
ВІ ЦЕБ ШЧЫ НА: не аб ход на 
на браць тэмп

У паў ноч ным рэ гі ё не Бе ла ру сі на Ві цеб-
шчы не, па вод ле ін фар ма цыі на 5 чэр ве ня, 
на рых та ва лі больш як 1/5 траў пер ша га 
ўко су. У абл вы кан ка ме на стро е ны ап ты міс-
тыч на: ро біц ца ўсё маг чы мае, каб па спець 
з уко сам свое ча со ва. Толь кі б не даж джы! 
Тым больш што Ві цеб скай воб лас ці, уліч ва-
ю чы асаб лі вас ці клі ма тыч ных умоў, да дзе на 
за дан не вы ка наць ад па вед ны план не да 7 
чэр ве ня, а паз ней.

Па вод ле ін фар ма цыі Ка мі тэ та дзяр жаў на-
га кант ро лю Ві цеб скай воб лас ці, укос ідзе не 
без праб лем. Ка лі ў не ка то рых ра ё нах убор ка 
ажыц цяў ля ец ца свое ча со ва, ін шыя, на жаль, 
не мо гуць на браць не аб ход ны тэмп.

— На прык лад, вель мі ніз кі мі тэм па мі вя-
дзец ца ўбор ка траў у сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цы ях Брас лаў ска га ра ё на (16,3% да 
пла на ва га за дан ня), а так са ма ў Мёр скім 
(19,1%) і Док шыц кім (20,2%) ра ё нах. Асноў-
ны фак тар, які стрым лі вае ход убор кі траў 
пер ша га ўко су, — не да хоп срод каў у сель-
ска гас па дар чых ар га ні за цы ях на за куп ку 
ды зель на га па лі ва ў не аб ход най коль кас ці, 
— рас ка за лі ў кант роль ным ве дам стве.

А ў Ка мі тэ це па сель скай гас па дар цы і 
хар ча ван ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма ад зна-
чы лі лі да раў па на рых тоў цы кар моў: Чаш ніц-
кі, По лац кі, Дуб ро вен скі, Глы боц кі, Ра сон скі 
ра ё ны.

Спе цы я ліс ты кан ста ту юць, што сё ле та 
тра вы ўра дзі лі ся доб рыя. Для кож най жы вё-
лы, якую бу дуць кар міць тра вой, пла ну юць 
на рых та ваць як мі ні мум 16 цэнт не раў кар моў 
з пер ша га ўко су.

Аляк сандр Ко сі нец, стар шы ня Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма, ня даў на на га даў, што прай-
шоў час, ка лі на Ві цеб шчы ну за во зі лі кар мы з 
ін шых аб лас цей кра і ны. Воб ласць ця пер мае 
тэх ні ку для на рых тоў кі кар моў у коль кас ці 
не мен шай, чым ін шыя. Усім гас па дар кам 
да дзе на за дан не на 100% за бяс пе чыць ка-
роў кар ма мі.

ГО МЕЛЬ ШЧЫ НА: cка сіць так, 
каб не пра ма ру дзіць

Сё лет няя ка са ві ца на Го мель шчы не па ча-
ла ся тро хі ра ней, чым звы чай на. Спе цы я ліс-
ты ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы і хар ча-
ван ні абл вы кан ка ма га во раць, што дзя ку чы 
на двор'ю, а так са ма свое ча со ва му до гля ду, 
тра вы вы рас лі доб рыя, пе ра ста яць не па спе-
лі, і іх на рых тоў ка ідзе рыт міч на.

Праў да, даж джы, якія не за бы ва юць гэ тым 
ле там паўд нё ва-ўсход нюю воб ласць кра і ны, 
ства ра юць не ка то рыя асаб лі вас ці — у тым 
лі ку ў пе ра раз мер ка ван ні ві даў кар ма вых на-
рых то вак. На чаль нік упраў лен ня рас лі на-
вод ства ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы 
і хар ча ван ні Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Сяр гей ДЗЕ НІ СЕН КА тлу ма чыць, ча му на-
шмат больш рых ту ец ца се на жу, чым се на:

— Ужо на рых та ва на се на 13 900 тон (7% 
да за дан ня) і се на жу 352 ты ся чы тон (27%). 
Сё ле та ў нас прак тыч на праз дзень ідуць 
даж джы. Гас па дар, мо жа, і раз ліч ваў спа-
чат ку ўбраць тра ву на се на. Але ж... Вось 
ля жыць пра кос траў пер ша га ўко су — а тут 
дож джык. На заўт ра — па го да, пад сох лую 
тра ву пад ва ру шы лі, уз бі лі ў ва ло чак. А ве-
ча рам — дру гі дождж... Се на — не лён, тры-
маць пад даж джом доў га нель га. Та му, па-
куль не поз на, яго ад праў ля юць на ся наж. На 
5 чэр ве ня тра вы пер ша га ўко су ско ша ны на 
пло шчы 130 ты сяч га — гэ та 76% ад пло шчы 

