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Лепш уба чыць, 
чым па чуць

Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма 
аца ніў сі ту а цыю на мес цы

Во сем зва ро таў раз гле-

дзеў стар шы ня Мінабл-

вы кан ка ма Ана толь 

ІСАЧАНКА пад час аса біс-

та га пры ёму гра ма дзян у 

Лю ба ні. Да ты чы лі ся яны 

доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры-

то рыі, ка пі таль на га ра мон-

ту, га зі фі ка цыі на се ле ных 

пунк таў, па ляп шэн ня жыл-

лё вых умоў ды ін ша га.

Сяр гей Рэз нік шас нац цаць га доў ад пра-

ца ваў участ ко вым ін спек та рам у га рад скім 

па сёл ку Урэч ча. Яго сям'я пра жы вае ў до-

ме, які на ле жыць ад кры та му ак цы я нер на-

му та ва рыст ву «Урэ цкі». Пас ля зваль нен ня 

з мі лі цыі Сяр гей Аляк санд ра віч не каль кі 

ме ся цаў шу каў ра бо ту. Па яго сло вах, не 

су праць быў улад ка вац ца і ў сель гас ар га-

ні за цыю, каб за ім за ста ло ся жыл лё. Але 

яму ад мо ві лі. На рэш це муж чы на знай шоў 

мес ца пра цы ў ляс га се, і ўлас нік па пра сіў 

вы зва ліць жыл лё, а ін ша га да ху над га ла-

вой сям'я не мае.

Як сцвяр джае ды рэк тар ак цы я нер на га 

та ва рыст ва Ве ра ні ка Ма ро за ва, бы ло му 

ўчаст ко ва му пра па ноў ва лі ра бо ту на фер-

ме, ды ён не па га дзіў ся. А па да га во ры на 

пра ця гу дзе ся ці дзён пас ля зваль нен ня з 

РА УС ён па ві нен вы зва ліць жы лое па мяш-

кан не.

— Якая ў вас аду ка цыя? — па ці ка віў ся 

Ана толь Іса чан ка ў за яў ні ка.

— Аграр ная, я — тэх нік-элект рык, — та кі 

быў ад каз.

— Вам не па трэб ныя лю дзі з гэ тай спе-

цы яль нас цю? — за даў пы тан не гу бер на тар 

кі раў ні ку гас па дар кі.

— Ня даў на ў нас вы зва лі ла ся па са да 

элект ра ман цё ра, — ка жа яна.

— Пра па нуй це яе Сяр гею Аляк санд ра-

ві чу. Не за хо ча пра ца ваць — зволь ні це з 

вы ся лен нем з ква тэ ры. Тут усё дак лад на 

яс на і зра зу ме ла, — вы ка заў ся стар шы ня 

абл вы кан ка ма.

Пры зваль нен ні з ра ней ша га мес ца пра-

цы па за ка на даў стве не аб ход на ад пра ца-

ваць ме сяц. «Але па ча ка ем, ня хай пі ша за-

яву», — па га дзі ла ся Ве ра ні ка Ма ро за ва.

Ана толь Іса чан ка да ру чыў ад па вед ным 

служ бам узяць пы тан не на кант роль.

Лю боў Аляк санд раў на з вёс кі Сос ны па-

скар дзі ла ся на шум ных су се дзяў. Жан чы на 

жы ве ў ча ты рох ква тэр ным до ме. Маў ляў, 

не да юць нар маль на жыць. Ма ла та го, вы-

пі ва юць, вя дуць аса цы яль ны лад жыц ця.

На чаль нік Лю бан ска га ра ён на га ад дзе-

ла ўнут ра ных спраў Сяр гей Аб ра мо віч кан-

ста та ваў, што за апош нія пяць га доў Лю боў 

Аляк санд раў на шас нац цаць ра зоў звяр та-

ла ся ў ор га ны пра ва па рад ку. Су пра цоў ні-

кі мі лі цыі не ад ной чы вы яз джа лі на мес ца. 

Двух муж чын пры цяг ну лі да ад каз нас ці за 

ўжы ван не спірт но га, з бес пра цоў най ма-

ла дой жан чы най пра вя лі пра фі лак тыч ную 

раз мо ву, а сель са вет пра па на ваў ёй ра-

бо ту. Ін шых знач ных пра ва па ру шэн няў не 

вы яў ле на. І ўсё ж стар шы ня Мі набл вы кан-

ка ма да ру чыў узяць сі ту а цыю пад жорст кі 

кант роль, каб па пя рэ дзіць роз ныя не прад-

ба ча нас ці.

