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Больш за двац цаць ча ла век вы-

слу хаў пад час вы яз но га пры ёму 

ў Ма ла дзеч не па моч нік Прэ зі дэн-

та — ін спек тар па Мін скай воб лас-

ці Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ.

Як заў сё ды не абы шло ся без жыл-

лё вых пы тан няў. Але на Ва сі леў на жы ве 

ў арэнд най ква тэ ры, у жніў ні мі ну ла-

га го да яна на пі са ла за яву аб вы дзя-

лен ні са цы яль на га жыл ля. Ад нак ёй 

ад мо ві лі. Пры чы на — яе што ме сяч ны 

су куп ны да ход пе ра вы шае пра жыт-

ко вы мі ні мум. Акра мя та го, жан чы на 

пра сі ла па мен шыць ёй арэнд ную пла-

ту, якая скла дае 180 руб лёў у ме сяц. 

У яе не вя лі кая пен сія, дзе ці так са ма 

да па маг чы не мо гуць. Але на Ва сі леў на 

не су праць пра ца ваць, каб мець хоць і 

не вя лі кую пры баў ку да пен сіі, але яе 

не бя руць на ра бо ту, па коль кі ёй 67 га-

доў. Ігар Яў се еў да ру чыў прад стаў ні кам 

мяс цо вай ула ды раз гле дзець і пра па-

на ваць жан чы не ва ры ян ты пра ца ўлад-

ка ван ня.

А на чаль нік жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі Сяр гей Бо хан пра па на ваў 

пен сі я нер цы па кой у ін тэр на це, за які 

да вя дзец ца пла ціць уся го 15—20 руб-

лёў. Тым больш што вы бар ёсць. Як ад-

зна чыў стар шы ня рай вы кан ка ма Юрый 

Гор лаў, у го ра дзе на ліч ва ец ца звыш 

50 ін тэр на таў. Ма ла дая ма ці Тац ця на 

пра жы вае ў ін тэр на це, вы хоў вае ма лое 

дзі ця. Дзяў чы на — сі ра та, ста іць у чар-

зе на па ляп шэн не жыл лё вых умоў з 18 

га доў. Тац ця не пра па ну юць арэнд нае 

або са цы яль нае жыл лё. Пы тан не ўзя лі 

на кант роль.

Жы ха ры ву ліц Ме лі я ра цый ная і 

Гід ра тэх ні каў за кла по ча ны пы тан нямі 

во да ад вя дзен ня. Для ўлад ка ван ня ка-

на лі за цыі не аб ход на 250 ты сяч руб лёў. 

На гэ тых ву лі цах жы вуць у асноў ным 

пен сі я не ры, а та кая су ма для іх не пад'-

ём ная. Па моч нік Прэ зі дэн та па абя цаў 

ра за брац ца ў сі ту а цыі і да ру чыў рай-

вы кан ка му са браць ін фар ма цыю аб 

пра жы ва ючых там пен сі я не рах, каб па-

гля дзець, чым ім мож на да па маг чы.

Кан стан цін Ко зел з вёс кі Крас нае 

прый шоў на пры ём ад імя зем ля коў, 

якія жы вуць на ву лі цы 1 Мая. Ра ка Уша, 

што пра ця кае по бач, час та раз лі ва ец-

ца, пад топ лі вае пад ва лы, ка ло дзе жы. 

Муж чы на асце ра га ец ца, што піт ная 

ва да за брудж ва ец ца. Мі ну лай вяс ной 

уз ро вень жа ле за быў у дзе сяць ра зоў 

больш да пу шчаль най нор мы. Ад нак, 

згод на з ана лі замі во да ка на ла, ні я ка га 

пе ра вы шэн ня не за фік са ва на. Ды за-

яўнік не да вя рае спе цы я ліс там. Вы хад 

з сі ту а цыі — пра клад ка во да пра во да, 

але по бач пра хо дзіць аў та ма гіст раль, 

што ўсклад няе пра вя дзен не ра бот. Ігар 

Яў се еў да ру чыў раз гле дзець маг чы-

масць уста ноўкі ка ло нак, якія ча со ва 

да па мо гуць зняць праб ле му.