ўбор кі. Лі да ры ў ка шэн ні траў сён ня — Ло-
еў скі, Кар мян скі і Ма зыр скі ра ё ны. Па куль 
у аў тсай да рах Бу да-Ка ша лёў скі, Го мель скі, 
Ель скі і Лель чыц кі ра ё ны. Ад нак мно гія гас-
па дар кі ма юць ле таш нія кар мы, і ў іх ёсць 
доб ры па тэн цы ял. За раз аг ра пра мыс ло вы мі 
прад пры ем ства мі воб лас ці на рых та ва на 102 
ты ся чы тон кар ма вых адзі нак тра вя ных кар-
моў. Гэ та 2,17 цэнт не ра к. а. на ад ну ўмоў ную 
га ла ву жы вё лы. За дан не ж для нас — 27 
цэнт не раў к. а. на ад ну ўмоў ную га ла ву жы-
вё лы, але ж гэ та — ра зам з сі ла сам. Кі раў ні-

ком дзяр жа вы вы зна ча ны да ты за вяр шэн ня 
кась бы траў пер ша га ўко су для на шай зо ны 
да 10 чэр ве ня. Мы па він ны ска сіць з та кім 
раз лі кам, каб не пра ма ру дзіць ап ты маль ныя 
тэр мі ны па спя ван ня — каб тра ва не пе ра ста-
я ла. Мож на ска заць, што на Го мель шчы не 
сён ня нар маль ная ра бо чая сі ту а цыя. Да 10 
чэр ве ня ка лі кры ху і не за вер шым, дык бу-
дзем вель мі бліз кія да фі на лу ка са ві цы.

МІН ШЧЫ НА: ад ме не ны ўсе 
вод пус кі і ка ман дзі роў кі

Спа чат ку пла на ва ла ся, што з пер ша га ўко-
су траў тут бу дуць на рых тоў ваць у асноў ным 
се на. Але гэ та не ўда ло ся у поў най ме ры па 
пры чы не не спры яль ных умоў на двор'я, рас-
ка заў на чаль нік ад дзе ла па зем ля роб стве 
і рас лі на вод стве Ка мі тэ та па сель скай гас-
па дар цы і хар ча ван ні Мі набл вы кан ка ма 
Сяр гей ПРЫ МА ЧЭН КА.

— Па ра лель на на рых тоў ва ем ся наж: у 
па лі мер ную стрэйч-плён ку мяр ку ец ца за па-
ка ваць яго ка ля 250 тыс. тон, што цал кам 
маг чы ма на ват пры та кім на двор'і. Спра ва ў 
тым, што па тэх на ло гіі да пус ка ец ца віль гот-
насць тра вы 60-65%.

Ра зам з тым ро біц ца ўсё не аб ход нае для 
атры ман ня паў на вар тас ных тра вя ных кар моў 
дру го га ўко су: апе ра тыў на ўбі ра юц ца па лі, 
пад корм лі ва юц ца вы зва ле ныя пло шчы. На 
дум ку Сяр гея Пры ма чэн кі, для рос ту траў 
ёсць усе пе рад умо вы: цёп лае віль гот нае на-
двор'е ства рае пар ні ко вы эфект, што най-
леп шым чы нам уплы вае на ўрад лі васць. А 
гэ та, у сваю чар гу, дасць маг чы масць на-
рых та ваць не аб ход ную коль касць се на. Як 
ад зна чыў мой су раз моў ца, не дзе праз 30-40 
дзён, а ў асоб ных ра ё нах і гас па дар ках і ра-

ней — у за леж нас ці ад тра вас тою — пры сту-
пяць да дру го га уко су. Па ра лель на пра цу юць 
на Мін шчы не і з ма ла пра дук цый ны мі па ля мі, 
пры за сме ча нас ці не па трэб ны мі рас лі на мі на 
30-40% пло шчы за вор ва юць.

На сён няш ні дзень, як лі чаць спе цы я ліс-
ты, ка са ві ца ад па вя дае ра ней за пла на ва ным 
тэм пам: вы ка рыс тоў ва ец ца кож ная спры яль-
ная га дзі на для та го, каб па да браць ско ша-
ныя ра ней тра вы. На двор'е па ляп ша ец ца і 
ад па вед на тэм пы ка са ві цы па вя ліч ва юц ца.

— Ка лі ў даждж лі выя дні скош ва лі 5 тыс. 

гек та раў па воб лас ці, то ця пер — 12 ты сяч. 
Паў днё выя ра ё ны на блі жа юц ца да за вяр шэн-
ня ўбор кі. У пры ват нас ці, у Ня свіж скім і Са лі-
гор скім ра ё нах на рых та ва на па 75% кар моў, у 
Слуц кім — 60%, Чэр вень скім — 63%, Лю бан-
скім — 59% ад за пла на ва на га, — кан ста туе на-
мес нік на чаль ні ка ад дзе ла па зем ля роб стве 
і рас лі на вод стве Юлія СКЛА ДА НОЎ СКАЯ. 
— Мяр кую, што з ра бо тай тут па він ны спра віц-
ца да 9 чэр ве ня.

Гу бер на тар Мін скай воб лас ці па ста віў за-
да чу пад час на рых тоў кі траў мак сі маль на 
за дзей ні чаць 9-мет ро выя жня яр кі. Яны да-
зва ля юць ап ты мі за ваць су ад но сі ны якас ці і 
коль кас ці кар моў. Інакш ка жу чы, скош ва юць 
роў на столь кі пло шчаў, коль кі па трэб на для 
за клад кі ся наж най ямы ў гас па дар цы на пра-
ця гу трох дзён. А на огул, у цэнт раль ным рэ гі-
ё не да стат ко ва не аб ход най тэх ні кі, у тым лі ку 
і но вай, каб за вяр шыць убор ку. Мак сі маль на 
за дзей ні ча ны і лю дзі, якія вы хо дзяць у по ле 
пры кож най спры яль най ад даж джоў хві лі не. 
У су вя зі з га ра чай па рой Мін ская воб ласць 
на ват ад мо ві ла ся ад удзе лу ў між на род най 
спе цы я лі за ва най вы ста ве «Бе лА гра-2014».

