
10 жніўня 2013 г.ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ4

Унi каль ны аб раз Iсу са Хрыс та пе рад аец-
ца з па ка лен ня ў па ка лен не ў сям'i Янi ны 
Чы кi ды. Янi на Паў лаў на атры ма ла гэ тую 
каш тоў насць ад ма ту лi, тая — ад сва ёй ба-
бу лi. Коль кi га доў гэ та му аб ра зу — нi хто 
не ве дае. Але ка лi пры блiз на па лi чыць, то 
атрым лi ва ец ца больш за дзвес це! Янi на Паў-
лаў на ўпэў не на, што ўнi каль ны аб раз да па-
ма гае ў жыц цi i даў но ўжо стаў са праўд най 
ся мей най каш тоў нас цю. I вель мi жа дае, каб 
яе ўну кi i праў ну кi гэ так жа доб ра за хоў ва лi 
свя ты ню, як i ўсе прод кi.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.
Стаўб цоў скi р-н.

Ад пра дзе даў...Ад пра дзе даў...  ��

СЯ МЕЙ НАЯ РЭ ЛIК ВIЯ
Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  ��

З ПРА ВАМ 
НА ВЫ БАР

Наш дом збi ра юц ца зно сiць у су вя зi з ада бран-
нем зя мель на га ўчаст ка. На што ў гэ тым вы пад ку 
раз лiч ваць улас нi кам ква тэр? Якiм да ку мен там 
рэ гу лю юц ца iх пра вы?

Г. Це ра хаў, г. Баб руйск.

У ад па вед нас цi з Ука зам Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь ад 2 лю та га 2009 г. № 58 «Аб не ка то рых ме рах па 
аба ро не ма ё мас ных пра воў пры ада бран нi зя мель ных 
участ каў для дзяр жаў ных па трэб» мяс цо вы вы ка наў чы 
ка мi тэт аль бо па яго ра шэн нi асо ба, якой вы дзя ля ец ца 
зя мель ны ўчас так, аба вя за ны да пры няц ця ра шэн ня аб 
ада бран нi зя мель на га ўчаст ка для дзяр жаў ных па трэб 
пра па на ваць i за бяс пе чыць па вы ба ры ўлас нi ка жы ло га 
до ма або ква тэ ры ў бла кi ра ва ным або шмат ква тэр ным 
жы лым до ме (до лi ў пра ве ўлас нас цi на ад на ква тэр ны, 
бла кi ра ва ны жы лы дом або ква тэ ру) рэа лi за цыю ад на го 
з яго пра воў на атры ман не:

ва ўлас насць ква тэ ры ты па вых спа жы вец кiх якас цяў, 
а так са ма ў вы пад ку, ка лi рын ка вы кошт ква тэ ры, якая 
вы дзя ля ец ца, мен шы за рын ка вы кошт жы ло га до ма 
або ква тэ ры, бу дын каў, збу да ван няў i на са джэн няў пры 
iх (до ляў у пра ве ўлас нас цi на ад па вед ную не ру хо мую 
ма ё масць), што пад ля га юць зно су, — гра шо вай кам пен-
са цыi ў па ме ры гэ тай роз нi цы;

гра шо вай кам пен са цыi за жы лы дом або ква тэ ру, 
бу дын кi, па бу до вы i на са джэн нi пры iх, якiя пры зна ча-
ны на знос, за спы нен не пра ва ў агуль най улас нас цi ў 
па ме ры iх рын ка ва га кош ту, але не менш, чым вы дат кi, 
не аб ход ныя для бу даў нiц тва раў на цэн на га жы ло га до ма 
або ква тэ ры, бу дын каў, збу да ван няў.

Мяс цо вы вы ка наў чы ка мi тэт пры на яў нас цi аб' ек-
тыў най маг чы мас цi, у тым лi ку па цвер джа най ге не-
раль ны мi пла на мi га ра доў i iн шых на се ле ных пунк таў, 
го ра да бу даў нi чы мi пра ек та мi дэ та лё ва га пла на ван ня, 
за цвер джа ны мi ў ад па вед нас цi з за ка на даў ствам, аба-
вя за ны пра па на ваць улас нi ку жы ло га до ма (до лi ў пра-
ве ўлас нас цi на ад на ква тэр ны або бла кi ра ва ны жы лы 
дом) да дат ко ва да пе ра лi ча на га рэа лi за цыю ад на го з 
яго пра воў на:

бу даў нiц тва i (або) атры ман не ва ўлас насць жы ло-
га до ма, бу дын каў, збу да ван няў i на са джэн няў пры iм 
(до ляў у пра ве ўлас нас цi на ад па вед ную ма ё масць), 
раў на цэн ных па доб ра ўпа рад ка ван нi i агуль най пло шчы 
тым, якiя тра пi лi пад знос;

пе ра нос i ад наў лен не жы ло га до ма, бу дын каў, збу да-
ван няў i на са джэн няў пры iм, якiя тра пi лi пад знос.

Пры гэ тым у вы зна ча ным па рад ку вы ра ша юц ца пы-
тан нi аб вы дзя лен нi зем ле ка рыс таль нi ку, зем ле ўла-
даль нi ку, улас нi ку або аран да та ру но ва га зя мель на га 
ўчаст ка ўза мен ада бра на га.

