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На поў на чы кра і ны стар та ваў пра ект па ўка-

ра нен ні но вых па ды хо даў у ра бо це з людзь мі 

з праб ле ма мі зро ку. Рэ гі ён для на ва цый у 

гэ тым пы тан ні вы бра ны не вы пад ко ва. Пе ра-

да вы во пыт Ві цеб шчы ны па ства рэн ні ўмоў 

роў на сці ў гра мад стве для лю дзей з аб ме жа-

ва ны мі маг чы мас ця мі, з праб ле ма мі зро ку, 

у тым лі ку ра бочых мес цаў для іх, ужо вы-

ву чалі. І ця пер яшчэ больш бу дуць на пра ца-

ва нае пе рай маць у ін шых аб лас цях.

У воб лас ці пры бліз на 60 ты сяч ін ва лі даў ка ля 

пяці ты сяч — ін ва лі ды па зро ку.

Стар шы ня ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са-

цы яль най аба ро не Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Аляк сандр ХРЫС ТА ФО РАЎ, на мес нік стар шы ні 

Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, на га-

даў, што ў кра і не рэа лі зу ец ца ад па вед ная дзяр-

жаў ная пра гра ма пад трым кі.

А на цы я наль ны план у рам ках пад пі са най Кан-

вен цыі аб пра вах ін ва лі даў дае но выя маг чы мас ці. 

Шэ раг ме ра пры ем стваў на ме ча на ажыц ця віць у 

на ступ ную пя ці год ку. Па рас па ра джэн ні гу бер-

на та ра Мі ка лая ШАРС НЁ ВА ство ра на ра бо чая 

гру па, у скла дзе якой і кі раў ні кі гра мад скіх ар га ні-

за цый ін ва лі даў, у тым лі ку і па зро ку...

Пра гэ та ня даў на ў Ві цеб ску га ва ры лі на кан-

фе рэн цыі, у якой узя лі ўдзел прад стаў ні кі ўсіх 

аб лас цей кра і ны. Яна бы ла пры све ча на са цы яль-

на му парт нёр ству і усе ба ко ва му ўза е ма дзе ян ню 

зга да на га вы шэй ка мі тэ та і ар га ні за цый, якія ўва-

хо дзяць у яго сіс тэ му, з аб лас ной ар га ні за цы яй 

«Бел ТІЗ».

Па вод ле слоў стар шы ні цэнт раль на га праў-

лен ня Бе ла рус ка га та ва рыст ва ін ва лі даў па 

зро ку (Бел ТІЗ) Але га ШЭ ПЕ ЛЯ, рэс пуб лі кан скае 

гра мад скае аб' яд нан не і Мі ніс тэр ства пра цы і са-

цы яль най аба ро ны за клю чы лі парт нёр скае па гад-

нен не.

Спе цы я ліс таў па ра бо це з ін ва лі да мі па зро-

ку бу дуць ву чыць та му, ча му яны да лей змо гуць 

на ву чыць не ві ду шчых. У пры ват нас ці, на ву лі цах 

ары ен та вац ца ў рам ках без бар' ер на га ася род дзя, 

са ма стой на вес ці хат нія спра вы, ра біць пла ця жы 

з вы ка ры стан нем ін тэр нэт-бан кін гу, ка рыс тац ца 

смарт фо нам.

Між ін шым, сё ле та для жы ха роў Ві цеб шчы ны з 

праб ле ма мі зро ку на бы лі 150 спе цы яль ных «ма-

біль ні каў», 90 га дзін ні каў з сін тэ за та рам мо вы, 

больш за со рак пры лад для пра слу хоў ван ня агу ча-

най лі та ра ту ры. Сту дэнт ВНУ атры маў дык та фон-

плэ ер для на ву чан ня.

Пры дзвін цы ма юць пе ра да вы во пыт у ства рэн ні 

без бар' ер на га ася род дзя на ват у не вя лі кіх на се-

ле ных пунк тах. І там ёсць дак тыль ныя ўчаст кі на 

ву лі цах, таб ліч кі з шрыф там Брай ля на дзвя рах 

уста ноў, у якіх пра цу юць з ін ва лі да мі, маў лен чыя 

ін фар ма та ры.

