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У Ма зы ры Цэнтр ме ды цын-

скай рэ абi лi та цыi для дзя-

цей-iн ва лi даў i ма ла дых iн ва-

лi даў з псi ха не ўра ла гiч ны мi 

за хвор ван ня мi пра цяг не пра-

ца ваць у ра ней шым бу дын ку, 

але ў но вай якас цi. Уста но ва, 

якую збi ра лi ся за крыць i пе-

ра даць яе па мяш кан не iн шай, 

больш не зна хо дзiц ца пад па-

гро зай.

Ма зыр скi цэнтр ме ды цын скай 

рэ абi лi та цыi «Вя сёл ка» быў ад-

кры ты ў ве рас нi 1995 го да. Функ-

цы я нуе ўста но ва па прын цы пе 

дзён на га ста цы я на ра: дзе цi i 

ма ла дыя лю дзi з аб ме жа ва ны мi 

маг чы мас ця мi трап ля юць сю ды па 

на кi ра ван нi па лi клi нiк па мес цы 

жы хар ства. Кож ны па цы ент пра-

хо дзiць дэ та лё вае аб сле да ван-

не. Ад нак на вед валь нi кi не толь кi 

атрым лi ва юць тут па трэб ныя iм 

ля чэн не i пра цэ ду ры, але i пра-

хо дзяць на ву чан не, зай ма юц ца з 

вуз кi мi спе цы я лiс та мi — дэ фек-

то ла га мi-ла га пе да мi i псi хо ла га мi, 

ма юць зно сi ны па мiж са бой, пра-

вод зяць су мес ныя свя ты i ме ра-

пры ем ствы.

Да апош ня га ча су «Вя сёл ка» 

бы ла як дру гi дом для 51 ча ла ве ка: 

17 не паў на лет нiх i 34 ста рэй шых 

за 18 га доў. Праў да, у звы чай ны 

рэ жым на вед ван ня ўнес ла ка рэк-

ты вы эпi дэ мi я ла гiч ная сi ту а цыя — 

па куль пры яз жае толь кi 70 % «вя-

сёл каў цаў».

Не так даў но Ма зыр скi рай вы-

кан кам пры няў ра шэн не за крыць 

цэнтр, а яго па цы ен таў пе ра раз-

мер ка ваць у iн шыя про фiль ныя 

ўста но вы. Па мяш кан не ж пла на-

ва лi рэ кан стру я ваць у дзi ця чы са-

док, якi так са ма не аб ход ны ў гэ-

тым гу ста на се ле ным мiк ра ра ё не 

Ма зы ра.

«Вя сёл каў цам» пра па на ва лi на-

вед ваць цэнтр ка рэк цый на-раз вi-

валь на га на ву чан ня i рэ абi лi та цыi, 

а так са ма ад дзя лен не дзён на га 

зна хо джан ня iн ва лi даў тэ ры та-

рыяль на га цэнт ра са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня на сель нiц тва.

Баць кi дзя цей з аб ме жа ва ны мi 

маг чы мас ця мi i ма ла дыя iн ва лi ды 

не па га дзi лi ся з та кiм ра шэн нем. 

Яны бы лi ўпэў не ныя, што з за-

крыц цём цэнт ра па зба вяц ца якас-

на га ля чэн ня, а так са ма ме ды цын-

скай, са цы яль най, пе да га гiч най i 

псi ха ла гiч най да па мо гi. Баць коў 

тур ба ваў да лей шы лёс дзя цей. 

Праб лем нае пы тан не атры ма ла 

шы ро кi гра мад скi рэ за нанс.

Ця пер ра шэн не мяс цо ва га рай-

вы кан ка ма аб за крыц цi Цэнт ра ме-

ды цын скай рэ абi лi та цыi для дзя-

цей-iн ва лi даў i ма ла дых iн ва лi даў 

з псi ха не ўра ла гiч ны мi за хвор ван-

ня мi з 1 чэр ве ня ад ме не на Го мель-

скiм абл вы кан ка мам. Але бы лая 

«Вя сёл ка» ста не ас но вай для но-

ва га цэнт ра аб лас но га маш та бу. 

Прын цып яго функ цы я на ван ня 

бу дзе iс тот на зме не ны ў па раў-

на ннi з ра ней шы мi па ды хо да мi да 

ра бо ты.

— Мы дэ та лё ва вы ву чы лi гэ тае 

пы тан не. Сён ня ў воб лас цi рэа лi зу-

ец ца шмат са цы яль ных пра ек таў. 

