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29 кастрычніка 2013 г.
 Тры пытаннi да ўлады

«ДАПЛАТА НЕ ПРАВОДЗІЛАСЯ,
БО БЫЛО ЗНІЖЭННЕ НАДОЯЎ»

«ЗОЛАТА» Ў ПРАЦЫ I НА ЗЯМЛI
Сёлета на рэспублiканскiм
свяце хлебаробаў «Дажынкi» дэлегацыя Вiцебскага
раёна была адной з самых
шматлiкiх. Менавiта Вiцебскi
край стаў пераможцам у адпаведным рэйтынгу. Сёння
ў раёне ствараюць «залатое кола»: вакол абласнога
цэнтра наводзяць еўрапейскi лоск i распрацоўваюць
незвычайныя турыстычныя
маршруты.
З гэтай нагоды наш карэспандэнт задаў старшынi Вiцебскага
райвыканкама Руслану Фурашову тры пытаннi.
— Па традыцыi, да наступных «Дажынак» пачынаюць
рыхтавацца адразу пасля папярэдняга свята хлебаробаў.
Хто сёлета прадстаўляў раён
на «Дажынках»?
— У складзе нашай дэлегацыi на сёлетнiх «Дажынках» былi
сем чалавек. Гонару ўзяць удзел
у свяце ўдастоiлiся два сельска-

Руслан
Фурашоў.

гаспадарчыя прадпрыемствы —
ААТ «Рудакова» i «Альгоўскае»,
а таксама лепшыя механiзатары
i камбайнеры. У гэтым годзе мы
атрымалi 75 тысяч тон збожжавых пры сярэдняй ураджайнасцi
27,1 цэнтнера з гек тара. Гэта,
безумоўна, не рэкорд, бо былi
нашмат лепшыя ўраджаi. Але
ў агульным аб'ёме вытворчасцi
сельскагаспадарчай прадукцыi

па вобласцi наш раён займае
адно з вядучых месцаў. Спецы я лi зу ем ся на вы твор час цi
малака, мяса, збожжа, бульбы,
гароднiны. Ёсць цяплiчны камбiнат у адкрытым акцыянерным
таварыстве «Рудакова», комплексы па вытворчасцi ялавiчыны ў ААТ «Лiпаўцы» i свiнiны ў
фiлiяле «Лучоса» ААТ «Вiцебскi камбiнат хлебапрадук таў»,
ААТ «Вi цеб ская брой лер ная
птушкафабрыка».
— Руслан Васiльевiч, на Вiцебшчыне актыўна рэалiзуецца праграма «Чыстыя палi».
Што робiцца ў гэтым кiрунку ў
вашым раёне?
— Вiцебскi раён — прыгарад
абласнога цэнтра, i, зразумела,
гэта абавязвае надаваць асаблiвую ўвагу навядзенню парадку. У
раёне сярод iншых дзейнiчаюць
дзве мелiярацыйныя арганiзацыi,
якiя пастаянна займаюцца выдаленнем драўнiнна-хмызняковай
раслiннасцi i павелiчэннем контуру землекарыстання. У вынiку

Фота БЕЛТА.

Страсцi па амуры
У МАГIЛЁВЕ
АДБЫЎСЯ
АПОШНI СЁЛЕТА
ВОСЕНЬСКI
КIРМАШ
Кiрмаш прайшоў яшчэ
i пад «знакам» рыбы.
Такiх шматлiкiх чэргаў
каля рыбных прылаўкаў
нельга ўспомнiць, бадай,
з савецкiх часоў.
Выгадная цана i вялiкi
выбар зрабiлi сваю
справу. Амур, таўсталобiк,
карп i нават фарэль
знайшлi свайго
спажыўца. Каля кропкi
гандляроў з вёскi
Сiдаравiчы ўжо
ў 12 гадзiн было пуста:
тавар скончыўся.
Пакупнiкi, якiя спазнiлiся,
імкнуліся як мага хутчэй
займаць чаргу там,
дзе яшчэ паблiсквалi
лускай жыхары сажалак.
Як па ве да мi лi ва ўпраўлен нi ганд лю Магi лёўска га абл вы кан ка ма, удзел у кiр ма шы
прымалi больш за 30 гаспа дарак з Магi лёўшчы ны i iн шых аб лас цей. Заўва жа ны бы лi
прадстаўнi кi СВК «Рассвет» iмя К. Арлоўскага, агракамбiната «Усход», Магiлёўскай межрайба зы, фермерскай гаспа даркi «Куцанаў i
К». Жыха ры аблас нога цэнтра таксама мелi
маг чы масць зра бiць за па сы ага род нi ны-садавiны па даступных цэнах. Напрыклад, кiла-

