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Амаль два га ды та му на пост са-
вец кай пра сто ры быў ство ра ны 
Клуб га лоў ных рэ дак та раў СНД і 
кра ін Бал тыі. Гэ ты зу сім ма ла ды 
фо рум за не каль кі ме ся цаў стаў 
ад ной з са мых аў та ры тэт ных пля-
цо вак, якая аб' яд на ла ме ды я ме-
не джа раў вы шэй ша га ўзроў ню ва 
ўсім рэ гі ё не. Сён ня Клуб га лоў ных 
рэ дак та раў рас па чы нае но вы этап 
свай го раз віц ця, у су вя зі з чым яго 
чле ны вы ка за лі свае дум кі на конт 
та го, якія за да чы ста яць пе ра д ме-
дыя-дып ла ма ты яй сён ня.

Дай джэст най больш ці ка вых вы каз-
ван няў мы пра па ну ем чы та чам па пя-
ро вай вер сіі га зе ты «Звяз да». Цал кам 
ін тэр в'ю жур на ліс таў пуб лі ку ец ца на 
на шым сай це www.zvіаzdа.bу

Аб тым, як пра цуе Клуб
Ге не раль ны ды рэк тар ін фар ма-

цый на га агенц тва Бел ТА Дзміт рый 
ЖУК

Фар мат су стрэч на ша га Клу ба — гэ-
та, па сут нас ці, не фар маль ная гу тар-
ка, якая дае маг чы масць лепш зра зу-
мець і па знаць ча ла ве ка, з якім вя дзеш 
раз мо ву. Кі раў нік лю бой дзяр жа вы 
— апры ёры за кры тая пер со на, пад час 
афі цый ных ме ра пры ем стваў прэ зі дэнт 
аба вя за ны вы кон ваць пра та кол, так бы 
мо віць, тры маць дыс тан цыю. А су стрэ чы 
ў рам ках на ша га Клу ба як раз да зва ля-
юць ства рыць асаб лі вую, ня зму ша ную 
ат мас фе ру.

Дзя ку ю чы та кім зно сі нам мы мо жам 
уба чыць аса біс тыя якас ці па лі тыч на га 
лі да ра, зра зу мець ма ты вы пры няц ця 
тых ці ін шых ра шэн няў, па глы біц ца ва 
ўнут ра ныя, глы бін ныя пра цэ сы, а не 
толь кі ацэнь ваць знеш нюю аба лон ку 
пэў ных учын каў.

На прык лад, у час раз мо вы Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
з удзель ні ка мі клу ба я аса біс та да ве даў-
ся шмат но ва га, хоць, зда ва ла ся б, мя-
не, бе ла рус ка га жур на ліс та са шмат га-
до вым ста жам, здзі віць чымсь ці да во лі 
скла да на. Мяр кую, што та ко му хо ду гу-
тар кі спры я лі дзве важ ныя ака ліч нас ці: 
па-пер шае, гэ та раз на пла на васць ін та-
рэ саў, якія аб' ек тыў на іс ну юць, па коль кі 
су стрэ ча пра хо дзіць з прад стаў ні ка мі 
роз ных дзяр жаў. Па-дру гое, гэ та вы со кі 
пра фе сій ны ўзро вень жур на ліс таў — га-
лоў ных рэ дак та раў, лю дзей, здоль ных 
праз не вя лі кія дэ та лі, ню ан сы ства рыць 
цэ лас ную і аб' ек тыў ную кар ці ну.

Аб чым га во раць
Га лоў ны рэ дак тар га зе ты «ОКО» 

(Ка зах стан) Ба лат ЕРА ЖЭ ПАЎ
Клуб увесь час ар га ні зуе су стрэ чы 

га лоў ных рэ дак та раў з пер шы мі кі раў-

ні ка мі дзяр жаў. Та кія су стрэ чы так са ма 
шмат да юць для ра зу мен ня пра цэ саў, 
якія ад бы ва юц ца на на шых пра сто рах. 
У Ка зах ста не ёсць свой рэс пуб лі кан скі 
Клуб га лоў ных рэ дак та раў. Ён дзей ні чае 
ўжо шэсць га доў і пры клад на па той жа 
схе ме. Та му перс пек ты вы Клу ба га лоў-
ных рэ дак та раў СНД, Бал тыі і Гру зіі нам 
ад ра зу бы лі зра зу ме лыя, і ідэю яго ства-
рэн ня мы го ра ча пад тры ма лі.

Час цей за ўсё ўдзель ні кі Клу ба пы та-
юц ца аб су пра цоў ніц тве па між кра і най 
на вед ван ня і кра і най, якую прад стаў ляе 
га лоў ны рэ дак тар. Мя не так са ма час цей 
за ўсё ці ка вяць ме на ві та гэ тыя пы тан-
ні. Ча сам у ад ка зах да ве да еш ся неш та 
но вае пра сваю кра і ну і яе між на род-
ную па лі ты ку. А яшчэ час та пы та юц ца 
пра стаў лен не прэ зі дэн та ці прэм' е ра да 
прэ сы ў сва ёй дзяр жа ве. Гэ та так са ма 
зра зу ме ла: ці ка ва па раў наць з улас ны-
мі рэа лі я мі.

