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— У рам ках пле нар на га па ся джэн ня кан-
фе рэн цыі ўдзель ні кі аб мяр ку юць фар мі ра-
ван не іна ва цый ных сіс тэм жы вё ла га доў лі 
Бе ла ру сі і Ра сіі, у пры ват нас ці маг чы мас ці 
ства рэн ня адзі ных спе цы я лі за ва ных се лек-
цый на-ге не тыч ных цэнт раў. Раз мо ва так-
са ма пой дзе аб рас пра цоў цы сіс тэм ма шын 
сель ска гас па дар ча га пры зна чэн ня і ка а пе-
ра цыі дзвюх кра ін у гэ тай сфе ры. У цэнт ры
ўва гі спе цы я ліс таў бу дуць у тым ліку пы тан-
ні раз віц ця сіс тэм пра фе сій най і вы шэй шай 

аграр най аду ка цыі ў Са юз най дзяр жа ве, — 
па ве дам ляе прэс-служ ба Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

У пер шы дзень на ву ко ва га фо ру му за-
пла на ва на пра ца трох тэ ма тыч ных сек-
цый, а так са ма вы стаў ка пра дук цыі аг-
 ра пра мыс ло вых комп лек саў Бе ла ру сі. 
У пят ні цу прой дзе пле нар нае па ся джэн не 
кан фе рэн цыі з удзе лам пар ла мен та ры яў, 
на ву коў цаў, прад стаў ні коў Мі ніс тэр ства 
сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь і Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Ма дэ-
ра та ра мі дыс ку сіі вы сту паюць стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па рэ гі я наль-
най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Аляк сандр Па пкоў і на мес нік стар шы ні 
Ка мі тэ та Са ве та Фе дэ ра цыі па аграр на-
хар чо вай па лі ты цы і пры ро да ка ры стан ні 
Сяр гей Бе ла ву саў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ма гі лёў за апош ні час 
пры кмет на па пры га жэў. 
Ра бо ты вя дуц ца з улі кам 
та го, што го ра ду прый дзец ца 
пры маць у ся бе гас цей вы со ка га 
ўзроў ню. Пра цэс кант ра лю юць 
га рад скія, аб лас ныя і 
рэс пуб лі кан скія ўла ды. Ня даў на 
на зна ка вых аб' ек тах фо ру му 
па бы ваў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ.

Да пры ёму гас цей 
га то вы

З удзе лам спі ке ра бе ла рус ка га 
пар ла мен та ад бы ло ся ўра чыс тае 
ад крыц цё му зея Бя лы ніц ка га-Бі-
ру лі — фі лі яла На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея Бе ла ру сі. Уста-
но ва зна хо дзі ла ся на ра мон це 
доў гіх пяць га доў, на яе ад наў-
лен не з роз ных кры ніц па тра ча на 
больш за тры міль ё ны руб лёў. За 
час ра мон ту па мя ня ла ся ўнут ра-
ная пра сто ра му зея — яе су час нае 
асна шчэн не дасць маг чы масць 
пры маць вы стаў кі су свет на га 
ўзроў ню. Но вае вы ста вач нае і 
муль ты ме дый нае аб ста ля ван не, 
за бес пя чэн не ў па мяш кан нях 
не аб ход на га му зей на га клі мат-
кант ро лю, на ват пы ла паг лы наль-
ная сіс тэ ма — пра гэ та ра ней маг-
лі толь кі ма рыць.

— Пад час ра бо ты фо ру му ў 
сце нах му зея ад кры ец ца вы стаў-
ка «Скар бы жы ва пі су» з фон даў 
Дзяр жаў най Трац ця коў скай га ле-
рэі і На цы я наль на га мас тац ка га 
му зея Бе ла ру сі. Гэ та тво ры бліз кіх 
сяб роў Бя лы ніц ка га-Бі ру лі: Іса ка 
Ле ві та на, Мі ка лая Баг да на ва-

Бель ска га, Аляк санд ра 
Ма ра ва ва, Ста ні сла ва Жу-
коў ска га, Іга ра Гра ба ра, 
Аляк сея Ма то ры на, Аляк-
сея Сця па на ва і ін шых, — 
удак лад ні ла за гад чык 

му зея В. К. Бя лы ніц ка га-Бі ру-
лі Свят ла на СТРО ГІ НА.