Ці ка вы во пыт і па ар га ні за цыі воль на га ча су. 

У Пры дзвін ні на ват функ цы я ну юць пяць дзя сят да-

маш ніх гурт коў. 29 ад дзя лен няў дзён на га зна хо-

джан ня на вед ва юць 1300 ча ла век. Пра цуе больш 

за 80 ля чэб на-пра цоў ных май стэр няў, 60 кам п'ю-

тар ных кла саў

У Ар шан скім ра ё не ад пра ца ва лі ства рэн не ва-

лан цёр ска га цэнт ра пад рых тоў кі пер са наль на га 

асіс тэн та ін ва лі да. Во пыт бу дзе рас паў сю джа ны ў 

ін шых ра ё нах воб лас ці.

Ды рэк тар Ві цеб ска га до ма-ін тэр на та для 

са ста рэ лых і ін ва лі даў Свят ла на САН НІ КА ВА 

рас ка за ла пра пе ра да вы ў кра і не во пыт функ цыя-

на ван ня ад дзя лен ня рэ абі лі та цыі. Там 25 ча ла век 

раз у год на пра ця гу ме ся ца мо гуць ад на ча со-

ва атры маць кан суль та цыі псі хо ла гаў, ме ды каў, 

спе цы я ліс таў, якія на ву чаць ра біць хат ні ра монт, 

ку ха рыць і гэ так да лей. Для ву чо бы ёсць усе не-

аб ход ныя прыстасаванні. У пры ват нас ці, ка ля ста 

цеп ла тэх ніч ных срод каў.

Але га Шэ пе ля, які шмат ра зоў быў гос цем ана-

ла гіч ных уста ноў за мя жой, да рэ чы, ура зіў аб' ём 

і ба га ты вы бар па слуг. Ён пры знаў ся, што ра ней 

та ко га не ба чыў. Ска заў, што во пыт бу дзе вы-

ка рыс тоў вац ца пры ад крыц ці рэс пуб лі кан ска га 

цэнтра...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Не ўба чыць, 
дык ад чуць кло пат

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Сё ле та вяс ной у рэ дак цыю га-

зе ты «Звяз да» ліст з прось бай 

да па маг чы ра за брац ца ў сі ту а цыі 

да сла ла рэ чы чан ка, ма ці ча ты рох 

дзя цей Але на Ля шчо ва. Яна рас-

тлу ма чы ла, што не каль кі га доў 

та му з бо ку ква тэ ры на пер шым 

па вер се ўшчыль ную да іх двух-

па вяр хо ві ка ўжо ўзнік ла пер шая 

пры бу до ва. Яе дах вы хо дзіць як-

раз пад акно кух ні Але ны Яў гень-

еў ны.

Пры бу до ву зра біў прад пры-

маль нік, які спа чат ку вы ку піў ква-

тэ ру на пер шым па вер се і вы веў яе 

з жыл фон ду. По тым узяў да звол 

у рай вы кан ка ме, каб да сця ны 

бы лой жылп ло шчы пры бу да ваць, 

так бы мо віць, «флі гель». Усё так 

і атры ма ла ся, толь кі ў да да так да 

не вя лі ка га па мяш кан ня пры бу-

да ва лі двух па вяр хо вы ганд лё вы 

цэнтр. І вось зноў ганд лё выя пло-

шчы вы ра шы лі па шы раць, у ад чаі 

пі са ла ў ліс це Але на Ля шчо ва.

Між тым, вы свет лі ла ся, што 

жы ха ры до ма ад ра зу пас ля та го, 

як да ве да лі ся пра бу ду чую за бу-

до ву, скла лі ка лек тыў ны зва рот 

у рай вы кан кам з прось бай за ся-

ро дзіць ува гу на тым, што ўмо вы 

пра жы ван ня і ка ры стан ня два ро-

вай тэ ры то ры яй бу дуць па гор ша-

ны. «У ад ным з ад ка заў нам пі са лі, 

што пас ля рэ кан струк цыі на ша га 

до ма по бач з'я віц ца са цы яль ны 

аб' ект, — уз ру ша на пе ра каз ва лі 

змест пе ра піс кі з ула да мі су сед кі 

і пра цяг ва лі аба ра няць сваю па-

зі цыю. — У го ра дзе да стат ко ва 

мес цаў, дзе мож на па бу да ваць 

кра му ці на ват ганд лё вы цэнтр. 

