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За вяр шыў пра цу ХІ Рэс пуб лі кан скі 
эка ла гіч ны фо рум, фі нал яко га пра хо-
дзіў гэ ты мі дня мі ў Баб руй ску. У го ра дзе 
над Бя рэ зі най са бра лі ся ра бот ні кі пры-
ро да ахоў ных служ баў кра і ны, прад стаў-
ні кі СМІ і гра мад скіх аб' яд нан няў, чле ны 
ўра да Рэс пуб лі кі Бе ла русь, прад стаў ні кі 
ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, твор чыя 
ка лек ты вы. Фо рум, ар га ні за та рам яко га 
з'яў ля ец ца Мі ніс тэр ства пры род ных рэ-
сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Бе ла ру сі, пра хо дзіць што год, па чы на ю-
чы з 2003 го да, з мэ таю кан са лі да цыі 
і ак ты ві за цыі ўсіх сла ёў гра мад ства ў 
ра шэн ні праб лем ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя і ра цы я наль на га вы ка ры стан-
ня пры род ных рэ сур саў, а так са ма мак-
сі маль на га ахо пу гра ма дзян рэс пуб лі кі 
ў эка ла гіч ны рух, па вы шэн ня эка ла гіч-
най куль ту ры на сель ніц тва і пра па ган ды 
прын цы паў устой лі ва га раз віц ця.

Дэ ле га цыі з усіх аб лас цей кра і ны і 
Мін ска, у склад якіх, акра мя служ бо-
вых асоб, увай шлі і пе ра мож цы рэс-
пуб лі кан скіх кон кур саў на эка ла гіч ную 
тэ му, «ін спек та ва лі» шэ раг прад пры-
ем стваў Ма гі лёў шчы ны, на якіх за-
бяс печ ва ец ца эфек тыў ная пра ца па 
кант ро лі за вы кі да мі ў па вет ра, гле бу 
і ва ду шкод ных рэ чы ваў. Па ра лель на 
з на вед ван нем аб' ек таў Ма гі лёў ска-
га, Асі по віц ка га, Бя лы ніц ка га, Шкло ў -
ска га, Кі раў ска га, Глус ка га ра ё наў і 
го ра да Ма гі лё ва, быў ар га ні за ва ны 

се мі нар «На цы я наль ная прак ты ка па 
рэа лі за цыі рэ гі я наль ных схем устой лі-
ва га кі ра ван ня ка му наль ны мі ад хо да-
мі». На огул гэ ты фо рум пра во дзіў ся ў 
тры эта пы. Ме ра пры ем ствы стар та ва лі 
з па чат ку кра са ві ка, і вось фі нал. За 
мі ну лы час бы ло ар га ні за ва на і пра-
ве дзе на вя лі кая коль касць роз ных ак-
цый, фес ты ва ляў, кан фе рэн цый, ме-
ра пры ем стваў для прэ сы, кан цэрт ных 
пра грам, рэс пуб лі кан скіх кон кур саў 
эка ла гіч най на кі ра ва нас ці.

Ня гле дзя чы на тое, што не ба су бот-
ня га дня над Баб руй скам не абя ца ла 
со ней ка і час ад ча су па чы на ла «пла-
каць», ме ра пры ем ствы фі наль на га эта-
пу фо ру ма прай шлі па за пла на ва ным 
сцэ на рыі. Ад бы ло ся ўра чыс тае шэс це 
дэ ле га цый у свя точ ных ка ло нах, ус-
кла дан не вян коў да пом ні ка ге не ра лу 
Б.С. Ба ха ра ву, свя точ ны кан цэрт 
удзель ні каў мас тац кай са ма дзей нас ці 
го ра да. Ад чы ні ла ся спе цы я лі за ва ная 
вы стаў ка «Су час ныя тэх на ло гіі ў га лі-
не ахо вы і вы ка ры стан ня пры род ных 
рэ сур саў». Ка му наль ная служ ба Баб-
руй ска пра вя ла прэ зен та цыі пер шай 
пля цоў кі ў го ра дзе для асоб на га збо-
ру дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў, 
ство ра най з улі кам еў ра пей ска га во пы-
ту і пер ша га эка ла гіч на га дво ры ка.