На пе ры яд на рых тоў кі кар моў ад ме не ны 
ўсе вод пус кі і за меж ныя ка ман дзі роў кі кі раў-
ні коў і іх на мес ні каў, ад каз ных спе цы я ліс таў 
рай вы кан ка маў, сель ска гас па дар чых ар га-
ні за цый. У воб лас ці сфар мі ра ва на ра бо чая 
гру па на ча ле з на мес ні кам прэм' ер-мі ніст ра 
Ана то лем То зі кам, якая кант ра люе пра вя-
дзен не ўбор кі траў пер ша га ўко су ў стро гай 
ад па вед нас ці з тэх на ло гі я мі і рэ ка мен да цы я -
 мі ву чо ных.

Ірына АСТАШКЕВІЧ, 
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ, 

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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ВЫРАЗНІКІ ДУМАК НАРОДА
Са ю зу пісь мен ні каў Бе ла ру сі

Па ва жа ныя сяб ры!
Сар дэч на він шую вас з юбі ле ем — 80-год дзем з дня за сна ван ня 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі.
На пра ця гу гэ та га ча су ство ра на над звы чай ба га тая пісь мо вая 

спад чы на. Тво ры Ян кі Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Кузь мы Чор на га, 
Пет ру ся Броў кі, Іва на Ме ле жа, Мак сі ма Тан ка, Ула дзі мі ра Ка рат ке-
ві ча, Іва на Ша мя кі на, а так са ма су час ных аў та раў ста лі зда быт кам 
ай чын най і су свет най лі та ра ту ры.

Бе ла рус кія пісь мен ні кі заў сё ды з'яў ля лі ся вы раз ні ка мі ду мак, 
па чуц цяў і спа дзя ван няў свай го на ро да. Так бы ло і ў пе ры яд ва-
ен на га лі ха лец ця, і ў га ды пас ля ва ен най ад бу до вы, і сён ня. Та-
му вель мі важ най за да чай за ста ец ца па тры я тыч нае вы ха ван не 
гра мад ства, най перш ма ла до га па ка лен ня, на асно ве тра ды цый 
гіс то рыі на цы я наль най куль ту ры.

Ад усёй ду шы жа даю вам моц на га зда роўя, но вых яр кіх ад мет-
ных тво раў, шчы рай удзяч нас ці чы та чоў.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

У ПА ЛЯХ ГО РА ЧА

АБ ТЫХ, КА ГО МЫ ПРЫ РУ ЧЫ ЛІ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пас ля шмат лі кіх зва ро таў вы бар шчы-
каў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў пя-
та га склі кан ня рых ту юць змя нен ні і да-
паў нен ні ў Кры мі наль ны ко дэкс, Ко дэкс 
аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 
і Пра цэ су аль на-вы ка наў чы ко дэкс аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 
аб уз мац нен ні ад каз нас ці за жорст кае 
абы хо джан не з жы вё ла мі і аб на дан ні 
служ бо вым асо бам Мі ніс тэр ства ўнут-
ра ных спраў пра ва скла даць пра та ко лы 
аб ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні 
за здзяйс нен не та кіх дзе ян няў. У мі лі цыі 
больш паў на моц тваў. Яны на мес цы мо-
гуць уста на віць усе аб ста ві ны.

— Ка лі я ад ной чы ў спё ку ўба чы ла 
у пры пар ка ва най за чы не най ма шы не 
са ба ку, то па зва ні ла ў мі лі цыю. Мне 
на ват у га ла ву не прый шло зва ніць у 
вы кан кам або ЖЭС.

— Гэ та на ту раль ная рэ ак цыя. На ша 
пар ла менц кая ка мі сія імк нец ца ўпэў ніць 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, што ма-
тыў жорст ка га абы хо джан ня з жы вё ла мі 
— ху лі ган ства. У пер шую чар гу, па ру ша-
ец ца гра мад скі па ра дак, зне ва жа ец ца 
ма раль, бо час цей гэ та ад бы ва ец ца на 
ва чах ін шых лю дзей. Та му мы пра па ну ем 
даць мі лі цыі паў на моц твы на скла дан не 
пра та ко лаў па ар ты ку ле 15.45 Ко дэк са 
аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях. 
На ват ка лі гэ та ад бы ва ец ца не на ві да-
во ку, мі лі цыі ляг чэй пры няць ме ры су-
праць дзе ян ня. А вы кан ка мы час та пе ра-
вод зяць стрэл кі на до ма ўпраў лен ні. Вось 
ча му за мі ну лы год па гэ тым ар ты ку ле 
бы лі пры цяг ну ты да ад каз нас ці толь кі 33 
ча ла ве кі з усёй Бе ла ру сі.

На мой по гляд, рас пра ца ва ны дэ пу-
та та мі Па ла ты прад стаў ні коў чац вёр та га 
склі кан ня за ко на пра ект «Аб абы хо джан-
ні з жы вё ла мі» быў цал кам дак лад ны, 
зра зу ме лы і ад па вя даў па тра ба ван ням 
ча су. Яго трэ ба бы ло толь кі да пра ца ваць 
да дру го га чы тан ня і по тым, з улі кам 
прак ты кі пры мя нен ня, удас ка на ліць.

