
31 кастрычніка 2013 г. ЛЮСТЭРКА

Бес пра цоў ных хва люе 
па мер да па мо гi

— Цi мо жа бес пра цоў ны, за-
рэ гiст ра ва ны ў служ бе за ня тас-
цi, «пай сцi» на да тэр мi но вую пен-
сiю?

На мес нiк на чаль нi ка ўпраў лен-
ня па лi ты кi за ня тас цi Мi нiс тэр ства 
пра цы i са цы яль най аба ро ны Га-
лi на ГРЫН ЧУК:

— Гра ма дзя нам, зволь не ным у 
су вя зi з лiк вi да цы яй ар га нi за цыi, 
пра да стаў ле на пра ва на да тэр мi но-
вую пен сiю па ўзрос це, але не ра ней 
чым за два га ды да да сяг нен ня ўста-
ноў ле на га за ка на даў ствам узрос ту. 
Пен сiя пры зна ча ец ца са зго ды на-
зва ных гра ма дзян за мест да па мо гi 
па бес пра цоўi па пра па но ве ор га наў 
па пра цы, за ня тас цi i са цы яль най 
аба ро не пры ад сут нас цi маг чы мас цi 
для iх пра ца ўлад ка ван ня.

Бес пра цоў ным, якiя ма юць пра ва 
на да па мо гу па бес пра цоўi на пра ця-
гу 52 ка лян дар ных тыд няў, па пра-
па но ве ор га наў па пра цы, за ня тас цi i 
са цы яль най аба ро не i пры ад сут нас-
цi маг чы мас цi для пра ца ўлад ка ван-
ня за мест да па мо гi па бес пра цоўi з 
iх зго ды пры зна ча ец ца да тэр мi но ва 
пен сiя па ўзрос це, але не ра ней чым 
за адзiн год да да сяг нен ня ўста ноў-
ле на га за ка на даў ствам узрос ту.

Як вi даць з пры ве дзе най нор мы, 
ад ной з асноў ных умоў пры зна чэн ня 
да тэр мi но ва пен сii па ўзрос це з'яў-
ля ец ца ад сут насць маг чы мас цi для 
пра ца ўлад ка ван ня.

Пы тан не аб пры зна чэн нi да тэр мi-
но ва пен сii па ўзрос це гра ма дзя нам, 
зволь не ным у су вя зi з лiк вi да цы яй ар-
га нi за цыi, вы ра ша ец ца iн ды вi ду аль на 
ў кож ным кан крэт ным вы пад ку ор га-
нам па пра цы, за ня тас цi i са цы яль най 
аба ро не па мес цы рэ гiст ра цыi гэ та га 
гра ма дзя нi на.

— Ка лi ў Бе ла ру сi пла ну юць 
увес цi стра ха ван не ад бес пра цоўя 
i ў чым яно за клю ча ец ца?

Пётр ГРУШ НIК:
— У ад па вед нас цi з асноў ны мi 

па ла жэн ня мi За ко на «Аб ас но вах 
дзяр жаў на га са цы яль на га стра ха-
ван ня», стра та пра цы ад но сiц ца да 
стра ха во га вы пад ку, пры на ды хо дзе 
яко га гра ма дзя не за бяс печ ва юц ца 
ад па вед най стра ха вой вы пла тай па 
дзяр жаў ным са цы яль ным стра ха ван-
нi — да па мо гай па бес пра цоўi. Вы-
пла та да па мог па бес пра цоўi ажыц-
цяў ля ец ца са срод каў дзяр жаў на га 
па за бюд жэт на га фон ду са цы яль най 
аба ро ны на сель нiц тва, якi фар мi-
ру ец ца за кошт аба вяз ко вых ад лi-
чэн няў най маль нi ка на са цы яль нае 
стра ха ван не.

Та кiм чы нам, дзе ю чы сён ня ме-
ха нiзм са цы яль ных вы плат бес пра-
цоў ным з'яў ля ец ца част кай сiс тэ мы 
дзяр жаў на га са цы яль на га стра ха-
ван ня.

З улi кам сi ту а цыi на рын ку пра-
цы, па ве лi чэн ня по пы ту на пра цоў-
ную сi лу, ацэн кi фi нан са вай на груз кi 
на дзяр жа ву, най маль нi каў i ра бот нi-
каў, увя дзен не ў Бе ла ру сi дзяр жаў-
на га стра ха ван ня ад бес пра цоўя, на 

на шу дум ку, заў час на.
— На якiя гро шы жы вуць бес-

пра цоў ныя? На да па мо гу? Цi рэ-
аль на вы жыць пад час по шу ку 
пра цы?

Пётр ГРУШ НIК:
— Па лi ты ка за ня тас цi сён ня на-

кi ра ва на на сты му ля ван не бес пра-
цоў ных да хут чэй ша га пра ца ўлад-
ка ван ня.

За раз мы ма ем больш чым 70 
ты сяч ва кан сiй. Ся рэд нi пе ры яд пра-
ца ўлад ка ван ня бес пра цоў ных — 1,4 
ме ся ца.

У пе ры яд по шу ку пра цы гра ма-
дзя не, афi цый на за рэ гiст ра ва ныя ў 
якас цi бес пра цоў ных, ма юць пра ва 
ўдзель нi чаць у аплат ных гра мад скiх 
ра бо тах, якiя ар га нi зу юц ца для iх, 
або пра ца ваць на ча со вых ра бо тах, 
што пры но сiць iм да дат ко вы пры-
бы так.

— Цi бу дзе па вы шац ца ў Бе ла-
ру сi па мер да па мо гi па бес пра-
цоўi?

