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Аляк сандр Лу ка шэн ка ўхва ліў пра ект 
па ста но вы ўра да «Аб гра ма дзя нах, 
якія ма юць пер ша чар го вае пра ва 
на атры ман не арэнд на га жыл ля»

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што ад на з клю ча вых 

за дач, якая ста іць пе рад ура дам на пя ці год ку, — раз-

віц цё рэ гі ё наў. «А раз віц цё рэ гі ё наў без са цы яль най 

сфе ры не маг чы ма, — пад крэс ліў ён. — Ура чы, на-

стаў ні кі — на шы дзяр жаў ныя «шты кі». На іх тры ма-

ец ца не толь кі іх пра фе сій ная ра бо та, але мы іх час та 

пры цяг ва ем да роз на га кштал ту ін шых дзяр жаў ных 

ме ра пры ем стваў».

Каб не кі нуць апі ры шча дзяр жа вы пас ля важ ных дзяр-

жаў ных кам па ній (зма ган не з пан дэ мі яй — у іх лі ку), і пры-

ма юц ца за ха ды па за бес пя чэн ні ра бот ні каў са цы яль най 

сфе ры жыл лём.

«Мы ўжо вы зна ча лі ся з ва мі і ма ем узо ры та кіх да моў, 

гля дзе лі іх у Ба раў ля нах, — звяр нуў ся кі раў нік дзяр жа вы 

да пры сут ных, у тым лі ку ві цэ-прэм' е ра Іга ра Пет ры шэн кі, 

які быў дак лад чы кам па гэ тым пы тан ні. — Не да ра гія, вель-

мі зруч ныя. Та кім чы нам мы мо жам вы ра шыць ква тэр ныя 

пы тан ні для ма ла дых ура чоў і на стаў ні каў».

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што па бу до ву та ко га жыл-

ля нель га на зваць страт ным пра ек там.

«Трэ ба шы рэй раз горт ваць бу даў ніц тва арэнд на га 

жыл ля, і па жа да на, каб яно бы ло ў пры яры тэ це, асаб-

лі ва для не ба га тых на шых на стаў ні каў, ура чоў, ра бот-

ні каў куль ту ры, — за па тра ба ваў бе ла рус кі лі дар. — І гэ та 

перш за ўсё да ты чыц ца на шых рэ гі ё наў. Ды і ў Мін ску ў нас 

ня ма ла праб лем па гэ тых спе цы я ліс тах».

Пры гэ тым важ на, каб па ды ход пры вы зна чэн ні пла ты за 

арэн ду быў пра ду ма ны, ак цэн та ваў Прэ зі дэнт.

«Які эфект, са мае га лоў нае, мы атры ма ем ад па доб на га 

ра шэн ня? — спы таў рас пра цоў шчы каў да ку мен та кі раў нік 

дзяр жа вы. — Эфект па ві нен быць адзін — лю дзі па він ны 

пра ца ваць, яны па він ны за ма цоў вац ца па мес цы гэ та га 

жы хар ства, жыць і пра ца ваць у сва ёй кра і не. Пра ца ваць 

эфек тыў на».

Па сло вах Іга ра Пет ры шэн кі, ця пер з агуль най коль кас ці 

арэнд на га фон ду (148 453 жы лыя па мяш кан ні) за се ле на 

больш за 92 пра цэн ты.

Па ста но ва «Аб гра ма дзя нах, якія ма юць пер ша чар го-

вае пра ва на атры ман не арэнд на га жыл ля» ахоп лі вае ўсіх 

ра бот ні каў бюд жэт най сфе ры, рас тлу ма чыў жур на ліс там 

ві цэ-прэм' ер, пад вод зя чы вы ні кі раз мо вы з Прэ зі дэн там.