А трэ ці па верх уста но вы ста не 
шы коў най пля цоў кай для му зей-
ных за ня ткаў, лек цый, сім по зі-
у маў. Апа ра ту ра, якая тут уста-
ноў ле на, да зва ляе пра во дзіць 
ан лайн-кан фе рэн цыі па са мых 
вы со кіх стан дар тах.

На ву ка су свет на га 
ўзроў ню

Вель мі змяс тоў най бы ла су-
стрэ ча Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча з вы-
клад чы ка мі і сту дэн та мі Бе ла рус-
ка-Ра сій ска га ўні вер сі тэ та.

— Наш уні вер сі тэт з'яў ля ец ца 
ўні каль най на ву чаль най уста но-
вай Бе ла ру сі, бо рых туе сту дэн-
таў ад на ча со ва па аду ка цый ных 
стан дар тах Бе ла ру сі і Ра сіі з вы да-
чай дып ло маў дзяр жаў на га ўзо-
ру абедз вюх кра ін, — ад зна чае 
пер шы пра рэк тар уні вер сі тэ-
та пра фе сар Мі ха іл ЛУС ЦЯН-
КОЎ. — Гэ та рэ аль ны прык лад 
ін тэ гра цыі аду ка цый ных сіс тэм 
дзвюх кра ін.

У сце нах ВНУ рэа лі зу ец ца ма-
дэль «уні вер сі тэт 3.0» — ство ра на 
на ву ко ва-аду ка цый нае ася род-
дзе, якое да зва ляе рых та ваць 
рын ка ва-ары ен та ва ных спе цы я-
ліс таў. Яны не прос та ва ло да юць 
ве да мі ў той ці ін шай га лі не тэх ні-
кі, а здоль ныя пад рых та ваць вы-
со ка тэх на ла гіч ны пра дукт і знай-
сці для яго спа жыў ца на рын ку 
ў ад па вед нас ці з лан цуж ком 
«аду ка цыя — на ву ка — іна ва цыі — 
вы твор часць — ка мер цы я лі за-
цыя». Каб гэ тую ма дэль рэа лі за-
ваць, ство ра на вы со ка та наж ная 

вы твор часць тэх на ла гіч най пра-
дук цыі, а ме на ві та вы твор часць 
ва ла кон ных эн да ско паў тэх ніч-
на га пры зна чэн ня. Акра мя гэ та-
га, ня даў на пры ўні вер сі тэ це ад-
 крыў ся ін жы ні рын га вы цэнтр
SіmTech, які зай ма ец ца ап ты мі-
за цы яй раз на стай ных кан струк-
цый, пра цуе на ўпрост з та кі мі гі-
ган та мі, як Бе лАЗ, і ўдзель ні чае 
ў дзярж пра гра мах на ву ко вых 
да сле да ван няў, за клю чае да га-
во ры на вы ка нан не ра бот з роз-
ны мі прад пры ем ства мі ма шы на-
бу да ван ня.

Ва ўні вер сі тэ це вель мі раз ві-
ты сту дэнц кі на ву ко вы склад нік, 
ёсць сту дэнц кія кан струк тар скія 
бю ро.

— Мы ўво дзім спец дыс цып-
лі ны ў аду ка цый ныя пла ны па 
пад рых тоў цы спе цы я ліс таў, каб 
па вы сіць іх кам пе тэн цыю ў га лі не 
ры нач най эка но мі кі, — за ўва жае 
Мі ха іл Лус цян коў.

Пла ну ец ца, што да па чат ку 
фо ру му бу дзе ўра чыс та ад кры ты 
да дат ко вы кор пус Бе ла рус ка-Ра-

сій ска га ўні вер сі тэ та — ён ужо на 
80 % га то вы.

Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча ці ка ві ла, 
што но ва га рас пра ца ва на ва ўні-
вер сі тэ це ў га лі не на ву кі і тэх на-
ло гій. На вы стаў цы ён азна ё міў ся 
з на ву ко вы мі да сяг нен ня мі ўні-
вер сі тэ та.

— Усе рас пра цоў кі ўні каль ныя, — 
па ве да міў да цэнт ка фед ры 
фі зіч ных ме та даў кант ро лю 
Фё дар ТРУ ХА ЧОЎ. — Вось гэ та 
сіс тэ ма, на прык лад, ужо ўка ра-
нё на ў Мін ску. Ра ней у га рад скім 
транс пар це пра чар го выя пры-
пын кі па ве дам ляў бя гу чы ра док, а 
за раз мы па ста ві лі два цал кам аў-
та ма ты за ва ныя мульты ме дый ныя 
эк ра ны. Яны па каз ва юць, дзе вы 
едзе це, па ве дам ля юць на дзвюх 
мо вах пра пе ра сад кі, сла ву тас ці, 
якія зна хо дзяц ца на да дзе ным ад-
рэз ку шля ху, на двор'е і гэ так да-
лей. Пер шы, до след ны, узор быў 
па стаў ле ны два га ды та му.

