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16 жніўня 2017 г. ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ2
ТУ РЭЦ КІ ВІ ЗІТ
У чле наў бе ла рус ка га пар ла мен та ад бы ла ся ра бо чая па езд ка
На мі ну лым тыд ні пар ла менц кая дэ ле га цыя Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь на ча ле са стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам 
зна хо дзі ла ся з ві зі там у Ту рэц кай Рэс пуб лі цы. Ві зіт 
пар ла менц кай дэ ле га цыі Бе ла ру сі ў Тур цыю па спры яў 
да лей шай ак ты ві за цыі між пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня, 
аб мер ка ван ню перс пек тыў ных на прам каў су пра цоў ніц тва, 
а так са ма ін шых пы тан няў, якія ма юць уза ем ную ці ка васць.

7 жніў ня ў Ан ка ры ў рам ках ві зі ту пар ла менц кай дэ ле га цыі 
ад бы ла ся су стрэ ча Стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча са Стар шы нёй 
Вя лі ка га на цы я наль на га схо ду Тур цыі Іс ма і лам Ках ра ма нам. 
Ба кі аб мер ка ва лі перс пек ты вы ак ты ві за цыі між пар ла менц ка га 
су пра цоў ніц тва.

Мі ха іл Мяс ні ко віч пад крэс ліў важ насць па шы рэн ня кан так таў 
па між гру па мі друж бы, якія дзей ні ча юць у пар ла мен тах дзвюх 
кра ін, а так са ма па цвер дзіў га тоў насць пры няць у Бе ла ру сі дэ-
ле га цыю гру пы друж бы Вя лі ка га на цы я наль на га схо ду Тур цыі. 
Кі раў нік бе ла рус кай дэ ле га цыі ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі ста-
ноў ча ацэнь ва юць дру жа люб ныя кро кі з бо ку Тур цыі ў рам ках 
уза е ма дзе ян ня на роз ных між на род ных пля цоў ках.

ІРАН ГА ТО ВЫ ДА СУ МЕС НАЙ ПРА ЦЫ
Прэ зі дэнт гэ тай кра і ны ад зна чыў вы со кую ро лю Бе ла ру сі 
ў на ладж ван ні ад но сін з ЕА ЭС

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс ні ко віч пра вёў су стрэ чу 
з на ва выб ра ным Прэ зі дэн там Іра на Ха са нам Раў ха ні і ад імя 
кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы па він ша ваў яго з афі цый ным 
ус туп лен нем на па са ду. У хо дзе су стрэ чы ба кі аб мер ка ва лі 
пы тан ні раз віц ця двух ба ко вых ад но сін, ганд лё ва-эка на міч на-
га, гу ма ні тар на га і ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва.

Ад ной з тэм аб мер ка ван ня ста лі перс пек тыў ныя су мес ныя 
пра ек ты ў ма шы на бу даў ні чай га лі не. Ха сан Раў ха ні, па ка заў шы 
на важ насць пра мыс ло вай ка а пе ра цыі дзвюх кра ін, асаб лі ва 
ад зна чыў вы со кі ўзро вень якас ці бе ла рус кай пра дук цыі. Ба ка мі 
пад крэс ле на важ насць су пра цоў ніц тва ў рам ках між на род на га 
транс парт на га ка лі до ра «Поў нач — Поў дзень», здоль на га па шы-
рыць га ры зон ты двух ба ко вых ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін і 
за бяс пе чыць рост уза ем на га та ва ра аба ро ту.

Прэ зі дэнт Іра на па дзя ка ваў Рэс пуб лі цы Бе ла русь за кан-
струк тыў ную ро лю, якую яна ады гры вае ў пра цэ се за клю чэн-
ня па гад нен ня па між ЕА ЭС і Іра нам, ад зна чыў шы, што гэ та 
аб' яд нан не фар мі руе «но вую якасць» эка на міч ных су вя зяў 
у рэ гі ё не. Прэ зі дэнт Іра на па цвер дзіў за пра шэн не ў ад рас 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі на ве даць Іс лам скую Рэс пуб лі ку Іран 
з афі цый ным ві зі там.

