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ПРА ГЕН ДАР НУЮ 
РАЎ НА ВА ГУ

Звес так пра склад дэ пу та таў 

пер ша га склі кан ня 1996 го да не 

вель мі шмат. З да па мо гай прэс-

служ бы Пала ты прад стаў ні коў 

уда ло ся зда быць толь кі спіс 

пар ла мен та ры яў. Та му адзі ная 

ка тэ го рыя, якую мы мо жам пра-

ана лі за ваць у гэ тым кор пу се, — 

гэ та ген дар ны склад.

Ду маю, што ў тыя ча сы мод-

ны сён ня тэр мін быў зра зу ме-

лы да лё ка не ўсім. Ну а ка лі 

так, дык і пры трым лі ва лі ся яго 

не над та — уся го пяць жан чын 

пра ца ва лі дэ пу та та мі ў ніж няй 

па ла це На цы я наль на га схо ду 

пер ша га склі кан ня.

Амаль у тры ра зы па вя лі чы-

ла ся коль касць жа но чых асоб у 

дру гім склі кан ні — 14 ча ла век. 

За ста лі ся ў пар ла мен це з мі ну-

ла га скла ду дэ пу та таў-жан чын 

дзве Ма рыі — Ві на ку ра ва і Ху-

дая. У дру гім склі кан ні пра ца ва-

ла і фі ло лаг, на мес нік на чаль ні-

ка га лоў на га ўпраў лен ня Сак ра-

та ры я та Пар ла менц ка га схо ду 

Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі На тал ля 

Ма шэ ра ва, дач ка лю бі ма га бе-

ла ру са мі пер ша га сак ра та ра ЦК 

Кам пар тыі БССР Пят ра Ма шэ-

ра ва.

З 2004 го да коль касць жан-

чын з дэ пу тац кі мі парт фе ля мі 

ў Бе ла ру сі рас це. Так, у 2004 го-

дзе ў Аваль най за ле па ча лі пра-

ца ваць 32 жан чы ны, у 2008 — 35. 

Пры чым у чац вёр тым склі кан ні 

больш за ўсё асоб пры го жа га 

по лу бы ло ад го ра да Мін ска — 

восем ча ла век, а ад Ві цеб шчы-

ны ў Па ла ту прад стаў ні коў прай-

шла толь кі адна жан чы на.

Кры ху ска ра ча ец ца (да 30 ча-

ла век) жа но чае прад стаў ніц тва 

ў 2012 го дзе. Пры тым толь кі 

дзве Па ста ян ныя ка мі сіі ўзна-

чаль ва лі жан чы ны: Люд мі ла 

Мі халь ко ва (па за ка на даў стве) 

і Люд мі ла Да бры ні на (па бюд-

жэ це і фі нан сах).

За тое бя гу чы склад дэ пу та-

таў можа га на рыц ца рэ корд-

най коль кас цю жан чын за гіс-

то рыю су час на га бе ла рус ка га 

пар ла мен та рыз му — 38. Шэсць 

з іх уз на чаль ва юць Па ста ян-

ныя ка мі сіі. Гэ та На тал ля Гуй-

вік (ка мі сія па за ка на даў стве), 

Люд мі ла Да бры ні на (ка мі сія па 

бюд жэ це і фі нан сах), Тац ця на 

Ка нан чук (ка мі сія па пы тан нях 

эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і 

чар но быль скай ка та стро фы), 

Ва лян ці на Ра жа нец (ка мі сія па 

пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных 

ад но сі нах і срод ках ма са вай ін-

фар ма цыі), Та ма ра Кра соў ская 

(ка мі сія па пра цы і са цы яль ных 

пы тан нях), Люд мі ла Ма ка ры на-

Кі бак (ка мі сія па ахо ве зда роўя, 

фі зіч най куль ту ры, ся мей най і 

ма ла дзёж най па лі ты цы). Больш 

за ўсё, сем жан чын, у скла дзе 

Па ста ян най ка мі сіі па аду ка цыі, 

куль ту ры і на ву цы пад кі раў ніц-

твам Іга ра Мар за лю ка. А вось 

у Па ста ян най ка мі сіі па на цы я-

наль най бяс пе цы іх ня ма зу сім.

ЦІ БУ ДЗЕ 
МА ЛА ДЗЕЙ ШЫ 
ЗА ЯН ЧЭЎ СКА ГА?

Пра гля дзеў шы спі сы ах вот-

ных пад ацца ў дэ пу та ты, я па-

ду ма ла, што ад каз ад на знач на 

ста ноў чы. Столь кі ма ла дых і ак-

тыў ных збі ра лі сё ле та под пі сы 

вы бар шчы каў! Але ці бы лі ў су-

час ным пар ла мен це дэ пу та ты, 

якія толь кі раз мя ня лі 21, і пры 

чым тут Усе ва лад Ян чэў скі?

