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Святочнае

МЕДЫКІ, БАЙКЕРШЫ,
РАТАВАЛЬНІЦЫ,
актыўныя, дасведчаныя,
неабыякавыя...
Саракадвухгадовая жанчына з вышэйшай адукацыяй, гараджанка, працуе ў сферы паслуг, аховы
здароўя, адукацыі, сацыяльных паслуг, актыўная
карыстальніца інтэрнэту, фізічна актыўная. Гэта не
аб'ява з сайта знаёмстваў, а партрэт сярэднестатыстычнай сучаснай беларускі. Больш за 53 % насельніцтва краіны — жанчыны, яны ж — палова тых, хто
заняты ў эканоміцы. Прадстаўніцы прыгожай паловы
сёння паспяхова займаюцца прадпрымальніцтвам,
працуюць на кіруючых пасадах, ствараюць рабочыя
месцы. Пра поспехі жанчын напярэдадні свята гаварылі спецыялісты.
Для пашырэння эканаУклад беларусак у жыццё грамадства і развіццё мічных магчымасцяў жандзяр жа вы па ста ян на па- чын і іх самазанятасці ствовышаецца. Амаль палову ра ны роз ныя меха ніз мы.
арганізацый у краіне ўзна- Жанчыны, напрыклад, усё
чальваюць жанчыны, яны актыўней карыстаюцца магж часцей за мужчын ма- чымасцю атрымання бязвыюць вышэйшую адукацыю платных субсідый для ад(кожная трэцяя), а кожная крыцця ўласнай справы, зачацвёртая — сярэдне-спе- пэўніла спецыяліст. Летась
цыяльную.
такіх стала амаль 45 %.
— Са цы яль ны і эка218 жанчын, якія знахонамічны статус жанчыны дзяцца ў адпачынку па догод ад году ўзрастае, і гэ- глядзе за малым да трох
та заканамерна, таму што гадоў, за апошнія два гады
жанчыны — самая вялікая прайшлі бясплатную прафеса цы яль на-дэ ма гра фіч- сійную падрыхтоўку, пераная група ў нашай краі- падрыхтоўку і павышэнне
не, — адзначыла Марына
кваліфікацыі.
АР ЦЁ МЕН КА, на мес нік
Марына Арцёменка адна чаль ніка ўпраўлен ня
значыла важнасць зніжэння
народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай палі- двайной занятасці жанчын на
тыкі Міністэрства працы і карысць развіцця асобаснага
сацыяльнай абароны на- патэнцыялу. У краіне занятыя
сельніцтва. — Узрастанне работай 84 % працаздольных
статусу жанчын — гэта не жанчын, ходзяць на работу і
стыхійны працэс. Больш за 91 % тых, хто мае непаўна25 гадоў у краіне мэтанакі- летніх дзяцей. Пры гэтым яны
равана рэалізуецца гендар- выконваюць двайную нагрузная палітыка. Цяпер дзейні- ку, бо ўдвая больш часу трачае пяты нацыянальны план цяць на неаплатную працу па
гендарнай роўнасці, разлі- доме і догляд дзяцей.
чаны да 2020 года.
Ірына СІДАРОК.

У ЧЫМ ТВАЯ СІЛА, ЖАНЧЫНА?
Вобраз паспяховасці ў
кантэксце мацярынства і
ся мей ных каш тоў нас цяў
абмеркавалі на круглым
стале ў Доме прэсы. «Кожная справа, да якой прычыняецца жанчына, мае душу
і сацыяльны кірунак. У наш
«меркантыльны» час гэта
надзвычай важна», — упэўнены намеснік міністра інфармацыі Ігар БУЗОЎСКІ.
— Жаночыя твары мы
бачым і ў журналістыцы, і
ў прамысловасці, і ў парламенце. Хоць калісьці гэтыя
сферы лічыліся выключна
мужчынскімі. Прыемна, што
беларускія жанчыны ў наш
час не толькі хочуць быць
сямейнымі, але і актыўна
падключаюцца да развіцця
грамадства на ўсіх узроўнях.
Пры гэтым яны не імкнуцца
да канкурэнцыі. Хочуць быць
у тандэме з прадстаўнікамі
супрацьлеглага полу. Мужчыны дзейнічаюць цвёрда і
рашуча, жанчыны — мякка
і асцярожна. Калі гэта аб'яднаць, атрымаем тую самую
гармонію, якая прывядзе да
поспеху ў любой справе, —
выказала думку намеснік
старшыні Беларускага саюза жанчын Лілія АНАНІЧ.
Назіраннямі за сітуацыяй
збоку падзялілася пастаянны каардынатар ААН у Беларусі Іаана КАЗАНА-ВІШНЯВЕЦКІ:

