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30 каст рыч ні ка мі ністр пра цы і са цы яль-
най аба ро ны Бе ла ру сі Ма ры я на Шчот кі-
на пра вя ла «пра мую тэ ле фон ную лі нію» 
і ан лайн-пры ём на сай тах Мінп ра цы і 
БЕЛ ТА. «Звяз да» пра цяг вае пуб лі ка ваць 
ад ка зы мі ніст ра на най больш знач ныя і 
ак ту аль ныя пы тан ні.

— Якія, на ваш по гляд, перс пек ты вы дзяр-
жаў на га са цы яль на га за ка зу ў Бе ла ру сі?

— Перс пек ты вы раз віц ця са цы яль на га за-
ка зу ві да воч ныя. Гэ та якас на но вы этап раз-
віц ця ака зан ня са цы яль ных па слуг. У рам ках 
дзяр жаў на га са цы яль на га за ка зу бу дзе маг чы-
ма суб сі да ван не са срод каў мяс цо вых бюд жэ-
таў дзей нас ці не дзяр жаў ных не ка мер цый ных 
ар га ні за цый па ака зан ні са цы яль ных па слуг і 
рэа лі за цыі са цы яль ных пра ек таў.

Для ўка ра нен ня гэ тай на ва цыі не аб ход ны 
пэў ны час — як мяс цо вым вы ка наў чым і рас-
па рад чым ор га нам для вы яў лен ня праб лем, 
вы ра шэн не якіх па тра бу ец ца ў пер ша чар го-
вым па рад ку, так і гра мад скім аб' яд нан ням 
для ацэн кі ўлас ных маг чы мас цяў і га тоў нас ці 
пра ца ваць у но вых умо вах.

На гэ тым эта пе ме ха нізм дзяр жаў на га са-
цы яль на га за ка зу ад пра цоў ва ец ца на прак ты-
цы ў рам ках пра ек та, які рэа лі зу ец ца пры пад-
трым цы Мінп ра цы і са ца ба ро ны Бе ла рус кім 
та ва рыст вам Чыр во на га Кры жа ў Грод не.

— Па ве дам ля ла ся, што пра пра цоў ва-
ец ца пы тан не ўпа рад ка ван ня на зна чэн ня 
і вы пла ты да па мо гі па до гля дзе ін ва лі даў 
пер шай гру пы і са ста рэ лых, якія да сяг ну лі 
80-га до ва га ўзрос ту. Што зме ніц ца?

— Са праў ды, гэ тае пы тан не пра пра цоў-
ва ец ца. Дзяр жаў ная пад трым ка па він на пра-
да стаў ляц ца толь кі та му, хто не мо жа са ма-
стой на спра віц ца з праб ле ма мі. Та му на ша 
за да ча — за ка на даў ча за ма ца ваць ме на ві та 
та кі па ды ход. Не аб ход на цал кам вы клю чыць 
вы пад кі, ка лі афарм ля ец ца да па мо га, а до гляд 
са ста рэ ла га ча ла ве ка на леж ным чы нам не 
ажыц цяў ля ец ца.

— Ці бу дзе ў Бе ла ру сі ўста ноў ле ны адзі-
ны та рыф на са цы яль ныя па слу гі і ў якім 
па ме ры? Чым гэ та аб умоў ле на?

— За ка на даў ствам аб цэ на ўтва рэн ні са цы-
яль ныя па слу гі, якія аказ ва юц ца дзяр жаў ны мі 
ўста но ва мі са цы яль на га аб слу гоў ван ня, ад не-
се ны да са цы яль на знач ных па слуг, та ры фы 
на якія рэ гу лю юц ца абл вы кан ка ма мі і Мін скім 
гар вы кан ка мам.

Сён ня тэ ры та ры яль ны мі цэнт ра мі са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва аказ ва юц ца 
са цы яль ныя па слу гі, якія ўва хо дзяць у пе ра лік 
бяс плат ных і агуль на да ступ ных, зы хо дзя чы з 
кош ту га дзін на га та ры фу ў ся рэд нім ка ля 3000 
руб лёў. Кан крэт ны па мер уста наў лі ва ец ца 
абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам.

Аб мяр коў ва ец ца не аб ход насць уста наў-
лен ня рэ ка мен да ва най адзі най ніж няй мя жы 
га дзін на га та ры фу на са цы яль ныя па слу гі па 
рэс пуб лі цы.

— Коль кі ў Бе ла ру сі льгот ні каў? Якое 
ва ша стаў лен не да маг чы мас ці да лей шай 
ап ты мі за цыі льгот? А мо жа, па тра бу ец ца 
іх па шы рэн не?

— У ад па вед нас ці з за ка на даў ствам, 
асноў ныя са цы яль ныя льго ты пра да стаў ля-
юц ца толь кі тым ка тэ го ры ям гра ма дзян, якія 
са праў ды ма юць па трэ бу ў дзяр жаў най пад-
трым цы і не ў ста не са ма стой на аплач ваць 
ад па вед ныя вы дат кі (ін ва лі дам, гра ма дзя нам, 
якія за хва рэ лі і пе ра нес лі пра мя нё вую хва ро-
бу, вы клі ка ную на ступ ства мі ка та стро фы на 
Чар но быль скай АЭС і інш.), а так са ма тым 
гра ма дзя нам, якія ма юць асаб лі выя за слу гі 
пе рад дзяр жа вай (Ге ро ям Бе ла ру сі, поў ным 
ка ва ле рам ор дэ наў Сла вы, Пра цоў най Сла вы, 
ін ва лі дам вай ны, ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най 
вай ны і інш.). Гэ тыя лю дзі мо гуць зна хо дзіц ца 
на ўлі ку ў роз ных ор га нах, якія за бяс печ ва юць 
іх пен сі я на ван не, у тым лі ку ў ор га нах па пра-
цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не.

Па ста не на 1 каст рыч ні ка 2013 го да на ўлі-
ку зна хо дзі ла ся ка ля 580 тыс. ча ла век.

