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Блiзкая ўлада

ПРЫЁМЫ ГРАМАДЗЯН,
ЯК ЛАКМУСАВАЯ ПАПЕРА
З iх дапамогай выяўляюцца праблемы людзей

Жыхар аграгарадка Хацюхова Крупскага раёна Мiхаiл Мiхайлавiч прасiў пасадзейнiчаць
у рэгiстрацыi дома. Мясцовыя
ўлады не даюць на гэта дазволу, спасылаючыся на тое, што
ён парушыў заканадаўства.
Сапраўды, мужчына пабудаваў
жыллё на самавольна занятым
зямельным участку. Дом узведзены з бярвёнаў, якiя ён перавёз з iншага населенага пункта,
на адлегласцi два метры ад мяжы суседняга ўчастка. Па дзеючым заканадаўстве пабудова
павiнна быць за тры метры ад
мяжы. Акрамя таго, дом стаiць
на старым фундаменце большага памеру, чым сам, што
з'яўляецца парушэннем прадугледжаных нормаў. Таму зарэгiстраваць памяшканне нельга,
яно падлягае зносу.
Разам з тым грамадзянiну
прапанавалi выхад з сiтуацыi
на законных падставах. У прыватнасцi, прыбраць пабудову,
паколькi цяпер яна нежылая.
Сельвыканкам выказаў гатоўнасць аказаць садзейнiчанне.
Мясцовыя ўлады неаднаразова звярталiся па гэтым пытаннi
ў вышэйстаячыя арганiзацыi з
запытам: цi можна дазволiць
узаконiць дом у выглядзе выключэння. Але адказ адмоўны: на заканадаўчым узроўнi
нельга. Выйсце з сiтуацыi ёсць:
неабходна перанесцi пабудову
i ўзаконiць гранiцы ўчастка. Аднак Мiхаiла Мiхайлавiча такая
прапанова не задавальняе —
вялiкiя выдаткi.

Фота БелТА.

Шаснаццаць чалавек выслухаў намеснiк кiраўнiка
Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта
Анд рэй КУН ЦЭ ВIЧ падчас прыёму грамадзян у
Крупскiм раёне. Прычым
не толькi мясцовых жыхароў, але i з iншых раёнаў Мiншчыны, Брэсцкай,
Гродзенскай i Магiлёўскай
абласцей. Заяўнiкi агучылi пытаннi самай рознай
тэматыкi.

Iншых варыянтаў у гэтай
сiтуацыi няма, прыйшоў да
высновы Андрэй Кунцэвiч, выслухаўшы меркаванне ўсiх зацiкаўленых бакоў. Ён даручыў
старшынi райвыканкама Анатолю Козелу, каб спецыялiсты
будаўнiчай галiны пракансультавалi мужчыну, як перанесцi
дом з найменшымi стратамi.
Дом Вольгi Сямёнаўны на
вулiцы Калiнiна ў Крупках мяжуе са стадыёнам мясцовай
гiмназii. Тут праходзяць футболь ныя мат чы. I мяч часта трапляе на тэрыторыю яе
домаўладання. Дзецi, каб яго
забраць, лазяць цераз плот,
топчуць грады. Жанчына звярталася ў пракуратуру, райвыканкам. Ёй пайшлi насустрач
i ўладкавалi паверх агароджы
металiчную сетку вышынёй 4,5
метра. Аднак Вольга Сямёнаўна
стаiць на тым, каб установа
замянiла цалкам стары плот.
Анд рэй Кун цэ вiч да ру чыў
мясцовым уладам яго адрамантаваць. Агароджа будзе
заменена да пачатку новага
навучальнага года, паабяцаў
намеснiк старшынi райвыканкама Андрэй Вараб'ёў.
Таццяна Iларыёнаўна з вёскi
Ламское Крупскага раёна расказала, што сястра яе бацькi,
якая нядаўна памерла, пакiнула ёй завяшчанне на суму 2500
рублёў. Аднак гэтыя грошы яна