Ад ным з та кiх ста не i цэнтр комп-

лекс най рэ абi лi та цыi для iн ва лi даў 

у Ма зы ры, — ад зна чыў стар шы-

ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Генадзь СА ЛА ВЕЙ. — Пла ну ец ца, 

што но вая ўста но ва не бу дзе ўва-

хо дзiць у струк ту ру ахо вы зда роўя, 

як ця пер, а ста не пад па рад коў вац-

ца Ка мi тэ ту па пра цы, за ня тас цi i 

са цы яль най аба ро не на сель нiц тва 

абл вы кан ка ма. Раз мес цiц ца яна ў 

па мяш кан нях «Вя сёл кi».

Гу бер на тар пад крэс лiў, што ў 

апош нiя га ды маг чы мас цi дзе ю-

ча га цэнт ра вы ка рыс тоў ва лi ся 

не ў поў най ме ры. На прык лад, 

бу ды нак раз лi ча ны больш чым 

на 200 мес цаў, але яго на вед ва-

ла знач на мен шая коль касць лю-

дзей.

— Важ на, каб установа раз вi-

вала так са ма твор чыя здоль нас цi 

лю дзей з аб ме жа ва ны мi фi зiч ны мi 

маг чы мас ця мi, пра ца ваў як цэнтр 

ка рэк цый на-раз вi валь на га на ву-

чан ня. Бо ў мно гiх па да печ ных 

ёсць сха ва ны па тэн цы ял. Яны ма-

лю юць, спя ва юць, iг ра юць на му-

зыч ных iн стру мен тах. Трэ ба ўба-

чыць гэ ты па тэн цы ял, ства рыць 

умо вы для яго рэа лi за цыi, — лi-

чыць стар шы ня абл вы кан ка ма.

Ён пры вёў у прык лад пра-

ект «Ка ры тас-Мi ла сэр насць» па 

ства рэн нi ў Го ме лi iн тэ гра цый на га 

цэнт ра для лю дзей з аб ме жа ва ны-

мi маг чы мас ця мi.

— Там пра ду гле джа ны ўсе ўмо-

вы, каб дзi ця ад чу ва ла ся бе як 

до ма, раз вi ва ла ся. Хо чац ца, каб 

i «Вя сёл ка» бы ла та кая ж. Мы ча-

ка ем ка рэк цi роў кi пра ва вой ба зы, 

i та ды бу дуць пры ня ты кан крэт ныя 

ра шэн нi. «Вя сёл ка» i да лей бу дзе 

пра ца ваць, толь кi ў но вым фар-

ма це, — пад крэс лiў Ге надзь Са-

ла вей. — Бу дуць пе ра гле джа ны 

ўмо вы, па слу гi i iн шыя ню ан сы.

У сваю чар гу, стар шы ня ка мi тэ-

та па пра цы, за ня тас цi i са цы яль-

най аба ро не Го мель ска га абл вы-

кан ка ма Пётр Шуць ко рас тлу ма-

чыў, што ў но вым цэнт ры з'я вяц ца 

ад дзя лен не дзён на га зна хо джан ня, 

ад дзя лен не са цы яль най рэ абi лi та-

цыi, у тым лi ку для лю дзей, якiя 

атры ма лi iн ва лiд насць пас ля цяж кiх 

траў маў цi ня шчас ных вы пад каў.

— Гэ ты дыя лог вель мi важ ны 

для нас, — ад iмя баць коў «вя сёл-

каў цаў» па дзя ка ва ла абл вы кан-

ка му за пад трым ку ма цi ад ной з 

па да печ ных На тал ля Бу рак. — Нас 

хва ля ва ла тое, каб пры маг чы май 

лiк вi да цыi «Вя сёл кi» дзе цi з аб ме-

жа ва ны мi маг чы мас ця мi не за ста-

лi ся ў ча ты рох сце нах, у за мкнё най 

пра сто ры. Яны ўжо пры вык лi да 

зно сiн, у iх з'я вi лi ся сяб ры. Гэ та 

так са ма тэ ра пiя. Ця пер цэнт ру ў 

Ма зы ры быць, гэ та для нас вель-

мi важ на.

Баць кi ад зна чы лi, што кан крэт-

ныя пра па но вы па ўдас ка на лен нi 

ра бо ты цэнт ра, якiя пра па на ва ла 

кi раў нiц тва рэ гi ё на, — не ацэн ны 

ўнё сак. Яны, у сваю чар гу, га то выя 

аказ ваць па сiль ную да па мо гу.