— У вас даволі высокі
ўзровень не толькі правоў,
але і магчымасцяў жанчын.
Нягледзячы на тое, што тут
па-ранейшаму захоўваюцца
традыцыйныя мадэлі выхавання дзяцей (у дэкрэт ідзе
толькі адзін працэнт мужчын), значны ўплыў на развіццё эканомікі краіны аказвае менавіта прыгожая палова. Гэта цудоўна. Навуковыя
даследаванні паказалі, што
бізнес, у кіраванні якога не
менш за 30 працэнтаў займаюць жанчыны, развіваецца
больш паспяхова, чым чыста мужчынскі. Такія кампаніі
хутчэй растуць, зарабляюць
больш грошай і распрацоўваюць эфектыўныя стратэгіі.
А на дум ку на мес ніка старшыні Пастаяннай
камісіі па працы і сацыяльных пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Людмілы
КАНАНОВІЧ, паспяховасць
жанчыны можна вымяраць
толькі як суму складаемых:
— Гэта нязменныя каштоўнасці — сям'я, дзе жанчына
рэалізуе сябе ў ролях жонкі,
мамы, бабулі, і любімая справа, якая дае магчымасць раскрыцца творчым і працоўным
здольнасцям. У дзяржаве
створаны ўмовы, каб кожная
жанчына магла рэалізаваць
сябе ў абодвух кірунках.
Ганна КУРАК.

Камунальныя стасункі

ЗА НЯЯКАСНЫЯ ПАСЛУГІ СПАЖЫЎЦЫ ЗАПЛАЦЯЦЬ МЕНШ
Жыллёва-камунальныя паслугі
(ЖКП), якасць якіх не адпавядае
патрабаванням, нарматывам
і параметрам, павінны
аплачвацца адпаведна.
Зменены парадак пераразліку
платы за «некандыцыю»,
паслугі з грубымі парушэннямі
ці ўвогуле невыкананыя
абавязкі камунальнікаў
адаб'юцца і на іх кішэнях.
Новаўвядзенні, якія зробяць
адказнасць за ЖКП больш
жорсткай, замацаваны
ў адпаведным дакуменце.

ВЯРНУЦЬ 30 % ЗА ВАДУ
Дакумент павінен падштурхнуць
пастаўшчыкоў паслуг да больш якаснай работы, а ў жыхароў — выхаваць
адчуванне ўласніка, лічыць Генадзь
АКСЦІЛОВІЧ, прэс-сакратар Міністэрства ЖКГ:
— Доб ра сум лен ны спа жы вец,
атрымліваючы «жыроўку», прывык
спраўна плаціць па рахунках. І нават
калі ён незадаволены якасцю абслугоўвання, стрымлівае эмоцыі. Часцей
спажывец выплюхвае свае пачуцці ў
зваротах і скаргах. То ў кватэры горача, то вада недагрэтая, то ў пад'ездзе
брудна. Цяпер адносіны пастаўшчыкоў
і спажыўцоў пяройдуць у эканамічную
плоскасць.
Раней за няякасную ваду ў кране
сям'я з трох чалавек, якая жыве ў двухпакаёвай кватэры, магла атрымаць назад крыху больш за рубель, бо памер
пераразліку складаў 10 % ад кошту
вады. Сёлета і ў наступным годзе, калі

вада не адпавядае санітарным нормам, гэты памер застанецца на ранейшым узроўні ў 10 %, але далей будзе
павышацца паэтапна: у 2021—2022 —
на 15 %, у 2023-м — на 20, у 2024-м —
на 25, у 2025-м — на 30 %.
— Стратэгія плаўнага павелічэння пакідае для водаканалаў магчымасць мадэрнізаваць вытворчасць.
Збудаваць станцыі абезжалезвання,
памяняць абсталяванне на свідравінах, рэканструяваць ачышчальныя
збудаванні, — заўважыў прэс-сакратар. — Прадпрыемствы, якія не захочуць выкарыстаць гэты час для ўдасканалення сваёй працы, у прамым сэнсе
разлічацца за гэта рублём.
Пераразлік за ваду можна зрабіць
і тады, калі яна пастаўлялася з перапынкамі. Калі на працягу месяца ваду
адключаць больш як двойчы на тэрмін,
які перавышае час, адведзены на гэта нарматыўнымі дакументамі, можна патрабаваць памяншэння на 10 %
аплаты за ўвесь месяц. Згодна з дакументам, разліковы час на ліквідацыю
аварый — ад 8 да 24 гадзін.

