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На двор'еНа двор'е

З вет рам, але цёп лень ка
8 са ка ві ка да нас за ві та юць больш цёп лыя па вет ра ныя 

ма сы. У пят ні цу мес ца мі па кра і не прой дзе ка рот ка ча со-
вы дождж. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 1—7 цяп-
ла, па поўд ні — плюс 8—9 гра ду саў. Удзень — ад плюс 6 
да плюс 13 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе —15 цяп ла. 
У су бо ту мес ца мі па кра і не мок ры снег і дождж, уз мац нен не 
вет ру па ры ва мі да 15—18 м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе ад мі нус 2 да плюс 4 гра ду саў, па паў днё вым ус хо-
дзе — 5—6 цяп ла. Удзень бу дзе ад плюс 2 па поў на чы да 
плюс 10 гра ду саў па поўд ні кра і ны.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у ня-
дзе лю на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ча ка ец ца мок ры 
снег з даж джом. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад мі нус 3 да плюс 
3 гра ду саў, па паў днё вым за ха дзе — 4—5 цяп ла. Мак сі маль ная 
тэм пе ра ту ра днём бу дзе не вы шэй за плюс 2—9 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Уклад бе ла ру сак у жыц-
цё гра мад ства і раз віц цё 
дзяр жа вы па ста ян на па-
вы ша ец ца. Амаль па ло ву 
ар га ні за цый у кра і не ўзна-
чаль ва юць жан чы ны, яны 
ж час цей за муж чын ма-
юць вы шэй шую аду ка цыю 
(кож ная трэ цяя), а кож ная 
чац вёр тая — ся рэд не-спе-
цы яль ную.

— Са цы яль ны і эка-
на міч ны ста тус жан чы ны 
год ад го ду ўзрас тае, і гэ-
та за ка на мер на, та му што 
жан чы ны — са мая вя лі кая 
са цы яль на-дэ ма гра фіч-
ная гру па ў на шай кра і-
не, — ад зна чы ла Ма ры на 

АР ЦЁ МЕН КА, на мес нік 

на чаль ніка ўпраў лен ня 

на ро да на сель ніц тва, ген-

дар най і ся мей най па лі-

ты кі Мі ніс тэр ства пра цы і 

са цы яль най аба ро ны на-

сель ніц тва. — Уз рас тан не 
ста ту су жан чын — гэ та не 
сты хій ны пра цэс. Больш за 
25 га доў у кра і не мэ та на кі-
ра ва на рэа лі зу ец ца ген дар-
ная па лі ты ка. Ця пер дзей ні-
чае пя ты на цы я наль ны план 
ген дар най роў на сці, раз лі-
ча ны да 2020 го да.

Для па шы рэн ня эка на-
міч ных маг чы мас цяў жан-
чын і іх са ма за ня тас ці ство-
ра ны роз ныя ме ха ніз мы. 
Жан чы ны, на прык лад, усё 
ак тыў ней ка рыс та юц ца маг-
чы мас цю атры ман ня бяз вы-
плат ных суб сі дый для ад-
крыц ця ўлас най спра вы, за-
пэў ні ла спе цы я ліст. Ле тась 
та кіх ста ла амаль 45 %.

218 жан чын, якія зна хо-
дзяц ца ў ад па чын ку па до-
гля дзе за ма лым да трох 
га доў, за апош нія два га ды 
прай шлі бяс плат ную пра фе-
сій ную пад рых тоў ку, пе ра-
пад рых тоў ку і па вы шэн не 
ква лі фі ка цыі.

Ма ры на Ар цё мен ка ад-
зна чы ла важ насць зні жэн ня 
двай ной за ня тас ці жан чын на 
ка рысць раз віц ця асо бас на га 
па тэн цы я лу. У кра і не за ня тыя 
ра бо тай 84 % пра ца здоль ных 
жан чын, хо дзяць на ра бо ту і 
91 % тых, хто мае не паў на-
лет ніх дзя цей. Пры гэ тым яны 
вы кон ва юць двай ную на груз-
ку, бо ўдвая больш ча су тра-
цяць на не аплат ную пра цу па 
до ме і до гляд дзя цей.

Іры на СІ ДА РОК.

