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Са цы яль ная Са цы яль ная 
кан суль та цыякан суль та цыя

ВЫ ПЫ ТА ЛІ СЯ 
ПРА ДОМ-ІН ТЭР НАТ 
ДЛЯ СА СТА РЭ ЛЫХ?

У не ка то рых вы пад ках 

у ча ла ве ка ня ма ін ша га 

вый сця, акра мя як 

па ся ліц ца ў до ме-ін тэр на це 

для са ста рэ лых і ін ва лі даў. 

Хто ту ды мо жа тра піць 

і на якіх умо вах? Ад каз вае 

на мес нік мі ніст ра пра цы 

і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі 

Аляк сандр РУ МАК.

Хто мае пра ва 
на са цы яль нае 
аб слу гоў ван не 
ў да мах-ін тэр на тах 
для са ста рэ лых 
і ін ва лі даў?

Па ся лен не ў да мы-ін тэр на ты для 
са ста рэ лых і ін ва лі даў ажыц цяў ля ец-
ца і са цы яль ныя па слу гі ў іх мо гуць 
аказ вац ца гра ма дзя нам Бе ла ру сі, за-
меж ным гра ма дзя нам і асо бам без 
гра ма дзян ства, якія па ста ян на пра-
жы ва юць у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, якія 
да сяг ну лі ўзрос ту, што дае пра ва на 
пен сію па ўзрос це на агуль ных пад ста-
вах, з'яўляюцца ін ва лі дамі І і ІІ гру пы, 
ма юць па трэ бу ў па ста ян ным ста рон-
нім до гля дзе або ста рон няй да па мо зе, 
бы та вым аб слу гоў ван ні і ме ды цын-
скай да па мо зе.

Для адзі но кіх ін ва лі даў І і ІІ гру пы і 
гра ма дзя н, якія да сяг ну лі 65-га до ва га 
ўзрос ту, пра жы ван не ў да мах-ін тэр на-
тах і са цабс лу гоў ван не ў іх бяс плат-
нае. На зва ным гра ма дзя нам пен сія 
вы плач ва ец ца ў па ме ры 10 %, але не 
менш за 20 % мі ні маль на га па ме ру 
пен сіі па ўзрос це. Удзель ні кам і ін ва-
лі дам Вя лі кай Ай чын най вай ны пен сіі 
вы плач ва юц ца ў па ме ры не менш за 
25 % і не менш за 20 % мі ні маль на га 
па ме ру пен сіі па ўзрос це. Ас тат няя 
част ка пен сіі за ста ец ца ў рас па ра-
джэн ні Фон ду са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва.

У якіх вы пад ках трэ ба 
пла ціць за пра жы ван не 
ў до ме-ін тэр на це 
для са ста рэ лых 
і ін ва лі даў 
агуль на га ты пу?

Іс нуе не каль кі фор маў пра жы ван ня 
ў да мах-ін тэр на тах. Ін ва лі ды І і ІІ гру-
пы і адзі но кія па жы лыя гра ма дзя не, 
якія не ма юць пра ца здоль ных чле наў 
сям'і, аба вя за ных па за ко не іх утрым-
лі ваць, па ся ля юц ца ў да мы-ін тэр на ты 
на дзяр жаў нае за бес пя чэн не.

На плат ных умо вах па ся ля юц ца на-
ступ ныя ка тэ го рыі гра ма дзян:

— якія ма юць асоб, аба вя за ных па 
за ко ну іх утрым лі ваць;

— якія атрым лі ва юць пен сію з ін-
шых дзяр жаў у ад па вед нас ці з між-
на род ны мі да га во ра мі (па гад нен ня мі), 
за клю ча ны мі Рэс пуб лі кай Бе ла русь;

— якія не да сяг ну лі ўзрос ту 65 га-
доў, за вы клю чэн нем ін ва лі даў 
І і ІІ гру пы;

— тыя, чыё жыл лё, што на ле жыць 
ім на пра ве ўлас нас ці, бы ло ад чу жа-
нае па да га во рах да рэ ння, куп лі-про-
да жу на пра ця гу 5 га доў, што па пя-
рэд ні ча юць дню па да чы за явы аб па-
ся лен ні ў до ме-ін тэр на це, або пас ля 
па да чы та кой за явы і да дня па ся лен-
ня, а так са ма пры ад чу жэн ні жыл ля ці 
зда чы яго па да га во ры най му жы ло га 
па мяш кан ня пад час пра жы ван ня гра-
ма дзян у ста цы я нар най уста но ве;

— тыя, хто па ся ля ец ца ў ад дзя лен-
не па вы ша най кам форт нас ці;

— пры ка рот ка тэр мі но вым пра жы-
ван ні.