ПЛАЦІЦЬ АДНО ЗА 24 °С
Новы дакумент прадугледжвае норму, згодна з якой перанаграванне памяшканняў, калі жыхарам прыходзіцца
не зачыняць форткі ледзьве не суткамі, бо ў кватэрах надта горача, стане
праблемай не людзей, а пастаўшчыка
паслугі. Цяпер уласнік можа плаціць
толькі за цяпло, якое павінна даваць
у кватэры +24 °С. Астатнія выдаткі за
празмернае ацяпленне — калі тэмпература звыш 24 градусаў трымаецца

больш як су ткі, — клопат вытворцы
цеплыні.
Магчымасць заплаціць менш за
ацяпленне, калі ў кватэры, наадварот,
холадна — больш за суткі тэмпература
не падымаецца да +18 °С.

СМЕЦЦЕ, УБОРКА І ГАЗ
Недаплачваць за вываз смецця, як
і раней, можна за столькі дзён, колькі
адходы не забіралі. Аднак цяпер гэта
рабіць можна адпаведна са схемамі
абарачэння з адходамі на тэрыторыі
пэўнага населенага пунк та. А ўмовы
вывазу смецця ва ўсіх розныя: штодня ці некалькі разоў на тыдзень, і
за цвяр джа юц ца мяс цо вы мі вы канкамамі.
— Калі адходы, згодна са схемай,
павінны былі вывезці, умоўна, шэсць
разоў за месяц, а фактычна вывезлі
пяць, то плата за вываз смецця паменшыцца на адзін раз, — растлумачыў
Генадзь Аксціловіч. — З маршрутнымі
графікамі абслугоўвання жылых дамоў
можна азнаёміцца ў абслугоўваючай
арганізацыі.
Такі ж прынцып дзейнічае і адносна
ўборкі пад'ездаў і месцаў агульнага
карыстання. Калі па графіку ўборка
павінна была адбыцца, а на справе не
мялі і не мылі, і хтосьці з жыхароў заявіў пра гэта, усе кватэры атрымаюць
пераразлік.
Менш на 10 % заплацяць спажыўцы і ў выпадку, калі больш як на суткі
зацягнуўся рамонт газавых ці электрычных сетак.
Ірына СІДАРОК.

ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў СУБОТУ!
Чарговыя прамыя тэлефонныя лініі адбудуцца
9 сакавіка ў аблвыканкамах і Мінгарвыканкаме. Тэлефонныя лініі ў суботу з 9.00 да 12.00 правядуць:
* намеснік старшыні БРЭСЦКАГА аблвыканкама
Генадзь Іосіфавіч БАРЫСЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;
* намеснік старшыні ВІЦЕБСКАГА аблвыканкама
Уладзімір Мікалаевіч БЕЛАВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;
* намеснік старшыні ГОМЕЛЬСКАГА аблвыканкама
Уладзімір Аляксандравіч ПРЫВАЛАЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;
* кіраўнік спраў ГРОДЗЕНСКАГА аблвыканкама Ігар
Андрэевіч ПАПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;
* намеснік старшыні МАГІЛЁЎСКАГА аблвыканкама
Віктар Уладзіміравіч НЕКРАШЭВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;
* кіраўнік спраў МІНСКАГА аблвыканкама Уладзімір
Аляксандравіч ГУРЫНОВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;
* намеснік старшыні МІНСКАГА гарвыканкама Аляксандр Пятровіч КРЭПАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