Аў та ры тэт 
і ін фар ма цый ны эфект

Ге не раль ны ды рэк тар Агенц тва 
між на род най ін фар ма цыі «На ві ны-
Ар ме нія» Га лі на ДА ВІ ДЗЯН

Клуб га лоў ных рэ дак та раў у ма ім ра-
зу мен ні важ ны як нось біт рэ пу та цый на-
га склад ні ка СМІ на шых кра ін і як шко ла 
для пра фе сій на га рос ту ме ды я ме не джа-
раў. Не вы пад ко ва ў асно ве кан цэп цыі 
яго ства рэн ня за кла дзе на ідэя атры ман-
ня дак лад най ін фар ма цыі аб сі ту а цыі ў 
кра і нах пост са вец кай пра сто ры з пер-
ша кры ні цы. Прад стаў ні кі Клу ба ма юць 
бес прэ цэ дэнт ную маг чы масць мець зно-
сі ны з кі раў ні ка мі дзяр жаў, чле на мі ўра-
даў, дэ пу та та мі пар ла мен таў, а так са ма 
кі раў ні ка мі срод каў ма са вай ін фар ма цыі 
як з праў лад на га, так і апа зі цый на га ла-
ге ра, а так са ма з жур на ліс та мі.

У сва іх шмат лі кіх ма тэ ры я лах па вы ні-
ках гэ тых су стрэч чле ны Клу ба імк нуц ца 
аб' ек тыў на рас па вес ці пра ста но ві шча ў 
гэ тых кра і нах, ад ка заць на пы тан ні, што 

хва лю юць на ша гра мад ства, па да ючы 
ка мен та рыі, атры ма ныя з са мых пер шых 
рук. Пра важ насць усіх гэ тых су стрэч свед-
чаць шмат лі кія пуб лі ка цыі ў дру ка ва ных 
вы дан нях і ў ін тэр нэт-рэ сур сах кра ін СНД. 
Да стат ко ва пры вес ці ста тыс ты ку апош няй 
су стрэ чы ў маі гэ та га го да з прэ зі дэн там 
Кір гі зіі Ал маз бе кам Атам ба е вым, згод на з 
якой, па ін фар ма цыі КГР, бы ло апуб лі ка-
ва на 260 ін фар ма цый ных ма тэ ры я лаў роз-
най на кі ра ва нас ці і 36 ана лі тыч ных тэкс таў 
у больш чым 140 вы дан нях СНД.

Ін тэ гра цый нае на ва кол ле
Ге не раль ны ды рэк тар агенц тва 

між на род най ін фар ма цыі «На ві ны-
Азер бай джан» (парт нёр ская струк-
ту ра РІА На ві ны), кі раў нік Ба кін ска га 
офі са Ін сты ту та Кас пій ска га су пра-
цоў ніц тва Гюль на ра МА МЕ ДЗА ДЭ

Клуб га лоў ных рэ дак та раў кра ін СНД, 
Бал тыі і Гру зіі (КГР) пра дэ ман стра ваў, 
што сфар мі ра ва ны, на рэш це, уні каль ны 
фар мат транс на цы я наль най ме дый най 
су поль нас ці, які спа лу чае два важ ныя 
кам па не нты ў сва ёй дзей нас ці. Перш за 
ўсё, Клуб — гэ та не на да куч лі вы, але до-
сыць эфек тыў ны ін тэ гра цый ны ме ха нізм, 
уліч ва ю чы ўплыў ме дый на га склад ні ка, 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій у су час ных 
гра мад ска-па лі тыч ных пра цэ сах.

Па-дру гое, Клуб прак тыч на транс-
фар ма ваў ся ў важ ны дыя ло га вы рэ сурс 
у фар ма це ўза е ма дзе ян ня ўла ды і СМІ, 
ула ды і гра ма дзян скай су поль нас ці, што 
асаб лі ва ак ту аль на ў не аб ця жа ра ных 
дэ ма кра тыч най прак ты кай пост са вец кіх 
рэа лі ях. Як вя до ма, до ступ да ін фар ма-
цыі, ад сут насць ці паў рэ аль нае-паў імі-
та цы я нае функ цы я на ван не дыя ло га вых 
пля цо вак ула ды і СМІ, ха рак тэр нае для 
кра ін СНД, ства рае іс тот ныя пус то ты ў 
гра мад скіх пра цэ сах, што не пры маль на 
ў пе ры яд аб ве шча на га ін фар ма цый на га 
гра мад ства.

Вы шэй на зва ныя мэ ты і за да чы ста лі 
свай го ро ду квін тэ сен цы яй дзей нас ці 
Клу ба — а гэ та ўжо рэ аль ны во пыт. 
Ад мет на і та кое да сяг нен не Клу ба, 
як сфар мі ра ва нае з да па мо гай яго 
ўдзель ні каў і кі раў ні ка ўні каль нае над-
на цы я наль нае ася род дзе, дзе вы пус-
тош ва юц ца ўлас ці выя ўсім нам вуз ка-
на цы я наль ныя по гля ды і стэ рэа ты пы, 
але фар мі ру ец ца ін тэ гра ва нае ася род-
дзе, дзе мы спра бу ем у больш шы ро-
кім ра кур се пра ана лі за ваць улас ныя 
праб ле мы, уба чыць уза ем ныя ін та рэ-
сы. І га лоў нае — ты ра жа ваць гэ тыя 
но выя па ды хо ды ў гра мад стве, у чым, 
улас на, і за клю ча ец ца асноў ная мі сія 
СМІ.