Спе цы я ліст дэ ман струе пры-
бор, яко га па куль ня ма ні ў ад ной 
кра і не све ту.

— Гэ та элект рон ны гід, які 
зна хо дзіц ца ў ка бі не ў кі роў цы 
і пра цуе ў аў та ном ным рэ жы-
 ме, — тлу ма чыць ён. — Сіс тэ ма 
цал кам з ну ля рас пра ца ва ная ў 
нас, раз лі ча на ў пер шую чар гу на 
ту рыс таў.

Фо рум — гэ та ад каз на
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 

азна ё міў ся так са ма з хо дам ра-
монт ных ра бот у Па ла цы куль-
ту ры воб лас ці, дзе ад бу дзец ца 
пле нар нае па ся джэн не Фо ру му 
рэ гі ё наў.

— Гэ та вель мі ад каз нае ме-
ра пры ем ства, у Бе ла ру сі яно 
ўпер шы ню пра хо дзіць на рэ гі я-
наль най пля цоў цы, — ад зна чыў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч. — У ім бу дуць 
за дзей ні ча ны ўсе рэ гі ё ны Бе ла-
ру сі і Мінск. Пла ну юц ца роз на га 
ро ду ме ра пры ем ствы, шоу су час-
най бе ла рус кай тэх ні кі, шмат ча-
го ін ша га. Гэ та бу дзе са праўд нае 
свя та рэ гі ё наў, сю ды за ві та юць 
прад стаў ні кі га ра доў-па бра ці-
маў, біз не су. На пад ста ве тых ма-
тэ ры я лаў, які мі я ўжо ва ло даю, 
на шы прад пры ем ствы, біз нес ме-
 ны за клю чаць экс парт ныя кант-
рак ты з ра сій скі мі парт нё ра мі на 
су му ка ля 500 міль ё наў до ла раў. 
Гэ та знач на больш, чым бы ло ў 
па пя рэд нія га ды. Вель мі ак тыў-
на пав о дзяць ся бе на шы Са ве ты 
дэ пу та таў, ёсць жа дан не і імк-
нен не ра сій скіх ка лег з глы бін кі 
пры ехаць і па гля дзець на ме ра-
пры ем ствы, якія пра вод зяц ца ў 
рам ках Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі. Пла ну ец ца тра ды цый ны 
ўдзел у ме ра пры ем стве кі раў ні-
коў дзяр жаў — Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі і Ула дзі мі ра Пу ці на. Гэ та 
вель мі ад каз на і ка рыс на як для 
струк тур ула ды, так і для на сель-
ніц тва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.Фо
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ГЭ ТА БУ ДЗЕ САПРАЎДНАЕ СВЯ ТАГЭ ТА БУ ДЗЕ САПРАЎДНАЕ СВЯ ТА
У Ма гі лё ве пра цяг ва ец ца пад рых тоў ка аб' ек таў да V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі

ІНА ВА ЦЫІ Ў КА А ПЕ РА ЦЫІІНА ВА ЦЫІ Ў КА А ПЕ РА ЦЫІ
Між на род ная кан фе рэн цыя, пры све ча ная тэ ме раз віц ця аграр най па лі ты кі Са юз най дзяр жа вы, праходзіць у Гор ках

У бе ла рус кіх вёс ках больш за 30 ты сяч да моў пры зна ны 
ста ры мі і звыш 10 ты сяч — пус ту ю чы мі. Но вы ўказ 
«Аб пус ту ю чых і ста рых да мах» пра ду гледж вае 
маг чы масць іх пра мо га про да жу. Ад па вед ныя 
пра па но вы па асоб ных аб' ек тах бу дуць пуб лі ка вац ца 
на сай тах мяс цо вых вы кан ка маў.

Толь кі адзін ах вот ны
Ка лі на пра ця гу 30 дзён за яву на куп лю па дасць толь кі 

адзін ча ла век, з ім і бу дзе за клю ча ны да га вор куп лі-про-
да жу. Пра вя дзен не аў кцы ё ну пра ду гле джа на пры па ступ-
лен ні не каль кіх за яў. Пры гэ тым маг чы масць пра мо га 
про да жу ёсць на ўсёй тэ ры то рыі кра і ны, за вы клю чэн нем 
аб лас ных цэнт раў і Мін ска.

