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У не ка то рых ра ё нах Бе-
ла ру сі ўжо ад зна ча ец ца 
70-га да ві на вы зва лен ня 
ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў. Ві цеб шчы-
ну поў нас цю вы зва лі лі ў 
1944 го дзе. Пры дзвін скі 
край па пра ве лі чыц ца 
пар ты зан скім. Якім чы-
нам бы ла на ла джа на 
на дзей ная су вязь па між 
пар ты за на мі і вя лі кай 
зям лёй, як эва ку я ва лі 
па ра не ных пар ты зан, ці 
маг лі «сал да ты ля соў» 
атрым лі ваць, на прык лад, 
пош ту, ліс ты?

У Ві цеб скім аб лас ным му-
зеі Ге роя Са вец ка га Са ю за 
М.Ф. Шмы ро ва ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» рас ка за лі пра тое, як 
пар ты за ны пад трым лі ва лі су вязь 
з «вя лі кай зям лёй» пры да па мо-
зе авія цыі.

— У ве рас ні 1942 го да ўзнік-
ла праб ле ма за бес пя чэн ня 
пар ты зан скіх фар мі ра ван няў 
збро яй, бо еп ры па са мі, ме ды ка-
мен та мі. Гэ та ад бы ло ся пас ля 
за крыц ця сла ву тых «Су раж скіх 
ва рот», праз якія пар ты за ны з 
«вя лі кай зям лі» атрым лі ва лі 
тое, у чым ме лі па трэ бу. А як 
вы вез ці ў тыл па ра не ных пар-
ты за наў? На да па мо гу пры хо-
дзяць лёт чы кі гра ма дзян скай 
авія цыі. 105-ы авія цый ны полк 
быў ство ра ны 11 ліс та па да 
1942 го да на за гад га лоў на га 
ўпраў лен ня гра ма дзян ска га па-
вет ра на га фло ту. Спа чат ку ён 
на зы ваў ся 2-м асоб ным авія-
пал ком. За тым за муж насць 
і ад ва гу, пра яў ле ныя ў ба ях, 
за га дам на род на га ка мі са ра 
аба ро ны СССР (ад 24 жніў ня 
1943 го да, № 264) быў пе ра-
тво ра ны ў 105-ы гвар дзей скі 
асоб ны авія цый ны полк гра ма-
дзян ска га па вет ра на га фло ту. 
Ка ман да ваў ім Яў ген То ма са-
віч Клу сон — да свед ча ны, па-
тра ба валь ны авія тар. Ка ман-
да ван не Ка лі нін ска га фрон ту, 
яко му пад па рад коў ваў ся полк, 
па ста ві ла пе рад ім за да чу: за-
бяс пе чыць дзе ян ні вой скаў і 
пар ты зан скіх фар мі ра ван няў 
у паў ноч на-ўсход няй част цы 
Бе ла ру сі, — рас каз вае Дзя ніс 

Якаў леў, га лоў ны за ха валь-
нік фон даў Ві цеб ска га аб лас-
но га му зея Ге роя Са вец ка га 
Са ю за М.П. Шмы ро ва.

Пер шы са ма лёт здзейс ніў па-
сад ку ў раз мя шчэн ні 1-й Бе ла-
рус кай пар ты зан скай бры га ды 
ка ля вёс кі Гор ка ва 28 каст рыч-
ні ка 1942 го да. Са ма лёт пі ла-
та ваў ся аса біс та ка ман дзі рам 
105-га гвар дзей ска га авія пал-
ка ма ё рам Яў ге нам Клу со нам 
і лей тэ нан там Мі ка ла ем Жу ка-
вым. У да лей шым Жу каў стаў 
лю бім цам пар ты за наў за сме-
лыя рэй сы.

Лёт чы кі здзяйс ня лі за ноч да 
4-5 рэй саў і да стаў ля лі пар ты за-
нам зброю, бо еп ры па сы, ме ды-
ка мен ты, га зе ты, улёт кі, ліс ты 

і ін шую лі та ра ту ру, а га лоў нае 
на строй — упэў не насць у пе ра-
мо зе. І тое, што ра бі лі ўсё гэ та 
на ўзроў ні вы со ка га пі ла та жу, 
па цвяр джа ец ца пар ты за на мі ў 
ліс тах.

