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ДЗЕНЬ РА ТА ВАЛЬ НІ КА
19 студзеня бе ла рус кія ра та валь ні кі ад зна ча-
юць сваё пра фе сій нае свя та. Ра бот ні каў і ве-
тэ ра наў ор га наў і пад раз дзя лен няў па над звы-
чай ных сі ту а цы ях з гэ тай на го ды па він ша ваў 
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«У ця пе раш ні час Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях Бе ла ру сі з'яў ля ец ца ма гут най апе ра тыў най 
струк ту рай, якая энер гіч на раз ві ва ец ца, здоль ная вы-
кон ваць шы ро кі дыя па зон за дач і ва ло дае ве лі зар ным 
па тэн цы я лам, — га во рыц ца ў він ша ван ні. — Бе ла рус-
кія ра та валь ні кі пра яў ля юць вы со кі пра фе сі я на лізм 
пры лік ві да цыі па жа раў, ава рый і на ступ стваў не-
спры яль ных з'яў на двор'я, пры ма юць ак тыў ны ўдзел 
у гу ма ні тар ных мі сі ях за мя жой».

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў гэ ты свя точ ны 
дзень мы тра ды цый на ша ну ем па мяць тых, хто ад даў 
доўг Ра дзі ме ца ной свай го жыц ця, чые муж насць і са-
ма ад да насць да зво лі лі вы ра та ваць мност ва лю дзей 
ад гі бе лі. Прэ зі дэнт вы ка заў асаб лі выя сло вы ўдзяч-
нас ці ве тэ ра нам, якія ста я лі ля вы то каў ства рэн ня 
ве дам ства, а сён ня шчод ра пе ра да юць свой ба га ты 
во пыт ма ла до му па ка лен ню.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў пе ра ка на насць, 
што, аба пі ра ю чы ся на слаў ныя тра ды цыі, су пра цоў ні кі 
МНС і на да лей бу дуць па спя хо ва вы ра шаць ус кла дзе-
ныя на іх за да чы.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

Ню ан сы 
за ка нат вор час ці

Дэ пу та ты ву чы лі ся 
ка рыс тац ца ін фар ма цый на-

пра ва вы мі рэ сур са мі
Не так даў но кі раў нік дзяр жа вы за цвер дзіў 
План пад рых тоў кі за ко на пра ек таў на 2017 год. 
Пра ду гледж ва ец ца рас пра цоў ка 33 нар ма тыў-
ных да ку мен таў у роз ных сфе рах: ад між на-
род ных ад но сін да ра цы я наль на га вы ка ры-
стан ня пры род ных рэ сур саў. Каб пра ца ваць 
з та кім грун тоў ным па ке там, пар ла мен та ры ям 
не аб ход на быць мак сі маль на да свед ча ны мі. 
Учо ра дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў удзель-
ні ча лі ў се мі на ры па азна ям лен ні з ін фар ма-
цый на-по шу ка вай сіс тэ май «Эта лон» і ін шы мі 
рэ сур са мі На цы я наль на га цэнт ра пра ва вой ін-
фар ма цыі.

— У Па ла це прад стаў ні коў но ва га склі кан ня больш 
за 70% — но выя лю дзі, якія, без умоў на, у сва ёй мі ну-
лай дзей нас ці не зай ма лі ся нор мат вор час цю, — ка жа 
Ба ляс лаў ПІРШ ТУК, на мес нік стар шы ні Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў. — Та му для іх 
вель мі шмат но ва га ў гэ тай пра цы. Сён ня мы пра-
во дзім се мі нар, та му што адап та цыя ўжо прай шла, 
амаль усе дэ пу та ты ак тыў на ўклю чы лі ся ў ра бо ту. 
Яны ўжо зра зу ме лі, якім аб' ёмам ін фар ма цыі трэ ба 
апе ры ра ваць, каб пра фе сій на аб мяр коў ваць той ці 
ін шы за ко на пра ект. За ка на даў ства — гэ та не мас-
тац кая лі та ра ту ра, тут па няц ця «дро бязь» не бы вае. 
На ват пе ра ста ноў ка кос кі, змя шчэн не ак цэн таў мо-
гуць кар ды наль на ска зіць сэнс та го ці ін ша га за ко-
на пра ек та.