Част ка пы тан няў даты чы ла ся зя-

мель ных ад но сін. У пры ват нас ці, Анас-

та сія Яў ге наў на пра сі ла да па маг чы ў 

афарм лен ні ўчаст ка для вя дзен ня фер-

мер скай гас па дар кі. Як па ве да мі ла на-

чаль нік ад дзе ла зем ле ўпа рад ка ван ня 

Ма ры на Чар няк, пра цэ ду ра па вы дзя-

лен ні зям лі пры пы не на, па коль кі вы яў-

ле на са ма воль нае збу да ван не. Зям лю 

мо гуць пра да ста віць толь кі пас ля зно су 

па бу до вы, за кон адзін для ўсіх, рэ зю ма-

ваў Ігар Яў се еў.

— Кі раў нік дзяр жа вы вы зна чыў 

11 га ра доў як па ка заль ныя. У лі ку іх 

і Ма ла дзеч на. Мы па ста ра ем ся ства-

рыць тут са мыя кам форт ныя ўмо вы 

для пра цы, ад па чын ку, жыц ця лю дзей. 

Ня хай ней кія пы тан ні не змо жам вы-

ра шыць ад ра зу, але ча ла ве ку па ра-

ім, пад ка жам, рас тлу ма чым, што ра-

біць да лей, — ад зна чыў на пры кан цы 

пры ёму Ігар Яў се еў.

А пас ля па моч нік Прэ зі дэн та па бы ваў 

у фі лі яле «Мі набл тран са» — аў то бус-

ным пар ку № 4. Ра ней там уз ні ка лі вы-

твор чыя праб ле мы, ця пер аб наў ля ец ца 

ру хо мы са стаў. Ігар Яў се еў па гу та рыў 

з ка лек ты вам, кі раў ніц твам прад пры-

ем ства, па ці ка віў ся, як ідуць спра вы, на 

свае во чы па ба чыў сі туа цыю.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бліз кая ўла да

Да ве да ма

Тэр мін служ бы 
за лі чаць 

у стра ха вы стаж
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 10 лю та га 

пад пі саў Указ № 48 «Аб па вы шэн ні ўзроў ню са цы-

яль най аба ро ны гра ма дзян у су вя зі з пры зы вам на 

тэр мі но вую ва ен ную служ бу, служ бу ў рэ зер ве». Пра 

гэ та па ве да мі ла прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

Та кім чы нам, з 1 сту дзе ня сал да ты, якія зна хо дзяц ца на 

тэр мі но вай ва ен най служ бе або слу жаць у рэ зер ве, пад-

ля га юць аба вяз ко ва му дзяр жаў на му са цы яль на му стра-

ха ван ню на вы па дак пен сій на га ўзрос ту, ін ва лід нас ці або 

стра ты кар мі це ля. Да ку мент рэг ла мен туе па ра дак вы пла ты 

аба вяз ко вых уз но саў за пе ры я ды ва ен най служ бы. Гэ та, 

у сваю чар гу, да зво ліць за ліч ваць та кія пе ры я ды ў стра ха вы 

стаж, які і вы зна чае пра ва на пра цоў ную пен сію.

Акра мя та го, для тых, хто ўжо ад слу жыў, так са ма пра-

ду гле джа ны шэ раг іль гот. Да ты чац ца яны пад рых тоў кі да 

па ступ лен ня ў на ву чаль ныя ўста но вы. У год зваль нен ня або 

ў на ступ ны год пас ля гэ та га мож на бу дзе ву чыц ца на пад-

рых тоў чых фа куль тэ тах, ад дзя лен нях і кур сах у дзяр жаў ных 

уста но вах ся рэд няй спе цы яль най і вы шэй шай аду ка цыі за 

бюд жэт ны кошт. Але для гэ та га трэ ба мець ся рэд ні па каз-

чык у да ку мен це аб аду ка цыі не ні жэй за шэсць ба лаў і рэ-

ка мен да цыю з во ін скай час ці. Так са ма тыя, хто ад слу жыў, 

атры ма юць пе ра важ нае пра ва вы ба ру мес ца ра бо ты па 

спе цы яль нас ці пад час раз мер ка ван ня.

Ця пер чле ны сям'і вай скоў ца яшчэ змо гуць ка рыс тац ца 

жы лым па мяш кан нем дзяр жаў на га жыл лё вага фон ду ў ін-

тэр на тах на ўвесь пе ры яд яго тэр мі но вай служ бы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Пры клад ныя этыч ныя пра ві лы 

пе да га гіч ных ра бот ні каў апуб-

лі ка ва ны на сай це Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі. Аб мяр коў ваць пра ект 

да ку мен та спе цы я ліс ты і пе да го гі 

бу дуць да 1 са ка ві ка.