грам бульбы кашта ваў каля трох тысяч рублёў, морк вы — кры ху больш за тры ты ся чы,
капус ты — 2,5 тыся чы.
Па iн фар ма цыi ўпраўлен ня ганд лю аблвы кан ка ма, у Ма гi лё ве гэ та бы ла апош няя
сё ле та во сень ская яр мар ка. На огул за вера сень-каст рыч нiк у воб лас цi прай шло 100
кiрма шоў, тава раабарот якiх склаў 5,7 мiльяр да руб лёў.
Нэлi ЗIГУЛЯ.

гэты паказчык павялiчылi фактычна ў два разы.
— Каб убачыць нешта цiкавае, не абавязкова далёка
ехаць. Чым, на ваш погляд, можа прывабiць турыстаў раён?
— У нас больш як 200 помнiкаў
археалогii, у тым лiку 34 помнiкi археалогii, з iх 13 — рэспублiканскага значэння (гарадзiшчы
ранняга жалезнага веку). У рэспублiканскi спiс гiсторыка-культурных каштоўнасцяў уключаны
54 помнiкi гiсторыi i культуры раёна. Недалёка ад Вiцебска знаходзiцца маёнтак вядомага на ўвесь
свет рускага мастака Iльi Рэпiна.
У Вiцебскiм раёне, дарэчы, расце
самая вялiкая сасна Беларусi —
каля вёскi Сушчава. Яе дыяметр
— 140 сантыметраў, вышыня —
каля 30 метраў, а прыкладны
ўзрост — 250 гадоў. Ёсць i iншыя
ўнiкальныя месцы. I гэты патэнцыял трэба выкарыстоўваць.
Падрыхтаваў
Аляксандр ПУКШАНСКI

■

З СВК «Прагрэс» Чэрыкаўскага раёна
на «гарачую лінію» нашай газеты патэлефанавала са скаргай на нізкую заработную плату адна з работніц (у рэдакцыі ёсць усе звесткі пра заяўніцу,
у гаспадарцы таксама ведаюць, пра
каго ідзе гаворка, але на старонках
выдання мы вырашылі не ўказваць
прозвішча). Жанчына працуе даяркай.
Сказала, што апошняя зарплата, якую
яна атрымала «чыстымі», як той казаў, на рукі, склала 1 мільён 90 тысяч
рублёў...
— Гэта пры тым, што я даглядаю статак
з 50-55 кароў. Акрамя таго, у мяне яшчэ
шэсць цялят. Усё робім самі: і доім, і кормім,
і караняплоды раздаём, і праходы на ферме
пасля расчышчаем, — даводзіла нам заяўніца. Паводле яе далейшых слоў, работнікі
спрабавалі высветліць, чаму ў іх такая малая зарплата. Аднак ні ад кіраўніцтва гаспадаркі, ні ад прадстаўнікоў райвыканкама,
куды спрабавалі звяртацца, нічога так і не
пачулі.
Мы звязаліся з упраўленнем сельскай
гаспадаркі і харчавання Чэрыкаўскага райвыканкама, папрасілі разабрацца ў сітуацыі
(уласна, для гэтага і патрэбна ведаць асобу

заяўніка, бо інакш даць адказ на канкрэтнае пытанне немагчыма — С.Р.). Неўзабаве атрымалі падрабязную «раскладку» па
налічэнні заработнай платы даярцы з СВК
«Прагрэс» за жнівень.
Нам, у пры ват нас ці, па ве да мі лі, што
норма загрузкі — 46 галоў (а фак тычна ў
заяўніцы — 50). Расцэнкі за адзін цэнтнер
малака наступныя: «экстра» ці вышэйшы
гатунак — 7 242 рублі, вышэйшы гатунак
ад першацёлак — 8 328 рублёў, першы
гатунак — 3 621 рубель, другі гатунак —
3 000 рублёў. Даярцы за месяц агулам налічана за малако 970 432 рублі (за малако
«экстра» і вы шэй ша га га тун ку 440 530
рублёў, за першы гатунак 23 134 рублі,
за вышэйшы гатунак ад першацёлак —
506 759 рублёў).
За ўтрыманне адной нецелі плацяць
4 334 рублі. «У вышэйзгаданай групе мелася 18 галоў». Выходзіць яшчэ 78 292 рублі.
За прывагу аднаго цэнтнера цялят прафілактычнага перыяду да 20-дзённага ўзросту
належыць выплаціць 128 018 рублёў. Аднак
«у жніўні перадачы цялят 20-дзённага ўзросту ад даяркі цялятніцы не было».
Ідзём далей. «Санітарны дзень (дзяжурства) — 116 053 рублі, за працу ў выхад-

