
У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ17 ліпеня 2020 г.2

10

З 15 лi пе ня ва ўсёй кра i не стар та ва ла 
дзей насць 150 гра мад скiх пры ём ных, ку ды 
гра ма дзя не мо гуць пры хо дзiць са сва i мi 
пы тан ня мi.

— Сён ня ра бо та пра хо дзi ла вель мi 
эфек тыў на i плён на. Лю дзей прый шло 
да стат ко ва шмат — з пы тан ня мi, пра па-
но ва мi, па жа дан ня мi, якiя за слу гоў ва юць 
ува гi. Звяр та лi ся не толь кi гра ма дзя не з 
аса бiс ты мi пы тан ня мi, але i прад стаў нi кi 
гра мад скiх ар га нi за цый, — пад су ма ва ла 
для жур на лiс таў вы нi кi пры ёму На тал ля 
Ка ча на ва.

А лю дзей хва ля ва лi роз ныя пы тан нi: ад 
тра ды цый ных жыл лё ва-ка му наль най на-
кi ра ва нас цi да ла каль ных, — на прык лад, 
па за бес пя чэн нi пра фi лак тыч ным ля чэн-
нем асоб най ка тэ го рыi хво рых. У лю бым 
вы пад ку, за яў нi кi сю ды прый шлi са сва ёй 
праб ле май. Вя лi кай цi ма лень кай — гэ та 
не так важ на, ка лi яна хва люе i ру пiць. Спi-
кер верх няй па ла ты пар ла мен та за амаль 
ча ты рох га дзiн ны пры ём па спе ла ўнiк нуць 
больш чым у 20 пы тан няў роз на га маш та-
бу, уваж лi ва вы слу ха ла кож на га за яў нi ка, 
а з ты мi, з кiм не да вя ло ся па гу та рыць у 
ад ве дзе ны тэр мiн, па абя ца ла су стрэц ца 
пад час да дат ко ва га пры ёму, якi ар га нi зу-
юць у най блi жэй шы час.

«Квад ра ты» раз ла ду
Вы ра шэн не ква тэр на га пы тан ня пры вя-

ло ў гра мад скую пры ём ную не ад на го ста-
лiч на га жы ха ра. Па вел Сце па нен ка ад iмя 
ве тэ ра наў вай ны ў Аф га нi ста не агу чыў па-
жа дан не, каб та кой ка тэ го рыi гра ма дзян, 
якiя да гэ та га ча су ма юць па трэ бу ў па ляп-
шэн нi жыл лё вых умоў, даць маг чы масць 
бу да вац ца больш. На дзея Фе дар цо ва 
прый шла ад iмя доль шчы каў даў га бу да ў 
ме жах ву лi цы Бы хаў скай з прось бай, каб 
за бу доў шчык зда ваў два пус ка выя комп-
лек сы (176 ква тэр) ад на ча со ва, а не па-
асоб ку — спа чат ку пер шы, а паз ней дру гi 
пад' ез ды. Лю дзi ма юць спра вяд лi выя пад-
ста вы хва ля вац ца, што кошт дру гой част кi 
бу даў нiц тва мо жа iс тот на па вы сiц ца.

Са цы яль ныя сi ро ты Ула дзi мiр Мар каў з 
бра там вы рас лi ў апя кун скай сям'i, па да-
сяг нен нi паў на лец ця атры ма лi двух  пака-
ёў ку са цы яль на га ка ры стан ня i ха це лi б яе 
пры ва ты за ваць. Але ёсць за ка на даў чыя 
аб ме жа ван нi, та му хло пец i прый шоў на 
пры ём да На тал лi Ка ча на вай, каб да ве-
дац ца, цi iс нуе маг чы масць вы ку пiць у 
дзяр жа вы гэ тае жыл лё. Пен сi я нер ка Лi лiя 
Анд рэ еў на жа лi ла ся на тое, што жы ве ў 
пры ват ным до ме амаль у цэнт ры ста лi-
цы, а вы год ня ма нi я кiх — маў ляў, у вёс цы 
леп шыя ўмо вы. Та му i пы та ла ся, ка лi, на-
рэш це, iх ха ты бу дуць зне се ны, а iх жы-

ха ры ўза мен атры ма-
юць ква тэ ры. У той жа 
час для iн шай за яў нi цы 
Нi ны Вiк та раў ны, што 
ва ло дае па ло вай до ма 
больш чым на сто «квад ра таў» на ву лi цы 
Цi мi ра зе ва, на ад ва рот, та кая пра па но ва 
ад за бу доў шчы ка абу раль ная. Яна не жа-
дае мець уза мен дзве ад на па ка ёў кi, тым 
больш на дзя ся тым па вер се, бо яна iн ва лiд 
i яе гэ та не за да валь няе... Не мо жа даць 
ра ды з та ва рыст вам улас нi каў Вiк то рыя 
Ла туш ка, якая на бы ла па мяш кан не для 
вя дзен ня гас па дар чай дзей нас цi (у пры-
ват нас цi, ар га нi за цыi ра бо ты трэ на жор най 
за лы) па ву лi цы Вас ня цо ва, але да гэ та га 
ча су не мо жа атры маць ад яго да зво лу.