З'яў лен не свое асаб лі ва га «Этыч на га 

ко дэк са» на стаў ні каў анан са ваў на мі-

ну лым тыд ні мі ністр аду ка цыі Ігар Кар-

пен ка. Мяр ку ец ца, што па доб ны збор 

пра ві лаў да па мо жа ў пра ду хі лен ні кан-

флікт ных сі ту а цый, якія па час ці лі ся ва 

ўста но вах аду ка цыі апош нім ча сам.

Асно ву ко дэк са скла дуць прын цы пы 

пе да га гіч най эты кі: не на сіл ля, аў та но-

міі, та ле рант нас ці, ад каз нас ці, спра-

вяд лі вас ці, па ва гі да пра воў і год нас ці 

ін ша га ча ла ве ка, кам пе тэнт нас ці, пры-

стой нас ці.

Ад пе да га гіч на га ра бот ні ка пры 

ажыц цяў лен ні пра фе сій най дзей нас-

ці па тра бу ец ца ства раць і пад трым лі-

ваць па важ лі выя і да вер ныя ад но сі ны 

ў пе да га гіч ным ка лек ты ве і ка лек ты ве 

на ву чэн цаў, не да пус каць ацэ нак і вы-

каз ван няў, што пры ні жа юць го нар і год-

насць ка лег, на ву чэн цаў і іх за кон ных 

прад стаў ні коў.

Па тра бу ец ца так са ма па збя гаць 

сі ту а цый, здоль ных на нес ці шко ду 

дзе ла вой рэ пу та цыі пе да га гіч на га ра-

бот ні ка або ўста но вы аду ка цыі. Праб-

ле мы пе да га гіч най сфе ры па він ны 

аб мяр коў вац ца ў па важ лі вай фор ме, 

а ра шэн ні — пры мац ца ў ад кры тых пе-

да га гіч ных дыс ку сі ях. Пе да гог па ві нен 

спа кой на ўспры маць кры ты ку, умець 

пры зна ваць свае па мыл кі, па збя гаць 

кан флік таў ва ўза е ма ад но сі нах, імк нуц-

ца да ка рэкт на га вы ра шэн ня спрэч ных 

пы тан няў як у пры ват ным, так і ў гра-

мад скім жыц ці.

Не да пус ка юц ца аб мер ка ван не ра-

бо чых мо ман таў, пуб ліч нае пе рад узя-

тае аб мер ка ван не ўста но вы аду ка цыі, 

у тым лі ку ў ін тэр нэ це.

За ба ра ня ец ца зло ўжы ваць служ-

бо вым ста но ві шчам, па тра ба ваць ад 

на ву чэн цаў (за кон ных іх прад стаў ні-

коў) якіх-не будзь па слуг, уз на га ро ды за 

сваю пра цу (да дат ко вую ў тым лі ку).

Ад на стаў ні каў па тра бу ец ца пра яў-

ляць па ва гу да ся мей ных, куль тур ных 

і кан фе сій ных тра ды цый на ву чэн цаў. 

Не аб ход на пры трым лі вац ца этыч ных 

нор маў у ме дыя п рас то ры, не да пус каць 

раз мя шчэн ня ў се ці ве ін фар ма цыі, якая 

мо жа на нес ці шко ду зда роўю або раз-

віц цю дзі ця ці. Пе да гог не мо жа па ве-

дам ляць ін шым асо бам ін фар ма цыю, 

да ве ра ную яму аса біс та вуч нем. Нель га 

да пус каць вы пад кі пры мя нен ня ме та-

даў фі зіч на га, ма раль на га і псі хіч на га 

гвал ту ў да чы нен ні да на ву чэн цаў.

Пры ацэн цы ву чэб ных да сяг нен няў 

на стаў ні ку трэ ба быць аб' ек тыў ным і 

спра вяд лі вым, не да пус каць тэн дэн-

цый на га за ні жэн ня або за вы шэн ня 

ацэ на чных ба лаў, не ста віць пад пуб-

ліч ную кры ты ку асо бы на ву чэн ца і яго 

за кон ных прад стаў ні коў.

Пе да го гі аба вя за ны доб ра сум лен на 

і якас на вы кон ваць свае пра фе сій ныя 

аба вяз кі, кла па ціц ца пра прэ стыж пра фе-

сіі, па ва жаць го нар і год насць ка лег, не 

да пус каць дзе ян няў, якія на но сяць шко ду 

аў та ры тэ ту пе да га гіч ных ра бот ні каў.

