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У БЕ РА ЗІ НО — НО ВЫ ПЛА ВАЛЬ НЫ БА СЕЙН
Больш як 63 млрд руб лёў за тра ча на на бу даў ніц тва пла валь-

на га ба сей на ў Бе ра зі но, афі цый нае ад крыц цё яко га ад бу дзец ца 
сёння.

Аб' ект уклю чае ў ся бе трэ на жор ную і гуль ня вую за лы, за лу для гуль ні 
ў на столь ны тэ ніс, са ўну, ка вяр ню, кас ме та ла гіч ны і ма саж ны ка бі не ты, 
2 пла валь ныя ван ны, ад на з якіх з эле мен та мі аква пар ка. Днём у 
комп лек се бу дуць вес ці ся трэ ні роў кі, а ве ча рам — платныя заняткі 
для ўсіх ах вот ных.

У ра ё не дзей ні ча юць яшчэ тры знач ныя комп лек сы. Фіз куль тур на-
азда раў лен чы цэнтр «Ла зур ны» пра цуе з 2011 го да і на сён ня аказ-
вае на вед ні кам 40 ві даў па слуг. Фіз куль тур на-азда раў лен чы цэнтр 
«Зда роўе» ад кры ты на ба зе бы ло га лаз не ва-праль на га кам бі на та 
пас ля ад па вед най рэ кан струк цыі і абы шоў ся ў 500 млн руб лёў. Спар-
тыў на-ту рыс тыч ны цэнтр «Бра дзец» па чаў ра бо ту пас ля пе ра пра фі-
ля ван ня ам бу ла то рыі ў аг ра га рад ку з ад най мен най наз вай. Тут ёсць 
усё не аб ход нае для плён на га ад па чын ку: рус кая лаз ня, пункт пра ка ту 
спар тыў на га ін вен та ру. Акра мя та го, клі ен там пра па ноў ва юць па слу гі 
для пра жы ван ня, рач ныя і ве ла сі пед ныя па хо ды.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У КА ГО СА МАЕ ДОЎ ГАЕ... ВУ ХА?
У Ві цеб ску ўпер шы ню прой дзе вы ста ва-кір маш свой скіх жы-

вёл «За ла ты пад во рак». У ёй возь муць удзел леп шыя за вод чы кі 
і ўла даль ні кі жы вёл і пту шак з роз ных ра ё наў Бе ла ру сі. Кір маш 
пла ну ец ца на 12 кра са ві ка.

У куль тур на-гіс та рыч ным комп лек се «За ла тое каль цо го ра да Ві-
цеб ска «Дзві на» ў гэ ты дзень ся род ін шага мож на бу дзе ўба чыць 
ку рэй та кіх па род, як пал таў скія глі ніс тыя, шаў ко выя, бра ма па ле вая, 
ар лоў скія пар ка лё выя і ін шых. За вод чы кі за пра ша юць так са ма ўба-
чыць ца ца рак, пе ра пё лак, фа за наў, гу сей, ка чак, ін ды коў і га лу боў. 
Тру са во ды абя ца юць здзі віць на вед ні каў вы ста вы раз на стай нас цю 
па род тру соў.

— У рам ках ме ра пры ем ства бу дзе вес ці ся па пу ля ры за цыя птуш-
ка га доў лі і раз вя дзен ня тру соў. Для гэ та га бу дзе пра ве дзе на прэ зен-
та цыя па род жы вёл і пту шак, кан суль та цыі во пыт ных за вод чы каў па 
ўтры ман ні, карм лен ні, вак цы на цыі, клей ма ван ні жы вёл і пту шак. А 
яшчэ гэ тая вы ста ва — вы дат ная маг чы масць для жы ха роў го ра да і 
гас цей ўба чыць заа парк ад на го дня ў мі ні я цю ры, — па ве да мі лі ка рэс-
пан дэн ту «Звяз ды» ў арг ка мі тэ це ме ра пры ем ства.

У за баў ляль най пра гра ме кон кур сы «Пту шы ны ўлю бё нец пуб лі-
кі», «Пух на ты ўлю бё нец пуб лі кі», «Са мае доў гае ву ха», «Са мы цяж кі 
трус вы ста вы», «Са мы ўчэ піс ты па цук» і ін шыя. Так са ма за пла на ва на 
ка тан не на ко нях і по ні, па ка заль нае вы ступ лен не ак ты віс таў клу баў 
гіс та рыч най рэ кан струк цыі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

«ЗНА ХАР» АКА ЗАЎ СЯ НЕ СА ПРАЎД НЫМ?
Мі ніс тэр ства ганд лю ўста на ві ла факт рас паў сюдж ван ня праз 

паш то выя скры ні ў Мін ску і Ма гі лё ве не на леж най рэ кла мы «Зда-
ро вая сям'я», вы ка на най у вы гля дзе га зет ных ста ро нак.

