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Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  ��

Тэр мi наў за сва ен ня твор чай спад чы-
ны ге нi яль ных твор цаў ня ма: са спе еш 
— чы тай, гля дзi, слу хай...

Больш глы бо ка я па зна ё мiў ся з твор-
час цю Фе дэ ры ка Фе лi нi на шос тым дзя-
сят ку сва iх га доў. За хап ляль на атры ма-
ла ся. «Кру цiў» яго фiль мы ў кам п'ю та ры: 
пры хо дзiў з пра цы, вя чэ раў, а та ды па-
ва роч ваў дыс плей у бок сва ёй ка нап кi i 
ўклю чаў для пра гля ду той цi iн шы кi на-
твор Май стра. Пад клаў шы ру ку пад га-
ла ву, уваж лi ва гля дзеў, а хвi лiн праз дзе-
сяць-пят нац цаць, пер шы раз не ча ка на, 
а по тым ужо зу сiм прад ба ча на, за сы наў. 
На па чат ку ду ма ла ся: «Ат, стам ля ю ся ў 
служ бо вай ку ла ме се, ды яшчэ авi та мi-
ноз да ец ца ў зна кi, раз драж нё насць, 
кво ласць ка хан ня...» А по тым зра зу меў, 
што гэ та Фе лi нi за ка лых вае мя не на сва-
ёй вi да рыс най плы нi. Як бра ты Люм' ер 
зды ма лi пры быц цё цяг нi ка на вак зал Ла-
Сi ё ты, так Фе лi нi зла дзiў пры быц цё сва iх 
кi на сноў да свя до мас цi гле да ча.

Ка лi я рап там пра чы наў ся, дык тут жа 
за ўва жаў, што кi на плынь ад но сi ла мя не 
да лё ка ўнiз па рэ чы шчы стуж кi — плаў-
на, воль на, анi дзе не за пы ня ю чы ся на 
ка мень чы ках ня ўда ла га ман та жу: гэ тых 
ка мень чы каў прос та ня ма. Як у сне.

По тым да во дзi ла ся вяр тац ца па гэ тай 
плы нi ўверх — да за цем ле ных у па мя цi 
кад раў цi вы клю чаць кам п'ю тар i за сы-
наць да ра нi цы, ад клад ва ю чы да лей шы 
пра гляд на заўт ра. Так я мог це шыц ца 
ад ной стуж кай на пра ця гу пя цi-ся мi ве-
ча роў. I пры тым мне зу сiм не ха це ла ся 
якiх-не будзь iн шых пра гля даў. Да стат ко-
ва бы ло Фе лi нi, яго све ту i свят ла.
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У фiль маў Фе дэ ры ка за звы чай вель мi 

тры ва лая лi та ра тур ная ас но ва i сцэ на рыi 
най больш, чым у ка го з кi не ма та гра фiс-
таў, са шчыль не ны з вi да рыс най плын ню. 
Ка лi за глыб ля еш ся ў твор, су гуч ны тва-
ёй ду шы, дык зда ец ца, што i ты ме на вi-
та так, а не iнакш на пi саў бы i зняў па 
на пi са ным фiльм.

Зна ка мi ты твор ца ў сва iх стуж ках 
вы лушч вае з са цы яль на га ша лу пiн ня 
ча ла ве чую асо бу так ста ран на, што яна 
ро бiц ца вы раз на бач най у свят ле бiб лей-
скай аб агу ле нас цi.
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Фе лi нi не мо жа па зба вiц ца ад шчым-

лi вай ра дас цi ад крыц ця све ту, най перш 
— у ма ла лец тве ды ран нiм юнац тве, i 
звяз вае яе ас кеп кi нiт кай аса цы я цый... I 
ўвесь час азi ра ец ца на Бо га, а пры ства-
рэн нi свай го све ту не асмель ва ец ца i на 
ка лi ва пры роў нiц ца да Вы со ка га Твор цы. 
Прос та ўда ла пад бi рае дзей ных асоб ды 
рэ жы суе свае згад кi мi ну ла га i на быт кi 
ўяў лен ня пра тое, якiм бы ло цi маг ло б 
быць жыц цё.

У яго фiль мах ка лi жан чы на — дык 
пры га жу ня з пры га жунь, ка лi муж чы на 
— дык Мар чэ ла Маст ра я нi...

I ўсе пад па рад ка ва ны рэ жы сёр ска му 
зму шэн ню, пры тым зда ец ца, што ад да-
юц ца яго во лi з вя лi кiм за да валь нен нем. 
Хi ба толь кi ад на акт ры са, па ўсiм вi даць, 

вы рак ла ся якой-коль-
ве чы заа нга жа ва нас-
цi, усё ад но як ад чу ла 
ся бе на роў нi з Май-
страм — Джуль е та 
Ма зi на. Жон кi сла ба 
пад да юц ца на ват ге-
нi яль най рэ жы су ры.

Ка жуць, што Фе лi-
нi не над та ла дзiў са 
сва ёй Ма зi най. Злыя 
язы кi пля вуз га юць, 
што яны за ця та сва-
ры лi ся, да пя ка лi ад но 
ад на му. Блаз на ва лi, 
ка ра цей ка жу чы...

У Фе лi нi яно, блаз-
на ван не, скрозь, амаль ва ўсiх фiль мах. 
Гэ та ж на пра ця гу ста год дзяў пра ве ра ны 
пра тэст су праць бру таль най са цы яль най 
стан дар ты за цыi ча ла ве ка.
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Зноў за ўва жу: у стуж ках Май стра 

амаль не бач на ман таж нае шво. Аса цы-
я цыi не ма юць вы раз ных ме жаў, а толь кi 
вы тан чэн не, толь кi чуй ную знi це ласць у 
сва iх ато жыл ках... Яны злёг ку за чэп лi ва-
юц ца ад на за ад ну ка зыт лi вы мi ву сi ка мi 
да лу ча нас цi да лё су аў та ра.