ТРЭ БА ПА ВЫ ШАЦЬ НА РА ДЖАЛЬ НАСЦЬ
Ці маг чы мая да пла та жан чы нам пад час дэ крэ та?
Каб быць эфек тыў ным, Ко дэкс аб зда роўі па ві нен мець 
пад са бой пад рых та ва ную гле бу. Та кую дум ку аб но вым 
для кра і ны да ку мен це вы ка заў член Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці і на чаль нік упраў лен ня 
ахо вы зда роўя Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Юрый Дзяр кач.

«Каб быць эфек тыў ным, но вы да ку мент аб зда роўі па ві нен 
мець пад са бой пад рых та ва ную гле бу. У ад ва рот ным вы пад ку, 
на ват пры на яў нас ці ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы, вы со кім уз-
роў ні ме ды цы ны і ін шых служ баў, але пры ад сут нас ці свя до мас-
ці лю дзей, мы ні чо га зра біць не змо жам», — лі чыць се на тар.

Так са ма Юрый Дзяр кач у ін тэр в'ю га зе це «Витебские вести» 
рас ка заў пра раз гле джа ныя ка мі сі яй за ко на пра ек ты. «Ад на з 
са мых важ ных, на мой по гляд, тэм да ты чыц ца ма ты ва цыі да 
на ра джэн ня дзя цей і ства рэн ня да дат ко вых умоў для ма ла дой 
сям'і. Ця пер раз гля да ец ца за ко на пра ект аб тым, каб жан чы ны, 
якія ма юць больш за ад но дзі ця і зна хо дзяц ца ў дэ крэт ным вод-
пус ку, атрым лі ва лі да пла ты і на ін шых не паў на лет ніх дзя цей. 
Па сту по ва дзярж пад трым ка сем' яў з дзець мі па вя ліч ва ец ца. 
І гэ та як ні ко лі да рэ чы. У Бе ла ру сі на зі ра ец ца зні жэн не коль кас ці 
жан чын ак тыў на га дзе та род на га ўзрос ту, па коль кі ў яго па ча ло 
ўсту паць ма ла коль кас нае па ка лен не 1990-х гг. Па сту по вае зні-
жэн не ўзроў ню на ра джаль нас ці рэ гіст ру ец ца ва ўсіх рэ гі ё нах. 
У нас та кую не га тыў ную тэн дэн цыю ўда ло ся кам пен са ваць за 
кошт па ве лі чэн ня коль кас ці на ра джэн ня дру го га, трэ ця га і на ступ-
на га дзяцей, у чым не апош нюю ро лю ады гры ва юць прэ фе рэн цыі 
для шмат дзет ных сем' яў», — па ве да міў член Са ве та Рэс пуб лі кі.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by

На Ві цеб шчы не што год ад знеш ніх 
пры чын гі не, воб раз на ка жу чы, 
цэ лы клас. І, каб да мі ні му му 
звес ці маг чы масць гі бе лі дзят вы 
і пад лет каў ад так зва ных 
знеш ніх пры чын, рас пра ца ва ны 
пра фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы. 
У пры ват нас ці, яны да ты чац ца 
кар' е раў, штуч ных ва да ёмаў.
Аказ ва ец ца, за ка на даў ствам не 
рэ гу лю юц ца ню ан сы зда бы чы 
пяс ку. У вы ні ку амаль што год 
там гі нуць дзе ці — з-за вы со кай 
іма вер нас ці аб ва лаў. Во пыт па 
ка ар ды на цыі роз ных ве дам стваў 
па па пя рэдж ван ні зда рэн няў 
ці ка вы для пе рай ман ня.