Рэч у тым, што ён быў са-

мы ма ла ды дэ пу тат не толь кі ў 

дру гім склі кан ні, але і ўво гу ле 

па куль у гіс то рыі не за леж най 

Бе ла ру сі. У 2000 го дзе сён няш-

ня му ды рэк та ру Ад мі ніст ра цыі 

Пар ка вы со кіх тэх на ло гій бы ло 

24 га ды, і ён пра ца ваў пер шым 

сак ра та ром ЦК Бе ла рус ка га 

па тры я тыч на га са ю за мо ла дзі. 

Са мы да рос лы дэ пу тат у тым го-

дзе быў стар шы ня Па ла ты прад-

стаў ні коў, эка на міст Ана толь 

Ма ла фе еў, які меў 67 га доў.

Вы зна чым і да лей са мых ма-

ла дых і да рос лых прад стаў ні коў 

дэ пу тац кага кор пу са на год вы-

бран ня.

Мо жа, спра ва не толь кі ў ад-

ным ко ра ні слоў, а яшчэ і ў па-

да бен стве зна чэн ня, але тэн дэн-

цыя, што най ста рэй шы дэ пу тат 

ста но віц ца стар шы нёй Па ла ты 

прад стаў ні коў, па шы ры ла ся і 

на трэ цяе склі кан не. Ім у 2004-м 

стаў 64-га до вы Ва дзім Па поў. 

Да рэ чы, у кор пу се бы ла і яго 

ад на год ка Ма рыя Ху дая, якая 

абра ная на трэ ці тэр мін.

Уз рост са ма га ма ла до га дэ-

пу та та ў 2004 го дзе — 29 га доў. 

Па Са лі гор скай сель скай вы бар-

чай акру зе № 91 у пар ла мент 

прай шла на чаль нік ад дзе ла па 

спра вах мо ла дзі Мінск ага абл-

вы кан ка ма Іна Пчэль нік.

У 2008-м па ўзрос це ўсіх абы-

шоў 63-га до вы га лоў ны ву чо ны 

сак ра тар НАН Бе ла ру сі Мі ка лай 

Ка зак з Мін ска. На 33 га ды ма-

ла дзей шая за яго бы ла са мы 

юны дэ пу тат, пер шы сак ра тар 

Слуц ка га га рад ско га ка мі тэ та 

«Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 

са ю за мо ла дзі» Іне са Кля шчук.

У пя тым склі кан ні 2012 го да 

як са мы ўзрос та вы дэ пу тат вы-

лу чыў ся па моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар па Мін скай воб лас ці 

Мі ка лай Іван чан ка 1947 го да на-

ра джэн ня. Та ды ж свае сі лы на 

дэ пу тац кай па са дзе па спра ба-

ваў 27-га до вы Ілья Му раш ка, на-

чаль нік ад на го з цэ хаў ААТ «Тор-

фа бры кет ны за вод «Усяж», што 

ў Сма ля віц кім ра ё не.

У бя гу чым скла дзе са мы во-

пыт ны дэ пу тат — спі кер Па ла ты 

прад стаў ні коў Ула дзі мір Анд рэй-

чан ка. Яму на мо мант вы бран ня 

бы ло 67 га доў. Са мыя ма ла дыя 

дэ пу та ты — 34-га до вы алім пій-

скі чэм пі ён на ка ноэ-двой цы 

Аляк сандр Баг да но віч і ды рэк-

тар Го мель ска га аб лас но га му-

зея ва ен най сла вы Па вел Жда-

но віч. Па ма іх пад лі ках, ся рэд ні 

ўзрост дзе ю ча га дэ пу тац ка га 

кор пу са са лід ны — 50 га доў.

ПАР ТЫІ Ў ПАР ЛА МЕН ЦЕ
Дру гое склі кан не дэ пу та таў 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду ад зна чы ла ся 

са мым ба га тым прад стаў ніц-

твам пар тый най су поль нас ці. 

Шэсць пар тый та ды ме лі сва іх 

чле наў у пар ла мен це. Але ўсё 

роў на боль шасць дэ пу та таў 

(94 ча ла ве кі) вы зна чы лі ся бе 

бес пар тый ны мі. Шэсць ча ла век 

мелі бі лет Ка му ніс тыч най пар тыі 

Бе ла ру сі, ча ты ры — Аграр най 

пар тыі. Бе ла рус кая са цы яль-

на-спар тыў ная пар тыя, Лі бе-

раль на-дэ ма кра тыч ная пар тыя 

(ЛДП), Рэс пуб лі кан ская пар тыя 

пра цы і спра вяд лі вас ці (РППС) 

і Пар тыя на род най зго ды ме лі ў 

сва ім скла дзе на той час па ад-

ным дэ пу та це ў ніж няй па ла це 

пар ла мен та.

У трэ цім склі кан ні, як і ў па-

пя рэд нім, асноў ная част ка дэ-

пу та таў не бы ла пар тый най. 

Тры пар ла мен та рыі зна чы лі ся 

ў лі ку Аграр най пар тыі, ня знач-

на (да дзе вя ці ча ла век) па вя лі-

чы ла ся коль касць ка му ніс таў. 