Для шэ ра гу ка тэ го рый гра ма дзян за ко нам 
уста наў лі ва юц ца спе цы яль ныя ўмо вы для 
атры ман ня льгот. На прык лад, уліч ва ец ца, 
ці з'яў ля ец ца ча ла век не пра цу ю чым, ці пра-
жы ва юць з ім су мес на чле ны сям'і, ці ёсць 
ме ды цын скія па ка зан ні і шэ раг ін шых. Гэ та 

да зва ляе зра біць пра да стаў лен не льгот больш 
ад рас ным — ме на ві та тым асо бам, якія ў іх 
най больш ма юць па трэ бу.

Акра мя та го, у рэс пуб лі цы іс ну юць па-
датко выя льго ты, льго ты ў сфе ры пен сій на га 
за бес пя чэн ня і ін шыя. Так, на прык лад, ёсць 
іль го ты па па да тку ў вы гля дзе стан дарт на га 
пад атко ва га вы лі ку для баць коў, якія ма юць 
дзі ця да ва сям нац ца ці га доў, для шмат дзет ных 
сем' яў іс ну юць іль го ты па вы пла це па да тку на 
не ру хо масць.

У пе ры яд з 1 мая па 30 ве рас ня ўсе гра ма-
дзя не, якія да сяг ну лі пен сій на га ўзрос ту (а іх 
сён ня ка ля 2,5 млн ча ла век), у ад па вед нас ці 
з Ука зам Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ад 29 кра са ві-
ка 2011 г. № 176, за бяс печ ва юц ца пра вам на 
льгот ны пра езд у пры га рад ным транс пар це.

У вы пад ку не аб ход нас ці пад трым кі якіх-не-
будзь ка тэ го рый гра ма дзян дзяр жа вай пры-
ма юц ца да дат ко выя ме ры. У 2012 го дзе бы-
ло пры ня та ра шэн не аб пра да стаў лен ні льгот 
дзе цям да 3 га доў у част цы за бес пя чэн ня іх 
бяс плат ны мі ле ка вы мі срод ка мі.

У рэс пуб лі цы скла ла ся сіс тэ ма пра да стаў-
лен ня льгот. Вя до ма ж, ме ха ніч на га па шы рэн ня 
льгот ных ка тэ го рый гра ма дзян быць не па він-
на. Пад трым ка па він на быць ад рас най. Ра зам з 
тым, кож ны з нас ра зу мее, што, ка лі з-за аб' ек-
тыў ных пры чын та кая да па мо га спат рэ біц ца, з 
бо ку дзяр жа вы яна аба вяз ко ва бу дзе ака за на.

— У Бе ла ру сі з'яў ля юц ца пер шыя пры-
ват ныя да мы-ін тэр на ты для са ста рэ лых і 
ін ва лі даў. Гэ та, воб раз на ка жу чы, ка ле гі 
ці кан ку рэн ты дзяр жаў ных уста ноў са ц-
абслу гоў ван ня?

— Кло пат пра год нае жыц цё гра ма дзян 
у ста лым уз рос це — ад на з най важ ней шых 
за дач дзяр жа вы. У ад па вед нас ці з За ко нам 
«Аб са цы яль ным аб слу гоў ван ні», са цы яль ныя 
па слу гі ў на шай кра і не мо гуць аказ ваць як 
дзяр жаў ныя ар га ні за цыі са цы яль на га аб слу-
гоў ван ня, так і ін шыя юры дыч ныя асо бы, а так-
са ма ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі. Та кім 
чы нам, ста цы я нар ныя ўста но вы, не за леж на ад 
фор мы ўлас нас ці, за клі ка ны вы ра шаць ад ну 
за да чу — якас нае са цы яль нае аб слу гоў ван не 

па жы лых лю дзей і ін ва лі даў. Ча ла век па ві нен 
мець пра ва вы ба ру, у якую ўста но ву яму звяр-
нуц ца па са цабс лу гоў ван не.

Сён ня ў 79 дзяр жаў ных ста цы я нар ных уста-
но вах са цы яль на га аб слу гоў ван ня атрым лі ва-
юць па слу гі больш за 18 ты сяч ча ла век.

За раз не дзяр жаў ны сек тар ста цы я нар на га 
(круг ла су тач на га) са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
толь кі па чы нае раз ві вац ца. Па чаў пра цу адзін 
пры ват ны дом-ін тэр нат, які раз мя шча ец ца ў 
Мін скай воб лас ці (у ім пра жы вае 12 ча ла век). 
Функ цы я ну юць не каль кі да моў мі ла сэр нас ці 
роз ных рэ лі гій ных кан фе сій, якія дзей ні ча юць 
на тэ ры то рыі на шай кра і ны.

Ад зна чу, што пры ства рэн ні пры ват на га до-
ма-ін тэр на та бы ла вы ка ры ста на нар ма тыў на-
пра ва вая ба за для дзяр жаў ных уста ноў і во пыт 
іх пра цы ў пы тан нях пра да стаў лен ня са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня, аба вяз каў ме ды цын ска га 
пер са на лу, па тра ба ван няў да раз мя шчэн ня 
гра ма дзян, ар га ні за цыі хар ча ван ня, па жар най 
бяс пе кі для ар га ні за цый, не за леж на ад фор мы 
ўлас нас ці і ар га ні за цый на-пра ва вой фор мы.

Ця пер мі ніс тэр ства су мес на з Дзярж стан-
дар там пра цуе над тэх ніч ны мі нар ма тыў ны мі 
пра ва вы мі ак та мі па пы тан нях са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня (ві ды са цы яль ных па слуг, па-
тра ба ван ні да аб' ёму, умоў і па рад ку іх ака зан-
ня), якія бу дуць аба вяз ко вы мі для вы ка нан ня 
ўсі мі ар га ні за цы я мі са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня, якія дзей ні ча юць на тэ ры то рыі рэс пуб лі кі.

Мы за ці каў ле ны ў па шы рэн ні сет кі пры ват-
ных ін тэр на таў і ад кры ты для су пра цоў ніц тва з 
біз нес-су поль нас цю па гэ тым кі рун ку.