— Але гэ та га не зда ры ла ся. Ча му 
за ко на пра ект быў зноў ад клі ка ны?

— На жаль, яго ад клі ка лі з-за не маг-
чы мас ці ўзгад нен ня па зі цый зо а а ба рон-
цаў і рас пра цоў шчы каў да ку мен та. На 
той мо мант так са ма не знай шла пад-
трым ку ў Генп ра ку ра ту ры іні цы я ты ва 
дэ пу та таў аб увя дзен ні нор мы, якая пра-
ду гледж вае кры мі наль ную ад каз насць 
за жорст кае абы хо джан не з жы вё ла мі. 
Яна бы ла ўклю ча на пад час пад рых тоў кі 
пра ек та да дру го га чы тан ня.

— Якія нор мы ака за лі ся най больш 
спрэч ны мі?

— Пер шая — па коль кас ці жы вёл, 
якіх да зво ле на ўтрым лі ваць у ква тэ ры 
шмат ква тэр на га до ма. Рас пра цоў шчы кі 
пра па ноў ва лі не больш за двух. Мяр-
кую, гэ та ла гіч на і ра зум на, бо та кая 
коль касць не бу дзе за мі наць су се дзям. 
Сён ня ў не вя лі кіх га рад скіх ква тэ рах 
ста вяць клет кі і раз вод зяць ка тоў і са-
бак на про даж, і ня ма на гэ та ні я кай 
упра вы.

З гэ тай нор май, у пер шую чар гу, не 
згод ны тыя, хто ро біць на раз вя дзен ні 
жы вёл біз нес. Але спе цы я ліс ты пры-
зна юць, што больш за двух жы вёл, як 
і прад стаў ні коў не ка то рых па род, лепш 
утрым лі ваць у пры ват ным до ме, ва ўмо-
вах сва бод на га вы гу лу аль бо валь е ра. 
Ва ўлас ным до ме з пад вор кам мож на 
тры маць лю бую коль касць хат ніх лю-
бім цаў.

Дру гая спрэч ная нор ма да ты чы ла-
ся чы па ван ня. Я згод на з тым пунк там 
гле джан ня, што ні вод ны за кон не бу дзе 
пра ца ваць, ка лі не бу дзе пра ве дзе на 
ра бо та па ўлі ку жы вёл. У нас кож ны ча-
ла век мае ідэн ты фі ка цый ны ну мар. А 
коль кі жы вёл, ка му яны на ле жа лі ці на-
ле жаць, — ні хто не ве дае.

Ка лі ўсе ча ты рох но гія кам пань ё ны 
ча ла ве ка бу дуць улі ча ны, та ды ў нас 
не бу дзе бяз до мных са бак і ко шак, бо 
за кон пра ду гле дзіць ад каз насць ула-
даль ні каў за іх утры ман не. Су праць 
гэ тай нор мы так са ма вы сту пі лі за вод-
чы кі хат ніх га да ван цаў, бо па-пер шае, 
гэ та — ад каз насць, па-дру гое — гро-
шы, якія не аб ход на бу дзе за пла ціць за 
чы па ван не.

— Што, на ваш по гляд, трэ ба зра-
біць, каб за ко на пра ект быў, на рэш це, 
пры ня ты?

— Ужо праз год пас ля ад клі кан ня з 
пар ла мен та за ко на пра ек та «Аб абы хо-
джан ні з жы вё ла мі» бе ла рус кае гра мад-
ства за га ва ры ла аб не аб ход нас ці яго 
пры няц ця. Для яго да пра цоў кі не аб ход-
на знай сці за ла тую ся рэ дзі ну, уклю чыць 
асно вы ме ды я тар ства. Уз на ча ліць пра-
цоў ную гру пу па яго да пра цоў цы па ві нен 
ча ла век, які бу дзе ва ло даць якас ця мі 
пры мі ры це ля. У 2012 го дзе рас пра цоў-
шчы кі за ко на пра ек та прос та не вы тры-
ма лі на ціс ку аба рон цаў жы вёл. У пры чы-
нах ад клі кан ня та кая фар му лёў ка: гра-

мад ства не пад рых та ва на да пры няц ця 
пра пі са ных у за ко на пра ек це нор маў. 
Але ў чым гра мад ства не пад рых та ва-
на? Фі нан са ван не пры тул каў для жы вёл 
не з'я віц ца да та го ча су, па куль у за ко-
не не бу дзе пра пі са на ства рэн не та кіх 
пры тул каў...

У Ві цеб ску, да рэ чы, пры га рад ской 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар цы 
ства ры лі пры ту лак для бяз до мных жы-
вёл, які ўтрым лі ва ец ца, у асноў ным, за 
спон сар скія гро шы. Але ўжо тое, што 
го рад знай шоў па мяш кан не, ства рыў 
умо вы, — вель мі доб ры прык лад.