У пры ват нас ці, у ліс це ка-
ман да ван ня вы шэй на зва най 
пар ты зан скай бры га ды ка ман-
дзі ру 2-га асоб на га авія пал ка 
ка пі та ну Клу со ну га ва ры ла ся: 
«Шчы ра дзя ку ем вам за да-
па мо гу авія та раў пар ты за нам. 
Ва шы слаў ныя лёт чы кі, та кія, 
як М. Жу каў, здзейс ні лі па 15 

вы ле таў у тыл во ра га. Уна чы, 
пе ра ля та ю чы праз лі нію фрон-
ту пад лю тым аг нём пра ціў ні ка, 
яны змаг лі да ста віць нам бо еп-
ры па сы, эва ку я ваць па ра не-
ных. На шы бай цы і ка ман дзі ры 
ад чу ва юць, што мы не ад ны, 
што лю дзі, якія зна хо дзяц ца 
на лі ніі фрон ту, ве да юць пра 
нас, пра яў ля юць кло пат... Пе-
ра дай це лёт на му скла ду на ша 
па лы мя нае пар ты зан скае пры-
ві тан не».

У тыл са ма лё ты вы во зі лі 
па ра не ных у ба ях пар ты за наў, 

жан чын з дзець мі, да ку мен-
ты, узя тыя ў нем цаў, а ча сам 
па лонных ня мец кіх афі цэ раў і 
сал дат, якія маг лі даць каш тоў-
ныя звест кі. 25 сту дзе ня 1943 
го да пар ты за ны бры га ды Мі ха-
і ла Бі ру лі на вы кра лі з ква тэ ры 
обер-лей тэ нан та ня мец кай ар міі 
Ота Бунд тэ. Па лон ны рас ка заў 
пар ты за нам аб кар най апе ра-
цыі, якая рых ту ец ца. Ноч чу яго 
ад пра ві лі на са ма лё це за лі нію 
фрон ту...

Ге ра ізм лёт чы каў не за стаў-
ся без ува гі з бо ку і Вяр хоў-
на га Га лоў на ка ман ду ю ча га, 
які сва ім за га дам ад 9 жніў ня 
1944 го да пры сво іў пал ку най-
мен не «Па ня веж скі». А ўка зам 
Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та 
СССР (ад 28 мая 1945 го да) за 
ўзор нае вы ка нан не за дан няў 
ка ман да ван ня ў ба ях з ня мец кі-
мі за хоп ні ка мі пры ава ло дан ні 
го ра дам і крэ пас цю Пі лау, пра-
яў ле ныя пры гэ тым доб лесць і 
муж насць полк уз на га ро джа ны 
ор дэ нам Аляк санд ра Не ўска-
га.

За ба я вую пра цу ў ін та рэ сах 
фрон ту і пар ты зан ска га ру ху 
бы лі ўзна га ро джа ны ўра да вы мі 
ўзна га ро да мі больш як 700 бай-
цоў з авія пал ка. Цэнт раль ным і 
Бе ла рус кім шта бам пар ты зан-
ска га ру ху 76 лёт чы каў і тэх ні каў 
уз на га ро джа ны ме да лём «Пар-
ты за ну Ай чын най вай ны» 1 і 2 
сту пе ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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ЗА ШТО ЖУ КА ВА 
ПА ВА ЖА ЛІ ПАР ТЫ ЗА НЫ?

Злачынства і пакараннеЗлачынства і пакаранне  ��

Су пра цоў ні кі ста ліч на га 
нар ка кант ро лю вы яві лі 
ла ба ра то рыю па вы ра бе 
спай су і сет ку па яго рас-
паў сюдж ван ні ў мо ла дзе-
вым ася род дзі.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ-
бе ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, 
двух мін чан — 28 і 24 га доў 
— пры сі ла вой пад трым цы 
бай цоў спец пад раз дзя лен ня 
«Ал маз» за тры ма лі ўве ча ры 
на ву лі цы Вы ша лес ка га ў аў-
та ма бі лі «Край слер-Па сі фі ка» 
пад час збы ту пар тыі спай су. У 
ма шы не зна хо дзі лі ся 42 па ке-
ты су ме сі для ку рэн ня, у са стаў 
якой ува хо дзі лі псі ха троп ныя 
рэ чы вы, агуль най ва гой 1,05 

кі ла гра ма. Акра мя та го, у за-
тры ма ных пры са бе бы лі 17 
міль ё наў руб лёў і пнеў ма тыч-
ны піс та лет.