Экс перт нае вы мя рэн не
Га лоў ны рэ дак тар пра ек та «Вес ці 

ва Укра і не» Яні на СА КА ЛОЎ СКАЯ

Клуб га лоў ных рэ дак та раў да поў ніў-
ся Лі гай экс пер таў пост са вец кай пра сто-
ры (ЛЭПП). Мы за раз не толь кі мо жам 
су мес на за ся даць, уза ем на ма дэ ра ваць 
на шы се сіі і пры хо дзіць да агуль ных лі-
чыль ні ка і на зоў ні ка. Мы за раз не толь кі 
шу ка ем сэнс, але і вы пра цоў ва ем яго.

Дак лад па вы ні ках пра ве дзе на га ў 
Хар ка ве па ся джэн ня Лі гі бу дзе на кі ра-
ва ны прэ зі дэн там кра ін бы ло га СССР, і, 
я ду маю, яны зной дуць у ім шмат не ар-
ды нар ных і ка рыс ных пра па ноў. Ду маю, 
ЛЭПП для мно гіх кра ін бу дзе чымсь ці, 
па раў наль ным па знач нас ці з ГО ЭЛ РО. 
Раз мах ужо пра соч ва ец ца.

У нас на ме ча на з дзя ся так су стрэч з 
кі раў ні ка мі дзяр жаў. Мы аба вяз ко ва бу-
дзем збі рац ца і мець зно сі ны з імі. Але 
асноў ная на ша за да ча ўжо не ў гэ тым. 
Мэт, як заў сё ды, тры, як у ві ця зя на раз-
да рож жы. Пер шая: па шы рыць коль касць 
удзель ні каў клу ба, да поў ніў шы яго га лоў-
ны мі рэ дак та ра мі па ва жа ных СМІ, якія 
па куль не ўва хо дзяць у на шу ка гор ту. 
Дру гая: сін хра ні за ваць і ўза ем на ўвя заць 
КГР і ЛЭПП. Ра зам нам ляг чэй «прэ па ра-
ваць» тыя праб ле мы, якія ёсць у гра мад-
стве. Трэ цяя: зра біць КГР струк ту рай, 
здоль най аба ра няць жур на ліс таў у вы-
пад ках, ка лі іх пра цы пе ра шка джа юць і 
ка лі мяс цо выя праф са ю зы не ў сі лах ім 
да па маг чы. Усё гэ та тры адзін ства мэт 
вя дзе нас да га лоў най за да чы: мы змя-
ня ем свет, ро бя чы яго ка лі не лепшым, 
то ха ця б больш сум лен ным.

Што трэ ба змя ніць?
Дэ пу тат На цы я наль на га схо ду Ар-

ме ніі, стар шы ня рэ дак цый на га Са ве та 
га зе ты «Іра вунк» Айк БА БУ ХА НЯН

Мы збі ра ем ся на па ся джэн ні ў час ме ра-
пры ем стваў, фо ру маў еў ра зій скіх ме дыя. 
Але я ду маю, што Клуб па ві нен пра во дзіць 
яшчэ і пра меж ка выя, хоць бы квар таль ныя 

па ся джэн ні, каб ана лі за ваць сі ту а цыю на 
ме ды яп рас то ры СНД. Якія ідуць пра цэ сы, 
хто ру хае гэ тыя пра цэ сы, ча му яны ад-
бы ва юц ца? На прык лад, апош няя па дзея, 
звя за ная з аў та ка та стро фай у Па доль ску. 
Ві да воч на, што ў ме ды яп рас то ры Ра сіі і 
Ар ме ніі дзей ні ча лі тыя ж са мыя сі лы, якія 
штуч на раз дзі ма лі і па лі ты за ва лі тра ге-
дыю. А зна чыць, гэ тыя сі лы дзей ні ча лі і 
кі ра ва лі ся з ад на го цэнт ра і іх дзе ян ні бы лі 
на кі ра ва ны на рас паль ван не ней кіх раз ме-
жа ван няў па між Ар ме ні яй і Ра сі яй. Бы ла 
спро ба па лі ты за ваць пра цэс. Гэ та прык лад 
та го, што трэ ба дзесь ці раз у тры ме ся-
цы ра біць ней кія квар таль ныя па ся джэн-
ні, ана лі за ваць сі ту а цыю. Мож на ра біць 
ней кія па за чар го выя па ся джэн ні Клу ба, 
і, да пус цім, у тых вы пад ках, ка лі штуч на 
звон ку спра бу юць уз дзей ні чаць на ме ды я -
п рас то ру кра ін СНД з пэў най па лі тыч най 
па да плё кай, з пэў най па лі тыч най мэ тай, 
якая не зы хо дзіць са спа дзя ван няў на ро-
даў, не зы хо дзіць з іх ін та рэ саў. У гэ тых 
вы пад ках Клуб па ві нен мець маг чы масць 
не толь кі ана лі за ваць, але і дзей ні чаць, 
дак лад ней про ці дзей ні чаць тым сі лам, якія 
ма ні пу лю юць гра мад скай свя до мас цю.