I нас лёг ка за смокт вае кру га ход пры-
снё ных Фi лi нi па чуц цяў-зга дак. Рап там 
хо чац ца ўзяц ца за ру кi з блаз на мi i му-
зы ка мi (кi на фiльм «8 1/2») ды зра бiць 
ра зам з iмi тан ца валь ную пра ход ку па 
се я ным пя соч ку... На ват воб раз ня бож-
чы цы ма цi, ство ра ны з та кой за мi ла ва-
нас цю, не змог за пы нiц ца ў гэ тай ха дзе, 
ка лi яе гук нуў сын Фе дэ ры ка, — ха ця б 
на коль кi хвi лi нак... Не — толь кi на iм-
гнен нi. Ма цi, ня хай са бе з пра бач лi вай 
вi на ва тас цю, але не ад прэч на вы бра ла 
кар на валь ную дзею, iмк лi вы блаз нен-
скi ка ра год. У раз губ ле нас цi пе ра смык-
ну ла пля чы ма: маў ляў, анi чо га не ма гу 
з са бой зра бiць, пра бач, ты ж сам усё 
так зла дзiў, сам зрэ жы сi ра ваў гэ тую за-
хап ляль ную, бяс кон цую, як мi ну лае i як 
бу ду чы ня, дзею, сам, мой не ўтай моў ны 
хлоп чык... За рас хi ну тыя ў ба кi ру кi акт-
ры су пад ха пi лi i па вя лi за са бой ус хва-
ля ва ныя блiз кiм фi на лам фiль ма iн шыя 
вы ка наў цы ро ляў...

Тут Фе лi нi вы яў ля ец ца як зу сiм не-
абач лi вы раз бу раль нiк ка но наў ад веч-
ных ча ла ве чых по вя зяў, як май стра, для 
яко га твор часць ка лi не вы шэй, дык упо-
ра вень з iс на свя тым — та кiм, як ма цi.
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Згад ваю кад ры з фiль ма «Амар-

корд». Пад лет кi тры ма юць спо ведзь 
пе рад свя та ром. Па жы лы ча ла век, якi 
доб ра ве дае гра хоў ную пры ро ду Ада-
ма вых сы ноў, раз-по раз пы та ец ца ў га-
ра чых у ня сцерп най па жа дзе жэў жы каў: 
«Ты кра та еш ся бе? Кра та еш? Я ве даю, 
ты кра та еш ся бе?..» — ма ю чы на ўва зе 
нiк чэм ны за ня так аб луд на га Ана на. Не 
над та каб знi я ка ве лыя ад не пры ем на га 
пы тан ня, за ця тыя ў не ад прэч най кор цi 
най хут чэй шай спро бы да рос ла га жыц-
ця, пад лет кi вя ла ад не ква юц ца. Яны ж 

«кра та юць ся бе», ды яшчэ як — адзiн 
пе рад ад ным, ледзь ве не на вы пе рад кi, 
як свед чыць кi на эпi зод у лег ка вуш цы.

А праз коль кi хвi лiн у гэ тым фiль ме 
мы ба чым дру гi сю жэ цiк. У кад ры — iм-
прэ за, якую ў пры мор скiм га рад ку, дзе 
жы ве наш ге рой-пад ле так, ла дзяць мяс-
цо выя фа шыс ты. Iх за ва да тар, ка рат ка-
но гi, з вя лiз ны мi, нi бы на пам па ва ны мi 
грудзь мi ка ра пет, а з iм зграя вы мушт ра-
ва ных па плеч нi каў, усё ад но як на ня тыя 
ант рэп ры нё рам блаз ны пад час па ра ду-
але, iмк лi ва вы бя га юць на ста ра жыт ную 
га рад скую ву лiч ку — але-ап! — па чы-
на ец ца фiз куль тур на-па лi тыч нае вi до-
вi шча. А пер шая пры га жу ня Гра дзiс ка, 
цы ба тая ма ра ўсiх юна коў, за шчэм ле ная 
цес ным на тоў пам, кры чыць з тра ту а ра 
ў ня ўцям ным за хап лен нi: «Дай це, дай це 
мне да кра нуц ца да яго!» — да фа шысц-
ка га ка ра пе та i вы цяг вае над га ло ва мi 
сяб ро вак сваю пры го жую доў гую ру ку.

Хлоп цы кра та лi ся бе, Гра дзiс ка iмк-
нец ца па кра таць фа шызм. Ана нiзм.

Та ко га вы тан ча на га, без гу ка ўзмац-
няль най пуб лi цыс тыч нас цi, а, на ад ва рот, 
лi чы, iн тым на га аб смя ян ня фа шыз му, да 
Фе лi нi я не су стра каў.
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Зда ец ца, бяс кон цы вi да рыс ны лан цу-

жок Май стра цес на са шчыль не ны, пе ра-
нi та ва ны з лi рыч най, аса цы я тыў най про-
зай пра аса бiс тае. Плын ню гэ тай про зы 
вы мы ва юц ца з Бос ка га ра до вi шча ду шы 
за ла цiн кi шчым лi вай ту гi па не зва рот на 
стра ча ным быц цi — па дзя цiн стве, юнац-
тве, ма ла до сцi i на ват па ста рас цi.

