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— Ні на Ся мё наў на, што 

праф са ю зы ўяў ля лі са бой 

на за ран ку і што яны ўяў-

ля юць са бой сён ня?

— 115 га доў — гэ та ад-

рэ зак гіс то рыі, які ўва со біў 

са бой цэ лую эпо ху, — ад 

ства рэн ня не вя лі кіх праф-

са юз ных ар га ні за цый, якія 

дзей ні ча лі раз роз не на, да 

фар мі ра ван ня Фе дэ ра цыі 

праф са юзаў Бе ла ру сі. За гэ-

ты час шмат што змя ні ла ся 

ў на шай дзей нас ці, але ня-

змен ным за ста ло ся ад но — 

аба ро на пра воў і ін та рэ саў 

ра бот ні каў.

Праф са ю зы заў сё ды вы-

ра ша лі за да чы, пра дык та-

ва ныя жыц цём. Лік ві да цыя 

не пісь мен нас ці, ар га ні за цыя 

сацс па бор ніц тва, ма бі лі за-

цыя ра бо чых ты лу ў ва ен-

нае лі ха лец це, ад наў лен не 

раз бу ра най пад час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны на род най 

гас па дар кі... Гэ та толь кі 

не вя лі кая част ка слаў ных 

праф са юз ных дзей.

Праф са ю зы з пер шых 

дзён свай го іс на ван ня ста лі 

ба я вы мі ар га ні за та ра мі ста-

чач най ба раць бы, ума цоў-

ва лі адзін ства і ар га ні за ва-

насць мас.

Праф са юз ра бот ні каў 

су вя зі — адзін з най ста рэй-

шых у кра і не, які ства раў-

ся ў пе ры яд пер шай рус кай 

рэ ва лю цыі 1905 го да. У па-

чат ку мі ну ла га ста год дзя з 

раз віц цём эка но мі кі кра і ны 

рас ла коль касць ліс тоў, га-

зет, па сы лак, тэ ле грам, а 

ра зам з ім — і да хо ды цар-

скай каз ны, якія па сту па лі ад 

паш то ва-тэ ле граф на га ве-

дам ства. У той жа час шта-

ты прад пры ем стваў су вя зі 

за ста ва лі ся амаль без змен, 

а пра цоў ны дзень фак тыч на 

пра цяг ваў ся 12—16 га дзін.

Су вя зіс ты пра ца ва лі ў 

буд ні і свя ты без ад па чын-

каў, ахо вы пра цы не іс на-

ва ла. Пош та, тэ ле граф, 

тэ ле фон раз мя шча лі ся ў 

не пры ста са ва ных сы рых 

па мяш кан нях. Ту бер ку лёз 

лёг кіх і рэў ма тызм ста лі 

пра фе сій ны мі за хвор ван-

ня мі паш то ва-тэ ле граф ных 

ра бот ні каў.

У ад но сі нах ад мі ніст ра-

цыі і ра бот ні каў па на ва ла 

са ма воль ства: пад на ча ле-

ных пры му ша лі пра ца ваць 

звыш уроч на, штра фа ва лі за 

най мен шы не да гляд.

Да рэ чы, паш то ва-тэ ле-

граф ныя слу жа чыя не ме лі 

пра ва быць чле на мі праф-

са ю за і па лі тыч ных пар тый. 

Пры пры ёме на ра бо ту яны 

да ва лі пра гэ та пад піс ку, 

трэ ба бы ло прад ста віць па-

лі цэй скае па свед чан не аб 

доб ра на дзей нас ці. На ват 

аса біс тае жыц цё ра бот ні-

каў рэ гу ля ва ла ся! Па тра ба-

ва ла ся атры маць да звол на 

ўступ лен не ў шлюб.

З гэ тых ча соў і па чы наў ся 

праф са юз ны рух.

— І які ён у наш час?

— Сён ня наш праф са-

юз — гэ та 65 ты сяч чле наў, 

ся род якіх — су пра цоў ні кі 

та кіх буй ных на цы я наль ных 

апе ра та раў, як «Бел тэ ле-

кам», «Бел пош та», «Бел су-

вязь буд» і ін шыя.

