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• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па він ша ваў Са ла мэ Зу ра-

біш ві лі з абран нем на па-

са ду Прэ зі дэн та Гру зіі.

• Нац банк Бе ла ру сі 

ў 2019 го дзе пла нуе зняць 

аб ме жа ван ні на ад крыц цё 

фі зіч ны мі асо ба мі ра хун каў 

у за меж ных бан ках.

• У Мін скай воб лас ці 

па вы ні ках дзе вя ці ме ся-

цаў 2018 го да ство ра на 

больш за 8,5 тыс. ра бо-

чых мес цаў.

• Збор ная Бе ла ру сі па 

фут бо ле зай мае 76-е мес-

ца ў ліс та па даў скім рэй-

тын гу ФІ ФА.

• У кра і не за рэ гіст ра-

ва на больш за 20,5 тыс. 

ВІЧ-ін фі цы ра ва ных.

КОРАТКА

Вік тар КА РАН КЕ ВІЧ, 

мі ністр энер ге ты кі:

«Мы пра пра цоў ва ем 
комп лекс ныя па ды хо ды па 
та ры фах на элект ра энер гію. 
Аб мяр коў ва ец ца пы тан не 
аб ад ме не ды фе рэн цы ра ва най 
пла ты за элект ра энер гію 
ў за леж нас ці ад аб' ёмаў 
спа жы ван ня. Акра мя та го, 
мяр ку ец ца раз гле дзець 
і ўнес ці да дат ко выя 
пра па но вы па та ры фах, 
на кі ра ва ныя на па ве лі чэн не 
элект ра спа жы ван ня, у тым 
лі ку для мэт ацяп лен ня. 
Элект ра энер гію пра па ну ец ца 
вы ка рыс тоў ваць для 
ацяп лен ня ў пер шую чар гу 
шмат ква тэр ных жы лых 
да моў. Па куль вы ву ча ец ца 
эка на міч ны бок пы тан ня. 
За раз асноў ная за да ча — 
па гля дзець і ўнес ці пра па но вы 
па ад па вед ным уз роў ні 
та ры фаў пры вы ка ры стан ні 
элект ра энер гіі для ацяп лен ня. 
Усе пы тан ні па пра па на ва ных 
та ры фах па він ны быць 
вы ра ша ны да 1 сту дзе ня 
2019 го да».
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Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат

ДА РОЎ НЫХ 
МАГ ЧЫ МАС ЦЯЎ

Ся рэд няя пра цоў ная пен сія па ін ва лід нас ці — 
347 руб лёў

Сён ня ў на шай кра і не пра жы ва юць 568 ты сяч лю дзей 

з ін ва лід нас цю, у тым лі ку 31,7 ты сячы дзя цей-ін ва лі-

даў ва ўзрос це да 18 га доў. На жаль, коль касць лю дзей 

з асаб лі вас ця мі раз віц ця з кож ным го дам рас це. І пе рад 

дзяр жа вай ста іць за да ча за бяс пе чыць ім спры яль ныя 

маг чы мас ці для жыц ця і раз віц ця — толь кі та ды мы 

змо жам паў на праў на на зы вац ца гра мад ствам роў ных 

маг чы мас цяў.

Мно гія лю дзі з ін ва лід нас цю з пры чы ны аб ме жа ван няў па 

зда роўі не мо гуць пра ца ваць, та му важ ным эле мен там са цы-

яль най пад трым кі для іх з'яў ля юц ца дзяр жаў ныя да па мо гі. 

Асноў ны пры бы так ін ва лі даў — пен сія. «Ся рэд ні па мер пра цоў-

най пен сіі па ін ва лід нас ці ў ліс та па дзе гэ та га го да склаў ка ля 

347 руб лёў. Столь кі атрым лі вае ча ла век, які мае пра цоў ны 

стаж, але, атры маў шы ін ва лід насць, ужо не пра цуе. Ін ва лі дам 

з дзя цін ства вы плач ва юць са цы яль ную пен сію — у ся рэд нім 

ка ля 205 руб лёў», — рас ка заў на мес нік мі ніст ра пра цы і 

са цы яль най аба ро ны Аляк сандр РУ МАК.