Ка лi я «снiў» Фе лi нi, дык мiж во лi зга-
даў фiльм «Люст ра» Анд рэя Тар коў ска-
га. I там лан цу жок кад раў i лi та ра тур ная 
ас но ва раў на вар тас ныя. Пры кме та аў-
тар ска га кi не ма то гра фа.
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Фе дэ ры ка Фе лi нi праз Мар чэ ла Маст-

ра я нi ў фiль ме «8 1/2», ма ю чы на го ду, 
звяр та ец ца да вы со ка га свя та ра-iе рар-
ха: «Я та кi ня шчас ны!..» I рап там не ча-
ка на чуе ў ад каз: «А ча му вы ду ма е це, 
што Гос пад ства рыў вас для шчас ця?» 
Гэ тым пы тан нем Бо жа га служ кi рэ жы-
сёр, воб раз на ка жу чы, па ве сiў вя лiз ны 
свiр на вы за мок на дзвя рах не су пын най 
фаб ры кi кi на ле ту цен няў з яе аском ны мi 
хэ пi-эн да мi. Са праў ды, хто ка лi ска заў 
гэ тым ты раж ным твор цам, што Гос пад 
за мыс лiў нас дзе ля на ша га аса бiс та га 
шчас ця, дзе ля ўсцеш на га пад ра хун ку 
ўсiх жыц цё вых па дзей?
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Як пад бор ак цё раў на пры род не ныя 

са сва ёй ду шой ро лi, так i пад бор рэ чаў, 
якiя бу дуць у кад ры, рэ жы сёр ста ран на 
ро бiць праз сi та свай го гус ту. Усё, што 
ў кад ры, да драб нiц, на цэ джа на iм з рэ-
ча iс нас цi праз гэ тае сi та. Атрым лi ва ец ца 
па-рэ жы сёр ску май стра вi та зла джа ны, 
па зна валь ны, але зда ец ца, пер ша iс ны, 
нi ко лi не ба ча ны свет — та кi ён пе ра ка-
наў чы, не вы пад ко вы.

У твор цаў, асаб лi ва ў скульп та раў, 
якiя, за звы чай, ле пяць з глi ны тое са мае, 
што сва iм ча сам ля пiў Усё ма гут ны, ра на 
цi поз на ўзнi кае праб ле ма су ад но сiн з Iм. 
О, як гэ та важ на пры ду шыць сла ва люб-
ства, за цуг ляць фа на бэ рыю, асту дзiць 
пы ху, каб не ўзвы сiць ся бе ўпо ра вень з 
Тым, хто меў днi Ства рэн ня.

У Фе лi нi та кой праб ле мы су ад но сiн 
не бы ло. Ён прос та сёе-тое пе ра стаў ляў 

з вы бра на га ў аб жы тым людзь мi све-
це, су лад на цi, на ад ва рот, су праць ва га-
ва, су пя рэч лi ва злу чаў, мя няў па ра дак 
па дзей, чар га ван не на стро яў i ду мак 
ды ўсё гэ та зды маў на плён ку, каб не 
за быць. Ат, дзi ця чыя за баў кi з Бо жы мi 
ства рэн ня мi ды з iх цац ка мi, рыш тун кам, 
роз най дра бя зой. Але ж да во лi да лi кат-
ныя i абач лi выя. Так гра шыць не над та 
апан та ны вер нiк: па трош ку i, як дзi ця, 
шчас лi ва ве рыць ва ўсе да ра валь ную 
Баць ка ву пры хiль насць.

У фi на ле фiль ма «81/2» Фi лi нi вы во-
дзiць усiх дзе ю чых асоб на толь кi што 
зла джа ную зды мач ную пля цоў ку свай го 
но ва га, све жа за мыс ле на га кi на тво ра. 
Мы ба чым тут толь кi што зла джа ныя 
дэ ка ра цыi — не за вер ша ныя, зда ец-
ца, ча со выя... Не да рэ чная ме та лiч ная 
спа ру да, нi для ча го не пры дат ная кан-
струк цыя, хi ба толь кi для за ма ца ван ня 
кi на пра жэк та раў... Гэ та на ват не дэ ка-
ра цыi, а та кiм чы нам ма тэ ры а лi за ва ная 
дум ка пра iх, спеш ны чар на вы на кiд, 
аб рыс уяў ле на га гра фiч на га воб ра за... 
Каб пад крэс лiць: вось ба чы це — гэ та 
так, блаз на ван не, вы ра шыў трош кi па-
ду рэць ды i толь кi, зу сiм я не збi ра ю-
ся пад та кiм вы со кiм не бам ус чы наць 
якое га ла ва круж нае ства рэн не свай го 
штуч на га све ту, мне да стат ко ва iс на га, 
не за мен на га...
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Ка лi я ў чар го вы раз пра чы наў ся, дык 

пры да па мо зе камп' ю тар на га «мы ша ня-
цi» ад цяг ваў слiз гу нок па яго рэ еч цы-ка-
ля i не на дыс плеi на зад, каб ад шу каць 
тое мес ца ў ча ра дзе кад раў кi на стуж кi 
Фi лi нi, на якiм мя не зма рыў сон. З пер-
ша га ра зу за звы чай не па трап ляў, уз нi-
маў ся тро хi да лей i та кiм чы нам паў тор на 
пра гля даў не ка то рыя эпi зо ды фан та зiй-
най дзеi. На ту раль на, анi як не атрым лi-
ва ла ся дак лад на, кадр у кадр над та чыць 
пра цяг пра гля ду. Вось та кi зу сiм не трап-
ны, у ад роз нен не ад Фе дэ ры ка Фе лi нi, 
атрым лi ваў ся ў мя не ман таж.
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Ад ной чы вы тан ча ны Фе дэ ры ка сва i мi 

кад ра мi вы му сiў мя не на но ва пе ра жыць 
зi мо вае пра свят лен не ду шы, якое меў 
я ў Вi цеб ску ў сту дэнц кiя га ды. Поз нiм 
ве ча рам, па мя таю, блу каў па ста рым 
го ра дзе. Стом ле ны мiнт рэ га мi ка хан ня, 
пры гне ча ны глу хой адзi но тай, на цэ ле ны 
хоць на якую ма лую ўце ху, я ўзi раў ся ў 
га рад скiя аг нi ды ў за глыб ле ных у на-
та пы ра ныя каў ня ры лю дзей. Ха це ла ся 
ссу каць ха ця б якую ка ро цень кую нiт ку 
су моўя. I тут рап там буй ны мi шмат ка мi 
па ля цеў з не ба снег. Я быў як раз ка ля 
ра ту шы, у тым мес цы, дзе да яе пад нож-
жа пад бi ва ец ца ву лiч ка Талс то га. Зу сiм 
ка ро цень кая, яна — на адзiн раз губ ле ны 
по зiрк ча ла ве ка, якi не ве дае, ку ды iс-
цi. Над ву лiч кай, аку рат па ся рэ дзi не, на 
пры ма ца ва ных да слу поў дра цi нах, нi бы 
ка лыс кi нач но га свят ла, вi се лi бля ша ныя 
пла фо ны лiх та роў. Лям пач кi ся дзе лi ў 
iх так глы бо ка, што свят ло аб ра за ла-
ся тон кi мi края мi схо ван кi, але яго бы ло 
да стат ко ва, каб з бля ша ных ка лы сак на 
ву лi цу вы ся ва лi ся вя лi кiя жоў тыя кру гi 
— асно вы свет лых ко ну саў, якiя сы хо-
дзi лi ся ўвер се, на лям пач ках. Хто ба чыў 
бы гэ тыя ко ну сы, каб не шмат кi гус то га 
сне гу!