Ды рэк тар Лю бан скай дзі ця чай шко лы 

мас тац тваў Ала Кат ка вец ха дай ні ча ла аб 

вы дзя лен ні срод каў для ўлад ка ван ня част кі 

трэ ця га па вер ха бу дын ка. Уста но ва рас-

шы ра ец ца, ад кры ва юц ца но выя ад дзя лен-

ні. Ха рэа гра фі яй, на прык лад, зай ма юц ца 

70 ча ла век. Мэ та згод на раз дзя ліць вуч няў 

на два кла сы. Але ня ма та кой маг чы мас ці, 

па коль кі не ха пае па мяш кан няў. Ана толь 

Іса чан ка пра па на ваў спе цы я ліс там вы ву-

чыць гэ тае пы тан не і пры не аб ход нас ці рас-

шы рэн ня — па ду маць над пра ек там.

Мі ка лай Мі ка ла е віч з Лю ба ні скар дзіў ся, 

што жыл лё ва-ка му наль ная гас па дар ка не 

да зва ляе яму доб ра ўпа рад коў ваць тэ ры то-

рыю ка ля пад' ез да до ма, дзе ён жы ве.

— Ні хто не за ба ра няе. 

Ка лі лас ка, ня хай пра цуе, 

мы гэ та толь кі ві та ем. Па 

за яў цы Мі ка лая Мі ка ла е-

ві ча вы дзя ля лі тэх ні ку для 

вы ва зу смец ця, па са дач ны 

ма тэ ры ял, — сцвяр джа юць 

прад стаў ні кі ЖКГ.

— Што вам пе ра шка-

джае на во дзіць па ра дак? 

Чым да па маг чы? — звяр-

нуў ся кі раў нік цэнт раль на га рэ гі ё на да муж-

чы ны.

— Каб да зво лі лі азе ля нен не тэ ры то рыі 

ка ля пад' ез да і вы да лі па пяць са джан цаў 

кі па ры са, са мшы та, бар ба ры су чыр во-

нага...

— Вы дзе лі це ўчас так, уза конь це яго, 

сфа та гра фуй це і вазь мі це афі цый на рас-

піс ку. Ня хай спе цы я ліс ты па ка жуць, якая 

па він на быць зя лё ная экс па зі цыя ка ля ўся-

го до ма, а не толь кі пад вок на мі за яў ні ка, — 

рэ зю ма ваў Ана толь Іса чан ка.

Іну Бож ку і Люд мі лу Га рэль ку хва ля ва лі 

ад ра зу тры пы тан ні. Але, ба дай, ад но з най-

важ ней шых — ка пі таль ны ра монт вась мі-

ква тэр на га до ма па ву лі цы Кі ра ва, дзе яны 

жы вуць. У ква тэ рах ня ма ні цэнт раль на га 

ацяп лен ня, ні га зу, ні ва ды. Пра ек там гэ тыя 

вы го ды пра ду гле джа ны, але, каб улад ка-

ваць сан вуз лы, га за выя кат лы ды ін шае, 

не аб ход на пе ра нес ці сце ны ў ква тэ рах 

дзесь ці на трыц цаць сан ты мет раў, што не 

за да валь няе гас па дынь.

Як ка жуць, лепш адзін раз уба чыць, чым 

сем ра зоў па чуць. Пас ля за кан чэн ня пры-

ёму Ана толь Мі хай ла віч па абя цаў на ве даць 

ква тэ ры за яў ніц.

На ві на, што сам гу бер на тар пры е дзе 

раз бі рац ца ў сі ту а цыі, пры му сі ла жы ха роў 

вы йсці на ву лі цу.

— Не аб ход на на 30 сан ты мет раў пе ра-

су нуць сця ну, каб улад ка ваць душ, ван ну, 

ту а лет і пра вес ці ка на лі за цыю. Нам вы-

дзе лі лі жыл лё ў пад мен ным фон дзе. Су-

се дзі з пер шай і трэ цяй ква тэ р не хо чуць 

вы ся ляц ца. Я ка за ла, каб вы се лі лі сі лай, 

з кан во ем, — вы каз вае не за да во ле насць 

Ні на На со віч. — Я хоць сён ня збя ру ся і з'е-

ду. Мы — па жы лыя лю дзі, нам цяж ка на сіць 

ва ду з ка лон кі, дро вы з два ра.