Пад час да лей шых апе-
ра тыў ных ме ра пры ем стваў 
нар ка кант ра лё ры вы свет лі лі, 
што за тры ма ныя ма юць не-
па срэд нае да чы нен не да вы-
ра бу спай су. Гэ ты пра цэс, а 
так са ма ўзваж ван не, фа соў ка 
і збыт бы лі на ла джа ны ў спе-
цы яль на аран да ва най ква тэ ры 
па ву лі цы Маў ра. Там, апроч 
спе цы яль на га аб ста ля ван ня, 
хі міч на га рэ аген ту і 40 літ раў 
спір таз мя шчаль най вад ка сці, 
што вы ка рыс тоў ва юц ца для 
вы твор час ці мік саў, апе ра тыў-

ні кі знай шлі яшчэ 5,1 кі ла гра-
ма га то ва га «пра дук ту».

Бы ло ўста ноў ле на, што за-
тры ма ныя мін ча не вы раб ля-
лі спайс буй ны мі пар ты я мі і 
пра да ва лі яго больш дроб ным 
рас паў сюдж валь ні кам, ад якіх 
зел ле не па срэд на трап ля ла да 
спа жыў цоў. Апош ні мі вы сту па лі 
ма ла дыя лю дзі, у тым лі ку на ву-
чэн цы ста ліч ных на ву чаль ных 
уста ноў. Гру па дзей ні ча ла як 
мі ні мум ця гам ме ся ца, пры чым 
за тры ма ныя са мі ак тыў на «пра-
соў ва лі» свой пра дукт у мо ла-
дзе вым ася род дзі і ар га ні за ва лі 
цэ лую сет ку па яго рас паў сюдж-
ван ні, у якой удзель ні ча лі і не-
паў на лет нія.

ВЫЯВІЛІ ЛА БА РА ТО РЫЮ І СЕТ КУ ПА 
РАС ПАЎ СЮДЖ ВАН НІ СПАЙ СУ

Прой гры шы ха кей-
на га і ганд боль на га 
«Ды на ма», чар го-
вае фі яс ка са лі гор-
ска га «Шах цё ра» і 
ня ўда ча СКА Спар-
та ка Мі ра но ві ча ў 
еў ра куб ках. У тра-
ды цый ны спар тыў-
ны агляд «Звяз ды» 
за мі ну лы ты дзень 
тра пі лі на ві ны пе-
ра важ на гуль ня вых 
ві даў спор ту.

1. 27-ы тур пер-
шын ства кра і ны па 
фут бо ле пры нёс да-
во лі за ка на мер ныя 
вы ні кі. Здзіў ляе толь кі 
са лі гор скі «Шах цёр», 
які са сту піў у чац вёр-
тым мат чы за пар. Гар-
ня кі ві да воч на тра пі лі 
ў яму і ні як ад туль не 
мо гуць вы ка рас кац ца. 
Чар го вы матч па да рыў са лі гор-
цам яшчэ адзін «аба ра нак». 
Дру жы на Ула дзі мі ра Жу раў-
ля, якая доў гі час лі дзі ра ва ла ў 
чэм пі я на це, ма ры ла пра чэм пі-
ён ства, у Грод не са сту пі ла мяс-
цо ва му «Нё ма ну» (1:2). «Тэх-
ніч ны брак, пе ра да чы, пры ём 
мя ча — гэ та, без умоў на, біч 
на шай ка ман ды і фут бо ла ў цэ-
лым, — раз ва жаў пас ля гуль ні 
Ула дзі мір Жу ра вель, га лоў ны 
трэ нер «Шах цё ра». — Ка лі па-
мы ляц ца ў прос тых сі ту а цы ях, 
на ту раль на, нас бу дуць ла віць 
на контр ата ках. Але я не ду-
маю, што мы фі зіч на вы гля да-
ем горш за ін шых». У ас тат-
ніх мат чах суд дзі за фік са ва лі 
на ступ ныя вы ні кі: «Ды на ма» 
(Мінск) — «Тар пе да-Бе лАЗ» 
(Жо дзі на) — 0:0, «Го мель» — 
БА ТЭ (Ба ры саў) — 0:1, «Ды на-
ма» (Брэст) — «Сла вія» (Ма-
зыр) — 3:1, «Дняп ро» (Ма гі лёў) 
— «Мінск» — 1:0, «Наф тан» 
(На ва по лацк) — «Бел шы на» 
(Баб руйск) — 0:1. Апош ні па-

яды нак азмро чыў ся не пры ем-
ным су тык нен нем фор вар да 
гас па да роў Іга ра Кры ва бо ка і 
ва ра та ра гас цей Ан то на Ка ва-
леў ска га. Са ста ды ё на гал кі-
пе ра за бра ла ма шы на хут кай 
да па мо гі.