Ка лі лас ка, раз ві вай це прад пры-

маль ніц тва. Ча му гэ та трэ ба ра-

біць у жы лым до ме? Каб на огул 

па зба віць лю дзей хоць ма лю сень-

ка га, але свай го спа кой на га два-

ра?!»

Да рэ чы, рэ кан струк цыя двух-

па вяр хо ві ка, дзе пра жы вае не так 

шмат лю дзей, за кра ну ла ін та рэ сы 

жы ха роў яшчэ двух шмат па вяр-

хо вых да моў. Лю дзі ка за лі, што ў 

2015 го дзе ўжо да бі ва лі ся ад ме ны 

бу даў ніц тва ганд лё ва га пунк та по-

бач з тым жа двух па вяр хо ві кам:

— Там, дзе па ста ві лі пер шую 

двух па вяр хо вую кра му, быў кля-

но вы сквер, а за на шым до мам, 

на су праць гэ та га ма лень ка га ста-

ро га двух па вяр хо ві ка, — яб лы не-

вы сад. Ка лі пяць га доў та му наш 

двор аб лю ба ва лі для за бу доў пад 

ганд лё выя пунк ты, мы ад на ша га 

до ма са бра лі 90 под пі саў су праць 

бу даў ніц тва, ад су сед ня га до-

ма — 70. Звяр та лі ся ў рай вы кан-

кам, абл вы кан кам, на ват пі са лі ў 

Мінск. Ад туль зва рот на кі ра ва лі ў 

Го мель, і мы атры ма лі ад каз, што 

кра ма тут вель мі па трэб на га ра-

джа нам. Што бы ло ра біць? Ця пер 

но вая на ва ла.

Ка лі іх двор пе ра ня се яшчэ ад ну 

бу доў лю, то пля цоў ка пад раз ва рот 

ма шын пра су не цца да лей уз доўж 

іх до ма, — тур ба ва лі ся мес ці чы:

— Мы не мо жам на ват уя віць, 

ку ды ў наш двор яшчэ мож на 

ўпіх нуць тую «квад ра ту ру», што 

прад пры маль нік за цвер дзіў у сва-

ім пра ек це, — абу ра лі ся су сед-

кі. — Ка лі бу да ва лі гэ тую пер шую 

двух па вяр хо вую кра му пяць га доў 

та му, нам ка за лі, што ў два ры бу-

дзе раз ва рот ная пля цоў ка для аў-

та ма бі ляў. Але ў нас тут вый шла 

круг ла су тач ная пар коў ка. Мы не 

ад чы ня ем вок ны на ват ле там у 

спя ко ту, бо пры во зяць та вар, раз-

гру жа юць, по тым пар ку юц ца на-

вед валь ні кі.

Сам прад пры маль нік тлу ма чыў, 

што не ве даў аб не га тыў ным стаў-

лен ні жы ха роў да за пла на ва най 

за бу до вы ў два ры. У Рэ чыц кім 

рай вы кан ка ме ра шэн не аб перс-

пек тыў ным бу даў ніц тве ў два ры на 

цэнт раль най ву лі цы аб грун тоў ва лі 

тым, што тэ ры то рыя ў цэнт ры го-

ра да — вель мі пры ваб нае мес ца 

для раз віц ця ганд лю. Больш за 

тое, дзве кра мы, уз ве дзе ныя по-

бач з до мам, — двух па вяр хо вая 

з абут кам і ма лень кая з бы та вой 

хі мі яй — ка рыс та юц ца вя лі кім по-

пы там у га ра джан, і гэ та бяс спрэч-

ны факт.

