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Якіх толь кі хо бі не бы вае 
ў лю дзей: хтось ці ро біць 
упры га жэн ні, хтось ці — 
гарш кі ле піць, нех та вя жа 
ці вы шы вае, а хтось ці на ват 
гла мур ныя ва лён кі ці цац кі 
ва ляе! І для не ка то рых з ча-
сам за хап лен не ста но віц ца 
ня дрэн най, а то і асноў най 
кры ні цай да хо даў. Бо хто 
ж ад мо віц ца зай мац ца лю-
бі май спра вай і пры гэ тым 
пра ца ваць у зруч ны для ся-
бе час? Але як гэ та зра біць 
пра віль на і ча го гэ та бу дзе 
каш та ваць? Аказ ва ец ца, 
па чаць сваю спра ву мож на 
ўся го за дзень-два.

Са мае га лоў нае, вя до ма, 
дак лад на вы ра шыць, а ці трэ-
ба вам на да ваць свай му хо бі 
афі цый ны ста тус? Ка лі вы пра-
цу е це ў асноў ным для ся бе і для 
бліз кіх, пра да яце ўся го па ру 
паш то вак у ме сяц і па куль не 
пла ну е це па шы раць маш та бы 
сва іх про да жаў, та ды гэ та ра-
біць не аба вяз ко ва. Але ка лі вы 
хо ча це за бяс печ ваць ся бе ме-
на ві та з да па мо гай свай го хо-
бі, ка лі жа да е це ўдзель ні чаць 
у роз ных вы ста вах, хо ча це ад-
да ваць свае вы ра бы на рэа лі-
за цыю ў кра мы па да рун каў і да 
т.п., та ды трэ ба за рэ гіст ра вац-
ца ў якас ці ра мес ні ка.

Стаць ра мес ні кам мож на 
ўся го за дзень-два, пры гэ тым, 
як нам рас тлу ма чы лі ў ста ліч-

най пад атко вай ін спек цыі, пра-
цэ ду ра рэ гіст ра цыі ад ноль ка ва 
да ступ ная для ўсіх. Лю дзям з 
ін ва лід нас цю ня ма не аб ход нас-
ці пра да стаў ляць якія-не будзь 
да дат ко выя да ку мен ты. Адзі нае 
вы клю чэн не: ка лі асо ба з ін ва-
лід нас цю не мо жа са ма стой на 
звяр нуц ца ў пад атко вы ор ган з 
за явай (на прык лад, з-за фі зіч-
ных аб ме жа ван няў), гэ та мо жа 
зра біць хтось ці за мест яго па 
аформ ле най да ве ра нас ці.

Коль кі каш туе стаць 
ра мес ні кам?

Пе ра лік ві даў ра мес ніц кай 
дзей нас ці да во лі шы ро кі: ад 
вы ра бу і ра мон ту ры ба лоў ных 
снас цей, ку фа раў і вёд раў да бі-
се рап ля цен ня, вы шыў кі, разь бы 
і мак ра мэ. Пры гэ тым ня даў на 
гэ ты спіс да поў ніў ся зу сім но вы-
мі ві да мі ру ка дзел ля: ця пер у яго 
ўва хо дзяць дэ ку паж (дэ ка ры ра-
ван не тка ні ны, по су ду, мэб лі з да па мо гай скру пу лёз на вы ра за-

най па пе ры), тэ ра (тэх ні ка ка ла-
жаў з вы ка ры стан нем на ту раль-
ных склад ні каў — ад ра ка ві нак і 
пяс ку да га лі нак, пла доў і г. д.), 
скрап бу кінг (руч ны вы раб паш то-
вак і аль бо маў для фа та гра фій), 
кві лінг (па пе ра кру чэн не), вы ці-
нан ка і мно гія ін шыя.

Не вя лі кая па ра да: лепш за-
га дзя, пе рад пры хо дам у па -
д атко вую ін спек цыю, вы браць 
з пе ра лі ку ві ды дзей нас ці, які мі 
вы хо ча це зай мац ца. Пры гэ тым 
коль касць іх мо жа быць лю бой, 
ад яе не за ле жыць су ма пад атко-
ва га збо ру.

Да рэ чы, пе ра стань це ба яц ца 
ве лі зар ных вы плат. Ра мес ні кі 
за раз пла цяць не па да ход ны па-
да так, а ра мес ны збор у па ме ры 
1 ба за вай ве лі чы ні ў год (сён ня 
гэ та 100 ты сяч руб лёў).

Та кім чы нам, вам вар та 
звяр нуц ца ў пад атко вую ін-
спек цыю па мес цы жы хар ства 
і там на пі саць за яву і апла ціць 
пад атко вы збор. У пад атко вай 
на кві тан цыю ста вяць штамп і 
пры свой ва юць УНП, якія ста-
но вяц ца афі цый ным да зво лам 
для за ня ткаў «плат ным» ру ка-
дзел лем. З гэ та га мо ман ту вы 

ма е це пра ва пра да ваць свае 
вы ра бы.