З мэ тай ука ра нен ня но вых са цы яль ных тэх-
на ло гій мі ніс тэр ствам за цвер джа на па ла жэн не 
аб за сна ван ні но ва га ты пу — гэ та дом-ін тэр-
нат (ад дзя лен не) па вы ша най кам форт нас ці 
для са ста рэ лых і ін ва лі даў. У та кіх уста но вах 
са цы яль ныя па слу гі бу дуць пра да стаў ляц ца 
на плат най асно ве па ста ян на або ча со ва. Тут 
ства ра юц ца па леп ша ныя ўмо вы пра жы ван ня, 
за бяс печ ва ец ца до гляд на су час ным уз роў ні, у 
тым лі ку па ін ды ві ду аль най пра гра ме, з улі кам 
па трэб кож на га ча ла ве ка.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

Ма ры я на ШЧОТ КІ НА:

«МЫ ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НЫ Ў ПА ШЫ РЭН НІ 
СЕТ КІ ПРЫ ВАТ НЫХ ІН ТЭР НА ТАЎ»

КІ РОЎ ЦЫ ЗМО ГУЦЬ ВЫ КУ ПІЦЬ СВАЕ 
КАН ФІС КА ВА НЫЯ АЎ ТО НА РОЎ НЫХ УМО ВАХ З УСІ МІ

Пра тое, што кі роў ца, у яко га кан фіс ка ва лі аў та ма біль за кі ра ван не «пад-
ша фэ», не бу дзе мець пра ва на пер ша чар го вы вы куп свай го транс парт на га 
срод ку, па ве да міў на чаль нік упраў лен ня ар га ні за цыі ра бо ты і кант ро лю 
вы ка нан ня вы ка наў чых да ку мен таў Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру сі Аляк-
сандр ІЗ ВА РЫН.

— Ка лі кі роў цу двой чы на пра ця гу го да за тры ма лі на пад піт ку за ру лём, то не за-
леж на ад пра ва ўлас нас ці транс парт ны сро дак пад ля гае кан фіс ка цыі і пе ра хо дзіць 
у да ход дзяр жа вы, — пад крэс ліў Аляк сандр Із ва рын.

Ён рас па вёў, што аў та ма біль арыш ту юць ад ра зу ж, як толь кі кі роў ца бу дзе 
за тры ма ны ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня паў тор на. Паў тор насць здзяйс нен ня 
зла чын ства лі чыц ца з 24 каст рыч ні ка — гэ та зна чыць з дня ўступ лен ня ў сі лу па-
пра вак у не ка то рыя ко дэк сы Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях уз мац нен ня мер 
ад каз нас ці за кі ра ван не транс парт ным срод кам у ста не ап'я нен ня. З мо ман ту 
арыш ту аў та ма біль бу дзе зна хо дзіц ца на штрафс та ян цы да раз гля ду кры мі наль-
най спра вы су дом, не за леж на ад та го, хто з'яў ля ец ца яго ўлас ні кам: не па срэд на 
кі роў ца аль бо ін шая асо ба.

— Транс парт ны сро дак бу дзе пе ра хо дзіць у да ход дзяр жа вы толь кі пас ля та го, 
як пры суд ус ту піць у за кон ную сі лу, — удак лад ніў Аляк сандр Із ва рын. — Вы зна чаць 
кан чат ко вы кошт кож най кан крэт най ма шы ны, збі раць не аб ход ныя да ку мен ты і 
пе ра да ваць транс парт ны сро дак для рэа лі за цыі бу дуць ка мі сіі па ра бо це з ма ё-
мас цю, які ёсць ва ўсіх рай вы кан ка мах і ад мі ніст ра цы ях ра ё на. Ча ла век, у яко га 
кан фіс ка ва лі ма шы ну, змо жа ўдзель ні чаць у яе вы ку пе. Ад нак пра ва пер ша чар го-
ва га вы ку пу ў та кіх гра ма дзян не бу дзе — толь кі на агуль ных пад ста вах з усі мі.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Із ва ры на, кан крэт ныя спра вы мо гуць па сту піць у 
су ды ўжо да кан ца гэ та га го да.

На дзея ДРЫ ЛА.

У ЛІС ТА ПА ДЗЕ ПА ВЯ ЛІЧ ВА ЮЦ ЦА ТА РЫ ФЫ 
НА ГАЗ, ЦЯП ЛО І ЭЛЕКТ РЫЧ НАСЦЬ

Та ры фы на цеп ла вую энер гію для па трэб ацяп лен ня і га ра ча га во да за бес-
пя чэн ня, а так са ма на пры род ны газ і элект ра энер гію для на сель ніц тва 
па вы ша юц ца з 1 ліс та па да. Гэ та пра ду гле джа на Па ста но вай Са ве та Мі-
ніст раў № 941 ад 30 каст рыч ні ка 2013 го да, што бы ла апуб лі ка ва на ўчо ра 
на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле Бе ла ру сі.

Згод на з да ку мен там, та рыф на цеп ла вую энер гію для па трэб ацяп лен ня і 
га ра ча га во да за бес пя чэн ня па вя лі ча ны з 70 898,5 руб ля да 75 719,6 руб ля за 
1 Гкал (на 6,4%).

Кошт ад на го ку ба мет ра га зу, што вы ка рыс тоў ва ец ца ў жы лых да мах і ква тэ рах 
з уста ноў ле ны мі пры бо ра мі ін ды ві ду аль на га ўлі ку рас хо ду, пры на яў нас ці ін ды-
ві ду аль ных га за вых ацяп ляль ных пры бо раў і (або) га за вых во да на гра валь ні каў 
у ацяп ляль ны пе ры яд па вя лі чыў ся з 404,3 руб ля да 440 руб лёў (на 8,1%), у лет ні 
пе ры яд — з 1 232,4 руб ля да 1 466,6 руб ля (на 16%). Пры ад сут нас ці ін ды ві ду аль-
ных га за вых ацяп ляль ных пры бо раў — з 1 232,4 руб ля да 1 466,6 руб ля (на 16%) 
не за леж на ад се зо на.

Апла та за газ, які вы ка рыс тоў ва ец ца ў жы лых да мах і ква тэ рах без пры бо раў 
ін ды ві ду аль на га ўлі ку рас хо ду, пры на яў нас ці га за вай плі ты і цэнт ра лі за ва на га 
га ра ча га во да за бес пя чэн ня з ад на го жы ха ра ў ме сяц вы рас ла з 9 850 руб лёў да 
11 750 руб лёў (на 19,3 %) за ку ба метр. Пры на яў нас ці га за вай плі ты і га за ва га 
во да на гра валь ні ка (пры ад сут нас ці цэнт ра лі за ва на га га ра ча га во да за бес пя чэн-
ня ) — з 28 350 руб лёў да 33 750 руб лёў (на 19%), пры на яў нас ці га за вай плі ты 
і ад сут нас ці цэнт ра лі за ва на га га ра ча га во да за бес пя чэн ня і га за ва га во да на гра-
валь ні ка — з 16 000 руб лёў да 19 050 руб лёў (на 19%).