Па сло вах ві цэ-спі ке ра ніж няй па ла ты, дэ пу та ту 
трэ ба за сво іць і зра зу мець вель мі вя лі кі ма тэ ры ял. 
Гэ та праб ле ма тыч на, ка лі пар ла мен та рый не вель мі 
доб ра ва ло дае ін фар ма цый ным рэ сур сам.

— Нам важ на, каб дэ пу та ты пра фе сій на вы ка рыс-
тоў ва лі ін фар ма цый ныя рэ сур сы, — за явіў Ба ляс лаў 
Пірш тук. — Дэ пу тат не мо жа вы ка рыс тоў ваць не чыя 
пад каз кі, ён па ві нен доб ра ва ло даць тэ май, якой пры-
све ча ны чар го вы за ко на пра ект. Нам ха це ла ся б, каб 
усе дэ пу та ты ў роў най сту пе ні ме лі агуль нае ўяў лен не 
пра нар ма тыў ную ба зу, пра сі ту а цыю ў кра і не — каб 
мак сі маль на пра соў ваць тыя за ко ны, якія яны аб мяр-
коў ва юць. Гэ та трэ ба і для та го, каб дэ пу та ты маг лі 
пра фе сій на кан так та ваць са сва і мі вы бар шчы ка мі.

Га лі на ФІ ЛІ ПО ВІЧ, член Па ста ян най ка мі сіі па 
дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван-
ні і рэг ла мен це, рас ка за ла жур на ліс там пра пла ны 
ра бо ты Па ла ты прад стаў ні коў на гэ ты год.

— Ра бо та дэ пу та таў, Па ста ян ных ка мі сій Па ла ты 
прад стаў ні коў ар га ні за ва на ў ад па вед нас ці з пла нам 
пад рых тоў кі за ко на пра ек таў на чар го вы ка лян дар ны 
год. Ка лі ка заць пра план 2017 го да, то мне ха це ла ся 
б ад зна чыць, што пра ва за ка на даў чай іні цы я ты вы 
вы ка рыс тоў ва лі Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Са-
вет Мі ніст раў, Са вет Рэс пуб лі кі і дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў ні коў. У план уклю ча ны за ко на пра ек ты, якія 
ахоп лі ва юць у асноў ным усе сфе ры жыц ця дзей нас-
ці на ша га гра мад ства і дзяр жа вы і на кі ра ва ны на 
ра шэн не за дач, якія бы лі па стаў ле ны на пя тым Усе-
бе ла рус кім на род ным схо дзе, на вы ка нан не да ру чэн-
няў кі раў ні ка дзяр жа вы. Дэ пу та ты так са ма іні цы я ва лі 
змя нен ні ў два за ко ны.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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З гэ ты мі і ін шы мі пы тан ня-
мі звяр та юц ца вы бар шчы кі 
да дэ пу та та Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Дзміт рыя Гур ска га па мес-
цы жы хар ства. Каб тра піць 
на чар го вы пры ём у Го ме лі, 
лю дзі тэ ле фа на ва лі за га-
дзя. Хва ля ва лі ся, ці не пе-
ра не се на су стрэ ча.

— Усё згод на з гра фі кам, — 
ад каз вае па моч нік Воль га Кру-
пян ка.

І роў на ў 16.00 — пер шы на-
вед валь нік, пер шая скар га.

