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Камунальныя стасункі

Надвор'е

Эксперымент па ўборцы пад'ездаў
Першыя паверхі некаторых сталічных дамоў будуць падмятаць штодня
Жыл лё ва-экс плу а та цый ныя
ўчасткі (ЖЭУ) з усіх раёнаў Мінска выбралі ЖЭСы, работнікі якіх
з 18 лютага да 25 сакавіка будуць
рэалізоўваць «уборачны» жыллёва-камунальны праект. Асобныя брыгады, сфарміраваныя з
работнікаў камунальных службаў, будуць працаваць на ўборцы
прыдамавых тэрыторый і дапаможных памяшканняў.
Тарыф на ўборку пад'ездаў у доме
цяпер складае 65 капеек у месяц з кожнага жыхара, старэйшага за сем гадоў.
Верхняя яго мяжа — 65 капеек, аднак
пасля таргоў па выбары выканаўцы
гэтай паслугі цана на яе змяншаецца.
У кожным раёне яна розная, і пад яе
разлічваецца перыядычнасць уборкі.
Сёння прыбіральшчыкі павінны тры разы на тыдзень падмятаць пад'езды, раз
на месяц — мыць іх, а раз на год — мыць
вокны, а таксама штомесяц праводзіць
дэзынфекцыю і дэратызацыю падвалаў
і смеццекамер.
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Практыка паказала, што сумы, якая
плаціцца цяпер жыхарамі за ўборку, не
хапае, каб утрымліваць пад'езд у належным санітарным стане, таму камунальнікі
і пайшлі на такі эксперымент, расказала
Валянціна БАРКОЎСКАЯ, намеснік генеральнага дырэктара па добраўпарадкаванні, санітарным утрыманні
жыллёвага фонду ДА «Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»:
— Для эксперымента выдзеляць
неабходную колькасць людзей, якія,
выконваючы ўсе свае абавязкі якасна,
змогуць атрымаць прыстойны заробак
не менш як 650 рублёў. Прыдамавыя
работы будуць весціся, як звычайна,
у залежнасці ад сезона і выдзеленага
фінансавання: расчыстка снегу, пакос газонаў і прыбіранне выпадковага
смецця, прыбіранне лісця. А вось уборка дапаможных памяшканняў, якая
аплачваецца насельніцтвам, будзе на
час эксперымента праходзіць па-новаму. Штодня ў пэўных дамах рабочы будзе прыбіраць усе першыя паверхі, два
пад'езды — цалкам мыць з першага да

апошняга паверха. Яго дзённая норма
будзе выглядаць, напрыклад, так. Штодня з 50 пад'ездаў пяціпавярховікаў ён
будзе падмятаць першы паверх у 48
пад'ездах і ў той жа дзень два пад'езды
замяце і памые цалкам.
Каб даведацца, наколькі ўдалым і
эфектыўным акажацца праект, жыллёва-камунальныя службы раёнаў як
заказчыкі эксперымента да яго завяршэння будуць штодня кантраляваць
выкананне работ. Звернуць увагу і на
тое, ці зменіцца колькасць скаргаў ад
грамадзян на няякасную ўборку.
— Калі чалавек уваходзіць у пад'езд і бачыць раскіданую рэкламу, а
пад нагамі ў яго хрусціць пясок, гэта
кепска. А калі прыбірацца на першых
паверхах будуць штодня, то і вынік
будзе адразу відаць. Магчыма, мы і
людзей прывучым да таго, каб яны
не выкідвалі са скрыняў рэкламу на
падлогу, а ставіліся беражліва да дома, — мяркуе спецыяліст.
Ірына СІДАРОК.

