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Па кой 
для спа кой най 

ста рас ці
Жы ха ры Го мель шчы ны па куль толь кі 
пры гля да юц ца да но вай фор мы са цы яль най 
да па мо гі па жы лым лю дзям. Да рэ чы, так 
зва ныя гас ця выя сем'і, якіх у воб лас ці 
на лі чы лі 17, мож на на зваць цал кам 
ва лан цёр скай іні цы я ты вай. У зме нах да за ко на 
«Аб са цы яль ным аб слу гоў ван ні» афі цый на 
за ма ца ва ны ін шы тэр мін — «за мя шчаль ная 
сям'я».

У Пет ры ка ве пен сі я нер Ана толь Берд нік і яго гра-
ма дзян ская жон ка Люд мі ла Тка чук да гля да юць 72-га-
до вую Ка ця ры ну Кар пу хі ну, ін ва лі да дру гой гру пы. 
З муж чы нам у тэ ры та ры яль ным цэнт ры са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва скла лі ад па вед ны да га вор. 
За ма ца ва лі да ку мен таль на маг чы масць ка рыс тац ца 
част кай пен сій ных гро шай па жы лой жан чы ны. Пры гэ-
тым піль на со чаць за тым, каб яна бы ла да гле джа на. 
Ды рэк тар мяс цо ва га ТЦСАН Га лі на СУ ХОЦ КАЯ га-
во рыць, што пас ля ава рыі, у якую тра пі ла адзі но кая 
жан чы на, ёй пра па на ва лі дом-ін тэр нат, але яна ту ды 
не за ха це ла ехаць:

— Ка ця ры не Мі хай лаў не ў до ме Ана то ля Берд ні ка 
вы дзе лі лі асоб ны па кой. Там умо вы доб рыя. Жан чы ну 
да гля да юць і да па ма га юць ёй ва ўсім. На шы ін спек та ры 
час та на вед ва юць іх дом. Аказ ва ем, ка лі трэ ба, да па-
мо гу. Усё пад кант ро лем са цы яль ных служ баў. Ба бу ля 
на ша чыс цень кая, аку рат ная, да гле джа ная. Ні на што 
не скар дзіц ца.

— Мы пра чы та лі ў мяс цо вай га зе це пра та кую маг-
чы масць — стаць за мя шчаль най сям' ёй, — рас каз вае 
Люд мі ла Тка чук. — Афор мі лі да га вор зу сім ня даў на — не-
каль кі ме ся цаў та му. Па да га во ры 70 % пен сіі Ка ця ры на 
Мі хай лаў на ад дае ў сям'ю. Ця пер мно гія ў нас ці ка вяц ца 
та кой маг чы мас цю са цы яль най да па мо гі ча ла ве ку, яко-
му па трэб ны до гляд.

На чаль нік упраў лен ня са цы яль най пад трым кі 
на сель ніц тва ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са-
цы яль най аба ро не Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Га лі на МА РОЗ тлу ма чыць, што згод на са зме на мі, 
уне се ны мі ў за кон «Аб са цы яль ным аб слу гоў ван ні», 
са цы яль ным аб слу гоў ван нем у за мя шчаль най сям'і 
мо гуць ска рыс тац ца не пра цу ю чыя адзі но кія ін ва лі-
ды І ці ІІ гру пы або лю дзі, якія да сяг ну лі 70-га до ва га 
ўзрос ту:

— Аказ ваць та кую па слу гу мо жа дзея здоль ны гра-
ма дзя нін ва ўзрос це ад 18 да 65 га доў (па моч нік). Да 
та го ж мяс цо вы мі вы ка наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на-
мі мо жа ўста лёў вац ца па мер што ме сяч най гра шо вай 
уз на га ро ды асо бе, якая здзяйс няе аб слу гоў ван не ін-
ва лі да І гру пы з рэз ка вы яў ле ным па ру шэн нем здоль-
нас ці да са ма аб слу гоў ван ня, што па цвяр джае ад па-
вед нае ме ды цын скае за клю чэн не. Па ра дак і ўмо вы 
за ма цоў ва юц ца да га во рам, дзе вы зна ча юц ца мес ца 
пра жы ван ня не пра ца здоль на га гра ма дзя ні на (гэ та мо-
жа быць і яго дом, і дом па моч ні ка), агуль ны бюд жэт 
сям'і (пры гэ тым у не пра ца здоль на га гра ма дзя ні на 
па він на за ста вац ца не менш за 25 % на яў ных да хо-
даў), а так са ма тэр мін ака зан ня са цы яль ных па слуг 
(не менш за паў го да).