Воб раз па спя хо вас ці ў 
кан тэкс це ма ця рын ства і 
ся мей ных каш тоў нас цяў 
аб мер ка ва лі на круг лым 
ста ле ў До ме прэ сы. «Кож-
ная спра ва, да якой пры чы-
ня ец ца жан чы на, мае ду шу 
і са цы яль ны кі ру нак. У наш 
«мер кан тыль ны» час гэ та 
над звы чай важ на», — упэў-
не ны на мес нік мі ніст ра ін-

фар ма цыі Ігар БУ ЗОЎ СКІ.

— Жа но чыя тва ры мы 
ба чым і ў жур на ліс ты цы, і 
ў пра мыс ло вас ці, і ў пар ла-
мен це. Хоць ка лісь ці гэ тыя 
сфе ры лі чы лі ся вы ключ на 
муж чын скі мі. Пры ем на, што 
бе ла рус кія жан чы ны ў наш 
час не толь кі хо чуць быць 
ся мей ны мі, але і ак тыў на 
пад клю ча юц ца да раз віц ця 
гра мад ства на ўсіх уз роў нях. 
Пры гэ тым яны не імк нуц ца 
да кан ку рэн цыі. Хо чуць быць 
у тан дэ ме з прад стаў ні ка мі 
су праць лег ла га по лу. Муж-
чы ны дзей ні ча юць цвёр да і 
ра шу ча, жан чы ны — мяк ка 
і асця рож на. Ка лі гэ та аб' яд-
наць, атры ма ем тую са мую 
гар мо нію, якая пры вя дзе да 
пос пе ху ў лю бой спра ве, — 
вы ка за ла дум ку на мес нік 

стар шы ні Бе ла рус ка га са-

ю за жан чын Лі лія АНА НІЧ.

На зі ран ня мі за сі ту а цы яй 
збо ку па дзя лі ла ся па ста ян-

ны ка ар ды на тар ААН у Бе-

ла ру сі Іа а на КА ЗА НА-ВІШ-

НЯ ВЕЦ КІ:

— У вас да во лі вы со кі 
ўзро вень не толь кі пра воў, 
але і маг чы мас цяў жан чын. 
Ня гле дзя чы на тое, што тут 
па-ра ней ша му за хоў ва юц ца 
тра ды цый ныя ма дэ лі вы ха-
ван ня дзя цей (у дэ крэт ідзе 
толь кі адзін пра цэнт муж-
чын), знач ны ўплыў на раз-
віц цё эка но мі кі кра і ны аказ-
вае ме на ві та пры го жая па ло-
ва. Гэ та цу доў на. На ву ко выя 
да сле да ван ні па ка за лі, што 
біз нес, у кі ра ван ні яко га не 
менш за 30 пра цэн таў зай ма-
юць жан чы ны, раз ві ва ец ца 
больш па спя хо ва, чым чыс-
та муж чын скі. Та кія кам па ніі 
хут чэй рас туць, за раб ля юць 
больш гро шай і рас пра цоў ва-
юць эфек тыў ныя стра тэ гіі.

А на дум ку на мес ні-

ка стар шы ні Па ста ян най 

ка мі сіі па пра цы і са цы-

яль ных пы тан нях Па ла-

ты прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду Люд мі лы 

КА НА НО ВІЧ, па спя хо васць 
жан чы ны мож на вы мя раць 
толь кі як су му скла да е мых:

— Гэ та ня змен ныя каш тоў-
нас ці — сям'я, дзе жан чы на 
рэа лі зуе ся бе ў ро лях жон кі, 
ма мы, ба бу лі, і лю бі мая спра-
ва, якая дае маг чы масць рас-
крыц ца твор чым і пра цоў ным 
здоль нас цям. У дзяр жа ве 
ство ра ны ўмо вы, каб кож ная 
жан чы на маг ла рэа лі за ваць 
ся бе ў абод вух кі рун ках.

Ган на КУ РАК.

Свя точ наеСвя точ нае

ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ Ў СУ БО ТУ!
Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 

9 са ка ві ка ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме. Тэ ле-

фон ныя лі ніі ў су бо ту з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

* на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 
Ге надзь Іо сі фа віч БА РЫ СЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;

* на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір Мі ка ла е віч БЕ ЛА ВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;

* на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір Аляк санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

* кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ігар 
Анд рэ е віч ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

* на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Вік тар Ула дзі мі ра віч НЕ КРА ШЭ ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

* кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 
Аляк санд ра віч ГУ РЫ НО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

* на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Аляк-
сандр Пят ро віч КРЭ ПАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

Тры дні твор чых су стрэч з пісь мен ні ка мі, прэ зен та цый і 
аб ме ну во пы там з пра фе сі я на ла мі кніж най га лі ны, удзель ні-
кі з васьмі кра ін све ту, больш як 49 прэ зен та цый, 150 куль-
тур ных ме ра пры ем стваў і 16 367 на вед валь ні каў — дэ бют 
Бе ла ру сі ў Лат вій скім кніж ным кір ма шы ака заў ся ба га тым 
на ўра жан ні, пра па но вы і перс пек ты вы.