500 СПАРТСМЕНАЎ НА ЛЫЖНІ
Студэнты з 51 ВНУ краіны прынялі ўдзел ва «Усебеларускай студэнцкай лыжні»
Спаборніцтвы прайшлі ў Вяснянцы, самымі масавымі
і цікавымі атрымаліся эстафетныя гонкі і мас-старт.
У лыжнай эстафеце 4х3,6 км свой клас пацвердзіла
адна з вядучых спартыўных ВНУ краіны — Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры. Другое
месца ў каманды Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, а замкнулі
тройку прызёраў лыжнікі з Магілёўскага дзяржуніверсітэта імя Аркадзя Куляшова.

Аты-баты

ПЕРАВАГА
ЗА СЛУЖБУ
Крыху больш за два месяцы таму міністр абароны Андрэй Раўкоў анансаваў змены ў правілах адтэрміноўкі ад
ваеннай службы. Ён паведаміў, што
каля 80 % маладых людзей не атрымліваюць ваенна-ўліковую спецыяльнасць з розных прычын. Гэта, у сваю
чаргу, уплывае на абараназдольнасць
дзяржавы. І вось у мінулую нядзелю ў
эфіры тэлеканала «Беларусь 1» Андрэй Раўкоў расказаў аб прапановах,
якія мяркуецца ўнесці ў заканадаўства
ў гэтай сферы.
— Мы рыхтуем прапанову, каб той малады чалавек, якому далі адтэрміноўку ад
службы, пры атрыманні адукацыі абавязкова асвоіў ваенна-ўліковую спецыяльнасць.
Таксама мы выступаем за тое, каб чалавек, які звольніўся ў запас з тэрміновай
ваеннай службы, меў пры роўных балах
перавагі пры паступленні, засяленні ў інтэрнат і размеркаванні.
Андрэй Раўкоў зазначыў, што Міністэрства абароны рэгулярна праводзіць анкетаванне сярод тых, хто прайшоў тэрміновую
службу. Больш за 80 % апытаных лічаць, што
армія ім дала толькі станоўчыя эмоцыі.
Міністр абароны таксама нагадаў, што
ў 2019 годзе будзе зменены План абароны
дзяржавы на 2020—2024 гады. Над карэкціроўкамі цяпер ідзе актыўная работа.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

На перадапошнім тыдні зімы чакаецца няўстойлівы
характар надвор'я. Умовы на тэрыторыі краіны будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага
ціску. Ападкаў не чакаецца, пры ясным небе ўдзень
паветра стане прагравацца, але па начах будзе падмарожваць. У сярэдзіне тыдня атмасферны фронт
абумовіць сырое з ападкамі і парывістым ветрам
надвор'е. Да канца тыдня з ростам атмасфернага
ціску надвор'е палепшыцца, паведамілі спецыялісты
Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу
навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Сёння ўдзень будзе без істотных ападкаў. На асобных
участках дарог чакаецца галалёдзіца. Тэмпература паветра
будзе ад нуля да плюс 6 градусаў, па захадзе — 7—10 цяпла. У сераду атмасферны фронт абумовіць у многіх раёнах
краіны невялікія кароткачасовыя ападкі ў выглядзе дажджу
і мокрага снегу, якія будуць суправаджацца парывістым
ветрам. На асобных участках дарог чакаецца галалёдзіца.
Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 2 градусаў да
4 цяпла, удзень — ад плюс 1 да плюс 6 градусаў. У чацвер
уначы і раніцай у многіх раёнах краіны пройдзе невялікі
кароткачасовы снег, месцамі з парывістым ветрам. Удзень
у асобных раёнах пройдзе невялікі кароткачасовы снег, па
крайнім паўднёвым захадзе краіны выпадуць ападкі (мокры
снег, дождж), чакаецца слабы галалёд. На асобных участках дарог магчымая галалёдзіца. Тэмпература паветра
ўначы складзе ў асноўным ад нуля да мінус 6 градусаў, па
паўднёвым захадзе — 1—2 цяпла. Удзень будзе ад мінус
4 градусаў па паўночным усходзе да 4 цяпла па паўднёвым
захадзе краіны.
Будзе пераважна без ападкаў і ў пятніцу. Толькі ўначы ў
асобных раёнах па поўдні краіны пройдзе снег і мокры снег.
На асобных участках дарог чакаецца галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 3 градусаў да мінус
10 градусаў, пры праясненнях панізіцца да 11—13 марозу.
Удзень будзе ад мінус 6 градусаў да 1 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

Бяда

Фота БелТА.