Знеш нім вы гля дам, ха рак та рам і па-

во дзі на мі, куль ту рай зно сін пе да гог па-

ві нен ад па вя даць тра ды цы ям і нор мам 

пра фе сій най су поль нас ці, пад трым лі-

ваць пра фе сій ны го нар пе да га гіч на га 

ра бот ні ка, яго мі сію, аба ра няць свой 

аў та ры тэт, аў та ры тэт сва іх ка лег, не 

аб мяр коў ваць з на ву чэн ца мі і іх за кон-

ны мі прад стаў ні ка мі не да хо пы ка лег. 

Не пе ра но сіць свае аса біс тыя сім па тыі 

і ан ты па тыі на служ бо выя ад но сі ны.

Асоб ны пункт за ба ра няе «не так-

тоў нае ўмя шан не» ў аса біс тае жыц цё, 

пра явы зайз драс ці, ня доб ра зыч лі вас ці, 

пры мян шэн ня за слуг ін шых пе да га гіч-

ных ра бот ні каў.

У пра ек це пра пі са на, што пе да гог 

па ві нен пры трым лі вац ца та ко га спо са-

бу жыц ця, які не на но сіць шко ду прэ сты-

жу пра фе сіі і ад но сі нам з на ву чэн ца мі і 

не пе ра шка джае якас на му вы ка нан ню 

пра фе сій ных аба вяз каў. Так са ма ў пра-

ек це пра віл за ма ца ва ны дзе ла вы стыль 

адзен ня для пе да го гаў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

На слы ху

На пе ра дзе но вая хва ля свят, 

а зна чыць, ёсць іма вер насць, 

што «пра су ну тыя» зла дзеі 

зноў уз моц няць сваю 

ак тыў насць. «Ла ба ра то рыя 

Кас пер ска га» рэ ка мен дуе 

быць асаб лі ва піль ны мі ў 

гэ ты час. Пра ана лі за ваў шы 

ак тыў насць зла мыс ні каў 

у пе рад на ва год ні пе ры яд 

мі ну ла га го да, экс пер ты 

кам па ніі вы свет лі лі, што до ля 

фі нан са ва га фі шын гу ў гэ ты 

час па ўсім све це вы рас ла 
на 9,5 % і скла ла амаль 53 % 
ад усіх спроб зла чын ных 
на па даў.

Так, за не каль кі дзён да «Чор най 

пят ні цы» коль касць за бла кі ра ва ных 

спроб пе ра хо ду на пад роб ле ныя ко-

піі еBау вы рас ла ў ча ты ры ра зы і 

пе ра вы сі ла во сем ты сяч што дня. 

Та кі ўзро вень тры маў ся да ся рэ-

дзі ны снеж ня. Амаль кож нае пя тае 

фі шын га вае па ве дам лен не ў чац-

вёр тым квар та ле бы ло ска мер-

скае, гэ та зна чыць уяў ля ла са бой 

ашу кан скую аб' яву, якая абя ца ла 

ка рыс таль ні ку лёг кія гро шы, на-

прык лад, за ўдзел у ак цыі або пра-

хо джан не апы тан ня. Як звы чай на 

ў та кіх вы пад ках, на вед валь ні кам 

пра па ноў ва ла ся вы ка наць не скла-

да нае за дан не, у тым лі ку звя за нае 

з увя дзен нем аса біс тых звес так, 

і апла ціць не вя лі кую ка мі сію за пе-

ра вод срод каў. Ашу кан цы за раб-

ля юць ме на ві та на гэ тай «ка мі сіі»: 

атры маў шы яе, яны спы ня юць зно-

сі ны з ах вя рай ска му.

«Пе рад вя лі кі мі свя та мі лю дзі час-

цей схіль ныя да здзяйс нен ня ім пуль-

сіў ных куп ляў. Зла мыс ні кі заў сё ды 

ак ты ві зу юц ца ў гэ ты час, бо ў мі тус-

ні ка рыс таль ні кі час цей пры ма юць 

за чыс тую ма не ту пра па но вы ку піць 

неш та доб рае па фан тас тыч на ніз-

кай ца не. Вя до ма, гэ та не зна чыць, 

што трэ ба цал кам ад маў ляц ца ад 

шо пін гу, але мы рэ ка мен ду ем ка-

рыс таль ні кам заў сё ды за ста вац ца 

вель мі ўваж лі вы мі пры пра вя дзен ні 

ан лайн-аплат», — ка мен туе Тац ця на 

СІ ДО РЫ НА, стар шы кан тэнт-ана лі-

тык «Ла ба ра то рыі Кас пер ска га».