Чый кар' ер?
У Ві цеб скай воб лас ці на ліч ва-

ец ца ка ля 210 ты сяч дзя цей, у тым 
лі ку больш за 44 ты ся чы пад лет каў 
ва ўзрос це ад 14 да 18 га доў. Для 
па раў на ння, коль касць на сель-
ніц тва пе ра вы шае 1,2 міль ё на. На 
жаль, кож ны год гі нуць ад 20 да 
30 дзя цей.

Як па ве да міў стар шы па моч нік 
пра ку ро ра воб лас ці па на гля дзе 
за вы ка нан нем за ка на даў ства аб 
не паў на лет ніх і мо ла дзі Ан тон 
ВОЛ КАЎ, тры га ды та му ў Глы боц-
кім ра ё не двух хлоп чы каў за сы па ла 
пяс ком. Ім бы ло ўся го 9 і 11 га доў. 
Дзяў чын цы, якая там так са ма гу ля-
ла, па шан ца ва ла больш — цу дам вы-
ка рас ка ла ся. Ка лі па ча лі раз бі рац ца 
ў пры чы нах тра ге дыі, за ці ка ві лі ся: 
а што бы ло зроб ле на для та го, каб 
бя ды не зда ры ла ся? Згод на з за ка-
на даў ствам экс плу а та цыя кар' е раў 
рэ гу лю ец ца толь кі зя мель ным ко-
дэк сам. А як зда бы ваць пя сок, як 
зра біць, каб грунт быў больш-менш 
бяс печ ным і не аб валь ваў ся? Гэ та ні-
дзе пра пі са на не бы ло... А ў кож ным 
ра ё не та кіх кар' е раў ад 10 да 30!

Ня ма ла сум ных пры кла даў і та-
го, як дзе ці то нуць у са жал ках. Пас-
ля чар го вай тра ге дыі прад стаў ні кі 
пра ку ра ту ры спра ба ва лі вы свет ліць, 
на чы ім жа яна ба лан се. Ні я кіх да-

ку мен таў не іс на ва ла. Вы пад ко ва 
нех та пад ка заў, што ў свой час яна 
бы ла зроб ле на для экс плу а та цыі ў 
тэх ніч ных мэ тах. Але ні хто не кла-
па ціў ся, каб зра біць бяс печ ныя па-
ды хо ды да ва ды.

Пра ку ра ту ра Ві цеб скай воб лас ці 
вый шла з пра па но ва мі да кі раў ніц-
тва абл вы кан ка ма, каб па пя рэ дзіць 
гі бель у кар' е рах і са жал ках, за кі-
ну тых бу дын ках, на без гас па дар-
ных аб' ек тах бу даў ніц тва, звал ках, 
ін шых не бяс печ ных для дзя цей 
мес цах. Каб ор га ны мяс цо вай ула-
ды ства ры лі, на рэш це, паш пар ты 
па тэн цый на не бяс печ ных аб' ек таў 
для дзя цей. Ця пер яны ства ра юц-
ца — пры ак тыў ным удзе ле сель вы-
кан ка маў. Пры чым ства ра юц ца не 
для спра ва зда чы, а ў якас ці сур' ёз-
най пра фі лак тыч най ме ры.

Да та го ж за кож ным пра ку ро-
рам за ма ца ва ны ву чэб ныя ўста но-
вы ў рэ гі ё нах, дзе яны пра вод зяць 
аба вяз ко выя гу тар кі. Вы сту па юць на 
баць коў скіх схо дах, дэ ман стру юць 
пра фі лак тыч ныя фо та і ві дэа за пі сы. 
Ёсць адзі ны дзень ін фар ма ван ня ў 
шко лах, лі цэ ях, ка ле джах. Так са ма 
пра вод зяц ца пра фі лак тыч ныя гу тар-
кі па мес цы ра бо ты баць коў.

Эфект дэ крэ та
У ка мі сіі па спра вах не паў на лет-

ніх абл вы кан ка ма не раз агуч ва лі 
за ха ды, што ро бяц ца ў рам ках вы-
ка нан ня Дэ крэ та №18 «Аб да дат ко-
вых ме рах па дзяр жаў най аба ро не 
дзя цей у не ўлад ка ва ных сем' ях».