Усё пачыналася па класiчнай схеме — у
1997 годзе малады маладзечанскi прадпрымальнiк Алег Палiцiка вырашыў стварыць прадпрыемства па вытворчасцi эластычных баваўняных бiнтоў. Звычайна паспяховыя бiзнесмены любяць спасылацца
на цяжкасцi пры рэгiстрацыi i адкрыццi
прадпрыемства, на першыя крокi, абцяжараныя многiмi перашкодамi. Але ў гэтым
выпадку ўвасабленню iдэi разумнага чалавека папярэднiчала доўгая карпатлiвая
праца па вывучэннi тэхналогii i патрэбы ў
прадукцыi. А пачыналася ўсё з трох работнiкаў i аднаго ткацкага станка, прывезенага з Кастрамы. На той час рынак краiны быў надзвычай бедны на аналагiчныя
вырабы, ды i большасць з iх завозiлася
як iмпарт...
Сён ня Алег Па лi цi ка, адзiн з най леп шых
прадпрымальнiкаў сталiчнай вобласцi, з гонарам га во рыць, што зай мае да 70 пра цэн таў
айчыннага рынку не толькi рознага тыпу звычайных бiнтоў, але i цэлай гамы iншых падобных
тавараў: гэта i бiнты элас тычныя, i элас тычныя
бан да жы, i вы ра бы для пад тры ман ня то ну су
пазваночнiка i суставаў, i анатамiчныя падушкi,
i розныя фiксуючыя бандажы, i кампрэсiйныя
рукавы, i вырабы з шынамi — пералiк зойме
многiя старонкi...
Цiкавы досвед прадпрыемства мае ў тым, як
заваяваць рынак: паводле слоў кiраўнiка, найперш усе сiлы i таленты спецыялiстаў i работнiкаў
былi скiраваны на асваенне найбольш якасных
тэхналогiй, выкарыстанне выключна натуральных матэрыялаў i вывучэнне рынкаў. Магчыма,
тут асаблiвага наватарства не было, але факт
ёсць факт: цяпер на прадпрыемстве працуе каля
сотнi чалавек, якiя на ўласнай зарплаце спасцiглi
выгаду максiмальнай зацiкаўленасцi ў канчатковым вынiку.
На ступ ным кро кам ста ла не толь кi за мяшчэнне iмпарту, але i арыентацыя на экспарт.
Вось цяпер, напрыклад, палова вырабаў накiроўваецца за мяжу: у Расii, у буйнейшых прамысловых цэнтрах — Маскве, Екацярынбургу,
Смаленску, а таксама i ў iншых краiнах СНД
ёсць прадстаўнiцтвы «Белпа-мед». Iх утрыманне — справа не танная, але так дык туе час.