Пётр ГРУШ НIК:
— Дзяр жа ва пра во дзiць мэ та-

на кi ра ва ную па лi ты ку рэ гу ля ван ня 
рын ку пра цы, якая ажыц цяў ля ец ца 
ў дзвюх асноў ных фор мах: ак тыў най 
i па сiў най. Пры гэ тым пры яры тэт ад-
да ец ца ак тыў ным ме рам па лi ты кi 
за ня тас цi.

Ак тыў ная па лi ты ка на рын ку пра-
цы, у ад роз нен не ад па сiў най, якая 
скла да ец ца з вы пла ты да па мог па 
бес пра цоўi, азна чае са дзей нi чан не 
фар мi ра ван ню i за ха ван ню ў бес-

пра цоў ных ма ты ва цыi i на вы каў, 
не аб ход ных для пра ца ўлад ка ван ня 
на iс ну ю чыя, а так са ма но выя пра-
цоў ныя мес цы.

Для гэ та га дзяр жа вай ажыц цяў-
ля юц ца на ступ ныя ме ры:

— ство ра на адзi ная сiс тэ ма да-
ступ най iн фар ма цыi аб на яў нас цi 
ва кан сiй (ва кан сii раз мя шча юц ца 
на сай це Мiнп ра цы i са ца ба ро ны ў 
ад кры тым до сту пе; гра ма дзя не, якiя 
не ма юць до сту пу ў iн тэр нэт, мо гуць 
азна ё мiц ца з iн фар ма цы яй у ра ён-
ных ад дзе лах за ня тас цi);

— ар га нi за ва на сiс тэ ма на ву чан ня 
(пе ра на ву чан ня, па вы шэн ня ква лi фi-
ка цыi) бес пра цоў ных гра ма дзян па 
пра фе сi ях (спе цы яль нас цях), за па-
тра ба ва ных на рын ку пра цы кра i ны;

— за бяс печ ва ец ца фi нан са вае 
са дзей нi чан не ў ар га нi за цыi са ма-
за ня тас цi, ажыц цяў ля ец ца пе ра ся-
лен не на но вае мес ца жы хар ства 
i пра цы, дзей нi ча юць спе цы яль ныя 
пра гра мы па пра ца ўлад ка ван нi мэ-
та вых груп, якiя ма юць асаб лi выя 
цяж кас цi пры пра ца ўлад ка ван нi (iн-
ва лi ды, мо ладзь i iнш.).

Пры гэ тым сi ту а цыя на рын ку 
пра цы рэ аль на спры яе пра ца ўлад-
ка ван ню гра ма дзян: сён ня на 1 бес-
пра цоў на га пры па дае 3 ва кан сii, а ў 
Мiн ску — больш за 10 ва кан сiй.

На ту раль на, на ча со вы пе ры яд 
по шу ку пра цы не аб ход на ад па вед-
ная са цы яль ная пад трым ка гра ма-
дзян у вы гля дзе да па мо гi па бес-
пра цоўi. За раз яна не та кая знач-
ная — ад ад ной да дзвюх ба за вых 
ве лi чынь. I гэ та так са ма ў пэў най 
сту пе нi «сты мул» да хут ка га пра ца-
ўлад ка ван ня.

— Цi мае пра ва бес пра цоў ны 
ўзяць баль нiч ны? Як ён раз лiч-
ва ец ца?

Пётр ГРУШ НIК:
— Пра ва на да па мо гу па ча со вай 

не пра ца здоль нас цi ма юць асо бы, 

за ня тыя дзей нас цю, у пе ры яд ажыц-
цяў лен ня якой на iх рас паў сюдж ва-
ец ца дзяр жаў нае са цы яль нае стра-
ха ван не i за iх вы плач ва юц ца аба-
вяз ко выя стра ха выя ўзно сы.

Па коль кi гра ма дзя не, афi цый-
на за рэ гiст ра ва ныя бес пра цоў ны-
мi, не ажыц цяў ля юць пра цоў ную 
дзей насць, то, та кiм чы нам, пра ва 
на атры ман не да па мо гi па ча со вай 
не пра ца здоль нас цi на iх не рас паў-
сюдж ва ец ца i баль нiч ны лiст не вы-
да ец ца.

Пра ца здоль ны ўзрост 
не па вы ша ец ца

— Цi бу дзе ў Бе ла ру сi пра доў-
жа ны пра ца здоль ны ўзрост?

Пётр ГРУШ НIК:
— Сён ня тэ ма па ве лi чэн ня пра-

ца здоль на га ўзрос ту для пры зна-
чэн ня пен сiй па ўзрос це не аб мяр-
коў ва ец ца.

— Цi бу дзе ў но вай дзярж пра-
гра ме са дзей нi чан ня за ня тас цi 
асоб ны раз дзел, пры све ча ны 
пад трым цы муж чын на рын ку 
пра цы?

Пётр ГРУШ НIК:
— Тра ды цый на муж чын у якас цi 

бес пра цоў ных рэ гiст ру ец ца знач на 
больш, чым жан чын. На прык лад, у 
2012 го дзе до ля муж чын у лi ку за-
рэ гiст ра ва ных бес пра цоў ных скла ла 
64,9% (у 2009 го дзе — 60,9%).

Ра зам з тым, муж чы ны больш 
ма бiль ныя, ляг чэй мя ня юць пра цу, 
хут чэй пра ца ўлад коў ва юц ца. Ся-
рэд нi пе ры яд пра ца ўлад ка ван ня ў 
муж чын так са ма тра ды цый на мен-
шы, чым у жан чын. Так у 2012 го дзе 
ся рэд нi пе ры яд пра ца ўлад ка ван ня ў 
муж чын склаў 1,2 ме ся ца (у жан чын 
— 1,9 ме ся ца; у цэ лым па рэс пуб-
лi цы — 1,4 ме ся ца). Гэ та звя за на 
перш за ўсё з тым, што ка ля 80% 
ва кан сiй, за яў ле ных най маль нi ка мi, 

— па ра бо чых пра фе сi ях i ары ен-
та ва ны ў асноў ным на пры мя нен не 
муж чын скай пра цы.