Пра ва ахоў ныя ор га ны кан ста ту-
юць, што ў лі ку ін ша га дзя ку ю чы дэ-
крэ ту ў ра зы зні зі ла ся зла чын насць 
ся род не паў на лет ніх. У пры ват нас-
ці, на Ві цеб шчы не ўдзель ная ва га 
яе ся род усіх зла чын стваў скла дае 
2,3%. У кра і не ў ся рэд нім ка ля 3%. 
А да пры няц ця дэ крэ та (у кан цы 2006 
го да) гэ ты па каз чык быў на ўзроў ні 
7,4%. У боль шас ці рэ гі ё наў воб лас ці 
дзе ці і пад лет кі або ўво гу ле не па ру-
ша юць за кон, або там рэ гіст ру ец ца 
толь кі па адным та кім вы пад ку.

І ўсё ж у са цы яль на не бяс печ ным 
ста но ві шчы ў Пры дзвін скім краі зна хо-
дзіц ца больш за 2,3 ты ся чы сем' яў. У іх 
вы хоў ва юц ца ка ля 4 ты сяч дзя цей.

Пра ку ра ту ра воб лас ці, у сваю 
чар гу, за кла по ча на ніз кім па каз-
чы кам кам пен са цыі баць ка мі дзяр-
жаў ных вы дат каў на ўтры ман не 
дзя цей — 54%. Бу дзе ак ты ві за ва ная 
пра ца і ў гэ тым кі рун ку.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

НЕ БЯС ПЕ КА НА КАНТ РО ЛІ

НЕМАЛЕНЬКАЯ ПРАБЛЕМАНЕМАЛЕНЬКАЯ ПРАБЛЕМА

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ

ГА ВА РЫ ЦЕ, ГА ВА РЫ ЦЕ, 
ВАС СЛУ ХА ЮЦЬ!ВАС СЛУ ХА ЮЦЬ!

На пра мую лі нію да стар шы ні Брэсц ка га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Сяр гея АШМЯН ЦА ВА ў мі ну лую 
су бо ту да зва ніў ся 31 ча ла век. Шэ раг пы тан няў, 
якія агу чы лі гра ма дзя не, да ты чы лі ся бу даў ніц тва 
жыл ля, пра ца ўлад ка ван ня, ме ды цын ска га 
аб слу гоў ван ня. Як заў сё ды, бы лі пы тан ні 
па доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый.

Жы хар ка Ба ра на ві чаў кры ты ка ва ла ра бо ту ка му-
наль ні каў Паўд нё ва г а мік ра ра ё на го ра да. Жан чы на 
ска за ла, што з вяс ны ў іх ні ра зу не пры бі ра лі двор, які 
за рас тае тра вой і пус та зел лем. За яў ні ца лі чыць, што 
пры чы на та ко га ста но ві шча за клю ча ец ца ў ап ты мі за-
цыі шта ту ЖЭ Саў. Сяр гей Ашмян цаў ад зна чыў, што 
з-за ска ра чэн ня штат ных адзі нак у пад раз дзя лен нях 
ка му наль най гас па дар кі якасць доб ра ўпа рад ка ван ня 
не па він на зні жац ца. Аў та ру зва ро ту па абя ца лі ра за-
брац ца з вы ез дам на мес ца.

На ад сут насць кам фор ту скар дзі ла ся і брас таў чан-
ка, якая пра жы вае па ву лі цы Су ніч най, гэ та мік ра ра ён 
Бя ро заў ка. «У нас та кая да ро га, што вяс ной, во сен ню, 
асаб лі ва ка лі даж джы, дзе цям у шко лу нель га да брац-
ца: ма шы ны едуць ушчыль ную да ага ро джы. А яшчэ з 
1 жніў ня ад мя ні лі пры пы нак 6-й марш рут кі. Аў то бу сы 
№№10 і 11 хо дзяць раз на га дзі ну», — га ва ры ла жан чы-
на. Стар шы ня аб лса ве та да ру чыў ад па вед най служ бе 
ра за брац ца з уз ня тай праб ле май на гэ тым тыд ні, асаб-
лі ва ў да чы нен ні да пры пын ку марш рут на га так сі.