Пад рых та ва ла 

Свят ла на БУСЬ КО.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Пас ля пя та га-шос та га ўро ка 
дзе ся ці клас ні кі ся рэд няй шко лы 
№ 204 Мін ска збег чы да до му не 
спя ша юц ца. Сён ня іх ча ка юць 
яшчэ ад ны за ня ткі. Ні я кіх скла-
да на злу ча ных ска заў, за дач па 
геа мет рыі і эк скур саў у гіс то рыю 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Тэ ма 
ўро ка ка зыт лі вая, але тым і ці ка-
вая: га вор ка пой дзе пра ка хан-
не і за ка ха насць, і вес ці яе бу дзе 
дру га курс ні ца ме ха ні ка-ма тэ ма-
тыч на га фа куль тэ та БДУ Уль я на 
Са ла вей.

Пер шыя хві лі ны хлоп чы кі па-
смей ва юц ца, дзяў ча ты чыр ва не-
юць. Але па сту по ва ўцяг ва юц ца 
і па чы на юць здзіў ляць свай го 
лек та ра над звы чай да рос лы мі 
дум ка мі-вы сно ва мі. Не па знаць 
ху лі га на-тро еч ні ка, які пус ка ец-
ца ў дыс ку сію з вы дат ні цай пра 
тое, дзе зна хо дзіц ца мя жа па між 
ах вяр нас цю і звы чай ны мі па ку-
та мі.

— Ад но сі ны па між муж чы нам і 
жан чы най «кра на юць за жы вое» 
амаль усіх стар ша клас ні каў і сту-
дэн таў. Ка лі шчы ра, то спа чат ку 
мне і са мой вель мі ха це ла ся ра-
за брац ца ў гэ тых па няц цях. Да 
зна ём ства з «Са фі яй» я асаб лі-
ва не за дум ва ла ся пра тое, што 
ёсць роз ніц а па між ка хан нем і 
за ка ха нас цю. За тое вель мі час-
та да во дзі ла ся чуць як пра іс на-
ван не фан тас тыч на га «ка хан ня 
з пер ша га по гля да», так і пра яго 
ад сут насць. Мне па трэб на бы ло 
ла гіч нае тлу ма чэн не, заснаванае 
на рэ аль ных гіс то ры ях лю дзей, 
што жы вуць ся род нас, — рас каз-
вае Уль я на пас ля за ня ткаў.

Яна і яшчэ з дзя ся так та кіх 
жа сту дэн таў — ва лан цё ры «Са-
фіі».

— Наз ва сім ва ліч ная. Са фія ў 
пе ра кла дзе з грэ час кай мо вы — 
муд расць. Да та го ж, у хрыс ці ян 
Са фі яй зва лі ма ці Ве ры, Над зеі 
і Лю бо ві. Сён ня яны ад но сяц ца 
да лі ку свя тых, — рас каз вае за-
сна валь ні ца іні цы я ты вы — кі-

раў нік ад дзе ла ма ла дзёж ных 

пра грам і пра ек таў упраў-

лен ня вы ха ваў чай ра бо ты 

БДУ, кі раў нік ма ла дзёж на га 

кры ла БСЖ На тал ля ЯРА ШЭ-

ВІЧ. — Ідэю пра ек та пад ка за ла 
са мо жыц цё. Сям'я, ка хан не, 
сяб роў ства — зда ец ца, сло вы, 
вя до мыя ўсім, і тлу ма чэн ня не 

