад чы ну на жы лы дом.

Пры зва ро це да на та ры у са не аб ход-
на, у пры ват нас ці, прад ста віць да ку мент, 
які па цвяр джае пра ва ўлас нас ці па мер-
ла га гра ма дзя ні на на жы лы дом.

У ад па вед нас ці з за ка на даў ствам, 
ка лі звест кі аб спад чы на даў цы як аб 
ула даль ні ку до ма бы лі ўне се ны ў па гас-
па дар чую кні гу сель ска га вы ка наў ча га 

ка мі тэ та, то, ня гле дзя чы на тое, што жы-
лы дом не за рэ гіст ра ва ны ў тэ ры та ры-
яль най ар га ні за цыі па дзяр жаў най рэ-
гіст ра цыі, да ку мен там, які па цвяр джае 
пра ва ўлас нас ці, бу дзе з'яў ляц ца ад па-
вед ная да вед ка сель ска га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та.

Ад нос на фак тыч на га пры няц ця спад-
чы ны ад ным са спад чын ні каў. Для атры-
ман ня па свед чан ня аб пра ве на спад-
чы ну на жы лы дом спад чын нік па ві нен 
да ку мен таль на па цвер дзіць на та ры у су 
факт пры няц ця спад чы ны, а ка лі спад-
чын нік фак тыч на пры няў спад чы ну, але 
ў яго ад сут ні ча юць па цвяр джаль ныя да-
ку мен ты, то факт пры няц ця спад чы ны ён 
мо жа ўста на віць, звяр нуў шы ся ў суд.

Ін шыя спад чын ні кі ма юць пра ва ад-
мо віц ца ад спад чы ны ў па рад ку, пра ду-
гле джа ным арт. 1074 Гра ма дзян ска га 
ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь (да лей — 
ГК). У пры ват нас ці, па п. 3 арт. 1074 ГК 
для ад мо вы ад спад чы ны да стат ко ва 
па даць за яву на та ры у су па мес цы ад-
крыц ця спад чы ны.

Вік тар СА ВІЦ КІ



Ёсць пы тан неЁсць пы тан не  

Пра даць мож на толь кі сваё
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Ма ці ма ёй жон кі па мер ла во сем га доў та му. У вёс цы за ста ла ся пус тая ха та. 

Па куп ні коў на яе не бы ло, а та му афі цый на спад чы на не афарм ля ла ся. Да 

та го ж гэ тае афарм лен не маг ло каш та ваць да ра жэй, чым са ма ся дзі ба... 

Па бу да ва на яна пас ля вай ны, г. зн. да 1985 го да, як па тра буе Указ № 368. 

Жон ка пад трым лі ва ла яе ў на леж ным ста не.

Ця пер на ха ту як быц цам знай шоў ся па куп нік, ка жа, што хо ча жыць у вёс-

цы і на ра монт гро шы мае...

Ве даю, што згод на з ука зам мож на бы ло афор міць да га вор куп лі-про да жу 

ў сель вы кан ка ме не за леж на ад та го, аформ ле на спад чы на афі цый на ці не. 

Ад нак нам ад ка за лі, што па спро шча най схе ме мож на дзей ні чаць толь кі 

та ды, ка лі ў ха ты бу дзе ўлас нік.

Як за раз дзей ні ча юць нор мы ўка за, ці трэ ба для та го, каб пра даць ха ту, 

ста на віц ца ўлас ні кам? І яшчэ: ці спат рэ біц ца на та ры яль на аформ ле ная 

зго да ін шых дзя цей (уся го іх у це шчы бы ло пя цё ра, і жы вуць яны ў ін шых 

на се ле ных пунк тах)?

Ва сіль Мі кі таў, Жыт ка віц кі ра ён.

ПАД МА ТУ ЛІ НАЙ ІГ РУ ШАЙ