«Кож ная за меж ная кніж ная вы стаў ка для нас — гэ та 
не толь кі пэў ны ка рыс ны во пыт, вы бу доў ван не стра тэ гіі 
і пла наў раз віц ця ай чын на га кні га вы да вец тва і кні га рас-
паў сюдж ван ня, але так са ма, як бы па фас на гэ та ні гу ча-
ла, пра соў ван не Бе ла ру сі ў све це», — ад зна чыў кі раў нік 

бе ла рус кай дэ ле га цыі, на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі 

Ігар БУ ЗОЎ СКІ.

Сё ле та Лат вій скі кніж ны кір маш, які пра хо дзіў 1—3 са-
ка ві ка ў Ры зе з удзе лам прад стаў ні коў Лат віі, Літ вы, Бе ла-
ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Чэ хіі, Гер ма ніі і Тур цыі, быў спа лу ча ны 
з так зва най школь най аду ка цый най вы стаў кай. Дзя ку ю чы 
та ко му су сед ству на кніж ныя стэн ды за зір ну ла ма ла дая 
пуб лі ка, а асаб лі вую па пу ляр насць ме ла аду ка цый ная лі та-
ра ту ра — у пры ват нас ці, раз ві ва ю чыя кні гі для дзя цей, кні гі 
па бе ла рус кім фальк ло ры і куль ту ры на огул, аль бом ныя 
вы дан ні. Яшчэ ад ной ці ка він кай вы стаў кі для прад стаў ні коў 
Бе ла ру сі ста ла аб мер ка ван не аб ме ну па між на ву чаль ны мі 
ўста но ва мі роз ных кра ін ву чэб най лі та ра ту рай у элект рон-
ным вы гля дзе.

Экс па зі цыю Бе ла ру сі на ве да лі мно гія прад стаў ні кі на цыя-
наль най ды яс па ры ў Лат віі. Акра мя та го, у ме жах кніж най 
вы стаў кі ад бы ла ся пе ра да ча ча ты рох біб лі я тэ чак бе ла рус кіх 
кніг, пры клад на па 220 асоб ні каў у кож най, за ці каў ле ным 
струк ту рам. На прык лад, ад ну та кую біб лі я тэч ку атры ма ла 
ў па да ру нак Рыж ская асноў ная бе ла рус кая шко ла імя Ян кі 
Ку па лы, у якой дзе ці ву чац ца на бе ла рус кай мо ве, яшчэ 
ад ну — Ел гаў скае бе ла рус кае та ва рыст ва «Ля нок», а ка-
ля 70 кніж ных на ві нак, якія экс па на ва лі ся на стэн дзе, бы лі 
пе ра да дзе ны па соль ству на шай кра і ны ў Лат вій скай Рэс-
пуб лі цы. Да сяг ну тая да моў ле насць аб пе ра да чы да кан ца 
го да па доб най біб лі я тэч кі і бе ла рус ка му цэнт ру Ака дэ міч най 
біб лі я тэ кі Лат вій ска га ўні вер сі тэ та.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ПЕН СІЮ ВЫ ПЛА ЦЯЦЬ 
ДА ТЭР МІ НО ВА

Вы пла та пен сій і да па мог за 8 са ка ві ка па ча ла ся 

ў ад дзя лен нях паш то вай су вя зі Мін ска і Брэсц кай 

воб лас ці ўжо 5 са ка ві ка. Пра гэ та па ве дам ляе прэс-

служ ба Бел пош ты.

6 са ка ві ка па ча лі ажыц цяў ляц ца вы пла ты ў ад дзя лен нях 
паш то вай су вя зі Ві цеб скай і Мін скай аб лас цей. Што да ты-
чыц ца Го мель скай, Гро дзен скай і Ма гі лёў скай аб лас цей, то 
ў іх пен сію мож на атры маць 7 са ка ві ка. 8 са ка ві ка бу дуць 
функ цыя на ваць толь кі дзя жур ныя ад дзя лен ні пош ты. Пад-
ра бяз нас ці рэ жы му ра бо ты паш то вых ад дзя лен няў мо жна 
да ве дац ца ў Саll-цэнт ры Бел пош ты па ну ма ры 154.