Га лі на Ма роз ад зна чае, што ця пер на Го мель шчы не 
вя дзец ца ак тыў ная ін фар ма цый на-тлу ма чаль ная ра бо та 
пра маг чы масць но вай са цы яль най па слу гі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС»).

На огул, Бе ла русь з поў ным пра вам мож на на зваць урба-
ні за ва най кра і най. З амаль 9,5 млн на сель ніц тва — 7, 41 млн 
ча ла век жы вуць у га ра дах, і толь кі кры ху больш за 2 млн — 
у вёс ках. Але пры гэ тым кож ны трэ ці вяс ко вец з'яў ля ец ца 
пен сі я не рам. У ста лым уз рос це ча ла век час та су ты ка ец ца з 
не мач чу, ка лі ўсё ця жэй ста но віц ца не тое што пад трым лі-
ваць звык лы лад жыц ця — час ця ком на ват прос та пе ра соў-
вац ца. Та кое ўжо на ша жыц цё: ста лыя па сту по ва ста но вяц ца 
ўсё больш за леж ны мі ад ін шых — ад сва іх бліз кіх, прос та 
на ва коль ных, ад со цы у му ў цэ лым. Асаб лі ва ў вёс цы, дзе, як 
пра ві ла, у до ме ня ма га ра чай ва ды і га ра чых ба та рэй зі мой 
і да кра мы не 200 мет раў, як у го ра дзе, а па ру кі ла мет раў, 
а то і знач на больш. Ка лі ўлі чыць, што боль шасць вяс ко вых 
пен сі я не раў, як і Ве ра Ры го раў на, жы вуць ад ны, ста но віц ца 
зра зу ме лым, на коль кі моц на ма юць па трэ бу яны ў да па мо зе 
і са цы яль ных па слу гах, ад каз насць за ака зан не якіх кла-
дзец ца на мяс цо выя ор га ны ўла ды і ўста но вы са цы яль най 
аба ро ны на сель ніц тва.

«КЛА СІ КА ЖАН РУ»
На якую ж са цы яль ную да па мо гу ад дзяр жа вы мо гуць 

сён ня раз ліч ваць вяс ко выя пен сі я не ры? Спе цы я ліс ты Мі-
ніс тэр ства пра цы і са ца ба ро ны тлу ма чаць, што ў кра і не 
функ цы я нуе 146 тэ ры та ры яль ных цэнт раў са цы яль на га аб-
слу гоў ван ня на сель ніц тва (ТЦСАН). У іх лю дзям аказ ва юць 
са цы яль ныя па слу гі, у тым лі ку гас па дар ча-бы та выя, па га-
дзін на га до гля ду (ся дзел кі) за ты мі, хто стра ціў здоль насць 
да са ма аб слу гоў ван ня, па слу гі цы руль няў і ін шыя.

Але, як ад зна ча юць у Мінп ра цы і са цы яль най аба ро-
ны, ад ным з са мых за па тра ба ва ных на сён няш ні дзень 
ві даў са цы яль ных па слуг з'яў ля юц ца са цы яль на-бы-
та выя па слу гі до ма, якія аказ ва юц ца амаль 90 ты ся-
чам ча ла век — не пра ца здоль ным па жы лым лю дзям 
і ін ва лі дам.

У пе ра лік гэ тых па слуг ува хо дзіць на быц цё і да стаў ка 
пра дук таў хар ча ван ня, ме ды ка мен таў і та ва раў пер шай 
не аб ход нас ці, да стаў ка ва ды, да па мо га ў рас топ цы пе-
чы, убор ка жы лых па мяш кан няў і ін шае. І, да рэ чы, амаль 
65 % клі ен таў, якія аб слу гоў ва юц ца до ма — гэ та сель скія 
жы ха ры.

Ра зам з тым за ўва жу, што ТЦСАН раз ме шча ны ў рай-
цэнт рах і аб лас ных га ра дах. А для за бес пя чэн ня да ступ нас ці 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня жы ха роў вёс кі ар га ні за ва на ра-
бо та 1,2 ты ся чы са цы яль ных пунк таў і 32 фі лі ялаў цэнт раў.