Улас нi кам жы ло га до ма (ква тэ ры), якi пры зна ча ны 
на знос, мо жа быць рэа лi за ва на па вы ба ры толь кi ад но 
з пра ду гле джа ных пра воў.

КА ЛІ РА ЗАМ 
ЖЫЦЬ НЕЛЬ ГА...
Мы з му жам і да рос лы мі доч ка мі зай ма ем двух-
па ка ё вую ква тэ ру. Цес на... Да та го ж я апош нім 
ча сам цяж ка хва рэю. Ка лі мя не, як абя ца юць 
дак та ры, пры зна юць ін ва лі дам, ці да зво ліць гэ та 
на шай сям'і стаць на ўлік для па ляп шэн ня жыл-
лё вых умоў?

П. Я., г. Го мель

Са ма па са бе ін ва лід насць не з'яў ля ец ца аба вяз-
ко вай пад ста вай для пры знан ня гра ма дзян ма ю чы мі 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў і па ста ноў кі іх на 
ква тэр ны ўлік.

Ра зам з тым, падп. 1.1.7 арт. 35 но ва га ЖК (увай шоў 
у сі лу з 2 са ка ві ка 2013 г.) уста ноў ле на, што ма ю чы мі 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў пры зна юц ца гра-
ма дзя не, якія пра жы ва юць у ад ным па коі або ад на па ка ё-
вай ква тэ ры з ін шы мі гра ма дзя на мі і ма юць за хвор ван ні, 
на зва ныя ў пе ра лі ку, вы зна ча ным Мі ніс тэр ствам ахо вы 
зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а так са ма гра ма дзя не, якія 
пра жы ва юць у ад ным па коі або ад на па ка ё вай ква тэ ры з 
ін шы мі гра ма дзя на мі, што ма юць за хвор ван ні, на зва ныя 
ў гэ тым пе ра лі ку.

Пе ра лік на зва ных за хвор ван няў за цвер джа ны па ста-
но вай Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя ад 22 снеж ня 2012 
г. № 202. На яў насць та кіх за хвор ван няў дае пад ста ву 
гра ма дзя нам, якія цер пяць ад гэ тых за хвор ван няў, быць 
пры ня ты мі на ква тэр ны ўлік не за леж на ад уз роў ню за-
бяс пе ча нас ці агуль най пло шчай жы ло га па мяш кан ня 
на ад на го чле на сям'і згод на з агуль ным пра ві лам, гра-
ма дзя не пры ма юц ца на ква тэр ны ўлік пры за бес пя чэн ні 
жыл лём менш за 15 кв. мет раў агуль най пло шчы на ад-
на го ча ла ве ка, а ў г. Мін ску — менш за 10 кв. мет раў.

АБ МЕН? 
БЕЗ АБ МА НУ

На ша сям'я вы ра шы ла аб мя няць сваю не пры ва ты-
за ва ную ква тэ ру на та кую ж, але ў ін шым ра ё не, 
блі жэй да пра цы. Не ад ра зу, але мы знай шлі ва-
ры янт... Ад нак у афарм лен ні здзел кі нам ад мо ві лі 
па той пры чы не, што пас ля аб ме ну як быц цам па-
гар ша юц ца ўмо вы пра жы ван ня ад на го з удзель-
ні каў — хво ра га на ту бер ку лёз. Ці пра ва моц ная 
та кая ад мо ва, ка лі ча ла век збі раў ся пе ра ехаць у 
ін шую ква тэ ру та кой жа пло шчы?

С. Клю еў, г. Мінск

У ліс це, на жаль, не па ве дам ля юц ца ўсе аб ста ві ны, 
звя за ныя з аб ме нам, але за ка на даў ства (у тым лі ку 
арт. 79 ЖК) змя шчае ўмо вы, пры якіх аб мен не да пус-
ка ец ца. У пры ват нас ці, ён не маг чы мы, ка лі ква тэ ра, 
дзе пра жы ва юць не каль кі най маль ні каў жы лых па мяш-
кан няў дзярж жыл фон ду, у вы ні ку да ец ца ва ўла дан не 
і ка ры стан не гра ма дзя ні ну, што мае за клю чэн не ВКК 
аб на яў нас ці ў яго за хвор ван ня з пе ра лі ку за цвер джа-
ных Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя, пры якім пры зна ец-
ца не маг чы мым су мес нае пра жы ван не ў ад ным па коі 
(ква тэ ры).

Маг чы мы і та кі ва ры янт, што сям'я, чле нам якой з'яў-
ля ец ца хво ры ча ла век, на ўмыс на спра буе па гор шыць 
свае жыл лё выя ўмо вы (а яны ў гэ тым вы пад ку мо гуць 
быць па гор ша ны на ват пры ад ноль ка вым мет ра жы).

Трэ ба мець на ўва зе, што аб мен, здзейс не ны з па ру-
шэн нем па тра ба ван няў жыл лё ва га за ка на даў ства, мо жа 
быць пры зна ны су дом не са праўд ным (арт. 81 ЖК), і ў 
гэ тым вы пад ку ба кі пад ля га юць пе ра ся лен ню ў жы лыя 
па мяш кан ні, якія зай ма лі ра ней.