Аб пла нах Клу ба 
на блі жэй шую бу ду чы ню

Ка ар ды на тар Клу ба га лоў ных рэ-
дак та раў кра ін СНД, Бал тыі і Гру зіі 
За хар ВІ НА ГРА ДАЎ

Сён ня мы рас пра цоў ва ем стан дарт нае 
па ла жэн не аб ін фар ма цый ных са ве тах 
пры кі раў ні ках дзяр жаў і ўра даў. Га вор ка 
ідзе аб ства рэн ні та кіх гра мад скіх ор га наў, 

якія маг лі б ана лі за ваць стан СМІ ў кра і нах, 
да ваць па ра ды кі раў ні кам дзяр жаў па іх да-
лей шым раз віц ці, ацэнь ваць якасць ін фар-
ма цыі з пунк ту гле джан ня зло ўжы ван няў 
сва бо дай сло ва або, на ад ва рот, звяр таць 
ува гу на аб ме жа ван ні та кой сва бо ды, пад-
каз ваць, якім СМІ не аб ход на фі нан са ван не 
і ў якім аб' ёме. У тым ці ін шым вы гля дзе 
та кія па ра ды дзесь ці ёсць, але ў боль шас-
ці кра ін ад сут ні ча юць, а пры вы ра шэн ні 
пы тан няў дзярж фі нан са ван ня, вы лу чэн ні 
гран таў на огул квіт не юць бю ра кра тыч ная 
анар хія і са мая звы чай ная ка руп цыя. Вось 
мы і хо чам унес ці сваю до лю ў гэ тую ня-
прос тую спра ву — рас пра ца ваць ней кае 
стан дарт нае па ла жэн не, якое мо жа быць 
адап та ва на ў кож най дзяр жа ве ў ад па вед-
нас ці з яго на цы я наль ны мі асаб лі вас ця мі і 
за ка на даў ствам. А чле ны Клу ба га лоў ных 
рэ дак та раў маг лі б ад на шай ар га ні за цыі 
ўвай сці ў склад та кіх струк тур, а ў не ка то-
рых вы пад ках, я ўпэў не ны, і ўзна ча ліць іх. 
Ці атры ма ец ца ў нас неш та з гэ та га, па-
гля дзім. Ма гу ска заць ад но: мы не хо чам 
стаць праф са юзам жур на ліс таў бы ло га 
СССР, іх і без нас ха пае, гэ та — не на ша 
за да ча. Мы бу дзем імк нуц ца аба ра няць і 
раз ві ваць сва бо ду сло ва на пост са вец кай 
пра сто ры ў са мым шы ро кім сэн се гэ та га 
па няц ця.

Пад рых та ваў Юрый ЦАРЫК.

ПЛАТ ФОР МА ДЛЯ ЎЗА ЕМ НА ГА 
ПА РА ЗУ МЕН НЯ І ДЗЕ ЯН НЯ

На кантроліНа кантролі  ��

СВАЁ ЖЫЛ ЛЁ 
БЛІ ЖЭЙ

Жыл лё выя праб ле мы гра ма дзян вы ра шаў на аса біс тым 
пры ёме гра ма дзян стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 
Пётр РУД НІК.

До мік у пры га ра дзе
Да яр ка з сель ска гас па дар ча га вы твор ча га ка а пе ра ты ва «Па-

лы ка ві чы» Ма гі лёў ска га ра ё на па пра сі ла да па маг чы з пры ва ты за-
цы яй до ма ў аг ра га рад ку Мас ток. Дак лад ней, не столь кі з са мой 
пры ва ты за цы яй, коль кі з рас тэр мі ноў кай пла ця жу ў гас па дар ку. 
За пла ціць жан чы не трэ ба 61 міль ён руб лёў, а яе што ме сяч ны 
за ро бак у ся рэд нім 3 міль ё ны.

— Як вы са бе гэ та ўяў ля е це? — спы таў Пётр Руд нік у кі раў ні ка 
сель скай гас па дар кі.

Стар шы ня СВК Аляк сандр Кор неў па тлу ма чыў, што гас па дар ка 
мае служ бо вае жыл лё, ку ды за ся ля лі ся са мыя па трэб ныя ў гас-
па дар цы спе цы я ліс ты і ра бот ні кі. Між тым, «Па лы ка ві чы» — гэ та 
пры га рад ная гас па дар ка, жыл лё на во кал Ма гі лё ва ка рыс та ец ца 
по пы там, і ах вот ні каў на быць яго вель мі шмат. Та му ў пра цоў ным 
ка лек ты ве вы ра шы лі, што да звол на пры ва ты за цыю атры ма юць 
менш за дзя ся так ча ла век — і гэ та шмат дзет ныя сем'і. Ра зам з 
тым, рас тэр мі ноў ку пла ця жу на дзе сяць га доў ім не да зво лі лі. Вы-
ра шы лі, што ў та кім вы пад ку па доб нае пра ва на бес пра цэнт ную 
па зы ку па він ны мець і ін шыя ра бот ні кі, якім па трэб на жыл лё.

Ло гі ка ў гэ тым ёсць, па га дзіў ся стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы-
кан ка ма, але шмат дзет най жан чы не трэ ба ўсё ж, на яго по гляд, да-
па маг чы, і для гэ та га не аб ход на яшчэ раз па ра іц ца з праў лен нем.

— Я так са ма раю вам пры маць ра шэн ні ў ін та рэ сах пра цоў на га 
ка лек ты ву, — ска заў Пётр Руд нік. — Да ваць па зы кі лю дзям, ка лі 
на гэ та ёсць эка на міч ная маг чы масць, але ад на ча со ва пад піс ваць 
да га вор на доб ра сум лен ную пра цу ў гас па дар цы, не менш чым 
на час вы пла ты гро шай.