Га мяль чан ка Іна Ак сён чык 
эма цы я наль на спра буе да ка-
заць, што яе сын не за слу гоў вае 
ста тус утры ман ца:

— Сын прый шоў з ар міі 15 
мая 2015 го да. Праз ты дзень ён 
па даў да ку мен ты у Дэ парт амент 
ахо вы Са вец ка га ра ё на, дзе на 
пра ця гу 4 ме ся цаў пра хо дзіў 
ме ды цын скую ка мі сію. Урэш це 
яму ска за лі, што ён не пры год-
ны — ка мі сію ён не прай шоў. 
5 каст рыч ні ка яго ўзя лі па пра-
цоў ным да га во ры ў ганд лё вы 
дом «Ра га чоў», а з 1 снеж ня 
сы на пе ра вя лі на кант ракт. Тым 
не менш нам прый шоў ліст — 
трэ ба за пла ціць. У вы ні ку мы з 
му жам па він ны ад даць за сы на 
гэ тыя гро шы.

З ана ла гіч ным пы тан нем да 
дэ пу та та звяр та ец ца і ва ен ны 
пен сі я нер Мі ха іл Ган ча роў, які 
так са ма про сіць да па мо гі ў су-
вя зі з «ліс том шчас ця» ад па-
датко вай. Ён так са ма рас каз вае 
пра свай го сы на:

— Ён хва рэе на псі хіч ную 
хва ро бу, ста іць на ўлі ку ў ад па-
вед ным дыс пан се ры. Ін ва лід-
насць яму не да юць, але з улі ку 
не зды ма юць. На пра цу ўлад ка-
вац ца не мо жа. Ад куль у яго гро-
шы? Мы па він ны іх вы плач ваць 
за хво ра га сы на. Нам ка жуць у 
пад атко вай: як ча ла век вас ра-
зу мею, але як чы ноў нік па ві нен 
вы кон ваць дэ крэт.

Дзміт рый Гур скі ўваж лі ва 
вы слу хоў вае баць коў і абя цае 
ра за брац ца ў кож най сі ту а цыі 
пер са наль на. Дае па ра ды, ку ды 
звяр нуц ца па не аб ход ныя да-
вед кі, і ка мен туе, што да ку мент 
«аб дар ма е дах» па тра буе сур'-

ёз на га ўдас ка на лен ня. За ўваж-
вае: ча сам лю дзі рас каз ва юць 
толь кі тую ін фар ма цыю, якая ім 
вы гад на, і неш та не да га вор ва-
юць. Та му пра кож ны вы па дак 
аба вяз ко ва трэ ба да ве дац ца і з 
ін ша га бо ку.

У стар шы ні ву ліч на га ка мі тэ-
та ву лі цы Яра слаў скай Ва ле рыя 
Ро шчы на пра па ноў шмат. Бы лы 
ін жы нер-да рож нік сён ня не за-
да во ле ны тым, як улад ка ва ны 
тра ту а ры, асаб лі ва ў пры ват-
ным сек та ры го ра да. Да та го ж 
да дае, бы ло б зруч на, каб ве ла-
сі пе дыс там да зво лі лі ў ме жах 
го ра да ез дзіць па пра ез най 
част цы, а не па тра ту а рах.

Дзміт рый Гур скі не зго дзен з 
на вед валь ні кам:

— Мы зна хо дзім ся ў цэнт ры 
Еў ро пы і не мо жам не ўліч ваць 
во пыт на шых за ход ніх су се-
дзяў. Там ўсю ды ве ла сі пе дыс-
ты ез дзяць па тра ту а рах. У нас 
са праў ды па куль не паў сюд на 
ёсць аба зна чэн не па ла сы ру ху 
для іх, але ж пра цэс па сту по ва 
ідзе. Да та го ж, ка лі ве ла сі пе-
дыс там бы ло да зво ле на ез дзіць 
па аў та да ро гах, ня шчас ных вы-
пад каў з цяж кі мі на ступ ства мі 
бы ло знач на больш.