Звычайная, здавалася б, рэч — прабiваць дарогу ўсё далей i далей ад Беларусi, але ўсё
грунтуецца на разлiку i вывучэннi рынкаў, як
унутранага, так i знешнiх. Беларускiя ж партнёры — гэта сеткi прадпрыемстваў «Фармацыя»,
«Мед тэх нi ка», рэс пуб лi кан скi пра тэз на-ар тапедычнага цэнтр, больш за сотню камерцыйных фармацэў тычных фiрмаў, артапедычныя
салоны, бальнiцы i медыцынскiя цэнтры. I калi
сёлета Мiнская вобласць зберагла на iмпарце
каля 60 мiльёнаў долараў, дык унёсак у гэтую
суму маладзечанскага прадпрыемства «Белпамед» больш чым важкi.
Яшчэ адным складнiкам поспеху з'яўляецца
iндывiдульны падыход да кожнага спажыўца — цi
гэта заказ на дзясятак, цi на некалькi дзясяткаў
тысяч вырабаў. Затым — жорсткiя тэрмiны паставак, якiя бездакорна выконваюцца пры любых
абставiнах.
Цiкава выглядае склад прадпрыемства, якое
разам з усiмi сваiмi службамi, у тым лiку i адмiнiстрацыйнымi, месцiцца ў невялiкiм двухпавярховым
будынку: калi ранiцай на складзе бывае густа, то
пад вечар — пуста.
— Па-першае — разлiк, — расказвае Алег Палiцiка. — Мы працуем лiтаральна «з рук у рукi» з
кожным нашым атрымальнiкам прадукцыi, таму i
не выдаткоўваем на вялiкiя склады. Цяпер, праўда, пашыраемся, але толькi дзеля вытворчасцi,
бо ў Мiнiстэрстве аховы здароўя праходзяць працэдуру зацвярджэння нашыя новыя вырабы. Якiя
— гэта пакуль сакрэт...
...Самi цэхi — а iх небагата, бо большасць станкоў аўтаматычныя — выглядаюць як, даруйце,
школьныя майстэрнi: невялiкiя, утульныя i вельмi
цёплыя (работнiцы ходзяць у лёгкiм абутку, чым
вельмi задаволеныя). Менавiта пра ўмовы працы кiраўнiк таксама думаў ад пачатку стварэння
вытворчасцi.
Сёння прадукцыя «Белпа-мед» — гэта пазна валь ны брэнд i якас ныя, ка рыс ныя ўсiм
нам вы ра бы. I за не вя лi кую сваю бiя гра фiю
прадпрыемства паказала, што поспех спадарожнiчае тым, хто адначасова дбае пра ўвесь
комплекс iнтарэсаў: свае ўласныя, галiновыя i
дзяржаўныя.
Пятро РАМАНЧУК

■

ны дзень — 19 232 (у жніўні адроблена 28
дзён), за стаж 8 працэнтаў — 157 307». Калі
скласці ўсё, улічваючы вышэйпералічанае,
выходзіць 1 341 307 рублёў.
«Варта адзначыць, што надой малака ў
жніўні склаў 14 180 кг, у той час як у жніўні 2012 года па гэтай групе надой складаў
15 278 кг (зніжэнне склала 1 098 кг).
У СВК «Прагрэс» у палажэнні па аплаце
працы прадугледжана даплата за павелічэнне надою малака, але, паколькі адбылося зніжэнне, даплата не праводзілася.
За выкананне даведзенага задання па
росце вытворчасці малака ў гаспадарцы
прадугледжана прэмія ў памеры да 100 працэнтаў. На жнівень заданне складала 115,5
працэнта (ці 17 640 кг), аднак выкананне
задання за гэты месяц склала толькі 80,4
працэнта (ці 3 460 кг) недабору малака да
задання.
Раздача кармоў буйной рагатай жывёле
даяркамі ўручную не праводзілася ў сувязі
з тым, што з мая па верасень жывёла знаходзілася кругласутачна на пашы. Акрамя
таго, раздача кармоў уваходзіць у абавязкі
па пасадзе даглядчыкаў жывёлы».
Сяргей РАСОЛЬКА

■

ДОБРАЕ МЕСЦА
НА ВОСЕНЬ ЖЫЦЦЯ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Ранiцай дзецi будуць прывозiць
сюды пажылога чалавека, альбо,
па дамоўленасцi, для яго дастаўкi
ў аддзяленне будзе выкарыстоўвацца служба сацыяльнага таксi.
На працягу дня для такiх людзей
будзе запланавана i забаўляльная
праграма, i адпачынак, i гутаркi
з псiхолагамi. Будуць працаваць
гурткi па iнтарэсах, студыi.
Працягласць знаходжання ў
такiм аддзяленнi на працягу дня
будзе залежаць ад жадання самога старога чалавека i яго сваякоў
i вар'iравацца ад некалькiх гадзiн
да цэлага дня. Пакуль такое аддзяленне будзе працаваць да 18
гадзiн, але, калi будзе вывучаны
попыт, не выключана, што часовыя рамкi змесцяць да 20 гадзiн,
гавораць спецыялiсты.
Прапрацоўваецца i пытанне
забеспячэння старых харчаваннем — з дапамогай камбiнатаў
школьнага харчавання або аб'яднання «Вiтамiн», якое гатуе
ежу для бальнiц. «Там гатуюць
збалансаваную ежу, забяспечваюць зручную форму дастаўкi
i прымальныя кошты», — кажа
Iрына Дудка.
Па жаданнi сваякоў можна будзе браць ежу i з сабой. У аддзяленнi прадугледжаны бытавы пакой, дзе маецца плiта, халадзiльнiк, мiкрахвалеўка. Супрацоўнiкi
цэнтра дапамогуць разагрэць
ежу, пры неабходнасцi могуць
пакармiць пажылога чалавека.
— Супрацоўнiкаў у аддзяленнi будзе няшмат, будзем прыцягваць да працы валанцёраў,
— дзелiцца планамi намеснiк
старшынi камiтэта па працы,
занятасцi i сацыяльнай абароне. — У нашых тэрытарыяльных
цэнтрах ужо адкрыта шмат клу-