У На ва по лац ку і По лац ку ўла ды так-
са ма ідуць на су страч аба рон цам жы вёл. 
Гра мад ска му аб' яд нан ню «Шанц» да лі 
па мяш кан не ў арэн ду, а гра мад ска му 
аб' яд нан ню «Ся бар» да лі па мяш кан ні 
пад ства рэн не пра цоў ных мес цаў. На 
жаль, больш дзяр жа ва та кім ар га ні за-
цы ям да па маг чы ні чым не мо жа. А яны 
ро бяць вель мі шмат: кор мяць, пры шчэп-
лі ва юць, стэ ры лі зу юць, ле чаць, шу ка-
юць но вых гас па да роў. Быў бы ад па-
вед ны за кон, ляг чэй бы ло б па вы сіць 
уз ро вень та кой ра бо ты ў на шай кра і не, 
пад тры маць яе.

Я згод на з дум кай ін дый ска га фі ло-
са фа Ма хат мы Ган дзі пра тое, што вя лі-
касць і ма раль ны пра грэс на цыі мож на 
вы ме раць тым, як гэ та на цыя ста віц ца 
да жы вёл.

— Да та го ж даў но за ўва жа на ўза е  -
ма су вязь па між жорст кі мі зла чын-
ства мі су праць лю дзей і са дыз мам у 
да чы нен ні да жы вёл...

— Су час ныя псі ха ло гія і кры мі на ло гія 
пе ра ка наў ча па каз ва юць гэ тую ўза е ма су-
вязь. Жорст касць у да чы нен ні да жы вёл 
са дзей ні чае фар мі ра ван ню па чуц ця абы-
яка вас ці да па кут жы вых іс тот, на ра джае 
агрэ сіў насць і гвал тоў насць да на ва коль-

ных. Гэ та ўплы вае на свя до масць тых, хто 
не па срэд на здзяйс няе жорст кія дзе ян ні, і 
тых, хто аказ ва ец ца іх ві да воч ца мі.

— Тое, што «мінск ага ску ра лу па», які 
па ка ле чыў і за біў дзя ся так жы вёл во сен-
ню мі ну ла га го да, так і не знай шлі, — то іць 
па тэн цый ную не бяс пе ку для лю дзей?

— Без умоў на. І са мае страш нае — 
ёсць свед чан ні, што та кі не людзь у Бе-
ла ру сі не адзін. На па чат ку гэ та га го да 
ў па сёл ку Лу жас на пад Ві цеб скам нех та 
над зеў на па шчу са ба кі мас ку з дро ту, 
якая на нес ла ёй жу дас ныя ра ны, не да-
ва ла маг чы мас ці ес ці і піць...

— Маг чы ма, пас ля гэ тых вы пад каў на 
іні цы я ты ву ўвес ці кры мі наль ную ад каз-
насць за жорст кае абы хо джан не з жы-
вё ла мі гра мад ства па гля дзіць інакш.

— Не апраў да на вы со кая ца на. Ка лі 
б за ко на пра ект быў пры ня ты, маг чы-
ма, гэ тых вы пад каў не бы ло б. Ця пер 
дэ пу та ты пра па ну юць да поў ніць Кры-
мі наль ны ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ар ты ку лам 339-1, які скла да ец ца з 
дзвюх час так. Пер шая пра ду гледж вае 
па ка ран не ў вы гля дзе гра мад скіх ра-
бот, штра фу, па праў чых ра бот, арыш ту 
за жорст кае абы хо джан не з жы вё ла мі, 
якое вы клі ка ла гі бель або ка лец тва і бы-
ло здзейс не на з-за ху лі ган скіх, ка рыс лі-
вых або ін шых ніз кіх па мкнен няў аль бо 
ў пры сут нас ці ма ла лет ня га. Ка лі гэ тыя 
ж дзе ян ні здзейс не ны паў тор на аль бо 
гру пай асоб, то санк цыя част кі дру гой 
гэ та га ар ты ку ла бу дзе пра ду гледж ваць 
па ка ран не ў вы гля дзе арыш ту, аб ме жа-
ван ня во лі на тэр мін да ад на го го да або 
па збаў лен ня во лі на той жа тэр мін.

— Чым ху лі ган ства ад роз ні ва ец ца 
ад ніз кіх па мкнен няў?

— Ху лі ган ства — гэ та ад кры тае вы-
каз ван не не па ва гі да ўста ля ва ных нор-
маў, па ру шэн не гра мад ска га па рад ку, 
вы клік ма ра лі. А ніз кія па мкнен ні, як 
пра ві ла, не дэ ман стру юць.

Аб на дзей вае тое, што ця пер боль-
шасць дзяр жаў ных ор га наў, мер ка ван не 
якіх вы свят ля лі, вы ка за лі ся за не аб ход-
насць пры няц ця асоб на га за ка на даў ча га 
ак та, які рэ гу люе пы тан ні абы хо джан ня з 
жы вё ла мі. Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та так-
са ма пад трым лі вае гэ тую па зі цыю. Так 
што цал кам маг чы ма, што дэ пу та ты Па ла-
ты прад стаў ні коў 5-га склі кан ня па спе юць 
пры няць гэ ты вель мі важ ны для на ша га 
гра мад ства за кон.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Па но вай тэх на ло гіі вя дуць на рых тоў ку се на жу ў СВУ «Ан то наў ка-Аг ра» Жло бін ска га ра ё на. Пра грэ сіў ная тэх на ло гія 
да зва ляе тут жа на по лі па ка ваць ся наж у по лі эты ле на выя цю кі ва гой 600-700 кг. На здым ку: ад каз ны за якасць на рых-
тоў кі кар моў, га лоў ны ве тэ ры нар ны ўрач Жло бін ска га ра ё на Дзміт рый КО ЗЕЛ і ве тэ ры нар-так сі ко лаг Та ма ра СЛЕН ЗАК 
на по лі кант ра лю юць уз ро вень віль гот нас ці на рых та ва ных кар моў.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У 2012 го дзе рас пра цоў шчы кі 
за ко на пра ек та прос та 
не вы тры ма лі на ціс ку аба рон цаў 
жы вёл. У пры чы нах ад клі кан ня 
та кая фар му лёў ка: гра мад ства 
не пад рых та ва на да пры няц ця 
пра пі са ных у за ко на пра ек це 
нор маў. Але ў чым гра мад ства 
не пад рых та ва на?