Ры нак пра цы да зва ляе 
пра ца ўлад ка вац ца

— Якiя спе цы я лiс ты i ра бо чыя 
най больш за па тра ба ва ны на рын-
ку пра цы, а якiх — з лiш кам?

Пётр ГРУШ НIК:
— Най больш за па тра ба ва ны мi 

на рын ку пра цы з'яў ля юц ца пра-
фе сii бу даў нi чай га лi ны (ман таж-
нiк, му ляр, аб лi цоў шчык-плi тач нiк, 
стра хар, бе тон шчык, тын коў шчык, 
цяс ляр, ма ляр). На раў не з бу даў нi-
чы мi пра фе сi я мi за па тра ба ва ны на 
рын ку пра цы: кi роў ца аў та ма бi ля, 
сле сар, сле сар-сан тэх нiк, збор-
шчык абут ку, ста ляр, то кар, трак-
та рыст, элект ра звар шчык, фрэ зе-
роў шчык, элект ра ман цёр, швач ка, 
афi цы янт, кан ды тар, по вар i др. 
Ся род спе цы я лiс таў i слу жа чых за-
па тра ба ва ны дак та ры, фель ча ры, 
ве ту ра чы, заа тэх нi кi, аг ра но мы, 
май стры, iн жы не ры роз ных про-
фi ляў, у тым лi ку iн жы не ры-пра-
гра мiс ты.

Най менш за па тра ба ва ны мi на 
рын ку пра цы з'яў ля юц ца ме не джар, 
сак ра тар, эка на мiст, юрыст, на стаў-
нiк, апе ра тар ПЭВМ.

— Якая коль касць жы ха роў Бе-
ла ру сi, па ацэн цы, ад но сiц ца да 
эка на мiч на не ак тыў на га на сель-
нiц тва? Якая яго струк ту ра?

Га лi на ГРЫН ЧУК:
— Па вод ле iн фар ма цыi Бел ста та, 

у 2012 го дзе коль касць эка на мiч на 
не ак тыў на га на сель нiц тва скла да ла 
1424,4 тыс. ча ла век. У тым лi ку: асо-
бы, якiя ажыц цяў ля юць до гляд дзi-
ця цi да да сяг нен ня iм уз рос ту трох 
га доў, — 272,5 тыс. ча ла век; асо бы, 
якiя на ву ча юц ца ва ўста но вах аду-
ка цыi i не су мя шча юць на ву чан не з 
пра цоў най дзей нас цю, — 497,4 тыс. 
ча ла век; гра ма дзя не, якiя атрым-
лi ва юць да па мо гу па до гля дзе дзi-
ця цi-iн ва лi да, па до гля дзе iн ва лi да 
I гру пы або асо бы, якая да сяг ну ла 
80-га до ва га ўзрос ту, — 58,3 тыс. 
ча ла век; асо бы, якiя зна хо дзяц ца 
ў вы праў лен чых уста но вах, — 16,2 
тыс. ча ла век; гра ма дзя не Бе ла ру-
сi, якiя пра цу юць за мя жой, — 55,4 
тыс. ча ла век, а так са ма асо бы, якiя 
не ма юць пра цы, якiя вя дуць хат-
нюю гас па дар ку, асо бы, якiя зна хо-
дзяц ца ў по шу ку пра цы, асо бы, якiя 
не ма юць не аб ход нас цi цi жа дан ня 
пра ца ваць, i iн шыя не пра цу ю чыя 
гра ма дзя не.

— Цi ча ка ец ца ў блi жэй шыя ме-
ся цы ма са вае вы зва лен не пра цоў-
най сi лы на прад пры ем ствах?

Пётр ГРУШ НIК:
— У ад па вед нас цi з За ко нам «Аб 

за ня тас цi на сель нiц тва Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь», най маль нiк аба вя за-
ны пiсь мо ва апа вя шчаць ор га ны 
па пра цы, за ня тас цi i са цы яль най 
аба ро не аб ма са вым вы зва лен нi 
ра бот нi каў у су вя зi з лiк вi да цы яй 
ар га нi за цыi, спы нен нем дзей нас цi 
iн ды вi ду аль на га прад пры маль нi ка, 
ска ра чэн нем коль кас цi або шта ту 
ра бот нi каў. Па вод ле звес так най-

маль нi каў, у каст рыч нi ку ча ка ец ца 
вы зва лен не 324 ра бот нi каў з 6 ар-
га нi за цый.

— Як склад ва ец ца сi ту а цыя з 
вы му ша най ня поў най за ня тас цю 
ў рэс пуб лi цы?

Пётр ГРУШ НIК:
— Вы му ша ная ня поў ная за ня-

тасць у сту дзе нi-лi пе нi 2013 го да 
скла ла 50,1 тыс. ча ла век, або 1,5% 
ад спi сач най коль кас цi ра бот нi каў. 
У па раў на ннi са сту дзе нем-лi пе нем 
2012 го да гэ ты па каз чык змен шыў-
ся на 29,3%.

Пра па да так 
з не пра цу ю чых

— Цi бы лi вы пад кi, ка лi з пе ра-
се ле ных сем' яў бес пра цоў ных па 
су ду спа га ня лi ся срод кi вы да дзе-
най iм фi нан са вай пад трым кi?