Без умоў на, у кож ным з та кiх зва ро таў 
трэ ба раз бi рац ца дэ таль на. Спi кер Са ве-
та Рэс пуб лi кi за пэў нi ла за яў нi каў, што па 
кож ным з iх пы тан няў аба вяз ко ва бу дзе 
пра ве дзе ны раз бор. Ка лi ёсць маг чы масць 
па за ко не вы ра шыць пы тан не на ка рысць 
ча ла ве ка, так i бу дзе зроб ле на.

Коль кi ў кi шэ нi?
Улас ныя да хо ды ста лi на го дай для та-

го, каб агу чыць сваю праб ле му, у мiн-
ча нi на Аляк санд ра Жу ка. Ён па ве да мiў, 
што ка лi пра ца ваў у пры ват най фiр ме 
ў Ма чу лi шчах, улас нiк ака заў ся яму вi-
нен вя лi кую су му гро шай — ня свое ча со-
ва вы плач ваў за роб ле нае. Ды не толь-
кi яму. Па сло вах за яў нi ка, у су дзе ўжо 
раз гля да ла ся гэ тая спра ва i 135 ча ла век 

пры зна ны па цяр пе лы мi. 
Ця пер муж чы на пра цуе 
ў iн шым мес цы, але бы-
лы ра бо та да вец да гэ та га 
ча су не раз лi чыў ся нi з iм, 

нi з iн шы мi, та му Аляк сандр прый шоў, 
каб па ве да мiць аб не вы ка нан нi су до ва-
га ра шэн ня. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб-
лi кi да ру чы ла Мi набл вы кан ка му дэ та-
лё ва ра за брац ца ў спра ве, а стар шы нi 
Па ста ян най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi па 
за ка на даў стве i дзяр жаў ным бу даў нiц тве 
Сяр гею Сiў цу пад клю чыц ца да вы ра шэн-
ня гэ та га пы тан ня.

Воль га Пят роў на як жон ка афi цэ ра ў 
свой час па ма та ла ся па све це, а па да сяг-
нен нi пен сiй на га ўзрос ту атры ма ла не вя-
лi кую пен сiю. Вось i прый шла з пы тан нем, 
цi мож на ўлi чыць да хо ды, што атрым лi-
ва ла ў ва лю це пад час ка ман дзi роў кi му жа 
ў Гер ма нii. Ад па вед нае да ру чэн не бы ло 
ад ра са ва на мi нiст ру пра цы i са цы яль най 
аба ро ны Iры не Кас це вiч — аса бiс та ра за-
брац ца i даць ад каз.

Бяс пе ка перш за ўсё!
Ка лек тыў ны зва рот жы ха роў па сёл ка 

Со неч ны агу чы ла Ка ця ры на Се кан: лю дзi 
ха це лi б, каб на пе ра кры жа ван нi да рог 
Ка ло дзi шчы—За слаўе з'я вiў ся свят ла фор, 
бо мес ца гэ тае ава рый на не бяс печ нае, 
аў та ма бiль ны рух да стат ко ва iн тэн сiў ны. 
Жы ха ры па сёл ка звяр та лi ся ў Мiн скi рай-
вы кан кам, але тэр мi ны ўво ду аб' ек та ўвесь 
час пе ра но сяц ца. Хут ка 1 ве рас ня, i лю дзi 

хва лю юц ца за дзя цей, якiя ад пра вяц ца 
пас ля ка нi кул у шко лу.

Як рас тлу ма чыў ге не раль ны ды рэк тар 
КУП «Мiнск аб лдар буд» Дзя нiс Сця па наў, 
на сён ня ўжо рас пра ца ва ны бу даў нi чы 
пра ект, якi ў тым лi ку пра ду гледж вае i па-
шы рэн не да ро гi. 10 лi пе ня да ку мен та цыю 
пе рад алi на дзяр жаў ную экс пер ты зу. Ге не-
раль ны ды рэк тар па абя цаў, што да кан ца 
ве рас ня свят ла фор за пус цяць у экс плу а-
та цыю.

— Да вай це так: 1 каст рыч нi ка мы су-
стрэ нем ся, пры е дзем i пра ве рым, як вы-
ка на на абя цан не, — пра па на ва ла На тал ля 
Ка ча на ва, з чым за яў нi кi з за да валь нен нем 
па га дзi лi ся.