Кру гi шых та ва лi ся адзiн за ад ным, не 
раў ну ю чы, як у фiль ме «Амар корд».

I гэ та бы ло за доў га да вы ха ду ў свет 
фiль ма Фе дэ ры ка Фе лi нi. I вось ця пер 
тыя згад кi зман цi ра ва лi ся ў ма ёй свя-
до мас цi з кад ра мi, на поў не ны мi свят лом 
сне га па ду, якое Кi на май стра так са ма 
сфар ма ваў, як мне зда ец ца, у вi цеб скiя 
ко ну сы. Мне за ма ну ла ся ха ця б вось так, 
на дро це па мя цi, збе раг чы тыя лiх та ры 
з ву лiч кi Талс то га, бо на яве iх ужо ня-
ма: за мя нi лi на зу сiм но выя, на звык лых 
слу пах.

Юнац тва маё ад га ра дзi ла ся цяж кой 
за сло най сум най ста лас цi... Толь кi сон 
ад Фе дэ ры ка Фе лi нi я пры ту лiў пад шча-
кой на да лонь цы, як ле ту цен ны юнак.

Сяр гей РУБ ЛЕЎ СКI
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Аса бiс таеАса бiс тае  ��

СНЫ АД ФЕ ДЭ РЫ КА ФЕ ЛI НI

Тэ ле пля цоў каТэ ле пля цоў ка  ��

Кадр з фільма «8 1/2».

У свой час я ні як не ска рыс та ла ся сва і мі чэ-
ка мі «Ма ё масць». Ха це ла ця пер пе ра вес ці іх у 
чэ кі «Жыл лё» і да па маг чы да чцэ вы ку піць дом 
у саў га се. Ці мож на гэ та зра біць?

А.І., Клец кі ра ён.
На жаль, не. Бо, па-пер шае, у ад па вед нас ці з 

падп. 1.15 Дэ крэ та Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь ад 7 чэр ве ня 2005 г. № 6 «Аб упа рад ка ван ні 
аба ра чэн ня і вы ка ры стан ня імян ных пры ва ты за-
цый ных чэ каў «Жыл лё», пас ля 1 сту дзе ня 2006  г. 
зна хо дзяц ца ў аба ра чэн ні і вы ка рыс тоў ва юц ца ў 
ад па вед нас ці з за ка на даў ствам толь кі пе ра рэ гіст-
ра ва ныя чэ кі «Жыл лё». Пе ра рэ гіст ра цыя чэ каў 
ажыц цяў ля ла ся ў ад кры тым ак цы я нер ным та ва-

рыст ве «Ашчад ны банк «Бе ла рус банк» да 1 сту-
дзе ня 2007 г.

Па-дру гое, у свой час гра ма дзя не ме лі пра ва 
пе ра афор міць свае імян ныя пры ва ты за цый ныя чэ-
кі «Жыл лё» на чэ кі «Ма ё масць». Ад па вед на, і чэ кі 
«Ма ё масць» (атры ма ныя ў вы ні ку аб ме ну чэ каў 
«Жыл лё» на чэ кі «Ма ё масць») мож на бы ло пе ра-
афор міць у вы зна ча ным па рад ку на чэ кі «Жыл лё» 
і вы ка рыс таць як на пры ва ты за цыю жы лых па мяш-
кан няў дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду, так і на рэ-
кан струк цыю ад на ква тэр ных бла кі ра ва ных жы лых 
да моў.

На зва ныя аб мен ныя апе ра цыі ажыц цяў ля лі ся так-
са ма да 1 сту дзе ня 2007 г.

Во сем га доў та му па мес цы пра цы мне вы дзе-
лі лі служ бо вую ква тэ ру. Па-ра ней ша му жы ву ў 
ёй, збі ра ю ся на за слу жа ны ад па чы нак. Ад нак 
сы хо дзіць ба ю ся, бо чуў, што згод на з но вым 
Жыл лё вым ко дэк сам мя не та ды мо гуць вы се-
ліць са служ бо ва га жыл ля. Ці так гэ та?

Л. П., г. Мінск.
Згод на з п. 7 арт. 118 Жыл лё ва га ко дэк са Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, да га вор най му служ бо ва га жы-
ло га па мяш кан ня дзярж жыл фон ду з'яў ля ец ца 
тэр мі но вым і ў су вя зі са стра тай пад стаў для пра-
жы ван ня ў ім пад ля гае спы нен ню аль бо ска са ван-
ню. Пры чым у вы пад ку ад мо вы бы ло га пра цаў ні ка 
вы зва ліць служ бо вае жыл лё ён пад ля гае вы ся-
лен ню ра зам з усі мі гра ма дзя на мі, якія пра жы ва лі 
су мес на, у су до вым па рад ку без вы дзя лен ня ін шай 
жылп ло шчы.