У час свя та ў Баб руй ску з'я ві ла ся 
но вая алея (гэ та ўжо тра ды цыя пад час 
фо ру маў за клад ваць но выя алеі). А на 
ад ным з участ каў Бя рэ зі ны ад бы ло ся 
за рыб лен не ма лад ня ком сцер ля дзі.

Па тра ды цыі не абы шло ся без уз на-
га родж ван няў пе ра мож цаў кон кур саў. 
Мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя Ула дзі мір 
Цал ка аса біс та ўру чыў дып ло мы аў та-
рам пра ек таў і прад стаў ні кам леп шых 
эка ла гіч ных і пры ро да ахоў ных ка лек-
ты ваў 2013 го да, а так са ма жур на ліс-
там, якія ці ка ва асвят ля лі праб ле мы 
за ха ван ня ма тух ны-пры ро ды. І фо та-
мас та кам, якія здо ле лі спы ніць са мыя 
не паў тор ныя і над звы чай ча роў ныя 
ім гнен ні жыц ця род най зям лі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аўтара
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Та кое зван не бе ла рус кая ста лі ца мо жа атры маць дзя-
ку ю чы та му, што ўжо менш чым праз 5 га доў у нас 
бу дзе ад зна чац ца 500-год дзе па чат ку бе ла рус ка га 
кні га дру ка ван ня. У мі ну лую пят ні цу ў Мі ніс тэр стве 
куль ту ры пра хо дзі ла па ся джэн не пра цоў най гру пы па 
пад рых тоў цы Мін ска да гэ тай на мі на цыі.

Та кі ста тус за цвяр джае ЮНЕС КА, і кож ны год го рад, што 
яго атрым лі вае, мя ня ец ца. Ве ра год на, Бе ла русь мае доб рыя 
шан цы на пе ра мо гу ся род ін шых на мі нан таў, бо юбі лей ная 
да та азна чае па ча так не толь кі бе ла рус ка га, але і ўсход не-
сла вян ска га, ус ход не еў ра пей ска га кні га дру ка ван ня.

Алесь Су ша мяр куе, што гэ ты юбі лей над звы чай важ ны, 
бо імя Фран цыс ка Ска ры на ста ла брэн дам. Па дзея мо жа 
стаць вель мі важ ным штурш ком для та го, каб яшчэ раз уз-
га даць яго дзей насць, твор часць, а з дру го га бо ку — аца ніць, 
якім чы нам куль ту ра Бе ла ру сі бы ла ін тэ гра ва на ў куль тур нае 
жыц цё Еў ро пы та го ча су, ды і ўся го све ту.

Пэў ны час та му ад зна ча ла ся 500-год дзе з дня на ра джэн ня 
Ска ры ны. Дак лад най да ты ня ма, але ме ра пры ем ствы, што 
пра во дзі лі ся ў 1980-1990-х га дах, моц на паў плы ва лі на гра-
мад ска-па лі тыч нае і куль тур нае жыц цё кра і ны. Ве ра год на, 
гэ та га трэ ба ча каць і праз 5 га доў.

Ста тус твор час ці Ска ры ны, мяр куе Су ша, да зва ляе дзей насць 
па свят ка ван ні юбі лею пе ра вес ці на між на род ны ўзро вень. Пэў-
ныя да ты вар та ўнес ці ў ка лян дар па мят ных дзён ЮНЕС КА.

Ды рэк тар На цы я наль най біб лі я тэ кі ад зна чае, што бе ла ру-
сам вар та ўжо за раз доб ра за ду мац ца, як ад зна чаць та кую 
па дзею, і ка жа, што на пе ра дзе вя лі кая пра ца, бо са міх вы-
дан няў Ска ры ны ў нас ня шмат:

— У Бе ла ру сі спад чы на Ска ры ны ў ары гі на ле прад стаў ле на 
не ў поў най сту пе ні. У на шай кра і не за хоў ва ец ца толь кі 10 яго 
дру ка ва ных вы дан няў. Усе яны бы лі ад дру ка ва ны ў Пра зе. 
За хоў ва юц ца ў На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі. Ма ец ца 
так са ма 2 ру ка піс ныя спі сы, на ту раль на, больш поз ня га ча су. 
Ад нак трэ ба ад зна чыць, што ў све це вы яў ле на больш за 300 
дру ка ва ных вы дан няў Ска ры ны, ёсць звест кі пра больш чым 
40 ру ка піс ных спі саў. Усё гэ та свед чыць пра тое, што Бе ла-
русь вы гля дае не са май ба га тай. Мож на пры га даць су сед нія 
кра і ны, на прык лад, Ра сію, дзе вы дан ні на ша га пер ша дру ка ра 
прад стаў ле ны на шмат шы рэй. Та му не аб ход на ра біць за ха ды 
па вяр тан ні спад чы ны Фран цыс ка Ска ры ны. Спро бы вяр нуць 
асоб ні кі яго тво раў з фон даў ін шых дзяр жаў вя лі ка га эфек ту 
не да дуць, і гэ та за ка на мер на. Але ж вы дан ні Ска ры ны, хоць 
і не час та, але з'яў ля юц ца ў пры ват ных ула даль ні каў, якія 
ма юць на мер іх пра даць. У гэ тай сі ту а цыі Бе ла русь па він на 
дзей ні чаць ак тыў на, імк нуц ца па паў няць сваю ка лек цыю, што 
мы за раз і ро бім. Пры нам сі, та кую ін фар ма цыю мы ма ем і 
імк нём ся здзяйс няць ад па вед ныя кро кі.

Раз мо ва вя ла ся і пра ін шыя спо са бы вяр тан ня спад чы-
ны Ска ры ны — элект рон ныя ко піі, фак сі міль ныя вы дан ні. 
Раз гля да ец ца маг чы масць ча со ва га вяр тан ня — ар га ні за-
цыі кніж ных вы стаў вы дан няў Ска ры ны, якія за хоў ва юц ца 
за мя жой. Та кая спро ба бы ла зроб ле на ле тась, ка лі 11 кніг 
Ска ры ны з гер ман ска га го ра да Гёт генс бы лі пе ра да дзе ны 
на ча со вае экс па на ван не.

Аб мер ка ван не 500-год дзя юбі лею па чат ку бе ла рус ка га 
кні га дру ка ван ня ад бы ва ла ся на ад ным з ме ра пры ем стваў 
XV Між на род на га з'ез да сла віс таў. Прад стаў нік чэш скай 
дэ ле га цыі Юрый Мар ван ад зна чыў:

— Пра гэ тую га да ві ну вар та сур' ёз на па ду маць, бо яна 
мо жа ады граць важ ную ро лю ў са ма свя до мас ці бе ла рус ка га 
на ро да. Важ на, каб пра гэ та да ве да лі ся дзе ці, каб усе ідэі, звя-
за ныя са Ска ры нам, тра пі лі ў ся рэд нюю шко лу, ста лі част кай 
на ву ко ва га пла на. Трэ ба гэ тую па дзею зра біць агуль най ідэ яй 
уся го гра мад ства. І гэ та са праў ды спра ва не толь кі За ха ду ці 
Ус хо ду: на ву ко вы до свед пе ра ка наў мя не, што бе ла рус кая мо-
ва — у пер шую чар гу еў ра пей ская, а пас ля ўжо ўсё ас тат няе. 
У да ку мен тах XVІ ста год дзя я ўба чыў, што чэ хі аб мяр коў ва лі 
ва шу мо ву і дак лад на цы та ва лі бе ла рус кія ска зы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

МІНСК МО ЖА СТАЦЬ 
КНІЖ НАЙ СТА ЛІ ЦАЙ 
СВЕ ТУ Ў 2017 ГО ДЗЕ

Пра гэ та па ве да міў намеснік ды рэк тара 
На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Алесь Су ша

БАБ РУЙСК АДЗНАЧЫЎ
ЭКА ЛА ГІЧ НЫЯ «ДА ЖЫ НКІ»

Мне на пра ве ўлас нас ці на-
ле жыць двух па ка ё вая ква тэ ра. 
Бы лы муж удзе лу ў пры ва ты-
за цыі не пры маў. Ён п'е, па ста-
ян на скан да ліць, па гра жае... 
Да во дзіц ца вы клі каць мі лі цыю. 
А вы се ліць яго я, атрым лі ва ец-
ца, не ма гу?