Жорст касць у да чы нен ні 
да жы вёл са дзей ні чае 
фар мі ра ван ню па чуц ця 
абы яка вас ці да па кут жы вых 
іс тот, на ра джае агрэ сіў насць 
і гвал тоў насць да на ва коль ных.

«КАБ НА РА ДЖАЛІ СЯ КНІ ГІ, 
ЯКІЯ БУ ДУЦЬ ПРЫ НО СІЦЬ 

РА ДАСЦЬ»
Аб ро лі пісь мен ніц кай су пол кі сён ня 
мы спы та лі ў су час ных лі та ра та раў

Мі ка лай ЧАР ГІ НЕЦ, стар шы ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі:
— 80-год дзе СПБ — гэ та знач ны этап у раз віц ці бе ла рус кай лі та-

ра ту ры. За гэ ты час у ай чын ным пісь мен стве з'я ві ла ся шмат най вы-
дат ней шых твор цаў: Ян ка Ку па ла, Якуб Ко лас, Іван Чыг ры наў, Анд рэй 
Ма ка ё нак, Мак сім Танк, Ры гор Ба ра ду лін, Ва сіль Бы каў ды мно гія 
ін шыя. Це шыць, што і но вы час на ра джае та ле на ві тых лі та ра та раў. 
Зга даць ха ця б Ге на дзя Па шко ва, Мі ха ся Па зня ко ва, Ула дзі мі ра 
Гні ла мё да ва, Ана то ля Аў ру ці на, Але ся Ба да ка, Мі ко лу Мят ліц ка га... 
Асаб лі ва ж важ на, што са юз пад трым лі вае раз віц цё лі та ра ту ры ў 
рэ гі ё нах: у кож най воб лас ці пра цу юць пісь мен ні кі пад стар шын ствам 
та кіх ад да ных і руп лі вых дзея чаў, як Та ма ра Крас но ва-Гу са чэн ка, 
Ана толь Крэй дзіч, Ула дзі мір Гаў ры ло віч, Люд мі ла Ке біч, Ула дзі мір 
Дук таў, Алесь Кар лю ке віч. Ся род мо ла дзі апош нім ча сам яр ка за яві лі 
пра ся бе Мар га ры та Ла тыш ке віч, Раг нед Ма ла хоў скі, Ма рыя Ма лі-
ноў ская, Дзміт рый Са ўчык — здоль ныя не толь кі пры го жа вы клас ці 
дум кі на па пе ру, але і вы ка заць улас ную дум ку, а по тым нес ці за яе 
ад каз насць. Яны — заўт раш ні дзень на шай ар га ні за цыі. Вы со кая 
ацэн ка, да дзе ная на ад рас СПБ Прэ зі дэн там на шай кра і ны, — вя лі кі 
го нар. Але гэ та не азна чае, што твор цы па він ны спа чы ваць на лаў-
рах. Я за клі каю ка лег быць са ма кры тыч ны мі, адэ кват на ацэнь ваць 
улас ныя на быт кі і не крыў да ваць на кры ты ку. Ад шчы ра га сэр ца 
він шую ўсіх твор цаў на шай кра і ны і на гад ваю, што ўсе мы слу жым 
род най Бе ла ру сі. Сва ёй пра цай мы па він ны імк нуц ца най леп шым 
чы нам прад стаў ляць яе ва ўсім све це. СПБ за клю чыў да га во ры аб 
су пра цоў ніц тве з 28 кра і на мі. Але га лоў ная на ша мэ та — ства рэн не 
вы дат най лі та ра ту ры, якую з за хап лен нем бу дуць чы таць но выя па-
ка лен ні бе ла ру саў!

Ула дзі мір КА РЫЗ НА, пісь мен нік, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ-
міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— На ша су пол ка — част ка гіс то рыі. Пісь мен нік заўж ды быў 
той зор кай, на якую ары ен та ва лі ся, якой ці ка ві лі ся і за якой іш лі. 
Та му ро ля су час ных твор цаў і лі та ра тар скай су пол кі ў тым, каб 
на ра джа лі ся кні гі, якія бу дуць пры но сіць ра дасць свай му чы та чу, 
каб той, хто іх пра чы таў, ад чуў свят ло і цеп лы ню род на га сло ва і 
сва ёй зям лі. Бе ла русь — кра і на, моц ная сва і мі людзь мі. Ме на ві та 
пісь мен ні кі па він ны дбаць пра тое, каб у на ро да быў на строй і для 
пра цы, і для ад па чын ку. Жыц цё сён ня ня прос тае, але, чы та ю чы 
вер шы ў «Лі Ме», «По лы мі», «Ма ла до сці», «Нё ма не», я ра ду ю ся, 
бо яны до раць мне ад чу ван не та го, чым жы ве на род. 