— А дзе ж гро шы ўзяць на гэ ты ра-

монт, — уз ды хае ад на з пен сі я не рак.

— Ні чо га, да дуць крэ ды ты, па ці ху раз лі-

чым ся, — па ры руе Ні на Ва сі леў на...

Праз коль кі ча су пад' ехаў Ана толь Іса-

чан ка і пад ня ўся ў ад ну з ква тэр, каб аца-

ніць сі ту а цыю. Пас ля су стрэ чы з ула даль ні-

ка мі жыл ля ён рас ка заў жур на ліс там:

— Я ду маю, мы знай шлі кам пра міс з 

жы ха ра мі. Спе цы я ліс ты вы пра цу юць ва ры-

янт, які б за да во ліў і лю дзей, і ўла ды. Праз 

ты дзень-дру гі ім пра па ну юць тое, што мы 

хо чам ра біць, або тое, што яны хо чуць ба-

чыць. У вы ні ку бу дзе пры ня та ад па вед нае 

ра шэн не.

— Ду маю, з да па мо гай гу бер на та ра пы-

тан не бу дзе вы ра ша на ста ноў ча, — ра ду-

ец ца Люд мі ла Га рэль ка. — Ана толь Мі хай-

ла віч па гля дзеў ква тэ ру, мы яму да ступ на 

рас тлу ма чы лі сут насць праб ле мы. Па жы-

лыя лю дзі па га дзі лі ся з пра ек там, бо ім не 

ска за лі, што пе ра нос сцен цяг не за са бой 

да дат ко выя за тра ты, па коль кі ра бо ты бу-

дуць пра ве дзе ны за наш кошт: з кож най 

ква тэ ры на ле жыць па сем ты сяч руб лёў. 

Акра мя та го, у нас не вя лі кія па пло шчы 

жы лыя па мяш кан ні, а пас ля пе ра но су сцен 

тут на огул бу дзе не раз мі нуц ца.

Што ж, са праў ды, пас ля ўмя шан ня стар-

шы ні Мі набл вы кан ка ма з'я ві ла ся на дзея, 

што на рэш це па ра зу мен не бу дзе да сяг-

ну тае. А праз год-дру гі аб ва дзе з ка лон кі 

і па хі ле ных трух ля вых пад соб ных па мяш-

кан нях на ву лі цы за ста нуц ца толь кі ўспа-

мі ны.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла даБяс пе каБяс пе ка

Ме ды я цыяМе ды я цыя

Най ка ра цей шы шлях 
да спра вяд лі вас ці

Вы ра шаць кан флік ты мі рам ка рыс на 

і да рос лым, і дзе цям, асаб лі ва ка лі з 

праб ле ма мі не паў на лет ніх і іх спрэч-

ка мі да па ма гае спра віц ца юны ме дыя-

тар, а не сур' ёз ны да рос лы. Пра ект 

школь най ме ды я цыі «Ву чым ся ра зу-

мець адзін ад на го», які тры га ды та му 

па чаў ся ў не каль кіх ста ліч ных шко лах, 

ужо мае прак тыч ныя вы ні кі. Ва ўста-

но вах аду ка цыі за пра ца ва лі школь ныя 

служ бы ме ды я цыі, дзе ўсе ўдзель ні-

кі — вуч ні, коль касць пад лет ка вых 

праб лем, на кшталт цка ван ня ад на-

клас ні ка мі і ін шых не пры ем ных з'яў, 

знач на ска ра ці ла ся, а ў ВНУ рых ту ец-

ца да вы кла дан ня курс па ме ды я цыі.

Ка рысць та ко га па чы нан ня і эфек тыў-

насць пра цэ ду ры ме ды я цыі ў вы ра шэн ні 

спрэ чак на ўзроў ні кра і ны пад крэс лі ва юць 

не толь кі ўдзель ні кі пра ек та, а і прад стаў ні кі 

роз ных ве дам стваў, якія па спра ба ва лі гэ ты 

пра цэс на прак ты цы.