Пётр ГРУШ НIК:
— Так, та кiя вы пад кi ма юць мес-

ца. У су до вым па рад ку спа га ня юц-
ца срод кi ў вы пад ку ад мо вы гра-
ма дзя нi на доб ра ах вот на вяр нуць 
фi нан са выя срод кi, якiя пад ля га-
юць вяр тан ню ў вы пад ку па ру шэн-
ня ўмоў да га во ра «Аб пе ра ся лен нi 
бес пра цоў на га i чле наў яго сям'i на 
но вае мес ца жы хар ства i пра цы».

Так, ка лi гра ма дзя нiн, якi пе ра-
ся лiў ся на но вае мес ца жы хар ства i 
пра цы, на пра ця гу двух тыд няў пас-
ля тэр мi ну, ука за на га ў да га во ры, 
не пры сту пiць да пра цы, а так са ма 
ад пра цуе ў най маль нi ка менш за 12 
ме ся цаў, ён аба вя за ны вяр нуць ор-
га ну па пра цы, за ня тас цi i са цы яль-
най аба ро не па мес цы зна хо джан-
ня най маль нi ка вы дат кi, звя за ныя 
з пе ра ез дам, i вы пла цiць штраф 
най маль нi ку ў па ме ры пя цi ра зо вай 
ве лi чы нi БПМ.

— У чым сут насць iнi цы я ты вы 
ўвя дзен ня ў Бе ла ру сi па да тку з 
не пра цу ю чых?

Пётр ГРУШ НIК:
— У ад па вед нас цi з арт. 56 Кан-

сты ту цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, гра-
ма дзя не аба вя за ны пры маць удзел у 
фi нан са ван нi дзяр жаў ных рас хо даў 
шля хам вы пла ты дзяр жаў ных па-
дат каў, пош лiн i iн шых пла ця жоў.

З пунк ту гле джан ня са цы яль най 
спра вяд лi вас цi, вы плач ваць па да-
ткi па вiн ны ўсе гра ма дзя не пра ца-
здоль на га ўзрос ту ў на шай, ды i ў 
лю бой iн шай кра i не.

На ша дзяр жа ва фi нан суе сiс тэ-
мы ахо вы зда роўя, аду ка цыi, куль ту-
ры i спор ту, жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кi, гра мад скi транс парт, 
су вязь i iн шыя аб' ек ты са цы яль най 
iнф ра струк ту ры. На наш по гляд, 
вы дат кi на пра да стаў лен не гэ тых 
па слуг маг лi б кам пен са вац ца ўсi мi 
гра ма дзя на мi ў вы гля дзе вы пла ты 
роз ных па дат каў.

Та му за раз у рэс пуб лi цы пра пра-
цоў ва ец ца пы тан не па вы зна чэн нi 
ме ха нiз му кам пен са цыi не пра цу ю-
чым эка на мiч на ак тыў ным на сель-
нiц твам част кi дзяр жаў ных вы дат каў 
на ака зан не iм i iх сем' ям са цы яль-
ных i iн шых па слуг, якiя да ту юц ца 
дзяр жа вай.

Пад рых та ва ла 
Свят ла на БУСЬ КО.

Кож ны ча ла век, ду маю, 
ма рыць пра шчас лі вую 
ста расць. Але ў жыц ці 
скла да ец ца па-роз на-
му. Ча сам, зда ра ец ца, 
ты аказ ва еш ся не па-
трэб ным на ват род-
ным дзе цям. Што яшчэ 
горш — па трэб ным чу-
жым, дак лад ней, не ты, 
а твая пен сія. Та му аба-
вяз ва юц ца да гля даць, а 
са мі абі ра юць без да па-
мож ных ста рых да ніт кі 
ды яшчэ і, як у сі ту а цыі 
Ва сі ля Ва сіль е ві ча Ка-
ляч кі з Мін ска, б'юць і 
аб ра жа юць. Не вя до ма, 
коль кі б гэ та ўсё цяг ну-
ла ся, ка лі б не...

«Ха це лі пе ра адзець, 
але на ват не знай шлі 
змен най бя ліз ны»

Гіс то рыю Ва сі ля Ка ляч кі, ад 
якой во чы слу пам ста лі, мне рас-
па вя ла Але на Рах мань ко, якая 
жы ве з ім у ад ным до ме на пра-
спек це Лю бі ма га.

«Мы з му жам да па ма га ем 
су сед цы ра біць ра монт у ква тэ-
ры. На дзея Аляк се еў на 19 га доў 
пра пра ца ва ла ў ЖЭ Се. У свой 
час ёй да лі служ бо вую ква тэ ру. 
А ця пер пен сі я нер ку хо чуць вы-
се ліць на ву лі цу. У ба бу лі ня ма 
сва я коў, та му яна па пра сі ла нас 
з Са шам знай сці доб ра га і не да-
ра го га ад ва ка та, які б да па мог 
ад ста яць яе ін та рэ сы. Пер шы суд 
яна вы гра ла. І ця пер ЖЭС даў 
прад пі сан не зра біць у ква тэ ры 
кас ме тыч ны ра монт.

Як раз у той дзень, ка лі па ча лі 
ра біць ра монт, мы і па зна ё мі лі-
ся са стры еч най сяст рой Ва сі ля 
Ва сіль е ві ча. Бо, як ака за ла ся, 

яго ква тэ ра зна хо дзіц ца ў ад-
ным там бу ры з ква тэ рай Над зеі 
Аляк се еў ны. Сяст ра пры еха ла 
на ве даць свай го бра та, але дзве-
ры ёй ні хто не ад чы ніў. Яна бы ла 
са ма не свая. Вы клі ка ла мі лі цыю, 
па пра сі ла нас з му жам да па маг-
чы. Каб пра нік нуць у ква тэ ру, да-
вя ло ся ўзлом ваць за мок.

