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Прад пры маль нiк i iн ва лiд 

3-й гру пы вы ра шыў на быць 

бу ды нак для свай го прад-

пры ем ства. Ку пiў яго на аў-

кцы ё не за ад ну ба за вую ве-

лi чы ню. I збi раў ся ад ра зу ж 

па чаць вы твор часць. Ад-

нак вы свет лi ла ся, што гэ та 

не маг чы ма: у пры ват нас цi, 

у па мяш кан нях ад сут нi чае 

элект ра пра вод ка, зрэ за ны 

ба та рэi i ацяп ляль ны ка цёл. 

Пе ра мо вы з бы лым улас-

нi кам, якi ад каз ваў за за-

ха ва насць ма ё мас цi, плё ну 

не пры нес лi. Больш за тое, 

ра ней шы ўлас нiк ця пер 

звяр нуў ся ў суд i па тра-

буе вяр нуць бу ды нак, бо ў 

яго — свая праў да.

ЗА ПА ТРА БА ВА НАЯ 
ПРА ДУК ЦЫЯ

— На ша кам па нiя — на ву ко-

ва-вы твор чая ўка ра няль ная ар-

га нi за цыя «Бяс печ нае жыц цё» — 

з'яў ля ец ца рас пра цоў шчы кам 

унi каль ных вы ра баў, за па тэн та-

ва ных на тэ ры то рыi Бе ла ру сi i 

Ра сii, — рас каз вае яе ды рэк тар 

Дзмiт рый ЗА ХА РЭ ВIЧ. — Я iн-

ва лiд, пе ра нёс iн фаркт мi я кар да 

i клi нiч ную смерць. I мы ства ра-

ем ра бо чыя мес цы для лю дзей 

з iн ва лiд нас цю — iмк нём ся, каб 

iх бы ло да 100 %. Гэ та маё жыц-

цё вае крэ да. Пры ма ем iн ва лi даў 

па пра гра ме адап та цыi.

Пра дук цыя прад пры ем ства 

са цы яль на-знач ная. Гэ та мат-

ра цы з на паў няль нi кам, якi не 

га рыць, для баль нiц, да моў-iн-

тэр на таў, дзi ця чых ла ге раў, 

па душ кi ў iн ва лiд ныя крэс лы, 

шмат ра зо выя пад гуз нi кi, шмат-

ра зо выя жа но чыя пра клад кi, 

у тым лi ку i ўра ла гiч ныя.

Па сло вах Дзмiт рыя За ха рэ-

вi ча, атры маць па мяш кан не ў 

арэн ду для прад пры ем ства, дзе 

пра цу юць iн ва лi ды, скла да на. 

Згод на з Ука зам Прэ зi дэн та № 

150 «Аб не ка то рых пы тан нях 

арэн ды i бяз вы плат на га ка ры-

стан ня ма ё мас цю» прад пры-

ем ствам, дзе пра цуе больш за 

па ло ву iн ва лi даў, iль га цi ру ец ца 

арэнд ная пла та, у пры ват нас цi, 

да iх пры мя ня ец ца па нi жаль ны 

ка э фi цы ент.

— У рэ аль нас цi аран да ваць 

па мяш кан не амаль не маг чы ма, 

бо ка лi да вед ва юц ца, што бу дзе 

пра ца ваць та кое прад пры ем-

ства, ад ра зу ад маў ля юць. Тлу-

ма чаць тым, што па да ткi да вя-

дзец ца за пла цiць боль шыя, чым 

атры ма юць ад арэнд най пла ты. 

Але ж ка лi бу ды нак пра стой вае, 

ён усё роў на па тра буе экс плу а -

та цый ных рас хо даў, i па да ткi 

яны так са ма пла цяць, — ар гу-

мен туе су бя сед нiк.

КАМЕНЬ СПАТЫКНЕННЯ
У ве рас нi мi ну ла га го да 

Дзмiт рый За ха рэ вiч на быў на 

аў кцы ё не за ад ну ба за вую ве-

лi чы ню бу ды нак. Гэ та бы лая 

бiб лi я тэ ка-клуб у вёс цы Ста ры 

Гут коў Слуц ка га ра ё на.

— Мы звяр ну лi ся ў Слуц кi 

рай вы кан кам па пра мых тэ ле-

фон ных лi нi ях. Ад дзел эка но мi кi 

да слаў мне пра па но вы, скi нуў 

фо та здым кi. Мя не ўсё за да во лi-

ла. А па коль кi праз два-тры днi 

меў ад быц ца аў кцы ён, бу ды нак 

я не па спя ваў па гля дзець.

Та кiм чы нам, кам па нiя «Бяс-

печ нае жыц цё» Дзмiт рыя За ха рэ-

вi ча на бы ла асоб на ста я чы ад на-

па вяр хо вы бу ды нак Ста ра гут коў-

скай бiб лi я тэ кi-клу ба 1962 го да — 

 па бу до вы з дзвю ма пры бу до ва мi 

агуль най пло шчай 237,8 кв. м — 

без па пя рэд ня га агля ду.