Пры афарм лен ні да ку мен таў 
важ на не за быц ца, што ў кож на га 
ра мес ні ка па він на быць Кні га ўлі-
ку пра ве рак, на быць якую мож на 
ў кніж ных і кан цы ляр скіх кра мах. 
Яе трэ ба пра шыць, вы клю ча ю чы 
вок лад ку — ты туль ную і апош-
нюю ста рон кі, пра ну ма ра ваць і 
здаць у пад атко вы ор ган.

Дзе пра да ваць 
свае вы ра бы?

Ва ры янт пер шы — ін тэр-
нэт. Гэ ты ва ры янт са мы прос-
ты, які не па тра буе на ват вы-
ха ду з до му. Указ № 225 ад 16 
мая 2005 го да «Аб не ка то рых 
пы тан нях ажыц цяў лен ня фі зіч-
ны мі асо ба мі ра мес най дзей-
нас ці» не змя шчае нор маў, 
якія аб мя жоў ва юць мес ца са-
ма стой най рэа лі за цыі вы раб-
ле най ра мес ні кам пра дук цыі, 
а зна чыць, май стар мо жа без 
пры цяг нен ня ін шых асоб пра-
да ваць сваю пра дук цыю праз 

ін тэр нэт — у са цы яль ных сет-
ках і з да па мо гай вір ту аль ных 
«віт рын», па ве да мі лі ў Мі ніс-
тэр стве па па дат ках і збо рах. 
Пры гэ тым спе цы я ліс ты ўдак-
лад ня юць: ін тэр нэт-віт ры на 
— гэ та ста рон ка ў се ці ве, якая 
змя шчае апі сан не та ва раў і 
ўка зан не мес цаў, дзе іх мож-
на на быць. У вы пад ку, ка лі 
на сай це бу дуць раз ме шча ны 
тэ ле фон, ца на ці ін шая ін фар-
ма цыя, якая да зва ляе зра біць 
за каз або ку піць вы ра бы, ін-
тэр нэт-віт ры ны з'яў ля юц ца ін-
тэр нэт-кра ма мі. Для про да жу 
ра мес ных та ва раў у ін тэр нэт-
кра ме не аб ход ны да дат ко выя 
пра цэ ду ры рэ гіст ра цыі: ін тэр-
нэт-кра мы — у Ганд лё вым рэ-
ест ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а 
ра мес ні ка — як ін ды ві ду аль на-
га прад пры маль ні ка.

Ва ры янт дру гі — га ле рэі. 
Ра мес нік мае пра ва за клю чаць 
да га во ры ка мі сіі на рэа лі за цыю 
сва іх вы ра баў з юры дыч ны мі 
асо ба мі, на прык лад, га ле рэ я-
мі, кра ма мі, кі ёс ка мі — лю бы мі 
ганд лё вы мі пля цоў ка мі, акра мя 
ін тэр нэт-крам.

Ва ры янт трэ ці — зна ё мыя 
і сяб ры. Яны мо гуць куп ляць у 
вас экс клю зіў ныя шэ дэў ры «з 
пер шых рук». Ка лі вы ро бі це доб-
рыя і якас ныя рэ чы, спра цуе «са-
ра фан нае ра дыё» — і па куп ні коў 
шу каць не прый дзец ца.

Свят ла на БУСЬ КО
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ЯК СТАЦЬ РА МЕС НІ КАМ?

Га ра доц кiя май стры
Шмат вя до мых май строў дэ ка ра тыў на-пры-

клад но га мас тац тва пра цу юць у Га ра доц кiм ра ё не. 
Гэ тая зям ля здаў на ба га тая тра ды цы я мi ў вы шы-
ван нi, ке ра мi цы, разь бе па дрэ ве. Гэ ты зды мак 
зна ё мiць з ма ла дой вя заль шчы цай На тал ляй Юш-

ко вай. Зроб ле ны круч ком ша ль — узор пры го жа га 
жа но ча га ўбо ру, якiм здаў на сла вяц ца га ра доц кiя 
май стры. У га рад скiм до ме ра мёст ваў На тал ля 
пра цуе май страм ткац тва. На гэ тым жа здым ку 
бач ны герб Га рад ка, вы раб ле ны дру гiм май страм 
— ке ра мiс там Iры най Ша ла е вай.

Яў ген ПЯ СЕЦ КI.