Іван СА ВЕР ЧАН КА, док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар:
— Пісь мен ніц кая су пол ка вы кон вае вель мі важ ныя функ цыі: 

най перш, яна з'яў ля ец ца мес цам аб ме ну дум ка мі, тут твор цы мо-
гуць апе ра тыў на па зна ё міц ца з на він ка мі су час най лі та ра ту ры. Гэ-
та ў пэў ным сэн се дыс ку сій ны клуб, дзе час та ад бы ва юц ца спрэч кі 
пра стан лі та ра тур на га жыц ця. Над звы чай важ на, што кі раў ніц тва 
твор чых су по лак вы кон вае і знач ную ар га ні за цый ную ра бо ту: ла-
дзіць су стрэ чы з чы та ча мі, рых туе лі та ра тур ныя ванд роў кі, вы кон-
вае пра цу па вы лу чэн ні пісь мен ні каў на ўзна га ро ды. 

Ана толь КРЭЙ ДЗІЧ, стар шы ня Брэсц ка га аб лас но га 
ад дзя лен ня СПБ:

— За га ды іс на ван ня са ю за ў лі та ра ту ру прый шло шмат ці ка вых 
та ле на ві тых твор цаў. СПБ ра зам са сва і мі аб лас ны мі ад дзя лен ня мі 
імк нец ца пад тры маць кож на га, да па маг чы вы даць і рас паў сю дзіць 
кні гу. А ў вы ні ку мы ўзні ма ем на но вую вы шы ню ўсю на шу лі та ра ту-
ру. Вель мі шмат зроб ле на, і гэ та бы ло б не маг чы мым без пад трым кі 
дзяр жа вы — не толь кі Прэ зі дэн та, але і мяс цо вых улад. Уво гу ле, 
бе ла рус кія пісь мен ні кі — шчас лі выя лю дзі: нам ёсць пра што пі саць 
і ёсць ка му чы таць. А лі та ра ту ра заўж ды да па ма гае жыць, пра ца-
ваць і ду маць!

Пад рых та ва ла Тац ця на СІВЕЦ.

Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра  ��

ПЛЯ ЦОЎ КА ДЛЯ СТВА РЭН НЯ 
НО ВЫХ ІДЭЙ

У па ня дзе лак, 9 чэр ве ня, у Мін ску стар туе 
ІX Бе ла рус кі між на род ны ме ды я фо рум

З пер шых га доў свай го іс на ван ня фо рум за рэ ка мен да ваў 
ся бе як уні каль ная дыс ку сій ная пля цоў ка для аб ме ну мер-
ка ван ня мі і вы пра цоў кі но вых ідэй і кан цэп цый з удзе лам 
экс перт на-ме дый най су пол кі кра ін СНД, блізка га і далё-
кага за меж жа.

Тэ ма сё лет няй су стрэ чы — «Парт нёр ства ў імя бу ду чы ні: рэа ліі 
гла баль на га све ту». У па пя рэд нія га ды ўдзель ні кі фо ру му раз гля-
да лі гіс то ры ка-куль тур ную спад чы ну як фак тар яд нан ня, вы ву ча лі 
ма дэ лі но вай эпо хі, фар мі ра ва лі са цы яль ныя ўста ноў кі пад час 
гла баль на га эка на міч на га кры зі су, шу ка лі ін стру мен ты су праць-
дзе ян ня вы клі кам XXІ ста год дзя.

Што год фо рум збі рае звыш 500 ча ла век, ся род якіх ка ля 100 
за меж ных прад стаў ні коў — дзяр жаў ных і гра мад скіх дзея чаў, 
экс пер таў, па лі то ла гаў, дзея чаў на ву кі і куль ту ры, прад стаў ні коў 
вя ду чых срод каў ма са вай ін фар ма цыі. Сё ле та ча ка ец ца ўдзел 
прад стаў ні коў з 26 кра ін све ту.

Пра гра ма ІX ме ды я фо ру му пра ду гледж вае вы яз ныя экс перт-
се сіі, ус кла дан не вян ка да ма ну мен та на пло шчы Пе ра мо гі, на-
вед ван не гіс то ры ка-куль тур на га комп лек су «Лі нія Ста лі на», вы-
стаў кі, пры све ча ныя гіс то рыі Мін ска і Пер шай су свет най вай не, 
дэ фі ле ўзор на-па ка заль на га ар кест ра Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі. 
Без умоў на, бу дзе і тра ды цый ная лет няя шко ла жур на ліс ты кі, 
якая пра ду гледж вае май стар-кла сы вя ду чых жур на ліс таў Бе ла-
ру сі і кра ін Еў ра зіі.

Пад час пле нар на га па ся джэн ня пла ну ец ца пра вя дзен не дзвюх 
па нэль ных се сій, пры све ча ных ро лі між на род най су пол кі ў па пя-
рэ джан ні кан флік таў і вой наў і ства рэн ню Еў ра зій ска га эка на-
міч на га са ю за.