— Што да ты чыц ца но вай пры-

бу до вы ў два ро вай част цы, то 

пас ля гра мад ска га аб мер ка ван-

ня гэ тае пы тан не за ста ец ца на 

кант ро лі го ра да бу даў ні ча га са-

ве та. Яго ро ля — улі чыць усе за-

ўва гі і пра па но вы, вы зна чыць най-

леп шае ра шэн не, каб усім бы ло 

зруч на. У кан чат ко вым ва ры ян це 

бу дуць за ха ва ны ўсе ўмо вы для 

ства рэн ня кам форт на га ася род-

дзя, якія, да рэ чы, пра пра цоў ва-

юц ца пра ект ным ін сты ту там, — 

пра ка мен та ва лі сі ту а цыю ў рай-

вы кан ка ме.

Ак тыў нае гра мад скае аб мер ка-

ван не но ва бу доў лі і зва ро ты мяс-

цо вых жы ха роў у Го мель скі абл-

вы кан кам з прось бай яшчэ раз 

уз ва жыць усе «за» і «су праць» 

да лі свой вы нік. Кі раў ніц тва воб-

лас ці ад мя ні ла па пя рэд няе ра шэн-

не рай вы кан ка ма: рэ кан струк цыя 

до ма і за бу до ва два ро вай тэ ры то-

рыі пра во дзіц ца не бу дзе.

Рэ чы чан ка, шмат дзет ная ма-

ці Але на Ля шчо ва, якая да сы ла-

ла зва рот у рэ дак цыю «Звяз ды», 

скла ла ліст з па дзя кай усім, хто 

да па ма гаў вы зна чыць лёс іх до ма. 

Жан чы на ад зна чы ла, што ўсе мес-

ці чы шчы ра ўдзяч ныя гу бер на та ру 

за пры ня тае ім ра шэн не.

Вя до ма, што ў сем' ях жы ха роў 

да моў, якія ак тыў на зма га лі ся за 

за ха ван не не кра ну тай два ро вай 

тэ ры то рыі, шмат дзя цей, уну каў. 

Усе ра ды, што ўсё ж та кі для ма-

лых за ста ло ся мес ца, каб ка тац ца 

на ро ва рах, гу ляць у пяс ку. А ста-

лым жы ха рам ця пер ні што больш 

не пе ра шка джае пра цяг ваць азе-

ля няць пра сто ру ва кол до ма.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та аў та ра.

УШЧЫЛЬНЕННЕ 
АДМЯНЯЕЦЦА

Са цы яль ны век тарСа цы яль ны век тар

Ся род iх ва да схо вi шчы Вi лей-

скае, За слаў скае, Чы гi рын скае, 

азё ры Ле пель скае, Пле шча нiц-

кае, рэ кi Пры пяць, Дняп ро i iн-

шыя. Для гэ та га ў во ды кра i ны 

бы ла зме шча на 161 тон а ры бы, 

або 574 ты ся чы асо бiн.

Асноў ныя вi ды, якiя вы ка рыс тоў-

ва юць для за рыб лен ня ва да ёмаў, — 

шчу пак i сом. У тых вы пад ках, ка лi 

ва да ём трэ ба па чыс цiць, гэ та ро бяць 

з да па мо гай вi даў, якiя з'яў ля юц ца 

на ту раль ны мi фiль тра та ра мi, — таў-

ста ло бi ка i бе ла га аму ра. Да дат ко ва 

мо гуць пад ся ляц ца ка рась, са зан, 

лiнь i сцер лядзь.

Пра гэ та рас ка заў Ана толь 

МАЛАЖАЎ СКI, на мес нiк стар шы нi 

праў лен ня Рэс пуб лi кан ска га дзяр-

жаў на-гра мад ска га аб' яд нан ня 

«Бе ла рус кае та ва рыст ва па ляў-

нi чых i ры ба ло ваў». Да рэ чы, коль-

касць яго ўдзель нi каў за раз скла дае 

36 ты сяч ча ла век. Чле ны БТПР рэ гу-

ляр на пла цяць уз но сы, гро шы з якiх 

i на кi роў ва юц ца на за рыб лен не ва-

да ёмаў. На ўза мен чле ны та ва рыст ва 

ма юць шэ раг пе ра ваг — маг чы масць 

ла вiць ры бу не пяц цю круч ка мi (гэ тая 

коль касць да зво ле на для ўсiх ры ба ло-

ваў-ама та раў), а дзе сяц цю. Так са ма 

БТПРаў цы ма юць пра ва на пад вод-

нае па ля ван не, лоў лю ры бы на да-

рож ку з суд наў з ру ха вi ком.