Што ты чыц ца тур нір най 
таб лі цы, яна не зве да ла пэў-
ных змен. За пер шы ра док 
з 60 ба ла мі моц на тры ма ец-
ца БА ТЭ, на во сем ба лаў ад 
чэм пі ё на ад стае «Шах цёр», а 
на трэ цім ужо даў но ідзе мін-
скае «Ды на ма». На ра хун ку 
«бе ла-бла кіт ных» 44 ба лы. На 
апош нім мес цы — ма зыр ская 
«Сла вія».

2. Чар го выя мат чы Кан ты-
нен таль най ха кей най лі гі за-
вяр шы лі ся па ра жэн ня мі для 
мінск ага «Ды на ма». Спа чат ку 
«зуб ры» на бра лі бал, і толь кі ў 
се рыі пас ля мат ча вых бу лі таў 
прай гра лі па доль ска му «Ві ця-
зю» (1:2), а пас ля па цяр пе лі 
зні шчаль нае па ра жэн не ад ка-
зан ска га «Ак Бар са» (1:5).

3. Шка да, але ганд боль нае 

«Ды на ма» па цяр пе ла 
дру гое па ра жэн не ў 
сё лет няй Лі зе чэм пі-
ё наў. Мін ча не не здо-
ле лі ў гас цях пе ра маг-
чы моц ны ма ке дон скі 
«Ме та лург» са Скоп'е 
— 29:33. «Мая ка ман да 
пра вя ла доб рую гуль ню, 
і ў пэў ныя яе пе ры я ды 
мы ду ма лі, што мо жам 
пе ра маг чы, — ка жа Ба-
рыс Дэ ніч, га лоў ны трэ-
нер «Ды на ма». — Ця пер 
у нас бу дзе пе ра пы нак, 
звя за ны з мат ча мі на-
цы я наль ных збор ных. 
А пас ля мы бу дзем трэ-
ні ра вац ца, каб пе ра ма-
гаць у дру гіх па ядын ках 
Лі гі чэм пі ё наў».

Ня ўда ла для мінс -
к ага СКА скла ла ся вы-
ступ лен не ў ро зыг ры шы 
Куб ка ЕГФ. «Ар мей цы» 

не здо ле лі пе рай граць нар веж-
скі клуб «Арэн дал». У пер шай 
су стрэ чы хлоп цы Спар та ка Мі-
ра но ві ча са сту пі лі з лі кам 27:30, 
а пе ра мо гі ў дру гім мат чы ў 
адзін мяч (26:25), зра зу ме ла, не 
ха пі ла, каб лік ві да ваць роз ні цу 
ў тры га лы.

А вось «БГК імя Мяш ко ва» 
па ра да ваў сва іх ба лель шчы-
каў. Брас таў ча не пра бі лі ся ў 
трэ ці раўнд усё та го ж Куб ка 
ЕГФ, дзя ку ю чы дзвюм вік то-
ры ям над ра сій скай ка ман дай 
«Перм скія мядз ве дзі» (30:26, 
29:25).

4. Бас кет боль ны клуб 
«Цмо кі-Мінск» атры маў дру-
гую пе ра мо гу ў ро зыг ры шы 
Адзі най Лі гі ВТБ. На «Мінск-
Арэ не» мін ча не пе ра маг лі 
«Ня пту нас» з Клай пе ды. Лік 
— 91:90. У пер шай хатняй су-
стрэ чы турніру «цмо кі» са сту пі лі 
ў авер тай ме вал га град скай ка-
ман дзе «Чыр во ны Каст рыч нік» 
(112:113).

Та рас ШЧЫ РЫ
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ФУТБОЛЬНЫ 
«ШАХЦЁР» ЗАБУКСАВАЎ

Ганд боль ны клуб Ганд боль ны клуб 
«БГК імя Мяш ко ва» «БГК імя Мяш ко ва» 

двой чы пе ра мог двой чы пе ра мог 
«Перм скіх мядз ве дзяў» «Перм скіх мядз ве дзяў» 

і пра біў ся ў трэ ці і пра біў ся ў трэ ці 
раўнд Куб ка ЕГФ.раўнд Куб ка ЕГФ.

Фо та bgk-meshkova.com

Ад ра зу ча ты ры адзін кі не за рэ гіст ра ва-
най зброі па тра пі лі ў ру кі су пра цоў ні каў 
Стаўб цоў скай між ра ён най ін спек цыі ахо-
вы жы вёль на га і рас лін на га све ту.