Да рэ чы, пра гу ча ла на су стрэ чы 

i пра па но ва, каб баць кi пры пад-

трым цы гра мад скiх ар га нi за цый, 

зы хо дзя чы з аса бiс та га во пы ту, 

пад рых та ва лi i ўнес лi пра па но вы 

па змя нен нi за ка на даў ства, якое 

да ты чыц ца до гля ду дзя цей з асаб-

лi вас ця мi зда роўя ў баль нi цах, су-

пра ва джэн ня ў на ву чаль ных уста-

но вах i па доб ных праб лем. Гэ тыя 

пра па но вы ма юць на мер на кi ра-

ваць пар ла мен та ры ям.

Мiж тым кi раў нiк Го мель ска-

га абл вы кан ка ма за пэў нiў, што 

Мазыр не за ста нец ца i без но вых 

уста ноў да школь най аду ка цыi. 

У хут кiм ча се ў рай цэнт ры бу дуць 

па бу да ва ны два но выя дзi ця чыя 

сад кi. Бу даў нiц тва пер ша га ўжо па-

ча ло ся ў гу ста на се ле ным мiк ра-

ра ё не го ра да, пад дру гi пла ну юць 

рэ кан стру я ваць адзiн з бу дын каў.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА. 

Сi ту а цыя: вый сце зной дзе наСi ту а цыя: вый сце зной дзе на

ЗА КРЫЦЬ НЕЛЬ ГА. ПА КI НУЦЬ

Сё ле та ў нас на ўрад ці бу дзе 

маг чы масць ад па чыць 

за мя жой, і мно гія ад да дуць 

пе ра ва гу да чам. Але не ўсе 

ве да юць, што той, 

хто ад сут ні чае до ма больш 

за дзе сяць дзён, ма е пра ва 

атры маць пе ра раз лік 

пла ты за ка му нал ку. Ра зам 

з «Адзі ным РДЦ Мін ска» 

рас каз ва ем, у якіх вы пад ках 

і якім чы нам мож на 

раз ліч ваць на зніж ку.

Як атры маць 
пе ра раз лік?

Атры маць пе ра раз лік мож на 

за та кія па слу гі, як га за за бес пя-

чэн не, ха лод нае і га ра чае во да-

за бес пя чэн не, во да ад вя дзен не, 

але толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ў 

вас не ўста ноў ле ны лі чыль ні кі. 

Ка лі ж яны ёсць, то, ад па вед на, 

бу дзе ві даць, што вы прос та ні чо га 

не спа жы ва лі ў гэ ты час. Так са ма 

пе ра раз лік мож на атры маць і за 

та кую па слу гу, як абы хо джан не з 

ад хо да мі. Пры гэ тым вам вер нуць 

гро шы толь кі ў тым вы пад ку, ка лі 

вы ад сут ні ча лі до ма больш чым 

дзе сяць дзён за пар.

Каб атры маць зніж ку, вам 

трэ ба звяр нуц ца да ка му наль-

ных служ баў (у раз лі ко ва-дыс-

пет чар скі цэнтр, ка лі ён ёсць у 

ва шым го ра дзе, ці ў мяс цо вую 

ар га ні за цыю ЖКГ) і прад' явіць 

ім за яву, да вед ку ці да ку мен ты, 

якія маг лі б па цвер дзіць ва шу 

адсут насць.

— Зра біць гэ та не аб ход на 

не паз ней чым праз сем дзён 

пас ля та го, як вы вяр ну лі ся з ад-

пачынку, — ад зна чае на чаль нік 

упраў лен ня па раз лі ку жыл-

лё ва-ка му наль ных і ін шых па-

слуг фі лі яла «Адзі ны раз лі ко-

ва-да ве дач ны цэнтр Мін ска» 

КУП «Цэнтр ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій Мін гар вы кан ка ма» 

Юлія АГЕ Е ВА. — Ме на ві та пас ля 

гэ та га спе цы я ліс ты зро бяць пе ра-

раз лік пла ты.

Да рэ чы, ка лі вы ад сут ні ча е це 

на да чы ў зі мо вы пе ры яд, то вы 

так са ма мо жа це не пла ціць за та-

кую па слу гу, як абы хо джан не з 

ад хо да мі. Для гэ та га не аб ход на 

звяр нуц ца ўжо да мяс цо вых ка-

му наль ні каў, каб на пі саць за яву. 