— Мы вы ка на лi ўсе ўмо-

вы аў кцы ё ну, цал кам прай шлi 

пра цэ ду ру. За клю чы лi да мо ву 

куп лi-про да жу. Бу ды нак быў у 

рас па ра джэн нi ад дзе ла iдэа-

ла гiч най ра бо ты, куль ту ры i 

па спра вах мо ла дзi Слуц ка га 

рай вы кан ка ма. Ка лi па ехаў 

гля дзець бу ды нак, ён ака заў ся 

па прос ту раз ра ба ва ны! Зрэ за-

ны ба та рэi i ацяп ляль ны ка цёл, 

знi шча на ўся элект ра пра вод ка. 

Тым ча сам у тэх паш пар це зна-

чыц ца ка цель ня, а гэ та сiс тэ ма 

ацяп лен ня. Яе на яў насць на ват 

не па вiн на ага вор вац ца аў кцы ён -

ны мi да ку мен та мi. Гэ та не дзя лi-

мае цэ лае.

Але ад маў ляц ца ад на быт ку 

Дзмiт рый За ха рэ вiч не стаў. Са 

слоў прад пры маль нi ка, да га вор 

куп лi-про да жу быў за рэ гiст ра-

ва ны 17 каст рыч нi ка, поў ная 

апла та зроблена 4 лістапада. На 

працягу 10 дзён з мо ман ту апла-

ты яму па вiн ны бы лi пе ра даць 

бу ды нак — тэх паш парт i клю чы 

па ак це пры ём кi-пе ра да чы.

— У да га во ры па зна ча на, што 

я на быў яшчэ i пры бi раль ню (на-

двор ную па бу до ву), да рож ку i 

ага ро джу. Ка лi я пры ехаў на мес-

ца, пры бi раль нi не ака за ла ся, да-

рож ка — не ў той коль кас цi, што 

ў да га во ры, ага ро джа част ко ва 

ра за бра ная. Я па тра ба ваў ука-

заць у ак це пры ём кi да рож ку, 

пры бi раль ню i ага ро джу, а так-

са ма каб бы лi ўка за ны адзiн кi 

вы мя рэн ня. Скла лi яшчэ адзiн 

акт, але да рож ка па вiн на вы мя-

рац ца ў мет рах квад рат ных, а не 

ў шту ках, ага ро джа — у мет рах 

квад рат ных. У вы нi ку акт мне да-

гэ туль так i не прад ста вi лi.

Акт пры ём кi-пе ра да чы i стаў 

ка ме нем спа тык нен ня, ён да гэ-

туль так i не пад пi са ны. Так цi 

iнакш, каб па чаць фi нан са ва-

гас па дар чую дзей насць, Дзмiт-

рый За ха рэ вiч за рэ гiст ра ваў 

у Ста рым Гут ко ве юры дыч ны 

ад рас свай го прад пры ем ства. 

I па ра лель на звяр нуў ся ў пра ва-

ахоў ныя ор га ны, каб вы свет лiць, 

ку ды ж знiк ла част ка ма ё мас цi.

— У хо дзе пра ве дзе на га 

17.12.2019 агля ду ўста ноў ле на, 

што ў га раж ным бок се ў га рад-

скiм пар ку Слуц ка, а гэ та як мi-

нi мум за 30 кi ла мет раў ад май го 

бу дын ка, за хоў ва ец ца чы гун ны 

ка цёл. Пра ве дзе ным агля дам 

дак лад на iдэн ты фi ка ваць ка цёл 

не ўяў ля ец ца маг чы мым з пры-

чы ны ад сут нас цi на iм тлу ма-

чаль ных над пi саў, — за чыт вае 

ад каз з УБЭЗ су раз моў ца. — 

Аказ ва ец ца, ка цёл узя лi для за-

хоў ван ня. I яго, да рэ чы, мне да-

гэ туль не вяр ну лi. З тлу ма чэн ня 

бы ло га за гад чы ка ма тэ ры яль-

на-тэх нiч на га за бес пя чэн ня 

Слуц кай ра ён най бiб лi я тэ кi вы-

нi кае, што на мо мант за крыц ця 

бу дын ка ў 2014 го дзе з яго вы-

вез лi ўсю ма ё масць.

Па фак тах кра дзя жу ра ды я-

 та раў i элект ра пра вод кi РА УС 

пра вёў пра вер ку, па вы нi ках 

якой вы не се на па ста но ва аб ад-

мо ве ва ўзбу джэн нi кры мi наль-

най спра вы, бо кошт ма ё мас цi 

не пе ра вы сiў 10 ба за вых ве лi-

чынь. Та кi ад каз прад пры маль-

нi ка не за да во лiў.