па тра бу юць. Ад нак, як па каз ва-
юць апош нія апы тан ні бе ла рус кіх 
сту дэн таў, да лё ка не ўсе ма ла-
дыя лю дзі ма юць кан крэт ныя і 
тры ва лыя ўяў лен ні на гэ ты конт. 
Вы свет лі ла ся, што пры клад на 
трэ цяя част ка з 400 апы та ных 
хлоп цаў і дзяў чат з Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та лі чаць 
не аб ход най афі цый ную рэ гіст ра-
цыю шлю бу. Што да ас тат ніх — 
яны не мо гуць знай сці пры чы ну 
для гэ та га, та му згод ныя на су-
жыц цё. «Бо так пра сцей». Ча му 
сту дэн ты так раз ва жа юць? Маг-
чы ма, з-за та го, што ба чаць на-
во кал шмат пры кла даў не шчас-
лі вых шлю баў, ці, маг чы ма, гэ та 
яшчэ адзін вы нік гла ба лі за цыі. 
Па доб ныя по гля ды ні ко лі не бы лі 
ўлас ці выя бе ла ру сам. Яны лі та-
раль на на вяз ва юц ца нам праз 
ін тэр нэт. Да стат ко ва за зір нуць 
у па пу ляр ныя ма ла дзёж ныя ан-
лайн-СМІ. Там уба чым тэкс ты 
пра сва бод ныя ці ад на по лыя ад-
но сі ны, пра мэ та на кі ра ва ную ад-
мо ву ад дзя цей і та му па доб нае. 
Та кія гіс то рыі па да юц ца як неш-
та экс клю зіў нае і мод нае. Вось 
хлоп цы і дзяў ча ты і па чы на юць 
ду маць, што гэ та нор ма.

Ка мусь ці мо жа пад ацца дзіў-
ным, ча му за ня ткі для школь ні каў 
пра вод зяць сту дэн ты. Яны ж са-
мі толь кі ро бяць пер шыя кро кі ў 
да рос лым жыц ці. За іх пля чы ма, 
як пра ві ла, яшчэ ня ма до све ду 

ства рэн ня сям'і. Мно гія толь кі па-
чы на юць бу да ваць сур' ёз ныя ад-
но сі ны з су праць лег лым по лам. 
Ад нак у На тал лі на гэ ты конт ін-
шыя дум кі:

— Ця пе раш нія стар ша клас ні-
кі зу сім не та кія, якія бы лі яшчэ 
дзе сяць-пят нац цаць га доў та му. 
Не звы чай на са ма стой ныя і ці каў-
ныя ў пы тан нях, якія за кра на юць 
іх аса біс тае жыц цё. Для мно гіх 
з іх сло вы да рос лых — на стаў-
ні каў і баць коў — не аў та ры тэт. 
Хлоп цам і дзяў ча там важ на са-
ма стой на да ка пац ца да іс ці ны, 
яны не са ро ме юц ца вы каз ваць 
улас нае мер ка ван не, на ват ка лі 
яно ідзе ўраз рэз з дум ка мі ас тат-
ніх. Та му на ша за да ча перш за 
ўсё — па дзя ліц ца са школь ні ка мі 
ін фар ма цы яй, а пас ля вы клі каць 
іх на дыя лог. Важ на, каб пад лет кі 
са мі ў пра цэ се раз мо вы ці гуль ні 
прый шлі да пэў ных вы сноў. Толь-
кі ў та кім вы пад ку на ма ган ні не 
пра па дуць дар ма.

Пе ра ем насць па ка лен няў — 
гэта аснова, на якой тры ма ец-
ца «Са фія». Гэ та яшчэ ад на з 
пры чын, па якой са школь ні ка мі 
пра цу юць сту дэн ты. Яны быц-
цам су вяз ныя па між да рос лы мі 
і пад лет ка мі. Перш чым іс ці да 
сва ёй аў ды то рыі, хлоп цы і дзяў-
ча ты прай шлі пад рых тоў ку ў пра-
фе сі я наль ных лек та раў. У якас ці 
экс пер таў для сту дэн таў вы сту па-
юць ку ра тар асвет ніц ка га пра ек-