— Не за кон нае па ля ван не пра во дзі ла ся на 
тэ ры то рыі Дзяр жын ска га ра ё на. Гру па з ча ты-
рох па ляў ні чых зда бы ла дзі ка і ўжо зай ма ла ся 
раз бо рам ту шы. За ўва жыў шы еге ра і дзярж-
ін спек та раў, па ру шаль ні кі па кі да лі стрэль бы і 
па спра ба ва лі ўця чы. Адзін з іх быў за тры ма ны. 
Муж чы на ака заў ся ін ды ві ду аль ным прад пры-
маль ні кам з Мін ска. Ві ну за не за кон нае па ля-
ван не ён узяў на ся бе, — рас ка за ла «Звяз дзе» 
прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн-
це Рэс пуб лі кі Бе ла русь Воль га Гра мо віч. — На 
мес цы зда рэн ня па ру шаль ні кі кі ну лі так са ма 
трох па ляў ні чых са бак з убу да ва ны мі ў ашый ні кі 
GPS-на ві га та ра мі. Асо бы іх гас па да роў за раз 
уста наў лі ва юц ца след ствам. Ад куль у кам па ніі 
ўзя лі ся ча ты ры не за рэ гіст ра ва ныя па ляў ні чыя 

стрэль бы, так са ма бу дзе вы свет ле на пад час 
рас сле да ван ня.

Кры ху ра ней ра бот ні кі Мя дзель скай між рай-
інс пек цыі па блі зу вёс кі Ве рань кі знай шлі ўжо ра-
за бра ную ту шу тра фей на га дзі ка. По бач з гэ тым 
мес цам не вя до мыя бра кань е ры кі ну лі тры лег ка-
выя аў та ма бі лі, у якіх пры агля дзе бы лі зной дзе ны 
ча ты ры глад ка стволь ныя па ляў ні чыя стрэль бы, 
81 па трон і сі ло з пле це на га дро ту. Аў та ма бі лі 
па мяс ці лі на штрафс та ян ку, асо бы іх ула даль ні-
каў уста наў лі ва юц ца.

Уво гу ле толь кі за адзін ты дзень, у вы ні ку 
ўзмац нен ня кант ро лю за за ха ван нем Пра ві лаў 
вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван ня, су-
пра цоў ні кі Дзярж ін спек цыі вы яві лі 52 па ру шэн ні. 
Дзярж ін спек та ры кан фіс ка ва лі 590 кі ла гра маў 
не за кон на зда бы та га мя са дзі чы ны і 18 па ляў-
ні чых стрэль баў, у тым лі ку 15 — не за рэ гіст ра-
ва ных.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

УЦЯ КА Ю ЧЫ, КІ ДА ЮЦЬ ЗБРОЮ, 
СА БАК І ЛЕГ КА ВІ КІ

 
Z

V
A

R
O

T
@

Z
V

Y
A

Z
D

A
.M

IN
S

K
.B

Y
  

 
Д

Л
Я

 З
В

А
Р

О
Т

А
Ў

 
Z

V
A

R
O

T
@

Z
V

Y
A

Z
D

A
.M

IN
S

K
.B

Y

Ра ней у Мiн ску бы ло шмат кра мак з 
ага род нi най. Я, на прык лад, вы хо дзiў 
з пад' ез да i ду маў: у ка то рую ж з iх 
пай сцi? У блi жэй шую — мет раў за 70, 
у кры ху да лей шую, што на ву лi цы Маў-
ра, цi ў зу сiм «да лё кую», на пра спек це 
Пуш кi на, мет раў за 300-400?

Доб ра бы ло: у лю бую па ру я мог ку пiць 
са бе ўсё, што трэ ба. Як ця пер пом ню, буль-
ба во сен ню каш та ва ла па 8 ка пе ек за кi-
ла грам (у ас тат нi час — па 12), морк ва i 
бу ра кi — па 5 ка пе ек круг лы год, ка пус та 
ква ша ная, са лё ныя агур кi i па мi до ры — 
па 10 ка пе ек, ка пус та «Пра ван саль» (ужо 
пры га та ва ная) — па 18... У сло i ках роз ных 
па ме раў i па да ступ ных цэ нах пра да ва лi-
ся роз ныя кан сер ва ва ныя са ла ты, са лян кi, 
гра на та вы i iн шыя со кi... Гэ та бы ло зруч на 
i лю дзям па трэб на. Дык ча му та ды знiк ла? 
На прык лад, у той крам цы, што за 70 мет-

раў ад май го пад' ез да, ця пер пра да юц ца 
ры ба лоў ныя i па ляў нi чыя та ва ры, у той, 
што на ву лi цы Маў ра ад кры ты «Вi та люр», 
у iн шых бы лых га род нiн ных так са ма ўсё, 
што за ўгод на, акра мя га род нi ны.