— У бу дын ку па ру ша на ўся 

сiс тэ ма ацяп лен ня. I для та го, 

каб яе ця пер ад на вiць, па трэб-

ны дзя ся так ты сяч до ла раў, бо 

гэ та ж пра мыс ло вае прад пры-

ем ства, — кан ста туе Дзмiт рый 

За ха рэ вiч.

Не знай шоў шы па ра зу мен-

ня з па куп нi ком, бы лы ўлас нiк 

бу дын ка — а гэ та ад дзел iдэа-

ла гiч най ра бо ты, куль ту ры i па 

спра вах мо ла дзi Слуц ка га рай-

вы кан ка ма — па даў у суд iс ка-

вую за яву, каб у ад на ба ко вым 

па рад ку ска са ваць да га вор куп-

лi-про да жу.

— Ка лi здзел ка бу дзе ска са-

ва на, прад пры ем ства не змо жа 

пра ца ваць. А мы ўжо га то вы — 

пач нём за па ру дзён. Я га то вы 

аб ста ля ваць ра бо чыя мес цы 

i вы раб ляць пра дук цыю, — 

сцвяр джае прад пры маль нiк. — 

З'я вяц ца срод кi, i па сту по ва 

мож на бу дзе ра бiць ней кi ра-

монт, ад наў ляць бу ды нак. Гро-

шы пач нуць па сту паць у бюд-

жэт. Але па куль мне не пе рад алi 

нi клю чы, нi тэх нiч ны паш парт, 

а пра па ну юць пад пi саць бес та-

вар ны акт пры ём кi-пе ра да чы. 

Ха це ла ся б вы ра шыць пы тан не 

мiр на, а не за кры ваць прад пры-

ем ства. Але бы лы ўлас нiк за няў 

прын цы по вую па зi цыю: ска са-

ваць здзел ку лю бой ца ной.

«ПЫ ТАН НЕ 
ВЫ РА ША ЕЦ ЦА 
Ў СУ ДО ВЫМ ПА РАД КУ»

Па ка мен та рый «Звяз да» 

звяр ну ла ся ў ад дзел iдэа ла-

гiч най ра бо ты, куль ту ры i па 

спра вах мо ла дзi Слуц ка га рай-

 вы кан ка ма. Вось што нам ад ка-

 заў на чаль нiк ад дзе ла Мi ха iл 

ВА РА БЕЙ:

— Бу ды нак Ста ра гут коў скай 

бiб лi я тэ кi-клу ба не вы ка рыс тоў-

ва ец ца з 2014 го да. На пра ця гу 

2015—2019 га доў ён не ад на ра-

зо ва вы стаў ляў ся на про даж з 

аў кцы ё ну ка мi тэ там «Мiнск аб л-

ма ё масць». На пад ста ве вы нi каў 

аў кцы ё ну ад 24 ве рас ня 2019 го да 

з ТАА «НВУА «Бяс печ нае жыц цё» 

быў за клю ча ны да га вор куп лi-про-

да жу № 1 ад 03.10.2019 г. Ца на 

про да жу вы зна ча на па вы нi ках 

тар гоў i скла ла 26,78 руб ля.

Прад ме там да га во ра з'яў-

ля ец ца бу ды нак Ста ра гут коў-

скай бiб лi я тэ кi-клу ба з дзвю-

ма пры бу до ва мi, да рож кай i 

ага ро джай, агуль най пло шчай 

237,8 кв. м, 1962 го да па бу до вы, 

ад на па вяр хо вы, асоб нас та я чы, 

раз ме шча ны па ад ра се: Мiн ская 

воб ласць, Слуц кi ра ён, Вя сей скi 

сель са вет, вёс ка Ста ры Гут коў, 

вул. Цэнт раль ная, 32.

Да га вор куп лi-про да жу 

за рэ гiст ра ва ны па куп нi ком 

17.10.2019 г. Поў ная апла та ца-

ны про да жу аб' ек та ажыц цёў ле-

на 04.11.2019 г.

У ад па вед нас цi з умо ва мi да-

га во ра на пра ця гу 10 ра бо чых 

дзён пас ля пра да стаў лен ня па-

куп нi ком пла цеж ных да ку мен таў 

аб поў най апла це ца ны про да жу 

аб' ек та пра да вец аба вя зу ец ца 

пе ра даць аб' ект па куп нi ку, а па-

куп нiк аба вя зу ец ца пры няць аб'-

ект ва ўлас насць у ад па вед нас цi 

з ак там пры ёму-пе ра да чы.

Ак ты пры ёму-пе ра да чы 

асноў ных срод каў пра да стаў-

ле ны Та ва рыст ву з аб ме жа ва-

най ад каз нас цю «Бяс печ нае 

жыц цё» i ў ця пе раш нi мо мант 

та ва рыст вам не пад пi са ны.

Да га вор арэн ды зя мель на га 

ўчаст ка № 54/19 ад 03.09.2019 г. 

та ва рыст вам «НВУА «Бяс печ-

нае жыц цё» не за рэ гiст ра ва ны.

Па ста не на 24.03.2020 г. 