не можа атрымаць, паколькi ў
дакуменце няправiльна пазначана яе прозвiшча. Акрамя таго,
жанчына не можа сабраць усе
неабходныя дакументы. Першую праблему ўдалося вырашыць праз суд. А вось з другой
не ўсё так проста: пенсiянерцы
трэба пацвердзiць сваяцкiя адносiны з памерлай цёткай i факт
смерцi бацькi. Андрэй Кунцэвiч
звярнуўся да натарыуса натарыяльнай канторы Крупскага
раёна Галiны Макарэвiч з просьбай дапамагчы разабрацца ў
сiтуацыi i лiтаральна распiсаць
кожны крок, куды звярнуцца i
што зрабiць заяўнiцы.
Вiк тар Iванавiч з Крупак
прасiў пасадзейнiчаць у пастаяннай рэгiстрацыi ў садовым таварыстве, Алена Уладзiмiраўна — у пошуках сына,
якi прапаў без вестак у 2017
годзе, Сяргей Аляксандравiч
з Валожына — у выдзяленнi
зямельнага ўчастка для будаўнiцтва жылых дамоў для работнiкаў сялянскай (фермерскай)
гаспадаркi i домiкаў для размяшчэння турыстаў.
Анд рэй Кун цэ вiч уваж лiва выслухаў усiх i пастараўся
знайсцi рашэнне, якое б задаволiла ўсе зацiкаўленыя бакi.
На думку намеснiка кiраўнiка Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта,
спецыфiка гэтага прыёму дастаткова традыцыйная. Як правiла, у межах прыёмаў заўсёды

агучваецца нямала пытанняў,
якiя да ты чац ца зя мель ных
спрэчак, шмат якiя звязаны з
судовымi рашэннямi. Па кожным з iх iдуць адпаведныя судовыя разборы, i людзi абавязкова атрымаюць адказ.
Мяс цо выя ўла ды, лi чыць
Андрэй Кунцэвiч, прымаюць
адэкватныя меры рэагавання
на звароты людзей. «А там,
дзе неабходна падключыць
рэспублiканскiя органы кiравання, я, думаю, мы абавязкова гэта зробiм. I скажу так,
прыкладзём максiмум намаган няў для вы ра шэн ня тых
праблем, якiя паднялi грамадзяне ў Крупках».
— Ра бо та са зва ро та мi
грамадзян, манiторынг сiтуацыi на месцах не з'яўляюцца
нечым надзвычайным. Гэта
пастаянная сiстэмная работа
Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта. I мы
бачым, што прамыя лiнii, прыёмы грамадзян, у тым лiку з
выездам у рэгiёны запатрабаваныя людзьмi. Па сутнасцi —
гэта своеасаблiвая лакмусавая
папера, якая дазваляе зрабiць
высновы аб сiтуацыi ў раёне,
падыходах мясцовых органаў
улады да работы з людзьмi.
Акрамя таго, як паказвае практыка, за канкрэтнай асабiстай
гiсторыяй могуць хавацца пытаннi, якiя патрабуюць сiстэмных кiраўнiцкiх рашэнняў на
рэспублiканскiм узроўнi. Як
прыклад таму, работа па даручэннi Прэзiдэнта над новай
рэдакцыяй Кодэкса аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях, дзе шэраг палажэнняў
былi скарэктаваныя з улiкам
зваротаў грамадзян. Уважлiвыя i паважлiвыя адносiны да
людзей ляжаць у аснове нашай дзяржаўнай палiтыкi, а
зразумелая, адкрытая сiстэма
зваротнай сувязi найважнейшы яе элемент», — сказаў напрыканцы журналiстам Андрэй
Кунцэвiч.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Пасажырскi самалёт разбiўся ў Пакiстане
Самалёт «Пакiстанскiх мiжнародных авiялiнiй» разбiўся ў жылым раёне горада Карачы. На
борце было 99 пасажыраў i восем членаў экiпажа, паведамiла
агенцтва Reuters са спасылкай
на прад стаў нi ка авiя кам па нii.
Упраўленне грамадзянскай авiяцыi Пакiстана ўдакладнiла, што гаворка iдзе пра Airbus A320.
Па iнфармацыi тэлеканала Geo.tv, самалёт ляцеў у Карачы з
горада Лахор. Крынiца ва ўпраўленнi грамадзянскай авiяцыi
Пакiстана паведамiла тэлеканалу, што самалёт разбiўся пры
заходзе на пасадку. Па звестках Daily Jasarat, крушэнне адбылося за 4 км ад аэрапорта, самалёт упаў на жылыя дамы.
Непасрэдна перад катастрофай пiлоты паведамiлi аб праблемах з выпускам шасi. На кадрах, апублiкаваных тэлеканалам
Geo.tv, вiдаць, як над месцам падзення самалёта падымаецца
чорны дым. У раён катастрофы былi накiраваны сiлы хуткага
рэагавання пакiстанскай армii.