Ця пер у гра ма дзян з'яў ля ец ца маг чы масць атры маць 
зя мель ны ўчас так без вы ку пу пус то га до ма. Але гэ та пры 
ўмо ве са ма стой на га зно су та ко га до ма аль бо фі нан са-
ван ня па доб ных ра бот. (Учас так мож на атры маць без 

пра вя дзен ня аў кцы ё ну на ўсёй тэ ры то рыі кра і ны, за вы-
клю чэн нем аб лас ных цэнт раў.)

Пры зна ец ца пус ту ю чым
Для вы яў лен ня та кіх да моў спе цы яль ныя ка мі сіі бу-

дуць двой чы ў год агля даць не ру хо масць на ад па вед-
ных тэ ры то ры ях. Ра ней бы лі больш жорст кія ўмо вы: 
дом пры зна ва лі пус ту ю чым, ка лі гас па дар пра жы ваў у 
ім менш за ме сяц штогод на пра ця гу трох га доў.

Ця пер не бу дуць пры зна вац ца пус ту ю чы мі да мы, у якіх 
улас ні кі пра жы ва лі хоць бы адзін дзень на пра ця гу апош ніх 
трох га доў. Пус тыя да мы бу дуць вы зна чаць ка мі сіі пры ві-
зу аль ным агля дзе. Ка лі ўста но вяць ві да воч ную ад сут насць 
жы ха роў на пра ця гу доў га га ча су, бу дзе пра вя рац ца на яў-
насць апла ты ка му наль ных пла ця жоў, рас хо ду элект ра энер-
гіі. У скла дзе ка мі сій бу дуць і прад стаў ні кі ор га наў унут ра ных 
спраў, якія апы та юць су се дзяў, ці пры яз джа лі ў дом улас ні кі 
або ін шыя асо бы, якія ма юць пра ва ва ло дан ня і ка ры стан ня 

ім. Ма тэ ры я лы апы тан ня, фа та гра фіі бу дуць пры кла дац ца 
да за клю чэн ня ка мі сіі. На пад ста ве пра вер кі ўсіх гэ тых аб-
ста він мяс цо выя вы кан ка мы бу дуць пры маць ра шэн не аб 
уклю чэн ні до ма ў рэ естр пус ту ю чых да моў.

Ме ха нізм вяр тан ня
Мі ні маль ныя тэр мі ны ад наў лен ня або зно су да моў 

пад аў жа юц ца да го да. Пры гэ тым ка лі ва ўлас ні ка бы лі 
ўваж лі выя пры чы ны, якія пе ра шка джа лі ад наў лен ню до-
ма, то пра іх мож на па ве да міць вы кан ка му, і гэ ты тэр мін 
мо жа быць пра доў жа ны.

У но вым ука зе пра пі са ны і ме ха нізм маг чы ма га вяр-
тан ня ўлас ні ку пус ту ю ча га або ста ро га жы ло га до ма, ужо 
пе ра да дзе на га ў ка му наль ную ўлас насць. Ка лі ўлас нік 
не па даў па ве дам лен не ў вы кан кам і ў яго бы лі на гэ та 
ўваж лі выя пры чы ны, не вя до мыя мяс цо ва му вы кан ка му, 
то гэ ты дом па ві нен быць яму вер ну ты.

Сяр гей КУР КАЧ.

АК ТУ АЛЬ НА

Ку піць до мік у вёс цыКу піць до мік у вёс цы
Кі раў нік дзяр жа вы пад пі саў указ № 357, на кі ра ва ны на змян шэн не 

коль кас ці без гас па дар ных і ава рый ных бу дын каў

Пля цоў кай сім по зі у ма «Аграр ная 
па лі ты ка Са юз най дзяр жа вы: 
во пыт, праб ле мы і перс пек ты вы» 
ста ла най ста рэй шая ВНУ Бе ла ру сі — 
Бе ла рус кая дзяр жаў ная 
сель ска гас па дар чая ака дэ мія. 
Ме ра пры ем ства доў жыц ца 
два дні — з 6 па 7 ве рас ня. На го дай 
для су стрэ чы на ву коў цаў стаў 
V Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, які 
ад бу дзец ца ў каст рыч ні ку ў Ма гі лё ве.

ФО РУМ РЭ ГІ Ё НАЎ