«Каб пад тры маць ка тэ го рыю лю дзей, якія атрым лі ва юць 

фік са ва ны за ро бак, кі раў нік дзяр жа вы, ка лі на вед ваў па сё лак 

Ляс ны (Ба раў лян ска га сель ска га Са ве та ў Мін скім ра ё не. — 

«Зв.»), дзе быў па бу да ва ны дом арэнд на га жыл ля — ін тэр нат 

для ўра чоў, ска заў, што нам трэ ба па гэ тым шля ху ру хац-

ца, — на га даў Ігар Пет ры шэн ка. — У раз віц цё яго да ру чэн няў 

бы ла пад рых та ва ная ад па вед ная пя ці га до вая пра гра ма, яна 

за цвер джа на ўра дам. На пад ста ве пра па ноў абл вы кан ка маў, 

Мінск ага гар вы кан ка ма мы дак лад на вы зна чы лі, коль кі, дзе, 

у якіх на се ле ных пунк тах па він на быць па бу да ва на арэнд на га 

жыл ля для ра бот ні каў, у тым лі ку са цы яль най сфе ры».

У чар зе на та кое жыл лё зна хо дзіц ца больш за 5 ты сяч та-

кіх ра бот ні каў, пра гра ма пра ду гледж вае бу даў ніц тва звыш 

2,5 ты ся чы арэнд ных ква тэр для іх.

Для атры ман ня арэнд най ква тэ ры па ві нен быць за клю ча-

ны кант ракт не менш чым на пяць га доў, да даў ві цэ-прэм' ер. 

Яшчэ ад на ака ліч насць — спе цы я ліст па ві нен быць за па-

тра ба ва ны ў гэ тай мяс цо вас ці.

Сё ле та пла ну ец ца па бу да ваць ка ля 1000 квад рат ных мет-

раў арэнд на га жыл ля, акра мя та го, больш за 10 ты сяч «квад-

ра таў» жыл ля, якое пус туе, бу дзе ад ра ман та ва на, маг чы ма, 

з удзе лам па тэн цый ных аран да та раў.

Кошт арэн ды дзяр жаў на га жыл фон ду за ле жыць ад на се ле-

на га пунк та і ка тэ го рыі па мяш кан ня. З улі кам па ні жа ю чых ка-

э фі цы ен таў, якія пра па ноў вае пра ект па ста но вы ўра да, кошт 

арэн ды двух па ка ё вай ква тэ ры ў Мін ску скла дзе да 35 руб лёў 

(без улі ку ка му наль ных пла ця жоў), па ве да міў ві цэ-прэм' ер.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Аднак ён вы ка заў над зею, што дру-

гой хва лі не бу дзе, бо шэ раг экс пер таў 

ка жа пра гэ та.

«Але рых та вац ца да яе трэ ба аба-

вяз ко ва, — пад крэс ліў мі ністр. — Зноў 

жа, асноў ныя за ха ды, якія рэ ка мен ду-

юц ца, — ад соч ваць кан так ты пер ша га 

ўзроў ню (тое, што мы з са ма га па чат-

ку ра бі лі ў на шай кра і не), быць га то-

вым да ака зан ня ме ды цын скай да па-

мо гі хво рым (тут у нас так са ма ня ма 

праб лем) і быць га то вым да ўвя дзен ня 

пэў ных аб ме жа ван няў (у нас і за раз 

пэў ныя аб ме жа ван ні дзей ні ча юць, але 

не аб ход насці больш жорст кіх мы не 

ба чым, бо не ма ем пры кмет пе ра груз кі 

сіс тэ мы ахо вы зда роўя)».

Ула дзі мір Ка ра нік за ўва жыў, што 

ін стынкт са ма за ха ван ня ў бе ла ру саў 

зні жа ец ца, та му зноў на га даў пра ба-

за выя прын цы пы: не аб ход насць мыць 

ру кі, за хоў ваць са цы яль нае дыс тан-

цы я ван не, бе раг чы ся бе і най больш 

ураз лі выя ка тэ го рыі гра ма дзян, якім 

рэ ка мен да ва на па збя гаць мес цаў ма-

са ва га збо ру лю дзей.

«У цэ лым мы ба чым, што доб рае 

на двор'е і па вы шэн не ак тыў нас ці на-

шых гра ма дзян па куль не га тыў на не 

ад бі ва юц ца на эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а-

цыі», — да даў мі ністр.