Кі раў нік воб лас ці так са ма пра сіў па спра ба ваць но вую і, на яго 
по гляд, вель мі перс пек тыў ную схе му бу даў ніц тва жыл ля на ся ле. Ён 
на га даў, што мож на атры маць бан каў скі крэ дыт на бу даў ніц тва, ка лі 
на ра хун ку бу дзе не менш за 25% ад кош ту жыл ля. Су ма гэ та не ма-
лая, а та му гас па дар ка мо жа да па маг чы свай му доб ра му ра бот ні ку 
зай мець яе ў якас ці па зы кі. Ад гэ та га вы га да ёсць усім, лі чыць Пётр 
Руд нік: у вёс ках бу ду ец ца но вае жыл лё, лю дзі за ма цоў ва юц ца на 
ся ле, гас па дар кі атрым лі ва юць спе цы я ліс таў і перс пек ты ву раз віц ця. 
І ўсё ра зам вя дзе да па вы шэн ня вы ні каў пра цы і ўзроў ню жыц ця.

Ма гі лёў скі даў га буд
На пры ём да Пят ра Руд ні ка прый шлі два прад стаў ні кі ад бу ду-

чых жы ха роў до ма № 16 у но вым ма гі лёў скім мік ра ра ё не «Спа да-
рож нік». Яны ста вяць пы тан не аб тэр мі нах зда чы до ма і, у су вя зі 
з гэ тым, аб кош це бу даў ніц тва.

Між тым, дня мі на сай це Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма з'я ві ла ся 
па ве дам лен не, што 22 праб лем ныя да мы ў рэ гі ё не да бу ду юць да 
кан ца гэ та га го да. Скла дзе ны пе ра лік з дак лад най да тай за кан-
чэн ня бу даў ніц тва, ра бо ты рас пі са ны па ме сяч на, за вы ка нан нем 
гра фі каў за ма ца ва ны афі цый ныя асо бы.

Ся род ін шых у спі се і дом № 16. Яго па він ны ўвес ці ў экс плу а та цыю 
на пры кан цы ве рас ня. Жы ха ры не ве раць, але на пры ёме гра ма дзян 
кі раў ніц тва бу даў ні чай га лі ны яшчэ па цвер дзі лі за яў ле ныя пла ны. Га-
тоў насць до ма ця пер ацэнь ва ец ца на 70%. Бу даў ні кі пра цу юць на 8-м 
па вер се, ад на ча со ва вя дуц ца ра бо ты ўнут ры бу дын ка і на на ва коль най 
тэ ры то рыі. Ар га ні за ва на шмат змен ная пра ца без вы хад ных дзён.

Пётр Руд нік на га даў на чаль ні кам пра ад каз насць за свае сло вы і 
вы ра шыў, што дру гое пы тан не пра цэ ны па куль ня ма пры чын аб мяр-
коў ваць. За бу доў шчы кі пай шлі з на дзе яй на хут кае за ся лен не. Уво гу-
ле ўла ды абя ца юць вы пра віць сі ту а цыю з бу даў ніц твам праб лем ных 
да моў і аба ра ніць ін та рэ сы лю дзей, і та му па ра лель на з пра вер кай 
гра фі каў уво ду да моў бу дзе кант ра ля вац ца так са ма кошт жыл ля.

Ды хаць з кам фор там
З Кры ча ва ў аб лас ны цэнтр пры ехаў ін ва лід 1-й гру пы, які жы-

ве на пер шым па вер се ў жы лым до ме. Вы сту піў ён не толь кі ад 
свай го імя, але і ад імя сва іх су се дзяў: жы ха ры пер ша га па вер ха 
даў но ма раць пра бал ко ны ці ло джыі.

Не каль кі га доў та му мяс цо выя ўла ды па абя ца лі муж чы не, што 
пры ка пі таль ным ра мон це до ма гэ тая ма ра мо жа спраў дзіц ца.

Між тым, мі нуў час, і ў ка пі таль ным ра мон це до ма, які пла ну-
ец ца на на ступ ны год, за кла дзе на толь кі цеп ла рэ на ва цыя, без 
ані я кіх бал ко наў. Гэ та і ста ла на го дай для ві зі ту на пры ём да 
кі раў ні ка воб лас ці. Жы хар Кры ча ва прад' явіў да ку мент — ліст з 
рай вы кан ка ма, які атры маў не каль кі га доў та му.

Пётр Руд нік не мае су мнен няў, што ўла да па він на вы кон ваць 
абя цан ні. Ка лі ў бюд жэ це на ўсё не ха пае гро шай, то ў та кой 
сі ту а цыі вар та жы ха рам ква тэр на пер шым па вер се до ма пра-
па на ваць до ле вы ўдзел у бу даў ніц тва бал ко наў. Акра мя гэ та га, 
дзе ля доб рай спра вы для лю дзей маг ло б па дзя ліц ца бу даў ні чы мі 
ма тэ ры я ла мі пра мыс ло вае прад пры ем ства.

Што ж да ты чыц ца са мо га за яў ні ка, які жы ве адзін і цяж ка пе ра соў-
ва ец ца з кій ком, то, пе ра ка на ны стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка-
ма, трэ ба аба вяз ко ва ўлі чыць ста тус ін ва лі да 1-й гру пы і прос та пра-
явіць спа га ду да яго. Для та го, каб вый сці на двор, з-за аб ме жа ва ных 
маг чы мас цяў муж чы ну па тра бу юц ца сі лы і час. Ка лі бу дзе бал кон, то 
з'я віц ца маг чы масць ды хаць све жым па вет рам. Аб лас ное ўпраў лен не 
са цы яль най аба ро ны га то ва пра да ста віць па за яве гра шо вую да па-
мо гу, каб ча ла век мог па леп шыць умо вы свай го жыц ця.