Суд мо жа пры знаць аб мен не са праўд ным і па ін шых 
пры чы нах. На прык лад, па лі чыў шы, што здзел ка за клю-
ча на пад уплы вам па мыл кі або пад ма ну. У пры мя нен ні 
да жы лой пло шчы па мыл кай пры зна ец ца ня пра віль нае 
ўяў лен не аб та кіх знач ных не да хопах жы ло га па мяш-
кан ня, якія на мо мант здзяйс нен ня здзел кі не маг лі 
быць вы яў ле ны, а вы яві лі ся пас ля, і гэ тыя не да хопы 
пе ра шка джа юць пра жы ван ню там. Так, па мыл кай, якая 
цяг не пры знан не аб ме ну не са праўд ным, мо жа з'яў ляц ца 
шкод насць пра жы ван ня ў атры ма ным па аб ме не жы лым 
па мяш кан ні па ста не зда роўя. Пры чым па мыл ка гра ма-
дзя ні на мо жа мець мес ца і пры ад сут нас ці ві ны ін ша га 
бо ку, які ўдзель ні чаў у аб ме не.

Вік тар СА ВІЦ КІ

�

ЯК РУ ЧАЙ СТАЎ ДНЯП РОМ
...Бы ла вяс на, іш ла па сяў ная. Мак сі му 

Та ра са ві чу (ён на огул ме ха нік, ды з-за га-
рэл кі пра ца ваў ша фё рам, по тым сле са рам, 
вар таў ні ком, па сту хом...) і яшчэ ча ты ром 
кі роў цам да ру чы лі ва зіць мі не раль ныя ўгна-
ен ні ў са мую ад да ле ную бры га ду, у мядз ве-
джы кут. Зра біў шы па дзве ход кі, хлоп цы 
на ду ма лі ся вы піць ча ты ры бу тэль кі ві на. 
А па коль кі мяс цо вы ма га зін быў за кры ты 
на пе ра пад лік, ку пі лі ча ты ры бу тэль кі са-
ма го ну.

Коль кі вы піў Макс, не па мя тае. А вось што 
бы ло да лей...

— Толь кі вы ехаў за вёс ку — і па ча ло ся, — 
ус па мі нае ён. — Не, не два і ла ся і не тра і ла ся, 
усё па вя ліч ва ла ся ў дзя сят кі ра зоў! Раў чук, 
што пят ляў паўз да ро гу, здаў ся са праўд най 
рэч кай. Я не ка лі ў Ло е ве быў — пад час раз-
лі ву. Дык тут аку рат та кі ж уба чыў — ну са-
праўд ны Дняп ро!.. А дрэ вы, дрэ вы якія! Мо ў 
пяць ці сем аб хва таў... Аж аб ло кі пад пі ра лі! 
І да мы вы са чэз ныя! Гля неш — шап ка з га-
ла вы. Гэ та, ду маю, Го мель ці на ват Мінск. 
Трэ ба пы тац ца, ку ды ж гэ та мя не за нес ла?

Ка ра цей, вы лез ён з ка бі ны. Ба чыць — 
жан чы на ідзе. Рос там — мет раў з пяць. Але 
ж ён не спу жаў ся, спы таў:

— Ска жы це, а што гэ та за го рад?
Ад ка зу не па чуў, з ног зва ліў ся...
Ачнуў ся ў ква тэ ры свац ці.
— А Бо жач ка, а мі лень кі, — га ла сі ла над 

ім жон ка. — Да ча го ж ты да піў ся, Мак сім? 
Свац цю не па знаў, сваю вёс ку пры няў за 
го рад...

«А раў чук, вы хо дзіць, за Дняп ро?» — па-
ду маў Мак сім, але ўго лас не ска заў ні чо га.

ХТО ДУ ЖЭЙ ШЫ?
На пад вор ку Мак сі ма Та ра са ві ча, апроч 

ка ро вы, бы лі авеч кі. І вось ад ной чы, доб ра 
вы піў шы, гас па дар, вы ра шыў па ме рац ца, 
хто ду жэй шы: ён ці ба ран? А каб усё па спра-
вяд лі вас ці бы ло, па ма чыў у га рэл цы па ру 
лус таў хле ба, скар міў жы вё лі не. Ця пер, маў-
ляў, і ты на пад піт ку, і я. А да лей...

Стаў Мак сім на ка рач кі, ка па нуў зям лю ад-
ной на гою, ка па нуў дру гой — і на ба ра на. Той 
спа чат ку вель мі здзі віў ся, але ж так са ма ба я-
вую по зу пры няў. І як трэс не Мак сі му ў лоб!..

У та го, бед на га, і сён ня знак на лы сі не 
ёсць — чыр во на-сі ні ру бец. У баль ні цы га-
ла ву за шы ва лі. І хі рург та ды ска заў: «Доб-
ра, што маз гоў ня ма, а то стра сен не бы ло б 
дак лад на...».

«ЖАН ЧЫ НА, 
ХТО ВЫ?»

У той раз піў Та ра са віч кож ны дзень, бес-
пра буд на: каў та не з бу тэль кі і да лей ля жыць. 
Ча ла ве ку ня ма са ра ка, а гля неш — бам жы і 
тыя лепш вы гля да юць! Дзед дзе дам: сі ні, ху-
ды, што жэрд ка, ня го ле ны, увесь тра сец ца... 
Жон ка гля дзець на яго ба я ла ся: па ды хо дзі ла 
толь кі слу хаць, ды хае ці не...