На прось бу жур на ліс таў аца ніць 

эфек тыў насць абра на га Бе ла рус сю 

шля ху ба раць бы з пан дэ мі яй Ула дзі-

мір Ка ра нік ад ка заў на ступ ным чы нам: 

«Поў ныя па ра мет ры эфек тыў нас ці 

мож на бу дзе аца ніць, ка лі эпі дэ мія 

скон чыц ца: бу дуць пра ве дзе ныя па-

пу ля цый ныя да сле да ван ні, вы яў ле на 

коль касць лю дзей, якія ма юць іму ні тэт, 

пад лі ча ны па каз чы кі ля таль нас ці... Ка-

лі браць ста тыс тыч ныя па каз чы кі, па 

коль кас ці вы ка на ных тэс таў на міль-

ён жы ха роў мы ўва хо дзім у дзя сят ку 

пер шых кра ін све ту. Па каз чы кі ля -

таль нас ці ў нас ад ны з най леп шых. 

І асноў нае — мы не да пус ці лі пе ра груз-

кі сіс тэ мы ахо вы зда роўя».

Па сло вах мі ніст ра, у бе ла рус кіх рэ а-

ні ма то ла гаў ні ко лі не бы ло цяж ка га 

вы ба ру: ка го з па цы ен таў пад клю чаць 

да апа ра та ШВЛ.

«На ват у са мы ак тыў ны пе ры яд эпі-

дэ міі ў нас бы ло за дзей ні ча на менш за 

15 пра цэн таў ад пар ку на яў ных апа ра-

таў ШВЛ», — па ве да міў ён.

Але асноў ная пе ра ва га абра на га 

бе ла рус кай дзяр жа вай шля ху, па сло-

вах мі ніст ра, у тым, што та кія ме ра-

пры ем ствы мо гуць пра во дзіц ца доў га 

пры мі ні маль ным умя шан ні ў жыц ця-

дзей насць лю дзей.

«І ка лі нех та нас па пра кае тым, што 

ін шыя кра і ны, у ад роз нен не ад нас, 

ра та ва лі не эка но мі ку, а лю дзей, то 

нас гэ та крыў дзіць. Мы так са ма ра-

та ва лі лю дзей. Толь кі па ча лі ра біць 

гэ та ра ней. Ка лі за ха ва лі са ні тар на-

эпі дэ мі я ла гіч ную служ бу і па ста ян на 

яе раз ві ва лі — мы за хоў ва лі лю дзей, 

а не эка но мі ку. Бо мно гія лі чы лі эка-

на міч на не мэ та згод ным утрым лі ваць 

та кую моц ную служ бу, таму што ча ла-

вец тва ўжо не ба чыць эпі дэ мій ха ле-

ры, бруш но га ты фу, чу мы і ін шых за-

хвор ван няў, якія ра ней за бі ра лі вель мі 

шмат жыц цяў».

Па сло вах Ула дзі мі ра Ка ра ні ка, гэ-

та да ты чыц ца і за ха ван ня лож ка ва га 

фон ду ў баль ні цах.

«Нас цяж ка па раў ноў ваць са мно-

гі мі за ход ні мі кра і на мі, бо ў нас ін шая 

сіс тэ ма ахо вы зда роўя, — да даў мі-

ністр. — У нас ін шыя па ды хо ды. І на ша 

сіс тэ ма да зва ля ла іс ці гэ тым шля хам 

і не ра біць цяж кі вы бар: ра та ваць лю-

дзей або эка но мі ку».

Што да ты чыц ца га тоў нас ці да дру-

гой хва лі эпі дэ міі, то пас ля ана лі зу вуз-

кіх мес цаў, маг чы мых ры зык сіс тэ ма 

ахо вы зда роўя кра і ны ства рае за па-

сы срод каў ін ды ві ду аль най ахо вы, па-

шы рае ма гут насць спе цы я лі за ва ных 

ла ба ра то рый, пра цяг вае аб наў лен не 

сіс тэм кіс ла род най пад трым кі, ды яг-

нас тыч ных маг чы мас цяў.

«Пад пі са на да мо ва з Су свет ным 

бан кам, вя дуц ца пе ра га во ры з Еў ра-

пей скім ін вес ты цый ным бан кам пра 

за куп ку і та мог ра фаў, і ма шын хут кай 

да па мо гі», — пра ін фар ма ваў Ула дзі-

мір Ка ра нік.