Ра зам з тым, п. 3 арт. 221 ЖК пра ду гле джа на, 
што са служ бо ва га жы ло га па мяш кан ня, вы дзе ле на-
га да 8.04.2006 г., без вы дзя лен ня ін ша га жы ло га па-
мяш кан ня ты па вых спа жы вец кіх якас цяў не мо гуць 
быць вы се ле ны, у пры ват нас ці, най маль ні кі:

якія ад пра ца ва лі не менш як 10 га доў у ар га ні за-
цыі, якая вы дзе лі ла служ бо вае жы лое па мяш кан не 
(не за леж на ад яго пры на леж нас ці);

якія зволь не ны ў су вя зі з лік ві да цы яй ар га ні за цыі 
аль бо па ска ра чэн ні коль кас ці або шта ту пра цаў ні-
коў;

якія ма юць пра ва на пра цоў ную пен сію па ўзрос це 
(у тым лі ку на льгот ных умо вах) і за вы слу гу га доў.

Гэ та зна чыць, што су пра цоў нік ар га ні за цыі, які 
сы шоў на за слу жа ны ад па чы нак, у вы зна ча ным па-
рад ку мо жа быць вы се ле ны са служ бо вай ква тэ ры, 
але з вы дзя лен нем ін ша га жы ло га па мяш кан ня.

Я пра цую ў бюд жэт най ар га ні за цыі і ў ёй жа 
стаю ў чар зе на жыл лё. На льгот ны крэ дыт 
раз ліч ваць не ма гу, бо жы ву па да га во ры най-
му ўся го тры га ды. Пад ка жы це, як мне вы-
ра шыць сваё жыл лё вае пы тан не? Ці бу дуць 
ця пер ства рац ца жыл лё ва-бу даў ні чыя ка а пе-
ра ты вы ў бюд жэт ных ар га ні за цы ях?

С. Кур' я но віч, г. Слуцк.
Гра ма дзя не, якія зна хо дзяц ца на ква тэр ным улі ку 

і не ма юць пра ва на крэ дыт на льгот ных умо вах, мо-
гуць атры маць яго на агуль ных — у Бе ла рус бан ку, 
Бел ін вест бан ку, Бе ла грап рам бан ку і інш. Умо вы 
крэ ды та ван ня пе ры я дыч на мя ня юц ца, та му аб дзе й-
ных (на да ту зва ро ту ў банк) мож на да ве дац ца ў 
ад па вед ных фі лі ялах. На прык лад, Бе ла рус банк з 17 
чэр ве ня 2013 г. крэ ды туе так зва ных чар га ві коў, у 
па ме ры да 75% кош ту бу даў ніц тва (рэ кан струк цыі) 
жы ло га па мяш кан ня (у ме жах пла це жаз доль нас-
ці крэ ды та атры маль ні ка), на тэр мін да 20 га доў і 
пад 16 % га да вых (гра ма дзя нам, якія па ста ян на 
пра жы ва юць і пра цу юць, бу ду юць, рэ кан стру ю юць і 
на бы ва юць жы лыя па мяш кан ні ў сель скіх на се ле ных 
пунк тах, — пад 14% га да вых).

Што да ты чыц ца ЖБК, то па ра дак іх ства рэн ня 
вы зна ча ны арт. 181 і 182 ЖК. У пры ват нас ці, для 
фар мі ра ван ня ар га ні за цыі за бу доў шчы каў з лі ку 
чар га ві коў дзяр жаў ныя ар га ні за цыі, гас па дар чыя 
та ва рыст вы пры на яў нас ці зя мель на га ўчаст ка для 
бу даў ніц тва аб' ек таў не ру хо май ма ё мас ці, або не да-
бу да ва на га аб' ек та не ру хо май ма ё мас ці, або аб' ек-
та не ру хо май ма ё мас ці, які пад ля гае ка пі таль на му 
ра мон ту або рэ кан струк цыі аль бо про да жу, вы зна-

ча юць агуль ную коль касць яе чле наў і пісь мо ва па-
ве дам ля юць аб фар мі ра ван ні ар га ні за цыі за бу доў-
шчы каў гра ма дзян, якія зна хо дзяц ца на ква тэр ным 
улі ку ў ад па вед нас ці з чар го вас цю іх па ста ноў кі на 
та кі ўлік.

У вы пад ку фар мі ра ван ня ар га ні за цыі па мес цы 
пра цы (служ бы) у дзяр жаў най ар га ні за цыі, гас па-
дар чым та ва рыст ве, у яе склад па-за чар гой мо-
гуць уклю чац ца асоб ныя ка тэ го рыі пра цаў ні коў, 
якія зна хо дзяц ца ў гэ тай дзяр жаў най ар га ні за цыі, 
гас па дар чым та ва рыст ве на ўлі ку асоб з па трэ бай 
у па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, вы зна ча ныя ка лек-
тыў ным да га во рам (па гад нен нем), а пры ад сут нас ці 
ка лек тыў на га да га во ра (па гад нен ня) — ра шэн нем 
ад мі ніст ра цыі дзяр жаў най ар га ні за цыі, гас па дар ча га 
та ва рыст ва і праф са юз на га ка мі тэ та (пры яго на яў-
нас ці). Пе ра лік ка тэ го рый пра цаў ні коў, якія па-за 
чар гой мо гуць быць уклю ча ны ў ар га ні за цыю за бу-
доў шчы каў, па ві нен быць уз год не ны з вы шэй шым 
дзяр жаў ным ор га нам, вы шэй шай ар га ні за цы яй, а 
коль касць пра цаў ні коў з лі ку гэ тых ка тэ го рый у ар-
га ні за цыі за бу доў шчы каў не па він на пе ра вы шаць 
20%.

Не аб ход на так са ма ад зна чыць, што гра фі кі бу-
даў ніц тва (рэ кан струк цыі) і фі нан са ван ня кан крэт-
ных жы лых да моў у аб' ёмах (што год вы зна ча юц ца 
па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь) 
за цвяр джа юц ца абл вы кан ка мам і Мін скім гар вы кан-
ка мам па ўзгад нен ні з Мі ніс тэр ствам ар хі тэк ту ры і 
бу даў ніц тва.

Вік тар СА ВІЦ КІ
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ЦЯГ НІК СЫ ШОЎ

ВЫ СЕ ЛІЦЬ МО ГУЦЬ...
ПА СЯ ЛІЦЬ — АБА ВЯ ЗА НЫ

ЯК СТВАРЫЦЬ ЖБК?