А ёй жа і на пра цу трэ ба...
Яна з ха ты, ка ра цей, а дач ка ту ды: без 

па пя рэ джан ня ў гос ці пры еха ла, з паў го да 
до ма не бы ла, за су ма ва ла...

Баць ку, бед ная, ледзь ве па зна ла. Але 
ж па бу дзі ла, па ві та ла ся. Той воч ка мі лып-
лып...

— Жан чын ка, — пы та ец ца, — а вы хто 
гэ та бу дзе це? Вы з саў гас най кан то ры?

— Тат ка, ды я ж дач ка твая, — пла ча дзяў-
чы на.

— Ма ніш, ма ніш! — за ма хаў ру ка мі той. — 
Ты — зла дзей ка! Аба крас ці нас хо чаш?!

І з лож ка, і на ву лі цу — з ля ман там:
— Лю дзі, да па ма жы це! Зла дзей ка ў ха-

це!
Су се дзі, не ра за браў шы ся, участ ко ва му 

па зва ні лі...
З год та ды раз моў у саў га се бы ло. Ну 

як жа: Та ра са віч род ную дач ку зла дзей кай 
зра біў.

ГА ПАК НА СТА ЛЕ
...Су сед са браў ся сы на жа ніць. На вя сел-

ле хоць-не хаць па клі каў Мак сі ма. Па пра сіў: 
«Ты ж, Та ра са віч, ха ця гля дзі, ча ла ве кам 
па будзь — не пе ра бя ры. Да нас жа чу жыя 
лю дзі пры едуць — з го ра да. Ма ла што па-
ду ма юць...».

— Будзь спок! — за пэў ніў яго Мак сім, — 
не пе ра бя ру, не пад вя ду ця бе.

І вось ідзе, гу дзе тое вя сел ле — тост за 
тос там, чар ка за чар кай... П'е і Мак сім.

На рэш це пе ра пы нак аб' яві лі — тан цы... 
Дык ча му б і Та ра са ві чу не ад біць га па ка?

Ад куль толь кі спрыт узяў ся: ад ным ма хам 
ус ко чыў... на свя точ ны стол, за ту паў — па 
та лер ках, па за кус ках...

Што да лей бы ло? Каш мар ны сон. Яго зня-
лі, зва лі лі з ног, на ват дзве раб ры ны зла ма лі. 
Зноў апы нуў ся ў баль ні цы. Пас ля якой, дзя-
ка ваць Бо гу, Мак сім Та ра са віч пе рай шоў на 
ке фір. І хоць на рэш це, але ж стаў Ча ла ве кам, 
ін сты тут за воч на скон чыў, жы ве...

І ін шым жа дае!
Вік тар ЛОЎ ГАЧ,

г.п. Ак цябр скі
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Век жы ві...Век жы ві...  ��

АД ГА РЭЛ КІ РО ЗУМ МЕЛ КІ
(з апо ве даў бы ло га ал ка го лі ка)

Дня мі са бра лі ся мы ў сяб ра дзя цін ства, каб ад зна чыць юбі лей. Пры ехаў 
на яго і Макс — Мак сім Та ра са віч. Ад нак чар кі ў рот не ўзяў, ска заў: «Ад піў 
я, хлоп цы. До сыць ужо лю дзей смя шыць...».

По тым рас ка заў нам, як смя шыў, і на ват па пра сіў: «На пі шы пра мае п'я-
ныя вы бры кі. Рап там хоць нех та ўба чыць ся бе ды за ро зум возь мец ца — 
ча ла ве кам ста не».

І са праў ды, а рап там?

ХТО КА ГО: 
МАТ РОШ КА ЦІ СА ЛОМ КА 
З ВЫ ШЫ ВАН КАЙ?

Ня даў на на ад ным сай це з'я ві ла ся апы тан не: што ўва хо дзіць у пя-
цёр ку най больш па пу ляр ных бе ла рус кіх су ве ні раў? Апы тан не пра во-
дзі ла ся ся род на шых ганд ля роў (ма быць, на Жда но ві чах) і ту рыс таў. 
І што б вы ду ма лі — на пер шым мес цы апы ну ла ся... мат рош ка. На 
дру гім — бе ла рус кая га рэл ка, по тым — маг ні ці кі з вы ява мі На цы я-
наль най біб лі я тэ кі, Мін ска, Мі ра, Ня сві жа, на шай су час най сім во лі кі. 
І, на рэш це, — бя ліз на і ке ра мі ка... Ка мен та рыі на сай це, на ту раль на, 
бы лі абу раль ныя, але ў се ці ва ін фар ма цыя тра пі ла...

Тут і па ду ма ла ся: а ча му, улас на, мат рош ка та кая ў нас па пу ляр ная ? Як для 
мя не — дык цац ка цац каю. Ад каз прос ты: на шы ганд ля ры куп ля юць за мя жой 
тое, што доб ра ра зы хо дзіц ца. Ну, ня хай бы на тых мат рош ках ма ля ва лі не 
толь кі ра сій скіх кі раў ні коў, а і на шых — Прэ зі дэн та, прэм' е ра. Дык не — упар-
та пра да юць Пу ці ных, Аба маў, Бер лус ко ні, на ват Жы ры ноў ска га і ін шых. На 
вер ні са жы ка ля Па ла ца праф са юзаў та кім да бром ганд люе шмат на ро ду.

