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Жы ха ры ста лі цы змаг лі 
аса біс та рас ка заць пра 
свае праб ле мы Аляк-
санд ру ЯКАБ СО НУ: 
па моч нік прэ зі дэн та — 
га лоў ны ін спек тар па 
г. Мін ску пра вёў пры ём 
гра ма дзян у ад мі ніст ра-
цыі Мас коў ска га ра ё на. 
Ад нак за даць свае пы-
тан ні бы ла маг чы масць 
у жы ха роў уся го го ра да, 
чым мно гія і ска рыс та-
лі ся: на ват пас ля за кан-
чэн ня афі цый на га ча су 
пры ёму чар га вы гля да-
ла до сыць вя лі кай, і ра-
бо та пра цяг ну ла ся.

Ма быць, най больш рас-
паў сю джа най пры чы най 
для вы зва лен ня ад вы плат 
збо ру тыя, хто прый шоў на 
пры ём, на зы ва лі праб ле-
мы са зда роў ем аль бо ў іх 
аса біс та, аль бо ў чле наў іх 
сем' яў. Пры чым мно гія пра сі-
лі да па маг чы знай сці пра цу, 
бо, па іх сло вах, на яў насць 
ды яг на зу час та ста но віц ца 
пры чы най для ад мо вы.

З та кім пы тан нем прый-
шлі ма ма з дач кой. Дзяў чы не 
кры ху больш за двац цаць га-
доў, ад нак зда роўе ў яе зу сім 
сла бае: у ран нім дзя цін стве 
ёй вы да лі лі ад ну ныр ку. Але 
гэ та пар ны ор ган, та му да па-
мо гу па ін ва лід нас ці яна не 
атрым лі вае, хоць пра ца ваць 
мо жа хі ба што ў цяп ліч ных 
умо вах — лю бы скраз няк вы-
клі кае пра цяг лыя хва ро бы. У 
па цвяр джэн не сва іх слоў ма-
ма па каз вае ме ды цын скую 
карт ку, якая больш на гад вае 
эн цык ла пе дыч ны том. Тым 
не менш дзяў чы на не збі-
ра ец ца ўсё жыц цё ся дзець 
склаў шы ру кі, ця пер яна рых-
ту ец ца да па ступ лен ня. Гэ-
та як раз той вы па дак, ка лі, 
хут чэй за ўсё, бу дзе пры ня та 

ста ноў чае ра шэн не аб ад ме-
не вы пла ты.

З па доб най сі ту а цы яй 
прый шоў і муж чы на ся рэд-
ня га ўзрос ту, які не пра цуе 
ўжо 6 га доў. Пер шыя тры га-
ды ён атрым лі ваў да па мо гу 
па ін ва лід нас ці — праб ле мы 
са зро кам, — але пас ля гру пу 
зня лі. Тым не менш на бір жу 
пра цы муж чы на іс ці не за ха-
цеў, маў ляў, там пра па ну юць 
толь кі тыя ва ры ян ты, якія яго 
не за да валь ня юць, па лі чыў 
за леп шае пе ра бі вац ца вы-
пад ко вы мі за роб ка мі і браць 
гро шы ў сва я коў. На пра па-
но ву афор міць ІП ад ка заў, 
што за ка заў у бу даў ні чай 
сфе ры ця пер не так шмат, 
яму ха це ла ся б вяр нуць гру-
пу па ін ва лід нас ці. У хо дзе 
раз мо вы вы свет лі ла ся, што 
апа вя шчэн не яму на ват не 
прый шло, яго пе ра на кі ра ва-
лі ў ра ён ную служ бу «Ад но 
акно».

Жан чы ну, у якой бы ла 
скла да ная ця жар насць, ад-
нак яна не ля жа ла ў ме ды-
цын скіх уста но вах, а бы ла 
до ма са ста рэй шым сы нам, 
яко га ня ма з кім па кі нуць, тут 
жа за пэў ні лі, што яна ад збо-
ру бу дзе вы зва ле на. З'я ві ла-
ся на пры ём і гі пер ад каз ная 
ма ма дзі ця ці з асаб лі вас ця мі 

раз віц ця. Апа вя шчэн не аб 
апла це збо ру яна яшчэ не 
атры ма ла, не па він на яно 
прый сці і ў на ступ ным го дзе, 
па коль кі хлоп чык яшчэ ста іць 
на ўлі ку. Ця пер дзі ця хо дзіць 
у сад на паў дня, па сту по ва 
са цы я лі зу ец ца. Ма ма хо ча 
ад пра віць яго ў звы чай ную 
шко лу, ад нак яна пры зна ла-
ся, што бу дзе га то ва па кі даць 
яго ад на го не ра ней чым у 10 
га доў, та му па куль на пра цу 
ўлад коў вац ца не збі ра ец ца. У 
гэ тым вы пад ку па ра і лі па ча-
каць мо ман ту, ка лі дзі ця зды-
муць з улі ку і ліст усё ж та кі 
прый дзе, та ды мож на бу дзе 
даць больш грун тоў ны ад каз 
на пы тан не.