В.А., г. Ма гі лёў.
Маг чы ма, у да дзе ным вы пад-

ку га вор ка ідзе пра бы ло га чле на 
сям'і, яко му да дзе на пра ва ва ло-
дан ня і ка ры стан ня жы лым па мяш-
кан нем і які мо жа быць вы се ле ны з 
гэ та га жыл ля толь кі праз адзін год 
з да ты ўва хо джан ня ў сі лу Жыл лё-
ва га ко дэк са.

Па вод ле п. 5 арт. 221 ЖК бы-
лыя чле ны сям'і ўлас ні ка жы ло га 
па мяш кан ня, якія не ма юць до лі ў 
пра ве агуль най улас нас ці на гэ та 
жы лое па мяш кан не, якім пра да-
стаў ле на пра ва ва ло дан ня і ка-
ры стан ня гэ тым жы лым па мяш-
кан нем да ўва хо джан ня ў сі лу Ко-
дэк са (2 са ка ві ка 2013 г.), пас ля 
за кан чэн ня ад на го го да з да ты 
ўва хо джан ня яго ў сі лу мо гуць 
быць вы се ле ны з гэ та га жы ло га 
па мяш кан ня па пад ста вах, пра-
ду гле джа ных аб за цам чац вёр тым 
п. 1 арт. 85 ЖК.

Аб за цам чац вёр тым п.1 арт. 85 
ЖК пра ду гле джа на, у пры ват нас-
ці, што пад ля га юць вы ся лен ню ў 

су до вым па рад ку без вы дзя лен-
ня ін ша га жы ло га па мяш кан ня 
па па тра ба ван ні ўлас ні ка жы ло га 
па мяш кан ня або ін шых за ці каў ле-
ных асоб паў на лет нія чле ны, бы-
лыя чле ны сям'і ўлас ні ка жы ло га 
па мяш кан ня, якія пра жы ва юць су-
мес на з ім і не ма юць до лі ў пра ве 
агуль най улас нас ці на зай ма нае 
жы лое па мяш кан не, або ін шыя 
гра ма дзя не, якія пра жы ва юць су-
мес на з гэ тым улас ні кам, якія на 
пра ця гу го да тры і больш ра зоў 
пры цяг ва лі ся да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці за па ру шэн не пра віл 
ка ры стан ня жы лы мі па мяш кан ня-
мі, утры ман ня жы лых і да па мож-
ных па мяш кан няў, якое вы яві ла-
ся ў раз бу рэн ні, пса ван ні жы ло га 
па мяш кан ня аль бо ў вы ка ры стан-
ні яго не па пры зна чэн ні, або за 
ін шыя па ру шэн ні па тра ба ван няў 
ЖК, якія ро бяць не маг чы мым для 
ін шых пра жы ван не з імі ў ад ной 
ква тэ ры або ў ад ным жы лым до-
ме, бы лі па пя рэ джа ны ўлас ні кам 
аб маг чы мас ці вы ся лен ня без вы-
дзя лен ня ін ша га жы ло га па мяш-
кан ня і на пра ця гу го да пас ля та ко-
га па пя рэ джан ня пры цяг ва лі ся да 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці за 
ана ла гіч ныя пра ва па ру шэн ні.

Вік тар СА ВІЦ КІ
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Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  ��

ВЫ СЯ ЛЯЙ ЦЕ. ПРАЗ ГОД

Лік ві да ва лі пад поль ную 
вы твор часць і ган даль «спай сам»

Апе ра тыў ні кі ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі і су праць-
дзе ян ні ганд лю людзь мі ГУ УС Мін гар вы кан ка ма ра зам 
з ка ле га мі з Ле нін ска га РУ УС, спец пад раз дзя лен ня 
«Ал маз» і бай ца мі ра ён на га аддзе ла дэ парт амен та 
ахо вы МУС за тры ма лі двух мін чан, якія зай ма лі ся пад-
поль ным ганд лем су ме ся мі для ку рэн ня.