Быў зва нок так са ма ад дзяў чы ны-вы пуск ні цы ВНУ, 
якая не мо жа знай сці ра бо ту, ад шмат дзет на га баць-
кі, у яко га ўзнік лі праб ле мы з бу даў ніц твам до ма. Усе 
аба не нты пра мой лі ніі атры ма юць пісь мо выя ад ка зы 
не паз ней як праз 15 дзён ад дня зва ро ту.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by
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ЛІСТ У РЭ ДАК ЦЫЮ

ДЗЯ КУЙ ЗА ПА МЯЦЬДЗЯ КУЙ ЗА ПА МЯЦЬ
Не так даў но на тэ ры то рыі на ша га Мі ле віц ка га 
сель са ве та, дак лад ней — у Іё ві чах, ад бы ло ся свя та вёс кі. 
Яно атры ма ла ся вель мі роз на ба ко вым: ад да лі да ні ну 
па мя ці за гі ну лым, ад кры лі па мят ны знак, падрыхтавалі 
кан цэрт ную пра гра му — пры гэ тым аб' яд на лі не каль кі 
па ка лен няў, па клі ка лі на ват тых, хто не быў на Ра дзі ме 
дзя ся так-дру гі га доў. Але аб усім па па рад ку.

У мі ну лым го дзе пад час упа рад ка ван ня мо гі лак 
Воль га Пят роў на Чоп чыц пра па на ва ла ад на сяль ча нам 
уша на ваць па мяць сва я коў, за гі ну лых у ча сы Вя лі кай 
Ай чын най вай ны — тых, ка го спа лі лі ў хля ве 15 лю та га 
1943 го да. Тым больш, што ся род за гі ну лых бы лі яе дзед 
і яго сям'я... Вяс коў цы не за ста лі ся абы яка вы мі. Гро шы 
ах вя ра ва лі хто коль кі мог. У вы ні ку по бач з мо гіл ка мі быў 
ад кры ты ма ну мент па мя ці, з'я ві ла ся лам пад ка і шыль-
дачка, ку ды пай мен на ўпі са лі проз ві шчы ўсіх за гі ну лых 
мір ных жы ха роў вёс кі Іё ві чы.

Люд скі па ток быў па доб ны да ру ху не вя лі кай ра чул кі. 
Ся род пры сут ных быў і ча ла век, які пом ніць той жу дас-
ны дзень і на ват да па ма гаў ха ваць рэшт кі ча ла ве чых 
цел, спа ле ных кар ні ка мі — Воль га Кі ры лаў на Ка то віч. 
Яе шчым лі вы рас каз слу ха лі за та іў шы ды хан не. Паз ней 
ай цец Дзміт рый асвя ціў гэ тае мес ца і пра вёў па ні хі ду.

По тым, на ім пра ві за ва най сцэ не, упры го жа най вы-
шыў ка мі, ляль ка мі, прад ме та мі хат ня га ўжыт ку, па ча-
ло ся прад стаў лен не...

Свя та пра цяг ва ла ся да поў на чы. Бы лі пес ні, тан цы, 
юш ка, су стрэ чы з да лё кі мі і бліз кі мі сва я ка мі. Вось так 
гіс то рыя ма лень ка га ку точ ка аб' яд на ла лю дзей, пры-
му сі ла па ве рыць, што агуль ны мі на ма ган ня мі мож на 
зра біць мно гае. А ад ся бе хо чац ца ска заць усім вяс коў-
цам вя лі кі дзя куй, па жа даць доў га га жыцця, цяр пен ня 
і вы трым кі.

Та ма ра ТРА ФІ МО ВІЧ,
кі раў нік спраў Мі ле віц ка га сель вы кан ка ма 

Жыт ка віц ка га ра ё на.