— А што? Мы ж з ра сі я на мі — сла вя не-бра ты. У нас іх «зо рак» па лі ты кі і 
куль ту ры так са ма ве да юць, та му і пра да ём. А мат рош кі — дык гэ та су свет-
ны брэнд. Ра сій скі, праў да, але бя руць... Са лом ку дзе ля про да жу не вя до ма 
дзе ўзяць, і руч ні кі раз на два тыд ні нам май стры ха з Ня сві жа ці то з Клец ка 
пры во зіць. Каб вы ба чы лі — за хві лі ну раз мя та юць...

Гэ тую май стры ху я аку рат ве даю — за вуць яе Воль га Ула дзі мі ра ўна Стэ-
фа но віч, на род ны май стар з Ня сві жа, вы шы валь шчы ца. Дру гая — мая це-
шча, так са ма май стры ха па вы шы валь ніц тве і па са ло ме, Ла ры са Паў лаў на 
Гет нер. Ме на ві та яны ба ро няць го нар Ня сві жа і Баць каў шчы ны на ўсіх роз ных 
вы ста вах. Абедзь ве — у ста ту се на род ных май строў, бы лыя на стаў ні цы.

— Бя руць у нас і са лом ку, і вы шы ван кі. Асаб лі ва ра сі я не з да лё кіх ус-
кра ін. Гля дзяць на са лом ку і пы та юц ца: «А з ча го гэ та вы зра бі лі, што за 
ма тэ ры ял?» Але прык ра, што тут жа пра да юць за меж ны шыр спа жыў — у 
асноў ным кі тай скі і ра сій скі. Так смеш на бы вае, ка лі по бач куп ля юць тыя ж 
мат рош кі, ней кія па вет ра ныя ша ры кі з ге лі ем і з ра сій скай сім во лі кай. А тут 
яшчэ і но вая мо да: на род ных май строў пры му ша юць куп ляць мес цы для 
ганд лю по бач з ты мі, хто абы-чым ганд люе...

На конт га рэл кі: ра сі я не, якія ве да юць што да ча го, бя руць «Бе ла веж скую». 
А жан чы ны пы та юц ца пра лён: дзе сур вэт кі, бя ліз на, дзе прос та тка ні на. А 
і на са мрэч — дзе?

У Мі ры, Ня сві жы, Ду дут ках — мяс цо выя май стры: мір ская і га ра дзей ская 
ке ра мі ка, са лом ка, вы ці нан кі, у тым лі ку і па тка ні не, вы шы ван ка, ка рун кі. 
Ні я кіх мат ро шак, ні я кіх кі тай скіх вы ра баў. Але ча му госць, які нас на ве даў з 
Ра сіі, Егіп та, Поль шчы аль бо Чэ хіі не ве дае, што ме на ві та са лом ка — гэ та 
наш брэнд? А на во кал — мат рош кі...

Яшчэ адзін па тры ёт з Ня сві жа. Ганд люе бе ла рус кі мі лыж ка мі і... на шы мі 
паш то вы мі мар ка мі. І мае доб ры да ход.

— Увесь свет збі рае мар кі. А на шы бе ла рус кія паш то выя мар кі — най-
пры га жэй шыя, і гэ та му я ве даю мност ва до ка заў. Та му і пра даю з доб рай 
вы га дай... Што да за меж ных су ве ні раў — даў но час ула дам у та кіх мес цах 
ган даль імі за ба ра ніць: ну на вош та ра сі я нам у нас куп ляць мат рош кі, са ма-
ва ры ці кі тай скую бі жу тэ рыю? Яны ж смя юц ца, а нам со рам на...

Пят ро РАМАНЧУК
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Мае дзе ці вы рас лі, ву чац ца — атрым лі ва юць 
пер шую вы шэй шую аду ка цыю. Пры чым дач ка 
пас ля ўні вер сі тэ та, які за кан чвае сё ле та, ха це-
ла б пра доў жыць ву чо бу ў ма гіст ра ту ры. Ка лі 
па сту піць, ці мож на ёй раз ліч ваць на пен сію па 
стра це кар мі це ля (баць кі)?

І.Д., Ка лін ка віц кі ра ён

У ад па вед нас ці з За ко нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 17 
кра са ві ка 1992 г. № 1596-XІІ «Аб пен сій ным за бес пя чэн-
ні» (да лей — За кон), пра ва на пен сію з вы пад ку стра ты 
кар мі це ля ма юць не пра ца здоль ныя чле ны сям'і па мер-
ла га кар мі це ля, якія бы лі на яго ўтры ман ні. Не пра ца-
здоль ны мі чле на мі сям'і лі чац ца, у лі ку ін шых: «дзе ці (у 
тым лі ку ўсы ноў ле ныя, па сын кі і пад чар кі), (якія ву чац ца 
і не да сяг ну лі 23 га доў), а так са ма дзе ці ста рэй шыя за 
18 га доў, ка лі яны ста лі ін ва лі да мі да да сяг нен ня 18 
га доў. Згод на з За ко нам, асо бы, якія атрым лі ва юць у 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь, за ме жа мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у ад па вед нас ці з між на род ны мі да га во ра мі Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь вы шэй шую аду ка цыю ў дзён най фор ме 
атры ман ня аду ка цыі, ад но сяц ца да на ву чэн цаў. Ма гіст-
ра ту ра, згод на з ар ты ку лам 202 Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад 13 сту дзе ня 2011 г. № 243-З «Аб аду ка цыі», 
з'яў ля ец ца ІІ сту пен ню вы шэй шай аду ка цыі.