У по ле зро ку пра ва ахоў ні каў ма ла дыя лю дзі, ад на му з якіх 
бы ло 25 га доў, дру го му — 23, тра пі лі як раз пад час спро бы 
рэа лі за цыі чар го вай пар тыі так зва ных «спай саў», якія да 
мес ца пры зна чэн ня да стаў ля лі на аў та ма бі лі. Пры агля дзе 
транс парт на га срод ку, які на ле жаў ста рэй ша му з пры яце ляў, 
апе ра тыў ні кі знай шлі 600 гра маў «мік саў», якія змя шча лі ў сва-
ім са ста ве псі ха троп ме та нон. Па мес цы жы хар ства за тры ма-
ных у 23-га до ва га гра ма дзя ні на бы ло кан фіс ка ва на яшчэ 150 
гра маў га то вых да про да жу су ме сяў, 205 гра маў па раш ку для 
вы твор час ці «спай саў», не аб ход нае для гэ та га аб ста ля ван не 
і больш за пяць гра маў не бяс печ на га псі ха троп на га рэ чы ва. 
Акра мя та ва ру, за тры ма ны і аў та ма біль, на якім нар ка ды ле ры 
пе ра во зі лі свой та вар. У да лей шым ён бу дзе кан фіс ка ва ны. 
За ста ец ца да даць, што 25-га до вы кі роў ца гэ тай ма шы ны да 
гэ та га ўжо быў асу джа ны за ана ла гіч нае зла чын ства, а яго 
23-га до вы пры яцель меў су дзі масць за кра дзеж.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФактФакт  ��

З во ін скай па ша най
У Ча вус кім ра ё не ка ля вёс кі Ду жаў ка 

па ха ва лі астан кі 30 сал дат, якія за гі ну лі ў 
Вя лі кую Ай чын ную вай ну.

У жа лоб най цы ры мо ніі бра лі ўдзел прад-
стаў ні кі Ні жа га род скай воб лас ці. Спра ва ў тым, 
што ўлет ку 1941 го да ў Бе ла русь на кі ра ва лі 
160-ю страл ко вую ды ві зію, якая скла да ла ся з 
жы ха роў го ра да Гор ка га (ця пер Ніж ні Ноў га-
рад). Эша лон з чыр во на ар мей ца мі раз бам бі лі ў 
Ча вус кім ра ё не, ды ві зія вы хо дзі ла з акру жэн ня. 
По шук во і наў, якія за гі ну лі ў пер шы год вай ны, 
ра зам з бе ла рус кі мі ка ле га мі вя лі ўдзель ні кі 
ва ен на-па тры я тыч на га клу ба «Рас свет» Ні жа-
га род скай воб лас ці. Зной дзе ныя астан кі па-
ха ва лі з во ін скай па ша най пас ля ад пя ван ня, 
здзейс не на га пра ва слаў ным свя та ром.

Іло на ІВА НО ВА.

Праф тэх уста но вы ча ка юць...
Пры ём да ку мен таў на боль шасць пра-

фе сій бу даў ні ча га про фі лю па доў жа ны ў 
ста ліч ных ПТВ да 15 ве рас ня.

Па ста не на 23 жніў ня мін скія ка ле джы і лі цэі 
ўкам плек та ва лі ся на 92%. Не вель мі ах вот на 
мо ладзь іш ла сё ле та ву чыц ца на му ля раў, стро-
паль шчы каў, бе тон шчы каў, абут ні коў, швей ні-
каў... Між ін шым, са мы мі вост ра дэ фі цыт ны мі 
для Мін ска з'яў ля юц ца ме на ві та спе цы я ліс ты 
бу даў ні ча га про фі лю, што звя за на з вя лі кімі 
аб' ёма мі бу даў ніц тва ў ста лі цы жыл ля, са цы-
яль ных і спар тыў ных аб' ек таў. Праў да, свае 
ка рэк ты вы ў пры ём ную кам па нію ўнес ла і дэ ма-
гра фіч ная сі ту а цыя. Пры клад на трэ цюю част ку 
ма ла дых лю дзей, якія па да лі свае да ку мен ты ў 
ста ліч ныя ўста но вы сіс тэ мы праф тэх аду ка цыі, 
скла да юць ін ша га род нія абі ту ры ен ты.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