Каб не стаць ах вя рай фі ша раў, 

ла ба ра то рыя рэ ка мен дуе ка рыс-

таль ні кам:

 здзяйс няць ан лайн-куп лі толь кі 

ў афі цый ных кра мах;

 уваж лі ва пра вя раць, ці ка рэкт-

на на пі са на наз ва ан лайн-кра мы ў 

ад рас ным рад ку: ка лі яна ад роз ні-

ва ец ца ад ары гі на ла хоць на адзін 

знак, не вар та там ні чо га куп ляць;

 не вы ка рыс тоў ваць адзін і той 

жа па роль для не каль кіх сэр ві саў, 

та му што ка лі ён бу дзе скра дзе-

ны, бу дуць скам пра ме та ва ныя ўсе 

акаў нты.

Сяр гей КУР КАЧ.

Будзь це піль ныя!

ЗА РОБ КІ 
Ў ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ

Пад тры ман не ўзроў ню рэ аль ных за роб каў — 
за да ча ну мар адзін для ўра да ў гэтым го дзе
Са вет Мі ніст раў пра вёў па ся джэн не па вы ні ках са цы-

яль на-эка на міч на га раз віц ця. У пер шым квар та ле ар-

га ні за цыі, у якіх не за бяс печ ваў ся на леж ны ўзро вень 

за ра бот най пла ты, па він ны вый сці на 500 бе ла рус кіх 

руб лёў. Пер са наль ная ад каз насць за гэ та, як ад зна-

чыў прэм' ер-мі ністр Сяр гей РУ МАС, на мяс цо вых 

кі раў ні ках. Але га лоў ная ўмо ва за ста ец ца не па хіс-

най — за роб кі па він ны быць на пра ца ва ны.

Асоб ную ўва гу на па ся джэн ні на да лі вы ка наль ніц кай 

дыс цып лі не. Асаб лі ва тут ад ста юць Мін жыл кам гас, Мін скі 

і Го мель скі гар вы кан ка мы.

«Мы пра ана лі за ва лі, як вы ка на ны да ру чэн ні прэм' ер-мі-

ніст ра, ра шэн ні Са ве та Мі ніст раў і яго Прэ зі ды у ма, па якіх 

па тра ба ваў ся дак лад ура ду. Вы сно ва: амаль пя тая част ка 

да ру чэн няў вы ка на на з па ру шэн нем уста ноў ле ных тэр мі-

наў», — пе рад ае сло вы прэм' ер-мі ніст ра Бел ТА.

За да чы кі раў нік ура да па ста віў і пе рад ІТ-сек та рам. 

Га лі на па він на быць больш ары ен та ва на на бе ла рус кую, а 

не за меж ную эка но мі ку. Да рэ чы, су вязь і ін фар ма цыя — 

сфе ры, якія зра бі лі знач ны ўнё сак у рост эка но мі кі кра і ны 

ў 2019 го дзе. І та кая сі ту а цыя ха рак тэр на не толь кі для Мін-

шчы ны, дзе раз ме шча ны Парк вы со кіх тэх на ло гій. Ён стаў 

знач ным суб' ек там, які за бяс печ вае па ступ лен не ва лю ты 

ў кра і ну. «Гэ та доб ра, але ІT-сек тар па ві нен больш пра ца-

ваць на бе ла рус кую эка но мі ку. Па куль жа ўзро вень уза е-

ма дзе ян ня ўнут ры кра і ны па гэ тым кі рун ку цяж ка на зваць 

да стат ко вым — усе най ноў шыя рас пра цоў кі пра цу юць на 

эка но мі ку ін шых кра ін», — ска заў кі раў нік ура да.

Звяр нуў ува гу Сяр гей Ру мас і на зні жэн не ўзроў ню ра-

бо ты з ін вес та ра мі на мес цах. Па каз чы кі па пры цяг нен ні 

пра мых за меж ных ін вес ты цый не вы ка на лі ча ты ры рэ гі ё ны: 

Брэсц кі, Ві цеб скі, Гро дзен скі і Мін скі.

Ко дэкс для пе да го га: 
не прад узя тасць, ка рэкт насць і па ва га

РАЗ ДО ЛЛЕ ДЛЯ ФІ ША РАЎ Рас пра цоў шчы кі ан ты ві ру саў на гад ва юць 
аб паст ках для ка шаль коў ка рыс таль ні каў

Ва ўра дзе

Па чуць і да па маг чы