бу ды нак Ста ра гут коў скай бiб-

лi я тэ кi-клу ба зна хо дзiц ца ва 

ўлас нас цi Слуц ка га ра ё на i на-

ле жыць на пра ве апе ра тыў на га 

кi ра ван ня ад дзе лу iдэа ла гiч най 

ра бо ты, куль ту ры i па спра вах 

мо ла дзi Слуц ка га рай вы кан-

ка ма.

На гэ ты мо мант пы тан не аб 

ска са ван нi да га во ра вы ра ша ец-

ца ў су до вым па рад ку.

Але на КРА ВЕЦ.

Той са мы бу ды нак Ста ра гут коў скай бiб лi я тэ кi-клу ба.

Сi ту а цыяСi ту а цыя

Бу ды нак раз ла ду
Хто па ста вiць кроп ку ў спрэчцы вакол пакупкі за адну базавую?

На мес нік мі ніст ра ахо вы зда-
роўя Але на БОГ ДАН ад зна чы ла, 
што па цы ен таў на штуч най вен ты-
ля цыі лёг кіх ся род ін фі цы ра ва ных 
COVІD-19 на сён ня ня ма. У адзі най 
па цы ент кі, якая бы ла пад ін тэн сіў-
ным на зі ран нем, ад зна ча ец ца ста-
ноў чая ды на мі ка.

Па вод ле ін фар ма цыі на мес ні-
ка мі ніст ра, у кан такт ных цэнт рах 
кра і ны ёсць 2221 сва бод нае мес ца.

— Ні я кай пе ра поў не нас ці ня ма. 
Служ ба хут кай да па мо гі пра цуе ў 
звы чай ным рэ жы ме. Мы што дзён-
на ад соч ва ем сі ту а цыю з вост ры мі 
рэ спі ра тор ны мі ві рус ны мі ін фек цы-
я мі. Ні ў ад ным рэ гі ё не па ве лі чэн ня 

коль кас ці вы клі каў з гэ тай на го ды 

не на зі ра ец ца, — пад крэс лі ла Але-

на Бог дан. — Мы ро бім усё маг-

чы мае, каб пік рас паў сюдж ван ня 

COVІD-19, як гэ та ад бы ва ец ца ў 

Еў ро пе, у нас не на ды шоў.

На мес нік мі ніст ра за ўва жы ла, 

што за раз сі ту а цыя спа кой ная і 

кант ра ля ва ная ва ўсіх рэ гі ё нах 

кра і ны:

— Мы аб ра лі так ты ку не што дзён-

на га ін фар ма ван ня на сель ніц тва, бо 

на ша сіс тэ ма пра цуе на сва ім пер-

шым уз роў ні і ні чо га эк стра ар ды нар-

на га ў кра і не не ад бы ва ец ца.

На даб ра чын ным ра хун ку, які на 

гэ тым тыд ні быў ад кры ты Мі ніс тэр-

ствам ахо вы зда роўя, за раз зна хо-

дзіц ца амаль 552 ты ся чы руб лёў і 

больш за 16 ты сяч еў ра. Спе цы-

яль на ство ра ная пры мі ніс тэр стве 

ра бо чая гру па бу дзе ў ад кры тым 

рэ жы ме вы зна чаць кі рун кі, на якія 
гэ тыя срод кі бу дуць вы дат ка ва ны. 
У пры ват нас ці, пла ну ец ца за тра-
ціць іх на за бес пя чэн не ахоў ным 
адзен нем і ін шы мі срод ка мі мед-
пер са на лу і ства рэн не не аб ход на га 
за па су тэст-сіс тэм.

На мес нік мі ніст ра ахо вы зда-
роўя, га лоў ны дзяр жаў ны са ні-
тар ны ўрач На тал ля ЖУ КА ВА 
за ўва жы ла, што па ста но ва Са ве-
та Мі ніст раў, якая пра ду гледж вае 
для тых, хто пры бы вае ў кра і ну, 
двух тыд нё вую са ма іза ля цыю, на-
кі ра ва на на мі ні мі за цыю імі сва іх 
кан так таў.

— Да ку мент пра ду гледж вае, 

што ўзро вень са ма свя до мас ці на-

ша га на сель ніц тва да стат ко вы, каб 

кож ны ад каз на па ды шоў да за хоў-

ван ня зда роўя — свай го і бліз кіх. 

Ад мі ніст ра цый ных мер, пры цяг нен-

ня сі ла вых струк тур для вы ка нан-

ня мер са ма іза ля цыі па куль не па-

тра бу ец ца, — ад зна чы ла На тал ля 

Жу ка ва.

Яна рас тлу ма чы ла, што ў рэ жы-

ме са ма іза ля цыі па ві нен зна хо дзіц-

ца той ча ла век, які вяр нуў ся з-за 

мя жы. Ас тат нім чле нам яго сям'і яна 

не па трэб на, але са чыць за зме на мі 

свай го са ма ад чу ван ня ў та кой сі ту-

а цыі важ на, як і свое ча со ва звяр-

тац ца па ме ды цын скую да па мо гу. 