УЖО ПІ СА ЛІ

Ра мес ні кі ў дэ крэ це зноў змо гуць раз ліч ваць 
на поў ную да па мо гу

5 жніў ня Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў з 
дак ла дам мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Ма ры я ну Шчот кі-
ну. Акра мя ін ша га, кі раў нік дзяр жа вы пад тры маў пра па но ву ўра да 
аб пра да стаў лен ні пра ва асоб ным ка тэ го ры ям за ня тых гра ма дзян 
(ра мес ні кам, ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам, ад ва ка там, пры-
ват ным на та ры у сам) на пры пы нен не ад па вед ных ві даў дзей нас ці 
ў су вя зі з до гля дам дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў.

У на шай кра і не гра ма дзя не, якія пра цу юць па пра цоў ным да га-
во ры, ма юць пра ва на пе ры яд до гля ду дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў 
пры пы ніць пра цоў ную дзей насць і афор міць са цы яль ны водпуск з 
вы пла тай да па мо гі ў поў ным па ме ры. Для са ма за ня тых гра ма дзян 
та ко га пра ва на пры пы нен не сва ёй дзей нас ці ў су вя зі з до гля дам 
дзі ця ці дзе ю чым за ка на даў ствам не да ец ца. У су вя зі з гэ тым, каб 
атрым лі ваць да па мо гу па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў у 
поў ным па ме ры, яны вы му ша ны прай сці ўста ноў ле ную пра цэ ду ру 
спы нен ня ад па вед на га ві ду дзей нас ці.

Прэ зі дэнт да ру чыў рас пра ца ваць прос тую і зруч ную схе му пры-
пы нен ня дзей нас ці гэ ты мі ка тэ го ры я мі гра ма дзян. Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны пад рых туе пра ект ад па вед на га ўка за 
ў блі жэй шы час. Пры няц це ўка за дасць маг чы масць за бяс пе чыць 
роў ны па ды ход пры пры зна чэн ні дзяр жаў ных да па мог да ўсіх ка-
тэ го рый за ня тых асоб.

Пе ра стань це ба яц ца ве лі зар ных вы плат! Ра мес ні кі за раз 
пла цяць не па да ход ны па да так, а ра мес ны збор у па ме ры 
1 ба за вай ве лі чы ні ў год (сён ня гэ та 100 ты сяч руб лёў).

КА МЕН ТА РЫІ
Сяр гей ДРАЗ ДОЎ СКІ, ка ар ды на тар пра ек таў Офі са па пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю:
З аса біс та га во пы ту ма гу ска заць, што для лю дзей з ін ва лід нас цю за ня ткі ра мес най дзей нас цю — 

гэ та, хут чэй, вы му ша ная не аб ход насць, а не кліч ду шы. Гэ та — ледзь ці не апош ні шанц для мно гіх 
па спра ба ваць ся бе рэа лі за ваць і неш та за ра біць. Асноў ная праб ле ма, над якой, ма быць, ін ва лід насць 
«не на ві сае», — гэ та про даж вы ра баў у Бе ла ру сі. На прык лад, у Ві цеб ску жы ве дзяў чы на (яна пе ра-
соў ва ец ца на ка ляс цы), якая ро біць вы дат ныя ін тэр' ер ныя ляль кі. Са бе кошт іх вя лі кі, ры нак збы ту не 
вель мі раз ві ты, та му па куль та кую ра бо ту пе ра тва раць у адзі ную кры ні цу да хо даў вель мі ры зы коў на. 
Ад нак сён ня за ня так ра мяст вом — са мае да ступ нае пра ца ўлад ка ван не ў вы гля дзе са ма за ня тас ці, пры 
гэ тым — з са мы мі ма лы мі ка мер цый ны мі ры зы ка мі. Ме на ві та та му, за дум ва ю чы ся, чым за раб ляць 
на жыц цё, не вар та ад кі даць і гэ ты кі ру нак. У Бе ла ру сі ёсць ар га ні за цыі і лю дзі, здоль ныя да па маг чы 
і пад ка заць. Вар та толь кі ўзяц ца!

Тац ця на ЖАР НА СЕК, спе цы я ліст па су вя зях з гра мад скас цю бе ла рус ка га гра мад ска га аб'-
яд нан ня «Па зі тыў ны рух»:

— Гэ та ра ней іс на ва ла мер ка ван не, што рэч, зроб ле ная сва і мі ру ка мі, ні ко лі не аку піц ца і пра да-
юць іх прос та «для ду шы». На мой по гляд, ка лі гра мат на пра пі я рыць сваю дзей насць, то мож на доб ра 
пад за ра біць. Га лоў нае, каб бы ла кан цэп цыя. Вель мі доб ра спра цоў ва юць та кія ідэі, як «Ку пі ру ка ві цы 
— вы ра туй дзі ця» або «На будзь па кет з эка ла гіч на га ма тэ ры я лу — вы ра туй во сем дрэў». Так мож на 
ра біць на ват роз ныя са цы яль ныя пра ек ты! Руч ная пра ца так са ма мо жа быць ці ка вая ту рыс там, якіх 
у на шых га ра дах ста но віц ца ўсё больш. І ня ма роз ні цы, хто ме на ві та вы раб ляе гэ тыя рэ чы — лю дзі з 
ін ва лід нас цю або без яе. Мож на на огул не афі ша ваць гэ та, асаб лі ва ка лі мы хо чам да маг чы ся та го, 
каб лю дзі з ін ва лід нас цю па ве ры лі ў ся бе.