Дру гi кi ру нак, у якiм пра цуе 

БТПР, — гэ та спар тыў нае ры ба-

лоў ства. У кра i не гэ тым спор там 

зай ма ец ца ка ля трох ты сяч ча ла-

век, у тым лi ку 400 юных ры ба ло ваў. 

Пра фе сiй на — ка ля 300 ча ла век. 

У Бе ла ру сi што год пра хо дзiць пры-

клад на 100 спа бор нiц тваў ра ён на га, 

мiж ра ён на га, аб лас но га i рэс пуб лi-

кан ска га ўзроў няў па спар тыў ным 

ры ба лоў стве.

Акра мя гэ та га, па iнi цы я ты ве «Бе-

ла рус ка га та ва рыст ва па ляў нi чых i 

ры ба ло ваў» з 2014 го да пра во дзiц ца 

ак цыя «Чыс ты ва да ём», на кi ра ва-

ная на эка ла гiч нае вы ха ван не гра-

ма дзян, а так са ма на пры вя дзен-

не ў па ра дак пры бя рэж най зо ны 

ва даёмаў на пя рэ дад нi ад крыц ця 

се зо на ак тыў на га ад па чын ку. У ёй 

бя руць удзел чле ны БТПР, прад-

стаў нi кi пры ро да ахоў ных дзяр жаў-

ных ор га наў i iн шых ар га нi за цый, 

не абы яка выя гра ма дзя не, най перш 

ры ба ло вы. Што год пры бi ра ец ца ка-

ля 700 ку бiч ных мет раў смец ця, якое 

вы во зiц ца на ад па вед ныя па лi го ны. 

Вы чы шча ец ца пры бя рэж ная зо на, 

даў жы ня якой су мар на па кра i не 

скла дае ка ля ты ся чы кi ла мет раў.

Каб пас ля за рыб лен ня не па ру-

шы ла ся на ту раль ная па пу ля цыя ва-

да ёма, трэ ба вель мi сур' ёз на рых та-

вац ца да гэ та га пра цэ су. Пра вес цi 

ма нi то рынг ва да ёма, вы пра ца ваць 

пад ста вы для за рыб лен ня, пра па-

на ваць пэў ныя вi ды рыб, якiя не на-

шко дзяць аба ры ге нам. Гэ тым i зай-

ма ец ца Iн сты тут рыб най гас па дар-

кi, — па ве да мiў Анд рэй СЯР ГЕ ЕЎ, 

за гад чык ла ба ра то рыi са жал ка-

вай i iн дуст ры яль най ры ба га доў лi 

iн сты ту та. Прад пры ем ства су пра-

цоў нi чае з кра i на мi-су се дзя мi: на-

прык лад, з Ра сiй скай Фе дэ ра цы яй 

на конт транс гра нiч най ра кi Дняп ро, 

з Лiт вой i Ка лi нiнг рад скай воб лас-

цю — на конт Нё ма на i гэ так да лей. 

Так са ма ця пер пра во дзiц ца ма нi то-

рынг уплы ву но вай бе ла рус кай АЭС 

на ра ку Вi лiя, якая зна хо дзiц ца по-

бач.

Пад вёў вы нiк Ула дзi мiр УС ЦIН, 

за гад чык сек та ра за па вед най 

спра вы На ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра На цы я наль най ака дэ мii 

на вук Бела ру сi па бiя рэ сур сах:

— Мы на ма га ем ся, каб усе сфе-

ры — пры ро да ахо ва ва да ёмаў, 

эка ла гiч ны i ры ба лоў ны ту рызм — 

раз вi ва лi ся комп лекс на i каб адзiн 

кi ру нак да паў няў дру гi.

Па лi на ПРА КА ПЕ НЯ.

ЛА ВI СЯ, 
РЫБ КА!

За апош нiя пяць га доў у Бе ла ру сi мэ та на кi ра ва на 
за рыб ле на 73 ва да ёмы i ва да то кi