Рэ жым са ма іза ля цыі азна чае зна хо-

джан не до ма. Вы хо дзіць у ма га зі ны, 

пар кі, ап тэ кі і ін шыя мес цы за ба ро-

не на, каб не пад вяр гаць па тэн цый-

най па гро зе на ва коль ных.

У апош нія дні тэс ці ра ван не на 

COVІD-19 усіх гра ма дзян, якія пе-

ра ся ка юць гра ні цу, не ад бы ва ец-

ца. З чым гэ та звя за на, На тал ля 

Жу ка ва рас тлу ма чы ла на ступ ным 

чы нам:

— Усе гра ма дзя не, якія пры бы-

ва юць, ка лі тэр ма мет рыя не вы яў-

ляе ў іх па вы шэн ня тэм пе ра ту ры 

це ла, не пад ля га юць аба вяз ко ва му 

тэс ці ра ван ню на ка ра на ві рус ную 

ін фек цыю. Бо ча ла век, які пры ехаў 

з ін шай кра і ны, аба вя за ны 14 дзён 

зна хо дзіц ца ў рэ жы ме са ма іза ля-

цыі. Ка лі ўзні ка юць сімп то мы, якія 

не вы клю ча юць на яў насць COVІD-

19, трэ ба звяр тац ца па ме ды цын-

скую да па мо гу.

Спе цы я ліс ты так са ма пра ка-

мен та ва лі вы па дак з па цы ент кай 

з Жыт ка віч, за пэў ніў шы, што ды-

яг наз COVІD-19 у яе не па цвер-

дзіў ся.

— Са праў ды быў па стаў ле ны 

па пя рэд ні ды яг наз COVІD-19. Тэст 

пра во дзіў ся ме та дам ПЦР-ды яг-

нос ты кі, які з'яў ля ец ца да во лі скла-

да ным, па тра буе на вы каў і во пы ту. 

Атры ма ны вы нік мы пе ра пра вя-

ра ем, і ўся го бы ло вы ка на на тры 

ві ды да сле да ван ня. Кан чат ко вы 

вы нік — ад моў ны. Усе су праць э-

пі дэ міч ныя ме ра пры ем ствы мы 

пра вя лі ад ра зу, у тым лі ку ра бо ту 

з кан такт ны мі асо ба мі. Гі пер ды-

яг нос ты ка ў да дзе ным вы пад ку 

больш апраў да на, чым не да стат-

ко вае вы яў лен не, — рас тлу ма чы ла 

На тал ля Жу ка ва.

Ап ты маль ны за пас ле каў і ахоў-

ных срод каў для мед пер са на лу ў 

кра і не ство ра ны. Як пад крэс ліў 

на чаль нік ад дзе ла рэ гу ля ван ня 
за ку пак, аба ро ту ме ды цын скіх 
вы ра баў і ма дэр ні за цыі аб' ек-
таў Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Юрый ДЗЯ ДЗЯН, бе ла рус кая пра-

мыс ло васць за да воль вае по пыт у 

ан ты сеп тыч ных срод ках. А каб за-

бяс пе чыць усе за яў кі ар га ні за цый, 

тэм пы вы твор час ці на рошч ва юц ца 

ўдвая. На ад ным з прад пры ем стваў 

на ла джа на вы твор часць рэ спі ра та-

раў 2-га ўзроў ню ахо вы.

— Пра пра цоў ва ец ца пы тан не з 

між на род ны мі пля цоў ка мі на конт 

на быц ця срод каў ахо вы і аб ста-

ля ван ня, у пры ват нас ці апа ра таў 

штуч най вен ты ля цыі лёг кіх. Але 

спра ва ў тым, што гэ тая пра дук цыя 

па трэб на сён ня ўся му све ту, — ад-

зна чыў Юрый Дзя дзян.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы хуНа слы ху

«ГІ ПЕР ДЫ ЯГ НОС ТЫ КА 
Ў ДА ДЗЕ НЫМ ВЫ ПАД КУ АПРАЎ ДА НА»

У Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя рас тлу ма чы лі, ча му ды яг наз COVІD-19 не па цвер дзіў ся
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя па ве да мі ла, што коль касць за рэ гіст ра-

ва ных у Бе ла ру сі вы пад каў ка ра на ві ру са па вя лі чы ла ся да 94. Пры гэ-

тым 32 ча ла ве кі па пра ві лі ся і ўжо вы пі са ны ці рых ту юц ца да вы піс кі, 

а 62 за ста юц ца пад ме ды цын скім на зі ран нем. Спе цы я ліс ты рас-

ка за лі, што та кое са ма іза ля цыя і хто па ві нен яе пры трым лі вац ца, 

ці ха пае ў кра і не дэз ін фек цый ных срод каў і коль кі гро шай зна хо-

дзіц ца на даб ра чын ным ра хун ку Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

ПЕ РА АДО ЛЕЦЬ ХВА РО БУ 
РА ЗАМ

Бе ла русь да лу чы ла ся да між на род ных іні цы-

я тыў са лі дар нас ці з Іта лі яй у су вя зі з над звы-

чай най сі ту а цы яй, звя за най з но вым ка ра на-

ві ру сам.