Іло на ІВА НО ВА
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Ра зам з тым, баць кам дзя-
цей да школь на га ўзрос ту, якія 
пра жы ва юць у мік ра ра ё нах-но-
ва бу доў лях і ра ё нах з вы со кай 
шчыль нас цю жы лой за бу до вы, 
лепш за га дзя па кла па ціц ца аб 
атры ман ні мес ца ў дзі ця чым 
сад ку, та му што вост ры дэ фі цыт 
мес цаў у да школь ных уста но вах 
ак ту аль ны ме на ві та для гэ тых 
ра ё наў.

Для па ста ноў кі на ўлік трэ ба 
звяр нуц ца ва ўпраў лен не або ад-
дзел аду ка цыі па мес цы зна хо-
джан ня да школь най уста но вы. 
Яшчэ пад час па ста ноў кі на ўлік 
баць кі па він ны за явіць спе цы я ліс ту, 
з яко га ўзрос ту яны хо чуць улад ка-
ваць дзі ця ў дзі ця чы са док: у год, у 
два га ды, у тры і гэ так да лей.

Пры зва ро це ў ор ган аду ка цыі 
баць кі (за кон ныя прад стаў ні кі) 
дзі ця ці аба вя за ны пра да ста віць 
паш парт або ін шы да ку мент, які 
свед чыць іх асо бу, і па свед чан не 
аб на ра джэн ні дзі ця ці.

Для атры ман ня на кі ра ван ня ў 
са на тор ны яс лі-сад, са на тор ны 
дзі ця чы сад баць кам (за кон ным 
прад стаў ні кам) не аб ход на пра да-
ста віць за клю чэн не ўра чэб на-кан-
суль та цый най ка мі сіі, а ў спе цы-
яль ную да школь ную ўста но ву ці 
гру пу — за клю чэн не дзяр жаў на га 
цэнт ра ка рэк цый на-раз віц цё ва га 
на ву чан ня і рэ абі лі та цыі.

Па ста ноў ка на ўлік дзя цей, 
якім па тра бу ец ца мес ца ў дзі-
ця чым сад ку, ажыц цяў ля ец ца 
ўня сен нем звес так пра дзі ця ў 
спі сы ма ю чых па трэ бу ў атры-
ман ні да школь най аду ка цыі. 
Па ста ноў ка дзя цей на ўлік 
ажыц цяў ля ец ца круг лы год у 

спе цы яль на ад ве дзе ныя для 
гэ та га дні і час, якія вы зна ча-
юц ца мяс цо вы мі вы ка наў чы мі 
і рас па рад чы мі ор га на мі. Улік 
вя дзец ца з дня зва ро ту баць-
коў.

Мес цы дзе цям у кан крэт-
най уста но ве аду ка цыі пра да-
стаў ля юц ца па спі се ў па рад ку 
чар го вас ці і пры на яў нас ці ў іх 
сва бод ных мес цаў. У вы пад ку 
ад сут нас ці сва бод ных мес цаў 
ва ўста но ве, у якую баць кі жа-
да юць улад ка ваць сваё дзі ця, 
па іх зго дзе дзі ця ці мо жа быць 
пра да стаў ле на мес ца ў ін шай 
уста но ве да школь най аду ка-
цыі.

Ко дэк сам «Аб аду ка цыі» вы-
зна ча ец ца на паў няль насць груп 
кож най уз рос та вай ка тэ го рыі 

дзя цей. На прык лад, у дру гой 
ма лод шай гру пе (ад 3 да 4 га-
доў), ся рэд няй (ад 4 да 5 га доў) 
і ста рэй шай гру пах (ад 5 да 6 
га доў) на паў няль насць не па він-
на пе ра вы шаць 20 вы ха ван цаў. 
Але ж на са мрэч там, дзе ад чу ва-
ец ца вост ры дэ фі цыт да школь-
ных уста ноў, гэ ты нар ма тыў не 
заў сё ды вы трым лі ва ец ца.

Боль шасць да школь ных уста-
ноў пра цуе пяць дзён у ты дзень. 
Рэ жым да школь най уста но вы 
ўста наў лі ва ец ца за сна валь ні-
кам па за пы тах баць коў: ён мо жа 
скла даць ад 2 да 7 га дзін, 10,5 
га дзі ны, 12 га дзін, а мо жа быць і 
круг ла су тач ным.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Юры дыч ныя асо бы з 1 ве рас ня змо гуць за га дзя 
ін фар ма ваць аб уво зі мых авія транс пар там 

праз мыт ню «Мінск-2» та ва рах
Суб' ек ты гас па да ран ня з 1 ве рас ня змо гуць за га дзя пра да-

ста віць элект рон ную па пя рэд нюю ін фар ма цыю аб та ва рах, якія 
ўво зяц ца па вет ра ным транс пар там праз мыт ню «Мінск-2». Аб 
гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе Дзяр жаў на га мыт на га 
ка мі тэ та Бе ла ру сі.