У дэ пу та ты ад Лі бе раль на-дэ-

ма кра тыч най пар тыі Бе ла ру сі 

быў абра ны толь кі яе стар шы-

ня — Сяр гей Гайду ке віч.

У 2008 го дзе склад вы лу чыў-

ся рэ корд най не ак тыў нас цю 

пар тый: ка му ніс ты ўзя лі шэсць 

парт фе ляў і адзін за стаў ся за 

Бе ла рус кай аграр най пар ты яй. 

Прад стаў ляў яе Мі ха іл Ру сы.

У пя тае склі кан не зноў вы лу-

чы лася боль шасць бес пар тый-

ных дэ пу та таў. Ка му ніс тыч ная 

пар тыя за бра ла тры мес цы, 

Аграр ная пар тыя і Рэс пуб лі кан-

ская пар тыя пра цы і спра вяд лі-

вас ці — па ад ным.

2016 год вы бран ня дэ пу та таў 

вы даў ся, на ад ва рот, ба га ты на 

пар тыі. Прад стаў ні кі пя ці з іх 

(РППС, КПБ, ЛДП, БПП, АГП) 

прай шлі ў пар ла мент. Упер шы-

ню за яві лі пра ся бе тры ма дэ пу-

та та мі Бе ла рус кая па тры я тыч-

ная пар тыя (БПП) і ад ным чле-

нам Аб' яд на ная гра ма дзян ская 

пар тыя (АГП), якая па зі цы я нуе 

ся бе як апа зі цый ная да ўла ды.

АД СПАРТ СМЕ НАЎ 
ДА НА МЕС НІ КАЎ 
МІ НІСТ РАЎ

У дэ пу тац кі кор пус дру го га 

склі кан ня ўвай шлі спе цы я ліс ты 

роз на га про фі лю — ня дзіў на, бо 

гэ та заў сёды з'яў ля ец ца ад ным 

з па тра ба ван няў да скла ду пар-

ла мен ту.

Боль шасць з абра ных ра-

ней зай ма ла вы со кія па са ды — 

ды рэк та раў, кі раў ні коў дзяр-

жаў ных, пры ват ных кам па ній, 

уста ноў аду ка цыі, ме ды цы ны. 

Ма быць, лёс за ка на даў чай іні-

цы я ты вы бе ла ру сы да вя ра юць 

толь кі во пыт ным лю дзям, якія 

ўжо не ча га да сяг ну лі ў жыц ці?

Іш лі ў дэ пу та ты і са знач ных 

дзяр жаў ных па сад — мі ністр 

сель скай гас па дар кі і хар ча-

ван ня Ва дзім Па поў, на мес нік 

мі ніст ра ўнут ра ных спраў Ле а нід 

Глу хоў скі, на мес нік мі ніст ра ар-

хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Тац ця на 

Го лу бе ва, на мес нік Ге не раль на-

га пра ку ро ра Пётр Іва нен ка.

Раз на стай нае па ро дзе за-

ня ткаў бы ло і трэ цяе склі кан не 

дэ пу та таў. Вя до ма, ак тыў на там 

прад стаў ле ны і на стаў ні кі, і ўра-

чы, але яшчэ больш юрыс таў і 

бы лых дэ пу та таў. Ся род знач-

ных асоб — на чаль нік Га лоў-

на га шта ба — пер шы на мес нік 

ка ман ду ю ча га ВПС і войск СПА 

Уз бро е ных сіл Бе ла ру сі Ана толь 

Вань ко віч, стар шы ня На зі раль-

на га са ве та ААТ «Белаграп рам-

банк» Ра ман Унуч ка. Ці ка вую 

па са ду — афі цый ны прад стаў-

нік Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Служ бе 

бяс пе кі Укра і ны — зай маў да 

дэ пу тац тва Ула дзі мір Ку жа наў. 

З па са ды кі раў ні ка ад дзя лен-

ня па соль ства Бе ла ру сі ў Ра сіі 

ў го ра дзе Санкт-Пе цяр бур гу 

прый шоў у пар ла мент Мі ха-

іл Ру сы. Ад зна чы ліся ра бо тай 

у тым дэ пу тац кім кор пу се два 

бы лыя па моч ні кі Прэ зі дэн та — 

ін спек тар па Гро дзен скай воб-

лас ці Він цэнт Ко зяк і яго ка ле га, 

ін спек тар па Ма гі лёў скай воб-

лас ці Юрый Ку ла коў скі. За няў 

пар ла менц кую па са ду і стар-

шы ня Фе дэ ра цыі праф са юзаў 

Ле а нід Ко зік. Да рэ чы, у той 

час ужо дру гі тэр мін у Па ла це 

прад стаў ні коў пра ца ваў сён-

няш ні кі раў нік Фе дэ ра цыі праф-

са юзаў Бе ла ру сі Мі ха іл Орда. 