Ко ле ра мі італь ян ска га сця га асвя ці ла ся ве-

жа На цы яналь най біб лі я тэ кі ў Мін ску. Ініцыятыва 

бу дзе доў жыц ца да 31 са ка ві ка. Знак па ва гі быў 

так са ма пад тры ма ны ў сац сет ках па ве дам лен нем 

«Cалідарнасць з на ро дам Іта ліі».

«Бе ла ру сы па мя та юць, што Іта лія бы ла ад ной 

з пер шых кра ін, якія не ад клад на прый шлі на да-

па мо гу Бе ла ру сі пас ля чарнобыльскай ядзер най 

ка та стро фы. Сот ні ты сяч бе ла рус кіх дзя цей ад-

чу лі вя лі кую лю боў італь ян скіх сем' яў, для мно гіх 

з іх Іта лія ста ла дру гой ра дзі май. А ця пер бе ла-

ру сы да юць нам сі лы і над зею на леп шую бу-

ду чы ню», — па дзя ка ваў па сол Іта ліі ў Бе ла ру сі 

Марыа Баль дзі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пер шы на мес нік стар шы-

ні Рэс пуб лі кан ска га са ве та 

Бе ла рус ка га гра мад ска га 

аб' яд нан ня ве тэ ра наў Юрый 

ЛУ ЦЫК па ве да міў, сё ле та 

кож ны ве тэ ран атры мае ме-

даль да Дня Пе ра мо гі, пры чым 

асноў ная част ка ўзна га род бу-

дзе ўру ча на ва ўра чыс тай аб-

ста ноў цы. Так са ма ён вы ка заў 

над зею, што ня гле дзя чы ні на 

што бу дзе пра ве дзе ны па рад у 

Мін ску, гас ця мі яко га ста нуць 

так са ма ве тэ ра ны і ўдзель ні кі 

вай ны.

Са мі ж ве тэ ра ны ка жуць пра 

тое, што хо чуць браць ак тыў-

ны ўдзел у гра мад скім жыц ці. 

Ім важ на ад чу ваць пад трым ку, 

кло пат і ўва гу, ве даць, што пра 

іх па мя та юць. У пры ват нас-

ці, пра гэ та за явіў стар шы ня 

Мін скай га рад ской ар га ні за-

цыі ве тэ ра наў Бе ла рус ка га 

гра мад ска га аб' яд нан ня ве-

тэ ра наў Ана толь АДОНЬ ЕЎ, 

пад крэс ліў шы, што акра мя 

ма тэ ры яль най да па мо гі вель-

мі важ ныя су мес ныя ак цыі і ме-

ра пры ем ствы, а так са ма ўдзел 

ве тэ ра наў у па тры я тыч ным вы-

ха ван ні мо ла дзі.

Свят ла на БУСЬ КО.

 ДА РЭ ЧЫ

СА МАЕ БЯС ПЕЧ НАЕ МЕС ЦА — 
СВОЙ ДОМ

Усё больш па жы лых лю дзей і лю дзей з ін ва-

лід нас цю звяр та юц ца ў тэ ры та ры яль ныя цэнт-

ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 

(ТЦСАН) з прось бай да ста віць ім на дом пра-

дук ты хар ча ван ня і ле кі.

Як за явіў Аляк сандр Ру мак, гэ та звя за на з 

ак тыў най тлу ма чаль най ра бо тай, скі ра ва най 

на тое, каб па жы лыя лю дзі зра зу ме лі, што для 

іх ця пер у су вя зі з эпі дэ мі яй ка ра на ві ру са бяс-

печ ней за ўсё зна хо дзіц ца до ма і ліш ні раз не 

вы хо дзіць на ву лі цу.

Пры гэ тым са цы яль ныя служ бы пра па ну юць 

ім сваю да па мо гу. Яе ка ар ды на та ра мі з'яў ля юц ца 

ТЦСАН, якія ця пер аб' яд ноў ва юць на ма ган ні Чыр-

во на га Кры жа, БРСМ, а так са ма ўсіх не абы яка-

вых лю дзей, што га то выя стаць ва лан цё ра мі.

Зван кі пры ма юц ца ад усіх па жы лых лю-

дзей — і адзі но кіх, і тых, якія пра жы ва юць ад ны. 