Дру гая пра па но ва пен сі я не-
ра да ты чыц ца кам п'ю тар ных 
гуль няў. Ён вы каз вае мер ка-
ван не, што пры іх про да жы па-
він на быць аба вяз ко вае па пя рэ-
джан не, што гуль ня мо жа быць 
не бяс печ най:

— Мо жа, трэ ба пі саць, коль кі 
дзе цям мож на гу ляць ча су і гэ-
так да лей?

Дзміт рыю Гур ска му раз ва-
жан ні пра кам п'ю тар ныя гуль ні 
па да ба юц ца. Ён згод ны: са праў-
ды, іх про даж па ві нен ажыц цяў-
ляц ца асо бам, ста рэй шым за 18 
га доў:

— Важ на, каб не дзе ці са мі 
са бе куп ля лі гуль ні, а каб баць кі 
нес лі за гэ та ад каз насць. Тым 
больш, што мно гія кам п'ю тар-
ныя гуль ні ўтрым лі ва юць эле-
мен ты жорст кас ці, эро ты кі і 
ін шыя не бяс пе кі для псі хіч на га 
зда роўя не паў на лет ніх.

У Але ны Мас лян ко вай, шмат-
дзет най ма ці, пы тан не да ты чыц-
ца ўлад ка ван ня ў са док ма лод-
ша га сы на, з якім яна ця пер у 
вод пус ку па до гля дзе дзі ця ці. Па 
бы лым мес цы жы хар ства яны 
ста я лі ў чар зе на мес ца ў сад ку, 
але ж па пры ват ных пры чы нах 
сям'я пе ра еха ла ў ад да ле ны ра-
ён го ра да, дзе мес цаў у шко ле-
сад ку ня ма:

— У Пры бар скай шко ле-сад-
ку пе рад на мі яшчэ 9 дзя цей у 
чар зе. Мне пра па на ва лі Урыц-
кае. Але маё дзі ця не пе ра но-
сіць пе ра во зак — у яго сла бы 
вес ты бу ляр ны апа рат. У мя не 
ня ма ба бу лек, і за ста ец ца толь кі 
зваль няц ца з пра цы ці мне, ці 
му жу, каб да гля даць дзі ця.

Жан чы на — юрыст па аду ка-
цыі, і са ма ра зу мее, што ў гэ тай 
скла да най жыц цё вай сі ту а цыі ня-
ма ін ша га вы ха ду. Да рэ чы, яшчэ 
ад на на вед валь ні ца про сіць дэ-
пу та та па зба віць яе... ад па ста ян-
ных аб раз 19-га до ва га сы на:

— Мы жы вём у трох па ка ё-
вай ква тэ ры ўтра іх. Сын, дач ка 

з сін дро мам Даў на, якой 21 год, 
і я. Сын за тэ ра ры за ваў мя не і 
дач ку. Мі лі цыя сі ту а цыю ве дае. 
Што ра біць да лей? Ён не дае 
нам спа кой на жыць.

Дэ пу тат не псі хо лаг, але ж 
спра буе па га ва рыць з жан чы най 
пра тое, што пры ват нае жыц цё 
сям'і прый дзец ца на ладж ваць 
аса біс ты мі на ма ган ня мі. Раз мя-
няць жылп ло шчу ці за яў ляць у 
мі лі цыю на сы на з мэ тай вы се-
ліць яго з ква тэ ры — гэ та вы бар 
са мой ма ці і ні хто за яе яго не 
зро біць.

Пен сі я нер Ва сіль Лі сіц кі не-
за да во ле ны ра хун ка мі, вы стаў-
ле ны мі яму за ка ры стан не ста-
цы я нар ным тэ ле фо нам:

— Ча му бя руць гро шы, ка лі 
ты здзейс ніў зва нок, але не да-
зва ніў ся? У мя не за ме сяц так 
атры ма ла ся аж 12 ра зоў!