Анас та сія КУЗЬ МІЧ, ка ар ды на тар між на род ных мо ла дзе вых пра грам між на род на га гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Аду ка цыя без ме жаў»:

— Мая пра ца дае маг чы масць бы ваць у ін шых кра і нах. Та му ў мя не шмат уда лых пры кла даў та го, 
як лю дзі з ін ва лід нас цю ма юць ак тыў ную жыц цё вую па зі цыю ды і ў цэ лым з'яў ля юц ца да во лі моц на 
ўцяг ну ты мі ў жыц цё сва іх га ра доў і вё са чак. Вось на прык лад, ад ной чы ў Вроц ла ве мне па шчас ці ла 
па бы ваць на ву ліч ным кір ма шы хэнд-мэйд, які ра бі лі як раз лю дзі з ін ва лід нас цю. Та кой пры га жос ці 
я яшчэ не ба чы ла — ад туль пры вез ла свае са мыя лю бі мыя за вуш ні цы! Там, ад ра зу на мес цы, бы ла 
маг чы масць і па зна ё міц ца, і па гу та рыць з аў та ра мі гэ тых шэ дэў раў! Ча му б та кія кір ма шы не пра во-
дзіць і ў на шай кра і не?

Па чаць новую працу мож на ўся го за дзень-два

Пад ра мес ніц кай дзей нас цю ма ец ца на ўва зе дзей насць 
фі зіч ных асоб па вы ра бе і рэа лі за цыі та ва раў, вы ка нан ні 
ра бот, ака зан ні па слуг з пры мя нен нем руч ной пра цы 
і ін стру мен ту, якая ажыц цяў ля ец ца са ма стой на, 
без пры цяг нен ня ін шых фі зіч ных асоб па пра цоў ных 
гра ма дзян ска-пра ва вых да га во рах, не з'яў ля ец ца 
прад пры маль ніц кай і скі ра ва на на за да валь нен не 
бы та вых па трэб гра ма дзян.

Пе ра адо лець абы яка васць
Кі раў нік ад дзе ла са цы яль на га слу-

жэн ня Пін скай епар хіі ай цец Сер гій 
Плат ніц кі рас ка заў пра цэнтр са цы-
яль най да па мо гі, бу даў ніц тва яко га 
хут ка рас пач нец ца ў Пін ску. Тут раз-
мес ціц ца дзі ця чы хос піс, ад дзя лен не 
рэ абі лі та цыі, пры ту лак для ста рых. Гэ-
тай ра бо тай пра ва слаў ныя свя та ры 
і вер ні кі зай ма юц ца і за раз, толь кі ў 
роз ных мес цах го ра да, у роз ных пры-
хо дах. Вя лі кая ўва га на да ец ца пра цы 
па пра фі лак ты цы абор таў, ра бо це з 
сем' я мі нар ка ма наў, ал ка го лі каў, сем'-
ям, дзе вы хоў ва юц ца ін ва лі ды.

Ай цец Сер гій лі чыць, што пра ца-
ваць трэ ба не толь кі з ты мі, хто мае 
па трэ бу ў да па мо зе, але і з усі мі чле-
на мі гра мад ства: «У жыц ці мы час та 
не за ўва жа ем ні ста рых, ні ін ва лі даў, 
ні ня мог лых. Ро бім вы гляд, што гэ тых 
лю дзей ня ма по бач з на мі. У боль-
шас ці з нас жы ве ўста ноў ка: дзяр жа ва 

па він на, урач па ві нен, шко ла па він на. 
А хі ба ся бе не па ві нен спы таць кож ны, 
што ён зра біў для блізка га, для ўся го 
све ту?» Пе ра адо лець абы яка васць, 
на ву чыць ад чу ваць ра дасць да па мо гі 
ін ша му ча ла ве ку за клі ка ны вось гэ тыя 
са цы яль ныя мі сіі, да якіх царк ва імк-
нец ца да лу чыць усё больш мо ла дзі.