З лiс том азна ё мiў ся на мес-
нiк мi нiст ра пра цы i са цы яль-
най аба ро ны Ва ле рый КА-
ВАЛЬ КОЎ. Ён па тлу ма чыў, што 
пен сiя за аса блівыя за слу гi пе-
рад Рэс пуб лi кай Бе ла русь мо жа 
быць уста ноў ле на: «жан чы нам, 
якiя на ра дзi лi i вы ха ва лi дзе вяць 
i больш дзя цей i ўзна га ро джа ным 
ад ной з на ступ ных дзяр жаў ных 
уз на га род СССР цi Рэс пуб лi кі 
Бе ла русь: ор дэ нам Ма цi, «Ме-
да лём ма ця рын ства», ор дэ нам 
«Ма ця рын ская сла ва», ор дэ нам 
«Ма цi-ге ра i ня», згод на з пунк-
там 3 Па ла жэн ня аб пен сi ях за 
асаб лi выя за слу гi пе рад Рэс пуб-
лi кай Бе ла русь, за цвер джа на га 
па ста но вай Са ве та Мi нiст раў ад 
30 са ка вi ка 1993 го да №185 (у 
рэ дак цыi па ста но вы Са ве та Мi-
нiст раў ад 13 каст рыч нi ка 2011 
го да №1367).

У Са вец кiм Са ю зе бы ла 
пра ду гле джа на сiс тэ ма ўзна-
га родж ван ня жан чын за шмат-
дзет насць i вы ха ван не дзя цей. 
Яна ўклю ча ла ме да лi «Ме даль 
ма ця рын ства» II i I сту пе няў, якi-
мi жан чы ны ўзна га родж ва лi ся за 
на ра джэн не пя цi i шас цi дзя цей 
ад па вед на, ор дэн «Ма ця рын ская 
сла ва» трох сту пе няў за на ра-
джэн не i вы ха ван не ся мi, вась мi 
i дзе вя цi дзя цей i ор дэн «Ма цi-ге-
ра i ня» для ўзна га родж ван ня ма цi 
за на ра джэн не i вы ха ван не дзе-

ся цi дзя цей. У Рэс пуб лi цы Бе ла-
русь уста ноў ле ны толь кi ор дэн 
Ма цi, якiм жан чы ны ўзна га-
родж ва юц ца за на ра джэн не i 
вы ха ван не пя цi дзя цей.

— Рэ дак цыя Па ла жэн ня, якая 
дзей нi ча ла ра ней, пра ду гледж ва-
ла ўста наў лен не пен сii за асаб-
лi выя за слу гi пе рад Рэс пуб лi кай 
Бе ла русь толь кi ўзна га ро джа ным 
тры ма i больш ор дэ на мi Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь i(цi) СССР, — пра-
цяг вае Ва ле рый Ка валь коў. — 
Гэ та па ста вi ла ў ня роў ныя ўмо вы 
жан чын, якiя на ра дзi лi дзе вяць 
i больш дзя цей у пе ры яд iс на-
ван ня СССР i ўзна га ро джа ных 
за гэ та тры ма-ча тыр ма ор дэ на-
мi, i жан чын, якiя на ра дзi лi та-
кую ж коль касць дзя цей ужо 
ў су час ны пе ры яд Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь i ўзна га ро джа ных за 
гэ та толь кi ад ным ор дэ нам. Каб 
за бяс пе чыць роў ныя ўмо вы для 
пра да стаў лен ня шмат дзет ным 
ма цi пра ва на пен сiю за асаб лi-
выя за слу гi ўне се ны да паў нен-
нi, якiя ўраў ноў ва юць у пра вах 
ма цi, што на ра дзi лi i вы ха ва лi 
ад ноль ка вую коль касць дзя цей, 
не за леж на ад коль кас цi ўзна га-
род, якiя ў iх ма юц ца за шмат-
дзет насць. У та кiм вы пад ку га-
лоў ная за слу га жан чы ны — гэ та 
год нае вы ха ван не сва iх дзя цей 
i ўлас ная без да кор ная рэ пу та-
цыя як ма цi. Ка лi ёсць звест кi, 

што сям'я ня ўда лая, абл вы кан-
ка мам (Мiнск аму гар вы кан ка му) 
рэ ка мен да ва на не прад стаў ляць 
жан чы ну да ўста наў лен ня пен сii 
за асаб лi выя за слу гi пе рад Рэс-
пуб лi кай Бе ла русь.

Ка лi га ва рыць пра бяс плат нае 
атры ман не пам пер саў, то ра ней 
у Мiн ску са срод каў мяс цо ва га 
бюд жэ ту да ва ла ся што ме сяч ная 
да па мо га па до гля дзе дзi ця цi ва 
ўзрос це да 1 го да (у па ме ры роз-
нi цы па мiж бюд жэ там пра жыт ко-
ва га мi нi му му i па ме рам да па мо гi 
па до гля дзе дзi ця цi ва ўзрос це да 
3 га доў). З 1 сту дзе ня 2010 го да 
та кiя вы пла ты не ра бi лi ся ў су вя-
зi з тым, што па мер да па мо гi па 
до гля дзе дзi ця цi ва ўзрос це да 
3 га доў па вя лi чыў ся да бюд жэ ту 
пра жыт ко ва га мi нi му му.