На са мрэч яна з'яў ля ец ца рэ кла май баль за му «Ал тай скі ле кар», 
комп лек саў «Ка мен нае мас ла +7», «Сі бір ская ліс тоў ні ца +7», крэ му 
«Даб ра дзея жы віч ная». Гэ тая пра дук цыя, па звест ках Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя, на тэ ры то рыі на шай кра і ны не за рэ гіст ра ва на ні ў 
якас ці ле ка вых срод каў, ні ў якас ці вы ра баў ме ды цын ска га пры зна-
чэн ня.

Ра зам з тым рэ кла ма змя шчае ін фар ма цыю аб ле ка вых улас ці вас-
цях гэ тай пра дук цыі — шмат лі кія спа сыл кі на фар ма ка тэ ра пеў тыч ныя 
эфек ты, якія яна дае (па ляп шае кро ва зва рот, зды мае ацё кі, вяр тае 
ад чу валь насць і ру хо масць, нар ма лі зуе стан са су даў, кры ві, лім фы, 
моз га і сэр ца, ад наў ляе кро ва зва рот ка неч нас цяў, «за бі вае ін фек цыі 
і ві ру сы» і г.д.), а так са ма на іх ля чэб нае ўздзе ян не (нар ма лі зуе ціск 
пры гі пер- і гі па та ніі, ад наў ляе па тэн цыю і інш.).

Так са ма рэ кла ма змя шчае вод гу кі фі зіч ных асоб аб вы ні ках пры ёму 
імі пра дук цыі, што рэ кла му ец ца, у ля чэн ні шы ро ка га ко ла за хвор ван-
няў, што так са ма з'яў ля ец ца ін фар ма цы яй аб ля чэб ных улас ці вас цях 
гэ тай пра дук цыі.

Пад час раз бо ру бы ло ўста ноў ле на, што рэ кла ма даў цам і рас паў-
сюдж валь ні кам рэ клам ных лістовак «Зда ро вая сям'я» з'яў ля ец ца ТАА 
«Ал тай скі зна хар». Мін ганд лю вы нес ла прад пі сан не вы пра віць вы яў ле-
ныя па ру шэн ні за ка на даў ства аб рэ кла ме. Мін гар вы кан кам на кі ра ваў 
у суд два пра та ко лы ад ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці за раз мя шчэн не 
не на леж най рэ кла мы ў ста лі цы. Ра бо та па спы нен ні рас паў сюдж ван ня 
яе ар га ні за ва на і на тэ ры то ры ях аб лас цей.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЖА КЕІ ЧА ТЫ РОХ ДЗЯР ЖАЎ 
ЗБЯ РУЦ ЦА Ў РА ТАМ ЦЫ

Прад стаў ні кі Укра і ны, Літ вы, Бе ла ру сі і Ра сіі збя руц ца на між-
на род ных спа бор ніц твах па вы езд цы 10—13 кра са ві ка ў Ра там цы, 
што пад Мінск ам. Уся го ж у іх пла ну юць узяць удзел 97 спар тыў-
ных пар, якія на пра ця гу ча ты рох дзён ра зы гра юць тры нац цаць 
кам плек таў уз на га род.

У ка ман ду Бе ла ру сі, што вы сту піць па алім пій скай пра гра ме, ува хо-
дзяць спарт смен кі Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра алім пій скай пад рых тоў кі 
кон на га спор ту і ко не га доў лі: май стры спор ту між на род на га кла са 
Ка ця ры на Вар чэ ня, Свят ла на Лой ка, Га лі на Зо та ва, май стар спор ту 
На дзея Фё да ра ва і прад стаў ні ца Ма гі лёў ска га цэнт ра алім пій ска га 
рэ зер ву па кон ным спор це і су час ным пя ці бор'і Ала Ні ка но ра ва. У фі-
на ле ўдзель ні ча юць леп шыя на ез ні кі «Вя лі ка га пры за».

Таксама бу дзе ар га ні за ва ны пра кат ко ней, кон кур сы з ро зыг ры-
шам па да рун каў і пры зоў, па каз ма дэ ляў кон най мо ды еў ра пей скіх 
вы твор цаў і па ка заль ныя вы ступ лен ні.

У скла дзе су дзейс кай ка ле гіі афі цый ныя між на род ныя суд дзі з 
Поль шчы, Аў стра ліі, Сла ве ніі, Гер ма ніі, Ра сіі і Бе ла русі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

З МАСК ВЫ Ў МАЛ ДО ВУ — «ЗАЙ ЦАМ»
На чы гу нач най стан цыі Лу ні нец су пра цоў ні кі транс парт най мі-

лі цыі за тры ма лі гра ма дзя ні на без бі ле та і да ку мен таў, які ехаў у 
цяг ні ку Маск ва — Брэст.

Вы свет лі ла ся, што 25-га до вы па са жыр з'яў ля ец ца гра ма дзя ні нам 
рэс пуб лі кі Мал до ва, ку ды ён і на кі роў ваў ся. Як па тлу ма чыў не ле галь ны 
па са жыр, ён пра ца ваў двор ні кам у Маск ве, але гро шай на бі лет да до му 
ча мусь ці не за ра біў або хут ка па тра ціў. На ват па кі нуў у за клад паш-
парт бы лым гас па да рам і тэр мі но ва да бі раў ся на ра дзі му. Ра біў гэ та 
на элект рыч ках і спа да рож ных ма шы нах. У Бран ску ноч чу пра браў ся 
ў хут кі цяг нік з на ме рам за ехаць у Брэст, ад туль ду маў праз лес пе-
рай сці ва Укра і ну і да бі рац ца да Мал до вы. Але па куль што ака заў ся 
ў іза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня Лу ні нец ка га РА УС.