На ша мэ та — ува га да 

ча ла ве ка пра цы. Лю дзі, якія 

шмат пра цу юць, да ма га юц-

ца ўся го вы ключ на сва ім 

ро зу мам і пра цай, за слу гоў-

ва юць па ва гі. Сён ня мы зай-

ма ем ся мно гі мі рэ ча мі — ад 

аба ро ны ін та рэ саў ра бо чых, 

за бес пя чэн ня бяс пе кі на ра-

бо чых мес цах да ар га ні за-

цыі воль на га ча су чле наў 

праф са ю за. Спар тыў ныя 

спа бор ніц твы, уша на ван не 

пе ра да ві коў, за ах воч ван не 

най леп шых — гэ та тра ды цыі 

на ша га праф са ю за.

Мы рэ гу ляр на су мес на 

з най маль ні ка мі пра во дзім 

кон курс пра фе сій на га май-

стэр ства, кон кур сы ся род 

пер ша сных праф са юз ных 

ар га ні за цый.

Не менш важ ныя кон кур-

сы на род най твор час ці, фес-

ты ва лі, фо ру мы, на якіх асаб-

лі вая ўва га ад да ец ца твор-

чым здоль нас цям. Гэ та та кія 

ме ра пры ем ствы, як «Но выя 

ім ёны Бе ла ру сі», «Бу ду чы ня 

праф са ю за — спра ва ма ла-

дых», ма ла дзёж ны фо рум 

«Ду май, раз ві вай ся, дзей ні-

чай» і мно гія ін шыя.

Да рэ чы, пра мо ладзь — 

яе прад стаў ні кі скла да юць 

больш за 24 % усіх чле наў 

на ша га праф са ю за. Гэ та 

ліч ба за ста ец ца ня змен-

най на пра ця гу апош ніх 

га доў. Мо ладзь — са мая 

ак тыў ная част ка пра цоў-

ных ка лек ты ваў, так што 

нам трэ ба ве даць аб праб-

ле мах з жыл лём, дзі ця чым 

са дам, уз роў нем зар пла ты. 

Да рэ чы, ме на ві та ма ла дыя 

лю дзі звы чай на прад стаў-

ля юць уста но вы су вя зі на 

між на род ных вы стаў ках, 

гэ та асаб лі ва пры ем на.

— Сён ня ў кра і не ўвесь 

час ка жуць пра ліч ба ві за-

цыю, якая пра ніз вае ўсе 

сфе ры жыц ця дзей нас ці 

ча ла ве ка. Як ваш праф-

са юз адап ту ец ца пад су-

час ныя вы клі кі? Маг чы ма, 

ахо ва пра цы пя рой дзе ў 

ліч бу?

— Са праў ды, пе рад на-

шай га лі ной ста яць вель мі 

маш таб ныя за да чы. Па шы-

рэн не тэ ле ка му ні ка цый най 

інф ра струк ту ры, па вы шэн не 

да ступ нас ці ін тэр нэ ту, ства-

рэн не 5G-сет кі, су час ных 

цэнт раў апра цоў кі да ных, 

сіс тэ мы кі ра ван ня на асно-

ве ін тэр нэ ту рэ чаў... То-бок, 

ука ра нен не ліч ба вай транс-

фар ма цыі ва ўсе сфе ры 

жыц ця дзей нас ці.

У прын цы пе, для гэ та га 

на ват за раз зроб ле на мно-

гае. Коль касць аба не нтаў 

ста цы я нар на га шы ро ка па-

лос на га до сту пу ў ін тэр нэт 

па кра і не скла дае больш за 

3 млн ка рыс таль ні каў, коль-

касць аба не нтаў ІРTV — 

больш за 2 млн. Агуль ная 

коль касць аба не нтаў со та-

вай ру хо май элект ра су вя зі 

скла дае больш за 11 млн 

ча ла век, ахоп на сель ніц тва 

гэ тай па слу гай па стан дар це 

LTЕ — 76 %. Гэ та да зва ляе 

ка заць аб маш таб ных пе ра-

ўтва рэн нях у га лі не тэ ле ка-

му ні ка цый.