Фо рум пра во дзіц ца пры пад трым цы Па ста ян на га ка мі тэ та Са-
юз най дзяр жа вы, Між дзяр жаў на га фон ду гу ма ні тар на га су пра-
цоў ніц тва дзяр жаў — удзель ніц СНД, шэ ра гу мі ніс тэр стваў Ра сіі 
і Бе ла ру сі, Вы ка наў ча га ка мі тэ та СНД, Ін сты ту та жур на ліс ты кі 
БДУ, Мінск ага га рад ско га і аб лас но га вы кан ка маў, Бе ла рус ка га 
са ю за жур на ліс таў і Ана лі тыч на га цэнт ра Есо оМ.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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ЗЛА ЧЫН СТВЫ РАС КРЫ ЛІ 
ПА ГА РА ЧЫХ СЛЯ ДАХ

У Мін ску прай шоў гар ні зон ны ін струк таж су пра цоў ні каў 
усіх пад раз дзя лен няў ста ліч най мі лі цыі, якія за сту пі лі на 
ахо ву гра мад ска га па рад ку.

Як па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан-
ка ма, ад мет най ры сай гэ та га ін струк-
та жу ста ла ўзна га родж ван не спе цы-
я ліс таў, якія за бяс печ ва лі па ра дак у 
ста лі цы пад час чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі. Ігар ШУ НЕ ВІЧ, мі ністр унут ра-
ных спраў Бе ла ру сі, уру чыў амаль 50 
су пра цоў ні кам гра ма ты і па дзя кі.

— Та кім чы нам мы ўша на ва лі тых, 
хто най больш вы зна чыў ся сва ёй служ-
бай, — пад крэс ліў мі ністр пас ля ме ра-
пры ем ства. — На пра ця гу пер шын ства 
мы пра ца ва лі да во лі на пру жа на, але 
эфек тыў на. Пра гэ та свед чыць і тое, 
што мы за бяс пе чы лі гра мад скі па ра-
дак. Усе зла чын ствы, а іх бы ло не так 
шмат, рас кры лі па га ра чых сля дах. 
Пад крэс лю, сваю ра бо ту мы імк ну лі ся 
пра во дзіць не за ўваж на і якас на.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра.

Ну і ну!Ну і ну!  ��

ДЗЯ ВО ЧЫЯ ДЖЫН СЫ ПАД... 
МУЖ ЧЫН СКІ МІ ШТА НА МІ

У рэс пуб лі кан скім пунк це мыт на га афарм лен ня «Бруз-
гі-2» ува гу су пра цоў ні ка мыт ні пры цяг ну лі двое бе ла рус кіх 
гра ма дзян, які пеш шу вяр та лі ся з Поль шчы па «зя лё ным» 
ка лі до ры. І вось што вы свет лі ла ся.

Пас ля пе ра ся чэн ня лі ніі вы ха ду з «зя лё на га» ка лі до ра ад на му 
з пе ша хо даў пра па на ва лі прай сці да дат ко вы мыт ны кант роль. У 
вы ні ку пад май кай і шта на мі ма ла до га ча ла ве ка бы ло вы яў ле на 
(цяж ка па ве рыць, але факт) 54 адзін кі та ва ру. І яко га? Дзя во чыя 
джын сы і жа но чыя фу фай кі.

Дру го га пе ша хо да ін спек тар мыт ні пе ра вёў з «зя лё на га» на 
«чыр во ны» ка нал для дэк ла ра ван ня ба га жу. Да дат ко вы мыт ны 
кант роль па ка заў, што па ру шаль ні ца сха ва ла пад курт кай 30 
штук... муж чын скіх пла вак і жа но чых шор таў. 

Та кім чы нам, у двух ча ла век вы яві лі 84 адзін кі не за дэк ла ра-
ва на га та ва ру — роз на га ко ле ру, ма дэ ляў і па ме раў. Ака за ла ся, 
што ўсё гэ та бы ло атры ма на ў Поль шчы для пе ра ся чэн ня мя жы за 
ма тэ ры яль нае ўзна га родж ван не. Та вар агуль ным кош там больш 
за 10 міль ё наў руб лёў у па ру шаль ні каў, зра зу ме ла, ада бра лі і 
рас па ча лі ад мі ніст ра цый ны пра цэс, па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» ў Гро дзен скай рэ гі я наль най мыт ні.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Май на ўва зеМай на ўва зе  ��

ПА КУЛЬ РО ТА ТРЭ НІ РУ ЕЦ ЦА...
У су вя зі з пра вя дзен нем трэ ні ро вак звод най ро ты га на ро-
вай вар ты ў ста лі цы бу дзе ча со ва аб ме жа ва ны рух транс-
парт ных срод каў.

Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мінск-
транс», да ты чыц ца гэ та бу дзе ўчаст ка па пра спек це Ма шэ ра ва 
ад ву лі цы Даў ма на да пра спек та Пе ра мож цаў. 9, 11, 13, 16, 
18, 21, 23 чэр ве ня ў пе ры яд з 22.00 да 24.00, 26 і 28 чэр ве ня з 
22.00 да за кан чэн ня трэ ні роў кі, а так са ма з 23.00 20 чэр ве ня 
да 5.30 21 чэр ве ня рух аў то бу саў марш ру таў №№ 29, 44, 136 
ар га ні зу ец ца па пра спек це Ма шэ ра ва, ву лі цы Баг да но ві ча, 
пра спек це Пе ра мож цаў у абод вух на прам ках з вы ка нан нем 
пры пын каў «Ст.м. «Ня мі га», «Па лац спор ту» на ўчаст ку, які 
змя ня ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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