Выйграла каманда БДУФК і біятлонную эстафету. «Заняткі спортам, здаровы лад жыцця сёння папулярныя ў
моладзі. Кіраўніцтва спартыўнай галіны толькі вітае такія
ініцыятывы, такія маштабныя святы. У студэнтаў на гэтых
спаборніцтвах была магчымасць паспрабаваць сябе ў ролі
біятланістаў. Усе памятаюць, як год таму беларускі квартэт
на зімовых Гульнях у Пхёнчхане выйграў залаты медаль, а
сёння ўдзельнікі спаборніцтваў выступілі ў ролі біятланістаў і адчулі, як гэта няпроста», — сказаў першы намеснік
міністра спорту і турызму Вячаслаў ДУРНОЎ.
«Асацыяцыя студэнцкага спорту імкнецца падтрымліваць маладых людзей, якія вядуць здаровы лад жыцця.
Пасля студэнцкай лыжні балельшчыкаў чакае зімовая

МОКРЫ СНЕГ,
ДОЖДЖ І ГАЛАЛЁД
У АДНЫМ ФЛАКОНЕ

Універсіяда, у якой выступяць 22 беларускія спартсмены
у біятлоне, лыжных гонках, лыжным арыентаванні і фрыстайле», — адзначыў старшыня Беларускай асацыяцыі
студэнцкага спорту Аляксандр БАГДАНОВІЧ.
Завяршылася лыжня маляўнічай цырымоніяй узнагароджання пераможцаў і прызёраў.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Каб не застацца без пенсіі...
...калі паехаў працаваць у Польшчу
Каб гарантаваць работнікам
за мяжой такія ж правы, як і
ў роднай краіне, Беларусь і
Польшча падпісалі Дагавор
аб сацыяльным забеспячэнні.
Гэты дакумент быў падпісаны
падчас афіцыйнага візіту
старшыні Савета Рэспублікі
Міхаіла Мясніковіча ў краінусуседку. Ён прадугледжвае
рэгуляванне пытанняў сацыяльнай абароны грамадзян,
якія працуюць (ці працавалі раней) і якія пражываюць
на тэ ры то ры ях Бе ла ру сі
і Польшчы.
У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны паведамляюць, што паводле дагавора, выплата страхавых
узносаў будзе адбывацца ў адпаведнасці з заканадаўствам дзяржавы,
на тэрыторыі якой грамадзянін працуе, незалежна ад месца яго пражывання.
Пенсійнае забеспячэнне прадугледжваецца з улікам прынцыпу прапарцыянальнасці. Гэта значыць, што
абедзве краіны, Беларусь і Польшча,
будуць прызначаць пенсію за стаж,
набыты згодна з іх заканадаўствам і
на іх тэрыторыі. А вось выплачвацца
пенсія будзе на тэрыторыі той дзяржавы, дзе пражывае пенсіянер.
Дапамога па беспрацоўі будзе вы-