— Дзя ку ю чы па шы рэн ню прак ты кі вы ка-

ры стан ня ме ды я цыі за ра джа юц ца пра цэ сы, 

якія ў бу ду чы ні да зво ляць па ляп шаць гра-

мад скія ад но сі ны і ства раць спры яль ны ася-

ро дак для раз віц ця асо бы, — за ўва жыў Ва-

ле рый МІЦ КЕ ВІЧ, на мес нік кі раў ні ка Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, стар шы ня Са ю за 

юрыс таў Бе ла ру сі. — За ме на фар маль ных 

кар ных ме та даў рэ ага ван ня на кан флік ты 

з удзе лам не паў на лет ніх ме ха ніз ма мі ад-

наў лен ча га пра ва суд дзя вы клі кае ці ка васць 

у роз ных пра фе сій ных су пол ках: юрыс таў, 

псі хо ла гаў, кан флік то ла гаў. Гэ тая ра бо та 

асаб лі ва важ ная тым, што тут за дзей ні ча на 

асаб лі вая ка тэ го рыя гра ма дзян — дзе ці і 

пад лет кі, якія не заўж ды га то выя га ва рыць 

пра свае праб ле мы з на стаў ні ка мі, баць ка мі 

і тым больш мі лі цы яй.

Ён да даў, што пры ха ва ныя крыў ды ў да-

рос лым жыц ці мо гуць не толь кі са пса ваць 

ха рак тар, але і пры вес ці да больш сур' ёз-

ных праб лем, та му на школь ную ме ды я цыю 

ўскла да юц ца асаб лі выя над зеі не толь кі ў 

пла не азда раў лен ня псі ха ла гіч ных аб ста він, 

але і вы ха ваў ча га ме ха ніз му і пра фі лак ты кі 

кан флік таў з за ко нам.

— Дзе ці час та ста ра юц ца ўта іць ад да-

рос лых свае праб ле мы, мяр ку ю чы, што раз-

бя руц ца са мі. Пра вод зя чы ў шко лах та кую 

сур' ёз ную ра бо ту, Цэнтр ме ды я цыі і пра ва 

ву чыць дзя цей мі ра твор чай функ цыі. І ў да-

рос лым жыц ці ўмен не вы ра шаць кан флік ты 

ім спат рэ біц ца, — мяр куе Мі ка лай СТА РА-

ВОЙ ТАЎ, на мес нік мі ніст ра юс ты цыі Бе-

ла ру сі.

Дзе ці пас ля ўдзе лу ў ме ды я цыі, як пра ві-

ла, зна хо дзяць агуль ную мо ву і вы ра ша юць 

кан флікт.

Іры на СІ ДА РОК.

У Мін ску ад бы ло ся па-

ся джэн не су мес най 

ка ле гіі мі ніс тэр стваў 

аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь і Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі.

Кі раў ні кі ва ен ных ве дам-

стваў дзвюх кра ін Андрэй 

Раў коў і Сяр гей Шай гу аб-

мер ка ва лі рэа лі за цыю пла на 

су мес ных ме ра пры ем стваў 

па за бес пя чэн ні ва ен най 

бяс пе кі Са юз най дзяр жа вы, 

у тым лі ку ўдас ка на лен не 

аб' яд на ных ва ен ных сіс тэм 

і ход вы ка нан ня пра грам ва-

ен на га склад ні ка Са юз най 

дзяр жа вы.

— Пра цяг ва ец ца раз віц-

цё і па глыб лен не вы твор чай 

і на ву ко ва-тэх ніч най ка а пе-

ра цыі на шых прад пры ем-

стваў у га лі не рас пра цоў кі 

і вы твор час ці ўзбра ен ня і 

ва ен най тэх ні кі, — ска заў 

Анд рэй РАЎ КОЎ. — Ра сія 

з'яў ля ец ца на шым асноў-

ным парт нё рам у па стаў ках 

пра дук цыі ва ен на га пры зна-

чэн ня, а так са ма ў ра мон це 

і ма дэр ні за цыі ўзбра ен ня і 

ва ен най тэх ні кі.

Па спя хо ва рэа лі зу ец ца 

су пра цоў ніц тва ў га лі не пад-

рых тоў кі ва ен ных кад раў. 

За раз у ін та рэ сах бе ла рус-

кай ар міі ў Ра сіі на ву ча ец ца 

больш за 450 спе цы я ліс-

таў.