Да рэ чы, гэ та па цвяр джа-

ец ца рэй тын гам Між на род-

на га са ю за элект ра су вя зі. 

Па ін дэк се раз віц ця ін фар-

ма цый на-ка му ні ка цый ных 

тэх на ло гій Бе ла русь зай мае 

32 мес ца. Экс пер ты ацэнь-

ва юць наш уз ро вень у гэ тай 

сфе ры як вы со кі. У рэй тын гу 

ін дэк са паш то ва га раз віц ця 

Су свет на га паш то ва га са ю-

за ў 2018 го дзе мы так са-

ма за ня лі 32 мес ца ся род 

173 кра ін і абы шлі парт нё-

раў па ЕА ЭС.

На мой по гляд, най важ-

ней шая па дзея сё ле та — 

вы стаў ка «ЦІ БО-2019», на 

якой бы лі прад стаў ле ны 

най ноў шыя тэх на ло гіі ў га-

лі не ІТ, ін фа ка му ні ка цый. 

На ша бу ду чы ня вель мі бур-

на раз ві ва ец ца, мне на ват 

зда ец ца, што па не ка то рых 

тэх на ло гі ях мы па куль не мо-

жам уя віць маш таб бу ду ча га 

раз віц ця. Су вя зіс ты — гэ та 

пе ра да ві кі, якія прад стаў ля-

юць асно ву для ўка ра нен ня 

та кіх тэх на ло гій у жыц цё.

— Якім ба чыц ца раз віц-

цё ва ша га праф са ю за ў бу-

ду чы ні — праз 10—15 га-

доў? Ці не знік нуць праф-

са ю зы на огул?

— Ду маю, што праф са-

ю зы бы лі, ёсць і бу дуць, бо 

гэ та тая аб' яд наў чая сі ла 

ў пра цоў ных ка лек ты вах, 

якая да па ма гае знай сці 

ад на дум цаў у вы ра шэн ні 

ней кіх за дач, у тым лі ку вы-

твор чых. Дзя ку ю чы праф-

са ю зу ча ла век усве дам ляе: 

по бач лю дзі, з які мі мне па 

да ро зе, якія ве да юць і ра-

зу ме юць мае праб ле мы. І 

ка лі скла дзец ца ня прос тая 

сі ту а цыя — мне аба вяз ко ва 

да па мо гуць.

Ін шая спра ва, у якім кі рун-

ку бу дзе раз ві вац ца праф-

са юз, бо стан дарт ныя пра-

цоў ныя ад но сі ны і ка лек ты вы 

зна хо дзяц ца на пе ра лом ным 

мо ман це. Іс нуе ра бо та на ад-

да ле ным до сту пе. Мы ка жам 

пра тое, што мож на пра ца-

ваць 2-3 дні, што мож на за-

клю чаць кант рак ты з роз ны-

мі най маль ні ка мі. І праф са-

юз ная су поль насць да па ма-

гае ска ар ды на ваць ра шэн не 

па доб ных пы тан няў — як 

пад тры маць ча ла ве ка, ка лі 

ры нак пра цы раз ві ва ец ца ў 

не каль кі ін шым кі рун ку.

Да рэ чы, я він шую ўсіх 

сва іх ка лег, усіх чле наў 

праф са ю за, усю су поль-

насць са свя там — 115-год-

дзем праф са юз на га ру ху 

Бе ла ру сі. Так са ма він шую 

ўсіх са Свя там пра цы 1 мая 

і з на ды хо дзя чым пра фе сій-

ным свя там — Днём ра бот-

ні каў ра дыё, тэ ле ба чан ня і 

су вя зі.

— Да па мят най да ты 

вы, на пэў на, рых та ва лі 

ней кія спе цы яль ныя пра-

ек ты. Што яны са бой уяў-

ля юць?

— Мы пад рых та ва лі но вы 

стэнд у му зеі праф са юз на га 

ру ху, які зна хо дзіц ца ў Рэс-

пуб лі кан скім Па ла цы праф-

са юзаў. Мы збі ра ем ся 1 мая 

ад зна чыць гэ тае свя та, вый-

шаў шы на дэ ман стра цыю, па-

цвер дзіў шы сваю да тыч насць 

да Свя та пра цы і мі ру.