Кож ны на вед валь нік рас-
каз ваў сваю гіс то рыю вель мі 
эма цыянальна, не ка то рыя не 
маг лі стры маць слёз. Жан-
чы на да гля дае па жы лую ма-
ці, жон ка і сын — па ра лі за-
ва на га баць ку — усе гро шы 
ідуць на ле кі, а маг чы мас ці 
пай сці пра ца ваць ня ма.

Ёсць і не звы чай ныя вы-
пад кі. На прык лад, сям'я тру-
са во даў, якія пра пі са ны ў 
Мін ску, хоць гас па дар ку яны 
тры ма юць за 65 кі ла мет раў 
ад ста лі цы. У іх шмат жы-
вёл: ка ля трох ты сяч тру соў, 
ка ро вы, свін ні, ку ры і на ват 

паў лі ны. Тым не менш мін-
ская пра піс ка, а так са ма не-
пры дат ны ста тус зя мель ных 
угод дзяў па збаў ляе іх маг чы-
мас ці быць вы зва ле ны мі ад 
вы пла ты збо ру. Гэ тым ра зам 
пы тан не бу дзе раз гле джа на 
ў асоб ным па рад ку, а для та-
го, каб па збег нуць да лей шых 
праб лем, ім бу дзе вы сла на 
пад ра бяз ная ін струк цыя, як 
усё пра віль на афор міць.

Пры хо дзяць на пры ём 
і тыя, хто не мо жа знай сці 
пра цу. На прык лад, ма ла ды 
ча ла век, у сям'і яко га ў мі-
ну лым го дзе па мёр баць ка, 
асноў ны кар мі цель, за ста ла-
ся ма ма-пен сі я нер ка, брат-
ін ва лід з псі хіч ным за хвор-
ван нем і 90-га до вая ба бу ля, 
у якой рак страў ні ка. Сям'я 
жы ве на тры пен сіі, па коль кі 
ма ла ды ча ла век, па лі то лаг 
па аду ка цыі, у яко га так са ма 
пэў ныя праб ле мы са зда роў-
ем, па куль не мо жа знай сці 
пра цу. Да ча су пры ёму ста-
ла вя до ма, што пры ня та ста-
ноў чае ра шэн не аб пры знан-
ні ста но ві шча сям'і цяж кім. 
Сам хло пец ма рыць пра ца-
ваць на дзяр жаў най служ бе. 
Аляк сандр Се ра фі ма віч па-
абя цаў звяр нуць ува гу на яго 
кан ды да ту ру.

Ал га рытм дзе ян няў для 
ўсіх за яў ні каў адзі ны. Перш 
за ўсё не аб ход на звяр нуц ца 
ў служ бу «Ад но акно» ў ад мі-
ніст ра цыі свай го ра ё на. Тым, 
хто не мо жа знай сці пра цу, у 
аба вяз ко вым па рад ку трэ ба 
стаць на бір жу, пры гэ тым 
пра цяг ва ю чы шу каць пра цу 
са ма стой на. Пы тан нем пра-
ца ўлад ка ван ня кож на га, хто 
прый шоў на пры ём з гэ тай 
праб ле май, па абя ца лі ўваж-
лі ва за няц ца.

Да р'я КАС КО.
kаskо@zvіаzdа.bу
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Хва ро бы, до гляд бліз кіх 
і ад сут насць пры маль ных ва кан сій

Ча му мін ча не про сяць вы зва ліць іх ад збо ру
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Тэ ле фон ная раз мо ва Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
з Прэ зі дэн там Ка зах ста на 
Нур сул та нам На за рба е вым 
ад бы ла ся 20 лю та га па 
іні цы я ты ве ка зах стан ска га 
бо ку, па ве да мі ла прэс-служ ба 
бе ла рус ка га лі да ра.