У 2004 годзе ўпер шы ню атры-

маў дэ пу тац кі ман дат удзель нік 

сё лет няй пар ла менц кай кам па-

ніі Ге надзь Давы дзька. Ён у той 

час быў ге не раль ны ды рэк тар 

На цы я наль на га ака дэ міч на га 

тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы.

У 2008 го дзе ў дэ пу та ты абра-

ны сён няш ні стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў, бы лы стар шы ня 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Анд рэй чан ка і яго на мес-

нік Пётр Южык. Ад Ар шан скай 

га рад ской вы бар чай акру гі ў 

Па ла це прад стаў ні коў пра ца ваў 

на чаль нік Бе ла рус кай чы гун кі 

Ула дзі мір Жа рэ ла. Аляк сандр 

Па пкоў, бы лы на мес нік кі раў-

ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, 

так са ма ў лі ку дэ пу та таў чац-

вёр та га склі кан ня. Прай шлі вы-

бар чую гон ку ў той год ад ра зу 

10 стар шынь рай вы кан ка маў — 

ад Чаш ні каў да Шкло ва.

2012 год стаў стар там дэ пу-

тац кай кар' е ры для кі даль ні ка 

мо ла та, пры зё ра Алім пій скіх 

гуль няў Ва дзі ма Дзе вя тоў ска-

га. Та ды ж з па са ды пер ша га 

на мес ні ка Ма гі лёў ска га аб лас-

но га вы кан ка ма ў пар ла мен та-

рыі пай шоў сён няш ні стар шы ня 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Краў цоў. Пры гэ тым 

склад дэ пу та таў знач на аб на-

віў ся — на но вы тэр мін бы лі 

вы бра ныя толь кі 19 дэ пу та таў 

мі ну ла га склі кан ня.

Ця пе раш ні дэ пу тац кі кор пус 

прад стаў ле ны стар шы ня мі рай-

вы кан ка маў, ды рэк та ра мі школ, 

му зе яў (Воль га Па пко ўзна чаль-

ва ла зам ка вы комп лекс «Мір», 

а Па вел Жда но віч — Го мель скі 

аб лас ны му зей вай ско вай сла-

вы). Ёсць ся род дэ пу та таў і дып-

ла мат з ран гам Над звы чай на га 

і Паў на моц на га Па сла Ва ле рый 

Ва ра нец кі. Акра мя кі раў ні ка 

дып прадс таў ніц тва ў Аў стрыі, 

ён быў па ста ян ным прад стаў ні-

ком Бе ла ру сі пры між на род ных 

ар га ні за цы ях у Ве не і ў АБ СЕ. 

Нель га не ад зна чыць ся род дэ-

пу та таў і за слу жа ную ар тыст ку 

Бе ла ру сі, спя вач ку Іры ну Да ра-

фе е ву.

Пра цу юць у дзе ю чым пар-

ла менце і цёз кі па проз ві шчы. 

Аж но пяць пар! Так, проз ві шча 

Ка нан чук ма юць стар шы ня Па-

ста ян най ка мі сіі па пы тан нях 

эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня 

і чар но быль скай ка та стро фы 

Тац цяна Пят роў на і член Па-

ста ян най ка мі сіі па аграр най 

па лі ты цы Ігар Паў ла віч. Проз-

ві шча Кур се віч — у на мес ні ка 

стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па 

ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту-

ры, ся мей най і ма ла дзёж най па-

лі ты цы Ва лян ці ны Вац ла ваў ны 

і ў на мес ні ка стар шы ні Па ста-

ян най ка мі сіі па пра мыс ло вас ці, 

па ліў на-энер ге тыч ным комп лек-

се, транс пар це і су вя зі Ва ле рыя 

Вік та ра ві ча. Аляк сандр Мар ке-

віч, на мес нік стар шы ні Па ста-

ян най ка мі сіі па за ка на даў стве, 

мае ад ноль ка вае проз ві шча 

з чле нам гэ тай ка мі сіі Іва нам 

Ста ні сла ва ві чам. Ста ра вой таў 

Аляк сандр Ге на дзе віч, на мес нік 

стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па 

ахо ве зда роўя, фі зіч най куль-

ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най 

па лі ты цы, па дзя ляе проз ві шча 

з Ган най Ва лян ці наў най, чле нам 

Па ста ян най ка мі сіі па між на род-

ных спра вах, а Свят ла на Чэ кан, 

на мес нік стар шы ні Па ста ян най 

ка мі сіі па аграр най па лі ты цы, 

з Ва сі лём Іва на ві чам, чле нам 

Па ста ян най ка мі сіі па нац бяс-

пе цы.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ШТРЫ ХІ ДА ПАРТ РЭ ТА 
АВАЛЬ НАЙ ЗА ЛЫ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Вель мі шмат за ле жыць і ад уз рос ту. На-

ша кра і на ад но сіц ца да ста рэ ю чых. А ста-

рэн не на сель ніц тва пры во дзіць да па ве лі-

чэн ня коль кас ці ўзрос та вых за хвор ван няў, 

асаб лі ва ан ка ло гіі, а так са ма дэ мен цыі і 

ін шых па та ло гій, якія з'яў ля юц ца пры па ве-

лі чэн ні пра цяг лас ці жыц ця.