Ула дзі слаў 

ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

З на го дыЗ на го ды

«На ша мэ та — ува га да ча ла ве ка пра цы»
Стар шы ня Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот ні каў су вя зі — 

аб сучаснасці і 115-гадовых традыцыях

Па сло вах на мес ні ка на чаль ні ка 

ўпраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі 

Мін гар вы кан ка ма Але ны ФЕ ДА-

РО ВІЧ, на ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў 
па ляп шэн ні жыл лё вых умоў з лі ку 
шмат дзет ных сем' яў, якія па куль 
сва і мі «квад ра та мі» не за бяс пе ча-
ны, зна хо дзіц ца 5861 шмат дзет ная 

сям'я. Ка ля ты ся чы сем' яў з гэ тай 

коль кас ці ўжо бу ду юц ца. А больш 

за ча ты ры з па ло вай ты ся чы сем' яў 

яшчэ ча ка юць на кі ра ван ня на бу-

даў ніц тва. Ха рак тэр на, што амаль 

1,8 ты ся чы з іх ста яць у жыл лё вай чар-

зе больш за тры га ды.

Тэм пы бу даў ніц тва 
па вя лі чаць удвая

Як пра ві ла, за год чар га для шмат дзет-
ных па вя ліч ва ец ца на ты ся чу сем' яў. Пры-
клад на ты ся чу ква тэр го рад бу да ваў для 
гэ тай ка тэ го рыі ра ней. Чар га прак тыч на не 
па мян ша ла ся. За раз пе рад га рад скі мі ўла-
да мі ста іць за да ча ў най блі жэй шыя два га ды 
(2019—2020) мак сі маль на ска ра ціць гэ тую 
чар гу, каб з мо ман ту па ста ноў кі на ўлік да 
на кі ра ван ня на бу даў ніц тва пра хо дзі ла не 
больш за год. У гэ тай су вя зі ўсё ўзво дзі мае 
жыл лё з дзяр жаў най пад трым кай ідзе на 

за да валь нен не па трэ бы ў ім шмат дзет ных, 

ад зна чае спе цы я ліст.

У су вя зі з гэ тым, у га лоў ным ме га по лі се 

кра і ны бы ло вы ра ша на на гэ ты год вы лу-

чыць 15 шмат ква тэр ных да моў, бу даў ніц-

тва ква тэр у якіх бу дуць вес ці шмат дзет ныя 

сем'і. На мес нік стар шы ні ка мі тэ та бу даў-

ніц тва і ін вес ты цый Мін гар вы кан ка ма 
Іры на ГОН ТА РА ВА ўдак лад ні ла, што ў 

бя гу чым го дзе па Мін ску ўста ноў ле на за-

дан не — 1896 шмат дзет ных сем' яў трэ ба 

на кі ра ваць на бу даў ніц тва.

«Сён ня ўжо восем жы лых да моў зна хо-

дзяц ца ў ак тыў най ста дыі бу даў ніц тва, да 

ас тат ніх пла ну ец ца пры сту піць у маі», — 

ад зна чае спе цы я ліст. Гэ тыя жы лыя да мы 

бу дуць раз мя шчац ца ў За вод скім ра ё не ў 

ме жах ву ліц Стаўб цоў ская—Ка пыль ская, 

Шыш кі на—Ку ля шо ва, у мік ра ра ё не Ло-

шы ца ў ме жах ву ліц Ма я коў ска га—Ба ра-

дзін ская—Ко зы раў ская, у ра ё не Мі ха-

ло ва — Алі бе га ва. Не менш як ча ты ры 

да мы за пла на ва ныя ў ме жах ву ліц Пры-

тыц ка га—Скрып ні ка ва—Адзін цо ва—Ла-

бан ка. Яшчэ два да мы бу дзе па бу да ва на 

ў ме жах ву ліц Ша ран го ві ча—Га рэц ка-

га—Ра фі е ва. Яшчэ два да мы пла ну ец ца 

ўзвес ці ў ра ё не Чы жоў ка-6а.