страхавання на выпадак неабходнасцi догляду. Хоць часам чалавеку прыходзiцца даплочваць i
з уласнай кiшэнi, але грошы гэта
невялiкiя.

«Нiякiх дамоў
састарэлых —
мы жывём на вiле!» —
кажуць нямецкiя старыя...

баў, гурткоў па iнтарэсах, i мы
думаем, што людзi старэйшага
пакалення, тыя, хто актыўныя,
хто наведвае такiя гурткi i яшчэ
поўныя сiл i энергii, самi могуць
выступаць у якасцi валанцёраў.
У нас нават ёсць такi праект —
«Пажылыя — старым».
«Дзiцячы сад для старых» будзе працаваць на гасразлiковай
аснове. Да канца года ў Мiнску
плануецца адкрыць такiя ж аддзяленнi ў Маскоўскiм, Першамайскiм i Партызанскiм раёнах.

Гэта не новая форма работы
— нашы спецыялiсты пераймаюць сусветны вопыт. Так, у Германii такiя «дзiцячыя сады» для
пажылых iснуюць ужо не першы
год. Нярэдка яны ўваходзяць у
склад iнтэграваных амбулаторных сацыяльных цэнтраў. Карэспандэнту «Звязды» ўдалося
наведаць адзiн з iх — так званую
вiлу «Альбрэхт», якая ўключае
ў сябе, апроч такога «дзiцячага
сада» для старых, 29 прыстасаваных спецыяльна для пажылых
людзей кватэр, а таксама дзве
групы сумеснага пражывання
для людзей з дэменцыяй i дыс-

пансер для амбулаторнага догляду.
— Што тычыцца Цэнтра дзённага знаходжання, ён у нас адкрыты кожны дзень i дазваляе
разгрузiць сваякоў, калi чалавек
жыве не адзiн. Калi чалавек адзiнокi, цэнтр дае яму магчымасць
сустрэцца i пагутарыць з iншымi
людзьмi, — распавядае кiраўнiк
службы па арганiзацыi пражывання пажылых людзей Андрэ Шпон. — У нас ёсць уласная
транспартная служба. Сваiх наведнiкаў мы збiраем ранiцай, а ў
16 гадзiн развозiм па дамах.
Тут, у самым вялiкiм памяшканнi, збiраюцца на абед. Тут жа
праходзяць усе грамадскiя мерапрыемствы, — паказвае нам
велiзарную залу Андрэ. — А пры
неабходнасцi кожны госць (так супрацоўнiкi называюць сваiх пажылых падапечных) можа адпачыць
у асобным пакоi. Акрамя таго, часта ў хатнiх умовах сваякам цяжка
пасадзiць пажылога чалавека ў
ванну, дапамагчы яму памыцца.
У нас з гэтым усё прасцей, бо тэрыторыя цалкам безбар'ерная.
Знаходжанне ў дзённых цэнтрах выплачваецца са сродкаў