«Пра да стаў лен не элект рон най па пя рэд няй ін фар ма цыі аб та-
ва рах, што ўво зяц ца па вет ра ным транс пар там, не мае аба вяз-
ко ва га ха рак та ру. Ад нак па пя рэд няе пра да стаў лен не ЭПІ дасць 
маг чы масць у знач най сту пе ні ска ра ціць час пра хо джан ня мыт ных 
апе ра цый пры змя шчэн ні на зва ных та ва раў пад пра цэ ду ру мыт на га 
тран зі ту», — ад зна чы лі ў ДМК.

НА НО ВАЕ МЕС ЦА ЖЫ ХАР СТВА 
І РА БО ТЫ ПЕ РА СЯ ЛІ ЛІ СЯ 199 СЕМ' ЯЎ 

БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ
Служ ба за ня тас ці Бе ла ру сі ў сту дзе ні—лі пе ні гэ та га го да 
ака за ла са дзей ні чан не ў пе ра ся лен ні на но вае мес ца жы хар-
ства і ра бо ты 199 сем' ям бес пра цоў ных. Аб гэ тым па ве да-
мі лі ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА ва ўпраў лен ні па лі ты кі за ня тас ці 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны.

Ся род рэ гі ё наў рэс пуб лі кі най больш змя ніў шых пра піс ку сем' яў 
бес пра цоў ных бы ло ў Ві цеб скай воб лас ці (73), менш за ўсё — у 
Брэсц кай воб лас ці (8). З Мін ска ў пра він цыю дзе ля пра цоў на га мес ца 
і жыл ля ў гэ тым го дзе пе ра ся лі лі ся ўжо 3 сям'і бес пра цоў ных.

Па вод ле слоў спе цы я ліс таў, пе ра ся лен не ажыц цяў ля ец ца пе-
ра важ на ў сель скую мяс цо васць. Як пра ві ла, трэць сем' яў змя няе 
пра піс ку ў ме жах ад ной воб лас ці, ас тат нія пе ра яз джа юць у ін шы 
рэ гі ён рэс пуб лі кі. Ся рэд ні ўзрост пе ра ся лен цаў — 30 га доў.

Дзяр жаў най пра гра май са дзей ні чан ня за ня тас ці на сель ніц тва Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь на 2013 год пра ду гледж ва ец ца пе ра ся ліць 252 сям'і 
бес пра цоў ных, фі нан са ван не на гэ тыя мэ ты за пла на ва на ў аб' ёме звыш 
Br3,2 млрд. На гэ ты год за дан не па пе ра ся лен ні для Ві цеб скай воб лас ці 
— 80 сем' яў, для Мін скай — 75, для Го мель скай — 40, для Ма гі лёў скай 
— 30, для Гро дзен скай — 20, для Брэсц кай — 7 сем' яў.

Ка лі ча ла век жа дае ўдзель ні чаць у пра гра ме пе ра ся лен ня, яму не аб-
ход на звяр нуц ца ў служ бу за ня тас ці па мес цы па ста ян на га жы хар ства. 
Тут мож на атры маць усю ін фар ма цыю аб ва кан сі ях і жыл лі, якое пра да-
стаў ля ец ца. Пе ра ся лен ню пад ля га юць (з іх зго ды) бес пра цоў ныя муж-
чы ны ва ўзрос це ад 18 да 60 га доў і бес пра цоў ныя жан чы ны ва ўзрос це 
ад 18 да 55 га доў і іх сем'і. Бес пра цоў на му, які за клю чыў да га вор аб 
пе ра ся лен ні на но вае мес ца жы хар ства і ра бо ты, пра во дзіц ца вы пла та 
гра шо вых срод каў у па ме ры ся мі крат най ве лі чы ні бюд жэ ту пра жыт ко ва-
га мі ні му му (БПМ з 1 жніў ня па 31 каст рыч ні ка 2013 го да ўста ноў ле ны ў 
па ме ры Br1 млн 26 тыс. 290). Пры пе ра ся лен ні бес пра цоў на га, у скла дзе 
сям'і яко га не каль кі бес пра цоў ных, 7 БПМ вы плач ва ец ца кож на му з іх 
пры ўмо ве за клю чэн ня з імі да га во ра і пра да стаў лен ні га ран та ва на га 
пра цоў на га мес ца. Да дат ко ва пра во дзіц ца вы пла та гра шо вых срод каў 
бес пра цоў ным у па ме ры 2 БПМ пры пе ра ся лен ні з га ра доў на но вае 
мес ца жы хар ства і ра бо ты ў ма лыя, ся рэд нія га рад скія па се лі шчы, у 
сель скую мяс цо васць, а так са ма ў га ра ды-спа да рож ні кі.

У мі ну лым го дзе са дзей ні чан не ў пе ра ся лен ні на но вае мес ца 
жы хар ства і ра бо ты бы ло ака за на 345 сем' ям бес пра цоў ных, у 
скла дзе якіх 750 ча ла век.