Па трэб ная да па мо га
Пен сi я нер ка Воль га Рад чан ка агу чы ла 

не па ра зу мен нi, якiя ўзнiк лi ў ста сун ках з 
мяс цо вай па лi клi нi кай, дзе аб слу гоў ва юц-
ца яна i яе 90-га до вая ма цi. Спi кер Са ве та 
Рэс пуб лi кi звя за ла ся з пер шым на мес нi кам 
мi нiст ра ахо вы зда роўя Дзмiт ры ем Пi не-
вi чам i да ру чы ла яму аса бiс та су стрэц ца з 
жан чы на мi i да па маг чы вы ра шыць спрэч-
ныя пы тан нi з уста но вай ахо вы зда роўя.

Тэ му ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня пра-
цяг ну ла Свят ла на Ле а нi даў на, якая прад-
стаў ля ла та ва рыст ва хво рых на ге ма фi лiю. 
Жан чы на рас ка за ла, што та кiя па цы ен ты да 
да сяг нен ня 18-га до ва га ўзрос ту атрым лi-
ва юць пра фi лак тыч нае ля чэн не, а пас ля — 
толь кi па фак це траў мы, iнакш ка жу чы, без 
па ста ян най пра фi лак ты кi iн ва лi ды за цыя 
па цы ен таў з цяж кай фор май гэ та га за-
хвор ван ня на ды хо дзiць вель мi хут ка. Што 
трэ ба? Да па маг чы ў пры няц цi ад па вед на га 
за ко на, якi да ты чыц ца пра фi лак ты кi гэ та га 
за хвор ван ня ў да рос лых па цы ен таў. Та-
кое да ру чэн не па вы нi ках гу тар кi На тал ля 
Ка ча на ва ад ра са ва ла прэм' ер-мi нiст ру i 
мi нiст ру ахо вы зда роўя.

Трэ ба ска заць, што нi вод ны са зва ро таў, 
агу ча ных пад час пры ёму гра ма дзян, не бу-
дзе па кi ну ты без ува гi. На тал ля Ка ча на ва ў 
раз мо ве з жур на лiс та мi ак цэн та ва ла ўва гу 
на тым, што ў кра i не пры ня ты за кон аб зва-
ро тах гра ма дзян, згод на з якiм усе служ бо-
выя асо бы па вiн ны пра во дзiць пры ёмы па 
аса бiс тых пы тан нях, су стра кац ца з людзь-
мi, слу хаць iх праб ле мы i аказ ваць уся кае 
са дзей нi чан не ў iх вы ра шэн нi. Боль шасць 
пы тан няў, як пра вi ла, да ты чыц ца ра бо ты 
мяс цо вай ула ды, ця пе раш нi пры ём не стаў 
вы клю чэн нем.

— Ха це ла ся б, каб лю дзей на мес цах 
чу лi i да па ма га лi iм у вы ра шэн нi пы тан няў, 
якiя ў iх уз нi ка юць, — пад крэс лi ла спi кер 
верх няй па ла ты пар ла мен та.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

БЛIЗ КАЯ ЎЛА ДА

Стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi 

па за ка на даў стве i дзяр жаў ным бу даў нiц тве 

Сяр гей СI ВЕЦ пра вёў пра мую тэ ле фон ную лi нiю, ад ка заў 

на зла ба дзён ныя пы тан нi i вы ка заў шэ раг слуш ных па рад.

Зван кi бы лi на роз ныя тэ мы, але пе ра важ на ты чы лi ся 
праб лем i пы тан няў, якiя ча мусь цi не вы ра ша юц ца прад-
стаў нi ка мi ор га наў мяс цо вай ула ды ў рэ гi ё нах. Так, у жы-
ха ра Пiн ска не атры моў ва ец ца знай сцi агуль ную мо ву па 
за блы та ным зя мель ным пы тан нi нi з рай вы кан ка мам, нi з 
аб лас ны мi i рэс пуб лi кан скi мi ўста но ва мi i ар га нi за цы я мi, 
ку ды ён звяр та ец ца. Па вод ле яго слоў, ужо на збi ра ла ся 
14 кi ла гра маў ад пi сак, а ста ноў чых зру хаў ня ма. З гэ тай 
на го ды ён ра шу ча i эма цы я наль на па тра буе ра за брац ца 
з вы ез дам на мес ца ў Пiнск.

Зра зу ме ла, эмо цыi — не са мы леп шы ар гу мент пры раз-
гля дзе спрэч ных юры дыч ных пы тан няў, асаб лi ва зя мель-
ных, якiя тра ды цый на з'яў ля юц ца ня прос ты мi ў вы ра шэн нi. 
Та му Сяр гей Сi вец пра па ноў вае муж чы ну ад ка заць на ўдак-
лад ня ю чыя пы тан нi, каб по тым даць аб грун та ва ны ад каз.