плачвацца па заканадаўстве дзяржавы пражывання. Дапамогі па часовай
непрацаздольнасці і дзіцячыя дапамогі — па заканадаўстве дзяржавы,
на тэрыторыі якой чалавек застрахаваны. Выплата ў сувязі з няшчасным
выпадкам на вытворчасці або прафесійным захворваннем будзе выплачвацца па заканадаўстве, якое распаўсюджвалася на работніка на момант
няшчаснага выпадку. Дапамогу на
пахаванне будуць плаціць па заканадаўстве, якое распаўсюджвалася на
чалавека на момант яго смерці.
Адзіны нюанс: галоўнай умовай
забеспячэння ўсіх згаданых правоў
стане легальнае працаўладкаванне.
Дагавор уступіць у сілу пасля выканання неабходных унутрыдзяржаўных працэдур. У нашай краіне
такой унутрыдзяржаўнай працэдурай з'яўляецца прыняцце закона аб
ратыфікацыі згаданага дагавора.
Цяпер вядзецца работа па заключэнні міжведамаснага пагаднення, якое рэгулюе пытанні ўзаемадзеяння ўстаноў дзвюх нашых
краін па прызначэнні і выплаце пенсій і іншых сацыяльных выплат.
У Мінпрацы і сацабароны падпісанне дагавора назвалі чарговым
важным крокам у развіцці міжнароднага супрацоўніцтва нашай краіны ў
галіне сацыяльнага забеспячэння.
Святлана БУСЬКО.

ТРАГЕДЫЯ Ў РУЖАНАХ
Два чалавекі загінулі,
адзін апынуўся ў рэанімацыі
ў выніку аварыі ў Пружанскім раёне
У Ружанах у нядзелю сярод белага дня здарылася
страшная трагедыя. Лесавоз перавозіў лесаматэрыялы. Па краі вуліцы насустрач велікагрузу ішлі
жанчыны: 45-гадовая жыхарка Ружан і яе 25-гадовая
дачка, у калясцы яны везлі сямімесячнае немаўлятка. Кіроўца хацеў аб'ехаць пешаходаў, але прычэп з
драўнінай занесла, ён перакуліўся, бярвёны пасыпаліся і літаральна змялі людзей. Бабуля і ўнучка загінулі імгненна, 25-гадовая мама маленькай дзяўчынкі
трапіла ў рэанімацыю.
Старшыня Ружанскага пасялковага Савета Аксана
МАНЧЫК гаворыць, што другі дзень жыхары пасёлка перажываюць гэтую страшную бяду. Цяжка ўсвядоміць, як такое
магло адбыцца на роўнай дарозе ў светлы час сутак.
— Гора прыйшло ў вельмі харошую сям'ю, гэтых людзей
усе ведаюць у Ружанах, — расказвае старшыня. — Жанчына, што загінула, была прыватным прадпрымальнікам,
мела сваю краму. Яе дачка з зяцем працавалі ў Бярозе. Але
пасля нараджэння чаканай дачушкі пераехалі да бацькоў у
Ружаны, пачалі будаваць тут сваю кватэру...
З прадпрыемства «Івацэвічдрэў», чый грузавік быў у
аварыі, пазванілі ў пассавет з прапановай дапамогі сем'ям
загінулых і пацярпелай. Мясцовая ўлада таксама гатовая
аказаць падтрымку. Але ж гора мужа і сына 45-гадовай
прадпрымальніцы, а таксама маладога бацькі, які страціў
дзіця, атрымаў пакалечаную жонку, нельга сёння ні вымераць, ні з чым параўнаць. І толькі адна добрая вестка на
гэты час: стан маладой жанчыны ўдалося стабілізаваць,
яе жыццю няма прамой пагрозы.
— Сёння ў Ружанах больш ні пра што не гавораць, як
толькі пра гэтую бяду. Многія бачылі наступствы аварыі.
І кіроўца за рулём машыны быў не малады, а вопытны, і
жанчыны ішлі не пасярэдзіне дарогі, бліжэй да ўзбочыны, —
такі неймаверны, неверагодны збег абставін і фактараў
прывёў да трагедыі, — разважае Аксана Уладзіміраўна.
— На месцы працуюць прадстаўнікі праваахоўных органаў, — паведаміў афіцыйны прадстаўнік УУС Брэсцкага
аблвыканкама Сяргей ДУЧЭНКА.
Кіроўца лесавоза затрыманы. Заведзена крымінальная
справа.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