Ва лан цёр скія гру пы ёсць у Пін скай 
гім на зіі №2, ін дуст ры яль на-пе да га гіч-
ным ка ле джы, Па лес кім уні вер сі тэ це, 
ін шых уста но вах Пін ска. Ма ла дыя лю-
дзі, якія да па ма га юць ста рым, ін ва лі-
дам, ні ко лі не па кі нуць сва іх баць коў, 
дзя дуляў і ба буль, — вы ка заў спа дзя-
ван не ай цец Сер гій. Свя тар на га даў 
сваю раз мо ву з ды рэк та рам Пін ска га 
са цы яль на га пры тул ку для са ста рэ-
лых. З 19 яго жы ха роў 11 на той мо-
мант ме лі доб ра за бяс пе ча ных дзя цей. 
«Дзе цям у свой час гэ тыя лю дзі да лі 
мно гае, — з го рыч чу га ва рыў ба цюш-
ка, — а ў дзя цей не знай шло ся для іх 
хоць тро хі ду шэў най цеп лы ні». Та му і 

пра цу юць ак тыў на пры хо ды Пін скай 
епар хіі, каб за клі каць лю дзей са браць 
срод кі на цэнтр і тым са мым пе ра адо-
лець абы яка васць на шых гра ма дзян.

Дом спа га ды і мі ла сэр нас ці
Не да лё ка ад Пін ска, у га рад скім 

па сёл ку Ла гі шын, ка та ліц кі кас цёл па-
бу да ваў Дом мі ла сэр нас ці. Сён ня тут 
жы вуць па жы лыя лю дзі ( іх 43) з усіх 
рэ гі ё наў кра і ны. Ці ка ва, што ў пры ту-
лак бя руць не па ве ра выз нан ні. Акра-
мя ка то лі каў, у ла гі шын скай уста но ве 
жы вуць пра ва слаў ныя, бап тыс ты. Да 
атэ іс таў у гэ тым до ме ні хто ся бе не 
ад но сіць. У двух па вяр хо вым бу дын ку 
ёсць кап лі ца, аб ста ля ва ная для служ-
бы як ка та ліц кім, так і пра ва слаў ным 
свя та ром. У гэ тым свет лым па мяш-
кан ні мы су стрэ лі дзвюх пры ха джа-
нак. Ка ця ры на, ін ва лід з дзя цін ства, 
атрым лі вае тут ду шэў ную па лёг ку. А 
пен сі я нер ка Ван да, як яна ска за ла, 
мо ліц ца за ўсіх ма ла дых. Жан чы ны 
вы ка за лі шчы рую па дзя ку за тыя ўмо-
вы, у якіх яны жы вуць, за ўваж лі выя 
ад но сі ны кі раў ніц тва і пер са на лу.

Па коі До ма мі ла сэр нас ці раз лі ча ны 
на два ча ла ве кі. Раз на ты дзень па-
жы лых лю дзей агля дае ўрач. Па вод ле 
слоў ксян дза Та дэ ву ша Шаш ко, жан-
чы ны, што пра цу юць тут, ста вяц ца да 
ста рых ні бы да сва іх баць коў. Ар ды-
на рый Пін скай Дыя цэ зіі біс куп Ан то ні 
Дзям' ян ка пад крэс ліў, што ўста но ва 

бы ла па бу да ва на пад па тра на там кар-
ды на ла Ка зі мі ра Свёнт ка пры да па мо-
зе мно гіх даб ра чын цаў. І ця пер ёсць 
прад пры ем ствы, ар га ні за цыі, пры-
ват ныя асо бы, якія спры я юць руб лём 
доб рай спра ве. Але ча сам бы ва юць 
фі нан са выя цяж кас ці, бо 80% пен сій-
ных ад лі чэн няў не кам пен су юць кошт 
пра жы ван ня і до гля ду ста рых.

Дом мі ла сэр нас ці пра цуе два га-
ды, але ўжо ад чу ва ец ца яго ўплыў на 
све та по гляд мяс цо вых жы ха роў. Ка-
лі яго бу да ва лі, са сме хам ус па мі на лі 
свя та ры, пра ез джыя ня рэд ка пы та лі: 
«Які алі гарх тут уз во дзіць са бе апар-
т амен ты?» А ця пер сю ды пры хо дзяць 
школь ні кі з на стаў ні цай, мо ладзь 
пра во дзіць кан цэр ты са ма дзей нас ці. 
Свя та ры ўсіх кан фе сій на вед ва юць 
пры ту лак з па стыр скім сло вам. Лю дзі, 
якія пра цу юць у До ме мі ла сэр нас ці, 
ка рыс та юц ца ня змен най па ва гай сва-
іх ад на вяс коў цаў.