Яна СВЕ ТА ВА.

«ЛАК МУ СА ВАЯ ПА ПЕР КА» ДЛЯ НАР КО ТЫ КУ
У Бел дзярж уні вер сі тэ це на ву коў ца мі ўні тар на га прад пры ем-

ства «Уні тэхп рам БДУ» рас пра ца ва ны кам плек ты тэс таў для па-
пя рэд ня га вы яў лен ня нар ка тыч ных і псі ха троп ных рэ чы ваў, так 
бы мо віць, у па ля вых умо вах, су пра цоў ні ка мі, якія кант ра лю юць 
не за кон ны аба рот нар ко ты каў.

Кам плект вы лу ча ец ца пра ста той у вы ка ры стан ні, бяс печ нас цю 
і хут ка сцю вы ка нан ня ана лі зу. Акра мя та го, пра вя дзен не тэстаў не 
па тра буе ад су пра цоў ні каў вы со кай ме ды цын скай ква лі фі ка цыі. На 
ана ліз до след на га ўзо ру па тра бу ец ца ад 1 да 5 хві лін. Мэ та скры нін-
гу — уста наў лен не фак таў ужы ван ня нар ко ты каў пад лет ка мі, што 
да зво ліць за бяс пе чыць ран няе вы яў лен не нар ка за леж ных.

Па звест ках ААН, праб ле ма нар ка ты за цыі ў пад лет ка вым ася род дзі 
ста іць сён ня на трэ цім мес цы па ак ту аль нас ці пас ля ядзер най па гро зы 
і гла баль най эка ла гіч най ка та стро фы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ТАР ГІ ВІР ТУ АЛЬ НЫЯ — ПА ДА ТАК РЭ АЛЬ НЫ
Жы хар Дра гі чын ска га ра ё на ўдзель ні чаў у элект рон ных тар гах 

на ва лют най бір жы ў Вя лі ка бры та ніі не без пос пе ху. Ён за ра біў 
больш як 70 міль ё наў руб лёў, а вось па да так за пла ціць «за быў ся». 
Ды ў пад атко вай ін спек цыі ра ё на яму на пом ні лі пра гэ та. 

Ця пер «бір жа вік» му сіць за пла ціць 8,6 міль ё на руб лёў па да тку, а 
так са ма тры міль ё ны руб лёў пе ні за пра тэр мі ноў ку пла ця жу. Акра мя 
та го, па ру шаль ні ку па гра жае штраф за не па да чу пад атко вай дэк ла-
ра цыі.

Яна СВЕ ТА ВА.

ПРАБ ЛЕ МЫ ЁСЦЬ. 
А ЦІ ЁСЦЬ РА ШЭН НІ?

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ, на мес ні к 
стар шы ні вы шэй зга да най Па ста-
ян най ка мі сіі, ве дае пра жыц цё ін-
ва лі даў з улас най прак ты кі: да ра бо-
ты ў пар ла мен це яна ўзна чаль ва ла 
Брэсц кі аб лас ны цэнтр ме ды цын скай 
рэ абі лі та цыі «То нус» для дзя цей з псі-
ха не ўра ла гіч ны мі за хвор ван ня мі.

Сён ня дэ пу тат , акра мя за ка на-
т вор чай дзей нас ці, пра цуе са зва ро-
та мі гра ма дзян. Апош нія ў асноў ным 
звя за ны з но вай рэ дак цы яй За ко на 
«Аб са цы яль ным аб слу гоў ван ні». 
Пар ла мен та рый у сва ёй вы бар чай 
акру зе су стра ка ла ся з прад стаў ні ка мі 
цэнт раў рэ абі лі та цыі ін ва лі даў, з гра-
мад скі мі аб' яд нан ня мі, што прад стаў-
ля юць пра вы ін ва лі даў, з ма ла ды мі 
ін ва лі да мі і з сем' я мі, дзе ёсць лю дзі 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Яна 
ўпэў не на, што Рэс пуб лі ка Бе ла русь 
пра во дзіць пас ля доў ную дзяр жаў ную 
па лі ты ку, на кі ра ва ную на па ляп шэн не 
якас ці жыц ця сем' яў, якія вы хоў ва-
юць дзя цей-ін ва лі даў, на па вы шэн не 
ўзроў ню жыц ця да рос лых лю дзей з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. «Мы 
ўсе па він ны па мя таць, што дзяр жа-
ва вы дат коў вае ве лі зар ныя срод кі 
на са цы яль ную да па мо гу, ар га ні за-
цыю жыц ця дзей нас ці фі зіч на аслаб-
ле ных лю дзей», — пад крэс лі ла яна. 
Так, Ла ры са Баг да но віч за ўва жы ла: 
баць кі дзя цей з аб ме жа ва ны мі маг-
чы мас ця мі за да во ле ны, што сын ці 
дач ка ма юць маг чы масць атры маць 
аду ка цыю, ме ды цын скую і са цы яль-
ную да па мо гу.