Пры гэ тым вы шэй пе ра лі ча ным асо бам пен сіі пры-
зна ча юц ца не за леж на ад та го, ці бы лі яны на ўтры-
ман ні кар мі це ля.

Пен сія па пры чы не стра ты кар мі це ля пры зна ча ец-
ца, ка лі кар мі цель да дня смер ці меў стаж пра цы, які 
быў бы не аб ход ным яму для пры зна чэн ня пен сіі па 
ін ва лід нас ці.

Асо бам, якія ста лі ін ва лі да мі да да сяг нен ня 20 га-
доў у пе ры яд пра цы, прад пры маль ніц кай, твор чай або 
ін шай дзей нас ці або пас ля яе спы нен ня, пен сіі пры зна-
ча юц ца не за леж на ад на яў нас ці ста жу пра цы.

Чле нам сям'і, якая стра ці ла кар мі це ля, які не меў 
ста жу пра цы, да стат ко ва га для пры зна чэн ня поў най 
пен сіі па ін ва лід нас ці, пры зна ча ец ца пен сія пры ня поў-
ным ста жы пра цы ў па ме ры, вы лі ча ным пра пар цы я-
наль на ста жу пра цы кар мі це ля, які іс нуе.

Сем' ям па мер лых пен сі я не раў, якія атрым лі ва лі 
пен сію пры ня поў ным ста жы пра цы, пен сія пры зна ча-
ец ца пра пар цы я наль на ста жу пра цы, зы хо дзя чы з яко-
га бы ла пры зна ча на пен сія па мер ла му кар мі це лю.

Пен сія па пры чы не стра ты кар мі це ля пры зна ча ец-
ца на кож на га не пра ца здоль на га чле на сям'і, які мае 
пра ва на пен сію.

Па жа дан ні чле наў сям'і ім мо жа быць пры зна ча на 
ад на агуль ная пен сія.

Та кім чы нам, дзе ці па мер ла га кар мі це ля, якія 
атрым лі ва юць вы шэй шую аду ка цыю ў дзён най фор-
ме і ма гіст ра ту ры, ма юць пра ва на пен сію па пры чы не 
стра ты кар мі це ля да да сяг нен ня 23 га доў пры на яў-
нас ці ўка за ных умоў
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З вёс кi Лiпск Ля ха вiц ка га ра ё на 
на «га ра чую лi нiю» га зе ты па тэ ле-
фа на ва ла на ша даў няя чы тач ка. 
Пра сi ла да па маг чы раза брац ца ў 
сi ту а цыi з па ме ра мi са нi тар ных зон 
ва кол свi на га доў чых комп лек саў.

— Ва ўча раш нiм ну ма ры «Звяз-
ды» са спа сыл кай на дэ парт амент 
ве тэ ры на рыi i хар чо ва га на гля ду 
Мi нiс тэр ства сель скай гас па дар кi i 
хар ча ван ня бы ло на пi са на, што за-
ба ра ня ец ца, у пры ват нас цi, утры-
ман не свi ней у ра ды у се не менш 
за 5 кi ла мет раў ад свi на комп лек саў 
ся лян скi мi (фер мер скi мi) гас па дар-
ка мi i фi зiч ны мi асо ба мi, у тым лi ку 
iн ды вi ду аль ны мi прад пры маль нi ка-
мi. Ад на шай вёс кi да ад на го свi на-
комп лек са 12 кi ла мет раў, да дру го-
га — 20 кi ла мет раў. Тым не менш 
па вёс ках пра еха лi ся прад стаў нi кi 
рай вет стан цыi i па пя рэ дзi лi, каб 
лю дзi, ка лi жа да юць, па пры рэз ва-
лi сва iх свi ней у тэр мiн да 15 жнiў ня 
са мi. У про цi лег лым вы пад ку iх кан-

фiс ку юць i ўты лi зу юць з вы пла тай 
кам пен са цыi, як у нас га во раць, у 
кан цы го да. За вёс ка мi ўжо ямы 
рых ту юць, — рас па вя ла за яў нi ца. 
— Па тлу мач це нам пра па ме ры 
той са май са нi тар най зо ны, бо мы, 
пра чы таў шы iн фар ма цыю, ужо не 
ве да ем, што ду маць i ра бiць. А ад-
ве дзе ны тэр мiн — зу сiм хут ка...