Знач нае рас паў сюдж ван не ў сель скай мяс цо вас ці атры-
ма ла ака зан не па слуг праз комп лекс ныя вы яз ныя бры га-
ды, якія ства ра юц ца ра шэн ня мі рай вы кан ка маў. У склад 
бры гад ува хо дзяць спе цы я ліс ты роз ных служ баў: ар га-

ні за цый са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня, ахо вы зда роўя, прад пры ем стваў 
ганд лю, бы та во га аб слу гоў ван ня, 
куль ту ры і ін шых. Яны мо гуць аказ-
ваць ра за выя па слу гі па не вя лі кай 
ца не: ра біць апра цоў ку пры ся дзіб на-
га ўчаст ка, ра монт жыл ля, бу дын каў, 
ка лоць дровы, ра мантаваць пе чы, 
за мяняць элект ра пра вод ку. А яшчэ 
гэ тыя служ бы ар га ні зу юць вы яз ныя 
пры ёмы: сац ра бот ні кі кан суль ту юць 
жы ха роў на конт жыл лё вых суб сі дый, 
іль гот, да па мог, вы яў ля юць сем'і 
«гру пы ры зы кі», ажыц цяў ля юць са-

цы яль ны па тра наж. Акра мя та го, су мес на з са цы яль ны мі 
ра бот ні ка мі на вёсцы вы яў ля юц ца і аб мяр коў ва юц ца мяс-
цо выя праб ле мы.

* * *
Та кая да па мо га за па тра ба ва ная ў жы ха роў ад да ле ных 

вё сак, якія скла да юць амаль 10 % ад агуль най коль кас ці 
сель ска га на сель ніц тва. На огул, у ад да ле ных вёс ках до-
ля лю дзей ста рэй шых уз рос таў скла дае 80—90 %. Бо, як 
ад зна ча юць спе цы я ліс ты, пра цэс ста рэн ня на сель ніц тва 
ў сель скай мяс цо вас ці ідзе больш хут кі мі тэм па мі, чым у 
го ра дзе...

Ка лі па жы ло му вяс коў цу ста но віц ца ўжо скла да на да-
гля даць ся бе, ён мо жа звяр нуц ца ў ад дзя лен не круг ла су-
тач на га зна хо джан ня. Та кія ад дзя лен ні ство ра ны па ўсёй 
кра і не, уся го іх на сён няш ні дзень 62. У іх мож на зна хо дзіц-
ца на ўмо вах апла ты або част ко вай апла ты, у за леж нас ці 
ад сі ту а цыі. Па вод ле звес так Мінп ра цы, за 1-ы квар тал 
2018 го да па слу га мі ад дзя лен няў ска рыс та лі ся 2,1 тыс. ча-
ла век. А ка лі па жы лы ча ла век ужо зу сім не ў ста не жыць 
адзін, ён трап ляе ў дом-ін тэр нат. Адзі но кія па жы лыя лю дзі, 
у якіх ня ма пра ца здоль ных дзя цей, аба вя за ных па за ко-
не іх утрым лі ваць, мо гуць па ся ліц ца ў до ме-ін тэр на це на 
дзяр жаў ным за бес пя чэн ні. Для тых, у ка го ёсць пра ца-
здоль ныя дзе ці, маг чы ма пры зна чэн не ў дом-ін тэр нат на 
плат най асно ве.

ШТО СЯ РОД НА ВІ НАК?
Мяс цо вы мі ор га на мі ак тыў на ўка ра ня юц ца і но выя тэх-

на ло гіі са цы яль най ра бо ты. Як пра ві ла, но выя ідэі ад пра-
цоў ва юц ца на пі лот ных пра ек тах у ра ё нах і аб лас цях. Ка лі 
экс пе ры мент аказ ва ец ца ўда лым, прак ты ка пры мя нен ня 
той ці ін шай па слу гі рас паў сюдж ва ец ца на ўсю кра і ну.

На прык лад, «да мы зі моў кі». Гэ та ка лі не каль кі су се дзяў 
зі мой жы вуць ра зам у ад ным з да моў, і ім да па ма гае са-
цы яль ны ра бот нік.

Ад кры ва юц ца да мы са ма стой на га, се зон на га пра жы-
ван ня, у якіх па жы лыя лю дзі жы вуць пра цяг лы тэр мін аль-
бо толь кі ў асен не-зі мо вы пе ры яд — са ма стой на ар га ні зу-
юць сваё хар ча ван не і склад ва юц ца на апла ту ка му наль ных 
па слуг. А ТЦСАН ар га ні зуе са цы яль нае аб слу гоў ван не су-
мес на пра жы ва ючых па жы лых лю дзей.