У той жа час ёсць шмат праб лем, 
якія яшчэ трэ ба вы ра шыць. «Сем'і на-
ра ка юць на тое, што па мер са цы яль-

най пен сіі і да па мо гі за до гляд не да-
стат ко вы, спіс ле каў, што вы да юц ца 
па льгот ных рэ цэп тах, ня поў ны, а са мі 
ле кі — не эфек тыў ныя; ін ва лід ныя ка-
ляс кі — ня зруч ныя і не пра хо дзяць у 
ліфт, а пра па ноў ку піць ін шыя, на ват 
за ўлас ныя гро шы, ня ма; ар та пе дыч-
ны абу так ня зруч ны і яго вы да ец ца 
не да стат ко ва; па слу гі ня ні, «са цы яль-
най пе рад ыш кі» і ка рот ка ча со ва га до-
гля ду дзя цей не пра да стаў ля юц ца», 

— пе ра лі чы ла на ба ле лыя праб ле мы 
лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-
ця мі Ла ры са Баг да но віч. Так са ма яна 
да да ла, што ў сем' ях, дзе вы хоў ва-
ец ца дзі ця-ін ва лід, ма ці час та ў пра-
мым сэн се пры вя за на да до ма, яна 
не мо жа пры не аб ход нас ці лег чы ў 
баль ні цу, а ча сам і прос та сха дзіць у 
ма га зін. Знай сці пра цу жан чы не так-
са ма амаль не маг чы ма. Яшчэ ад на 
праб ле ма: ка лі дзі ця-ін ва лід ста но-
віц ца паў на лет нім, то час та не мо жа 
са ма стой на пра ца ўлад ка вац ца.

ЛЕ КІ НЕ НА ВУ ЧАЦЬ 
ЖЫЦЬ СЯ РОД ЛЮ ДЗЕЙ

Ця пер ужо да ка за на, што эфек тыў-
насць рэ абі лі та цыі ін ва лі да на ўпрост 
за ле жыць ад яго ўзрос ту. Чым больш 
яму га доў, тым мен шы эфект да юць 
пра цэ ду ры, за клі ка ныя па леп шыць 
зда роўе ча ла ве ка з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі. Як па ве да мі ла Але на 
БОГ ДАН, на чаль нік Га лоў на га ўпраў-
лен ня ар га ні за цыі ме ды цын скай да-
па мо гі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, з 2008 го да ў 
Бе ла ру сі па ча ла раз ві вац ца эмб ры я-
наль ная хі рур гія пло да. Больш за тое, 
сён ня дзі ця чыя хі рур гі, ней ра хі рур гі і 
кар дыя хі рур гі апе ры ру юць дзя цей на 
пер шых ме ся цах іх жыц ця.

«У нас аб ста ля ва ны рэ ані ма цый-
ныя бры га ды, якія мо гуць транс пар та-
ваць дзі ця, у за леж нас ці ад па та ло гіі, 
з лю бо га мес ца Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у цэнт ры аб лас но га ці рэс пуб лі кан-
ска га ўзроў ню, дзе бу дзе ака за на 
не аб ход ная да па мо га», — рас ка за-
ла прад стаў ні ца Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя.

Але на Бог дан звяр ну ла ўва гу на 
яшчэ ад ну праб ле му дзя цей-ін ва лі-
даў. У боль шас ці вы пад каў яны вы-
рас та юць са цы яль на не адап та ва ны-
мі, та му трэ ба больш ува гі на да ваць 
ін шым ві дам рэ абі лі та цыі, якія да па-
мо гуць дзі ця ці стаць паў на вар тас ным 
чле нам гра мад ства. Сён ня Брэсц кі 
цэнтр «То нус» су мес на з дзі ця чым 
фон дам ААН ЮНІ СЕФ рэа лі зуе пра-
ект па ўклю чэн ні ін ва лі да з ран ня га 
ўзрос ту ў сіс тэ му са цы яль най адап-
та цыі. «Ме ды ка мен тоз нае ля чэн не 
дзі ця мо жа атрым лі ваць га да мі, але 
спе цы я ліс ты-ме ды кі не на ву чаць дзі-
ця жыць у гра мад стве, не да дуць яму 
не аб ход ных на вы каў па са ма аб слу-
гоў ван ні, па са цы я лі за цыі», — за ўва-
жы ла вы сту поў ца.

За кра на ю чы тэ му пра цоў най за ня-
тас ці лю дзей, што пры зна ны не дзея-
здоль ны мі, Але на Бог дан звяр ну ла 
ўва гу на тое, што сён ня на за ка на даў-
чым уз роў ні па няц ці «не дзея здоль ны» 
і «не пра ца здоль ны» роў ныя. «На са м-
рэч мы з ва мі ра зу ме ем, што гэ та 
не так і не дзея здоль ныя лю дзі мо-
гуць вы кон ваць пэў ныя ві ды ра бот, 
якія не па тра бу юць спе цы яль на га 
на ву чан ня», — пад крэс лі ла вы сту-
поў ца. «Та му пра па ную раз гле дзець 
ва ры янт рас пра цоў кі па ста но вы або 
ін ша га нар ма тыў на га ак та, дзе бы лі 
б пе ра лі ча ны пэў ныя ві ды ра бот, якія 
мо гуць вы кон ваць не дзея здоль ныя 
лю дзі».