Дарэчы, першапачаткова будынак вiлы «Альбрэхт» служыў
звычайным домам для састарэлых, якi належаў Чырвонаму
Крыжу. Тут жылi пажылыя людзi, якiх традыцыйна даглядалi
супрацоўнiкi. Але новы час патрабуе новых стандартаў. Таму на яго базе было вырашана
зрабiць нешта сучаснае, з прада стаўлен нем максi маль ных
свабод людзям, якiя будуць тут
жыць. Будынак быў пераабсталяваны. Цяпер гэта цэлы комплекс,
асноўнае прызначэнне якога —
забяспечваць хатнiя ўмовы жыцця для сваiх 29 арандатараў.
Адна з яго жыхарак — 88-гадовая Ленарт Шэфер, тут ужо
тры гады.
— У мяне чацвёра дзяцей.
Вось яны на фотаздымках са
сваiмi сем'ямi, — паказвае Ленарт на здымкi, развешаныя на
сцяне. — Тут у Берлiне паблiзу
жывуць тры маiх дачкi i шэсць
унукаў, яны прыходзяць да мяне пастаянна ў госцi.
Мне адзiн час было вельмi няпроста: моцна балела нага, да таго
ж я не магла самастойна залезцi ў
ванну. Трэба было вырашаць, што
рабiць. Хоць двое з маiх дзяцей,
якiя жывуць тут, у Берлiне, маюць
уласныя дамы i хацелi забраць мяне да сябе, я вырашыла, што буду
жыць самастойна. I калi з'явiлася
магчымасць трапiць сюды, я на
працягу двух тыдняў прадала сваю

 Складнiкi поспеху

ХТО ДБАЕ — ТОЙ МАЕ

3

«Капялюшны вернісаж»
У Мінску адкрылася першая выстава галаўных убораў
Капелюшы з шоўку і воўны, скуры, тэкстылю,
саломкі і бісеру — наведвальнікі выставы могуць не толькі пабачыць, але і нават прымераць
упадабаныя экзэмпляры. Тут жа — капелюшы,
якія насілі нашы бабулі і мамы ў 40-60-я гады.

Усяго ж на выставе прадстаўлены працы пятнаццаці майстроў з Беларусі і двух — з суседняй Расіі.
Акрамя капелюшоў і іншых упрыгажэнняў для галавы,
на выставе можна ўбачыць лялькі і палотны мастакоў.
Але абавязковая ўмова — прысутнасць галаўнога
ўбору на любым творы, выстаўленым у экспазіцыі. На
ўрачыстым адкрыцці амаль усе наведвальнікі таксама былі ў разнастайных галаўных уборах.
Першая такая выстава будзе працаваць у сталічнай бібліятэцы імя Пушкіна да 10 ліс тапада — пры
садзейнічанні Мінскага абласнога цэнтра народнай
творчасці, творчага агенцтва «Арт-Экспа», майстэрні аў тарскай лялькі і творчага праек та «Фарбы
душы».
Марына БЕГУНКОВА, фота аўтара.

кватэру i пераехала. I не шкадую
аб гэтым. Мне зручна i ўтульна тут.
Тут усё прыстасавана для такiх, як
я: няма парогаў, затое ёсць парэнчы ўздоўж сцен, за якiя можна
трымацца пры хадзе, зручная ванна, трывожная кнопка на выпадак
непрадбачаных сiтуацый...
У маленькай кватэрцы —
спальня, гасцёўня, кухня. Кожныя
два тыднi да Ленарт прыходзiць
маладая жанчына, якая робiць
грунтоўную прыборку, а з паўсядзённымi справамi пажылая жанчына, па яе словах, спраўляецца
сама, у тым лiку сама гатуе.
Пражыванне тут каштуе 750 еўра ў месяц (без харчавання). Насамрэч яно каштуе больш, але Чырвоны Крыж атрымлiвае пад гэты
праект субсiдыi ад дзяржавы.

З пачатку гэтага года ў Беларусi ўступiла ў сiлу новая рэдакцыя закона «Аб сацыяльным
абслугоўваннi», дзякуючы якой
з'явiлася магчымасць рэалiзацыi
дзяржаўнага сацыяльнага заказу.
Гэта значыць, на заканадаўчым
узроўнi прыняты механiзм прыцягнення юрыдычных асоб i iндывiдуальных прадпрымальнiкаў
да аказання сацыяльных паслуг
i рэалiзацыi сацыяльных праектаў. Цяпер некамерцыйныя арганiзацыi змогуць прэтэндаваць на
субсiдыi дзяржавы ў гэтай сферы.
Будзем спадзявацца, што з цягам часу i ў нашай краiне з'явяцца
такiя ж камфортныя i ўтульныя
«вiлы», якiя прыйдуць на змену
цяперашнiм дамам састарэлых.
Але для гэтага трэба, каб пачалася практычная рэалiзацыя новага
закона, каб злучылi свае намаганнi дзяржава (перш за ўсё органы
мясцовай улады), грамадскiя арганiзацыi i замежныя iнвестары.
Святлана БУСЬКО.