Мі ністр так са ма па дзя ліў ся дум кай, 

што ў Бе ла ру сі да стат ко ва знач ная 

коль касць лю дзей мае спе цы фіч ны 

іму ні тэт, дзя ку ю чы ча му мож на праг-

на за ваць дру гую хва лю эпі дэ міі менш 

цяж кай, чым пер шая.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
Дом для ме ды каў у Ба раў ля нах Прэ зі дэнт 

на зваў узо рам арэнд на га жыл ля для бюд жэт ні каў.

«Наш шлях — аб са лют на той...»

У Бе ла ру сі ска ра ці лі 

спіс кра ін, пас ля пры-

ез ду з якіх трэ ба зна-

хо дзіц ца два тыд ні ў 

са ма іза ля цыі. У пе ра лік 

увай шлі мно гія кра і ны 

Еў ро пы. А ў бе ла ру саў, 

якія на кі роў ва юц ца за 

мя жу, з'я ві ла ся маг чы-

масць прай сці плат нае 

ПЛР-да сле да ван не на 

COVІD-19 не толь кі ў 

Мін ску, але і ў аб лас-

ных цэнт рах.

Та кім чы нам, са спі са, 

вы зна ча на га па ста но вай 

Са ве та Мі ніст раў ад 25 са-

ка ві ка 2020 го да № 171 «Аб 

ме рах па пра ду хі лен ні за во-

зу і рас паў сюдж ван ня ін фек-

цыі, вы клі ка най ка ра на ві ру-

сам COVІD-19», вы клю ча ны 

Ал ба нія, Аў стрыя, Бал га рыя, 

Бель гія, Бос нія і Гер ца га ві на, 

Венг рыя, Гер ма нія, Грэ цыя, 

Да нія, Ір лан дыя, Іс лан дыя, 

Іс па нія, Іта лія, Лат вія, Літ ва, 

Ліх тэнш тэйн, Люк сем бург, 

Маль та, Мал до ва, Ма на ка, 

Нар ве гія, Поль шча, Пар ту-

га лія, Паў ноч ная Ма ке до нія, 

Ру мы нія, Сер бія, Сла ва кія, 

Сла ве нія, Фін лян дыя, Фран-

цыя, Хар ва тыя, Чар на го рыя, 

Чэ хія, Швей ца рыя, Шве цыя, 

Эс то нія, Кі тай.

— Асо бы, якія пры бы лі 

з ука за ных кра ін, ця пер не 

аба вя за ны зна хо дзіц ца ў са-

ма іза ля цыі ця гам 14 дзён з 

мо ман ту пры быц ця ў Бе ла-

русь, — па ве да мі лі ў Мі ніс-

тэр стве ахо вы зда роўя. — 

Пры гэ тым за меж ныя гра-

ма дзя не, якія пры бы ва юць у 

Бе ла русь, аба вя за ны мець 

пры са бе пры пе ра ся чэн ні 

гра ні цы да вед ку на анг лій-

скай мо ве з ад моў ным вы-

ні кам ПЛР-да сле да ван ня, 

якое вы ка на на не ра ней 

чым за двое су так да да ты 

пе ра ся чэн ня гра ні цы.

Ра ней, на га да ем, гра-

ма дзя не гэ тых кра ін пас ля 

пры быц ця ў Бе ла русь па він-

ны бы лі пра вес ці ў са ма іза-

ля цыі 14 дзён.

Тым ча сам бе ла ру сы, 

якія збі ра юц ца за мя жу, 

мо гуць ця пер пра хо дзіць 

ПЛР-да сле да ван не на на яў-

насць COVІD-19 на плат най 

асно ве не толь кі ў Мін ску, 

але і ў аб лас ных цэнт рах. 

Іх вы кон ва юць, акра мя Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, 

эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 

зда роўя і Рэс пуб лі кан ска-

га на ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра эпі дэ мі я ло гіі і мік-

ра бія ло гіі, Брэсц кі, Ві цеб-

скі, Го мель скі, Гро дзен скі, 

Мін скі, Ма гі лёў скі аб лас ныя 

цэнт ры гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 

і гра мад ска га зда роўя, а так-

са ма Мін скі га рад скі цэнтр 

гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі.

На га да ем, што для гра-

ма дзян Бе ла ру сі та кі ана ліз 

каш туе 41,38 руб ля, для не-

рэ зі дэн таў — 56,63 руб ля. 