— А з улi кам та го, што з 
1 сту дзе ня 2013 го да да па мо гi 
па до гля дзе дзi ця цi ва ўзрос це 
да 3 га доў уз рас лi яшчэ больш 
iс тот на, пы тан не аб пра да стаў-
лен нi да дат ко вых вы плат сем'-
ям з ма ла лет нi мi дзець мi са 
срод каў мяс цо вых бюд жэ таў не 
раз гля да ец ца, — пад крэс лiў на-
мес нiк мi нiст ра. — Што ты чыц ца 
да па мо гi па до гля дзе iн ва лi да 1 
гру пы або пен сi я не ра, якi да сяг-
нуў 80-га до ва га ўзрос ту i мае 
па трэ бу ў па ста ян ным до гля дзе, 
то мэ та та кой да па мо гi — даць 
пра ца здоль ным асо бам, вы му-
ша ным па кi нуць пра цу з-за не-
аб ход нас цi па ста ян на га до гля ду 
не пра ца здоль на га гра ма дзя нi-
на, срод кi для iс на ван ня. Пра цу-
ю чыя асо бы ў воль ны ад пра цы 
час ма юць пра ва зай мац ца лю-
бой спра вай, у тым лi ку до гля-
дам дзя цей, не пра ца здоль ных 
чле наў сям'i i г.д, што не мо жа 
быць на плат най асно ве. Ця пер 
рых ту юц ца пра па но вы аб уз мац-
нен нi па тра ба ван няў да прэ тэн-
дэн таў на атры ман не ўка за най 
да па мо гi, бо ўсё час цей ста лi 
з'яў ляц ца вы пад кi ад кры тай 
мер кан тыль нас цi пры вы ка нан-
нi ся мей ных аба вяз каў.

На дзея ДРЫ ЛА
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Нам пi шуцьНам пi шуць  ��

«ДА ЗВОЛЬ ЦЕ ПРА ЦА ВАЦЬ
I АД НА ЧА СО ВА ДА ГЛЯ ДАЦЬ

ПЕН СI Я НЕ РАЎ»
У рэ дак цыю «Звяз ды» прый шоў лiст ад Дзi га лё ва Мi ка лая 
Iва на вi ча з Баб руй ска. Чы тач не за да во ле ны пры няц цем 
да ку мен таў аб шмат дзет ных ма цi i iн ва лi дах. «Я сам са 
шмат дзет най сям'i, та му вы сту паю за тое, каб ма цi, якая 
на ра джа ла ў СССР, ме ла та кiя ж пра вы, што i су час ная. 
Маю на ўва зе пры сва ен не шмат дзет ным жан чы нам дзяр-
жаў ных уз на га род i пен сiй за асаб лi выя за слу гi. Ураў нуй це 
iх у пра вах, i дэ ма гра фiч нае пы тан не вы ра шыц ца». Тут жа 
ён скар дзiц ца на тое, што «ма цi, якая на ра дзi ла дзi ця ў 
Баб руй ску, у ад роз нен нi ад мiн скiх ма цi, не мае пра ва бяс-
плат на атрым лi ваць пам пер сы». Так са ма Мi ка лай Iва на вiч 
про сiць да зво лiць лю дзям, якiя аб слу гоў ва юць iн ва лi да 
1 гру пы, аль бо пен сi я не ра, яко му больш за 80 га доў, пра-
ца ваць па су мя шчаль нiц тве. «За до гляд пла цяць не вя лi кую 
да па мо гу, на якую не рэ аль на пра жыць ад на му, не ка жу чы 
ўжо пра сям'ю. Та му ча ла век вы му ша ны iс цi пад пра цоў ваць 
не ле галь на...».

Та кая не ахоп ле насць дзі ця-
чай аў ды то рыі тэ ле ба чан нем 
тлу ма чыц ца не пры быт ко вас-
цю твор ча га пра ек та. Згод на 
з бе ла рус кім за ка на даў ствам, 
рэ кла ма ўнут ры дзі ця чых 
пра грам за ба ро не на. Вось і 
атрым лі ва ец ца, што з-за ад-
сут нас ці ці ка вых па зна валь-
ных тэ ле пе ра дач дзе ці па-
паў ня юць свой ба гаж ве даў 
з да па мо гай ін тэр нэ ту аль бо 
на ву лі цы.

А між ін шым, гля дзець ёсць 
што. Больш за тое, у Бе ла ру-
сі іс нуе пры ват ная тэ ле сту дыя 
«Но вы го рад», якая ро біць 
якас нае ві дэа, раз лі ча нае на 
дзі ця чую аў ды то рыю. Толь кі 
вось уба чыць яго ня ма дзе: ні-
вод ны ка нал не ад во дзіць эфір-
ны час пад дзі ця чыя пра гра мы. 
І не та му, што яны дрэн ныя.

Вы со кую якасць сва ёй пра-
дук цыі і пра фе сі я на лізм яе 
твор цаў тэ ле сту дыя «Но вы го-

рад» вось ужо дру гі год за пар 
па цвяр джае на Між на род ным 
фес ты ва лі дзі ця ча га тэ ле ба-
чан ня «Уклю чай ся!». Ле тась у 
на мі на цыі «Ха чу ўсё ве даць» 
ся род па зна валь ных пра грам 
пе ра маг ла пе ра да ча «Па за-
клас ная га дзі на». Сё ле та тэ-
ле сту дыя так са ма атры ма ла 
пер шую ўзна га ро ду — у на мі-
на цыі «На ві ны».

— На кон кур се бы ло прад-
стаў ле на 207 ра бот з роз ных 
кра ін све ту, — рас каз вае ге не-
раль ны прад зю сар тэ ле сту дыі 
«Но вы го рад» Ан жа лі ка АВЕР-
КА ВА. — Гэ та як Алім пій скія 
гуль ні, дзе інт ры га за хоў ва-
ец ца да кан ца. Кан ку рэн цыя 
жорст кая! Та му атры маць між-
на род ную ўзна га ро ду, ды яшчэ 
і ў но вай, вель мі прэ стыж най і 
скла да най на мі на цыі «На ві ны», 
да ра го га каш туе. На жаль, што 
гэ та га на ват ня ма дзе па ка-
заць.

Для па раў на ння, у Лат віі, 
мен шай за Бе ла русь больш 
чым у 3 ра зы, дзяр жаў ныя 
тэ ле ка на лы пад дзі ця чае вя-
шчан не вы лу ча юць 1-2 га дзі ны 
ў дзень. А ў той жа Баш кі рыі, 
так са ма мен шай за на шу кра і-
ну, ёсць улас ны дзі ця чы ка нал. 
У Ра сіі дзі ця чае тэ ле ба чан не 
аба вяз ко вае, але поў нас цю 
да та цый нае. Да рэ чы, ра сі я не 
ства ра юць ін тэр нэт-сайт «Бу-
ме ранг», дзе тэ ле сту дыя «Но-
вы го рад» бу дзе мець сваю 
пля цоў ку для раз мя шчэн ня 
ра бот. Але гэ та чу жое, не на-
ша.