Толь кі пас ля гэ та га вам пе ра ста-

нуць на ліч ваць пла ту. Згод на з за-

ко нам, за па слу гу мож на не пла-

ціць да шас ці ме ся цаў у год.

Хто мо жа раз ліч ваць 
на зніж ку?

Вель мі важ на ве даць і тое, 

у якіх вы пад ках вы ма е це пра ва на 

пе ра раз лік пла ты і якія да ку мен ты 

па він ны прад' явіць, каб яго атры-

маць. Ка лі вы вы ра шы лі па ехаць 

у ін шую кра і ну, то для пе ра раз-

лі ку трэ ба бу дзе прад' явіць паш-

парт, дзе бу дуць ад зна кі, што вы 

пе ра ся ка лі гра ні цу, аль бо бі ле ты 

на цяг нік, аў то бус ці са ма лёт (на 

бе ла рус кай або рус кай мо ве). Ка-

лі ж, на прык лад, вы ез дзі лі на ад-

па чы нак у Ра сію на сва ёй ма шы не, 

то пад цвер дзіць ва шу ад сут насць 

до ма мож на бу дзе толь кі ў тым 

вы пад ку, ка лі ў кра і не-су сед цы 

ў вас бы ла ча со вая рэ гіст ра цыя 

(вам спат рэ біц ца прад' явіць ад па-

вед ны да ку мент).

Ка лі вы за хва рэ лі і зна хо дзі лі-

ся ў ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, 

вы так са ма ма е це пра ва на пе-

ра раз лік пла ты, і для гэ та га трэ-

ба прад'явіць да вед ку з той ар-

га ні за цыі. Тое ж са мае маг чы ма 

і ў вы пад ку, ка лі вы вы яз джа лі 

на азда раў лен не ці са на тор на-

ку рорт нае ля чэн не. Атры маць 

пе ра раз лік ма юць пра ва і гра ма-

дзя не, якія ча со ва зна хо дзі лі ся ў 

мес цах па пя рэд ня га зня во лен ня 

ці па збаў лен ня во лі (для атры ман-

ня пе ра раз лі ку так са ма трэ ба па-

даць да вед ку).

Раз ліч ваць на пе ра раз лік мож-

на, ка лі вы пра хо дзі лі ва ен ную 

служ бу ці бы лі на збо рах. Для гэ-

та га па трэб на да вед ка з во ін скай 

час ці. Ка лі вы з'е ха лі на да чу, ву чо-

бу ці ў ка ман дзі роў ку, вы па він ны 

прад' явіць да вед ку ад мяс цо вых 

улад (на прык лад, з сель ска га вы-

ка наў ча га ка мі тэ та), з мес ца ву чо-

бы ці ра бо ты.

З но ва га мес ца ра бо ты трэ ба 

прад' явіць да вед кі, ка лі вы вы еха-

лі пра ца ваць баць кам-вы ха валь ні-

кам у дзі ця чы дом ся мей на га ты пу, 

у ар га ні за цыі, якія зна хо дзяц ца ў 

ра ё нах, што тра пі лі ў зо ну ра дые-

ак тыў на га за брудж ван ня пас ля 

ава рыі на Чар но быль скай АЭС, 

ці ў сель скія на се ле ныя пунк ты 

для ра бо ты ў сель скай гас па дар-

цы або са цы яль най сфе ры.

Раз ліч ваць на пе ра раз лік вы 

мо жа це і ў тым вы пад ку, ка лі аран-

ду е це жыл лё ў пры ват ным аль-

бо дзяр жаў ным жыл фон дзе. Для 

гэ та га так са ма трэ ба прад' явіць 

да вед ку, якую вам вы да дуць на 

асно ве да га во ра най му.

Ра ней кi раў нi кi прад пры ем-

стваў ЖКГ так са ма пра хо дзi-

лi атэс та цыю ў дзяр жаў ным 

цэнт ры «Жыл ком», але ця пер 

iс тот на змя нiў ся па ды ход да 

гэ та га. Но выя пра вi лы пра ду-

гле джа ны ды рэк ты вай № 7 

«Аб удас ка наль ван нi i раз вiц-

цi жыл лё ва-ка му наль най гас-

па дар кi кра i ны» i па ста но вай 
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2020 го да.