Ах вот ным прай сці да сле-

да ван не вар та мець з са-

бой ко пію паш пар та і ко пію 

бі ле таў у тую кра і ну, ку ды 

яны вы яз джа юць. Да вед ка 

вы да ец ца на рус кай і анг-

лій скай мо вах.

Па звест ках на 11 чэр-

ве ня ў Бе ла ру сі за рэ гіст-

ра ва на 51 816 ча ла век 

са ста ноў чым тэс там на 

COVІD-19. Па пра ві лі ся і вы-

пі са ны 26 643 па цы ен ты, за 

ўвесь пе ры яд рас паў сюдж-

ван ня ін фек цыі па мер ла 

293 ча ла ве кі. Пра ве дзе на 

678 570  тэс таў. Пры рост за 

су ткі но вых вы пад каў ака-

заў ся мі ні маль ны за апош-

нія паў та ра ме ся ца — 750. 

976 па цы ен таў вы пі са ны. 

Пя ця рых вы ра та ваць не 

ўда ло ся. За апош нія су ткі 

пра ве дзе на 19 005 тэс таў, 

гэ та так са ма рэ корд ная 

ліч ба — мак сі маль ная з па-

чат ку рас паў сюдж ван ня ін-

фек цыі.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы хуНа слы ху

ДВУХ ТЫД НЁ ВЫ КА РАН ЦІН АД МЯ НЯ ЕЦ ЦА
Гэ та да ты чыц ца тых, хто пры яз джае ў Бе ла русь 

з боль шас ці еў ра пей скіх кра ін

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

З та кі мі пы тан ня мі звяр та лі ся на пра мую лі нію да 

па моч ні ка Прэ зі дэн та — ін спек та ра па Гро дзен скай 

воб лас ці Іва на ЛАЎ РЫ НО ВІ ЧА, якую ён пра вёў 

у Дзят лаў скім рай вы кан ка ме.

Яму тэ ле фа на ва лі жы ха ры не толь кі Дзят лаў ска га, але 

і ін шых ра ё наў воб лас ці. У цэнт ры ўва гі бы лі пы тан ні ра-

мон ту і бу даў ніц тва да рог, жыл ля, ра бо ты жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі.

— Па вы ні ках не толь кі ця пе раш няй, але і ін шых пра мых 

лі ній пад крэс лю, што кі раў ні кам, спе цы я ліс там сіс тэ мы 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі трэ ба больш уваж лі ва 

ста віц ца да лю дзей і іх праб лем. Мно гія пы тан ні маг лі б 

быць вы ра ша ны на мес цах, а не вы но сіц ца на ўзро вень 

абл вы кан ка ма ці Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, — ад зна чыў 

Іван Лаў ры но віч. Ён пад крэс ліў: та кія пра мыя лі ніі ў ра ё-

нах да па ма га юць лепш вы яў ляць пы тан ні, якія не аб ход на 

вы ра шаць больш апе ра тыў на ме на ві та на мес цах.

Да рэ чы, адзін зва рот быў на ват з Ма гі лёў скай воб лас-

ці. За яў ні ца хва ля ва ла ся за сва іх баць коў, якія жы вуць 

у па сёл ку Каз лоў шчы на Дзят лаў ска га ра ё на. Жан чы на 

па скар дзі ла ся, што ка то ры год у до ме, дзе зна хо дзіц ца 

ква тэ ра пен сі я не раў, не вы кон ва ец ца кап ра монт.

Па моч нік Прэ зі дэн та ад зна чыў: зва рот бу дзе ўзя ты на 

кант роль. Са стар шы нёй рай вы кан ка ма аб мяр коў ва ла ся 

маг чы масць та го, каб сё ле та ці ў на ступ ным го дзе пры няць 

кан крэт нае ра шэн не: пе ра ся ліць лю дзей ці ка пі таль на ад-

ра ман та ваць іх дом.

Па ўсіх зва ро тах да дзе ны ад ка зы і тлу ма чэн ні, вы ка нан-

не шэ ра гу да ру чэн няў узя та на кант роль.

Па вод ле Бел ТА.

ЖЫЛ ЛЁ, ДА РО ГІ І ЖКГ

Фо
 та

 Б
ел
ТА
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