Бу ду чы пры ту лак
Трэ цім пунк там на ша га па да рож жа 

бы ла вёс ка Свя тая Во ля Іва цэ віц ка га 
ра ё на. Мяс цо выя жы ха ры вель мі га-
на рац ца на ста я це лем свай го пры хо да 
ай цом Мі ка ла ем Ляў шу ком. Пры го-
жы храм са зва ні цай стаў га лоў най 
сла ву тас цю гэ тых мяс цін. А ўзво дзі лі 
яго на па чат ку 1990-х, ка лі гро шай у 
пры ха джан зу сім не бы ло. І яны ах-
вя роў ва лі... буль бу. Ба цюш ка збі раў 

аў та ка ра ва ны і на кі роў ваў ся ў Пі цер, 
Мур манск, га ра ды Бал тыі, у за леж-
нас ці ад та го, дзе за буль бу мож на 
бы ло вы ру чыць больш. На атры ма ныя 
срод кі куп ля лі бу даў ні чыя ма тэ ры я лы. 
Бры га ду цес ля роў свя тар фар мі ра ваў 
аса біс та пас ля доў гіх і грун тоў ных гу-
та рак з бу даў ні ка мі. Кож на га во пыт-
на га май стра ад шук ваў па рэ ка мен да-
цы ях. Усе яны на час ра бо ты ў Свя той 
Во лі ўзя лі вод пуск на пра цы. І за пяць 
тыд няў узвя лі не царк ву — са праўд ны 
шэ дэўр дой лід ства. Пры гэ тым што-
дзень на бу доў лю вы хо дзі ла да сот-
ні мяс цо вых жы ха роў. І ў 1994 го дзе 
храм Уз ві жан ня Кры жа Гас под ня га 
быў ад кры ты.

Та му кож ны, хто ве дае ай ца Мі ка-
лая, ве рыць, што за ду ма ны ім даб ра-
чын ны пры ту лак бу дзе па бу да ва ны і 

пры ме сва іх на сель ні каў. За раз на-
су праць хра ма ў рыш та ван нях ста іць 
ужо трох па вяр хо вы бу ды нак. За кла-
дзе ны фун да мент пад дру гі, які ста не 
хар чо вым бло кам для лю дзей, што 
прый дуць сю ды жыць. У до ме ма юць 
на мер да ваць пры ту лак тым, хто мае 
па трэ бу ў да ху над га ла вой, ка вал ку 
хле ба і сло ве спа га ды. Бу доў ля вя-
дзец ца з 2008 го да. І даў но бы ла б 
скон ча на, каб срод каў ха па ла.

І ста рыя, і дзе ці
У Коб рын скім ра ё не азда раў лен чы 

ла гер для дзя цей «Жам чу жын ка» пра-
цуе 19-ы год. Яго аб ста ля ва лі еван-
гель скія хрыс ці я не-бап тыс ты ў бы лой 
пан скай ся дзі бе, якая доў гі час яшчэ 
слу жы ла ва ен на му га рад ку. У кам-
форт ных умо вах тут ад па чы ва юць ка-
ля двух сот школь ні каў за зме ну. А за 
ле та ў «Жам чу жын цы» па праў ля юць 
зда роўе больш за ты ся чу хлоп чы каў 
і дзяў чы нак з усёй Бе ла ру сі. Як пад-
крэс ліў ды рэк тар уста но вы Ула дзі мір 
Ван дзіч, ла гер пры мае дзя цей з дзі ця-
чых да моў, шмат дзет ных, праб лем ных 
сем’яў не за леж на ад ве ра выз нан ня.

Тро хі ў ба ку ад ла ге ра, каб не па-
ру шаць ці шы ню і спа кой, не так даў-
но вы рас бу ды нак До ма мі ла сэр нас ці 
для са ста рэ лых. Тут жы вуць 25 ча ла-

век у вель мі кам форт ных па ко ях на 
ад на го або двух ча ла век. Ды рэк тар 
уста но вы Ігар Мік ля еў па ве да міў, што 
з прэ тэн дэн там на мес ца спа чат ку за-
клю ча ец ца да га вор на ме сяц, по тым 
на боль шы тэр мін. Але, як пра ві ла, 
ба бу лі і дзя ду лі за трым лі ва юц ца тут 
да лей. Праў да, па вод ле ўмоў да га-
во ра, яны не мо гуць пра да ваць свае 
да мы або ква тэ ры, бо ўста но ва іс нуе 
на спон сар скія гро шы. І ні хто не мо жа 

га ран та ваць, што срод кі бу дуць заў-
сё ды. Та му прад стаў ні кі Са ю за еван-
гель скіх хрыс ці ян-бап тыс таў вель мі 
пра сі лі прад стаў ні коў СМІ апе ля ваць 
да свя до мас ці гра мад ства. Кож ная 
ка пей ка, ах вя ра ва ная на даб ра чын-
насць, не толь кі за ліч ва ец ца на не бе, 
але і па ляп шае ду шу ах вя ра валь-
ні ка.