Iндыя накiруе $133 млн
на аднаўленне пасля цыклону
Урад Iндыi выдзелiць 10 мiльярдаў ру пiй (ка ля 133 мiль ё наў
долараў) на аднаўленне штата
Заходняя Бенгалiя, пацярпелага
ад цыклону «Амфан», паведамiў
прэм'ер-мiнiстр Iндыi Нарэндра
Модзi. Кiраўнiк урада наведаў
пацярпелы штат, агледзеў з паветра разбурэннi i правёў шэраг сустрэч. «Будуць разгледжаны ўсе пытаннi, звязаныя

з аднаўленнем i рэканструкцыяй. Мы будзем працаваць разам,
каб Бенгалiя зноў устала на ногi», — сказаў Модзi на прэсканферэнцыi з кiраўнiком штата Маматай Банерджы. Прэм'ермiнiстр таксама абвясцiў аб выдзяленнi 200 тысяч рупiй (каля 2,6 тысячы долараў) сем'ям загiнулых падчас цыклону i
50 тысяч рупiй (прыкладна 660 долараў) для параненых. Да
гэтага галоўны мiнiстр штата Заходняя Бенгалiя паведамiла
аб 80 загiнулых у штаце. Па яе словах, 61 чалавек загiнуў у
сельскай мясцовасцi, 19 чалавек загiнулi ў Калькуце. Раней
Мамата Банерджы заявiла, што шкода ад цыклону можа складаць больш за трыльён рупiй (13,3 мiльярда долараў).

Эстонiя тэстуе лiчбавыя пашпарты iмунiтэту
Як паведамляе агенцтва
Reuters, гэта адзiн з першых падобных досведаў у
свеце — так краiна шукае
спосабы вярнуць людзей на
рабочыя месцы пасля змякчэння абмежаванняў, звязаных з каранавiрусам. Пашпарт iмунiтэту ўключае звесткi
аб праведзеных тэстах чалавека на каранавiрус i дазваляе
дзялiцца iх статусам iмунiтэту з трэцiмi бакамi — напрыклад,
работадаўцам — праз часовыя QR-коды, атрыманыя пасля
лiчбавай аўтэнтыфiкацыi, растлумачыла Reuters. Пашпарты
iмунiтэту распрацавала няўрадавая арганiзацыя Back to Work
(«Назад да працы»), якая ўключае заснавальнiкаў стартапаў
Transferwise (служба грашовых пераводаў) i Bolt (сэрвiс заказу
таксi). Акрамя таго, у склад Back to Work увайшлi мясцовыя
эксперты ў галiне аховы здароўя i прадстаўнiкi дзяржавы.
Сярод першых кампанiй, якiя распачалi ўжываць лiчбавыя
пашпарты iмунiтэту ў рамках тэсцiравання, сталi гатэлi сеткi
Radisson i пастаўшчык прадуктаў харчавання PRFoods.
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Парламенцкі дзённік