Элект рыч ная энер гія ў жы лых да мах (ква тэ рах), аб ста ля ва ных ва ўста ноў ле ным 
па рад ку элект рыч ны мі плі та мі, па ад на ста вач ным та ры фе бу дзе каш та ваць 518,9 
руб ля за кВт/г, пры ды фе рэн ца ва ным та ры фе па ча са вых пе ры я дах: мі ні маль ных 
на гру зак (з 22.00 да 17.00) — 363,2 руб ля за кВт/г, мак сі маль ных на гру зак (з 17.00 
да 22.00) — 1037,8 руб ля за кВт/г.

Элект рыч насць для па трэб ацяп лен ня і га ра ча га во да за бес пя чэн ня з да лу ча най 
ма гут нас цю аб ста ля ван ня больш за 5 кВт у пе ры яд мі ні маль ных на гру зак (з 23.00 
да 6.00) бу дзе ця пер каш та ваць 610,6 руб ля за кВт/г, у ас тат ні час су так — 1831,8 
руб ля за кВт/г. У ін шых вы пад ках элект рыч ная энер гія па ад на ста вач ным та ры фе 
ста не каш та ваць на сель ніц тву 610,6 руб ля за кВт/г, пры ды фе рэн ца ва ным та ры-
фе па ча са вых пе ры я дах: у час мі ні маль ных на гру зак (з 22.00 да 17.00) — 427,4 
руб ля за кВт/г, у час мак сі маль ных на гру зак (з 17.00 да 22.00) — 1221,2 руб ля 
за кВт/г.

Сяр гей КУР КАЧ.

АПЕ РА ЦЫЮ ПА ЦЫ ЕНТ ЦЫ «ЭКА МЕД СЭР ВІ СА» РА БІ ЛІ, 
ВЫ КА РЫС ТОЎ ВА Ю ЧЫ НЯ СПРАЎ НУЮ АПА РА ТУ РУ

Тром су пра цоў ні кам ме ды цын ска га цэнт ра, дзе ра бі ла плас тыч ную апе ра-
цыю 23- га до вая жы хар ка Грод на Юлія Ку ба ра ва, прад' яві лі кан чат ко выя 
аб ві на вач ван ні ва ўчы нен ні зла чын ства. Пра гэ та «Звяз дзе» па ве да мі лі ў 
ад дзе ле ін фар ма цыі і су вя зі з гра мад скас цю След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі.

У пры ват нас ці, у не на леж ным вы ка нан ні пра фе сій ных аба вяз каў, што па-
цяг ну ла па не асця рож нас ці смерць па цы ен та, аб ві на вач ва ец ца ўрач анес тэ зі-
ё лаг-рэ ані ма то лаг, кі раў нік гру пы анес тэ зі я ло гіі і рэ ані ма цыі СТАА «Эка мед-
сэр віс». Дзе ян ні ж ге не раль на га ды рэк та ра мед цэнт ра і га лоў на га ін жы не ра 
ін жы нер на-экс плу а та цый на га ад дзе ла ква лі фі ка ва ныя па арт.428 (служ бо вая 
ха лат насць, якая па цяг ну ла па не асця рож нас ці смерць ча ла ве ка) Кры мі наль-
на га ко дэк са.

— Уста ноў ле на, што пад час той апе ра цыі вы ка рыс тоў ва ла ся ня спраў ная анес-
тэ зі я ла гіч ная апа ра ту ра для штуч най вен ты ля цыі, — рас па вя ла афі цый ны прад-
стаў нік След ча га ка мі тэ та Юлія ГАН ЧА РО ВА. — Гэта пры вя ло да кіс ла род на га 
га ла дан ня га лаў но га моз га і да смер ці па цы ент кі Юліі Ку ба ра вай. Ця пер След чы 
ка мі тэт рых туе ма ты ва ва нае прад стаў лен не аб лік ві да цыі пры чын і ўмоў, што са-
дзей ні ча лі здзяйс нен ню гэ та га зла чын ства.

На га да ем, што Юлія Ку ба ра ва па мер ла пас ля пра вя дзен ня плас тыч най апе-
ра цыі па ка рэк цыі фор мы но са. Апе ра цыя пра во дзі ла ся ў ме ды цын скім цэнт ры 
«Эка мед сэр віс» на пры кан цы са ка ві ка. Пас ля яе дзяў чы на так і не прый шла ў 
пры том насць, бы ла шпі та лі за ва на ў 4-ю га рад скую клі ніч ную баль ні цу Мін ска, дзе 
ча ты ры тыд ні пра вя ла ў ко ме. Вы ра та ваць яе не ўда ло ся.

На дзея ДРЫ ЛА.

Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз вае глы-
бо кія спа чу ван ні стар шы ні праў лен ня ЗАТ «Дру гі на цы я наль ны тэ ле ка нал» 
Кі ся лю Ры го ру Ле а ні да ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер-
цю ЖОН КІ.

Ра шэн не аб не аб ход нас ці пе ра гля-
ду  працэдур перапланіроўкі бы ло 
пры ня та 30 ліс та па да на ка ле гіі Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, якая 
прай шла з удзе лам усіх за ці каў ле ных 
ба коў, пе рад ае БЕЛ ТА.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд-
рэй Ка бя коў звяр нуў ува гу пры сут ных на 
вя лі кую коль касць скар гаў гра ма дзян у су-
вя зі з ўсклад нен нем пра цэ дур узгад нен ня 
пе ра пла ні роў кі жы лых па мяш кан няў. Ён 
на га даў, што ў маі 2013 го да Са вет Мі-
ніст раў пры няў па ста но ву № 384, якой быў 
кан крэ ты за ва ны пе ра лік ра бот, што ма юць 
да чы нен не да пе ра бу до вы і пе ра пла ні роў кі. 
Та кія ра бо ты па тра бу юць рас пра цоў кі пра-
ект най да ку мен та цыі і атры ман ня ўзгад-
нен ня ў мяс цо вых вы ка наў чых ор га нах. 
Да ку мент са браў ра зам усе па тра ба ван ні, 
якія да ты чац ца пы тан няў пе ра пла ні роў кі, 
ад нак у той жа час вы клі каў шэ раг праб-
лем ных мо ман таў.