Ад ной з га лоў ных тэм ста лі ад но сі ны 
ў Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе. Ба кі 
вы ка за лі ўза ем ную за не па ко е насць у 
су вя зі з іс ну ю чы мі праб ле ма мі.

Прэ зі дэнт Ка зах ста на вы ка заў за-
кла по ча насць праб лем ны мі пы тан ня мі 
ў ад но сі нах Ра сій скай Фе дэ ра цыі і Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. Пры гэ тым ён упэў не-
ны, што ўсе іс ну ю чыя праб ле мы бу дуць 
вы ра ша ны ўнут ры са ю за.

Акра мя та го, Нур сул тан На за рба еў 
рас па вёў кі раў ні ку бе ла рус кай дзяр жа-
вы аб праб ле мах па між Ка зах ста нам і 
Кыр гыз ста нам і шля хах іх вы ра шэн ня.

Ба кі аб мер ка ва лі ўвесь комп лекс 
бе ла рус ка-ка зах стан скіх ад но сін. Нур-
сул тан На за рба еў за пра сіў Аляк санд ра 

Лу ка шэн ку ўзяць удзел у са мі це Шан-
хай скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва ле-
там бя гу ча га го да, а так са ма на ве даць 
вы ста ву «ЭКС ПА-2017» у Аста не, дзе 
бу дзе пра ца ваць і на цы я наль ная экс-
па зі цыя Бе ла ру сі.

Прэ зі дэн ты зноў па цвер дзі лі ра шу-
часць ва ўма ца ван ні са юз ніц кіх ад но сін.

* * *
Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Прэ зі-

дэн та Бе ла ру сі, гэ ты ты дзень кі раў нік 
дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка пра-
вя дзе ў Со чы.

Ак цэн ты тыд няАк цэн ты тыд ня  ��

Што трэ ба 
для га ран тыі бяс пе кі?

Мюн хен ская кан фе рэн цыя па бяс пе цы ста ла сім ва лам 
праб лем, што на рас та юць у све це, і пэў най раз губ ле нас ці 
За ха ду ад нос на та го, як з імі спра віц ца. Пер шая праб ле ма — 
За хад больш не ўпэў не ны, што ён адзі ны, хоць эмі са ры ЗША, 
якія ўдзель ні ча лі ў ме ра пры ем стве, ві цэ-прэ зі дэнт ЗША Майк 
Пенс і кі раў нік Пен та го на Джэймс Мэ ціс, пры бы лі су па ко іць 
сва іх еў ра пей скіх са юз ні каў — маў ляў, аме ры кан цы іх аба-
вяз ко ва аба ро няць. Праў да, ёсць і ўмо ва — чле нам НА ТА 
трэ ба рас хо да ваць на аба ро ну не менш стан дарт ных двух 
пра цэн таў ад ВУП, што яны даў но ўжо ў асноў най ма се не 
ро бяць. Каб пад тры маць адзін ства за ход ня га све ту, Гер ма нія 
вус на мі сва іх удзель ні каў у ме ра пры ем стве па цвер дзі ла, што 
збі ра ец ца вы кон ваць гэ тую ўмо ву.

На жаль, па вы ні ках тыд ня ста ла зра зу ме ла: у най блі-
жэй шы час маг чы мас ці змяк чэн ня або ад ме ны санк цый 
су праць Ра сіі прос та ня ма. До нальд Трамп па га дзіў ся з 
тым, што яго са вет нік па на цы я наль най бяс пе цы Майкл 
Флін па даў у ад стаў ку, — пад ста вай ста ла яго раз мо ва з 
па слом Ра сіі ў снеж ні 2016 го да. Па доб ныя рэ чы заў сё ды 
сім ва ліч ныя — цяж ка ча каць, што зваль ня ю чы з-за раз мо вы 
з прад стаў ні ком Ра сіі чле на сва ёй ка ман ды, Трамп усур' ёз 
ду мае пра па ляп шэн не ад но сін з Маск вой. Да лей прэс-сак-
ра тар Бе ла га до ма Шон Спай сер рэз ка за явіў, што прэ зі дэнт 
ЗША ча кае ад ура да Ра сіі дэ эс ка ла цыі насілля ва Укра і не і 
вяр тан ня Кры ма. Пад час вы ба раў та наль насць за яў Трам па 
бы ла зу сім ін шая. А санк цыі су праць Ра сіі — гэ та не толь кі 
яе праб ле ма. Не вар та за бы ваць аб тым, што яны вель мі 
не га тыў на ад бі ва юц ца на ўсім СНД, пад ры ва ю чы тэм пы 
эка на міч на га рос ту і на строй на ап ты міс тыч ны сцэ на рый 
раз віц ця эка но мі кі.