Так, уво сень нам па ве дам ля юць, што 
не дзе ар га нi зоў ва юц ца вя лi кiя кiр ма шы. 
Але да тых кiр ма шоў яшчэ трэ ба не адзiн 
кi ла метр iс цi аль бо ехаць, по тым па ста яць 
у чар зе i на рэш це не як да ва ла чы да до му 
куп ле нае...

Не, не дур ныя, ду маю, лю дзi ад кры ва лi ра-
ней у га ра дах кра мы з га род нi най! Та ды ча му 
ця пер iх ня ма? Ча му ў гэ тым сэн се ста ла не 
лепш, а горш?

Ге ор гiй ПЕН НI КАЎ, г. Мiнск.
Ад рэ дак цыi. Гэ та не пер шы лiст, у 

якiм ста вiц ца пы тан не аб за бес пя чэн нi 
га ра джан га род нi най... Зна чыць, праб-
ле ма iс нуе? Цi толь кi ў ста лi цы? Пi шы-
це.

Аб мяр ку ем?Аб мяр ку ем?  ��

КIР МА ШЫ — ДЛЯ МА ЛА ДЫХ...
Мя ня ец ца на ша жыц цё, i ў мно гiм — да леп ша га. Але ж...

На ша сям'я ня даў на па бу да ва ла ква тэ ру. Для та го, каб хут-
чэй па га сiць крэ дыт, ду ма лi, што пус цiм у яе ква та ран таў, а са мi 
яшчэ па ру га доў па жы вём з баць ка мi. Ад нак ка жуць, што ця пер 
пры ня ты за кон, якi за ба ра няе i зда ваць, i пра да ваць жыл лё, па-
бу да ва нае з дзярж пад трым кай. Цi так гэ та?

Г.Б, г. Брэст
За ба ро на на сва бод нае рас па ра джэн не жыл лём, па бу да ва-

ным (рэ кан стру я ва ным) або на бы тым з пры цяг нен нем iль гот на га 
крэ ды ту, на пра ця гу 1 го да з дня яго да тэр мi но ва га па га шэн ня, 
iс на ва ла i ра ней. Ука зам Прэ зi дэн та ад 30.05.2013 № 246 «Аб 
уня сен нi змя нен няў i да паў нен няў у не ка то рыя ўка зы Прэ зi дэн та 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь» гэ ты тэр мiн па вя лi ча ны да 5 га доў. За раз 
пра даць та кое жы лое па мяш кан не цi част ку яго (ка лi ажыц цёў-
ле ны па дзел), а так са ма до лi ў пра ве ўлас нас цi на гэ та жыл лё на 
пра ця гу 5 га доў з дня да тэр мi но ва га па га шэн ня крэ ды ту мож на 
толь кi ад па вед на му ра ён на му, га рад ско му вы ка наў ча му i рас па-
рад ча му ор га ну, мяс цо вай ад мi нiст ра цыi ў па рад ку, уста ноў ле ным 
за ка на даў ствам.

Ка лi ж яны ад мо вi лi ся куп ляць, про даж, да рэ нне аль бо аб мен 
на зва на га жыл ля (яго час так, до ляў на пра ве ўлас нас цi) на пра ця гу 
5 га доў з дня да тэр мi но ва га па га шэн ня крэ ды ту ажыц цяў ля ец ца з 
да зво лу гэ тых вы ка наў ча га i рас па рад ча га ор га наў, мяс цо вай ад-
мi нiст ра цыi ў вы ключ ных вы пад ках (пе ра езд у iн шую мяс цо васць, 
ска са ван не шлю бу, смерць улас нi ка жыл ля i т.п.) або ў вы пад ку 
па ляп шэн ня жыл лё вых умоў улас нi кам шля хам бу даў нiц тва, рэ кан-
струк цыi або на быц ця жы ло га па мяш кан ня.

Да па га шэн ня льгот на га крэ ды ту ра шэн не ор га наў мяс цо вай 
ула ды аб да рэ ннi або аб аб ме не та ко га жыл ля (яго час так, до ляў на 
пра ве ўлас нас цi), мо жа, як i ра ней, пры мац ца толь кi са зго ды Бе ла-
рус бан ка ў па рад ку, уста ноў ле ным за ка на даў ствам.