Дзяр жа ва ра зу мее ўсю не аб ход насць 

уліч ваць па трэ бы і ін та рэ сы гэ тых лю дзей, 

якія, да рэ чы, не зво дзяц ца толь кі да ме ды-

цын скай рэ абі лі та цыі і атры ман ня пен сіі. 

Та му ця пер дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў 

рых ту юць да пер ша га чы тан ня но вы за ко на-

пра ект аб пра вах ін ва лі даў і іх са цы яль най 

ін тэ гра цыі — і анан су юць важ ныя іна ва цый-

ныя па ды хо ды.

За да ча дзяр жа вы — да па ма гаць 
сем' ям з ін ва лі да мі да гля даць іх

Са мае важ нае — і для чы ноў ні каў, і для 

гра мад ства ў цэ лым, а гэ та зна чыць, для ўсіх 

нас — гэ та змя ніць свой по гляд на лю дзей з 

ін ва лід нас цю. Экс пер ты ка жуць, што па ра 

ўжо пе ра стаць гля дзець на іх як на аб'ек ты 

до гля ду, ка лі пе ра ва жае ме ды цын ская ма-

дэль іх ус пры ман ня, — трэ ба пе ра хо дзіць 

да стаў лен ня да іх як да паў на вар тас ных 

чле наў гра мад ства, якім прос та па трэб ныя 

асаб лі выя ўмо вы. А са мым но вым кі рун кам 

ра бо ты лі чыц ца комп лекс ны па ды ход, ка лі 

не толь кі пра па ну юц ца да дат ко выя па слу гі 

для ней кай асоб най ка тэ го рыі гра ма дзян, 

але змя ня ец ца са ма кан цэп цыя ака зан ня 

пад трым кі лю дзям з ін ва лід нас цю.

Га лоў ная за да ча адап та цыі ча ла ве ка з 

асаб лі вы мі па трэ ба мі — па мян шэн не яго 

за леж нас ці ад ста рон няй да па мо гі. Гэ та 

па вя лі чыць якасць яго жыц ця і ад на ча со-

ва зні зіць на груз ку на са цы яль ныя служ-

бы, па вя лі чыць коль касць лю дзей, якія не 

зна хо дзяц ца ў ста цы я нар ных са цы яль ных 

уста но вах, а атрым лі ва юць па слу гі на да му, 

у сва ім звык лым са цы яль ным ася род дзі.

Пры чым у ін тэр на тах ця пер, па сло вах 

на мес ні ка мі ніст ра пра цы і са цы яль-

най аба ро ны Аляк санд ра РУ МА КА, жы-

ве толь кі не вя лі кая част ка та кіх лю дзей. 

«Асноў ная іх ма са пра жы вае ў сем' ях, та му 

на ша за да ча — да па ма гаць та кім сем' ям, 

каб за бяс пе чыць ім не за леж ны лад жыц ця, 

да па маг чы ім да гля даць ін ва лі да, — сцвяр-

джае на мес нік мі ніст ра. — І тут важ на знай-

сці тыя пунк ты, дзе іх рэ сур саў не да стат ко-

ва, і пра па на ваць ім да па мо гу. Тут важ ная 

пад трым ка гра мад скіх ар га ні за цый, важ на 

пра ца ваць з іх су се дзя мі...»

Тым не менш у кра і не на сён няш ні дзень 

функ цы я нуе 50 псі ха не ўра ла гіч ных да моў-

ін тэр на таў і 9 да моў-ін тэр на таў для дзя цей-

ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га 

раз віц ця. І ў іх ця пер пра во дзіц ца ра бо та па 

са цы я лі за цыі лю дзей, якія там пра жы ва юць, 

пад рых тоў цы іх да са ма стой на га жыц ця.

«У 2018 го дзе вер ну та ў сям'ю 25 ча-

ла век, пра ца ўлад ка ва ныя два вы ха ван цы, 

па сту пі лі ва ўста но вы аду ка цыі ча ты ры ча-

ла ве кі, — пры вёў звест кі на мес нік мі ніст-

ра. — Дзя ку ю чы су пра ва джа е ма му пра жы-

ван ню змаг лі ад на віц ца ў дзея здоль нас ці і 

вяр нуц ца ў гра мад ства 57 ін ва лі даў, яшчэ 

282 ін ва лі ды сва я кі змаг лі за браць з уста ноў 

пад сваю апе ку».