Пры гэ тым, як ад зна чыў Аляк сандр Ру мак, мы 

па він ны пе ра га ра дзіць шлях ашу кан цам, якія 

мо гуць ска рыс тац ца да вер лі вас цю ста рых. Та му 

сацс луж бы імк нуц ца мак сі маль на па ве дам ляць, 

хто і ка лі прый дзе ў якас ці па моч ні ка, а сац ра-

бот нік аба вяз ко ва па ві нен па ка заць сваё па-

свед чан не. Што да ты чыц ца Чыр во на га Кры жа, 

то ён ро біць для сва іх ва лан цё раў бэй джы.

Так са ма, каб па збег нуць ліш ня га вы ха ду на 

ву лі цу, паш то выя ад дзя лен ні ця пер па жа дан ні 

ча ла ве ка зай ма юц ца да стаў кай пен сій на дом.

НЕ ВЯ ДО МЫЯ Ў МАС КАХ 
АБА КРА ЛІ ПЕН СІ Я НЕ РАК

Два па доб ныя вы пад кі ад бы лі ся ў Ба-

ра на ві чах, па ве дам ляе УУС Брэсц ка-

га абл вы кан ка ма.

Дзве жан чы ны, на тва рах якіх бы лі на-

дзе тыя ахоў ныя мас кі, прый шлі да до му да 

мяс цо вай жы хар кі, пра па на ваў шы за пі сац-

ца на бяс плат ную вак цы на цыю су праць 

гры пу. Гас па ды ня за пра сі ла іх на кух ню 

для за паў нен ня не аб ход ных да ку мен таў. 

Пад час афарм лен ня за яў кі ад на з жан чын 

не пры кмет на ад лу чы ла ся. Пас ля сы хо ду 

ня про ша ных гас цей ба бу ля вы яві ла, што 

знік лі гро шы.

Буй ная су ма гро шай пра па ла і яшчэ ў 

ад ной па жы лой га ра джан кі. Як вы свет-

лі ла ся, жан чы на не каль кі га дзін ад сут ні-

ча ла до ма. Ключ ад ува ход ных дзвя рэй 

яна за хоў ва ла на не за мкнё най ве ран дзе. 

Ма быць, гэ тым і ска рыс та лі ся не вя до мыя: 

апе ра тыў ні кі ўста на ві лі, што пад час ад сут-

нас ці гас па ды ні з два ра яе до ма вы хо дзі лі 

жан чы ны ў ахоў ных мас ках.

СПЫ НЕ НЫ БIЗ НЕС 
НА МЕД ТА ВА РАХ

З улi кам ця пе раш ня га эпi дэ мi я ла гiч на-

га ста но вi шча Га лоў нае ўпраў лен не па 

ба раць бе з эка на мiч ны мi зла чын ства мi 

Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў Бе ла ру-

сi што дня пра во дзiць пра фi лак тыч ную 

ра бо ту, скi ра ва ную на вы яў лен не i спы-

нен не фак таў не за кон най рэа лi за цыi 

ме ды цын скiх та ва раў.

Па вод ле апош няй iн фар ма цыi, на тэ ры-

то рыi кра i ны — у Брэс це, Мiн ску, Мiн скай 

воб лас цi, Ма гi лё ве i Грод не — вы яў ле на 

сем фак таў не за кон на га про да жу ме ды-

цын скiх ма сак. На па ру шаль нi каў скла дзе-

ны ад мi нiст ра цый ныя пра та ко лы за не за-

кон ную прад пры маль нiц кую дзей насць. 

Яны ў асноў ным за куп ля лi та вар у ап тэ-

ках, а ў iн тэр нэ це пра да ва лi з на цэн кай. 

Кан фiс ка ва на больш за 28 ты сяч адзi нак 

ме ды цын скай пра дук цыi агуль ным кош там 

ка ля 26 ты сяч руб лёў. Ужо па ве дам ля ла ся 

пра та кiя фак ты ў Мiн ску, Грод не, Ма гi лё ве. 

Га вор ка iш ла пра кан фiс ка ва ныя апе ра-

тыў нi ка мi паль чат кi, ахоў ныя мас кi, ха ла ты, 

ахоў ныя аку ля ры, бiн ты, мар лi. А вось i све-

жыя пры кла ды, па ве дам ляе МУС.

У ста лiч ным рэ гi ё не ка ля рын ка «Но вы 

Ле бя дзi ны» 37-га до вы муж чы на пра да ваў 

ме ды цын скiя ад на ра зо выя мас кi па 81 ка-

пей цы за шту ку. Кан фiс ка ва на 800 ма сак 

кош там ка ля 650 руб лёў.

Вы пад кi про да жу ме ды цын скiх ма сак 

так са ма вы яў ле ны ў Мiн ску. 39-га до вы ста-

лiч ны жы хар на быў iх праз iн тэр нэт з мэ тай 

пе ра про да жу па больш вы со кай ца не. Кан-

фiс ка ва на 500 ма сак агуль ным кош там 500 

руб лёў. Акра мя та го, пры пе ра про да жы пяці 

ты сяч ма сак бе ла рус кай вы твор час цi за тры-

ма ны гра ма дзя нiн Ра сiй скай Фе дэ ра цыi.