АД ГУРТ КОЎ 
ДА ПАЎ НА ВАР ТАС НАЙ 
ПРА ЦЫ

Сён ня ў кра і не на ліч ва ец ца больш 
як 530 ты сяч ін ва лі даў, з іх амаль 28 
ты сяч — дзе ці. Аляк сандр РУ МАК, на-
мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны, на га даў, што для та го, каб 
ін ва лі ды з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га 
раз віц ця маг лі нар маль на ўдзель ні чаць 
у жыц ці гра мад ства, ра бо та з імі па він-
на пра во дзіц ца з са ма га дзя цін ства. 
«Та кая сіс тэ ма пра цы ў на шай кра і не 

ство ра на — яна грун ту ец ца на ба зе 
цэнт раў ка рэк цый на га раз віц ця, на ву-
чан ня і рэ абі лі та цыі Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі, — пад крэс ліў на мес нік мі ніст ра. 
— Да лей шая са цы я лі за цыя ін ва лі даў 
за тым пе ра хо дзіць у сіс тэ му пра цы і 
са цы яль най аба ро ны».

З 2010 го да ў ка рэк цый ных цэнт-
рах ар га ні за ва на ад дзя лен не дзён-
на га зна хо джан ня ін ва лі даў. Сён ня 
пра цуе 151 та кое ад дзя лен не, на па-
ста ян най асно ве іх на вед ва юць звыш 
4 ты сяч ча ла век. У ся рэд нім ад но ад-
дзя лен не мае 27-30 на вед ні каў.

Для за ма ца ван ня ін ва лі да мі на-
бы тых у цэнт рах ве даў і раз віц ця 
но вых бы та вых і твор чых на вы каў 
у ад дзя лен нях пра цуе 183 рэ абі лі-
та цый на-пра цоў ныя май стэр ні, якія 
на вед вае 1615 ча ла век, так са ма ар-
га ні за ва на пра ца гурт коў і сек цый 
па ін та рэ сах. З улі кам за хвор ван няў 
ін ва лі даў, най больш рас паў сю джа ны 
май стэр ні па ра мон це кніг, па лі гра-
фіі, дэ ка ра тыў на-пры клад ным мас-

тац тве, вы ра бе су ве нір най пра дук-
цыі, рас лі на вод стве, вы ра бе све чак, 
дрэ ва ап ра цоў цы, ган чар най спра ве. 
Як ад зна чыў Аляк сандр Ру мак, май-
стэр ні цес на ўза е ма дзей ні ча юць з 
ад дзе ла мі пра ца ўлад ка ван ня — уся-
го ство ра на 104 пра цоў ныя мес цы. 
Та кім чы нам, ін ва лі ды ма юць маг чы-
масць улад ка вац ца на пра цу і атры-
маць пра цоў ны стаж.

�   � �
Пад вод зя чы вы ні кі «круг ла га ста-

ла», Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў па пра цы і 
са цы яль ных пы тан нях Ула дзі мір 
ВА СІ ЛЕН КА ад зна чыў, што вя лі кае 
зна чэн не ў вы ра шэн ні пы тан няў жыц-
цеў лад ка ван ня ін ва лі даў мае да лей-
шае раз віц цё ме ха ніз маў са цы яль-
на га парт нёр ства па між дзяр жа вай і 
не дзяр жаў ны мі струк ту ра мі, гра мад-
скас цю і сям' ёй. Пар ла мен та рый вы-
ка заў упэў не насць, што ўка ра нен не і 
вы ка ры стан не но вых су час ных фор-
маў і па ды хо даў бу дуць са дзей ні чаць 
не толь кі вы ра шэн ню пы тан няў гэ тай 
ка тэ го рыі гра ма дзян, але і па вы шэн-
ню якас ці іх жыц ця.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ЧА ЛА ВЕ К З АБ МЕ ЖА ВА НЫ МІ МАГ ЧЫ МАС ЦЯ МІ: 
ЯК ПЕ РА МАГ ЧЫ НЕ АБА РО НЕ НАСЦЬ?

РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» выказвае глыбокія спачуванні 
мастацкаму кіраўніку і галоўнаму рэжысёру Нацыянальна-
га акадэмічнага народнага хора імя Цітовіча Міхаілу Паўлавічу 
Дрынеўскаму ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю 
ЖОНКІ.
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У Па ла це прад стаў ні коў прай шоў «круг лы стол» па праб ле мах жыц цеў лад ка ван ня ін ва лі даў
Ін ва лі ды — ад на з са мых не аба ро не ных груп на ша га гра мад ства. 
Хтось ці пры ка ва ны да лож ка, а нех та не вый дзе без да па мо гі са сва-
ёй ква тэ ры, бо ін ва лід ная ка ляс ка не мо жа за ехаць у ліфт... Праб лем 
шмат. Пра тое, што ро біц ца для іх вы ра шэн ня бе ла рус кі мі ўла да мі, 
рас каз ва лі вы сту поў цы на «круг лым ста ле» «Жыц цеў лад ка ван не 
ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця: сі ту а цыя, праб-
ле мы, перс пек ты вы», ар га ні за ва ным Па ста ян най ка мі сі яй Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па пра цы і са цы яль-
ных пы тан нях.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»

У Мін ску на 1 лю та га 2014 го да 
са цы яль ныя пен сіі дзе цям-ін ва лі-
дам ва ўзрос це да 18 га доў скла лі 
ад 902 456 руб лёў да 1 240 877 (па-
мер пен сіі за ле жыць ад сту пе ні 
стра ты зда роўя). Су ма да па мо-
гі па до гля дзе ін ва лі даў 1 гру пы 
скла ла 1 128 070 руб лёў.

«Сем'і на ра ка юць на тое, што па мер са цы яль най пен сіі 
і да па мо гі па до гляду не да стат ко вы, спіс ле каў, што вы да юц ца 
па льгот ных рэ цэп тах, ня поў ны, а са мі ле кі — не эфек тыў ныя; 
ін ва лід ныя ка ляс кі — ня зруч ныя і не пра хо дзяць у ліфт, 
а пра па ноў ку піць ін шыя, на ват за ўлас ныя гро шы, ня ма; 
ар та пе дыч ны абу так ня зруч ны і яго вы да ец ца не да стат ко ва; 
па слу гі ня ні, «са цы яль най пе рад ыш кі» і ка рот ка ча со ва га до гля ду 
дзя цей не пра да стаў ля юц ца».

Сён ня на за ка на даў чым уз роў ні 
па няц ці «не дзея здоль ны» 
і «не пра ца здоль ны» роў ныя.

БЯС ПЕ КА 
І ГАС ЦІН НАСЦЬ — 

ПА НЯЦ ЦІ 
СУ МЯ ШЧАЛЬ НЫЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Вы ра ша ны так са ма ўсе пы тан ні бяз ві за ва га ўез ду 

гас цей і ўдзель ні каў чэм пі я на ту. Па меж ныя пе ра хо-
ды ўкам плек та ва ны су пра цоў ні ка мі, якія ва ло да юць 
за меж ны мі мо ва мі. Пры ня ты ра шэн ні для та го, каб 
Мінск быў мак сі маль на пры ваб ны для ту рыс таў. У 
пры ват нас ці, за фік са ва ны цэ ны на гас ці ніч нае аб-
слу гоў ван не, а ну мар ны фонд гас ці ніц па вя лі ча ны 
больш чым у 2 ра зы. Уся го ў час чэм пі я на ту бу дуць 
функ цы я на ваць 43 гас ці ні цы на 9 ты сяч 725 мес цаў. 
Для раз мя шчэн ня гас цей чэм пі я на ту так са ма бу дуць 
за дзей ні ча ны 5 ін тэр на таў у сту дэнц кай вёс цы больш 
чым на 5 ты сяч мес цаў. Вы ра ша ны ўсе пы тан ні, звя-
за ныя з ад ся лен нем на гэ ты пе ры яд сту дэн таў без 
спы нен ня на ву чаль на га пра цэ су.

У пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я на ту ў ста лі цы бу дзе 
раз гор ну та шы ро кая сет ка гра мад ска га хар ча ван ня. 
Да дат ко ва ад кры юц ца се зон ныя ка вяр ні больш чым 
на 20 ты сяч па са дач ных мес цаў у да да так да 75 ты-
сяч, якія ўжо іс ну юць. Рас пра ца ва ны спе цы яль ныя 
ме ню ў да ступ ным кош та вым дыя па зо не.

Ся род пе ра ваг на ша га чэм пі я на ту Мі ха іл Мяс ні ко-
віч на зваў раз ві тую транс парт ную сіс тэ му. Арэ ны на 
пе ры яд чэм пі я на ту бу дуць звя за ны пра мым транс-
парт ным злучэннем па між са бой і асноў ны мі мес-
ца мі пра жы ван ня ба лель шчы каў. Га то вы да пры ёму 
ўдзель ні каў і гас цей і На цы я наль ны аэ ра порт, знач на 
па вя лі ча на яго пра пуск ная здоль насць.

Мі ха іл Мяс ні ко віч рас ка заў, што ўжо рас пра ца ва-
ны сцэ нар ныя пла ны афі цый ных ме ра пры ем стваў, у 
тым лі ку ад крыц ця і за крыц ця чэм пі я на ту. За меж ным 
кі раў ні кам і кі раў ні кам ура даў дзяр жаў — удзель-
ніц спар тыў на га фо ру му, кра ін СНД і стра тэ гіч ных 
парт нё раў Бе ла ру сі за мя жой на кі ра ва ны за пра шэн ні 
на ве даць чэм пі я нат.