— Іс нуе ня ма ла і ін шых 

сфер вай ско ва га су пра цоў-

ніц тва, дзе мы да сяг ну лі 

знач ных вы ні каў. Гэ та да зва-

ляе на пра ця гу мно гіх га доў 

ха рак та ры за ваць уза е ма-

дзе ян не на шых аба рон ных 

ве дам стваў як ды на міч нае і 

эфек тыў нае, — пад су ма ваў 

Анд рэй Раў коў.

Ад ной з асноў ных тэм 

па ся джэн ня ста ла су мес-

нае апе ра тыў нае ву чэн не 

Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь і Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі «Шчыт Са ю за — 

2019». Ву чэн не прой дзе на 

тэ ры то рыі на шай су сед кі і 

ста не га лоў ным ме ра пры ем-

ствам су мес най пад рых тоў кі 

ор га наў ва ен на га кі ра ван ня і 

вой скаў у бу ду чым го дзе.

Сяр гей ШАЙ ГУ за явіў, 

што ва ен ная ак тыў насць 

НА ТА да сяг ну ла не бы ва ла-

га ўзроў ню з ча соў ха лод най 

вай ны.

— Па лі ты ка аль ян су на кі-

ра ва на на ўзмац нен не сва ёй 

пе ра да вой ва ен най пры сут-

нас ці на ўсход нім флан гу. 

Для гэ та га НА ТА ак тыў на 

вы ка рыс тоў вае міф аб ра-

сій скай па гро зе. Па шы ра-

юц ца маш та бы апе ра тыў-

най і ба я вой пад рых тоў кі 

ка ля на шых ме жаў, рас це іх 

ін тэн сіў насць. Кра і ны бло-

ка ад пра цоў ва юць за да чы 

вя дзен ня ба я вых дзе ян няў 

на сту паль на га ха рак та ру. 

Да гэ тых ме ра пры ем стваў 

аль янс ак тыў на пад клю чае 

па за бло ка выя кра і ны.

Асаб лі ва ад зна чыў ра-

сій скі мі ністр, што пла ны 

поль ска га ўра да раз мяс-

ціць на па ста ян най асно ве 

на сва ёй тэ ры то рыі ды ві зію 

ўзбро е ных сіл ЗША контр-

пра дук цый ныя і не спры я-

юць за ха ван ню ста біль нас ці 

і ўма ца ван ню на цы я наль най 

бяс пе кі.

— У гэ тых умо вах мы 

вы му ша ны пры маць ме ры 

ў ад каз і па він ны быць га то-

выя нейт ра лі за ваць маг чы-

мыя вай ско выя па гро зы на 

ўсіх на прам ках. Пад крэс лю, 

што мы не хо чам уцяг вац ца 

ў ва ен ную кан фран та цыю з 

За ха дам і імк нём ся да ўза-

ем на га су пра цоў ніц тва па 

ўсім спект ры бяс пе кі, — да-

даў Сяр гей Шай гу.

У рам ках ка ле гіі кі раў ні-

ка мі ва ен ных ве дам стваў 

пад пі са ны шэ раг важ ных 

да ку мен таў у га лі не ва ен-

на га су пра цоў ніц тва, у тым 

лі ку па гад нен не аб аб ме-

не ін фар ма цы яй аб перс-

пек тыў ных тэх на ло гі ях і 

рас пра цоў ках. Зга да нае 

па гад нен не рэг ла мен туе 

аб мен ін фар ма цы яй па між 

мі ніс тэр ства мі аба ро ны Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь і Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі па на ву ко вых да-

сле да ван нях і рас пра цоў ках, 

якія вы ка рыс тоў ва юц ца для 

ства рэн ня перс пек тыў ных 

узо раў уз бра ен ня, ва ен най 

і спе цы яль най тэх ні кі.

Так са ма пад час па ся-

джэн ня за цвер джа ны план 

ра бо ты су мес най ка ле гіі на 

на ступ ны год, у які ўне се ны 

толь кі най больш важ ныя і 

перс пек тыў ныя кі рун кі двух-

ба ко вай ва ен най дзей нас ці. 

У лі ку пад пі са ных да ку мен-

таў — план ме ра пры ем-

стваў, пры мер ка ва ных да 

75-год дзя Пе ра мо гі ў Вя лі-

кай Ай чын най вай не.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

ШЧЫТ СА Ю ЗА
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