Ва сі ля Ва сіль е ві ча знай шлі 
аслаб ле на га ад го ла ду ў мок-
рым лож ку. У сі лу не тры ман ня 
ма чы ён і сам быў увесь мок ры. 
Ха це лі яго пе ра адзець, але не 
знай шлі ў ква тэ ры ні змен най 
на цель най бя ліз ны, ні па сцель-
най. На ча со піс ным сто лі ку да-
лё ка ад лож ка (а Ва сіль Ва сіль-
е віч з цяж кас цю пе ра соў ва ец ца 
з кі ёч кам) ста яў ку бак з ва дой. 
Ва ду тую, пры знаў ся ста ры, не 
мя ня лі 2 су так. І ў ха ла дзіль ні-
ку, па вод ле слоў сяст ры, бы ло 
пус та...»

«Знай дзі це ўпра ву 
на ча ла ве ка, 
які здзе ку ец ца 
з май го бра та»

Ва сіль Ва сіль е віч з'яў-
ля ец ца ін ва лі дам 1 гру пы 
і, як вы свет лі ла ся, зна хо-
дзіц ца пад апе кай уну ка 
бы лой жон кі. «Яна ле тась 
па мер ла, але ка лі бы ла 
яшчэ жы вая, не да зва ля-
ла бра ту са мной кан так та-
ваць, — рас па вя дае сяст-
ра Ва сі ля Ка ляч кі. — Та му 
ка лі я вы пад ко ва да ве да-
ла ся, што брат жы ве адзін, 
вы ра шы ла пра ве даць яго. 
І, шчы ра пры знац ца, бы ла 
ў шо ку. Ва ся ска заў, што 
апя кун не толь кі не да гля-
дае яго, дык яшчэ і за бі рае 
яго пен сію і пра пі вае».

«Аляк се еў на рас каз ва-
ла, што гэ ты ўнук не як па зы чыў 
у яе гро шы, дык да гэ туль не ад-
даў, — пад хоп лі вае Але на Рах-
мань ко. — Ка лі ба бу ля на га да ла 
яму пра доўг, дык па чу ла ў ад каз 
на смеш лі вае: «А хі ба я ў ця бе 
іх браў?». Ня даў на той ма ла ды 
ча ла век да Аляк се еў ны пры хо-
дзіў, зноў гро шы пра сіў. Доб ра, 
што я ў гэ ты мо мант бы ла там, 
кле і ла шпа ле ры. Вы ста ві ла яго з 
ква тэ ры. Ска за ла, што ка лі яшчэ 
раз прый дзе, на пі шу за яву ў мі-
лі цыю.

Па рас ка зах су се дзяў апя кун, 
ка лі на пад піт ку, вель мі буй ны. 
Ча сам пры во дзіць у ква тэ ру Ва-
сі ля Ва сіль е ві ча п'я ныя кам па ніі. 
Тыя здзе ку юц ца са ста ро га. Зда-
ец ца б, па скар дзіў ся, але ня ма 
ка му...»

Сяст ра Ва сі ля Ва сіль е ві ча 
жы ве ў ін шым кан цы Мін ска. 

Ёй, як і Ва сі лю Ва сіль е ві чу ўжо 
за 70, так са ма мае ін ва лід насць. 
«Яна па пра сі ла па маг чы мас ці 
пры гля даць за бра там, кар міць, 
— ка жа Але на. — Я кар мі ла да 
пят ні цы. Дзве ры ж бы лі ад чы-
не ны, ні хто не па спеў уста віць 
за мок. Пры нес ла яму ка шу з гу-
ля шом. «Мо жа быць, вы лю бі це, 
ці неш та ін шае пры га та ваць?» 
— пы та ю ся. І чую ў ад каз: «Я та-
кі га лод ны, што люб лю ўсё...». 
У пят ні цу нам ужо не да зво ліў 
зай сці ў ква тэ ру муж чы на га доў 
60-ці. Той муж чы на пра жы вае з 
ней кай ма ла дзі цай у су сед нім па-
коі з Ва сі лём Ва сіль е ві чам. Яны 
так са ма лю бяць вы піць. Са слоў 
су се дзяў, ме на ві та гэ ты муж чы на 
аплач вае ка му наль ныя вы дат кі. 
Па доб на на тое, што ўнук не за-
кон на здае адзін па кой у двух па-
ка ё вай ква тэ ры ў на ём».

Сяст ра Ва сі ля Ка ляч кі на пі са-
ла ліс ты ва ўпраў лен не са цы яль-
най аба ро ны Мас коў ска га ра ё на, 
РУ УС Мас коў ска га ра ё на, пра-
ку ра ту ру, кі раў ні ку ад мі ніст ра цыі 
ра ё на. «Спа дзя ю ся, што там пра-
нік нуц ца бя дой без да па мож на га 
пен сі я не ра і да па мо гуць па зба віць 
яго ад та кой не ча ла ве чай апе кі. Я 
ха чу, каб па ка ра лі ча ла ве ка, які 
здзе ку ец ца з май го бра та».

���
Го рад, як ба чым, не вёс ка, дзе 

кож ны ве дае, што ад бы ва ец ца 
ў жыц ці су се да. Тут, як гэ та не 
сум на, лю дзі мо гуць га да мі жыць 
на ад ной лес віч най пля цоў цы і 
на ват не ве даць імя адзін ад на го. 
Страш на па ду маць, коль кі б яшчэ 
да вя ло ся ля жаць у мок рым лож-
ку без да па мож на му пен сі я не ру і 
цяр пець не за слу жа ны здзек, ка лі 
б не пры еха ла сяст ра...