Свят ла на БУСЬ КО.

Су гуч чаСу гуч ча

БУ ДЗЕМ СЯБ РА ВАЦЬ КНІ ГА МІ

Жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі 

(ЖКП), якасць якіх не ад па вя дае 

па тра ба ван ням, нар ма ты вам 

і па ра мет рам, па він ны 

аплач вац ца ад па вед на. 

Зме не ны па ра дак пе ра раз лі ку 

пла ты за «не кан ды цыю», 

па слу гі з гру бы мі па ру шэн ня мі 

ці ўво гу ле не вы ка на ныя 

аба вяз кі ка му наль ні каў 

ада б'юц ца і на іх кі шэ нях. 

Но ва ўвя дзен ні, якія зро бяць 

ад каз насць за ЖКП больш 

жорст кай, за ма ца ва ны 

ў ад па вед ным да ку мен це.

ВЯР НУЦЬ 30 % ЗА ВА ДУ
Да ку мент па ві нен пад штурх нуць 

па стаў шчы коў па слуг да больш якас-
най ра бо ты, а ў жы ха роў — вы ха ваць 
ад чу ван не ўлас ні ка, лі чыць Ге надзь 

АКС ЦІ ЛО ВІЧ, прэс-сак ра тар Мі ніс-

тэр ства ЖКГ:

— Доб ра сум лен ны спа жы вец, 
атрым лі ва ю чы «жы роў ку», пры вык 
спраў на пла ціць па ра хун ках. І на ват 
ка лі ён не за да во ле ны якас цю аб слу-
гоў ван ня, стрым лі вае эмо цыі. Час цей 
спа жы вец вы плюх вае свае па чуц ці ў 
зва ро тах і скар гах. То ў ква тэ ры го ра-
ча, то ва да не да грэ тая, то ў пад' ез дзе 
бруд на. Ця пер ад но сі ны па стаў шчы коў 
і спа жыў цоў пя рой дуць у эка на міч ную 
плос касць.

Ра ней за ня якас ную ва ду ў кра не 
сям'я з трох ча ла век, якая жы ве ў двух-
па ка ё вай ква тэ ры, маг ла атры маць на-
зад кры ху больш за ру бель, бо па мер 
пе ра раз лі ку скла даў 10 % ад кош ту 
ва ды. Сё ле та і ў на ступ ным го дзе, ка лі 

ва да не ад па вя дае са ні тар ным нор-
мам, гэ ты па мер за ста нец ца на ра ней-
шым уз роў ні ў 10 %, але да лей бу дзе 
па вы шац ца па этап на: у 2021—2022 — 
на 15 %, у 2023-м — на 20, у 2024-м — 
на 25, у 2025-м — на 30 %.

— Стра тэ гія плаў на га па ве лі чэн-
ня па кі дае для во да ка на лаў маг чы-
масць ма дэр ні за ваць вы твор часць. 
Збу да ваць стан цыі абез жа лез ван ня, 
па мя няць аб ста ля ван не на свід ра ві-
нах, рэ кан стру я ваць ачы шчаль ныя 
збу да ван ні, — за ўва жыў прэс-сак ра-
тар. — Прад пры ем ствы, якія не за хо-
чуць вы ка рыс таць гэ ты час для ўдас ка-
на лен ня сва ёй пра цы, у пра мым сэн се 
раз лі чац ца за гэ та руб лём.

Пе ра раз лік за ва ду мож на зра біць 
і та ды, ка лі яна па стаў ля ла ся з пе ра-
пын ка мі. Ка лі на працягу ме ся ца ва ду 
ад клю чаць больш як двой чы на тэр мін, 
які пе ра вы шае час, ад ве дзе ны на гэ-
та нар ма тыў ны мі да ку мен та мі, мож-
на па тра ба ваць па мян шэн ня на 10 % 
апла ты за ўвесь ме сяц. Згод на з да ку-
мен там, раз лі ко вы час на лік ві да цыю 
ава рый — ад 8 да 24 га дзін.