Увод зяц ца так са ма аб ме жа ван нi на пра да стаў лен не та ко га жыл-
ля па да га во ры най му жы ло га па мяш кан ня пры ват на га жыл лё ва га 
фон ду або па да га во ры арэн ды. Да поў на га па га шэн ня крэ ды ту яго 
зда ча ў на ём i ў арэн ду не да пус ка ец ца, а ў вы ключ ных вы пад ках 
(пе ра езд у iн шую мяс цо васць, ска са ван не шлю бу, смерць улас нi ка 
жыл ля або чле на яго сям'i, ма тэ ры яль нае ста но вi шча i iн шых) ажыц-
цяў ля ец ца з да зво лу ад па вед на га ор га на мяс цо вай ула ды без зго ды 
за ло гат ры маль нi ка.

Пра ду гле джа ны i санк цыi за па ру шэн не на зва ных па тра ба ван няў. 
Так, зда ча жыл ля да поў на га па га шэн ня льгот на га крэ ды ту ў на ём 
або ў арэн ду без да зво лу ад па вед на га ор га на мяс цо вай ула ды цяг не 
на кла дан не штра фу ў па ме ры ад 4 да 30 ба за вых ве лi чынь.

За ўчы нен не та ко га ж па ру шэн ня паў тор на на пра ця гу го да пас-
ля на кла дан ня ад мi нiст ра цый на га спаг нан ня вi на ва тым па гра жае 
штраф ад 30 да 50 ба за вых ве лi чынь.

Вiк тар СА ВIЦ КI.

Пi кi пра студ ных за хвор ван няў ме-
ды кi-прак ты кi тлу ма чаць чым за ў -
год на: не да хо пам вi та мi наў, аслаб-
лен нем за гар тоў кi, ма лой коль кас цю 

со неч ных пром няў... I ў вы нi ку — знi-
жэн нем пра сла ву та га iму нi тэ ту. Гэ тыя 
ар гу мен ты ў да чы нен нi да зi мо ва-вяс-
но ва га пе ры я ду больш-менш слуш ныя. 

Што ты чыц ца асен не-зi мо ва га...
Як бы там нi бы ло, а яшчэ ня даў на, 

ле там, нам, зга дзi це ся, ха па ла со неч ных 
пром няў, пра ца ва лi i пра цу юць кiр ма шы 
па про да жы га род нi ны, са да вi ны... Але 
ж, ня гле дзя чы на гэ та, хлоп цу ў май цы 
хут чэй за ўсё прос та за бяс пе ча на пе ра-
аха ла джэн не ар га нiз ма. Як i iн шым гра-
ма дзя нам, якiм ця гам доў гiх ха лод ных 
тыд няў ка му наль нi кi не пад клю ча юць 
ацяп лен не i тым са мым тры ма юць лю-
дзей у ста не та го «хлоп ца ў май цы»...

А та му адзен не (гэ та я як док тар 
ка жу) заў сё ды па вiн на ад па вя даць 
тэм пе ра ту ры. У iм не па вiн на быць 
хо лад на аль бо го ра ча. Толь кi кам-
форт на! Ад нак мно гiя — i па роз ных 
пры чы нах — не жа да юць пры ста соў-
вац ца да змен лi вых па во дзiн на двор'я. 
А ў вы нi ку — «не ча ка ная» пра сту да, 
баль нiч ны... З усi мi на ступ ства мi.

Ге надзь ШЭР ШАНЬ, г. Мiнск
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Па ра ды бы ва лыхПа ра ды бы ва лых  ��

НА IМУ НI ТЭТ СПА ДЗЯ ВАЙ СЯ...
«Па ча так мая — гэ та ка лi на ад ным пры пын ку ста яць жан чы на ў фут ры i 
хло пец у май цы». Му шу па га дзiц ца з аў та рам жар ту! I ўжо без жар ту, на 
поў ным сур' ё зе, удак лад нiць, што па доб ная з'я ва — жан чы на ў фут ры i 
хло пец у май цы — ты по вая не толь кi для па чат ку мая, але i для ся рэ дзi ны 
каст рыч нi ка. Ме ся цы не ска заць каб да лё кiя адзiн ад ад на го... Да та го ж 
аб' яд ноў ва юць iх не толь кi па ра док сы ў воп рат цы, але i так зва ныя мак-
сi му мы шмат лi кiх пра студ ных за хвор ван няў. Пер шы на зы ва ец ца зi мо ва-
вяс но вым, дру гi — асен не-зi мо вым.

Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  ��

ЗДАЦЬ МОЖ НА... 
АЛЕ З ДА ЗВО ЛУ
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Вы ка рыс тоў ван не са ма лё таў падчас ВАВ — фо та хро ні ка ТАСС.

Кадр з філь ма «Да ро га без пры ва лу» — аб уза е ма дзе ян ні лёт чы каў 105-га авія пал ка і 
пар ты за наў Бе ла ру сі (зле ва на пра ва: Д.Ф. Рай цаў, Я.Т. Клу сон, М.Ф. Шмы роў). 

Фо та пра да стаў ле на му зе ем.

М.Жу каў — 
фо та пра да стаў ле на му зе ем.

Па вод ле звес так Мiж на род на га са ю за 
элект ра су вя зi, Бе ла русь зай мае 41-е мес ца ў 
све це па па каз чы ках раз вiц ця iн фар ма цый на-
ка му нi ка цый ных тэх на ло гiй (IКТ). Лi да рам па 
iн дэк се IКТ чар го вы раз ста ла Ка рэя. Ся род 
кра iн СНД пер шая трой ка вы гля дае на ступ ным 
чы нам: Ра сiя — 40-е мес ца, Бе ла русь — 41-е i 
Ка зах стан — 48-е.

Iн дэкс IКТ скла да ец ца з трох груп па каз чы каў: 
до ступ да iн фар ма цый на-ка му нi ка цый ных тэх на-
ло гiй, вы ка ры стан не IКТ i на вы кi вы ка ры стан ня 
IКТ. Цi ка ва, што па на вы ках вы ка ры стан ня iн фар-
ма цый на-ка му нi ка цый ных тэх на ло гiй Бе ла русь 
ува хо дзiць у ко ла лi да раў i зай мае 5-е мес ца ў 
све це.

У што га до вым ста тыс тыч ным збор нi ку Мiж-
на род на га са ю за элект ра су вя зi «Вы мя рэн не iн-
фар ма цый на га гра мад ства» па ве дам ля ец ца, што 
за апош нi год да ан лай на ва га све ту да лу чы лi ся 
больш як 250 млн ча ла век. Мяр ку ец ца, што да 
кан ца 2013 го да ка рыс тац ца iн тэр нэ там бу дзе 
амаль 40% на сель нiц тва Зям лi. Коль касць кант-
рак таў на шы ро ка па лос ную су вязь на блi жа ец ца 
ўжо да 2 мiль яр даў.

Упер шы ню Мiж на род ны са юз элект ра су вя зi рас-
пра ца ваў ма дэль для ацэн кi коль кас цi так зва ных 
«лiч ба вых аба ры ге наў» у све це. У гэ тай ма дэ лi «лiч-
ба выя аба ры ге ны» вы зна ча юц ца як гру па пад клю-
ча най да iн тэр нэ ту мо ла дзi ва ўзрос це ад 15 да 24 
га доў з пяц цю цi больш га да мi во пы ту ан лай на вай 
дзей нас цi. Раз лi кi, здзейс не ныя па гэ тай фор му-
ле, па ка за лi, што лiч ба вы мi аба ры ге на мi» сён ня 
мо гуць ся бе лi чыць кры ху больш як 5 пра цэн таў 
на сель нiц тва пла не ты, або 30% мо ла дзi. У Еў ро пе 
«лiч ба вы мi аба ры ге на мi» з'яў ля юц ца не менш як 
79% ма ла дых лю дзей, у Ка рэi — 99,6 пра цэн та, у 
той час як у Аф ры цы — уся го 9,2 пра цэн та.

У Бе ла ру сi ся род ма ла дых лю дзей «лiч ба вых 
аба ры ге наў» ка ля 42% ад агуль най коль кас цi. 
У Ра сii гэ ты па каз чык скла дае 49,6%, у Лiт ве 
— 92,7%, Лат вii — 97%, Поль шчы — 89,4%, Эс-
то нii — 96%.

Па вод ле пра гно заў, у на ступ ныя пяць га доў 
коль касць «лiч ба вых аба ры ге наў» у кра i нах, што 
раз вi ва юц ца, па вiн на па вя лi чыц ца ўдвая i на ват 
больш.

На дзея НI КА ЛА Е ВА
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«ЛIЧ БА ВЫХ АБА РЫ ГЕ НАЎ» 
У ЕЎ РО ПЕ МЕНШ, ЧЫМ У КА РЭI