На дзея ДРЫ ЛА

�

Якая пра цэ ду ра афарм лен ня апе кі і па-
пя чы цель ства над да рос лым не дзея-
здоль ным ча ла ве кам, і што ста віц ца 
ў аба вяз кі апе ку ну, а так са ма які мі ён 
на дзе ле ны пра ва мі? Па спра бу ем ра за-
брац ца ра зам з на чаль ні кам ад дзе ла 
пер шай ме ды ка-са ні тар най да па мо гі 
Ка мі тэ та па ахо ве зда роўя Мін гар вы-
кан ка ма Люд мі лай ЛУ ГА ВЕЦ.

— Перш-на перш ска жы це, ка лі лас ка, 
ці ёсць роз ні ца па між апе кай і па пя чы-
цель ствам?

— Гэ та роз ныя па няц ці. Апе ка афарм-
ля ец ца над асо ба мі, пры зна ны мі су дом не-
дзея здоль ны мі, а па пя чы цель ства — над 
асо ба мі, аб ме жа ва ны мі су дом у дзея здоль-
нас ці з пры чы ны зло ўжы ван ня спірт ны мі 
на по ямі, нар ка тыч ны мі срод ка мі аль бо псі-
ха троп ны мі рэ чы ва мі.

— Хто мае пра ва афор міц ца апе ку ном 
над не дзея здоль ным?

— Прак тыч на лю бы ча ла век. Пры яры-
тэт, вя до ма, ад да ец ца блі жэй шым сва я кам. 
Але ка лі ор га нам апе кі і па пя чы цель ства не 
ўда ец ца ўга ва рыць блі жэй ша га сва я ка, то 
яны спра бу юць знай сці ін шую пры дат ную 
кан ды да ту ру. Пры гэ тым заў сё ды ўліч ва-
ец ца мер ка ван не не дзея здоль на га, аса біс-
тыя якас ці па тэн цый на га апе ку на і яго стан 
зда роўя.

— Што ўяў ля юць з ся бе ор га ны апе кі 
і па пя чы цель ства?

— У на шай кра і не ор га на мі апе кі і па-
пя чы цель ства з'яў ля юц ца мяс цо выя вы ка-
наў чыя і рас па рад чыя ўла ды, а ор га нам, 
які ажыц цяў ляе функ цыі па апе цы і па пя-
чы цель стве, з'яў ля ец ца ка мі тэт па ахо ве 
зда роўя (у Мін ску) аль бо ўпраў лен ні ахо вы 
зда роўя (па рэс пуб лі цы). Паў на моц твы дэ-
ле га ва ны цэнт раль ным ра ён ным па лі клі ні-
кам (у Мін ску).

— Ці скла да ная пра цэ ду ра афарм лен-
ня апя кун ства?

— Пра цэ ду ра афарм лен ня апя кун ства 
не скла да ная. З гэ тым пы тан нем сва я кі мо-
гуць звяр нуц ца ў юры дыч ную служ бу цэнт-
раль най ра ён най па лі клі ні кі, на якую ўскла-
дзе ны гэ тыя аба вяз кі.

За яў нік пі ша за яву, што ён жа дае вы сту-
піць апе ку ном або па пя чы це лем кан крэт на-
га не дзея здоль на га гра ма дзя ні на. Пас ля гэ-

та га ён па ві нен афор міць па кет да ку мен таў, 
рас пра ца ва ны ў ад па вед нас ці з нар ма тыў-
ны мі ак та мі. Гэ та і ха рак та рыс ты ка з мес ца 
пра цы, і ко піі аса бо вых ра хун каў, і да вед ка 
аб ста не зда роўя. Па лі клі ні кі імк нуц ца да па-
маг чы ча ла ве ку, каб ён са браў да ку мен ты 
ў мак сі маль на ка рот кі тэр мін.

На жаль, бліз кія сва я кі не заў сё ды вы каз-
ва юць жа дан не ста на віц ца апе ку ном. А пры-
му сіць іх ні хто не мо жа, бо гэ та су пя рэ чыць 
ар ты ку лу 151 Ко дэк са аб шлю бе і сям'і, дзе 
ска за на, што апя кун або па пя чы цель мо жа 
быць пры зна ча ны толь кі са зго ды са мо га 
ча ла ве ка. Мы спра бу ем іх уга ва рыць аль-
бо знай сці ка гось ці ін ша га. Ка лі ўзні ка юць 
не пе ра адоль ныя скла да нас ці, то адзі но кі 
не дзея здоль ны ча ла век змя шча ец ца ў дом-
ін тэр нат ад па вед на га про фі лю.

— Якія аба вяз кі ў апе ку на?
— Апя кун па ві нен ажыц цяў ляць до гляд 

свай го па да печ на га. Акра мя та го, па коль кі 
ў яго ёсць пра ва рас па ра джац ца пен сі яй 
па да печ на га (у яго ін та рэ сах), то што год, 
звы чай на да 1 лю та га, ён па ві нен даць спра-
ва зда чу пе рад ор га на мі апе кі і па пя чы цель-
ства аб рас хо да ван ні гра шо вых срод каў 
та го, кім апя ку ец ца. Па да юц ца ко піі чэ каў 
і г.д. Ор ган апе кі і па пя чы цель ства, у пры-
ват нас ці, юры дыч ная служ ба цэнт раль най 
ра ён най па лі клі ні кі вы ву чае па да дзе ную 
спра ва зда чу.

Акра мя та го, на кож на га не дзея здоль на-
га і аб ме жа ва на не дзея здоль на га ў нас за-
во дзіц ца аса біс тая спра ва. Не ра дзей за два 
ра зы на год ор ган апе кі і па пя чы цель ства 
па ві нен склас ці акт аб сле да ван ня пра жы-
ван ня не дзея здоль най асо бы. Гэ та зна чыць, 
пра вя ра ец ца, у якіх умо вах жы ве ча ла век, 
як яго да гля да юць. У нас у Мін ску рэ гу ляр на 
на зі рае за не дзея здоль ны мі га рад скі псі ха-
не ўра ла гіч ны дыс пан сер.