Рэ дак цыя ад ра зу ж звя за ла ся 
з га лоў ным ве ту ра чом уста но вы 
«Ля ха вiц кая рай вет стан цыя» Паў-
лам Сяць ко i на чаль нi кам упраў-
лен ня сель скай гас па дар кi i хар ча-
ван ня Ля ха вiц ка га рай вы кан ка ма 
Але гам Бу ра ком, па пра сi ла даць 
ад каз на пы тан не за яў нi каў (лi та-
раль на услед за пер шым зва ро там 
з той жа вёс кi Лiпск па тэ ле фа на-
ва лi ўжо iн шыя за яў нi кi з тым жа 
пы тан нем — С.Р.).

Абод ва су раз моў цы па тлу ма-
чы лi нам, што вяс коў цы кры ху ня-
пра вiль на зра зу ме лi iн фар ма цыю, 
ня гле дзя чы на тое, што па вёс ках 

прай шлi су стрэ чы з на сель нiц твам, 
дзе да ва лi ся пад ра бяз ныя тлу ма-
чэн нi. Спра ва ў тым, што ўвя дзен не 
са нi тар ных зон ва кол свi на комп лек-
саў у ра ды у се не менш за 5 кi ла-
мет раў, у якiх за ба ра ня ец ца ўтры-
ман не свi ней, рас паў сюдж ва ец ца 
на ўсю кра i ну. Ад нак ёсць яшчэ па-
ста но ва абл вы кан ка ма №500 ад 20 
лi пе ня, згод на з пунк там 6-м якой 
у тэр мiн да 15 жнiў ня ў Ля ха вiц-
кiм ра ё не на ле жыць пра вес цi ўсе 
ме ра пры ем ствы, якiя пра ду гледж-
ва юць ска ра чэн не па га лоўя свi ней 
не толь кi ў на сель нiц тва, але i на 
ма лых фер мах, дзе не за бяс печ-
ва ец ца бiя ла гiч ная ахо ва. Спра ва ў 
тым, што Ля ха вiц кi ра ён (i не толь-
кi ён адзiн) ува хо дзiць у пер шую 
бу фер ную зо ну. Яе ра ды ус — 100 
кi ла мет раў ад ача га за ра жэн ня. 
Ме на вi та та му ў ра ё не i па вiн ны 
быць пра ве дзе ны вы шэй на зва ныя 
ме ра пры ем ствы...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Па мер ка ван ні прэс-сак ра та ра ГУ УС Мін гар вы-
кан ка ма Аляк санд ра Лас тоў ска га, баць кі па він-
ны ці ка віц ца акаў нта мі сва іх дзя цей у са цы яль-
ных сет ках.

— Лі чу, што баць кам не па шко дзіць па гля дзець, 
у якіх са цы яль ных сет ках пры сут ні ча юць іх дзе ці, у 
якіх яны гру пах, якую лек сі ку вы ка рыс тоў ва юць і якія 
вы клад ва юць фа та гра фіі, — за явіў Аляк сандр Лас-
тоў скі пад час ан лайн-кан фе рэн цыі (на сай це БЕЛ ТА), 
пры све ча най ро лі ў жыц ці су час на га ча ла ве ка са цы-
яль ных се так.

Па сло вах Аляк санд ра Лас тоў ска га, сён ня ў са-
цы яль ных сет ках пры сут ні ча юць аб' яд нан ні, якія 
пе ра рас та юць у рэ аль ны рух «За бі ве тэ ра на», дзе 
ма ла дыя лю дзі па куль яшчэ толь кі агуч ва юць свае 
на ме ры пра тое, як бы яны ха це лі за бі ваць ве тэ-

ра наў вай ны. Ёсць су пол кі ў пад трым ку Чы ка ці лы, 
а так са ма гру пы, якія шля хам пра ва ка цый ных па-
ве дам лен няў пры му ша юць дзяў чат на абу раль ныя 
пос ты, а за тым пуб лі ку юць гэ тую ін фар ма цыю. Так-
са ма іс ну юць гру пы, якія рэа лі зу юць свае са дыс цкія 
схіль нас ці, у тым лі ку і ў Мін ску. Та кія аб' яд нан ні 
хоць і не вель мі вя до мыя ма са вай аў ды то рыі, але 
над звы чай не бяс печ ныя.

Аляк сандр Лас тоў скі па ве да міў, што за раз у Маск-
ве ства ра ец ца асоб ны сайт, які бу дзе пра ца ваць па 
прын цы пе бло гас фе ры, але з ры са мі са цы яль най сет-
кі. Ін шы мі сло ва мі, бу дзе ство ра на са цы яль ная сет ка 
пра са цы яль ную сет ку. Гэ ты пра ект да зво ліць ма ла-
дым лю дзям і іх баць кам да ве дац ца пра не бяс печ ныя 
з'я вы ў са цы яль ных сет ках, пра якія яны да гэ туль не 
па да зра ва лі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЧА МУ ЗА КI НУ ТЫ 
МО ГIЛ КI?

...Больш чым ме сяц та му мы з вы ха ван ца мi Свя цi ла вiц ка-
га дзi ця ча га сад ка — ся рэд няй шко лы зра бi лi пе шы па ход у 
вёс ку Вя лi кi Тры ле сiн. Спа чат ку на ве да лi цу доў ны пом нiк, якi 
раз ме шча ны ў мяс цо вым пар ку i пры све ча ны па мя цi за гi ну-
лых зем ля коў, пра чы та лi шыль ду аб дзей нас цi пад поль най 
кам са моль скай гру пы, якая 18 чэр ве ня 1942 го да да лу чы ла ся 
да пар ты зан ска га атра да.