Рэз кія кро кі і за явы пра Ра сію з бо ку ЗША спа ра дзі лі жорст-
кую рэ ак цыю ў ад каз. Рас ча ра ва ныя дзе ян ня мі ЗША ра сій-
скія прад стаў ні кі пе рай шлі ў ін фар ма цый ную контр ата ку, 
каб па ка заць, што Ра сія вы жы ве і без ад ме ны санк цый і 
на ладж ван ня ста сун каў з ЗША. Ча го вар тая хоць бы за ява 
ві цэ-прэм' е ра Ра сіі Дзміт рыя Ра го зі на ў ня дзе лю. Вы сту па-
ю чы па тэ ле ба чан ні, ён за явіў, што зброя Ра сіі — між кан ты-
нен таль ныя ба ліс тыч ныя ра ке ты но ва га ўзо ру — «здоль на 
пе ра адо лець і сён няш нюю, і заўт раш нюю, і пас ля заўт раш нюю 
су праць ра кет ную аба ро ну ЗША». Ён так са ма па абя цаў: «Мы 
ра за рвём гэ тую аба ро ну. Яна не ўяў ляе для нас на сён няш ні 
дзень, акра мя пра ва ка цыі, сур' ёз най ва ен най па гро зы». Па-
доб ныя за явы бы лі ха рак тэр ныя для Ра сіі пры ад мі ніст ра цыі 
Ба ра ка Аба мы пас ля па чат ку жорст ка га су праць ста ян ня па 
Укра і не.

17 лю та га Еў ра пей скі пар ла мент пры няў рэ за лю цыю, 
пра па на ва ную Гі Вер ха фстад там, пра ўзмац нен не цэнт ра-
лі за цыі Еў ра пей ска га са ю за і ства рэн не па са ды мі ніст ра 
фі нан саў ЕС і агуль ную еў ра пей скую ар мію. Гэ та маг ло б 
быць важ ным сіг на лам та го, што кі раў ніц тва Еў ра са ю за ра-
зу мее ўсю глы бі ню праб лем, якія ўзнік лі ў апош нія га ды, і 
ру ха ец ца па адзі ным ла гіч ным шля ху іх пе ра адо лен ня — уз-
мац няе цэнт ра лі за цыю, якая мо жа да па маг чы з'яд нац ца ў 
ня прос тыя ча сы. На жаль, ні пра якое згур та ван не і га вор кі не 
ідзе, па коль кі за рэ за лю цыю пра га ла са ва лі 283 еў ра дэ пу та ты 
пры 269 га ла сах су праць і 83 тых, хто ўстры маў ся. У вы ні ку 
за мест сіг на лу аб згур та ван ні яна ста ла яшчэ ад ной на го дай 
за ду мац ца аб ад сут нас ці адзін ства, пры якім вы ра шыць вя-
лі кія праб ле мы бу дзе вель мі праб ле ма тыч на. А яны ні ку ды 
са мі па са бе не знік нуць.

У сяб роў скім Бе ла ру сі Эк ва до ры 19 лю та га прай шлі 
ўсе агуль ныя вы ба ры — у адзін дзень вы бі ра лі і прэ зі дэн та, 
і пар ла мент. Ня гле дзя чы на тое, што па лі то ла гі не вель мі 
доб ра ста вяц ца да па доб най сіс тэ мы вы ба раў (ёсць па гро зы 
ста біль нас ці ад та го, што ад на ча со ва змя ня юц ца прад стаў-
ні кі ад ра зу дзвюх га лін ула ды), вы ба ры прай шлі да стат ко ва 
спа кой на. Прэ тэн дэн там на прэ зі дэнц кі пост, які мае най-
боль шыя шан цы, з'яў ля ец ца бы лы ві цэ-прэ зі дэнт Ле нін Ма-
рэ на — ад кі ру ю ча га ле ва га бло ка «Аль янс Кра і на». Ён мае 
за спі най пад трым ку ады хо дзя ча га прэ зі дэн та — Ра фа э ля 
Ка рэа Дэль га да, пры якім бе ла рус ка-эк ва дор скія ад но сі ны 
атры ма лі сур' ёз нае раз віц цё. Га лоў ным пы тан нем з'яў ля ец-
ца — ці атры ма ец ца ў яго стаць прэ зі дэн там у пер шым ту ры 
або спат рэ біц ца дру гі.