Між тым, ка мен туе сі ту а цыю 
Дзміт рый Гур скі, прад пры ем-
ства, якое ажыц цяў ляе па слу гі 
ста цы я нар най тэ ле фон най су-
вя зі, мо жа дык та ваць умо вы — 
бо яно ма на па ліст у кра і не і 
вы ба ру ў клі ен та ня ма. Ка лі б 
бы ла са праўд ная кан ку рэн цыя 
па між па стаў шчы ка мі та кіх па-
слуг, маг чы ма, та ры фы бы лі б 
больш гнут кі мі:

— Па куль не су ты ка еш ся 
аса біс та — не ба чыш, якія ў 
лю дзей на ба ле лыя праб ле мы. 
Што ты чыц ца жы ро вак, тут па-
ві нен быць уза ем ны пра цэс. 
Сён ня атрым лі ва ец ца, ка лі 
клі ент пра тэр мі на ваў і свое ча-
со ва не апла ціў па слу гі ЖКГ, 
яму вы стаў ля юць пе ню. А ча му 
прад пры ем ствы гэ тай га лі ны, 
ка лі ня пра віль на зра бі лі раз-
лі кі, не вы плач ва юць лю дзям 
кам пен са цыю? Яны ж гра шы-
ма клі ен та ска рыс та лі ся. На ша 
ка мі сія па жыл лё вай па лі ты цы 
і бу даў ніц тве ця пер зай ма ец ца 
і за ко на пра ек там, які па ві нен 
рэг ла мен та ваць утры ман не 
жы вёл. Пы тан няў мно га. Трэ ба 
ўвес ці аб ме жа ван не па коль-
кас ці хатніх жы вёл, якіх мож на 
тры маць у ква тэ ры. Трэ ба вы-
зна чыць асоб на, што гас па да ры 
па він ны пры бі раць за жы вё ла мі, 
якіх вы гуль ва юць на ву лі цы.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by
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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

Па куль не су ты ка еш ся — не ба чыш
Кам п'ю тар ныя гуль ні, улад ка ван не ў са док, упа рад ка ван не ве ла да ро-

жак, ра хун кі за тэ ле фон і аса біс тыя канфлікты...

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

НА НА ВА ГРУД ЧЫ НЕ 
ПА БУ ДУ ЮЦЬ ЯШЧЭ 
ТРЫ ВЕТ РА КІ

Аб тым, што ў ра ё не праз год мо жа 
з'я віц ца но вы вет ра парк, па ве дам ляе 
ка мі тэт эка но мі кі Гро дзен ска га абл-
вы кан ка ма.

Ак цы я нер нае та ва рыст ва «Эка Ве цер» 
пра па на ва ла рэ гі я наль ным ула дам за клю-
чыць ін вест да га во ры па бу даў ніц тве трох 
вет ра э нер ге тыч ных уста но вак ма гут нас цю 
1,5 МВт. Прад пры ем ства збі ра ец ца ўста на-
віць вет ра кі да чэр ве ня 2018 го да і ўклас-
ці ў рэа лі за цыю кож на га з іх па 585 ты сяч 
руб лёў. Пры гэ тым бу дзе ство ра на шэсць 
но вых пра цоў ных мес цаў. Ужо сён ня спе-
цы я ліс та мі вы зна ча ны пля цоў кі, дзе мо гуць 
з'я віц ца гэ тыя вет раў ста ноў кі. Па ад ным 
вет ра ку за пла на ва на па бу да ваць каля вё-
сак Асмо ла ва, Жда на ві чы і Пят рэ ві чы На ва-
груд ска га ра ё на. Ін вес та ра мі рас пра ца ва на 
пра ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя.

Трэ ба ска заць, што На ва груд скі ра ён 
з'яў ля ец ца ад ным з най больш спры яль ных 
у Гро дзен скай воб лас ці з пунк ту гле джан ня 
вы ка ры стан ня энер гіі вет ру. На На ва груд-
скім уз вы шшы ўжо ця пер раз ме шча на аж но 
18 вет раў ста но вак, якія па спя хо ва экс плу-
а ту юц ца.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

ДОЎГ ЗА ТЭХ НІ КУ, 
ЯКОЙ НЯ МА

Ма ні то рынг па га тоў нас ці да весна-
вой сяў бы, пра ве дзе ны ў гас па дар-
ках Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на, вы явіў 
асоб ныя фак ты раз укам плек та ван ня 
сель гас тэх ні кі.