По тым юныя сле да пы ты пла на ва лi на ве даць мес ца, дзе 
па ха ва ны 22 мiр ныя жы ха ры з сем' яў мяс цо вых пад поль шчы-
каў. Ад нак зра бiць гэ та бы ло до сыць скла да на, бо сцеж кi да 
брац кiх мо гi лак па прос ту ня ма, нам з дзець мi да вя ло ся пра-
клад ваць яе, каб уба чыць...

Па-пер шае, до сыць не пры го жы вы гляд мае сам пом нiк. 
Па-дру гое, доб ра бы ло б па шы рыць яго ага ро джу, бо ця пер 
ту ды цяж ка на ват зай сцi. Па-трэ цяе, з ча ты рох шыль даў з 
проз вi шча мi рас стра ля ных баць коў, бра тоў i сёст раў пад поль-
шчы каў, чы та ец ца толь кi апош няя. Па-чац вёр тае, доб ра бы ло 
б зра бiць хоць ней кi мас ток це раз ру чай на шля ху да гэ тай 
брац кай ма гi лы, бо ця пер там хiст кая клад ка...

Так, гэ та не вя лi кi сцiп лы пом нiк — не та кi, як ка ля ша шы 
Ма гi лёў—Мiнск або ў пар ку Вя лi ка га Тры ле сi на... Але ж хто 
ска заў, што ма лым не па трэб ная ўва га? Што не па вiн на быць 
нi я ка га зна ку, на прык лад, на тым мес цы, дзе 2 ве рас ня 1942 
го да на ва чах усiх жы ха роў Вя лi ка га Тры ле сi на рас стра ля лi iх 
жа зем ля коў?..

У на шай кра i не яшчэ 3 снеж ня 2010 го да пры ня та дзяр-
жаў ная пра гра ма па ўша на ван нi па мя цi аба рон цаў Ай чы ны i 
ах вяр вай ны, вы дзе ле ны срод кi на яе рэа лi за цыю. Та ды ча му 
за кi ну ты брац кiя мо гiл кi ў Вя лi кiм Тры ле сi не. Як гэ та па тлу-
ма чыць дзе цям?

Ана толь МА РО ЗАЎ,
кi раў нiк по шу ка вай гру пы «Сле да пыт»
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Спра вы жыццёвыяСпра вы жыццёвыя  ��

ПРА ВА НА ПЕН СІЮ ЁСЦЬ, КА ЛІ...

ЁСЦЬ СА НI ТАР НАЯ ЗО НА, 
А ЁСЦЬ — 
БУ ФЕР НАЯ

ВІР ТУ АЛЬ НАЯ НЕ БЯС ПЕ КА СТА НО ВІЦ ЦА РЭ АЛЬ НАЙ

Цяжка патлумачыцьЦяжка патлумачыць  �� Аду ка цыяАду ка цыя  ��

ВУ ЧУ IН ШЫХ — 
ВУ ЧУ СЯ САМ

«Да аб наў лен ня Мiн скай воб лас-
цi праз су час ную якас ную аду ка-
цыю». Ме на вi та пад та кiм дэ вi зам 
16 жнiў ня ў Па ла цы куль ту ры Ба-
ры са ва прой дзе аб лас ная кан фе-
рэн цыя пе да га гiч ных ра бот нi каў.

Мяр ку ец ца, што ме ра пры ем ства 
збя рэ больш за 1000 удзель нi каў: 
пе да го гаў, баць коў, прад стаў нi коў 
гра мад скас цi, ор га наў дзяр жаў на га 
кi ра ван ня, гра мад скiх ар га нi за цый, 
бiз не су, праф са юзаў, а так са ма гас-
цей з Ра сii i Лат вii.

Пад час кан фе рэн цыi бу дуць пра-
ца ваць 3 тэ ма тыч ныя пля цоў кi, а так-
са ма вы ста вы, у тым лi ку, школь ных 
бiз нес-кам па нiй, спар тыў ных да сяг-
нен няў на ву чэн цаў воб лас цi, па вы нi-
ках лет ня га азда раў лен ня, тэх нiч най 
твор час цi i шмат iн шых. Аб мя няц ца 
во пы там i па чарп нуць но вае для ся бе 
ўдзель нi кi змо гуць i ў 14 сек цы ях. Як 
па ве да мi ла прэс-сак ра тар упраў лен-
ня аду ка цыi Мi набл вы кан ка ма Алё на 
Па плаў ская, на Мiн шчы не з 1 ве рас-
ня за кры ва юц ца i рэ ар га нi зу юц ца 53 
уста но вы аду ка цыi. У пры ват нас цi, 
лiк вi ду ец ца 29 уста ноў аду ка цыi, у 
тым лi ку 3 да школь ныя; 4 ба за выя, 
3 ся рэд нiя, 11 вя чэр нiх школ; 5 ву-
чэб на-пе да га гiч ных комп лек саў сад-
шко ла; 3 мiж школь ныя ву чэб на-вы-
твор чыя кам бi на ты.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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