АД СУТ НАСЦЬ РЭ ГІСТ РА ЦЫІ — 
НЕ ПЕ РА ШКО ДА ДЛЯ ЎЛАД КА ВАН НЯ 

Ў ДЗІ ЦЯ ЧЫ СА ДОК
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АНД РЭЙ КА БЯ КОЎ ДА РУ ЧЫЎ 
МІНТ РАН СУ АК ТУ А ЛІ ЗА ВАЦЬ 

ТЭХ НА ЛА ГІЧ НЫЯ КАР ТЫ 
ДА РОЖ НА ГА БУ ДАЎ НІЦ ТВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На чаль нік упраў лен ня цэ на ўтва рэн ня РУП «Бел да рцэнтр» Ар-

цём Сі ма нен ка ў сваю чар гу па ве да міў, што ў да рож най гас па-
дар цы пры вы зна чэн ні кош ту ра бот па бу даў ніц тве, ра мон це і 
ўтры ман ні аў та ма біль ных да рог заў сё ды пры мя ня ла ся сіс тэ ма 
цэ на ўтва рэн ня, ана ла гіч ная іс ну ю чай сіс тэ ме ў ка пі таль ным бу-
даў ніц тве. Ра зам з тым да рож нае бу даў ніц тва з'яў ля ец ца спе-
цы я лі за ва ным ві дам ра бот і ў пы тан нях цэ на ўтва рэн ня мае свае 
асаб лі вас ці, пад крэс ліў ён.

«Асаб лі вас цю да рож на га бу даў ніц тва з'яў ля ец ца се зон ны ха рак тар 
ра бот, лі ней ны спо саб пра вя дзен ня ра бот і знач ныя ва ган ні кош ту 
вы ка на ных ра бот у за леж нас ці ад іх струк ту ры, якая ў сваю чар гу 
за ле жыць ад умоў на двор'я. У су вя зі з гэ тым у кра і не рас пра ца ва ны 
нар ма тыў ныя да ку мен ты па кла сі фі ка цыі і скла дзе ра бот па бу даў ніц-
тве, бя гу чым ра мон це і ўтры ман ні аў та ма біль ных да рог», — ад зна чыў 
Ар цём Сі ма нен ка. Ён так са ма па ве да міў, што ў да рож ным бу даў ніц тве 
іс нуе асаб лі вы па ды ход да вы зна чэн ня кош ту ма тэ ры яль ных рэ сур саў, 
транс парт ных за трат, за трат на пе ра ба зі роў ку бу даў ні чай буд тэх ні кі, 
пе ра воз кі ра бо чых да мес ца пра вя дзен ня ра бот і г.д.

Па вод ле ін фар ма цыі спе цы я ліс та, Мінт ранс Бе ла ру сі ўзгад няе 
і кант ра люе кошт па больш як 400 ві дах і ты пах да рож на-бу даў ні-
чых ма тэ ры я лаў, вы ра баў, кан струк цый і тэх ні кі, што вы раб ля юць 
99 прад пры ем стваў да рож най гас па дар кі. Так, на прык лад, кож ны 
ме сяц раз ліч ва юц ца амаль 5 тыс. гра ніч ных цэн на ас фаль та бе-
тон ныя і ар га на мі не раль ныя су ме сі па 171 ас фаль та бе тон на му 
за во ду. «Гэ та дае маг чы масць за цвяр джаць гра ніч ныя цэ ны на 
ма тэ ры я лы, якія пры мя ня юц ца як пры бу даў ніц тве і ра мон це аў-
та да рог, так і пры вы ка нан ні ра бот па іх утры ман ні. Пры вы зна-
чэн ні на зва ных цэн уліч ва юц ца так са ма кан крэт ныя ап ты маль ныя 
транс парт ныя схе мы да стаў кі сы ра ві ны і ма тэ ры я лаў», — па ве-
да міў на чаль нік упраў лен ня.

Ён так са ма агу чыў пра па но ву пе ра даць функ цыі рэ гу ля ван-
ня цэн на бу даў ні чыя ма тэ ры я лы і ра бо ты, якія вы кон ва юц ца 
на да ро гах, Мі ніс тэр ству транс пар ту і ка му ні ка цый. Ця пер та кія 
паў на моц твы за ма ца ва ны за Мі ніс тэр ствам ар хі тэк ту ры і бу даў-
ніц тва. «Пе ра да ча гэ тых функ цый дасць маг чы масць Мінт ран су 
рас пра цоў ваць і за цвяр джаць ва ўста ноў ле ным па рад ку нар ма-
тыў ныя і ме та дыч ныя да ку мен ты, якія ўліч ва юць спе цы фі ку да-
рож ных ра бот. Пры гэ тым агуль ная па лі ты ка ў га лі не цэ на ўтва рэн-
ня ў бу даў ніц тве за ста нец ца за Мін бу дар хі тэк ту ры», — ад зна чыў 
Ар цём Сі ма нен ка.

СітуацыяСітуацыя  ��

Вы браць да школь ную ўста но ву для свай го дзі ця ці баць кі 
мо гуць як па мес цы жы хар ства сям'і, так і там, дзе ім бу дзе 
больш зруч на. На прык лад, по бач з мес цам пра цы лю бо га 
з баць коў. Як тлу ма чаць спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі, у нар ма тыў ных пра ва вых ак тах у сфе ры да школь най 
аду ка цыі ад сут ні чае нор ма па пра да стаў лен ні дзі ця ці мес ца 
ў сад ку толь кі па блі зу ад мес ца жы хар ства. Ад сут насць у 
баць коў або за кон ных прад стаў ні коў дзі ця ці рэ гіст ра цыі 
па мес цы фак тыч на га жы хар ства так са ма не мо жа быць 
пад ста вай для та го, каб баць кам ад мо ві лі ў па ста ноў цы на 
ўлік дзі ця ці, у яко га ёсць па трэ ба ў атры ман ні да школь най 
аду ка цыі.