А ў Брэс це за тры ма ны прад пры маль нiк, 

якi праз iн тэр нэт не за кон на пра да ваў сем 

ты сяч ме ды цын скiх ма сак.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та 

Мі ніст раў раз гле джа ны пра па но вы 

эка на міч на га ха рак та ру па рэ ага-

ван ні на тэн дэн цыі, якія фар мі ру-

юц ца ў све це ў су вя зі з эпі дэ мі я ла-

гіч най аб ста ноў кай.

«Вя до ма, пе рад гэ тым мы вы ву чы лі 

су свет ны во пыт, ме ры, якія вы ка рыс тоў-

ва юц ца ў Еў ра пей скім са ю зе і ў на шых 

кра і нах — чле нах Еў ра зій ска га эка на-

міч на га са ю за, су стрэ лі ся з біз не сам, 

па га ва ры лі з рэ гу ля та рам, — рас ка заў 

пе рад па ся джэн нем на мес нік мі ніст ра 

эка но мі кі Юрый ЧА БА ТАР. — Та му ў 

прын цы пе пра па но вы, якія на сён няш ні 

мо мант сфар мі ра ва ны, не но выя. У боль-

шас ці вы пад каў яны бу дуць за дзей ні ча ны 

ў мно гіх кра і нах. Раз мо ва пра та кія кі рун кі, 

як, у пры ват нас ці, пад атко вая па лі ты ка. 

Мы аб мяр ку ем пы тан не да ван ня пад атко-

вых ка ні кул. У част цы гра шо ва-крэ дыт най 

па лі ты кі, вя до ма, усе ста вяць пы тан не аб 

да ступ нас ці крэ дыт ных рэ сур саў.

Тое, што ад бы ва ец ца ў су свет най эка-

но мі цы, ужо мае трап ную наз ву «цу на мі 

эка на міч на га раз бу рэн ня», за ўва жыў, ад-

кры ва ючы па ся джэн не Прэ зі ды у ма Саў-

мі на, прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Сяр гей 

РУ МАС.

«Бе ла русь, ня гле дзя чы на кант ра ля-

ва ную аб ста ноў ку ў кра і не па рас паў-

сюдж ван ні ка ра на ві ру са, не за ста ла ся 

ўба ку ад эка на міч на га штор му, — ска заў 

ён. — Не ка то рыя га лі ны, най больш ад чу-

валь ныя да пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца, 

ака за лі ся ў да стат ко ва скла да най сі ту а-

 цыі. Не пра цу юць тра ды цый ныя ла гіс-

тыч ныя лан цуж кі, за клю ча ныя кант рак ты 

не вы кон ва юц ца. Сі ту а цыя ўсклад ня ец ца 

тым, што гэ ты пра цэс па куль толь кі рас це 

і тэр мі ны ад наў лен ня не вя до мыя. У та кіх 

умо вах біз нес ча кае пэў ных дзе ян няў, 

пад трым кі і хо ча ве даць, чым дзяр жа ва 

мо жа да па маг чы і як яна пад ста віць пля-

чо ў гэ ты скла да ны пе ры яд».

Па да ру чэн ні ўра да Мі ніс тэр ства эка-

но мі кі ра зам з за ці каў ле ны мі ба ка мі рас-

пра ца ва ла і ўнес ла ў Саў мін па кет мер па 

за бес пя чэн ні ста біль най ра бо ты эка но мі-

кі ў су вя зі з эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а цы яй 

у све це.

Сяр гей Ру мас па дзя ка ваў На цы я наль-

на му бан ку за шэ раг апе ра тыў ных ра-

шэн няў па крэ дыт ных ад но сі нах і пры вёў 

рэ гу ля та ра ў прык лад кі раў ні кам дзярж-

ор га наў па хут ка сці ра шэн няў, якія пры-

ма юц ца ў эк стра ар ды нар най сі ту а цыі.

«Уліч ва ю чы, што шэ раг мер за па тра-

буе ўхва лен ня і пры няц ця ра шэн ня кі раў-

ні ком дзяр жа вы, не аб ход на па вы ні ках 

на ша га аб мер ка ван ня ўнес ці ад па вед ныя 

пра па но вы Прэ зі дэн ту, — да даў прэм'-

ер. — Та му я пра шу Мі нэ ка но мі кі апе-

ра тыў на афор міць ад па вед ны дак лад, 

а дзяр жаў ныя ор га ны — ар га ні за ваць 

ра бо ту па пад рых тоў цы пра ек таў ад па-

вед ных ра шэн няў».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПА МЯ ТА ЕМ 
ПРА ВЕ ТЭ РА НАЎ 

ВА ЎМО ВАХ 
«ЭКА НА МІЧ НА ГА ЦУ НА МІ»

Фо
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У Мінску 27 сакавіка з 3-й гарадской 
клінічнай бальніцы транспартавалі пацыента, 
які захварэў на каранавірус, у інфекцыйную бальніцу.