Па вод ле слоў Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, са мая піль ная 
ўва га на да ец ца пы тан ням бяс пе кі. Прэм' ер-мі ністр 
вы ка заў упэў не насць у тым, што па стаў ле ная за да-
ча па ар га ні за цыі і пра вя дзен ні чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі на вы со кім уз роў ні бу дзе па спя хо ва вы ка на на. 
Гэ та па цвяр джа ец ца і вы ні ка мі апош няй ін спек цый-
най пра вер кі Між на род най фе дэ ра цыі ха кея, якая 
пра во дзі ла ся з 1 па 4 кра са ві ка.

Дру гім пы тан нем, якое раз гля да ла ся на па ся-
джэн ні Са ве та Бяс пе кі, ста ла па лі тыч ная сі ту а цыя 
ва Укра і не і яе ўплыў на стан на цы я наль най бяс пе кі 
Бе ла ру сі. Бы ло ад зна ча на, што па дзеі, якія ад бы-
ва юц ца ва Укра і не, не ня суць пра мых па гроз для 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На ша кра і на за ці каў ле на ва 
ўста ля ван ні на ўкра ін скай тэ ры то рыі гра ма дзян-
ска га мі ру, спа кою і ста біль нас ці. Асаб лі ва пад крэс-
лі ва ла ся, што Бе ла русь не прэ тэн дуе на вя ду чую 
ро лю ва ўрэ гу ля ван ні ўкра ін ска га кан флік ту, ад нак 
пры кла дзе мак сі маль ныя на ма ган ні для за ха ван ня 
і раз віц ця ад но сін з брац кай кра і най-су сед кай. Па-
ра ней ша му ся род пры яры тэ таў для на шай дзяр жа вы 
за ста ец ца за ха ван не і да лей шае раз віц цё па лі тыч-
ных, ганд лё ва-эка на міч ных і куль тур ных су вя зяў з 
Украінай.

Аб гэ тым ста ла вя до ма ўчо ра на па ся-
джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў.

«Сён ня ве лі зар ны не да кам плект ура чоў, 
ся рэд ня га і ма лод ша га ме ды цын ска га пер-
са на лу, асаб лі ва ў па лі клі ні ках не вя лі кіх на-
се ле ных пунк таў. Нам трэ ба гэ тыя пы тан ні 
вы ра шаць», — за явіў прэм' ер-мі ністр Мі ха-
іл МЯС НІ КО ВІЧ. А як ацэнь ва юць уз ро вень 
бе ла рус кай ахо вы зда роўя лю дзі? Прэм' ер 
са шка да ван нем ад зна чыў, што коль касць 
зва ро таў гра ма дзян па пы тан нях ме ды цы ны 
не зні жа ец ца. У Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
ле тась звяр ну лі ся больш за 9,6 ты ся чы ча ла-
век. «Гэ та ўсё ка жа аб тым, што лю дзі шмат 
у чым не за да во ле ны ста но ві шчам спраў у 
на шай ахо ве зда роўя», — за ўва жыў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч. Най боль шая коль касць зва ро таў, 
да рэ чы, па сту пі ла з Брэсц кай і Ві цеб скай аб-
лас цей, а так са ма з Мін ска — го ра да з най-
боль шай кан цэнт ра цы яй на сель ніц тва.

Рас це па каз чык ча со вай не пра ца здоль-
нас ці на сель ніц тва і вы дат каў на вы пла ту ад-

па вед ных да па мог. Ле тась за тра ты на апла ту 
баль ніч ных ліс тоў скла лі 5,1 трлн руб лёў, пры 
тым, што на ўсю ахо ву зда роўя бы ло вы дзе-
ле на ка ля 25 трлн. «Я стаў лю за да чу пе рад 
чле на мі Прэ зі ды у ма на ша га ўра да вы явіць 
не да хо пы ў сіс тэ ме ахо вы зда роўя, без умоў-
на, не для та го, каб па сы паць га ла ву по пе-
лам, а для вы пра цоў кі комп лек су за ха даў, 
якія бу дуць пра ца ваць на лік ві да цыю пры чын, 
што спа ра джа юць не га тыў ныя з'я вы», — ска-
заў прэм' ер-мі ністр.

«Пра шу пад тры маць на шу пра па но ву аб 
па вы шэн ні за ра бот най пла ты з 1 лі пе ня для 
ўсіх ме ды цын скіх ра бот ні каў», — звяр нуў ся 
да ўра да мі ністр ахо вы зда роўя Ва сіль 
ЖАР КО. Ён ад зна чыў, што ця пер вель мі 
важ на «за ма цоў ваць» спе цы я ліс таў у кра і-
не. У пры гра ніч ных рэ гі ё нах Ра сіі за ці каў ле-
ны ў пры цяг нен ні бе ла рус кіх спе цы я ліс таў і 
пра па ну юць больш вы со кія за роб кі. У кра і-
нах Еў ра са ю за так са ма на зі ра ец ца дэ фі цыт 
ме ды цын скіх кад раў. Як па ка за ла ан ке та-