Скіт на ху та ры Вяж ное
Вяж ное — гэ та ўскра і на Бе ла веж-

скай пу шчы на мя жы Ка мя нец ка га і 
Пру жан ска га ра ё наў. Царк ва Свя ці це ля 
Мі ка лая на гэ тым мес цы бы ла ўзве дзе-
на ў кан цы ва сям нац ца та га ста год дзя. 
Але апош нім ча сам на ху та ры за ста-
ла ся ад на мяс цо вая жы хар ка. Служ бу 
час ад ча су пра во дзіў пры ез джы свя-
тар. Каб ажы віць гэ тыя мяс ці ны, сем 
га доў та му сю ды прый шлі ма наш кі 
жа но ча га ма нас ты ра, які раз ме шча ны 
ў Брэсц кай крэ пас ці. У ляс ную глуш 
іх пры вя ло не толь кі імк нен не ады сці 
ад мір ской мі тус ні, але і па шы рыць 
гас па дар чую дзей насць. У крэ пас ці 
нель га бу да ваць або тры маць пад-
соб ную гас па дар ку. Та ды, праў да, 
сёст ры і па ду маць не маг лі, што за 
ней кую сот ню мет раў ад скі та прой дзе 
аб' яз ная да ро га ва кол Бе ла веж скай 
пу шчы. Ця пер жыц цё тут імк лі ва мя-
ня ец ца. Шмат ах вот ных з'я ві ла ся на-
ве даць ста рую царк ву і кры ні цу пры 
да ро зе. У скіт па цяг ну лі ся лю дзі, якія 
ма юць па трэ бу ў ду шэў най да па мо зе. 
Тут раз гар ну ла ся са праўд ная бу доў ля. 
Ігу мен ня Аляк санд ра га во рыць, што 
з Бо жай да па мо гай яна спа дзя ец ца 
не ўза ба ве ад крыць ба га дзель ню для 
адзі но кіх жан чын.

���
Усе аб' ек ты, якія ўда ло ся на ве даць 

за дзень, іс ну юць на ах вя ра ван ні спон-
са раў і вер ні каў роз ных рэ лі гій ных 
кан фе сій. Усе яны ад кры ты для лю-
дзей, якія га то вы да па маг чы. Муд рыя 
га ва ры лі: «Кі неш за са бой — зной-
дзеш пе рад са бой». Бо ні хто не ве дае, 
што ча кае на пе ра дзе кож на га. Ва ўсе 
з на зва ных да моў для са ста рэ лых сён-
ня ёсць чар га.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Фо та аў та ра і Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

Пін скі, Іва цэ віц кі, Коб рын скі, 
Пру жан скі ра ё ны

�

Свят ло ў акнеСвят ло ў акне  ��

ВЕ РА ДЗЕЯННЕМ ЖЫ ВАЯ Усё больш са цы яль ных аб' ек таў ства ра ец ца 
пад эгі дай рэ лі гій ных ар га ні за цый Брэст чы ны

Пад час па езд кі гру пы жур на ліс таў па са цы яль ных аб' ек тах, ар га ні за ва-
най ад дзе лам па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў Брэсц ка га абл вы-
кан ка ма, не раз да во дзі ла ся чуць у роз ных ін тэр прэ та цы ях, што ве ра 
без спра вы мёрт вая. Гэ та вя до ма з даў ніх ча соў. З глы бінь вя коў ідзе 
тра ды цыя да па ма гаць та му, хто мае па трэ бу ў спа га дзе і мі ла сэр нас ці. 
Удзель ні кам прэс-ту ра на свае во чы да вя ло ся ўба чыць уста но вы, якія 
слу жаць да бру год-два, а то і дзя сят кі га доў.

ННа ста я цель са Свя той Во лі ай цец Мі ка лай.а ста я цель са Свя той Во лі ай цец Мі ка лай.

Царк ва ў Свя той Во лі.

Дом мі ла сэр нас ці 
еван гель скіх хрыс ці ян-баптыстаў.

Як нас ду рацьЯк нас ду раць  ��

ПРА ДУК ТЫ АД ЧА СУ ПСУ ЮЦ ЦА
У Ві цеб ску, у па раў на нні з мі ну лым го дам, на зі ра ец ца рост 
па ру шэн няў у ганд лі. У пры ват нас ці, удзель ная ва га па ру-
шэн няў са ні тар ных нор маў і пра ві лаў па вя лі чы ла ся з 54% 
да 70%, не вы ка нан ня па тра ба ван няў да якас ці та ва раў, якія 
рэа лі зу юц ца — з 65 да 74%, не пра да стаў лен ня па куп ні кам 
не аб ход най і дак лад най ін фар ма цыі аб та ва рах — з 21 да 
27%, па ве да мі лі ў Ка мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю Ві цеб-
скай воб лас ці.