Як ад зна чыў на мес нік кі раў ні ка Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ва ле рый Міц ке віч, 
за мест спра шчэн ня і па вы шэн ня праз рыс-
тас ці гэ тых пра цэ дур мае мес ца іх ус клад-
нен не: па шы ра ец ца ко ла ра бот, якія па тра-
бу юць да зво лу вы кан ка ма і рас пра цоў кі 
пра ект най да ку мен та цыі.

«Лю дзі па ста ян на скар дзяц ца, што 
ўзгад нен не пе ра бу до вы і пе ра пла ні роў кі 
шмат этап нае і за блы та нае. Да хо дзіць да 
та го, што ў кож ным ра ё не Мін ска мо жа 
дзей ні чаць свой асаб лі вы па ра дак. У вы-
ні ку для атры ман ня не аб ход на га ўзгад-
нен ня на ват па эле мен тар ных ра бо тах 
мож на ха дзіць па роз ных ін стан цы ях 
ледзь не паў го да!» — ска заў Ва ле рый 
Міц ке віч.

Ён пад крэс ліў, што пе ра важ ная боль-
шасць пра ект ных ар га ні за цый ад маў ля-
ец ца брац ца за рас пра цоў ку пра ект най 
да ку мен та цыі для дроб ных ква тэр ных ра-
бот. На яго дум ку, та кая сі ту а цыя ства рае 
спры яль ную гле бу для па срэд ні каў, якія 
на жы ва юц ца на рас пра цоў цы пра ек таў і 
іх узгад нен ні, а зна чыць, і для ўзнік нен ня 
ка руп цый ных пра яў лен няў.

Анд рэй Ка бя коў лі чыць, што па він на 
быць ство ра на мак сі маль на прос тая і зра-
зу ме лая для гра ма дзян сіс тэ ма.

«Па він ны быць стан дарт ныя, вы раз ныя 
па тра ба ван ні да ра бот, якія пра вод зяц ца. 
Не трэ ба ні я кіх уз гад нен няў, але ка лі пас ля 
вы ка нан ня гэ тых ра бот да ця бе ўзнік нуць 
прэ тэн зіі, вы свет ліц ца, што ты зра біў пе ра-
бу до ву з па ру шэн нем уста ноў ле ных па тра-
ба ван няў, — ад каз ва еш на поў ную ка туш ку, 
— ад зна чыў кі раў нік Ад мі ніст ра цыі. — Інакш 
мы ўсіх лю дзей у чэр гі па ста вім».

«Так, ёсць тыя, хто ўста наў лі вае ба сей-
ны на апош нім па вер се, але каб зма гац ца 
з імі, мы пры му ша ем 95 пра цэн таў доб ра-
пры стой ных гра ма дзян пра хо дзіць гэ тыя 
пра цэ ду ры», — да даў Анд рэй Ка бя коў.

Ён так са ма пад крэс ліў, што спра шчэн не 
пра цэ дур не па він на да ты чыц ца ка пі таль-
ных ра бот і тых дзе ян няў, якія па ру ша юць 
бяс пе ку жыц ця гра ма дзян.

Мі ністр жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кі Анд рэй Шо рац пры знаў, што праб ле-
ма іс нуе і ад зна чыў га тоў насць ве дам ства 
пра ца ваць над ап ты мі за цы яй пра цэ саў.

У вы ні ку дыс ку сіі пры сут ныя прый шлі 
да вы сно вы, што па ста но ву не аб ход на да-
пра ца ваць, пе ра гле дзець коль касць пра-
цэ дур і спрас ціць па ра дак іх пра вя дзен ня. 
На да пра цоў ку па ста но вы вы зна ча на два 
ме ся цы.

ПЕ РА ПЛА НІ РОЎ ВАЦЬ ЖЫЛ ЛЁ  
БУ ДЗЕ ПРАСЦЕЙ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі з 
ка ле га мі па Мыт ным са ю зе пра во дзіць пе-
ра мовы аб уста наў лен ні рэ жы му сва бод на га 
ганд лю з та кі мі кра і на мі, як В'ет нам, Но вая 
Зе лан дыя, дзяр жа ва мі Еў ра пей скай аса цы я-
цыі сва бод на га ганд лю (Нар ве гія, Іс лан дыя, 
Швей ца рыя і Ліх тэнш тэйн). За яві лі аб сва ім 
ін та рэ се Ін дыя, Із ра іль, ін шыя кра і ны і эка на-
міч ныя бло кі. Кыр гыз стан, Ар ме нія і Укра і на 
вы каз ва лі ся аб ра шэн ні па глы біць ад но сі ны з 
Мыт ным са юзам і да лу чыц ца да яго. «На шым 
знеш не эка на міч ным ве дам ствам не аб ход на 
ін тэн сі фі ка ваць гэ тыя пра цэ сы», — пад крэс ліў 
Ула дзі мір Ся маш ка.

Тэх ніч ны рэг ла мент
Ства рэн не зон сва бод на га ганд лю так са-

ма зой ме час, та му трэ ба вы ка рыс тоў ваць 
ужо апра ба ва ныя спо са бы пад трым кі экс-
пар ту, да даў ві цэ-прэм' ер. Ён на зваў шэ раг 
рас пра ца ва ных ура дам схем, на кі ра ва ных 
на пад трым ку кан ку рэн та здоль нас ці бе ла-
рус кіх та ва раў за мя жой. Гэ та, на прык лад, 
апла та з бюд жэ ту па ло вы аль бо поў най 
стаў кі па крэ ды це пры на яў нас ці экс парт-
ных кант рак таў.