Вя до ма фі нан са ван не 
і пла ны на на ступ ны год

Усе да мы для шмат дзет ных бу ду юц ца 

з пры цяг нен нем дзяр жаў най пад трым кі 

ў рам ках Ука за № 13 (аб' ём фі нан са-

ван ня скла дзе 16 млн руб лёў) і Ука за № 

240 (107,5 млн руб лёў). Акра мя та го, рас-

пра ца ва ны пе ра лік да моў на на ступ ны год. 

Пра ду гле джа на да лей шае раз віц цё мік ра-

ра ё наў Ло шы ца, Чы жоў ка-6 і Чы жоў ка-6а. 

Ме на ві та ў гэ тых двух мес цах раз гор нец ца 

бу даў ніц тва жыл ля для шмат дзет ных сем'-

яў. А па куль бу дзе за вяр шац ца за бу до ва 

мік ра ра ё на Су ха ра ва, дзе пла ну ец ца па-

чаць уз вя дзен не 3-4 да моў для гэ тай ка тэ-

го рыі на сель ніц тва.

Дзя цей шмат не бы вае
Цяж ка жыць у чу жой ква тэ ры, ка лі ў сям'і 

трое ма лень кіх дзя цей. А ка лі іх чац вё ра? 

Га рад скія чы ноў ні кі гэ та ра зу ме юць. А та му, 

бы ло пры ня та ра шэн не ў пер ша чар го вым 

па рад ку пра ва на бу даў ніц тва жыл ля да ваць 

тым шмат дзет ным сем' ям, у якіх чац вё ра 

не паў на лет ніх дзя цей. Уся го на ўлі ку ў ад мі-

ніст ра цы ях ра ё наў го ра да Мін ска 504 сем'і з 

ча тыр ма дзець мі, з іх 303 сям'і ўжо бу ду юць 

сваю но вую ква тэ ру.

Так са ма пер шыя ся род шмат дзет ных бу-

дуць сем'і, якія вы хоў ва юць дзя цей-ін ва лі-

даў. Ця пер у ста лі цы на ліч ва ец ца 200 шмат-

дзет ных сем' яў з дзець мі-ін ва лі да мі, з іх 44 

ужо па ляп ша юць свае жыл лё выя ўмо вы.

У спе цы яль най чар зе на ліч ва ец ца ка ля 

40 сем' яў, якія га то вы атры маць са цы яль-

нае жыл лё.

У ін ды ві ду аль ным фар ма це — 
на перс пек ты ву

Па-са праўд на му вя лі кай сям'і ў ідэа ле 

жыць бы ў пра стор ным сва ім до ме. У вёс-

ках і не вя лі кіх га ра дах шмат дзет ныя сем'і з 

да па мо гай дзяр жа вы бу ду юць са бе асоб нае 

жыл лё. У ста лі цы зя мель ныя ўчаст кі для 

бу даў ніц тва ін ды ві ду аль ных да моў шмат-

дзет ным сем' ям не вы да юц ца. Ра зам з тым, 

га рад скія ўла ды пры маг чы мас ці га то выя 

раз гля даць і та кі ва ры янт. Ця пер чар га 

шмат дзет ных, якія жа да юць бу да ваць свой 

дом на ўчаст ку зям лі, што раз ме шча ны ў 

ме жах го ра да, да ся гае 700 сем' яў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Жыл лёЖыл лё

Сё ле та спаў ня ец ца 115 га доў 

праф са юз на му ру ху Бе ла ру сі. 

У су вя зі з на ды хо дзя чым юбі ле ем 

наш ка рэс пан дэнт па га ва рыў 

са стар шы нёй Рэс пуб лі кан ска га 

ка мі тэ та Бе ла рус ка га 

праф са ю за ра бот ні каў су вя зі 

Ні най ГАЎ РЫ ЛА ВАЙ — 

пра мі ну лае, су час ны этап 

і перс пек ты вы.

З ДЗЯРЖ ПАД ТРЫМ КАЙ — 
ВЫ КЛЮЧ НА ДЛЯ ШМАТ ДЗЕТ НЫХ

У ста лі цы на гэ ты год абра на 15 шмат па вяр хо вых жы лых да моў, бу даў ніц тва ква тэр у якіх бу дуць ажыц цяў ляць шмат дзет ныя сем'і