Сугучча

БУДЗЕМ СЯБРАВАЦЬ КНІГАМІ
Тры дні творчых сустрэч з пісьменнікамі, прэзентацый і
абмену вопытам з прафесіяналамі кніжнай галіны, удзельнікі з васьмі краін свету, больш як 49 прэзентацый, 150 культурных мерапрыемстваў і 16 367 наведвальнікаў — дэбют
Беларусі ў Латвійскім кніжным кірмашы аказаўся багатым
на ўражанні, прапановы і перспектывы.
«Кожная замежная кніжная выстаўка для нас — гэта
не толькі пэўны карысны вопыт, выбудоўванне стратэгіі
і планаў развіцця айчыннага кнігавыдавецтва і кнігараспаўсюджвання, але таксама, як бы пафасна гэта ні гучала, прасоўванне Беларусі ў свеце», — адзначыў кіраўнік
беларускай дэлегацыі, намеснік міністра інфармацыі
Ігар БУЗОЎСКІ.
Сёлета Латвійскі кніжны кірмаш, які праходзіў 1—3 сакавіка ў Рызе з удзелам прадстаўнікоў Латвіі, Літвы, Беларусі, Расіі, Украіны, Чэхіі, Германіі і Турцыі, быў спалучаны
з так званай школьнай адукацыйнай выстаўкай. Дзякуючы
такому суседству на кніжныя стэнды зазірнула маладая
публіка, а асаблівую папулярнасць мела адукацыйная літаратура — у прыватнасці, развіваючыя кнігі для дзяцей, кнігі
па беларускім фальклоры і культуры наогул, альбомныя
выданні. Яшчэ адной цікавінкай выстаўкі для прадстаўнікоў
Беларусі стала абмеркаванне абмену паміж навучальнымі
ўстановамі розных краін вучэбнай літаратурай у электронным выглядзе.
Экспазіцыю Беларусі наведалі многія прадстаўнікі нацыянальнай дыяспары ў Латвіі. Акрамя таго, у межах кніжнай
выстаўкі адбылася перадача чатырох бібліятэчак беларускіх
кніг, прыкладна па 220 асобнікаў у кожнай, зацікаўленым
структурам. Напрыклад, адну такую бібліятэчку атрымала
ў падарунак Рыжская асноўная беларуская школа імя Янкі
Купалы, у якой дзеці вучацца на беларускай мове, яшчэ
адну — Елгаўскае беларускае таварыства «Лянок», а каля 70 кніжных навінак, якія экспанаваліся на стэндзе, былі
перададзены пасольству нашай краіны ў Латвійскай Рэспубліцы. Дасягнутая дамоўленасць аб перадачы да канца
года падобнай бібліятэчкі і беларускаму цэнтру Акадэмічнай
бібліятэкі Латвійскага ўніверсітэта.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ПЕНСІЮ ВЫПЛАЦЯЦЬ
ДАТЭРМІНОВА
Выплата пенсій і дапамог за 8 сакавіка пачалася
ў аддзяленнях паштовай сувязі Мінска і Брэсцкай
вобласці ўжо 5 сакавіка. Пра гэта паведамляе прэсслужба Белпошты.
6 сакавіка пачалі ажыццяўляцца выплаты ў аддзяленнях
паштовай сувязі Віцебскай і Мінскай абласцей. Што датычыцца Гомельскай, Гродзенскай і Магілёўскай абласцей, то
ў іх пенсію можна атрымаць 7 сакавіка. 8 сакавіка будуць
функцыянаваць толькі дзяжурныя аддзяленні пошты. Падрабязнасці рэжыму работы паштовых аддзяленняў можна
даведацца ў Саll-цэнтры Белпошты па нумары 154.
Святлана БУСЬКО.

Надвор'е

З ветрам, але цёпленька
8 сакавіка да нас завітаюць больш цёплыя паветраныя
масы. У пятніцу месцамі па краіне пройдзе кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ўначы складзе 1—7 цяпла, па поўдні — плюс 8—9 градусаў. Удзень — ад плюс 6
да плюс 13 градусаў, па паўднёвым усходзе —15 цяпла.
У суботу месцамі па краіне мокры снег і дождж, узмацненне
ветру парывамі да 15—18 м/с. Тэмпература паветра ўначы
складзе ад мінус 2 да плюс 4 градусаў, па паўднёвым усходзе — 5—6 цяпла. Удзень будзе ад плюс 2 па поўначы да
плюс 10 градусаў па поўдні краіны.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у нядзелю на большай частцы тэрыторыі краіны чакаецца мокры
снег з дажджом. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 3 да плюс
3 градусаў, па паўднёвым захадзе — 4—5 цяпла. Максімальная
тэмпература днём будзе не вышэй за плюс 2—9 градусаў.
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