Не менш важ ным для раз віц ця пра мыс ло-
вас ці з'яў ля ец ца і ўва га да ўнут ра на га рын ку 
кра і ны. «З ус туп лен нем з 1 сту дзе ня 2013 го да 
Ра сіі ў СГА ста тыс ты ка ад зна чае па ступ лен не 
на ўнут ры рэс пуб лі кан скі ры нак спа жы вец кай 
пра мыс ло вай пра дук цыі су мніў най якас ці, — 
па ве да міў Ула дзі мір Ся маш ка. — З ус туп лен-
нем Ка зах ста на ў СГА сі ту а цыя, ві да воч на, 
бу дзе яшчэ больш аб васт рац ца. Тут пры маль-
ны толь кі адзін цы ві лі за ва ны за хад аба ро ны 
ўлас на га рын ку — увя дзен не ў дзе ян не, а ка лі 
трэ ба, то і ўзмац нен не жорст кас ці ўжо ўве дзе-
ных тэх ніч ных рэг ла мен таў Мыт на га са ю за, і 
жорст кае ад соч ван не з бо ку кант роль ных ор-
га наў іх вы ка нан ня».

Ві цэ-прэм' ер па ве да міў, што «з гэ тай мэ-
тай Дзярж стан дар там Бе ла ру сі пад рых та ва-
ны пра ект ука за аб ар га ні за цыі кант роль най 
дзей нас ці, паў на моц твах кант роль ных ор га наў 
і ўдас ка на лен ні ўсёй сіс тэ мы за ха даў». Ула-
дзі мір Ся маш ка вы ка заў дум ку, што ўказ да 
кан ца 2013 го да бу дзе пад пі са ны.

Яшчэ ад на важ ная ўмо ва пос пе ху — пер ма-
нент нае іна ва цый нае раз віц цё кра і ны. «Тыя, 
хто па спеў пе ра аснас ціц ца, ад чу ва юць ся бе 
кам форт на», — ска заў пер шы на мес нік прэм'-
ер-мі ніст ра. Ён пры вёў прык лад з сі ту а цы яй 
на прад пры ем стве «Іва цэ вічыд рэў», дзе на 
но вым за вод зе вы раб ля ец ца пра дук цыі ў аб'-
ёме 224 ты ся чы до ла раў на ад на го пра цоў на га 
і ўдвая (да 700 до ла раў у эк ві ва лен це) вы рас лі 
за роб кі.

Энер ге ты ка
Ула дзі мір Ся маш ка за ўва жыў, што шмат лі-

кія на ра кан ні на ад рас энер ге тыч най сіс тэ мы 
кра і ны час та бы ва юць бес пад стаў ны мі. Энер-
га ёміс тасць ВУП Бе ла ру сі зні зі ла ся з 690 кг 
наф та ва га эк ві ва лен ту на $1 тыс. пра дук цыі 
ў 1990 го дзе да 240 кг у 2011-м. За гэ ты ж 
пе ры яд Укра і на, для па раў на ння, ска ра ці ла 
энер га ёміс тасць ВУП толь кі на 40 пра цэн таў 
— да 430 кг, Ра сія — на 34 пра цэн ты — да 350 
кг. «Наш па каз чык су па стаў ны з ана ла гіч ным 
у Фін лян дыі і Ка на дзе — кра і нах з па доб ны мі 

пры род на-клі ма тыч ны мі ўмо ва мі», — кан ста-
та ваў Ула дзі мір Ся маш ка.

Зні жэн не энер га ёміс тас ці ВУП да ло маг-
чы масць за бяс пе чыць амаль па тра ен не ВУП 
рэс пуб лі кі прак тыч на без па ве лі чэн ня спа жы-
ван ня пер ша сных энер га нось бі таў, якія ў сва ёй 
боль шас ці куп ля юц ца за ва лю ту за мя жой. 
Гэ та і ёсць га лоў ны вы нік ра бо ты па энер га-
збе ра жэн ні, ста ноў чыя тэн дэн цыі трэ ба за-
ха ваць і на перс пек ты ву, рэ зю ма ваў пер шы 
ві цэ-прэм' ер.

Ужо трэ ці год та ры фы на энер га нось бі ты 
для рэ аль на га сек та ра эка но мі кі не па вы ша-
юц ца, у той час як у Ра сіі яны ўсе апош нія га ды 
па вы ша лі ся на 15 пра цэн таў за год. Як вы нік, 
раз рыў у та ры фах для спа жыў цоў Бе ла ру сі і 
Ра сіі іс тот на ска ра ціў ся.

«Рас пра ца ва ная ўра дам сіс тэ ма за ха даў, 
ка лі яна бу дзе пад тры ма на, дае маг чы масць 
спа дзя вац ца, што мы не толь кі за ха ва ем та-
ры фы на 2014 год, але і пры пэў ных умо вах ад 
0,5 цэн та да 1,5 цэн та на 1 кВт/г зні зім гэ тыя 
та ры фы для рэ аль на га сек та ра эка но мі кі. На 
0,5 цэн та — га ран та ва на, — ад зна чыў Ула-
дзі мір Ся маш ка. — Маг чы ма, зні зім цэ ны на 
пры род ны газ для рэ аль на га сек та ра эка но-
мі кі. Акра мя та го, на прык лад, «Грод на Азот», 
цэ мент ныя за во ды, Мі нэ нер га бу дуць мець экс-
клю зіў ную ца ну на пры род ны газ», — да даў 
Ула дзі мір Ся маш ка.

Ві цэ-прэм' ер за пэў ніў пар ла мен та ры яў, 
што з уво дам Бе ла рус кай АЭС су мар най ма-
гут нас цю 2340 МВт Бе ла русь ра ды каль на 
па пра віць па ліў ны ба ланс кра і ны. Ён кан-
ста та ваў, што сён ня скла ла ся вель мі не бяс-
печ ная за леж насць ад пры род на га га зу, які 
ім парт уец ца з Ра сіі. «Амаль 95 пра цэн таў 
на шай ге не ра цыі пра цуе на га зе. З уво дам 
АЭС до ля пры род на га га зу зні зіц ца да 66-67 
пра цэн таў», — ска заў Ула дзі мір Ся маш ка. 
Пер шы энер га блок ма гут нас цю 1170 МВт 
па ві нен быць уве дзе ны ў экс плу а та цыю ў 
2018 го дзе, дру гі энер га блок та кой жа ма-
гут нас ці — у 2019-м.