ПЛА ЦІЦЬ АД НО ЗА 24 °С
Но вы да ку мент пра ду гледж вае нор-

му, згод на з якой пе ра на гра ван не па-
мяш кан няў, ка лі жы ха рам пры хо дзіц ца 
не за чы няць форт кі ледзь ве не су тка-
мі, бо ў ква тэ рах над та го ра ча, ста не 
праб ле май не лю дзей, а па стаў шчы ка 
па слу гі. Ця пер улас нік мо жа пла ціць 
толь кі за цяп ло, якое па він на да ваць 
у ква тэ ры +24 °С. Ас тат нія вы дат кі за 
праз мер нае ацяп лен не — ка лі тэм пе-
ра ту ра звыш 24 гра ду саў тры ма ец ца 

больш як су ткі, — кло пат вы твор цы 
цеп лы ні.

Маг чы масць за пла ціць менш за 
ацяп лен не, ка лі ў ква тэ ры, на ад ва рот, 
хо лад на — больш за су ткі тэм пе ра ту ра 
не па ды ма ец ца да +18 °С.

СМЕЦ ЦЕ, УБОР КА І ГАЗ
Не да плач ваць за вы ваз смец ця, як 

і ра ней, мож на за столь кі дзён, коль кі 
ад хо ды не за бі ра лі. Ад нак ця пер гэ та 
ра біць мож на ад па вед на са схе ма мі 
аба ра чэн ня з ад хо да мі на тэ ры то рыі 
пэў на га на се ле на га пунк та. А ўмо вы 
вы ва зу смец ця ва ўсіх роз ныя: што-
дня ці не каль кі ра зоў на ты дзень, і 
за цвяр джа юц ца мяс цо вы мі вы кан-
ка ма мі.

— Ка лі ад хо ды, згод на са схе май, 
па він ны бы лі вы вез ці, умоў на, шэсць 
ра зоў за ме сяц, а фак тыч на вы вез лі 
пяць, то пла та за вы ваз смец ця па мен-
шыц ца на адзін раз, — рас тлу ма чыў 
Ге надзь Акс ці ло віч. — З марш рут ны мі 
гра фі ка мі аб слу гоў ван ня жы лых да моў 
мож на азна ё міц ца ў аб слу гоў ва ю чай 
ар га ні за цыі.

Та кі ж прын цып дзей ні чае і ад нос на 
ўбор кі пад' ез даў і мес цаў агуль на га 
ка ры стан ня. Ка лі па гра фі ку ўбор ка 
па він на бы ла ад быц ца, а на спра ве не 
мя лі і не мы лі, і хтось ці з жы ха роў за-
явіў пра гэ та, усе ква тэ ры атры ма юць 
пе ра раз лік.

Менш на 10 % за пла цяць спа жыў-
цы і ў вы пад ку, ка лі больш як на су ткі 
за цяг нуў ся ра монт га за вых ці элект-
рыч ных се так.

Іры на СІ ДА РОК.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ЗА НЯ ЯКАС НЫЯ ПА СЛУ ГІ СПА ЖЫЎ ЦЫ ЗА ПЛА ЦЯЦЬ МЕНШ

МЕ ДЫ КІ, БАЙ КЕР ШЫ, 
РА ТА ВАЛЬ НІ ЦЫ,
ак тыў ныя, да свед ча ныя, 

не абы яка выя...
Са ра ка двух га до вая жан чы на з вы шэй шай аду ка-

цы яй, га ра джан ка, пра цуе ў сфе ры па слуг, ахо вы 

зда роўя, аду ка цыі, са цы яль ных па слуг, ак тыў ная 

ка рыс таль ні ца ін тэр нэ ту, фі зіч на ак тыў ная. Гэ та не 

аб' ява з сай та зна ём стваў, а парт рэт ся рэд не ста тыс-

тыч най су час най бе ла рус кі. Больш за 53 % на сель-

ніц тва кра і ны — жан чы ны, яны ж — па ло ва тых, хто 

за ня ты ў эка но мі цы. Прад стаў ні цы пры го жай па ло вы 

сён ня па спя хо ва зай ма юц ца прад пры маль ніц твам, 

пра цу юць на кі рую чых па са дах, ства ра юць ра бо чыя 

мес цы. Пра пос пе хі жан чын на пя рэ дад ні свя та га ва-

ры лі спе цы я ліс ты.

У ЧЫМ ТВАЯ СІ ЛА, ЖАН ЧЫ НА?