Ён так са ма ад зна чыў, што ся род да па мог для сем' яў з 

дзець мі не ма лую част ку скла да юць вы пла ты сем' ям, якія 

вы хоў ва юць дзя цей-ін ва лі даў. «Акра мя та го, ле тась бы ла 

да дзе на маг чы масць пра ца ваць на паў стаў кі баць кам, якія 

ажыц цяў ля юць до гляд дзі ця ці-ін ва лі да», — да даў 

на мес нік мі ніст ра.

РакурсРакурс

ВО СЕНЬ 
ЖЫЦ ЦЯ

Та кія баль ні цы ця пер ёсць у кож ным ра ё не. Сю ды змя шча юць лю дзей, 

най больш са ста рэ лых, якія ўжо не мо гуць да гля даць ся бе са мі. За раз 

у Вя лі ка рыц кай баль ні цы сяст-

рын ска га до гля ду, што на Брэст-

чы не, зна хо дзяц ца 17 ча ла век. 

Кож ны з іх ня се ў са бе сваю гіс то-

рыю жыц ця і ста рас ці, гіс то рыю 

бо лю і па кут. Кі раў нік гэ тай уста-

но вы стар шая мед сяст ра Га лі на 

ПА ЛІ ШЧУК ста ла на гэ тай ра бо це 

ў ней кай ме ры фі ло са фам.

Не каль кі 
раз ва жан няў 

пас ля на вед ван ня 
баль ні цы 

сяст рын ска га 
до гля ду

КА ЛЕК ТЫЎ
Га лі на Іва наў на шмат га доў ад-

пра ца ва ла ў звы чай най участ ко вай 

баль ні цы. А ка лі яе за кры лі і зра бі лі, 

па сут нас ці, са цы яль най уста но вай, за-

ста ла ся тут. Ка жа, што пас ля 12 га доў 

пра цы ў но вай уста но ве яна па-ін ша му 

ста ла гля дзець на жыц цё. Ста ра ец ца 

ні ко га не асу джаць, на ват дзя цей тых, 

хто тут ля жыць. «Жыц цё та кое па кру-

час тае, — ка жа яна. — І ні хто ні ад ча го 

не за стра ха ва ны. Тут за дзень пяць 

ра зоў зме ніш улас нае мер ка ван не. 

То зда ец ца, лёс зу сім не спра вяд лі вы: 

вось ля жыць ба бу леч ка, та кая мі лая, 

вы ха ва ная, чыс цю ля па на ту ры, вяс ко-

вая ін тэ лі гент насць у яе не дзе ад пра-

дзе даў. І ча му яна тут? Сэр ца кроўю аб-

лі ва ец ца, зда ец ца, за бра ла б да до му... 

Ады дзеш на два кро кі, а там па цы ент, 

яко га са ні тар ка да гля дае, ла ец ца на 

яе апош ні мі сло ва мі. Крыўд на. І ло віш 

ся бе на кра моль най дум цы, што вось 

ён, лёс, ад дае на леж нае ча ла ве ку. Так 

што лепш глы бо ка не за дум вац ца над 

за ко на мі быц ця, а прос та 

ра біць сваю спра ву».

ЗА БЛІ ШЧЫЦЬ ША РА МІ ЁЛ КАЗА БЛІ ШЧЫЦЬ ША РА МІ ЁЛ КА

На Каст рыч ніц кай пло шчы ста лі цы за кан чва ец ца ўпры гож ван не га лоў най ёл кі 

кра і ны. У раз веш ван ні люст ра ных ша роў (сё ле та гэ тых на ва год ніх ца цак бу дзе 

бо лей за тры ты ся чы штук) за дзей ні ча ны ча ты ры ман таж ні кі прад пры ем ства 

«Мінск рэ кла ма», якіх па ды ма юць на трыц ца ці мет ро вую вы шы ню спе цы яль ныя 

аў та выш кі. Пя ты год пра цуе на пад рых тоў цы го ра да да свя та ман таж нік 

рэ клам ных кан струк цый Ана толь ЛЕ БЕ ДЗЕЎ (на фо та).

Больш здым каў з гэ тай па дзеі мож на гля дзець на сай це «Звяз ды».

СЯБРОЎ СЯБРОЎ 
У НОВЫМ У НОВЫМ 
ГОДЗЕ ГОДЗЕ 

НЕ МЯНЯЮЦЬ!НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал 
і І паўгоддзе 2019 года.