Але вы пус ціць ча ла ве ка з до ма-ін тэр на-

та ма ла, не аб ход на та кіх лю дзей су пра ва-

джаць і да лей. Аляк сандр Ру мак пры во дзіць 

вы пад кі, ка лі не ка то рыя дзе ці — са цы яль-

ныя сі ро ты, вы пу шча ныя з да моў-ін тэр на таў 

сіс тэ мы аду ка цыі, атры маў шы сваё жыл лё, 

ака за лі ся ах вя ра мі афе рыс таў. І гэ та, як 

пад крэс лі вае на мес нік мі ніст ра, ад бы ва ла-

ся з дзець мі, якія не ме лі ні мен таль ных, ні 

фі зіч ных па ру шэн няў. «А на шы па да печ ныя, 

у якіх ёсць па доб ныя па ру шэн ні, вель мі ма-

юць па трэ бу ў са цы яль ным су пра ва джэн-

ні, — за яў ляе Аляк сандр Ру мак. — Та му мы 

ар га ні за ва лі ўза е ма дзе ян не ўсіх служ баў, 

каб мож на бы ло вы пус ціць та кіх ма ла дых 

лю дзей з до ма-ін тэр на та, даць ім жыл лё і 

ра бо ту, і не па кі нуць іх без су пра ва джэн-

ня. Гэ та вель мі доў гая пра ца, каб ад на віць 

дзея здоль насць ча ла ве ка і пад рых та ваць 

яго да са ма стой на га жыц ця».

У ТЦСАН з'я вяц ца спе цы я ліс ты 
па са цы яль най рэ абі лі та цыі, 
а на прад пры ем ствах — 
кво ты на пра ца ўлад ка ван не 
для ін ва лі даў

Най вы шэй шай сту пен ню са цы яль най 

рэ абі лі та цыі спе цы я ліс ты на зы ва юць пра-

ца ўлад ка ван не. Між ін шым, з 570 ты сяч бе-

ла ру саў, якія ма юць ін ва лід насць, 200 ты сяч 

скла да юць лю дзі пра ца здоль на га ўзрос ту. 

З іх 113 ты сяч мае рэ ка мен да цыі для пра ця-

гу пра цоў най дзей нас ці. Але пра цуе толь кі 

ка ля 60 ты сяч ча ла век. Ці ка ва, што вы со кі 

пра цэнт пра ца ўлад ка ван ня ся род ін ва лі даў 

1-й і 2-й груп — хоць ча сам на спе цы я лі за-

ва ных прад пры ем ствах, але яны пра цу юць. 

Але не ўсе тыя, хто мог бы пра ца ваць, хо-

чуць пра ца ваць.

Мы ўжо пі са лі, што за ко на пра ект, які ця-

пер раз гля да юць дэ пу та ты, пра па нуе но вы 

для на шай кра і ны па ды ход, які спе цы я ліс ты 

ўжо на зва лі рэ ва лю цый ным, а ме на ві та ўвя-

дзен не на прад пры ем ствах квот на ра бо чыя 

мес цы для ін ва лі даў. Гэ та зна чыць, што ў 

ар га ні за цы ях бу дзе вы зна чац ца мі ні маль-

ная коль касць ра бо чых мес цаў для лю дзей 

з ін ва лід нас цю — у пра цэн тах да ся рэд ня-

спі сач най коль кас ці ра бот ні каў. Пла ну ец ца, 

што кво ты бу дуць вы зна чаць для прад пры-

ем стваў, у якіх пра цуе больш за 100 ча ла-

век. Яны, як мяр ку ец ца, бу дуць уве дзе ныя ў 

2023 го дзе. Так са ма па ві нен з'я віц ца спе цы-

яль ны фонд для ства рэн ня і аб ста ля ван ня 

ра бо чых мес цаў для лю дзей з ін ва лід нас цю, 

ства рэн ня для іх не аб ход ных умоў. За ко нам 

та кія рэ чы бу дуць пра ду гле джа ны.

А каб ча ла век, які атры маў за клю чэн не 

МРЭК, у якім яму пры свое на гру па ін ва лід нас-

ці, не за стаў ся сам-на сам са сва і мі праб ле ма-

мі, са цы яль ныя служ бы па чы на юць пе ра хо-

дзіць ад за яў на га да вы яў ляль на га прын цы пу 

ў са цабс лу гоў ван ні, то-бок не ча каць, па куль 

да іх звер нуц ца па да па мо гу, а са мім яе пра-

па ноў ваць усім тым, хто ў ёй мае па трэ бу. На 

па шы ра ным па ся джэн ні па ста ян най ка мі сіі па 

пра цы і са цы яль ных пы тан нях Па ла ты прад-

стаў ні коў Аляк сандр Ру мак рас ка заў і яшчэ 

пра ад ну на він ку, якую дзяр жа ва пла нуе ўка-

ра ніць пас ля пры няц ця но ва га за ко на.

«Мы хо чам пе ра фар ма та ваць ад дзя лен ні 

дзён на га зна хо джан ня для лю дзей з ін ва лід-

нас цю ў ТЦСАН, каб у іх бы лі і спе цы я ліс ты 

па са цы яль най рэабі лі та цыі, якія б кан так-

та ва лі з МРЭК, — ска заў на мес нік мі ніст ра 

пра цы і са цы яль най аба ро ны. — І як толь кі 

ча ла век атры мае ін ва лід насць, яны бу дуць 

ад ра зу пры хо дзіць яму на да па мо гу і вы зна-

чаць, што яму не аб ход на для са цы яль най 

рэ абі лі та цыі, у тым лі ку для яго да лей ша га 

пра ца ўлад ка ван ня».