ван не, вы зна чаль най умо вай для за ма ца-
ван ня спе цы я ліс таў, у тым лі ку ма ла дых, 
з'яў ля ец ца па мер зар пла ты, маг чы масць 
пра фе сій на га рос ту і на яў насць жыл ля. Ад-
на з пры чын ад то ку кад раў з га лі ны ахо вы 
зда роўя, на дум ку мі ніст ра, — жыл лё вае 
пы тан не. Ка ля 13 ты сяч мед ра бот ні каў ма-
юць па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. 
Ка ля па ло вы з іх — спе цы я ліс ты Мін ска і 
Мін скай воб лас ці (пры клад на па 3,2 ты ся чы 
ча ла век). «Мы спа дзя ём ся на ра зу мен не і 
са дзей ні чан не мяс цо вых ор га наў ула ды ў 
вы лу чэн ні да дат ко вых срод каў для па вы-
шэн ня апла ты пра цы ме ды цын скіх ра бот ні-
каў і за бес пя чэн ні іх жыл лём», — пад крэс ліў 
Ва сіль Жар ко. Па вод ле яго ін фар ма цыі, за 
сту дзень-лю ты ся рэд ня ме сяч ная зар пла та ў 
га лі не ахо вы зда роўя з улі кам су мя шчэн ня 
скла ла 3,960  млн руб лёў, што на 33% ні жэй, 
чым у пра мыс ло вас ці.

Па вод ле ін фар ма цыі БЕЛ ТА
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Ура чоў не ха пае, а мед ра бот ні кам мо гуць зноў па вы сіць зар пла ты з 1 лі пе ня

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Вя лі ка бры та нія, ЗША і Аў-
стра лі я лі чац ца на рын ку аду-
ка цый ных па слуг агуль на пры-
зна ны мі су свет ны мі лі да ра мі. У 
ВНУ ме на ві та гэ тых кра ін сён ня 

на ву ча ец ца най боль шая коль-
касць сту дэн таў, і ме на ві та там 
пра да стаў ля юць мо ла дзі най-
боль шую коль касць аду ка цый-
ных пра грам.

— Я сам — баць ка два іх сы-
ноў. Старэй шы ўжо на ву ча ец ца 

ва ўні вер сі тэ це, а ма лод шы спа-
дзя ец ца па сту піць ва ўні вер сі тэт 
у гэ тым го дзе. Якасць іх аду ка цыі 
асаб лі ва да ра гая і май му сэр цу, 
і май му ка шаль ку, — па дзя ліў-
ся сва ім ба чан нем сі ту а цыі па-
сол Вя лі ка бры та ніі ў Бе ла ру сі 
Брус БАК НЭЛ. — І я ха чу, каб 
мае сы ны атры ма лі дып ломы, 
якасць якіх бу дзе пры зна вац ца 
ва ўсім све це, я ха чу, каб яны ме-
лі аду ка цыю, якая змо жа раз віць 
у іх кры тыч нае мыс лен не, умен не 
вы ра шаць праб ле мы і зна хо дзіць 
вый сце са скла да ных сі ту а цый, з 
які мі яны су тык нуц ца ў жыц ці. У 
рэш це рэшт, я ха чу, каб аду ка-
цыя да па маг ла ім да біц ца пос-
пе ху ў кар' е ры. Я ра зу мею, што 
ў ма іх дзя цей знач на больш маг-
чы мас цяў у атры ман ні аду ка цыі, 
чым, ска жам, трыц цаць га доў 
та му ў мя не. Раз віц цё дыс тан-
цый най аду ка цыі я раз гля даю як 
сур' ёз ны ры вок для ўся го све ту. 
Але мя не хва люе: як бу дзе за бяс-
печ вац ца якасць дыс тан цый най 

аду ка цыі? Ці змо жам мы ёй да-
вя раць?

Пер шы пра рэк тар бры тан-
скай біз нес-шко лы Magna Carta 
Oxford Ва дзім ЦІ ТОЎ (да рэ чы, 
вы пуск нік БДУ ІР) упэў не ны, што, 
атрым лі ва ю чы аду ка цыю, ча ла век 
ін вес туе ў сваю бу ду чы ню. Коль кі 
ён ін вес туе ў свае ве ды, та кі вы нік 
і атры мае. На дум ку Ва дзі ма Ці то-
ва, пры вы ба ры ВНУ трэ ба звяр-
таць ува гу на не каль кі ака ліч нас-
цяў: у пры ват нас ці, на пад трым ку 
ВНУ гла баль ных пра грам сту дэнц-
кіх аб ме наў, на між на род ныя су-
вя зі, су ад но сі ны вы клад чыц ка га 
і сту дэнц ка га са ста ву, мес ца ВНУ 
ў роз ных рэй тын гах. Важ на так са-
ма звяр таць ува гу на на яў насць 
пра грам, якія за бяс печ ва лі б пе-
рад дып лом ную і пас ля дып лом ную 
прак ты ку, ста жы роў ку ў рэ аль ным 
сек та ры эка но мі кі, што ў бу ду чым 
маг ло б па спры яць ма ла до му ча-
ла ве ку ў пра ца ўлад ка ван ні.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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