Ва ўсіх пра ве ра ных 5 ганд лё вых аб' ек тах го ра да бы лі ўста ноў-
ле ны па ру шэн ні. На прык лад, у кра ме, якая на ле жыць ві цеб скай 
фір ме, пра да ва лі 3 най мен ні хар чо вых та ва раў са скон ча ным тэр-
мі нам пры дат нас ці. Да ра бо ты бы лі да пу шча ны пра даў цы без пра-
хо джан ня пе ры я дыч на га ме ды цын ска га агля ду. У ганд лё вай за ле 
кра мы вы клад ка хар чо вай пра дук цыі ажыц цяў ля ла ся не па срэд на 
на дно ха ла дзіль най віт ры ны без спе цы яль ных ганд лё вых лат коў, 
пад но саў. У про да жы ад сут ні ча лі мя са і мяс ныя паў фаб ры ка ты, 
птуш ка, мар га ры на вая і кіс ла ма лоч ная пра дук цыя...

А ў ін шай кра ме ў ана ла гіч най віт ры не за хоў ва лі ся сы рая 
хар чо вая пра дук цыя по бач з га то вай да ўжы ван ня. Па куп ні кам 
пра па ноў ва лі 6 най мен няў хар чо вых та ва раў са скон ча ным тэр-
мі нам пры дат нас ці. Больш за тое — на 5 най мен няў кан ды тар скіх 
вы ра баў да ве да ма па куп ні коў не бы ла да ве дзе на ін фар ма цыя 
пра да ту вы ра бу і тэр мін пры дат нас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Пы таль нікПы таль нік  ��

ХТО ТРАПІЦЬ НА ЎЛІК МА Ю ЧЫХ 
ПА ТРЭ БУ Ў ПА ЛЯП ШЭН НІ 

ЖЫЛ ЛЁ ВЫХ УМОЎ У СТА ЛІ ЦЫ
Спе цы я ліс ты ўпраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі Мін гар вы-
кан ка ма па ве да мі лі рэ дак цыі, што ўлік гра ма дзян, якія 
ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, вя дзец ца 
па мес цы іх жы хар ства (рэ гіст ра цыі) ад па вед ны мі ра ён-
ны мі ад мі ніст ра цы я мі Мін ска, а так са ма па мес цы пра цы 
ў ар га ні за цы ях.

Для па ста ноў кі на ўлік па мес цы жы хар ства з 10 жніў ня 2011 го-
да па тра бу ец ца 10-га до вы тэр мін рэ гіст ра цыі па мес цы жы хар ства 
ў ста лі цы. Для па ста ноў кі на та кі ўлік па мес цы пра цы ў Мін ску, 
у ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі за ка на даў ства, на яў насць для 
гэ та га па ста ян най рэ гіст ра цыі ў го ра дзе не па тра бу ец ца, ад нак 
аба вяз ко вай умо вай пры гэ тым з'яў ля ец ца 10-га до вы тэр мін пра-
цы ў ар га ні за цы ях ста лі цы, што па цвяр джа ец ца ад па вед ны мі за пі-
са мі ў пра цоў най кніж цы. Час на ву чан ня ў вы шэй шай на ву чаль най 
уста но ве ў тэр мін та кой пра цы не ўва хо дзіць.

Сяр гей КУР КАЧ
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На слыхуНа слыху  ��

НА ЧАЛЬ НI КА ЎПРАЎ ЛЕН НЯ 
МI НЮС ТА I ЯЕ НА МЕС НI КА 
ЗА ТРЫ МА ЛI «НА ГА РА ЧЫМ»

За атры ман не ха ба ру ў па ме ры 1000 до ла раў су пра цоў-
нi кi Ка мi тэ та дзяр жаў най бяс пе кi за тры ма лi на чаль нi ка 
ўпраў лен ня Мi нiс тэр ства юс ты цыi Бе ла ру сi i яе на мес нi ка. 
Не па срэд на пры пе ра да чы гро шай быў за тры ма ны i ха ба-
ра да валь нiк — за сна валь нiк ад ной з пры ват ных бу даў нi чых 
струк тур Мiн ска.

У прэс-служ бе КДБ па ве да мi лi, што чы ноў нi кi, як вы свет лi-
ла ся, i ра ней не ад на ра зо ва атрым лi ва лi не за кон ныя гра шо выя 
ўзна га ро ды за са дзей нi чан не ў спры яль ным ра шэн нi пы тан няў, 
якiя ўва хо дзi лi ў iх кам пе тэн цыю.

За раз служ бо выя асо бы Мi нюс та i за сна валь нiк фiр мы зна хо-
дзяц ца ў след чым iза ля та ры КДБ. У да чы нен нi да iх за ве дзе ны 
кры мi наль ныя спра вы.

На дзея ПАЎ ЛА ВА
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