Наспела
неабходнасць
Дэпутаты ратыфікавалі пагадненне,
якое паўплывае
на кошт тытунёвых вырабаў
Як рас тлу ма чыў жур на ліс там член
Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў
па бюджэце і фінансах Сяргей СЦЕЛЬМАШОК, праз рост рынку нелегальнай
прадукцыі на тэрыторыі краін — членаў
ЕАЭС наспела неабходнасць увядзення
індыкатыўнай стаўкі акцызаў на тытунёвую прадукцыю.
Яна будзе ўводзіцца паэтапна да 2024 года
ў памеры 35 еўра на тысячу цыгарэт. Пазней кожныя пяць гадоў Савет Еўразійскай эканамічнай
камісіі будзе пераглядаць стаўку і вызначаць
яе памер. Па словах дэпутата, краіны маюць
права адхіляцца ад стаўкі на 20 працэнтаў
у той ці іншы бок.
«Любая дзяржава — член саюза можа ініцыяваць перагляд гэтай стаўкі ў залежнасці ад
эканамічнай сітуацыі, якая на пэўны момант
склалася ў кожнай канкрэтнай краіне», — удакладніў Сяргей Сцельмашок.
Ён падкрэсліў, што з аднаго боку, тытунь —
гэта адна з крыніц паступленняў у бюджэт, з іншага — краіна з улікам значнасці гэтай прадукцыі для пэўнага кола насельніцтва стрымлівае
цэны на яе. Таму акцыз можа размяркоўвацца
паміж спажыўцамі і вытворцамі. Наколькі — вызначыць дзяржава.
Дэпутаты прагаласавалі за прыняцце законапраекта аб ратыфікацыі Пагаднення аб прынцыпах вядзення падатковай палітыкі ў вобласці акцызаў на тытунёвую прадукцыю дзяржаў — членаў Еўразійскага эканамічнага саюза.
Ратыфікацыя пагаднення забяспечыць гарманізацыю ставак акцызаў на тытунёвыя вырабы
ў рамках ЕАЭС.
Усяго на пасяджэнні другой сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі сёмага
склікання дэпутаты разгледзелі дзесяць законапраектаў. У прыватнасці, прагаласавалі за магчымасць для беларусаў адкрываць дэпазіты за
межамі краіны без дазволу Нацыянальнага банка.
Акрамя таго, на заканадаўчым узроўні ўстаноўлена
эталонная выява Дзяржаўнага герба Беларусі.

Узяць на кантроль дамы-інтэрнаты
На завяршэнне пасяджэння сесіі старшыня
Палаты прадстаўнікоў Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА адзначыў, што парламентарыі актыўна
ўдзельнічаюць у маніторынгу эпідэміялагічнай
сітуацыі і барацьбе з каранавірусам, але заклікаў асаблівую ўвагу звярнуць на стацыянарныя
ўстановы для пажылых людзей і інвалідаў, якія
знаходзяцца на тэрыторыі выбарчых акруг.
«Усяго па краіне іх 153. І людзі ў іх зараз знаходзяцца ў групе павышанай рызыкі. Акрамя
таго, 5200 чалавек знаходзяцца ў гэтых дамахінтэрнатах на пасцельным рэжыме. Канешне, для
мінімізацыі распаўсюджвання інфекцыі ў гэтых
установах прыняты цэлы шэраг мер: дамы-інтэрнаты пераведзены на поўную ізаляцыю, персанал працуе там вахтавым метадам, ва ўстановах
праводзіцца штодзённы медыцынскі кантроль
супрацоўнікаў і жыхароў, назапашаны сродкі
індывідуальнай аховы, лекі, прадукты харчавання», — канстатаваў Уладзімір Андрэйчанка.
Свой унёсак у аказанне дапамогі робяць і
дэпутаты. У прыватнасці, Пастаянная камісія па
працы і сацыяльных пытаннях другі месяц вывучае сітуацыю ў інтэрнатах і прымае меры ў вырашэнні праблем. Парламентарыі закупляюць і
перадаюць прадукты, засцерагальныя касцюмы,
шчыткі і іншыя сродкі. Старшыня Палаты прадстаўнікоў упэўнены, што гэту работу трэба працягваць разам з органамі выканаўчай улады.
«Кожны дэпутат мусіць узяць на кантроль
да мы-ін тэр на ты, якія зна хо дзяц ца ў яго
выбарчай акрузе. Аб гэтым у нас ішла размова
і з Прэзідэнтам падчас яго візіту ў Віцебскую
вобласць, і ён канкрэтна даручыў, каб кожны
дэпутат у сваёй акрузе трымаў на пастаянным
кантролі работу гэтых дамоў», — нагадаў спікер
ніжняй палаты парламента. Уладзімір Андрэйчанка лічыць, што для дапамогі трэба задзейнічаць магчымасці бізнесу, прадпрыемстваў,
грамадскасці, а галоўнае — знаходзіцца ў цесным кантакце з прадстаўнікамі аператыўных
штабоў, створаных пры мясцовых выканаўчых
і распарадчых органах улады.
Варвара МАРОЗАВА.