Ка лі вы яў ля ец ца, што апя кун не вы кон-
вае свае аба вяз кі на леж ным чы нам, на па-
ся джэн не ад мі ніст ра цыі ра ё на вы но сіц ца 
пы тан не аб зняц ці апя кун ства з гэ та га апе-
ку на, і мы ста ра ем ся знай сці ін шую кан ды-
да ту ру ся род сва я коў ці зна ё мых.

— Ка лі апя кун ня доб ра сум лен на вы-
кон вае свае аба вяз кі, і ёсць ча ла век, які 
хо ча да гля даць не дзея здоль на га гра ма-
дзя ні на, як ён мо жа пе ра афор міць апя-
кун ства на ся бе?

— Гэ ты ча ла век па ві нен звяр нуц ца ў ор-
га ны апе кі і па пя чы цель ства, у пры ват нас ці, 
у Мін ску — у юры дыч ны ад дзел цэнт раль най 
ра ён най па лі клі ні кі па мес цы пра жы ван ня 
не дзея здоль на га. Гэ ты зва рот вы ву ча ец ца, і 
ў вы пад ку на яў нас ці пад стаў гэ тае пы тан не 
вы но сіц ца на па ся джэн не мяс цо ва га ор га-
на ўла ды.

— І на пры кан цы: які мі пра ва мі і маг-
чы мас ця мі на дзе ле ны апя кун?

— Пра вы апе ку на ў кі ра ван ні ма ё мас-
цю па да печ на га ага во ра ны ў па ста но ве 
Са ве та Мі ніст раў ад 28.10.1999 г. № 1677. 
У пры ват нас ці, у ёй га во рыц ца, што апе-
ку ны здзяйс ня юць ад імя па да печ ных, 
а па пя чы це лі да юць зго ду на здзяйс-
нен не здзе лак па ад чу жэн ні, у тым лі ку 
аб ме не і да рэ нні ма ё мас ці па да печ ных, 
зда чы яе ў арэн ду (па да га во ры най му), 
бяз вы плат нае ка ры стан не або ў за клад; 
здзе лак, якія цяг нуць за са бой раз дзел 
яго ма ё мас ці або вы дзя лен не з яе до-
ляў, а так са ма лю бых ін шых здзе лак, якія 
цяг нуць за са бой па мян шэн не ма ё мас ці 
па да печ на га, толь кі на пад ста ве пісь мо-
ва га да зво лу ор га на апе кі і па пя чы цель-
ства. Да звол на за клю чэн не да га ва роў і 
здзяйс нен не ін шых юры дыч ных дзян няў 
па кі ра ван ні ма ё мас цю па да печ ных да-
ец ца ў пісь мо вай фор ме ор га нам апе кі і 
па пя чы цель ства кож ны раз, ка лі ў гэ тым 
уз ні кае не аб ход насць.

На прык лад, та кая сі ту а цыя: не дзея здоль-
ны ча ла век пра жы вае ў сям'і. Апе ку ном з'яў-
ля ец ца, да пус цім, яго сяст ра. Не дзея здоль-
на му па кво тах на ле жыць 1/4 до ля ква тэ ры. 
Сяст ра зра бі ла пе ра пла ні роў ку, і гэ тая до ля 
ста ла скла даць, на прык лад, ужо 1/5... Гэ та 
ўжо па ру шэн не пра воў па да печ на га. Та му 
ўсе дзе ян ні апе ку на па він ны быць уз год не-
ны з ор га на мі апе кі, каб не бы лі ўшчэм ле ны 
пра вы не дзея здоль на га.

Ці, на прык лад, ін ва лід-ка ля сач нік хо ча 
ква тэ ру на пер шым па вер се. Ор га ны апе-
кі і па пя чы цель ства вы ву ча юць гэ тае пы-
тан не: ці вар та пра да ваць ква тэ ру, якая 
ма ец ца ў не дзея здоль на га, і на бы ваць 
на пер шым па вер се ін шую, ці не бу дуць 
пры гэ тым ушчэм ле ныя ма ё мас ныя пра вы 
не дзея здоль най або аб ме жа ва на не дзея-
здоль най асо бы...

Свят ла на БУСЬ КО.

Гэ та ж мы, Гос па дзі!Гэ та ж мы, Гос па дзі!  ��

«Я та кі га лод ны, што люб лю ўсё...»
Пра тое, як су се дзі да па ма га лі ад на му пен сі я не ру і да ве да лі ся пра бя ду дру го га

Ва сіль Ва сіль е віч ба іц ца свай го апе ку на Ва сіль Ва сіль е віч ба іц ца свай го апе ку на 
і про сіць па зба віць яго ад та ко га «до гля ду».і про сіць па зба віць яго ад та ко га «до гля ду».

ХТО АБА РО НІЦЬ ПРА ВЫ 
НЕ ДЗЕЯ ЗДОЛЬ НА ГА ЧА ЛА ВЕ КА?

«ТЭ МА ПА ВЕ ЛI ЧЭН НЯ 
ПРА ЦА ЗДОЛЬ НА ГА ЎЗРОС ТУ 

Ў КРА I НЕ НЕ АБ МЯР КОЎ ВА ЕЦ ЦА»

Пётр 
ГРУШ НIК:

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

СТА ГА ДО ВЫ 
РУ БЕЖ 

АДО ЛЕ ЛІ 
555 ЧА ЛА ВЕК

У мно гіх кра і нах све ту 1 каст рыч ні ка што-
год ад зна ча ец ца Дзень па жы лых лю дзей. 
У Бе ла ру сі гэ ты дзень быў уста ноў ле ны ў 
1992 го дзе.