— Ця пер пра вя дзен не пра фе-

сiй най атэс та цыi прын цы по ва ад-

роз нi ва ец ца ад та го, што бы ло ра-

ней, — прэ тэн дэн ты на кi ру ю чыя 

па са ды ў сфе ры ЖКГ аба вяз ко ва 

па вiн ны пра хо дзiць атэс та цыю, — 

тлу ма чыць ды рэк тар ДЦ «Жыл-

ком» Ка ця ры на ГАР БА ЧО ВА. — 

У па ста но ве ўра да ўжо дак лад на 

пра пi са ны па са ды i га лi ны, па якiх 

бу дзе пра хо дзiць атэс та цыя. Пры 

гэ тым но выя пра вi лы да ты чац ца i 

прад пры ем стваў пры ват най фор-

мы ўлас нас цi.

На прык лад, уся го ад зна ча на 

шэсць га лiн, па якiх прэ тэн дэнт 

бу дзе зда ваць эк за мен. Па якой 

з iх кан крэт на — бу дзе за ле жаць 

ад сфе ры дзей нас цi прад пры-

ем ства. Пры гэ тым хтось цi мо жа 

зда ваць эк за мен ад ра зу па ўсiх, 

а хтось цi — толь кi па ад ной галіне.

Аба вяз ко ва прай сцi атэс та-

цыю па вiн ны тыя, хто прэ тэн дуе 

на пэў ную па са ду ў ар га нi за цыi, 

якая ажыц цяў ляе экс плу а та цыю 

жы ло га фон ду i (цi) аказ вае жыл-

лё ва-ка му наль ныя па слу гi (на-

прык лад, ЖЭУ цi ТУ). Ся род та кiх 

па сад — ды рэк тар, яго на мес нi-

кi, га лоў ны iн жы нер, не ка то рыя 

на чаль нi кi струк тур ных пад раз-

дзя лен няў, стар шы ня праў лен ня 

та ва рыст ва ўлас нi каў i iн шыя. 

На прык лад, той жа стар шы ня 

праў лен ня ТУ, згод на з Жыл лё-

вым ко дэк сам, па вi нен пра хо дзiць 

атэс та цыю яшчэ да ўзгад нен ня 

яго на па са ду ў мяс цо вых ор га нах 

ула ды. Здаць эк за мен па вi нен i 

той, хто пла нуе стаць прад стаў-

нi ком дзяр жаў на га за каз чы ка ў 

сфе ры ЖКГ — на прык лад, у Мiн-

ску гэ та КУП «ЖКГ». Тут атэс та-

цыя да ты чыц ца ды рэк та ра, яго 

на мес нi ка, га лоў ных iн жы не ра i 

эка на мiс та прад пры ем ства, на-

чаль нi каў пэў ных струк тур ных 

пад раз дзя лен няў.

Пер шую атэс та цыю ў «Жыл ко-

ме» пра хо дзi лi дзе вяць ча ла век. 

Адзiн з iх прэ тэн да ваў на па са ду 

стар шы нi праў лен ня ТУ i па спя-

хо ва прай шоў атэс та цыю. Во сем 

ас тат нiх пла на ва лi за няць пэў ныя 

па са ды ў ар га нi за цы ях ЖКГ, але 

iм уда ло ся здаць эк за мен толь-

кi па ад ной воб лас цi з усiх за яў-

ле ных — трэ ба бу дзе з'я вiц ца на 

атэс та цыi яшчэ раз i лiк вi да ваць 

пра бе лы.

— Ка лi спе цы я лiст вы ра шыць 

змя нiць мес ца ра бо ты, але сфе-

ра дзей нас цi за ста нец ца тая ж, 

то зноў пра хо дзiць атэс та цыю 

яму не трэ ба. Ка лi ж, на прык лад, 

га лоў ны iн жы нер ЖЭУ па жа дае 

пе рай сцi на та кую ж па са ду, але 

ў ар га нi за цыю, якая зай ма ец ца 

вы ва зам цвёр дых ка му наль ных 

ад хо даў, то эк за мен ён па вi нен бу-

дзе здаць зноў, але ўжо па iн шых 

кi рун ках, — ад зна чае Ка ця ры на 

Гар ба чо ва.

Ва ле рыя КIС ЛАЯ.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі
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Атэс та цыя  
па но вых пра вi лах

ЗБІ РА Ю СЯ НА ДА ЧУ
Як сэ ка но міць на апла це ЖКП?