Ме сяц та му пад час пра мой тэ ле фон най лi нii ад на жан-
чы на з Са лi гор ска па скар дзi ла ся Сяр гею Сiў цу на тое, што ў 
го ра дзе за цяг ва ец ца ўзвя дзен не жыл ля для шмат дзет ных 
сем' яў. Та ды се на тар дэ та лё ва вы ву чыў пы тан не, у ад па-
вед ныя тэр мi ны пра iн фар маў ма цi пра за ха ды i ме ры, якiя 
пры ма юц ца. I вось — зноў ана ла гiч ны зва нок з Са лi гор ска: 
ча му там не спя ша юц ца бу да ваць ква тэ ры для шмат дзет-
ных? Ця пер стар шы ня Па ста ян най ка мi сii ад ра зу на зваў га-
лоў ную пры чы ну пе ра но су ўво ду ў экс плу а та цыю жы ло га 
до ма: яго пра ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя не бы ла 
свое ча со ва пад рых та ва на. Ця пер гэ тая хi ба вы праў ле на, 
i жыл лё бу дзе га то ва для за ся лен ня ў пер шым квар та ле 
на ступ на га го да. Пры чым у экс плу а та цыю ад ра зу зда дуць 
два да мы з ква тэ ра мi для шмат дзет ных сем' яў.

Па ква тэр ным пы тан нi па тэ ле фа на ва ла i жан чы на з 
Го мель ска га ра ё на. У яе дач кi дзi ця — iн ва лiд. Ад сюль i 
пы тан не: цi мае пра ва дач ка стаць на льгот ную чар гу для 
атры ман ня жыл ля ў до ме, якi па ча лi ўзво дзiць у iх па сёл ку? 
Сяр гей Сi вец па пра сiў жан чы ну да слаць ко пii ўсiх да ку-
мен таў, якiя ёсць у сям'i па гэ тым пы тан нi, каб вы свет лiць 

рэ аль ныя пра вы дач кi на атры ман не ква тэ ры, бо з ад ной 
тэ ле фон най раз мо вы скла да на склас цi аб' ек тыў нае ўра-
жан не па гэ тай сi ту а цыi.

Стар шы ня Па ста ян най ка мi сii, ка мен ту ю чы жур на лiс там 
вы нi кi пра мой тэ ле фон най лi нii, ад зна чыў, што ўсе пы тан-
нi, з якi мi гра ма дзя не звяр та юц ца ў Са вет Рэс пуб лi кi па 
тэ ле фо не цi ў пiсь мо вай, элект рон най фор ме, бя руц ца на 
кант роль. Вы ка нан не гэ тых зва ро таў стро га ад соч ва ец ца. 
На прык лад, уваж лi ва ма нi то рыц ца сi ту а цыя ў Са лi гор ску з 
тэр мi на мi бу даў нiц тва жыл ля для шмат дзет ных сем' яў.

Пад час пра мой тэ ле фон най лi нii, ад зна чыў се на тар, 
прад стаў нi кi ўла ды iмк нуц ца даць поў ны ад каз гра ма дзя-
нi ну, ка лi гэ та маг чы ма, а так са ма пра кан суль та ваць, рас-
тлу ма чыць асаб лi вас цi вы ка ры стан ня та го цi iн ша га за ко на, 
па ра iць, як дзей нi чаць вы ключ на ў пра ва вым по лi для аба-
ро ны сва iх пра воў i iн та рэ саў. А гэ та — час цей за ўсё зван кi 
па жыл лё вых i зя мель ных пы тан нях, ма ё мас ныя спрэч кi з 
iн шы мi спад чын нi ка мi i жыц цё выя праб ле мы. Усе яны па-
вiн ны вы ра шац ца толь кi па за ко не, пад крэс лi вае се на тар.

Ле а нiд ТУ ГА РЫН.

УСЕ ЗВА РО ТЫ БЯ РУЦ ЦА НА КАНТ РОЛЬ
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Мяс цо выя ўла ды 
па вiн ны чуць лю дзей i да па ма гаць iм

Та кую дум ку вы ка за ла стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi На тал ля КА ЧА НА ВА па вы нi ках пры ёму гра ма дзян, 
якi пра вя ла на ба зе цэнт раль най гра мад скай пры ём най РГА «Бе лая Русь»

 Да вай це так: 
1 каст рыч нi ка 

мы су стрэ нем ся, 
пры е дзем i пра ве рым, як 
вы ка на на абя цан не, — 
пра па на ва ла На тал ля 
Ка ча на ва, з чым за яў нi кi 
з за да валь нен нем 
па га дзi лi ся.