Вось ужо на пра ця гу 6 га-
доў тэ ле сту дыя зай ма ец ца вы-
твор час цю аду ка цый ных пра-
грам для дзя цей. Сё ле та на 
ба зе сту дыі па ча ла дзей ні чаць 
улас ная тэ ле шко ла. «На вош та 
для зды мак што раз пра во дзіць 
кас тын гі, шу каць та ле на ві тых 
дзя цей, ка лі мож на рых та-
ваць свае кад ры?» — па лі чы-
ла ды рэк тар сту дыі Люд мі ла 
Ка нап ля нік і ажыц ця ві ла сваю 
за ду му.

Сён ня дзя сят кі хлоп чы каў і 
дзяў чы нак школь на га ўзрос ту 
на вед ва юць тэ ле шко лу. За-
ня ткі пра вод зяц ца 2 ра зы на 
ты дзень. Прад ме ты — ад жур-
на ліс ты кі і ак цёр ска га май стэр-
ства да рэ жы су ры і апе ра тар-
скай спра вы. Тут жа і прак тыч-

нае пры мя нен не атры ма ных 
ве даў: дзе ці са мі ро бяць тэ ле-
ві зій ныя сю жэ ты, пі шуць да іх 
сцэ на рыі і на ват ман ці ру юць 
рэ парт ажы. Ад ным сло вам, 
ву чац ца эк ран на му мас тац тву 
ад «а» да «я».

Вя до ма, та кое за да валь-
нен не каш туе гро шай. Толь кі 
сім ва ліч ная пла та за на ву чан-
не ў те леш ко ле не пе ра кры-
вае па трэ бы яе іс на ван ня. Та-
му доб рая спра ва ў асноў ным 
тры ма ец ца на эн ту зі яз ме яе 
ства раль ні каў. За раз, на прык-
лад, вель мі вост ра ста іць пы-
тан не арэнд най пла ты за па-
мяш кан не на но вы ву чэб ны 
год. Бяс кон ца па ды маць кошт 
на ву чан ня — не па сіль ная но ша 
для боль шас ці баць коў.

Маг чы ма, іх дзе ці ні ко лі не 
пач нуць пра ца ваць на са праўд-
ным тэ ле ба чан ні, ад нак на бы ты 
во пыт ліш нім дак лад на не бу-
дзе. Тым больш ка лі дыс цып-
лі ны ў тэ ле шко ле вы кла да юць 
вя до мыя і та ле на ві тыя рэ жы-
сё ры, сцэ на рыс ты, вя ду чыя 
тэ ле пра грам... Пра вод зяц ца 
і май стар-кла сы з ме дый ны-
мі пер со на мі. Ад ным сло вам, 
пра фе сі я на лы ву чаць бу ду чых 
пра фе сі я на лаў!

— У дзі ця чым тэ ле ба чан-
ні па він ны ўдзель ні чаць дзе-
ці: яны не толь кі вы зна ча юць 
рэй тын гі, яны ро бяць тое, што 

хо чуць ба чыць, — пе ра ка на на 
Ан жэ лі ка Авер ка ва. — У тэ ле-
шко лу мы на бі ра ем усіх, хто 
хо ча. Тыя, ка му не ці ка ва, са-
мі пой дуць. Гэ та як у лю бым 
гурт ку: дзе ці па зна юць ся бе ў 
пра цэ се дзей нас ці. У вы ні ку 
за ста нуц ца тыя, ка му гэ та не 
толь кі ці ка ва, а і па трэб на. Тут 
ні хто ні ко га не вя се ліць. Трэ ба 
ра зу мець, што гэ та да дат ко вая 
аду ка цыя, а не ўсе хо чуць да-
дат ко ва ву чыц ца.

На вед ваць тэ ле шко лу мож-
на бяс кон ца. Толь кі ў пер шы 
год на ву чан ня школь ні кі за-
свой ва юць тэ о рыю эк ран на га 
мас тац тва, а пас ля не па срэд-
на ўдзель ні ча юць у ства рэн ні 
і ар га ні за цыі тэ ле ві зій ных пра-
грам. З-пад іх твор ча га кры ла 
вы хо дзяць дзі ця чыя на ві ны, 
па зна валь ныя і за баў ляль ныя 
пе ра да чы, му зыч ныя клі пы, 
рэ кла ма, на ват кі на філь мы і 
се ры я лы...

Іх ра бо та не ад на ра зо ва бы-
ла ацэ не на пра фе сі я на ла мі 
між на род на га ўзроў ню. Але не 
гэ та га лоў нае. Юным тэ ле ві зій-
ні кам так важ на, каб іх спра-
ва дай шла да ад ра са та — да 
свай го сяб ра, ад на год ка, вы-
пад ко ва га гле да ча. Для гэ та га 
і па трэ бен свой эфір, які яшчэ 
трэ ба знай сці.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА
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УВА ГА! НА ЭК РА НЕ — ДЗЕ ЦІ
Не сак рэт, што сён ня на бе ла рус кім тэ ле ба чан ні 
амаль поў нас цю ад сут ні чае дзі ця чая 
тэ ле ві зій ная плат фор ма. Дзі ця чыя пе ра да чы 
і пра гра мы для пад лет каў мож на пе ра лі чыць 
лі та раль на на паль цах: «Па за клас ная га дзі на» 
(«Бе ла русь-2»), «Ву га лёк» («СТБ»),
«Ка лы хан ка» («Бе ла русь-3»). Бы ла яшчэ 
цу доў ная пе ра да ча «Бух та ка пі та наў» 
(«Бе ла русь-2»), але і тая знік ла.