У Ка мі тэ це дзярж кант ро лю Го мель скай 
воб лас ці па ве да мі лі, што ў ААТ «Ра гінь» 
зной дзе на два рас кам плек та ва ныя кам-
бай ны КЗС-10К-07. Да та го ж іх апор ныя 
эле мен ты ма юць рас ко лі ны, дэ ман та ва ны 
ру ха вік, ра ды я та ры, эле мен ты гід ра сіс тэ мы 
і г.д. Гэ тыя агрэ га ты бы лі па стаў ле ны гас па-
дар цы ААТ «Го мель аб лаг ра сэр віс» у лі пе ні 
2008 го да па да га во рах лі зін гу, але і ця пер 
за па зы ча насць па пла ця жах не па га ша на. 
Яна скла дае Br37,2 ты ся чы. Так са ма цал-
кам рас кам плек та ва най зной дзе на і ін шая 
сель гас тэх ні ка, на бы тая ў лі зінг. Агуль ная 
за па зы ча насць па та кіх пла ця жах скла дае 
больш як Br80 тыс.

Спе цы я ліс ты дзярж кант ро лю ад зна ча-
юць, што не за над та тур ба ваў стан гэ тай 
сель гас тэх ні кі яе ўлас ні ка — Го мель аб лаг-
ра сэр ві с. Упраў лен нем па сель скай гас-
па дар цы і хар ча ван ні Бу да-Ка ша лёў ска га 
рай вы кан ка ма за не да стат ко васць ра бо ты 
па пры вя дзен ні тэх ні кі ў на леж ны стан цал-
кам па збаў ле ны прэ мі яль ных вы плат два 
кі раў ні кі. Пра фак ты рас кам плек та ван ня 
сель гас тэх ні кі пра ін фар ма ва ны ўлас нік 

Го мель аб лаг ра сэр ві са Го мель скі абл вы-
кан кам — для пры няц ця мер па спаг нан ні 
ма тэ ры яль най шко ды.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

ТРЭНД ЧА СУ — НА БЫЦ ЦЁ 
БІ ЛЕ ТАЎ ПРАЗ ІН ТЭР НЭТ

Бе ла рус кая чы гун ка ле тась па вя лі чы-
ла про даж бі ле таў праз ін тэр нэт.

У 2016 го дзе та кім чы нам бы ло аформ-
ле на больш за 1,6 міль ё на пра яз ных да-
ку мен таў, што скла дае 111,6 пра цэн та да 
ўзроў ню па пя рэд ня га го да, у тым лі ку з 
элект рон най рэ гіст ра цы яй — 1,4 міль ё на ці 
112,3 пра цэн та, па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры 
ма гіст ра лі. Удзель ная ва га про да жу бі ле-
таў праз ін тэр нэт (ад агуль най коль кас ці 
пра яз ных да ку мен таў, аформ ле ных праз 
АСУ «Экс прэс» у бі лет ных ка сах чы гун кі) 
па вя лі чы ла ся з 10,3 пра цэн та ў 2015 го дзе 
да 13,7 пра цэн та ў 2016-м.

Ця гам апош ніх га доў ма гіст раль вы зна-
чае міль ён на га ін тэр нэт-па са жы ра. Ка лі ў 
2014 го дзе та кі быў за фік са ва ны ў снеж ні, 
у 2015 го дзе ў ве рас ні, дык ле тась про даж 
міль ён на га элект рон на га пра яз но га да ку-
мен та на сай це сіс тэ мы про да жу ад быў ся 
ў жніў ні. Гэ та свед чыць пра тое, што па-
пу ляр насць на быц ця бі ле таў праз ін тэр нэт 
што год рас це.
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