Згод на з пры ня тай кла сі фі ка цы яй, да лі ку па-
жы лых лю дзей ад но сяц ца лю дзі ва ўзрос це 60 га-
доў і ста рэй, па чы на ю чы з 75 га доў — гэ та лю дзі 
ста рэ ча га ўзрос ту, з 90 га доў — доў га жы ха ры.

На па ча так 2013 го да ў Бе ла ру сі пра жы ва ла 
1 млн 859 тыс. ча ла век, чый уз рост пе ра вы сіў 60 
га доў (19,6% ад агуль най коль кас ці на сель ніц тва 
кра і ны). З іх 1 млн 244 тыс. — жы ха роў, ста рэй-
шых за 65 га доў. Ва ўзрос це больш за 90 га доў 
— 25,2 тыс. жы ха роў, у тым лі ку ва ўзрос та вай 
ка тэ го рыі 100-114 га доў — 555 ча ла век. Спе цы-
я ліс ты ад зна ча юць, што доў га жы ха ры — гэ та 
лю дзі з ак тыў най жыц цё вай па зі цы яй, якія зай-
ма юц ца па сіль най фі зіч най пра цай, псі ха ла гіч на 
адап та ва ныя ў гра мад стве, не ма юць дэ фі цы ту 
ста сун каў.

���
Уз рост не з'яў ля ец ца пе ра шко дай для ства-

рэн ня сям'і. Так, па ін фар ма цыі Бел ста та, у 2012 
го дзе ў па жы лым уз рос це за клю чы лі шлюб ны 
са юз 764 жан чы ны і 1.263 муж чы ны, пры гэ тым 
у 596 вы пад ках абое ўсту па ю чыя ў шлюб бы лі ва 
ўзрос це 60 га доў і ста рэй. Коль касць шлю баў на 
1000 ча ла век ад па вед на га по лу ва ўзрос це 60 
га доў і ста рэй скла ла 2,0 — у муж чын і 0,6 — у 
жан чын.

���
Тым не менш, у кра і не па вя ліч ва ец ца коль-

касць адзі но кіх і адзі но ка пра жы ва ючых па жы лых 
лю дзей. Мно гія з іх ма юць па трэ бу ў до гля дзе. 
Гра мад ства ня се асаб лі вую ад каз насць за якасць 
жыц ця лю дзей па жы ло га ўзрос ту, бо гэ та ад на з 
най больш ураз лі вых ка тэ го рый гра ма дзян у эка-
на міч ным і са цы яль ным ас пек тах.

За раз у на шай кра і не функ цы я ну юць 149 
тэ ры та ры яль ных цэнт раў са цы яль на га аб слу-
гоў ван ня на сель ніц тва (ТЦСАН), якія за бяс печ-
ва юць ака зан не комп лекс на га са цы яль на га аб-
слу гоў ван ня па жы лых і лю дзей, якія ака за лі ся ў 
цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі. У іх на ўлі ку ста іць 
больш за 1,7 млн ча ла век (з іх 127,7 тыс. адзі но-
кіх і 583,9 тыс. адзі но ка пра жы ва ючых па жы лых 
лю дзей).

Най больш за па тра ба ва най фор май пра цы 
ТЦСАН, па сло вах на мес ні ка мі ніст ра пра цы і 
са цы яль най аба ро ны Аляк санд ра РУ МА КА, з'яў-
ля ец ца са цы яль ная да па мо га на да му, якой ахоп-
ле на амаль 90 тыс. не пра ца здоль ных лю дзей. 
Ка ля 2 тыс. ча ла век, якія па роз ных пры чы нах не 
мо гуць пра жы ваць са ма стой на, аб слу гоў ва юц ца 
ў 59 ад дзя лен нях круг ла су тач на га зна хо джан ня. 
Раз ві ва ец ца служ ба ся дзе лак. Ка рыс та юц ца па-
пу ляр нас цю ра за выя са цы яль на-бы та выя па слу гі, 
якія аказ ва юц ца ад дзя лен ня мі тэр мі но ва га са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня.

З мэ тай ства рэн ня ўмоў для пад тры ман ня ак-
тыў на га ла ду жыц ця і зда роўя па жы лых лю дзей 
ства ра юц ца ад дзя лен ні дзён на га зна хо джан ня 
для па жы лых лю дзей з гурт ка мі і клу ба мі па ін-
та рэ сах. Сён ня ў рэс пуб лі цы пра цуе 13 та кіх ад-
дзя лен няў.

���
Умо вы ака зан ня са цы яль ных па слуг за ле-

жаць ад ся мей на га і ма тэ ры яль на га ста но ві шча 
ча ла ве ка. Бяс плат на па слу гі пра да стаў ля юц ца 
адзі но кім ма ла за бяс пе ча ным гра ма дзя нам. Не-
пра ца здоль ным лю дзям, якія ма юць чле наў сям'і, 
аба вя за ных па за ко не ўтрым лі ваць іх, па слу гі 
пра да стаў ля юц ца на ўмо вах апла ты.

У на шай кра і не кошт са цы яль ных па слуг за-
ста ец ца да ступ ным. Та рыф на па слу гі, якія ўва хо-
дзяць у пе ра лік бяс плат ных і агуль на да ступ ных, 
не пе ра вы шае 3 тыс. руб лёў за га дзі ну.

Свят ла на БУСЬ КО.

Тра ды цый на муж чын 
у якас цi бес пра цоў ных 
рэ гiст ру ец ца знач на больш, 
чым жан чын.Ра зам з тым, 
муж чы ны больш ма бiль ныя, 
ляг чэй мя ня юць пра цу, 
хут чэй пра ца ўлад коў ва юц ца. 
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