Свят ла на БУСЬ КО.
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З 570 ты сяч бе ла ру саў, якія ма юць 
ін ва лід насць, 200 ты сяч скла да юць 
лю дзі пра ца здоль на га ўзрос ту. 
З іх 113 ты сяч мае рэ ка мен да цыі 
для пра ця гу пра цоў най дзей нас ці. 
Але пра цуе толь кі ка ля 60 ты сяч 
ча ла век.

Па моч нік Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь — ін спек тар па Мін скай воб лас ці Ігар 

Яў се еў правёў аса біс ты пры ём гра ма дзян 

у Ві лей цы.

Пер шы на пры ём за ві таў Мі ка лай Мі ка ла е віч 

з вёс кі Ту раў шчы на Ві лей ска га ра ё на:

— У мя не быў «рай скі ку ток» — ква тэ ра ў 

рай цэнт ры, по бач з якой усе са цы яль ныя зруч-

нас ці для кам форт на га жыц ця. Але я вы му ша ны 

быў пра даць жыл лё па аб' ек тыў ных пры чы нах.

Здзел ка куп лі-про да жу, як і мае быць, здзейс-

не на і за ве ра на на та ры у сам у пры сут нас ці абод-

вух ба коў. Па куп нік па клаў на бан каў скі ра ху нак 

пра даў ца пяць ты сяч до ла раў у эк ві ва лен це. Усё 

па цвер джа на да ку мен таль на. Але на на ступ ны 

дзень муж чы на ра шыў, што жыл лё каш туе ўдвая 

больш і пра па на ваў но вай ула даль ні цы вяр нуць 

ква тэ ру, а атры ма ную су му ад даць ёй на зад. Тая 

ад мо ві ла ся. Як сцвяр джае за яў нік, на той час 

ён не ўсве дам ляў сва іх дзе ян няў, бо быў хво ры, 

і лі чыць, што яго пад ма ну лі.

Ігар Яў се еў за га дзя азна ё міў ся з гэ тай сі ту а-

цы яй. «Вы на той час бы лі дзея здоль ны. За кон-

насць здзел кі пра вя ра ла мі лі цыя, пра ку ра ту ра, 

якія прый шлі да вы сно вы, што ўсё аформ ле на 

за кон на». Ён па ра іў за яў ні ку звяр нуц ца ў суд. 

Ра зам з тым, Ігар Ула дзі мі ра віч па ці ка віў ся, дзе 

ця пер жы ве Мі ка лай Мі ка ла е віч. «У вёс цы ў мя-

не ёсць дом», — та кі быў ад каз.

— Гэ та доб ра, ка лі б у яго бы ла праб ле ма 

з жыл лём, вя до ма, да вя ло ся б да па ма гаць — 

не кі даць жа ча ла ве ка на во лю лё су, — кан ста-

та ваў Ігар Яў се еў.

Ві таль Пят ро віч з Ві лей кі пра сіў па моч ні ка 

Прэ зі дэн та — ін спек та ра па Мін скай воб лас ці 

па ха дай ні чаць, каб мяс цо выя ўла ды па вя лі чы-

лі коль касць мес цаў для ку пан ня, у тым лі ку 

на так зва ным сал дац кім во зе ры ва ўро чы шчы 

«Ду боў ка».

— Там трэ ба аб ста ля ваць пляж? — за пы таў ся 

Ігар Яў се еў.

— Ды не, толь кі дай це маг чы масць ку пац ца. 

Мі лі цыя не да зва ляе — штра фуе. Ужо ча ты ры 

га ды пла ва ем пад стра хам, — ад ка заў муж-

чы на.

Гэ ты ва да ём не ад ной чы аб сле да ва лі ва да-

ла зы. Глы бі ня яго ча ты ры мет ры з пе ра па дам, 

іліс тае дно з па боч ны мі прад ме та мі. Ку пац ца 

тут не бяс печ на, але зна хо дзяц ца ама та ры па-

ны раць, ра ней на ват ста я ла спе цы яль ная выш ка 

для гэ тых мэт.

Як рас тлу ма чыў на чаль нік ад дзе ла ўнут ра ных 

спраў рай вы кан ка ма Аляк сандр Ка ра тыш, да 

та го, як за ба ра ні лі ку пан не, у во зе ры па та ну лі 

дзе вяць ча ла век. Ця пер сі ту а цыя ста бі лі за ва-

ла ся.

Ігар Яў се еў да ру чыў спе цы я ліс там яшчэ раз 

пра вес ці аб сле да ван не вод на га ба сей на і вы-

ву чыць маг чы масць улад ка ван ня мес ца для ку-

пан ня. А мі лі цыі — стро га са чыць за тым, каб на 

бе ра зе не рас пі ва лі спірт ныя на поі, не па ру ша лі 

пра ві лы па во дзін на ва дзе.