Но вае мі ніс тэр ства
Ад каз ва ю чы на пы тан не дэ пу та та Воль гі 

Па лі ці кі, Ула дзі мір Ся маш ка па цвер дзіў, што 
Мі ніс тэр ства пра мыс ло вас ці Бе ла ру сі пла ну-
ец ца да кан ца 2014 го да пе ра ўтва рыць у Мі-
ніс тэр ства пра мыс ло вай па лі ты кі. Да кан ца 
бя гу ча га го да мі ністр пра мыс ло вас ці па ві нен 
прад ста віць сваё ба чан не коль кас ці, струк ту-
ры, функ цый но ва га мі ніс тэр ства, якое пач не 
функ цы я на ваць з 2015 го да.

Пер шы ві цэ-прэм' ер пе ра ка на ны ў не аб ход-
нас ці пе ра ўтва рэн ня ця пе раш ня га Мінп ра ма і 
па дзя ліў ся сва ім ба чан нем, як мож на зняць 
праб лем ныя мо ман ты: «Нам трэ ба пе ра гле-
дзець прын цып кі ра ван ня пра мыс ло вас цю, 
пе рай сці ад га лі но ва га да функ цы я наль на га. 
Та му што ўсё больш прад пры ем стваў ста-
но вяц ца пры ват ны мі, ства ра юц ца су мес ныя 
прад пры ем ствы і трэ ба ду маць, каб ства рыць 
адзі ныя ўмо вы ра бо ты і для пры ват ных прад-
пры ем стваў, і для ак цы я нер ных та ва рыст ваў, 
дзе дзяр жа ва мае па кет, і для дзяр жаў ных 
прад пры ем стваў. Гэ та не толь кі Мінп ра ма да-
ты чыц ца, але і «Бел легп ра ма», «Бел лес па пе-
рап ра ма», «Бел наф та хі ма», «Бел дзярж харч-
пра ма».

Пар ла мен та рыі за да лі ка ля 100 пы тан няў 
чле нам ура да Бе ла ру сі са май роз най тэ ма-
ты кі. Мно гія ад ка зы змя шча лі пра па но ву су-
мес на га вы ву чэн ня праб ле мы і по шу ку яе 
ра шэн ня.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ТЭН ДЭН ЦЫЯ СТА НОЎ ЧАЯ, 
АЛЕ НЕ ЗДА ВАЛЬ НЯ Ю ЧАЯ

Зні жэн не энер га ёміс тас ці ВУП да ло 
маг чы масць за бяс пе чыць амаль 
па тра ен не ВУП рэс пуб лі кі прак тыч на 
без па ве лі чэн ня спа жы ван ня 
пер ша сных энер га нось бі таў, 
якія ў сва ёй боль шас ці куп ля юц ца 
за ва лю ту за мя жой.

«Нам трэ ба пе ра гле дзець прын цып 
кі ра ван ня пра мыс ло вас цю, 
пе рай сці ад га лі но ва га 
да функ цы я наль на га.

Ме ра пры ем ствы па ўша на ван ні Адоль-
фа Януш ке ві ча прой дуць сён ня а 11 га дзі-
не ў вёс цы Дзя гіль на Дзяр жын ска га ра ё на. 
На іх бу дзе пры сут ні чаць Над звы чай ны і 
Паў на моц ны Па сол Рэс пуб лі кі Ка зах стан 
у Бе ла ру сі Ер га лі Бу ля ге наў, пісь мен нік 
Ха кім Амар, біз нес мен Са кен Сей фу лін, а 
так са ма бе ла рус кая ін тэ лі ген цыя.

На пя рэ дад ні гос ці, якія пры еха лі з Ка-
зах ста на, за ві та лі ў Вы да вец кі дом «Звяз-
да», дзе ра зам з ды рэк та рам — га лоў ным 
рэ дак та рам Але сем Кар лю ке ві чам аб мер-
ка ва лі бе ла рус ка-ка зах скія куль тур ныя 
пра ек ты. Пры сут ні ча лі так са ма дэ пу тат 
Па ла ты прад стаў ні коў Нацыянальнага 
сходу Ула дзі слаў Цы дзік, кі раў нік пра ек та 
«Бе ла рус кі пар тал у Ка зах ста не» Мі хась 
Бу ла наў.

Алесь Кар лю ке віч рас ка заў пра 
беларуска-казахскія літаратурныя стасункі. 
Шэ раг пе ра кла даў ка зах скіх паэ таў вы хо-
дзіў у пе ры ё ды цы. У му зеі Яку ба Ко ла са 
ў апошнія гады ла дзі ла ся ве ча ры на, пры-
све ча ная ка зах ска му паэ ту Джам бу лу. Бо 
ў 1930-х ужо зна ка выя твор чыя фі гу ры 
— Ко лас і Джам бул — аб мень ва лі ся пры-
ві тан ня мі.

Ка за хі ста ноў ча аца ні лі ак тыў ную па-
пу ля ры за тар скую дзей насць бе ла ру саў. 
А каб не як за ма ца ваць доб рыя ста сун кі, 
пра па на ва лі ства рыць су мес ны цэнтр імя 
той асо бы, якая яд нае два на ро ды. Ха кім 
Амар па тлу ма чыў гэ ты на мер:

— Для нас, ка за хаў, Адольф Януш-
ке віч — гэ та знач ная фі гу ра. Мы ма ем 
50-том ную «Біб лі я тэ ку ка зах скай эт на гра-
фіі», і асоб ны, 29-ы, том у ёй зай ма юць 
«Дзён ні кі і ліс ты з ванд роў кі па ка зах скіх 
стэ пах» Адоль фа Януш ке ві ча... Араб скую 
гіс то рыю, на прык лад, лепш за ўсіх ве да лі 
із ра іль скія гіс то ры кі. А ка зах скую гіс то-
рыю — ра сі я не: для та го, каб за ва я ваць, 
пад па рад ка ваць са бе вя ліз ную тэ ры то-
рыю. Леп шыя знаў цы, якія пас ля ста лі вя-
до мы мі цюр ко ла га мі, пра ца ва лі на та кую 
ідэю. Так рас па ра дзіў ся лёс, што і Адольф 
Януш ке віч апы нуў ся ў гэ тай сіс тэ ме. Мы 
не як аб мяр коў ва лі ў ся бе на ра дзі ме і вы-
ра шы лі, што ў тым бы ла ру ка Бо га, на-
ка на ван не звыш. Маг чы ма, у яго асо бе 
свет стра ціў вя лі ка га пісь мен ні ка, ра ма-
ніс та. Ад нак мы атры ма лі най вя лік ша га 

цюр ко ла га. Тое, што ён па кі нуў — гэ та 
бяс цэн ная спад чы на.