та «За жыц цё, ма раль і ся мей ныя 
каш тоў нас ці» Але на Яра шэ віч, 
жур на ліст і ра дыё вя ду чая, кі раў-
нік фес ты ва лю са цы яль най рэ-
кла мы «Да лонь ка» Але на Есі на, 
рэ жы сёр, ак цёр, му зы кант Ві таль 
Лю бец кі, а так са ма свя та ры, псі-
хо ла гі, вы клад чы кі. За про ша ныя 
гос ці за кра на юць над звы чай ці ка-
выя тэ мы. На прык лад, на мес нік 
ды рэк та ра Сту дэнц ка га га рад ка 
Бел дзярж уні вер сі тэ та Дзміт рый 
Мі кул ка з вы шы ні ўлас на га до-
све ду раз ва жаў пра тое, ці вар та 
ра біць вы бар па між сям' ёй і кар'-
е рай. Спя вак, вы клад чык БДУ і 
на вас пе ча ны та та Дзміт рый Ні-
ка но віч ра зам з жон кай Ка ця ры-
най рас ка заў пра скла да нас ці, з 
які мі мо жа су тык нуц ца ма ла дая 
сям'я.

— У на шай кра і не шмат пры-
кла даў цу доў ных сем' яў і не-
абы яка вых лю дзей, га то вых 
па дзя ліц ца сва ім до све дам, — 
упэў не на сту дэнт ка чац вёр та га 
кур са фа куль тэ та жур на ліс ты кі 
На дзея Мар хель. — Мне на па ру з 
Ці ма фе ем Бе кі ша вым да ста ла ся 
тэ ма «Муж насць/Жа ноц касць». 
Пра цу ю чы над ёй, да вя ло ся пе-
ра ла па ціць шмат лі та ра ту ры, 
пе ра гле дзець дзя сят кі ві дэа і па-
зна ё міц ца з мно гі мі экс пер та мі 
ў гэ тым пы тан ні. Каб спа чат ку 
вы ха ваць ад па вед ныя якас ці ў 
са бе і толь кі пас ля іс ці з імі да 
школь ні каў. Не вя лі кая роз ні ца ва 
ўзрос це да зва ляе гу тар цы быць 
больш ад кры тай.

Вест кі пра «Са фію» раз ля та-
юц ца з хут ка сцю свят ла. Пра ект 
яшчэ не ад зна чыў і год іс на ван-
ня, аднак ужо прай шоў шлях ад 
унут ры ўні вер сі тэц кай да рэс пуб-
лі кан скай іні цы я ты вы. «Са фій-
скія» су стрэ чы на най блі жэй шы 
час за пла на ва ны ў трох ста ліч-
ных шко лах і ка ле джы. Акра мя 
та го, ча ка юць хлоп цаў і дзяў чат 
у Баб руй ску: там рас па ча лі ана-
ла гіч ную іні цы я ты ву і про сяць 
па дзя ліц ца на пра цоў ка мі. Дзя-
ку ю чы са цы яль ным сет кам аб 
пра ек це БДУ ве да юць на ват у 
да лё кім Арэн бур гу. Вы клад чы-
ца мяс цо ва га ўні вер сі тэ та так-
са ма ар га ні зоў вае се мі на ры на 
тэ мы ся мей ных каш тоў нас цяў і 
хо ча па зна ё міц ца са сва і мі бе-
ла рус кі мі «ка ле га мі». Ва лан цёр-
скі аб мен пры зна ча ны на лю ты 
2019-га.

Ган на КУ РАК.

ЗА ПРА СІ ЦЕ Ў ГОС ЦІ 
«СА ФІЮ»

«Якая яна, ідэа льная дзяў чы на ва чы ма стар ша клас ні каў?»

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 2, г. ГОМЕЛЬ», тел. 8 (0232) 33 84 69

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

цена лота, 

бел. руб. 

с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

Капитальное строение (здание служебно-бытового корпуса) с инв. № 340/С-291068, площадью 717,1 кв. м (составные части и принадлежности: тамбур, 
подвал), расположенное по адресу: Гомельская обл., Речицкий р-н, Жмуровский с/с, 2А. Объект расположен на земельном участке с кадастровым 

номером 324550100001010654 площадью 0,0721 га

63 072,00 6 307,20

Срок подачи заявления По 22 декабря 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время, место 
проведения аукциона

27 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления задатка

Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 13.12.2018 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных дней после подписания 
протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка платежа на 6 (шесть) месяцев равными долями с момента под-
писания договора купли-продажи.
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.
Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 24.01.2018 г.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45