Ві лей ча нін Дзміт рый Круп скі пра сіў пе ра вес ці 

свят ла фор ны аб' ект на скры жа ван ні ву ліц Са-

вец кая — Шу бі на — Ста ха наў ская ў мі га ю чы 

рэ жым. Як рас ка заў за яў нік, ве ча рам і ра ні цай 

тут ства ра юц ца за то ры аў та транс пар ту дзесь-

ці па 600 мет раў. Праб ле ма са праў ды ёсць, 

пры зна лі спе цы я ліс ты, ад нак пас ля ўста ноў кі 

ста цы я нар на га свят ла фо ра коль касць да рож-

на-транс парт ных зда рэн няў на гэ тым участ ку 

знач на зні зі ла ся.

Ігар Яў се еў да ру чыў вы ву чыць пы тан не больш 

пад ра бяз на. І пра па на ваў па маг чы мас ці ўста-

на віць для бяс пе кі «пе ша ход ную кноп ку», каб 

зруч на бы ло пе ра хо дзіць праб лем ную ву лі цу.

Ана толь Пі са рэн ка з Ва ло жы на пры ехаў на 

пры ём без па пя рэд ня га за пі су. Ігар Яў се еў яго 

ўваж лі ва вы слу хаў. Муж чы на зай ма ец ца вы-

рошч ван нем кве так у дзвюх цяп лі цах. Гэ тую 

пры га жосць ён пра дае ў кі ёс ку, які па бу да ваў 

сам. За яў нік звяр таў ся да мяс цо вых ула даў, каб 

пры знаць збу да ван не ка пі таль ным. Але атры-

маў ад мо ву. Спра ва ў тым, што ён па ві нен быў 

па даць у рай вы кан кам не аб ход ныя для гэ та га 

да ку мен ты, але пра пус ціў тэр мін. І ця пер кі ёск 

мо гуць знес ці.

Ігар Яў се еў па абя цаў да дат ко ва пра ана лі за-

ваць сі ту а цыю. І пад час чар го ва га пры ёму гра-

ма дзян у Ва ло жы не аса біс та на ве даць аб' ект.

Люд мі ла Пет ру се віч з аг ра га рад ка Ка ло дзі-

шчы Мінск ага ра ё на па скар дзі ла ся, што по бач 

з яе ўчаст кам пус ту юць тры сот кі зям лі, якія яна 

да гля дае, аб кош вае. Жан чы на пра сі ла даць ёй 

гэ ты на дзел для вя дзен ня аса біс тай да па мож-

най гас па дар кі, ад нак пы тан не да гэ та га ча су 

не вы ра ша на.

Па моч нік Прэ зі дэн та за пэў ніў, што вы е дзе на 

мес ца з прад стаў ні ка мі мяс цо вай ула ды, спе-

цы я ліс та мі. І ка лі ёсць маг чы масць, то вар та 

вы дзе ліць ёй гэ ты ўчас так для вя дзен ня да па-

мож най гас па дар кі.

Як пра ві ла, на пя рэ дад ні пры ёму гра ма дзян 

Ігар Ула дзі мі ра віч аса біс та ана лі зуе ўсе за явы. 

Та му і раз мо ва з кож ным ча ла ве кам атрым лі ва-

ец ца кан крэт най і прад мет най. Па не ка то рых пы-

тан нях, якія па тра бу юць да дат ко ва га вы ву чэн ня, 

вы яз джае на мес ца аса біс та. «Пас ля кож на га 

пры ёму гра ма дзян мы ін фар му ем Кі раў ні ка Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. Прэ зі дэнт цал кам ва ло-

дае сі ту а цы яй, чым жы ве кож ны ра ён», — пад-

крэс ліў Ігар Яў се еў.

Па моч нік Прэ зі дэн та ра зам са стар шы нёй 

рай вы кан ка ма Але гам Бе гун цом так са ма на ве-

даў прад пры ем ствы і гас па дар кі ра ё на, азна ё-

міў ся з хо дам во сень скіх па ля вых ра бот.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Пен сі я нер хо ча вяр нуць 
«рай скі ку ток», 

а ама та ры ку пан ня — 
«сал дац кае во зе ра»

Што яшчэ хва люе 
жы ха роў Вілейскага ра ё на?

Крок да най вы шэй шай сту пе ні са цы яль най рэ абі лі та цыі

Фо
 та

  Б
ел

 ТА
.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз вае глы бо кае спа чу ван не род ным і бліз-
кім у су вя зі са смер цю ТРЫ ШАН КО ВАЙ Але ны Ана то леў ны, кан суль тан та ад дзе ла фі нан са ван ня 
куль ту ры і срод каў ма са вай ін фар ма цыі га лоў на га ўпраў лен ня фі нан са ван ня са цы яль най сфе ры 
і на ву кі Мі ніс тэр ства фі нан саў Рэс пуб лі кі Бе ла русь.