Ві да воч на, што Януш ке віч быў над звы-
чай уваж лі вы да ўся го, што апіс ваў, і ра біў 
гэ та з бе ла рус кай пра ста той, не прад узя-
тас цю і та лен там са праўд на га твор цы. Пра 
гэ та рас каз вае Ха кім Амар:

— Ка лі па гля дзець на гэ тую кні гу, 
яна ге ні яль на па бу да ва на. Як быц цам 
шлях абая (фе а да ла), узы хо джан не на 
вяр шы ню. У гэ тым тэксце, які пас ля быў 
пе ра кла дзе ны і вы да дзе ны, ува соб ле-
на прак тыч на ўся ка зах ская гіс то рыя. 
Гэ та эт на гра фіч ны парт рэт на ро да, і ён 
вы ма лёў ва ец ца на кож най ста рон цы. 
Януш ке віч рас каз вае, на прык лад, пра 
ант ра по ні мы: ка за хі маг лі на зы ваць сва іх 
дзя цей Ка пі тан, Ма ёр, Пан. Рас па вя дае 
пра мя нуш кі жы вёл, пра гас па дар ку і на-
ват пра ста но ві шча жан чы ны ў гра мад-
стве. За кра нае лі та раль на ўсе сфе ры 
жыц ця. А якой мо вай гэ та на пі са на! Які 
пра нік нё ны по гляд у гэ та га ча ла ве ка! Ён 
усё за ўва жае. Я згад ваю сло вы, якія бы лі 
ска за ны пра Эй нштэй на: «Хто та кі ге ній? 
Гэ та прос та ча ла век, які ў пэў ным прад-
ме це ба чыць больш, чым ін шыя». Так і 
Адольф Януш ке віч — ба чыў больш, чым 
ін шыя. А ссыль ных у Сі бі ры бы ло шмат, 
ка ля 1000 ча ла век. Да рэ чы, ці ка ва, што 
ся род іх бы лі тыя, хто пра ца ваў на цар-
скую ка ла ні яль ную ад мі ніст ра цыю, і хто 
на ад ва рот, уцёк з Сі бі ры і да лу чыў ся да 
ан ты ка ла ні яль на га ру ху ка за хаў.

На пры кан цы Вы да вец ка му до му «Звяз-
да» бы ла ўру ча на кні га ка зах скай кух ні. 
Бо, як па тлу ма чы лі ша ноў ныя гос ці, Януш-
ке віч шмат пі саў пра іх на цы я наль ную ежу 
— мя са. Ён ад зна чаў, што ўсе арыс та кра-
ты елі плоў і пі лі чай (ры су у той час у 
стэ пе не бы ло). А бед ня кі елі ка ні ну і пі лі 
ку мыс. А ця пер усё на ад ва рот. Ежа бед-
ня коў ста ла да лі ка тэ сам, які не ў кож на га 
ёсць на ста ле.

Алесь Кар лю ке віч ад зна чыў, што шмат 
су мес ных пра грам у Бе ла ру сі і Ка зах ста на 
ўжо ёсць. А ўдзел абедз вюх кра ін у Мыт-
ным са ю зе бу дзе схі ляць да іх раз віц ця і 
ства рэн ня но вых агуль ных пра ек таў, у тым 
лі ку куль тур ных.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

ЗнітаваннеЗнітаванне  ��

ІМЯ, ЯКОЕ ЯД НАЕ,
або Як ка за хі на бы лі вы дат на га цюр ко ла га,

а бе ла ру сы стра ці лі вя лі ка га ра ма ніс та
Ка за хі лі чаць, што ру ка Бо га бы ла ў тым, каб пас ля ўдзе лу ў паў стан ні 1830—
1831 га доў бе ла рус Адольф Януш ке віч быў са сла ны ў Сі бір. Там ён па чаў пра-
ца ваць у па меж ным упраў лен ні, стаў час та су стра кац ца з ка за ха мі і на вед ваць 
розныя куточкі. Януш ке ві чу глы бо ка ў сэр ца за паў гэ ты на род і яго зям ля. Усё, 
што ба чыў ва кол ся бе, ён за на тоў ваў у дзён нік. Так і атры ма ла ся, што сён ня 
пра цы бе ла ру са лі чац ца най леп шай кры ні цай гіс то рыі жыц ця ка за хаў XІX ста-
год дзя. Яны бяз меж на ўдзяч ныя яму і ця пер, у XXІ ста год дзі. Ка зах ская дэ ле-
га цыя спе цы яль на пе ра адо ле ла 4000 кі ла мет раў і дня мі пры еха ла ў Бе ла русь, 
каб уша на ваць на ша га сла ву та га зем ля ка.

Каб помніліКаб помнілі  ��

ЯН КУ МАЎ РА ЎША НА ВА ЛА ПУ ХА ВІЧ ЧЫ НА
На бу дын ку Ту рын скай ся рэд няй шко лы ад кры та ме ма ры яль ная дош ка ў го нар 
аў та ра «Па лес кіх ра бін зо наў».

І сён ня на Пу ха віч чы не, асаб лі ва ў ста ра жыт най вёс цы Ту рын, па мя та юць вя до ма-
га бе ла рус ка га дзі ця ча га пісь мен ні ка Ян ку Маў ра. У свой час ён ад па чы ваў у гэ тых 
пры го жых мяс ці нах на бе ра зе ра кі Свіс лач. Тут Маўр на пі саў і шэ раг мас тац кіх тво раў. 
Маг чы ма, у Ту ры не кла сік на цы я наль най лі та ра ту ры шу каў сю жэ ты, мас тац кія воб ра зы, 
«спіс ваў» парт рэ ты з бе ла рус кай дзят вы. На ад крыц ці дош кі вы сту піў зяць пісь мен ні ка 
і сын Яку ба Ко ла са — док тар тэх ніч ных на вук Мі хась Міц ке віч. Пра сён няш няе гу чан не 
тво раў Ян кі Маў ра га ва ры лі Мі хась Па зня коў, Алесь Ка ма роў скі, Ула дзі мір Ліп скі. Іні цы-
я та рам ад крыц ця ме ма ры яль най дош кі вы сту піў Пу ха віц кі ра ён ны края знаў чы му зей.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.