Пэў ны па зі тыў, хоць і до сыць па пя рэд ні, з'я віў ся ў бе ла-
рус кай эка но мі цы. Маг чы ма, з'яў ля юц ца пер шыя пры кме ты 
та го, што най больш цяж кія ча сы ўжо ў мі ну лым, і 2015—2016 
га ды бу дуць знач на ад роз ні вац ца ў гор шы бок ад 2017—2018 
га доў. Па вы ні ках сту дзе ня эка но мі ка Бе ла ру сі ска ра ці ла ся 
толь кі на паў пра цэн та, а гэ та вель мі ня дрэн на на фо не та го, 
што год быў за вер ша ны з па каз чы кам мі нус 2,6 пра цэн та. 
Ажыў ля ец ца ак тыў насць пра мыс ло вых прад пры ем стваў: яны 
па ка за лі 105,9 пра цэн та да ўзроў ню сту дзе ня 2016 го да. Ёсць 
па зі тыў і па вы твор час ці пра дук цыі сель скай гас па дар кі — яна 
па вя лі чы ла ся ў па раў на нні са сту дзе нем 2016 го да ў су па стаў-
ных цэ нах на 1,9 пра цэн та.

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук
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«Ад на з га лоў ных пры чын сы-
хо ду спе цы я ліс таў з сіс тэ мы 
аду ка цыі — на ват не не вы со кая 
зар пла та, а ад сут насць жыл ля і 
не маг чы масць аплач ваць у ста лі-
цы арэнд нае», — па ве да міў на вы-
ні ко вай ка ле гіі свай го ве дам ства 
за 2016 год стар шы ня ка мі тэ та па 
аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма Мі ха іл 
МІ РОН ЧЫК.

У пе ры яд з 2011 па 2016 год ра бот-
ні кам ста ліч най сіс тэ мы аду ка цыі бы ло 
вы дзе ле на 43 ква тэ ры для бу даў ніц тва. 
А па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў 
мае 3 271 ра бот нік сіс тэ мы аду ка цыі.

У ін тэр на це па ву лі цы Гін таў та, які 
ўяў ляе са бой адзін з пад' ез даў дзе вя ці-
па вяр хо ва га жы ло га до ма, ка мі тэ ту па 
аду ка цыі вы дзе ле на 48 жы лых ячэ ек. 

На жаль, на мес ца там мо гуць прэ тэн-
да ваць толь кі адзі но кія, а тыя, хто ства-
рыў сям'ю, вы му ша ны ўжо са ма стой на 
шу каць дах над га ла вой. Яшчэ ка ля 480 
адзі но кіх пе да го гаў і тых, якія ўжо ства-
ры лі сям'ю, пра жы ва юць у ін тэр на тах 
уста ноў праф тэх аду ка цыі,

— Але гэ та не за да валь няе по пыт. 
Пы тан не з жыл лём вост ра ста іць не 

толь кі для ма ла дых спе цы я ліс таў, але і 
для мін скіх пе да го гаў у цэ лым, та му мы 
бу дзем больш ак тыў на ўзні маць пы тан-
не аб маг чы мас ці бу даў ніц тва ін тэр на та 
для ра бот ні каў сфе ры аду ка цыі, — па-
абя цаў кі раў нік ка мі тэ та па аду ка цыі.

У пэў най сту пе ні васт ры ню праб ле мы 
да па маг ло б зняць уня сен не ў ка лек тыў-
ныя да га во ры ўста ноў аду ка цыі па ла-
жэн ня аб кам пен са цыі срод каў, за тра ча-
ных ма ла ды мі спе цы я ліс та мі на апла ту 
най му жыл ля, лі чыць Мі ха іл Мі рон чык.

Ён да даў, што па доб ная іні цы я ты-
ва — доб ра ах вот ная спра ва кож най 
асоб на ўзя тай уста но вы, бо га вор ка 
ідзе не пра бюд жэт ныя асіг на ван ні, а 
пра срод кі, атры ма ныя ад па за бюд жэт-
най дзей нас ці.
На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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СА ЮЗ НІЦ КІЯ АД НО СІ НЫ

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

КОШТ АРЭН ДЫ ПЕ ДА ГО ГАМ МО ГУЦЬ КАМ ПЕН СА ВАЦЬ?
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