У апош нія га ды ста лі з'яў ляц ца і «пры ём ныя сем'і» 
для гра ма дзян ста ла га ве ку — яны аб' яд ноў ва юць пад 
ад ным да хам сям'ю і па жы ло га ча ла ве ка, які мае па-
трэ бу ў да па мо зе. Трап ля ю чы ў сям'ю, па жы лы ча ла век 
атрым лі вае з бо ку «пры ём ных дзя цей» ува гу і кло пат, 
і сам аказ вае ім па сіль ную да па мо гу па до гля дзе за 
дзець мі і вя дзен ні гас па дар кі.

У 1-м квар та ле 2018 го да, па звест ках Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны, у 39 да мах са ма стой на га 
(су мес на га) пра жы ван ня зна хо дзі лі ся 193 ча ла ве кі, 
у трох да мах се зон на га пра жы ван ня і ў 306 да мах зі моў кі — 
645 па жы лых гра ма дзян, а так са ма на ліч ва ла ся 209 «пры-
ём ных сем' яў».

* * *
— Ле тась бы ла за ка на даў ча за цвер джа на яшчэ та кая но-

вая фор ма са цы яль на га аб слу гоў ван ня, як за мя шчаль ная 
сям'я, — ка жа на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-
лен ня са цы яль на га аб слу гоў ван ня і са цы яль най да-
па мо гі Мінп ра цы і са цы яль най аба ро ны Тац ця на ФЁ-
ДА РА ВА. — Гэ та ка лі ча ла век ці сям'я афарм ляе до гляд за 
не пра ца здоль ным гра ма дзя ні нам пры ўмо ве су мес на га 
пра жы ван ня і вя дзен ня агуль най гас па дар кі. Пры гэ тым 
яны не па він ны быць сва я ка мі. Пра цу па ства рэн ні за-
мя шчаль най сям'і пра во дзіць Тэ ры та ры яль ны цэнтр са ц-
абс лу гоў ван ня: ён зна ё міць па моч ні ка (асо бу, якая аказ вае 
са цы яль ныя па слу гі ў фор ме са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
ў за мя шчаль най сям'і) і паў на лет ня га не пра ца здоль на га 
гра ма дзя ні на, вы зна чае іх псі ха ла гіч ную су мя шчаль насць, 
ар га ні зуе на ву чан не і пад рых тоў ку па моч ні ка. У пер шым 
квар та ле 2018 го да ў кра і не бы ло ство ра на шэсць за мя-
шчаль ных сем' яў: пяць — у Мін скай воб лас ці і ад на сям'я — 
у Го мель скай воб лас ці.

Свят ла на БУСЬ КО.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 4 июля 2018 г. повторного аукциона по продаже изъятого по Указу Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г.
 № 87 «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач» 
не завершенного строительством не законсервированного жилого дома и в частную собственность земельный участок, 

на котором расположен предмет аукциона в Радваничском сельском Совете Брестского района

№ 
лота

Местоположение 
незавершенного строитель-

ством незаконсервированного 
жилого дома

Характеристика объекта оценки
Площадь 

земельного 
участка, га

Начальная 
(стартовая) 

стоимость объекта 
(бел. руб.)

Сумма 

задатка, 
бел. руб.

Возмещение расходов

1

Брестский район, 

д. Малые Радваничи, ул. Вере-
совая, д. 8

Не завершенный строительством 
незаконсервированный жилой дом 
в виде капитального строения (фун-
дамента) наружной площадью – 
82 кв. м, готовностью основного 
строения 4%, расположенный на 
земельном участке с кадастровым 
номером 121283701101000279

0,1855 8240,00 824,00

1. Государственная регистрация 
прекращения права собственности 
на земельный участок – 73,50 руб.

2. Объявления – согласно актам вы-
полненных работ

Имеется возможность электрификации, газификации. 

Аукцион будет проводиться 4 июля 2018 г. в 11.00 по адресу: Брестский 
район, аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (в здании сельиспол-
кома). 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и предоставить 
копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный 
счет Радваничского сельисполкома (ВУ61АКВВ36410000002621000000, 
БИК АКВВВ421100 ф-л № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 200036035, 
код платежа 4901) суммы задатка в размере 10 % от начальной цены зе-
мельного участка, а также документ (паспорт), подтверждающий личность 
покупателя. 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников. 
Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие 

в нем подано только одним гражданином, земельный участок предостав-
ляется этому гражданину при его согласии с внесением платы за предмет 
аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением документации, 
необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона 
либо единственным участником аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, 
аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (здание сельисполкома) с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявления – 
27 июня 2018 г. до 17.00. Дополнительную информацию о земельном участке 
можно получить по телефонам: 93 11 35, 93 11 36, 93 11 30, 93 16 11.

Здымак носіць 
ілюстрацыйны характар.


